
8. SINIF 4. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
T.C. İNKILAP TARİHİ ve
ATATÜRKÇÜLÜK

Bu kitapçık ESKİŞEHİR Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki gelişmeler hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? Ortada yer alan kutuya yazalım.

TBMM’nin açılması

Çok partili hayata  geçiş 
denemeleri

Saltanatın 
kaldırılması

Kadınlara seçme - seçilme 
hakkının tanınması

1921 Anayasası’nın 
kabulü

?

2. Aşağıda milliyetçilik ve halkçılık ile ilgili bir tablo verilmiştir.

MİLLİYETÇİLİK HALKÇILIK

- Mandacılığın reddedilmesi

- Türk Dil Kurumu’nun kurulması

- Soyadı Kanunu

- Aşar Vergisi’nin kaldırılması

- Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

- Millet Mektepleri’nin açılması

Tablonun doğru olabilmesi için hangi iki sembol yer değiştirmelidir? Yer değiştirmesi gereken sembolleri 
yuvarlak içine alarak işaretleyiniz.
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3. Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Diğer Atatürk ilkelerinin hepsinin cumhuriyetçilik ilkesiyle 
bağlantısı vardır.

Aşağıda cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esaslar ve Atatürk ilkeleri verilmiştir. 

Buna göre tablodaki ifadeleri ilgili ilkeler ile eşleştirelim.

Egemenliğin kaynağı halktır. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.

Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayalıdır.

Her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayanır.

Devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. 

Irk ayrımı yapmaz.

Devletçilik

Halkçılık

İnkılapçılık

Millîyetçilik

Laiklik

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

4. Atatürk bir işe girişmeden önce iyice düşündükten sonra harekete geçtiğini şu sözleriyle vurgulamıştır: “Ben askerî 
deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit 
etmek, sonra bu vaziyet hakkında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek. Bu kararı bir kere verdikten sonra 
artık, ‘Acaba yapayım mı?’ diye tereddüt etmemek; tereddütsüz tatbik etmek. Ve muvaffak olacağıma inanarak 
tatbik etmek.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerinden onun hangi kişilik özellikleri çıkartılabilir? Bu özellikleri aşağıdaki 
tablo üzerinde belirleyerek yuvarlak içine alalım.

İleri görüşlülük Vatan sevgisi Kararlılık

Özgüven Planlı ve programlı olması İnsan ve doğa sevgisi 
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5. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Soldan Sağa

1.  Şeriye Vekâleti yerine kurulan kurum.

2.  Genel olarak kadının toplumsal yaşamdaki konumu, evlenme ve boşanma gibi aile ilişkileri, miras ilişkileri, 
kişinin eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkını düzenleyen kanun.

3.  Herkesin kanun önünde eşitliğini, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmamasını esas alan Atatürk ilkesi.

4.  Çağdaş ve laik eğitimin temellerinin atıldığı 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanun.

5.  Çağın gerisinde kalmış, eskimiş kurum ve kuralları yıkmak, yerlerine milletin ilerlemesini, çağdaşlaşmasını 
sağlayacak yeni kurum ve kuralları koymak amacını taşıyan Atatürk ilkesi.

6.  Devlet başkanlığı sorununu çözen inkılâp.

7.  Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını yükseltmek amacıyla 1 Ocak 1929’da açılan halk eğitim kurumları.

Yukarıdan Aşağıya

8.  Son halifenin adı.

9.  Devletin yönetimini, kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü.

10. Lozan Barış Görüşmeleri öncesinde, görüşmeler sırasında TBMM’nin sorun yaşamamak için kaldırdığı makam.
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6.                      
Anayasa ile Türkiye halkı ulusal egemenliğe dayanmayan 
hiçbir güç ve kurulu tanımamaya karar verdiği için Misakımillî 
sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nden 
başka hükümet şekli tanımaz. Dolayısıyla Türkiye halkı, kişisel 
egemenliğe dayalı olan İstanbul’daki hükümet biçimini, 16 
Mart 1920’den başlayarak ve sonsuza kadar tarihe geçmiş 
saymıştır.

Yukarıda yer alan TBMM kararı hangi kurumun kaldırılmasına yöneliktir?

7. Aşağıda yer alan olaylardan hangileri “ulusal egemenlik”, hangileri “tam bağımsızlık” ile ilgilidir? Karşılarına 
yazalım.

Cumhuriyet’in ilanı 

Manda ve himayenin reddedilmesi 

Kapitülasyonların kaldırılması 

TBMM’nin açılması 

Saltanatın kaldırılması 

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyalım.

1. -------- TBMM’nin “Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin, yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul 
etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.” kararı millî egemenlik ilkesi ile ilgilidir. 

2. -------- 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla devlet rejiminin adı kondu, Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile devlet başkanlığı sorunu çözüldü. 

3. -------- “Meclis Hükümeti” sistemi yerine, “Kabine Hükümeti” sistemine saltanatın kaldırılması ile geçilmiştir. 

4. -------- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı Mustafa Kemal’dir. 

5. -------- 1921 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini TBMM’de toplamıştır. 
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9. Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde, eğitim ve kültür alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler, alt bölümünde ise Mustafa 
Kemal’in bu faaliyetlerle ilgili sözlerine yer verilmiştir. 

Hangi faaliyetin hangi söze ait olduğunu bulunuz. Sözlerin sonundaki daire içerisine ilgili olayın numarasını 
yazarak eşleştiriniz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası

Türk Tarih
Kurumu

Beden Terbiyesi
Kanunu

“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. 
Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”

1 2 3

4 5 6

Türk Dil 
Kurumu

Üniversite 
Reformu

Güzel Sanatlar 
Akademisi

“Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

“Türk Devleti’nin dinamik ideallerini Türk gençliğinin beyninde ve Türk milletinin bilincin-
de daima canlı bir hâlde tutmak, üniversitelerimize ve yüksekokullarımıza düşen başlıca 

vazifedir.”

“Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel 
yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

“Yaşamda müzik gerekli değildir çünkü yaşam müziktir. Eğer söz konusu olan yaşam, 
insan yaşamı ise müzik kesinlikle vardır. Müziksiz yaşam aslında mevcut olamaz. 

Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

“Her çeşit spor etkinliklerini, Türk gençliğinin millî eğitiminin ana unsurlarından saymak 
gerekir. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davran-

ması, Türk gençliğinin spor bakımından da millî heyecan içinde, özenle yetiştirilmesi 
önemli tutulmalıdır.”
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10. Aşağıda toplumsal alanda yapılmış inkılâplar verilmiştir. 

Metinleri inceleyerek ilgili inkılâbın numarasını karşısındaki yıldızın içine yazarak eşleştiriniz.

17 Şubat 1926’da çıkartılan kanunla resmî nikâh zorunluluğu getirildi. Evlilik devlet güvencesi 
altına alındı. Kadınlara boşanma hakkı verildi.

Güzel Sanatlar 
Akademisi

30 Kasım 1925’te TBMM tarafından çıkartılan bir kanunla; tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 
Şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiplik, halifelik, büyücü-
lük, falcılık ve muskacılık gibi san, sıfat ve işler ile tarikatları simgeleyen giysi ve törenler 
yasaklandı.

Toplumsal yaşamda, resmî işlemlerde ve uluslararası ilişkilerde karışıklığı ortadan kaldırmak 
ve uluslararası ilişkilerde çağdaş dünya ile uyum sağlamak amacıyla düzenlemeler yapıldı. 
Bu düzenlemelerle yurt içinde ve uluslararası düzeyde yürütülen ekonomik ilişkilerde kolaylık 
sağlandı.

Mustafa Kemal, 1925’in Ağustos ayında Kastamonu İnebolu yöresinde yaptığı konuşmalarda, 
gerçekte uygar olan Türkiye halkının, dış görünüşü ile de uygar ve ileri insanlar olduğunu 
göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir toplumsal yapı oluşturmak amacıyla Soyadı Kanunu’nu 
tamamlayan bir başka kanun 26 Kasım 1936’da kabul edildi. Bu kanun ile ağa, hacı, hafız, 
molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa ve hazretleri gibi ayrıcalık kazandıran unvan 
ve lakaplar yasaklandı. Harp madalyaları hariç sivil rütbe, nişan ve madalyalar kaldırıldı.

Şapka Giyilmesi 
Hakkında Kanun

Takvim, Saat ve 
Ölçü Birimlerinin Değişmesi Türk Medenî Kanunu

Tekke, Zaviye ve Türbelerin 
Kapatılması

Unvan ve Lakapların Kaldırıl-
ması Hakkında Kanun

1 2 3

4 5
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11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarına yön veren kavramları alt tarafta yer alan açıklamaların üs-
tündeki boşluklara yerleştirelim.

Sanayileşme

Sosyal Devlet

Devletçilik

Liberal Ekonomi

Tasarruf 

Bilinci
Ekonomik 

Bağımsızlık

Fabrika üretimine 
geçilmelidir.

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

Özel girişimcinin 
yapamadıklarını 

devletin 
yapmasıdır.

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

Çalışanların yaşam 
koşulları 

iyileştirilmelidir.

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

Yerli malı 
kullanılmalıdır. 

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

Türkiye halkı 
vakitte, servette 

ve ithalatta israftan 
kaçınır. 

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

Özel girişimci 
desteklenmelidir. 

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

a b c

d fe
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12. İzmir İktisat Kongresi’nde kabotaj hakkının Türk gemilerine tanınması ve deniz taşımacılığının devlet tarafından 
teşviki karara bağlandı. Ayrıca Lozan Antlaşması’yla da Türk gemilerinin kabotaj hakkı kabul edildi. Kabotaj hakkının 
tam olarak uygulamaya konulması 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile gerçekleşti. 1 Temmuz 
bu nedenle ülkemizde Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, Kabotaj Kanunu hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir?

13. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yerleştirelim.

5

6

4

3

21

SOLDAN SAĞA

1- Tarımı korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan çiftlik.

3- Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işini Türk gemilerine veren kanun.

4- Osmanlı Devleti’ndeki Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bugünkü adı.

6- Osmanlı Devleti’ndeki Hilal-i Ahdar Cemiyeti’nin bugünkü adı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

2- İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen, Türk milletinin vatanseverlik duygularını ve ahlak anlayışını yansıtan, 
on iki maddeden oluşan esaslar.

5- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 1930’lu yıllarda mücadele edilen hastalık.
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14. Etkinlikte Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazılarına yer verilmiştir. 

Bu özellikler aşağıdaki kavramların hangileriyle eşleşmektedir? Yanlarında yer alan kutulara yazalım.

Tevazu      İleri görüşlülük                                   Liderlik
 
Gerçekçilik    Hayalperestlik                  Hümanizm

   Askeri deha 

Etkili konuşma ve ikna etme 
yeteneği

İnsan, canlı ve doğa sevgisi

Şan ve şöhret duygularına 
yenilmemesi

Akıl ve mantık doğrultusunda 
hareket etmesi
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15. Aşağıdaki çalışmada Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturan kavramlar ve Atatürk’e ait görüşler yer almaktadır. 

Atatürk’ün görüşleri hangi kavramlarla eşleşmektedir? Yanıtlarınızı boş bırakılan uygun alanlara yazınız.

Yalnız din ve 
dünya işlerinin 
birbirinden ayrıl-
ması değil, tüm 
vatandaşların 
vicdan, ibadet ve 
inanç hürriyetine 
sahip olmasıdır.

Temel ilke, 
Türk milletinin 
hem devlet olarak 
hem de birey 
olarak onurlu ve 
şerefli yaşaması-
dır.

Başladığımız, 
ileriye dönük 
inkılap 
bir an bile durma-
yacaktır. Bizden 
sonraki devirlerde 
de hep böyle 
olacaktır.

Bizim yolumuzu 
çizen; milletler 
tarihinin binbir facia 
ve ızdırap kaydeden 
yapraklarından 
çıkardığımız netice-
lerdir... 
Komşuları ile ve 
bütün devletlerle iyi 
geçinmek, Türkiye 
siyasetinin amacıdır.

Hükûmet, memle-
kette kanunu 
egemen kılmak ve 
adaleti  iyi dağıt-
makla yükümlüdür. 
Öncelik, halkı 
yormaksızın 
süratle, isabetle, 
emniyetle adaleti 
dağıtmaktır.

Ben manevi miras 
olarak hiçbir ayet, 
hiçbir dogma, hiçbir 
donmuş ve kalıplaş-
mış kural bırakmıyo-
rum... İlim ve 
fennin dışında yol 
gösterici aramak, 
gaflettir, cahilliktir, 
doğru yoldan sapmak-
tır.

Hukukun 
Üstünlüğü Laiklik Dinamizm Barışçılık Akılcılık ve 

Bilimsellik
Özgürlük

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

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

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

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

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

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

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

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

a b c

d e f
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16. Aşağıda, modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişimi için yapılan inkılaplara ait çeşitli başlıklar verilmiştir. 

İlgili başlığın altındaki kutulara yapılan inkılaplardan örnekler yazarak hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgili 
olduğunu belirtelim.

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap : Medeni Kanunun Kabulü

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi : HALKÇILIK

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

Yapılan İnkılap :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

TAM BAĞIMSIZLIK MİLLİ EGEMENLİK

ÇAĞDAŞ HUKUK KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

ÇAĞDAŞ EĞİTİM MİLLİ KÜLTÜR

MODERN TARIM SANAT VE SPOR
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17. Atatürk’ün Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar ve çeşitli düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 

Açıklamaların hangi inkılap veya düzenleme ile ilgili olduğunu yazınız.

HALKÇILIK

Kadınların da ülke 
yönetimine katılabilmesi:
.......................................
.......................................
.......................................

Ağa, hacı, hoca, hafız, 
molla gibi ayrıcalık 
belirten  ifadelerin 
yasaklanması:
......................................

Harf devrimi ile okul 
çağını geçmiş halkı 
okur-yazar  yapma 
seferberliği:
....................................

Kişi egemenliğine son 
verilmesi:
......................................

Tarımı geliştirmek ama-
cıyla köylünün üzerindeki 
ekonomik yükün hafifletil-
mesi:
.......................................

Kişilerin toplumsal 
hayatta kolayca tanınma-
ları ve resmî ilişkilerde 
karışıklığın önlenmesi:
.......................................
.......................................

Sosyal ve ekonomik 
hayatta kadın erkek 
eşitliğinin hukuksal olarak 
sağlanması:
.......................................

Egemenliğin doğrudan 
halka verilmesi:
.......................................
.......................................
.......................................

a
b

c

d

e

f

g

h
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18. Devletçilik ilkesi devlete sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda çeşitli görevler yüklemiştir. 

Aşağıda devletçilik ilkesinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler verilmiştir. Verilenlerin hangi alana ait 
olduğunu işaretleyelim.

Devletçilik İlkesinin Ortaya Çıkmasında 
Etkili Olan Faktörler

Sosyal Siyasal Ekonomik

Ülke içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam 
ettirerek vatandaşın her türlü hürriyetini güvence altında 
bulundurmak

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın halkı fakirleştirmiş 
olması

Osmanlı Devleti’nden kalan dış borç yükü ve sermaye 
yetersizliğinin özel girişimi olumsuz etkilemesi

Diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare ederek ve 
içte her türlü savunma kuvvetlerini daima hazır tutarak 
milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmak

Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında devletin 
çeşitli yatırımlar yaparak halkın ihtiyaçlarını karşılaması

Makine ve yedek parça sorunu, teknik eleman yetersizli-
ği nedeniyle özel teşebbüsün yetersiz kalması

1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’nın 
Türkiye’ye olumsuz etkileri 

Sosyal adaleti sağlama isteği

Özel sektörü desteklemek amacı ile Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’nun çıkarılması

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan 
kaldırma çabası
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19. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar ve temel kazanımlar numaralandırılmış şekilde verilmiştir. 

Bu inkılap ve kazanımların daha çok hangi alanlarda gerçekleştiğini ilgili numaralar yardımıyla belirtelim.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ve Kazanımlar

1. 2. 3. 4. 5.

Saltanatın 
kaldırılması

Tekke, zaviye 
ve türbelerin 
kapatılması

Anayasa’dan 
“Devletin dini 

İslam’dır.” ifadesinin 
çıkarılması ve 

Türk devletinin laik 
olduğu ifadesinin 

eklenmesi

Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun 

kabul edilmesi

 
Şeriye ve Evkaf 

Vekâletinin 
kaldırılması

6. 7. 8. 9. 10.

 Karma eğitime 
geçilmesi

Türk Medeni 
Kanunu’nun kabul 

edilmesi

Halifeliğin 
kaldırılması

Din adamlarının, 
ibadet yerleri 
dışında dinsel 

kıyafetlerle 
dolaşmalarının 
yasaklanması

Medreselerin 
kapatılması

11. 12. 13. 14. 15.

Hukuk kurallarının 
akla, 

mantığa ve bilime 
dayandırılarak 

çağdaşlaştırılması

Laikliğin, din 
ve mezhep ayrımı 

yapmadığı için 
ulusal birliğin 
sağlanmasına 

katkıda bulunması

Laikliğin, dinin 
çıkar aracı olarak 
kullanılmasına ve 
yozlaştırılmasına 

engel olması

Laikliğin, düşünce 
ve inanç özgürlüğü 

sağlayarak 
demokrasinin 

gelişmesine katkı 
sağlaması

 Vatandaşların 
inançlarına 

bakılmaksızın 
kanun önünde eşit 

hâle getirilmesi

Devlet 
Yönetiminin 
Laikleşmesi

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

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

Sosyal Alanda 
(Toplumsal 
Hayatta) 
Laikleşme

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

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

Eğitimin 
Laikleşmesi

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

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

Hukukun 
Laikleşmesi

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

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

a c

db
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20. 

Aklın ve bilimin öncülüğünde 
yenilikler yaparak çağdaş 
uygarlık yolunda ilerlemenin 
yolunu açmıştır: 

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

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

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

Kişi egemenliğine son 
verilerek millet egemenliğine 
geçilmiştir:

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

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

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

Atatürkçü Düşünce Siste-
mi’nin dinamik yönünü ifade 
ederek durağanlığı reddedip  
sürekli gelişmeyi hedeflemiş-
tir:

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

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

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

“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… 
Ondan sonra içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başar-
mak için arasız inkılaplar… Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski müesseseleri 
yıktık. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen 
çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum hâline ulaştırmaktır. İnkılabın temellerini her 
gün derinleştirmek, kuvvetlendirmek lazımdır.” 

Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda inkılapçılık ilkesinin kazandırdıkları aşağıda verilmiştir. 

Bu kazanımların karşısına yapılan inkılap ve yaşanan gelişmelerden örnekler verelim.
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21. Aşağıda Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar ve bu esaslarla ilgili Atatürk’ün görüş ve düşüncelerine 
yer verilmiştir. 

Atatürk’e ait görüş ve düşünceleri okuyarak karşısına uygun olan esas ve ilkenin numarasını örnekteki 
gibi yazalım.

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

1. 
Akılcı ve bilimseldir. 

Laik düşünceye dayanır.

2.  
Kaynağı Türk 

millî kültürüdür.

3.  
Evrensel ve 
barışçıldır.

4. 
Hak ve özgürlükleri 

koruyucudur.

5. 
Türk milletinin ihtiyaçla-

rından doğmuştur. 
Çağdaş uygarlığı temel 

alır.

6. 
 Hayallere değil, 

gerçeklere ve somut 
değerlendirmelere 

dayanır.

7. 
Millî egemenlik ve 

bağımsızlık 
temeline dayanır.

8. 
Millî birlik ve beraberliği 

esas alır.

Atatürk’e Ait Görüş ve Düşünceler
Atatürk İlke ve 

İnkılaplarını Oluşturan 
Temel Esaslar

Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri milletin kararı, diğeri en 
acı ve zor şartlar içinde dünyanın takdirlerini hakkı ile kazanmaya layık 
olan ordumuzun kahramanlığı.  

Türkiye halkı; ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine 
karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve 
menfaatleri ortak olan bir toplumdur.  

Eski devrin boş inançlarından, yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan 
gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî karakterimiz ve tarihimizle 
uyumlu bir kültür kasdediyorum. Kültür, ortamla uyumludur. O ortam, 
milletin karakteridir.       

Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların 
korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç 
olmaz. 

Milletlerarası anlaşmazlıklar, ancak iyi niyetle ve genel çıkarlar adına 
karşılıklı fedakârlık yolu ile hâlledilebilir. Komşuları ve bütün devletler ile 
iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır. 

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin 
ve kurtuluşun anası hürriyettir. Yeter ki devlet, hâkimiyetini milletin 
refahına, mutluluğuna ve vatandaş hürriyetlerinin sağlanmasına kullansın.  

Her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve 
memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak... Rastgele bitmeyen emeller 
peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak... Medeni dünyadan 
medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.  
                                                                
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuri-
yeti halkını bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum hâline ulaştır-
maktır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

       7
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22. Aşağıda, modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişimi için yapılan inkılâplara ait çeşitli başlıklar verilmiştir. 

İlgili başlığın altındaki kutulara, yapılan inkılâpların tam bağımsızlık ve millî egemenlik kavramlarından 
hangisi ile ilgili olduğunu ve bağlantılı olduğu Atatürk ilkesini yazalım.

İlgili Olduğu Kavram :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

İlgili Olduğu Kavram :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

İlgili Olduğu Kavram :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

İlgili Olduğu Kavram :

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

İlgili Olduğu Atatürk İlkesi :

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

KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI SALTANATIN KALDIRILMASI

KABOTAJ KANUNU TBMM’NİN AÇILMASI

23. Verilen ifadeleri doğru ‘’D’’ ve yanlış ‘’Y’’ olarak değerlendirip uygun şekilde doldurunuz.

Yeni Türk devletinin ilk anayasası Kanun-u Esasi’dir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretimde 
birlik sağlanmıştır.

Cumhuriyet’in ilanı ile ulusal irade egemen kılınmış-
tır.

Şapka Kanunu ile topluma çağdaş bir görünüm 
kazandırılmıştır.

D Y
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24. Aşağıda Atatürk Döneminde gerçekleştirilen bazı inkılaplar verilmiştir. 

Verilen inkılaplardan hareketle ilgili ilkeyi bularak kutucuklara yazalım.

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

.

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

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

Mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması

.............................................................................
Çok partili siyasi hayata geçiş çalışmaları

.............................................................................
Tekke ve zaviyelerin kapatılması

............................................................................. Şapka Kanunu’nun çıkarılması

............................................................................. Şeker fabrikalarının açılması
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25. Aşağıda verilen inkılapları ilgili olduğu Atatürk ilkesi ile ‘’ X ‘’ işareti koyarak ilişkilendirelim.

- Akılcılık ve bilimsellik
- Din ve vicdan özgürlüğü
- İnanç özgürlüğü

M
ill

iy
et

çi
lik

C
um

hu
riy

et
çi

lik

H
al

kç
ılı

k

La
ik

lik

İn
kı

la
pç

ılı
k

D
ev

le
tç

ili
k

- Milli irade
- Seçme ve seçilme
- Ulusal egemenlik

- Karma ekonomi
- Devletin ekonomiye yön vermesi
- Halkın elinde para olmaması

- Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma
- Dinamizm
- Latin harflerinin kabul edilmesi

- Birlik beraberlik
- Ulusal kimlik
- Bağımsızlık

- Eşitlik
- Sosyal adalet
- Ayrıcalıkların kaldırılması
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26. Aşağıdaki bilgilerin hangi yıllarda kabul edilen anayasalarımıza ait olduğunu baş tarafta belirtilen kutulara 
yazalım.

.....................  Şu an yürürlükte olan anayasamızdır.

Kurtuluş Savaşı devam ederken Teşkilat-ı 
Esasi adıyla kabul edilen anayasamızdır.

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk anayasamızdır.

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

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

27.  

Bu şemada “?” olan yere Atatürk Döneminde gerçekleştirilen hangi inkılap yazılmalıdır?

Okuma yazma  
seferberliği 
başlatılması 

Millet Mekteplerinin 
açılması

Arap alfabesinin günlük 
hayattan kaldırılması

?
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28. Verilen bilgilerin hangi gelişmeye ait olduğunu ortadaki diyagramlara yazalım.

Devletin adı belli oldu.

Devletin rejimi belirlendi.
 

Kabine Sistemine geçildi.

Hükümet krizlerinin önüne geçildi.

Tek kişi egemenliğine son verildi. Laikliğe geçiş hızlandı.

Eski rejime dönüş yolları kapandı.Devlet yönetimindeki iki başlılık sona 
erdi.

Eğitimde birlik sağlandı. Ulusal ve laik eğitime geçiş hızlandı.

Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlandı.

Bilimsel esaslara dayalı eğitime geçildi.

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

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

...............................................................
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29.  Aşağıdaki gelişmelerin ilgili oldukları alanları verilen boşluklara yazalım. (Ekonomi-Sağlık-Eğitim-Sanat-
Siyasi-Sosyal)

Harf inkılabının yapılması

Üniversite reformunun yapılması

Aşar Vergisinin kaldırılması

Hıfzısıhha Kanunu’nun 
çıkarılması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 
çıkarılması

Kabotaj Kanunu’nun 
çıkarılması

Tekke ve zaviyelerin 
kapatılması

Musiki Muallim Mektebi’nin 
açılması

Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin 
kaldırılması

Millet Mektepleri’nin 
açılması
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30.  

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

Cumhuriyetçilik ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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31. 

Millîyetçilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

Millîyetçilik ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

Millîyetçilik ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün millîyetçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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32. 

Halkçılık ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

Halkçılık ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

Halkçılık ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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33.  

Laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

Laiklik ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

Laiklik ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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34.   

Devletçilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

Devletçilik ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

Devletçilik ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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35.  

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TANIMI:

İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda 
yapılan inkılapları yazınız.

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

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

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

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

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

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

İnkılapçılık ilkesini ifade eden 
anahtar kelimeleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi ile ilgili sözlerine örnek veriniz.
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36. Tanımları verilen kavramları altlarında ayrılan boşluklara yazalım. Numaralanmış harfleri yan yana koyarak 
gizlenen cümleyi sayfa sonundaki kutucuklara yazalım.

I. Ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı 
devlet yönetme biçimidir.                                                                                        

2

II. Tek bir kişinin yönetimine dayalı yönetim şekillerine verilen genel addır.

3

III. Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın yanında hükûmet ve yasaları yapan seçilmiş bir parlamentonun 
bulunduğu yönetim biçimidir. (Anayasalı monarşi)                                                                                             

4 11

IV. Atatürk’ün bu ilkeleri; gerçekçi, ileriye dönük, çağdaş ve birleştirici bir özellik taşır. Temel hedefi; yeni kurulan 
Türk devletinin millî birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması ve çağdaşlaşmasıdır.

ve

5 1

V. Bu ilkeye göre devlet, halk yararına politikalar üretir ve bunları uygular. Atatürk’ün anlayışına göre devlet, va-
tandaşlarının sorunlarını çözer, halkın refahını ve mutluluğunu amaçlar. 

9

VI. 1930 yılından itibaren, ekonomide özel sektörün yapamadığı büyük yatırımların devlet tarafından yapılmasına 
karar verildi. 1934 yılında bu plan uygulamaya konuldu.

8 6 12

VII. Sanayi alanında hizmet vermesi için 1933’te kurulan bankadır. 

7

VIII. Ekonomik gücü yetersiz, geri kalmış bir toplumun ulusal kaynaklarını harekete geçirerek gelişmiş bir sanayi 
toplumu oluşturmak için devletin öncülük etmesini amaçlayan Atatürk ilkesidir.

10

ANAHTAR CÜMLE

1 2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 7 3 10 11 12 2 1 2
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37. Mustafa Kemal’in sözleriyle hangi Atatürk ilkeleri arasında bağlantı kurulabilir? Yanlarında belirtilen yerlere 
yazalım.

Ne mutlu Türküm diyene!

Uygarlık yolunda başarı 
yenileşmeye bağlıdır.

Din ve mezhep herkesin vicdanına 
kalmış bir iştir.

I

II

III

38. 

Ziya Gökalp yukarıdaki dörtlükte hangi yönetim biçiminin eleştirisini yapmaktadır?

A) Cumhuriyet  B) Demokrasi  C) Oligarşi  D) Saltanat

39. Ankara susuzdu. Ağaçsızdı. Kuru ve yabani idi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün 
savaşlar oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti” idi.

Falih Rıfkı Atay’ın anlatımına göre;

I.  Ankara’nın çorak olması,

II. TBMM’nin burada kurulması,

III. Millî Mücadele’nin buradan idare edilmesi,

IV. Ankara’nın tarıma uygun olması

maddelerinden hangileri Ankara’nın başkent olma nedenleri arasındadır?

A) II ve III.  B) III ve IV.  C) I, III ve IV.  D) II, III ve IV.

Hükümet halkındır, sultanın değil;
Ferman milletindir, divanın değil...
Teşri, kaza, icra her hak onundur.
Taht onun taç onun, toprak 
onundur.

Ziya GÖKALP



32

40. Mustafa Kemal Paşa ülkede ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet rejimini ve demokrasiyi yerleştirmek istiyordu. 
Bu amaçla Meclis açıldı, saltanat kaldırıldı ve Cumhuriyet ilan edildi. Sırada ................. .

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa paragraf tamamlanmış olur?

A) Ankara’nın başkent yapılması vardı.

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ilan edilmesi vardı.

C) Çok partili hayata geçmek vardı.

D) Soyadı Kanunu’nu ilan etmek vardı.

41. Mustafa Kemal, muhalefet olmadan demokrasinin işleyemeyeceğini düşünüyordu. 3 Mart 1931’de CHP Genel 
Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığı’na gönderdiği yazıda milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini 
yazmıştır. Yazısında, CHP’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir. Bu seçim bölgelerinde 30 
milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.

B) Kadın hakları konusunu önemsemektedir.

C) Laikliği savunmaktadır.

D) Cumhuriyetin ilanından yanadır.

42. 

Ey ulus! İyi biliniz ki Türkiye 
Cumhuriyeti, şeyhler, derviş-
ler, müritler, mensuplar 
memleketi olamaz. En doğru, 
en gerçek tarikat, uygarlık 
tarikatıdır.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün sözü doğrultusunda yapılmıştır?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun çıkarılması

B) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
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43. Arap harfleri ses bakımından Türkçeye uygun değildi. Bu alfabede sesli harf sayısı da azdı. Bu durum, okuma yaz-
mayı oldukça zorlaştırıyordu. Oysa Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin kolayca okunup yazılmasını amaçlıyordu.

Bu amaçla gerçekleştirilen devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet Mekteplerinin faaliyete geçmesi

B) Türk Dil Kurumu’nun açılması

C) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

D) Harf İnkılâbı’nın yapılması

44. Osmanlı Devleti’nde soyadı yoktu. Onun yerine, sadece belirli ailelerin taşıdığı dinsel, sosyal ve asalet kaynaklı 
birtakım lakaplar vardı. Cumhuriyet’in onuncu yılı “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir millet” düşüncesiyle kutlandı. 
Böyle bir durumda imtiyaz ve sınıf farklılıklarının da ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Batı ülkelerinde olduğu 
gibi her aileye bir soyadı verilerek farklılıkların da önüne geçilecekti. Ayrıca soyadı yasası ile toplumsal karmaşa 
ortadan kaldırılacaktı.

Paragrafa göre Soyadı Kanunu’nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal düzen ve eşitliği sağlama

B) Lakapları ortadan kaldırma

C) Cumhuriyeti ilan etme 

D) Batı’ya özenme

45. 1934 yılında Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. İtalya, Fransa gibi çoğu demokrasiyle 
yönetilen modern Avrupa toplumlarında kadınlara siyasi hakları ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra verilmiştir.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Kadınlara en geç hak tanınan ülke Türkiye’dir.

B) Siyasi haklar Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkmıştır. 

C) Kadınlara ilk siyasi haklar İtalya ve Fransa’da verilmiştir.

D) Türkiye Cumhuriyeti, kadınların siyasi haklarını bazı Avrupalı devletlerden önce kabul etmiştir.
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46. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleşen bazı faaliyetler verilmiştir.

• Ankara Musiki Muallim Mektebi açılmıştır.

• İstanbul Belediye Konservatuarı açılmıştır.

• Köy Yasası (1924) ile atıcılık, cirit ve güreş özendirilmiştir.

• Belediye Yasası (1930) ile spor alanları, stadyumların yapılması ve işletilmesi düzene bağlanmıştır.

Bu faaliyetlerle ilgili varılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzik öğretmen okulları açılmıştır. 

B) Belediye konservatuvarı İstanbul’da açılmıştır.

C) Atatürk sanatın ve sporun geliştirilmesi için gayret göstermiştir. 

D) Köy ve belediye yasalarına sporla ilgili düzenlemeler konulmuştur.

47. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yılı kutlamalarında Ankara Hipodromu’nda 
konuşma yapmıştır (29 Ekim 1933). Onuncu Yıl Nutku olarak adlandırılan bu söylevde Millî Mücadele’nin kimlere 
karşı, hangi nedenlerle ve nasıl gerçekleştirildiğini anlatan Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in varlığını sürdürmesi için 
yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler de vermiştir.

Onuncu Yıl Nutku ile ilgili verilen bilgilere göre,

I.   TBMM’de okunmuştur.

II.  Millî Mücadele Döneminde yapılan inkılaplar anlatılmıştır.

III. Kurtuluş Savaşı’nın kimlere karşı verildiği ve gerekçeleri üzerinde durulmuştur.

IV. Gelecek için yapılması gerekenler anlatılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

48. “Atatürkçülük” ya da “Atatürkçü Düşünce Sistemi” olarak adlandırılan ve temel ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından belirlenen esaslar; devlet hayatına, düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına yönelik 
gerçekçi fikirler ve ilkeler şeklinde tanımlanabilir.

Verilen bilgilere göre, Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçekçiliği esas almıştır. 

B) Yayılmacı bir anlayışa sahiptir.

C) Temel ilkeleri Mustafa Kemal tarafından belirlenmiştir.

D) Devletin ve toplumun her alanda ilerlemesini amaçlamıştır. 
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49. Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda başarılı bir komutan olarak zaferler kazanan Mustafa Kemal, 
devlet adamı olarak da Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak inkılapların öncüsü oldu. Çok yönlü 
kişiliği ile ulusal bir kültür oluştururken sanatı bu sürecin önemli bir unsuru olarak gördü. Sanata ve sanatçıya büyük 
değer verdi. Ona göre sanat, insan duygularını hiçbir çıkar olmaksızın yansıtan bir uğraştır. Bu bakımdan sanatçı, 
en yüksek ulusal ve insani değerleri ortaya çıkaran kişidir.

Atatürk’ün hangi sözü metindeki düşüncelerle aynı doğrultuda değildir?

A) “Bir millet sanattan ve sanatkardan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.”

B) “Sanatkâr, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

C) “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

D) “Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir.”

50. I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

IV. Seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar arasında yer almaz?

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

51. Atatürk “Gençliğe Hitabesi”nde Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini vurgulamıştır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu bilgi ile aynı doğrultudadır?

A) Atatürk ilke ve inkılâplarını korumak sadece gençlerin görevidir. 

B) Türkiye Cumhuriyeti çoğunluğu genç nüfustan oluşan bir ülkedir.

C) Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını genişletmek gençlerin görevidir.

D) Atatürk ilke ve inkılâplarını korumak konusunda gençler sorumluluk almalıdır. 

52. “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye 
karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan 
yürüyecektir.”

Mustafa Kemal yukarıdaki konuşmasında gençlere hangi konuda seslenmektedir?

A) Zorluklar karşısında yılgınlık göstermemeleri

B) Güzel sanatlarla ve bilimle uğraşmaları

C) Spor yaparak bedenlerini zinde tutmaları

D) Yazdığı bütün kitapları okumaları
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53. 

Diyagramda ‘’ ? ’’ olan yere hangisi yazılmalıdır?

A) Takrir-i Sükun Kanunu

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Şapka Kanunu

D) Kabotaj Kanunu 

54. 

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim 
ki bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa başarılı 
olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir.

                                                                  Ulukan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s.145

Atatürk’ün bu sözüne göre milliyetçilik anlayışının;

I. birleştirici,

II. ayrımcı,

III. kaynaştırıcı

gibi özelliklerden hangilerine dayanması gerektiği vurgulanmıştır?

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

Kanunun Adı

Kanunun Çıkarılma 
Gerekçesi

Toplum Hayatında 
Getirdiği Değişim

Türk milleti çağdaş bir görüntüye kavuş-
tu. Çağdaşlaşma konusunda önemli bir 

adım atıldı.

Türk milletini çağdaş bir görünüme 
kavuşturmak

.............?.............
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55.  

Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından 
derlenen Mecelle ile Türk Medeni Kanunu’nun karşılaştırıldığı tabloya göre Türk kadınının;

I. Sosyal

II. Hukuksal

III. Siyasal

IV. Ekonomik

gibi alanlardan hangilerinde kazanım elde ettiği söylenebilir?

A) Yalnız I.                     B) I ve II.                       C) II ve IV.                  D) I, II ve IV.

56. Atatürk Döneminde vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için 
bazı çalışmalar yapılmıştır.

Buna göre,

Sanay�� Nef�se 
Mekteb�’n�n 

açılması

Mus�k� Muall�m 
Mekteb�’n�n 
kurulması

Hıfzısıhha 
Müeseses�’n�n 

kurulması

Kabotaj 
Kanunu’nun 
çıkarılması

gelişmelerinden kaç tanesi sağlık alanında gerçekleştirilmiştir? 

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

Mecelle Türk Medeni Kanunu

Dinî nikah

Mirasta erkek üstünlüğü

Birden fazla eşle evlilik

Erkeğe boşanma hakkı

Resmî nikah

Mirasta eşitlik

Tek eşle evlilik

Kadına ve erkeğe boşanma hakkı



38

CEVAP ANAHTARI

1. CUMHURİYETÇİLİK       

                

2.   ve 

3. 1.b     2.e    3.c     4.a     5.d

4. KARARLILIK, ÖZGÜVEN, PLANLI VE PROGRAMLI OLMASI

5. 1. DİYANETİŞLERİBAŞKANLIĞI

2. MEDENİKANUN

3. HALKÇILIK

4. TEVHİDİTEDRİSAT

5. İNKILAPÇILIK

6. CUMHURİYETİNİLANI

7. MİLLETMEKTEPLERİ

8. ABDÜLMECİTEFENDİ

9. HUKUK

10. SALTANAT

6. SALTANAT

7. TAM BAĞIMSIZLIK

TAM BAĞIMSIZLIK

ULUSAL EGEMENLİK

ULUSAL EGEMENLİK

ULUSAL EGEMENLİK
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8. 1-D / 2-D / 3-Y / 4-Y / 5-D

9. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; 2 - 4 - 5 - 1 - 6 - 3

10. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; 3 - 4 - 2 - 1 - 5

11.   a.  Devletçilik    b. Sanayileşme   c. Sosyal Devlet
    d. Ekonomik Bağımsızlık  e. Tasarruf Bilinci  f. Liberal Ekonomi

12. MİLLİYETÇİLİK

13. 1. ATATÜRKORMANÇİFTLİĞİ

2. MİSAKIİKTİSADİ

3. KABOTAJ

4. KIZILAY 

5. VEREM

6. YEŞİLAY

14. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; LİDERLİK, HÜMANİZM, TEVAZU, GERÇEKÇİLİK

15.   a. Laiklik      b. Özgürlük               c. Dinamizm
   d. Barışçılık  e. Hukukun Üstünlüğü  f. Akılcılık ve Bilimsellik

16. AÇIK UÇLU BİR SORUDUR VE TEK BİR CEVABI YOKTUR.

17. a. CUMHURİYET’İN İLANI 

b. TÜRK MEDENİ KANUNU 

c. SOYADI KANUNU

d. AŞAR VERGİSİNİN KALDIRILMASI 

e. SALTANATIN KALDIRILMASI 

f. MİLLET MEKTEPLERİNİN AÇILMASI 

g. UNVAN VE LAKAPLARIN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

g. SİYASİ HAKLAR VERİLMESİ KANUNU
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18. 

Devletçilik İlkesinin Ortaya Çıkmasında 
Etkili Olan Faktörler

Sosyal Siyasal Ekonomik

Ülke içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam 
ettirerek vatandaşın her türlü hürriyetini güvence altında 
bulundurmak

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın halkı fakirleştirmiş 
olması

Osmanlı Devleti’nden kalan dış borç yükü ve sermaye 
yetersizliğinin özel girişimi olumsuz etkilemesi

Diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare ederek ve 
içte her türlü savunma kuvvetlerini daima hazır tutarak 
milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmak

Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında devletin 
çeşitli yatırımlar yaparak halkın ihtiyaçlarını karşılaması

Makine ve yedek parça sorunu, teknik eleman yetersizli-
ği nedeniyle özel teşebbüsün yetersiz kalması

1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’nın 
Türkiye’ye olumsuz etkileri 

Sosyal adaleti sağlama isteği

Özel sektörü desteklemek amacı ile Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’nun çıkarılması

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan 
kaldırma çabası
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19. a. 1-3-5-8-14

b. 2-9-12-13

c.4-6-10

d. 7-11-15

20.  AÇIK UÇLU BİR SORUDUR VE TEK BİR CEVABI YOKTUR. ÖRNEKLER;

1- MEDENİ KANUNUN KABULÜ

    KILIK KIYAFET KANUNU

    TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU

2- SALTANATIN KALDIRILMASI

    HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

    CUMHURİYETİN İLANI

3- ÜNİVERSİTE REFORMU

    TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASI

    MEDRESELERİN KAPATILMASI

21.  YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; 7 - 8 - 2 - 1 - 3 - 4 - 6 - 5

22.  KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI;

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM: TAM BAĞIMSIZLIK

İLGİLİ OLDUĞU ATATÜRK İLKESİ: MİLLİYETÇİLİK

SALTANATIN KALDIRILMASI;

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM: MİLLÎ EGEMENLİK

İLGİLİ OLDUĞU ATATÜRK İLKESİ: CUMHURİYETÇİLİK, HAKLÇILIK, İNKILAPÇILIK, LAİKLİK

KABOTAJ KANUNU;

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM: TAM BAĞIMSIZLIK

İLGİLİ OLDUĞU ATATÜRK İLKESİ: MİLLİYETÇİLİK

TBMM’NİN AÇILMASI

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM: MİLLÎ EGEMENLİK

İLGİLİ OLDUĞU ATATÜRK İLKESİ: CUMHURİYETÇİLİK

23. Y-D-D-D
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24. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; MİLLİYETÇİLİK, HALKÇILIK, CUMHURİYETÇİLİK, LAİKLİK,  
İNKILAPÇILIK , DEVLETÇİLİK

25. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; LAİKLİK, CUMHURİYETÇİLİK, DEVLETÇİLİK, İNKILAPÇILIK, 
MİLLİYETÇİLİK, HALKÇILIK

26. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; 1982, 1921, 1924

27. LATİN ALFABESİNİN KABULÜ (HARF İNKILABI)

28. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; CUMHURİYET’İN İLANI, SALTANATIN KALDIRILMASI, TEVHİDİ 
TEDRİSAT KANUNU’NUN KABULÜ

29. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU SIRASIYLA; EĞİTİM, EĞİTİM, EKONOMİ, SAĞLIK, EĞİTİM, EKONOMİ, SOSYAL, 
SANAT, SİYASİ, EĞİTİM

30. Tanımı: Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı 
devlet yönetim biçimdir.

Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, 1921 ve 
1924 Anayasalarının hazırlanması, Siyasi partilerin kurulması, Cumhuriyetin ilanı

Cumhuriyetçilik ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: Meclis, Seçim, Oy, Parti, Ulusal egemenlik, Ulusal irade

Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Ey yükselen nesil! İstiklâl sizindir. Cumhuriyeti biz   
kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

31. Tanımı: Bir milletin diğer milletlere oranla doğal veya sonradan kazanılmış özel karakter sahibi olmasıdır.

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: TTK’nin kurulması, TDK’nin kurulması, Yabancı şirketlerin 
millileştirlmesi, Yerli üretimin ön plana çıkarılması

Milliyetçilik ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: Millî birlik ve beraberlik, Millî kimlik, Ulusal değerler, Fransız 
İhtilali, Ortak dil, Ortak tarih

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Türk milleti, tarihinle övün; çünkü senin ecdadın medeni-
yetler kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.

32. Tanımı: Gücün, egemenliğin ve yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesi ve devletin bütün politikalarının halka 
yönelik olmasıdır.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: Kadınlara siyasal haklar verilmesi, Soyadı Kanunu’nun çıkarıl-
ması, Aşar Vergisinin kaldırılması, Millet Mekteplerinin açılması, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Medeni Kanunun 
kabul edilmesi

Halkçılık  ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: Eşitlik, Sosyal devlet, Sınıfsız toplum, Toplumsal dayanışma, 
Ayrım yapmamak, Hukuk devleti

Atatürk’ün halkçılık  ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Biz sınıfsız ve kaynaşmış bir toplumuz.
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33. Tanımı: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf 
Vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü,  Medreselerin kapatılması, Medeni Kanunun kabul 
edilmesi

Laiklik  ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: Vicdan özgürlüğü, Akıl ve bilim, İbadet özgürlüğü, Toplumsal barış 
ve huzur, Dinsel ayrım gözetilmemesi, Din özgürlüğü

Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Laiklik din ve vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine 
uymakta serbesttir, hürdür. Biz, dine saygı gösteririz.

34. Tanımı: Türkiye’nin modern bir devlet olması, millî bir kültüre kavuşabilmesi ve demokratik bir düzen içinde geli-
şerek ekonomik bağımsızlığını kazanabilme yolunda devletin yüklenebileceği görev ve sorumluluklar bütünüdür.

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: I. Beş Yıllık Sanayi Planının uygulanması, Sümerbank, Etibank 
ve Denizbank’ın kurulması, Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Yabancıların elinde bulunan işletme ve kuruluşların 
millileştirilmesi, İzmir İktisat Kongresinin yapılması, Şeker fabrikasının kurulması

Devletçilik ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: Planlı ekonomi, Sermaye azlığı, Özel teşebbüsün yetersizliği, 
Karma ekonomi, Millî kalkınma, 1933 yılı

Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil, bir-
birinin tamamlayıcısıdır.

35. Tanımı: Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştı-
racak olan kurumların getirilmesidir.

İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar: Latin Alfabesinin kabulü, Üniversitelerin açılması, Miladi 
Takvime geçilmesi, Şapka ve Kıyafet Kanunu, Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Soyadı Kanunu

İnkılapçılık  ilkesini ifade eden anahtar kelimeler: İlerleme, Dinamizm, Gençlik, Çağdaşlaşma, Medeniyet, 
Gelişme

Atatürk’ün inkılapçılık  ilkesi ile ilgili sözlerine örnek: Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp 
yeni bir çağa getirdik.
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IV. 
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V. 

H A L K Ç I L I K

VI. 

B İ R İ N C İ B E Ş Y I L L I K S A N A Y İ P L A N I

VII. 

S Ü M E R B A N K

VIII. 

D E V L E T Ç İ L İ K

ANAHTAR CÜMLE: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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