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1. HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

Yıl Kabul Edilen Kanun Uyarlanarak Alınan Ülke
17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi. İsviçre
1 Mart 1926 Türk Ceza Kanunu kabul edildi. İtalya
29 Mayıs 1926 Ticaret Kanunu (Deniz ticareti) kabul edildi. İsviçre
15 Mayıs 1929 Ticaret Kanunu (Kara ticareti) kabul edildi. Almanya
30 Haziran 1932 İcra ve İflas Kanunu kabul edildi. İsviçre

 Tabloda verilen bilgilerden hareketle,

I. Sosyal ve ticari alanda yeni kanunlar oluşturulmuştur.

II. Avrupa’daki ülkelerin hukuk sistemi aynen alınarak uygulanmıştır.

III. Başka ülkelerin hukuk sistemlerinden yararlanılmıştır.

IV. Alınan hukuk kuralları Türk toplumunun yapısına uygun hâle getirilerek yeniden oluşturulmuştur.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

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

2. Osmanlı Dönemi’nde ülkede hem Müslümanlar 
hem de gayrimüslimler yaşamaktaydı. Müs-
lümanlar İslam hukukuna, gayrimüslimler ise 
sosyal düzenlerinde kendi dinî hukuklarına 
bağlıydı. Ayrıca ülkedeki yabancılara da kapi-
tülasyonlarla hukuki bir ayrıcalık tanınmıştı.

 Verilen metinden çıkarılabilecek en genel 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nde dinî kuralları esas 
alan bir hukuk sistemi vardır.

B) Osmanlı yöneticileri, hukuk sistemindeki 
sorunları çözebilmek için çeşitli çalışmalar 
yapmıştır.

C) Osmanlı Devleti’nde farklı hukuk sistem-
lerinin olması ülkedeki hukuk birliğini boz-
maktadır.

D) Osmanlı Devleti’ndeki hukuk sistemi çağın 
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

3. Türk Medeni Kanunu ile Türk Kadınına 
Verilen Haklar

• Resmî nikah zorunlu hâle getirildi.

• Tek eşle evlilik esası getirildi.

• Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.

• Kadına da boşanma hakkı verildi.

• Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı 
tanındı.

 Buna göre Türk Medeni Kanunu’yla ilgili,

I. Türk aile hayatında değişimler olmuştur.

II. Türk kadını sosyal ve ekonomik alanda 
haklar elde etmiştir.

III. Kadın ve erkek her alanda eşit hâle gelmiş-
tir.

IV. Kadınlara siyasi haklar verilmiştir.

 yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II

C) II ve III D) II ve IV

B) HUKUK ALANDA YAPI-
LAN İNKILAPLAR

Hukuk:
Kişilerin birbirleri arasında ve 
devletle olan ekonomik ve sos-
yal ilişkilerini düzenleyen kural-
lar bütünüdür.

• Türk tarihinin ilk anayasası 
1876’da yapılan Kanun-i 
Esasi’dir.

• 20 Ocak 1921‘de Yeni Türk 
Devleti’nin ilk anayasası 
sayılan Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu kabul edildi. Bu 
anayasa kısa ve öz olarak 
hazırlanmıştır. Çünkü bu dö-
nemde Kurtuluş Savaşı de-
vam ediyordu. Bu anayasa 
daha çok TBMM’nin Anado-
lu’daki etkinliğini sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.

• 1921 Anayasası’nda “Ege-

menlik kayıtsız ve şartsız 
milletindir.” maddesi ile ilk 
defa millet, devlet yöne-
timinde yasal olarak söz 
ve karar sahibi olmuştur. 
TBMM’nin üstünde bir güç 
olmadığı vurgulanmıştır.

• 1921 Anayasası’na göre 
Güçler Birliği ilkesi kabul 
edilmiştir. Buna göre kanun 
yapma, yürütme yetkisi ve 
yargı milletin tek temsilcisi 
olan TBMM’ye verilmiştir. 
Bu madde Kurtuluş Savaşı 
yıllarında daha çabuk karar 
alabilmek için uygulanmıştır.

• 1921 Anayasası’nda devle-
tin şekliyle ilgili bir hüküm 
yoktur.
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6. 

Eğitim-öğretim
laikleştirildi.

Hukukta din 
ve mezhep 
farkı kaldırıldı.

Kadın ve erkeğin 
siyasi alanda 
eşitliği sağlandı.

Mirasta kadın 
ve erkek eşitliği 
sağlandı.

Boşanma 
hakkı kadına 
da verildi.

Lailik ilkesi 
kabul edildi.

Evlenme devlet 
kontrolüne alındı.

Kadına meslek 
seçme 
özgürlüğü verildi.
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 Medeni Kanun’la ilgili yukarıdaki verilen şemada kaçıncı işlemlerde hata yapılmıştır?

A) 1, 3 ve 5 B) 1, 3 ve 6 C) 1, 4 ve 6 D) 3, 5, 7 ve 8

4. 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’yla 
Türk kadını istediği mesleği seçme, çalışma, 
boşanma, mirastan eşit pay alma ve mahke-
melerde erkeklerle eşit konumda şahitlik etme 
gibi birçok hak elde etmiştir.

 Buna göre Türk 

?

?

?

kadınının, Medeni 
Kanun’un kabulü 
ile;

I. Siyasi,

II. Sosyal,

III. Ekonomik,

IV. Hukuki

 alanlardan hangilerinde hak elde ettiği çark-
lara yazılabilir?

A) I ve II B) II ve III

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

5. Yasalar örfi ve dinî olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde gelişen Avru-
pa’ya ayak uydurmak için Batılı yasalar uygu-
lanmaya başlanmıştı. Kapitülasyonların uygu-
lanması nedeniyle de Osmanlı mahkemelerinin 
yanında yabancı mahkemeler de kurulmuştu.

 
Örfi Dinî ?Batılı

 Bu bilgilerden yola çıkılarak varılabilecek 
ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı hukuk sisteminde birlik yoktu.

B) Batılı yasalar azınlıkları korumakta idi.

C) Örfi hukukun temeli Türk kültürü idi.

D) Yasalar İslam dinine uygun değildi.

2. 1924 Anayasası Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasın-
dan sonra hazırlanmıştır.

• Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.

• Devletin yönetim şekli cum-

huriyettir.
• Devletin dini İslam, başkenti 

Ankara, dili Türkçedir.
• Yargı yetkisini bağımsız 

mahkemeler kullanır.

• 1928 yılında “Devletin dini 

İslam’dır.” maddesi çıkarıl-
dı.

• 1937 yılında Atatürk ilkeleri 
anayasaya girdi.

• Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gereksinimleri doğrultusun-
da 1961 ve 1982 yıllarında 
yeni anayasalar yapılmıştır. 
Bu anayasaların hepsinde 
egemenliğin millete ait oldu-
ğu hükmü korunmuştur.


