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1.	 “Gerçekten	memlekete	hizmet	etmek	 isteyenlerin	kalbi	açık	olmalıdır;	açık	söylemelidirler.	Millet	 ile,	

milleti	yönetenler	çok	açık	görüşmelidirler.	Olan	şeyler	ve	yapılacak	şeyler	olduğu	gibi	ifade	olunmalıdır.	
Yoksa,	safsatalar	ile	milleti	aldatmak,	onu	birbirine	düşürmek	demektir.	İlkemiz,	daima	millete	karşı	ger-
çekleri	ifade	etmek	olmalıdır.	Milleti	aydınlatma,	bu	demektir.	Millete	gerçeği	açıklayanlar,	kendilerinin	
de	aldanmadığına	emin	olmalıdır.”

 Atatürk’ün “Nutuk”ta geçen ifadelerine göre,

I.	 Yöneticiler	daima	açık	sözlü	olmalıdır.

II.	 Yanlış	bilgiler	ile	toplum	birbirine	düşürülmemelidir.

III.	 Gerçekler	hem	milleti	hem	de	yönetenleri	aldatabilir.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

2.	 Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti’nde	kurulan	ikinci	muhalefet	partisi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Cumhuriyet	Halk	Fırkası

B)	 Terakkiperver	Cumhuriyet	Fırkası	

C)	 Serbest	Cumhuriyet	Fırkası

D)	 Demokrat	Parti

3.	 Mecliste	oluşan	muhalefet	cephesinde	üzerin-
de	hem	milletvekilliği	hem	de	askerî	görevi	olan	
paşalar	 vardı.	Bu	durum	TBMM	çatısı	 altında	
olumsuz	 bir	 hava	 bırakıyordu.	 Terakkiperver	
Cumhuriyet	 Fırkasının	 kurulmasından	 önce	
meclisten	çıkan	kanunla	 “Komutanların	millet-
vekilliği	 yapamayacağı,	 hâlen	 mecliste	 görev	
yapan	komutanların,	milletvekilliği	veya	komu-
tanlıktan	 birini	 tercih	 etmesi	 gerekmektedir.”	
kararı	alındı.

 Bu	 kararın	 amacı	 olarak	 aşağıdakilerden	
hangisi	gösterilebilir?

A)	 Yeni	partilerin	kurulmasını	önlemek

B)	 Halkçılık	ilkesi	gereği	herkesi	eşit	kılmak

C)	 Ordunun	siyasetten	ayrılmasını	sağlamak

D)	 Demokratik	düzene	geçişi	sağlamak

4.	 Türkiye’nin	ilk	muhalefet	partisi	olan,	başkanlı-
ğını	Kâzım	Karabekir	Paşa’nın	yaptığı	Terakki-
perver	Cumhuriyet	Fırkası	kısa	bir	süre	içinde	
inkılap	 karşıtlarının	 birleştiği	 bir	 parti	 görünü-
münü	 almıştır.	 Bu	 durum	 “Genç	 Cumhuriyet”	
için	bir	tehdit	oluşturmuştur.

 Bu	 bilgilerden	 yola	 çıkılarak	 aşağıdakiler-
den	hangisine	ulaşılabilir?

A)	 Terakkiperver	Cumhuriyet	Fırkası,	kurulan	
ilk	siyasi	partidir.

B)	 Terakkiperver	Cumhuriyet	 Fırkası,	 ilk	mu-
halefet	partisidir.

C)	 Kâzım	Karabekir	cumhuriyete	karşıdır.

D)	 Bu	parti	mensupları	 yapılan	yenilikleri	 be-
nimsemiştir.

“Nutuk”ta	Çok	Partili	Hayat	
Muhalefet	Hakkında
“Bence	muhalefet,	 saygıya	 de-
ğerdir.	 Çünkü	 o	 da	 bir	 araştır-
ma,	bir	görüş	sonucudur.	Fakat	
edilecek	itirazlar	anlayışlı	ve	uy-
gun	 ve	 haklı	 sebeplere	 dayan-
mazsa	muhalefet	değersiz	olur.

Serbest	Cumhuriyet	 Partisi	 de-
nemesine	 hazırlık	 günlerinde	
söylemiştir:	 Tek	 partili	 bir	mec-
liste,	 özellikle	 o	 parti,	 olaylar	
ve	 olup	 bitenlerin	 ululaştırdığı	
bir	 başkanın	 kurduğu	 kuruluş	
olunca,	 o	 kuruluşa	 dayanan	
hükûmeti	 sorumluluk	 esasına	
dayanan	ciddî	bir	denetleme	im-
kânsız	olur.	Ben	devrim	yapmı-

şım,	bir	devlet	kurmuşum.	Hadi-

seler	ismimi,	kendimi,	yasalarla,	
Meclis’le,	 olaylarla	 karıştırmış.	
Milletin	 güveni	 var.	 Böylece	
devam	 edip	 gidiyor.	 Fakat	 bu	
doğru	bir	gidiş	değildir.	Benden	
sonrası	 ne	 olacak?	 Samimi	 bir	

denetleme	 kurulmadıkça	 hükû-

met	de	ve	işbaşında	bulunanlar	
da	bilinçaltlarında	saklı,	gizli	ve	
özel	 emel	 ve	 heveslerini,	 dev-
letin	 gerçek	 gereksinimlerinden	
ayıramazlar.	Hükûmeti	ve	hükû-
met	 adamlarını	 hatadan	 ve	 bu	
hatalar	yüzünden	devleti	zarar-
lardan	korumak	 için	bir	muhalif	

partiye	gereksinim	açıktır.	Baş-

ladığımız	 devrimi	 tamamlaya-
lım.	 En	 büyük	 emelim,	 devlet	
başkanlığından	 çekilip	 partinin	
başına	geçmek	ve	orada	mille-
tin	esenliği	ve	yükselmesi	adına	

fikir	ve	ilke	mücadelesi	yapmak-

tır.	Hükûmeti	ve	Meclis’i	dikkatli	
bulunduran,	 eleştiri	 özgürlüğü-
dür.”
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5. 

Siyasi 
partiler

Millî 
egemenlik

Seçimler

	 Demokrasi	çarkının	doğru	işleyebilmesi	için	üç	
ana	faktör	verilmiştir.

	 Demokrasi	 çarkında	 verilenlere	 bakılarak	
aşağıdaki	 sonuçlardan	 hangisine	 ulaşıla-
maz?

A)	 Demokratik	ülkelerde	siyasi	partiler	vardır.

B)	 Seçimler	olmadan	demokratik	sistem	kuru-
lamaz.

C)	 Tek	partinin	varlığı	millî	egemenliğe	aykırı-
dır.

D)	 Bir	 ülkede	 birden	 çok	 partinin	 varlığı	millî	
iradeyi	daha	geniş	yansıtır.

6.	 “Millî	egemenlik	temeline	dayanan	ve	özellikle	
cumhuriyet	yönetimine	sahip	bulunan	ülkelerde	
siyasal	partilerin	varlığı	doğaldır.	Türkiye	Cum-
huriyeti’nde	de	bir	diğerini	denetleyici	partilerin	
kurulacağına	şüphe	yoktur.”

	 Buna	göre,

I.	 Cumhuriyet	 Halk	 Fırkası	 muhalefet	 ama-
cıyla	kurulmuştur.

II.	 Çok	partili	siyasi	hayat,	cumhuriyet	yöneti-
miyle	uyumludur.

III.	 Muhalefet	 partilerinin	 temel	 amacı	 millet	
adına	denetleme	yapmaktır.

 yargılarından	hangileri	doğrudur?

A)	 Yalnız	I	 B)	 Yalnız	II

C)	 II	ve	III	 D)	 I,	II	ve	III

7. 
1. Demokratik yönetim 
anlayışını güçlendirmek

2. Seçme ve seçilme 
hakkını kadınlara da 
tanımak

3. Millî egemenliği 
pekiştirmek

4. Milletvekili sayısını 
artırmak

5. Yönetimde farklı 
görüşlerin temsiline 
imkân sağlamak

6. Avrupa devletleri ile 
ekonomik ilişkileri 
geliştirmek

7. Halkın temsil edildiği 
yeni meclisler açmak

8. Aynı düşüncedeki 
insanların örgütlenerek 
sorunlarını tartışabilme-
lerini sağlamak

9. Siyasi düşüncelerin
serbestçe ifade edilme-
sini sağlamak

	 Leyla’nın	elinde	“Çok	Partili	Siyasi	Hayatın	Faydaları”	ve	“Cumhuriyetçilik	İlkesi”	başlıklı	oyun	kartları	
vardır.	

	 Leyla	arkadaşı	Melis’e	sadece	“Cumhuriyetçilik	İlkesi”	başlıklı	oyun	kartlarını	verdiğinde,	Leyla’nın	
elinde	kaç	numaralı	kartlar	kalır?

A)	 1,	5,	7,	8	 	 	 B)	 1,	3,	5,	8,	9

C)	 1,	3,	5,	6	 	 	 D)	 2,	3,	6,	8,	9

“Türk	milleti,	 en	 eski	 tarihlerinde	
ünlü	 kurultaylarıyla,	 bu	 kurultay-
larda	devlet	başkanlarını	seçme-
leriyle	demokrasi	fikrine	ne	kadar	
bağlı	 olduklarını	 göstermişlerdir.	
Son	tarih	dönemlerinde,	Türklerin	
kurdukları	 devletlerde	 başlarına	
geçen	padişahlar,	bu	yoldan	ay-
rılarak	zorba	olmuşlardır.

Millî	 egemenlik	 esasına	 daya-
nan ve	özellikle	 cumhuriyet	 yö-
netimine	sahip	bulunan	memle-
ketlerde	siyasal	partilerin	varlığı	
doğaldır.	Türkiye	Cumhuriyeti’n-
de	de	birbirini	 denetleyen	parti-
lerin	doğacağına	şüphe	yoktur.

Herkesçe	bilinir	ki	siyasal	partiler,	
belirli	 amaçlarla	 kurulurlar.	 Örne-
ğin,	 İzmir	 tüccarları	 yalnız	 kendi	
çıkarlarını	 tatmin	 edebilecek	 bir	
parti	kurabilirler;	yahut	yalnız	çiftçi-
lerden	ibaret	bir	parti	olabilir.	Hâl-
buki	 bizim	 partimiz,	 böyle	 sınırlı	
bir	görüşü	izleyen	kuruluş	değildir.	
Tersine,	her	sınıf	halkın	çıkarlarını	
eşit	bir	şekilde,	biri	diğerini	zede-
lemeden	 temin	etmeyi	amaç	edi-
nen	bir	kuruluştur.	Bunu	davranış	
şeklimiz	 kanıtlamaktadır.	 Bundan	
sonra	 da	 böyle	 olacaktır.	 Diğer	
memleketlerde	 bu	 kuruluşun	 bir	
benzerini	aramaya	gerek	yoktur.”


