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ÜNİTE 6
Demokrasi Serüveni 1 TESTİ

HareketETKİN VATANDAŞLIK

1. 
Demokrasi ilk olarak Eski Yunan’ın şehir devletlerinde ortaya çıkmıştır.

Roma Cumhuriyeti’nde On İki Levha Kanunlarında vatandaşlık hukuku ile devlet-vatandaş

 ilişkileri düzenlenmiştir.

1789’da Fransız İhtilali ile Fransa’da mutlak monarşi yıkılmış yerine cumhuriyet yönetimi kurul-
muştur. Kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile Fransa’da yaşayan bütün insanların 
temel hak ve özgürlükleri olduğu kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile bireylere 
tanınan hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır.

1215 yılında İngiltere kralı Magna Carta Antlaşması ile kendi yetkilerini sınırlandırmış, bazı yet-
kilerini soylulara dağıtmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle demokrasinin gelişimi ile ilgili olarak;

I. Günümüzdeki şekline gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir.

II. Demokrasinin gelişimine en çok katkıyı İngiltere yapmıştır.

III. Demokrasinin gelişiminde birçok uygarlığın katkısı olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Demokrasinin temel ilkelerinden bazılarının 
günümüzde ifade ettiği anlamlar aşağıda veril-
miştir.

• Demokrasilerde yönetme yetkisi mille-
te aittir.

• Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi 
amacıyla yapılan seçimlerde oy vere-
rek seçme hakkını kullanır.

• Demokratik devletlerde insanlar siyasi 
parti kurarak düşüncelerini ifade etme 
imkânı bulabilir.

Verilen bilgiler demokrasinin aşağıdaki te-
mel ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirile-
mez?

A) Millî egemenlik  B) Katılım

C) Hukukun üstünlüğü  D) Çoğulculuk

3. 
Demokratik yönetimlerde birey-
ler herhangi bir kısıtlamaya veya 
zorlamaya bağlı olmaksızın dü-
şüncelerini açıklayabilirler ve is-
tedikleri davranışları yapabilirler.

Okan’ın yaptığı açıklamada demokrasinin 
aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) Çoğulculuk B) Katılım

C) Eşitlik D) Özgürlük

Demokrasi: Halkın egemen-
liği temeline dayanan yönetim 
biçimidir.

Günümüz demokrasisinin te-
melleri Eski Yunan toplumun-
da ortaya çıkmıştır.
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Demokrasinin doğuşu
(MÖ 500)

Magna Carta Libertatum

(1215)  

Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi (1776)

Tanzimat Fermanı
 (1839)

Islahat Fermanı
(1856)

I.Meşrutiyet’in İlanı
(1876)

II. Meşrutiyet’in İlanı
(1908)

Fransız İhtilali (1789)

Sened- i İttifak (1808) 

DEMOKRASİNİN 
SERÜVENİ

4. 

Selçuklu Devletinde devlet işleri divan adı verilen mecliste görüşülürdü.

?

İlk Türk devletlerinde kurultayda devletin siyasi, askerî ve ekonomik konuları ile ilgili görüşmeler 
yapılır, kararlar alınırdı.

Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin ilanı ile halk yönetime katılma hakkı elde etmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile padişah kendi yetkilerini sınırlamış ve kanun üstünlü-
ğünü kabul etmiştir.

Demokrasi ile ilgili olarak verilen geçmişteki uygulama veya gelişmeler incelendiğinde soru işa-
reti ile belirtilen yere yazılacak en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyadaki Demokratik Uygulamalar

B) Türk Tarihindeki Demokratik Uygulamalar

C) Osmanlı Devleti’ndeki Demokratik Uygulamalar

D) Eski Yunan’dan Günümüze Demokratik Uygulamalar

5. Sosyal bilgiler öğretmeni, Türk devletlerindeki 
yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki deği-
şim ve sürekliliği anlatırken aşağıdaki bilgileri 
vermiştir.

I. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde 
siyasi, askerî ve ekonomik kararların 
alındığı meclistir.

II. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde dev-
let işlerinin görüşülüp karara bağlandığı 
yerdir.

III. Halkın kısıtlı da olsa ilk defa seçme ve 
seçilme hakkını kullandığı sistemdir.

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bilgiler 
aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde han-
gisi dışarıda kalır?

A) Divanıhümayun 

B) Kurultay

C) Tanzimat Fermanı 

D) Meşrutiyet

6. 
Türk kültüründe “meşveret” kavramı vardır. 
Meşveret akıl toplamak demektir. Yani en 
doğruyu bulmak için birilerine danışılması-
dır. Bu işlem kurultayda yapılırdı. Kurultayda 
devletin siyasi, askerî ve ekonomik konuları 
ile ilgili görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı. 
Kurultaya hakanın eşi de katılırdı.

Türk kültüründe yer alan bu uygulama de-
mokrasinin aşağıdaki ilkelerinin hangisi ile 
ilişkilendirilebilir?

A) Millî egemenlik

B) Katılım

C) Çoğulculuk 

D) Hukukun üstünlüğü
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