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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları 

Daire Başkanlığı

Bireyin ve toplumun gereksinimleri, hayatın her alanında ortaya çı-
kan yenilikler ve gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Bu 
durum, öğrenme ve öğretme sürecinin de ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Kavram Öğretimi 
Kitabı öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramlara dair yanılgı-
ları tespit edip gidermek, kavram karmaşalarının önüne geçmek ve 
kavrama dair bilgilerini pekiştirmek maksadıyla tasarlanmıştır. Bu 
kitapta öğrencilerin derslerde öğrendikleri kavramları konu içeriği-
ne uygun olarak ele alan ve farklı seviyelerde hazırlanmış etkinlik-
ler yer almaktadır. Etkinliklerin ilgi uyandıracak düzeyde ve dikkat 
çekici olmalarına özen gösterilmiştir. Bazı etkinliklerde ele alınan 
kavram günlük hayatla ilişkilendirilmiş; kültür, sanat, bilim ve tekno-
lojinin söz konusu kavramla olan bağı ortaya konmuştur. Böylelikle 
öğrencilerin kavramı içselleştirip kavrama yönelik edindiği bilgilerin 
kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Kavram Öğretimi Kitabı’nda ele alınan kavrama dair bilgileri hatır-
latmak ya da bilgi eksikliğini, karmaşayı veya yanılgıyı ortaya çı-
karabilmek için kavram haritaları, bilgi haritaları, düşünce haritala-
rı, kavram karikatürleri, kavram çözümleme tabloları ve kavramla 
bağdaşan, sezgi uyandıran, çağrışım kurulabilecek görsellere yer 
verilmiştir. Etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye 
yardımcı nitelikler taşımasına özen gösterilmiştir. Böylelikle öğren-
cilerin kavrama dair bilgilerini sorgulamaları, karşılaştırmaları, de-
ğerlendirmeleri ve neden sonuç ilişkisi kurarak kavramları özüm-
semeleri amaçlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerde anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak, kavramlar arasındaki ilişkileri somutlaştırmak 
ve derslerde öğrenilen kavramların hayatın farklı alanlarındaki kul-
lanımlarını yansıtabilmek hedeflenmiştir.
Kavram Öğretimi Kitabı’ndaki etkinlikler öğrencilerin hatalarını gör-
melerine, eksik bilgilerini tamamlamalarına, öğrendiklerini pekiştir-
melerine yardımcı olacaktır. Öğrendiklerini derslerinde ve günlük 
yaşamda kullanabilen öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve meslek 
hayatlarındaki başarı düzeyi yükselecektir.  Kavram Öğretimi Kita-
bı’nın öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle...
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KAVRAM ÖĞRETİMİ

ÇALIŞMA LİSTESİ

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

1. ÜNİTE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ 
VE DÜNYA

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

1 12.1.3. Zorunlu Göç 3
2 12.1.4. Bağımlı Devlet 5

6. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE 
DÜNYA

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

9 12.6.1. Çok Partili Siyasi Hayat 19
10 12.6.2. Soğuk Savaş Bitti Mi? 21

7. ÜNİTE TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE 
TÜRKİYE

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

11 12.7.3. Askerî Uyarı 23
12 12.7.1. Üçüncü Dünya Ülkeleri 25

3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
Çalışma 

No
Kazanım 

No Çalışmanın Adı Sayfa 
No

4 12.3.4. Türk Medeni Kanunu 9

2. ÜNİTE MİLLÎ MÜCADELE
Çalışma 

No
Kazanım 

No Çalışmanın Adı Sayfa 
No

3 12.2.1. Millî Sınırlar İçerisinde Vatan Parçalanamaz 
Bir Bütündür 7

4. ÜNİTE İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE 
VE DÜNYA (1919-1938)

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

5 12.4.2. Davet Ettiler, Katıldık 11
6 12.4.2. Balkan Birliği 13

7 12.4.2. Modern Ortadoğu’nun İlk Bölgesel İttifakı: 
Sadabat Paktı 15

5. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE 
DÜNYA

Çalışma 
No

Kazanım 
No Çalışmanın Adı Sayfa 

No

8 12.5.1. Mihver Devletler ve İkinci Dünya Savaşı 17

8. ÜNİTE XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
Çalışma 

No
Kazanım 

No Çalışmanın Adı Sayfa 
No

13 12.8.1. Suriye’deki İç Savaş 27

Cevap Anahtarları 29
Kaynakça 32
Görsel Kaynakça 33

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12 

Çalışmanın Adı ZORUNLU GÖÇ   15 dk.

Çalışmanın Amacı Tehciri tarihsel açıdan değerlendirebilme.

1. ÜNİTE : XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA> 1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
Kavram : Tehcir
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

1

1. Yönerge: Verilen infografikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. İnfografikteki boşlukları doldurarak

Arapça “hecera” fiilinden

Sürgün “deportation”

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

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

Bir yerden başka bir yere
göç ettirmek, hicret ettirmek

(immigration, emigration)

27 Mayıs 1915 tarihli
“Sevk ve İskân Kanunu”dur.

Tehcir diye meşhur olan 
kanunun adı

türemiştir.

anlamı taşımaz.
Kanunu kabul eden devlettir.

Kanunun uygulandığı toplumdur.

TEHCİR

anlamını taşır.

 a) Tehcirin tarih terminolojisi açısından tanımını yapınız.

 b) Tehcir ile sürgün arasındaki farkın ne olabileceğini belirtiniz.
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1

Hazırlayan: Selma MUSLU

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin, Pasifik kıyısında bulunan Japon asıllı vatandaşlarını Wyoming, Colorado, Arkan-
sas ve California eyaletlerine sürmesi.

1989’da Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye göçü.

2011 ve sonrasında Suriyelilerin göçleri.

2. Yönerge: Verilen harita ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. 1915 ilkbaharında Osmanlı hükûmetini geçici tehcir yasasını çıkarmaya iten sebepler hakkındaki 
düşünceleriniz nedir?

 Verilen örneklerden hangileri 1915 tehciri ile örtüşmektedir? Gerekçelendirerek açıklayınız.

2. 

Harita: Tehcir kanunu öncesinde Osmanlı sınırları içinde açılan cepheler ve bu dönemde çıkan Ermeni isyanları 

Ankara

Kayseri
Çanakkale 
Cephesi

Kanal
Cephesi

Hicaz-Yemen
Cephesi

Suriye-Filistin
Cephesi Irak

Cephesi

Kafkasya
CephesiTrabzon

Erzurum

Ma’mûratü’l-Aziz

DiyarbekirUrfa

Bitlis
Muş

Van

Sivas

Adana

Musa
Dağı

Zeytun

Cepheler
Kafkasya Cephesi (Ekim 1914) 
Hicaz-Yemen Cephesi (Kasım 1914)
Irak Cephesi (Kasım 1914)
Kanal (Süveyş) Cephesi (Ocak 1915)
Suriye-Filistin Cephesi (Ocak 1915)
Çanakkale Cephesi (Şubat 1915)

Ermeni isyanları

Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yer-
leştirildiği Osmanlı toprakları (Suriye 
ve Şehrizor bölgeleri)
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12 2

Çalışmanın Adı BAĞIMLI DEVLET   15 dk.

Çalışmanın Amacı Manda ve himayenin gerekçe, süreç ve amaçlarını ayırt edebilme

1. ÜNİTE : 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA > 1.4. Mondros Ateşkes Anlaşması
Kavram : Manda ve Himaye
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

Yönerge: Öğrencilerin verdiği bilgilerden ve haritadan yararlanarak soruları yanıtlayınız

1. Manda ve himaye yönetimlerinin ortaya çıkış gerekçelerini göz önünde bulundurduğunuzda bu yö-
netimlerin asıl amacına yönelik çıkarımınız ne olabilir?

Himaye: Milletler Cemiyeti ta-
rafından kurulan manda sis-
teminin ilk uygulamasıdır. Bir 
devletin bir başka devleti doğ-
rudan doğruya veya bir sözleş-
meye dayalı olarak ya da zor 
kullanarak koruyuculuğu altına 
almasıdır. 

Manda: Birinci Dünya Sava-
şı’nın galip devletlerinin (İngilte-
re ve Fransa) yenik devletlerin 
topraklarını bu ülkelerin kendi 
kendilerini yönetecek bir geliş-
me düzeyinde bulunmadıkları 
gerekçesiyle manda yönetimi 
adı altında paylaşmasıdır.

Himaye: Uluslararası hukukta 
iki devlet arasındaki zayıf olan 
tarafın önemli dış ilişkilerini 
kuvvetli devletin koruyuculuğu-
nu sağlama karşılığında teslim 
etmesi ilişkisidir.

Manda: Mandater gücün man-
dası altında bulundurduğu ül-
keyi kendi toprağı gibi yönet-
mesi söz konusudur. Manda 
altına alınacak ülkeler gelişmiş-
likleri, coğrafi konumları, iktisa-
di şartları vb. durumlara göre 
üçe ayrılmıştır. 

Himaye: Himaye edilen devle-
tin himaye eden devlet tarafın-
dan izin verilen hususlar hariç 
tüm dış ilişkilerinin yasaklan-
ması bir bakıma kısmi egemen-
lik kaybını ifade eder.

Manda: Yönetim altına alınan 
stratejik bir öneme ya da ve-
rimli topraklarıyla üretim ola-
naklarına ve ekonomik avantaj-
lara sahip ülkelerin ahalilerinin 
çeşitli yönlerden ilerlemesine 
çalışmak ve bu ahaliyi kendi 
kendilerine yetebilecek duruma 
getirmektir.

Altan Derin Deniz
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2

Hazırlayan: Işıl ŞAHİN

Halide Edip “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinde kendisinin de aktif üyesi olduğu Wilson Prensiple-
ri Cemiyetinden bahsederken şunları söylüyordu: “Bütün dünyada kuvvetli bir tesir yapan ve yenilmiş 
milletlere biraz ümit veren Wilson Prensipleri bize de büyük bir tesir yaptı...”

19 Mayıs 1919 tarihli Alemdar gazetesinde Refi Cevat “Kimi İstiyoruz” başlıklı yazısında “(...) her gün 
bir uzvumuz koparılacağına kendimizi doktora teslim edip kurtulalım.” diyerek İngilizlerin Osmanlıla-
ra geçmişte yardımlarından örnek vererek devam etmiştir.

Mustafa Kemal büyük Nutuk’unda Türk aydın ve idarecileri arasında düşünülen, ülkenin kurtuluş ça-
relerinin yanında “Efendiler bu durum karşısında tek bir karar vardır o da millî hâkimiyete dayanan, 
kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!” demiştir.

 b) Millî Mücadele’de art arda kazanılan başarılar manda ve himaye fikrinde olanları nasıl etkilemiş   

            
olabilir? Açıklayınız.

3.   a) Bazı Türk aydın ve idarecilerinin millî mücadele sırasında manda ve himaye yönetimlerini     
          tercih etmelerindeki etkenler sizce nelerdir?

2. Mandater devlet anlayışını ortaya çıkaran İngiltere ve Fransa’nın haritada numaralandırılan alan-
lardan hangisini manda altına almak istediğini gerekçelendirerek açıklayınız.

Harita

III.

II.

I.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12 

Çalışmanın Adı MİLLÎ SINIRLAR İÇERİSİNDE VATAN PARÇALANAMAZ BİR BÜTÜNDÜR   20 dk.

Çalışmanın Amacı Misak-ı Millî’nin Millî Mücadeledeki yerini ve önemini analiz edebilme.

2. ÜNİTE : MİLLÎ MÜCADELE > 2.1. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık                
Kavram : Misak-ı Millî 
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi 

3 

Yönerge: Görsel ve metinden hareketle soruları cevaplayınız.

MİLLÎ SINIRLAR İÇERİSİNDE VATAN PARÇALANAMAZ BİR BÜTÜNDÜR

Vatanımızın sınırlarının hangi kriterlere göre çizilmesi gerektiğini belirleyen Misâk-ı Milli, ortaya koydu-
ğu prensiplerle bağımsız ve bölünmez bir Türk vatanının meşruiyet kaynağını oluşturmaktadır. Belgeyi 
tanımlamak için kullanılan “Mîsâk-ı Millî”, “Peymân-ı Millî”, “Ahd-ı Millî ” yani millî yemin, millî and, millî 
sözleşme anlamlarına gelmekte ve  belgenin önemini yansıtmaktadır. Millet olma bilincini tam manası ile 
ortaya koyan Misâk-ı Millî ile millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları, Millî Mücadele’nin ana ruhu, 
Türk dış politikasının hedefleri, devletin bağımsızlığı, milletin geleceği ve devamlı bir barışın sağlanması 
için yapılabilecek en son fedakârlıklar tespit edilmiştir. Gücünü ve kaynağını Türk milletinin meşru mü-
dafaa hakkı ile hür ve bağımsız yaşama azminden alan Misak-ı Millî, Millî Mücadele’nin ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâplarının esas ruhudur ve gelecek nesillere bıraktığı en büyük mirastır.
Misâk-ı Millî’nin temelleri  Amasya Genelgesi ile atılmış Erzurum ve Sivas Kongreleri ile maddeleri oluş-
turulmuş  Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın açılması ile mecliste kabul edilmiş ve bu fikirleri dünya çapında 
meşrulaştırmıştır. 
Misâk-ı Millî metni, 12 Ocak 1920 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan’da, çeşitli gayrı resmî ve gizli top-
lantılarda görüşülerek tartışılmaya başlanmıştır. Meclis-i Mebusan’ın 22 Ocak 1920 tarihli gizli oturu-
munda söz alan Antalya milletvekili Hamdullah Suphi Bey konuşmasında: “Arkadaşlar, her şeyden evvel 
kabul edilmesi zarurî olan bir karar vardır. Onu size teklif ediyorum. Anadolu’da, vatan müdafaası için 
ortaya çıkmış olan Kuvay-ı Millîye’yi tanıdığımızı, millî hareketi tasvip ettiğimizi dünyaya karşı ilân etme-
liyiz. Dağınık sürüye yol gösterecek çoban yıldızı, millî bir ümit halinde Anadolu topraklarının üzerinde 
doğup yükselmiştir. Bugünkü vazifesi vatan müdafaasından ibaret olan Millet Meclisi, bu müdafaada 
yalnız olmadığını, son vazife için yeni bir mücadelenin lüzum gösterdiği bütün fedakârlıklara razı olarak, 
mücadele ve istiklâl bayrağını çeken Anadolu hareketiyle, bizim aramızdaki işbirliğini ve ortaklığı ilân 
etmelidir. Ancak bundan sonra söz söylemek, müzakere etmek, karar vermek hakkına sahip oluruz ’’ 
diyerek Millî Mücadele için Misâk-ı Millî’nin önemine değinmiştir.
Edirne mebusu Şeref Bey, meclise bir önerge verip 28 Ocak 1920 ‘de komisyonun kabul ettiği bildirinin 
basına ve parlamentolara tebliğini  istedi. 

Harita: Misak-ı Millî sınırlarını gösteren harita
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Hazırlayan: Arzu KARA

1.   Misak-ı Millî kararlarının hangi alana ait olduğunu madde numarasını ilgili alanın karşısına yazarak  
      gösteriniz.

Bazı üyeler doğrudan tebliğini istedilerse de başkan, zapta geçirilmesi için mutlaka okunması gerek-
tiğini söyleyerek 17 Şubat 1920 tarihli toplantının ikinci oturumunda Şeref Bey “Ahd-i Millî” başlıklı 
bildiriyi okudu. Oy birliğiyle kabul edilen metin “Mîsâk-ı Millî” adıyla yayımlandı. Fransızcaya çevrilerek 
bütün hükümetlere ve parlamentolara gönderildi. Altı maddeden oluşan Mîsâk-ı Millî’nin maddeleri 
şunlardır:

1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzaladığı (30 Ekim 1918) tarihte düşman 
işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölünemez. 

2. Halkın oyu ile anavatana katılan üç sancak; Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse yine halk oyla-
masına başvurulabilir. 

3. Batı Trakya’nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. 
4. İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Bu esas kabul edildik-

ten sonra ticaret gemilerinin Çanakkale ve İstanbul Boğazları’ndan geçişi, ilgili devletlerin birlikte 
verecekleri karara bağlıdır. 

5. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan ya¬rarlanması şartıyla kabul 
edilecektir. 

6. Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

2.   Misak-ı Millî ile ilgili verilen balık kılçığı kavram haritasının ilgili boşluklarını doldurunuz.

3.   Misak-ı Millî haritasında yer alan fakat günümüzde bu sınırlar dışında kaldığını düşündüğünüz yerler 
      nerelerdir? Yazınız.

Kapitülasyonlar:

Sınırlar             : 

Halk Oylaması :

Boğazlar          :

Azınlık Hakları  :

ÖNEMİ
ANLAMI

KARARLARIN KÖKENİ                                            
DİĞER ADLARI

MİSAK-I
MİLLİ

3
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12 

Çalışmanın Adı TÜRK MEDENİ KANUNU   20 dk.

Çalışmanın Amacı Medeni Kanun’un önemini kavrayabilme.

3. ÜNİTE : ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI > 3.4. Hukuk Alanındaki Yenilikler                 
Kavram : Medeni Kanun 
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Kavrama Becerisi

4

1.Yönerge: Görselden, şemadan ve metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

Toplumdaki insanların birbirleriyle sürekli ve karşılıklı ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü Medeni 
Kanun’da yer alır. Mustafa Kemal Paşa’ya göre Medeni Kanunlar milletlerin ihtiyaçlarını karşılamalı ve 
çağın ihtiyaçlarına da karşılık verebilmeliydi. Atatürk’ün Medeni Kanunla ilgili olarak bütün söylemle-
rinde belirttiği üzere gerçek anlamda medeni toplumlar, özgürleşmiş kadınlar ve erkeklerin ortak katkı 
ve kararlarıyla oluşturulabilir. Kadını ve erkeği ile Türk ailesini sağlam ve mantıkî temellere dayandır-
mak ve onun sosyal bütünleşmede ve ülke kalkınmasında aktif rol almasını sağlamak önemli bir amaç 
idi. Uygar toplumların Medeni Kanunları incelendi. Türk toplumunun yapısına uygun olması, sorunları 
akılcı ve pratik yoldan çözmesi, değiştirilebilir olması, kadın erkek eşitliğine dayalı laik ve demokratik 
bir yapıda olmasından dolayı İsviçre Medeni Kanunu’nun alınmasına karar verildi. 17 Şubat 1926’da 
Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile toplumda kadınların erkeklerle 
cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin her yönüyle eşit haklara sahip olmaları ve kamusal yaşamda yerini 
almaları adına hukuki ve toplumsal eşitlik sağlandı. Kadınlara evlenme, boşanma, mal varlığı edinme, 
miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar verilerek aile yapısı da çağdaş topluma göre yeniden düzen-
lendi. Medeni Kanun’un kabulü, devletin “egemenlik tekelinin” zarar görmesi sorunsalını da ortadan 
kaldırmaktaydı. Milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla ilan edilen Medeni Kanun Türkiye Cum-
huriyeti Devleti için oldukça önemli bir kanundur. Türk Medeni Kanunu son derece modern bir yapıya 
sahiptir. 

Doğan Koçak 17 Şubat 1926’da Kabul Edilen Türk Medeni Kanunu’na 
Göre Türk Kadınının Hak ve Özgürlükleri Araştırma Makalesinden düzenlenmiştir.

TÜRK MEDENİ KANUNU 

MEDENİ KANUN’UN BÖLÜMLERİ

Kişiler Hukuku
(Şahıs Hukuku)

Aile Hukuku

Eşya HukukuMisyon Hukuku

Görsel 1: Adalet terazisi, kanun metinleri ve hakim 
tokmağı

Şema: Medeni Kanun’un bölümleri
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1.   Medeni Kanun’un İsviçre’den alınmasının gerekçeleri nelerdir?  

2.   Medeni Kanuna niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

3.   Medeni Kanun, kadın hakları açısından ne gibi yenilikler getirmiştir?

2.Yönerge: Aşağıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeyi getiriniz.

1. Kadın erkek arasınd…………….  eşitliği sağlanmıştır. 
2. Resmi …………….. zorunluluğu getirilmiştir. 
3. Atatürk  döneminde ………… Kanun’un kabulüyle hukuk birliği sağlanmıştır. 
4. Kadınlara ………. seçme hakkı tanınmıştır. 
5. Medeni Kanun ................ ülkesinden alınarak 17 Şubat 1926’da ülkemizde yürürlüğe konul-

muştur.

Meslek Miras Nikah İsviçre Medeni

3. Yönerge: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ‘’D’’ yanlış olanlara ‘’Y’’ yazınız. 

1.  Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulüyle laik hukuk sistemine geçiş gerçekleşmiştir.
Doğru Yanlış

2.  Kadınlar Medeni Kanunla seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.

3.  Medeni Kanun’un İsviçre’den alınma nedeni İslam hukukuna yakın olmasındandır.

4.  Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasında İsviçre Medeni Kanunu’ndan yararlanılmıştır.

5.  Mecelle’nin yerine Medeni Kanun kabul edilmiştir. 

Hazırlayan: Nurcan ŞENMERDAN

4
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Çalışmanın Adı DAVET ETTİLER, KATILDIK   15 dk.

Çalışmanın Amacı Milletler Cemiyeti kavramı ile ilgili çıkarımda bulunabilme.

4. ÜNİTE : İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA (1919-1938) > 4.2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
Kavram : Milletler Cemiyeti
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

5

Yönerge: Verilen bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

1. Milletler Cemiyetinin özelliklerine dair düşüncelerinizi altlarındaki boşluklara yazınız.

I. ABD Başkanı Wilson’un 8 Ocak 1918 tarihinde yayınladığı 14 ilkeden sonuncusu olan “Büyük ve 
küçük, bütün devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına 
almak amacı ile bir milletler örgütü kurulacaktır.” maddesi ile ortaya atılmıştır.

III. Milletler Cemiyetine ABD üye olmamıştır. Ayrıca önceleri üye olan bir kısım önemli devlet, daha 
sonra üyelikten ayrılmıştır.

V. Milletler Cemiyetinin etkinliğini kaybetmesi neticesinde ortaya konulan idealizm ve demokrasi bü-
yük yara almıştır. 

II. Milletler Cemiyeti (Cemiyeti Akvam) resmî olarak 28 Nisan 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı’nda 
önerilen misak taslağının oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra 10 Ocak 1920’de İsviçre’de kurulmuştur.

IV. Cemiyetin kuruluşunda devletlerin galipler, tarafsızlar ve mağluplar veya daimî, yarı daimî ve 
daimî olmayanlar olarak eşitsiz sınıflandırmalar ile ayrılması rahatsızlık yaratmıştır. 1929’da Dünya 
Ekonomik Buhranı çıkmış, 1931 yılında Japonya, Mançurya’yı; İtalya, Habeşistan’ı (Etiyopya) işgal 
etmiş, Almanya’da Versay Antlaşması’nın toplumsal olarak büyük öfke yaratması ile de Almanya 
silahlanma yarışına girmiştir.
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5

Hazırlayan: Işıl ŞAHİN

2. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilerek üye olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

3. Milletler Cemiyetinin kuruluş amacını göz önüne aldığınızda günümüzde bu amaca hizmet eden 
cemiyetin adı sizce ne olabilir?

İzmir Basınında Milletler Cemiyetine Giriş

2 Nisan 1932 tarihli bir İzmir gazetesi olan hizmet gazetesinde “Türkiye” başlıklı haberde, Cenevre’den 
alınan habere göre Türkiye’nin cemiyete davetinin nüfuzlu bir kimse tarafından yapılması ile Cemiyete 
dâhil olmasının daha memnuniyet verici olacağı kaydedilmiştir.
Gazetenin başyazarı Zeynel Besim de 30 Haziran 1932 tarihinde çıkan yazısında “Türkiye ve 
Cemiyeti Akvam’’ adlı köşe yazısında “Cihan sulhunu gaye edinen Türkiye; hem hudut olsun, 
olmasın büyük devletlerle olan münasebetini istisnasız dostluk şeklinde tanzimine mecbur idi. Bir 
taraftan Rus dostluğu yapılırken diğer taraftan Fransa ve İngiltere’ye şu veya bu meselelerden cephe 
almak, hedeflenen umumi sulh adına bir hata olurdu. Kaldı ki Irak’tan İngiltere; Suriye’den Fransa ile 
sınırdaş idik.” demektedir.
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Çalışmanın Adı BALKAN BİRLİĞİ   15 dk.

Çalışmanın Amacı Türkiye’nin Balkan Antantı’nı imzalama amacını değerlendirebilme.

4. ÜNİTE : İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA (1919-1938)> 4.2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
Kavram : Balkan Antantı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

6

1. Yönerge: Verilen haritadan ve bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

Türkiye
Yunanistan

Yugoslavya

Romanya

Macaristan

Bulgaristan

Suriye (Fr)
Kıbrıs (İng)

Malta (İng)

İran

Irak

Avusturya

İtalya

Cezayir (Fr)

Çekoslovakya

Sovyetler Birliği

Almanya

İsviçre

Arnavutluk

Fransa

1929 yılında tüm kapitalist dünyayı sarsan büyük ekonomik bunalımın da etkisiyle devletler, yeni tesis 
edilen uluslararası düzenin her ne pahasına olursa olsun devamını savunan galipler (anti revizyo-
nistler) ve kendilerine dikte edilen ağır şartlara tepkili mağluplar (revizyonistler) olmak üzere iki gruba 
ayrılmaya başlamıştır. 1930’lu yıllara gelindiğinde de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ulus-
lararası düzenden hoşnut olmayan revizyonist devletler statükoyu değiştirmeye yönelik eylemlerini 
yoğunlaştırmışlardır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd/issue/10994/131567 

Balkan Antantı (Sözleşme) Paktı bir giriş ve üç maddeden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ta-
rafların Balkanlarda var olan toprak düzeninin sürdürülmesi ve güvence altına alınması ko-
nusunda kesin kararlı oldukları belirtildikten hemen sonra 1. maddede “Türkiye, Yugoslavya, 
Yunanistan ve Romanya kendilerine ait tüm Balkan sınırlarının güvenliğini, karşılıklı olarak 
güvence altına alırlar.” denmektedir. 2. maddeye göre “(...) taraflar, bu antlaşmada gösterilmiş 
olan çıkarlarını bozabilecek olasılıklar karşısında alınacak önlemler konusunda aralarında gö-
rüşmeler yapmayı” ve “bu paktı imzalamamış olan herhangi bir başka Balkan ülkesine karşı 
birbirlerine önceden haber vermeksizin hiçbir siyasal eylemde bulunmamayı ve diğer tarafların 
izni olmaksızın herhangi bir başka Balkan ülkesine karşı siyasal hiçbir yüküm üstlenmemeyi” 
yükümlenmektedirler. 3. maddedeyse paktın yürürlüğe girme koşulları belirtildikten sonra her 
Balkan ülkesine açık olduğu bildirilmektedir. 
Ek Protokolün 2. Maddesinde Paktın hiçbir devlete karşı yöneltilmemiş olduğu belirtildikten 
hemen sonra, amacının Balkan sınırlarını bir Balkan devletince girişilecek herhangi bir saldırı-
ya karşı güvence altına almak olduğu bildirilmektedir.

Metin, Oran, B. (2009). Türk Dış Politikası. s. 352’ten düzenlenmiştir.

Harita: 1934 yılında Balkan Antantı üyeleri ve çevre devletler                                                      
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6

Hazırlayan: Selma MUSLU

 b) Ek protokolde yer alan maddeye göre Balkan sınırlarının hangi Balkan devletine karşı güvence          

            
altına alınmaya çalışıldığı söylenebilir? Gerekçelendirerek açıklayınız.

 b) Türkiye’nin anti revizyonist ve revizyonist bloklaşmasında hangi tarafta yer aldığını ispatlayacak  

            
somut bilgi nedir? 

2. a) İki savaş arası dönemde Türk dış politikası açısından Balkanların önemi hakkında neler söylersiniz?

3. Bulgaristan ve Arnavutluk’un katılmadığı bir ittifaka yine de “Balkan Antantı” denmesinin arka 
planındaki mesaj ne olabilir? Görüşlerinizi açıklayınız.

1. a) Balkan Antantı’na imza atan devletlerin hedefledikleri temel amacı ifade ediniz? 
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Yönerge: Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

Irak’ın Şattülarap problemiyle İran’ın Bahreyn’i ilhak meselesi müzakereler sonucunda aşılarak Tür-
kiye, İran, Irak ve Afganistan Tahran’da Sadabat Sarayı’nda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 
temsilcileriyle beraber bir araya gelerek 8 Temmuz 1937 tarihinde antlaşma metnini imzaladılar. Üyeler 
beş yıllığına imzalanan antlaşma gereğince, aralarındaki ilişkileri geliştirmeyi ve devam ettirmeyi ka-
bul ediyor, Milletler Cemiyeti ve barış girişimlerine bağlı kalmayı taahhüt ediyor, birbirlerinin içişlerine 
karışmamayı, ortak sınırlarına saygı göstermeyi, ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine da-
nışmayı, birbirlerine karşı herhangi bir saldırı amacını güden hiçbir siyasal oluşuma katılmamayı taah-
hüt ediyorlardı.  Böylece Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı ile batıda ve doğuda bir güvenlik 
sistemi kurmuş ve kendisi için önemli olan bu iki bölgede barış politikasını kuvvetlendirmiş oluyordu. 
Bu paktın oluşturulması sadece üye ülkeler tarafından değil, bölgede mandater devlet olarak Irak’ı 
koruyan İngiltere ve Amerika tarafından da olumlu karşılanarak, bu siyasal antlaşma desteklenmiştir. 
Yayılmacılığa karşı caydırıcı bir unsur oluşturan Sadabat Paktı’na Türkiye ile arasındaki Hatay mesele-
si sebebiyle Suriye üye olmadı. Uluslararası barışı koruma adına Türkiye’nin öncülüğünde oluşturulan 
Sadabat Paktı’yla da doğu sınırlarının güvenliği sağlandı ve ittifak ve güvenlik sistemi kurulmuş oldu. 
Böylece Türkiye, bölgede barışı ve dengeyi sağlayarak, dünya barışına katkıda bulundu ve uluslara-
rası alanda etkinlik ve saygınlık kazandı. Mustafa Kemal Atatürk: “Dünya milletlerinin saadetine çalış-
mak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir 
hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” sözüyle uluslararası barışı korumanın değerini 
ortaya koydu.
Pakt yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra II. Dünya Savaşı başladı. Savaşla birlikte paktın yürürlüğü 
askıya alındı. Son bakanlar konseyi 1939’da yapıldı. Genel sekreterlik kurumunun, konsey başkanına 
bağlı olarak her yıl değişmesi düşünüldüğünden ve bir merkezle müstakil personeli bulunmadığından 
fiilen yürürlüğü durmuş oldu. Sadabat Paktı’nın II. Dünya Savaşı’nın ardından tekrar yürürlüğe girmesi 
düşünüldüyse de yalnız hukukî varlığı 1979’da İran’daki yeni rejim tarafından feshedildiği ima edilin-
ceye kadar devam etti.

MODERN ORTADOĞU’NUN İLK BÖLGESEL İTTİFAKI: SADABAT PAKTI

Görsel: Mustafa Kemal Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi

1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ara-
sında yapılan bölgesel iş birliği ve saldırmazlık ant-
laşmasıdır.
İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Sadabat isimli yazlık sa-
rayında imzalandığı için bu adla anılmıştır. I. Dün-
ya Savaşı sonrasında yeniden belirlenen Ortadoğu 
coğrafyasındaki devletlerarasında, Sovyetler Birli-
ği’nin doğuya doğru genişleme politikası ve aynı za-
manda İtalya’nın, Milletler Cemiyeti kararlarını ihlâl 
ederek Habeşistan’a saldırıda bulunması, Türkiye’yi 
Ortadoğu’daki devletlerle ittifak kurmaya sevk etti. 
Paktın hazırlık çalışmaları İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Haziran 1934’te Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaretiy-
le başladı. Ekim 1934’te Türkiye, İran ve Irak, Türk 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın öncülüğünde 
Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde bir ön 
antlaşma imzaladılar. Bu antlaşmayı üç ay sonra da 
Afganistan imzaladı. 

4. ÜNİTE : İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA (1919-1938)> 4.2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 
(1923-1938)            

Kavram : Sadabat Paktı
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi 

Çalışmanın Adı MODERN ORTADOĞU’NUN İLK BÖLGESEL İTTİFAKI: SADABAT PAKTI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Sadabat  Paktı’nın önemini analiz edebilme.
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7

Hazırlayan: Arzu KARA

1.     Haritadan da yararlanarak Sadabat Paktı’nı imzalayan ülkelerin Ortadoğu barışına katkılarını böl-              
        genin stratejik konumu açısından yorumlayınız?

2.     Uluslararası barışı korumanın değerini vurgulamak için Mustafa Kemal Atatürk: “Dünya milletleri        
        nin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En
        uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” demiştir. Suri-
        ye’nin Sadabat Paktı’na katılmayarak Ortadoğu’daki barışın teminine katkı vermemesini ve günü-
        müzde bir savaş ile karşı karşıya kalmasını Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak yorumlayınız.

3.     Sadabat Paktı ile ilgili verilen örümcek ağı kavram haritasının ilgili alanlarını doldurunuz.

Harita: Sadabat Paktı’na katılan ülkeler

Sadabat Paktı’na Katılan Ülkeler

ANLAMI KATILAN DEVLETLER

GÜNÜMÜZDEKİ  
DURUMU  ÖNEMİ

SADABAT 
PAKTI
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Çalışmanın Adı MİHVER DEVLETLER VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI   20 dk.

Çalışmanın Amacı Mihver Devletler’in İkinci Dünya Savaşı’ndaki etkisini kavrayabilme.

5. ÜNİTE : II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA > 5.1. II. Dünya Savaşı       
Kavram : Mihver Devletler
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi 
Alan Becerileri : Tarihsel Sorgulama Becerisi

8

Yönerge: Verilenlerden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

MİHVER DEVLETLER VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Almanya 

Siyasi Durumu ve Hedefleri: Birinci 
Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmış ve ağır 
şartlar içeren Versailles (Versay) Antlaş-
ması’nı imzalamıştır. Getirilen tamirat 
borçları,  askerî sınırlamalar ve büyük  
toprak kayıpları tüm Almanların tepkisine 
yol açmıştır. Nasyonal Sosyalist Alman 
İşçi Partisi (Nazi Partisi) siyasi fikirlerine 
destek bulmuş, ekonomik bunalımın da 
etkisiyle 1933 yılında Adolf Hitler’in lider-
liğinde iktidarı ele geçirmiştir. 
Nazi Partisi, Almanların üstün bir ırk ol-
duğunu ve bu üstün ırkın Versay Anlaş-
ması’yla aşağılandığını iddia etmiştir. 
Yahudilere, komünizme ve parlamento yö-
netimine karşıdır. Almanya sınırları dışın-
daki Almanların da dahil olacağı “bir ulus 
devleti” kurmayı hedeflemiştir.  Doğudaki  
ülkeleri Almanların “hayat sahası” olarak 
görmüştür. Almanca konuşulan  Saar ve 
Ren bölgelerini,  Avusturya’yı ve  Çekoslo-
vakya’nın Südet bölgesini ele geçirmiştir. 
Alman nüfus yaşamadığı halde Çekoslo-
vakya’nın kalan kısmını da işgal etmiştir.
Mihver Devletleri Oluşturma Nedenleri: 
Almanya, izlemekte olduğu yayılmacı po-
litikadan İngiltere ve Fransa’nın rahatsız 
olacağını bildiği için Faşist İtalya ile an-
laşma yolları aramıştır. Diğer hedefi Sov-
yet Rusya’dır. Ona karşı  Uzak Doğu’da 
yayılmacı emelleri olan Japonya ile ittifak 
arayışına girmiştir.
Sonuç: Almanya, 1 Eylül 1939 tarihinde 
Polonya’nın işgaline başlamış, İngiltere 
ve Fransa buna karşı çıkınca İkinci Dünya 
Savaşı başlamıştır.

Harita 1:  Avrupa’daki Mihver Devletler ve İşgal Alanları Harita 2: Uzak Doğu’daki  Mihver Devletler ve İşgal Alanları

İtalya

Siyasi Durumu ve Hedefleri:  Birinci 
Dünya Savaşı’nı galip bitirdiği halde ar-
zuladığı toprak kazançlarını elde ede-
memiştir. Savaşın yol açtığı ekonomik 
ve toplumsal kriz ortamında 1922 yılın-
da Faşist Parti iktidarı ele geçirmiştir. 
Liderleri Benito Mussolini başbakan 
olur olmaz, bütün muhalefet partilerini 
kapattırmıştır. Baskıcı, aşırı milliyetçi, 
yayılmacı bir politika izlemiştir. İtalya’nın 
Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir dev-
let olması gerektiğini savunmuş, Akde-
niz’i “Bizim Deniz” diye adlandırmıştır. 
Ülkesini hızla silahlandırmış, 1936 yılın-
da Afrika’nın doğusundaki Habeşistan’ı 
işgal etmiştir.  
Mihver Devletleri Oluşturma Neden-
leri: İtalya İngiltere’yi endişelendirmiştir. 
Habeşistan’ı  işgaliyle İngiltere’nin tica-
ret yollarını tehdit eder hale gelmiştir. 
İtalya, Fransa ile Akdeniz’de rekabet 
içindedir. Fransa’da  sosyalistlerin, İtal-
ya’da  Faşist partinin iktidarda olması 
İspanya İç Savaşı’nda iki ülkeyi birbirine 
rakip hale getirmiştir. İtalya’nın Avru-
pa’da destek bulabileceği sadece Nazi 
Almanya’sı kalmıştır. Hitler, İtalya’nın 
Habeşistan’ı işgalini ve Akdeniz’deki ya-
yılmacılığını desteklemiştir. Her ikisi de  
sorunların askeri güç kullanarak çözüle-
bileceği (militarizm) anlayışına sahiptirler. 
Sonuç: 10 Haziran 1940 tarihinde Al-
manya’nın yanında İkinci Dünya Sava-
şı’na dahil olmuştur. 

Japonya

Siyasi Durumu ve Hedefleri:   Birin-
ci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayisi 
hızla gelişmiştir. Artan ham madde 
ihtiyacı ile birlikte yayılmacı bir poli-
tikaya yönelmiştir. Militarizmin etkisi 
altına giren Japon politikacıları, Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra inşa edilen 
düzeni reddetmişler, Uzakdoğu’yu 
“ortak refah alanı” ilan etmişlerdir. 
1931’de bütün Mançurya’yı ele geçir-
miştir. 1933 yılında  Milletler Cemiyeti 
üyeliğinden çıktığını ve silahlanma 
denetimini kabul etmeyeceğini açıkla-
mıştır. 1937 yılında Çin’i işgal etmeye 
başlamıştır.
Mihver Devletlere Katılma Neden-
leri: Japonya-Almanya askeri ortaklı-
ğı her iki ülkenin yararınadır. Almanya 
kendisi için tehlikeli bulduğu Sovyet 
Rusya’yı doğusundan baskı altına 
almayı, Japonya ise Uzak Doğu’da 
mücadele içinde bulunduğu Sovyet 
Rusya’ya karşı Almanya desteğiyle 
üstünlük sağlamayı hedeflemiştir. 
Sonuç: Japonya, yayılmacı politika-
sına engel olarak gördüğü ABD’nin 
Hawaii’de bulunan Pearl Harbour 
Limanındaki donanmasına 7 Aralık 
1941’de saldırı düzenlemiş, ardından 
ABD ve İngiltere’ye savaş ilan etmiş-
tir. Almanya da ABD’ye savaş açmış-
tır.  Böylelikle İngiltere, Fransa, Çin ve 
Sovyetler Birliği’nden oluşan Müttefik 
Devletler ittifakı genişlemiştir.  
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Hazırlayan: Ufuk VAROĞLU

Mihver Devletlerin Kurulması

22 Ekim 1936: İtalya – Almanya  
arasında Roma-Berlin Mihveri ‘nin 
(Eksen-Dikey Çizgi) ortaya çıkması

25 Kasım 1936: Almanya- Japonya 
arasında Anti-Komintern Paktı’nın 
(Komünizme karşı mücadele ortaklı-
ğı) oluşturulması

6 Kasım 1937:  İtalya’nın Alman-Ja-
pon Anti-Komitern Paktı’na katılması

22 Mayıs 1939: Almanya-İtalya ara-
sında  Çelik Pakt Antlaşmasının im-
zalanması.

27 Eylül 1940:  İtalya, Japonya ve 
Almanya arasında Üçlü Pakt isimli 
ittifak antlaşmasının imzalanması 
ve Berlin - Roma-Tokyo Mihveri’nin 
oluşması

1.  Mihver Devletlerin ortak özellikleri nelerdir?

3.   Mihver Devletler’in kurulmasının sonuçlarını yazınız.

Görsel 1:  İkinci Dünya Savaşı

2.  Haritaları inceleyerek Avrupa ve Uzak Doğu’daki Mihver Devletleri yazınız.

Avrupa Kıtası’nda Asya Kıtası’nda
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Çalışmanın Adı ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT   20 dk.

Çalışmanın Amacı Çok partili sistemin önemini kavrayabilme.

6. ÜNİTE : II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA > 6.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Kavram: Çok Partili 
Sistem 

Kavram : Çok Partili Sistem 
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Kavrama Becerisi

9

Yönerge: Görsellerden ve metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim yapabildiği bir sistemdir. Çok 
partili hayat demokrasinin bir gereği olarak görülür. Günümüzde çoğulcu demokrasilerde insanlar 
özgür düşünceleri doğrultusunda ülke yönetiminde söz sahibi olabilecek partiler kurabilmektedirler. 
İnsanlar yönetimde farklı düşünceleri görüp değerlendirerek kendi iradeleriyle seçme hakkına sahip 
olurlar. Türk siyasal hayatındaki ve Türkiye demokratikleşme tarihindeki en önemli olaylardan birisi 
de kuşkusuz Türkiye’nin çok partili siyasal rejime geçmesidir Türkiye’nin siyasal modernleşme ta-
rihi, uzun soluklu bir sürece dayanmaktadır. Türkiye gibi geç modernleşen ülkelerde, Batı’dan farklı 
olarak halktan bağımsız dinamikler çok partili sisteme geçiş sürecini belirlemiştir. Türkiye’nin çok 
partili sisteme geçişi iç ve dış olmak üzere iki temel dinamiğe dayanmaktadır. İçerde ekonominin 
kötü gidişatına bağlı iktidardan iyice soğuyan geniş halk kesimleri ve sermaye gruplarının iktidardan 
pay almak istemeleri belli ölçüde çok partili sisteme geçişi etkilemiştir. Ancak çok partili sisteme 
geçişte asıl belirleyici unsur Türkiye’nin ABD ve Batı’ya yaklaşma ihtiyacı hissetmesi ve Sovyetler 
Birliği’nin Türkiye için ciddi bir tehdit haline gelmesidir. Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, siyasetin 
ve ekonominin toplumsallaşması ve buna bağlı bir takım geleneklerin oluşması bakımından belli bir 
mesafenin alındığını göstermektedir. Bu yönüyle, çok partili hayata geçiş, Türkiye demokrasisi için 
bir milattır. Türkiye’de çok partili dönem, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 
kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi dışında ikinci bir partinin 1945 yılında 
Nuri Demirağ liderliğindeki Millî Kalkınma Partisi kurularak 1946 genel seçimlerine çok partili sistemle 
gidilmesi ile başlamıştır. Celal Bayar ve Adnan Menderes’in genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, 
7 Ocak 1946’da kurulan, kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp 4 yıl sonra yapılan seçimlerde 
(14 Mayıs 1950) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çok partili 
seçimle iktidarı kazanmış ilk Türk siyasi partisidir. 1946 yılında çok partili hayata geçilmesi, Türkiye 
demokrasisi açısından en önemli dönemi oluşturduğu söylenebilir. Çünkü bundan sonrası için askeri 
darbelerle bu süreç kısa süreliğine sekteye uğratılmış olsa da, demokrasinin kurum ve kurallarının belli 
ölçüde yerleşmeye başladığı görülmektedir. Bu anlamda çok partili hayata geçiş süreci rekabetçi bir 
düzenin oluşmasının temelini oluşturmaktadır.

 Vahap Uluç Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş: İç ve Dış Dinamiklerin Analizi 
Araştırma makalesinden düzenlenmiştir.  

ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT

Görsel 1: 1950 yılı CHP Seçim 
Afişi 

Görsel 2: İsmet İnönü Görsel 3: Adnan Menderes                Görsel 4: 1950 yılı DP Seçim 
Afişi
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20 Hazırlayan: Nurcan ŞENMERDAN

1.   Çok partili sistem ne demektir?  

2.   Türk siyasal hayatında çok partili sisteme geçilmesinin gerekçeleri nelerdir?

9



21

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 12 10

Yönerge: Görselden ve metinden hareketle soruları cevaplayınız.

Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 70’inci yıldönümü, Ukrayna-Rusya geriliminin iyice arttığı bir döneme 
denk geldi. Haftalardır tırmanan gerginlik, Soğuk Savaş’ın geri dönmekte olduğunu söyleyenleri haklı 
çıkaracak sertlikte geçiyor. Son 30 yıldır unuttuğumuz bir iklimi yeniden yaşıyoruz. Rusya-Batı gerilimi, 
yeni nesillere ancak tarih kitaplarında yakalayacağı bir gerilimi canlı yaşama fırsatı sunuyor. Savaşın 
soğuk yüzü ise tam anlamıyla kendini gösteriyor.
Soğuk savaşın yeniden tırmandığını düşündüğümüz Ukrayna-Rusya geriliminin yaşandığı son günlerde 
‘’Soğuk Savaş nedir?’’ merak etmeyeniniz yoktur.
Soğuk Savaş, Amerika’nın önderliğinde Batı bloğu ile Sovyetler birliğinin oluşturmuş olduğu Doğu bloğu 
arasında gerçekleşen ekonomik, siyasi, bilimsel, psikolojik ve teknolojik bir çatışma durumudur. Soğuk 
Savaş döneminin 1947 yılında Truman Doktrini ile başladığı ve 1989 yılında Doğu Avrupa’da komünizm 
rejimlerinin ve 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile sona erdiği kabul edilir. Soğuk Savaş olarak 
adlandırılmasının sebebi her iki tarafın da birbirlerine direkt olarak savaş açmaması bunun yerine birbir-
lerini bölgesel olarak desteklediği vekalet savaşları (Karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine 
üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür.) şeklinde olmasıdır.
Sovyetler Birliği ve ABD, II. Dünya Savaşı’nın ardından farklı ekonomik ve siyasi adımlar izledi. Sovyet-
ler Birliği Komünist Parti tarafından yönetilen Marksist Leninist bir ülkeyken ABD kapitalizm merkezli 
bir yönetim anlayışını benimsedi. Sovyetler Birliği’nde Komünist Parti medya, ordu, ekonomi ve daha 
birçok kurumu kontrol altında tutuyordu. Sovyetler Birliği ayrıca Doğu Bloğu ülkeleri üzerinde de önemli 
bir etkiye sahipti. Batı Bloğu’ndaki birinci dünya ülkeleri ise liberal demokrasiyi benimseyen, medya ve 
kurumlarının özgür olduğu yerlerdi.
Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi adlı tarafsız küçük bir blok da ortaya çıkmıştı. Bağlan-
tısızlar Hareketi’ne taraf olan ülkeler Doğu ve Batı Bloğu ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeyi hedefliyordu. 
Sovyetler Birliği ve ABD geniş çaplı bir savaşın içine asla girmedi fakat her ihtimale karşı her iki süper 
güç de nükleer silahlar geliştirdi. Her iki tarafın da nükleer stratejisi bulunuyordu. Bu sebeple her iki 
tarafın da birbirlerine doğrudan saldırı konusunda çekinceleri bulunuyordu. Direkt olarak saldırmaktan 
kaçınan iki süper güç bunun yerine askeri kuvvetleri, ürettikleri silahlar, uzay yarışları, psikolojik savaş 
yöntemi ve nükleer silah üretimi ile güç gösterisi yapmayı tercih ediyordu.

SOĞUK SAVAŞ BİTTİ Mİ?

Görsel: ABD - SSCB bayrakları

6. ÜNİTE : II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA > 6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye          
Kavram : Soğuk Savaş
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi 

Çalışmanın Adı SOĞUK SAVAŞ BİTTİ Mİ?   20 dk.

Çalışmanın Amacı Günümüzde gerçekleşen Ukrayna-Rusya gerilimi bağlamında Soğuk Savaş kavramını yorumlayabilme.
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1.     Sizce Soğuk savaş bitti mi yoksa devam ediyor mu? Gerekçeleriyle açıklayınız.

2.     Soğuk savaş kavramı ile ilgili verilen yapılandırılmış griddeki numaraları aşağıdaki sorularla eşleş-
        tiriniz.

Vekalet savaşları nedir?

Doğu ve Batı bloklarının o dönemdeki kuruluşları hangileridir?

Soğuk savaş nedir?

Soğuk savaşın sona erdiği gelişme hangisidir?

Soğuk savaş döneminde yaşanan olaylar hangileridir?

Soğuk savaş hangi gelişme ile başlamıştır?

Sovyetler Birliği Doğu Bloğu ülkeleri üzerinde yaptırım gücünü artırırken ABD ise Sovyetler Birliği’ne 
karşı koyabilmek için NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)’yu kurdu. 1948 ve 1949 yıllarında Berlin 
Ablukası Soğuk Savaşın ilk ciddi kriz konusu oldu. 1955’te SSCB Doğu bloğu ülkelerini kontrolünde 
tutmak için Varşova Paktı’nı kurdu. 1950 ve 1953 yıllarındaki Kore Savaşı, 1956’daki Süveyş Krizi, 
1961’deki Berlin Krizi ve 1962’deki Küba Füze Krizi Soğuk Savaşı daha da körükledi. 1955 ve 1975 
yılları arası devam eden Vietnam Savaşı’nda ise ABD destekli Vietnam Cumhuriyeti,SSCB’ye yenildi.
Sovyet lideri Mihail Gorbaçov Varşova Paktı’na taraf olan ülkelerin rejimlerini desteklemeyi reddetti. 
1989 yılında Orta ve Doğu Avrupa’daki komünist rejimler bir bir çöktü. Sovyetler Birliği resmi olarak 
Aralık 1991’de parçalandı. ABD dünyanın tek süper gücü olarak ayakta kalmayı başardı. Soğuk Savaş 
döneminin sona erip ermediğini ise bizlere zaman gösterecektir. 
Sonuç olarak bütün bu gelişmelerin ortaya çıkardığı en büyük gerçek ise söz konusu savaştan hiç 
kimsenin karlı çıkmadığı, çıkamayacağı ve hatta en büyük kurbanların İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
soğuk savaşı başlatanların kendileri olduğu gerçeğinin görülmesidir. Barışçıl bir dünyaya gelir ada-
letsizliğinin azaldığı, küresel bölüşümün gerçekleştiği, ülkelerin bağımsızlıklarına saygı gösterildiği bir 
sistem çerçevesinde gerçekleşir. 

           . Truman Doktrini
      . NATO(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

        . Varşova Paktı

• Berlin Ablukası
• Kore Savaşı
• Süveyş Krizi
• Küba Füze Krizi
• Vietnam Savaşı

   

   Soğuk Savaş, Amerika’nın önderliğinde Ba-
tıbloğu ile Sovyetler birliğinin oluşturmuş olduğu 
Doğubloğu arasında gerçekleşen ekonomik, si-
yasi, bilimsel, psikolojik ve teknolojik bir çatışma 
durumudur.

   Sovyetler Birliği’ nin Aralık 1991’de par-
çalanması.

     

   Karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak
yerine üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele 
ettiği bir savaş türüdür.

1 2

3 4

5 6

Hazırlayan: Arzu KARA
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Çalışmanın Adı ASKERÎ UYARI   15 dk.

Çalışmanın Amacı Muhtıra kavramını verilen örnekler üzerinden tanımlayabilme.

7. ÜNİTE : TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE> 7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler
Kavram : Muhtıra
Genel Beceriler : Eleştirel Düşünme Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

Yönerge: Verilenlerden yararlanarak soruları yanıtlayınız

1. Gazete haberlerinden hareketle muhtıra ile ilgili çıkarımınız ne olabilir?

Muhtıranın ertesinde dönemin gazetelerinde “Komutanlar Ültimatom Verdi ve Demirel Hükûmeti İs-
tifa Etti”, “Türk Ordusu İdareyi Üzerine Almaya Kararlı”, “Ordu İdareye El Koyacak”, “Kabine Olağa-
nüstü Toplandı ve Hükûmet Dün İstifa Etti”  başlıklı yazılar çıkmıştır. 

TRT kanalı ile tüm ülkeye 
duyurulmuştur.

İstenen adımları atmadığı 
takdirde ordunun seçilmiş 

hükümete müdahalede 
bulunacağı belirtilmiştir.

Gerekçe olarak ülkede 
sürüp gitmekte olan anarşi, 
sokak olayları, ekonomik 

ve sosyal huzursuzluk öne 
sürülmüştür.

İktidara el koyma biçiminde 
olmamıştır.

12 MART MUHTIRASI

Genelkurmay başkanı ve üç 
kuvvet komutanı tarafından 
imzalanan muhtıra başba-
kan ve meclis başkanına 

verilmiştir.

Muhtırada dönemin 
hükûmetinin bu sorunlar 

karşısında yetersiz kaldığı 
ifade edilmiştir.

Muhtıra sonrası Başbakan 
Süleyman Demirel istifa 

etmiştir.

Şema: 12 Mart Muhtırası’na ait temel bilgiler
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Hazırlayan: Işıl ŞAHİN

2. Bilgi şemasında verilen 12 Mart Muhtırası ile ilgili bilgilerden yola çıkarak muhtıranın özellikleri ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

3. Sivil iktidarın verilen muhtıraya uymaması durumunda ne gibi sonuçların oluşabileceği hakkında 
düşüncelerinizi ifade ediniz.
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Çalışmanın Adı ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ   20 dk.

Çalışmanın Amacı Üçüncü Dünya Ülkeleri tanımının ortaya çıkma nedenlerini ve dünya siyasetindeki etkisini kavrayabilme.

7. ÜNİTE : TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYET > 7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler   
Kavram : Üçüncü Dünya Ülkeleri
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi 
Alan Becerileri : Tarihsel Kavrama Becerisi

12

1. Yönerge : Metinlerden hareketle soruları yanıtlayınız.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ

Üçüncü Dünya Ülkeleri (Bağlantısızlar) Özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Nato ve Sovyetler 
Birliği liderliğindeki Varşova Paktı blokları dışında kalan ülke-
leri tarif etmek için kullanılmıştır. 

Birinci Dünya ülkeleri olarak bilinen Kapitalist Batı ve İkinci 
Dünya ülkeleri olarak bilinen Sosyalist Doğu Bloklardan hiç-
birine dahil değildirler.

Soğuk Savaş’ın iki kutbundan da kaçınmak isteyen ve beşli 
girişimi olarak da anılan Hindistan lideri Nehru, Endonezya 
lideri Sukarno, Mısır lideri Nasır, Yugoslavya lideri Tito ve 
Gana lideri Nkrumah öncülüğünde oluşan bir harekettir.

Ekonomik gelişmişlik  anlamında “yoksul” ve “azgelişmiş”, 
askeri açılardan zayıf, yönetim şekli açısından çoğunlukla 
“askeri diktatörlük”, siyasal anlamda “tarafsız” ve  “bağlantı-
sız” ülkelerdir. Aralarından sadece Hindistan Batılı anlamda 
demokrasi örneği vermiştir.

Hemen hemen tümü, dekolonizasyon (sömürgeden kurtuluş) 
süreci yaşayıp zorlu bir mücadele sonucu  bağımsızlıklarını 
kazanmış olan Asya, Afrika, Latin Amerika ve bazı Avrupa ül-
kelerinden oluşmaktadır.

Bağımsızlığına yeni kavuşan bu devletler nükleer güce sahip 
olan bloklara  tek başlarına karşı koyamayacakları ve  bun-
lardan birine bağlı olarak yaşamayı  istemeyecekleri için bu 
harekete dahil olmuşlardır.

Blokların nükleer gücüne karşı silahsızlanmayı savunmuşlar,  
Birleşmiş Milletlerden çıkarttıkları kararlarla büyük devletle-
rin politikalarına mümkün olduğunca yön vermeye ve bloklar 
arasında dengeyi kurmaya çalışmışlardır.

Bağlantısız olduklarından bloklaşmanın getirdiği çatışma teh-
likesinden uzak kalmışlar, bloklar arası rekabetten yararlana-
rak hem güvenliklerini artırmışlar, hem de her iki ideolojik blok 
ülkelerinden ekonomik destek elde etmişlerdir.

Yoksul ülkelerin geri kalmışlıktan kurtarılması için işbirliği 
yapmışlar ve sömürge olarak yaşayan milletlerin bağımsızlık 
mücadelesine destek vermişlerdir.

Bağlantısızlık Hareketi Üçüncü Dünya ülkelerine uluslararası 
alanda önem kazandırmış, Birleşmiş Milletler Örgütü içinde 
sahip oldukları oy hakkı nedeniyle büyük devlet diplomatla-
rınca aranır hale gelmişlerdir.

Üçüncü Dünya Ülkeleri Dünya Siyasetinde

Doğu ve Batı bloklarının Asya’da kurmaya çalıştıkları ege-
menlik kaygısını hisseden Burma, Endonezya, Hindistan, Pa-
kistan ve Sri Lanka 1954’te Colombo’da ve Endonezya’nın 
Bogor şehrinde toplanmışlar, aynı önceliklere sahip Asya ve 
Afrika ülkelerinin büyük bir toplantıda bir araya getirilmesine 
karar vermişlerdir.

Hareketin başlangıcı 1955 Nisanında Endonezya’da topla-
nan 29 ülkenin katıldığı Bandung Konferansı’dır. “Barış içinde 
bir arada yaşama” ilkesi kabul edilmiştir.

1961’de Belgrad’da Üçüncü Dünya ülkelerinin katıldığı  kon-
feransta Bağlantısızlar Hareketi resmen kurulmuştur.

1964’te Kahire’de ikinci, 1970’de Zambia’nın başkenti Lusa-
ka’da üçüncü toplantı yapılmıştır. Üçüncü toplantı sonunda 
“Barış, Bağımsızlık, İşbirliği ve Uluslararası İlişkilerin  Demok-
ratikleştirilmesi üzerine bir deklarasyon yayınlanmıştır.

Bu konferanslar ve sonradan 1973’te Cezayir’in başken-
ti Cezayir’de, 1976’da Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da, 
1979’da Küba’nın başkenti Havana’da, 1986’da Zimbab-
ve’nin başkenti Harare’de, 1989’da Yugoslavya’nın başkenti 
Belgrad’da yapılan toplantıların tümü Soğuk Savaş Dönemi 
(1947-1991)’nde gerçekleşmiştir.

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Doğu Blo-
ku’nun siyasi / askeri örgütü olan Varşova Paktı dağılmıştır.  
Sovyetler Birliği parçalanmış, en önemlisi Rusya Federasyo-
nu olmak üzere yeni devletler ortaya çıkmıştır.  “İkinci Dünya 
ülkeleri ” bloğu  çökünce  dahil olunmaktan çekinilebilecek 
bir kutupsal rekabet kalmamıştır.  Böylelikle “Üçüncü Dünya 
ülkeleri” ifadesi giderek anlamını yitirmeye başlamıştır. 

Bağlantısızlar varlıklarını sürdürebilmek için yeni hedefler 
belirlemek zorunda kalmışlardır. 1992’de Endonezya’nın 
başkenti Cakarta’da yapılan toplantıda yeni dünya düzenine 
seyirci kalmamak adına, dünyanın gelişmiş bütün ülkeleriyle 
tüm alanlarda işbirliği yapma kararı benimsenmiştir. Eşit ve 
adil bir dünya düzeni inşa etmek için Birleşmiş Milletler’in ye-
niden yapılandırılması hedeflenmiştir.

Bağlantısızlar Hareketi, 120 üye devlet ile birlikte toplantıla-
rını, kültürel, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini halen sürdür-
mektedir.  
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Hazırlayan: Ufuk VAROĞLU

1.  Üçüncü Dünya Ülkelerinin en belirgin özellikleri nelerdir?

1.      Dünya haritasında yer alan numaraları yapılandırılmış griddeki daireler içine uygun bir şekilde  
         yerleştiriniz. 

2.  Üçüncü Dünya ülkelerinin dünya siyasetindeki önemi neden azalmıştır?

Üçüncü Dünya Ülkeleri (Bağlantısız Devletler) İle İlgili Yapılandırılmış Grid

Hindistan   Şili Cezayir

Küba Mısır Kenya

Malezya Peru Endonezya

2. Yönerge : Dünya haritasından hareketle yapılandırılmış gridde yer alan soruları yanıtlayınız.

1  

2  

3
4

5

6 7
8

9

2.      Hangileri Asya kıtasında yer alan Üçüncü Dünya ülkeleridir? 

3.      Hangileri  Afrika kıtasında yer alan Üçüncü Dünya ülkeleridir? 

4.      Hangileri  Amerika kıtasında yer alan Üçüncü Dünya ülkeleridir? 
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Çalışmanın Adı SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞ   20 dk.

Çalışmanın Amacı İç savaşın anlamını kavrayabilme.

8. ÜNİTE : XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA > 8.1. 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler 
Kavram : İç Savaş 
Genel Beceriler : Bilgi Okuryazarlığı Becerisi
Alan Becerileri : Tarihsel Kavrama Becerisi

13

Yönerge: Görsellerden ve metinden hareketle soruları cevaplandırınız. 

İç savaş, belirli ülke sınırları içerisindeki insanların politik, 
dini ve kültürel anlaşmazlıklardan doğan ve grup çatışmala-
rıyla büyüyen bir olağandışı haldir. 15 Mart 2011’de ülkenin 
güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, 
“Ey Doktor Beşşar Esed şimdi sıra sana geldi” yazmasıyla 
başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözya-
şına bıraktı. Bölge coğrafyasını doğrudan etkileyen güneyde 
sınırımızın çizili olduğu en uzun sınır komşumuz olan Su-
riye’de hala devam eden bir iç savaş var. İç savaşın etki-
lerinin sadece bölgede ve komşu ülkelerde değil, Avrupa 
ülkelerinde hissedilmesi ve görülmesi, yaşanan trajedinin 
büyüklüğünün göstergesidir. İç savaşın şüphesiz ki siyasal, 
askeri, hukuki sonuç ve etkileri olmuştur. Arap Baharı olarak 
adlandırılan, Orta Doğu’yu kanlara bulayan iç savaş sonucu 
birçok ülkede rejim değişikliğine gidilmiştir. Bu savaş Ortado-
ğu’yu daha da bilinmez ve karmaşık hale getirmiştir. Suriye iç savaş sonucu kargaşaların yaşandığı, 
birçok örgütün faaliyet göstermesiyle birlikte topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. Savaşın, ölüm ve 
yaralanmalardan sonra, en büyük trajedilerinden biri yoğun bir mültecilik akınını başlatmış olmasıdır.
Türkiye Suriye’deki iç savaşın doğrudan en büyük etkisini yaşayan ülkelerden biridir. Türkiye tüm 
ülkeler içinde en büyük sayıda mülteciyi kabul etmiştir. Suriye iç savaşının yakın bir zamanda bitme 
olasılığı bulunmamaktadır. Uzun yıllar bu karmaşık atmosferin sürmesi ve ağır sonuçların artarak 
yaşanması güçlü bir olasılıktır. Bir diğer gerçeklik ise bölgedeki krizin, daha doğrusu iç savaşın, artık 
dünyanın her tarafına terör ihraç eder boyuta ve konuma gelmesidir. Suriye iç savaşı ile birlikte dün-
yadaki terör saldırılarının sayılarında ciddi bir artış olmuştur.

    Kutluhan Bozkurt Suriye İç Savaşı: Savaşın Yarattığı Mültecilik Akınının Türkiye ve Avrupa Birliği’ne 
Yansımaları Makalesinden  düzenlenmiştir.

SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞ

Görsel 2

Görsel 3

Görsel 1
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28 Hazırlayan: Nurcan ŞENMERDAN

1.   İç savaş ne demektir? Tanımlayınız. 

2.   Suriye’de iç savaş nasıl başladı? Açıklayınız.

3.   Suriye’de yaşanan iç savaşın sonuçları nelerdir?

13
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Çalışma No.: 2

I. Irak, Basra Körfezi kıyıları ile Musul: Günümüzün en vaz-
geçilmez yakıtı ve enerji kaynağı olan petrolün bölgedeki 
varlığı,
   II. Hatay, Doğu Akdeniz ticareti (İskenderun Limanı), Adana 
civarı: Verimli tarım arazilerinin varlığı sebebiyle manda altı-
na alınabilecek alanlardır.

2.

a) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nin 
güçsüz ve çaresizliğinden dolayı kurtuluşunu İngiltere ve 
Amerika’nın yardımlarında görmeleri, olabilir.
b) Manda ve himaye fikri savunulamaz hâle gelmiştir.

3.

Büyük devlet olarak nitelendirilmenin büyük toprak sahibi 
olmaktan geçtiğini düşünen devletlerin kendilerinden zayıf 
devletleri siyasi, askerî ve ekonomik yönden kontrol altında 
tutmak, sömürmek istemeleridir.

1.

Çalışma No.: 1

Kanunu kabul eden devlettir. → Osmanlı Devleti
Kanunun uygulandığı toplumdur. → Ermeniler
a) Osmanlı Devleti’nin 27 Mayıs 1915’te Ermeni toplumuna 
uyguladığı zorunlu göç yasasıdır.
b) Tehcir bir topluluğu ülke içinde başka bir yere zorunlu 
olarak göç ettirmek anlamını taşırken sürgün sınır dışı etmek 
anlamına gelmektedir, denilebilir.

1.1.

1. Yönerge:

Osmanlı Devleti’nin durumu iç açıcı değildir. Batıda Çanak-
kale Cephesi’nde İtilaf Devletleri ile savaşılırken doğuda Rus 
Cephesi, Suriye’de Kanal Cephesi ve Irak Cephesi’nde de 
İngiliz tehdidi ile karşı karşıya bulunan Osmanlı Devleti, içte 
de Ermenilerin çıkarmış oldukları isyanlarla uğraşmaktadır. 
Ermeni isyanları yüzünden doğu ve güneydeki cephelere 
uzanan ikmal yolları tehlike altındadır. Osmanlı iç güvenlik 
ve varlığını koruma tehdidi altındadır.

1.

Verilenler içerisinden 1915 tehciri ile örtüşen birinci örnektir. 
Yine bir dünya savaşı sırasında bu kez ABD’nin kendi sınır-
ları içerisindeki zorunlu göç uygulamasıdır, denilebilir. 

2.

2. Yönerge:

Çalışma No.: 3

Kapitülasyonlar: Madde 6
Sınırlar: Madde 1
Halk Oylaması: Madde 2 ve 3
Boğazlar: Madde 4
Azınlık Hakları: Madde 5

ÖNEMİ: 
• Millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları çizilir. 
• Millet olma bilincini göstermektedir. 
• Millî Mücadele’nin ana ruhunu yansıtır.
• Türk dış politikasının hedeflerini belirtir.
• Türk Devletinin bağımsızlık azmini dünyaya duyurur.
ANLAMI: 
• Millî Yemin
• Millî And
• Millî Sözleşme   
KARARLARIN KÖKENİ   
• Amasya Genelgesi
• Erzurum Kongresi
• Sivas Kongresi

2.

Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Batum, Halep, Kerkük, Musul 
gibi bölgeler sayılabilir.

1.

3.

DİĞER ADLARI
• Peymân-ı Millî ( Millî Anlaşma)
• Ahd-ı Millî ( Millî Yemin)

Çalışma No.: 4

İsviçre Medeni Kanunu Avrupa’da hazırlanan Medeni Kanun-
ların yenilerinden biridir. Çeşitli sorunlara pratik ve akılcı çö-
zümler getirmektedir. Çağdaş ve laik ilkelere uygundur, yani 
herkes için geçerli olacak kurallara sahiptir. İfade ve kavram-
ları açıktır. Bu sayede anlaşılması ve uygulanması kolaydır. 
Yeni bir Medeni Kanun hazırlanması için uzun bir sürenin 
gerekli olması nedeniyle de örnek alınmaktadır.

Osmanlı Devleti’nde kullanılan Mecelle dini kurallara göre 
hazırlanmış bir kanun olduğu için tüm sorunlara cevap vere-
memekteydi ve ihtiyaçları tam olarak karşılayamıyordu.

Tek eşle evlilik esası getirildi. Kadınlara, istedikleri mesleğe 
girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras 
ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hâle getirildi.

3.

1. Miras    2. Nikah  3. Medeni   4. Meslek    5. İsviçre

1.

2.

1. D  2. Y  3. Y   4. D   5. D

1. Yönerge:

2. Yönerge:

Çalışma No.: 5

Türkiye’nin izlediği barışçı politikaları, güç ve saygınlığı 
cemiyet üzerinde olumlu etkiler yapmış; Türkiye, Milletler 
Cemiyetine davet edilmiştir.

2.

Olası Cevap: Birleşmiş Milletler 3.

I. Milletler Cemiyeti, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer 
kıtalarındaki ülkelerin de üyesi olabileceği barış zamanında 
kurulmuş bir milletlerarası kuruluştur.
II. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulmuştur.
III. Kurulma amacı evrensel nitelikte bir kuruluş olması iken 
milletler cemiyeti, Avrupa örgütü olmaktan öteye varamamış; 
amacına ulaşamamıştır.
IV. Milletler Cemiyeti giderek etkisiz hâle gelmiş, bu nedenle 
I. Dünya Savaşı sonrasında kalıcı barış sağlanamamıştır.
V. Dünyanın birçok yerinde otoriter, totaliter ve faşist 
yönetimler ortaya çıkmıştır.

1.

Çalışma No.: 6

a) Balkan ülkeleri arasında barışın ve ortak güvenliğin korun-
ması amacıyla revizyonist devletlere karşı iş birliği yapmak, 
denilebilir.

b) Ek protokol çok açık bir biçimde Bulgaristan’dan gelecek 
bir saldırıya karşı antlaşmanın imzalandığını ortaya koymak-
tadır. Balkan Antantı’na imza atmayan Bulgaristan’ın I. Dün-
ya Savaşı sonrasında yenilmiş bir devlet olarak imzaladığı 
barış antlaşmasından memnun kalmadığı ve bu durumu değiş-
tirmek istediği söylenebilir. 

1.
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a) Yüzyıllarca Osmanlı hâkimiyetinde kalan Balkanlarda 
önemli sayıda Türk ve Müslüman nüfusun yaşaması Türki-
ye’nin bölge politikalarını belirleyen hassasiyet noktasıdır. 
Bunun yanı sıra Balkanların stratejik önemi ve yakınlığı Türk 
dış politikasında belirleyiciliği olan diğer önemli unsurdur. 
Yönünü Batı’ya dönmüş bir Türkiye için bu bölge Avrupa’ya 
açılan kapıdır ve Boğazların güvenliği başta olmak üzere ülke 
güvenliği açısından da hayati öneme sahip bir durumdur, de-
nilebilir.
b) Türkiye anti revizyonist devletler tarafında yer almıştır. Bu 
durumun en büyük ispatı Balkan Antantı’nı imzalamasıdır.

2.

“Balkan Antantı” denmesinde Balkanların geleceği ile ilgili 
bir karar alınacaksa Balkan devletlerinin onayı olmadan bir 
uzlaşıya varılamayacağı mesajı verilmek istenmiş olabilir. Ay-
rıca büyük güçlerin çizeceği politikaların parçası olmak yeri-
ne küçük devletlerin kendi bölgelerinde güçlerini birleştirerek 
kendi kaderlerini tayin etmek istemeleri konusunda seslerini 
duyurma arzusu bulunmaktadır, denilebilir.

3.

Çalışma No.: 7

Sadabat Paktı’na; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katılmıştır. 
Haritadan da görüldüğü gibi bu devletler Ortadoğu coğrafya-
sında yer alan devletlerdir. İtalya’nın ve Rusya’nın yayılmacı 
tavırlarına karşılık Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun barış için-
de olması açısından bu bölgede var olan devletlerin karşılıklı 
güven içinde ortaklığa ve işbirliğine dayalı dostluk antlaşma-
ları yapmaları önemli bir gelişme olmuştur.     

Mustafa Kemal Atatürk: “Dünya milletlerinin saadetine çalış-
mak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalış-
mak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir 
gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.”  sözü ile dünya barışına 
katkı sunmanın aynı zamanda kendi topraklarındaki barışın 
sağlanması anlamına geldiğini vurgulamıştır. Dünya barışına 
katkı sağlayan devletler gelecekte bölgenin huzuru ve güven-
liği içinde katkı sağlamış olurlar. Suriye 1937’de bölgedeki 
barışa katkı sunmak için Sadabat Paktı’na katılsaydı bugünde 
bölgede barış ve istikrar sağlanmış olabilirdi.     

       SADABAT PAKTI;
ANLAMI: 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ara-
sında yapılan bölgesel iş birliği ve saldırmazlık antlaşmasıdır. 
İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Sadabat isimli yazlık sarayında im-
zalandığı için bu adla anılmıştır.
KATILAN DEVLETLER:  
•  Türkiye
•  İran
•  Irak
•  Afganistan
ÖNEMİ:
•  Üyeler aralarındaki ilişkileri geliştirmeyi ve devam ettirme-
yi kabul ederler.
•  Milletler Cemiyeti ve barış girişimlerine bağlı kalmayı ta-
ahhüt ederler.
•  Birbirlerinin içişlerine karışmamayı garanti ederler.
•  Ortak sınırlarına saygı göstermeyi garanti ederler.
•  Ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine danış-
mayı taahhüt ederler.
•  Birbirlerine karşı herhangi bir saldırı amacını güden hiçbir 
siyasal oluşuma katılmamayı taahhüt ederler
•  Bütün bunlar bölgedeki barışın sağlanması açısından çok 
önemli girişimlerdir.
GÜNÜMÜZDEKİ  DURUMU: Hukukî varlığı 1979’da 
İran’daki yeni rejim tarafından feshedildiği ima edilinceye ka-
dar devam etti. Günümüzde pakt varlığını sürdürmemektedir.

1.

3.

2.

Çalışma No.: 8

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalara ve bu 
anlaşmaların oluşturduğu düzene karşı bir anlayışa sahiptirler.
Militarist anlayışla yönetilmektedir.
Mihver Devletlerin tamamı ülke dışında “hayat sahaları” elde 
edip sınırlarının genişletmek isteği içerisindedirler.
Emperyalist  emellere sahiptir. Sanayileri için ham madde 
kaynaklarına elde etmek istemektedirler.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rol oynamış-
lardır.
İngiltere, Fransa, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin savaş ilan et-
tikleri devletler olmuştur.
Sovyetler Birliği’ndeki yönetim şekli olan komünizmin orta-
dan kaldırılması gerektiğine inanmaktadırlar.

Avrupa’da: Almanya, İtalya, Slovakya, Macaristan, Roman-
ya, Bulgaristan,  Finlandiya, Arnavutluk. 
Asya’da: Japonya, Mançukuo, Tayland, Tayvan, Burma, 
Fransız Hindiçini, Filipinler, İngiliz Malezyası.

Almanya,İtalya ve Japonya bu ittifakın verdiği güven duygu-
suyla,  hayat sahası olarak değerlendikleri ülkeleri işgal etme-
ye başladılar.
İkinci Dünya Savaşı çıktı.
Savaş sırasında asker ve sivil milyonlarca insan öldü, yaralan-
dı ve sakat kaldı.
Soykırımın uygulamaları yaşandı.
Faşist,  militarist, ırkçı ve  yayılmacı yönetimler güçlendi.
İkinci Dünya Savaşı sonunda nükleer bir silah olan atom bom-
basının kullanılmasına yol açtı.

1.

3.

2.

Çalışma No.: 9

Çok partili sistem, oy hakkı bulunanların birçok parti arasında 
seçim yapabildiği bir sistemdir. Çok partili sistemler demok-
ratik ve çoğulcu modellerdir. 

Türkiye, 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Sa-
vaşı’na fiilen katılmamış olsa da, savaşın ekonomik ve siyasi 
anlamdaki yıkıcı etkilerinden sert bir şekilde etkilenmiştir. 
Savaş koşulları nedeniyle savunma harcamalarında yaşanan 
artış, bazı temel ihtiyaç mallarının yokluğu ve hayat paha-
lılığı gibi etkenler, özellikle dar gelirli yurttaşlar için olduk-
ça zorlayıcı olmuştur. Savaş döneminde oluşan bu olumsuz 
ortam, vatandaşlar arasında tek parti yönetimine yönelik bir 
hoşnutsuzluğun doğmasına neden olmuş ve bu hoşnutsuzluk 
çok partili hayata geçişin iç dinamiğini oluşturmuştur. Çok 
partili hayata geçişin dış dinamiğini ise doğrudan İkinci Dün-
ya Savaşı’nın kendisi oluşturur. Bunun yanında Türkiye’nin 
Birleşmiş Milletlere girişi ve artan Sovyet tehdidi karşısında 
Batılı devletlerle yakınlaşmak istemesi, Türkiye’de çok partili 
bir demokrasiye geçişin nedenleri olmuştur.

1.

2.

Çalışma No.: 10

Soğuk savaşın tanımından yola çıkarak bir yorum yaparsak 
soğuk savaşın bitmediği varsayımını edinebiliriz. Şöyleki; 
‘’Soğuk Savaş, Amerika’nın önderliğinde Batı bloğu ile Sov-
yetler birliğinin oluşturmuş olduğu Doğu bloğu arasında ger-
çekleşen ekonomik, siyasi, bilimsel, psikolojik ve teknolojik 
bir çatışma durumudur. Soğuk Savaş olarak adlandırılmasının 
sebebi her iki tarafın da birbirlerine direkt olarak savaş aç-
maması bunun yerine birbirlerini bölgesel olarak desteklediği 
vekalet savaşları(Karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak 
yerine üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş 
türüdür.) şeklinde olmasıdır.’’ tanımlamasına göre ABD ve 
Rusya’nın karşı karşıya kaldığı durumun farklı olmadığını 
söyleyebiliriz. ABD ve SSCB kutuplaşmasının yaşandığı so-

1.
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Çalışma No.: 11

Muhtıra, Türk demokrasisine yönelik askerî uyarıdır. Ordu 
tarafından kaleme alınmış ve kamuoyuna deklare edilmiştir. 
Muhtıra iktidarı doğrudan ele geçirmeden önce hükûmete 
yönelik son ikaz niteliği taşımaktadır.

2.

Sivil iktidarın verilen muhtıraya uymaması durumunda askerî 
darbe olabilir.

3.

Muhtıra, mevcut hükûmetin yetersiz olduğunu düşünen ordu 
mensuplarının ülke içinde ortaya çıkan kargaşa ortamını 
sonlandırmak için gerçekleştirdiği sonucunda hükûmetin 
istifası ile sonuçlanmış uyarı niteliğinde bir belgedir, 
denilebilir.

1.

Çalışma No.: 12

Hemen hemen tümü, dekolonizasyon (sömürgeden kurtuluş) 
süreci yaşayıp zorlu bir mücadele sonucu  bağımsızlıklarını 
kazanmış olan ülkelerdir.
Asya, Afrika, Latin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden 
oluşmaktadır.
Ekonomik gelişmişlik  anlamında “yoksul” ve “azgelişmiş” 
ülkelerdir. 
Askeri açılardan zayıf  ülkelerdir.
Yönetim şekli açısından çoğunlukla askeri diktatörlükle yö-
netilen ülkelerdir.
Siyasal anlamda “tarafsız” ve  “bağlantısız” ülkelerdir. 
Nato ve Varşova Paktı blokları dışında kalan ülkelerdir.
Bağlantısız ülkeler adı da verilmiş ve Bağlantısızlar Hareke-
ti’ni başlatmışlardır.
Soğuk Savaş Döneminin bir siyasi hareketidir.

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Doğu 
Bloku’nun siyasi / askeri örgütü olan Varşova Paktı dağılmış-
tır.  Sovyetler Birliği parçalanmış, en önemlisi Rusya Fede-
rasyonu olmak üzere yeni devletler ortaya çıkmıştır.  “İkinci 
Dünya ülkeleri ” bloğu  çökünce  dahil olunmaktan çekinile-
bilecek bir kutupsal rekabet kalmamıştır.  Böylelikle “Üçüncü 
Dünya ülkeleri” ifadesi de Bağlantısızlar Hareketi de anlamını 
giderek yitirmeye başlamıştır. 

Öğrencilerin harita üzerinde ülkeleri gösteren rakamları yapı-
landırılmış gride doğru bir şekilde yerleştirmesi beklenmek-
tedir.

1.

1.

2.

1. Yönerge

2. Yönerge

2. Hindistan (1), Malezya (7), Endonezya (9).

Cezayir (3), Mısır (5), Kenya (6)3.

4. Şili (2),  Küba (4), Peru (8).

Çalışma No.: 13

İç savaş veya sivil savaş, bir ülkenin insanlarının çeşitli politik 
veya dini kutuplar altında organize olarak birbirleriyle yaptık-
ları silahlı çatışmalara verilen genel isimdir.

Öğrencilerinin gözaltına alınması ve ailelerine şiddet uygulan-
ması üzerine, 15 Mart 2011’de, Cuma namazı çıkışı Şam ve 
Dera’da protesto gösterileri düzenlendi. Devlet Başkanı Esed 
sert karşılık verdi, onlarca sivil hayatını kaybetti. Protesto 
gösterileri ülke geneline yayıldığından 11 yıldır devam eden 
iç savaş başladı. 

1.

2.

Suriye’de yaşanan iç savaş  11’inci yılına girdi. Yıllar içinde 
harabeye dönen ülkenin ekonomisi çöktü. Rejimin kanlı sal-
dırıları ve işkencelerine, bölgede sınırı bile olmayan ülkelerin 
çıkar hesapları eklendi. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, 
milyonlarcası göçmen konumuna düştü. Yoğun bir mülteci 
akınının başlamasından komşu devletler özellikle Türkiye 
etkilendi. Ayrıca Suriye iç savaşı ile birlikte dünyadaki terör 
saldırılarının sayılarında ciddi bir artış olmuştur.

3.

Vekalet savaşları nedir?       6

Doğu ve Batı bloklarının o dönemdeki kuruluşları hangileri-
dir?       2

Soğuk savaş nedir?       4

Soğuk savaşın sona erdiği gelişme hangisidir?         5

Soğuk savaş döneminde yaşanan olaylar hangileridir?    3

Soğuk savaş hangi gelişme ile başlamıştır?          1

2.

ğuk savaş döneminin günümüzde de Rusya ve ABD karşıtlığı-
na dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Tarihteki olayların tekrarlanmaması yani  bir kez yaşanması 
kuralından yola çıkarsak da soğuk savaş dönemi bir kere ya-
şanmış ve bitmiştir de diyebiliriz.
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