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1. Bögü Kağan Dönemi, Uygur Devleti’nin en parlak 
dönemi olup, onun zamanında Uygurlar Mani di-
nini kabul etmişler ve Mani dininin etkisiyle hü-
kümdarlarına “Ay Tengri, Kül Tengri” unvanlarını 
vermişlerdir.

Uygurlar, Mani dininin etkisiyle savaşçılık özel-
liklerini kaybetmişlerdir.

(Cevap A)

5. Uygurlar, Göktürk yazısını bırakarak kendilerine 
özgü yeni bir alfabe düzenlemişlerdir. Uygur alfa-
besi, Soğd kökenli olup bazı değişikliklerle Türk-
çe’ye uyarlanmış, Karahanlılar döneminde, hatta 
15. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıştır.

Karahanlılar Dönemi’nde Yusuf Has Hacib ta-
rafından kaleme alınan ilk Türkçe siyasetname 
olan Kutadgu Bilig adlı eser de Uygur alfabesi 
ile yazılmıştır.

(Cevap C)

6. Türkler, tarih sahnesine ilk çıktıkları andan itiba-
ren bozkır kültürünü ve konar- göçer yaşam tar-
zını benimseyerek içselleştirmişlerdir. Konar- gö-
çer hayat gereği de bağımsızlıklarına düşkün ol-
muşlar ve kurulan Türk devletleri genelde bağım-
sız yaşamışlardır. II. ve III. öncüllerin, bağımsız-
lık bilincinin gelişmesi ile bir ilgisi bulunmamakta-
dır. 

(Cevap A)

7. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, göçebe ya-
şam tarzı nedeniyle özel mülkiyet anlayışı geliş-
memiş, topraklar devletin ve milletin ortak malı sa-
yılmıştır. Bunun sonucu olarak da belirgin sınıf 
farklılıkları oluşmamış ve kölelik anlayışı gelişme-
miştir. I. ve II. öncüllerin, kölelik anlayışının görül-
memesi ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap C)

2. Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasiyab” 
olarak söz edilen Türk hükümdarı Alp Er Tunga’dır. 
Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları ara-
sında kaleme alınan Divan-ı Lügati’t Türk adlı eser-
de de Afrasiyab’ın Alp Er Tunga adlı efsanevi ka-
rakter ile aynı kişi olduğu belirtilmiştir.

(Cevap D)

3. Göçebe bozkır kültürüne bağlı olarak yaşayan es-
ki Türkler, hayvan dünyasıyla iç içe oldukları için, 
hayvanların yaşayışları hakkında çok derin bilgi-
ler edinmişlerdir. Hayvanları iyi gözlemlemeleri de 
eski Türk sanat eserleri üzerinde sıkça hayvan fi-
gürlerinin kullanılmasına ve dolayısıyla hayvan 
üslubunun doğmasına sebep olmuştur. Eserleri-
ne hayvanları ustalıkla aktarmış, onları hareket 
halinde bile, adeta bir fotoğraf gibi realist bir üs-
lupla işlemişlerdir. Dokumalarda, keçelerde, kılıç, 
mızrak ve bıçaklarda, at koşumlarında, hemen her 
yerde hayvan figürleri kullanmışlardır.

(Cevap E)

4. Hazarlar, Hz. Osman zamanında İslam-Araplarla 
savaşlar yapmışlar ve İslamiyet’in Kafkaslara gir-
mesini, Orta Asya’da yayılmasını engellemişler-
dir.

Hz. Ömer zamanında Türkler, ilk kez İslam- 
Araplarla sınır komşusu olmuşlardır.

(Cevap B)

8. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yerleşik ya-
şam görülmeyip konar- göçer yaşam tarzı sürül-
mesi nedeniyle kale ve sur gibi savunma amaçlı 
yapılara rastlanmamıştır.

(Cevap D)
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9. İslamiyet öncesi Türklerde toprağın sahibi devlet 
olduğundan özel mülkiyet anlayışı gelişmemiş, kö-
lecilik ve sınıf farkı görülmemiştir. Yazılı hukukun 
görülmemesi yazı kültürünün gelişmemesi, dev-
letin boyların bir araya gelmesiyle kurulması da 
federal devlet yapısı ile ilgilidir.

(Cevap B)

13. Orta Asya Türk topluluklarının dışarıya canlı hay-
van, deri, keçe gibi hayvani ürünler ihraç etmele-
ri, hayvancılıkla uğraştıklarını göstermektedir. Te-
mel geçim kaynaklarının hayvancılık olması ve 
dolayısıyla göçebe bir yaşam tarzı sürmeleri ne-
deniyle tarımsal faaliyetler gelişmemiş, bunun so-
nucu olarak da gereksinimlerine göre ihtiyaç duy-
dukları tahıl ve ipek gibi ürünleri dışarıdan ithal et-
mişlerdir. Verilen açıklamaya bakılarak, savaşçı 
bir toplum oldukları yargısına ulaşılamaz.

(Cevap B)

14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hanedan üye-
leri ve boy  beylerinin katıldığı kurultayın sık ara-
lıklarla toplanamaması, göçebe yaşam tarzının 
yarattığı bir sonuçtur.

Kurultay’ın hakana bağlı hanlar ve boy beyle-
rinden oluşması, devletin federal yapısını gös-
termektedir.

(Cevap A)

15. İslam öncesi Türk devletlerinin çeşitli Türk boyla-
rının birleşmesiyle meydana gelen federal bir ya-
pıya sahip olması, yıkılışlarını hızlandırdığı gibi, 
yıkılan bir devletin yerine yeni bir devletin kurul-
masını da kolaylaştırmıştır. Kendi içlerinde özel-
liklerini koruyan bu Türk boyları, teşkilatçılık yete-
nekleri sayesinde tekrar bir araya gelerek örgüt-
lenmişler ve farklı bir isim altında yeni bir devlet 
kurmuşlardır. Dolayısıyla teşkilatçılık yetenekleri 
ve boy örgütlenmesi sayesinde, Türkler tarih sah-
nesinden silinmemişlerdir.

(Cevap C)

16. Türklerin gelenek ve göreneklerinden meydana 
gelen ve yazısız hukuk kuralları olan töre hüküm-
leri, idari ve sosyal hayat üzerinde etkili olmuş, 
devlet ve toplum işleri töreye göre düzenlenmiş-
tir.

(Cevap D

10. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında ölen kişilerin 
eşyalarıyla birlikte gömülmesi, öteki dünyaya olan 
inanış, yani ahiret inancının bir sonucudur. Bu du-
rumun özel mülkiyetin oluşmaması ya da göçebe 
hayat sürülmesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Eski Türklerde ölümden sonraki yaşama ve ru-
hun ölmezliğine inanma yaygındır.

(Cevap A)

11. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ikili yönetim 
teşkilatı Asya Hun Hükümdarı Mete zamanında 
oluşturulmuştur. Bu teşkilatlanmaya göre, ülke Do-
ğu- Batı (sağ- sol) şeklinde ikiye ayrılarak yöne-
tilmiştir. Ülkenin doğusunu hakan yönetmiş, batı-
sını da hanedandan başka bir prens (örneğin  
yabgu unvanı ile kardeşi) yönetmiştir. Ancak kut 
inancı dolayısıyla, her ikisinin de taht üzerinde hak 
sahibi olması, taht kavgalarına sebep olmuş ve 
bu durum ülkenin parçalanmasını kolaylaştırmış-
tır. 

(Cevap D)

12. Uygurları kendilerinden önceki Türk devletlerin-
den ayıran en önemli özelliklerden birisi, yerleşik 
yaşama geçmeleridir. Daha önceki Türk devletle-
ri göçebe yaşam sürerken, Uygurlar yerleşik ya-
şama geçen ilk Türk devleti olmuştur. Diğer taraf-
tan din değiştiren ilk Türk devleti de Uygurlar ol-
muş, Mani ve Buda dinlerini benimsemişlerdir. Fa-
kat, Çin ile ticari ilişkiler kurmaları sadece Uygur-
lara ait bir özellik olmayıp İslam öncesi dönemde 
Hunlar ve Göktürkler de dahil olmak üzere, Türk-
lerin en fazla ilişki kurduğu uygarlık Çinliler olmuş-
tur.

(Cevap B)
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1. Uygurların din değiştirerek Mani ve Buda dinleri-
ni benimsemeleri, toplumsal yaşamlarını bir hay-
li etkilemiştir. İbadet amacıyla Budist tapınaklar 
yapmışlar, bu da göçebe olan yaşam tarzlarını bı-
rakarak yerleşik hayata geçmelerine neden olmuş-
tur. Diğer taraftan bu dinlerin et yemeyi ve savaş-
mayı yasaklaması da savaşçı özelliklerini yitirme-
leri üzerinde etkili olmuştur.

Maniheizm (Mani Dini) Bögü Kağan dönemin-
de Uygurların resmi dini olarak kabul edilmiştir.

(Cevap C)

5. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, mil-
li kültürün korunmasına katkı sağlayan gelişme-
lerdir. Ancak, devletin boyların birleşmesinden 
meydana gelen federatif bir yapıya sahip olması-
nın, milli kültürün korunması ile bir ilgisi yoktur. Bu 
özellik, siyasi örgütlenme ile ilgili olup Türk dev-
letlerinin yıkılışlarını hızlandıran bir etken olmuş-
tur. 

(Cevap B)

6. Kurt motifli hançer kabzaları ve koşum takımları, 
göçebe bozkır hayat şartlarına bağlı olarak geli-
şen bozkır sanatı içerisinde yer alabilecek unsur-
lardır. Ancak duvar resimlerine, göçebe bozkır sa-
natında rastlanması beklenemez.

Türklerin yaşantıları sanat anlayışlarına da yan-
sımıştır. Maden işlemeciliği, dokumacılık, halı-
cılık, dericilik gibi sanat dalları gelişmiştir. Türk-
lerin sanat eserleri daha çok yanlarında götüre-
bilecekleri şekilde olup sanat eserlerinde kulla-
nılan figürler de daha çok göçebe hayata bağlı 
olarak hayvan, av ve savaş gibi temalardan se-
çilmiştir.

(Cevap A)

7. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak öncüllerde verilen 
bilgilere bakılarak A, B, C ve D seçeneklerine ula-
şılabilir. Monarşi ülkenin tek kişi tarafından yöne-
tilmesi olup teokrasi de, devlet yönetiminin ve ege-
menlik anlayışının dinsel esaslara dayandığı yö-
netim şeklidir. Dolayısıyla verilen bilgilere bakıla-
rak, ilk Türk devletlerinde teokratik monarşinin 
egemen olduğu yargısına varılamaz.

(Cevap E)

2. İlteber, Şanyü, İdikut ve Yabgu İslamiyet öncesi 
Türklerde hükümdarlara verilen unvanlardır. An-
cak Tudun, bu unvanlardan biri olmayıp eski Türk-
lerde vergi ve denetim işlerine bakan devlet gö-
revlisidir.

(Cevap E)

3. İslam öncesi Türkler, Çin, İran ve Hindistan’la ti-
cari ilişkiler kurmuşlar, dışarıya deri, dokuma, kürk, 
canlı hayvan satmışlar, karşılığında da tahıl ve gi-
yim eşyaları almışlardır. Bu durum, Türk ekono-
misinin hayvancılığa dayalı olduğunu ve tarımsal 
faaliyetlerin gelişmediği yargılarını doğrulamakta-
dır. Ancak verilen bilgiye bakılarak, ticaret yolları-
nın denetiminin Türklerde olduğu ifadesine ulaşı-
lamaz.

(Cevap D)

4. Türklerde ilk devlet örgütlenmesi Hun Hakanı Me-
te tarafından yapılmıştır. Orhun Yazıtları Yoluğ Ti-
gin tarafından yazılmış, Thomsen tarafından okun-
muştur. Matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygur-
lardır. Eski Türklerde mezara kurgan adı verilmek-
tedir. Dolayısıyla A, B, C ve D seçeneklerinde ya-
pılan eşleştirmeler doğrudur. Ancak din değiştire-
rek Budizm’i benimseyen Türk devleti Hunlar de-
ğil, Uygurlardır. 

(Cevap E)
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8. Göktürk Yazıtları’nda devletin ve halkın karşılıklı 
olarak görevlerinin belirtilmesi, devletin halka kar-
şı, halkın da devlete karşı olan sorumluluklarının 
belirtilmesi, Türk devlet anlayışına ışık tutmakta-
dır. Ayrıca bu yazıtlarda, Bilge Kağan’ın halkı tok 
tutması, giydirmesi ve refah seviyesini yükseltme-
ye gayret göstermesi, sosyal devlet anlayışını da 
gösterir.

(Cevap C) 13. II. Göktürklerin (Kutluk Devleti) egemenliği altın-
da yaşayan Türk boyları olan Uygur, Basmil ve 
Karluklar birleşerek 745 yılında II. Göktürk Devle-
ti’ne son verdiler. Ardından Uygurlar, diğer Türk 
boylarını kendi egemenlikleri altına alarak Orta 
Asya’da Uygur Devleti’ni kurdular.

II. Göktürk Devleti’nin kendisine bağlı olan Türk 
boyları Uygur, Basmil ve Karluk Türkleri tarafın-
dan yıkılması, Türkler arasında ulusal bilincin 
gelişmediğini gösterir.

(Cevap A)

12. İslam öncesi dönemde Türklerin at ve tekerleği 
kullanmaları,ana yurtları Orta Asya’dan uzak böl-
gelere göç etmelerini kolaylaştırmıştır. Boylar ha-
linde yaşamaları ve bozkırlarda hakimiyet kurma-
larının, bu göçlerin kolaylaşması üzerinde doğru-
dan bir etkisinden söz edilemez.

(Cevap C)

14. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaş-
garlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin-
de “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında ise “miğ-
fer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp Türk 
adının “türeli(töreli), kanun nizam sahibi” anlamı-
na geldiğini belirtmiştir. Türk adının birçok bilim 
adamına göre farklı anlamlar taşıması, bilim adam-
larının Türk milletinin farklı yönlerini dikkate alma-
sı ve Türk milletinin birçok özelliği bünyesinde ba-
rındırması ile açıklanabilir. Ancak, Türk adının ta-
şıdığı farklı anlamların, Türklerin uzun süre tarih 
sahnesinde kalması ile doğrudan bir bağlantısı 
bulunmamaktadır.

(Cevap D)

15. Hazarlar, İslam- Araplarla mücadele ederek Orta 
Asya Türklerinin Araplaşmasını önlemiş, Rusların 
Karadeniz’e inmelerini ve Kafkaslara girmelerini 
engellemişlerdir. Ayrıca, Museviliğin resmi din ola-
rak benimsendiği Hazar ülkesinde Hristiyanlık ve 
İslamiyet de serbest bırakılarak dini hoşgörü or-
tamı oluşturulmuştur. Dolayısıyla verilen bilgiler 
Hazar Türklerine aittir.

(Cevap E) 

9. Çin’in Hunlarla yaptığı mücadelelerde başarısız 
olması ve İpek Yolu üzerindeki Hun etkinliğinin art-
ması, Asya Hun Devleti üzerinde Çin entrikaları-
nın artmasında etkili olmuş, Çinliler savaş yoluy-
la başaramadıklarını birtakım entrika ve oyunlar-
la gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla I. 
ve III. öncüllere varılabilir. Ancak, Hunların Çin top-
raklarına yerleşmeye başlaması gibi bir durum söz 
konusu değildir. Türkler Çin’i sürekli yenip Çin top-
raklarını alabilecek güce sahipken bile bunu yap-
mamış, asimile olma korkusundan dolayı Çin’e 
yerleşmeyerek sadece vergiye bağlamakla yetin-
miştir.

(Cevap D)

10. Uygurlar ve Göktürkler döneminden kalan su ka-
nalları ve saban ve orak gibi tarım aletleri, zirai et-
kinliklerde bulunduklarına kesin kanıttır. Ancak taş 
balta, değirmen, çanak ve çömlek gibi buluntular, 
tarım yapıldığına kesin kanıt olamaz. Sonuçta, ça-
nak ve çömleklere konulan ve değirmende öğü-
tülen tahıllar, ticari ilişkiler sırasında dışarıdan da 
ithal edilmiş olabilir.

(Cevap C)

11. Türk tarihinin en önemli destanlarından  biri olan 
Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Han’la özdeşleş-
tirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır. Mete Han, 
Türklerde ilk devlet örgütlenmesini yapmış, tarih-
te onlu sisteme dayanan ilk düzenli orduyu kur-
muş ve onun askeri alanda yaptığı bu düzenleme, 
daha sonraki Türk devletlerine de örnek olmuş, 
hatta Türklerden de Avrupa’ya geçmiştir.

(Cevap B)
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1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde boy beylerinin 
vergilerden, cezalardan veya herhangi bir resmi 
yükümlülükten muaf tutulmaması, eşitlikçi toplum 
yapısının oluşması ve dolayısıyla halkın yöneti-
me bağlılığının artmasında etkili olmuştur. Kut 
inancı, egemenlik güç ve yetkisinin hükümdara 
tanrı tarafından verildiği anlayışı olup bu inanışın, 
verilen açıklama ile herhangi bir ilgisi bulunma-
maktadır.

Türklerde küçükten büyüğe aile, sülale, boy, bu-
dun ve devlet örgütlenmesi görülmekteydi. 
(Oguş - Urug - Boy - Budun - İl)

(Cevap E)

6. Orta Asya’daki olumsuz iklim koşulları, yağışların 
durması ve aşırı kuraklıkların başlamasıyla birlik-
te, otlaklar giderek daralmış ve geçim kaynağı 
hayvancılığa dayanan Türkler, hayvanlarını otla-
tacak yerler bulamayınca yeni geçim kaynakları 
ve otlak bulabilmek amacıyla Orta Asya’dan göç 
etmek zorunda kalmışlardır. 

(Cevap D)

5. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaş-
garlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı” Çin kaynak-
larında “miğfer”, Ziya Gökalp’e göre de “töreli, ka-
nun nizam sahibi” olarak geçer. Dolayasıyla A, C, 
D ve E seçenekleri doğrudur. Ancak gürz, Türk 
adının anlamlarından biri değildir.

(Cevap D)

7. Verilen açıklamaya bakılarak A, C, D ve E seçe-
neklerine ulaşılabilir. Ancak, özel mülkiyet anlayı-
şının geliştiğine dair bir bilgi yer almamaktadır.

Devletin oluşmasında ve dağılmasında boy ya-
pılanması etkili konumdaydı. Boylar sosyal da-
yanışma içerisinde canlılık taşıyan bir statüdey-
diler. Bu canlılık ve birliktelik devletin kurulma-
sında en önemli unsurdu. Boyların isyan etme-
si ise devletin güç kaybetmesinde etkiliydi.

(Cevap B)

8. İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme 
yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. 
Kut inancı denilen bu anlayış, Türk devletlerine 
teokratik özellik kazandırmış, dinsel etkenlerle 
desteklenerek hükümdarların siyasi güçleri art-
mış, yönetimde de son karar verici hükümdar ol-
muştur. 

Kut anlayışına göre, iktidarın hükümdarlara ila-
hi bir ödül olarak verildiğine, layık olmayan onu 
hak etmeyenden geri alındığına inanılmaktay-
dı. Hükümdar olabilmek için Gök Tanrı tarafın-
dan kut verilen bir ailede olmak gerekirdi.

(Cevap C) 

2. Hazarlarla ilgili verilen bilgiye bakılarak A, B, D ve 
E seçeneklerine ulaşılabilir. İhracat, bir ülke sınır-
ları içerisinde serbest dolaşımda bulunan malla-
rın ve hizmetlerin başka ülkelere satılması, yani 
dış satım demek olup açıklamada Hazarların baş-
ka ülkelere sattığı mallardan, ihracattan bahset-
miyor. Tam tersi Hazar şehirlerinde pazarlanan ve 
başka ülkelerden gelen mallardan söz ediliyor.

(Cevap C)

3. Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti-
dir. Yerleşik yaşama geçmelerine bağlı olarak ba-
lık adı verilen şehirler kurmuşlar, bu şehirlerde ev-
ler, saraylar ve tapınaklar yapmışlardır. Hunlar ve 
Göktürkler göçebe yaşadıklarından, Uygurlar gi-
bi mimari eserler oluşturmamışlar, çadır yaşantı-
sına sahip olmuşlardır. 

(Cevap A)

4. Eski Türk devletlerinde hükümdarın eşi olan Ha-
tun’un elçileri kabul etmesi, hakanı temsil yetkisi-
ne sahip olduğunu göstermektedir.

Hatun, devlet yönetiminde söz sahibi olup hü-
kümdar olmadığında devleti temsil eder, gelen 
elçileri kabul eder ve devlet meclisine katılabi-
lirdi.

(Cevap A)
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9. İslamiyet öncesi dönemde Türk toplumu ataerkil 
bir yapıya sahipti. Baba ve erkek otoritesi vardı. 
Ataya karşı gelenler cezalandırılırdı. Doğan ço-
cuklar ise babanın soyuna aitti. Diğer taraftan Türk-
lerde tek eşlilik (monogami) görülmekteydi. Dola-
yısıyla II. ve III. öncüllere ulaşılabilir. Ancak eski 
Türklerde geniş aile tipi görülmemektedir. Bozkır 
kültürü büyük aile kuruluşuna uygun değildir. Türk-
ler belirli bir toprak üzerinde kümelenip bir arada 
oturamazlardı. Küçük aile yapısında yaşayarak 
daha özgür bireyler yetiştirirlerdi.

(Cevap A)

14. Mimarinin gelişmemesi, sınıf farklılıklarının oluş-
maması (özel mülkiyet anlayışı olmadığı için) ha-
pis cezalarının kısa süreli olması ve yazı kültürü-
nün gelişmemesi, göçebe hayatın getirdiği sonuç-
lardır. Ancak, devleti yönetme yetkisinin Tanrı ta-
rafından verildiğine inanılması, kut inancı ile ilgili 
olup bu inanış veraset anlayışının temelini oluş-
turmaktadır. Göçebe hayatla ve yaşam tarzı ile bir 
ilgisi yoktur.

(Cevap A)

13. Orta Asya’nın coğrafi şartlarından dolayı hayvan-
cılıkla uğraşan Türkler, atlı göçebe yaşam tarzını 
benimsemişlerdir. Ayrıca kendilerine özgü dinleri 
Şamanizm ve Göktanrı inancı olan Türkler, farklı 
din ve inanç sistemlerine de sahip olmuşlardır. Ör-
neğin, Uygurlar Mani ve Buda; Hazarlar Musevi-
lik; Avar, Bulgar, Peçenek ve Macarlar gibi Türk-
ler Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Ancak göçebe 
yaşam tarzından dolayı İslam öncesi Türklerde 
yazı kültürü ve dolayısıyla yazılı hukuk gelişme-
miştir. Hukuk kuralları töre denilen yazısız hukuk 
kurallarından oluşmaktadır. 

(Cevap D)

15. Orta Asya Türk toplulukları göçebe yaşadıkları 
için, özel mülkiyet anlayışı gelişmemiş ve bu da 
toplumsal tabakalaşmayı engelleyerek eşitlikçi bir 
toplum yapısının oluşmasında etkili olmuştur.

Göçebe yaşam tarzının görülmesi, özel mülki-
yet anlayışının olmaması ve toprakların devle-
tin malı sayılmasından dolayı toplum arasında 
sosyal sınıflaşma görülmemiştir. Kadınlara de-
ğer verilmiş ve sosyal yaşamda erkeğin yanın-
da yer almıştır. Eşitliğe dayalı bir yapılanma oluş-
muştur.

(Cevap E)

16. Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi, yaşam tarzı 
ile yakından ilgilidir. Göçebelikte özel mülkiyet kav-
ramının gelişmesinden söz edilemez. Bu kavra-
mın, yerleşik yaşam ile birlikte ortaya çıktığı olgu-
su göz önüne alındığında doğru cevap “C” seçe-
neğidir. Uygurlar, yerleşik yaşama geçen ilk Türk 
devleti olup yerleşik devlet düzenini benimserken, 
diğerleri göçebe hayat sürmüşlerdir. 

(Cevap C)

10. Orta Asya Türk tarihi, Türk kültürü, Türk dili ve 
edebiyatı hakkında bilgi veren en önemli eserler 
olan Orhun Yazıtları ile ilgili olarak A, B, C ve E 
seçeneklerinde yer alan bilgiler doğrudur. Ancak 
bu kitabeler, Uygur alfabesi ile yazılmamıştır. Bir 
yüzü Göktürk alfabesi ile diğer yüzü Çince olarak 
yazılmıştır.

38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazılan 
Orhun Yazıtları ilk kez 1893 yılında Danimarka-
lı W. Thomsen tarafından okunmuştur.

(Cevap D)

11. İslam öncesi Türk devletlerinde devlet ve toplum 
işleri töreye göre düzenlenirdi. Törelerin yaptırım 
gücü olup hükümdar dahil herkes bu kurallara uy-
mak zorundaydı. Hükümdarların da töre kuralla-
rına uymaya mecbur olması, hükümdarların yet-
kilerinin sınırsız olmadığının göstergesidir.

(Cevap B)

12. İlk Türk devletlerinde devlet işleri kurultayda gö-
rüşülür ve karara bağlanırdı. Ancak, kurultayın al-
dığı kararlar kağanı bağlamazdı. Yani kurultayın 
aldığı kararlara hükümdar uymak zorunda olma-
yıp son karar hakana aitti. Bu yüzden kurultay, bir 
danışma meclisine benzetilebilir. 

(Cevap D)
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1. İlhanlı Devleti, Cengiz Han’ın ölümünden sonra 
Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla, Cen-
giz’in torunlarından Hülagü tarafından İran’da ku-
rulmuştur. 1258 yılında Bağdat’ı alarak Abbasile-
re son veren devlet de İlhanlı Devleti’dir. 

(Cevap A)

5. Satuk Buğra Han’ın, amcası Oğulcak Kadir Han’ın 
ölümünden sonra hükümdar olması, devleti yö-
netme yetkisinin hanedana ait olduğunu göster-
mektedir. Diğer taraftan Satuk Buğra Han’ın İsla-
miyet’i resmi din olarak kabul etmesi, İslamiyet’in 
Türkler arasında yayılmasının hızlandığı yargısı-
nı doğrulamaktadır. Fakat, Arapça’nın resim dil 
olarak kullanıldığı ifadesine ulaşılamaz. Karahan-
lılarda resmi dil Arapça değil, Türkçe’dir. 

(Cevap D)2. Büyük Selçuklularda, hükümdarın oğlunu (melik) 
eğiten, iyi bir yönetici ve komutan olarak yetişme-
sini sağlayan bilgili, tecrübeli görevlilere atabey 
denilmiştir. Atabeylik sistemi Büyük Selçuklular 
zamanında oluşmuş, sonraki Türk devletlerinde 
de devam etmiştir.

Orta Asya Türk devletlerinde de görülen bu uy-
gulamada o dönem Tigin adı verilen hükümdar  
çocukları Şad unvanı ile yönetici olarak görev-
lendirilmekteydiler. Selçuklularda Melik ve Ata-
bey olarak görülen bu uygulama Osmanlılarda 
Şehzade ve Lala olarak karşımıza çıkmaktadır.

(Cevap C)

6. 963-1187 yılları arasında varlık göstererek Afga-
nistan, İran, Horasan, Pakistan ve Kuzey Hindis-
tan’a kadar geniş bir coğrafyaya hakim olan Türk 
devleti, Gaznelilerdir.

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Gazneliler, im-
paratorluk özelliği taşıyan ilk Türk-İslam devle-
tidir. Bu durum uzun süre varlıklarını koruyama-
malarında etkili olmuştur.

(Cevap C)

3. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Ku-
tadgu Bilig (Yusuf Has Hacib) ile Atabetü’l Haka-
yık’ın (Edip Ahmet Yüknekî) ortak özellikleridir. An-
cak hükümdarların emriyle yazıldıkları söylene-
mez.

Atabetü’l Hakayık, Edip Ahmet tarafından Kaş-
gar şivesinde Uygur alfabesi ile yazılan ahlaki 
bilgileri içeren eserdir. İslamiyetteki ahlaki ku-
rallar halka anlatılmaya çalışılmıştır. “Gerçekle-
rin Eşiği” anlamına gelmektedir.

(Cevap C)

7. Büyük Selçuklu Devleti’nde bir bölgenin yönetimi 
ile görevlendirilen hanedan üyelerine melik unva-
nı verilirdi. Atabey, Büyük Selçuklularda hüküm-
darın oğlunu yetiştirmekle görevli kişidir. Amil, ver-
gi memurudur. Subaşı, ordu komutanıdır. Serhenk, 
törenlerde ve seyahatlerde yol düzenini sağlayan 
görevlidir.

(Cevap B)

4. Müslüman Türk devletlerinde tarım arazilerinin 
köylülere verilmesi ve ekip-biçen kişinin ölümün-
den sonra toprağın, işlenmesi karşılığında oğlu-
na bırakılmasının amacı, üretimin sürekliliğini sağ-
lamak, tarımsal üretimi kontrol altında tutarak sos-
yal sorunların önüne geçmektir.

(Cevap E)

8. Büyük Selçuklu Devleti, İran’da kurulduğu için, İran 
(Fars) kültüründen çok fazla etkilenmiş, Farsça’yı 
resim dil olarak da kabul etmiştir.

Selçuklularda resmi yazışma dili Farsça, bilim 
dili Arapça, günlük konuşma dili Türkçeydi.

(Cevap B)
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9. Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk yıllarında göçebe 
Türkmenlerin Tuğrul Bey’e karşı çıkan isyanı des-
tekleyerek sürülerini istedikleri yerde otlatma hak-
kı istemeleri, yerleşik devlet düzeninin oluşturul-
masına bir tepki olarak değerlendirilebilir. Göçe-
be Türkmenler tarım ile değil hayvancılık ile uğ-
raştıklarından, tarım alanlarının daraltılmasına kar-
şı oldukları söylenemez. İranlıların önemli görev-
lere getirilmesi ile, göçebe Türkmenlerin sürüleri-
ni istedikleri yerde otlatma hakkı istemeleri ara-
sında da bir bağlantı bulunmamaktadır.

(Cevap A)

13. Büyük Selçuklularda ağır siyasi suçların görüldü-
ğü divan, Divan-ı Mezalim’dir. Divan-ı Arz, asker-
lik işleriyle ilgilenir; Divan-ı İnşa, devletin iç ve dış 
yazışma işlerini yürütür; Divan-ı İşraf, askeri ve 
hukuki işler hariç, devletin bütün işlerini denetler-
di. Niyabet-i Saltanat Divanı ise, hükümdarın ol-
madığı zamanlarda devlet işlerini yürüten güveni-
lir insanların ve komutanların bulunduğu divandır.

Divan-ı Mezalim, devlete karşı işlenen ağır si-
yasi suçlara bakardı. Hükümdarın başkanlığını 
yürüttüğü yüksek mahkemeydi. Ayrıca, hüküm-
dar bu divanda haftanın belli günlerinde halkın 
şikayetlerini dinlerdi.

(Cevap D)10. Karahanlılarda burslu öğrencilik sisteminin uygu-
lanması, yoksul ama başarılı öğrencilerin destek-
lendiği; eğitim hizmetlerinin vakıflar tarafından sür-
dürülmesi, eğitim hizmetleri için hazineden para 
harcanmadığı ve eğitim ve öğretime önem veril-
diği; hükümdarların dahi medreselerin yönetimi-
ne karışmaması, medreselerin özerk bir yapıya 
sahip olduğu yargılarını doğrulamaktadır. Fakat 
verilen açıklamada medreselerde verilen eğitimin 
içeriği konusunda bilgi verilmemiş olup dolayısıy-
la pozitif bilimlerde büyük başarı gösterilmiştir ifa-
desine ulaşılamaz. 

(Cevap E)

14. Kümbet, kendine özgü yapısı olan, genellikle bü-
yük devlet ve din adamları için yapılan anıtmezar-
lardır. Darüşşifa, hastanedir. Bedesten, içinde ku-
maş, mücevher, silah ve benzeri değerli eşyala-
rın satıldığı kapalı çarşıdır. Kervansaray genellik-
le ticaret yolları üzerinde inşa edilen ve tüccarla-
rın ihtiyaçlarının karşılandığı handır. Dolayısıyla 
ekonomik amaçlarla oluşturulmuş olan kurumlar, 
bedesten ve kervansaraydır.

(Cevap C)
11. Memlüklerde ordunun desteğini alan komutanla-

rın hükümdar olabilmesi ve eyaletlerin başına as-
keri sistem içinde yetişenlerin yönetici olarak atan-
ması bilgisine bakılarak A, B, D ve E seçenekle-
rine ulaşılabilir. Bürokratlar, bir devlet kurumunda 
çalışan üst düzey yöneticilerdir. Verilen bilgiye ba-
kılarak, Memlüklerde gelişmiş bir bürokrat sınıfı 
oluşmuştur yargısına ulaşılamaz.

(Cevap C) 15. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Ka-
rahanlılar Devleti’ne ait özelliklerdir. Ancak Kara-
hanlıların konuşma dili Arapça değildir. Karahan-
lılar, halkı ve hükümdarı Türk olan ilk Türk-İslam 
devleti olup konuşma dili ve resmi dili Türkçe’dir.

Türk kültürüne önem vermeleri ve Türkçe’yi res-
mi dil olarak kullanmaları ulusçuluk anlayışının 
bir göstergesidir. Ulusçuluk anlayışının olması-
nın en önemli nedeni devletin kurucularının ve 
halkın Türklerden oluşmasıdır.

(Cevap A)

12. İslam dünyasının önemli bilginleri arasında yer 
alan Biruni ve İbn-i Sina en önemli çalışmalarını, 
Gaznelilerin himayesinde gerçekleştirmişlerdir.

Bilime ve sanata karşı büyük bir ilgi besleyen 
Gazneli Mahmut, Biruni için “Sarayımın en de-
ğerli hazinesidir.” diyerek ona karşı övgü dolu 
ifadeler kullanmıştır.

(Cevap B)
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1. Türk-İslam devletlerinde görülen, ülkenin haneda-
nın ortak malı sayılması anlayışı, İslam öncesi Or-
ta Asya Türk devletlerinden gelen bir anlayıştır. 
Dolayısıyla Türk kültür ve geleneklerinin korundu-
ğunun göstergesidir. Ancak medreselerin kurulup 
yaygınlaştırılması ve hükümdarların halifeden 
menşur alması, Türklerin İslamiyet’e geçişlerin-
den sonra kazandıkları özelliklerdir.

Türk-İslam devletlerinde sultanların hükümdar-
lığı Abbasi halifesi tarafından gönderilen bir men-
şurla onaylanırdı. Bu durum, teokratik yapının 
göstergesidir.

(Cevap A)

5. Türklerin Kurultay’ın yerine Divan örgütünü kul-
lanmaya başlaması, On İki Hayvanlı Türk Takvi-
mini bırakarak İslami takvim olan Hicri Takvimini 
kullanması, İslami eğitim kurumları olan medre-
seler kurmaları ve Arap harflerini benimsemeleri, 
İslamiyete girdikten sonra İslam-Araplarla yaşa-
dıkları kültürel etkileşim ve değişimin bir sonucu-
dur. Ancak, adalet teşkilatının oluşturulması Türk-
lerin İslamiyetle beraber kazandıkları bir özellik 
olmayıp yaşanan kültürel değişime de bir örnek 
olarak gösterilemez.

(Cevap B)

2. Yasama, yasa yapma; yürütme de çıkartılan ya-
saları, alınan kararları uygulama işidir. Dolayısıy-
la yeni vergilerin yürürlüğe konulması, dirlik top-
raklarının dağıtılması, devlet görevlilerinin tayini 
ve görevden alınması, hükümdarın yürütme gü-
cünü eline bulundurduğunun birer göstergesidir.

(Cevap E)

6. Zaptı imkansız sanılan tarihi Ermeni şehri Ani Ka-
lesi’nin Müslümanlar tarafından fethi doğuda  
ve batıda büyük yankılar uyandırmış, Halife  
Kāim-Biemrillâh özel elçisiyle gönderdiği mektu-
bunda, başarısından dolayı takdir ve tebriklerini 
bildirerek Alparslan’a “Ebü’l-feth” lakabını vermiş-
tir. 

(Cevap B)

3. Batınilik, Şii mezhebinin bir kolu olup Büyük Sel-
çuklu Devleti’ni içten çökertmek amacıyla Hasan 
Sabbah’ın başlattığı siyasi amaçlı faaliyetlerdir.

Batınilik, Hasan Sabbah’ın lideri olduğu bir akım-
dır. Alamut Kalesi’ni üs olarak kullanmışlardır. 
Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti içerisin-
de bölücü ve yıkıcı faaliyetlere başlayarak baş-
ta Nizamülmülk olmak üzere birçok devlet ada-
mını fedailerine öldürtmüştür. Fatımilerin des-
teklediği Batınilik, Selçukluların yıkılışında ve 
İslam dünyasında yaşanan ayrılıkların artma-
sında etkili olmuş bir harekettir. 1256 yılında Ala-
mut Kalesi Moğollar tarafından alınarak bütün 
Batıniler ortadan kaldırılmıştır.

(Cevap D)

7. Hicaz’a hakim olan ilk Türk devleti Akşitlerdir. Ab-
basilerin zayıflaması ile Mısır’da kurulmuş Tava-
if-i Müluk devletlerinden biri olan Akşitler, kurucu-
su Muhammed bin Toğaç döneminde Hicaz’ı fet-
hetmiştir.

(Cevap D)

4. Türk-İslam devletlerinin ekonomisinde tarım, tica-
ret ve hayvancılık önemli bir yer tutmuş, özellikle 
tarımsal üretimin ve ticaretin gelişmesi için birçok 
önlem almışlardır. 

(Cevap E)

8. Türk-İslam uygarlığının Türkçe yazılmış ilk eseri, 
Karahanlılar döneminden kalan ve Yusuf Has Ha-
cib tarafından kaleme alınan, ilk Türkçe siyaset-
name özelliği taşıyan, Kutadgu Bilig’tir.

Yusuf Has Hacib tarafından Uygur alfabesi ile 
yazılan Kutadgu Bilig adlı eser, Doğu Karahan-
lı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a takdim edil-
miştir. Mutluluk veren bilgi anlamında olan bu 
eserde devlet yönetimiyle ilgili bilgiler ve öğüt-
ler yer almaktadır. İdeal Türk devlet anlayışın-
dan bahsedilmiştir. Siyasetname ve nasihatna-
me özelliği de taşımaktadır.

(Cevap C)
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9. Ömer Hayyam İranlı astronom, bilim adamı, şair, 
bilgin ve filozof olup daha çok şairlik yönüyle ta-
nınmıştır. Sultan Melikşah adına Takvim-i Meliki 
de denilen Celali Takvimi düzenleyen de Ömer 
Hayyam’dır.

(Cevap E)

13. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, Türk-İs-
lam devletlerinde uygulanan ikta sisteminin sağ-
ladığı yararlar arasında yer almaktadır. Ancak ik-
ta sisteminin, özel mülkiyetin yaygınlaşması üze-
rinde bir etkisinden söz edilemez. İkta sisteminde 
topraklar devlete ait olup bu topraklar, devlet gö-
revlilerine maaş ve hizmet karşılığı olarak veril-
miştir.

(Cevap D)

10. Gazneliler ve Selçuklular dönemlerinde resmi, 
edebi ve ilmi alanlarda Arapça ve Farsça’nın kul-
lanılması, Türk dilindeki ilerleme ve gelişmenin 
yavaşlamasına neden olmuştur.

(Cevap A)

14. İkta sistemi sayesinde hazineden harcama yapıl-
madan güçlü bir ordu oluşturulmuştur (Tımarlı Si-
pahiler - Eyalet Ordusu). Guleman ve devşirme 
sistemleri ile de, değişik etnik unsurların çocukla-
rı alınıp özel olarak yetiştirilerek orduya asker ya-
pılmıştır. Bunlar maaşlı, sultana bağlı ve her an 
savaşa hazır askerlerdir.

(Cevap E)

11. İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük filozof ve 
matematik, fizik alimlerinden biri olan Farabi, fel-
sefe dünyasında “Muallim-i Sani” (Aristo’dan son-
ra gelen ikinci üstat) olarak anılmıştır.

Farabi, Avrupa’da Alpharabius adıyla bilinmek-
tedir.

(Cevap C)

15. Memlük sultanları, tamamen Türklerden oluşan 
Memlük ordusunun önde gelen komutanları tara-
fından seçilmiştir. Bu seçimin bir sonucu olarak 
sultanlık, diğer Türk devletlerinde olduğu gibi ba-
badan oğula geçmezdi. Bu durum, Memlüklerin 
başarılı sultanlar tarafından yönetilmesini sağla-
mıştır.

Memlük Devleti’nde diğer Türk devletlerinde ha-
kim olan kut anlayışı görülmemektedir. Devlet 
hanedanın ortak malı kabul edilmemiştir. Güç-
lü olan her komutanın tahta çıkma hakkı bulun-
maktaydı. Buna bağlı olarak ülkede sık sık hü-
kümdar değişikliği yaşanmıştır. Diğer Türk dev-
letlerine göre tahta çıkan hükümdar sayısı bu 
durumun sonucu olarak daha fazladır.

(Cevap B)

12. Beylikler ve kuruldukları yerlere ilişkin verilen eş-
leştirmeler A, B, D ve E seçeneklerinde doğru ola-
rak verilmiştir. Ancak, Çaka Beyliği Antalya’da de-
ğil, İzmir’de kurulmuştur. İzmir’de kurulan ve de-
nizcilikle uğraşan ilk Türk beyliğidir.

Çaka Beyliği’nin Türk tarihindeki önemi deniz-
cilikle uğraşan ilk Türk beyliğidir. Kurucusu Ça-
ka Bey ilk Türk donanmasını kuran kişi ve ilk 
Türk denizcisi olarak kabul edilmektedir. Çaka 
Bey tarafından 1081 yılında ilk Tük donanma-
sının oluşturulması Deniz Kuvvetlerinin kuruluş 
tarihi olarak kabul edilmektedir.

(Cevap C)

16. Manas Destanı Kırgızlara, Türeyiş Destanı Uygur-
lara, Şu Destanı İskitlere, Yaradılış Destanı Türk-
lerin Altay-Yakut zamanına ait destanlardır. Dola-
yısıyla İslam öncesi Türk destanları arasında yer 
almaktadırlar. Ancak Satuk Buğra Han Destanı 
Karahanlılar dönemine ait olup Türklerin İslami-
yet’e geçiş sürecini anlatmaktadır.

(Cevap A)
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1. Büyük Selçukluların Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’ya yerleştirdikleri Türklerden başka ege-
menlikleri altında Rum, Ermeni ve Süryani gibi 
Hristiyan unsurları da barındırması, hoşgörüye 
dayalı yönetim anlayışının benimsendiğinin gös-
tergesidir.

(Cevap A)

5. Dini, tasavvufi ve öğretici bir eser olan Divan-ı Hik-
met, Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Eserin 
yazılma amacı, İslamiyet’i hikmetli bir şekilde öğ-
retmektedir. Muhakemetü’l Lugateyn de Ali Şir Ne-
vai tarafından yazılmıştır. Dil bilgisi kitabı şeklin-
de olan bu eser, Türk kültürü, sosyal, siyasal ve 
ekonomik yaşantısı ile ilgili önemli bilgiler verir. 
Dolayısıyla cevap”B” seçeneğidir. Kutadgu Bilig, 
Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı 
Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve 
takdim ettiği Orta Türkçe eserdir.

(Cevap B)
2. Divan-ı Mezalim’de ağır siyasi suçlar görüşülür ve 

karara bağlanırdı. Ayrıca, haftanın belirli günlerin-
de Divan-ı Mezalim’de sultan, halkın şikayetlerini 
dinlerdi.

Türk-İslam devletlerinde halkı adaletli bir şekil-
de yönetmek ve Divan-ı Mezalim’e başkanlık et-
mek, hükümdarın başlıca görevleri arasında yer 
almaktadır.

(Cevap E)

6. Türk-İslam devletlerinin toprak yönetimi ile ilgili 
olarak A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgi-
ler doğrudur. Ancak, ikta toprakların mülkiyeti köy-
lüye ait değildir. İkta topraklar devletin mülkiyetin-
de olup köylülere işlemeleri için verilmiştir. Köylü 
eğer kendisine verilen toprağı işlemez ve boş bı-
rakırsa, devlet o toprağı alıp işleyen bir başkası-
na verirdi. Amaç, üretimde sürekliliği sağlamaktı. 

İkta sistemine göre, mülkiyeti devlete ait olan 
toprakları işletme hakkı devlet görevlilerine yap-
tıkları hizmetin karşılığı olarak verilmekteydi. İk-
ta sahipleri vergilerini ödeyip toprağı işlettikleri 
müddetçe iktaları kendilerinde kalırdı. Üç yıl üst 
üste mazeretsiz olarak toprağı boş bırakırsa ik-
ta arazi elinden alınırdı.

(Cevap C)

3. Candar, sarayı ve sultanı korumakla görevli olan 
askerlerdir. Camedar, sultanın elbiselerinden so-
rumludur. Alemdar, bayrağı ve sancağı taşır. Ka-
pucubaşı, saray kapılarını bekleyen askerlerin ko-
mutanıdır. Dolayısıyla her biri Selçuklularda sa-
ray teşkilatı görevlileri arasında yer almaktadır. 
Fakat muhtesip, şehirlerde çarşı ve pazar esnafı-
nı denetleyen görevli, belediye memurudur.

(Cevap D) 7. İmaret (aşevi), külliye (içinde birden fazla hayır 
kurumu olan yapılar topluluğu), darüşşifa (hasta-
ne) ve medrese (okul) sosyal amaçlarla oluşturul-
muş hayır kurumlarıdır. Ancak ikta sistemi, bir top-
rak sistemi olup devlet memurlarına maaş ve hiz-
met karşılığı olarak toprak verilmesidir. Sosyal 
devlet anlayışı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap E)

4. İkta sistemine göre, ülke toprakları gelirine göre 
ayrılır, devlet görevlilerine maaş ve hizmet karşı-
lığı olarak dağıtılırdı. İkta alan kişi, toprağın geli-
rinin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, bir kısmıy-
la da devlete asker beslerdi. Dolayısıyla ikta alan 
kişinin topraklarında tarımsal üretim ne kadar çok 
olursa, geliri de o kadar fazla olacağı için, toprak-
ların boş kalmamasını, sürekli ekilip biçilmesini 
sağlardı. Böylece, toprak düzenli olarak işlenir ve 
tarımsal üretimin devamlılığı sağlanırdı.

(Cevap B)

8. Karahanlılarla ilgili olarak A, B, C ve E seçenek-
leri doğru bilgiler içermektedir. Ancak, Karahanlı-
larda devlet yapılanmasında Arap ve İran etkisi 
görülmez. Karahanlılar, Müslüman olmalarına rağ-
men, İslamiyet öncesi eski Türk kültürünü koru-
mayı başarmışlar, öz benliklerini yitirmemişlerdir.

(Cevap D)
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9. Türk-İslam devletlerinin bir çoğunda Türkçe’ye pek 
önem verilmeyip Arapça ve Farsça’nın egemen 
dil olmasının nedeni, kuruldukları bölgelerdeki et-
nik yapı, yani hakim oldukları topraklarda yaşa-
yan halkın Arap ve Fars kökenli olmasıdır.

(Cevap A)

13. Anadolu’da kurulan ilk medrese olan Yağıbasan 
Medresesi, Danişmentlilere aittir. 

Danişmentliler, Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri 
olup Sivas’ta hüküm sürmüştür.

(Cevap B)

10. Para bastırmak, tuğra (hükümdar imzası), otağ 
(hükümdar çadırı) ve mühür hükümdarlık sembol-
leridir.

Türk-İslam devletlerinde hutbe okutmak, para 
bastırmak, tuğra, tıraz, hilat, çetr, nevbet ve otağ 
hükümdarlık sembolleri arasında yer almakta-
dır.

(Cevap B)

14. Türk-İslam devletlerinde temel eğitim kurumları, 
medreselerdir. Kervansaray, genellikle ticaret yol-
ları üzerinde yapılan ve tüccarların konaklayıp ih-
tiyaçlarının karşılandığı yerlerdir. Dolayısıyla sos-
yal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hayır ku-
rumlarıdır. Fakat, kümbet anıtmezar olup bir va-
kıf olarak değerlendirilemez.

(Cevap D)

15. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Ana-
dolu’nun Türk yurdu haline getirilmesinde etkili 
olan gelişmelerdir. Ancak, Anadolu’da çok sayıda 
farklı etnik grubun bir arada yaşaması, Anado-
lu’nun Türk toplulukları tarafından yurt haline ge-
tirilmesinde bir etken olarak gösterilemez.

(Cevap C)

11. Türk tarihinde düzenli ordu ilk defa Asya Hun Hü-
kümdarı Mete tarafından kurulmuş, onun kurmuş 
olduğu bu ordu, daha sonra kurulan Türk devlet-
leri tarafından da örnek alınmış, Türk-İslam dev-
letlerinin ordu düzeninin oluşmasına da esin kay-
nağı olmuştur. 

(Cevap D)

12. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mah-
mut’un Divan-ı Lügati’t Türk, Ahmet Yesevi’nin Di-
van-ı Hikmet, Edip Ahmet bin Mahmut Yüknaki’nin 
Atabetü’l- Hakayık’ı Karahanlılar dönemine ait olan 
eserlerdir. Ancak, eski İran efsaneleri üzerine ku-
rulu manzum bir destan olan Şehname, Firdevsi 
tarafından, Gazneli Mahmut’a sunulmuştur. Kara-
hanlılar değil, Gazneliler dönemiyle ilgilidir.

(Cevap E)

16. Özellikle tıp alanında yapmış olduğu çalışmala-
rıyla ünlenen İbn-i Sina, tıp ilminde büyük bir çı-
ğır açmış, yazdığı eserler XII. yüzyılda Latinceye 
çevrilmiş ve bunun ardından da tüm dünyaya ya-
yılmıştır. Gazali İslam alimi, filozofu, mutasavvıfı 
ve müderrisidir. İlgi alanları özellikle fıkıh, kelam 
ve tasavvuftur. Farabi ise, ünlü filozof, gökbilimci, 
mantıkçı ve müzisyendir. Dolayısıyla tıp alanında 
İslam medeniyetine en büyük katkıyı yapan bilim 
adamı, İbn-i Sina’dır.

(Cevap B)
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1. Hayatını “Hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özet-
leyen mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’dir.
Mevlana’nın bu sözleri olgunlaşma sürecini ve ol-
gunlaşmayı vurgular. İnsan ilk olarak bilgisizdir, 
herşeyden bihaberdir ve toydur. Zamanla olgun-
luk merdivenlerini basamak basamak çıkar. 

(Cevap E)

5. Cami ve kümbet (anıtmezar) gibi yapılar, dini mi-
mariye örnek olarak gösterilebilecek eserlerdir. 
Ancak, ticareti geliştirmeye yönelik olarak, ticaret 
yolları üzerinde yapılan ve tüccarların konakladı-
ğı yapılar olan kervansaraylar, sivil mimariye ör-
nektir. 

(Cevap C)

2. XIII.yüzyılda Anadolu’da yaşayan Mevlana, Yunus 
Emre ve Hacı Bektaşi Veli’nin eserlerinin günü-
müzde de ilgi görmesi, mesajlarının evrensel ol-
ması ile yakından ilgilidir.

Ahi Evran, Mevlana, Yunus Emre, Ahmet Yese-
vi, Hacı Bektaşi Veli gibi düşünürlerin Anado-
lu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında 
önemli etkileri olmuştur.

(Cevap B)

6. Anadolu Selçuklu Devleti, başkent İznik olmak 
üzere Anadolu’da kurulmuştur. Ancak I. Haçlı Se-
feri sırasında başkenti İznik’i kaybedince (Dorile-
on Savaşı ile), başkentini İznik’ten Konya’ya taşı-
mak zorunda kalmış ve yeni başkenti Konya şeh-
ri olmuştur. Bursa, Anadolu Selçuklu Devleti za-
manında devlet merkezi olarak kullanılmamış, bu 
şehir Osmanlı Devleti zamanında ele geçirilerek 
Osmanlılara başkentlik yapmıştır.

(Cevap D)

3. Kervansaray, genellikle ticaret yolları üzerinde in-
şa edilen, tüccarların konakladığı ve ihtiyaçlarının 
karşılandığı handır. Kervansaray yapılmasının 
amacı, ticareti geliştirmektir. Dolayısıyla cevap “B” 
seçeneğidir. 

(Cevap B)

7. I. Haçlı Seferi 1095 yılında Clermont’ta toplanan 
kilise konsilinde Papa II. Urban ve fanatik keşiş 
Pierre (Piyer Lermit) tarafından başlatılmıştır. Pa-
pa, senyörleri, şövalyeleri ve bütün Hristiyanları, 
Müslümanlarla savaşa çağıran etkili bir konuşma 
yapmış, sefere katılacak olan herkesin, kilisenin 
himayesinde olacağını ve günahlarının da bağış-
lanacağını söylemiştir. Bundan sonra Piyer Ler-
mit de üstü başı yırtık, elinde haç ile bütün Fran-
sa’yı ve Avrupa’yı dolaşmış, halkı Haçlı seferleri-
ne katılmak için teşvik etmiştir.

(Cevap C)

4. Anadolu’da yaşanan Baba İshak Ayaklanması 
(1240), bastırılmasına karşın Anadolu’nun doğu-
sunda dirlik ve düzeni bozduğundan Moğolların 
işini kolaylaştırmış ve Moğol istilasına ortam ha-
zırlamıştır.

Baba İshak Ayaklanması, Anadolu Türk Tarihin-
de dini ve siyasi kapsamlı ilk ayaklanmadır. 

(Cevap A)

8. XIII.yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısı-
nın azalması ve Selçuklu otoritesinin zayıflama-
sıyla, uç bölgelerinde Oğuz-Türkmen boyları ta-
rafından çok sayıda beylik kurulmuştur. (II. Türk 
beylikleri)

(Cevap E)
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9. Anadolu Selçuklularında da kut inancı ve ülkenin 
hanedanın ortak malı olduğu anlayışı devam et-
miş, bu da sık sık saltanat kavgalarına yol açmış-
tır. Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı olduğuna 
göre, hükümdar ölmeden önce ülke topraklarını 
oğulları ve kardeşleri arasında paylaştırmış, bu 
durum taht kavgalarına yol açarak devletin zayıf-
lamasında etkili olmuştur.

(Cevap C)

13. Cihat; Müslümanların Allah adına ve İslamiyet’i 
yaymak için yaptığı savaşlardır. Dolayısıyla bir sa-
vaşın cihat özelliği taşıması için, gayrimüslimler-
le yapılması gerekir. Öyleyse Bizans ile yapılan 
savaşlar cihat özelliği taşır. Fakat, Eyyubiler ve 
Harzemşahlar Türk-İslam devleti olduklarından, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin bu devletlerle yap-
tıkları mücadelelerde cihat anlayışının etkisi yok-
tur. 

(Cevap B)

10. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alparslan, komutan-
larına “Fethettiğiniz yerler sizin olacaktır.” diyerek 
Anadolu’nun hızlıca Türkleşip Müslümanlaşması-
nı ve Anadolu’yu çabucak yurt edinmeyi hedefle-
miştir.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve bölgede İslami-
yet’in yayılmasında ilk Türk beyliklerinin büyük 
katkıları olmuştur. Bu beylikler, kuruldukları böl-
gelerde cami, medrese, yol, köprü, çeşme vb. 
imar çalışmaları yaparak mimari alanda da Ana-
dolu’ya Türk kültürünü yerleştirmişlerdir.

(Cevap D)

14. Ahilik, fütüvvet ve lonca kavramları, Selçuklular-
daki esnaf teşkilatlanması ile ilgilidir. XIII.yüzyılın 
II.yarısında Anadolu’da ortaya çıkan esnaf ve za-
naatkarların dayanışma örgütüdür. Selçuklular dö-
neminde herhangi bir meslek icra eden herkes 
mutlaka bir esnaf loncasının üyesiydi. 

(Cevap E)

11. Anadolu Selçuklu Devleti, I. Haçlı Seferi sırasın-
da başkenti İznik’i kaybedince, devlet merkezini 
İznik’ten Konya’ya taşımıştır. Dolayısıyla Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin, Marmara kıyılarında kurul-
masına karşın sonraları hakimiyet alanını Orta 
Anadolu’ya kaydırmak zorunda kalmasının nede-
ni, Haçlı saldırıları olmuştur.

(Cevap A)

15. Sivas’ın Divriği ilçesinde yapılan Divriği Ulu Ca-
mi, Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek 
Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami, Sü-
leyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüş-
şifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptı-
rılmıştır. 

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1985 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır.

(Cevap C)

12. Türk tarihinde denizcilik çalışmaları, Türklerin Ana-
dolu’ya gelmesiyle başlamıştır. Malazgirt Sava-
şı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beylik-
lerinden birisi olan Çaka Beyliği, İzmir’de kurul-
muş ve denizcilik çalışmalarını başlatmıştır. Diğer 
taraftan Anadolu Selçuklu Devleti de denizcilik ça-
lışmalarını başlatan ilk Türk devleti olmuştur. Bu 
durum, Türk devletlerinin kuruldukları coğrafya ile 
ilgilidir. Daha önceki Türk devletleri kara devleti 
özelliği göstermiştir.

(Cevap B)

16. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin 
tavsiyesiyle kurulan esnaf yardımlaşma ve daya-
nışma teşkilatıdır. Gulam, değişik etnik unsurların 
çocuklarının devlet tarafından alınıp özel olarak 
yetiştirilmesidir. İkta, devlet memurları ve asker-
lere maaş ve hizmet karşılığı toprak verilmesidir. 
Tarikat, bir dinin içinde, özellikle İslamlıkta, tasav-
vufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan 
kollardan, Tanrı’ya kendine özgü bir tarzda ulaş-
ma amacında olan yollardan her biridir. Atabey, 
Selçuklularda şehzadelerin yetişmesini sağlayan 
bilgili, tecrübeli görevlilere denir. Bunun sistem al-
mış şekline de atabeylik sistemi denilmektedir.

(Cevap B)
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1. Anadolu Selçukluları’nın din ayrımı yapmadan hal-
ka toprak dağıtması ve göçebeleri yerleşik haya-
ta geçirmesinin amacı, tarımsal üretimi artırmak-
tır. Avrupalı devletler ile antlaşmalar yaparak güm-
rük kolaylıkları sağlaması ise, ticareti geliştirme-
ye yöneliktir.

(Cevap B)

5. Anadolu Selçukluları döneminde (1077-1308) ya-
şayan ünlü Türk-İslam mutasavvıfı Yunus Emre’dir. 
1240-1334 yılları arasında yaşadığı söylenen bü-
yük bir şair ve halk ozanıdır. Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin dağılmaya ve Anadolu’nun çeşitli böl-
gelerinde Türk beyliklerinin kurulmaya başladığı 
XIII.yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği’nin kurul-
duğu ilk dönemlerde yaşamıştır. 

(Cevap A)

2. Anadolu beyliklerinin barış zamanlarında da as-
keri işlere önem vermeleri ve orduyu her daim güç-
lü tutmalarının amacı, mevcut toprakları korumak 
ve yeni fetihler yapmaktır. Bu durumun, devlet yö-
netiminin kolaylaştırılmak istenmesi ile bir ilgisi 
yoktur.

(Cevap D)

6. Türklerin başlangıçta, Bizans parasını kullanma-
sı, ekonomisinin ilk zamanlarda Bizans etkisi al-
tında olduğunu gösterir. Para bastırmak bağım-
sızlık sembollerinden biridir. Sultan Mesut tarafın-
dan para bastırılması, ekonomik bağımsızlığın ka-
zanıldığını gösterir. İlk önce bakır, daha sonra gü-
müş, ardından da altın para bastırılması ekono-
minin giderek güçlendiğinin göstergesidir.

(Cevap E)

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde “Meşveret Mecli-
si”nde; hükümdar olacak hanedan üyesinin belir-
lenmesi, devletin iç ve dış politikaları gibi pek çok 
konu görüşülürdü. Meşveret Meclisi bu özelliğin-
den dolayı, İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki 
“Kurultay” geleneğinin devamı niteliğindedir. 

 Subaşı ordu komutanı, Tarkan komutan, Aygucı 
başvezir (başbakan), Yabgu eski Türklerde kağan-
dan sonra gelen üst düzeydeki yönetici, kağanın 
kardeşidir.

(Cevap C)

7. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 yılında Moğol-
larla yaptığı Kösedağ Savaşı yenilgi ile sona er-
di. Bu savaşla birlikte Anadolu Selçuklu Devleti 
üzerinde yoğun bir Moğol baskısı kuruldu. Merke-
zi otorite dağılarak Anadolu Türk siyasi birliği bo-
zuldu. Özellikle Batı ve Kuzeybatı Anadolu’da (Uç 
bölgelerinde) zamanla Moğol baskısı azalınca 
Oğuz-Türkmen boyları tarafından çok sayıda bey-
lik kuruldu.

Kösedağ Savaşı sonunda Türkiye Selçukluları 
yıkılma sürecine girerken, Anadolu Türk birliği 
bozulmuş ve II. Beylikler Dönemi başlamıştır.

(Cevap A)

4. Darüşşifa, hastane olup sosyal ihtiyaçları karşıla-
maya yönelik bir vakıf teşkilatıdır. Fakat kale, ter-
sane ve sarayların sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma ile bir ilgisi bulunmayıp vakıf özelliği gös-
termezler.

Darüşşifalar, şifahane ve bimarhane gibi isim-
lerle de anılırdı.

(Cevap B)

8. Anadolu Selçuklu sultanlarının belli günlerde dü-
zenli olarak halkın şikayetlerini dinlemesi, adil bir 
yönetim oluşturulması, taşradaki yöneticilerin de-
netlenerek haksızlıkların önüne geçilmesi halkın 
yönetime bağlılığının artmasına ortam hazırlamış-
tır. Bu durumun hoşgörülü bir yönetim anlayışının 
oluşması üzerinde etkili olduğu söylenemez.

(Cevap E)
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9. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdar ve ileri 
gelen devlet adamları adına yazılan eserlerin pek 
çoğunun Farsça olması, resmi dilin Farsça olma-
sı ile açıklanabilir. Anadolu Selçukluları İran kül-
türünden çok fazla etkilenerek Farsça’yı resmi dil 
olarak kabul etmişler, hükümdarlarına da Keyku-
bat, Keykavus ve Keyhüsrev gibi Farsça unvan-
lar vermişlerdir.

Türkiye Selçuklularında resmi dil ve edebiyat di-
li Farsça, eğitim dili Arapça idi. Halk ise Türk-
çe’yi konuşmaktaydı. Farsça ve Arapça’nın ön 
planda olması Türkçe’nin gelişimini olumsuz et-
kilemiştir.

(Cevap A)

13. Saltuklu Beyliği, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bü-
yük  Selçuklu Devleti komutanlarından Ebulkasım 
Satuk Bey’in 1071 yılında kurduğu, merkezi Erzu-
rum olan Anadolu Türk beyliğidir. Mama Hatun 
Türbesi ve Üç Kümbetler gibi eserler de bu beyli-
ğe ait olup dolayısıyla soruda sözü edilen beylik 
”B” seçeneğinde yer almaktadır.

Erzurum Tepsi Minare, Ulu Cami ve Kale Cami 
de Saltuklulara ait eserler arasındadır.

(Cevap B)

10. Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan ilk Türk bey-
liklerinden olan Danişmentliler ve Saltukluların var-
lığına Anadolu Selçuklu Devleti tarafından son ve-
rilmiştir. Amacı; Anadolu’da Türk siyasal birliğini 
sağlamaktı. Ancak Aydınoğulları, Anadolu Selçuk-
lu Devleti’nin Moğollarla (İlhanlı) yaptığı Kösedağ 
Savaşı’nı kaybetmesi üzerine, Selçuklu toprakla-
rı üzerinde kurulan ikinci Türk beyliklerinden biri-
sidir. Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu Devle-
ti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu’da Türk si-
yasi birliği bozulmuştur. II. Türk beylikleri ile mü-
cadele eden Osmanlı Devleti olmuş ve Aydınoğul-
ları Beyliği’ne de Osmanlılar tarafından son veril-
miştir. 

(Cevap B)

14. Kayseri’deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’daki 
Alâeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek 
adlı eserler, darüşşifa örneğidir. Kayseri Gevher 
Nesibe Hatun Şifahanesi,Selçuklu Dönemi’nden 
günümüze ulaşan şifahanelerden olması yanında 
tarihte kurulan ilk tıp merkezi olarak bilinmesi ile 
dikkatleri üzerine çeken bir yapıdır. Alâeddin Key-
kubat Darüşşifası, Selçuklu hükümdarı Alâeddin 
Keykubat’ın yaptırdığı büyük hastanelerden biri-
dir. Ruh hastalıklarının musiki, su sesi ve Kur’an 
dinletisiyle tedavi edildiği Turan Melek Darüşşifa-
sı ise, Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları 
döneminde hükümdar Süleyman Şah’ın oğlu Ah-
met Şah’ın eşi Melike Turan Melek tarafından yap-
tırılmıştır. 

(Cevap C)

11. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan, I. Haçlı 
Seferi sırasında Haçlılarla yaptığı Dorileon Sava-
şı’nı kaybedince, başkent İznik’i de yitirmiş ve bu-
nun ardından devletin başkentini İznik’ten Kon-
ya’ya taşımak zorunda kalmıştır. 

(Cevap E)

15. İlk Türk denizcisi ve Türk denizciliğinin kurucusu 
Çaka Bey’dir. Çaka Bey, Malazgirt’ten sonra Ana-
dolu’ya akın eden Türklerden bir bey olarak anıl-
maktadır. Malazgirt Zaferi’nden on yıl sonra Efes 
(Selçuk)’ten tarihi İzmir limanına girerek 25 Mart 
1081’de İzmir’i fethetmiş ve burada bir sahil bey-
liği kurmuştur.

(Cevap E)

16. Türk-İslam dünyası ekonomik bakımdan en üst 
seviyeye Anadolu Selçukluları zamanında ulaş-
mış, özellikle tarımsal üretimin ve ticaretin geliş-
mesi için birçok önlem alınmıştır. 

(Cevap D)

12. Sade ve anlaşılır bir dille yazdığı şiirlerini Risale-
tü’n Nushiyye ve Divan adlı eserlerinde toplayan, 
tasavvuf edebiyatının ünlü şairi Yunus Emre’dir. 
Risaletü’n  Nushiyye, Yunus Emre’nin dini nasi-
hatler içeren mesnevi türünde Türkçe eseridir. Adı, 
“Nasihatler Kitabı” anlamına gelir. Nasihatname 
türünün Anadolu’daki ilk örneklerinden biri olan bu 
eser, Yunus Emre’nin ilk eseri olan Divan’dan son-
ra ikinci ve son eseridir.

(Cevap A)
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1. Eski Türk toplumlarında “Alpler” olarak adlandırı-
lan yiğitler, Türkler Müslüman olduktan sonra “Ga-
zi” unvanıyla anılmaya başlandı. Alp unvanı ilk 
Türk devletlerinde yaygın olarak kullanılırdı. Bu 
unvan Türkiye Selçuklularında da zaman zaman 
kullanılmaya devam etmiştir. Alpler ya da Müslü-
man olduktan sonra Gaziler vatan, millet ve İslam 
uğruna her türlü fedakarlığı göze alan erler, kah-
ramanlardır. Gaziyan-ı Rum da Osmanlı kuruluş 
döneminde ilk fetihler sırasında savaşa katılan ta-
rikat dervişlerinden oluşan dinsel ve siyasal aske-
ri birliklere verilen isimdir.

(Cevap B)

5. Osmanlı Devleti, 1299 yılında bağımsızlığını ilan 
etmesine rağmen tam bağımsız değil, vasal bir 
devletti. İki devlete bağlı olarak yaşadı. 1308 yılı-
na kadar Anadolu Selçuklu Devleti’ne, 1336 yılı-
na kadar da Moğollara (İlhanlılar) bağlı olarak ya-
şamıştır. 1308’de Anadolu Selçuklu Devleti’nin yı-
kılması ve ardından 1336 yılında da Anadolu’da 
işgalci güç olarak bulunan İlhanlıların Anadolu’dan 
çekilmesiyle (Orhan Bey zamanında) tam bağım-
sız bir devlet haline gelmiştir.

(Cevap D)

2. Osmanlıların, Rumeli’de yeni sefer ve fetihlerle 
uğraşmasını fırsat bilen ve Osmanlı Devleti’nin 
bütün bir Avrupa’ya karşı gelemeyeceğini düşü-
nen Karamanoğlu Alâeddin Bey, Osmanlı devleti 
1396 Niğbolu Savaşı’nda Haçlılarla mücadele 
ederken Ankara’yı kuşatarak Osmanlı’yı zor du-
rumda bırakmıştır.

(Cevap A)

6. Osmanlı donanması ile ilgili olarak A, C, D ve E 
seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak, 
Venediklilerle ilk deniz savaşı II. Murat zamanın-
da değil, I. Mehmet (Çelebi) Dönemi’nde yapılmış 
ve savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. 

Osmanlı Devleti kuruluş döneminde denizlerde 
karalarda olduğu kadar güçlü değildi. İlk olarak 
Karesi Beyliği’nin alınmasıyla deniz gücünü el-
de eden devlet Karamürsel, İzmit ve Gelibolu’da 
tersaneler açarak bu alanda gelişmeye başla-
mıştır. Donanmada görevli olan askerlere levent 
adı verilmiştir.

(Cevap B)

8. Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatması öncesinde 
Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları ön-
lemek amacıyla Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Ay-
rıca Anadolu beyliklerine son vermiş ve onun za-
manında Anadolu Türk siyasal birliği ilk kez sağ-
lanmıştır. Fakat, Rumeli Hisarı, yine İstanbul ku-
şatması öncesinde Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan yaptırılmış, Rumeli Beylerbeyliği de sınırların 
genişlemesiyle birlikte I. Murat zamanında oluş-
turulmuştur.

(Cevap A)

7. Cihat ve gaza anlayışı ile yayılma politikası izleyen 
Osmanlı Devleti, Bizans sınırında kurulmuş bir uç 
beyliğiydi. (uç: Müslüman savaşçıların, Müslüman 
olmayanlarla sürekli savaş durumunda bulunduk-
ları sınıra verilen isimdir.) Yani, coğrafi olarak ge-
nişleme ve büyümeye müsait bir bölgede yer al-
maktaydı. Bizans’ın güçsüzlüğünden yararlanarak 
yönünü özellikle Batı’ya vermiş ve Bizans yönün-
de fetih politikası izlemiştir. Belki de Bizans güçlü 
olsaydı büyüme ve yayılma imkanını bulamayacak-
tı. Yetenekli padişahlar tarafından yönetilmesinin, 
coğrafi konumla bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap B)

3. Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299-1453) yılları ara-
sını kapsadığına göre; Orhan Bey (1324-1362), I.
Murat (1362-1389), I.Mehmet (1413-1420) ve II. 
Murat (1420-1451) kuruluş dönemi padişahlarıdır. 
Fakat II. Bayezid’in saltanat yılları 1481-1512 yıl-
ları arasını kapsamakta olup Yükselme Dönemi 
(1453-1579) padişahıdır. 

(Cevap E)

4. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra, Yıldırım Baye-
zid’in büyük zorluklarla sağladığı Anadolu Türk si-
yasal birliği bozulmuş, Anadolu beylikleri yeniden 
kurulmuştur. Aydınoğulları ve Menteşeoğulları gibi 
beylikler de bağımsızlığını yeniden kazanmıştır.

(Cevap C)

9. I. Murat, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı-
nın yerine, “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anla-
yışını getirmiştir. Amacı; taht kavgalarını önlemek 
ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir.

Osmanlı Devleti’nde başlangıçta, Türk devlet-
lerindeki töre ve kanunlara dayalı olarak, ülke 
hanedanın ortak malı sayılırdı. Hükümdarlığa 
hanedan ailesinden kimin geçeceği konusunda 
bir kanun yoktu. I. Murat’tan itibaren “Ülke ha-
nedanın ortak malıdır.” anlayışının yerini “Ülke 
padişah ve oğullarınındır.” anlayışı aldı.

(Cevap C)
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13. İskan politikası; ele geçirilen bölgelere Anado-
lu’dan getirilen Türk boylarının yerleştirilmesidir. 
Bundaki amaç, fethedilen toprakları Türkleştirmek 
ve İslamlaştırmak, oralarda Osmanlıların sürekli 
kalıcılığını sağlamaktadır. İskan politikası uygula-
nırken, öncelikle konar-göçerler tercih edilir, böy-
lece yerleşik hayata geçmeleri sağlanarak, onla-
rı üretici hale getirmek ve dolayısıyla vergi gelir-
lerini artırmak da amaçlanırdı. 

(Cevap E)

10. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Haçlılarla yap-
tıkları Sırpsındığı, Niğbolu ve II. Kosova Savaşla-
rının ortak özelliği, Osmanlı Devleti’ni Balkanlar-
dan atmayı amaçlamalarıdır. Ancak, Osmanlı’nın 
Batı yönündeki ilerleyişini bir türlü durduramamış-
lar ve II. Kosova Savaşı ile Osmanlı Devleti Bal-
kanlara kesin olarak  yerleşmiş, Haçlıların Osman-
lı’yı Balkanlardan atma ümitleri sona ermiştir.

II. Kosova Savaşı Osmanlıların Balkan egemen-
liğini kesinleştirmiştir. Haçlılar bir daha Osman-
lılara saldırma cesareti gösterememişler ve sa-
vunmaya çekilmişlerdir.

(Cevap B)

14. I. Bayezid (Yıldırım) İstanbul’u iki kez kuşatmış; 
birinci kuşatmayı batıdan beliren Haçlı tehlikesi, 
ikinci kuşatmayı da doğudan beliren Timur tehli-
kesi üzerine kaldırmak zorunda kalmıştır. Yıldırım 
zorunlu olarak ilk kuşatmayı kaldırdıktan sonra, 
kuruluş döneminin en geniş katılımlı Haçlı saldı-
rısı olan Niğbolu Savaşı’nda büyük bir zafer ka-
zanmıştır. Niğbolu başarısından sonra Bayezid 
ikinci kez İstanbul’u kuşatmış, ancak Timur tehli-
kesinin ortaya çıkması nedeniyle kuşatmayı kal-
dırmak zorunda kalmış, Timur ile yaptığı 1402 An-
kara Savaşı’nda ağır bir yenilgi almıştır. Bu savaş, 
İstanbul’un fethinin gecikmesine ve Rumeli’de fe-
tihlerin durmasına neden olmuştur.

(Cevap A)

16. Rumeli’deki toprakları genişlemeye başlayan Os-
manlı Devleti, daha fazla askere ihtiyaç duydu. 
Özellikle Batı yönünde süratle ilerleyen fetihlerin 
devamı için Anadolu’nun Türk ve Müslüman un-
surlarının yanında, hem Osmanlı saltanatını ko-
ruyacak hem de daima silah altında bulunacak bir 
asker ocağının kurulmasına karar verdi. Bu amaç-
la savaşlarda elde edilen erkek esirlerin beşte bi-
ri (pençik) ile Hristiyan tebaasından devşirme sis-
temiyle oluşturulan Kapıkulu Ordusu (Yeniçeri 
Ocağı) kuruldu.

(Cevap D)

15. Anadolu Türk siyasal birliği Yıldırım Bayezid dö-
neminde ilk kez sağlandı. Osmanlılar, önceleri si-
yasal evlilikler ve satın alma yoluyla bazı Anado-
lu beyliklerinin topraklarına sahip olmuşlardı. İlk 
kez çıkan bir ayaklanmadan yararlanarak Karesi 
Beyliği topraklarını kendilerine bağladılar. Osman-
lıların beylikler arasında en büyük karşıtı, Kara-
man Beyliği oldu. On yıllık bir çalışmayla Yıldırım, 
Anadolu beylikleri (Aydın, Menteşe, Saruhan, Ha-
mit ve Candaroğulları ile Kadı Burhaneddin Hü-
kümeti) topraklarını kendi egemenliği altında top-
lamayı başardı. Ancak, bu girişimleri sırasında 
kuvvet kullanması ve savaş yolunu tercih etmesi, 
bir süre sonra onu Timur ile de karşı karşıya ge-
tirdi.

(Cevap C)

11. Osmanlı Devleti, Ankara’yı Eretna Beyliği’nden, 
Kütahya’yı da Germiyanoğulları Beyliği’nden al-
mıştır. Bu beyliklerin alınmasındaki amaç, Anado-
lu’da Türk siyasi birliğini sağlamaktadır. Fakat, 
Bursa ve İznik Orhan Bey tarafından Bizans’tan 
alınmış olup Anadolu Türk birliği çalışmaları ile bir 
ilgisi bulunmamaktadır. Cihat ve gaza politikası 
doğrultusunda yapılan fetihlerdir.

(Cevap C)

12. Bizans İmparatorluğu’nda merkez dışındaki şehir-
lerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların 
idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçuklu-
ları ve Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında Tek-
furlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar, Türk 
akınlarından korunup  bağımsızlıklarını korumak 
için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali 
düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rume-
li’deki Hristiyan beylerine verilen genel isimdir.

(Cevap D)
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1. Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulan bir 
uç beyliği olması, gaza ve cihat düşüncesi ile Bi-
zans (Batı) yönünde ilerlemesi, izlediği cihat poli-
tikası nedeniyle ahilerin desteğini sağlaması ve 
Batı yönünde ilerlerken Balkanlarda fethettiği böl-
gelere Türk boylarını yerleştirip iskan politikası uy-
gulaması, kısa zamanda büyümesine etki eden 
coğrafi faktörlerdir. Beyliği yönetenlerin yetenekli 
olması, coğrafi konumla ilgili değildir.

(Cevap B)

5. Osmanlı Devleti uyguladığı iskan politikasıyla Bal-
kanlarda fethettiği topraklara Anadolu’dan getiri-
len göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece 
Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenlerin yerleşik 
hayata geçmelerini sağlayarak üretim ve vergi ge-
lirlerini artırmayı, ayrıca bu göçebe Türkmenlerin 
Anadolu’daki yerleşik halka zarar vermesini önle-
meyi, ülkede asayişi sağlamayı ve merkezi otori-
teyi artırmayı amaçlamıştır. İskan politikasının, 
Hristiyanların küçük yaştaki çocuklarının alınıp ye-
tiştirilmesi üzerine kurulan devşirme sistemine 
kaynak oluşturma düşüncesi ile bağlantısı yoktur.

(Cevap D)

2. Osmanlı Devleti, Sırpsındığı Savaşı ile Edirne’yi 
fethederek, burayı devletin başkenti yapmıştır. 
Başkentin Bursa’dan Edirne’ye taşınmasının ama-
cı, fetih alanına daha yakın olunmak istenmesidir. 
Diğer taraftan Sırpsındığı Savaşı, cihat ve gaza 
politikası doğrultusunda Haçlı kuvvetleriyle yapı-
lan bir savaştır. Dolayısıyla Edirne’ni fethi, cihat 
politikasının bir sonucu olup I. ve III. öncüllere ula-
şılabilir. Avrupa’ya açılan bir kapı konumunda olan 
Edirne’nin fethiyle Balkanların yolu Osmanlı Dev-
leti’ne açılmıştır. 

(Cevap B)

6. Osmanlı Devleti’nin Timur ile yaptığı 1402 Anka-
ra Savaşı’nın kaybedilmesiyle Balkanlarda fetih-
ler durmuş, Türk beylikleri yeniden kurulmuş ve 
Anadolu Türk siyasal birliği bozulmuştur. I. ve III. 
öncüllere ulaşılabilir ama II. öncülde yer alan tüm 
beyliklerin bağımsızlığına kavuştuğu yargısına va-
rılamaz. Ankara Savaşı’nın ardından Hamit, Ka-
raman, Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhano-
ğulları tekrar kurulurken, diğer Türk beylikleri Os-
manlı hakimiyetinde kalmaya devam etmiştir.

(Cevap D)

8. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, I. 
Murat ile Yıldırım Bayezid dönemlerinin ortak özel-
likleri arasında yer almaktadır. Ancak, İstanbul’u 
kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid olup 
bu özelliğin her iki padişah dönemine ait olduğu 
söylenemez. Yıldırım Bayezid, I. Murat’tan daha 
sonra hüküm sürmüştür.

Yıldırım Bayezid İstanbul’u iki kez kuşatmış; an-
cak ilk kuşatmayı batıdan beliren Haçlı saldırı-
sı, ikincisini de doğudan beliren Timur tehlikesi 
üzerine kaldırmak zorunda kalmıştır.

(Cevap B)

7. Osmanlı Devleti iskan politikası ile, Balkanlarda 
siyasi hakimiyetini ve kalıcılığını sağlamayı, Türk 
kültürünü Avrupa’ya yaymayı, Balkanları Türkleş-
tirmeyi ve İslamlaştırmayı amaçlamıştır. Ayrıca is-
kan için daha çok yerleşik halka zarar veren gö-
çebe Türkmenleri ve aralarında anlaşmazlık olan 
aileleri seçmekle, sosyal huzuru ve ülkede asayi-
şi sağlamayı da hedeflemiştir.

(Cevap E)

3. Yeniçeri Ocağı’na asker yetiştirmek için I. Murat 
zamanında Gelibolu’da Acemi Ocağı kuruldu. Ace-
mi Ocağı’na iki şekilde asker alınırdı. Bunlardan 
biri savaşlarda esir edilen, genelde on sekiz ya-
şından küçük, ruhen ve bedenen sağlıklı gençle-
rin beşte birinin (pençik) vergi karşılığı devlet hiz-
metine alınması şeklinde oluşturulan “pençik sis-
temi”, diğeri ise “devşirme sistemi” dir.

1363 yılında çıkarılan Pençik Kanunu’na göre, 
savaşlardaki esirlerin beşte biri devlete kalacak 
ve bu esirler belli eğitimden sonra asker olarak 
alınacaktı. Fakat bu askerlerin yaşlarının büyük 
olması ve Ankara Savaşı’ndan sonra fetihlerin 
durmasıyla esir elde edilemediği için bu kanun 
yerine Devşirme Kanunu çıkarılmıştır.

(Cevap C)

4. Tahrir defteri, Osmanlı Devleti’nde vergi işleriyle 
uğraşanların, toprak sahiplerinin kaydedildiği bir 
defterdir. Fethedilen bölgeler ve bölgede yaşayan-
lar da bu deftere kaydedilir, ayrıca nüfus sayımın-
da da tahrir defterleri kullanılırdı. Fatih Sultan Meh-
met döneminden itibaren uygulanmaya başlanan 
bir sistemdir.

(Cevap A)
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9. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Haç-
lı birliklerine karşı yapılan Sırpsındığı Savaşı’nın 
kazanımları arasında yer almaktadır. Fakat, Bal-
kanlardaki Türk hakimiyetinin kesinleşmesini sağ-
layan savaş, II. Kosova Savaşı’dır.

Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı Devleti’nin birleşik 
Haçlı kuvvetleriyle yaptığı ilk savaştır.

(Cevap B)

13. Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde Anadolu’da 
işgalci güç olarak bulunan devlet İlhanlılardır. Mo-
ğol İlhanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti ile yaptık-
ları 1243 Kösedağ Savaşı’nı kazanınca, Selçuk-
lular yıkılma sürecine girmişler, ardından İlhanlı-
lar hızla Anadolu’ya girerek burayı işgal etmişler 
ve işgalci güç olarak bir süre Anadolu’ya egemen 
olmuşlardır. Osmanlılar da 1336’da İlhanlıların 
Anadolu’dan çekilmesine kadar onlara vasal (bağ-
lı) olarak yaşamışlardır.

(Cevap D)

10. Aydınoğulları, Ankara Savaşı’ndan sonra Türk si-
yasi birliğinin bozulmasıyla birlikte yeniden kuru-
lup tekrar bağımsızlığını kazanan beyliklerden bi-
ridir. Ancak, Karesioğulları ve Kadı Burhanettin 
Beyliği Ankara Savaşı’ndan sonra da Osmanlı ha-
kimiyetinde kalmaya devam etmiştir.

Ankara Savaşı sonucunda yaşanan Fetret Dev-
ri süresince Osmanlılar, Rumeli’de toprak kay-
betmemiştir. Bunun nedeni; sağlam bir örgüt, 
adaletli bir yönetim kurmaları ve halkın Osman-
lı yönetiminden memnun olmasıdır.

(Cevap C)

14. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Osmanlıların beylikten devlet haline geçişte ger-
çekleştirdiği olgular arasındadır. Fakat, İslam dev-
letlerinden aldığı sürekli bir destekten söz edile-
mez.

(Cevap B)

16. Bizans ile ilk savaş, Osman Bey döneminde ya-
pılan Koyunhisar (Bafeus) Savaşı’dır. Rumeli Bey-
lerbeyliği I. Murat Dönemi’nde oluşturulmuş, İs-
tanbul’u ilk kuşatan I. Bayezid olmuştur. Fetret 
Devri’ne son veren ve bu nedenle Osmanlı Dev-
leti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Osman-
lı padişahı da I. Mehmet’tir. Dolayısıyla A, B, C ve 
D seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. 
Ancak, veraset sisteminde “Ülke padişah ve oğul-
larınındır.” şeklinde değişikliğe giden padişah II. 
Murat değil, I. Murat’tır. Amacı da taht kavgaları-
nı önlemek, merkezi otoriteyi güçlendirmektir.

(Cevap E)

15. I. Bayezid savaş meydanlarında çok hızlı hareket 
ettiği, kahramanlığı ve süratiyle dikkat çektiği için 
“Yıldırım” unvanını almıştır. İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı’nın Büyük Osmanlı Tarihi adıyla toplanan ça-
lışmasında, yıldırım lakabının kökeni olarak 1386 
(veya 1387)’da Karamanoğullarına karşı Konya 
Ovası’nda yapılan savaş gösterilir. Bu savaşta 
Şehzade Bayezid, sol kanattaki sipahilere komu-
ta etmiş ve süratiyle dikkat çekmiştir.

(Cevap E)

11. Osmanlı Beyliği’ni teşkilatlı bir devlet haline geti-
ren Orhan Bey’dir. Askeri bir deha olan Orhan Bey 
aynı zamanda teşkilatçı, toparlayıcı bir kişiliğe de 
sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı ünlü seyyah İbn-i 
Batuta tarafından “Türkmen hükümdarlarının en 
ulusu” olarak nitelendirilmiştir. 

(Cevap B)

12. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılla-
rında yaşamış bir İslam alimidir. Osman Gazi’nin 
kayınbabası ve hocası olan Edebali, aynı zaman-
da Ahi şeyhidir. Osmanlı Devleti’nin fikir babası-
dır. Devletin imparatorluk haline gelmesinde fikir-
leri ile yol gösterici olmuştur. Damadı Osman Ga-
zi’ye öğütleri devlet adamları için altın tavsiyedir. 
Soruda verilen söz de Şeyh Edebali’ye ait olup 
damadı Osman Bey’e nasihatlerinden biridir.

(Cevap B)
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1. II. Selim’in emri ile vezir Lala Mustafa Paşa ko-
mutasındaki Osmanlı donanması tarafından 1571 
yılında Kıbrıs  fethedilmiş ve Doğu Akdeniz’in gü-
venliği sağlanmıştır. Ancak ne var ki Kıbrıs’ın alın-
ması, yeni bir Haçlı saldırısına yol açmış ve İne-
bahtı Deniz Savaşı’nın yapılmasına neden olmuş-
tur. 

İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanma-
sı tarihinde ilk kez yakılmış ve bu yenilgi prestij 
kaybına neden olmuştur.

(Cevap E)

5. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, So-
kollu’nun Don-Volga Kanal Projesi’nin amaçları 
arasındadır. Fakat, Baharat Yolu’na canlılık ka-
zandırma isteği, Süveyş Kanal Projesi ile ilgilidir. 
Sokollu Mehmet Paşa, Süveyş Kanalı’nı açarak, 
Coğrafi Keşiflerle önemini yitiren Akdeniz ticare-
tini tekrar canlandırmayı ve Baharat Yolu’na tek-
rar önem kazandırmayı amaçlamıştır.

Süveyş Kanalı 1869 yılında açılmıştır. Süveyş 
Kanalı açıldıktan sonra Akdeniz limanları ve ti-
careti yeniden önem kazanmıştır.

(Cevap B)

2. Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihin-
de Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Preveze’de Os-
manlı donanması ile Haçlı donanması arasında 
gerçekleşen deniz muharebesidir. Barbaros Hay-
rettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, 
Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donan-
masını imha etti. Bu deniz muharebesi sonucun-
da Akdeniz’de Osmanlı donanmasına karşı koya-
bilecek bir donanma kalmadı ve Türk hakimiyeti 
başlamış oldu. Türk tarihindeki en büyük deniz za-
feri olan bu savaş, günümüzde donanma günü 
olarak kutlanmaktadır. 

(Cevap D)

6. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak 
için tekerlekli kuleler yaptırmak ve kuşatma sıra-
sında gerisini güvene almak için Karamanoğulla-
rı ile antlaşma yapmak, Fatih’in İstanbul’un fethi 
için yaptığı hazırlıklardır. Fatih Sultan Mehmet, İs-
tanbul kuşatması öncesinde, Bizans’a Karade-
niz’den gelebilecek yardımları önlemek amacıyla 
Rumeli Hisarı’nı yaptırmıştır. Anadolu Hisarı’nı da-
ha önce, yine İstanbul kuşatması öncesinde aynı 
amaçla Yıldırım Bayezid yaptırmıştır.

(Cevap D)

8. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, İstan-
bul’un fethinin zorunlu nedenleri arasında yer al-
maktadır. Ancak “C” seçeneğinde yer alan bilgi 
yanlıştır. Batı Roma, Kavimler Göçü’nden sonra 
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasının ardın-
dan bir süre sonra 476 yılında yıkılmıştır. İstan-
bul’un fethi ile Bizans İmparatorluğu, yani Doğu 
Roma İmparatorluğu sona ermiştir.

(Cevap C)

7. Soruda I., III. ve V. öncüllerde verilen eşleştirme-
ler doğrudur. Mora’nın alınması Akdeniz hakimi-
yeti, Kırım’ın alınması Karadeniz hakimiyeti ile il-
gilidir. Dolayısıyla II. ve IV. öncüllerde yapılan eş-
leştirmeler yanlıştır. 

(Cevap C)

3. Şahkulu İsyanı, 1511 yılı Nisan ayında, Şah İsma-
il’i kurtarıcı olarak kabul eden Şahkulu önderliğin-
deki Kızılbaşlar tarafından II. Bayezid yönetimin-
deki Osmanlı İmparatorluğu’na karşı gerçekleşti-
rilmiş Şii kökenli dinsel içerikli bir isyandır.

(Cevap D)

4. Turnadağ Savaşı, Osmanlı Devleti ile Dulkadiro-
ğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihin-
de gerçekleşen muharebedir. I. Selim (Yavuz), 
Çaldıran Zaferi dönüşünde Dulkadiroğulları ile Tur-
nadağ Savaşı’nı yaparak bu beyliğe son vermiş-
tir. Dulkadiroğulları, Osmanlı Devleti’ne katılan son 
beyliktir ve bu savaş, Anadolu Türk birliğinin ke-
sin olarak kurulmasını sağlamıştır.

(Cevap A)
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9. Mora, Yunanistan’ın güneyinde, Avrupa kıtasına 
bağlı olan ve Akdeniz’de bulunan yarımadadır. Fa-
tih’in Mora’yı hakimiyet altına alması, Osmanlıla-
rın Akdeniz’deki etkinliğini artırmıştır. Fakat, Eflak 
ve Boğdan, Balkanlarda bugünkü Romanya böl-
gesi olup Akdeniz egemenliği ile ilgisi yoktur.

Fatih’in Mora ve Trabzon Rum İmparatorluğu’na 
son vermesinin amacı, Bizans’ın yeniden can-
landırılması düşüncesine engel olmaktır.

(Cevap B)

13. Candaroğulları, Sinop’ta kurulan bir Türk beyliği-
dir. Fatih, Sinop’u alarak Candaroğulları Beyliği’ 
ne son vermiş, Anadolu Türk siyasal birliğini sağ-
lama yolunda bir adım daha atılmıştır. Fakat, 
Amasra Cenevizlilerden, Trabzon da Rumlardan 
alınmıştır. Bu iki fethin amacı, Karadeniz ticaret 
yolları (İpek Yolu) ile bağlantı kurmaktır. Anadolu 
Türk birliği çalışmaları ile bir bağlantısı bulunma-
maktadır.

(Cevap B)

10. I. Selim, Doğu ağırlıklı bir politika izlemiştir. İslam 
dünyasının liderliğini ele geçirerek Türk-İslam dün-
yasını yönetimi altında toplamak ve Memlüklerle 
yaşanan Hicaz su yolları meselesini çözümlemek 
düşünceleri, bu politikanın amaçları arasında yer 
almaktadır. Avrupa Hristiyan birliğini önleme iste-
ği Batı politikası, İpek Yolu’nu denetim altına al-
ma isteği ise Karadeniz fetihleri ile ilgilidir.

I. Selim (Yavuz)’in Doğu ağırlıklı bir politika iz-
lemesinin amaçları; Şii tehlikesini (Safevi) önle-
mek ve Türk-İslam dünyasını yönetimi altında 
toplamaktır.

(Cevap D)

14. Hicaz su yolları meselesi, Osmanlı Devleti’nin 
Memlüklerle ilişkilerinin bozulmasında etkili olmuş-
tur. Osmanlı’dan hacca gidenlerin, yollarda büyük 
sıkıntıya düştüğünü işiten Fatih, Mısır Memlük hü-
kümdarına haber göndererek Hicaz yollarını, bu 
yollar üzerinde bulunan kuyu ve çeşmelerin, pa-
rası Osmanlı hazinesinden verilmek üzere tamir 
edilmesini istemiş, bu istek, Memlük sultanının 
onuruna dokunduğu için reddedilmiştir. Bu durum 
iki devlet arasında gerginliğe neden olmuştur.

(Cevap A)

16. Derbent Teşkilatı, Osmanlı devlet teşkilatında top-
lum yararını ön planda tutan bir kurum olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Halkın güvenliği, seyahat öz-
gürlüğü, ticaretin gelişmesi, ticaret yollarının de-
netim ve güvenliği, toplumun huzuru için hem ko-
ruyucu hem de hizmet sağlayıcı vasıflarıyla eya-
let teşkilatlanmasının en önemli unsurlarından bi-
ridir. 

(Cevap E)

15. I. Murat, Osmanlı veraset anlayışında ilk değişik-
liği yaparak “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anla-
yışı yerine, “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anla-
yışını getirmiştir. Daha sonra II. Mehmet (Fatih) 
tarafından “Ülke padişahın malıdır.” anlayışı geti-
rilmiş, ardından da I. Ahmet ile beraber “Ekber ve 
erşet kuralı” yani, ailenin en büyük ve en akıllısı-
nın tahta geçmesi kuralı getirilmiştir. Veraset an-
layışında yapılan bu düzenlemelerde amaç, taht 
kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi artırmak-
tır.

(Cevap D)

11. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, II. 
Mehmet (Fatih) Dönemi gelişmeleri arasındadır. 
Ancak, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kal-
dırılması I. Ahmet Dönemi’ne aittir. I. Ahmet vera-
set sisteminde yaptığı değişiklikle “Ekber ve erşet 
kuralı”nı getirmiş ve bu uygulamayla beraber san-
cak sistemini kaldırarak yerine kafes usulünü ge-
tirmiştir.

(Cevap C)

12. Rumlar, Nasturiler, Maruniler ve Süryaniler Os-
manlı’da yaşayan azınlıklardır. Etrüskler, İtalya’da 
Romalılardan önce yaşamış bir kavimdir. Osman-
lı Devleti’nde yaşayan azınlıklardan biri olduğu 
söylenemez.

(Cevap D)
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1. Osmanlı Devleti Fatih Dönemi’nde Anadolu haki-
miyeti için Akkoyunlu Devleti ile (1473 Otlukbeli 
Savaşı) ve Karamanoğulları’yla mücadele etmiş-
tir. Safeviler, Şah İsmail tarafından İran’da  kurul-
muş Şii kökenli bir devlettir. İran ile olan mücade-
lenin temelinde mezhep ayrılığı (Sünni-Şii çatış-
ması) yatmaktadır.

(Cevap E)

5. Hızır Reis’in (Barbaros Hayrettin Paşa) Osmanlı 
kaptan-ı deryası olmasıyla birlikte, ülkesi Cezayir 
savaşsız olarak Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. 
1533 yılında Cezayir Sultanı Hızır Reis’in Osman-
lı hizmetine girmesiyle, kabiliyeti ve yetenekleri ile 
Hızır Reis’in sağ kolu olan Turgut Reis de, Hızır 
Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği re-
isleri arasında yer almıştır. 

(Cevap D)

2. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
İstanbul’un fethinin sonuçları arasındadır. Osman-
lı Devleti, İstanbul’un fethiyle Katolik Hristiyanla-
rın değil Ortodoksların koruyucusu durumuna gel-
miştir. Fatih, İstanbul’u aldıktan sonra, burada bu-
lunan Ortodoks Kilisesi’ni koruması altına almış, 
onlara hoşgörüyle yaklaşmıştır. Amacı, Ortodoks 
halkın yakınlığını kazanmak ve Avrupa Hristiyan 
birliğini önlemekti. İstanbul, Ortodoksların dini mer-
keziydi. Katoliklerin merkezi Roma, Vatikan’dır. 

(Cevap A)

6. Rodos’un fethi üzerine, Malta’ya gelip yerleşen 
Sen Jan Şövalyeleri burada da Osmanlılar aley-
hinde çalışmaya başladılar. Kanuni, Malta’nın alın-
ması için Piyale Paşa, Vezir Mustafa Paşa ve Tur-
gut Reis’i görevlendirdi. İki paşa Turgut Reis’i bek-
lemeden adayı kuşattılar. Arkadan yetişen Turgut 
Reis kuşatmaya katıldı, savaşta yaralandı ve öl-
dü. Kuşatmadan vazgeçildi (1565).

(Cevap C)

8. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Yavuz’un Mısır Seferi’nin amaçları arasındadır. 
Ancak, Hristiyan birliğini parçalamak gibi bir amaç 
söz konusu değildir. Mısır Seferi, yine Osmanlı gi-
bi bir Türk-İslam devleti olan Memlükler üzerine 
düzenlenmiştir.

Mısır Seferi ile, Baharat Yolu’nun denetimi ta-
mamen Osmanlıların eline geçti. Fakat Coğra-
fi Keşifler nedeniyle yeterince yararlanılamadı.

(Cevap B)

7. Fatih, veraset anlayışına yeni bir kural getirerek 
“Ülke padişahın malıdır.” anlayışını getirmiş ve 
kardeş katli yasasını çıkarmıştır. Amacı, taht kav-
galarını önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendir-
mektir. I. Ahmet’in çıkardığı “Ekber ve erşet yasa-
sı” ile de, ailenin yaşça en büyük ve en akıllısının 
tahta geçmesi kuralı getirilmiş ve kardeş katli ya-
sası yürürlükten kaldırılmıştır.

(Cevap B)

3. Yavuz’un Mısır Seferi’ne çıkmasında cihan haki-
miyeti düşüncesi (dünya imparatorluğu olma) ve 
Hicaz su yolları meselesi etkili olmuştur. Yavuz, 
Şii tehlikesini ortadan kaldırmak için İran’a (Safe-
viler üzerine) sefer düzenlemiş ve 1514 Çaldıran 
Savaşı ile Şii tehlikesini bir süre için ortadan kal-
dırmıştır.

(Cevap A)

4. Baba Zünnun ve Kalender Çelebi İsyanları Kanu-
ni zamanında çıkan Şii kökenli dinsel nitelikli ayak-
lanmalardır. Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali İs-
yanları da, yine Kanuni döneminde, bu dönemde 
görevli olan bazı valiler tarafından Osmanlı’dan 
ayrılmaya yönelik çıkartılan isyanlardır. Ancak Bo-
zoklu Celal İsyanı, I. Selim (Yavuz) zamanında 
Tokat’ta Bozoklu (Yozgat) Celal adlı bir köylünün 
mehdilik iddiası ile ayaklanmasıyla çıkmıştır.

Bozoklu Celal isyanından dolayı Osmanlı Dev-
leti’nin duraklama döneminde çıkan Anadolu is-
yanlarına, Celali İsyanları adı verilmiştir.

(Cevap C)
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9. Fatih Kanunnamesi ile kardeş katli yasasını geti-
ren Fatih’in amacı, taht kavgalarını önleyerek mer-
kezi otoriteyi güçlendirmektir. Diğer taraftan Fa-
tih’in devlet yönetiminde Türk kökenli devlet adam-
ları yerine, enderunda yetişenlere (kul kökenliler) 
yer vermesinin amacı da, padişahın mutlak otori-
tesini korumak ve güçlendirmektir.

Fatih Kanunnamesi ile, şehzadelere sancağa 
çıkma zorunluluğu getirilmiş, başa geçen padi-
şaha da kardeşlerini öldürme yetkisi verilmiştir. 
Bu yetki ile merkezi otorite güçlenmiştir.

(Cevap B)

13. Coğrafi Keşiflerle önemi yitiren Akdeniz ticaretini 
tekrar canlandırmak amacıyla Kanuni Sultan Sü-
leyman, Fransa’ya 1535 Kapitülasyonlarını ver-
miştir. Osmanlı Devleti, Mısır ve Suriye’yi ticaret 
yolları önemini yitirmeden daha önce Yavuz za-
manında fethetmiş, Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu 
Osmanlıların eline geçmiştir. Diğer taraftan Os-
manlı Devleti, Coğrafi Keşiflere katılmamış, bu ke-
şifler Doğu’ya giden yeni yollar bulmak amacıyla 
Avrupalılar tarafından düzenlenmiştir.

Kanuni, Fransızlara kapitülasyon verirken ileri 
görüşlü davranmış ve antlaşmayı imzalayan hü-
kümdarlar sağ kaldığı sürece geçerli olacağı 
hükmünü koydurmuştur. (1535 Kapitülasyon 
Antlaşması)

(Cevap C)

10. Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde Ege 
Adalarını ve Kıbrıs’ı fethetmesi denizlerde güçlen-
me; Fransa ile kapitülasyon antlaşması yapması 
Avrupa Hristiyan birliğini parçalama; İpek ve Ba-
harat Yollarını denetimi altına alması ticaret yolla-
rına egemen olma; halifeliği ele geçirmesi de İs-
lam dünyasının lideri olma politikaları ile bağlan-
tılıdır. Ancak, verilen gelişmeler içerisinde, Ana-
dolu Türk siyasal birliğini sağlamaya yönelik bir 
çalışma verilmemiştir.

(Cevap C)

14. Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı üze-
rinde yarattığı olumsuz sonuçları ortadan kaldır-
mak, bu keşiflerle önemini yitiren İpek ve Baharat 
Yolu’na tekrar önem kazandırmak için Don-Volga 
ve Süveyş Kanal Projelerini hazırlamıştır. Don-Vol-
ga Kanal Projesi ile İpek Yolu, Süveyş Kanal Pro-
jesi ile de Baharat Yolu limanlarını yeniden can-
landırmayı amaçlamıştır.

(Cevap E)

11. Fatih’in İstanbul’un fethinden sonra, Mora ve Trab-
zon Rum İmparatorluğu’na son vermesinin ortak 
amacı; Bizans’ın yeniden canlandırılması düşün-
cesine engel olmaktır. Trabzon Rum İmparatorlu-
ğu ve Mora’da yaşayanlar Bizans’la aynı soydan 
geldikleri, Rum kökenli oldukları için, ileride Bi-
zans’ı tekrar diriltmek amacıyla herhangi bir giri-
şimde bulunabilirlerdi. Fatih, her ikisini de ortadan 
kaldırarak bu tehlikeyi önlemek istemiştir.

(Cevap A)

12. Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde yöne-
timde görev yapan devşirme ve Türk kökenli dev-
let adamları arasındaki çekişmeler, Cem Sultan 
Olayı’nda açıkça ortaya çıkmıştır. Padişah II. Ba-
yezid ile kardeşi Cem arasında yaşanan saltanat 
mücadelesi sırasında devşirme devlet adamları 
II. Bayezid’i desteklerken, Türk kökenli devlet 
adamları da Cem’e destek vermiştir.

Fatih, kendisinden sonra oğullarından kimin pa-
dişah olacağını göstermemiş; hangisi saltanatı 
ele geçirirse ona diğer kardeşlerini öldürme yet-
kisi vermiştir. II. Bayezid, devşirme devlet adam-
larınca; Cem ise Türk asıllı devlet adamlarınca 
desteklenmiştir.

(Cevap D)
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1. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren eko-
nominin bozulmasıyla birlikte devletin nakit para-
ya olan ihtiyacı artmış, bunun sonucunda da ilti-
zam sistemi yaygınlaşmış, artık Osmanlı Devleti 
uzak yakın demeden tımarları iltizama dönüştür-
meye, iltizam usulünü tımar topraklarında da uy-
gulamaya başlamıştır. Merkezi otoritenin de za-
yıflamasıyla mültezimlerin keyfi uygulamalarda 
bulunarak halktan zorla ağır vergiler toplamaları, 
adaletten uzaklaşarak haksız uygulamalarda bu-
lunmaları, halkın tepkisine ve beraberinde Celali 
İsyanlarına yol açmıştır.

(Cevap E)

5. Duraklama dönemi ıslahatlarının kişilere bağlı kal-
ması, devlet politikası olarak benimsenmediğinin 
göstergesidir. Bu dönem yöneticileri, aksama ve 
isyanların nedenlerini aramak, bunlara çare bula-
rak devlet otoritesini sağlamak yerine, olaylara yü-
zeysel olarak bakmış, korku, baskı ve sindirme 
yöntemlerine başvurmuşlardır. Bu yüzden çeşitli 
alanlarda ıslahat adı altında yapılan girişimler ka-
lıcı olamamış, geçici bir süre huzur ve güvenliği 
sağlamaktan öteye gidememiştir. Islahat yapan 
devlet adamı döneminde, yapılan çalışmalar ba-
şarılı gibi görünmüş ama sorunların nedeni orta-
dan kaldırılmadığı için, ıslahatı yapan devlet ada-
mı öldükten sonra aynı tür sorunlar, isyanlar tek-
rar yaşanmıştır.

(Cevap A)

2. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki temel sorun, 
mezhep ayrılığı (Sünni-Şii çatışması) olmuş, İran’ın 
yaptığı Şii propagandası, Osmanlı-İran savaşla-
rının yaşanmasında etkili olmuştur. Diğer taraftan 
İran’ın Celali İsyanları’na destek vererek bu isyan-
ların büyümesinde etkili olması da Osmanlı-İran 
savaşlarının çıkmasında etkilidir. Ancak, İran’ın  
Balkan uluslarını kışkırtması gibi bir durum söz 
konusu değildir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1555’te 
İran ile yapılan Amasya Antlaşması (İran ile im-
zalanan ilk antlaşma) 1577’de bozuldu. Osman-
lı-İran Savaşları aralıklarla 1639 yılına kadar 
sürdü.

(Cevap B)

6. Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde ya-
şanan isyanların uzun süre devam etmesinde; so-
runların nedenlerinin tam olarak araştırılmaması, 
isyanlara karşı yanlış yöntemlerin uygulanması, 
sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretmek 
yerine baskı ve şiddet yöntemine başvurulması, 
ulema ve halkın da isyanlara destek vermesi et-
kili olmuştur.

(Cevap E)

7. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması, savaşların başarı-
sızlıkla sonuçlanmasına yol açmış ve bu da as-
keri düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Diğer taraftan daha fazla cülus bahşişi almak is-
teyen yeniçeriler, sık sık hükümdar değişiklikleri-
nin yaşanmasına yol açmışlar ve hükümdar deği-
şiklikleri sık olunca da cülus masrafları artmıştır. 
Fakat, Yeniçeri Ocağı’nın bozulmasının, veraset 
sisteminde bir değişikliğe neden olduğu söylene-
mez. 

(Cevap C)

3. IV. Murat, İran üzerine Revan ve Bağdat Seferle-
rini düzenlemiş ve başarı elde etmiştir. Revan Se-
feri ile Ahıska, Revan (Erivan) ve Kafkasların bir 
bölümü Osmanlı tarafından ele geçirilmiştir. Bağ-
dat Seferi ile de Bağdat yeniden Osmanlı hima-
yesine geçmiştir. IV. Murat bu savaşlarda ordusu-
na bizzat komuta etmiş ve “Bağdat Fatihi” olarak 
anılmıştır.

IV. Murat, Revan ve Bağdat Seferlerini düzen-
leyerek İran ile bugün dahi geçerliliğini koruyan 
Kasr-ı Şirin Antlaşması’nı yapmıştır.

(Cevap D)

4. IV. Murat, yönetimin aksayan yönlerini ve karga-
şanın nedenlerini ortaya çıkarmak amacı ile, dev-
let büyüklerinden raporlar istedi. Koçi Bey’in ra-
porunu beğendi, fakat uygulayamadan öldü. İs-
yanların baskı ve şiddet yoluyla bastırılması ve 
ekber ve erşet usulünün getirilmesinin, kötüye gi-
dişatın asıl nedenlerinin anlaşılmaya çalışılmasıy-
la bir ilgisi yoktur.

(Cevap A)
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9. I. Ahmet’in ekber ve erşet uygulamasıyla beraber, 
hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesinin tahta geç-
mesi kuralını getirmesindeki amaç, veraset siste-
mindeki belirsizliği gidererek taht kavgalarını ön-
lemekti. Yani, hükümdar olacak kişi belli olunca, 
taht kavgaları olmayacaktı. Böylece merkezi oto-
riteyi güçlendirmek ve Osmanlı hanedanının de-
vamının sağlanması amaçlanmıştı. Ayrıca bu uy-
gulamayla, padişahın kardeşlerine de hükümdar 
olma hakkı tanınmıştır. 

(Cevap E)

13. XVII. yüzyılda Osmanlı devlet adamları tarafından 
yazılan nasihatnamelerde Fatih, Yavuz ve Kanu-
ni gibi padişahların yaptıklarının, ileri sürülen öne-
riler için kanıt olarak kullanılmasına bakılarak; ba-
şarılı padişahların örnek alındığı ve devlet adam-
larının görüşlerini daha önceki uygulamalarla kuv-
vetlendirmeye çalıştığı yargılarına ulaşılabilir. Fa-
kat, padişahların yönetimdeki etkinliğinin arttığı 
ifadesine varılamaz. 

(Cevap C)

10. İstanbul İsyanları, cülus bahşişlerini yeterli gör-
meyen ve maaşlarını ayarı düşük paralarla alan 
yeniçeriler tarafından çıkartılan isyanlardır. Vak’a-i 
Vakvakiye (Çınar Olayı) de IV. Mehmet zamanın-
da çıkan bir İstanbul ayaklanması olup yeniçeri-
lerin isteği üzerine bir sürü devlet adamı öldürtül-
müştür. Bu durum, ordunun yönetimdeki etkinliği-
nin arttığının ve yeniçerilerin çıkarlarını korumak 
istediklerinin göstergesidir. Halkın, ekonomik sı-
kıntılar nedeniyle yeniçerilere destek vermesi gi-
bi bir durum söz konusu değildir. Ekonomik zor-
luklar ve vergilerin ağırlığı gibi nedenlerle halk ta-
rafından çıkartılan isyanlar Celali (Anadolu) İsyan-
larıdır.

(Cevap C)

11. Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda, yani Durakla-
ma Dönemi’nde bazı Avrupa devletleri ile imzala-
dığı antlaşmalarda Kanuni Dönemi’ndeki koşulla-
rın geçerli olmasını istemesinin amacı, Yükselme 
Dönemi’nde Avrupa karşısında kazandığı üstün-
lüğünü korumak istemesidir.

Osmanlı Devleti, en geniş sınırlarına durakla-
ma döneminde ulaşmıştır. (Ferhat Paşa Antlaş-
ması ile Doğu’da, Bucaş Antlaşması ile Batı’da 
en geniş sınırlara ulaşılmıştır.)

(Cevap B)

12. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda sancak siste-
minin kaldırılarak yerine kafes sisteminin getiril-
mesiyle birlikte, şehzadelerin halkı tanımayan, 
halktan uzak kişiler olarak yetişmesi ve padişah-
ların halka yabancılaşması, diğer taraftan devlet 
işlerinden anlamayan deneyimsiz padişahların 
tahta çıkması, devlet otoritesinin zayıflamasına, 
saray kadınları ve bazı devlet adamlarının devlet 
işlerine karışmasına, halkın devlete olan güveni-
nin azalmasına neden olmuştur.

I. Ahmet ile beraber uygulanmaya başlanan ek-
ber ve erşet sistemi ile taht kavgaları engellen-
mek istenmiş; ancak şehzadelerin sancağa çık-
ma usulleri ortadan kalkmıştır.

(Cevap A)

8. Osmanlı şehzadelerinin sancaklara gönderilme-
sine son verilerek, kafes usulüyle saray içinde ye-
tişmeye başlamaları, devlet yönetiminden ve as-
kerlikten anlamayan deneyimsiz şehzadelerin tah-
ta çıkmasına neden olmuştur. Bu durum devlet 
otoritesinin zayıflamasına ve dolayısıyla devlet 
adamlarının yönetimdeki etkinliğinin artmasına yol 
açmıştır. Bu uygulamanın, padişah yetkilerinin sı-
nırlandırılması ile bir ilgisi yoktur. 

(Cevap D)
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1. İstanbul Ayaklanmalarının çıkmasında ulemalar 
ve valide sultanlar etkili olmuş, bazı devlet adam-
ları ve saray kadınlarının kendi çıkarları doğrultu-
sunda yeniçerileri kışkırtmaları bu isyanların çık-
masında önemli rol oynamıştır. Yeniçeriler de is-
yanlarında özellikle ulemanın desteğini almaya 
büyük önem göstermişlerdir. Böyle davranmala-
rının temel nedeni, hareketlerini halka yasal gös-
termekti. Tımar sisteminin bozulması ve softa de-
nilen medrese öğrencileri Celali İsyanlarının çık-
masında etkili olmuştur. 

(Cevap C)

5. Osmanlı Devleti’nde yaşanan yeniçeri isyanları 
bazı devlet adamlarının görevden uzaklaştırılma-
sı, hatta öldürülmesine neden olarak devlet otori-
tesinin sarsılmasına yol açmıştır. Diğer taraftan 
yenilik hareketlerinin kesintiye uğraması, özellik-
le batı tarzı askeri ıslahatların önünde büyük bir 
engel olarak bu çalışmaların başarısızlıkla sonuç-
lanmasında da etkili olmuşlardır. 

(Cevap E)

2. II. Viyana Kuşatması’nın ardından Kutsal İttifak 
devletleri ile yapılan savaşlar sonucunda imzala-
nan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk 
kez batıda büyük ölçüde toprak kaybetmiştir. Ay-
rıca bu antlaşma Osmanlı’nın imzaladığı ilk ulus-
lararası antlaşma olup 25 yıl sürecek ve Avustur-
ya’nın garantörlüğü altında olacaktı.

Karlofça Antlaşması, Osmanlı’nın Avrupa’daki 
ilerleyişinin durduğunu, hatta gerilemeye başla-
dığını göstermiştir. Bu gerileme, 1921 yılındaki 
Sakarya Savaşı’na kadar sürmüştür. Osmanlı-
lar, 1448 II. Kosova Zaferi ile elde ettikleri Avru-
pa’daki üstünlüklerini yitirmiş, üstünlük Avrupa-
lılara geçmiştir.

(Cevap D)

6. Bucaş Antlaşması, 18 Ekim 1672 tarihinde Os-
manlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmış bir 
antlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin top-
rak kazandığı son antlaşmadır. Bu antlaşma ile 
Osmanlı Devleti, Podolya’yı almıştır. Ayrıca Os-
manlı Devleti, Bucaş Antlaşması ile batıda en ge-
niş sınırlarına ulaşmıştır.

Bucaş Antlaşması, Osmanlıların topraklarına 
toprak kattığı son antlaşmadır.

(Cevap A)

3. Bahçesaray Antlaşması ya da Cehrin Antlaşma-
sı, 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Os-
manlı Devleti ile Rusya arasında Bahçesaray, Kı-
rım’da 3 Ocak 1681’de imzalanmış olan bir ant-
laşmadır. Aynı zamanda Rus Çarlığı ile Osmanlı 
Devleti arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır.

(Cevap C)

4. 1514 Çaldıran Savaşı (Yavuz Dönemi), 1555 
Amasya Antlaşması ve 1533 İbrahim Paşa Ant-
laşması (Kanuni Dönemi) Osmanlı Devleti’nin Yük-
selme Dönemi (1453-1579) gelişmeleridir. Osman-
lı Devleti’nin İran ile imzaladığı 1611 Nasuh Paşa 
Antlaşması ve 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile 
Avusturya’yla imzaladığı 1664 Vasvar Antlaşma-
sı Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi (1579-
1699) gelişmeleri arasında yer almaktadır.

(Cevap B)
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9. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Dev-
leti, Rusya’ya savaş tazminatı ödemekle yükümlü 
tutulmuş ve bu da Osmanlı maliyesini ağır bir yük 
altına sokmuştur. Bu mali yükü azaltmak amacıy-
la Osmanlı Devleti, Esham usulünü uygulamaya 
koymuştur. Esham usulü, bir iç borçlanma çeşidi-
dir. Devletin ekonomik yapısında meydana gelen 
bozulmalar nedeniyle oluşan para ihtiyacını gider-
mek için III. Mustafa zamanında çıkarılmış, I. Ab-
dülhamit Dönemi’nde uygulanmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti ilk iç borcunu I. Abdülhamit dö-
neminde Esham usulünü kullanarak almıştır. 
Osmanlı Devleti para ihtiyacını karşılamak için  
çıkardığı Esham Senetlerini satarak para ihtiya-
cını karşılamıştır. İlk dış borçlanma 1854 yılın-
da Kırım Savaşı sırasında Abdülmecid döne-
minde yapılmıştır.

(Cevap B)

13. Venediklilerin elinde bulunan Girit Adası’nın Os-
manlılar tarafından ele geçerilmesi Ege ve Doğu 
Akdeniz güvenliği için gerekli görülmekteydi. Bu 
amaçla kuşatılan Girit Adası’nın fethi 1645 yılın-
da başlayıp 1669 yılına dek sürdü ve 24 yıllık bir 
kuşatmadan sonra Girit Osmanlılar tarafından fet-
hedildi.

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesi Osmanlı Dev-
leti’nin eski gücünde olmadığını göstermekte-
dir.

(Cevap C)

10. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler Cela-
li İsyanlarının nedenleri arasında yer almaktadır. 
Ancak, iltizam sisteminin yaygınlaşması, mülte-
zimlerin halktan zorla ağır vergiler toplaması ve 
halkın bu ağır vergileri ödeyememesi, Celali İs-
yanlarının sonucu değil, nedenlerinden biridir. 

(Cevap E)

14. Venedik ve Rusya, Osmanlı Devleti’nin XVII. yüz-
yılda mücadele ettiği devletler arasındadır. Ancak, 
İngiltere ve Fransa ile ilişkiler XVIII. yüzyıl sonla-
rından itibaren başlamıştır. 

(Cevap A)

11. Osmanlı Devleti’nde saray giderlerinin artması, 
savaşların kaydedilmesiyle ganimetlerin azalma-
sı, Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yollarının 
yön değiştirmesiyle gümrük gelirlerinin azalması, 
Osmanlı ekonomisinin bozulmasında, gelir kay-
naklarının azalmasında etkili olmuştur. Ancak ilti-
zamın yaygınlaşmasıyla gelirlerinde azalma oldu-
ğu söylenemez. İltizam sistemi ile devlet, nakit pa-
ra ihtiyacını gidermiştir.

(Cevap A)

12. Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozul-
ması ve merkezi yönetimin zayıflaması, hazine-
nin vergi gelirlerinin ve tımarlı sipahi sayısının azal-
ması üzerinde etkili olmuştur. Devlet, nakit para 
ihtiyacını karşılayabilmek için iltizam sistemini yay-
gınlaştırınca, tımar sistemi çökmüş, bu da üreti-
min, vergi gelirlerinin ve tımarlı sipahi sayısının 
azalmasına yol açmıştır. Ancak bu durum ayanla-
rın nüfuzunu azaltmamış, tam tersi güçlendirmiş-
tir. Mültezimler zamanla ayan haline gelerek mer-
kezi otoritenin de zayıflamasıyla güç ve nüfuzla-
rını gittikçe artırmışlardır. 

(Cevap D)

7. Vaka-i Vakvakiye ya da Çınar Vakası; Osmanlı Dev-
leti’nde XVII. yüzyılda IV. Mehmet’in saltanatı sıra-
sında 4 Mart-8 Mart 1656 tarihleri arasında İstan-
bul’da çıkan bir yeniçeri ayaklanmasıdır. Şahkulu 
İsyanı; 1511 yılı Nisan ayında, Şah İsmail’i kurtarı-
cı olarak kabul eden Şahkulu önderliğindeki Kızıl-
başlar tarafından II. Bayezid yönetimindeki Osman-
lı Devleti’ne karşı gerçekleştirilmiş bir isyandır. Do-
layısıyla bu iki gelişme 1699 Karlofça Antlaşması’n-
dan önce yaşanmıştır. Fakat Edirne Olayı ve Va-
ka-i Hayriye, Karlofça Antlaşması’ndan sonra ya-
şanan gelişmelerdir. Edirne Vakası, 1703 yılında 
İstanbul’da başlayan, Edirne’den Osmanlı Devle-
ti’ni yönetmekte olan Osmanlı padişahı II. Mustafa 
ile hocası ve yakın danışmanı Şeyhülislam Feyzul-
lah Efendi aleyhine gelişen büyük bir ayaklanma-
dır. Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 
tarihinde, Osmanlı padişahı II. Mahmut tarafından 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olayıdır.

(Cevap D)
8. I. Ahmet “Ekber ve erşet kuralı”nı getirerek, hane-

danın yaşça en büyük ve en akıllısının tahta geç-
mesi kuralını başlatmış, ayrıca şehzadelerin san-
cağa çıkması geleneğine son vererek, yerine şeh-
zadelerin saray içinde yetişmesi anlamına gelen 
kafes usulünü getirmiştir. I. Ahmet’in veraset an-
layışında yaptığı bu düzenlemenin amacı, taht 
kavgalarını önleyerek merkezi otoriteyi güçlendir-
mekti. 

(Cevap E)
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1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi geleneğine 
son verilmesiyle beraber, şehzadeler yönetim de-
neyimi ve tecrübe kazanamamışlar, devlet işlerin-
den ve askerlikten anlamayan, halkı tanımayan, 
halktan uzak kişiler olmuşlardır. Deneyimsiz ve 
yetersiz padişahların tahta çıkması da yönetimin 
bozulmasının temel nedeni olmuştur. Ancak, bu 
uygulamanın taht mücadelelerini artırdığı söyle-
nemez. 

(Cevap B)

5. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarından iti-
baren askeri yapının bozulmasıyla birlikte savaş-
ların uzaması; asker kaçaklarının ve dolayısıyla 
asker ihtiyacının artması, komuta kademelerinde 
sık değişiklik yaşanması gelişmeleri üzerinde et-
kili olmuştur.

(Cevap E)

2. 1590 Ferhat Paşa Antlaşması, 1618 Serav Ant-
laşması ve 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osman-
lı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde İran ile im-
zaladığı antlaşmalardır. 

Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti do-
ğuda en geniş sınırlara ulaşmış, Kasr-ı Şirin Ant-
laşması ile de bugünkü Türkiye-İran sınırı bü-
yük ölçüde çizilmiştir.

(Cevap D)

6. Padişah değişikliklerinin sık yaşanması ile yöne-
timde istikrarın kurulamaması ve eğitim sistemi-
nin bozulması, Osmanlı Devleti’nin duraklama dö-
nemine girmesinin iç nedenleri arasındadır. An-
cak, Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön değiş-
tirmesi ve devletin doğal sınırlara ulaşması, du-
raklamanın dış nedenleridir.

(Cevap A)

8. Osmanlı Devleti, İran ile imzaladığı 1590 Ferhat 
Paşa Antlaşması ile doğuda, Lehistan ile imzala-
dığı 1672 Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş 
sınırlara ulaşmıştır.

(Cevap C)

7. Osmanlı Devleti ekonomisinin bozulmasıyla bir-
likte, hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamak 
amacıyla iltizam ve esham sistemlerine başvur-
muştur. İltizam; bir gölgenin vergi gelirlerini topla-
ma hakkının peşin kara karşılığı bazı kişilere dev-
redilmesidir. İltizam alanlara da mültezim denir. 
Mültezim devlete nakit olarak vergi (para) öder, 
bir yıl sonra devlet adına halktan vergi toplardı. 
Esham usulü ise, bir iç borçlanma çeşididir. Es-
ham kelimesi, pay ve hisse anlamlarına gelmek-
tedir. Osmanlı dönemindeki pay ve gelir ortaklığı 
senetlerini ifade etmekteydi. Devlet, para ihtiyacı-
nı karşılamak için, bu senetleri para karşılığında 
satmaya başladı. Mukataa adı verilen vergi ka-
lemlerine ait yıllık gelirler, senet halinde dilimlere 
ayrılmaktaydı. Bu dilimlerin parçalarına ise mua-
cele denilmekteydi. Muaceleler, peşin para karşı-
lığında isteyen herkese satılabiliyordu. Ekberiyet 
sistemi, yaşça en büyük veliahtın tahta geçmesi-
dir ve bunun nakit para ihtiyacını karşılama ile bir 
ilgisi yoktur.

(Cevap C)

3. Osmanlı Devleti’nde Kanun-u Kadim’e aykırı dav-
ranılarak Yeniçeri Ocağı’na usulsüz asker alımı, 
ilk kez III. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Bun-
dan sonra da gelişigüzel adamlar devşirme yasa-
sına aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na girmeye baş-
lamışlar ve devşirme kurallarına aykırı davranmış-
lardır. Yeniçeri Ocağı gitgide bozulmuş, “Ocak dev-
let içindir.” anlayışını terk ederek, “Devlet ocak 
içindir.” anlayışı ile hareket etmeye başlamışlar-
dır. 

(Cevap E)

4. Devşirme sisteminin bozulması, maaşlarının za-
manında ödenmemesi veya ayarı düşük paralar-
la ödenmesi, XVII. yüzyılda görülen yeniçeri is-
yanlarının nedenleri arasında yer almaktadır. An-
cak, tımar sisteminin bozulması ve yerel yönetici-
lerin halka baskı yapması, adaletten uzaklaşarak 
haksız uygulamalarda bulunmaları, Celali İsyan-
larının nedenleridir.

(Cevap E)
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9. Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa, II. 
(Genç) Osman ve Köprülü Mehmet Paşa, XVII. 
yüzyıl Osmanlı ıslahatçılarıdır. Fakat Humbaracı 
Ahmet Paşa, XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunun 
ıslahı için çalışmalar yapan Fransız asıllı Osman-
lı subayıdır. Asıl adı Alexandre Comte de Bonne-
val olan Humbaracı Ahmet Paşa, Osmanlı Devle-
ti için çeşitli hizmetlerde bulundu. Bonneval’in ça-
lışmaları sonucunda Osmanlı ordusunda topçu sı-
nıfı oluşturuldu ve batı tarzı ilk askeri okul açıldı. 

(Cevap D)

13. Osmanlı Devleti’nde, 300 yıl süren kuruluş ve yük-
selme dönemlerinde tahta çıkan hükümdar sayı-
sı on iki olduğu halde, sadece 120 yıl süren Du-
raklama Dönemi’ndeki hükümdar sayısı da on iki-
dir. Sık padişah değişikliğinin olması ve dolayısıy-
la sadrazamların da görev sürelerinin kısa olma-
sı, istikrarın ve uygulamalarda sürekliliğin sağlan-
masını engellemiştir. 

(Cevap D)

10. Tımar sisteminin bozulmasıyla üretim azaldığı için 
devletin vergi gelirleri de azalmıştır. Tımarlı sipa-
hi sayısının azalması üzerine paralı asker alınma-
sı devletin hazinesini olumsuz etkilemiş, maddi sı-
kıntı çeken devlet halka ağır vergiler yüklemeye 
başlamıştır. Tımarlarını kaybeden ve ağır vergiler 
altında ezilen halk şehirlere göç etmeye başlamış-
tır. Böylece ekonomik anlamda önemli bir kayna-
ğını kaybeden devlet, ayrıca işsizlik ve göç gibi 
yeni sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. İş 
bulamayanlar eşkiyalık faaliyetlerinde bulunduk-
larından şehirlerde asayiş problemleri de artmış-
tır. 

(Cevap D)

14. Osmanlı Devleti’nde saray harcamalarının artma-
sı ve masrafların fazlalaşması, devletin halka ağır 
vergiler yüklemesine yol açmış, bu da sosyal so-
runlara ve toplumsal ayaklanmalara sebep olmuş-
tur.. Diğer taraftan atamaların rüşvet ve iltimasla 
yapılması devlet adamlarının yetersizleşmesine 
ve dolayısıyla yönetimin bozulmasına neden ol-
muştur. Dolayısıyla Katip Çelebi, eserinde, idari, 
sosyal ve ekonomik alanların tümü ile ilgili görüş-
lere yer vermiştir. 

(Cevap E)

16. Köprülü Mehmet Paşa’nın, kargaşa ve sorunlara 
yol açan İstanbul ulemasını, ülkenin çeşitli yerle-
rine göndermesinin amacı, ülke içerisinde huzur 
ve güvenliği sağlayarak merkezi otoriteyi güçlen-
dirmektir. 

(Cevap A)

15. Kapıkulu askerleri paralı askerlerdir. Devletten üç 
ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlar ve her taht 
değişikliğinde onlara cülus bahşişi dağıtılırdı. Do-
layısıyla kapıkulu askerlerinin sayısı artınca, on-
lara ödenen ulufelerin ve cülusların miktarı da art-
mış, bu da hazinenin askeri giderlerinin artması-
na neden olmuştur. Ayrıca padişahların sık aralık-
larla değişmesi, cülus bahşişlerinin de sık veril-
mesine yol açmış ve yine bu da askeri giderleri 
artırarak ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. 
Celali İsyanlarının çıkması, askeri harcamaların 
artması ile doğrudan bağlantılı bir gelişme değil-
dir.

Kapıkulu Ordusu, devşirme yoluyla toplanan ve 
Müslüman yapılan Hristiyan gençlerden oluştu-
rulmuştur. Devletten ulufe adı verilen üç aylık 
bir maaş ile her padişah değişikliğinde cülus 
bahşişi alan padişahın has ordusu idi.

(Cevap C)

11. II. Osman’ın (Genç Osman) ulema sınıfının yöne-
timdeki etkinliğini azaltması ve Yeniçeri Ocağı’nı 
kaldırmak istemesinin amacı, merkezi otoriteyi 
güçlendirmektir. Fakat, saray dışından evlilik ya-
parak padişahların halktan bir kız ile evlenmesi 
geleneğini yeniden başlatmasının amacı, sarayın 
halk ile kopmuş olan bağlarını tekrar kuvvetlen-
dirmektir.

(Cevap C)

12. XVII. yüzyılda Osmanlı devlet adamları, kötüye 
giden idari yapıyı düzeltmek için, yönetimin aksa-
yan yönlerini ve bozulmaların nedenlerini ortaya 
çıkarmaları için devlet büyüklerinden raporlar is-
temişler, rüşvet ve iltiması (adam kayırma) engel-
lemeye çalışmışlardır. Ancak XVII. yüzyılda Os-
manlı Devleti, kendisini Avrupa’dan daha üstün 
görmüş ve Avrupa’daki gelişmeleri takip etme ge-
reği duymamış, batıdaki gelişmeler göz ardı edil-
miştir.

(Cevap B)
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1. III. Selim, III. Ahmet, I. Abdülhamit ve Humbaracı 
Ahmet Paşa XVIII. yüzyıl ıslahatçılarıdır. Fakat, 
Tarhuncu Ahmet Paşa XVII. yüzyıl ıslahatçıların-
dan biri olup Osmanlı’da ilk denk bütçeyi hazırla-
mıştır.

Tarhuncu Ahmet Paşa, bütçe ve gelir-gider ko-
nusunda ayrıntılı çalışmalar yaptı. Bütçe açığı-
nın en önemli nedeninin, saray masraflarından 
kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bütçeyi denk-
leştirmek için gereksiz masrafları kaldırdı. Fa-
kat çıkarları elden gidenlerin aleyhindeki çalış-
maları sonucu idam edildi ve girişimi sonuçsuz 
kaldı.

(Cevap E)

5. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulması, 
iltizamın yaygınlaşması ve merkezi otoritenin za-
yıflaması gibi nedenlerle ayanlık kurumu ortaya 
çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde taşrada güç ve zen-
ginlik kazanmış kişiler ayan olarak nitelendirilirdi. 
Merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemde ayan 
konumunda olan yerel beylerin nüfuzu genellikle 
bulundukları şehir ve kasabaların sınırlarını aşa-
mazdı. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren güç kazan-
maya başladılar. Bu durumun en önemli sebeple-
rinden biri, tımar sisteminin bozulması ve vergi 
toplamada iltizam sisteminin yayılmasıdır. Ayan-
lar mültezim olarak köylülerden fazla vergi topla-
maya başladılar. Bu durum ekonomik güçlerinin 
artmasını sağladı. Bazıları güçlerini çok fazla art-
tırdılar ve geniş bölgelerde etkili olmaya başladı-
lar. Ekonomik güçleri artınca askeri açıdan da güç-
lendiler. Merkezi otoritenin gücü azaldı. Birçok böl-
gede ayanlar yarı bağımsız yöneticiler haline gel-
di. 

(Cevap A)

2. Fransızca, III. Selim döneminde askeri okullarda 
zorunlu ders olarak okutulmaya başlanmıştır. III. 
Selim zamanında okullarda ilk kez yabancı dil der-
si okutulmaya başlanmış, ilk okutulan yabancı dil 
ise Fransızca olmuştur.

(Cevap B)

6. Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşması ile başla-
mış ve 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona ermiş-
tir.

Lale Devri ilk defa Batılılaşma hareketlerinin 
başladığı dönemdir. Bu dönemde ilk kez, Avru-
pa bilim ve tekniği örnek alınarak yenilik hare-
ketlerine girişilmiştir.

(Cevap D)

8. 1736-1739 Osm-Rus-Avusturya Savaşları sıra-
sında Fransa arabuluculuk yaparak 1739 Belgrat 
Antlaşması ile kapitülasyonlara süreklilik kazan-
dırmayı başarmıştır. 1774 Küçük Kaynarca Ant-
laşması ile de Rusya’ya ilk kez kapitülasyon ve-
rilmiştir. Yaş Antlaşması’nda kapitülasyonlarla il-
gili bir maddeye rastlanmamaktadır.

(Cevap D)

7. Osmanlı Devleti’nin Rusya üzerine düzenlediği 
1711 Prut Seferi sırasında Osmanlı ordusunun ba-
şında bulunan sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’dır.

(Cevap C)

3. III. Selim Dönemi’nde Nizam-ı Cedit adıyla batı 
tarzı yeni bir ordu kurulmuş ve bu yeni kurulan or-
dunun ve yapılacak ıslahatların giderlerinin karşı-
lanması amacıyla da İrad-ı Cedit adıyla yeni bir 
hazine oluşturulmuştur. Dolayısıyla parçada veri-
len boşluklara gelmesi gereken kavramlar, “B” se-
çeneğinde verilmiştir.

III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedit Ordusu’nun 
başarısı, 1798 yılında Fransızların Mısır’ı işga-
linde görülmüştür. Cezzar Ahmet Paşa komuta-
sındaki Nizam-ı Cedit Ordusu, Akka önlerinde 
Napolyon’un komuta ettiği Fransız ordusunu 
yenmiştir.

(Cevap B)

4. Duraklama ve gerileme dönemi ıslahat hareketle-
ri, bazı ıslahatçı devlet adamlarının eseridir ve yu-
karıdan gelme bir harekettir. Her iki dönemde de 
savaşlardaki yenilgilere son vermek adına askeri 
alanda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak ıslahat 
adı altında yapılan çalışmalar kalıcı olamamış, 
uzun süreli bir iyileşme sağlayamamış, devleti kö-
tü gidişattan kurtaramamıştır. 

(Cevap E)
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9. Grek Projesi, 1787-1792 yılları arasında Osman-
lılar ile savaşan Avusturya ve Rusya’nın yürütmüş 
olduğu gizli plandır. Bu plana göre; Avusturya ve 
Rusya, Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını 
aralarında paylaşmışlardır. Osmanlı Devleti’ni Ru-
meli’den atabilirlerse, başkent İstanbul olmak üze-
re Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kuracaklar ve 
başına II. Katerina’nın torununu getireceklerdi.

(Cevap B)

13. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yaşanan ye-
nilgilerden sonra sadrazamların değiştirilmesi, ye-
nilgilerin sorumluluğunun devlet adamlarına yük-
lendiğini göstermektedir.

(Cevap A)

10. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti ile 
Rusya arasında yapılan 1768-1774 Osmanlı-Rus 
Savaşı’na son veren ve Osmanlı Devleti’nde 
önemli toprak kayıplarına yol açan, Osmanlı’nın 
tarihi boyunca imzaladığı en ağır koşullu antlaş-
malardan biridir. Soruda verilen özellikler, Küçük 
Kaynarca Antlaşması ile ilgilidir.

Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile, Bal-
kanlarda istediği yerde konsolosluk açabilme 
hakkını elde etmesi, ilerleyen yıllarda uygulaya-
cağı panslavizm politikasına zemin hazırlamış-
tır.

(Cevap D)

14. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Rusya ile yap-
tığı savaşlarda, Avusturya Osmanlı’ya karşı Rus-
ya ile işbirliği yapmıştır. Rusya ve Avusturya, ha-
zırladıkları Grek Projesi çerçevesinde Osmanlı’nın 
Balkan topraklarını aralarında paylaşmışlar ve bu 
doğrultuda Osmanlı’ya karşı birlikte savaşmışlar-
dır.

Türkleri Avrupa’dan atmaya yönelik olarak ha-
zırlanan Grek Projesi’ne göre; İstanbul merkez 
olmak üzere bir Rus prensinin yöneteceği Grek 
Devleti kurulacaktı. Doğu Sisteminin Büyük Pla-
nı olarak da bilinmektedir.

(Cevap C)

11. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan bilgiler, 1739 
Belgrat Antlaşması’na ait özelliklerdir. Fakat Rus-
ya’nın kapitülasyonlardan yararlanma hakkını el-
de etmesi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile il-
gilidir.

Belgrat Antlaşmalarında arabuluculuk yapan 
Fransa’ya 1535’te verilen kapitülasyonlar I. Mah-
mut tarafından sürekli hale getirilmiştir. Bu ant-
laşmayı diğer Avrupalı devletler Osmanlı Dev-
leti’ne karşı koz olarak kullanmışlardır.

(Cevap E)

12. Osmanlı Devleti ilk kez 1718 Pasarofça Antlaş-
ması ile Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğünü 
kabul etmiş ve Batı’nın üstünlüğüne ulaşabilmek 
için Batı tarzı ıslahatlar yapmaya başlamıştır. Do-
layısıyla XVIII. yüzyıl ıslahatları için II. öncüle ula-
şılabilir. Fakat, I. ve III. öncüllere varılamaz. Batı 
tarzı ıslahatlar her alanda yapılmamış, XVIII. yüz-
yıl ıslahatları özellikle askeri alanda yoğunlaşmış-
tır. Yönetim ve hukuk ıslahatları XIX. ve XX. yüz-
yılda gerçekleşmiştir. Diğer taraftan XVIII. yüzyıl 
ıslahat hareketleri ileri görüşlü bazı devlet adam-
larının öncülüğünde gerçekleşmiş, ancak halka 
indirilememiş, bağnaz ve cahil zümrelerin diren-
mesi ile karşılaşmıştır. Özellikle yeniçerilerin kar-
şı koyması sonucu birtakım kanlı olaylar meyda-
na gelmiştir. 

(Cevap C)
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1. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılına ilişkin olarak 
A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler doğ-
rudur. Ancak XVIII. yüzyıl ıslahatları daha çok as-
keri alanda gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, ön-
ce Batı’nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul 
ederek Batı tarzı askeri ıslahatlar yapmıştır. Yö-
netim ve hukuk alanındaki ıslahatlar, XIX. ve XX. 
yüzyıllarda gerçekleşmiştir.

(Cevap B)

5. Avrupa’nın Paris, Viyana, Berlin, Londra gibi önem-
li başkentlerinde elçilikler açılması, Avrupa dille-
rinden bilimsel ve teknik eserlerin tercüme edil-
mesi ve Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmesi, 
Avrupa’daki gelişmeleri takip etme amacına yö-
nelik çalışmalardır.

Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmiz Sekiz Meh-
met Çelebi’dir. Mehmet Çelebi Efendi, notlarını 
Sefaretname adlı eserde toplamıştır.

(Cevap A)

2. Saray harcamalarının artması ve halktan alınan 
vergilerin artırılması, Patrona Halil İsyanı’nın eko-
nomik nedenlerden kaynaklandığını göstermek-
tedir.

Patrona Halil İsyanı, Lale Devri’nde başlatılan 
lüks ve eğlenceye, aşırı harcamalara, savurgan-
lığa karşı halkın bir tepkisidir.

(Cevap D)

6. Osmanlı-Rus ilişkilerinde temel sorun, Rusya’nın 
açık ve sıcak denizlere (Akdeniz) inme isteğidir. 
Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinden Akdeniz’e 
inebilmesi için, izleyebileceği üç yol vardı. Bunlar-
dan birincisi; Kırım- Karadeniz-Boğazlar üzerin-
den inebilirdi. İkincisi; Balkanlar üzerinden inebi-
lirdi. Üçüncüsü de; Kafkaslar-Doğu Anadolu-İs-
kenderun Körfezi üzerinden inebilirdi. Bunlardan 
en çok tercih ettiği birinci yoldu. Yani Kırım-Kara-
deniz-Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inmek Rus-
ya’nın temel amacıydı.

(Cevap E)

7. 1739 Belgrat Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin 
XVIII. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma-
dır. Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşması 
ile Avusturya’ya verdiği yerleri, Belgrat Antlaşma-
sı ile geri almıştır. Avusturya ve Rusya karşısında 
kazançlı bir antlaşma imzalaması, Osmanlı’nın 
hala güçlü bir devlet olduğunu gösterir. Rusya, 
Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundur-
mamayı kabul etmekle, Karadeniz’in bir Osmanlı 
denizi olduğunu da kabul etmiştir. Fakat, Osman-
lı’ya karşı milliyetçi bir ittifak kurulduğu yargısına 
varılamaz. Milliyetçilik akımının etkileri, Osmanlı 
Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren görülmeye baş-
lanmıştır.

(Cevap D)

3. Yeniçerilerin yeni kurulan Nizam-ı Cedit Ordu-
su’nun varlığından rahatsız olmaları ve kaldırıl-
masını istemeleri, ıslahatlar konusunda padişaha 
destek verecek yönetici kadronun olmaması, dev-
letin siyasi ve ekonomik olumsuzluklar içinde bu-
lunması, yani her üç unsur da III. Selim Dönemin-
de yapılan ıslahatların başarıya ulaşmasını engel-
lemiştir. 

(Cevap E)

4. III. Ahmet, Patrona Halil İsyanı ile tahttan indiril-
miş ve Lale Devri sona ermiştir. III. Selim de Ka-
bakçı Mustafa Ayaklanması ile tahttan indirilmiş, 
Nizam-ı Cedit Dönemi sona ermiştir. Dolayısıyla 
her iki padişah da yenilik karşıtları tarafından taht-
tan indirilmiştir. Fakat II. Abdülhamit, meşrutiyete 
karşı olarak çıkan gerici bir isyan olan 31 Mart 
Olayı karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle taht-
tan indirilmiştir. Dolayısıyla tahttan indirilmesinde 
yenilik taraftarları etkili olmuştur. 

(Cevap C)
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9. Gerileme döneminden itibaren kapitülasyonların 
sürekli hale getirilmesi ve azınlıkların Osmanlı’dan 
ayrılmaya yönelik milliyetçi isyanlarının artarak 
devam etmesi, Osmanlı Devleti’nin uluslararası 
alandaki saygınlığını ve gücünü azaltmıştır. Fa-
kat, matbaanın kullanılması ve Avrupa’da devam-
lı elçiliklerin kurulmasının bununla bir ilgisi bulun-
mamaktadır.

(Cevap D) 13. Verilen bilgiye bakılarak; A, B, D ve E seçenekle-
rinde yer alan gelişmelere ulaşılabilir. Ancak, Avus-
turya’nın Rusya’dan yardım alamadığı yargısına 
varılamaz. Soruda, Avusturya’nın Osmanlı Dev-
leti karşısında başarısız olması üzerine Rusya’nın 
barış istemek zorunda kaldığı yazıyor. Herhangi 
bir yardımdan söz etmiyor.

(Cevap C)

10. Osmanlı Devleti’nin asker kaçaklarını affetmesi 
ve halktan alınan vergileri hafifletmesi, savaşların 
halk üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yö-
neliktir. Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmeye 
çalışılması, üretimi artırmaya ve ülkede asayişi 
sağlamaya yöneliktir. Savaşların halk üzerindeki 
olumsuz etkilerini giderme düşüncesi ile bir ilgisi 
yoktur.

(Cevap B)

14. III. Selim, yerli malı kullanımını özendirerek hal-
kın yerli malı kullanmasını teşvik etmiştir. Bunda-
ki amacı, dışarıya fazla para gitmesini önlemek 
ve Osmanlı ekonomisini güçlendirmektir.

III. Selim, 1807 Kabakçı Mustafa Ayaklanması 
sonucunda tahttan indirilmiş, bir süre sonra da  
yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Yenilik yap-
mak istediği için öldürülen ikinci padişahtır. (İlki 
II. (Genç) Osman’dır.)

(Cevap B)

11. Pasarofça Antlaşması’nda Hollanda ve İngilte-
re’nin, Belgrat Antlaşması’nda da Fransa’nın ara-
cılık yapması ve Osmanlı’nın bu antlaşmalarda 
bazı devletlerin desteğini almaya çalışması, dip-
lomatik alanda zayıf olduğunun göstergesidir. An-
cak, III. öncülde yer alan gelişme diplomatik de-
ğil, askeri alandaki yetersizliğini gösteren bir ge-
lişme olup XIX. yüzyılda aittir.

(Cevap E)

12. Kanuni zamanında Fransa’ya verilen 1535 Kapi-
tülasyonları süreli olup antlaşmayı imzalayan hü-
kümdarların sağlığı döneminde geçerliydi. Ancak 
1740 yılında yapılan antlaşma ile (I. Mahmut dö-
neminde) Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürek-
li hale getirilmiş ve ömür boyu verilmiştir. Dolayı-
sıyla I. öncülde yer alan maddenin 1740 Antlaş-
ması’nda yer aldığı söylenemez.

(Cevap A)

8. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezden 
uzak eyaletleri ile devlet merkezi arasındaki ba-
ğın zayıflaması, bazı valilerin merkezi dinlemeye-
rek kendi istekleri doğrultusunda davranmaya baş-
lamaları ve devletin merkezi dinlemeyen bu vali-
lere söz geçirememesi, merkezi otoritenin zayıf-
lamasının bir sonucudur.

(Cevap C)
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1. Verilen bilgiye bakılarak; B, C, D ve E seçenekle-
rine ulaşılabilir. Fakat, I. Mahmut’un devlet işleri-
ni şeyhülislam ve sadrazamlara bırakmayarak ken-
disinin de takip etmesinin, Osmanlı hanedanının 
devamının sağlanmak istenmesiyle bir ilgisi bu-
lanmamaktadır.

(Cevap A)

5. Avrupalı devletlere verilen ekonomik ayrıcalıklar 
olan kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi ve 
kapsamının gittikçe genişletilmesi, Osmanlı eko-
nomisinin çökmesinde doğrudan etkili olmuştur. 
Diğer taraftan paralı asker olan kapıkulu askerle-
rinin sayısı artınca, onlara ödenen maaşların ve 
cülusların miktarı da artmıştır. Ancak, ulufe alım-sa-
tımının yasaklanmasının amacı, maliyeyi düzene 
koymak ve ekonomiyi düzeltmektedir.

(Cevap D)

2. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gelişmeleri ya-
kından izlemek amacıyla Paris, Viyana gibi Avru-
pa başkentlerine elçiler göndermesine bakılarak; 
kendisini Avrupa’dan üstün görme politikasını terk 
ederek Batı’nın üstünlüğünü kabul ettiği, Batı’dan 
gelecek yeniliklere artık olumlu bakılmaya başlan-
dığı, Osmanlı Devleti’nde batılılaşma sürecinin 
başladığı ve dolayısıyla kültürel değişimlerin de 
başladığı yargılarına varılabilir. Ancak bilime, as-
keri alandan daha fazla önem verildiği ile ilgili bir 
bilgi yer almamakta olup “D” seçeneğine ulaşıla-
maz.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gelişmeleri ya-
kından izleyebilmek amacıyla Paris, Viyana ve 
Londra gibi başkentlere elçiler göndermesi, Av-
rupa’nın üstünlüğünü kabul ettiğini ve batıdan 
yararlanmaya çalıştığını göstermektedir.

(Cevap D)

6. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan sa-
vaşlarda, iki devlet arasında tampon bölge olarak 
bulunan devlet Lehistan olmuştur. Rusya’nın Le-
histan ile yaptığı savaşlarda da, Osmanlı Devleti, 
Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek için, Rus-
ya karşısında Lehistan’ı desteklemiştir.

(Cevap C)

7. Osmanlı Devleti, Avrupa siyasetini yakından takip 
edebilmek ve Avrupa’daki gelişmeleri izleyebilmek 
amacıyla ilk kez Lale Devri’nde Avrupa’ya elçiler 
göndermiş, III. Selim Dönemi’nde de Avrupa’nın 
önemli başkentlerinde daimi elçilikler açmıştır.

(Cevap B)

3. III. Selim Dönemi’nde Avrupa’ya elçiler gönderil-
mesinin amacı; Avrupa’daki gelişmeleri yakından 
takip etmek ve bunları örnek alarak Osmanlı’ya 
getirmektir. Bu durum, yani Avrupa’daki gelişme-
leri izlemesi ve bunlardan yararlanmak adına ça-
lışmalar yapması, aynı zamanda Osmanlı Devle-
ti’nin Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiğini de gös-
termektedir. Yenilik hareketlerinde tamamen dışa 
bağımlı kalınmıştır ifadesine ulaşılamaz.

III. Selim yapılacak yenilikleri belirlemek ama-
cıyla Türk ve yabancı uzmanlara layiha adı ve-
rilen raporlar hazırlatmış, ıslahatlar için Meclis-i 
Meşveret adı verilen bir danışma meclisi oluş-
turmuştur.

(Cevap E)

4. Bozulan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak ve ulema sı-
nıfının nüfuzunu kırmak gibi amaçlar, merkezi oto-
ritenin güçlendirilmesine yönelik düşüncelerdir. 
Avrupa’nın bilim, sanat ve medeniyet alanındaki 
ilerlemelerinden yararlanılmak istenmesi, Batı’nın 
bilim ve tekniğini ülkeye getirmeye, Avrupa’daki 
gelişmelerden yararlanmaya yöneliktir. Merkezi 
otoriteyi güçlendirme amacı doğrultusunda yapı-
lan bir çalışma değildir.

(Cevap C)

8. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’nde Kanuni 
zamanında Almanya’ya karşı Fransa’yı destekle-
yerek ona yardım etmiştir. Amacı; Fransa’yı Al-
manya’ya karşı kendi tarafına çekerek Avrupa Hris-
tiyan birliğini önlemekti. Gerileme Dönemi’nde de 
Osmanlı Devleti, Rusya karşısında Lehistan ve 
İsveç’i desteklemiştir. Amacı; Rusya’nın Akdeniz’e 
inmesini önlemektir. Dolayısıyla belli dönemlerde 
Osmanlılardan yardım ve destek gören devletler 
“D” seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap D)
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9. Rusya’nın Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks-
ların koruyuculuğunu üstlenmesi ve Balkanlarda 
gerekli gördüğü yerlerde konsolosluk açabilmesi, 
Osmanlı’nın iç işlerine karışmasına ortam hazır-
lamıştır. Rusya, konsolosluk açma hakkını özel-
likle Balkanlarda kullanmış ve o konsolosluklar 
aracılığıyla Balkanlarda yaşayan Slavları Osman-
lı’ya karşı kışkırtarak ayaklandırmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin Rusya’ya savaş tazminatı ödemesi, 
Osmanlı’yı ekonomik yönden güç duruma düşür-
müştür. Rusya’nın Osmanlı’nın içişlerine karışma-
sı ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap C)

13. 1736-1739 Savaşlarında Osmanlı Devleti, Avus-
turya ve Rusya’ya karşı mücadele etmiştir. Yapı-
lan savaşlar sonunda Fransa’nın arabuluculuk 
yapmasıyla her iki devlet ile Belgrat Antlaşmala-
rını imzalamıştır. Belgrat Antlaşması, Osmanlı 
Devleti’nin gerileme döneminde imzaladığı son 
kazançlı antlaşma olmuştur.

(Cevap B)

10. XVIII. yüzyıl ıslahatlarını , XVII. yüzyıl ıslahatla-
rından ayıran en önemli özellik, kendini Avrupa’dan 
üstün görme siyasetinden vazgeçerek, Avrupa’nın 
bilim teknik üstünlüğünü kabul edip Batı tarzı ye-
nilikler yapmaya başlamasıdır. Osmanlılarda Ba-
tılılaşma XVIII. yüzyılda başlamıştır. XVII. yüzyıl 
Islahatlarında Avrupa’daki gelişmeler göz ardı edil-
miş, yapılan ıslahatlara Batı etkisi yansımamıştır.

Osmanlı Devleti, kaybedilen toprakları geri al-
mak amacıyla XVIII. yüzyılda batının askeri ve 
teknik alandaki üstünlüğünü kabul etmiş ve ba-
tı etkisinde daha çok askeri alanda yenilik yap-
ma yoluna gitmiştir.

(Cevap A)

14. I. Mahmut Dönemi’nde orduya teknik subay yetiş-
tirmek üzere Kara Mühendishanesi (Mühendisha-
ne-i Berr-i Hümayun), III. Mustafa zamanında da 
donanmaya teknik subay yetiştirmek üzere Deniz 
Mühendishanesi (Mühendishane-i Bahri Hüma-
yun) açılmıştır. Bunlar, batı tarzı eğitim veren as-
keri okullardır. Dolayısıyla askeri alanda yapılan 
düzenlemelerdir.

(Cevap C)

11. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları’yla Osmanlı Dev-
leti ilk kez büyük çapta topraklar kaybetmiş ve do-
layısıyla egemenlik alanı daralmıştır. Bu antlaş-
malarla gerileme dönemine giren Osmanlı Devle-
ti, bu antlaşmalardan sonra kaybettiği toprakları-
nı geri alma politikasını başlatmış ve bu amaçla 
askeri ıslahatlara hız vermiştir. Dolayısıyla A, C, 
D ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Fakat Osman-
lı-Rus savaşları sona ermemiş; asıl bundan son-
ra başlamış, Osmanlı’nın gerileme ve dağılma dö-
nemlerinde en çok savaş yaptığı devlet Rusya ol-
muştur.

Gerileme devrinde Rusya’nın güçlü bir devlet 
olarak ortaya çıkması ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu üzerindeki emelleri, daha çok Ruslarla sa-
vaşmayı gerektirmiştir. Bunun yanı sıra Avus-
turya, Venedik, İran gibi devletlerle de savaşıl-
mıştır.

(Cevap B)

12. Avrupa’da ilk kez sürekli elçiliklerin açılması III. 
Selim, yani Nizam-ı Cedit dönemi yenilikleri ara-
sındadır. Fakat, diğer seçeneklerde yer alan ge-
lişmeler XIX. ve XX. yüzyıl ıslahatları arasında yer 
almaktadır.

(Cevap E)
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1. Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan Ertuğrul 
Fırkateyni, Osmanlı Devleti’nin Japonya ile ilişki-
lerini geliştirmek amacıyla II. Abdülhamit döne-
minde Japonya’ya gönderilmiştir. Sultan II. Abdül-
hamit, 1887’de Japonya prensinin İstanbul’u ziya-
ret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının 
ardından Japonya’ya heyet göndererek karşı zi-
yaret yapılmasını emretti. Bu ziyaret için Ertuğrul 
Fırkateyni seçildi. Ahşap bir gemi olan Ertuğrul 
Fırkateyni, II. Abdülhamit’ten Japon imparatoru 
Meiji’ye mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hedi-
yeleri götürmek amacıyla yola çıktı. Gemide top-
lam 609 mürettebat vardı. Temmuz 1889’da İstan-
bul’dan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, güzergahı bo-
yunca birçok limana uğradı. Fırkateyn, 11 ay son-
ra 7 Haziran 1890’da Japonya’nın Yokohama Li-
manı’na ulaştı. II. Abdülhamit’in, İmparator Mei-
ji’ye gönderdiği mektup ve hediyeler ulaştırıldı. 
Osmanlı heyeti, Japonya’da kaldığı üç ay boyun-
ca birçok temasta bulundu. Japon Deniz Kuvvet-
lerinin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Fırkatey-
ni 15 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıl-
dı. Japonya’dan dönüş yolunda fırtınaya yakala-
narak Pasifik Okyanusu’nun derinliklerine gömül-
dü. Bu deniz kazası, denizcilik tarihimizin en bü-
yük kazalarından biridir. 527 denizcimiz şehit ol-
muş, sadece 69 kişi sağ kurtulabilmiştir.

(Cevap C)

5. Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) II. Mahmut döne-
minde açılmış, Islahat Fermanı Abdülmecit tara-
fından yayınlanmış, Ziraat Bankası II. Abdülhamit 
zamanında, Darülfünun da Abdülaziz döneminde 
açılmıştır. Dolayısıyla A, B, C ve D seçeneklerin-
de yapılan eşleştirmeler doğrudur. Ancak Hicaz 
demiryolu, II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 
yılları arasında Şam  ile Medine arasında inşa et-
tirilen 1322 km uzunluğundaki demiryolu hattıdır.

(Cevap E)

2. 31 Mart Ayaklanması’nın ardından Kanunuesa-
si’de yapılan anayasa değişikliğiyle (1909 Anaya-
sa değişikliği) padişahın meclisi açma-kapama, 
kişileri sürgüne gönderme, savaş ve barış kararı 
alma yetkileri sınırlandırılmıştır. 

(Cevap E)

6. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Me-
celle’ye ait özelliklerdir. 1868-1876 yılları arasın-
da Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlık ettiği bir ko-
misyon tarafından derlenen Mecelle, İslami özel 
hukuk (medeni) kuralları olup Osmanlı Devleti’nin 
son yarım yüzyılında şer’i mahkemelerde hukuki 
dayanak olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla sadece 
Müslümanlar için hazırlanmıştır. Gayrimüslimler 
kendi özel hukuklarına tabiydiler.

(Cevap D)

8. Avrupa’daki bilimsel ve askeri gelişmelerin Os-
manlı ordusuna alınması sırasında şehülislamdan 
fetva alınması, dinin devlet yönetiminde etkili ol-
duğu ve batı tarzı ıslahatları hoş karşılamayan tu-
tucu, bağnaz zümrelerin tepkilerinin engellenme-
ye çalışıldığı yargılarını doğrulamaktadır. Diğer ta-
raftan Osmanlı’nın batının harp teknik ve silahla-
rını Osmanlı’ya getirmeye çalışması da Avrupa’nın 
askeri üstünlüğünü kabul ettiğini göstermektedir.

(Cevap E )

7. Osmanlı Devleti’nde dış basını takip etmek ama-
cıyla Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü’nün kurulma-
sı, II. Abdülhamit dönemine ait bir gelişmedir.

(Cevap B)

3. Parlamento üyelerinin de yasa teklif edebilmesi 
ve hükümetin padişaha değil meclise karşı sorum-
lu olması, padişahın yetkilerini kısıtlayarak monar-
şik egemenlik haklarını engellemektedir. Ancak, 
padişahın meclisi kapatma yetkisine sahip olma-
sı, egemenlik hakkının padişaha ait olduğunu ve 
monarşik gücün üstünlüğünü gösterir.

(Cevap D)

4. İngiltere’nin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasın-
dan vazgeçerek Osmanlı topraklarını işgal etme-
ye başlaması Osmanlı Devleti’ni Almanya’ya yak-
laştırmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Almanya ile izlemeye baş-
ladığı denge siyaseti, onu Almanya’nın yanında 
I. Dünya Savaşı’na sürüklemiştir.

(Cevap A)
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9. Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın ayaklanmasını tek başına bastıramayın-
ca Avrupalı devletlerden yardım istemiş, olaya İn-
giltere, Fransa ve Rusya’nın karışmasıyla bera-
ber, devletin bir iç sorunu iken dış sorun haline 
gelmiştir. I. ve III. öncüllerde verilen gelişmeler, 
Osmanlı Devleti’nde dış soruna neden olmamış-
tır.

(Cevap B)

13. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda ortaya çıkan 
azınlık isyanlarının birçoğunu bastırmasına kar-
şın, onlara birtakım haklar tanımak zorunda kal-
ması, Avrupa devletlerinin müdahalesi ve Rusya 
ile yaptığı savaşlardan yenik çıkması ile açıklana-
bilir. Azınlıkların da yönetime katılma hakkına sa-
hip olarak mecliste etkili olması azınlıklara haklar 
vermek zorunda kalmasının bir nedeni olarak gös-
terilemez.

(Cevap D)
10. Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonların yaygınlaş-

ması ve üretimde makineleşmeye geçilememesi 
ile, yerli tüccarlar yabancı tüccarlarla rekabet ede-
memişler, dışarıdan gelen ucuz ve bol Avrupa mal-
ları karşısında loncalar işlevini yitirmiş ve Osman-
lı pazarlarına Avrupalı tüccarlar egemen olmuş, 
Osmanlı pazarlarında yabancı malların sürümü 
artmıştır. Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön 
değiştirmesi Osmanlı’da gümrük gelirlerinin azal-
masına neden olmuştur.

(Cevap C)

14. Fransa’nın 1830’da Cezayir’i işgal etmesi ve Kıb-
rıs’ın geçici olarak İngiltere’ye bırakılmak zorun-
da kalınması, Avrupalı devletlerin Osmanlı toprak-
larını paylaşım alanı olarak görmeleri ile ilgili ge-
lişmelerdir. Yunanistan’ın bağımsızlığı, Osmanlı 
Devleti’nde yaşanan milliyetçi ve ayrılıkçı ayak-
lanmalarla bağlantılıdır. Yunanistan, Osmanlı top-
rakları üzerinde emelleri olan bir Avrupa devleti 
değil, Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlık unsur-
lardan birisidir. Milliyetçilik fikriyle ayaklanıp Os-
manlı’dan ayrılarak bağımsız olan ilk ulus olmuş-
tur.

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan hammad-
de ve pazar ihtiyacı, Osmanlı topraklarının stra-
tejik önemini artırmıştır. Çağın güçlü devletleri 
Osmanlı toprakları ile ilgili gizli veya açık pazar-
lıklar yapmaya başlamışlardır.

(Cevap C)

15. 31 Mart Olayı, II. Meşrutiyete tepki olarak çıkan 
gerici bir isyandır. Amacı; rejimi değiştirmek, yani 
meşrutiyetten monarşiye geri dönmektir. Dolayı-
sıyla bu isyanın çıkmasında, yenilik taraftarlarının 
bir etkisinden söz edilemez.

31 Mart Olayı, kurmay başkanlığını Mustafa Ke-
mal’in yaptığı Hareket Ordusu’nun İstanbul’a 
gelmesiyle bastırılmıştır. Olaylardan II. Abdül-
hamit sorumlu tutularak meclis kararıyla tahttan 
indirilmiş ve yerine V. Mehmet Reşat padişah 
yapılmıştır.

(Cevap A)

11. 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir Av-
rupa devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupa 
devletlerinin garantisi altına alınmıştır.

Paris Antlaşması’nın; Osmanlı Devleti’nin bir Av-
rupa devleti sayılması, toprak bütünlüğünün ga-
ranti altına alınması ve Boğazların 1841 Lond-
ra Sözleşmesi’ne göre yönetilmesi hükümleri 
Osmanlı Devleti için olumludur.

(Cevap A)

12. Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın ayaklanmasını bastıramayınca, Kavala-
lı’ya karşı Rusya’dan yardım istemiş ve sonuçta 
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 Hünkar 
İskelesi Antlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla Ka-
valalı’ya karşı oluşturulan bu Osmanlı-Rus ittifa-
kında Osmanlı Devleti’nin amacı, toprağı Mısır’ı 
korumaktır.

Hünkar İskelesi Antlaşması ile Boğazların Rus-
ya’nın çıkarları doğrultusunda bir statü kazan-
ması, Boğazlar sorununu uluslararası soruna 
dönüştürmüştür.

(Cevap E)
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1. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde etkili 
olan düşünce akımı, ırk, dil ve din ayrımı gözet-
meksizin tüm Osmanlı vatandaşlarının bir arada 
yaşamasını savunan Osmanlıcılık olmuştur. II. Ab-
dülhamit döneminde savunulan düşünce akımı 
ise, tüm Müslümanların tek çatı altında toplanma-
sını savunan İslamcılık (Ümmetçilik) anlayışı ol-
muştur.

Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık ve İslamcılık 
politikalarının başarılı olamayarak geçerliliğini 
yitirmesi, Türkçülük akımının önem kazanma-
sında etkili olmuştur.

(Cevap E)

5. Osmanlı Devleti Islahat Fermanı ile azınlıklara 
haklar tanıyarak, Avrupalı devletlerin azınlık hak-
larını bahane ederek iç işlerine karışmasını en-
gellemek istemiştir. Ayrıca, milliyetçi isyanları ön-
leyerek imparatorluğun dağılmasını engellemeyi 
ve Paris Konferansı’nda Avrupa devletlerinin des-
teğini almayı amaçlamıştır.

Tanzimat Fermanı’nda bütün halkın hakları be-
lirlenirken, Islahat Fermanı’nda daha çok azın-
lık haklarına yer verilmiştir. Ayrıca Tanzimat Fer-
manı yayınlanmadan önce hiçbir devletin ona-
yına sunulmazken, Islahat Fermanı yayınlan-
madan önce Avrupa devletlerinin onayına su-
nulmuştur. Islahat Fermanı’nın esasları Viya-
na’da yapılan bir toplantıda Avusturya, İngiltere 
ve Fransa tarafından belirlenmiştir.

(Cevap B)

2. İngilizler, Doğu Akdeniz ve Süveyş’in güvenliği ge-
rekçesiyle 1878’de Kıbrıs’ı işgal etmiştir. On İki 
Ada’yı Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya işgal 
etmiş, savaş sonunda imzalanan 1912 Uşi Ant-
laşması ile On İki Ada geçici olarak İtalya’ya ve-
rilmiştir. Musul’u da I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Mondros Ateşkesi’ni izleyen günlerde 3 Kasım 
1918’de İngilizler işgal etmiştir. Dolayısıyla Kıb-
rıs’ın işgali XIX. yüzyılda gerçekleşirken, İngiltere 
On İki Ada ve Musul’u XX. yüzyılda işgal etmiştir. 

(Cevap A) 6. Avrupalı devletler tarafından toplanan 1876 İstan-
bul (Tersane) Konferansı’nın toplanma amacı, Os-
manlı Devleti’nin Balkan sorunlarını görüşmekti. 
Rusya’nın kışkırtmasıyla Balkanlarda çıkan ayak-
lanmaları durdurmak için neler yapılabileceği, ne 
tür önlemler alınabileceğini görüşmek üzere top-
lanmıştı. Fakat bu durum, Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine karışılması anlamına geliyordu. Bunu en-
gellemek ve Avrupa devletlerinin desteğini almak 
isteyen Osmanlı Devleti, İstanbul Konferansı’nın 
toplandığı gün, I. Meşrutiyet’i ilan etti. Dolayısıy-
la İstanbul (Tersane) Konferansı, I. Meşrutiyet’in 
ilanını hızlandıran bir etken oldu.

I. Meşrutiyet’in ilanını hızlandıran gelişme İstan-
bul (Tersane) Konferansı; II. Meşrutiyet’in ilanı-
nı hızlandıran olay da 1908 Reval Görüşmele-
ridir.

(Cevap C)

3. Avusturya’nın 1908 II. Meşrutiyet’in ilanı sırasın-
da Bosna-Hersek’i ilhak etmesinin amacı, Rus-
ya’nın Balkanlardaki nüfuz ve etkisini azaltmak ve 
kendi etkinliğini artırmaktır.

(Cevap D)

4. II. Abdülhamit döneminde meşrutiyet ilan edilerek 
Kanunuesasi yürürlüğe girmiş, Osmanlı Devleti’n-
de ilk kez anayasal ve parlamenter sisteme geçil-
miştir. Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması III. Se-
lim, devlet memurları için kıyafet düzenlemesinin 
yapılması da II. Mahmut ıslahatları arasında yer 
almaktadır.

(Cevap A)
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9. İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı Kı-
rım Savaşı’nda Rusya’nın Akdeniz’e inmesini ön-
lemek için Osmanlı Devleti’ne yardım etmiştir. 
Fransa’nın Mısır’ı işgal girişimi sırasında da, sö-
mürge yollarının güvenliğini sağlamak için kendi 
çıkarı gereği Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir. Fa-
kat, Yunan isyanı sırasında Osmanlı’nın karşısın-
da yer almış, Yunan isyanına destek vermiş, Rus-
ya ve Fransa ile birlikte Navarin’de Osmanlı do-
nanmasını yakarak Yunanistan’ın bağımsızlığını 
kazanmasında etkili olmuştur.

(Cevap C)

10. Kale-i Sultaniye Antlaşması (Çanakkale Antlaş-
ması) 5 Ocak 1809 tarihinde Osmanlı Devleti ile 
İngiltere arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu 
antlaşma ile Osmanlı Devleti, İngiltere’de konso-
losluk açma hakkını elde etmiştir. 

(Cevap D)

11. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde izlediği 
denge politikasının ilk örneği, Fransa’nın 1798 yı-
lında Napolyon komutasında Mısır’ı işgal girişimi 
sırasında görülmüştür. Fransa’nın Mısır’ı işgal et-
mesinin amacı, İngiltere’nin sömürgeleriyle bağ-
lantısını kesmek  ve Akdeniz’deki güç ve etkinli-
ğini artırmaktı. Bu durum, İngiltere ve Rusya’nın 
işine gelmediğinden, Fransa’ya karşı kendi çıkar-
ları gereği Osmanlı Devleti’ne yardım ettiler ve so-
nuçta Fransa 1801 El-Ariş Antlaşması ile Mısır’ı 
boşaltmak zorunda kaldı. 

(Cevap A)

12. Osmanlı donanması 1571 İnebahtı, 1774 Çeşme, 
1827 Navarin ve 1853 Sinop’ta olmak üzere tarih-
te dört kez yakılmıştır. Fakat Preveze, Osmanlı 
donanmasının yakıldığı değil, tarihte en büyük de-
niz zaferini kazandığı yerdir. 

(Cevap B)

8. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Ferman-
larının yayınlanması, Meşrutiyet ve Kanunuesa-
si’nin ilanı Osmanlıcılık çerçevesinde yaşanan ge-
lişmelerdir. Osmanlı Devleti bu gelişmelerle, ülke-
de yaşayan azınlıklara birtakım haklar vererek, 
onların milliyetçi isyanlarını önleyip devlete bağ-
lılıklarını artırmayı ve imparatorluğun parçalanma-
sını engellemeyi amaçlamıştır. Sened-i İttifak, pa-
dişah II. Mahmut’un ayanlar ile imzaladığı bir söz-
leşme olup bu belge ile ayanlık kurumu resmiyet 
kazanmıştır. Bunun milliyetçi isyanlarla ve Osman-
lıcılık politikası ile bir ilgisi yoktur.

Osmanlıcılık; Osmanlı Devleti’nin din, dil, ırk ay-
rımı gözetmeden birliğini ve bütünlüğünü savu-
nan görüştür. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile 
I. Meşrutiyet’in ilanında (Kanunuesasi’nin yürür-
lüğe girmesi.) etkili olmuştur. Osmanlıcılık akı-
mının temsilcileri Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Na-
mık Kemal’dir.

(Cevap D)

7. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması’nda yer alan bu 
maddelere bakılarak; A, C, D ve E seçeneklerine 
ulaşılabilir. Ancak, Osmanlı Devleti’nin Boğazlar 
üzerindeki egemenliği sona ermiştir yargısına va-
rılamaz. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Kava-
lalı tehlikesi karşısında Rusya’dan yardım alabil-
mek amacıyla Boğazları Rusya’ya her zaman açık 
bir hale getirmiş, Boğazların Rusya’nın çıkarları 
doğrultusunda bir statü kazanması ile Boğazlar 
sorunu ortaya çıkarak bu sorun uluslararası bir 
sorun haline gelmiştir.

Hünkar İskelesi Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin 
Boğazlarla ilgili olarak kendi insiyatifi ile imza-
ladığı son antlaşmadır. 

Hünkar İskelesi Antlaşması, Rusların Karade-
niz’deki güvenliğini arttırmış, Osmanlı Devleti’ne 
Rus desteği sağlamış ve Boğazlar Fransa ile İn-
giltere’ye kapanmıştır. Bu durum İngiltere’nin 
Akdeniz’deki çıkarlarına ters düştüğü için Rus-
ya ile İngiltere’yi karşı karşıya getirmiş ve Bo-
ğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden ol-
muştur.

(Cevap B)
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1. 1878 Berlin Antlaşması’yla Sırbistan, Karadağ ve 
Romanya bağımsızlık kazanmıştır. Yunanistan da-
ha önce 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlık 
elde etmiş, Osmanlı’dan ayrılan ilk Balkan devle-
ti olmuştur.

Sırbistan 1812 Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık, 
1829 Edirne Antlaşması ile özerklik, 1878 Ber-
lin Antlaşması ile bağımsızlık elde etmiştir.

(Cevap B)

5. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı toprakları  üze-
rinde, büyük devletler arasındaki çatışmalar art-
mış, Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus, Mısır üzerin-
de İngiliz-Fransız, Balkanlar üzerinde Rus-Avus-
turya, Ortadoğu toprakları üzerinde de İngiliz-Al-
man mücadelesi yaşanmıştır. Ancak Yunanistan, 
Osmanlı toprakları üzerinde hakimiyet mücadele-
si yaşayan Avrupa devletlerinden biri olmayıp Kıb-
rıs üzerinde İngiliz-Yunan çatışmasından söz edi-
lemez.

(Cevap D)

2. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, Os-
manlı ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesin-
de etkili olan gelişmelerdir. Ancak taşrada yerel 
güçler olan ayanların nüfuzunun artmasının, eko-
nominin dışa bağımlı hale gelmesi ile bir ilgisi yok-
tur. 

(Cevap A)

6. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları ile Rumeli 
topraklarını kaybetmesiyle Batı Trakya Türkleri so-
runu ortaya çıkmıştır. Fakat, Mısır ve Trablus-
garb’ın kaybedilmesi, Osmanlı Devleti’nin Kuzey 
Afrika’daki egemenliğinin sona ermesi ile ilgilidir. 
Bu bölgeler Türk olmayıp Türk azınlığı sorununun 
ortaya çıkmasında da etkili olduğu söylenemez.

Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonunda 
imzaladığı İstanbul  ve Atina Antlaşmaları ile, 
Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin di-
ni ve kültürel haklarına yönelik kararlar alınmış 
ve buradaki Türk halkı azınlık statüsüne girmiş-
tir.

(Cevap C)

8. Kanunuesasi’ye göre; hükümetin padişaha karşı 
sorumlu olması, Ayan Meclisi üyelerini padişahın 
seçmesi ve padişahın gerekli görürse meclisi aç-
ma kapama yetkisine sahip olması, Osmanlı Dev-
leti’nde monarşik yapının değişmediğinin, ege-
menliğin ve son sözün padişaha ait olduğunun 
göstergesidir. Her ne kadar halk yönetime katılsa 
da, egemenlik ve son söz yine padişahındır.

(Cevap E)

7. II. Mahmut Dönemi’nde Avrupa’ya gönderilen ve 
Genç Osmanlılar (Jön Türkler) olarak ülkeye ge-
ri dönen öğrenciler, sahip oldukları eşitlik, özgür-
lük, meşrutiyet ve halk egemenliği gibi düşünce-
lerle özellikle monarşik yapıyı zorlamışlar ve bu 
aydınlar meşrutiyetin ilanı ve demokrasinin geli-
şiminde önemli rol oynamışlardır.

(Cevap B)

3. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl başlarından itibaren 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında denge politi-
kası izlemiş, özellikle de Rusya’ya karşı İngiltere 
ve Fransa’dan destek almıştır. Ancak İngiltere ve 
Fransa’nın Berlin Antlaşması’ndan sonra, Osman-
lı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politika-
larını terk etmeleri üzerine Osmanlı Devleti de İn-
giltere ve Fransa’ya dayalı denge politikasını terk 
etmek zorunda kalmış, XIX. yüzyıl sonlarından iti-
baren Almanya yanlısı dış politika izleyerek den-
ge politikasını Almanya ile sürdürmüştür.

(Cevap E)

4. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı-
nı Osmanlı Devleti tek başına bastıramayınca İn-
giltere ve Fransa’dan yardım istemiş; ancak olum-
lu bir yanıt alamayınca Rusya’dan yardım istemek 
zorunda kalmış ve Rusya ile Kavalalı tehlikesine 
karşı 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması imzalan-
mıştır.

(Cevap A)
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9. II. Mahmut, müsadere geleneğini kaldırıp halka 
özel mülkiyet hakkı tanımakla, halkın devlete olan 
bağlılığını artırmak istemiştir.

Müsadere uygulamasını getiren Osmanlı padi-
şahı Fatih Sultan Mehmet olup amacı merkezi 
otoriteyi güçlendirmektir.

(Cevap A)

10. Tanzimat Fermanı kanun gücünün üstünlüğü fik-
rini getirmiştir. Tanzimat Fermanı ile padişah ken-
disinden daha üstün bir kanun kuvvetinin varlığı-
nı kabul etmiş ve bazı haklarından vazgeçmiştir. 
Yasalar karşısında padişahın yetkileri ilk kez kı-
sıtlanmıştır. Ayrıca, ferman Osmanlılarda anaya-
sacılığın başlangıcı olarak kabul edilir. İlk kez in-
san haklarına dayalı anayasal bir çalışma gerçek-
leştirilmiş, halk arasındaki ayrıcalıklar giderilerek 
Müslüman olsun ya da olmasın tüm Osmanlı va-
tandaşları arasında eşitlik sağlamak amaçlanmış-
tır. Bu özellikler, Tanzimat Fermanı’nı kendisinden 
önce yapılan ıslahat hareketlerinden daha önem-
li kılan niteliklerdir. Osmanlı Devleti’nde yönetim 
şeklinin değişmesi meşrutiyetin ilanıyla gerçek-
leşmiştir.

(Cevap C)

11. Osmanlı Devleti, 1876 yılında İstanbul (Tersane) 
Konferansı’nın toplandığı gün, Kanunuesasi’yi yü-
rürlüğe koyarak meşrutiyeti ilan etmiştir. Amacı, 
İstanbul Konferansı kararlarını etkilemek, Avrupa 
devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek iç iş-
lerine karışmalarını önlemek ve onların desteğini 
almaktır.

(Cevap B)

12. Tanzimat döneminde dini eğitim veren okullar olan 
medreselerin yanında batı tarzı eğitim veren mo-
dern okulların da açılması eğitimde ikiliğe ve top-
lumda kültür çatışmalarının yaşanmasına yol aç-
mıştır.

(Cevap A)

13. Osmanlı Devleti’nde halka, yönetimde temsil hak-
kı Meşrutiyet döneminde verilmiştir. 1876 yılında 
I. Meşrutiyetin ve Kanunuesasi’nin ilanıyla birlik-
te Mebusan Meclisi açılmış ve Osmanlı tarihinde 
halk ilk kez yönetime katılma hakkına sahip ol-
muştur.

(Cevap C)

14. II. Meşrutiyet Dönemi’nde basına uygulanan san-
sürün kaldırılması, siyasi partilerin kurulması ve 
çok partili hayata geçilmesi, padişahın bazı yetki-
lerinin sınırlandırılması gelişmelerine bakılarak; 
mutlak monarşinin güç kaybettiği ve Osmanlı Dev-
leti’nde demokratikleşme sürecinin hız kazandığı 
yargılarına ulaşılabilir. Ancak, hükümetin meclise 
karşı sorumlu hale geldiğine dair bir ifade bulun-
mamaktadır.

Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet döneminde Os-
manlıcılık, II. Meşrutiyet döneminde de Türkçü-
lük politikasını benimsemiştir.

(Cevap D)

15. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, II. 
Mahmut dönemi yenilikleri arasındadır. Fakat, Ni-
zamiye adı verilen batı tipi mahkemeler Tanzimat 
Dönemi’nde Abdülaziz zamanında kurulmuştur.

(Cevap E)
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1. Osmanlı İmparatorluğu’nun idari yapısını değişti-
ren Tanzimat hareketi Sultan Abdülmecit döne-
minde ortaya çıkmıştır. Tanzimat Fermanı, Türk 
tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Aske-
ri, hukuki, mülki alanlarda hayata geçirilen reform-
larla Türk düşünce sisteminde köklü ve kalıcı de-
ğişimlere zemin hazırlamıştır.

(Cevap A)

5. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı Devleti’nin ilk kez 
yönetim şekli değişmiş, monarşiden meşrutiyete 
geçilmiştir. Padişahın yanında parlamentonunda 
oluşturulmasıyla ilk kez Osmanlı halkı yönetime 
katılma şansını elde etmiştir. 31 Mart Ayaklanma-
sı da meşrutiyete tepki olarak çıkan gerici bir is-
yandır. Amacı, yönetim şeklini değiştirmek, meş-
rutiyetten monarşiye geri dönmektir. III. Selim’in 
öldürülmesinin, yönetim şeklinin değiştirilmek is-
tenmesiyle bir ilgisi yoktur. III. Selim, özellikle Ni-
zam-ı Cedit Ordusu’nu kurmasından dolayı çıkar-
ları elden giden Yeniçeriler tarafından öldürülmüş-
tür.

Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin ilanı ve Kanu-
nuesasi’nin yürürlüğe girmesiyle halk ilk kez yö-
netime katılma hakkını elde etmiştir.

(Cevap B)

2. Verilen bilgiye bakılarak; A, B, C ve E seçenekle-
rine ulaşılabilir. Ancak ulusal egemenlik anlayışı-
nın benimsendiği yargısına ulaşılamaz. Ulusal 
egemenlik, ulusun kendi kendini yönetmesidir. 
Böyle bir durum Osmanlı Devleti için söz konusu 
değildir. Osmanlı Devleti’nde egemenlik Osman-
lı soyuna ait olup bu durum Osmanlı anayasası 
Kanunuesasi’de de belirtilmiştir.

(Cevap D)

6. II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılmasıyla pa-
dişahın mutlak otoritesi tekrar güç kazanmış ve 
yapılacak askeri ıslahatların önündeki en büyük 
engel ortadan kaldırılmıştır. Halkın yönetime ka-
tılması ile bir ilgisi yoktur.

I.  Murat zamanında kurulan Yeniçeri Ocağı 1826 
yılında kaldırılmıştır. Halk bu olayı desteklemiş 
ve bu olaya Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) adını 
vermiştir. Böylece ıslahatların önündeki en bü-
yük engel kaldırılmış, padişahın yönetim üze-
rindeki etkinliği ve gücü artmıştır.

(Cevap C)

3. II. Mahmut, ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzalamak-
la, sarsılan devlet otoritesini tekrar kuvvetlendir-
meyi amaçlamıştır. Bu belgeye göre, ayanlar pa-
dişahın otoritesini tanıyacak, emirlerini yerine ge-
tirecek, ona sadık kalacaklardı. Ayrıca ayanlar ya-
pılacak ıslahat hareketlerine karşı gelmeyecek, 
asker ve vergi toplamada padişaha yardım ede-
ceklerdi. Dolayısıyla I. ve II. öncüllere ulaşılabilir. 
Fakat, bunun devlet yönetiminin kolaylaştırılmak 
istenmesiyle bir ilgisi yoktur.

Osmanlı Devleti Sened-i İttifak adıyla bilinen an-
laşmayı imzalamakla güçsüzlüğünü ve çaresiz-
liğini kabul etmiş oldu. Ayrıca padişah yetkileri 
de ilk kez sınırlandırılmıştır.

(Cevap C)

4. Ayanlık uzun bir süre XVIII. yüzyıl ve Tanzimat dö-
nemine kadar Osmanlı’ya damgasını vuran bir 
müessese idi. Bu kişiler taşranın ileri gelenleri, es-
ki idareciler ve bir şekilde sivrilmiş sözü geçip say-
gı gören insanlardı. Ayanlar, zamanla nüfuzlarını 
artırarak gittikçe güçlenmişler, merkezi dinleme-
meye başlamışlar, feodal bir yapılanma oluşmuş-
tu. II. Mahmut’un ayanlıklar yerine valilikler oluş-
turmasının amacı, devlet otoritesinin artırılmak is-
tenmesidir. 

(Cevap A)
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9. Tanzimat Fermanı ile hukukun üstünlüğü ilkesi ka-
bul edilmiş ve yönetimde köklü düzenlemeler ya-
pılmıştır. Kendisinden önce yapılan yeniliklerden 
farklı olması ve bir döneme adını vermesinde, bu 
özellikleri önemli bir etken olmuştur. Avrupa’nın 
üstünlüğünün kabul edilmesi Tanzimat Fermanı’nı 
kendisinden önceki ıslahatlardan ayırt edici bir 
özellik değildir. Osmanlı Devleti Avrupa’nın üstün-
lüğünü daha XVIII. yüzyılda kabul etmiş ve batı 
tarzı yenilikler Lale Devri’nde başlamıştır.

(Cevap E)

13. II. Mahmut’un yerli malı kullanımına önem vere-
rek, halkın yerli malı kullanmasını teşvik etmesin-
deki amacı, dışa bağımlılığı engellemek ve ülke 
ekonomisini  güçlendirmektir. Pasaport uygulama-
sının bununla bir ilgisi yoktur. Balta Limanı Söz-
leşmesi İngilizlerle yapılan bir kapitülasyon ant-
laşması olup Osmanlı’nın dışa bağımlılığını daha 
da artırmıştır.

(Cevap C)

10. Osmanlı Devleti meşrutiyetin ilanıyla sadece Müs-
lümanlara değil, gayrimüslimlere de parlamento-
da temsil hakkını tanımış, azınlıklara en büyük si-
yasi hakkı vermiştir. Amacı, azınlıkların milliyetçi 
isyanlarına son vererek onların imparatorluktan 
ayrılmasını engellemek ve devleti dağılmaktan 
kurtarmaktı. Yapılan bu demokratik düzenlemey-
le padişahın otoritesi artırılmamış, tam tersi yasa-
ma gücü ile ilgili yetkisi kısıtlanmıştır.

(Cevap B)

14. Sultan Abdülaziz’in on beş yıllık saltanatı döne-
minde on altı sadrazam değişikliği yaşanması yö-
netimde istikrarın sağlanmasını engellemiştir. Bu 
durum halkın devlete olan bağlılığını artırmaya-
rak tam tersi yönetime olan güveni sarsmış, dev-
let adamı ihtiyacını da azaltmamış, artırmıştır.

(Cevap A)

15. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin getirdiği milli-
yetçilik akımının Osmanlı topraklarında etkili ol-
masını önlemek amacıyla Osmanlıcılık ve İslam-
cılık politikalarını benimsemiştir. Osmanlıcılık ve 
İslamcılık yaparak, milliyetçi isyanları durdurma-
yı ve devleti dağılmaktan kurtarmayı amaçlamış-
tır.

(Cevap D)

12. II. Mahmut’un müsadere (mal zaptetme) gelene-
ğini kaldırmasıyla, özel mülkiyet hakkının tanın-
ması yolunda ilk adım atılmıştır. II. ve III. öncülle-
rin mülkiyet hakkını güvence altına almakla bir il-
gisi yoktur.

Ölen devlet memurlarının mallarına el koyma 
usulü olan müsaderenin kaldırılmasıyla özel mül-
kiyetin önü açılmış oldu.

(Cevap A)

11. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ıslahatlar, pa-
dişahın otoritesini sarsan gelişmelerdir. Sened-i 
İttifak ile Osmanlı’da padişahın yetkileri ilk kez kı-
sıtlanmıştır. Tanzimat Fermanı ile, bu kez yasalar 
karşısında padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmış, 
Meşrutiyetin ilanıyla da yasama gücü ile ilgili yet-
kisi kısıtlanmıştır. Fakat, Yeniçeri Ocağı’nın kaldı-
rılmasıyla padişahın otoritesi azalmamış, tekrar 
güç kazanmıştır.

(Cevap D)8. Yeniçeri Ocağı, yapılan Osmanlı ıslahat hareket-
lerinin, özellikle de askeri ıslahatların önünde bü-
yük bir engeldi. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıy-
la bu engel ortadan kaldırıldı ve yapılacak ıslahat-
ların önü açıldı.

Uzun yıllardır yapılan tüm yeniliklere neredey-
se karşı çıkan ve padişahlar da dahil birçok dev-
let adamını öldüren Yeniçeri Ocağı topçu atışıy-
la yıkılarak 1826 yılında Vaka-i Hayriye adı ve-
rilen olay ile kaldırılmıştır. Ocağın kaldırılmasıy-
la padişah otoritesi güçlenmiş ve yeniliklerin 
önündeki en büyük engellerden biri kaldırılmış-
tır.

(Cevap C)

7. Tanzimat Dönemi’nde tek kadıdan oluşan klasik 
Osmanlı mahkeme sisteminin dışında, çok hakim-
den oluşan Avrupa tarzında yeni mahkemeler ku-
rulmuştur. Kurulan bu yeni yargı kurumlarının en 
önemlisi, 1864 tarihli “Vilayet Nizamnamesi” yle 
getirilen nizamiye mahkemeleridir.

(Cevap E)
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1. III. Selim döneminde gerçekleştirilen Nizam-ı Ce-
dit ıslahatları, tutucu, bağnaz insanların ve özel-
likle de yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşmış ve Ka-
bakçı Mustafa Ayaklanması ile sona ermiştir. Ya-
pılmak istenen ıslahatların önünde önemli bir en-
gel olan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması II. Mah-
mut döneminde gerçekleştirilen ıslahatların daha 
kalıcı olmasını sağlamıştır.

(Cevap A)

5. Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nden iti-
baren ekonominin bozulmasıyla birlikte iltizamın 
yaygınlaşması, bazı devlet adamlarının, özellikle 
mültezimlerin halktan zorla ağır vergiler toplama-
sı, halkı rahatsız eden bir durum olup sık sık is-
yanlara yol açmaktaydı. Tanzimat Fermanı’nda il-
tizam sisteminin kaldırılacağına, bu haksız uygu-
lamalara son verilerek herkesten gelirine göre ada-
letli bir şekilde vergi toplanacağına dair halka söz 
verilmiştir. Vergide adalet getirilmiştir.

(Cevap A)

2. II. Mahmut’un ölen kişinin malına devlet tarafın-
dan el konulması demek olan müsadere uygula-
masını kaldırmasıyla, özel mülkiyet güvence altı-
na alınmıştır.

(Cevap C)

6. Tanzimat Fermanı, kanun gücünün üstünlüğü fik-
rini getirmiş, padişahın yetkileri yasalar karşısın-
da ilk kez kısıtlanmıştır. Ayrıca Müslümanlarla  gay-
rimüslimler arasında eşitliği sağlama doğrultusun-
da askerlik vatandaşlık görevi haline getirilmiş, 
gayrimüslim erkeklerin de askere alınması ilkesi 
kabul edilmiştir. Fermanda yönetim alanında bir 
düzenlemeden söz edilemez.

Tanzimat Fermanı anayasa değildir. Osmanlı 
Devleti’nin ilk anayasası 1876 yılında ilan edi-
len Kanunuesasi’dir. Fermanın ilanından I. Meş-
rutiyet’in ilanı olan 1876 yılına kadar geçen dö-
neme Tanzimat Dönemi denilmektedir. Bu dö-
nemde Abdülmecit ve Abdülaziz padişahlık yap-
mıştır.

(Cevap C)

7. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı 1833 
Hünkar İskelesi Antlaşması ile, Boğazlar Rusya’ya 
her zaman açık bir statü kazanmış ve bu antlaş-
mayla Boğazlar soruna ortaya çıkmıştır. Kırım Sa-
vaşı sonunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması’n-
da da Boğazların 1841 Londra Boğazlar Sözleş-
mesi’ne göre yönetileceği maddesi yer almış ve 
Boğazlar Osmanlı egemenliğinde bırakılmıştır. Ka-
valalı (Mısır) sorununun çözümlendiği 1840 Lond-
ra Antlaşması’nda Boğazlarla ilgili bir karar alın-
mamıştır.

(Cevap B)

3. Tanzimat Fermanı ile kanun gücünün üstünlüğü 
kabul edilmiş, insan haklarına dayalı anayasal bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Padişah Abdülmecid 
kendi isteği ile, ülkede yaşayan tüm halkına Müs-
lüman olsun ya da olmasın herkese bazı haklar 
vermiş ve bu haklar yasalarla güvence altına alın-
mıştır.

Tanzimat Fermanı ile ilk kez yasalar karşısında 
padişahın yetkileri sınırlandırılarak kanun üs-
tünlüğü kabul edilmiştir. Padişah kendi üzerin-
de kanun gücü olduğunu kabul etmiştir. Bu fer-
man ile Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene 
geçiş için ilk adım atılmıştır.

(Cevap B)

4. 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanı ve Kanunu-
esasi’nin yürürlüğe girmesiyle, Osmanlı Devle-
ti’nin yönetim şekli ilk kez değişmiş ve monarşi-
den meşrutiyet rejimine geçilmiştir.

(Cevap D)
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9. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili verilen ge-
lişmelere bakılarak; A, B, C ve E seçeneklerine 
varılabilir. Ancak, Osmanlı Devleti’nde ulus ege-
menliğinin yönetime tam olarak yansıdığı ifadesi-
ne varılamaz. Mebusan Meclisi sadece erkek seç-
menlerden oluşmakta olup Osmanlı’da kadınların 
yönetime katılması asla söz konusu değildir. Di-
ğer taraftan meclis, padişahın yanında vardır. Her 
ne kadar halk yönetime katılsa da Osmanlı’da son 
söz her zaman padişaha aittir.

(Cevap D)

13. Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasetini yakından iz-
leyebilmek amacıyla önemli Avrupa başkentlerin-
de daimi elçiler bulundurması, azınlık haklarını ve 
kapitülasyonların kapsamını genişletmesi, ege-
menlik haklarından bazı tavizler vermesi, izlediği 
denge politikasının sonuçları arasında yer almak-
tadır. Ancak diplomatik anlamda yalnız kalmamış, 
izlediği denge politikası sayesinde Avrupa devlet-
lerinden siyasi ve askeri destek sağlamayı başar-
mış ve bu sayede varlığını ve topraklarını bir sü-
re daha korumayı başarmıştır.

(Cevap C)10. Osmanlı Devleti’nde yeniçeri sayısının sürekli art-
masına rağmen savaşlardaki yenilgilerin devam 
etmesi, Yeniçeri Ocağı’nın bozulması, yeniçerile-
rin düzen ve disiplinden uzaklaşması ile açıklana-
bilir.

(Cevap A)

14. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumların 
kurulması ve eskilerinin işlevsiz hale getirilmesi-
nin; modern eğitimin yaygınlaşması, medrese me-
zunlarının iş olanaklarının daralması ve modern 
yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin 
sayıca artması gelişmeleri üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. 

(Cevap E)

11. Osmanlı Devleti’nde parlamenter ve anayasal dü-
zene 23 Aralık 1876 yılında I. Meşrutiyet’in ve Ka-
nunuesasi’nin ilanı ile geçilmiştir.

I. Meşrutiyet’in ilanında Mithat Paşa, Hüseyin 
Avni Paşa, Süleyman Paşa, Ziya Paşa gibi dev-
let adamları ile Namık Kemal, Şinasi gibi yazar 
ve fikir adamlarının katkısı büyük olmuştur.

(Cevap B)

12. Tanzimat Fermanı ile askerlik vatandaşlık görevi 
haline getirilmiş; ancak gayrimüslimler askerlik 
yapmak istemedikleri için fermana tepki göster-
mişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Islahat 
Fermanı ile gayrimüslimlere bedelli askerliği ge-
tirmiş ve cizye vergisi de kaldırılmıştır.

Islahat Fermanı’na göre, cizye vergisi kaldırıla-
rak askere gitmek istemeyen azınlıklar bir kere-
ye mahsus nakdi bedel ödeyerek askerlikten 
muaf olabileceklerdi.

(Cevap C)

8. Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) II. Ab-
dülhamit döneminde kurulmuş, Islahat Fermanı 
da Abdülmecit tarafından yayınlanmıştır. Dolayı-
sıyla I. ve II. öncüllerde verilen eşleştirmeler doğ-
rudur. Fakat, Tanzimat Fermanı Abdülmecit, Mu-
harrem Kararnamesi ve Kanunuesasi II. Abdülha-
mit dönemine ait gelişmelerdir. 

(Cevap E)
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1. II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı Sened-i İttifak 
ile ayanlık kurumu resmiyet kazanmış ve padişa-
hın mutlak otoritesi ilk kez kısıtlanmıştır. Bu bel-
genin, halkın yönetime katılma hakkı elde etme-
siyle bir ilgisi yoktur. Osmanlı Devleti’nde halk, 
meşrutiyetin ilanıyla yönetime katılmıştır.

Sened-i İttifak belgesi, 1204 yılında İngiltere’de 
imzalanan Magna Carta isimli sözleşme ile ben-
zerlik göstermektedir. Sened-i İttifak ile padişa-
hın, Magna Carta ile de kralın yetkileri ilk kez 
kısıtlanmıştır.

(Cevap D)

5. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Osmanlı bünyesinde yer alan azınlıklardan biri 
olan Rumların Osmanlı’ya karşı ayaklanma ne-
denleri arasındadır. Fakat, Fransız İhtilali’ne kar-
şı mücadele etmemişler, ihtilalin getirdiği fikirler-
den, özellikle milliyetçilik fikirlerinden etkilenmiş-
ler  ve bağımsızlık amacıyla Osmanlı’ya karşı 
ayaklanma çıkarmışlardır.

(Cevap E)

2. Kutsal yerler sorunu, Rusya ile Fransa arasında 
yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, Kanuni zamanında 
1535 kapitülasyonları ile kutsal yerlerin koruyucu-
luğu hakkını Katolik Fransa’ya vermişti. XIX. yüz-
yıla gelindiğinde Rusya, Osmanlı Devleti’nden kut-
sal yerlerin koruyuculuğu hakkının Fransa’dan alı-
nıp kendisine verilmesini istedi. Fakat Osmanlı 
Devleti Rusya’nın bu isteğini kabul etmedi ve bu 
da Kırım Savaşı’nın nedenlerinden birisi oldu. 

(Cevap C)

6. Tanzimat Fermanı’nda bütün halkın hakları belir-
lenirken, Islahat Fermanı’nda daha çok azınlık 
haklarına yer verilmiştir. Mustafa Reşit Paşa’nın 
Islahat Fermanı’na karşı çıkma nedeni, sadece 
azınlıklara verilen hakları içermesidir.

Osmanlı Devleti’nin Islahat Fermanı’nı Paris Ant-
laşması’na madde olarak sokması büyük bir ha-
ta olmuştur. Batılılar bu fermanı Osmanlı Dev-
leti’ni parçalamak için kullanmışlar ve sık sık Os-
manlı Devleti’nin iç işlerine karışmışlardır.

(Cevap A)

3. İngiliz tüccarların yerli tüccarlardan daha az ver-
gi ödeyerek Osmanlı topraklarında serbestçe ti-
caret yapabilmesi, İngilizlere süresiz verilen bu 
ayrıcalıklardan diğer Avrupa devletlerinin de fay-
dalanması Osmanlı topraklarını Avrupa’nın açık 
pazarı haline getirmiş ve Osmanlı pazarlarında 
yabancı malların sürümü artmıştır. Yerli üretimin 
azalmasıyla ve Türk tüccarların yabancı tüccar-
larla rekabet edememesiyle loncalar büyük zarar 
görmüş ve kapatılmak zorunda kalınmıştır.

(Cevap B)

4. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Islahat Fermanı ile ilgili doğru bilgiler olup ferma-
nın azınlıklara verdiği yeni haklarla ilgilidir. Ancak 
Islahat Fermanı, azınlıklara yönetime katılma gi-
bi bir hak vermemiş, bu hakkı azınlıklar meşruti-
yetin ilanıyla elde etmişlerdir.

Islahat Fermanı gayrimüslim halka yönelik ye-
nilikler getiren bir fermandır. Hedef Müslüman-
lar ile gayrimüslimleri eşit duruma getirerek iki 
tarafın kaynaşmasını sağlamaktı. Ferman, Tan-
zimat Fermanı’nın getirdiği ilkeleri genişletiyor-
du.

(Cevap D)
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9. Filik-i Eterya, Megalo İdea ve Ortodoks Patrikha-
nesi, Rumlarla ilgili kavramlardır. Carbonari, XIX. 
yüzyıl başlarında bazı gizli cemiyetlere verilen ad-
dır. İtalya’da XIX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan 
Carbonari Cemiyeti’nin amacı, kiliseyi yıkmak ve 
din aleyhtarı bir düzen kurmaktı.

(Cevap C)

13. Osmanlı Devleti’ne meşrutiyeti getirenler, Avru-
pa’da yetişip eğitim görmüş aydınlar, yani Jön 
Türklerdir. Jön Türkler, Avrupa’da yaşarlarken ora-
daki yönetim şekillerini görmüşler, demokratik fi-
kir ve gelişmelerden etkilenmişler ve yurda dön-
dükten sonra da meşrutiyetin ilanı için çalışmala-
ra başlamışlar, Osmanlı’ya demokrasiyi getirmiş-
lerdir. Jön Türkler, Osmanlıcılık politikasını savun-
muşlar, eğer meşrutiyet ilan edilirse ve parlamen-
toda azınlıklara da temsil hakkı tanınırsa, azınlık-
ların milliyetçi isyanlarının sona ereceğini ve dev-
letin dağılmaktan kurtulacağını düşünmüşlerdir.

(Cevap E)

10. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerçekleştiri-
len yenileşme hareketlerinde Osmanlıcılık ve Ba-
tıcılık akımları etkili olmuştur. Batıcılık, Batı ile ya-
kınlaşılmasını, daha iyi ilişkiler kurulmasını, batı 
tarzı yenilikler yapılmasını savunan görüştür. Di-
ğer taraftan Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık çerçe-
vesinde azınlıklara haklar tanıyarak, Müslüman-
lar ile gayrimüslimler arasında eşitliği sağlayarak 
devletin dağılmaktan kurtarılabileceğini savunmuş 
ve azınlık haklarına yer veren bir dizi yenilikler 
gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda Tanzimat ve Is-
lahat Fermanları yayınlanarak I. ve II. Meşrutiyet 
ilan edilmiştir.

(Cevap D)

11. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan bilgiler, Tan-
zimat ve Islahat Fermanlarının ortak özellikleridir. 
Ancak, Tanzimat Fermanı’nda bütün halkın hak-
ları belirlenirken Islahat Fermanı’nda özellikle azın-
lıklara haklar tanınmıştır.

(Cevap E)

12. XIX. yüzyılda Şeyhülislamın medreselerin sorum-
luluğunu yüklenmesi eğitim, şer’î mahkemelerin 
sorumluluğunu üstlenmesi adalet, vekiller heyeti 
içinde görev alması da idari alanda yetki sahibi ol-
duğunu göstermektir.

(Cevap B)

8. Avrupalı devletler Yunan isyanına destek vermiş-
ler, Navarin’de bulunan Osmanlı donanmasını yak-
mışlar ve 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan’ın 
bağımsız olmasını sağlamışlardır. Ayrıca Yuna-
nistan’ın bağımsızlığı, Osmanlıcılık politikasının 
başarısızlığını da göstermiş, Osmanlı Devleti Os-
manlıcılık yaparak azınlıkların devletten ayrılma-
sını ve devletin dağılmasını engelleyememiştir. 
Fakat, Sırbistan Edirne Antlaşması ile değil 1878 
Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur.

Sırplara 1812 Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık, 
1829 Edirne Antlaşması ile özerklik, 1878 Ber-
lin Antlaşması ile tam bağımsızlık verilmiştir.

(Cevap E)

7. 1870-71’lerde Almanya ve İtalya’nın siyasi birlik-
lerini tamamlaması, sömürgeci bir devlet olarak 
tarih sahnesine çıkmaları ve sömürge arayışına 
girerek İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerine göz 
dikmesiyle birlikte dünyada hızlı bir sömürgecilik 
yarışı başlamış; bunun üzerine de İngiltere ve 
Fransa, Osmanlı topraklarını koruma politikasını 
terk ederek kendi sömürgelerini koruma politika-
sına yönelmişlerdir. 1878 Berlin Antlaşması’ndan 
sonra da, kendi çıkarları doğrultusunda bazı Os-
manlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) esna-
sında İngiltere ilk kez Rusya’ya karşı Osman-
lı’nın yanında yer almamıştır. Bu durum İngilte-
re’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma po-
litikasından vazgeçtiğini göstermektedir. Rus-
ya’dan Süveyş Kanalı ve Boğazlara dokunma-
yacağı yönünde garanti alan İngiltere savaşa 
müdahale etmemiştir.

(Cevap A)
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1. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere verdiği ka-
pitülasyonların sürekli hale getirilerek kapsamının 
gittikçe genişletilmesi, diğer taraftan Sanayi Dev-
rimi ile Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını is-
tila etmesi, Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden 
çökmesine yol açmıştır. Ancak Fransız İhtilali Os-
manlı Devleti’ne ekonomik değil, siyasi yönden 
zarar vermiştir. Osmanlı Devleti çok uluslu bir dev-
let olduğu için, ihtilalin getirdiği milliyetçilik fikirle-
rinden olumsuz yönde etkilenmiş, ülkede yaşayan 
azınlıklar bağımsızlık amacıyla Osmanlı’ya karşı 
ayaklanmışlar ve bu da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalanmasına yol açmıştır.

(Cevap B)
5. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen antlaşmalar, 

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sıra-
sında yaşanan gelişmelerdir. Ancak, Edirne Ant-
laşması’nın Mısır sorunu ile bir ilgisi yoktur. 1829 
Edirne Antlaşması, 1828-1829 Osmanlı-Rus Sa-
vaşı sonunda imzalanmış ve bu antlaşma ile Yu-
nanistan bağımsız olmuştur.

Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez bir 
azınlığa bağımsızlık vermiştir. Küçük Kaynarca 
Antlaşması’ndan sonra Osmanlı’nın imzaladığı 
en ağır şartlı antlaşmadır.

(Cevap B)

2. Mürur Tezkeresi, Osmanlı Devleti’nde ülke içinde 
seyahat etmek ve İstanbul’a gitmek için alınan izin 
ve geçiş belgesi; bir nevi iç pasaporttur. Bu uygu-
lama gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak 
işçi ve işsiz akınını önlemeye yöneliktir.

Osmanlı topraklarında seyahat etmek isteyen 
yerli ve yabancı herkes seyahat için bir izin tez-
keresi almak mecburiyetindeydi. XVI. yüzyılda 
“yol hükmü” denilen bu belge XIX. yüzyılda “mü-
rur tezkeresi” adıyla anılmıştır.

(Cevap D)

6. Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ne 
karşı ayaklanan ilk ulus, Sırplardır. Sırplar 1812 
Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık elde etmiş, 1829 
Edirne Antlaşması ile özerk olmuş ve 1878 Berlin 
Antlaşması ile de bağımsızlık kazanmıştır. Dola-
yısıyla doğru eşleştirme “D” seçeneğinde yapıl-
mıştır.

(Cevap D)

7. Meşveret ve Mizan, II. Abdülhamit döneminde mu-
halif yayın yapan yayın organlarıdır. Le Pays, Do-
ğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 
Fransızca olarak çıkartılan gazetedir. Milli Müca-
dele’nin haklılığını tüm dünyaya göstermek ama-
cıyla basılmıştır.

(Cevap D)

3. Fransız İhtilali’nin etkilerini yok etmek, monarşik 
düzeni (krallık) korumak, Avrupa’nın geleceğini 
görüşmek ve güçler dengesini yeniden düzenle-
mek amacıyla toplanan 1815 Viyana Kongresi’n-
den 1827 Navarin Olayı’na kadar geçen döneme 
Restorasyon dönemi adı verilmiş ve Viyana Kong-
resi’nde alınan kararlar metternich sistemi olarak 
nitelendirilmiştir.

Avrupa devletlerinin 1815 Viyana Kongresi’nde 
oluşturdukları Metternich (Meternik) sistemine 
göre, Avrupa’nın herhangi bir yerinde milliyetçi 
bir ayaklanma çıkması durumunda birlikte ha-
reket edecekler ve Fransız İhtilali’nin getirdiği 
bu ayaklanmaları bastıracaklardı. Ancak aldık-
ları bu kararları Osmanlı Devleti’nde Yunan 
ayaklanması çıkınca uygulamadılar ve Yunan 
isyanına destek verdiler.

(Cevap A)

4. Osmanlı bünyesinde yaşayan azınlık milletlerden 
biri olan Rumlar, XIX. yüzyıla gelindiğinde milliyet-
çilik akımlarından etkilenmişler ve Avrupalı dev-
letlerin de kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ne kar-
şı bağımsızlık amacıyla ayaklanmışlardır. Rumla-
rın amacı; Megalo İdea’yı gerçekleştirmek, yani 
eski Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırmak-
tı.

(Cevap C)
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9. Soruda özellikleri verilen antlaşma 1833 yılında 
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 
Hünkar İskelesi Antlaşması’na aittir. Kavalalı teh-
likesine karşı yapılan bu antlaşma ile boğazlar 
Rusya’ya her zaman açık bir statü kazanmış ve 
böylece boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.

Hünkar İskelesi Antlaşması ile Boğazlar sorunu 
başlamış ve Osmanlı Devleti Boğazlar üzerin-
deki egemenlik hakkını son kez tek başına kul-
lanmıştır.

(Cevap D)

13. Osmanlı toprakları özellikle XIX. yüzyıldan itiba-
ren Avrupalı devletlerin çıkar çatışmalarına sah-
ne olmuş, Mısır üzerinde İngiliz-Fransız rekabeti 
yaşanmış ve iki devlet arasındaki bu yarış, Mı-
sır’ın Osmanlı egemenliğinden çıkmasında etkili 
olmuştur.

(Cevap E)

10. Rusya’nın izlediği panslavizm politikası sonucun-
da Balkanlarda çıkan milliyetçi isyanları bastırmak 
ve Balkan sorunlarını görüşmek üzere 1876 İs-
tanbul (Tersane) ve Londra Konferansları düzen-
lenmiştir. Paris ve Berlin Konferanslarının, Orto-
doks ve Slav halkların bağımsızlık isyanlarını ön-
leme düşüncesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap D)

14. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı’nı yayınlarken 
aynı zamanda Mısır sorununda (Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa Ayaklanması) Avrupalı devletlerin deste-
ğini almayı da amaçlamış ve ferman, bu sorunun 
çözümlenmesinde etkili olmuştur.

Mısır ve Boğazlar meselesinde Avrupalı devlet-
lerin desteğinin alınarak bu sorunların Osman-
lı lehine çözülmek istenmesi, Tanzimat Ferma-
nı’nın yayınlanmasında etkili olmuştur.

(Cevap A)

11. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi, Batı tarzı eği-
tim veren okulların açılması ve Avrupa’ya ilk kez 
öğrenci gönderilmesi II. Mahmut Dönemi’nde 
(1808-1839) yaşanan gelişmelerdir. Okullarda ya-
bancı dil eğitimine başlanması III. Selim Dönemi 
(1789-1807) gelişmesidir. Darülmuallimat adıyla 
kız öğretmen okulları 1870 yılında Abdülaziz dö-
neminde (1861-1876) açılmıştır. Dolayısıyla diğer-
lerinden sonra gerçekleşen gelişme “B” seçene-
ğinde yer almaktadır. 

(Cevap B)

12. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanunuesasi’de yapı-
lan anayasa değişikliği ile, hükümetin padişaha 
değil Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olması ka-
bul edilmiş ve demokratik yönde yapılan bu dü-
zenlemeyle parlamentonun yetkileri artırılmıştır.

(Cevap C)

8. İhtisap Nazırlığı’nın malların kalitesini denetleme-
si, şehre giriş ve çıkışları kontrol etmesi, çarşı ve 
pazar yerlerini düzenlemesi gibi görevlerine bakı-
larak; bu bakanlığın sosyal, idari, ekonomik ve ti-
cari alanda görevlerinin olduğu söylenebilir. An-
cak bu bilgiden hareketle adli bir görev üstlendi-
ğinden söz edilemez.

(Cevap E)
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1. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Osmanlı Devleti’nin hem beylik hem de impara-
torluk döneminde sahip olduğu özelliklerdir. An-
cak, Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasının liderli-
ğini üstlenmesi, imparatorluk döneminde sahip ol-
duğu bir özelliktir. Halifelik I. Selim (Yavuz)’in Mı-
sır Seferi ile Osmanlı Devleti’ne geçmiş ve böyle-
ce İslam dünyasının liderliği de ele geçirilmiştir.

(Cevap A)

5. Eyalet Ordusu (Tımarlı Sipahiler), kendisine dirlik 
verilen kişilerin beslemek zorunda olduğu atlı as-
kerlerden oluşurdu. Dolayısıyla temeli tımar sis-
temine dayalıydı. Tımar sistemi sayesinde devlet, 
hazineden para harcamadan güçlü bir orduya sa-
hip olurdu. Kapıkulu Ordusu (Yeniçeri Ocağı) ise 
paralı askerlerdir. Devletten üç ayda bir ulufe de-
nilen maaş alırlar ve her taht değişikliğinde onla-
ra cülus bahşişi verilirdi. Dolayısıyla kapıkulu as-
kerlerinin sayısının, eyalet askerlerinin sayısından 
daha az olmasının nedeni, kapıkulu askerlerine 
maaş ödenmesidir.

(Cevap A)

2. 1453 yılında İstanbul’un fethi sonrasında Fatih 
Sultan Mehmet’in isteği üzerine 1460 yıllarında 
yapımına başlanılan Topkapı Sarayı’nın inşası 
1478 yılında tamamlanmıştır. Fatih’ten itibaren 31. 
padişah Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört 
yüz yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sa-
nat merkezi, padişahların da evi olmuştur. XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren yavaş yavaş hane-
danın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile terk 
edilen Topkapı Sarayı, tarihi önemini ve değerini 
korumuştur.

Topkapı Sarayı; Birun, Enderun ve Harem bö-
lümlerinden oluşmaktadır. Birun, sarayın dış bö-
lümüdür. Enderun, sarayın iç bölümüdür. Padi-
şahın hizmetinde olan görevliler burada kalırdı. 
Devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun mek-
tebi de bu bölümdeydi. Harem; hükümdarın ve 
ailesinin yaşadığı bölümdür. Harem ağasının 
yönetiminde sarayda görevli olan kadınlar ha-
remde yaşamlarını devam ettirmekteydiler.

(Cevap B)

6. Osmanlı Devleti’nde defterdar ve darphane emi-
ni, mali işlerle ilgilenen görevlilerdir. Osmanlı Dev-
leti’nde ilk para baskısı, Osman Bey zamanında 
yapılmış, Fatih döneminde para ve pul için darp-
haneler kurdurulmuştur. (Pul basılan yere “Pul 
Darphanesi” denilirdi.) Darphaneyi sevk ve idare-
de işin başında bulunanlara “Darphane Emini” de-
nirdi. Defterdar ise divan üyesi olup en üst mali-
ye görevlisidir. Devletin gelir ve gider işlerinden 
sorumluydu. Ancak şehremini, Osmanlı Devleti’n-
de İstanbul’daki saray ve devlete ait binaların ba-
kımı ve tamiriyle uğraşan ve saraya gerekli olan 
şeyleri satın alan kişidir. Osmanlı’nın hem beledi-
ye hem de valilik işlerini yürütür. 

Osmanlı’da ilk belediye teşkilatı “Şehremaneti” 
adıyla Kırım Savaşı sonrasında 1855 yılında İs-
tanbul’da kurulmuştur.

(Cevap C)

3. Nişancı, defterdar, vezir ve reis-ül küttap Osman-
lı merkez yönetiminde yer alan görevlilerdir. An-
cak beylerbeyi taşra yöneticilerinden olup eyalet-
leri (beylerbeylik) yöneten ve ilmiye sınıfına men-
sup olan devlet görevlisidir.

(Cevap E)

4. Osmanlı taşra yönetiminde eyaletler sancaklara, 
sancaklar kazalara, kazalar da köylere ayrılmış-
tır. Eyaletler beylerbeyi, sancaklar sancakbeyi, ka-
zalar kadı, köyler de tımarbeyi tarafından yöneti-
lirdi. Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerinde ve-
rilen kavramlar, taşra yönetimiyle ilişkilendirilir. Fa-
kat nişancı, divan üyelerinden bir olup Osmanlı 
merkez yönetiminde görev almaktadır.

(Cevap D)

7. Osmanlı Devleti’nde padişahlık makamına< ge-
çebilmek için, Osmanlı soyuna mensup olmak ya-
ni hanedan üyesi olmak ve Türkçe bilmek sahip 
olunması gereken özelliklerdir. Fakat yetenekli ol-
ma gibi bir gereklilik aranmayıp zaman zaman, 
özellikle de sancak sisteminin kaldırılmasıyla de-
neyimsiz ve yetersiz padişahlar tahta çıkmıştır. 

(Cevap C)
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9. Dirlik topraklar, devlet görevlilerine maaş ve hiz-
met karşılığı olarak dağıtılır ve dağıtımında rütbe 
ve dereceler dikkate alınırdı. Bu topraklar gelirine 
göre büyükten küçüğe doğru has, zeamet ve tı-
mar şeklinde sıralanırdı. Has üst düzey devlet 
adamlarına verilen geliri en fazla olan topraklar, 
zeamet orta dereceli devlet görevlilerine bırakılan 
geliri orta düzeyde olan topraklar, tımar da düşük 
dereceli memurlara ve askerlere verilen geliri en 
düşük olan topraklardır. Dolayısıyla doğru sırala-
ma “E” seçeneğinde verilmiştir.

Dirlik topraklar, devlet görevlilerine ve sipahile-
re verilen topraklardır. Bu toprakları alanlar ge-
çimleri için gerekli olan miktarı ayırdıktan sonra 
kalanı ile asker beslerlerdi.

(Cevap E)

10. Osmanlı devlet kademelerinde görev alabilmenin 
ön şartı Müslüman olmaktır. Hanedan üyesi olmak 
ya da Enderun’da eğitim almak gibi koşullar aran-
mamaktadır.

(Cevap D)

11. Osmanlı Devleti’ni kendisinden önce kurulan Türk 
devletlerinden ayıran en önemli özellik merkezi 
devlet anlayışı, yani iktidarın tek merkezde top-
lanmış olmasıdır. “Ülke hanedanın ortak malıdır.” 
anlayışı Osmanlı Devleti’nde terk edilmiş, özellik-
le Fatih’in “Ülke padişahın malıdır.” anlayışını ge-
tirmesiyle devlet merkeziyetçi bir nitelik kazanmış-
tır.

(Cevap B)

12. A, C, D ve E seçeneklerinde yazan gelişmeler, Di-
van-ı Hümayun’un görevleri arasında yer almak-
tadır. Ancak, Osmanlı Devleti’nde yasama gücü 
padişaha ait olup yasaları çıkartan padişahtır. Di-
van, günümüzdeki Bakanlar Kurulu karşılığı olup 
bir yürütme organıdır.

(Cevap B)

13. İlmiye; eğitim, fetva ve hukuk işlerinden sorumlu 
olan sınıftır. Dolayısıyla A, B, C ve D seçenekle-
rinde verilen görevliler ilmiye sınıfına mensuptur. 
Ancak nişancı, mali ve idari bürokrasiyi temsil eden 
kalemiye sınıfındandır.

İlmiye sınıfını divanda kazasker ve şeyhülislam 
oluştururdu.

(Cevap E)

14. II. ve III. öncülde verilen uygulamalar, Osmanlı 
Devleti’nde veraset anlayışında yapılan düzenle-
melerdir. Fakat, padişahın divana başkanlık etme 
görevini sadrazama bırakmasının veraset anlayı-
şı ile bir ilgisi yoktur. Bu uygulamayı başlatan Fa-
tih Sultan Mehmet olup amacı, padişahın mutlak 
otoritesini güçlendirmekti. Böylece divan, bir ka-
rar organı olmaktan çıkıp danışma organı haline 
gelmiştir.

(Cevap A)

15. Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkarların da-
yanışma örgütü loncalardır. Esnaflar arasında da-
yanışmayı sağlayıp üyelerinin çıkarlarını gözeten 
loncalarda aynı zamanda üretim ve tüketim ilişki-
leri düzenlenir, üretilen malların kalitesi kontrol 
edilir, fiyat belirlenerek haksız rekabetin önüne ge-
çilmesi amaçlanırdı. Dolayısıyla bir nevi esnaf de-
netim altında tutulurdu.

(Cevap C)

16. Soruda verilen divan üyeleri arasında en son di-
vanın asli üyesi olan Reis-ül Küttap’tır. Sadrazam, 
defterdar, kazasker ve nişancı, kuruluş dönemin-
den itibaren divan üyesidir.

(Cevap B)

8. 1840’ta Sultan Abdülmecid döneminde piyasaya 
sürülen, anlamı “para yerine geçen kağıt” olan ve 
elle hazırlanan ilk banknotların halk arasındaki adı 
kaimedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1840 yılın-
da çıkardığı ilk kağıt paraya verilen isim.

(Cevap A)
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1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden sonra Türk se-
yahat edebiyatının dikkate değer ilk örneklerinden 
biri  Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa 
Sefaretnamesi’dir. Bu yapıt, yazarın elçilik göre-
viyle Paris’e yaptığı yolculuk ve yaptığı görev sü-
resindeki (1720-1721) gözlemlerini dile getirmek-
tedir.

(Cevap A)

5. Esnaf örgütlenmesi olan loncaların ürünlerin kali-
tesini kontrol etmesi ve fiyatını belirlemesi, piya-
sada haksız rekabeti önlemeye ve tüketici hakla-
rını korumaya yönelik görevlerindendir.

Loncalar, Sanayi Devrimi’nden sonra işlevini yi-
tirmiş ve 1912’de kapatılmıştır.

(Cevap A)

2. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen yapılar, Os-
manlı Devleti’nin “Erken Dönem” mimarisine ör-
nek olan eserlerdir. Ancak Çırağan Sarayı 1871 
yılında Sultan Abdülaziz tarafından barok etkisi-
nin görüldüğü batı mimari tarzında yapılmış bir sa-
raydır.

(Cevap C)

6. XIX. yüzyılın en büyük bestekârı olan İsmail De-
de Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eser-
ler bırakmış, “Yine bir Gülnihal” adlı eseri de bu 
değerli eserlerden biri olup günümüze kadar ulaş-
mıştır.

(Cevap D)

3. Osmanlı Devleti’nde dirlik topraklar yıllık gelirine 
göre has, zeamet ve tımar gibi bölümlere ayrıla-
rak, rütbe ve derecelerine göre devlet memurları-
na ve askerlere maaş ve hizmet karşılığı olarak 
dağıtılırdı.

Osmanlı Devleti’nde uygulanan dirlik (tımar) sis-
temiyle, tarımda yüksek verimlilik, toprağın ver-
gilendirilmesi, toprağın boş kalmaması sağla-
nırdı.

(Cevap A)

4. Şeyhülislam devletçe alınan kararların, çıkartılan 
yasa ve uygulamaların dine uygun olup olmadığı 
konusunda görüş bildirir ve bu konuda fetva ve-
rirdi.

Padişahlar halife oldukları halde şeyhülislam-
dan fetva alamadan uygulama yapamazlardı.

(Cevap B)

7. Osmanlı Devleti’nde padişah toplum, ekonomi ve 
yönetim hayatının her alanıyla ilgili kural koyardı. 
Koyduğu kurallar, onun ağzından yazılmış biçim-
de formüle edilen ve adına ferman denilen belge-
lerle, ilgililere iletilirdi. Bu fermanların toplandığı 
derlemelere kanunname denirdi. Kanunnamele-
rin kapsamına giren yasaların geçerlilik kazana-
bilmesi için, öncelikle şeriat yasalarına uygun ol-
ması gerekirdi. Osmanlı’da padişaha sınırsız bir 
kural koyma yetkisi tanınmıştı; ancak bu kurallar 
şeriatla çelişmemek zorundaydı.

(Cevap C)

8. Fatih’in kardeş katlini yasallaştırmasının amacı, 
taht kavgalarını önleyerek merkezi otoriteyi güç-
lendirmekti. Diğer taraftan I. Ahmet’in de ekber ve 
erşet sistemi ile ailenin en büyük ve en akıllısının 
tahta geçmesi kuralını getirmesi ve bu uygulamay-
la şehzadelerin sancağa çıkması geleneğine son 
verip yerine kafes usulünü getirmesinin de ama-
cı, taht kavgalarını önlemekti. 

(Cevap E)
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9. Osmanlı Devleti’nde çocuk yaşta padişahların tah-
ta çıkması, saray kadınlarının ve devlet adamla-
rının yönetimdeki etkilerini artırarak devlet işleri-
ne karışmalarına ve daha fazla müdahale etme-
lerine yol açmıştır. Bu durumun tımar sisteminin 
bozulması ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap C)

10. Çaka Bey, Seydi Ali Reis, Barbaros Hayrettin Pa-
şa ve Uluç Ali Reis Türk tarihinde önemli hizmet-
lerde bulunmuş, ünlü Türk denizcileridir.

(Cevap C)

11. Osmanlı Devleti’nde eyalet sayısının başlangıçta 
iki taneyken gittikçe artmasının, XVII. yüzyıl baş-
larında otuz ikiye kadar ulaşmasının nedeni, sı-
nırların genişlemesidir. Sınırların genişlemesine 
paralel olarak, yönetimi kolaylaştırmak ve merke-
zi otoriteyi güçlü tutmak adına eyalet sayısı da ar-
tırılmıştır. 

(Cevap A)

12. Lala, Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin hocaları-
na  verilen addır. Osmanlı şehzadeleri bir sanca-
ğa gittiklerinde yanlarında bulunan lala, şehzade-
nin eğitiminden sorumlu olur ve ona rehberlik eder-
di. I. ve III. öncüllerin, lalaların görevleri ile bir il-
gisi bulunmamaktadır. 

Bursa, Kütahya, Amasya, Manisa gibi şehirler 
önemli şehzade sancaklarıydı.

Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklulardaki atabey-
lik sistemi gibi lala adı verilen hocalara çok ge-
niş yetkiler vermeyerek merkezi otoriteyi koru-
maya çalışmıştır.

(Cevap B)

13. Osmanlı toprak sisteminde yer alan topraklar ve 
tahsis edildikleri kişilerle ilgili olarak; A, B, C ve D 
seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. An-
cak mukataa topraklar, gelirleri devlet hazinesine 
ayrılan topraklar olup gelirler iltizam sistemi ile top-
lanırdı. Kadılar orta dereceli devlet memuru olup 
kendisine hizmetlerine karşılık maaş olarak, dirlik 
topraklardan zeamet tahsis edilirdi.

(Cevap E)

14. Ahmet Şemsettin Karahisari, Kanuni Sultan Sü-
leyman dönemi hattatlarından olup “Hattın Güne-
şi” olarak tanınan ve hat sanatına damga vurmuş 
bir üstaddır.

(Cevap A)

15. Osmanlı tımar sisteminde, kendilerine maaş kar-
şılığı olarak toprakların gelirleri bırakılan sipahile-
rin devlete karşı yerine getirmek zorunda olduk-
ları görev, cebelü adı verilen atlı askerler besle-
mekti. Böylece devlet, bu sistem sayesinde, ha-
zineden para harcamadan bir orduya sahip olur-
du. Bunlara eyalet ordusu ya da tımarlı sipahiler 
denirdi.

(Cevap D)

16. Müderris, öğretmen; tedrisat, öğretim; muid, med-
reselerde müderrisin öğrettiklerini öğrencilere tek-
rarlatan, ders saatleri dışında müderrisin öğrettik-
lerini pekiştirmek ile görevli olan müderris yardım-
cısı; öğrencilere de medresenin seviyesine göre 
suhte (softa) veya danişment denirdi. Dolayısıyla 
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen kavramlar Os-
manlı medrese düzeniyle ilgilidir. Ancak müsade-
re sisteminin eğitim ile bir ilgisi olmayıp ölen kişi-
nin malına devlet tarafından el konulması uygula-
masıdır. Özel mülkiyeti engellemektedir.

(Cevap D)
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1. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Yeniçeri Ocağı’nın görevleri arasındadır. Ancak 
karakollarda bulunarak asayişi sağlamak yeniçe-
rilerin görevlerinden biri değildi. Yeniçeriler saray-
da bulunan, savaşta ve barışta her zaman padi-
şahı korumakla görevli olan bir merkez ordusu-
dur.

(Cevap E)

5. Osmanlı Devleti’nde eyaletler sancaklara, sancak-
lar kazalara, kazalar nahiyelere, nahiyeler de köy-
lere ayrılır. Dolayısıyla kazaların birleşmesiyle olu-
şan idari birim sancaklardır. 

(Cevap B)

2. II. Mahmut döneminde Divan örgütü kaldırılarak, 
yerine Bakanlıklar (Nazırlıklar) getirilmiş, bakan-
lara da nazır adı verilmiştir.

II. Mahmut’un Nazırlıkları oluşturmasıyla birlik-
te Reis-ül küttap hariciye nazırlığı, yani dış işle-
ri bakanlığı görevine getirilmiştir.

(Cevap E)

6. Osmanlı Devleti’nde mali işlerden ve hazineden 
sorumlu en üst maliye görevlisi defterdardır.

Defterdarların Fatih’e kadar sayıları bir iken, da-
ha sonra ikiye çıkmıştır. Devletin geliri, gideri ve 
bütçesi ile ilgili işleri yapardı. Bugünkü anlam-
da maliye bakanının görevlerini yapmakta idi-
ler.

(Cevap A)

3. Osmanlıları devlet yönetiminde kendisinden ön-
ce kurulan diğer Türk-İslam devletlerinden ayıran 
yönü, egemenliğin tek merkezde toplanmasıdır. 
Diğer Türk devletlerinin hepsinde ülke hanedanın 
ortak malı sayılırken, Osmanlılarda ülkenin bölü-
nemeyeceği anlayışı vardır. Ülke, tek bir kişi tara-
fından yönetilir ve hanedan arasında paylaşılmaz, 
iktidar tek merkezde toplanırdı.

(Cevap D)

4. Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunda, silahların te-
min edilmesi, korunması ve sefer zamanında cep-
heye götürülmesiyle görevli kapıkulu ocağıdır. 
Ocağın adamlarına, cebeciler denilmekteydi.

(Cevap C)

7. Seyfiye, divanda yönetici ve asker sınıfı temsil 
ederdi. Dolayısıyla vezir-i azam seyfiye sınıfında-
dır. Kazasker ilmiye sınıfına ait olup defterdar, ni-
şancı ve reis-ül küttap da kalemiye sınıfına men-
suptur.

Divanda veziriazam ve vezirler seyfiye sınıfını, 
kazasker ilmiye sınıfını, defterdar ve nişancı ise 
kalemiye sınıfını temsil ederdi.

(Cevap C)

8. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin yürütüldüğü 
en üst yönetim organı olan divan, aynı zamanda 
en üst mahkemedir. Büyük davalara divanda ba-
kılırdı. Dolayısıyla divan, aynı zamanda adaletin 
sağlandığı kurumlardan biriydi. 

(Cevap D)
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9. Padişahın yürütme yetkisinin mutlak temsilcisi ve-
zir-i azamdır. Padişahlar idari yetkilerini sadrazam, 
dini yetkilerini şeyhülislam aracılığıyla kullanırlar-
dı.

Sadrazam, padişahın mutlak vekilidir. Onun 
mührünü taşır, devlet işlerinden birinci derece-
de sorumludur. Büyük devlet memurlarının ta-
yin ve nakillerini yapardı. Bugünkü anlamda baş-
bakan niteliğini taşır.

(Cevap C)

10. Yeniçeri Ocağı, Acemi Ocağı, Cebeci Ocağı, ya-
ya ve müsellemler Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl-
larında askeri teşkilat içerisinde yer alan birlikler-
dir. Hamidiye Alayları, II. Abdülhamit döneminde 
1891 yılında kurulmuş, Osmanlı’nın “modern or-
du” sınıfına girecek hafif süvari alaylarıdır.

(Cevap A)

11. Verilen açıklamaya bakılarak; I. ve II. öncüllere 
ulaşılabilir. Divan’da alınan kararların dine uygun 
olup olmadığı konusunda şeyhülislama danışıl-
ması, devletin teokratik (dine dayalı yönetim an-
layışı) özelliği ile ilgilidir. Ancak divanın, kararla-
rın alınmasında tek yetkili güç olduğu yargısına 
varılamaz. Osmanlı’da en etkin güç padişahtır. Ya-
saları padişah yapar. Divan sadece bir yürütme 
organı olup danışma meclisidir. Son karar her za-
man padişaha aittir.

III. Selim Dönemi’nde Divan, eski önemini kay-
betmiş ve Divan’ın yerini Meşveret Meclisi adı 
verilen bir danışma kurulu almış, ayrıca sadra-
zamın etkinliği artmıştır. Divan, II. Mahmut tara-
fından kaldırılmış, yerine Nazırlıklar (Bakanlık-
lar) kurulmuştur.

(Cevap D)

12. Osmanlı Devleti’nde divan türleri ve toplanış amaç-
ları ile ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde ve-
rilen eşleştirmeler doğrudur. Ancak Çarşamba Di-
vanı, Osmanlı Devleti’nde her Çarşamba günü İs-
tanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadraza-
mın başkanlığında toplanan divandır.

(Cevap E)

13. Dursun Fakih, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Os-
man Bey’in devrinde yaşamış bir fakihtir. Birçok 
kaynakta Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan, 
Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı, imam-hatibi unva-
nını taşıyan kişi olduğu bildirilir.

(Cevap C)

14. Nişancı, devlet yazışmalarına ve fermanlara pa-
dişahın tuğrasını çeker, tapu ve kadastro işlerine 
bakar ve tımar topraklarının dağıtımından sorum-
ludur. Tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişik-
likleri yapmak nişancının görevidir.

Fethedilen arazileri yazmak, dirlikleri dağıtmak, 
tapu defterlerine işlemek, kayıtları düzeltmek ni-
şancının görevlerindendi.

(Cevap B)

15. Devlet yönetiminde Türk kökenlilerden değil de 
devşirmelerden yararlanılmasının amacı, padişa-
hın mutlak otoritesini korumak ve güçlendirmek-
tir. Diğer taraftan müsadere (mal zaptetme) yön-
teminin amacı da aynıdır. İleride devlet ve padi-
şah için tehlike oluşturabilecek potansiyel güçle-
rin oluşması engellenmek istenmiştir. Son sözün 
padişaha ait olması da merkezi otoriteyi güçlen-
diren bir durumdur.

(Cevap A)

16. Bir bölgenin yıllık gelirlerini toplama hakkının, pe-
şin para karşılığı bazı kişilere ihale edilmesine il-
tizam sistemi denirdi. İltizam alanlara mültezim, 
toprağa da mukataa denilirdi.

(Cevap D)
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1. 1859 yılında Abdülmecid devrinde İstanbul’da ku-
rulan Mekteb-i Mülkiye’yi ıslah ederek bu okulun 
büyük bir atılım gerçekleştirmesini sağlayan pa-
dişah II. Abdülhamit’tir. Mekteb-i Mülkiye’ye özel 
bir önem veren II. Abdülhamit bu okulu himayesi-
ne alarak yüksek öğretim yapan bir okul haline 
dönüştürmüştür.

(Cevap E)

5. Divan’da idari ve mali bürokrasiyi temsil eden ka-
lemiye sınıfının, divandaki temsilcileri nişancı ve 
defterdardır.

Divan-ı Hümayun’da, padişaha ait olan yetkile-
ri kullanmak üzere görevlendirilmiş üç kolun tem-
silcileri bulunurdu. Bu kollar; seyfiye (yönetim 
ve askerlik), ilmiye (eğitim, yargı, fetva) ve ka-
lemiye (idari ve mali bürokrasi) idi.

(Cevap B)

2. Mücerrebname, Fatih devrinin ünlü hekimlerinden 
Amasya Darüşşifası başhekimi Şerafettin Sabun-
cuoğlu’nun, hastalarında ve kendisi üzerinde de-
nediği formülleri topladığı tıp kitabıdır. Bu kitabın-
da Sabuncuoğlu, hastalıklar için pratik tedaviler 
de önermiştir.

(Cevap B)

6. Devlet yazışmalarına ve fermanlara padişahın tuğ-
rasını çeken divan üyesi nişancıdır. Nişancı aynı 
zamanda, tapu ve kadastro işlerinden ve tımar 
topraklarının dağıtımından sorumludur.

(Cevap C)

3. Osmanlı Devleti’nde şehzadeler, geleceğin padi-
şah adayı oldukları için, yönetim deneyimi ve tec-
rübe kazanmaları amacıyla, lala denilen bir eğiti-
ciyle birlikte küçük yaşta sancaklara gönderilir, 
devlet işlerinden, yönetimden ve savaşmaktan an-
layan iyi bir padişah olarak yetişmeleri sağlanırdı.

(Cevap A)

4. Deniz kuvvetleri komutanı olan Kaptan-ı Derya ve 
Yeniçeri Ordusu’nun komutanı olan Yeniçeri Ağa-
sı, vezir rütbesine ulaştıklarında divan üyesi ola-
bilirlerdi.

Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ocağı’nın komutanı olup 
İstanbul’un ve padişahın güvenliğinden sorum-
ludur.

(Cevap D)

7. Devletçe yapılacak işlerin şeriata uygun olup ol-
madığı konusunda karar verme yetkisi şeyhülis-
lama aitti. Şeyhülislamın bu kararına fetva denir-
di.

(Cevap E)

8. Mimar Sinan, kendi icat ettiği sekiz dayanaklı ca-
mi planının en başarılı örneğini Selimiye Camii’n-
de sergilemiştir. Edirne’de yapılan bu cami, Mimar 
Sinan’ın ustalık dönemi eseridir.

Mimar Sinan’ın çıraklık dönemi eseri Şehzade 
Camii, kalfalık dönemi esiri de Süleymaniye Ca-
mii’dir.

(Cevap D)
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9. Osmanlı Devleti’nde Rumeli Beylerbeyliği I. Mu-
rat döneminde kurulmuş, ardından Yıldırım Baye-
zid döneminde de Anadolu Beylerbeyliği kurul-
muştur. Bunlara ilerleyen zamanlarda yapılan fe-
tihlerle yeni eyaletler katılmıştır. Ankara, Teke ve 
Kütahya, her üçü de Anadolu beylerbeyliği san-
caklarındandır.

(Cevap E)

10. Kapan hanları, Osmanlı döneminde başta İstan-
bul olmak üzere ticaret pazarlarına sahip şehirler-
de, özellikle zahire türünden ihtiyaç maddelerinin 
alınıp satıldığı toptancı halleridir.

Osmanlı Devleti’nde ticaretin geliştirilmesi ama-
cıyla bedestenler (kapalı çarşı), kervansaraylar 
(Ticaret yolları üzerinde kervanların konaklama-
sı için yapılmış büyük han) ve kapan hanları 
(Tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının 
ya da dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeri) 
yapılmıştır.

(Cevap A)

11. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı, eğitim ve hukuk 
işlerinden sorumlu olan sınıftır. Dolayısıyla günü-
müzdeki adalet bakanı ve milli eğitim bakanı olan 
kazasker ilmiye sınıfına mensuptur. Kazasker en 
üst adalet görevlisidir. Büyük davalara bakar, ka-
dı ve müderrisleri atardı. Beylerbeyi seyfiye; def-
terdar, nişancı ve reis-ül küttap kalemiye sınıfın-
da yer almaktadır.

(Cevap A)

12. Şer’i mahkemelerde Müslümanların davalarına 
bakılırdı. Bu mahkemelerin yargıcı kadı idi. Ce-
maat mahkemeleri azınlıkların davalarına bakar-
dı. Ancak, Tanzimat Dönemi’nde açılan modern 
mahkemeler olan nizamiye mahkemeleri, karma 
mahkemeler olup bu mahkemelerde hem Müslü-
manların hem de Müslüman olmayanların dava-
larına bakılırdı.

(Cevap B)

13. XIX. yüzyıl sonunda, yaşanan savaşlar ve Balkan 
göçleri sonucunda ortada kalan yetimler, öksüz-
ler ve kimsesiz çocuklar için kurulan yetimhane-
lere Darüleytam denirdi.

(Cevap C)

14. Şehzadebaşı Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet Saruhan 
için Mimar Sinan’a yaptırdığı camiidir. Bu cami, 
Mimar Sinan’ın çıraklık eseri olarak kabul edilmek-
tedir.

(Cevap A)

15. Elçi kabulleri ve cülus törenleri, Osmanlı sarayın-
da yapılan faaliyetlerdir. Ancak tımarlı sipahi eği-
timleri için böyle bir şey söylenemez. Tımarlı si-
pahiler, eyalet askerleri olup kendisine dirlik veri-
len kişilerin beslemek zorunda olduğu atlı asker-
lerdir. Temeli tımar sistemine dayanır.

Devletin yönetiminden sorumlu olan padişah cü-
lus töreni ile tahta çıkmaktaydı. Kılıç kuşanma 
töreni olarak da bilinen cülus töreni Fatih döne-
minden itibaren gelenek haline getirilmiş ve ka-
pıkulu askerlerine cülus bahşişi dağıtmak da ge-
leneğe bağlanmıştır.

(Cevap D)

16. Levni, Lale Devri’nde yaşamış Osmanlı minyatür 
sanatçısıdır. Osmanlı minyatür sanatının son bü-
yük temsilcisidir. XVII. yüzyılda duraklamış olan 
Osmanlı minyatür sanatına renk, perspektif, be-
timleme anlayışı ve natüralist ögeleriyle yenilikler 
getirmiştir.

(Cevap E)
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1. II.Meşrutiyet Dönemi’nde siyasi partiler kurulma-
sıyla çok partili hayata geçilmiş, kişi hak ve özgür-
lükleri genişletilmiş, dolayısıyla demokratikleşme 
süreci hız kazanmıştır. Ancak siyasi hakların sa-
dece erkeklere tanınmış olması, ulusal iradenin 
tam olarak gerçekleşmediğini göstermektedir.

(Cevap C)

5. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Alman-
ların da yönlendirmesiyle Kanal Cephesi’ni açma-
sının amacı; Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İn-
giltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmekti. 
Kafkas Cephesi, Rusya’ya karşı açılırken, Galiç-
ya Cephesi de müttefiki Avusturya’ya yardım için 
asker gönderdiği cephedir.

(Cevap A)

2. I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, Bal-
kan devletleri ile 1912 Londra Antlaşması’nı im-
zalamış ve Midye - Enez Hattı’nın batısındaki tüm 
Balkan topraklarını kaybetmiştir. II. Balkan Sava-
şı sonunda da Yunanistan ile 1913 Atina, Bulga-
ristan ile 1913 İstanbul Antlaşması’nı imzalamış-
tır. Diğer taraftan Balkan devletlerinin kendi ara-
larında yaptığı bir savaş olan II. Balkan Savaşı-
nın ardından Balkan devletleri arasında Bükreş 
Antlaşması imzalanmış, Osmanlı taraf olmadığı 
için bu antlaşmaya katılmamıştır. 1856 Paris Ant-
laşması Kırım Savaşı sonunda imzalanmış bir ant-
laşma olup Balkan Savaşları ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap D)

6. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan Sa-
vaşlarının başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtal-
ya’dan barış istemek zorunda kalmış ve Trablus-
garp Savaşı’nı kaybederek İtalya ile Uşi Antlaş-
ması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı 
Devleti On İki Ada’yı Yunanistan’a karşı koruya-
mayacağı düşüncesiyle, Balkan Savaşlarının so-
nuna kadar geçici olarak bu adaların İtalya’da kal-
masını kabul etmiştir. Fakat ne var ki İtalya, Bal-
kan Savaşlarından sonra On İki Ada’yı Osmanlı 
Devleti’ne geri vermemiş, II. Dünya Savaşı’nın so-
nuna kadar bu adaları elinde tutmuş, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra da Yunanistan’a bırakmıştır.

(Cevap A)

3. Halkı Müslüman Arap olan Trablusgarp’ta bölge 
halkının Osmanlı gönüllü subaylarıyla beraber İtal-
ya’ya karşı mücadele etmesinde ümmetçilik anla-
yışı etkili olmuştur.

İslamcılık (Ümmetçilik) akımı ile, Osmanlı sınır-
ları içerisinde yaşayan Müslümanları bir arada 
tutarak dağılma önlenmek istenmiştir. Halifelik 
makamının gücünden ve otoritesinden yararla-
nılmak istenmiştir. Bu fikir akımı en büyük dar-
beyi I. Dünya Savaşı’nda İngilizler ile anlaşan 
Araplar tarafından almıştır. Bu olay üzerine ge-
çerliliğini yitirmeye başlamıştır.

(Cevap B)

4. Osmanlı Devleti’nin On İki Ada’yı İtalya’ya verme-
si, toprak bütünlüğünü koruyamadığını ve İtal-
ya’nın Doğu Akdeniz’deki etkinliğinin arttığını gös-
terir. Osmanlı’nın On İki Ada’yı İtalya’yı kendi ya-
nına çekmek için verdiği söylenemez.

(Cevap B)

7. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Batı 
Trakya, Makedonya ve Ege Adalarını kaybetmiş-
tir. Osmanlı Devleti’nin zor durumundan yararla-
nan Arnavutluk da savaş devam ederken ayakla-
narak bağımsızlığını ilan etmiş ve Osmanlı, Arna-
vutluk’u da kaybetmiştir. Fakat, Balkan Savaşları 
sonunda Bulgaristan ile imzalanan 1913 İstanbul 
Antlaşması ile, Meriç Nehri iki devlet arasında sı-
nır kabul edilerek Edirne ve Kırklareli Osmanlı 
Devleti’ne bırakılmıştır. Dolayısıyla Doğu Trakya 
Osmanlı’da kalmıştır.

(Cevap E)

8. Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması ile Kuzey Afri-
ka’daki son toprağı olan Trablusgarp’ı kaybetmiş-
tir. Ancak Trablusgarp halkı da Müslüman olduğu 
için, Uşi Antlaşması’na “Trablusgarp’ın dini yön-
den Osmanlı halifesine bağlı kalacağı” maddesi 
ekletilmiştir. Bundaki amaç, Trablusgarp ile olan 
kültürel bağları devam ettirmektir.

Aynı madde,1774 Küçük Kaynarca Antlaşma-
sı’na Kırım ile ilgili olarak da ekletilmişti. Çünkü, 
Kırım halkı da Müslüman olup gerekçe aynıydı.

(Cevap A)
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9. 1908 Reval Görüşmelerinin ardından Rusya’nın 
Balkanlardaki etkinliğinin daha da artacağından 
endişelenen İttihat ve Terakkiciler, Makedonya’da 
ayaklanma çıkararak, padişah II. Abdülhamit’e 
meşrutiyeti yeniden ilan etmesi konusunda büyük 
baskıda bulunmaya başladılar. Sonuçta II. Abdül-
hamit, bu ayaklanmaların daha da büyümesinden 
ve İstanbul’a da gelmesinden çekinerek meşruti-
yeti tekrar ilan etmek zorunda kaldı.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelenleri ara-
sında yer alan Resneli Niyazi Bey ve Enver Bey, 
II. Meşrutiyet’in ilanında etkili oldukları ve ülke-
ye tekrar demokrasinin gelmesinde önemli rol 
üstlendikleri için, meşrutiyetin ilanından sonra 
“Hürriyet Kahramanları” olarak adlandırılmışlar-
dır. 

(Cevap D)

10. Arnavutluk, I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı 
Devleti’nin zor durumundan faydalanarak bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Böylece, Osmanlı’dan ayrı-
lan son Balkan devleti Arnavutluk olmuştur.

Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk Balkan devleti 
Yunanistan’dır.

(Cevap C)

11. Balkan Savaşları sonunda Yunanistan’la imzala-
nan Atina ve Bulgaristan’la imzalanan İstanbul 
Antlaşmaları ile Yunanistan ve Bulgaristan’da ka-
lan Türklerin dini ve kültürel haklarına yönelik ka-
rarlar alınmış ve buradaki Türk halkı azınlık sta-
tüsüne girmiştir.

(Cevap B)

12. Osmanlı Devleti 1912 Uşi Antlaşması ile Trablus-
garp ve Bingazi’yi İtalya’ya vermiş, Kuzey Afri-
ka’daki son toprağını kaybetmiştir. Ancak On İki 
Ada’daki hakimiyeti resmen sona ermemiş, On İki 
Ada’yı Balkan Savaşlarının sonuna kadar geçici 
olarak İtalya’ya bırakmıştır.

(Cevap B)

13. Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk 
mücadele, ilk savaş deneyimi olan, Derne ve Tob-
ruk’ta büyük başarılar kazandığı Trablusgarp Sa-
vaşı’dır.

(Cevap A)

14. Wilson İlkelerinin “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk 
bölgelerine kesin egemenlik tanınacaktır” madde-
si, Türk Milli Mücadalesi’nin hukuki dayanağını 
oluşturmuştur. Diğer taraftan “Türk egemenliği al-
tında yaşayan milletlere nüfusça çoğunlukta ol-
dukları yerlerde kendi kendilerini yönetme hakkı 
tanınacak” maddesini de azınlıklar hukuki daya-
nak olarak kullanıp bu madde doğrultusunda ba-
ğımsızlık amacıyla Osmanlı’ya karşı ayaklanarak 
devletten ayrılmak istemişlerdir. Dolayısıyla bu 
maddeler milliyetçilik ve bağımsızlık ilkeleri ile bağ-
lantılıdır. Çağdaşlaşma ve batılılaşma ile hiçbir il-
gisi bulunmamaktadır.

(Cevap D)

15. Reval Görüşmeleri 9 Haziran 1908 tarihinde İngil-
tere ve Rusya arasında yapılan görüşmelerdir. Re-
val Görüşmelerinde Osmanlı İmparatorluğu ile il-
gili konular da (Makedonya ve Boğazlar sorunu) 
konuşulmuş, özellikle İngiltere’nin Rusya’nın Bal-
kan politikası karşısında yumuşamasıyla Rusya 
Balkanlarda serbest kalmış ve panslavizm politi-
kasını yoğun olarak uygulamaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin meşrutiyeti ikinci kez ilan 
etmesindeki en büyük dış etken Reval Görüş-
meleri olmuştur.

(Cevap A)

16. I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan fikir akımı Os-
manlıcılık olmuştur. Osmanlı Devleti, gayrimüs-
limlere de parlamentoda temsil hakkı tanıyarak 
azınlıkların devletten ayrılmasını önlemeyi ve im-
paratorluğun dağılmasını engellemeyi amaçlamış-
tır.

(Cevap E)
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1. Balkan Savaşları sonunda Selanik, Yanya ve Gi-
rit’in Yunanistan’a bırakılması, diğer taraftan Me-
riç Nehri’nin Bulgaristan’la sınır kabul edilmesine 
bakılarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ege-
menliğinin sona erdiği yargısına ulaşılmaktadır.

(Cevap B)

5. Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırmaya 
yönelik kararına İtilaf devletlerinin tepki gösterip 
bu kararı tanımamaları karşısında, Osmanlı aldı-
ğı kararı geri çekmek zorunda kalmıştır. Dolayı-
sıyla Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldır-
dığı yolundaki girişiminin sonuçsuz kalmasına ba-
kılarak I. ve II. öncüllere varılabilir. Fakat bu du-
rum Osmanlı’nın uluslararası platformda başarılı 
ve kararlı bir tutum sergilediğini göstermez. Tam 
tersi başarısızlığını ve güçsüzlüğünü ortaya koy-
maktadır.

(Cevap D)
2. Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık yaparak azınlıkla-

rın milliyetçi isyanlarını ve devletten ayrılmalarını 
önleyememiş, Balkanlarda büyük toprak kayıpla-
rı yaşamıştır. Sonuçta, Osmanlıcılık politikası işe 
yaramayınca, Osmanlı Devleti Türkçülük politika-
sına yönelmiş ve en azından Türkleri kurtarmaya 
çalışmıştır.

(Cevap C) 6. Osmanlı Devleti, Selanik ve Arnavutluk’u Balkan 
Savaşları sırasında kaybetmiştir. Ancak Bosna - 
Hersek’i Balkan Savaşlarından önce kaybetmiş, 
1908 II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında Avusturya, 
Bosna - Hersek’i ilhak etmiştir.

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Me-
riç Irmağı’nın batısında kalan tüm topraklarını 
kaybetmiştir. Kaybedilen bu topraklarda birçok 
Türk vatandaşı kalmıştır. Osmanlı Devleti böl-
gede azınlık olarak kalan Türklerin, mülk edin-
mesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilk ve or-
taokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi 
haklarını, İstanbul ve Atina Antlaşmaları ile ko-
rumaya çalışmıştır.

(Cevap E)

3. Osmanlı Devleti’nde monarşiden meşrutiyete ge-
çilmesi yönetim şeklinin değiştiğini, siyasi partile-
rin kurulması ve çok partili hayata geçilmesi de 
demokrasi düşüncesinin geliştiğini gösterir. 31 
Mart İsyanı, meşrutiyete tepki olarak çıkan gerici 
bir isyandır. Amacı, rejimi değiştirmek, meşrutiyet-
ten monarşiye geri dönmektir. Bu ayaklanmanın 
bastırılması, yenilik karşıtları ile mücadele edildi-
ğini göstermektedir. Dolayısıyla I., II. ve IV. öncül-
lere ulaşılabilir. Fakat Balkan topraklarının kaybe-
dilmesi, yani toprak kayıpları padişahın güç ve 
otoritesini artırmamış, tam tersi sarsmış ve azalt-
mıştır.

(Cevap D)

4. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşma-
larla İzmir ve çevresi İtalya’ya bırakılmışken, İngi-
lizler bu bölgenin Paris Barış Konferansı’nda Yu-
nanlılara bırakılmasını sağlamışlardır. İngilizlerin 
bu tutumunun nedeni, sömürge yollarının güven-
liğini sağlamak, sömürgelerine giden yol üzerin-
de güçlü bir devlet istememesiydi. Ancak bu ka-
rara, İtalya büyük tepki göstermiş ve ilk kez İtilaf 
devletleri arasında görüş ayrılıklarının ortaya çık-
masına yol açmıştır. Dolayısıyla İtalya’nın çıkar-
larının çatıştığı devlet, İngiltere ve Yunanistan’dır.

(Cevap A)

7. I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti, Rusya, Avustur-
ya - Macaristan ve Sırbistan gibi devletlerin sona 
ermesine yol açmıştır. Polonya ise I. Dünya Sa-
vaşın’dan sonra kurulan devletlerden biridir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yeni dev-
letler ortaya çıkmıştır. Polonya, Çekoslovakya, 
Macaristan, Letonya, Estonya, Litvanya ve Yu-
goslavya devletleri kurulmuştur.

(Cevap B)
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9. Verilen bilgiye göre, Osmanlı Devleti ile ilgili ola-
rak A, B, C ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak 
Osmanlı’nın kapitülasyonları tek taraflı olarak kal-
dırması, onun uluslararası alanda gücünün arttı-
ğını göstermez. Nitekim Osmanlı Devleti’nin bu 
girişimi sonuçsuz kalmış, Avrupa devletlerinin tep-
kisine yol açarak kabul edilmemiştir.

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başladığın-
dan kapitülasyonları tek taraflı kaldırıldığını ilan 
etmiştir. Ancak bu duruma Avrupalı devletler, 
hatta yanında savaşa gireceği Almanya da bü-
yük tepki göstermiştir.

(Cevap D)

10. 31 Mart Vakası, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayak-
lanmadır. Rumi Takvime göre 31 Mart 1325’te (13 
Nisan 1909) başladığı için bu adla adlandırılmış-
tır. Şeyh Sait İsyanı (1925) ve Menemen Olayı 
(1930) da 31 Mart İsyanı gibi rejimi yıkmaya yö-
nelik eylemler olup Cumhuriyet Dönemi’nde ya-
şanmışlardır. Dolayısıyla her üç gelişme de XX. 
yüzyılda, rejime karşı gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

11. I. Balkan Savaşı’nın ardından Osmanlı’dan aldık-
ları Balkan topraklarını aralarında paylaşamayan 
Balkan ülkeleri, en fazla payı Bulgaristan’ın aldı-
ğını iddia etmişler ve Bulgaristan’a savaş açarak  
II. Balkan Savaşı’nın çıkmasına yol açmışlardır. 
II. Balkan Savaşı ile topraklarını kaybeden Bulga-
ristan, kaybettiği toprakları geri alabilmek için de, 
topraklarını ele geçiren ve İtilaf bloğunda yer alan 
bu Balkan devletlerine karşı İttifak grubu içerisin-
de I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Dolayısıyla I. 
Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı oluş-
turulan Balkan İttifakı, II. Balkan Savaşı ve I. Dün-
ya Savaşı’nda bozulmuştur.

(Cevap C)

12. İtalya, Trablusgarp Savaşı öncesinde Avrupalı dev-
letlerin tarafsızlığını sağlamayı başarmış, hatta 
Trablusgarp’ı işgali konusunda İngiltere ve Fran-
sa’nın desteğini de almayı başarmıştı. İngiltere ve 
Fransa, yeni sanayileşen İtalya ile Almanya’nın iş-
birliği yapmasını önlemek için İtalya’nın Trablus-
garp’ı işgaline göz yummuşlardı. Bunun sonucun-
da da Osmanlı Devleti diplomatik açıdan yalnız 
kalmış ve İngilizler Osmanlı ordusunun Mısır’dan 
geçmesine izin vermeyince karadan Trablusgarp’a 
yardım gönderememiştir. Almanya’nın Osmanlı 
Devleti’nin yanında savaşa girmesi gibi bir durum 
söz konusu olmayıp gönüllü subayların yerli hal-
kı örgütlemesiyle başlayan bir halk direnişi görül-
müştür.

(Cevap D)

13. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları ile Balkanları 
kaybetmiş, kaybedilen topraklardan Anadolu’ya 
yoğun göçler başlamış, Yunanistan ve Bulgaris-
tan’da kalan Türkler de azınlık durumuna düşmüş-
tür.

Balkan Savaşları sonunda kaybedilen bölgeler-
den Anadolu’ya göçler başlamış, Osmanlı Dev-
leti’nin genel nüfus oranı düşerken Müslüman 
nüfus oranı artmıştır. Savaş sonunda göç ede-
meyerek Balkanlarda kalan Türkler ise azınlık 
durumuna düşmüştür. Balkan devletlerinin Türk 
halka yönelik eşit olmayan uygulamalarından 
dolayı bölge ülkeleri ile Balkan Türkleri sorun-
ları başlamıştır.

(Cevap D)

8. Yunanlılar İzmir’i işgal ederlerken gerekçe olarak 
Wilson İlkelerinin nüfus çoğunluğu maddesini gös-
termişler ve İzmir’de Rum nüfusunun Türklerden 
daha fazla olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer taraf-
tan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri de bölgelerinin 
Türklüğünü ispatlamaya çalışırken Wilson İlkele-
rini hukuki dayanak olarak göstermişler, dayanak 
ve haklılıklarını Wilson İlkelerinin “Yenenler yeni-
lenlerden toprak almayacak” ve “Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik 
tanınacak” gibi maddelerinden almışlardır.

(Cevap A)
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1. Batı Anadolu gizli antlaşmalar ile İtalya’ya bırakıl-
mışken, Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a 
verilmiş, İtalya bu karara büyük tepki göstererek 
konferansı terk etmiştir. Bu olay, İtilaf devletleri 
arasında ilk kez görüş ayrılıklarının ortaya çıkma-
sına yol açmıştır.

Paris Konferansı’nda gizli antlaşmalar ile İtal-
yanlara verilen Batı Anadolu, İngilizlerin deste-
ğiyle Yunanlılara bırakılmıştır. Bu olay, İtilaf dev-
letleri arasındaki ilk görüş ayrılığıdır. Bu anlaş-
mazlıktan dolayı İtalyanlar Anadolu’da işgal et-
tikleri yerlerde çok fazla sorun çıkartmamışlar 
ve İtalya Anadolu’yu boşaltan ilk işgalci devlet 
olmuştur.

(Cevap C)

5. Osmanlı Devleti Mısır’ı ele geçirerek Süveyş Ka-
nalı’nın kontrolünü ele geçirip İngiltere’nin sömür-
geleriyle bağlantısını kesmek için Kanal Cephe-
si’ni açmış; Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurabil-
mek amacıyla da Kafkas (Doğu) Cephesi’ni aç-
mıştır. Diğer taraftan İngiltere ve Fransa’nın Ça-
nakkale Cephesi’ni açarken amaçları Boğazlar ve 
Karadeniz üzerinden Rusya’ya yardım gönder-
mektir. Devletlerin hedefledikleri bu amaçlar, sa-
vaşta yeni cephelerin açılması üzerinde etkili ol-
muştur.

(Cevap B)

2. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonucunda im-
zalanan 1912 Londra Antlaşması ile Midye - Enez 
Hattı’nın batısında kalan tüm Balkan topraklarını 
yitirmiştir. Ayrıca Balkan Savaşları sonunda Avru-
palı devletler Ege Adalarının Yunanlılara bırakıl-
ması kararını almışlar; Osmanlı bu karara itiraz 
etse de elinden bir şey gelmemiştir.

(Cevap A)

6. İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Savaşlarında 
başarısız olarak Rusya’ya yardım gönderememe-
si Bolşevik İhtilali’nin hızlanması ve Rus ekono-
misinin çökmesine ve dolayısıyla Çarlık Rusya-
sı’nın yıkılmasına neden olmuştur. Ayrıca Osman-
lı’yı savaş dışı bırakıp savaşı kısa sürede bitirmek 
isteyen İngiltere ve Fransa, bu amaçlarına ulaşa-
mamışlar, tam tersi Çanakkale Savaşları savaşın 
daha da uzamasına yol açmıştır. Fakat ABD’nin 
savaşa girmesinin Çanakkale Savaşları ile bir il-
gisi yoktur.

Çanakkale Savaşları ile Rusya’ya yardım götü-
rülemediği için ülkede muhalifler Bolşevik İhti-
lali ile Çarlık rejimini devirmişlerdir. Böylece Çar-
lık Rusya yıkılmış ve yerine Sovyet Rusya ku-
rulmuştur.

(Cevap D)

3. Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında sa-
vaşa girmesini isterken onun jeopolitik konumun-
dan yararlanmak istemiştir. Eğer Osmanlı Devle-
ti savaşa girerse yeni cepheler açılacak, savaş 
daha geniş bir alana yayılacak ve Almanya’nın yü-
kü hafifleyecekti. Dolayısıyla Osmanlı tarafından 
açılan Kanal ve Kafkas Cepheleri Almanya’nın 
menfaatlerine hizmet etmiştir. Fakat Çanakkale 
Cephesi bir savunma cephesi olup Boğazlar yo-
luyla müttefikleri Rusya’ya yardım göndermek is-
teyen İngiltere ve Fransa tarafından açılmıştır. Al-
manya’nın çıkarlarının gözetilmesiyle bir ilgisi yok-
tur.

(Cevap D)

4. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Mond-
ros Ateşkes Antlaşması’nın özellikle 7. maddesi-
ne dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başla-
mışlardır. Mondros Ateşkesi’nden sonra başlayan 
ilk işgaller ile Osmanlı Devleti fiilen sonra ermiş-
tir.

(Cevap E)

7. Wilson İlkelerine göre, yenen devletlerin yenilen 
devletlerden toprak alamaması ve her milletin ço-
ğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kura-
bilmesi, sömürgeci devletlerin sömürü düzenini 
bozacağından, savaşı kazanan devletlerin işine 
gelmemiş, emperyalist politikalarıyla uyuşmamış-
tır.

(Cevap C)

8. İtilaf devletlerinin Anadolu’yu işgal ederken azın-
lıkların korunmasını gerekçe olarak göstermeleri, 
azınlıkları kullanarak işgallere karşı oluşabilecek 
tepkileri önlemek istemeleri ile açıklanabilir.

(Cevap D)
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9. İtilaf devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin savaşta ta-
rafsız kalmasını istemelerinin nedeni, yeni cephe-
lerin açılmasını ve savaşın daha geniş alanlara 
yayılmasını istememeleridir. Ayrıca İngilizler Os-
manlı’yı savaş dışı tutarak sömürge yollarının gü-
venliğini sağlamayı da düşünmüşlerdir.

(Cevap C)

10. Wilson İlkelerinin “Yenenler, yenilenlerden toprak 
almayacak” maddesi savaşı kazanan sömürgeci 
devletlerin işine gelmemiş ve bu maddeyi aşabil-
mek için manda yönetim tezini ortaya atmışlar, uy-
gulamada Wilson İlkelerini aşmayı başarmışlar-
dır.

(Cevap A)

11. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında Yu-
nanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ ile ay-
nı anda pek çok cephede savaşmak zorunda kal-
mıştır. Savaş sonunda Balkanların kaybedilme-
siyle, kaybedilen yerlerden Anadolu’ya yoğun göç-
ler başlamıştır. İttihat ve Terakki Partisi, alınan ye-
nilgiden hükümeti suçlamış ve Bâb-ı Ali Baskını 
ile yönetimi ele geçirmiştir. Dolayısıyla her üç ön-
cüle de ulaşılabilir.

(Cevap E)

12. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda başarılı 
olduğu tek cephe, Çanakkale Cephesi’dir.

Çanakkale Savaşları, Mustafa Kemal’in askeri 
dehasının Türk ve Dünya kamuoyu tarafından 
tanınmasını sağlamış ve ileride Kurtuluş Sava-
şı’nın lideri olarak kabul edilmesinde önemli rol 
oynamıştır.

(Cevap C)

13. Wilson İlkelerinde yer alan “Yenenlerin yenilenler-
den toprak alamayacağı” maddesi, manda ve hi-
maye sisteminin doğmasına yol açmış; “Devletler 
arası anlaşmazlıkların barış yoluyla çözüleceği” 
maddesi de Milletler Cemiyeti’nin kurulmasında 
etkili olmuştur.

Sömürgelerini korumak, kazandıkları topraklar-
da da sömürülerini devam ettirmek isteyen İn-
giltere ve Fransa “Manda ve Himaye” fikrini or-
taya atmışlardır. Böylece, I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra sömürgecilik görünüm değiştirerek man-
dater devlet anlayışı ortaya çıkmıştır.

(Cevap B)

14. Mondros Ateşkesi’nden sonra ilk işgaller başla-
mış, İtilaf devletleri gizli antlaşmalar doğrultusun-
da Anadolu’yu işgale başlamışlardır. Antalya ve 
Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, Adana’yı 
da Fransızlar işgal etmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanma-
sından sonra I. Dünya Savaşı sırasında imza-
lanan gizli antlaşmalar fiilen uygulanmaya baş-
lanmış, İtilaf devletleri, Mondros Ateşkesi’nin 7. 
maddesine dayanarak Anadolu’yu işgale başla-
mışlardır. (Bu durum İtilaf devletlerinin Wilson 
İlkelerine uymadıklarını gösterip “Yenenler ye-
nilenlerden toprak almayacak” maddesine ters 
düşmektedir.)

(Cevap E)

15. I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaşı kazanan İtilaf 
devletleri, imzalanacak barış antlaşmalarının içe-
riğini belirlemek ve Osmanlı topraklarının parça-
lanması konusunu görüşmek üzere 18 Ocak 
1919’da Paris Barış Konferansı’nı düzenlemişler-
dir.

(Cevap A)
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1. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaş-
maları ile ilgili olarak verilen bilgilere bakılarak; A, 
B, C ve D seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak, yeni-
len devletlerin savaş tazminatı ödemesi, asker sa-
yılarının sınırlandırılması ve birbirleriyle işbirliği 
yapmamaları koşullarına bakılarak siyasi varlıkla-
rının sona erdiği yargısına ulaşılamaz.

(Cevap E)

5. I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan 
Versay Antlaşması ile Almanya parçalanmış ve 
topraklarının bir bölümü kendisinden alınarak ye-
ni bağımsız devletler kurulmuştur. Dolayısıyla Av-
rupa’da siyasi istikrarın bozulduğu ve sınır deği-
şiklikleri yaşandığı yargılarına ulaşılabilir. Bu du-
rumun ekonomik rekabetin hız kazanması ile ilgi-
si bulunmamaktadır.

Paris Barış Konferansı sonunda imzalanan ba-
rış antlaşmaları ile sağlanmak istenen barış or-
tamı çok uzun sürmemiştir. Çünkü imzalanan 
barış antlaşmaları yenilen devletlere ağır yü-
kümlülükler getirdiği için bu antlaşmalar II. Dün-
ya Savaşı’na zemin hazırlamıştır.

(Cevap D)

2. Gizli antlaşmalar ile Boğazlar Rusya’ya bırakıl-
mışken, Rusya’nın bu antlaşmanın açıklanması 
konusunda İngiltere ve Fransa’ya baskı yapması-
nın nedeni, bu konuda İngiltere ve Fransa’ya gü-
venmemesidir.

İtilaf devletleri, savaş sonrasında gerçekleştire-
cekleri işgallerde zaman kaybetmemek ve sa-
vaşı bitirdikten sonra da, kendi aralarında Os-
manlı topraklarını paylaşma konusunda sorun 
yaşamamak için, I. Dünya Savaşı sürerken ara-
larında gizli antlaşmalar imzaladılar.

(Cevap B)
6. İtilaf devletlerinin işgallerini gerçekleştirirken, iş-

gal bölgelerinde Türklerin çoğunlukta olmadığını 
ileri sürmeleri, Hristiyan halkın haklarını koruma-
yı amaçladıklarını belirtmeleri ve dünya kamuo-
yunda Türkler aleyhine propagandalar yapmala-
rının nedeni, işgallerini haklı göstermek istemele-
ridir.

(Cevap E)

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Osmanlı or-
dusunun terhis edilmesi, silah ve savaş malzeme-
lerinin İtilaf devletlerine teslim edilmesi, A seçene-
ğinde yer alan 7. madde ile Anadolu’nun İtilaf dev-
letlerinin işgaline açık hale gelmesi ve B seçene-
ğinde yer alan 24. madde ile de Doğu Anadolu’da 
bir Ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlanma-
sı Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında etkili olmuş-
tur. Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subaylarının 
savaş bittiği ve kaybedildiği için İtalyan birliğine 
teslim olmasının, Kurtuluş Savaşı’nın başlatılma-
sında bir neden olduğu söylenemez.

(Cevap C)

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen madde-
lerine bakılarak; B, C, D ve E seçeneklerine varı-
labilir. Ancak antlaşmanın İtilaf devletlerinin çıkar-
larına hizmet eden bu maddelerine bakılarak, kar-
şılıklı yardımlaşmayı öngördüğü yargısına ulaşı-
lamaz.

 (Cevap A)

7. 31 Mart İsyanı’nın ardından veraset anlayışında 
bir değişikliğe gidildiği söylenemez. Ancak Mec-
lis-i Mebusan’ın yetkileri artılarak Kanunuesasi’de 
demokratik anlamda düzenlemeler yapılmıştır. Di-
ğer taraftan ordunun komuta kademesinde ve Os-
manlı tahtında da değişiklik yapılmış, isyan karşı-
sında bir şey  yapmayarak sessiz kaldığı için pa-
dişah II. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine V. 
Mehmet Reşat tahta geçirilmiştir.

(Cevap B)
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9. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Almanya 
ile Versay, Avusturya ile St. Germain, Macaristan 
ile Triyanon ve Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşmala-
rının esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlen-
miş, konferansın arkasından bu doğrultuda barış 
antlaşmaları imzalanmıştır. Ancak İtilaf devletleri, 
Osmanlı Devleti ile hemen bir barış antlaşması 
imzalamamışlar, Osmanlı topraklarını aralarında 
paylaşamadıkları için, onunla yapacakları barış 
anlaşmasını ileriki bir tarihe ertelemişlerdir. Os-
manlı Devleti ile daha sonra imzalamış oldukları 
Sevr Antlaşması’nın esasları San Remo Konfe-
ransı’nda belirlenmiştir.

(Cevap C)

10. İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Savaşlarında 
aldığı yenilginin, sömürgelerindeki milliyetçi hare-
ketlerin canlanmasına etki etmesine bakılarak; sa-
vaşın evrensel sonuçlar doğurduğu ve ulus dev-
letlerin kurulmasına ortam hazırladığı yargılarına 
ulaşılabilir. Sömürgelerdeki milliyetçi hareketlerin 
güçlenmesinin İslamcılık düşüncesinin önem ka-
zanması ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap E)

11. İtalya’ya bırakılan İzmir’in daha sonra Yunanis-
tan’a bırakılması, gizli paylaşım antlaşmalarında 
yaşanan değişikliği gösterir. Ayrıca Rusya’nın sa-
vaştan çekilmesi de gizli antlaşmalarda değişikli-
ğe gidilmesine yol açan bir diğer gelişmedir. Rus-
ya’nın savaştan çekilmesi üzerine onun payına 
düşen Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurul-
masına karar verilmiş, Boğazlarda da ortak yöne-
tim oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Sovyet Rusya, I. Dünya Savaşı’ndan çekilirken 
İtilaf devletlerinin aralarında imzaladığı gizli pay-
laşım antlaşmalarını dünyaya açıkladı.

Ülkesinde yaşanan ihtilalden sonra Rusya sa-
vaştan çekilince İtilaf grubu zor durumda kal-
mış, savaş ittifaklar lehine dengelenmişti. Fakat 
ABD’nin savaşa girmesiyle İtilaf grubu Rus-
ya’dan boşalan yeri daha güçlü bir devlet ile dol-
durmuştur.

(Cevap D)

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başla-
yan işgaller karşısında İstanbul hükümetinin tes-
limiyetçi bir politika izleyerek sessiz kalması üze-
rine Türk halkı öz savunma ihtiyacıyla harekete 
geçerek düşmana boyun eğmemiş ve Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetleri oluşturmuştur.

(Cevap C)

13. Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen açıklamaya ba-
kılarak II. ve III. öncüllere ulaşılabilir. Ancak Trab-
lusgarp’ta verilen mücadelenin başarıya ulaştığı 
yargısına varılamaz. Trablusgarp Savaşı devam 
ederken, aynı anda Balkan Savaşlarının da baş-
laması üzerine Osmanlı Devleti Trablusgarp Sa-
vaşı’nı kaybetmiştir.

(Cevap D)

8. Wilson İlkelerinde yer alan “Yenen devletler yeni-
len devletlerden toprak almayacak” maddesi, sa-
vaşı kazanan İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci 
devletlerin işine gelmemiş, bu maddeyi aşabilmek 
için manda ve himaye sistemini geliştirerek, sö-
mürgeci emellerini devam ettirmeyi başarmışlar-
dır.

Wilson İlkeleri İtilaf devletleri tarafından uygu-
lanmayınca ABD, Avrupa siyasetinden uzakla-
şarak Monroe Doktrini’ni uygulamaya başlamış 
ve II. Dünya Savaşı’na kadar bu politikasını de-
vam ettirmiştir.

(Cevap A)
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1. I. TBMM hükümet programında yer alan “Başken-
timizi esaret ve baskı altında tutan devletleri Mi-
sakımilli çevresinde bağımsızlığımıza saygılı kıl-
malıyız.” esasına bakılarak, yurdun işgalden kur-
tarılmasının önemsendiği yargısına ulaşılabilir. An-
cak amaç, milli sınırlarımız içinde varlığımızı ve 
bağımsızlığımızı korumak olup işgalci devletlere 
karşı yayılmacı siyaset benimsenmiştir diyeme-
yiz. Kabine sistemine de cumhuriyetin ilanıyla ge-
çilmiştir.

(Cevap A)

5. İtilaf devletlerinin TBMM’ye karşı çıkan isyanları 
desteklemelerinin amacı; Türk halkının birlik ve 
beraberliğini bozarak işgallerini daha da kolaylaş-
tırmak ve emellerine daha çabuk ulaşmaktır.

İtilaf devletlerinin kışkırtmasıyla Bolu, Düzce, 
Hendek, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon Ayak-
lanmaları ile Milli Aşireti İsyanı yaşanmıştır.

(Cevap D)

2. I. TBMM tarafından benimsenen meclis hüküme-
ti sisteminde bakanlar meclis içerisinden seçiliyor-
du. Ancak bakanların seçilmesinde milletvekilleri 
zaman zaman hemfikir olamıyor ve hükümetin ku-
rulmasında sorunlar yaşanıyordu. Dolayısıyla ya-
pılan değişiklikle amaçlanan, bu sorunu önlemek 
ve hükümetin uyum içinde çalışmasını sağlamak-
tır.

(Cevap B)

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, TBMM’nin ayaklan-
malar karşısında aldığı bir önlem olup 29 Nisan 
1920’de çıkartılan bir yasadır. Firariler Hakkında 
Kanun, düzenli ordunun kurulması çalışmaları sı-
rasında 11 Eylül 1920’de çıkartılmıştır. Mustafa 
Kemal’e başkomutanlık yetkisi Sakarya Savaşı 
öncesinde 5 Ağustos 1921 tarihinde çıkartılan Baş-
komutanlık Kanunu ile verilmiştir. Saltanat 1 Ka-
sım 1922’de kaldırılmış, İstiklal Marşı I. İnönü  
Zaferi’nin ardından 12 Mart 1921 yılında kabul  
edilmiştir. Dolayısıyla bu gelişmeler arasında 
TBMM’nin öncelikle gerçekleştirdiği Hıyanet-i Va-
taniye Kanunu’nu çıkarmak olmuştur.

(Cevap A)

3. 1921 Anayasası’nda yer alan “Şer’i hükümlerin 
yerine getirilmesi TBMM’ye aittir.” hükmüyle 
TBMM, ülke yönetimini her yönüyle tamamen ken-
di üstüne alarak TBMM’yi Türk milletinin tek tem-
silcisi haline getirmeyi ve dolayısıyla İstanbul hü-
kümetinin etkinliğini azaltmayı düşünmüştür. An-
cak din işlerinin TBMM’ye ait olmasına bakılarak, 
laik devlet düzenine geçiş kolaylaşmıştır yargısı-
na varılamaz. Anayasada böyle bir maddenin yer 
alması laikliğe aykırı bir durumdur.

(Cevap C)

4. I. TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkararak 
kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmayı 
ve böylece varlığını ve otoritesini güçlendirmeyi 
amaçlamıştır. Diğer taraftan temel amacı vatanı 
işgalden kurtarmak ve ulusal bağımsızlığı sağla-
mak olan I. TBMM, bu amacı gerçekleştirmek için 
düzenli bir ordu kurmuştur.

(Cevap E)

7. TBMM’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nda hükümet şeklinin, meclis hükümeti 
sistemi olduğu belirtilmiştir. Ancak olağanüstü şart-
lar altında Kurtuluş Savaşı yıllarında hazırlanan 
ve önceliğin vatanın kurtarılmasına, birlik ve be-
raberliğin sağlanmasına verilen bir ortamda , ana-
yasada yönetim şekli ve vatandaşlık haklarına yer 
verildiği söylenemez.

(Cevap E)

8. Sivas Kongresi’nde tüm derneklerin “Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında bir-
leştirilmesinin amacı, Kurtuluş Savaşı’nı tek elden 
yürütmek ve Milli Mücadele’ye ulusallık kazandır-
maktır. Diğer taraftan Temsil Heyeti’nin tüm yurt-
tan gelen delegelerce seçilmesi de aynı amaca 
yönelik olup Milli Mücadele’ye ulusal karakter ka-
zandırmak amaçlanmıştır. Manda ve himayenin 
reddedilmesi, ulusallaşmaktan çok tam bağımsız-
lık amacı ile ilgilidir.

(Cevap D)
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9. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler, I. 
TBMM’nin sahip olduğu özelliklerdir. Ancak I. 
TBMM bir savaş meclisi olup önceliği ulusal ba-
ğımsızlığa ve vatanın işgalden kurtarılmasına ver-
miştir.

TBMM’ye bağımsızlığın kazanılmasından son-
ra ulusal egemenliğe dayalı yeni bir Türk dev-
leti kurulacağı için “Kurucu Meclis” adı verilmek 
istenmiştir. Ancak “Kurucu Meclis” adının ulusal 
mücadelede birliği bozabileceği düşünülerek ve 
her türlü yetkiyi milletten aldığı için “Büyük Mil-
let Meclisi” adı verilmiştir.

(Cevap E)

10. TBMM’nin Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile, asker 
kaçaklarının teslim olmaları halinde affedilecekle-
rini, aksi takdirde cezalandırılacaklarını açıklama-
sının amacı, düzenli orduya katılımı artırmaktır.

(Cevap B)

11. I. TBMM’nin meclis hükümeti sistemini benimse-
mesi, yani meclis başkanının hükümetin de baş-
kanı sayılması, yasama ve yürütme güçlerinin tek 
elde toplandığını, dolayısıyla güçler birliği anlayı-
şının benimsendiğini gösterir. Kurucu meclis, ye-
ni bir devlet ve hükümet kurma özelliği ile ilgilidir. 
Yargının bağımsızlığı durumu söz konusu olma-
yıp yargı gücünü TBMM İstiklal Mahkemeleri ara-
cılığıyla kendisi kullanmaktadır.

(Cevap A)

12. I. TBMM’de siyasi partilerin kurulmasına izin ve-
rilmeyerek milletvekillerinin hiçbir siyasi partiyle 
ilişkilerinin olmadığının açıklamasının nedeni, bir-
lik ve beraberliğin korunmak istenmesidir.

(Cevap A)

13. I. TBMM bir savaş meclisi olup Kurtuluş Savaşı’nı 
gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştu. Dolayısıy-
la I. TBMM içerisinde yer alan bütün milletvekille-
rinin amacı, vatanı işgalden kurtarmak ve ulusal 
bağımsızlığı sağlamaktı. Dolayısıyla Misakımil-
li’nin gerçekleştirilmesi ve Sevr Antlaşması’nın 
reddedilmesi konularında milletvekilleri arasında 
bir sorun yaşandığı söylenemez. Ancak tüm mil-
letvekilleri ulusal bağımsızlığı amaçlamış olması-
na karşın ulusal egemenlik konusunda hemfikir 
olamamışlar, meclis içerisindeki saltanat ve hila-
fet yanlıları, diğer milletvekilleri ile ulusal egemen-
lik konusunda ters düşmüşlerdir. Saltanatın kaldı-
rılması çalışmaları sırasında da bu milletvekilleri 
ile sorun yaşanması doğal bir sonuç olmuştur.

Düşmanın yurttan kovulmasından sonra yapı-
lacak inkılaplar ve düzenlemeler bu meclisin 
gündeminde bulunmamaktadır. İnkılap olarak 
sadece 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmıştır. 
(I. TBMM savaş meclisi, II. TBMM devrim mec-
lisidir.)

(Cevap C)

14. Atatürk bu sözü ile, meclisin üstünlüğü ilkesini vur-
gulamıştır. Güçler birliği ve laik devlet anlayışı ile 
ilgili bir ifade yer almamaktadır.

(Cevap A)

15. Yasama; yasa yapma, kanun çıkarma gücüdür. 
Dolayısıyla TBMM’nin Hıyanet-i Vataniye Kanu-
nu’nu kabul etmesi ve Teşkilat-ı Esasiye Kanu-
nu’nu hazırlaması, onun yasama gücünü kullan-
dığını gösterir. TBMM, İstiklal Mahkemeleri aracı-
lığıyla yargı gücünü kullanmaktadır.

İstiklal Mahkemeleri üyelerinin milletvekillerin-
den oluşması, TBMM’nin yargı gücünü kullan-
dığının göstergesidir.

(Cevap E)
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1. Amasya Genelgesi’nde İstanbul hükümetinin gö-
revini yapmadığı ilk kez açıklanmış, “Ulusun ba-
ğımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtara-
caktır.” maddesiyle Kurtuluş Savaşı halka dayan-
dırılarak Milli Mücadele’ye katılımı sağlanmak is-
tenmiştir.

Amasya Genelgesi’nde İstanbul hükümetinin 
üzerine aldığı görevi yerine getirmediği ilk kez 
açıklanmış ve ulusal egemenliğe dayalı yeni bir 
Türk devletinin kurulacağının ilk işareti verilmiş-
tir.

(Cevap C)

5. Verilen açıklamaya bakılarak; A, B, C ve D seçe-
neklerine varılabilir. Fakat Mustafa Kemal’in Sam-
sun’a çıktıktan sonra Milli Mücadele yanlısı komu-
tanlarla irtibat kurup onların da desteğini alması, 
İtilaf devletlerinin etkinliğini kaybettiğini göster-
mez.

(Cevap E)

2. Misakımilli’de yer alan bu maddeye bakılarak; A, 
B, D ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak, azın-
lıkların Türk vatandaşlarıyla eşit seviyeye getiril-
diği ifadesine varılamaz. Bu durum, ileride Lozan 
Antlaşması ile gerçekleşmiş, Müslüman olmayan 
Türk vatandaşları Müslümanlarla aynı siyasi ve 
medeni haklardan yararlanacak, Türkiye’nin tüm 
halkı yasalar önünde eşit olacaktır hükmü karara 
bağlanmıştır.

(Cevap C)

6. Amasya Genelgesi’nde alınan; “Her türlü etki ve 
denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.” 
kararı, İstanbul hükümetine gösterilen tepki ve gü-
vensizliğin bir sonucudur. İstanbul hükümeti gö-
revini yapmadığı, işgaller karşısında teslimiyetçi 
bir tutum sergilediği için, Türk halkı kendi başının 
çaresine bakmış ve öz savunma ihtiyacıyla hare-
kete geçerek düşmana karşı büyük bir mücadele 
başlatmıştır.

(Cevap A)

3. Askeri birliklerin dağıtılmaması, silah, cephane ve 
savaş araç-gereçlerinin düşmana terk edilmeme-
si, işgallere karşı yurdun hep birlikte savunulma-
sı kararları, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mü-
cadele ile kazanılacağını göstermektedir.

(Cevap E)

4. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Silah, cephane 
ve diğer araçlar hiçbir şekilde elden çıkarılmaya-
caktır.” ifadesi, Kurtuluş Savaşı’nın başlatılacağı-
nın, vatanın kurtarılması için işgalci devletlere kar-
şı silahlı mücadeleye girişileceğinin göstergesidir.

(Cevap B)

7. Teali İslam Cemiyeti, padişahın ve halifenin buy-
ruklarına sıkı sıkıya uymakla vatanın kurtarılaca-
ğını savunan cemiyettir. Saltanat ve hilafet düze-
nini sürdürmeyi amaçlamış ve Milli Mücadele’ye 
engel olmak istemişlerdir.

İngilizlerin desteği ile kurulan Teali İslam Cemi-
yeti, Konya ve çevresinde etkili olmuştur. Ama-
cı, halkın dini duygularını kullanarak isyanlar çı-
karmaktır. Kurtuluşu halifeye bağlı kalmakta gö-
ren bu cemiyet Milli Mücadele’ye engel olacak 
çalışmalar yapmıştır.

(Cevap D)

8. Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi öncesi yaptığı 
bu açılış konuşmasına bakılarak; A, B, C ve D se-
çeneklerine ulaşılabilir. Ancak, Mustafa Kemal’in 
bu sözleriyle direniş cemiyetlerinin kurulması yo-
lunda bir isteğinden söz edilemez. İşgaller karşı-
sında oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, 
Mustafa Kemal’in direktifleriyle değil Türk halkının 
vatan topraklarında özgür yaşama istek ve irade-
siyle ortaya çıkmıştır.

(Cevap E)
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9. I. TBMM 23 Nisan 1920’den 11 Ağustos 1923 yı-
lına kadar görev yapan bir savaş meclisidir. I. İnö-
nü Muharebesi’nden sonra 12 Mart 1921’de ka-
bul edilen İstiklal Marşı I. TBMM dönemine aittir. 
11 Ağustos 1923’te açılan II. TBMM ise bir devrim 
meclisidir. Açıldıktan sonra ilk iş olarak Lozan Ant-
laşması ‘nı onaylamış ve ardından inkılapları yap-
maya başlamıştır. Dolayısıyla A, B, C ve E seçe-
neklerinde yer alan gelişmeler II. TBMM dönemi-
ne aittir.

TBMM, Kurtuluş Savaşı’nın anlamını belirtecek 
ve yeni devletin bağımsızlığının sembolü ola-
cak bir milli marş için yarışma açmış, yarışma 
sonunda Mehmet Akif’in şiiri, İstiklal Marşı adıy-
la milli marş olarak 12 Mart 1921’de TBMM’de 
kabul edilmiştir.

(Cevap D)

10. Mustafa Kemal’in, Damat Ferit Hükümeti’nin isti-
fasından sonra kurulan yeni hükümetten istekle-
rine bakılarak; A, B, C ve E seçeneklerine ulaş-
mak istediği söylenebilir. Fakat, diplomatik yalnız-
lıktan kurtulmak gibi bir amaç söz konusu değil-
dir.

Damat Ferit Hükümeti’nin istifası, Anadolu’daki 
milli hareketin İstanbul Hükümeti’ne karşı ka-
zandığı ilk başarıdır.

(Cevap D)

11. Mustafa Kemal’in, Damat Ferit’in ardından yeni 
hükümeti kuran Ali Rıza Paşa’ya çektiği telegraf-
ta, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde saptanan ilke-
lere uyması durumunda Kuvayımilliye’nin kendi-
sine yardımcı olacağını bildirmesinin nedeni, İs-
tanbul Hükümetinin Anadolu hareketine çekilmek 
istenmesidir.

(Cevap A)

12. Amasya Genelgesi’nden sonra Mustafa Kemal’in 
görevinden ve askerlik mesleğinden istifa edip 
bundan sonra sine-i millete dönerek mücadeleyi 
bu şekilde devam ettirme kararını alması, onun 
Türk milletine olan güven ve inancını ve ulusal ba-
ğımsızlık konusundaki kararlılığını ortaya koymuş-
tur.

İstanbul hükümeti, Amasya Genelgesi'ni yayım-
layarak yetki alanını aşan Mustafa Kemal Pa-
şa'yı, İngilizlerin de baskısı ile İstanbul'a geri ça-
ğırmış ve IX. Ordu Müfettişliği görevinden al-
mıştır. Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere Er-
zurum'a giden Mustafa Kemal, 8-9 Temmuz 
1919'da askerlikten istifa ettiğini İstanbul hükü-
metine bildirmiştir.

(Cevap B)

13. Sevr Antlaşması’nın 10 Ağustos 1920 tarihinde 
Osmanlı saltanat şurası tarafından imzalanması 
üzerine, TBMM bu duruma büyük tepki göstermiş 
ve antlaşmayı onaylayan, imzalayan tüm Osman-
lı devlet adamlarını vatan haini ilan etmiştir.

(Cevap D)
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1. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misakımillî ka-
rarlarının kabul edilmesinin ardından İtilaf devlet-
leri bu kararlara sert tepki göstermiş ve İstanbul’u 
resmen işgal ederek Mebusan Meclisi’ni dağıtmış-
lardır. Bu gelişmeler de beraberinde Mustafa Ke-
mal’in Ankara’da TBMM’yi açmasına ortam hazır-
lamıştır.

(Cevap C)

5. Yasama ve yürütme güçlerinin TBMM’ye bırakıla-
rak, şeriat işlerinin yerine getirilmesinin de TBMM’ye 
ait olduğunun kabul edilmesi, yönetimi tek organ-
da, yani TBMM’de toplamaya yönelik çalışmalar-
dır. 

I. TBMM önce yasama ve yürütme, sonra da 
yargı gücünü elinde toplayarak “Güçler Birliği”-
ni sağlamış, ülkeye tamamen egemen olmuş-
tur.

(Cevap D)

2. TBMM, kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bas-
tırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarta-
rak, bu yasanın daha etkili işlemesi, ayaklananla-
rın cezalandırılabilmesi için İstiklal Mahkemeleri-
ni kurmuştur. Ayrıca, düzenli ordunun kurulması 
aşamasında çıkartılan Firariler Hakkında  Kanun 
ile asker kaçakları da vatan haini sayılarak yine 
bu doğrultuda da İstiklal Mahkemeleri kurulmuş-
tur. Dolayısıyla İstiklal Mahkemeleri ayaklanma-
ların bastırılması ve düzenli ordunun kurulmasın-
da Milli Mücadele’ye önemli yararlar sağlamıştır.

(Cevap E)

6. İstanbul hükümetinin işgallere sessiz kalması üze-
rine Türk halkının bir taraftan cemiyetler kurarak 
işgallere tepki gösterip bulundukları bölgeyi işgal-
den korumaya çalışmaları, diğer taraftan Kuvayı-
milliyeler meydana getirerek işgalci devletlere kar-
şı silahlı mücadele başlatmaları ve bağımsızlık bi-
lincinde olduklarını göstermeleri üzerine Mustafa 
Kemal, Anadolu’ya geçerek Ulusal Mücadele’yi 
başlatmaya karar vermiştir.

(Cevap E)

3. TBMM, din ve şeriat işlerini de üzerine alarak ül-
ke yönetimini tümüyle üzerine aldığını ve yöne-
timde tek söz sahibi olduğunu vurgulamak iste-
miştir.

1921 Anayasası'nda "Din ve şeriat işleri TBMM 
tarafından yürütülecektir." maddesinin yer alma-
sı, anayasanın laik bir özellik taşımadığını gös-
termektedir.

(Cevap A)

4. TBMM’nin açılışında Mustafa Kemal’in meclise 
verdiği önergede, meclis üstünlüğü anlayışının 
benimsendiği, hükümet kurulmasının gerekliliği ve  
meclis hükümeti sisteminin kabul edilerek meclis 
başkanının aynı zamanda hükümetin de başkanı 
olduğu belirtilmiştir.

(Cevap E)

7. I. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik görü-
nüm değiştirerek , manda ve himaye adını almış-
tır. Bir devletin başka bir devlet tarafından yöne-
tilmesi anlamına gelen manda yönetimi,bağımsız-
lık ilkesine aykırıdır. Kurtuluş Savaşı da bir bağım-
sızlık mücadelesi olduğu ve amaç tam bağımsız-
lık olduğu için, manda ve himaye fikri kesinlikle 
reddedilmiştir.

(Cevap B)

8. I. TBMM içerisinde bulunan saltanat ve hilafet yan-
lıları, saltanatın kaldırılmasına tepki göstermişler 
ve bu konuda mecliste tartışmalar yaşanmıştır. 
Mustafa Kemal karşıtları, ona verilen başkomu-
tanlık yetkisinin uzatılması aşamasında da muha-
lif bir tutum sergilemişlerdir. Düzenli ordunun ku-
rulması konusunda da bazı milletvekilleri düzenli 
orduya gerek olmadığını ve Kuvayımilliye birlikle-
rinin yeterli olacağını savunmuşlardır.

(Cevap E)



76

KOZMİK ODA

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KURTULUŞ SAVAŞI’NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TA
R

İH
 S

O
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 3

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre, ordular da-
ğıtılacak, askerler terhis edilecekti. İtilaf devletle-
rinin amacı, Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırak-
mak ve direnişi engellemekti. Dolayısıyla Amas-
ya Genelgesi’nde orduların dağıtılmayacağı, as-
keri ve sivil yöneticilerin görev yerlerini terk etme-
yeceği yönünde alınan bu karar, Mondros Ateş-
kes Antlaşması’nın geçersiz sayıldığının göster-
gesidir.

(Cevap B)

10. I. TBMM’nin “Padişah ve halife zordan kurtulduk-
tan sonra meclisin alacağı kararla yerini alır.” ka-
rarına bakılarak; A, B, D ve E seçeneklerine varı-
labilir. Fakat bu kararın, işgallerin yaygınlaşması-
nı engelleme düşüncesi ile bir ilgisi bulunmamak-
tadır.

Bu karar, TBMM'yi saltanat ve hilafetin üstüne 
çıkartarak ulusal iradenin üstünlüğünü ortaya 
koymuş ve ileride saltanatın kaldırılmasında ya-
sal gerekçe olarak kullanılmıştır.

(Cevap C)

11. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaş-
ları hakkında tutuklama kararı çıkartarak Anado-
lu’da TBMM’ye karşı isyanlar çıkartılmasında et-
kili olmasının amacı, TBMM’yi yok etmek ve Milli 
Mücadele hareketine son vermektir. İstanbul Hü-
kümeti, Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini 
yapmakla onu hukuken tanımıştır.

(Cevap C)

12. Misakımilli “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütün-
dür.” diyerek Mondros’tan sonra başlayan işgal ve 
paylaşımları reddeden ve Kurtuluş Savaşı’nın te-
melini oluşturan bir bağımsızlık bildirgesidir.

(Cevap A)

13. İstanbul’un İtilaf devletlerince resmen işgal edil-
mesi ve ardından Mebuslar Meclisi’nin dağıtılma-
sı TBMM’nin açılmasına ortam hazırlamıştır.

İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'i görüş ve dü-
şüncelerinde haklı çıkarmış, aynı zamanda işi-
ne de yaramıştır. Anadolu İhtilali’ni padişah adı-
na da yürütme olanağını elde etmiştir.

İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından işgali üze-
rine Mustafa Kemal, bu olayı protesto ederek 
işgalin haksız ve geçersiz olduğunu ilan etmiş 
ve Anadolu'da tek yönetim makamının Temsil 
Kurulu olduğunu belirtmiştir.

(Cevap E)

14. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gazeteler, Mil-
li Mücadele yanlısı basın - yayın kuruluşlarıdır. An-
cak Alemdar Gazetesi, 1912 - 1922 yılları arasın-
da İstanbul’da yayımlanan ve Türk Kurtuluş Sa-
vaşı’na karşı çıkan günlük gazetedir.

(Cevap D)

15. İstiklal Mahkemelerinin üyelerinin milletvekillerin-
den oluşması TBMM’nin yargı gücünü kullandığı-
nın göstergesidir. Dolayısıyla bu durum güçler bir-
liği anlayışının benimsendiğini gösterir. Yasama 
ve yürütme gücünü kendisinde toplayan TBMM, 
İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla yargı gücünü de 
kullanılmıştır. Bu durumun yargı bağımsızlığı ve 
meclis hükümeti sistemi ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap A)
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1. Mebuslar Meclisi üyeleri halk tarafından seçilmek-
te olup milli iradeyi temsil etmektedir. Amasya Gö-
rüşmelerinden sonra Mebuslar Meclisi’nin açılma-
sıyla ulusal irade tekrar yönetime yansımış ve bu-
rada Misakımillî kararları kabul ve ilan edilmiştir.

(Cevap C)

5. Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Amasya Görüş-
meleri boyunca Mebuslar Meclisi’nin tekrar açıl-
masının istenmesinin nedeni, ulusal iradeyi tek-
rar yönetime yansıtarak ülkenin geleceğinde mil-
letin söz sahibi olmasını sağlamak ve ayrıca İs-
tanbul hükümetinin çalışmalarını denetim ve kont-
rol altına almaktır.

(Cevap D)

2. Erzurum Kongresi’nin sadece Karadeniz ve Do-
ğu illerinden gelen delegelerce toplanması, kong-
renin bölgesel olarak toplandığının göstergesidir.

Erzurum Kongresi mahalli (bölgesel) olmasına 
rağmen, alınan kararlar genel ve milli özellikler 
taşımaktadır.

(Cevap A)

6. Mebusan Meclisi’nin açılmasıyla, milli iradenin yö-
netimde etkili olması ve ülkenin geleceği ile ilgili 
olarak İstanbul hükümetinin tek başına karar ver-
mesi engellenmek istenmiştir.

(Cevap A)

3. Erzurum Kongresi’nin verilen kararına bakılarak; 
A, C, D ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak, ka-
lıcı hükümet modeli benimsenmiştir diye bir yar-
gıya varılamaz.

(Cevap B)

4. Kurtuluş Savaşı yıllarında saltanata karşı açıkça 
cephe alınmamasının nedeni, önceliğin vatanın 
kurtarılmasına verilmesidir. Saltanat ve hilafet yan-
lılarını da Milli Mücadele’ye çekerek milli birlik ve 
beraberliği sağlamak amaçlanmıştır. Halkın sal-
tanata bağlılığının azaltılmak istenmesiyle ilgisi 
yoktur.

(Cevap E)

7. Misakımillî’de Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trak-
ya’da halk oylaması yapılması istenmiştir. Ancak, 
İzmir için böyle bir durum söz konusu olmamıştır.

Misakımillî'de Elviye-i Selase adı verilen üç il 
olan Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya'da 
halk oylaması yapılması istenirken, Wilson İlke-
lerinin nüfus çoğunluğu maddesi dayanak ola-
rak alınmıştır.

(Cevap E)

8. Mebusan Meclisi seçimlerini Müdafaa-i Hukuk 
adayları kazanınca Padişah Vahdettin, seçimleri 
ittihatçıların kazandığı iddiasını ortaya atarak mec-
lisin toplanmasını geciktirmiştir.(Osmanlı’yı I. Dün-
ya Savaşı’na sokarak onun büyük bir felakete uğ-
ramasına yol açan İttihatçılar, savaş bittikten son-
ra gizlice ülkeyi terk etmişler ve ülkede onlara kar-
şı büyük bir antipati oluşmuştur.)

(Cevap B )
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10. İstanbul’un işgalinin ardından İstanbul hükümeti 
tarafından yapılan bu açıklamaya bakılarak; A, B, 
C ve D seçeneklerine varılabilir. Ancak işgaller 
karşısında kayıtsız kalan İstanbul hükümetinin Mil-
li Mücadele’ye zaman kazandırma gibi bir düşün-
cesi söz konusu olamaz.

(Cevap E)

11. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgaller karşısında pro-
testo mitingleri ve gösteriler düzenlenmesinin, 
kongreler toplanmasının amacı, ulusal bilinç ve 
heyecanı canlandırarak, halkta işgallere karşı tep-
ki oluşturmak, örgütlenmeyi, milli birlik ve bera-
berliği sağlamaktadır.

(Cevap D)

14. Milli Kongre Cemiyeti, işgaller karşısında oluştu-
rulan milli cemiyetlerden biridir. Bu cemiyet, ge-
nellikle yurt dışında faaliyet göstermiş, basın-ya-
yın yoluyla işgallerin haksızlığını ve Türk’ün hak-
lı sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Sulh 
ve Selameti Osmaniye Fırkası ile İslam Teali Ce-
miyeti, saltanat ve hilafetin devamını savunan mil-
li varlığa düşman cemiyetlerdir.

Milli Kongre Cemiyeti, İstanbul Darülfünun'da 
bulunan profesörler tarafından kurulmuştur. Be-
lirli bir bölgeyi savunma amacı gütmez, fakat 
dünya kamuoyunda Türkler hakkındaki olum-
suz düşünceleri basın-yayın yolu ile gidermeyi 
amaçlamıştır.

(Cevap C)

9. Misakımillî’de yer alan “Azınlıklara verilecek hak-
lar komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlara veri-
lecek haklar kadar olacaktır.” kararı ile, azınlık hak-
larının sınırlandırılması ve iç işlerimize karışma-
ların engellenmesi amaçlanmıştır. Bu kararın, ya-
bancı devletlere verilen kapitülasyonlarla bir ilgi-
si olmayıp kapitülasyonların kaldırılması ile eko-
nomik bağımsızlığa kavuşmak amaçlanmıştır.

Misakımillî'de alınan "Azınlık hakları komşu ül-
kelerdeki Türk ve Müslümanların hakları ile ay-
nı olmalıdır." kararı ile, devletler arası eşitlik vur-
gulanmıştır.

(Cevap C)

12. Amasya Genelgesi’nin “Milletin bağımsızlığını yi-
ne milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi 
ile ilk kez ulusal egemenlik fikrine yer verilmiş, bu 
karar ileride cumhuriyet rejimine geçileceğinin ilk 
işareti olmuştur. Bu yönüyle Kurtuluş Savaşı’nın 
iltilalci özelliğini göstermektedir. Milli Mücadele’nin 
hem ulusal bağımsızlığı hem de ulusal egemen-
liği amaçlaması, onun ulusçu yanını ve evrensel 
ilkelere dayandığını da göstermektedir.

(Cevap E)

13. İstanbul hükümetinin Mondros Ateşkesi’ni imza-
layarak orduyu terhis etmesi, işgaller karşısında 
kayıtsız kalarak teslimiyetçi bir politika izlemesi, 
azınlık faaliyetleri karşısında etkisiz kalması, onun 
üzerine düşen görevin gereklerini yerine getire-
mediğini göstermektedir.

(Cevap E)
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1. Verilen açıklamada, İzmir ve çevresinden Yunan 
işgalini protesto eden pek çok telgraf çekilmesin-
den ve bu durum karşısında İstanbul hükümetinin 
sessizliğinden söz ediliyor. Dolayısıyla hükümet 
üyelerinin işgallere tepki gösterdiği yargısına va-
rılamaz.

İzmir'in işgalinden sonra Türk halkı ve kamuo-
yu işgallerin gelip geçici olmadığını ve işin cid-
di olduğunu anlamış, Kuvayımilliye ruhu doğa-
rak, Türk halkı bölgesel olarak örgütlenmeye 
başlamıştır.

(Cevap E)

5. Mustafa Kemal, İstanbul’un resmen işgal edilme-
sinden sonra yayınladığı bildiride İstanbul ile ya-
pılacak her türlü resmi ve özel haberleşmenin Tem-
sil Heyeti’nden izinsiz yapılmasını yasaklarken; 
alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını 
ve Temsil Heyeti’nin tüm yurtta etkin olmasını sağ-
lamayı, Milli Mücadele hareketine güç kazandır-
mayı amaçlamıştır.

(Cevap E)

2. Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi’nde 
reddedilmiş, Sivas Kongresi’nde manda tartışma-
ları tamamen sona ermiştir. Misakımilli’nin man-
da tartışmaları ile bir ilgisi yoktur.

Manda ve himayenin reddedilmesi, tam bağım-
sızlığın amaçlandığını göstermektedir.

(Cevap C)

6. Mustafa Kemal’in TBMM’nin açılışına kadar yap-
tığı tüm çalışmaları, yazışmaları, bildiri ve yayın-
ları Temsil Heyeti adına yapmasının amacı, Milli 
Mücadele’yi kişisellikten çıkararak ulusa mal et-
mek ve yapılan çalışmaların bağlayıcılığını artır-
maktır.

Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmek üzere 
Türk ulusu adına oluşturulan ve Sivas Kongre-
si ile ulusal hale getirilen Temsil Kurulu, 
TBMM'nin açılmasına kadar geçen sürede ya-
pılan çalışmalarda etkili olmuştur. Bu çalışma-
larda Temsil Kurulu'nun verdiği yetkilerle, onun 
adına daha çok Mustafa Kemal etkili olmuştur.

(Cevap B)

3. İstanbul’un işgalinin ardından İtilaf devletleri ve İs-
tanbul hükümetinin yayınladıkları bildirilerde ben-
zer tavsiyelerde bulunmaları, İstanbul hükümeti-
nin İtilaf devletlerinin denetimi altında olarak on-
larla birlikte hareket ettiğini, dolayısıyla ulusal çı-
karlara aykırı hareket ettiğini göstermektedir. An-
cak, bu bildirilerin halk üzerinde etkili olduğuna 
dair bir ifade yer almamaktadır.

(Cevap D)

4. Mustafa Kemal, İstanbul’un resmen işgalinden 
sonra vali ve komutanlıklara bildiriler göndererek 
mitingler düzenlenmesini, yabancı devletlere pro-
testo telgrafları çekilmesini isterken milli bilinci 
canlı tutmayı amaçlamıştır.

(Cevap A)
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9. Verilen açıklamaya bakılarak; A, B, C ve D seçe-
neklerine ulaşılabilir. Fakat, direniş cemiyetlerinin 
birleştirilmeye çalışıldığına yönelik bir ifadeye va-
rılamaz. Direniş derneklerinin birleştirilmesi, Sivas 
Kongresi’nde gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

10. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması’n-
dan sonra, milleti ülkenin içinde bulunduğu kötü 
durumdan haberdar etmek, milli bilinci uyandır-
mak ve harekete geçirebilmek için İstanbul’dan 
Anadolu’ya geçerek genelgeler yayınlamış, kong-
reler toplamış, halktan işgalcilere karşı protesto 
yürüyüşleri ve mitingler düzenlemelerini istemiş-
tir.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen Mustafa Ke-
mal'in amacı; Türk halkını tehlikelere karşı uyar-
mak, halkı örgütlemek ve bağımsızlık mücade-
lesini başlatarak kayıtsız şartsız, ulus egemen-
liğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kur-
maktı.

(Cevap B)

11. Ulusun gücüne güvenmeyerek Milli Mücadele’ye 
inanmayan ve kurtuluşu ancak güçlü devletlerin 
koruması altına girmekte görenler manda ve hi-
maye görüşünü savunmuşlar ve bu da manda tar-
tışmalarının yaşanmasına neden olmuştur.

(Cevap C)

12. Sivas Kongresi’nde direniş cemiyetlerinin birleş-
tirilmesi ve Kuvayımilliye birliklerinin Temsil Heye-
ti’ne bağlanmasına bakılarak; A, B, C ve D seçe-
neklerine ulaşılabilir. Fakat bu gelişmelerin, Milli 
Mücadele’ye en başından beri karşı olan ve düş-
manla işbirliği içerisindeki Damat Ferit Hüküme-
ti’nin kurulması ile herhangi bir ilişkisi olamaz.

Sivas Kongresi'nde bütün dernekler, "Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altın-
da birleştirilmiştir. Amaç; Kurtuluş Savaşı'nı tek 
elden yürütmektir.

(Cevap E)

7. I. TBMM ulusalcı ve aynı zamanda Osmanlı  
Devleti’ne karşı bir ihtilal yapıp yeni bir devlet kur-
duğu için ihtilalci bir meclistir. Ancak geçici olma 
gibi bir özelliği yoktur. TBMM’nin açılmasıyla ulu-
sal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kurulmuş-
tur.

I. TBMM'nin kurucu meclis, olağanüstü yetkile-
re sahip meclis, savaş meclisi ve ihtilal meclisi 
gibi niteliklere sahip olduğu söylenebilir.

(Cevap D)

8. Meclis, yasama organıdır. Dolayısıyla İstanbul’un 
işgalinin ardından Mebusan Meclisi’nin dağıtılma-
sı, Osmanlı Devleti’nin yasama gücünden yoksun 
kalmasına neden olmuştur.

Misakımillî'nin kabul edilmesine İtilaf devletleri 
oldukça sert tepki göstererek İstanbul'u resmen 
işgal ettiler, milletvekillerini tutuklayıp Malta'ya 
sürdüler, padişaha meclisi feshettirip Damat Fe-
rit hükümetinin yeniden kurulmasını sağladılar.

(Cevap A)
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1. Temsil Heyeti, Amasya Görüşmelerinde İstanbul 
hükümetine Erzurum ve Sivas Kongresi kararla-
rını kabul ettirmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda 
A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan esaslar doğ-
rultusunda anlaşmaya varılmıştır. Ancak Temsil 
Kurulu’nun Sivas’tan Ankara’ya gelmesi daha ile-
riki süreçte, Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da açıl-
ması kararının alınması üzerine gerçekleşen bir 
gelişmedir.

(Cevap D)

5. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında yapılan 
Amasya Görüşmelerinde, Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetinin İstanbul Hükümetince 
tanınması ve seçimlerin yapılarak Mebuslar Mec-
lisi’nin açılması konularında anlaşmaya varılmış-
tır. Ancak Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi’nin iş-
gal altında olan İstanbul’da açılmasını istememiş, 
meclisin Anadolu’da daha güvenli bir yerde açıl-
ması gerektiğini belirtmiştir. Bu konuda bir uzlaş-
maya varılamamış ve nitekim meclisin İstanbul’da 
açılmasına karar verilmiştir.

(Cevap B)

2. Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yaptığı Amas-
ya Görüşmeleri sırasında Erzurum ve Sivas Kong-
resi kararlarını Osmanlı yönetimine kabul ettirme-
yi amaçlamıştır. Misakımillî kararları da Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar doğrultu-
sunda hazırlanarak bu kararlar Son Osmanlı Me-
buslar Meclisi’nde kabul ve ilan edilmiştir.

(Cevap E)

6. I. TBMM meclis hükümeti sistemini benimsemiş-
tir. Bu sistemde meclis, bakanlarını kendi içerisin-
den seçer ve daha sonra meclisin başkanı aynı 
zamanda hükümetin de başkanı olurdu. Bu du-
rum, meclisin yürütme gücünü de kullandığını ve 
güçler birliği ilkesini benimsediğini göstermekte-
dir. Üyelerinin 2 yıl için seçilmesinin, meclisin yü-
rütme gücünü üstlenmesiyle bir ilgisi yoktur.

(Cevap D)

3. Sivas Kongresi toplanma amacı, toplanma biçimi 
ve aldığı kararlar itibariyle her yönden ulusal bir 
kongredir. Erzurum Kongresi sadece Doğu illerin-
den gelen delegeler tarafından toplanmışken, Si-
vas Kongresi Anadolu’nun her tarafından gelebi-
len delegelerce toplanmıştır. Erzurum Kongresi 
kararlarının Sivas Kongresi’nde tekrar onaylan-
masının amacı, kararların bütün ulusa mal edil-
mesini sağlamaktır.

(Cevap C)

4. Ali Galip Olayı, Sadrazam Damat Ferit Paşa Hü-
kümeti’nin, Elazığ valisi Ali Galip Bey’in önderli-
ğinde Sivas Kongresi’nin yapılmasını engelleme-
ye ve Mustafa Kemal Paşa’yı ortadan kaldırma-
ya, Temsil Heyeti ve Milli Mücadele’yi durdurma-
ya çalıştığı girişimdir.

(Cevap A)

7. Kurtuluş Savaşı’na hazırlık döneminde alınan bu 
kararlara bakıldığında, II. ve III. öncüllerde yer 
alan kararların hem ulusal bağımsızlığa hem de 
ulusal egemenliğe yönelik olduğu söylenebilir. I. 
öncülde bulunan karar sadece ulusal bağımsızlık 
ile ilgiliyken IV. öncüldeki karar da ülke bütünlü-
ğünü korumaya yöneliktir.

(Cevap C)

8. “Hristiyan unsurlara siyasal egemenliğimizi ve sos-
yal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez” ka-
rarı ilk kez Erzurum Kongresi’nde alınmış ve ar-
dından Sivas Kongresi’nde de tekrar kabul edil-
miştir. 

Erzurum Kongresi bölgesel amaçlarla toplan-
masına karşın, Mustafa Kemal'in etkisiyle ulu-
sal nitelikte kararlar almıştır.

(Cevap A)
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9. Sivas Kongresi’nin Anadolu’nun her tarafından, 
tüm yurttan gelebilen delegeler tarafından toplan-
ması ve ulusal amaçlar güderek bütün vatanı ilgi-
lendiren kararlar alması, bu kongrenin Kurtuluş 
Savaşı’nın bütün aşamalarında etkili olacağını 
göstermektedir. Ancak Temsil Kurulu'nun varlığı 
TBMM'nin açılmasıyla sona ermiş ve Milli Müca-
dele'yi TBMM devralarak Kurtuluş Savaşı'nı TBMM 
devam ettirmiştir.

(Cevap C)

10. Nutuk, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun gerçek öyküsüdür. Mustafa Kemal, 
Nutuk’ta büyük Türk devriminin öyküsünü, 19 Ma-
yıs 1919’da Samsun’a çıkmasından başlayarak 
kurtuluş savaşımızı, cumhuriyetin kuruluşunu ve 
1927 yılına değin gelişen tüm olayları, ilk ağızdan, 
belgelere dayanarak anlatmıştır.

(Cevap C)

11. İstanbul hükümetinin, Mustafa Kemal ve arkadaş-
larını padişah ve halifeye karşı ayaklandıkları, va-
tan haini oldukları suçlamasıyla ölüm cezasına 
çarptırması, Milli Mücadele’nin halifeye karşı bir 
isyan olduğu propagandasını yapmasının amacı, 
Mustafa Kemal’in halk üzerindeki otoritesini sars-
mak ve halkı TBMM’ye karşı ayaklandırmaktı. İş-
galler karşısında sessiz kalması, Mustafa Kemal’in 
değil, İstanbul hükümetinin halk üzerindeki otori-
tesini sarsmıştır.

(Cevap D)

12. Kuvayımilliye birliklerinin bölgesel özellik göstere-
rek sadece kendi bölgelerini işgalden kurtarmaya 
çalışmaları, ulusal bir amaç gütmediklerini göste-
rir. Amaçları vatanın tamamını korumak değil sa-
dece kendi bölgelerini işgallere karşı korumaktır. 
Dolayısıyla milli birlik ve beraberlik ve yurt bütün-
lüğünü korumak düşüncelerinden yoksundurlar.

Kuvayımilliye birlikleri bölgesel hareket ederek 
bölgelerini kurtarmayı düşünmüşler, ihtiyaçları-
nı halktan karşılamışlar, düzenli birlik olmadık-
ları için gerilla taktiği ve vur-kaç şeklinde savaş-
mışlardır.

(Cevap B)

13. Mustafa Kemal Havza Genelgesi’nde halktan özel-
likle işgallere karşı protesto mitingleri düzenleme-
lerini ve yürüyüşler yapmalarını istemiş, Havza 
Genelgesi’nden hemen sonra da yurdun dört ta-
rafında işgalci devletlere karşı mitingler düzenlen-
miştir. Dolayısıyla Havza Genelgesi, ulusal bilinç 
ve heyecanın canlanmasını sağlamış, Kurtuluş 
Savaşı’na ilk adım olmuştur.

Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi'ni yayınla-
ma amacı; ulusal güçlerin birlik ve beraberliğini 
sağlamak için ulusal bilinç ve heyecanı canlan-
dırmak, halkın işgallere karşı tepkisini ve tavrı-
nı saptamaktı.

(Cevap E)

14. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Ulusun bağım-
sızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” 
maddesi ile Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yönte-
mi belirlenmiş, ilk kez üstü kapalı olarak ulusal 
egemenlik fikrine yer verilmiştir.

Bu karar, ileride Türkiye'de cumhuriyet yöneti-
mine geçileceğinin ilk işareti olmuştur.

(Cevap D)
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1. Amasya Görüşmeleri sırasında İstanbul hüküme-
ti temsilcisi Salih Paşa’nın, Mustafa Kemal’e an-
laşma sağlanan tüm konuları Osmanlı yönetimi-
ne kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden is-
tifa edeceğini belirtmesinin nedeni, Anadolu hare-
ketinin güçlenmesinden duyduğu endişedir.

(Cevap A)

5. Tüm cemiyetlerin tek çatı altında “Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında bir-
leştirilmesi ve Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Ku-
vayımilliye Komutanlığı’na atanmasının amacı, 
Milli Mücadele’ye merkeziyetçilik kazandırmak, 
bölgesel başlayan mücadeleyi ulusal hale getir-
mektir. İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılmasının 
amacı, halkı Milli Mücadele hakkında bilgilendir-
mek, kamuoyu oluşturmak ve halkın Kurtuluş Sa-
vaşı’na katılımını sağlamaktır.

(Cevap B)

2. Mustafa Kemal’in Paris Konferansı’na gidecek 
olan delegelerin ulusun tam bağımsızlığını savu-
nacak kişiler olmasını istemesinin nedeni, İstan-
bul hükümetine olan güvensizlik ve ulusal çıkar-
ları koruyamayacağı düşüncesidir.

İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'e ilk tepki-
si Havza Bildirisi'nden sonra olmuş ve derhal İs-
tanbul'a çağrılmıştır. Mustafa Kemal ise buna 
uymamış ve 12 Haziran 1919'da Amasya'ya ha-
reket etmiştir.

(Cevap B)

6. Verilen açıklamaya bakılarak; A, B, C ve D seçe-
neklerine ulaşılabilir. Fakat Milli Mücadele’nin köy 
ve bucaklara kadar yaygınlaştırılmak istenmesi-
nin, düzenli ordunun asker ihtiyacının giderilmek 
istenmesiyle ilgisi yoktur. Soruda sözü edilen ge-
lişme de 6 Ocak 1920 yılına ait olup daha TBMM 
açılmamıştır. Düzenli orduyu kuran TBMM’dir. Ya-
ni “E” seçeneğinde verilen gelişme, daha ileriki bir 
süreçte gerçekleşmiştir. 

(Cevap E)

3. Peyam-ı Sabah, İstanbul, Alemdar ve Aydede, Mil-
li Mücadele karşıtı yayım yapan gazetelerdir. An-
cak İkdam, 1894-1928 tarihleri arasında İstan-
bul'da yayınlanmış, günlük siyasal bir gazete olup 
Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yayımlamış-
tır.

(Cevap D)

4. Mustafa Kemal Havza Genelgesi’nde işgalleri kı-
nayan mitingler düzenlenmesini ve azınlıkların kış-
kırtmalarına kanılmayarak Hristiyan halka kötü 
davranılmamasını isterken, haklıyken haksız du-
ruma düşmemeyi, İtilaf devletlerinin haklı duruma 
gelmelerini ve işgallerinin genişlemesini engelle-
meyi düşünmüştür.

(Cevap C)

7. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi Türk 
halkının büyük tepkisine yol açmış, ulusal bilinç 
ve heyecan ilk kez İzmir’in işgali sırasında canla-
narak ilk direnişler başlamıştır. Türk halkının düş-
mana karşı başlattığı bu direniş hareketine de 
Mustafa Kemal liderlik ederek Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatmıştır.

İzmir'in işgalinden sonra yaşanan gelişmeler 
üzerine İtilaf devletleri, bölgede, olayları araş-
tırmak üzere Amiral Bristol başkanlığında bir ko-
misyon görevlendirdi. Komisyon raporunda, böl-
gedeki sorunların nedeninin Yunan işgali oldu-
ğunu ve Türk direnişinin haklılığını bildirdi.

(Cevap E)

8. Osmanlı parlamentosunda Misakımillî’nin kabul 
edilmesi ve Milli Mücadele’ye karşı olan Damat 
Ferit Hükümeti’nin görevden alınmasına, Milli Mü-
cadele yanlılarının karşı çıktığı söylenemez. Bun-
lar, Milli Mücadele lehine gelişmelerdir. Ancak, Os-
manlı yönetiminin, Türk milleti için bir ölüm ferma-
nı olan Sevr Antlaşması’nı imzalamasına tabi ki 
Milli Mücadele yanlıları büyük tepki göstermiştir.

(Cevap D)
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10. Amasya Genelgesi’yle Kurtuluş Savaşı’nın amaç, 
yöntem ve gerekçesi ilk kez belirtilmiş, Kurtuluş 
Savaşı’nın bir plan ve programı yapılmıştır.

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi'nin halk üze-
rindeki etkinliğini arttırmak için, Rauf Orbay, Ali 
Fuat Paşa ve Refet Bele gibi bazı komutanların 
imzasını ve Kazım Karabekir'in de onayını ala-
rak genelgeyi yayınlamıştır.

(Cevap B)

11. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde alınan karar-
lar, temel dayanağını ulusal egemenlik, milli birlik 
ve beraberlik, milliyetçilik ve ulusal bağımsızlık gi-
bi evrensel ilkelerden almıştır.

(Cevap E)

12. Afyon Kongresi, Milli Mücadele sırasında 2 Ağus-
tos 1920’de toplanmıştır. Kongreye Mustafa Ke-
mal başkanlık etmiş, Batı Anadolu kongreler sis-
teminin sonuncusu olmuştur. Mustafa Kemal’in di-
ğer kongrelere katılımından söz edilemez.

(Cevap A)

13. Mustafa Kemal, halkı ilk olarak Havza Genelge-
si’yle mücadeleye çağırmış, halktan işgallere bo-
yun eğmemelerini, düşmana karşı protesto miting-
leri, gösteriler ve yürüyüşler düzenlemelerini iste-
miştir. Amacı, ulusal bilinç ve heyecanı canlandır-
mak, halkta işgallere karşı tepki yaratmaktır.

Havza Genelgesi'nden sonra yurdun birçok ye-
rinde mitingler düzenlenmiştir. Hatta Mustafa 
Kemal Havza mitinginde İstanbul yönetiminin 
esir durumda olduğunu açıklayarak halkın yur-
dunu savunmasını istemiştir. Bunun üzerine de 
İstanbul hükümeti Mustafa Kemal’i İstanbul'a 
geri çağırmıştır.

(Cevap C)

14. Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından İtilaf 
Devletleri, Mondros’un 7. maddesine dayanarak 
Anadolu’yu işgale başlamıştır. Osmanlı yönetimi-
nin işgaller karşısındaki teslimiyetçi tutumu üzeri-
ne, Türk halkı işgallere boyun eğmeyerek kendi 
başının çaresine bakmış, düşmana karşı direniş 
başlatarak bir taraftan Müdafaa-i Hukuk Cemiyet-
leri meydana getirmiş, diğer taraftan da silahlı mü-
cadele başlatarak Kuvayımilliyeler oluşturmuştur.

(Cevap D)

9. Bilecik Görüşmeleri 5 Aralık 1920’de Mustafa Ke-
mal ile İstanbul yönetimi adına Salih Paşa arasın-
da yapılmıştır. Görüşmelerden herhangi bir sonuç 
çıkmamış; İstanbul’dan gelenler zoraki Ankara’ya 
götürülmüşlerdir. Bundaki amaç; İstanbul yöneti-
minin ulusal harekete katıldığı izlenimini vermek-
tir. Bu görüşmeler, TBMM’nin siyasi varlığını ta-
nıtması ve gücünü kanıtlaması açısından önem-
lidir. Ayrıca TBMM, yapılan görüşmeler sırasında 
İstanbul Hükümeti’ni tanımadığını da belirtmiştir.

TBMM Hükümeti 19 Ağustos 1920'de toplana-
rak Sevr Antlaşması'nı imzalayanları ve onay-
layanları vatan haini ilan etmiştir. Ayrıca bu ant-
laşmayı tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. 
Halkın direnme gücü kamçılanmış ve ulusal mü-
cadeleye katılım hızlanmıştır. Sevr Antlaşması 
sonunda vatanın kurtarılması için düşmanla sa-
vaşmaktan başka çare kalmadığı açıkça anla-
şılmıştır.

(Cevap A)
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1. İtilaf devletleri, Lozan Konferansı’nda Türkleri za-
yıf düşürmek ve isteklerini gerçekleştirmek için, 
Lozan’a TBMM’nin yanı sıra İstanbul Hükümeti’ni 
de çağırmışlardır. Türk tarafı arasında ikilik yara-
tarak amaçlarına ulaşmak istemişler, ancak TBMM 
onların planını bozmak için saltanatı kaldırmış ve 
Türk halkını temsilen tek egemen güç olarak kon-
feransa katılmıştır.

Saltanatın kaldırılmasıyla Türk toplumunun iki 
hükümet tarafından yönetilmesi sona ermiş ve 
ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atıl-
mıştır.

(Cevap A)

5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetiminin baş-
kanı Türk olan İtilaflardan meydana gelen ulusla-
rarası bir komisyona bırakılması ve her iki yaka-
sının da askerden arındırılması Türkiye ve Rus-
ya’da memnuniyetsizliğe neden olmuştur. Ancak 
oluşturulan uluslararası komisyon içerisinde yer 
alan İngiltere’de böyle bir memnuniyetsizlikten söz 
edilemez.

(Cevap D)

2. Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan bu iki gelişme-
ye bakılarak, devlet politikalarını belirlerken ülke 
ve ulus çıkarlarının gözetildiği yargısına ulaşılabi-
lir.

(Cevap C)

6. Yabancı okullardaki öğretmenlerin azınlık faaliyet-
lerine destek vermesi ve bu okullarda görev ya-
pan bir Türk öğretmenin Rumlar tarafından öldü-
rülmesi, yabancı okulların kapatılması kararının 
alınmasında etkili olmuştur. Bu durum, bağımsız-
lık ve ulusçuluk ilkelerinin gözetildiğinin gösterge-
sidir. Ancak, bu kararın alınmasında laiklik ilkesi-
nin herhangi bir etkisinden söz edilemez.

(Cevap D)

3. İtilaf devletlerinin, azınlık haklarının verilip veril-
mediğinin denetlenmesi konusunda diretmesi ve 
Türkiye’nin de bu durumu bağımsız devlet anla-
yışıyla bağdaşmayacağı ve iç işlerine karışmala-
ra yol açacağı için kabul etmemesiyle Lozan Gö-
rüşmeleri kesintiye uğramıştır.

(Cevap E)

4. Yunanistan Lozan Konferansı’nda Karaağaç’ı sa-
vaş tazminatı olarak Türkiye’ye vermekle, Türki-
ye toprak kazanmış ve Yunanistan savaş suçlusu 
olduğunu kabul etmiştir. Fakat bu duruma bakıla-
rak, Türkiye’nin Yunanistan’a tüm isteklerini kabul 
ettirdiği yargısına ulaşılamaz.

(Cevap B)

7. 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile imzalanan Mos-
kova Antlaşması ile SSCB, Misakımilli’yi kabul 
ederek kapitülasyonların da kaldırılmasını kabul 
etmiştir. Ancak TBMM, Batum’u Gürcülere bıraka-
rak Misakımilli sınırlarından ilk kez ödün vermiş-
tir. Dolayısıyla I. ve III. öncüller Moskova Antlaş-
ması’nın kapsamında yer almaktadır. Fakat, Bo-
ğazların bütün ulusların ticaretine açılmasına yö-
nelik bir hüküm bulunmamaktadır.

(Cevap A)

8. Lozan Antlaşması’yla kapitülasyonlar kaldırılmış, 
azınlıklar Türk vatandaşı sayılarak azınlık sorunu 
çözümlenmiştir. Dolayısıyla kapitülasyonlar ve 
azınlıklar konularında Türkiye lehine kararlar alın-
mıştır. Ancak, Türkiye’nin karşı çıkmasına karşın 
Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’da kalması 
kararı kabul edilmiş, diğer taraftan Boğazların yö-
netimi başkanı Türk olan bir komisyonun yöneti-
mine bırakılarak Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki 
egemenlik hakları kısıtlanmıştır.

İlerleyen zamanlarda Boğazlar konusunda Tür-
kiye lehine bir düzenleme yapılmış, 1936 Montrö 
Sözleşmesi’yle Boğazlar Komisyonu kaldırıla-
rak Boğazlar üzerinde kesin Türk egemenliği 
sağlanmıştır.

(Cevap E)



TEST • 1 86

KOZMİK ODA

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KURTULUŞ SAVAŞI (CEPHELER DÖNEMİ)

TA
R

İH
 S

O
R

U
 B

A
N

K
A

SI

9. TBMM ordularının İnönü Savaşlarını kazanması-
na karşın, Yunanistan’a karşı saldırıya geçmeme-
si, taarruz için yeterli güce sahip olmamasıyla açık-
lanabilir.

II. İnönü Zaferi’nden sonra Yunanlıları Anado-
lu’dan atmaya yönelik Aslıhanlar ve Dumlupınar 
Savaşlarında Türk ordusu başarısızlığa uğra-
mıştır. Bu başarısızlık üzerine Yunanlılar Türk 
ordusu savunmada başarılı olabilir; ama taar-
ruz yapamaz düşüncesiyle ordularını güçlendir-
meye başlamışlardır.

(Cevap A)

10. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, II. 
İnönü Savaşı’nın nedenleri arasındadır. Fakat or-
dunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi Kütah-
ya-Eskişehir yenilgisinin ardından yaşanan bir ge-
lişme olup bundaki amaç, ordunun daha fazla yıp-
ranmasını ve zarar görmesini engellemektir.

İşgalci güçlerden birisi olan İtalya, İngiltere’nin 
İzmir’i Yunanlılara bırakmasından dolayı kızgın-
dı. Batı Cephesi’nde kendilerine sığınan Türk-
lere kötü davranmadı. II. İnönü Zaferi’ni takiben 
işgal bölgelerini boşaltarak Anadolu’yu terk et-
meye başladı.

(Cevap B)

11. İtilaf devletlerinin Yunanlılara saldırı emri vererek 
Milne Hattı’nı geçmelerine izin vermeleri, TBMM’ye 
karşı çıkan ayaklanmaları desteklemeleri ve I. İnö-
nü Zaferi’nin ardından Londra Konferansı’nı top-
lamalarının amacı, Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye 
kabul ettirmektir.

(Cevap D)

12. TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan-
dır. İlk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya ve ilk 
tanıyan  İtilaf devleti de Fransa’dır.

20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile, İtilaf dev-
letleri arasında Türkiye’ye karşı oluşturulmuş 
olan cephe parçalandı. Fransa, TBMM Hükü-
meti’ni resmen tanıdı.

(Cevap C)

13. Lozan Antlaşması’nda alınan Türk ve Rum halk-
ları arasında gerçekleştirilecek nüfus değişimi (Mü-
badele) kararı, azınlıklar maddesi içerisinde yer 
almaktadır.

(Cevap B)

14. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan hükümler, 
Lozan Antlaşması’nın kapsamı içerisinde bulun-
maktadır. Ancak Yunanlıların Meriç Nehri’nin sol 
kıyısına kadar Doğu Trakya’yı boşaltması ve 
TBMM’ye teslim etmesi Lozan’da değil, daha ön-
ce Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda alınan bir 
karardır.

Lozan, Türk ulusu aleyhine yüzyıllardır hazırla-
nan ve Sevr’le tamamlandığı sanılan büyük  
suikastin çöküşünü gösteren belgedir.

(Cevap E)
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1. I. TBMM, 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Ant-
laşması’na büyük tepki göstererek Sevr’i imzala-
yan Osmanlı devlet adamlarını vatan haini ilan et-
miştir. Ermenilerle 3 Aralık 1920’de Gümrü Ant-
laşması’nı imzalamış, I. İnönü Zaferi’nin ardından 
21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihlerinde toplanan 
Londra Konferansı’na temsilci göndererek 20 Ocak 
1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kabul et-
miştir. Ancak saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırıl-
mıştır. Yani kronolojik olarak, diğer gelişmelerden 
daha sonra gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

5. 22  gün geceli gündüzlü devam eden Sakarya 
Meydan Savaşı, tarihin kaydettiği en uzun süreli 
meydan muharebesidir. Türk ordusunun toplam 
3282 kayıp verdiği bu savaşta 7 tümen komutanı 
olmak üzere 350 subay şehit düşerken 800 subay 
da yaralanmıştır. Bu nedenle, Sakarya Meydan 
Muharebesi, Mustafa Kemal’in deyimiyle tarihe 
“Subay Savaşı” adıyla geçmiştir.

(Cevap C)

2. Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir yenilgisinin ar-
dından Başkomutanlığa getirilmiş ve Başkomutan 
olarak yönettiği ilk savaş da Sakarya Meydan Mu-
harebesi olmuştur.

(Cevap B)

6. TBMM açıldıktan sonra oluşturulan Ankara Hükü-
meti’nin dış politikada diplomatik ilişki kurduğu ilk 
ülke SSCB olmuş, karşılıklı çıkarlar doğrultusun-
da başlayan Türk-Sovyet yakınlaşması Rusya’nın 
Türkiye’yi Moskova’ya davet etmesiyle artmış ve 
bir dostluk antlaşması ile sonuçlanmıştır.

Doğuda Ermenilere, batıda ise Yunanlılara (I. 
İnönü) karşı kazanılan zaferler ve İtilaf devlet-
lerinin TBMM’yi Londra Konferansı’na çağırma-
ları üzerine SSCB yöneticileri yeni Türk Hükü-
meti’nin gücüne güven duymuşlar ve Ankara 
Hükümeti ile Moskova Antlaşması’nı imzalamış-
lardır.

(Cevap E)

3. Başkomutanlık Kanunu ile, meclisin orduyla ilgili 
tüm yetkileri Mustafa Kemal’e devredilmiş ve Mus-
tafa Kemal de bu yetkileri kullanarak Sakarya Sa-
vaşı öncesinde Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınla-
mıştır.

(Cevap A)

4. Batı Cephesi’nde gösterdiği büyük başarılar neti-
cesinde Mudanya Ateşkes Görüşmelerine TBMM 
adına İsmet İnönü katılmış ve başkanlık etmiştir. 
İsmet İnönü, Mudanya’da TBMM’yi çok iyi bir şe-
kilde temsil ederek Doğu Trakya ve İstanbul’u sa-
vaşsız olarak geri kazandırmıştır.

Mudanya’da gösterdiği başarıdan dolayı Lozan 
Konferansı’na da İsmet İnönü gönderilmiştir.

(Cevap E)

7. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışının hemen ar-
dından oluşturulan ilk Milli Hükümet ile birlikte “Ha-
riciye Vekaleti” de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen 
kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir.

(Cevap D)

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması askeri zaferimizi ta-
mamlayan siyasi bir zaferdir. Savaş yapılmadan 
İstanbul’u ve Doğu Trakya’yı geri kazandırmıştır.

(Cevap E)
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9. Lozan Barış Antlaşması’nda Musul sorunu nede-
niyle Irak sınırı belirlenememiş ve bu sorun Tür-
kiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapıla-
cak görüşmelerin sonucuna ertelenmiştir. Bu doğ-
rultuda 19 Mayıs 1924 tarihinde Türkiye ile İngil-
tere arasında, Musul meselesinin ve Türkiye ile 
Irak arasındaki sınırın çözüme kavuşturulması için 
Haliç Konferansı yapılmıştır. Ancak İngiltere, Mu-
sul’u Türkiye’ye vermeyi kabul etmediği gibi, Mu-
sul’un yanında Hakkari’nin de mandası altındaki 
Irak’a bırakılmasını isteyince görüşmelerden so-
nuç alınamamıştır.

Musul sorununu konuşmak üzere 19 Mayıs 
1924’te Türkiye ile İngiltere arasında İstanbul’da 
yapılan konferansa Haliç Konferansı denir. Kon-
ferans heyetlerine, Türkiye adına TBMM Baş-
kanı, İstanbul milletvekili Ali Fethi (Okyar) Bey, 
İngiltere adına Irak Yüksek Komiseri Sir Percy 
Cox başkanlık yapmıştır.

(Cevap D)

10. Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek amacıyla Başkomutanlık yetkisine dayana-
rak Sakarya Savaşı öncesinde Tekalif-i Milliye 
Emirlerini yayınlamış, ardından Büyük Taarruz ön-
cesinde bu emirler tekrar yürürlüğe konulmuştur.

TBMM 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal’i üç 
ay süreyle meclis yetkilerini de kullanabileceği 
“Başkomutanlık” görevine getirmiştir. Böylece 
TBMM’nin yasama, yürütme ve yargı yetkileri 
Mustafa Kemal’e geçmiştir. Başkomutan Mus-
tafa Kemal, ilk iş olarak meclisten aldığı yetki-
ye dayanarak Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkar-
mıştır (8 Ağustos 1921). Bu emirler Türk ordu-
sunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaya yönelik-
tir. Ayrıca bu emirlerin bir an önce yerine getiril-
mesi için çeşitli yerlerde İstiklal Mahkemeleri ku-
rulmuştur.

(Cevap D)

11. Ali Fuat, Cafer Tayyar ve Kazım Karabekir Mond-
ros Ateşkesi’ne uymayarak ordularını terhis etme-
mişler ve Milli Mücadele’ye destek vermişlerdir.

(Cevap E)

12. Kurtuluş Savaşı sırasında İtalya ile bir cephe açıl-
mayarak sıcak çatışmaya girilmemiştir. Sadece 
işgal ettikleri Güney Batı Anadolu topraklarında 
işgalci devlet olarak beklemişler, ancak Batı Cep-
hesi’nde kazanılan askeri başarılardan sonra Türk-
lerin direnişini  aşamayacaklarını anlayarak işgal 
bölgelerini boşaltmışlardır.

(Cevap C)

13. Londra Konferansı, Kurtuluş Savaşı sırasında I. 
İnönü Muharebesi’nin ardından İtilaf devletleriyle 
TBMM arasında gerçekleştirilmiş ve konferansta 
TBMM’yi Bekir Sami Bey temsil etmiştir.

(Cevap A)

14. Lozan Görüşmelerinde kapitülasyonlar kaldırılmış, 
Suriye sınırı için de Kurtuluş Savaşı yıllarında Sa-
karya Zaferi’nin ardından Fransa ile yapılan 20 
Ekim 1921 Ankara Antlaşması geçerli sayılmış, 
nüfusunun çoğunluğu Türk olan Hatay, Türkiye sı-
nırları dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla kapitülas-
yonlar konusu Türkiye lehine, Suriye sınırı da Tür-
kiye aleyhine karara bağlanmıştır. Ancak, İngilte-
re Musul’u Türkiye’ye vermeyi kabul etmeyince 
Irak sınırı belirlenememiş, görüşmelerin uzaması 
üzerine bu sorunun Türkiye ile İngiltere arasında 
dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmeler netice-
sinde çözümlenmesi karara bağlanmıştır.

(Cevap C)

15. Mustafa Kemal’in “Siz orada sadece düşmanı de-
ğil  Türk milletinin kötü giden kaderini de yendiniz” 
sözü, II. İnönü Muharebesi’nden sonra İsmet İnö-
nü’ye çektiği telgrafta yer almaktadır. “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” şeklindeki tarihi sözü-
nü de Büyük Taarruz esnasında söylemiş, asker-
lerine verdiği bu emir ile Anadolu’nun düşmandan 
tamamen kurtarılmasında ve Kurtuluş Savaşı’nın 
büyük bir zaferle sonlandırılmasında etkili olmuş-
tur.

(Cevap B)
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1. Sovyet Rusya ve Bulgaristan, Karadeniz’e kıyısı 
oldukları için, Lozan Konferansı’na sadece boğaz-
lar konusunda katılmışlardır.

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferan-
sı’na; TBMM Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtal-
ya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Yugoslav-
ya, SSCB ve Bulgaristan devletleri katılmışlar-
dır.

(Cevap D)

5. II. İnönü Savaşı’nın ardından İtalya’nın işgal etti-
ği yerlerden çekilmeye başlaması, İtilaf devletleri 
ile görüş ayrılığı yaşadığının göstergesidir.

II. İnönü Savaşı’nın ardından İtalyanlar işgal böl-
gelerinden çekilmeye başlarken, Fransızlar 
TBMM ile anlaşma ortamı aramışlardır.

(Cevap A)

2. İtilaf devletleri, Londra Konferansı’na TBMM’yi 
doğrudan davet etmemişler, onu İstanbul hükü-
meti aracılığıyla çağırmışlardır. Ancak TBMM bu 
çağrılma yöntemine tepki gösterdi ve kendisine 
de doğrudan bir çağrı olmaz ise konferansa katıl-
mayacaklarını belirti. Bu kararlı tutum sonucunda 
İtilaf devletleri İtalya aracılığı ile TBMM Hüküme-
ti’ni de konferansa çağırdılar.

(Cevap A)

6. Askeri Nigehban Cemiyeti (Askeri Gözcü Derne-
ği) 7 Ocak 1919’da Kurtuluş Savaşı’na karşı olan  
emekli subay ve paşalar tarafından İstanbul’da 
kurulan örgüttür. Kuvayımilliye’ye karşı olduğunu 
açıkça belirten zararlı bir cemiyettir.

(Cevap B)

3. Büyük Taarruz’un ardından TBMM’nin savaş ha-
zırlıklarına başlaması ve bir savaş durumunda 
Sovyet Rusya’nın desteğinin sağlanacağını belirt-
mesinin amacı, İngiliz Hükümeti’ni barışa zorla-
maktır.

(Cevap C)

4. Lozan Antlaşması’na göre, Ege Adalarından İm-
roz ve Bozcaada Türkiye’ye bırakılacak, diğer Ege 
Adaları Yunanistan’da kalacaktı. Ancak kıyılarımı-
za yakın olan adalarda Yunanistan hiçbir deniz 
üssü kuramayacak ve asker bulunduramayacak-
tı. Bu adalardan biri Meis’tir. I. Dünya Savaşı sı-
rasında Fransızların eline geçen Meis Adası, Lo-
zan Antlaşması (1923) ile İtalya’ya verilmiştir. II. 
Dünya Savaşı sonrasında ise On İki Ada’yla bir-
likte Yunanistan’a bağlanmıştır.

(Cevap E)

7. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Kars 
İslam Şurası ve Kilikyalılar Cemiyeti, her üç cemi-
yet de Milli Mücadele döneminde Ermenilere kar-
şı mücadele etmiştir.

(Cevap E)

8. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan konular Lo-
zan Konferansı görüşmelerinin kesintiye uğrama-
sında, bu görüşmelerin daha ilk safhasında tıkan-
masında etkili olmuştur. İtalya On İki Ada’yı Trab-
lusgarp Savaşı sırasında işgal etmiş, savaş so-
nunda imzalanan Uşi Antlaşması ile de bu adalar 
geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır. Ancak daha 
sonra İtalya On İki Ada’yı Osmanlı Devleti’ne ge-
ri vermemiştir. Lozan Antlaşması’nda da İtalya iş-
galindeki On İki Ada İtalya’ya bırakılacak madde-
si yer almış, İtalya On İki Ada’yı II. Dünya Sava-
şı’nın sonuna kadar elinde tutmuş, II. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra da bu adaları Yunanistan’a bırak-
mıştır.

(Cevap E)
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9. İleri ve Yeni Gün Gazeteleri, Milli Mücadele’nin İs-
tanbul’daki sözcüsü olmuşlardır. Babalık Konya’da, 
Albayrak Erzurum’da, İrade-i Milliye de Sivas’ta 
yayınlanan Milli Mücadele taraftarı gazetelerdir.

(Cevap C)

10. I. İnönü Savaşı’nın ardından TBMM Hükümeti Af-
ganistan’la 1 Mart 1921’de bir dostluk antlaşma-
sı imzalamış, bu antlaşmayla Türkiye ve Afganis-
tan birbirlerinin bağımsızlıklarını tanımışlardır. Böy-
lece, TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet de Af-
ganistan olmuştur.

1 Mart 1921 tarihinde TBMM Hükümeti ile Afga-
nistan arasında imzalanan antlaşmaya göre her 
iki taraf birbirlerinin bağımsızlığını tanıyacak, 
Türkiye Afganistan’a subay ve öğretmen gön-
derecek, iki taraf birine yapılacak saldırıyı ken-
dine yapılmış olarak kabul edecekti. Bu antlaş-
ma ile TBMM ilk kez bir Müslüman devlet tara-
fından tanınmış oldu.

(Cevap A)

11. Milne Hattı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, 
İngiliz General George Milne tarafından Anado-
lu’nun batısında Türkler ile Yunanlılar arasındaki 
çatışmaları önlemek için, Türk kuvvetleri ile Yu-
nan kuvvetleri arasında belirlenen hattır. Sevr Ant-
laşması’nı zorla kabul ettirmek için İngilizlerin em-
riyle 22 Haziran 1922’de başlayan Yunan saldırı-
sı ile birlikte bu yapay sınır ortadan kalktı.

(Cevap B)

12. 1921 Anayasası’nda A, B, C ve E seçeneklerinde 
yer alan konulara değinilmiştir. Ancak Kurtuluş Sa-
vaşı yıllarında olağanüstü şartlarda hazırlanan bir 
anayasa olduğu için kişi hak ve özgürlüklerinden 
bahsettiği söylenemez.

(Cevap D)

13. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM adına Fethi 
Bey’in Avrupa’ya giderek Fransa ve İngiltere ile 
temas kurup Fransa ile görüşme yapması, Yeni 
Türk Devleti’nin dış politikada etkinliğinin arttığını 
ve barış yanlısı olduğunu göstermektedir. Diğer 
taraftan Fransa’nın Fethi Bey ile görüşme yapma-
sına karşın, İngiltere’nin Fethi Bey’in görüşme ta-
lebini reddetmesi, Anlaşma devletleri arasında gö-
rüş ayrılığı olduğunu göstermektedir.

İtilaf devletleri, 22 Mart 1922 tarihinde TBMM 
Hükümeti’ne Sevr’i hafifleterek kabul ettirebil-
mek için ateşkes teklifinde bulunmuşlardır. Bu 
teklife göre Türk ve Yunan orduları savaş hazır-
lıklarına son vereceklerdi. İtilaf devletleri subay-
larından oluşan bir heyet ise bu durumu göz-
lemlemek için Türk ordusunu denetleyecekti. 
Fakat TBMM, İtilaf devletlerinin bu teklifini ba-
ğımsızlık anlayışına uygun bulmamış ve reddet-
miştir.

(Cevap E)

14. Verilen açıklamaya bakılarak,Türk Kurtuluş Sava-
şı ile ilgili olarak B, C, D ve E seçeneklerine ula-
şılabilir. Emperyalizme karşı verilen bir bağımsız-
lık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın doğu ve 
batı uygarlıklarının kaynaşmasını sağlaması gibi 
bir özelliğinden söz edilemez.

(Cevap A)
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1. Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direniş eylemi Ada-
na Dörtyol’a 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı 
başlamıştır.

(Cevap A)

5. Sovyet Rusya’nın Anadolu’daki ulusal hareketi 
desteklemesinin en önemli nedeni, düşmanların 
ortak olmasıdır. Sosyalist politikalar izleyen SSCB, 
emperyalist ve kapitalist devletlerin yenilgiye uğ-
raması için TBMM’ye destek vermiştir.

Rusya’nın ve TBMM’nin Moskova Antlaşması’nı 
imzalarken iki tarafın da birbirlerinden istekleri 
vardı. Rusya kendi rejimi olan sosyalist rejimi 
yaymak, sınırlarının güvenliğini sağlamak isti-
yordu. TBMM’nin Londra Konferansı’na katılma-
sı Rusya’yı endişelendirmişti. TBMM ise Avru-
palı bir devletin siyasi ve askeri anlamda des-
teğini almak istiyordu.

(Cevap A)

2. TBMM, ordunun ihtiyacı olan eksiklerini tamam-
lamak için Sovyet Rusya’dan askeri ve ekonomik 
destek almış, Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaya-
rak topyekün seferberlik başlatmıştır. Ayrıca as-
ker kaçakları sorununu çözmek ve ordunun asker 
ihtiyacını karşılayabilmek için Firariler Hakkında 
Kanun çıkartarak asker kaçaklarını da vatan hai-
ni saymış ve bu doğrultuda İstiklal Mahkemeleri-
ni kurmuştur.

(Cevap E)

6. Yunanistan’ın, Lozan Konferansı’nda alınan Türk 
ve Rum halkları arasında yapılacak değiş tokuş 
(mübadele) kararına tepki göstermesinin nedeni, 
Türkiye’den Yunanistan’a gönderilecek Rum nü-
fusun Yunanistan’da ekonomik sorunlara yol aça-
cak olmasıdır.

(Cevap C)

3. TBMM düzenli ordunun kurulması çalışmaları sı-
rasında 11 Eylül 1920’de çıkardığı Firariler Hak-
kında Kanun ile, asker kaçakları sorununu çöze-
rek asker ihtiyacını karşılamaya ve otoritesini güç-
lendirmeye çalışmıştır.

Firariler Hakkında Kanun ile, asker kaçakları da 
vatan haini kapsamı içerisine alınmış ve bu yön-
de İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

(Cevap E)

4. Kuvayımilliye yanlısı iken daha sonra Milli Müca-
dele’ye cephe alan Çerkez Ethem, ulusal güçlere 
yenildikten sonra kaçarak Yunanistan’a sığınmış-
tır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra düşman işbirlikçi-
leri ile ilgili olarak hazırlanan “Yüzellilikler Liste-
si”nde de yer almıştır. Ancak, Yunanlılar tarafın-
dan isyana kışkırtıldığı söylenemez.

(Cevap D)

7. İtilaf Devletleri, TBMM’nin I. İnönü Savaşı’nı ka-
zanmasının ardından Londra Konferansı’nı topla-
mışlar ve TBMM’yi de konferansa çağırarak onu 
hukuken tanımışlardır.

Londra Konferansı ile TBMM, İtilaf devletleri ta-
rafından hukuki olarak tanınmıştır. TBMM, Mi-
sakımilli’yi dünyaya duyurma fırsatı elde etmiş 
ve Türkler barış istemiyor propagandasını çü-
rütmüştür.

(Cevap B)
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9. Gümrü Antlaşması ile Ermeniler, işgal ettikleri yer-
leri, Kars ve çevresini geri vererek topraklarımız-
dan çekilmişlerdir. Böylece Sevr Antlaşması’yla 
tasarlanan büyük Ermenistan devleti düşüncesi 
sona ermiş, Ermeniler  Sevr’deki haklarından vaz-
geçmişlerdir.

Gümrü Antlaşması, TBMM’nin uluslararası alan-
da sağladığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Bu 
antlaşmayla Doğu sınırları güvenlik altına alın-
mış ve ordular Batı Cephesi’ne aktarılarak Yu-
nanlılara karşı Türk ordusu güçlendirilmiştir.

(Cevap B)

10. TBMM Hükümeti, düzenli ordunun kuruluş aşa-
masında yaşadığı nakdi sıkıntıyı gidermek ama-
cıyla halktan yeni vergiler toplamış, bankalardaki 
paralara el koymuş, posta havalelerini geciktirmiş-
tir.

(Cevap E)

11. B, C, D ve E seçeneklerinde bulunan koşullar, İti-
laf devletlerinin Sakarya Savaşı’nın ardından 
TBMM hükümetine sundukları 26 Mart 1922 ta-
rihli barış önerisinde yer almaktadır. Fakat Tekir-
dağ, Edirne ve Kırklareli’nin Yunanistan’a bırakıl-
ması gibi bir hüküm bulunmamaktadır.

(Cevap A)

12. TBMM’nin Sakarya Savaşı’ndan sonra Kafkas 
Cumhuriyetleri ve SSCB ile imzaladığı Kars Ant-
laşması’na göre, Boğazlar uluslararası ticarete 
açılacaktı. Fakat I. ve II. öncüllerde yer alan açık-
lamalar Kars Antlaşması’nın kapsamında yer al-
mamaktadır.

Doğu Cephesi, Ermeni ve Gürcülerle yapılan 
mücadelelerin yanı sıra, Batı Cephesi’nde elde 
edilen askeri başarıların sonucunda imzalanan 
Moskova ve Kars Antlaşmaları ile kapanmış ve 
Doğu sınırları kesinlik kazanmıştır.

(Cevap C)

13. Lozan’da görüşülen nüfus mübadelesi (İstanbul’da-
ki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında Tür-
kiye’deki Rumlarla Yunanistan ‘daki Türklerin kar-
şılıklı yer değişimi) ve yabancı okullar sorunu, 
azınlık sorunları çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Fakat Boğazlar, Musul ve dış borçlar sorunlarının, 
azınlık sorunları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap D)

8. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlaması ile ordu-
nun maddi gereksinimleri (silah, araç-gereç, giye-
cek, gıda vb.) karşılanmak istenmiş,ülkenin kur-
tarılması yolunda iç kaynaklar harekete geçirilmiş, 
halkın tüm olanakları ile savaşa katılması sağla-
narak topyekün seferberlik başlatılmıştır.

Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanabilmesi için 
gerekli tedbirler alınmış ve İstiklal Mahkemele-
ri kurulmuştur. Halk bu çağrı karşısında kayıt-
sız kalmamış ve varını yoğunu ordunun emrine 
vermiştir. Türk ordusu bu kanunun faydalarını 
daha çok Büyük Taarruz’da görmüştür.

(Cevap E)
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1. Atatürk’ün verilen sözüne bakılarak, Kurtuluş Sa-
vaşı ile ilgili A, B,C ve D seçeneklerine varılabilir. 
Fakat, Milli Mücadele Türk halkının düşmana kar-
şı verdiği topyekün bir mücadele olup yabancı güç-
lerin yardımına ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bir ifa-
deye ulaşılamaz.

(Cevap E)

5. Londra Konferansı ile ilgili olarak A, C, D ve E se-
çeneklerine ulaşılabilir. Ancak İtilaf devletlerinin 
Sevr Antlaşması’ndan taviz vermeyeceği anlaşıl-
mıştır yargısına ulaşılamaz. İtilaf devletleri Lond-
ra Konferansı’nı Sevr Antlaşması’nı yumuşatarak, 
bazı maddelerini değiştirerek TBMM’ye kabul et-
tirmek için düzenlemişlerdir.

Londra Konferansı sonunda Bekir Sami Bey, İn-
giltere, Fransa ve İtalya ile karşılıklı esir değişi-
mi antlaşmaları yapmıştır. Ancak antlaşmalar-
da eşitlik ilkesi gözetilmediğinden TBMM bu ant-
laşmaları bağımsızlık ilkesine aykırı bularak 
onaylamamıştır.

(Cevap B)
2. Lozan Antlaşması’na göre, yeni Türk adliyesini dü-

zenlemek için yabancı uzmanların 5 yıl süreyle 
Türkiye’de görev yapması, ancak Türkiye’nin bu 
uzmanların önerilerini dikkate alma zorunluluğu-
nun bulunmaması, egemenlik haklarının gözetil-
diğinin göstergesidir.

(Cevap D)

6. TBMM, yasama, yürütme ve yargı güçlerini ken-
disinde toplayarak güçler birliğini benimsemiştir. 
Mustafa Kemal Başkomutanlık Kanunu ile birlik-
te, meclisin tüm yetkilerini üstlenmiş, dolayısıyla 
yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanmaya 
yetkili kılınmıştır.

5 Ağustos 1921’de TBMM’nin tüm yetkileri 3 ay-
lığına Başkomutanlık Kanunu ile Mustafa Ke-
mal’e verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi ilerleyen 
zamanlarda süresi doldukça uzatılmıştır. Cum-
hurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal Paşa bu yet-
kiyi meclise geri devretmiştir.

Bu durum demokratik olmamasına rağmen ola-
ğanüstü bir durum olduğu için uygulanmıştır. 
Böylece Erzurum Kongresi’nden önce askerlik 
görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, 
tekrar eskerlik görevine dönmüştür.

(Cevap E)

3. Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı öncesinde Baş-
komutanlık unvanıyla beraber meclis yetkilerinin 
kendisine verilmesini istemesi, onun kendine duy-
duğu güvenle bağlantılıdır.

(Cevap C)

4. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı öncesinde ordu-
nun eksiklerini gidermek amacıyla Tekalif-i Milliye 
Emirlerini yayınlanmış ve halktan elinden geldiği 
ölçüde orduya yardım etmesini istemiştir.

İnebolu ile Ankara arasında cephane taşınan 
yola “İstiklal Yolu” adı verilmektedir. Kurtuluş Sa-
vaşı döneminde cephaneden yoksun bir şekil-
de mücadeleyi sürdüren Türk ordusuna cepha-
ne sağlamak amacıyla İstanbul ve diğer yerler-
den deniz yoluyla getirilen malzemeler daha çok 
kadın ve yaşlılar tarafından sırtlarında ve kağ-
nılar ile bu yoldan taşınarak cephelere ulaştırıl-
mıştır.

(Cevap B)

7. Atatürk bu sözü ile Kurtuluş Savaşı’nın ulusal yö-
nünü ve özelliğini göstermiştir.

(Cevap A)
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9. Atatürk bu sözü ile, Türk milletine olan güvenini 
ve Milli Mücadele’deki kararlılığını ortaya koymuş-
tur. Fakat milli birlik ve beraberliğin sağlandığına 
dair açık bir ifade bulunmamaktadır.

(Cevap D)

10. Kanunuesasi’nin varlığına rağmen TBMM’nin ye-
ni bir anayasa hazırlaması, ulusal egemenliğe da-
yalı yeni bir Türk devletinin kurulduğunun göster-
gesidir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenliğin 
kaynağını değiştirmek amaçlanmış, egemenlik pa-
dişahtan alınarak ulusa verilmiş, egemenliğin ka-
yıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi kabul edil-
miştir.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 20 Ocak 1921’de ilan 
edilen ilk anayasadır. 21 maddeden oluşan ana-
yasa, savaş döneminde hazırlandığı için dar 
kapsamlıdır. Güçler birliğini esas alan anayasa 
laik bir anayasa değildir. Meclis hükümeti siste-
mi vardır. Egemenliğin ulusa ait olduğu belirtil-
miştir.

(Cevap A)

11. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Kurtuluş Sava-
şı’nın askeri safhası büyük bir zaferle sona ermiş, 
bu durum TBMM’nin saygınlığını artırmıştır. Yu-
nanistan’ın Mudanya Ateşkesi’ni imzalamaktan 
kaçınmasına karşılık İngiltere’nin antlaşmanın İti-
laf devletlerince uygulanacağını açıklaması üze-
rine, Yunanistan antlaşma koşullarını kabul etmek 
zorunda kalmıştır. Bu durumun, Yunanistan’ın Al-
manya ile yakınlaşması üzerinde bir etkisi yoktur.

(Cevap C)

12. “Türk-Yunan savaşı sona erecektir.” kararının alın-
dığı Mudanya Ateşkesi görüşmelerine Yunanis-
tan’ın katılamaması, haklarını koruma fırsatı elde 
edemediği ve iradesi dışında hareket etmek zo-
runda kaldığı yargılarını doğrulamaktadır. Ancak, 
Türk-Yunan Savaşı’nın sona ereceği hükmüne ba-
kılarak, Yunanistan’ın savaş yanlısı politikayı sür-
dürdüğü ifadesine varılamaz.

(Cevap D)

13. Gümrü ve Moskova Antlaşmaları Doğu sınırının, 
Mudanya Ateşkes Antlaşması da Türk-Yunan sı-
nırının belirlenmesinde etkili olmuştur.

Doğu sınırını belirleyen antlaşmalar sırasıyla 
Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarıdır. Kars 
Antlaşması ile Doğu sınırımız kesinlik kazan-
mıştır.

(Cevap E)

8. Lozan Antlaşması’nda, Osmanlı borçlarının impa-
ratorluktan ayrılan devletler ile Türkiye arasında 
bölüştürülmesi, Türkiye’nin kendi payına düşeni, 
belli taksitlerle Fransız frangı olarak ödemesi ka-
rara bağlanmıştır. Türkiye son taksidi 1955 yılın-
da ödemiş ve borçlarından kurtulmuştur.

(Cevap B)
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1. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de Ermeniler ile 
imzalanmıştır. Londra Konferansı, I. İnönü Sava-
şı’nın ardından 21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihle-
rinde toplanmıştır. Tekalif-i Milliye Emirleri, Sakar-
ya Savaşı öncesinde 7/8 Ağustos 1921’de yayın-
lanmıştır. Sakarya Savaşı’nı izleyen günlerde Fran-
sa ile yapılan 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması 
ile Hatay, Fransa mandasındaki Suriye’ye bırakıl-
mıştır. Dolayısıyla doğru sıralama “D” seçeneğin-
de verilmiştir.

(Cevap D)

5. Sakarya Savaşı, Türk ordusunun son savunma 
savaşı olmuş, saldırı sırası Türklere geçmiştir. An-
kara ve Kars Antlaşmaları da Sakarya Zaferi’ni iz-
leyen günlerde imzalanmıştır.

Sakarya Savaşı ile Yunan ordusunun taarruz 
gücü kırıldığı için Yunanlılar savunmaya Türk-
ler ise taarruza geçmiştir. 1683 II. Viyana Ku-
şatması’ndan beri devam eden Türklerin geri 
çekilişi bu savaş ile sona ermiştir.

(Cevap A)

2. Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’yu işgal 
eden devletlerden birisi İtalya olmasına rağmen, 
İtalyanlarla silahlı bir mücadeleye girilmemiş, bir 
cephe açılmamıştır.

İtalya, I. Dünya Savaşı devam ederken imzala-
nan gizli antlaşmalar ile kendisine bırakılan Ba-
tı Anadolu’nun, daha sonra Yunanlılara verilme-
sinden dolayı diğer İtilaf devletleri ile ters düş-
müştür.

(Cevap B)

6. 1 Mart 1921’de Afganistan’la yapılan dostluk ant-
laşması ile, Türkiye Afganistan’a subay ve öğret-
men göndermeyi kabul ettiğine göre, bu antlaş-
manın kültürel ve askeri alanlarda hükümler içer-
diği söylenebilir. Fakat ekonomik alanla ilgili bir 
yargı bulunmamaktadır.

(Cevap D)

3. Bir devletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal 
Marşı’nın kabulü ve TBMM’nin ilk anayasası olan 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi, dev-
letleşme süreci ile ilgili gelişmelerdir. I. ve II. ön-
cülde yer alan gelişmeler, diplomatik ilişkiler ile 
bağlantılıdır.

(Cevap E)

4. İtilaf devletlerinin 22 Mart 1922’de Türk ve Yunan 
taraflarına verdikleri barış önerisinde yer alan “Ba-
rış şartları belirleninceye kadar Türk taarruzunun 
durdurulacağı” maddesi, Yunanistan’a avantaj sağ-
lamaktadır.

(Cevap C)

7. Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonlar kaldırılmış, 
Ermeni yurdu konusunda taviz verilmeyerek Er-
meni sorunu halledilmiştir. Türkiye lehine çözüm-
lenen bu meseleler, Türkiye’nin Lozan Konferan-
sı’nda izlediği kararlı ve başarılı politika ile ilişki-
lendirilebilir. Fakat Boğazlar ve Irak sınırı Türkiye 
aleyhine çözümlenen meselelerdir. Boğazların yö-
netimi, başkanı Türk olan Uluslararası bir komis-
yona bırakılmış, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki 
egemenlik hakları kısıtlanmıştır. Diğer taraftan İn-
giltere Musul’u Türkiye’ye bırakmamış ve bu ne-
denle de Türk-Irak sınırı belirlenememiştir.

(Cevap C)

8. İngiltere’nin Yunan ordusuna destek vermeye de-
vam etmesi ve Türk-Sovyet yakınlaşması, TBMM 
ile İngiltere arasındaki gerginliğin artmasında et-
kili olan gelişmelerdir. Ancak, İngiltere’nin TBMM 
Hükümeti’ne ateşkes önermesinin TBMM ile İn-
giltere arasındaki gerginliğin artmasına neden ola-
cağı söylenemez.

(Cevap E)
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9. Düzenli ordunun taarruz gücüne ulaşamaması ve 
Yunan saldırı gücünün tam olarak kırılamaması, 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar olan 
savaşların savunma savaşı olmasında etkili ol-
muştur. Bu durumun, Mustafa Kemal’e Başkomu-
tanlık yetkisinin geç verilmesi ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap D)

10. Gümrü Antlaşması Ermenilerle, Moskova Antlaş-
ması SSCB ile, Ankara Antlaşması da Fransızlar-
la yapılan ikili antlaşmalardır. Ancak Kars Antlaş-
ması Sakarya Savaşı’ndan sonra 13 Ekim 1921’de 
SSCB, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan Dev-
letleri ile imzalanmış, bu antlaşma ile doğu sınırı 
kesinlik kazanmıştır.

(Cevap C)

11. İngilizler, Doğu Akdeniz ve Süveyş’in güvenliği ge-
rekçesiyle Berlin Antlaşması’ndan hemen sonra 
1878’de Kıbrıs’ı işgal etmişti. Lozan Antlaşması 
ile de Kıbrıs’tan İngiltere lehine vazgeçilmiş ve 
Kıbrıs resmen elden çıkmıştır.

(Cevap B)

12. İtilaf Devletleri, Mudanya Ateşkesi’nde İstanbul’u 
TBMM yönetimine bırakarak Osmanlı Devleti’nin 
hukuksal varlığının sona erdiğini kabul etmişler-
dir. Diğer taraftan İngiltere hükümeti olan Lloyd 
George istifa etmiş ve İngiltere’de hükümet deği-
şikliğine gidilmiştir. Abdülmecid Efendi’nin halife 
seçilmesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili 
değildir. Mudanya Ateşkesi’nin ardından yapıla-
cak Lozan Barış Görüşmelerine İtilaf devletlerinin, 
İstanbul hükümetini de çağırması üzerine TBMM 
saltanat ve hilafeti birbirinden ayırarak saltanatı 
kaldırmış, Abdülmecid Efendi’yi yeni halife olarak 
seçmiştir.

Mudanya Ateşkesi’nde İstanbul ve Boğazların 
TBMM Hükümeti’ne devredilmesi ile Osmanlı 
Devleti hukuken sona ermiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ana-
dolu politikasında başarısız olan İngiliz hükü-
meti istifa etmiştir.

(Cevap B)

13. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de 
toplanmış, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması 
imzalanmış, Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Ey-
lül 1921) sonrası Mustafa Kemal’e mareşallik rüt-
besi ve gazilik unvanı verilmiştir. Dolayısıyla doğ-
ru sıralama “A” seçeneğinde yer almaktadır.

Sakarya Savaşı’nın ardından bu zaferin kaza-
nılmasını sağlayan Başkomutan Mustafa Ke-
mal’e, TBMM “Mareşallik” ve “Gazilik” unvanla-
rını vermiştir.

(Cevap A)
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1. Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırıl-
ması ve ardından Kabotaj Kanunu’nun çıkarılma-
sıyla Türk karasularında ticaret yapma hakkının 
Türk vatandaşlarına bırakılması, iç ticareti geliş-
tirmeye ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yö-
nelik çalışmalardır. Aşar vergisi, tarım ile uğraşan 
köylünün durumunu iyileştirmek amacıyla kaldı-
rılmıştır.

(Cevap C)

5. Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılmasıyla ordu-
nun siyasetten ayrılması yolunda önemli bir adım 
atılmıştır. Bu durumun, laiklikle ya da askeri har-
camaların kısıtlanması ile bir ilgisi yoktur.

Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Mil-
li Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkan-
lığı kurulmuştur. Böylece ordu siyasetten uzak-
laştırılmaya çalışılmıştır. Demokrasi açısından 
önemli bir gelişmedir.

Ordunun siyasete karışmasının sonuçları Bal-
kan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda acı bir şe-
kilde görülmüştür.

(Cevap A)

2. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen açıklamalar, 
halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında yer 
almaktadır. Ancak milliyetçilik düşüncesinin temel-
leri çok daha önce atılmış, ümmetçilik anlayışının 
ve halifeliğin önemini yitirmesinde, milliyetçilik an-
layışının ve ulus bilincinin güçlenmesi önemli rol 
oynamıştır.

Halifeliğin kaldırılmasıyla teokratik yapının so-
na ermesi yolunda önemli bir adım atılmış ve 
ulusçu devlet anlayışı güçlenmiştir.

(Cevap D)

6. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler, Me-
deni Kanun’un Türk kadınına evlilikle ilgili olarak 
sağladığı haklardır.  Ancak, evlilikte kazanılan mal 
paylaşımında eşitlik sağlanması gibi bir haktan 
söz edilemez.

(Cevap E)

3. Medeni Kanun ile Türk kadınına çalışma, boşan-
ma, miras edinme gibi haklar tanınarak kadın-er-
kek arasında toplumsal eşitlik sağlanmıştır. Ancak 
Türk Medeni Kanunu kadınlara siyasi bir hak ver-
memiş, seçim sistemi ile ilgili bir düzenleme ya-
pılmamıştır.

(Cevap C)

4. 1929 Dünya ekonomik bunalımının etkilerini azal-
tabilmek amacıyla, devlet eliyle planlı kalkınma 
dönemine geçilerek I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlanmış ve devletçilik politikası başarıyla uy-
gulanmıştır. Ayrıca, liberal politika izleyen Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasının bir nedeni 
de, bu krizi atlatabilme düşüncesi olmuştur. An-
cak Türk denizlerindeki gemi işletme hakkının ya-
bancılardan alınması 24 Temmuz 1923’te Lozan 
Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırılması ile 
gerçekleşmiştir.

(Cevap B)
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9. Takrir-i Sükun Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti ve la-
ik inkılaplara karşı çıkan Şeyh Sait İsyanı sırasın-
da çıkartılmış bir yasa olup amacı, rejimi ve inkı-
lapları korumaktı. Bu doğrultuda hükümete geniş 
yetkiler veren bir yasaydı. Hükümet, bu yasaya 
dayanarak, Şeyh Sait İsyanı’nda rolü olduğu ge-
rekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı ka-
pattı. Dolayısıyla I. ve II. öncüller, cumhuriyeti ve 
inkılapları korumak için yapılan çalışmalardır. Fa-
kat saltanatın kaldırılması, cumhuriyeti korumak 
değil kurmak adına yapılan bir çalışmadır.

 (Cevap C)

10. Halifeliğin kaldırılmasıyla laiklik yolunda en önem-
li adım atılarak yapılacak inkılapların önündeki bü-
yük bir engel ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla ha-
lifeliğin kaldırılması B, C, D ve E seçeneklerinde 
yer alan inkılapları kolaylaştırmıştır. Ancak salta-
natın kaldırılması (1 Kasım 1922), halifeliğin kal-
dırılmasından (3 Mart 1924) daha önce olduğu 
için, halifeliğin kaldırılmasının saltanatın kaldırıl-
masında etikili olduğu söylenemez.

(Cevap A)

11. Türkiye’de cumhuriyetin ilanına kadar meclis hü-
kümeti sistemi vardı. Bu sistemde meclisin baş-
kanı hükümetin de başkanı olup yasama ve yü-
rütme tek elde toplanmış ve güçler birliği ilkesi be-
nimsenmişti. Ancak cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
kabine sistemine geçilmesi ve cumhurbaşkanlığı, 
başbakanlık gibi makamların oluşturulmasıyla, 
güçler birliği anlayışından uzaklaşılmaya başlan-
mıştır.

(Cevap E)

12. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sati İs-
yanı’na yol açtığı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 
da Menemen Olayı’nın çıkmasında etkili olduğu 
için kapatılmış, toplum çok partili siyasi yaşama 
hazır olmadığı için yapılan denemeler başarısız-
lıkla sonuçlanmıştır. Ali Galip Olayı’nın çok partili 
hayata geçişle bir ilgisi olmayıp İstanbul hüküme-
tinin Sivas Kongresi’ni engelleme girişimidir ve 
çok daha önce yaşanmıştır.

(Cevap B)

13. Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi ve Türk Tarih Ku-
rumu’nun kurulması ulusallaşma yönünde yapı-
lan çalışmalardır. Fakat şapka devrimi, ulusallaş-
madan çok çağdaşlaşmaya yönelik yapılan bir dü-
zenlemedir.

Türk milletinin sadece belli alanlarda değil her 
alanda çağdaşlaşmaya layık olduğunu düşünen 
Atatürk, halkın kılık kıyafet yönünden de deği-
şikliğe gitmesi için ilk adımı kendisi atmıştır. 23 
Ağustos 1925’te Kastamonu gezisinde ilk kez 
halkın karşısına şapka ile çıkan Atatürk bu de-
ğişimin başlangıcını gerçekleştirmiştir.

(Cevap C)

7. Halifeliğin kaldırılması ulusal egemenliği ve cum-
huriyeti korumak adına yapılan inkılaplardan biri-
sidir. Takrir-i Sükun Yasası da rejime karşı çıkan 
Şeyh Sait Ayaklanması sırasında cumhuriyeti ve 
devrimleri korumak amacıyla çıkartılmıştır. Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu eğitim ve kültür alanında ya-
pılan bir çalışma olup bu yasayla Türkiye’de bu-
lunan tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlan-
mıştır.

(Cevap D)

8. II., III. ve IV. öncüllerde verilen gelişmeler eğitim-
de yaşanan ikilikleri ortadan kaldırmaya yönelik 
çalışmalardır. Millet  Mektepleri, yeni Türk harfle-
rini kısa sürede tüm topluma öğretmek amacıyla 
açılmış olup okuma-yazma seferberliğinin başla-
tılması ile ilgilidir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, eğitim ve öğretim 
birleştirilmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetleri dev-
let denetimine alınarak Milli Eğitim Bakanlığı 
emrine verilmiştir. Yabancı okullar ve azınlık 
okulları da Türkiye Cumhuriyeti’nin denetimine 
tabi olmuştur. Bir süre sonra medreseler kaldı-
rılmıştır. Böylece eğitim sistemindeki ikilik sona 
ermiştir.

(Cevap C)
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1. Halifeliğin kaldırılmasının ardından Osmanlı ha-
nedanı üyelerinin yurt dışına gönderilmesine yö-
nelik bir kanun da çıkartılmış ve Osmanlı haneda-
nından gelen tüm erkekler yurt dışına gönderil-
miştir. Amaç, eski düzenin geri getirilmesini engel-
lemek ve rejimi korumaktadır.

(Cevap C)

5. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte şeyh-
lik, dervişlik, müritlik, çelebilik gibi tarikat unvan-
ları da kaldırılmış ve bu da Türk toplumunun laik 
ve eşitlikçi bir karakter kazanmasında etkili olmuş-
tur. Bu durumun ulusçu yapının güçlenmesiyle, 
milliyetçilikle bir ilgisi yoktur.

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber 
şeyhlik, dervişlik, müritlik vb. unvanlar kaldırıla-
rak toplum içerisinde eşitlik sağlanmıştır. Ayrı-
ca büyücülük, falcılık gibi dinde yeri olmayan 
uygulamalar yasaklanmış ve suç sayılmıştır. La-
iklik ilkesi adına atılan önemli adımlardır.

(Cevap B)2. Şapka Devrimi 1925, Miladi Takvim’in kabulü 1926, 
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması da 1934 yılında 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu gelişmelerin kro-
nolojik olarak sıralanması “A” seçeneğinde doğru 
olarak verilmiştir.

(Cevap A)

6. Saltanatın kaldırılarak cumhuriyete geçilmesi, di-
ğer taraftan sosyal ve siyasal hayatta cinsiyet ay-
rımının kaldırılmasıyla kadınların da toplumsal ha-
yatta ve siyasette yer alabilmesi, demokratikleş-
me yolunda yaşanan gelişmelerdir. Ancak Türki-
ye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması dış siya-
sette yaşanan bir gelişme olup izlediği “Yurtta ve 
dünyada barış” politikasıyla bağlantılı bir girişim-
dir.

(Cevap C)

3. Medeni Kanun (17 Şubat 1926) ile Türk kadınına 
ekonomik ve sosyal alanda bazı haklar verilmiş 
ve kadın-erkek arasında toplumsal eşitlik sağlan-
mıştır. Fakat Medeni Kanun, kadınlara siyasi hak 
vermemiş, siyasal haklar daha ileriki dönemlerde 
verilmiştir. Türk kadını 1930’da belediye, 1933’te 
muhtarlık ve 1934’te de milletvekili seçme ve se-
çilme hakkını elde etmiştir.

Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine ka-
tılma, 1934 yılında milletvekili seçme ve seçil-
me hakkı tanınmıştır. Böylece birçok Avrupa ül-
kesinden önce Türk kadınları siyasi haklarını el-
de etmişlerdir. Bu gelişme Medeni Kanun ile de-
ğil 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikle ya-
şanmıştır.

(Cevap C)

4. Laiklik ilkesi, beraberinde din ve inanç özgürlüğü-
nü getirerek din ve mezhep kavgalarını önlemiş, 
toplumsal barış ve huzurun korunmasında önem-
li bir etken olmuştur.

(Cevap D)

7. Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması ve 
ölçü birimlerinin değiştirilmesi, Avrupa ile olan iliş-
kileri, özellikle de ekonomik ilişkileri kolaylaştır-
maya yönelik çalışmalardır. Fakat Şapka Kanu-
nu’nun çıkartılmasının amacı; çağdaşlaşmak, top-
luma modern bir görünüm kazandırmaktır.

(Cevap D)

8. Arap harflerinin yerine Latin harflerinin, yeni Türk 
harfleri olarak kabul edilmesinin amacı, Türkiye’de 
okuma-yazma oranını artırmaktır. Harf inkılabının 
ardından da, yeni Türk harflerini kısa sürede hal-
ka öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açılmış ve 
okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır. Medre-
selerin kapatılmasının nedeni, ümmet eğitiminden 
laik eğitime geçişi gerçekleştirmektir.

(Cevap E)
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9. Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kur-
tararak kendi öz benliğine kavuşturmak, ulusal bir 
dil yaratmak, Türk dilinin gelişimini sağlayarak onu 
büyük bir bilim ve kültür dili haline getirmek, Türk 
Dil Kurumu’nun çalışmaları arasında yer almak-
tadır. Fakat yeni Türk harflerinin halka öğretilme-
sinin, Türk Dil Kurumu ile ilgisi olmayıp bu amaç-
la Millet Mektepleri açılmıştır.

(Cevap A)

10. Cumhuriyetin ilanıyla meclis hükümeti sistemin-
den kabine sistemine geçilmiş, böylece yaşanan 
hükümet bunalımı sona erdirilmiştir. Ayrıca  Cum-
huriyetin ilanıyla devletin yönetim şekli belirlenmiş 
ve böylece rejim tartışmalarının sona erdirilmesi 
amaçlanmıştır. Cumhuriyeti ilan ederken, seçim 
sistemini değiştirmek gibi bir amaç söz konusu 
değildir.

(Cevap D)

11. 1926’da kabul edilen Maarif Teşkilatı Hakkında 
Kanun ile, okul açma izni devlete verilmiş; böyle-
ce eğitimde birliği sağlayarak kültürel çatışmala-
rın yaşanması önlenmeye çalışılmıştır. Bu duru-
mun, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmak is-
tenmesiyle bir ilgisi yoktur.

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile, laik eğiti-
me uygun bir anlayışla, ilk ve orta öğretimin esas-
ları tespit edilerek eğitim hizmetleri modernleş-
tirilmiştir.

(Cevap B)

12. Yabancı okulların devlet denetimine alınarak müf-
redatlarına Türkçe dersinin konulmasının amacı, 
eğitim faaliyetlerinde yaşanan ikiliklerin önüne geç-
mek, yani eğitimde birliği sağlayarak eğitimi ulu-
sallaştırmaktır. Türkçenin uluslararası dil haline 
getirilmesi gibi bir amaç yoktur.

(Cevap B)

13. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla Türkiye’de bulunan 
bütün okullar MEB’e bağlanarak devlet denetimi 
altına alınmış ve medreseler kapatılmıştır. Dola-
yısıyla I. ve II. öncüllerde yer alan gelişmeler, eği-
tim ve öğretim faaliyetlerinde  yaşanan karmaşa 
ve ikilikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Şer’iye 
ve Evkaf Vekaleti’nin eğitimle ilgisi olmayıp yöne-
timin laikleşmesi adına yapılan bir çalışmadır.

Osmanlı Devleti’nde din ve vakıf işlerine bakan 
Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla ye-
rine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Laiklik yolunda yapılan 
önemli inkılaplardan biridir. İlk Diyanet İşleri Baş-
kanı olarak Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi gö-
revlendirilmiştir.

(Cevap C)

15. Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla, Batı ile olan 
ilişkilerin kolaylaştırılması ve ikiliklerin sonlandı-
rılması sağlanmış, ayrıca tekke ve zaviyelerin ka-
patılması ve bazı ayrıcalık belirten unvanların kal-
dırılmasıyla toplumsal eşitliğin gerçekleşmesi gi-
bi çalışmalar da sosyal barışın sağlanmasında et-
kili olmuştur.

(Cevap E)

14. Atatürk 23 Ağustos 1925’te Kastamonu ve İnebo-
lu’ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstere-
rek kıyafet devriminin ilk işaretini vermiştir.

(Cevap A)

16. Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle 
devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi, ka-
bine sistemine geçilmesiyle de hükümet bunalı-
mın sona ermesi, cumhuriyetin ilanıyla gerçekleş-
miştir.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, saltanatın kaldırıl-
masıyla ortaya çıkan rejim boşluğu giderilmiş 
ve ulusal egemenlik kesinleşmiştir.

(Cevap B)
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1. 3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılmasından sonra 
Osmanlı hanedanı üyeleri yurt dışına çıkarılmış-
tır. Patrikhanenin İstanbul’da kalması kararı 24 
Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nda alı-
nan bir karardır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırka-
sı da 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Dolayısıyla, 
doğru sıralama “B” seçeneğinde yer almaktadır.

(Cevap B)

5. Şapka Devrimi yapılırken, toprak reformu kanunu 
ile topraksız köylüye toprak dağıtılırken ve çok 
partili siyasal hayata geçme girişimlerinde bulu-
nulurken gerekli ortam tam olarak sağlanamamış 
ve bu nedenle de bu çalışmalarda tam bir başarı 
elde edilememiştir.

(Cevap E)

2. Saltanatın kaldırılması ile Lozan Konferansı’na 
Türk halkını temsilen TBMM tek başına katılmış 
ve böylece İstanbul hükümetinin Lozan’da yara-
tabileceği sorunlar da önlenmiştir. Ayrıca saltana-
tın kaldırılmasıyla, cumhuriyet rejiminin gerçek-
leşmesi yolunda da önemli bir gelişme sağlanmış-
tır. Fakat rejim tartışmaları sona ermemiş, tam ter-
si saltanatın kaldırılması ile ortaya çıkan rejim boş-
luğu, rejim tartışmalarını da beraberinde getirmiş-
tir.

Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan rejim boş-
luğu (Bazı çevrelerin bu boşluktan yararlanarak 
halifeyi devlet başkanı konumuna getirme dü-
şünceleri) ve devletin yönetim biçiminin ve baş-
kanının olmamasının içte ve dışta bazı sorun-
lara yol açması Cumhuriyetin ilanının nedenle-
ri arasındadır.

(Cevap D)

6. Soyadı Kanunu ile, her Türk’ün Türkçe olmak ve 
özellikle ayrıcalık belirtmemek şartıyla bir soyadı 
alabileceğinin belirtilmesinde amaç, toplum içeri-
sindeki ayrıcalıkları önleyerek birlik ve beraberli-
ği sağlamaktır.

Soyadı Kanunu herkese eşitliği sağlamayı amaç-
ladığı için halkçılık, Türkçe isimler kullanılacağı 
için milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap A)

3. Çok partili hayata geçme çalışmaları ve kadınla-
ra siyasal haklar tanınması, Cumhuriyeti ve de-
mokrasiyi geliştirmek adına yapılan çalışmalardır. 
Fakat saltanatın kaldırılması, demokrasinin geliş-
mesinden çok kurulması yolunda yapılan bir ça-
lışmadır.

(Cevap D)

4. Eğitim ve öğretim alanında yapılan inkılaplarla, 
eğitimi devlet denetimine alarak ulusallaştırmak, 
demokratik, laik, çağdaş yeni bir eğitim sistemine 
geçmek amaçlanmıştır.

(Cevap E)

7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması, yaban-
cı okulların denetim altına alınması ve medrese-
lerin kapatılmasının amacı, eğitimde birliği sağla-
yarak kültürel çatışmaları engellemektir. Aydın di-
li ile halk dili arasındaki farkı gidermek için de Türk 
Dil Kurumu kurulmuştur. Güzel Sanatlar Akade-
misi’nin açılmasının, belirtilen amaçlar ile bir ilgi-
si bulunmamaktadır.

(Cevap C)

8. Harf İnkılabı’nın ardından her türlü yazışmanın ye-
ni harflerle yapılması, eski yazıyla yazılmış dilek-
çelerin kabul edilmemesi ve yeni harfleri halka öğ-
retmek için Millet Mekteplerinin açılmasının ama-
cı, yeni Türk harflerini kısa sürede halka benim-
setmektir.

24 Kasım 1928’de yürürlüğe giren Millet Mek-
tepleri Talimatnamesi ile ülke genelinde büyük 
bir okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır. Mus-
tafa Kemal Atatürk’e aynı gün Millet Mektepleri 
Başöğretmeni unvanı verilmiştir. Günümüzde 
kutlanan 24 Kasım öğretmenler günü Mustafa 
Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verilişi-
nin yıl dönümüdür. Bu kutlama günü 24 Kasım 
1981’den itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

(Cevap E)
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9. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, 1567 
kanun numarasıyla, dünya genelinde büyük eko-
nomik buhranın yaşandığı dönemde, 25 Şubat 
1930 tarihinde çıkarılmış; Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak üç yıl süreyle geçerli olmak üzere yü-
rürlüğe girmiştir. Kanunun süresi daha sonra çe-
şitli tarihlerde yayımlanan kanunlarla 25 Şubat 
1970 tarihine kadar uzatılmış; son olarak 11 Şu-
bat 1970 tarihinde yayımlanan 1224 sayılı kanun-
la süresiz olarak uzatılmıştır.

(Cevap C)

10. Kadınlara siyasal haklar tanınması ile kadın-er-
kek arasında siyasi eşitlik sağlanmış ve ulusal ira-
denin yönetime tam olarak yansıması gerçekleş-
miştir. Dolayısıyla halkın yönetime katılımı artmış 
ve cumhuriyetçilik ilkesi güç kazanmıştır.

5 Aralık 1934’te seçme yaşı 18’den 22’ye çıkar-
tılmış ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı ta-
nınmıştır. 1935’teki 5. dönem TBMM’ye 18 ka-
dın milletvekili seçilmiştir.

(Cevap A)

11. 1925 yılında, köylü üzerinde büyük bir yük haline 
gelen aşar vergisi, köylüyü rahatlatıp refah sevi-
yesini artırmak için kaldırılmıştır. Ancak devlet için 
büyük bir gelir kaynağı olan bu verginin kaldırıl-
ması, yeni gelir kaynaklarına olan ihtiyacı artırmış 
ve bu da devletin yeni vergiler koymasına ya da 
mevcut vergi miktarlarını artırmasına neden ol-
muştur.

Ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek 
Türk köylüsü için ağır bir yük olmaya başlayan 
Öşür (Aşar) vergisi 17 Şubat 1925’te kaldırıl-
mıştır. Böylece devlet desteğiyle, köylünün, üre-
timde daha verimli hale gelmesine çalışılmıştır.

(Cevap B)

12. 1 Şubat 1933 günü Bursa’da ezanın Türkçe okun-
ması üzerine yaşanan hadisedir. Bursa’da Türk-
çe ezan okunması, bir kısım halkın tepkisine ve 
protestolara neden olmuştur.

(Cevap A)

13. 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Yasası ile özel 
sektörü sanayiye çekerek, yerli sanayiyi kurmak, 
dışa bağımlılığı engelleyerek ulusal ekonomiyi 
güçlendirmek amaçlanmıştır.

Özel sektörü sanayi alanına çekmek ve özen-
dirmek için, 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çı-
karılmıştır. Ancak halkın elinde yeterli sermaye 
bulunmadığından, temel tüketim mallarını ve 
önemli hizmetleri devlet üretmeye başlamıştır. 
1933’te I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulana-
rak devletçilik ilkesine geçilmiş ve temel sana-
yinin devlet eliyle gerçekleştirilmesine başlan-
mıştır.

(Cevap D)

14. İş Bankası 1924’te kurulmuş, aşar vergisi 1925 
yılında kaldırılmış, Türkiye’de devletçilik ilkesinin 
uygulamaya konulması da I. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde, yani 1933-38 arası gerçekleş-
miştir. Dolayısıyla doğru sıralama “B” seçeneğin-
dedir.

(Cevap B)
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1. İzmir İktisat Kongresi’nde hammaddesi ülke içe-
risinde bulunan sanayi dallarının kurulması kara-
rının alınmasındaki amaç, dışa bağımlılığı engel-
leyerek ekonomik bağımsızlığa kavuşmak ve ulu-
sal ekonomiyi güçlendirmektir. Gümrük gelirleri-
nin artırılmasına yönelik bir karar değildir.

(Cevap C)

5. Soyadı Kanunu ile toplum içindeki ayrıcalıklara 
son verilerek eşitsizlikler giderilmeye çalışılmıştır. 
Dolayısıyla rütbe, memurluk ve millet unsurlarının 
alınacak soyadlarında bulunmaması şartı konul-
muştur.

(Cevap E)

2. 1926 Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına iste-
diği mesleğe girebilme hakkı tanınmış, 1930’da 
belediye seçimlerine katılabilme hakkını elde et-
miş, 2015 yılında da evlilikte kendi soyadını taşı-
ma hakkını kazanmıştır.

(Cevap B)

6. İzmir Suikasti, Mustafa Kemal Atatürk’e 14 Hazi-
ran 1926 tarihinde, İzmir’de yapılması planlanan 
suikast girişimidir. Aralarında eski bakanlar, mil-
letvekilleri ve valiler de bulunan bir grup kesim ta-
rafından planlanmış ancak hayata geçirilememiş-
tir. Atatürk de soruda belirtilen sözünü, bu olayın 
arkasından dile getirmiştir.

İstiklal Mahkemelerinin görev yaptığı son olay, 
Mustafa Kemal’e suikast girişimidir.

(Cevap C)

3. Türkiye’de 1921 Anayasası ile Şeriye ve Evkaf Ve-
kaleti olmuş olan şeyhülislamlık makamı, 3 Mart 
1924 günü hilafet ile birlikte kaldırılmıştır. Şeyhü-
lislam ise, Diyanet İşleri Başkanı olmuştur.

(Cevap A)

4. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
ulusal sermayeyi geliştirmek ve milli ekonomiyi 
güçlendirmek adına yapılan çalışmalardır. Fakat 
Maarif Kongresi’nin toplanması, eğitime verilen 
önem ile ilgilidir.

Vatanın kurtuluşu için askeri mücadele ve sa-
vaşlar ile meşgul olan Mustafa Kemal, asıl kur-
tuluşun ileride eğitim ile olacağını bildiği için sa-
vaş döneminde bile eğitim faaliyetlerine önem 
vermiştir. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının ya-
şandığı günlerde düzenlenen 16-21 Temmuz ta-
rihlerindeki Maarif Kongresi’ne katılarak burada 
öğretmenlere yapmış olduğu konuşmada eğiti-
min önemini vurgulamıştır.

(Cevap B)

7. Millet Mektepleri, Türkiye’de 1 Kasım 1928’de ye-
ni harflerin kabulünden sonra halkı okuryazar kıl-
mak amacıyla gerçekleşen eğitim seferberliği için 
kurulmuş dört ay süreli eğitim veren halk eğitim 
kurumlarıdır. Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk’ün 
emriyle 20 Eylül 1937’de Türkiye’nin ilk güzel sa-
natlar müzesi olarak Dolmabahçe Sarayı’nın Ve-
liaht Dairesi’nde hizmete giren sanat müzesidir. 
Ancak Köy Enstitüleri, Türkiye’de ilkokul öğretme-
ni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde İs-
met İnönü zamanında açılmış, bu eğitim projesi-
ni milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel bizzat yö-
netmiştir.

(Cevap D)

8. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, ti-
caretin gelişmesi ve yerli tüccarların korunması 
ve güçlendirilmesi adına yapılan çalışmalardır. An-
cak yabancı sermayenin özendirilmesi, tam tersi 
yerli tüccarları yabancı tüccarlar karşısında zayıf 
düşüren ve milli ekonomiye zarar veren bir durum-
dur.

(Cevap C)
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9. Çok partili hayata geçiş denemeleri koşullar uy-
gun olmadığı ve halk yeteri kadar siyasi olgunlu-
ğa erişmediği, demokrasi bilinci tam olarak geliş-
mediği için başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

(Cevap A)

10. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması 
ve kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi, 
halkın istek ve görüşlerinin yönetime daha çok 
yansımasını, milli iradenin mecliste daha fazla 
temsil edilmesini sağlayan gelişmelerdir. Fakat 
Medeni Kanun Türk kadınına toplumsal ve eko-
nomik yönden haklar getirmiş olup halkın yöneti-
me katılımıyla bir ilgisi yoktur.

(Cevap B)

11. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik politikasının 
benimsenmesi ve temel tüketim maddelerinin dev-
let tarafından üretilmesinin nedeni, halkın elinde 
yeterli sermaye birikiminin olmamasıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de devletin 
ekonomiye girmesinin iç nedenleri; ülkenin sa-
vaştan yeni çıkması, ekonomik olarak ülkenin 
harap olması, halkta yeterli sermayenin olma-
ması ile teknik eleman açısından kadroların ye-
tersizliğidir. Dış etkenlerin başında ise dünyada 
yaşanan 1929 ekonomik krizi ve bunun etkileri 
gelmektedir.

(Cevap C)

12. Türkiye’nin dış siyasette sorunların çözümünde 
barışçı politikalar sergilemesi ve egemenlik hak-
larından taviz vermemesi, ayrıca hızlı bir çağdaş-
laşma süreci yaşaması, onun dünya devletleri ara-
sındaki saygınlığını artırmıştır.

(Cevap E)

13. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
ulusçuluk ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda ya-
şanan gelişmelerdir. Ancak Teşvik-i Sanayi Kanu-
nu, özel sektörün sanayide yer alabilmesi ama-
cıyla çıkartılan sanayiye teşvik yasasıdır.

(Cevap B)

15. 3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırıldığı gün, Şeriye 
ve Evkaf Vekaleti de kaldırılarak yerine Diyanet 
İşleri Başkanlığı kurulmuş, yönetimin laikleşmesi 
yolunda önemli bir gelişme yaşanmıştır.

(Cevap C)

14. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle Türkiye’de 
bulunan tüm okullar MEB’e bağlanarak devlet de-
netimi altına alımıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içindeki bütün okullar, yabancı okul-
lar ve azınlık okulları da dahil olmak üzere MEB’e 
bağlanmıştır. Böylece, eğitim birliği sağlanmış, 
eğitim milli ve çağdaş bir nitelik kazanmıştır. Ay-
rıca yabancı okulların MEB’e bağlanmasıyla 
okulları bahane ederek yabancı devletlerin iç iş-
lerimize karışmaları engellenmiştir.

(Cevap D)

16. Yabancılar tarafından işletilen demiryollarının sa-
tın alınarak millileştirilmesi, Kabotaj Kanunu ile 
Türk karasularında gemi işletme hakkının Türk va-
tandaşlarına bırakılması ve Merkez Bankası’nın 
kurulması, bağımsız ekonomi anlayışının benim-
senmesi ile ilgili gelişmelerdir.

(Cevap B )
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1. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına 
bağlı olan Serbest Cumhuriyet Fırkası, ekonomik 
görüş olarak liberalizmi benimsemiştir. Ancak, ye-
rinden yönetim ilkesi partinin benimsediği ilkeler 
arasında bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet yönetimine ve inkılaplara bağlı ola-
rak kurulan Serbest Cumhuriyet Partisi, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ikinci muhalefet ve üçüncü 
siyasal partisidir. Devletçilik ilkesi yerine liberal 
ekonomiyi benimseyen bu parti zamanla inkı-
laplara karşı olanların eline geçmiş, bunun üze-
rine Fethi Bey ve arkadaşları kendi kurdukları 
partiyi kapatmak zorunda kalmışlardır.

(Cevap D)

5. Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kapatılmış ve çok partili haya-
ta geçişin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlan-
mıştır. Ayrıca, İngilizler bu isyan nedeniyle Musul 
sorununda avantaj sağlamış ve Musul da kaybe-
dilmiştir. Fakat halifeliğin kaldırılması, Şeyh Sait 
İsyanı’ndan daha önce gerçekleşen bir gelişme-
dir.

Şeyh Sait Ayaklanması, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve laik inkılaplara karşı ilk tepki ve ilk karşı dev-
rimci harekettir.

(Cevap A)

2. Atatürk’ün eğitim, bilim ve kültüre önem vermesi, 
yurtta ve dünyada barış ilkesini benimsemesi, ulus-
ların bağımsızlığı tehlikeye düşmedikçe savaşı ci-
nayet sayması, UNESCO’nun Atatürk ile ilgili söy-
lediği bu sözü destekleyen özelliklerdir.

(Cevap E)

6. Ekonomik bağımsızlığa kavuşmak ve ekonomik 
kalkınmayı sağlamak amacıyla toplanan İzmir İk-
tisat Kongresi’nde milli bankaların kurulması, ka-
botaj hakkının tanınması, özel sektörün yetersiz 
kaldığı durumlarda devletçe desteklenmeleri ka-
rarları alınmıştır. Dolayısıyla her üç öncül de doğ-
rudur.

(Cevap E)

3. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan inkılaplar, 
toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik çalışma-
lardır. Fakat saltanatın kaldırılması yönetim ala-
nında yapılan bir çalışma olup ulusal egemenliği 
gerçekleştirmeye yöneliktir.

(Cevap B)

4. İbadethaneler dışında dini kıyafetlerin kullanımı-
nın yasaklanarak toplumsal ayrıcalıkların gideril-
mesi, ayrıca topluma modern bir görünüm kazan-
dırılmak istenmesi, kılık-kıyafet inkılabının amaç-
ları arasındadır.

1934 yılında çıkarılan bir yasayla din adamları-
nın sadece ibadet yerlerinde dinsel giysiler gi-
yebilecekleri, dışarıda ise bu kıyafetler ile dola-
şamayacakları kabul edilmiştir. Sadece her di-
nin din başkanı (Patrik, Hahambaşı ve Diyanet 
İşleri Başkanı) tören ve özel günlerde dini kıya-
fetleri ile gezebileceklerdi.

(Cevap E)

7. Yeni Türk Devleti, ümmetçi ve hanedancı tarih an-
layışını bırakarak ulusçu tarih anlayışını benim-
semiş, ulusal tarih anlayışını geliştirmek ve güç-
lendirmek adına çalışmalarda bulunmuştur.

(Cevap C)

8. II., IV. ve V. öncüllerde yer alan inkılaplar, demok-
rasinin gelişimine katkı sağlayan çalışmalardır. 
Soyadı Kanunu ve Millet Mekteplerinin açılması-
nın demokrasi anlayışı ile bir ilgisi yoktur. Soyadı 
Kanunu toplum içerisindeki karışıklıkları önleme-
ye, Millet Mektepleri de yeni Türk harflerini halka 
öğretmeye yönelik girişimlerdir.

(Cevap D)
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9. Halifeliğin kaldırılmasının ardından Osmanlı ha-
nedanı üyelerinin de yurt dışına çıkartılmalarında-
ki amaç, gelecekte saltanat ve hilafet iddialarında 
bulunmalarını önlemektir. Yani, eski düzenin geri 
getirilmesini engellemeye yönelik bir çalışmadır.

Halifeliğin kaldırıldığı gün ( 3 Mart 1924) Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu çıkartılarak, Şeriye ve Ev-
kaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldı-
rılmıştır.

(Cevap A)

10. Atatürk inkılaplarının kalıcı olmasının temeli eği-
time, yeni yetişen kuşaklarda Cumhuriyet düzeni-
ni koruma bilincinin oluşturulmasına bağlıdır. Bu 
amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma da 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüdür.

(Cevap A)

11. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın cumhuriye-
ti yıkmaya yönelik Şeyh Sait Ayaklanması ile iliş-
kili olduğu gerekçesiyle kapatılması, çok partili ha-
yata geçmek için koşulların henüz oluşmadığının, 
demokrasi bilincinin toplumda henüz tam olarak 
yerleşmediğinin göstergesidir.

Şeyh Sait İsyanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
rejime karşı olan ilk isyandır. Bu isyandan dola-
yı Musul meselesi Misakımilli'ye uygun olmaya-
rak aleyhimize çözümlenmiştir. İlk çok partili ha-
yata geçiş denemesi başarısız ve sıkıntılı bir şe-
kilde sona ermiştir.

(Cevap E)

12. Yabancıların denetimindeki işletmelerin satın alı-
narak devletleştirilmesinin amacı, ekonomiyi mil-
lileştirmek, ulusal ekonomiyi geliştirmektir.

Milli ekonomi ilkesi, büyük devletlerin boyundu-
ruğu altına girmeden Türkiye'nin, kendi çaba-
sıyla kaynaklarını değerlendirerek kalkınması-
nı öngörmüştür.

Yabancıların elindeki işletmelerin devlet tarafın-
dan satın alınarak millileştirilmesi, milliyetçilik il-
kesi doğrultusunda yaşanan bir gelişme olup 
ekonomik bağımsızlığa yönelik yapılan bir ça-
lışmadır.

(Cevap C)

13. Soyadı Kanunu’yla bey, hazretleri, ağa, paşa gibi 
unvanların yasaklanmasıyla toplum içindeki ayrı-
calıkları ortadan kaldırarak toplumsal eşitliği sağ-
lamak amaçlanmıştır.

Soyadı Kanunu, özellikle okul, askerlik, tapu ve 
miras işlerinde ortaya çıkan karışıklıkları önle-
mek için çıkarılmıştır.

(Cevap B)
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1. Atatürk’ün verilen sözüne bakılarak, hükümetle-
rin denetlenmesi ve halkın yönetim yetkisine sa-
hip çıkmasının önemi vurgulanmaktadır. Hükümet 
politikalarının her zaman desteklenmesi değil, yan-
lış politikalar izlediklerinde milletçe müdahale edil-
mesi gerektiğinden söz edilmektedir. Dolayısıyla 
cevap “D” seçeneğidir.

(Cevap D)

5. Kabotaj Kanunu’nun kabulüyle Türk denizlerinde 
ticaret yapma hakkı T.C. vatandaşlarına bırakıl-
mış ve ekonomik bağımsızlık, ulusal ekonomi yo-
lunda önemli bir gelişme sağlanmıştır. Modern öl-
çü birimlerinin kullanılmaya başlanması batıyla 
olan ekonomik ilişkileri kolaylaştırmaya, aşar ver-
gisinin kaldırılması da köylünün refah seviyesini 
artırmaya yönelik çalışmalardır.

Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)'na göre, Türk 
karasularında ve limanlarında yolcu ve yük ta-
şıma hakkı ile buraları işletme hakkı sadece Türk 
denizcilere verildi. Kabotaj Kanunu, kapitülas-
yonların kaldırılmasını tamamlamıştır. Bu kanu-
nun yayınlanmasının yıldönümü günümüzde 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmak-
tadır.

(Cevap A)

2. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler 
Arap harflerinin kaldırılarak yerine Latin harfleri-
nin yeni Türk harfleri olarak kabul edilmesinin so-
nuçları arasındadır. Fakat eğitimin devlet deneti-
mine alınması, harf inkılabı ile değil Tevhid-i Ted-
risat Kanunu’nun çıkarılması ile gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

6. Hammaddesi yurt içinde bulunan sanayi işletme-
lerinin kurulması ve temel tüketim mallarının yurt 
içinde üretimine önem verilmesi ile, ithalatın azal-
tılması ve ticaret dengesinin korunması amaçlan-
mıştır. Yabancı sermayeden yararlanmak değil, 
dışa bağımlılıktan kurtularak kendi kendimize ye-
ter hale gelmek amaçlanmıştır.

(Cevap B)

3. Ölçü birimlerinin değiştirilmesindeki amaç, batı ile 
olan ilişkileri, özellikle de ekonomik ilişkileri dü-
zenlemek ve ikiliklere son vermektir.

(Cevap A)

4. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde yeterli 
sermaye birikiminin olmaması ve üretimin temel 
ihtiyaçları karşılayamaması, devletçilik ilkesinin 
benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Teşvik-i Sanayi Kanunu, halkta yeterli sermaye-
nin olmayışı ve 1929 yılında dünyada yaşanan 
ekonomik krizden dolayı amacına ulaşamamış 
ve 1933'e gelindiğinde ülkede yeterli miktarda 
sanayileşme gerçekleşmemişti. Bu durum üze-
rine ekonomide devletçilik politikasının uygulan-
masına mecburen başlanmıştır.

(Cevap E)

7. Medeni Kanun’un kabulüyle toplumsal alanda ka-
dın-erkek eşitliği sağlanmış, Soyadı Kanunu ile 
unvanlar kaldırılarak toplum içerisinde eşitlik ger-
çekleşmiş, kılık-kıyafet devrimi ile de din adamla-
rının ibadethaneler dışında dinsel kıyafetlerle do-
laşmaları yasaklanarak toplumsal alandaki ayrı-
calıklar giderilmeye çalışılmıştır.

(Cevap E)
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9. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla Türkiye’de bulunan 
tüm okullar, yabancı okullar da dahil olmak üzere 
MEB’e bağlanarak devlet denetimi altına alınmış 
ve ulusallaştırılmıştır. Ayrıca bu yasa ile, medre-
seler kapatılarak ümmet eğitiminden laik eğitime 
geçiş gerçekleşmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, eğitim esasları la-
ik bir anlayış içinde millileştirilmiş ve çağdaşlaş-
tırılmıştır.

(Cevap B)

10. Türk Medeni Kanunu ile resmi nikahın zorunlu ha-
le getirilerek tek eşle evlilik sisteminin kabul edil-
mesinin amacı, aile kurumunun korunması ve çağ-
daşlaştırılmasıdır. Bu duruma bakılarak, her alan-
da kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının amaç-
landığı söylenemez. Medeni Kanun ile sadece top-
lumsal ve ekonomik alanlarda kadın-erkek eşitli-
ği sağlanmıştır.

(Cevap C)

11. Cumhuriyetin ilanı, Medeni Kanun’un kabulü ve 
saltanatın kaldırılması, ulusal egemenlik, ulusal 
irade, eşitlik, insan hakları gibi demokrasi ilkeleri-
ni içeren inkılaplar olup demokratik devlet anlayı-
şını geliştirmeye yönelik çalışmalardır.

(Cevap E)

12. Atatürk, Türk milleti hakkında Avrupa’da ileri sü-
rülen yanlış bilgilerin düzeltilmesi, tarihimizin ger-
çek niteliğinin ortaya konulması ve Türk tarihinin 
bütün dönemlerinin aydınlatılması için çalışmalar 
yapmak üzerine 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nu 
kurmuştur.

Türk tarihini, milliyetçilik ilkesi esaslarına uygun, 
bilimsel bir anlayışla ele almak ve Türklerin, ta-
rih boyunca kurdukları devletleri ve dünya me-
deniyetine olan katkılarını bilimsel bir şekilde 
araştırmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurul-
muştur.

(Cevap D)

13. Kabine sistemine 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin 
ilanıyla geçilmiş, 1934’te de kadınlara milletvekili 
seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla 
bu iki çalışma Atatürk dönemi gelişmeleri arasın-
dadır. Ancak iki dereceli seçim sisteminden tek 
dereceli seçim sistemine geçilmesi 1946 yılında 
gerçekleşmiş olup Atatürk dönemi gelişmeleri ara-
sında yer almaz.

(Cevap A)

8. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusal egemenlik ve 
cumhuriyet rejiminin gerçekleşmesi yolunda önem-
li gelişme sağlanmış, ardından cumhuriyet ilan 
edilerek ulusal egemenlik kesin olarak gerçekleş-
tirilmiştir.

TBMM, saltanatı kaldırarak halifenin siyasal yet-
kilerini elinden almış, dinsel yetkilerine dokun-
mamıştır. Ancak Vahdettin 17 Kasım 1922'de 
İngilizlere sığınınca TBMM, İngilizlerin etkisin-
de bir halife olmaması için Osmanlı soyundan 
Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Son halife Ab-
dülmecit'in padişahlık yetkisi yoktur.

(Cevap A)
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1. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler ile, 
toplumsal alanda yaşanan ikiliklere son verilmiş 
ve batıyla olan ekonomik ilişkilerde yaşanan ak-
saklıklar giderilmeye çalışılmıştır.

Takvim, saat, ölçü birimleri ve hafta tatili günü-
nün değiştirilmesi, uluslararası alanda diğer dev-
letler ile uygulamalarda ortaklığı sağlamak ama-
cıyla yapılan düzenlemelerdir. Ayrıca, ülke için-
deki uygulamalarda da birlik sağlanmıştır.

(Cevap D)

5. Türk kadını önce eğitim alanında haklara sahip 
olmuştur. Ardından 1926 Medeni Kanun’un kabu-
lü ile sosyal ve ekonomik alanda bazı haklara ka-
vuşmuş, son olarak da siyasi haklarını kazanmış-
tır. 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te 
de milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde et-
miştir.

(Cevap A)

2. Yabancılar tarafından işletilen demiryollarının sa-
tın alınması ekonomide millileştirme çalışmaları 
ile ilgili olup ulusallaşma ile ilgilidir. Kabotaj Kanu-
nu’nun kabulü ile de Türk denizlerinde ticaret yap-
ma hakkı Türk vatandaşlarına bırakılarak ekono-
mik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış-
tır. Bu da yine ulusallaşma yolunda yapılan çalış-
malardandır. Fakat Teşvik-i Sanayi Kanunu, özel 
sektörü sanayiye teşvik amacıyla çıkartılan bir ya-
sa olup ekonomik kalkınma amacına yönelik bir 
girişimdir ve ulusallaşma ile ilgisi yoktur.

(Cevap E)

6. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Aşar vergisinin kaldırılması ile aynı yönde gerçek-
leşen gelişmelerdir. Emlak ve Eytam Bankası, Tür-
kiye’de halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, 
gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını ko-
rumak amacıyla Atatürk’ün talimatları doğrultu-
sunda 3 Haziran 1926 tarihinde kurulmuştur.

1925'te Ankara'da bizzat Atatürk'ün girişimleriy-
le Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. Ziraat Banka-
sı çiftçiye ve köylüye yönelik krediler vermeye 
başladı. 1928 yılında Tarım Kredi Kooperatifle-
ri kuruldu. 1929 yılında toprak reformuna yöne-
lik kanun çıkarıldı ama eksiklikler ve bütçe im-
kansızlıklarından dolayı tam olarak uygulana-
madı.

(Cevap B)

3. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen inkılaplar kül-
türel değişimi hızlandıran gelişmelerdir. Şer’iye ve 
Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması yönetimin laikleş-
mesi yolunda yapılan bir çalışmadır.

(Cevap A)

4. Saltanatın kaldırılması laiklik yolunda yapılan ilk 
çalışma, halifeliğin kaldırılması da laiklik yolunda 
atılan en önemli adımdır. Kaynağını şeriattan alan 
Osmanlı medeni kanunu Mecelle yerine Türk Me-
deni Kanunu’nun kabul edilmesi ile de ilk laik hu-
kuk sistemine geçilmiştir. Okullarda karma (kız-er-
kek) öğretime geçilmesi de laik eğitim sisteminin 
bir gereğidir.

(Cevap E)

7. Osmanlı Devleti’nin para politikasını yönlendiren 
yabancı bir banka olan Osmanlı Bankası’nın kal-
dırılması ve yerine Merkez Bankası’nın kurulma-
sıyla Yeni Türk Devleti’nin ekonomik ve mali ba-
ğımsızlığına kavuşması yolunda önemli bir geliş-
me sağlanmıştır.

(Cevap A)

8. Cumhuriyetin ilanıyla ulusal egemenlik gerçekleş-
miştir. Meclis hükümeti sisteminden kabine siste-
mine geçilmesi ve İsmet İnönü’nün yeni hüküme-
ti kurmasıyla hükümet bunalımı sorunu da çözüm-
lenmiştir. Ancak cumhuriyetin ilanı ile laik devlet 
düzeninin gerçekleştiği söylenemez. Cumhuriyet, 
laikliğin ön koşulu değildir. Cumhuriyet olan her 
ülke laik olacak, ya da laik olan her ülkede cum-
huriyet olacak diye bir kural yoktur. (Örneğin İran) 
Diğer taraftan demokratik yönetimin de tam ola-
rak oluşturulduğu söylenemez.

(Cevap E)
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9. Köylünün üzerinde ağır bir yük olan Aşar vergisi-
nin kaldırılması ve topraksız köylüye toprak dağı-
tılması tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışma-
lardır. Beş yıllık kalkınma planları, sanayileşme ile 
ilgilidir.

(Cevap B)

10. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün isteğiyle 
arkadaşı Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 
1930’da kurulmuş ve Türkiye’nin ikinci muhalefet 
partisi olmuştur.

Atatürk'ün önerisi ile Fethi Bey tarafından kuru-
lan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na Atatürk'ün 
kız kardeşi Makbule Hanım da katılmış ve gö-
rev almıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın ku-
rulmasını destekleyen Atatürk demokrasilerde 
olması gereken çok partili hayata geçmek, fark-
lı görüşleri meclise yansıtmak ve 1929 Dünya 
ekonomik krizinin etkilerini en aza indirebilmek 
için değişik ekonomik görüşlerin benimsenme-
si amacındaydı.

(Cevap A)

11. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan muhalif parti-
ler dini siyasete alet ederek rejim aleyhtarı politi-
kalar izlemeleri nedeniyle uzun ömürlü olamamış-
lar, rejimi ve inkılapları korumak amacıyla bu par-
tiler kapatılmıştır. Liberal politikalar izlemelerinin 
uzun ömürlü olmamaları ile bir ilgisi bulunmamak-
tadır.

(Cevap C)

12. Atatürk’ün verilen sözü, basın-yayın özgürlüğü-
nün sağlanması ve dolayısıyla halkın yönetime 
güveninin artırılarak birlik ve beraberliğin gerçek-
leşmesinin amaçlandığını göstermektedir.

(Cevap E)

13. Türkiye’de bulunan bütün eğitim kurumlarının 
MEB’e bağlanması ve yabancı okullarda kültür 
derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe 
okutulması kararının alınması, Yeni Türk Devle-
ti’nin ulusçu bir eğitim anlayışı benimsediğini gös-
termektedir. Fakat Harf İnkılabı’ndan sonra Millet 
Mekteplerinin açılması, yeni Türk harflerinin top-
luma öğretilmesi ve okuma-yazma oranının artı-
rılmasına yöneliktir.

1 Ocak 1929'da eğitime başlayan Millet Mek-
teplerine 16-45 yaş arasında olanların katılımı 
zorunlu tutuldu. Kurslara devam edenlerin yarı-
sından fazlası olan yaşlaşık beş yüz bin kişi oku-
ma yazma öğrenmiştir. Okuma yazma alışkan-
lığının devam etmesi için Halk Mecmuası çıkar-
tılmıştır.

(Cevap D)

14. Cumhuriyet Halk Fırkası, 9 Eylül 1923 yılında Ata-
türk tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk siyasal par-
tisidir. Diğer öncüllerde yer alan partiler, çok par-
tili hayata geçiş sürecinde kurulmuş muhalefet 
partileridir.

Cumhuriyet Halk Fırkası, 9 Eylül 1923 tarihinde 
daha cumhuriyet ilan edilmeden Atatürk'ün baş-
kanlığında kurulan Türkiye'nin ilk siyasal parti-
sidir. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte partinin ku-
rucuları İsmet İnönü, Refik Saydam, Celal Ba-
yar, Saffet Arıkan gibi isimlerdir. Partinin ilk ge-
nel sekreterliğini Recep Peker yapmıştır.

(Cevap E)
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1. Cumhuriyetçilik ilkesinin vatandaşlık esasına da-
yanması, halkçılık ve milliyetçilik ilkeleri ile yakın-
dan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesi, demokratik rejime yöne-
lik olarak ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin tüm vatandaşların eşit şartlarda yöne-
time katılmasını temel alır.

(Cevap E)

5. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik Terakkiperver Cum-
huriyet Fırkası’nın programında yer alan ilkeler-
dir. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası libe-
ral ekonomi politikasını benimsediği için, progra-
mında devletçilik ilkesinin yer aldığı söylenemez.

(Cevap C)

2. Türk Devrimi’nin ulusal bağımsızlığı amaçlaması 
milliyetçilik, ulusal egemenliğe yönelik olması da 
cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap A)

6. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kur-
tarılarak ulusallaştırılmasına yönelik çalışmalar, 
milliyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

(Cevap D)

3. Atatürk’ün verilen sözü, ekonomi ve eğitim alanın-
da yapılacak inkılaplar ve kazanılacak büyük ba-
şarılar ile ilgilidir. Ekonomik alanda yapılan inkı-
laplar devletçilik, eğitim ve kültür alanında yapı-
lan inkılaplar da daha çok laliklik ile ilgili olduğu 
için cevap “D” seçeneğidir.

(Cevap D)

7. Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilerek 
sosyal adaletin ve güvenliğin sağlanması halkçı-
lık ilkesi ile ilgili gelişmelerdir. Diğer taraftan hal-
kın yönetimde söz sahibi olması da yönetimde 
halk egemenliğini savunan halkçılık ile bağlantılı-
dır. 

Yönetimde, kalkınmada ve gelir dağılımında tüm 
devlet ve ulus olanaklarının halk yararına kulla-
nılması halkçılık ilkesinin önemli bir amacıdır.

(Cevap E)

4. Verilen açıklama doğrultusunda Türk tarih tezinin, 
Atatürk’ün milliyetçilik ve insan ve insanlık sevgi-
si ilkeleri ile ilgili olduğu söylenebilir.

Milliyetçilik ilkesinin amacı; ulusal birlik ve be-
raberlik içinde ülke bütünlüğünü sağlamak ve 
sürdürmektir. Vatan sevgisi milliyetçiliğin önde 
gelen ögelerindendir.

(Cevap B)

8. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak yerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması yönetim-
de laiklik ile ilgili bir çalışmadır. Kılık-Kıyafet Ka-
nunu’nun kabulü de halkçılık ve inkılapçılık ilkesi 
doğrultusunda yaşanan bir gelişmedir.

(Cevap E)
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9. Milli egemenlik ilkesi, seçme-seçilme hakkı ve va-
tandaşlar arasında eşitlik, cumhuriyetçilik ve halk-
çılık ile ilgili esaslardır.

Halkçılıkta hiçbir kimseye, aileye ve sosyal sı-
nıfa ayrıcalık tanınamaz. Yasalar önünde her-
kes eşittir.

(Cevap A)

13. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve çağdaş 
bir devlet olarak yaşatılması gerekliliğini vurgular-
ken, Atatürk’ün milliyetçilik ve inkılapçılık ilkeleri-
ni vurgulamaktadır.

(Cevap C)

10. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen giri-
şimlerin devlet tarafından desteklenmesi, devlet 
ve fertlerin birbirlerinin tamamlayıcısı olması ge-
reği, Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap B)

14. Soyadı Kanunu’nun ardından, her Türk vatanda-
şının alacağı soyadının Türkçe olması zorunlulu-
ğunun getirilmesi milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Di-
ğer taraftan ayrıcalık belirtmemesi zorunluluğu da, 
eşitlik ilkesini savunan halkçılık ilkesi ile bağlantı-
lıdır.

(Cevap D)

11. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında ve başa-
rıya ulaşmasında temel rol oynayan ilke, milliyet-
çilik olmuştur.

Milli Mücadele dönemi milliyetçilik ilkesi üzeri-
ne temellenmiş ve daha sonra kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olmuştur.

(Cevap A)

12. Millet olabilmenin ön şartı ortak bir geçmiş, yani 
tarih birliği, ülkü birliği, kültür birliği, dil birliği ve 
kader birliğidir.

Milliyetçilik, ulus sevgisini ve ulusu yükseltmek 
amacını benimsemek ve bu amaç doğrultusun-
da sürekli çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, top-
lumun bütün bireyleriyle ülküde, kültürde ulusal 
bilince varması, tasa ve kıvançta birleşmesidir.

(Cevap E)
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5. Atatürk’ün soruda verilen sözü akılcılık ve bilim-
selliği savunan laiklik ilkesi ve çağdaşlaşmayı, iler-
lemeyi savunan inkılapçılık ilkesi ile bağlantılıdır.

(Cevap C)

1. Sosyal barış, sosyal adalet ve güvenlik kavram-
ları, Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir. 
İnkılapçılık çağdaşlaşma ve batılılaşma, cumhu-
riyetçilik de milli irade, ulusal egemenlik ve siyasi 
eşitlik gibi kavramlarla bağlantılıdır.

(Cevap A)

6. Atatürk’ün verilen sözü devletçilik ilkesi ile ilgili 
olup özel sektörün devlet tarafından desteklen-
mesini, mühim ve büyük işlerin hükümet tarafın-
dan yapılmasını vurgulamaktadır.

Devletçilik, ülke ve ulus olanaklarının kullanı-
mında, kalkınmada, çağdaşlaşmada devletin 
ekonomik işlevine öncelik veren ilkedir.

(Cevap D)

2. Köylüyü rahatlatma ve refah seviyesini artırmaya 
yönelik olarak gerçekleştirilen Aşar vergisinin kal-
dırılması halkçılık ilkesi ile, devlet tarafından ör-
nek tarım çiftliklerinin kurulması da devletçilik il-
kesi ile ilgili gelişmelerdir.

(Cevap B)

7. Türk milliyetçiliğinin bağımsız kimliğini koruma 
amacına yönelik olmakla beraber, ilerleme ve ge-
lişme yolunda bütün çağdaş milletlerle paralel ve 
onlarla uyum içinde yürümelerini vurgularken, Ata-
türk Türk milliyetçiliğinin inkılapçılık ilkesi ile bağ-
lantısını kurmuştur.

(Cevap A)

3. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler, Ata-
türk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer almak-
tadır. Ancak bu ilkeler bir bütün olup birbirlerini ta-
mamlarlar. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır.

Atatürk ilkeleri milliyetçilik duygusundan kay-
naklanmış, akıl ve bilim yolunu temel alarak çağ-
dışı düşüncelere yer vermemiş, Türk halkının 
kendi gereksinimlerinden doğmuş ve evrensel 
ilkelere önem vermiştir.

(Cevap E)

4. Köylünün üzerinde büyük bir yük olan Aşar vergi-
sinin kaldırılması ve okuma-yazma seferberliğinin 
başlatılarak halkın kültür seviyesinin yükseltilme-
ye çalışılması, halk yararına yapılan çalışmalar 
olup halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Fakat Miladi Takvi-
min kabul edilmesi,inkılapçılık ilkesi ile bağlantılı-
dır.

(Cevap D)

8. TBMM’nin 1925 yılında çıkardığı bir kanunla, ders 
kitaplarında Türkiye aleyhine ifadelere yer veril-
mesini yasaklaması, milliyetçilik ilkesi ile bağlan-
tılıdır.

(Cevap B)
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9. Atatürk, ölülerden medet ummak, hurafelere inan-
mak gibi akla ve mantığa ters düşen yaklaşımla-
rın medeni toplumlar için kara bir leke olduğunu 
belirtirken, laiklik ilkesinin önemini vurgulamakta-
dır.

Laiklikte, din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış-
tır. Laiklik dinsizlik değil, aksine halkın dinsel 
inanç konusundaki hürriyetlerinin güvence altı-
na alınmasıdır. Bu yolla, halkın din duygularını 
sömürerek çıkar sağlayan güçlerin baskısından 
kurtarılması amaçlanmıştır.

(Cevap B)

13. Cumhuriyet döneminde Türk eğitim sisteminin bi-
limsel ve çağdaş eğitimi ilke edinmesi, laiklik ve 
inkılapçılık ilkesi ile bağlantılıdır. Bu durumun, hal-
kın yönetime katılması, ulusal egemenlik anlayı-
şı ile bir ilgisi yoktur.

(Cevap E)

10. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşla-
rın kanun önünde eşit kabul edilmesi ve milli ira-
denin egemen kılınması, cumhuriyetçilik ve laik-
lik ilkeleri ile ilgilidir.

Halkçılık; kuvvetin, kudretin, egemenliğin ve yö-
netimin doğrudan halka verilmesidir.

(Cevap A)

14. Atatürk’ün din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin 
birlik ve beraberliğin sağlanmasını amaçlaması, 
laiklik ve temelinde eşitlik anlayışı bulunan halk-
çılık ilkesi ile bağlantılıdır.

Atatürk milliyetçiliğinde din birliği yer almaz. Ay-
nı dinden olan ayrı ulusların, dil, tarih ve kültür 
gibi değerlerde birleşme olanağı çok zayıftır. Ay-
rıca, ümmet anlayışına dayalı ulusçuluk, milli-
yetçiliğin yanlış bir kullanım tarzıdır. 

(Cevap D)
11. Soyadı Kanunu’yla ağa, paşa, bey gibi ayrıcalık 

belirten unvanların kullanılmasının yasaklanma-
sı, toplum içerisinde eşitliği getirdiği için halkçılık 
ilkesi ile bağlantılıdır.

(Cevap B)

15. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık ve laiklik il-
keleri Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programın-
da yer alan ilkelerdir. Fakat bu parti liberal ekono-
mi yanlısı olup programında devletçilik ilkesine yer 
vermemiştir.

(Cevap C)

12. Batı örnek alınarak yapılan inkılaplar ve Avru-
pa’dan getirilen yenilikler, inkılapçılık ilkesi ile bağ-
lantılı gelişmelerdir. Dolayısıyla her üç öncülde ve-
rilen gelime de inkılapçılık ilkesi doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir.

(Cevap E)
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5. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin demiryolları 
yapımına önem vermesi devletçilik, yabancıların 
elindeki demiryollarını satın alarak ulusallaştırma-
sı da milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

Atatürk devletçiliğinde devletin ekonomiye gir-
mesindeki temel amaç, kısa zamanda halkı var-
lığa kavuşturmak ve ülkeyi bayındır hale getir-
mektir. Ayrıca ekonomide kendi kendine yeter 
duruma gelme demek olan ekonomik bağımsız-
lığa kavuşma, dışa bağımlılıktan kurtulma da 
ekonomide devletçiliğin önemli amaçlarından-
dır.

(Cevap C)

1. Yabancı işletmelerin satın alınarak ekonomide dı-
şa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve ekonomik 
bağımsızlığa kavuşulması, milliyetçilik ilkesi ile 
bağlantılıdır.

(Cevap B)

6. Atatürk bu sözüyle, milleti millet yapan milliyetçi-
lik duygusu ve ulus bilincinin varlığını vurgulamak-
tadır.

(Cevap B)

2. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, Ata-
türkçü düşünce sistemi ile ilgili gelişmelerdir. Fa-
kat, Türk milletinin diğer milletlerden üstün tutul-
ması, yani ırkçı bir yaklaşım Atatürkçü düşünce 
sistemi içerisinde asla yer almamaktadır.

(Cevap C)

7. Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında ticaret yap-
ma hakkı T.C. vatandaşlarına verilmiş ve ekono-
mik bağımsızlığın sağlanması yolunda önemli bir 
gelişme sağlanmıştır.

Atatürk’ün ulusçuluk ilkesinde ulusal egemen-
lik ve ulusal bağımsızlık değişmeyen iki temel 
amaçtır.

(Cevap D)

3. Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ve in-
celemelerinden yararlanılması, çağdaşlaşma ve 
batılılaşmayı, daima ilerleme ve ileriye gitmeyi, 
gelişmeyi hedefleyen inkılapçılık ilkesi ile bağlan-
tılıdır.

(Cevap A)

4. Saltanat ve hilafetin kaldırılması cumhuriyetçilik 
ve laiklik ilkeleri doğrultusunda yaşanan gelişme-
ler olup hukuk devleti anlayışının benimsenmesi 
de halkçılık ilkesi ile bağlantılıdır.

Halkçılığa göre, kanun önünde herkes eşittir. 
Hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınamaz. 
Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve adaletli gelir 
dağılımını sağlamak halkçılığın temel amaçla-
rındandır.

(Cevap E)

8. Laiklik ilkesi akılcılık ve bilimselliği, devlet yöneti-
mi, anayasa, eğitim, hukuk vb. dine değil akla ve 
bilime dayandırılmasını ifade eder. Egemenliğin, 
yani devleti yönetme gücünün kayıtsız şartsız ulu-
sa bırakılması da cumhuriyetçilik ilkesinin bir ge-
reğidir.

(Cevap A)
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9. Atatürk’ün verilen açıklamasına bakılarak A, B, C 
ve D seçeneklerine ulaşılabilir. Fakat, bu sözün 
güçler birliği ile bir ilgisi yoktur. Güçler birliği; ya-
sama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir organ-
da, TBMM’de toplanmasını ifade eder.

(Cevap E)

13. Alman düşünür Melzig’in “Türkiye yalnız İslami 
anlayışı değil, Avrupa’nın düşünce biçimini de aş-
mıştır.” sözü, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri ile ilgili-
dir.

Devrimcilik ilkesinin amacı; çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstüne çıkmak için Atatürk ilke ve dev-
rimlerinin özüne dokunmadan, devlet düzenini 
ve toplum yapısını çağın gereklerine uygun ha-
le getirmektir.

(Cevap A)

10. Atatürk’ün bu sözü, Türk Kurtuluş Savaşı’nın di-
ğer milletlere örnek teşkil etmesi, sömürgeci top-
lumların egemenliği altında sömürülen mazlum 
milletlerin Türk Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak 
kendi bağımsızlık mücadelelerini başlatmalarıyla 
ilgilidir. Dolayısıyla Türk inkılabının evrensel yö-
nünü vurgulamaktadır.

(Cevap A)
14. Milliyetçiliğin, ortak dil ve ortak idealleri benimse-

miş bir vatandaşlık bilinci oluşturmayı amaçlama-
sı, milliyetçilik ilkesinin halkçılık ve milli birlik ve 
beraberlik ilkeleri ile ilgili olduğunu gösterir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında ırkçılık ve bö-
lücülük olmadığı için birleştirici ve toplayıcıdır. 
Milletler arası ilişkilerde eşitlik, saygı ve barışa 
her zaman önem verilmiş ve bu değerler ön plan-
da tutulmuştur. Demokrasi ve millet iradesi bu 
ilke içinde önemli bir yere sahiptir.

(Cevap C)

11. Verilen ifadeye bakılarak; A, B, C ve D seçenek-
lerinde verilen ilkelere ulaşılabilir. Fakat devletin 
ekonomik işlevine öncelik veren devletçilik ilkesi 
ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır.

(Cevap E)

15. Atatürk’ün bu sözü, onun insan ve insanlık sevgi-
si ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkeleri ile ilgilidir. 
Çağdaşlaşma ve batılılaşma, yani inkılapçılık il-
kesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap D)

12. Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacını da oluşturan ba-
ğımsızlık anlayışı, milliyetçilik ilkesinin doğal bir 
sonucudur.

(Cevap B)



117

KOZMİK ODA

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

ATATÜRK İLKELERİ

TA
R

İH
 S

O
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 4

5. Türk Kurtuluş Savaşı, bir bağımsızlık mücadele-
si olup milliyetçilik duygusundan kaynaklanmış, 
vatan ve millet sevgisinin bir sonucu olarak ger-
çekleşmiştir. Dolayısıyla ulusçuluk ilkesi ile ilgili-
dir.

(Cevap A)

1. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında din birliği, yani 
ümmetçilik anlayışına yer verilmemesi, laiklik il-
kesi ile doğrudan bağlantılıdır.

Atatürk milliyetçiliği, ırk ve din esasları üzerine 
kurulmamış olup ulusal birlik ve beraberliği sa-
vunur.

(Cevap C)

6. Toplumsal alanda yapılan yeniliklerden zaman ve 
ölçü birimlerinin değiştirilmesi inkılapçılık, tekke 
ve zaviyelerin kapatılması laiklik, kılık kıyafet in-
kılabı ve soyadı kanunu da inkılapçılık ve halkçı-
lık ilkeleriyle ilişkilidir.

(Cevap E)

2. Atatürk’ün verilen sözü, yenileşmeyi ve ilerleme-
yi, daima ileriye doğru gitmeyi, çağdaş uygarlık-
lar seviyesine ulaşmayı hedefleyen dinamik bir il-
ke olan inkılapçılık ile bağlantılıdır.

İnkılapçılık, Atatürkçü düşünce sisteminin temel 
taşlarından biridir. Bu ilke sayesinde Türk inkı-
labının oluşumu, benimsenmesi, geliştirilmesi 
ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İn-
kılapçılık ilkesi her zaman ve her durumda ye-
nileşmeye ve çağdaşlaşmaya açıktır. İnkılapçı-
lık taklitçilikten uzaktır.

(Cevap B)

7. Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olması, Ata-
türk ilkelerinden halkçılık ilkesi ile bağlantılıdır. 

Ülkemizde toplumsal barış için sınıf ayrımcılığı-
nı reddeden halkçılık iç barışın teminatıdır. Halk-
çılıkta önemli olan siyasi, ekonomik ve toplum-
sal uygulamalarda halkın yararının her zaman 
ön planda tutulmasıdır.

(Cevap C)

3. Atatürk’ün devletçilik ilkesi özel teşebbüse karşı 
değildir. Özel girişimciliği teşvik eder. Dolayısıyla 
verilen açıklamaya da bakılarak, kişilerin ekono-
mik hayatta etkin olması ve devletin ekonomide 
planlayıcı ve destekleyici olması ifadelerine varı-
labilir. Bunlar devletçilik anlayışı ile bağdaşan ge-
lişmelerdir. Ancak verilen açıklamada ithalatın ar-
tırılmasına yönelik bir ifade yer almamaktadır. Tam 
tersi amaç ithalatı azaltmak, milli ekonomiyi güç-
lendirmektir.

(Cevap D)

4. Türk tarihinin en eski dönemlerine yönelik araştır-
malar yapılması ve tüm okulların MEB’e bağlana-
rak devlet denetimi altına alınıp ulusallaştırılma-
sı, ulusçuluk ilkesine yönelik çalışmalardır. Saat 
ve takvimde yapılan değişiklikler batıyla olan iliş-
kilerde kolaylık sağlamaya yönelik olup inkılapçı-
lık ilkesi ile ilgilidir.

(Cevap A)
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9. Verilen açıklamaya bakıldığında, Atatürk’ün Mond-
ros’tan sonra başlayan işgaller karşısında kurtu-
luş çaresi olarak milliyetçilik, milli birlik ve bera-
berlik, ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık il-
kelerine dayandığı söylenebilir. Fakat, batıcılık il-
kesinin bir kurtuluş çaresi olarak düşünüldüğü söy-
lenemez. Batıcılık, yani inkılapçılık ilkesi, Kurtu-
luş Savaşı’ndan sonra Cumhuriyet Dönemi’nde 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek amacıy-
la devrimler aşamasında harekete geçirilmiştir.

(Cevap D)

13. Dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından ya-
rarlanılması inkılapçılık, ancak inkılapçılığa yöne-
lik devrimler yapılırken, temelin kendi içimizden 
çıkarılması da milliyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

(Cevap E)

10. Atatürk bu sözünde, milliyetçilik ilkesinin, milli bir-
lik ve beraberliğin, vatan ve millet sevgisinin öne-
mini vurgulamaktadır.

Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yer almaz. Irkçı 
milliyetçilik, üstün-aşağı ırk ayrımı yaptığı için, 
eşitlik ve adalet anlayışına ters düşer. Üstün ırk 
düşüncesi ise tamamen emperyalizme yönelik-
tir.

(Cevap C)

11. Cumhuriyetçilik ilkesi Osmanlı saltanatına, laiklik 
ilkesi halifeliğe, ulusçuluk ilkesi de ümmetçilik an-
layışına tepki anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla 
doğru sıralama A seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap A)

12. Ağa, paşa, bey gibi ayrıcalık işareti olan unvanla-
rın kullanılmasının yasaklanması, toplumsal eşit-
liği getirdiği için halkçılık ilkesi ile ilgilidir. İstiklal 
Marşımızın milli marş olarak kabul edilmesi milli-
yetçilik ilkesi eğitim, sağlık ve sanayi yatırımları-
nın devletçe yapılması da devletçilik ilkesi ile bağ-
lantılıdır.

Devletçilik ilkesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan 
kaynaklanmıştır. Çünkü 1929’larda dünyada ya-
şanan ekonomik kriz nedeniyle devletin ekono-
miye müdahalesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 
Bunun soncunda halkın temel ihtiyaç maddele-
ri devlet eliyle üretilmiş, ayrıca büyük sanayi ya-
tırımları devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

(Cevap C)

8. Atatürk, din ve devlet birbirinden ayrılmalı derken 
laiklik, benliğimizi doğu uygarlığından batı uygar-
lığına aktarmalıyız derken de inkılapçılık ilkesine 
vurgu yapmıştır.

Bağımsızlığını kazanmış Türk ulusu din devleti 
anlayışından sıyrılarak, çağdaş devlet yapısını 
kurmak amacıyla laiklik ilkesini benimsemiş, 
devrim hareketlerinde bu ilke göz önünde bu-
lundurulmuştur.

(Cevap B)
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5. Türkiye, Hatay sorunu ile ilgili olarak Fransa ile 
yapılacak görüşmelere Suriye’nin de katılmasını 
reddederken, daha önce Hatay ile ilgili olarak Fran-
sa ile yapılan antlaşmalardaki haklarını korumayı 
ve Suriye’nin Hatay üzerinde hakkının olmadığı-
nı göstermeyi amaçlamıştır.

(Cevap A)

1. Şeyh Sait İsyanı, Türkiye’nin İngiltere ile yaşadı-
ğı Musul sorunu ile bağlantılı bir gelişmedir. Bu is-
yanın çıkmasında İngiltere’nin kışkırtmaları da et-
kili olmuş, sonuçta Türkiye bu isyan ile uğraşmak 
zorunda kaldığı için Musul ile yeteri kadar ilgile-
nememiş ve 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması 
ile Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bırak-
mak zorunda kalmıştır.

(Cevap B)

6. Hatay’ın anavatana katılması ve Boğazlar Komis-
yonu’nun kaldırılarak görev ve yetkilerinin Türki-
ye’ye bırakılması, Misakımilli doğrultusunda ya-
şanan gelişmelerdir. Ancak Musul sorunu Türki-
ye’nin aleyhine çözümlenen bir sorundur. Türki-
ye, Şeyh Sait İsyanı nedeniyle Musul’u kaybetmiş 
ve Musul, Misakımilli’den verilen bir taviz olmuş-
tur.

Hatay sorununun çözümü konusunda II. Dünya 
Savaşı sürecine girildiği için Fransa çok fazla 
direnmemiştir. Bu sorun da Misakımilli’ye uygun 
olarak çözülmüştür.

(Cevap D)

2. Lozan Konferansı’nda Boğazlar konusu Türkiye’nin 
isteği doğrultusunda çözümlenememiştir. Boğaz-
ların yönetimi, başkanı Türk olan uluslararası bir 
komisyona bırakılmış, Türkiye’nin boğazlar üze-
rindeki egemenlik hakları kısıtlanmıştır. Yabancı 
okullar ve azınlıklar konularında Türkiye’nin lehi-
ne kararlar alınmıştır.

Montrö Sözleşmesi ile, Boğazlarda kesin dene-
tim sağlanmış ve bu konuda Lozan Antlaşma-
sı’nın Türk egemenliğini kısıtlayıcı hükümleri or-
tadan kaldırılarak Boğazlar sorunu Misakımilli 
doğrultusunda çözümlenmiştir.

(Cevap C)

7. Hatay sorunu ile ilgili olarak söylediği bu sözlere 
bakılarak, Atatürk’ün A, B, D ve E seçeneklerinde 
verilen kişisel özelliklerine ulaşılabilir. Ancak, bu 
açıklamasının laik düşünceye sahip olması ile bir 
ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap C)

3. Montrö Sözleşmesi’nde yer alan “Türkiye’nin ka-
tılmadığı bir savaşta boğazlar savaşan tarafların  
savaş gemilerine kapalı olacaktır.” maddesi ile, bir 
savaş durumunda Türkiye’nin tarafsızlığını koru-
mayı amaçladığı yargısına ulaşılabilir.

(Cevap A)

4. Türkiye’nin cumhuriyetin ilk yıllarında doğusunda-
ki ve batısındaki komşularıyla iyi ilişkiler kurarak 
dostluk antlaşmaları imzalaması, sınır güvenliği-
ni sağlamaya ve dünya barışına katkıda bulunma-
ya yönelik girişimlerdir. II. Dünya Savaşı’na güç-
lü girmek gibi bir amaç olmayıp Türkiye II. Dünya 
Savaşı sırasında tarafsızlık politikası izlemiştir.

(Cevap E)

8. Montrö Boğazlar Konferansı’na İngiltere, Japon-
ya, Yugoslavya ve Sovyet Rusya katılmıştır. Fa-
kat ABD, konferansa katılan devletlerden biri de-
ğildir.

(Cevap C)
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13. Türkiye, yaşadığı Şeyh Sait İsyanı nedeniyle Mu-
sul ile yeterince ilgilenememiş, İngiltere Musul so-
rununda avantaj sağlamış ve Musul kaybedilmiş-
tir.

(Cevap A)

9. Sadabat Paktı, II. Dünya Savaşı öncesinde Orta-
doğu’da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 8 
Temmuz 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afga-
nistan arasında imzalanmış, Türkiye bu anlaşma 
ile doğu sınırını güvence altına almıştır. Suriye 
Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu nedeniyle pak-
ta katılmamıştır.

Sadabat Paktı’na göre; pakta katılan devletler 
birbirlerine saldırmayacaklar, birbirlerinin iç iş-
lerine karışmayacaklar ve uluslararası alanda 
birbirlerine destek olacaklardı. Türkiye’nin doğu  
sınırlarını güvence altına aldığı bu pakt, II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra ortadan kalkmıştır.

(Cevap A)

14. 1930’lu yıllardan itibaren İtalya ve Almanya’nın iz-
lediği yayılmacı ve saldırgan politikalar, Boğazlar 
sorununun Türkiye lehine çözümlenmesinde etki-
li olmuş, Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerin-
de kesin Türk egemenliği sağlanmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın yaklaşması üzerine, Bo-
ğazların savunması zorunlu hale gelmiş ve Tür-
kiye, Milletler Cemiyeti’nden Boğazlar statüsü-
nün yeniden belirlenmesini istemiştir. Türkiye’nin 
haklı istekleri üzerine bir konferans toplanmış 
ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. 
(20 Temmuz 1936)

(Cevap B)

10. Haliç Konferansı ve Ankara Antlaşması, Musul so-
runu ile ilgili gelişmelerdir. Fakat Sandler Raporu, 
Hatay sorunu ile ilgili olup Hatay’da yapılan bir 
halk oylaması ile bağımsız bir Hatay Devleti’nin 
kurulması ile sonuçlanan gelişmedir.

(Cevap C)

15. 1926 Ankara Antlaşması ile Musul, İngiliz yöneti-
mi altındaki Irak’a bırakılmış ve kaybedilmiştir.

Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle Musul üzeri-
ne gerekli askeri harekât yapılamamış ve 1926 
Ankara Antlaşması ile Musul, Irak’a bırakılmış-
tır.

(Cevap B)

11. Musul sorunu, İngiltere ve İngiltere’nin mandası 
altında olan Irak ile yaşanan bir sorundur. Dolayı-
sıyla bu sorunun çözümlenmesi, Türkiye’nin İngil-
tere ve Irak ile olan ilişkilerinin gelişmesini sağla-
mıştır.

(Cevap D)

12. Türkiye, Lozan Antlaşması ile Boğazların egemen-
liğini tam olarak ele geçirememiş, Boğazlar üze-
rinde kesin Türk egemenliği 1936 Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Lozan’daki Bo-
ğazlar Komisyonu kaldırılmış ve komisyonun tüm 
yetkileri Yeni Türk Devleti’ne bırakılmıştır.

(Cevap E)

16. Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikalar 
karşısında Türkiye, batısında bulunan Balkan dev-
letleri ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı’nı imza-
lamış ve II. Dünya Savaşı öncesinde batı sınırını 
güvenlik altına almıştır.

Türkiye Balkan Antantı ile batı sınırlarını, Sada-
bat Paktı ile doğu sınırlarını güvence altına al-
mıştır.

(Cevap A)
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5. Boğazların Türk yönetimine geçmesi 1936 Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi ile Atatürk Dönemi’nde ger-
çekleşmiştir. Hatay, Atatürk öldükten sonra 1939 
yılında yapılan bir halk oylaması ile anavatana ka-
tılmış, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e üye olma-
sı da II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanmıştır.

Atatürk’ün üzerinde yoğun çalışma yaptığı ve 
sonucunu göremediği tek dış politika olayı Ha-
tay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasıdır.

(Cevap E)

1. Batı Trakya Türklerinin hakları, Ege Adalarının si-
lahlandırılması ve Fener-Rum Patrikhanesi’nin İs-
tanbul’da kalması, Türkiye ile Yunanistan arasın-
da yaşanan sorunlardır. Fakat Yunanistan, Os-
manlı’nın borçlu olduğu devletlerden biri olmayıp 
iki devlet arasında borçlar sorunu yaşanmamıştır. 
Dış borçlar sorunu, özellikle Fransa ile yaşanan 
bir sorun olmuştur.

(Cevap D)

6. Yabancı okullarda kültür derslerinin Türk öğret-
menler tarafından Türkçe okutulması ve bu okul-
ların Türk müfettişler tarafından denetlenmesi ka-
rarına batılı devletler, özellikle Fransa büyük tep-
ki gösterdi. Ancak Türkiye, aldığı kararlara müda-
hale ettirmeyerek bu konuda geri adım atmadı ve 
aldığı kararlara uymayan yabancı okulları kapat-
tı. Yabancı okullar sorununun II. öncül ile bir ilgisi 
yoktur. Bu okullar Osmanlı zamanında açılmış 
olup kapitülasyonlarla Avrupalı devletlere tanımış 
olduğu imtiyazlardır.

Türk Hükümeti, yabancı okullar sorununu iç so-
run sayarak görüşme konusu yapmamıştır.

(Cevap C)

2. Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi öncesin-
de ilgili devletlere gönderdiği muhtırada yer alan 
bu sözler, uluslararası koşulların değişmesi, yani 
II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya’nın 
izlediği yayılmacı politikaların Boğazları da tehdit 
eder hale gelmesi ve Türkiye’nin güvenliğini sağ-
lama düşüncesi ile ilgilidir.

(Cevap A)

7. İtalya ve Almanya’nın izlediği saldırgan ve yayıl-
macı politikalar üzerine Türkiye, komşularıyla iyi 
ilişkiler kurmuş, Balkan Antantı’yla batı sınırını, 
Sadabat Paktı’yla doğu sınırını güvenlik altına al-
mıştır. Komşu devletler ile kurulan bu paktların, 
kalkınma çalışmalarıyla bir ilgisi yoktur.

(Cevap D)

3. Yugoslavya’nın antanta katılmayan Bulgaristan’la 
ve İtalya ile yakınlaşma içine girerek işbirliği yap-
ması Balkan Antantı’nın amacından sapmasına 
yol açmış, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla da fii-
len sona ermiştir. Balkan Antantı’nın geçerliliğini 
yitirmesi ile Bulgaristan’ın Yunanistan’la anlaş-
mazlık içinde olması arasında bir bağlantı yoktur. 
Bulgaristan, Yunanistan ve antanta katılan diğer 
Balkan devletleri ile yaşadığı anlaşmazlıktan do-
layı antanta katılmamıştır.

(Cevap C)

4. 1946’da Demokrat Parti’nin kurulması ve Türki-
ye’nin Marshall Planı çerçevesinde ABD’den eko-
nomik yardım alması, II. Dünya Savaşı sonrasın-
da, yani Atatürk sonrası dönemde yaşanan geliş-
melerdir. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde dış siyaset-
te izlediği “Yurtta ve dünyada barış” politikası doğ-
rultusunda 1928 yılında Kellogg Paktı’na üye ol-
muştur.

(Cevap B )

8. İtalya’nın izlediği saldırgan politikanın Ortadoğu’yu 
tehdit etmesi üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afga-
nistan gibi devletler Sadabat Paktı’nı imzalayarak 
İtalya tehlikesine karşı sınırlarını karşılıklı olarak 
güvence altına almışlardır.

(Cevap A)
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13. Her üç öncülde yazan gelişme de Türkiye’nin II. 
Dünya Savaşı öncesinde aldığı önlemlerdir. Bal-
kan Antantı ile batı sınırını, Sadabat Paktı ile do-
ğu sınırını, Montrö Sözleşmesi ile de Boğazları II. 
Dünya Savaşı öncesinde güvence altına almıştır.

(Cevap E)

9. Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde Türk 
egemenliği tanınmış ve Boğazlardaki askersiz alan 
kaldırılarak Türkiye’nin Boğazların her iki yakasın-
da asker bulundurması kararı kabul edilmiştir. An-
cak Montrö Sözleşmesi ile Türk-Sovyet yakınlığı 
artmamış, tam tersi Türkiye’nin Boğazların ege-
menliğini ele geçirmesi Türk-Sovyet ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ardından 
Türk-Sovyet ilişkileri bozulmuş, bunun sonucu 
olarak da Türk-İngiliz yakınlaşması başlamıştır.

(Cevap D)

14. Osmanlı borçları, yabancı okullar ve Adana-Mer-
sin demiryolu sorunu Cumhuriyet Dönemi’nde Tür-
kiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlardır.

1929 yılında Türkiye’nin demiryollarını devlet-
leştirmek istemesi üzerine Adana-Mersin demir-
yolunu işleten Fransız şirketi ile yaşanan sorun 
iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ya-
pılan antlaşma ile sorun Türkiye lehine çözüm-
lenmiştir.

(Cevap E)

10. Locarno Antlaşması 1925 yılında devletler arası 
sorunları barış yoluyla çözmek amacıyla Alman-
ya ve Fransa arasında imzalanmış, daha sonra 
bu antlaşmaya İngiltere, Belçika ve İtalya gibi dev-
letler de katılmıştır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da özellik-
le Fransa ile Almanya arasında çeşitli gelişme-
ler yaşamıştır. Fransa ile Almanya 1925’te im-
zaladıkları Locarno Antlaşması ile karşılıklı gü-
ven anlayışını geliştirmiştir. Bu antlaşmaya İn-
giltere, Belçika ve İtalya da katılmış ve Avru-
pa’da devletler bazı sınırlarına teminat vermiş-
tir. (Ancak Almanya sadece Batı sınırları için te-
minat vermiş, Doğu için vermemiştir.

(Cevap E)

15. Türkiye, yabancı okullar sorununu özellikle Fran-
sa ile yaşamıştır. Ancak Türk Hükümeti, bu konu-
yu bir iç sorun sayarak görüşme konusu yapma-
mış ve aldığı kararlara müdahale ettirmeyerek iç 
işlerine karıştırmamıştır. (Bu durum, bağımsız dev-
let anlayışı ile ilgili olup bağımsızlığa verilen öne-
mi gösterir.)

(Cevap A)
11. Atatürk’ün insan ve insanlık sevgisi ve dünya ba-

rışının korunmasına yönelik bu sözleri, barış ör-
gütü olan Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafın-
dan da benimsenmiştir. Fakat NATO, dünya barı-
şını sağlamak amacıyla kurulan bir örgüt olmayıp 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet yayılmacılı-
ğına karşı oluşturulan askeri savunma paktıdır.

(Cevap C)

12. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile, Boğazlar 
üzerindeki Türk egemenliği kesinleşmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile, Türkiye’nin Do-
ğu Akdeniz’deki konumu güçlendi ve milletler 
arası güç dengesinde önemi arttı.

(Cevap B)

16. Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya’nın Ak-
deniz’de izlediği saldırgan ve yayılmacı politikalar 
karşısında, kendi çıkarları gereği Boğazlar konu-
sunda İtalya karşısında Türkiye’ye destek vermiş 
ve Montrö Sözleşmesi’yle Boğazlarda Türk ege-
menliğinin sağlanmasında etkili olmuştur.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin süresi 20 yıl 
olarak belirlenmiştir. Ancak konferansa katılan-
lardan hiçbiri sözleşmenin feshedilmesi için ta-
lepte bulunmadığından günümüzde hala yürür-
lüktedir. 

(Cevap C)
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5. I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Versay 
Antlaşması ile Almanya; Belçika, Fransa ve Po-
lonya’ya her üç öncülde yer alan devlete de top-
rak vermeye mahkum edilmiştir.

Versay Antlaşması’na göre Almanya, Belçika ve 
Fransa’dan aldığı toprakları geri verecek, Po-
lonya’ya Poznan ve Batı Prusya’yı verecek, 
Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya’nın ba-
ğımsızlığını tanıyacak, denizaşırı tüm sömürge-
lerinden vazgeçecek, savaş tazminatı ödeye-
cek ve ordu ve silahları sınırlandırılacaktı.

(Cevap E)

1. Yunan Başbakanı Venizelos, 12 Ocak 1934’te No-
bel jürisine bir mektup yazıp Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’i Nobel Barış 
Ödülü’ne aday göstermiştir.

(Cevap C)

6. Yatıştırma politikası, II. Dünya Savaşı’na giden 
dönemde Birleşik Krallık Başbakanı Neville Cham-
berlain’le özdeşleşen politikaya verilen isimdir. 
(Barışı korumaya yönelik uygulanmaya çalışılmış, 
ancak başarılı olamamıştır.)

(Cevap B)

2. Sovyet Rusya ile ilgili olarak B, C, D ve E seçe-
neklerinde yer alan açıklamalar doğrudur. Bolşe-
vik kelimesi Rusça’da çoğunluk anlamına gelmek-
tedir. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nde Vila-
dimir Lenin’in önderlik ettiği grubu tanımlamak için 
kullanılmıştır.

(Cevap A)

7. Büyük Diktatör, Charlie Chaplin’in yönettiği ve baş-
rolü Paulette Goddard ile paylaştığı, 1940, ABD 
yapımı politik komedi filmidir. Aynı zamanda Chap-
lin’in ilk sesli filmidir. Filmde Nazizm ve Chaplin 
tarafından canlandırılan Adolf Hitler oldukça sert 
bir şekilde eleştirilmektedir.

(Cevap D)

3. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler, Me-
iji Restorasyonu öncesi Japonya ile ilgilidir. Ancak 
Meiji Restorasyonu öncesinde Japonya’da meş-
ruti monarşi yönetimi olmayıp feodal bir düzen var-
dı. Meiji Restorasyonu ile feodal düzen yıkılarak 
yerine batı tarzı yeni bir hükümet kuruldu.

İmparator Mutsihito’nun 1868’de kabul ettiği Me-
iji Restorasyonu (Aydınlanmış Hükümet Döne-
mi) ile Japonya, bir dizi reformlarla ülkenin ve 
toplumun çehresini değiştirmiştir. Hızlı bir kal-
kınma ve çağdaşlaşma sürecine giren Japon-
ya, dünyada da güçlü bir statüye yükselmiştir.

(Cevap A)

4. İspanya İç Savaşı 17 Temmuz 1936-1 Nisan 1939 
tarihleri arasında, demokratik seçimle İkinci İspan-
yol Cumhuriyeti’ne sadık Cumhuriyetçiler ile Ge-
neral Francisco Franco liderliğinde isyancı bir grup 
olan Milliyetçiler arasında yaşanmıştır. Savaşı Mil-
liyetçiler kazanmıştır ve Franco, 1939’dan öldüğü 
yıl olan 1975’e kadar İspanya’yı yönetmiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra totaliter rejimlerin 
kurulduğu ülkeler İspanya (Franco liderliğinde, 
Almanya (Hitler liderliğinde), İtalya (Mussolini li-
derliğinde)’dır.

(Cevap D)

8. Türkiye başvuruda bulunmadığı halde, üye dev-
letlerin çağrısı üzerine, 18 Temmuz 1932 yılında 
Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

Yeni Türk devletinin “Yurtta ve dünyada barış” 
ilkesini benimsemesi, stratejik öneminin olma-
sı, cemiyet üyesi devletlerin Alman ve İtalyan 
yayılmacılığına karşı Türkiye’yi yanlarına alma 
düşüncesi, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne çağ-
rılmasında etkili olmuştur.

(Cevap E)
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10. Hatay parlamentosunun oy çokluğu ile Türkiye ile 
birleşme kararını alması, Fransa’nın Suriye üze-
rindeki mandasını kaldırması ve Hatay parlamen-
tosunu oluşturacak seçimlerin Fransızlar tarafın-
dan yürütülememesi, Hatay’ın Türkiye’ye katılma-
sını sağlayan gelişmeler arasındadır. Rusya’nın 
Türkiye’den yana arabuluculuk yapması gibi bir 
durum söz konusu değildir.

(Cevap D)

9. Versay Antlaşması’nın Almanya’yı uğrattığı büyük 
ekonomik zarar, ekonomik durumun içinden çıkıl-
maz bir hal alarak ülkede yüksek enflasyonun 
meydana gelmesi, beraberinde Almanya’da alım 
gücünün ve üretim kapasitesinin azalmasına, Hit-
ler’in Nazi Partisi’nin iktidara gelmesine ve Alman 
ırkçılığının güçlenmesi, diğer milletlere karşı tep-
ki doğmasına neden olmuştur.

Almanya’nın Versay Antlaşması’nın kısıtlayıcı 
hükümlerinden kurtulmak istemesi II. Dünya Sa-
vaşı’nın başlamasında etkili olmuştur. 

(Cevap E)

14. Vagon-li Olayı → 22 Şubat 1933

 Atlantik Bildirisi → 14 Ağustos 1941

 Küba Buhranı → 16-28 Ekim 1962

 Nyon Antlaşması → 14 Eylül 1937

 Balkan Paktı → 28 Şubat 1953

 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla en son 
gerçekleşen gelişme Küba Buhranı olmuştur.

(Cevap C)

13. Kliring, ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaş-
malarının temelde malla ödemeyi öngören bir tü-
rüdür. Kliringte anlaşmalı ülkeler arasında ithalat 
ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup 
ve takas yoluyla ve kliring kurumları aracılığıyla 
gerçekleştirilir. Kliring kurumları merkez bankası 
ya da kliring ofisidir.

(Cevap B)

11. Briand-Kellogg Paktı (27 Ağustos 1928), savaşın 
ulusal  politika olarak kullanılmasını yasaklayan 
bir uluslararası antlaşmadır. Pakta katılan ülkeler, 
savaşı milli politikalarına alet etmeyecekleri, tüm 
anlaşmazlıkların çözümü için barışçı yolları kulla-
nacaklarına dair kararlar almışlardır. Antlaşmanın 
mimarları, ABD Dışişleri Bakanı Frank B. Kellogg 
ve Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand olma-
sından dolayı antlaşmaya Briand-Kellogg Paktı 
adı verilmiştir.

Milletler Cemiyeti’nin kurulması, Locarno Ant-
laşması, Briand-Kellogg Paktı ve Litvinov Pro-
tokolü, iki savaş arası dönemde barışın sürek-
liliğini sağlama çabalarıdır.

(Cevap E)

12. I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaş-
malardan birisi olan Sykes-Picot Antlaşması ile İn-
giltere, Fransa ve Çarlık Rusya Osmanlı toprak-
larını aralarında paylaşmışlardır. Bu antlaşmaya 
göre; Irak ve Ürdün İngiltere’ye; Suriye ve Lübnan 
Fransa’ya; Boğazlar ve Doğu Anadolu da Çarlık 
Rusya’ya bırakılmıştır. Mac Mahon Antlaşması, 
İngilizler ile Araplar arasında imzalanan gizli ant-
laşmadır. Brest-Litowsk Antlaşması da Sovyet 
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilirken İttifak 
devletleri ile imzaladığı antlaşmadır.

(Cevap D)

15. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, I. Dün-
ya  Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gelişmeler 
arasındadır. Ancak Kuzey Atlantik Paktı (NATO), 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra değil, II. Dünya Sa-
vaşı’nın ardından Sovyet yayılmacılığına karşı 
ABD öncülüğünde oluşturulan askeri savunma 
paktıdır.

(Cevap C)
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5. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, 1929 
Dünya ekonomik krizine bağlı olarak dünyada ya-
şanan gelişmelerdir. Fakat Locarno Antlaşması’nın 
Dünya ekonomik krizi ile bir ilgisi yoktur. Bu ant-
laşma daha önce, 1925 yılında Almanya ile Fran-
sa arasında dünya barışını sağlamak amacıyla 
imzalanmış, sonra bu antlaşmaya, İngiltere, İtal-
ya ve Belçika gibi devletler de katılmıştır.

(Cevap D)

1. Ağır ekonomik bunalımlar yaşayan İngiltere ve 
Fransa’nın uluslararası barıştan ödünler verme-
ye başlaması, Japonya’nın Kore ve Çin üzerinde 
sömürgeci bir siyaset izleyerek Pasifik’teki ABD 
çıkarlarını tehdit etmesi, Almanya’da kurulan fa-
şist Nazi yönetiminin Çekoslovakya’yı işgal etme-
si, yani her üç öncülde de yer alan gelişmeler dün-
yayı ikinci bir büyük savaşın eşiğine getirmiştir.

(Cevap E)

6. Orta Asya Türklerinin Çarlık Rusya’ya karşı ver-
dikleri bağımsızlık mücadelesine “Basmacı Hare-
keti” adı verilmektedir. Orta Asya Türkleri Çarlık 
Rusya’ya karşı verdikleri bu istiklal mücadelesin-
de başarılı olamamış ve hepsi SSCB’nin parçala-
rından biri haline gelmişlerdir.

Basmacı hareketi fiilen 1931’e kadar devam et-
miş; ancak Türk toplulukları başarılı olamaya-
rak SSCB’nin parçalarından biri haline gelmiş-
tir. 5 Aralık 1936’da Batı Türkistan’da SSCB’ye 
bağlı Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk-
menistan ve Tacikistan Cumhuriyetleri kurulmuş-
tur.

(Cevap B)

2. Irkçılık, totalitarizm ve lidere bağlılık iki dünya sa-
vaşı arası dönemde görülen nasyonel sosyalizm 
ideolojisinin özelliklerini yansıtan durumlardır.

(Cevap E)

7. Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu ve 
Mehmet Emin Resulzade Türkçülük fikrinin öncü-
leri arasında yer almaktadır. Fakat Mehmet Akif 
Ersoy Türkçülük değil, İslamcılık akımının savu-
nucularındandır.

(Cevap D)

3. İki dünya savaşı arası dönemde ABD, Monroe 
Doktrini’ni izlemiş; ancak II. Dünya Savaşı’na gir-
mekle bu politikayı tekrar terk etmiştir. Monroe 
Doktrini, ABD’nin Avrupa’dan uzak durma, Avru-
pa işlerine karışmama ve buna karşılık Avrupa’yı 
da kendi işlerine karıştırmama politikasına denir 
(ABD’nin yalnızlık politikası). Her iki dünya sava-
şına girmesi, ABD’nin Monroe Doktrini’nden ayrıl-
dığını gösterir. 

(Cevap A)

4. Kara, deniz ve hava hakimiyet teorileri ile ilgili ola-
rak A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler 
doğrudur. Fakat “Deniz hakimiyet teorisi” nin te-
meli Albay Harry Sachaklian tarafından değil, Ami-
ral Alfred Thayer Mahan tarafından ortaya atılmış-
tır.

(Cevap C)

8. Kellogg Paktı ve Locarno Antlaşması, iki dünya 
savaşı arası dönemde barışın sürekliliğini sağla-
ma çalışmalarına örnek gelişmelerdir. Ancak Bas-
macı Hareketi’nin dünya barışını sağlama düşün-
cesiyle bir ilgisi yoktur. Bu hareket, Orta Asya Türk-
lerinin Rusya’ya karşı başlattıkları bir bağımsızlık 
mücadelesidir. Gayesi, Türkistan’ı Rus işgalinden 
kurtarıp bağımsızlığına kavuşturmaktır.

Gaspıralı İsmail, Yusuf Akçura ve Zeki Velidi To-
gan Basmacı Hareketi sırasında Türk direnişi-
ne destek vermiştir. Türkistan’da yaşanan bu 
harekete Enver Paşa da katılmış, Kızıl Ordu ile 
savaşırken hayatını kaybetmiştir.

(Cevap B)
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13. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmele-
rin hepsinde Ortadoğu’ya yönelik kararlar yer al-
maktadır. Fakat Versay Antlaşması’nın Ortadoğu 
toprakları ile bir ilgisi yoktur. Bu antlaşma II. Dün-
ya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Almanya 
ile imzaladıkları barış antlaşmasıdır.

Balfour Deklarasyonu, Filistin’de bir Yahudi dev-
leti kurma düşüncesidir. İngiltere, I. Dünya Sa-
vaşı sırasında açıkladığı bu deklarasyon ile, Fi-
listin’de bir Yahudi yurdunun ayrılacağını açık-
lamış, savaştan sonra da Filistin’de manda yö-
netimi kurmuştur. İngiltere’nin desteğiyle Filis-
tin’e büyük bir Yahudi göçü başlamış, Yahudile-
rin Filistin’e göçleri ve burada bir Yahudi devle-
ti kurma düşüncesi Arap-İsrail anlaşmazlığını ve 
Filistin sorununu ortaya çıkarmıştır.

(Cevap E)

9. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler 
Hatay sorunu ve Hatay’ın anavatana bağlanması 
ile ilgili doğru bilgilerdir. Fakat Lozan Antlaşma-
sı’nda, Hatay ve İskenderun’un ileriki bir tarihte 
Fransa ve Türkiye arasında yapılacak bir antlaş-
mayla kimde kalacağının belirleneceğine dair bir 
karar alınmamıştır. Lozan Antlaşması’nda, Fran-
sızlarla Sakarya Savaşı’ndan sonra imzalanan 20 
Ekim 1921 Ankara Antlaşması kabul edilmiş ve 
nüfusunun çoğunluğu Türk olan Hatay Lozan’da 
da Türkiye sınırları dışında bırakılmış, Fransa man-
dası altındaki Suriye topraklarında kalmıştır. “C” 
seçeneğinde yer alan ifade İngiltere ile yaşanan 
Musul sorunu için geçerlidir.

(Cevap C)

10. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan kanunlar, 
Atatürk Dönemi’nde çıkartılmışlardır. Fakat Milli 
Korunma Kanunu II. Dünya Savaşı sırasında İs-
met İnönü döneminde çıkartılmıştır. II. Dünya Sa-
vaşı sırasında Türkiye’nin aldığı ekonomik tedbir-
lerden birisidir.

(Cevap A)

11. Briand-Kellogg Paktı, iki dünya savaşı arası dö-
nemde barışın devamını sağlamak, dünya barışı-
nı korumak amacıyla toplanmıştır. Paktta, sava-
şın milli politikaya alet edilmeyeceği, anlaşmaz-
lıkların çözümü için savaşa başvurulmayacağı, 
tüm sorunların barışçı yollarla çözümleneceğine 
dair kararlar alınmıştır.

(Cevap E)

12. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Türkiye’nin 1929 Dünya ekonomik bunalımının 
olumsuz etkilerinden kurtulmak için aldığı önlem-
lerdir. Fakat Tekalif-i Milliye Emirleri çok daha ön-
ce Sakarya Savaşı öncesinde Başkomutan Mus-
tafa Kemal tarafından çıkartılarak ordunun mad-
di ihtiyaçlarını karşılamak için halktan destek is-
tenmiş ve topyekün seferberlik başlatılmıştır.

1929 Dünya ekonomik krizinden Türkiye de et-
kilenmiş ve bu bunalımı atlatabilmek için bazı 
önlemler alınmıştır. Bunlar;

 - Gümrük vergileri yükseltildi.

 - Yerli malları özendirildi.

 - Dahili İstikrar Kanunu, Buhran Vergisi 
Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu çıkartıldı.

 - Devlet eliyle planlı kalkınma dönemine 
geçilerek I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlandı.

 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

(Cevap D)
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5. Atlantik Bildirisi, 14 Ağustos 1941 yılında ABD Baş-
kanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı 
Winston Churchill tarafından yayınlanmıştır. Bu 
bildiri, II. Dünya Savaşı ve savaş sonrasının yol 
haritasını belirlemiştir. Bu iki devlet, topraklarını 
genişletmek istemediklerini, bütün uluslara sınır-
ları içinde güvenle yaşamak olanaklarını sağlaya-
cak bir barışın yapılmasını arzuladıklarını açıkla-
mışlardır.

(Cevap C)

1. Market Garden Harekatı, II. Dünya Savaşı sıra-
sında, Mareşal Bernard Montgomery tarafından 
hazırlanan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Birle-
şik Krallık ortak güçlerinin Hollanda üzerinden Al-
manya’ya girmesini amaçlayan operasyondur.

(Cevap B)

6. 1940 yılında çıkartılan Milli Korunma Kanunu ile 
üretim, dağıtım ve tüketim ilişkileri devletin kont-
rolü altına alınmış, üretimi aksatan işletmelerin 
ürünlerine el konulması, Et ve Balık Kurumu’nun 
kurulması kararlaştırılmıştır.

Milli Korunma Kanunu 10 Ocak 1940’ta çıkartı-
lan ekonomik tedbirleri içeren kanundur. Bu ka-
nun ile üretim, dağıtım ve tüketim tamamen dev-
let kontrolüne bırakıldı. Hükümet üretimde ak-
saklıklar yaşatan işletmelere el koyabilecekti, 
dış ticaret ve müdahale devlete bırakıldı. Petrol 
Ofisi, Et ve Balık Kurumu kuruldu.

(Cevap E)

2. Münih Antlaşması, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya 
ve Almanya arasında yapılan ve Çekoslovakya’nın 
Südet bölgesinin Almanya’ya verilmesini öngören 
29 Eylül 1938 tarihli antlaşmadır.

(Cevap C)

7. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, var-
lık vergisi kapsamındaki uygulamalar arasındadır. 
Toprak mahsullerinden vergi alınması, varlık ver-
gisi kapsamında olmayıp ayrı bir kanun olarak çı-
kartılmıştır.

(Cevap A)

3. Çelik Pakt, 22 Mayıs 1939 tarihinde Almanya ile 
İtalya arasında imzalanan ittifak antlaşmasıdır. Bu 
anlaşmaya göre her iki devlet birbirlerini ilgilendi-
ren meselelerde birbirlerine yardım edecekler, an-
laşmayı imzalayan devletlerden biri bir savaşa gi-
rerse diğer imzalayan devlet o devlete bütün gü-
cüyle yardım edecekti.

(Cevap B)

4. Stalingrad Savaşı, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cep-
hesi’nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, 
Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Almanya’nın 
büyük yenilgiye uğradığı bu savaş, hemen hemen 
tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı’nın dö-
nüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Stalingrad Kuşatması, II. Dünya Savaşı sırasın-
da Almanya ile SSCB arasında Stalingrad ken-
ti için yapılan savaştır. Almanların yenilgisiyle 
sonuçlanmıştır.

(Cevap A)

8. Hiroşima, Nagazaki ve Pearl Harbor’da yaşanan 
olaylarda taraf devletler ABD ve Japonya’dır. Ja-
ponya’nın ABD’nin deniz üssü Pearl Harbor’u bom-
balaması ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine 
yol açmıştır. Diğer taraftan ABD savaş uçakları-
nın Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine 
atom bombası atması da II. Dünya Savaşı’nı biti-
ren olay olmuştur.

(Cevap D)
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13. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte gelişen 
harp sanayisinin bazı hammaddelere olan gerek-
sinimi artmıştır. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 
krom ihracatına müttefikler tepki göstermişler ve 
Almanya’ya krom ihracatının durdurulmasını iste-
mişlerdir. Türkiye nakit sıkıntısı çektiğinden ve ta-
kas yoluyla krom satışını yapabildiğinden bu bas-
kılara karşı direnmeye çalışsa da Almanya’ya yap-
tığı krom ihracatını durdurmak zorunda kalmıştır. 
Türkiye’nin Almanya ile krom ticaretine son ver-
mesi, dış ticaretinde önemli bir açık meydana ge-
tirmiştir.

(Cevap C)

9. Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Başbakanı olan Refik 
Saydam 1939-1942 yılları arası başbakanlık yap-
mıştır. Dolayısıyla II. Dünya Savaşı başladığı ta-
rihte başbakan Refik Saydam’dır.

(Cevap A)

10. Stalin’in Hitler ile anlaşarak paylaştığı ülke, Po-
lonya’dır.

Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı, Molotov-Rib-
bentrop Paktı olarak da bilinir. Nazi Almanyası 
ile Sovyetler Birliği arasında, Polonya’yı arala-
rında paylaşmaya olanak tanıyan bir saldırmaz-
lık anlaşmasıydı.

(Cevap A)
14. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, II. 

Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almak-
tadır. Fakat “D” seçeneğinde yer alan BM’nin ye-
rine Milletler Cemiyeti olmalıydı. II. Dünya Sava-
şı’nın bir nedeni, Milletler Cemiyeti’nin dünya ba-
rışını koruma konusunda yetersiz kalmasıdır. Bir-
leşmiş Milletler Örgütü, Milletler Cemiyeti’nin ye-
rine II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.

(Cevap D)

15. Anti-Komintern Paktı, 1936 yılında Almanya ile Ja-
ponya arasında imzalanan bir garantörlük antlaş-
masıdır. Bu antlaşmaya göre, her iki ülke, içlerin-
den birisi SSCB tarafından saldırıya uğrarsa di-
ğerine destek sözü vermiştir.

(Cevap B)

11. Barbarossa Harekâtı, II. Dünya Savaşı sırasında 
Almanya’nın 22 Haziran 1941 tarihinde Sovyetler 
Birliği’ni işgal için başlattığı askeri harekattır. Hit-
ler’in amacı, Doğu’da hayat sahasını genişletmek, 
alt insan kabul edilen Slav halklarını sömürgeleş-
tirmek, Sovyetlerin doğal zenginliklerini ele geçir-
mek ve komünizmi devirmekti.

Barbarossa Harekâtı, II. Dünya Savaşı’nın Do-
ğu Cephesi’ni açan harekât olup tarihin en ge-
niş çaplı askeri harekâtı olarak nitelendirilir.

(Cevap C)

12. Şükrü Saraçoğlu 1938-1942, Numan Menemen-
cioğlu 1942-1944, Hasan Saka 1944-1947 yılları 
arası Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuşlar-
dır. Dolayısıyla her üçü de II. Dünya Savaşı (1939-
1945) döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev 
yapmıştır.

(Cevap E)

16. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde 
Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu 
başbakanlık görevinde bulunmuştur.

(Cevap D)
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5. Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japon-
ya’ya savaş ilan etmesinin nedeni, II. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Millet-
ler Örgütü’nde yer alabilmektir. Sonuçta, BM’nin 
kurucu üyelerinden birisi olmuştur.

(Cevap A)

1. Sovyet Rusya 3 Ağustos 1945 Postdam Konfe-
ransı sırasında Boğazlardan üs isteyerek Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi’nin kaldırılmasını talep et-
miş ve II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye üze-
rinde büyük bir Rus baskısı meydana gelmiştir. 
Bu Rus baskısı da Türkiye’yi ABD’ye ve batı blo-
ğuna yaklaştırmıştır.

(Cevap D)

6. II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Kahire ve 
Adana Konferansları, Müttefik devletlerin Türki-
ye’yi II. Dünya Savaşı’na sokma çabalarıyla ilgili 
gelişmelerdir. Ancak Türkiye, tüm baskılara kar-
şın başarılı bir siyaset izleyerek Türkiye’yi II. Dün-
ya Savaşı’nın dışında tutmayı başarmıştır.

(Cevap B)

2. 19 Ekim 1939’da Ankara’da Türkiye, İngiltere ve 
Fransa arasında bir ittifak antlaşması imzalanmış-
tır. Bir Avrupa devletinin saldırısıyla başlayan ve 
İngiltere ile Fransa’nın katılacakları bir savaş Ak-
deniz’e yayılırsa Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya 
yardım edecekti. Türkiye bir Avrupa devletinin sal-
dırısına uğrarsa, İngiltere ve Fransa Türkiye’ye 
yardım edecekti.

(Cevap C)

7. II. Kahire Konferansı’nda (4-6 Aralık 1943) İsmet 
İnönü, Roosevelt ve Churchill ile görüştü. Türki-
ye’nin savaşa girmesi konusunda Müttefiklerin ağır 
baskısı ile karşılaşan İnönü, prensip olarak sava-
şa katılmayı kabul etti. Fakat Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu askeri malzeme ve teçhizatın tamamlan-
masını ve ortak hareket planının belirlenmesini ön 
koşul olarak ileri sürdü.

(Cevap D)

3. 1930’lu yıllardan itibaren Almanya ve İtalya’nın iz-
lediği yayılmacı ve saldırgan politikalar, İtalya’nın 
Habeşistan’ı işgal etmesi, Almanya’nın Ren böl-
gesine asker sokması, II. Dünya Savaşı’nın baş-
lamasında etkili olmuştur.

(Cevap A)

4. İsmet İnönü’nün desteklediği, Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel tarafından açılan Köy Enstitüleri, 
tamamen Türkiye’ye özgü olan bir eğitim projesi-
dir. Bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde 
milli eğitim bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yö-
netmiştir.

Hasan Ali Yücel’den sonra Milli Eğitim Bakanı 
olan Reşat Şemsettin Sirer zamanında Köy Ens-
titüleri Köy Öğretmen Okullarına dönüştürülmüş-
tür. Bu okullar da Demokrat Parti döneminde 27 
Ocak 1954’te kapatılmıştır. Kapatıldığı 1954 ta-
rihine kadar Köy Enstitülerinde 1.308 kadın ve 
15.943 erkek toplam 17.251 köy öğretmeni ye-
tişmiştir.

(Cevap B)

8. II. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen en önem-
li askeri harekatlardan biri olan Normandiya çıkar-
ması, 6 Haziran 1944’te Amerikan, İngiliz ve Ka-
nadalılardan oluşan müttefik güçler tarafından Al-
man işgali altındaki Fransa’nın kuzey sahiline ya-
pıldı. Sonuçta, Fransa Alman işgalinden kurtarıl-
dı.

Normandiya çıkarması, Almanya’nın Fransa’da-
ki işgaline son veren ve Almanya’nın teslim ol-
masını sağlayan gelişmedir.

(Cevap E)
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13. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki tutumu ile ilgi-
lidir. Casablanca Konferansı, II. Dünya Savaşı sı-
rasında ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Baş-
bakanı Churchill arasında gerçekleşen gizli Hitler 
karşıtı bir zirvedir. Türkiye’nin burada Müttefik dev-
letlerin desteğini almaya çalışması gibi bir durum 
söz konusu değildir.

(Cevap E)

9. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na kurucu üye olarak 
katılacak devletlerin Mart 1945’e kadar mihver 
devletlere savaş açması gerektiği şartı, II. Dünya 
Savaşı’nın sonlarına doğru 4-11 Şubat 1945’te 
toplanan Yalta Konferansı’nda alınmıştır.

(Cevap A)

14. Atlantik Bildirisi, 14 Ağustos 1941 tarihinde II. Dün-
ya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere tarafından 
yayınlanmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda İngil-
tere Başbakanı Churhill ile savaşa daha girme-
miş olan ABD Başkanı Roosevelt arasında ya-
pılan görüşmeler sonrasında yayınlanan bildiri-
dir. Bu bildiride, ulusların kendi geleceklerini ken-
dilerinin saptaması, uluslararası işbirliğinin ger-
çekleştirilip geliştirilmesi ilkelerine yer verilmiş-
tir.

(Cevap C)

10. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler, Tür-
kiye’de II. Dünya Savaşı döneminde gerçekleşen 
gelişmelerdir. Ancak 6-7 Eylül Olayları, İstanbul’da 
yaşayan Rum azınlığa karşı 6-7 Eylül 1955’te ger-
çekleşen organize toplu saldırıdır. Selanik’te Ata-
türk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldı-
ğı yönünde yalan bir haberin yayılması üzerine, 
İstanbul’da yaşayan gayrimüslimler hedef haline 
getirilmiş, sokaklara dökülen binlerce kişi gayri-
müslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıkmıştır.

(Cevap E)

15. II. Dünya Savaşı dönemi liderleri Türkiye’de İsmet 
İnönü, ABD’de Roosevelt, İtalya’da Benito Mus-
solini, SSCB’de Stalin olmuştur. Fakat İngiltere’de 
Hamilton değil Winston Churchill bulunmaktadır.

(Cevap B)

11. Südet Krizi → 1938

 Barbarossa Harekatı → 1941

 Adana Görüşmesi → 1943

 Yalta Konferansı → 1945

 yıllarında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kronolojik 
sıralaması “E” seçeneğinde yer almaktadır.

(Cevap E)

12. Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla 
ve Perihan Altındağ Sözeri, Ankara ve İstanbul 
Radyolarının sürekli yayına başladığı yıllarda ses 
sanatçısı olarak görev yapmışlardır. Behçet Ne-
catigil 1916-1979 yılları arası yaşamış olan Türk 
şair, öğretmen ve çevirmendir. Modern Türk şiiri-
nin önde gelen şairlerindendir.

(Cevap D)

16. II. Dünya Savaşı’na giden dönemde İngiltere Baş-
bakanı Chamberlian ile özdeşleşen politika, ya-
tıştırma politikasıdır.

İngiltere, Başbakan Neville Chamberlain’le öz-
deşleşen ve adına “Appeasement” denilen Ya-
tıştırma politikasıyla Hitler’i durdurmak istemiş-
tir. Buna göre Hitler’e Çekoslovakya toprağı olan 
Sudetler bölgesi verilecek, böylece Hitler 
SSCB’ye yönelecek, hatta İngiltere ile ittifak ya-
pacaktı. Ancak Hitler, Bismarc’tan çok Napol-
yon’a benzediği için onu bu plan ve politika da 
durduramamıştır.

(Cevap C)
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5. İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Almanya Mars-
hall yardımı alan ülkelerdir. Ancak komünist reji-
mi benimsemiş olan Arnavutluk’un ABD’nin Mars-
hall yardımlarından yararlanması beklenemez.

Marshall Planı, ABD’nin ekonomik sıkıntı yaşa-
yan Batı Avrupa ülkelerini Sovyet Rusya’nın et-
kisinden kurtarmak için hazırladığı ekonomik 
yardım ve kalkınma planıdır.

(Cevap E)

1. NATO, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1949 yılında 
SSCB’nin yayılmacı politikası ve komünizm tehli-
kesine karşı oluşturulmuş askeri işbirliği ve savun-
ma paktıdır.

NATO’nun kuruluş amacı, Birleşmiş Milletler An-
laşması çerçevesinde üyelerinin güvenliğini sağ-
lamak ve istikrarın gelişmesine yardım etmek-
tir.

(Cevap D)

6. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD öncülüğünde 
kapitalist ülkelerin oluşturduğu NATO’ya karşılık, 
SSCB öncülüğünde komünist ülkeler tarafından 
1955 yılında Varşova Paktı kurulmuştur.

Varşova Paktı, 1955’te Doğu bloku ülkelerinin 
oluşturduğu askeri savunma ve işbirliği paktıdır.

(Cevap C)

2. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında 
1955 yılında kurulan Bağdat Paktı, Irak’ın pakttan 
ayrılmasından sonra CENTO adını almış, merke-
zi de Ankara’ya taşınmıştır.

SSCB tehdidine karşı kurulan Bağdat Paktı’nın 
temeli Türkiye ve Irak arasında atılmış, daha 
sonra pakta İngiltere, İran ve Pakistan da katıl-
mıştır.

(Cevap B)
7. 1 Ekim 1949 tarihinde Mao Zedong önderliğinde-

ki komünistler tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ku-
rulmuştur.

(Cevap A)

3. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye üzerinde yo-
ğun bir Rus baskısı meydana gelmiş ve SSCB 
tehlikesine karşı Türkiye batıya ve ABD’ye yakla-
şarak NATO ve Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur.

(Cevap D)

4. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in 
başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın merkezi Hollanda’nın Lahey kentindedir. 
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nden seçilen 15 
yargıçtan oluşur.

(Cevap A)

8. Balkan Paktı, 1953 yılında Türkiye, Yunanistan ve 
Yugoslavya arasında imzalanmıştır.

SSCB tehdidine karşı Türkiye, Yunanistan ve 
Yugoslavya arasında 28 Şubat 1953’te “Dost-
luk ve İşbirliği Anlaşması” imzalanarak Balkan 
Paktı kurulmuştur.

(Cevap B)

9. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
II. Dünya Savaşı sonrasında devletçiliğin sona er-
mesi ile Türkiye ekonomisinde uygulanan politi-
kalardır. Ancak KİT’lerin özelleştirilmesi 1980’ler-
de gündeme gelmiştir.

(Cevap C)
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13. Verem aşısı → 1920’li yıllar

 Çocuk felci aşısı → 1952

 Hepatit B aşısı → 1981 

 yılında bulunmuştur. Dolayısıyla doğru sıralama 
“B” seçeneğinde bulunmaktadır.

(Cevap B)

16. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
1954-1959 yılları arasında yaşanan Ortadoğu buh-
ranlarının sonuçları arasında yer almaktadır. An-
cak, İsrail Devleti’nin kurulmasının bu sonuçlar-
dan biri olduğu söylenemez. İsrail Devleti, II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra 1948 yılında kurulmuş, Or-
tadoğu buhranlarının sonuçları değil, nedenleri 
arasında yer alarak Arap-İsrail Savaşlarına yol aç-
mıştır.

(Cevap E)

14. Bağlantısızlar Hareketi’nin 1955 Bandung Konfe-
ransı’nda aldığı milli kurtuluş savaşlarını destek-
leme, ikili ittifaklara girmeme ve kendi toprakların-
da başka devletlere askeri üs vermeme yönünde 
aldıkları kararlar “barış içinde yaşamanın temel il-
keleri” arasındadır.

1960’yı yılların başlarından itibaren uluslarara-
sı politikada Doğu ve Batı blokları dışında “Bağ-
lantısızlık” adıyla yeni bir hareket ortaya çıkmış-
tır. Bu hareket “Üçüncü Dünya”, “Asya-Afrika 
Bloku” “Bağlantısızlar” gibi isimlerle de nitelen-
dirilmiştir. Bunların hepsinin başlangıç noktası 
Bandung Konferansı’dır. Amacı da, yeni bağım-
sızlık kazanan Asya ve Afrika ülkelerinin, ABD 
ve Sovyet Rusya gibi güçlere karşı varlıklarını 
korumak, Asya ve Afrika ülkeleri arasında birlik, 
beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktı.

(Cevap E)

10. Atatürk’ün ölümünden sonraki süreçte Türkiye, ilk 
kez Kore Savaşı’na asker göndermiştir.

Türkiye, Kore Savaşı’na 4.500 kişilik askeri kuv-
vet göndermiş, Türk askerlerinin Kore Savaşı’n-
da gösterdiği büyük başarılar, Türkiye’nin 18 Şu-
bat 1952’de NATO’ya alınmasında etkili olmuş-
tur.

(Cevap B)

15. Schuman Bildirgesi, 9 Mayıs 1950 tarihinde dö-
nemin Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman 
tarafından okunan ve Fransa ile Batı Almanya’nın 
kömür/çelik sanayilerini tek çatı altında birleştir-
meyi öngören öneridir. Bu bildirge ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu (AET)’nun temeli atılmıştır.

Fransa Dışişleri Bakanı Robert Shuman’ın, Av-
rupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin ger-
çekleşmesini öngören planıdır. Bu doğrultuda 
AKÇT (Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu), AET 
(Avrupa Ekonomik Topluluğu) ve EURATOM 
(Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) kurulmuştur.

(Cevap D)

11. NATO, 1949 yılında II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
SSCB ve komünizm tehlikesine karşı mücadele 
etmek ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak ama-
cıyla kurulmuştur.

NATO’nun önemli maddelerine baktığımızda 
üye ülkelerin askeri güçleri geliştirilecek, toprak 
bütünlüğü korunacak, herhangi bir NATO ülke-
sine saldırı olursa diğer üye ülkelere de saldırı 
sayılacak ve bütün üye ülkeler saldırıya karşı-
lık vereceklerdir.

(Cevap D)

12. Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan 
Hint Yarımadası’nda Pakistan ile Hindistan’ın iki 
ayrı ülke olarak Ağustos 1947’de bağımsızlıkları-
nı ilan etmesiyle başlamıştır. Keşmir halkı 1947’de 
Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da Keşmir 
prensi, Keşmir’in Hindistan’a bağlanmasına karar 
vermiştir.

(Cevap A)
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5. SSCB’nin Ortadoğu’da nüfuz kurmasını önleme-
ye yönelik olarak 1955 yılında kurulan Bağdat Pak-
tı, Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasın-
da imzalanmıştır.

Irak’ın Bağdat Paktı’ndan ayrılmasından sonra 
paktın merkezi Ankara olmuş, adı da CENTO 
(Merkezi Anlaşma Örgütü) olarak değiştirilmiş-
tir.

(Cevap D)

1. Kominform, Stalin’in, Amerika’nın Marshall Pla-
nı’na karşılık 5 Ekim 1947’de kurduğu örgüttür. 
Örgütün amacı, dünyadaki komünist hareketi kont-
rol etmektir. Stalin; SSCB, Polonya, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslav-
ya, Fransa ve İtalya komünist partileri liderlerini 
bir araya getirip bu örgütü kurmuştur.

(Cevap B)

6. Avrupa Konseyi, NATO, Balkan ve Bağdat Paktı, 
Türkiye’nin SSCB baskısı karşısında katıldığı ör-
gütler arasında yer almaktadır. Küçük Antant 1921 
yılında Çekoslovakya, Yugoslavya ve Roman-
ya’nın oluşturduğu ittifak sistemidir.

(Cevap C)

2. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra görülen gelişmeler ara-
sında yer almaktadır. Fakat Rusya’da rejim deği-
şikliğinin yaşanması, çarlık yönetiminin yıkılarak 
yerine SSCB’nin kurulması, I. Dünya Savaşı sıra-
sında yaşanan bir gelişmedir.

(Cevap B)

7. Litvinov Protokolü, SSCB’nin Briand-Kellogg Pak-
tı’nın güttüğü aynı amacı kapsayan bir protokolü 
kendi komşuları arasında da en kısa zamanda yü-
rürlüğe koymak için hazırladığı özel protokoldür. 
Protokol 9 Şubat 1929’da SSCB, Letonya, Eston-
ya, Romanya ve Polonya tarafından imzalanmış-
tır.

(Cevap A)

3. Ahali Cumhuriyet Partisi ve Amele ve Çiftçi Parti-
si, Atatürk döneminde kurulan partilerdir. Fakat 
Milli Kalkınma Partisi, 22 Eylül 1945 tarihinde Ata-
türk sonrası dönemde kurulan bir partidir.

(Cevap A)

4. Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Varşova Paktı, Bir-
leşmiş Milletler ve Bağdat Paktı Atatürk dönemin-
den sonra kurulan örgütlerdir. Küçük Antant, 1921 
yılında Çekoslovakya, Yugoslavya ve Roman-
ya’nın aralarında kurdukları bir işbirliği ve ittifak 
sistemidir. Atatürk döneminde yaşanan bir geliş-
medir.

(Cevap E)

8. Truman Doktrini, 1947’de ABD’nin SSCB’ye kar-
şı Türkiye ve Yunanistan’a ekonomik ve askeri 
yardım yapılmasını öngören planıdır.

Truman Doktrini, ABD Başkanı Truman’ın Tür-
kiye ve Yunanistan’a Sovyet Rusya karşısında 
ekonomik ve askeri yardımın yapılmasını öngö-
ren planıdır. Bu plan doğrultusunda  ABD, Yu-
nanistan’a 300 milyon, Türkiye’ye de 100 mil-
yon dolarlık askeri yardım yapmıştır.

(Cevap B)
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13. Türkiye 1950’de BM’nin çağrısına uyarak Kore  
Savaşı’na asker göndermiş ve Türk askerlerinin 
Kore Savaşı’nda gösterdiği büyük başarılar, Tür-
kiye’nin NATO’ya üye olmasında etkili olmuştur.

Türkiye SSCB tehdidine karşı güvenliğini sağ-
lamak için 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye ol-
muştur. Türkiye’nin Kore Savaşı’nda gösterdiği 
başarı NATO’ya girişinde etkili olmuş, böylece 
Türkiye-ABD ilişkileri daha da gelişmiş, Türk top-
raklarının güvencesi NATO güvencesi altına 
alınmıştır.

(Cevap C)

9. Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak 
üye olarak kabul edilmesi Ankara Antlaşması ile 
olmuştur. Bu antlaşma 12 Eylül 1963’te imzalan-
mış ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. Türki-
ye-Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluş-
turmaktadır.

1963’te AB ve Türkiye arasında ortaklık antlaş-
ması imzalanmış, 1995’te gümrük birliği kurul-
muş, 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye adaylık 
statüsüne alınmış, 2005’te tam üyelik müzake-
releri başlamıştır.

(Cevap A)

14. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB tehdidi 
karşısında 1953’te Balkan Paktı ve 1955’te Bağ-
dat Paktı’nı imzalamıştır. 1934 Balkan Antantı ve 
1937 Sadabat Paktı, Atatürk dönemi gelişmeleri-
dir.

(Cevap B)

10. Yeşil Kuşak Projesi, ABD Başkanı Jimmy Carter’in 
ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski ta-
rafından 1977’de geliştirilen bir projedir. Yeşil Ku-
şak Projesi’nin amacı, İslam’ı komünizme karşı 
bir savunma olarak kullanarak, SSCB’nin petrol 
zengini Basra Körfezi civarında etkinlik sağlama-
sını engellemekti.

(Cevap E)

15. Soğuk Savaş Dönemi sorunlarından biri olan ve 
günümüze kadar devam eden Keşmir sorunu, Hin-
distan ile Pakistan arasında yaşanmıştır.

Mahatma Gandhi Hindistan bağımsızlık hare-
ketinin siyasi lideri, Muhammet Ali Cinnah da 
Pakistan bağımsızlık mücadelesinin önderidir.

(Cevap D)

11. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler’in 
başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın merkezi Hollanda’nın Lahey kentindedir.

(Cevap B)

12. Dünyanın ilk kez bir nükleer savaşın eşiğine gel-
diği Küba Krizi ve bu krizin hemen ardından nük-
leer silahların kullanımının sınırlandırılmasına yö-
nelik imzalanan SALT-I ve SALT-II Antlaşmaları, 
Soğuk Savaş Dönemi’nden Yumuşama Dönemi’ne 
geçişte etkili olan gelişmelerdir. Ancak Süveyş Kri-
zi’nin yumuşama sürecine geçişle bir ilgisi yoktur.

(Cevap E)

16. II. Dünya Savaşı’ndan sonra CHP içinden dörtlü 
takriri yayımlayarak ayrılıp Demokratik Parti’yi ku-
ranlar Refik Koraltan, Celal Bayar, Adnan Mende-
res ve Fuat Köprülü’dür.

(Cevap A)
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5. Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Norveç, NA-
TO’nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. 
Fakat Yunanistan kurucu üyeleri arasında olma-
yıp NATO’ya Türkiye ile beraber 1952 yılında üye 
olmuştur.

(Cevap A)

1. 1955 yılına Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngil-
tere tarafından kurulan Bağdat Paktı, Irak’ın pakt-
tan ayrılmasından sonra CENTO adını almış, mer-
kezi de Ankara’ya taşınmıştır.

(Cevap A)

6. Benelüks; Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un 
coğrafi olarak birlikteliğini anlatan, politik ve eko-
nomik bir işbirliği temeline oturan birliktir. Avru-
pa’da ekonomik potansiyeli birleştirmek, ortak Av-
rupa pazarı kurmak amacıyla kurulan Gümrük Bir-
liği’ni oluşturan Benelüks devletleri de bu devlet-
lerdir.

(Cevap B)

2. COMECON, 1949 yılında SSCB öncülüğünde sos-
yalist ülkeler arasında ekonomik işbirliğini ve da-
yanışmayı sağlamak amacıyla kurulan komünist 
teşkilattır.

SSCB ideolojik, ekonomik ve askeri işbirliği ama-
cıyla Doğu Bloku ülkelerinde çeşitli kurum ve 
kuruluşlar oluşturmuştur. Bunlar; Kominform, 
Comecon ve Varşova Paktı’dır. 

(Cevap C)

7. ABD, SSCB’nin Ortadoğu’ya asker sokmasını ve 
yerleşmesini önlemek, Ortadoğu’daki Rus nüfu-
zunu kırmak amacıyla Eisenhower Doktrini’ni gün-
deme getirmiş, bu doktrin ile Ortadoğu ülkelerine 
ekonomik ve askeri yardımlarda bulunacağını be-
lirtmiştir.

Ortadoğu buhranları (Arap-İsrail Savaşları ve 
Süveyş Buhranı) sırasında Sovyet Rusya’nın 
Ortadoğu’daki prestijinin artması üzerine ABD, 
Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’ya yerleşmesini ve 
asker sokmasını önlemek için devreye girmiş 
ve Eisenhower Doktrini’ni gündeme getirmiştir. 
Bu doktrin ile, SSCB’nin Ortadoğu’daki nüfuzu-
nu kırmak düşüncesiyle Ortadoğu ülkelerine 
ekonomik ve askeri yardım yapılmasını öngör-
müştür.

(Cevap C)

3. Arnavutluk, Polonya, Romanya ve Bulgaristan Do-
ğu Bloku ülkeleri olup Varşova Paktı’na üye ülke-
ler arasında yer almaktadır. Fakat Yunanistan Ba-
tı Bloku’nda yer alıp NATO’ya üye olan bir devlet-
tir.

(Cevap E)

4. ABD, SSCB’nin yayılmacı politikasına engel ola-
bilmek için Truman Doktrini ve Marshall Planı ile 
Batı ülkelerine ekonomik yardımlarda bulunmuş-
tur.

Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikasına karşı 
ABD de uluslararası politikanın global yapısı 
içinde özgürlük ve demokrasi düzeninin korun-
ması için devreye girmiştir. ABD bu süreçte, Tru-
man Doktrini, Marshall Planı ve Nato’nun kuru-
luşu ile Sovyet yayılmacılığına engel olmak is-
temiştir.

(Cevap D)

8. ABD’nin Marshall Planı’na karşılık SSCB, kendi 
ideolojisini benimseyen uydu ülkelerle ekonomik 
ilişki ve işbirliğini sıkılaştırmak için Molotov Pla-
nı’nı gündeme getirmiştir.

(Cevap E)
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13. Kuzey Atlantik Paktı (NATO), II. Dünya Savaşı’n-
dan sonra 1949 yılında SSCB tehdidine karşı ku-
rulan bir teşkilattır. Türkiye de 1952 yılında bu teş-
kilata üye olmuştur.

II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra özellikle 
Avrupa’da Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politi-
kası ortaya çıkmış ve komünizm tehlikesi baş 
göstermiştir. Bu yayılmacı politikanın önüne geç-
mek amacıyla Brüksel Antlaşması imzalanmış 
ve böylece NATO’nun da temelleri atılmıştır.

(Cevap E)

9. 1955 yılında Kıbrıs Rumları tarafından oluşturu-
lup Türklere karşı saldırı ve cinayetlerde bulunan 
katliamcı örgüt, EOKA’dır. EOKA’nın amacı; ENO-
SİS’i gerçekleştirmek, yani Kıbrıs Adası’nın tama-
mını Yunanistan’a bağlamaktır.

EOKA, Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütüdür. Rum-
lar istekleri kabul edilmeyince örgütü kurarak 
Türklere karşı harekete geçtiler. Gelişmeler iç 
savaşa dönüştü.

(Cevap B)

14. 12 Temmuz Beyannamesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 12 Tem-
muz 1947’de yayımlanan bildiridir. Metin, 1946 se-
çimleri ve sonrasında muhalefet partisi Demokrat 
Parti ile iktidardaki CHP arasında yaşanan şiddet-
li siyasi gerilim üzerine çıkmıştır. Bu bildiri ile İnö-
nü, iktidar ve muhalefete eşit mesafede duraca-
ğını ve aralarında uzlaşma sağlamayı hedefledi-
ğini açıklamıştır.

(Cevap A)

10. Ege Adalarının silahlandırılması, kıta sahanlığı 12 
mil ve fır hattı günümüzde de devam eden Türk-Yu-
nan meseleleri arasındadır. Fakat nüfus mübade-
lesi sorunu, Lozan’dan arta kalan ve Atatürk dö-
neminde yaşanan bir sorun olup 1930 yılında çö-
zümlenmiştir.

(Cevap D)

15. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş dai-
mi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır.

Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkila-
tı’nın en önemli bölümüdür. 15 üyesi olan kon-
seyin ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin da-
imi üyesi ve veto hakkı olan üyelerdir. (5 büyük 
devletin veto hakkının olması uluslararası eşit-
lik ilkesine ters düşmektedir.)

(Cevap B)

11. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen özellikler, 1961 
Anayasası ile ilgili doğru bilgilerdir. Ancak Yük-
seköğretim Kurumu (YÖK), 6 Kasım 1981 yılın-
da kurulmuştur.

1961 ve 1982 Anayasaları halk oyuna sunula-
rak hazırlanmıştır.

(Cevap E)

12. Bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli olan Avrupa Eko-
nomik Topluluğu, 1957 Roma Antlaşması ile ku-
rulmuştur.

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu)’nin AB (Av-
rupa Birliği)’ye dönüşmesi 1 Kasım 1993’te Ma-
astricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) 
ile olmuştur.

(Cevap C)

16. Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar, İs-
met İnönü döneminin son başbakanı da Şemset-
tin Günaltay’dır.

(Cevap D)
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5. Türkiye’nin, NATO’nun kurulmasından sonra bu 
örgüte alternatif olarak kurulmasını önerdiği pakt, 
Doğu Akdeniz Savunma Paktı’dır.

(Cevap A)

1. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
1950-1960 dönemi Demokrat Parti iktidarının ic-
raatları arasında yer almaktadır. Fakat Marshall 
Planı çerçevesinde ABD’den ekonomik yardım 
alınması, daha önce gerçekleşen bir gelişmedir.

(Cevap D)

6. ABD, 1947 yılında, SSCB’nin yayılmacı politika-
sını ve komünizm tehlikesini önlemek amacıyla 
Truman Doktrini’ni ortaya atmış ve Türkiye ile Yu-
nanistan’a ekonomik ve askeri yardımlarda bulun-
muştur.

Truman Doktrini, ABD Başkanı Truman’ın 12 
Mart 1947 tarihinde kongrede yaptığı konuşma-
dır. Doktrin ile Amerikan yönetimi, Sovyet teh-
didi altında bulunan devletleri destekleyecekti. 
Doktrinin ilanı ile ABD, Batı dünyasının liderliği-
ni üstlenmek için ilk adımını atmıştır. Dünyanın 
iki bloka ayrıldığının ilanı olmuştur. Türkiye’nin 
NATO’ya girmesine zemin hazırlamıştır.

(Cevap E)

2. Avrupa Kongresi, 7-11 Mayıs 1948 tarihleri ara-
sında Lahey’de, Avrupa’nın dört bir yanından ka-
tılan 750 delegenin yanı sıra Kanada ve ABD’den 
gözlemcilerle gerçekleştirilmiştir. Bu kongre, Av-
rupa Konseyi’nin kurulmasına giden yolu açan ve 
Avrupa çapında bütünleşmeyi destekleyen bir ge-
lişmedir.

(Cevap B)

7. NATO’ya karşı, sosyalist ülkeler arasında askeri 
ve siyasi işbirliğini sağlamak amacıyla Sovyet Rus-
ya öncülüğünde Doğu Avrupa ülkeleri tarafından 
1955’te kurulan örgüt, Varşova Paktı’dır.

(Cevap A)

3. Demokratik Parti’nin kurulmasına zemin hazırla-
yan ve “Dörtlü Takrir” adını taşıyan önergede Ce-
lal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Re-
fik Koraltan’ın imzası vardır.

CHP milletvekilleri Celal Bayar, Adnan Mende-
res, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ülke ve par-
ti yönetiminde demokratik düzenlemeler yapıl-
ması amacıyla Dörtlü Takrir adı verilen teklifte 
bulundular. Teklifleri kabul edilmeyen Adnan 
Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan par-
tiden ihraç edildiler. Bunun üzerine ihraç edilen 
milletvekilleri 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat 
Parti’yi kurdular.

(Cevap C)

4. Macaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya ve Bul-
garistan, SSCB önderliğinde kurulan Varşova Pak-
tı’na üye devletlerdir.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya ken-
di ideolojisini (komünizm) araç olarak kullanıp 
dünyaya yaymak istemiştir. Bu süreçte savaşın 
sonlarında işgal ettiği ülkelerde (Çekoslovakya, 
Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, 
Doğu Almanya) bazı aşamalarla kendi ideoloji-
sini hakim kılmıştır.

(Cevap B)

8. Balkan Paktı, 1953 yılında SSCB tehlikesine kar-
şı, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 
imzalanmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye üzerinde 
beliren SSCB tehlikesi karşısında Türkiye Avru-
pa Konseyi’ne ve NATO’ya üye olmuş, ayrıca 
Balkan ve Bağdat Paktı’nın kurulmasında etkili 
olmuştur.

(Cevap C)
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14. “Soğuk Savaş” deyimini ilk kez kullanan ABD’li 
ekonomist ve devlet adamı, Bernard Baruch’tur.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve SSCB ön-
cülüğünde iki kutuplu bir dünya oluşmuştur. Do-
ğu Bloku SSCB öncülüğünde, Batı Bloku ise 
ABD güdümündeydi. Bu iki güç arasında reka-
bet her alanda yaşanmıştır. Bu süreçte SSCB 
ve ABD  herhangi bir bölgede sıcak çatışma içe-
risine girmemişlerdir. Fakat dünyanın birçok ye-
rinde yaşanılan askeri ya da siyasal çatışmalar-
da taraf olarak perde arkasında karşı karşıya 
gelmişlerdir.

(Cevap B)

9. ABD’nin, Marshall Planı çerçevesinde Avrupa’ya 
yapacağı yardımların yönetimi ve dağıtımı için ku-
rulan örgüt, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’dür.

(Cevap E)

15. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, II. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra görülen gelişmeler arasın-
da yer almaktadır. Sadabat Paktı, II. Dünya Sa-
vaşı’ndan önce İtalya ve Almanya’nın izlediği sal-
dırgan politikalar karşısında 1937’de Türkiye, İran, 
Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.

(Cevap C)

16. Kore Savaşı (1950-1953) sırasında Türkiye’nin 
Birleşmiş Milletler askeri gücü içerisinde yer alıp 
Güney Kore’ye asker göndererek Kore Savaşı’na 
katılması, Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de NATO’ya 
alınmasında etkili olmuştur.

(Cevap B)

10. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs’ta 1 Ağustos 
1957’de EOKA örgütüne karşı mücadele etmek 
için kurulan silahlı örgüttür. Kıbrıslı Türklerin Rum-
lara karşı verdikleri küçük direniş örgütlenmeleri-
ni tek çatı altında birleştirmiştir.

(Cevap C)

12. Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Macaristan ko-
münist rejimi benimseyen Demir Perde Ülkeleri 
arasında yer almaktadır. Fakat İtalya, Batı Blo-
ku’nda bulunan ülkelerden biridir.

Demir Perde II. Dünya Savaşı’nın sonu olan 
1945 yılından Soğuk Savaş’ın sonu olan 1991 
yılına kadar Avrupa’yı iki ayrı bölüme bölen ide-
olojik çatışma alanlarını ve fiziksel sınırları ta-
nımlar. Demir Perde’nin doğu tarafında Sovyet-
ler Birliği’ne bağlı ya da etkilenmiş ülkeler yer 
almaktaydı.

(Cevap A)

11. Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç blo-
kuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üze-
rinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir 
uluslararası oluşumdur. Soğuk savaş döneminde 
Batı ve Doğu Bloku’nun yanı sıra üçüncü bir blok 
olmuştur.

Bağlantısızlar Hareketi’ne öncülük eden devlet-
ler Yugoslavya (Tito), Mısır (Nasır) ve Hindistan 
(Nehru)’dır.

(Cevap E)

13. Türkiye’nin NATO’ya üye olması, ABD’nin Truman 
Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde Türkiye’ye 
askeri ve ekonomik yardımlarda bulunması Türk- 
Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinde etkili olmuş-
tur. İsrail Devleti’nin kurulmasının, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin iyileşmesi üzerinde herhangi bir etkisi 
yoktur.

(Cevap D)
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5. ABD, komünizm tehdidi altındaki ülkelere mali ve 
askeri yardım yapacağını 1947’de Truman Dokt-
rini ile açıklamış, bu doğrultuda Türkiye’ye ve Yu-
nanistan’a yardımlarda bulunmuştur.

(Cevap C)

1. Türkiye, Birleşmiş Milletler askeri gücü içerisinde 
Kore’ye 4.500 kişilik asker göndermiştir.

Türkiye ve Yunanistan NATO’ya birlikte kabul 
edilmiştir.

(Cevap E)

6. 1950 genel seçimleri yapıldığı sırada Demokrat 
Parti lideri Celal Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi li-
deri de İsmet İnönü idi.

(Cevap A)

2. CENTO, 1955’te oluşturulan Bağdat Paktı’nın de-
vamı niteliğinde oluşan bir kuruluştur. Türkiye, İran, 
Irak, İngiltere ve Pakistan arasında oluşturulan bu 
pakt, Irak’ın ayrılmasından sonra CENTO adını 
almıştır.

(Cevap D)

7. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, 
Marshall Planı ile güdülen amaçlar arasında bu-
lunmaktadır. Fakat Marshall Planı ile, Avrupa’dan 
ABD’ye değil, ABD’den Avrupa’ya mali yardım sağ-
lanmıştır.

ABD Dışişleri Bakanı George Marshall’ın 5 Ha-
ziran 1947 tarihinde Harward Üniversitesi’nde 
yaptığı Avrupa ekonomisi ile ilgili konuşmanın 
planlı bir şekilde uygulanmasıdır. Plan sayesin-
de Avrupa ekonomik bakımdan kalkınacak ve 
güçlenecekti. Türkiye’nin de dahil olduğu 16 Av-
rupa ülkesi “Avrupa Ekonomik Kalkınma Prog-
ramı” hazırlayarak 22 Eylül 1947’de Amerika’ya 
sundular. ABD programı kabul etti ve 3 Nisan 
1948’de “Dış Yardım Kanunu” çıkartarak yar-
dımlara başladı.

(Cevap D)

3. Birleşmiş Milletler Örgütü → 1945

 Bağdat Paktı → 1955

 NATO → 1949

 Balkan Paktı → 1953 yılında kurulmuştur.

 Dolayısıyla doğru sıralama “B” seçeneğinde yer 
almaktadır.

(Cevap B)

4. Balkan Paktı 28 Şubat 1953 yılında Türkiye, Yu-
nanistan ve Yugoslavya arasında Ankara’da im-
zalanmıştır.

Balkan Paktı, Sovyetler Birliği’nin Balkanlarda-
ki etkisine karşı caydırıcı bir rol oynaması için 
kurulmuş, bu antlaşma, üç ülke arasında nihai 
askeri işbirliğinin yolunu açmıştır.

(Cevap B)

8. II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan dolarının 
altına çevrilebilirliği kuralını getiren altın kambiyo 
standardı, Bretton Woods Konferansı’nda kabul 
edilmiştir. Bretton Woods Konferansı, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra dünyada uygulanacak ulusla-
rarası para sistemini kararlaştırmak için toplan-
mıştır.

(Cevap E)
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13. Demokrat Parti, 1946 yılında Celal Bayar’ın baş-
kanlığında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Re-
fik Koraltan tarafından kurulmuştur.

14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerde Türkiye’de 
tek parti iktidarı dönemi sona ermiştir. Seçimle-
rin sonucuna göre Demokrat Parti %55,2 oy ala-
rak birinci parti olmuştur. DP 408 milletvekili ile 
CHP ise 69 milletvekili ile meclise girmiştir. Böy-
lece 27 yıldır ülkeyi tek başına yöneten CHP ik-
tidarı sona ermiştir. 22 Mayıs 1950’de Celal Ba-
yar T.C.’nin 3. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cum-
hurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi 
verilen Adnan Menderes 19. Cumhuriyet Hükü-
meti’ni kurmuştur. Ekonomik olarak liberal eko-
nomiyi savunan Demokrat Parti 10 yıl iktidarda 
kalmış ve 1960 askeri darbesi ile iktidarı son 
bulmuştur.

(Cevap B)

9. Soruda maddeleri verilen ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun kurulmasına zemin hazırlayan ant-
laşma, 1957 Roma Antlaşması’dır.

(Cevap C)

14. Marshall Planı, Truman Doktrini, NATO’nun kurul-
ması ve Eisenhower Doktrini SSCB’nin yayılma-
cı politikasını önlemek için ABD tarafından alınan 
tedbirlerdir. Kominform, SSCB öncülüğünde Do-
ğu Bloku ülkeleri arasındaki siyasi ilişkileri ve iş-
birliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan komünist 
teşkilattır.

(Cevap E)

10. Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD öncülüğünde Ba-
tı Bloku ülkelerinin oluşturduğu NATO’ya karşılık, 
Doğu Bloku ülkeleri de SSCB öncülüğünde Var-
şova Paktı adı verilen askeri savunma paktını oluş-
turmuşlardır.

(Cevap D)

11. 1959’da Adnan Menderes’in de imzaladığı fede-
ral bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını öngören 
antlaşma, Londra Antlaşması’dır.

1955 yılında Kıbrıs’taki Rumların, Enosis adı ve-
rilen Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlama 
amaçları doğrultusunda kurdukları katliamcı ör-
güt EOKA, Kıbrıs Türklerine karşı kanlı katliam-
lara başlamış ve kahraman Kıbrıs Türklerinin 
şanlı direnişi ile karşılaşmıştır. Türkiye 1956’da 
adanın paylaşımı (taksim) tezini ortaya atmış-
tır. Daha sonra Türkiye, İngiltere ve Yunanis-
tan’ın katıldığı konferanslar neticesinde imzala-
nan 1959 ve 1960 Zürih ve Londra Antlaşmala-
rı ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhur-
başkanlığına Rum lider Makarios, yardımcılığı-
na da Türk lider Dr. Fazıl Küçük getirilmiştir.

(Cevap C)

12. Susuz Yaz, 1963 yapımı dramatik Türk filmidir. Yö-
netmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı filmin başrol-
lerinde Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve aynı zamanda 
filmin yapımcısı da olan Ulvi Doğan oynamışlar-
dır. Türkiye’de sansür engeline takılan, bu neden-
le de ilk gösterimi Haziran 1964’te Berlin Film Fes-
tivali’nde yapılan “Susuz Yaz”, bu festivalin büyük 
ödülü olan Altın Ayı’yı kazanmış ve Türk sinema 
tarihinde uluslararası ödül alan ilk film olmuştur.

(Cevap A)
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5. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Hindistan Başbakanı Nehru öncülüğünde başla-
tılan Bağlantısızlar Hareketi’nin temel ilkeleri ara-
sında yer almaktadır. Ancak milli kurtuluş müca-
delelerine karışmamak gibi bir amacı olmayıp ba-
ğımsızlık mücadelelerine destek vermeyi ilke ola-
rak benimsemiştir.

(Cevap C)

1. Türkiye’de ilk başarılı organ nakli operasyonu 3 
Kasım 1975 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal ta-
rafından bir anneden alınan böbreğin oğluna nak-
ledilmesiyle gerçekleşmiştir.

(Cevap D)

6. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
SSCB’nin Afganistan’ı işgalinin sonuçları arasın-
da yer almaktadır. Ancak SSCB’nin Afganistan’ı 
işgal girişimi başarılı olamamış, Cenevre Antlaş-
maları (14 Nisan 1988) ile Afganistan’dan çekil-
mek zorunda kalmıştır.

ABD Vietnam’da nasıl bir bataklığa saplanmış-
sa, Sovyet Rusya da Afganistan’da aynı şekil-
de bir bataklığa saplanmıştır.

Sovyet Rusya’nın Afganistan’ı işgali, bu ülkenin 
Batı ve ABD ile yumuşama sürecini olumsuz et-
kilemiş ve Batı Bloku 1980’de Moskova’da ya-
pılan olimpiyatları boykot etmiştir. Ayrıca SALT-
II Antlaşmaları yürürlüğe girmemiştir.

(Cevap E)

2. 1968 yılında yayınlanan Nixon-Kissinger Doktri-
ni’ne göre ABD yönetimi, SSCB ile ilişkilerini öl-
çülülük, realizm ve bağlantılılık ilkelerine göre dü-
zenleyeceğini beyan etmiştir. ABD Başkanı Ric-
hard Nixon bu doktrin ile, Asya’da izlediği sertlik 
politikasından vazgeçmiştir.

(Cevap E)

7. Çok Taraflı Kuvvet Projesi, 1960’ların başında ABD 
tarafından öne sürülen Batı Bloku çerçevesinde 
nükleer gücün kullanımının paylaşılması önerisi-
dir. ABD bu yolla, Avrupalı müttefiklerini nükleer 
silah üretimi yerine, nükleer silah paylaşımına ik-
na etmeye çalışmıştır.

(Cevap B)

3. ARPANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi 
Ağı), Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bün-
yesine bağlı ARPA tarafından geliştirilen dünya-
nın ilk paket dağıtım ağı ve evrensel internetin ön-
cüsüdür.

(Cevap D)

4. Yumuşama döneminin başlamasında birinci de-
recede rol oynayan ABD ve SSCB liderleri, Kruş-
çev ve Kennedy’dir.

Yumuşama politikasının ortaya çıkmasında kon-
vansiyel silahlardan nükleer silahlara geçiş 
önemli etken olmuştur. 1950’li yılların sonlarına 
doğru SSCB ve ABD’nin nükleer silahlanma ya-
rışında birbirine denk güçler haline gelmesi, dün-
yayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmiştir. (Kü-
ba Buhranı). Her iki devletin de çıkması muhte-
mel bir nükleer savaşta aynı şekilde zarar gö-
recek olmaları, savaşa yol açacak çatışmaları 
engellemeyi zorunlu kılmıştır. Bu sebeple ABD 
Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşçev, 
1961’de bir araya gelerek yumuşama sürecini 
başlatmıştır. Bu süreçte bloklar, silahsızlanma 
ve bazı silahlarda sınırlandırma yolunu seçmiş-
lerdir.

(Cevap C)

8. Johnson Mektubu, ABD Başkanı Lyndon B. John- 
son tarafından Türkiye Başbakanı İsmet İnönü’ye 
5 Haziran 1964 tarihinde gönderilen, Türkiye’nin 
Kıbrıs’a müdahalesini önlemek amacıyla yazılmış 
mektuptur.

(Cevap A)
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13. 1978 Camp David Antlaşması ile İsrail’i tanıyan 
ilk Arap ülkesi Mısır olmuştur.

Arap-İsrail anlaşmazlığına çözüm bulmak için 
ABD arabuluculuğu ile 1978’de Camp David 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ilk kez 
bir Arap devleti Mısır, İsrail’i tanımıştır. İsrail, Si-
na’dan çekilmiş, özerk bir Filistin yönetiminin ku-
rulması öngörülmüştür.

(Cevap E)

9. Stratejik Savunma Girişimi, bilinen adıyla Yıldız 
Savaşları, 1980’li yıllarda, ABD’de o zamanki baş-
kan Ronald Reagan tarafından geliştirilen bir as-
keri tasarıdır. Bu proje, ABD’nin soğuk savaş dö-
nemindeki rakibi SSCB’nin kıtalar arası balistik fü-
zelerini uzaydan kontrol edilen lazer ışınları ile he-
nüz Amerikan topraklarına ulaşmadan yok etme-
si üzerine kurulu bir bilimkurgu ürünü, gerçekdışı 
projedir.

(Cevap C)

14. Türkiye’nin 1970-1980 yılları arasında izlediği Or-
tadoğu politikasının en önemli ilkesi, Arapların ken-
di aralarındaki çekişmelere karışmayarak tarafsız 
tutum sergilemek olmuştur.

(Cevap D)

10. Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs’ta 1 Ağustos 
1958’de EOKA örgütüne karşı mücadele etmek 
için kurulan silahlı örgüttür. 1 Ağustos 1976 tari-
hinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı-
ğı’na dönüştürülmüştür.

Kıbrıs Türkleri, Rum saldırılarına karşı kendile-
rini savunmak amacıyla Volkan, Magusa Türk 
Birliği ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurmuş-
tur.

(Cevap B)

15. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen hükümler, Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin anayasasının esasları ile ilgi-
li doğru bilgilerdir. Ancak veto hakkı sadece cum-
hurbaşkanına ait olmayıp yardımcısının da veto 
hakkı bulunmaktadır.

(Cevap C)

11. Glasnost ve Perestroyka, SSCB’de 1980’li yıllar-
dan itibaren gerçekleştirilen ekonomik ve siyasi 
sistemi yeniden yapılandırma ve reform hareket-
leridir. SSCB devlet başkanı Mihail Gorbaçov ta-
rafından uygulanmıştır.

Glasnost ve Perestroyka, devlet hayatında açık-
lığı ve demokratikleşmeyi, ekonomik ve siyasi 
sistemi yeniden yapılandırmayı amaçlayan po-
litikalardır.

(Cevap D)

12. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, so-
ğuk savaş sonrası Türkiye’nin Kafkasya politika-
sı açısından önemli gelişmelerdir. AT’nin Rusya 
ile ilişkilerini geliştirmesinin, Türkiye’nin Kafkasya 
politikası ile ilgisi yoktur.

(Cevap A)

16. ABD Başkanı Johnson’ın İsmet İnönü’ye gönder-
diği bir mektupla, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri ha-
rekat düzenlemesini onaylamadığını bildirmesi, 
Türk-ABD ilişkilerinin gerginleşmesine yol açmış-
tır. Ancak Türkiye bu mektuba rağmen Kıbrıs’a as-
keri harekat düzenlemiştir. ABD de bunun üzeri-
ne Türkiye’ye yaptığı ekonomik yardımları kese-
rek silah ambargosu uygulamıştır.

(Cevap C)
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1. 1960-1970 arasında Doğu ve Batı bloklarının ya-
pılarında önemli değişiklik ve gelişmeler yaşan-
mış, bu gelişmeler Sovyet Rusya ve ABD’nin ken-
di blokları içindeki “tekelci” konumlarını zayıflat-
maya başlamıştır. Yumuşama (detant), uluslara-
rası ilişkilerde blokların gerginliğini azaltmak için 
karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği bir dönem olmuş-
tur. Bu dönemde izlenen politikalarla Doğu - Batı 
ilişkilerinde çatışma ve gerginlik nispeten azalmış-
tır. Fakat, nükleer silahlanma yarışı hız kazanma-
mış, tam tersi Küba Buhranı ile dünyanın bir nük-
leer savaşın eşiğine gelmesiyle birlikte, iki süper 
güç arasındaki ilişkilerde yumuşamanın ne kadar 
gerekli olduğu görülmüş, nükleer silahların kulla-
nımının sınırlandırılması yönünde çalışmalara baş-
lanmıştır.

(Cevap D)

4. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
yumuşama dönemi (1970-1990) çatışma ve ger-
ginlikleri arasında yer almaktadır. Ancak II. Körfez 
Savaşı, ABD’nin, 11 Eylül 2001’de New York ve 
Washington’da yapılan terör saldırılarından son-
ra, 20 Mart 2003’te Irak’a yaptığı askeri müdaha-
ledir.

11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan terörist saldı-
rı, terör ve terörle mücadele kavramını daha da 
önemli hale getirmiş ve ABD terörizme savaş 
açarak Afganistan’daki Taliban yönetimine kar-
şı bu ülkeye askeri müdahalede bulunmuştur.

(Cevap B)

2. Küba Buhranı; SSCB’nin Küba’ya ABD’ye yöne-
lik füzeler yerleştirmesi ve bunun ABD tarafından 
öğrenilmesiyle ortaya çıkan buhrandır. Füzelerin 
karşılıklı sökülmesiyle sorun sona ermiştir. (SSCB, 
Küba’daki füzeleri, Türkiye’deki ABD’ye ait Jüpi-
ter füzelerinin sökülmesi karşılığında sökmüştür.) 
Küba Buhranı ile insanlık bir nükleer savaşın eşi-
ğine gelmiş, bu da iki süper güç arasındaki yumu-
şamanın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir.

Domuzlar Koyu Çıkarması, ABD’nin Küba’daki 
Fidel Castro yönetimini devirmek amacıyla yap-
tığı girişimdir. Castro yönetimini yıkmak için mu-
halifleri desteklemiş, ancak başarılı olamamış-
tır.

(Cevap A)

3. Küba Buhranı’ndan sonra ABD ve SSCB nükleer 
silahsızlanma ve bu silahları sınırlandırma yolun-
da önemli adımlar atmış ve bu yönde Helsinki Ni-
hai Senedi, Salt - I, Salt - II Antlaşmaları, Eşik Ant-
laşması, Deniz Yatağı Antlaşması imzalanmıştır. 
Fakat Cenevre Antlaşması, bu doğrultuda imza-
lanan antlaşmalardan biri değildir. SSCB’nin Af-
ganistan’ı işgal girişimi sonucunda yapılan bir ant-
laşma olup Cenevre Antlaşması ile Sovyet Rus-
ya, Afganistan’dan çekilmiştir.

(Cevap E)

5. Hindistan ve Pakistan, nüfusunun çoğunluğu Müs-
lüman olan ve jeopolitik özelliği nedeniyle önem 
kazanan Keşmir Bölgesi nedeniyle sürekli ve kök-
lü bir dostluk kuramamış, Keşmir yüzünden za-
man zaman iki ülke arasında bazı sınır çatışma-
ları yaşanmıştır.

(Cevap C)

6. Sovyet Rusya, Afganistan’ı ele geçirerek Basra 
Körfezi’ne, Hint Okyanusu’na ve Ortadoğu petrol-
lerine sahip olmak istenmiştir. Sovyet Rusya 27 
Aralık 1979’da Afganistan’ı işgale başlayınca, Rus-
ya’nın bu askeri harekatına çevre ülkeler, batılı 
devletler ve ABD tepki göstermiştir. Afganlılar, Sov-
yet Rusya’ya karşı bir gerilla savaşı başlatmışlar, 
Afgan milliyetçilerinin başlattığı direniş hareketi 
Cenevre Antlaşmaları (14 Nisan1988) ile sona er-
miştir. SSCB, 1988-1989 yılları içinde Afganis-
tan’dan çekilmiştir. Böylece ABD Vietnam’da na-
sıl bir bataklığa saplanmışsa, Sovyet Rusya da 
Afgansitan’da aynı şekilde bir bataklığa saplan-
mıştır. SSCB’nin Afganistan’ı işgali, bu ülkenin Ba-
tı ve ABD ile yumuşama sürecini olumsuz etkile-
miş ve Batı Bloku 1980’de Moskova’da yapılan 
olimpiyatları boykot etmiştir. Ayrıca, ABD Kongre-
si Salt - II Antlaşması’nı onaylamamış ve yürürlü-
ğe girmemiştir.

(Cevap D)

7. ABD, Vietnam’daki gerilla savaşında büyük kayıp-
lar vermiş, Nixon Doktrini (Guam Doktrini) ile, bun-
dan böyle dünyanın neresinde olursa olsun Viet-
nam örneği savaşlara girmeme konusundaki po-
litika değişikliğine gitmiştir.

(Cevap C)



144

KOZMİK ODA

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI)

TA
R

İH
 S

O
R

U
 B

A
N

K
A

SI

TEST • 2

8. Arap - İsrail Savaşları sırasında, batılı ülkeler ve 
ABD İsrail’e destek verince, Araplar petrolü batı-
ya karşı bir silah olarak kullanmaya karar vermiş-
ler; ancak bu durum pek kolay olmamıştır. Çün-
kü, batının ve ABD’nin başka petrol kaynakları da 
(Venezuela, Nijerya, Endonezya) vardı. Arap ül-
kelerinin petrol fiyatlarını artırması sanayileşmiş  
batılı ülkelerde kolay atlatıldı. Ayrıca batılı ülkeler, 
özellikle Arapların aldığı kendi sanayi mamülleri-
ne zam yaptılar. Böylece Arap ülkeleri petrolü pa-
halı sattılar, fakat aldıklarını da pahalıya aldılar. 
Olan gelişmekte olan fakir ülkelere oldu. Dolayı-
sıyla petrol ihraç eden Arap ülkelerinin batının zen-
gin ülkelerine vurmak istedikleri darbenin acısı ge-
ri kalmış ya da gelişmekte olan Müslüman ülkele-
rin sırtından çıkmıştır.

(Cevap A)

9. İrangate Olayı, İran - Irak Savaşı’nın (1980-1988) 
önemli gelişmelerinden biri olup ABD’nin İran’a 
gizlice silah satması olayıdır. İrangate Olayı adıy-
la bilinen bu olay, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi 
üyesi Yarbay Oliver North’un İsrail üzerinden İran’a 
silah satması ve bu olayın 1986 yılında ortaya çık-
masıdır. Bu süreçte Oliver North suçlu bulunarak 
yargılanmış, ABD Başkanı Reagen’ın ise suçlu ol-
madığı kanaatine varılmıştır.

İran - Irak Savaşı’nın kazananı olmamış, daha 
doğrusu kazananı bu ülkelere silah satan ülke-
ler olmuştur.

(Cevap D)

10. ABD Başkanı Johnson’ın, Başbakan İsmet İnö-
nü’ye; Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müdahalesini 
onaylamadıklarını içeren bir mektup göndermesi 
(Johnson Mektubu Olayı)  ama buna rağmen Tür-
kiye’nin müdahalede bulunması ve bunun sonu-
cunda da ABD’nin Türkiye’ye yönelik silah ambar-
gosu uygulamaya başlaması ve Türkiye’deki 
ABD’ye ait Jüpiter füzelerinin bilgi verilmeden sö-
külmesi 1960’tan itibaren iki ülke arasında bazı 
sorun ve krizlere yol açmıştır.

(Cevap E)

11. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, Tür-
kiye ve Yunanistan arasında yaşanan sorunlara 
örnektir. Ancak Asala sorunu, Yunanistan ile de-
ğil, Ermeniler ile yaşanmıştır. Ermeni terör örgü-
tü olan ASALA’nın amacı; I. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermenile-
re sözde soykırım yapıldığı iddiasıyla Türk toprak-
ları üzerinde bir Ermeni Devleti kurmaktı. 1975’ten 
itibaren yurtdışındaki görevlilerimiz, elçiliklerimiz 
ve kuruluşlarımıza yönelik saldırılarda bulunmuş-
lar, Türkiye’ye yönelik terör hareketini başlatmış-
lardır.

(Cevap B)

12. 1955 yılında Kıbrıs’taki Rumların ENOSİS adı ve-
rilen Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlama amaç-
ları doğrultusunda kurdukları katliamcı örgüt EO-
KA olup Kıbrıs Türklerine karşı kanlı katliamlara 
girişmiştir.

(Cevap A)

13. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
1961 Anayasası ile gerçekleştirilen düzenlemeler 
arasında yer almaktadır. Fakat, E seçeneğinde 
verilen bilgi yanlıştır. Cumhuriyet Senatosu kaldı-
rılmamış, 1961 Anayasası ile parlamentoda 
TBMM’nin yanında Cumhuriyet Senatosu oluştu-
rulararak, iki meclisli parlamenter sisteme geçil-
miştir. Cumhuriyet Senatosu, 1982 Anayasası ile 
kaldırılmıştır.

(Cevap E)

14. Kenan Evren, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin baş 
mimarıdır. 12 Eylül Darbesi’ni gerçekleştirmesi ile 
tanınmış, bu darbenin ardından Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmiştir. 
Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanlığını ve Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin 17. Genelkurmay Başkanlığını 
yapmış Türk asker ve devlet adamıdır.

1980 Askeri Darbesi ile Kenan Evren devlet baş-
kanı oldu, Süleyman Demirel’in başbakan oldu-
ğu hükümet görevden alındı, TBMM lağvedildi, 
1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Tür-
kiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri 
dönem başladı. Bu dönem yaklaşık dokuz yıl 
sürdü. 12 Eylül 1980 darbesi ardından partiler 
lağvedildi, parti liderleri yargılandı.

(Cevap C)
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5. Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Her-
sek 1991’de Yugoslavya’nın dağılmasıyla kurulan 
devletlerdir. Arnavutluk, bu devletlerden biri değil-
dir.

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla kurulan dev-
letler; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bos-
na-Hersek, Makedonya ve Karadağ’dır.

(Cevap C)

1. SSCB’nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlı-
ğını ilan eden Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke, Tür-
kiye olmuştur.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türki-
ye, bağımsız Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan 
ülke olmuş ve gereksinim duyacakları her ko-
nuda kendilerine yardım ve destek sözü vermiş-
tir. 

(Cevap B)

6. Nil, Asi ve Dicle Nehirlerinin her biri zaman zaman 
Ortadoğu’da su sorunlarının yaşanmasına neden 
olmuştur.

(Cevap E)

2. Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şu-
bat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Aze-
ri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından 
toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

(Cevap B)

7. İlk Türkçe içerikli web sayfaları ODTÜ ve Bilkent 
Üniversitelerinin web siteleri olmuştur. Bunu, dok-
sanlı yılların sonunda hayata geçen Ekşi sözlük 
ve Mynet gibi siteler takip etmiştir.

(Cevap C)

3. 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla ona uydu olan 
Estonya, Litvanya ve Tacikistan gibi devletler ba-
ğımsızlıklarını ilan ederek Rusya’dan ayrılmışlar-
dır.

1985’ten itibaren başlayan Gorbaçov reformla-
rı (Glasnost ve Perestroyka) SSCB’yi temelden 
sarsmıştır. 1989’dan itibaren de SSCB’ye uydu 
durumda olan ülkeler Moskova’dan kopmaya 
başlamıştır.

(Cevap D)

4. Hülya Şenyurt, Barcelona’da 1992’de düzenlenen 
olimpiyat oyunlarında judoda bronz madalya ka-
zanarak olimpiyatlarda ilk madalya kazanan Türk 
kadın sporcu olarak tarihe geçmiştir.

(Cevap A)

8. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde 2.725.000 
km2 ile yüzölçümü en büyük olan ülke, Kazakis-
tan’dır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde Kırgızis-
tan yüzölçümü en küçük, Kazakistan ise yüzölçü-
mü en fazla olanıdır.

(Cevap D)
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13. I. ve III. öncüllerde verilen gelişmeler, Kıbrıs so-
runu ile ilgili doğru bilgilerdir. Ancak II. ve IV. ön-
cüllere ulaşılamaz.

Annan Planı, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete-
ri Kofi Annan tarafından hazırlanan ve Birleşik 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını hedefleyen 
plandır. Kofi Annan’ın 11 Kasım 2002’de Kuzey 
ve Güney Rum yönetimlerine sunduğu plan, 
1974’ten beri bölünmüş olan adayı birleştirerek 
iki toplum arasındaki sorunları çözmeyi amaç-
lamıştır. Annan Planı referanduma sunulmuş, 
Türk tarafı tarafından kabul edilirken, Rum ke-
simi tarafından reddedilerek uygulanamamıştır.

(Cevap B)

9. Türkiye Birleşmiş Milletler’e 1945’te, Avrupa Kon-
seyi’ne 1949’da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD)’ne 1961’de, İslam Konferansı Ör-
gütü (İKÖ)’ne 1972’de ve Karadeniz Ekonomik İş-
birliği (KEİ)’ne 1992’de katılmıştır. Dolayısıyla en 
son katıldığı kuruluş, Karadeniz Ekonomik İşbirli-
ği Örgütü olmuştur.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ha-
ziran 1992’de İstanbul’da kurulmuştur. Üyeleri 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenis-
tan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tür-
kiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır. Karadeniz hav-
zasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçla-
yan uluslararası kuruluştur.

(Cevap E)

14. Afganistan’da Ahmet Şah Mesut (“Penşir Aslanı” 
lakabıyla anılır.) önderliğinde kurulan Taliban kar-
şıtı muhalif birlik, Kuzey İttifakı’dır.

(Cevap C)

10. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal ve Ke-
mal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi’nin ge-
nel başkanlığı görevini üstlenmişlerdir. Erdal İnö-
nü, 6 Haziran 1983’te Sosyal Demokrat Partisi’nin 
(SODEP) kurucu üyesi ve ilk genel başkanı ola-
rak siyasal yaşama atılmıştır.

(Cevap E)
15. Kıbrıs sorunu, kıta sahanlığı sorunu ve Batı Trak-

ya sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşa-
nan sorunlardır.

(Cevap E)
11. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, 24 

Ocak kararları olarak bilinen ve 1980 yılında ka-
bul edilen Ekonomik İstikrar Tedbirleri kapsamın-
da alınan kararlardır. Bu kararlar arasında faiz 
oranlarının serbest bırakıldığına dair bir durum yer 
almamaktadır.

(Cevap C)

12. Verilen açıklama doğrultusunda “Mavi Marmara 
Saldırısı” sonrası Türkiye’nin İsrail’den istekleri, 
İsrail’in Gazze ablukasına son vermesi ve resmen 
özür dilemesi olmuştur. İsrail’in Batı Şeria’daki as-
kerlerini çekmesi gibi bir talep söz konusu değil-
dir.

(Cevap E)

16. SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan Bağım-
sız Devletler Topluluğu’ndan 2008 yılındaki Oset-
ya Savaşı’ndan sonra ayrılan ülke, Gürcistan’dır.

(Cevap A)

17. Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan ve Azerbay-
can arasında yaşanmış, Türkiye’nin Azerbaycan’a 
destek vermesi, komşu ülke Ermenistan ile ilişki-
lerinin gerginleşmesine neden olmuştur.

(Cevap B)
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1. Glasnost ve Perestroyka anlamına gelen “açıklık” 
ve “yeniden yapılandırma” kavramları, Sovyetle-
rin yıkılışına engel olamamış, aksine demokratik-
leşme adına atılan özgürlük mantığı ülke içindeki 
muhalif grupların daha da güçlenmesini sağlamış 
ve devlet kısa sürede iç karışıklıklarla çalkalan-
maya başlamıştır. Bu politikalar SSCB’nin çözül-
mesi ve dolayısıyla Doğu Bloku’nun yıkılması, so-
nuçta da ABD’nin dünyada tek süper güç haline 
gelmesinde etkili olmuştur.

(Cevap D)

2. Glasnost ve Perestroyka; devlet hayatında açık-
lığı ve demokratikleşmeyi, ekonomik ve siyasi sis-
temi yeniden yapılandırmayı amaçlayan politika-
lardır. Sovyet Rusya’da Glasnost ve Perestroyka 
ilkeleri doğrultusunda birçok reform çalışmaları 
yapılmış, 1985’ten itibaren başlayan bu Gorbaçov 
reformları SSCB’yi temelden sarsmıştır. 1989’dan 
itibaren de SSCB’ye uydu durumda olan ülkeler 
Moskova’dan kopmaya başlamış, Rusya bunu en-
gelleyememiştir. Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve 
Beyaz Rusya sözü edilen bu uydu ülkeler arasın-
dadır. Ancak, Belçika bunlardan biri olmayıp, Ba-
tı Bloku içinde yer almaktaydı.

(Cevap E)

3. Sovyet Rusya II. Dünya Savaşı’ndan sonra Ber-
lin Buhranı (1948) (Sovyet Rusya’nın Batılıları Ber-
lin’den çıkarmak için yaptığı girişim) sonucunda 
Almanya ve Berlin’in ikiye ayrılmasına yol açmış-
tır. Bu olay sonucunda Batılı devletlerin kontrolün-
deki Almanya’da Federal Almanya (Batı Alman-
ya), Sovyet Rusya’nın işgal ettiği Alman toprakla-
rında da Demokratik Almanya (Doğu Almanya) 
devletleri ortaya çıkmıştır. Ancak 1989’da Berlin 
Duvarı’nın yıkılışı, sosyalist bloğun çöküşünün 
simgesi olmuş, Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla bir-
likte Doğu ve Batı Almanya da birleşmiştir.

3 Kasım 1990’da yürürlüğe giren 4+2 Antlaşma-
sıyla Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi, ar-
dından 1991 sonunda SSCB’nin ve Varşova 
Paktı’nın kendini feshetmesiyle Soğuk Savaş 
Dönemi bitmiştir.

(Cevap A)

4. Kopenhag Kriterleri, Avrupa Birliği’ne adaylık için 
başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul 
edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri be-
lirtmektedir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve top-
luluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç 
grupta toplanmıştır. Siyasi kriterler; demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara 
saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden 
kurumların varlığıdır. Ekonomik kriterler; işleyen 
bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra birlik 
içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına kar-
şı koyma kapasitesine sahip olunmasıdır. Toplu-
luk mevzuatının benimsenmesi ile de, siyasi, eko-
nomik ve parasal birliğin amaçlarına uyma dahil 
olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme ka-
biliyetine sahip olunması istenilmiştir. Dolayısıyla 
A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler, Kopenhag 
Kriterleri arasında yer almaktadır. Ancak, etnik ay-
rımcılığın bu kriterlerden biri olduğu söylenemez.

(Cevap C)

5. Çarlık devri; Rus İmparatorluğu 1917 yılında yıkı-
lıp yerine Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla son 
bulmuştur. Sovyet yönetimi 70 yıl kadar ayakta 
kalabilmiş, 1985-1991 yılları arasında hürriyet ve 
milli bağımsızlık hareketlerine sahne olmuştur. 
Başka Sovyet Cumhuriyetleri gibi Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenis-
tan Cumhuriyetleri 1991 yılı içerisinde arka arka-
ya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türkiye ve KKTC 
ile birlikte bağımsızlığına sahip Türk Cumhuriyet-
lerinin sayısı yediye çıkmış oldu. Bunlardan Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenis-
tan Orta Asya’da bulunmaktadır.

(Cevap B)

6. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Doğu Bloku’nun 
çökmesinin yarattığı sonuçlar arasında yer almak-
tadır. Fakat, Filistin sorununun ortaya çıkmasının 
bununla bir ilgisi yoktur. Filistin sorunu, Filistin’de 
bir Yahudi devleti kurulması düşüncesinin (Balfour 
Deklarasyonu) bir sonucu olarak ortaya çıkmış, 
İngilizlerin desteğiyle Yahudilerin Filistin’e göçle-
ri ve burada bir Yahudi devleti kurma isteği Arap-İs-
rail anlaşmazlığını ve Filistin sorununu ortaya çı-
karmıştır.

(Cevap D)
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9. İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı 
Filistinlilerin ayaklanması anlamına gelen İntifada 
Türkçe’de tam olarak ayaklanma anlamına gelir. 
İsrail işgaline karşı Arap halkının başkaldırması 
karakterini taşıyan ilk İntifada, 1987’de başladı. 
İkinci İntifada ise, Eylül 2000’den 2005 yılına ka-
dar devam etti.

Filistin İntifadası 9 Aralık 1987’de Cebaliye mül-
teci kampında başlamıştır.

(Cevap B)

10. Temeli 1957 Roma Antlaşması ile AET (Avrupa 
Ekonomik Topluluğu)’nin kurulmasıyla atılan ve  
1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren Maastricht Ant-
laşması ile AB’ye dönüşen Avrupa Birliği’nin ama-
cı; Avrupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi, birleşmiş bir Avrupa ve ortak ti-
caret alanı oluşturulması ve üyelerinin yaşam stan-
dartlarının yükseltilmesidir.

(Cevap C)

11. Körfez Savaşı (1990), Irak’ın dünyanın en zengin 
petrol ülkelerinden biri olan komşusu Kuveyt’i iş-
gal etmesiyle başlamış, Irak’ın Kuveyt’i işgali ay-
nı zamanda bir dünya sorunu olarak batılı devlet-
leri hemen harekete geçirmiştir. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi, Irak’a geniş kapsamlı eko-
nomik ambargo uygulanmasını kabul etmiş, Gü-
venlik Konseyi’nin ambargo kararına ilk ve etkili 
şekilde uyan devletlerden biri de Türkiye olmuş-
tur. Ayrıca Türkiye, kendisi için olduğu kadar, Irak 
için de büyük öneme sahip olan Kerkük-Yumurta-
lık Petrol Boru Hattı’nı kapatarak bununla Irak’ın 
karşısında yer aldığını göstermiştir. Diğer taraftan 
ABD uçaklarının Irak’a karşı İncirlik Hava Üssü’nü 
kullanmasına da izin vermiştir.

(Cevap E)

12. 1992 Madrid ve 1993 Oslo Antlaşmaları ile Anna 
Polis Toplantısı, Filistin sorunu sırasında yaşanan 
gelişmelerdir. Arap-İsrail Savaşları sırasında 
ABD’nin de baskısıyla taraflar arasında sonuçsuz 
Madrid Görüşmeleri yapıldı. 13 Eylül 1993 tarihin-
de varılan uzlaşma ile İsrail Başbakanı İzak Ra-
bin ile FKÖ lideri Arafat Oslo Antlaşması’na imza 
attı. İsrail, FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü)’yü Filis-
tin halkının yasal temsilcisi olarak tanıdı. Bu ant-
laşmayla, İsrail işgali altındaki Gazze şeridi ile Ba-
tı Şeria’da yaşayan Filistinlilere özerklik tanındı. 
ABD’nin baskıları ile varılan anlaşma, gerek Filis-
tin gerekse İsrail tarafından tam olarak benimsen-
medi. Çatışma ve gerginlikler belli aralıklarla de-
vam etti. 2007 sonlarında İsrail ile Filistin arasın-
da iki devletli çözüm esasına dayanan “Anna Po-
lis” toplantısı yapıldıysa da sonuç alınamadı.

(Cevap A)

7. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya’nın et-
ki alanı gittikçe genişlemeye başlamış, Rusya ken-
di ideolojisini (Komünizm) dünyaya hakim kılma 
politikasını başlatmıştır. Özellikle Doğu Avrupa’da 
komünizmi yaymaya başlamış ve Çekoslovakya, 
Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi 
devletlerde kendi yönetim anlayışını hakim kılmış-
tır. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla da 
bu ülkelerdeki komünist rejimler sona ermiştir.

(Cevap D)

8. Doğu Bloku’nun dağılmasıyla birlikte SSCB öncü-
lüğünde oluşturulan Varşova Paktı ve Comecon 
gibi komünist teşkilatların da varlığı sona ermiş-
tir. NATO, ABD öncülüğünde Batı Bloku ülkeleri 
tarafından SSCB’ye karşı oluşturulmuş askeri sa-
vunma paktı olup sona ermemiş, günümüzde de 
önemini koruyan bir kuruluş olarak varlığı devam 
etmektedir.

(Cevap A)

13. Türk Silahlı Kuvvetleri BM Barış Gücü ve NATO 
bünyesinde, dünya barışını korumak ve sorunla-
ra çözüm üretmek amacıyla dünyanın çeşitli böl-
gelerine asker göndermiştir. Bosna-Hersek, Ko-
sova, Somali ve Arnavutluk bu bölgeler arasında 
yer almaktadır. Ancak, Irak BM Barış Gücü ve NA-
TO çerçevesinde kuvvet gönderdiği bölgelerden 
biri değildir.

(Cevap D)


