
İNKILAPLAR-2 
 
1.    Mustafa Kemal, TBMM'de ilk dönemlerde rejimi eleştirdiği 

halde o dönemde gerek Saltanat'ı, gerekse de Halifelik 
kurumunun kaldırılmasını istediğini ilan etmemiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisinin kanıtıdır? 
A) TBMM'de inkılap yanlılarının fazla olduğunun 
B) TBMM'de bu durumun zaman alacağını bildiğinin 
C) TBMM'de Saltanat ve Halifeliğin sıkı savunucu 

larının oluduğunun 
D) TBMM'nin Saltanat'ı kaldırmayacağının 
E) Çok partili hayata öncelik verildiğinin 

2.     Mustafa Kemal'in; 
- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
- Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 
kurulmalarında   ısrarcı   olması   aşağıdakilerden 
hangisine ihtiyaç duyulduğunu ispatlar? 

 
A) Mecliste bağımsızlık yanlılarının azaldığını 
B) Meclis'e olan ilginin kaybolduğunu 
C) iktidarda bulunan partinin yolsuzluklara bulaştığını 
D) Meclis'te muhalefetin işletilmesine 
E) Mevcut yönetimin inkılapları uygulayamadığını 

3.      Yeni Türk Devleti'nde; 
- Kadınlarla erkekler arasında sosyal, medeni ve si 

yasal haklarda eşitlik sağlanması 
- Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapıfması 
aşağıdakilerden en çok hangi çabaların ürünüdür? 
A) Laikleşme 
B) Demokratikleşme 
C) Millileşme 
D) Kültürde birlik 
E) Devletin hukukileşmesi 

4.     Atatürk'ün hukuk inkılabının en önemli yanı; laik hukuk 
kurallarının benimsenmesidir. Aşağıdakilerden hangisi 
buna uygun bir inkılabın temel özelliğidir? 
A) Medeni hukukun akılcı ve pratik çözümler getir 

mesi 
B) Eğitimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması 
C) Devlet'in  milliyetçilik esasına göre yeniden  ku 

rulması 
D) Halkın temel konularda kendi dini kurallarını uy 

gulaması 
E) iktisadi ve ticari hayatı düzenleyen yeni kuralların 

benimsenmesi 
5.     Atatürk, inkılapların yerleşip yerleşmediğini, çok partili 

hayata geçerek test etmeye çalışmıştır. Çok partili hayatı 
desteklemesi Atatürk'ün hangi yönünü ortaya koyduğu 
söylenebilir? 
A) idealistliğini  
B) Karizmatik dehasını- 
C) Askeri şahsiyetini 
D) Demokrasiye olan inancını 
E) ileri görüşlülüğünü 

6.      I.    Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın; Şeyh Sait, II.   
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da; Menemen ayaklanmaları 
ile kapanma gerekçelerinin oluşması aşağıdakilerden 
hangisini kanıtlamaz? 
A) Yapılan inkılapların yerleşmediğini 
B) Halkın çok partili hayata henüz hazır olmadığını 
C) Milli egemenlik ilkesinin tam olarak yerleştiğini 
D) Rejim karşıtlarının harekete geçtiğini 
E) Yeni rejimin henüz yerleşmediğini 

7. Muhalefetin olması, iktidar güçlerinin yanlışlarını eleştirmesi, 

doğruyu buldurması açısından gereklidir. Bu, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarındandır. Buna göre aşağıdakilerden 
en çok hangisi demokrasiye uygun bir gelişmedir? 

A) Saltanat'ın kaldırılması 
B) Kadın ve erkek eşitliği 
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın açılması 
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması 

E) Halifeliğin kaldırılması 
8.     Hukuk alanında yapılan inkılaplarda; 

- Medeni ve Borçlar hukukunda İtalya'dan, 
- Ticaret Kanununda Almanya'dan, 
- Ceza Hukukunda da İtalya'dan 
yararlanılması; 

 
I. Cumhuriyet hukukunun yetersizliği 
II. Hukukta laikleşme hareketleri 
III. Hukukta batılılaşmanın yaşandığı 
Yukarıdaki durumlardan hangilerinin yaşandığı-nın 
kanıtıdır? 
A) Yalnızl B) I ve III C) II ve III 
D) Yalnız III E) I, II ve III 

9. Medeni Kanun'un kabulü ile; Türkiye'deki Müslüman olmayan 
topluluklar, Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanıdıkları 
haklardan vazgeçtiklerini ve Medeni Kanun'a uymak 
istediklerini bildirdiler. Bu durum aşağıdakilerden 
hangisinin artık bir sorun olmaktan çıktığını kanıtlar? 
A) Laik olmayan hukuk kurallarının 
B) Azınlıklar dolayısıyla Avrupalılar'ın, devletin içişle 

rine karışmalarının 
C) Hukuk'un üstünlüğünün 
D) Dinin devlete hakim olmasının 
E) Ordu'nun siyasete karışmasının 

10. Atatürk'e göre inkılap; "Mevcut kurumları zorla değiştirerek 
Türk milletini son yıllarda geri bırakan kurumların yerine 
çağdaş ve en yüksek medeni icaplara göre yenilerinin 
kurulmasıdır." Buna göre aşağıdakilerden hangisi, 
Atatürk'ün inkılap tanımlaması içerisindeki hedeflerden 
değil-djr? 
A) Milli egemenlik ilkesini yerleştirmek 
B) Atatürk ilkelerinin yerleşmesi için zemin hazırla 

mak 
C) Saltanat'ın kaldırılması 
D) Tepki toplamamak için Halifelik kurumunu des 

teklemek 
E) Eğitim    kurumlarını    devlete    bağlı    eğitim    ba 

kanlığında merkezileştirmek 
11.    Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının a-

maçları arasında gösterilemez? 
A) Demokrasi'nin Türkiye'de yerleşmesini sağlamak 
B) Halkın   ihtiyaçlarına  cevap  vermeyen   kurumlan 

kaldırmak 
C) Modern Avrupa devletlerinin siyasetlerini Türkiye' 

de uygulamak 
D) Modern toplumların teknik faaliyetlerini Türkiye'de 

yerleştirmek 
E) Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine yükselt 

mek 
12.    Türkiye'nin laikleşme aşamaları şunlardır: 

I. Saltanat'ın kaldırılması 
II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 
III. fier'iyye Vekaleti'nin kaldırılması 
IV. Anayasa'dan "Türkiye Devleti'nin dini islam'dır." 

maddesinin çıkarılması 
V. Halifeliğin kaldırılması 



Yukarıdakilerden hangi ikili ülkede laiklik yolunda 
atılmış ilk ve son adım niteliği taşımaktadır? 
A) I ve III B) l lveV C)IVveV 
D) III ve IV E) I ve IV 

13. Mustafa Kemal Paşa, İİ. Meşrutiyet döneminde ittihat ve 
Terakki Partisi'nde gördüğü ordu ile siyasetin işbirliğini 
eleştirmiştir. Bu nedenle ordunun siyasetten ayrılmasını 
öngören kanun, Meclis'te tartışılarak onaylandı. 
Buna göre ordunun siyasetten ayrılması aşağıdakilerden 
hangisine karşı alınan bir önlem sayılabilir? 
A) Laiklik karşıtlarının tasfiyesi 
B) Meclisteki rekabetin iç çatışmaya dönüşmesi 
C) Hukuk birliğinin önündeki engellerin kaldırılması 
D) Laikliğin Anayasa'da yerleştirilmesi 
E) 1924 Anayasası'nın kabulü 

14.    1924 Anayasası'ndan 1928 yılında; "Türkiye Cumhu-
riyeti'nin dini islam'dır." maddesinin çıkarılması; 
I. Laiklik yolundaki inkılapların tamamlanması 
II. Ulusal egemenlik önündeki engellerin kalkması 
III. Vatandaşların din ve mezhep özgürlüğünün pekiş 

tirilmesi 
Yukarıdaki durumlardan hangilerini kanıtlar? 
A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III 
D) Yalnız III E) II ve III 

 


