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7. Sümerler, İlkçağ’da Mezopotamya bölgesinde kuru-
lan ilk devlettir. Sümerler yazıyı ilk kullanan, ilk yazı-
lı kanunları yapan, site şehir devletleri halinde yaşa-
yan, astronomiyle uğraşan ve ay esaslı takvimi kul-
lanan ilk medeniyettir. Ancak Sümerlerin kanunları 
yumuşak olup fidye usulüne dayanır. Bu yüzden D 
seçeneği yanlıştır.

(Cevap D)

8. Hint toplumunda Kast sistemine dayalı sosyal sınıf 
ayrımı vardı. Bundan dolayı Hindistan’da toplumsal 
birlik tam olarak sağlanamamış ve ülke “Racalık” adı 
verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

(Cevap E)

9. Tarihte bilinen dünyanın ilk kütüphanesini bir Mezo-
potamya toplumu olan Asurlular Ninova’da kurmuş-
lardır. Ninova aynı zamanda Asurluların başkentidir. 
Anadolu’daki ilk yazılı kaynaklar da Asurlu tüccarla-
rın bıraktıkları Kayseri Kültepe’deki tabletlerdir.

En eski kütüphane, Asur Devleti hükümdarı Asur-
banipal tarafından MÖ 625 yılında kurulan kütüp-
hanedir ve Ninova kütüphanesi olarak bilinmekte-
dir.

(Cevap C)

3. Tarihe yardımcı bilim dallarından,

 • Antropoloji: Irk bilimi

 • Epigrafi: Kitabe bilimi

 • Nümizmatik: Para bilimi

 • Heraldik: Arma bilimi

 olup doğrudur. Yer adlarını belirleyen bilim ise topo-
nomidir. Antroponomi kişi adlarını inceleyen bilim da-
lıdır.

(Cevap C)

1. Soru kökünde verilen tanım tarih biliminin; yer ve za-
man, kronoloji, geçmişte gerçekleşme, insan toplu-
luklarının ilişkilerini inceleme ve neden–sonuç ilişki-
si kurma gibi ögelerinden bahsetmektedir. Fakat bu 
tanımda yardımcı bilimlerden faydalanacağına dair 
bir bilgi bulunmadığından D seçeneği doğrudur.

(Cevap D)

2. Vekayiname, olayların yıllara göre yazımı anlamına 
gelmektedir. Batı kültüründe “Kronik” terimi ile anıl-
maktadır. Bu tür eserlerin en eskisi Kayseri piskopo-
su Eusebios tarafından kaleme alınan ve 323 yılına 
kadar olan olayları anlatan vekayinamedir. İslam ve 
Osmanlı tarihçileri de sıklıkla bu yöntemle eserler 
yazmışlardır. Osmanlı Devleti’nde resmi olarak gö-
revlendirilmiş bu tür eser yazan kişilere “Vakanüvis” 
denmiştir. Bizzat tarihçiler tarafından kaleme alınan 
bu eserler, verdikleri ayrıntılı bilgilerle dönemin siya-
si, sosyal, dini ve kültürel yapısını yansıtması bakı-
mından tarih araştırmalarındaki ana kaynakların ba-
şında gelmektedir. 

(Cevap A)

4. E seçeneğinde verilen hat, bir sülüs örneğidir.
(Cevap E) 

5. Doğru eşleştirme A seçeneğinde verilmiştir.
(Cevap A) 

6. Soruda Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla yazılan sayı-
nın günümüz Türkçesi ile yazılışı 1357'dir.

(Cevap A) 

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ



ÖABT • Tarih Öğretmenliği •1• 3

KPSS/ÖABT /TARİH

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

10. Soruda verilenlerden lahit, menhir, dolmen, balbal 
kavramları mezarla ilgili kavramlardır. Totem ise do-
ğadaki bazı varlıkları kutsal sayma anlayışı olup me-
zarla ilgisi yoktur.

(Cevap E)

11. Soruda verilenlerden Valens Su Kemeri, Binbirdirek 
Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı, Hora Kilisesi Roma dö-
nemine aittir. Asklepion Sağlık Merkezi ise Helenizm 
dönemine ait olup İskender İmparatorluğu’ndan kal-
madır.

(Cevap D)

12. • Üge: Vezir

 • Ayukı: Hükümet

 • Buyruk: Bakan

 • İnanç: Tigin Eğitmeni

 Bu kavramlar devlet yönetimi ile ilgili kavramlardır.
 (Cevap B)

13. Türk kelimesi güçlü, kuvvetli anlamına gelmektedir. 
Ayrıca Çin kaynaklarında “miğfer”, İslam kaynakla-
rında “terk edilmiş”, Divan-ı Lügat-it Türk’te “olgun-
luk çağı” anlamında kullanılmıştır. Türk kelimesini, 
Ziya Gökalp töreli ve nizam sahibi olarak açıklamış-
tır. Gürz ise Türk adının anlamları arasında yer al-
maz.

(Cevap D)

14. Orta Asya Türk devletleri içerisinde en geniş sınırla-
ra ulaşan I. Göktürk Devleti’dir. İstemi ve Mukan Ka-
ğan zamanlarında sınırlarını sürekli genişleten dev-
letin sınırları doğuda Mançurya’dan Batı’da Karade-
niz’e kadar uzanıyordu.

(Cevap A)

15. İlk Türk devletlerinde katı bir mutlak monarşinin gö-
rülmemesinin en önemli sebebi, Kurultay adı verilen 
bir meclisin var olmasıdır. Ülke yönetimiyle ilgili ka-
rarların alındığı bu meclisin Hakan seçiminde de et-
kin bir rolü vardı. Ayrıca boyların bir araya gelmesin-
den oluşan federatif devlet yapısı da mutlak monar-
şinin katı bir şekilde yaşanmadığının kanıtıdır. Nite-
kim boylar iç işlerinde serbest dış işlerinde merkeze 
bağlı örgütlenmelerdi.

(Cevap E)

16. Adı bilinen en eski Uygur şairi Aprın Çor Tigin’dir. Ap-
rın Çor Tigin’in bilinen iki şiiri vardır. Turfan kazıların-
da bulunan şiirleri ilk kez 1919’da yayımlanmıştır. Şi-
irlerinden ilki ilahi tarzında yazılmış bir övgüdür. İkin-
ci şiiri ise aşk konusunda yazılmıştır. Yollıg Tigin ve 
Tonyukuk ise Kutluk Devleti döneminde yaşamışlar-
dır. Çi-çi bir Hun hükümdarıdır. Dede Korkut ise ef-
sanevi bir bölgedir.

(Cevap C)

17. Her üç kavram da Kağan’a Tanrı tarafından verilen 
yeteneklerdir.

 • Kut: Türk kağanının siyasi iktidar olması demek-
tir.

 • Küç: Güç anlamındadır. Türk kağanının savaş 
yeteneğini ifade eder.

 • Ülüş: Pay, hisse, nasip, kısmet demektir. Tan-
rı’nın Türk ülkesinde bolluk ve bereketi arttırma-
sı ve Kağan’ın bunu adil şekilde halka dağıtma-
sıdır.

(Cevap E)
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18. Slavları ordu ve devlet teşkilatı konusunda etkileyen, 
Orta ve Doğu Avrupa’da iki yüzyıldan fazla hâkimi-
yet kuran Türk topluluğu Avarlardır. Avarlar, VI. ve IX. 
yüzyıllar arasında bugünkü Orta Avrupa’da devlet 
kurmuş bir Türk topluluğudur. Bayan Han tarafından 
kurulan bu devlet, Slav kavimlerini ilk kez Türk hâki-
miyetinde toplamıştır. Bu sebeple Avar kağanlığının 
Slav kavimleri üzerinde büyük tesiri olmuştur.

(Cevap B)

19. Hz. Ömer bilindiği gibi İslam Devleti’nin ikinci halife-
sidir. 634-644 yılları arasında hüküm sürmüştür. Ge-
nel olarak bu dönem, İslam Devleti’nin kurumsallaş-
tığı ve fetihlerle sınırlarının genişlediği bir dönemdir. 
Seçeneklerde verilenlerden Kadisiye Savaşı Hz. 
Ömer döneminde; Sıffin Savaşı Hz. Ali döneminde 
gerçekleşmiştir. Kerbela Olayı ise Emevi Halifesi Ye-
zid döneminde yaşanmıştır.

(Cevap A)

20. Abbasiler, 750 yılında Emevi iktidarına son vererek 
halifeliği ele geçirmişlerdir. Halife Mutaasım döne-
minden sonra zayıflamaya başlayan devletin sınırla-
rı içinde “Tavaif-i Müluk” denen küçük devletçikler or-
taya çıkmıştır. Mısır’da kurulan Tolunoğulları ve İh-
şitler, İran ve Horasan’da kurulan Samanoğulları ve 
Büveyhoğulları bu devletçiklerden bazılarıdır. Ancak 
Beni Ahmer Devleti İspanya’da kurulan İslam devle-
tidir.

(Cevap C)

21. Gazneliler Devleti, etnik çeşitliliğin çok fazla olduğu 
bölgelerde kurulmuştu. Bu yüzden tamamen Türk-
lerden oluşan bir ordu kuramazdı. Çünkü kurulan or-
dunun sayısı az olacaktı. Gazneliler, ordu için daha 
fazla asker topla manın gulam sistemi ile mümkün 
olacağını gördüler. Bu sebeple gulam sistemi ile baş-
ka milletlerden çocukları alarak asker olarak yetiştir-
diler.

(Cevap D)

22. Büyük Selçuklular döneminde ilk medrese Nişabur’da 
yapılmıştır. Nişabur aynı za manda Büyük Selçuklu 
Devleti’ne merkezlik de yapmıştır. Nişabur’da ilk med-
reseyi yaptıran hükümdar ise Tuğrul Bey’dir. Büyük 
Selçuklular eğitime önem vermişler, gerek devletin 
idareci kadrolarını yetiştirmek, gerekse yeni Müslü-
man olmuş Türklere İslam’ı öğretecek din adamları 
yetiştirmek için medreseler açmışlardır.

(Cevap A)

23. Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu ol-
duğu kesinlik kazanmış ve Türkler savunmadan sal-
dırıya geçmiştir. II. Kosova’dan sonra Osmanlı’nın 
Balkanlardan atılamayacağı anlaşılmış ve Osmanlı 
savunmadan saldırıya geçmiştir. Benzer sonuçları 
ortaya koyan savaş II. Kosova Savaşı olup D seçe-
neği doğrudur.

(Cevap D)

24. Soruda özellikleri verilen ilim adamı İbni Bibi’dir. İb-
ni Bibi XIII. yüzyılın tanınmış İranlı tarihçi ve yazar-
larındandır. 1277 yılında El-Evâmirü’l-Alâiyye fi’l-U-
muri’l – Alaiyye adlı eseri, XIII. yüzyıl Anadolu tarihi-
nin en önemli ve en kapsamlı kaynağıdır. Amidi ve 
Şirazi daha çok mantık ve kelam ile uğraşmışlardır. 
Ravendi ve Aksarayi de aynen İbni Bibi gibi tarihçi-
dir.

(Cevap B)

25. Savaş sonrası ortaya konulan ganimet paylaşımı ku-
ralı ile Beytülmal’ın temeli atılmıştır. Yoksullar göze-
tilerek sosyal devlet anlayışı uygulanmıştır. Sonraki 
savaşlarda da aynı şekilde ganimet paylaşımı yapıl-
ması İslam savaş hukukunun uygulandığının göster-
gesidir. Üç öncül de doğru olup E seçeneği doğru-
dur.

(Cevap E)
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26. İslam Devleti Emevi hükümdarı Velid döneminde en 
geniş sınırlarına ulaşmıştır. Onun döneminde 711 yı-
lında Vizigotlarla yapılan Kadiks Savaşı kazanılarak 
İslamiyet Avrupa’da da yayılmaya başlamıştır. Avru-
pa’da İslam ilerleyişi 732 yılında Puvatya Savaşı’n-
da Emevilerin Franklara yenilmesiyle durmuştur.

711 yılında Tarık bin Ziyad komutasındaki bir İslam 
ordusu Cebelitarık Boğazı’nı geçerek İspanya’ya 
girdi. Tarık bin Ziyad askerlerinin geri dönme ümi-
dini yok etmek için boğazı geçtikten sonra gemile-
rini yaktırdı. İspanya’ya geçen İslam ordusu Ka-
diks muharebesi ile burayı fethetti. Bu fetihten son-
ra İspanya, Emevilerin bir eyaleti durumuna geldi. 
Muslümanlar İspanya’ya Endülüs adını verdiler.

(Cevap E)

27. Defterdar sadece idari yetkiye sahip bir görevlidir. 
XVI. yüzyılda kadı, kazanın en büyük ve en önemli 
amiri idi. Yargı ve adli görevinin yanında, mülki yet-
kileri de kendisinde toplamıştı. Kazasker de Divan’da-
ki davalara bakar, aynı zamanda kadı ve müderris 
ataması gibi idari bir görev yürütürdü. Buna göre, ka-
za kadısı ve kazasker hem adli hem idari yetkiye sa-
hip görevlilerdir.

(Cevap D)

29. Danişmend, softa ve suhte terimleri medrese öğren-
cileri için kullanılmıştır.

 • Hace; Osmanlı Devleti’nde uluslararası ticaret 
yapan tüccara verilen isimdir. 

 • Muid; medrese sisteminde müderris yardımcısı, 
müderrisin verdiği dersi öğrencilere açıklayan, 
öğreten, ezberleten asistan veya doçent statü-
sündeki görevlidir.

(Cevap A)

30. Piri Reis ve Seydi Ali Reis Kanuni döneminde Hint 
Okyanusu’na yapılan Hint Deniz Seferlerine katılan 
ünlü denizcilerden iken, Hızır Hayrettin Paşa Preve-
ze Deniz Savaşı’nı kazanarak Akdeniz’in Türk gölü 
olmasını sağlamıştır.

Hindistan’daki Müslümanları Portekiz baskısından 
kurtarmak ve Portekizlilerin Hint deniz ticaretinde-
ki etkinliğine son vermek üzere Kanuni dönemin-
de Hindistan’a dört sefer düzenlendi. Bu seferler 
Hadım Süleyman Paşa (1538), Piri Reis (1551), 
Murat Reis (1552) ve Seydi Ali Reis (1553) tara-
fından gerçekleştirildi.

(Cevap C)

28. Soruda özelliği verilen askeri sınıf martoloslardır. 
Bunlar, ordu hizmetinde kullanılan Osmanlı tebaası 
fakat Müslüman olmayan kimselerdir. Daha ziyade 
Trakya, Makedonya ve Teselya’dan olmak üzere Ru-
meli’nin belli bölgelerinden seçilen martoloslar, “doğ-
rudan ordu hizmetinde çalışanlar” ve “bulundukları 
ülkede devlet adına hizmet görenler” olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktaydı. Ordu hizmetinde çalışanlar, bel-
li mevkilerin emniyetini sağlama, düşman bölgeleri-
ne akınlar yapma, düşmanın savunma sistemlerini 
bozma veya zayıflatma, keşif ve istihbarat toplama 
gibi işlerde kullanıyordu. Bulundukları yerde devlet 
adına hizmet görenler ise, devletin kuruluş dönemin-
den beri kullanılan kimselerdi. Bunlar, toprağın işlen-
mesi ve iskân meselesi ile ilgilenirlerdi.

(Cevap D)

31. Osmanlı Devleti Viyana’yı alarak Avusturya’yı kesin 
bir yenilgiye uğratmak istemiş ve bu amaçla 1683’te 
Viyana’ya saldırmıştır. Ancak bu kuşatma başarısız 
olmuş ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi 
durmuştur. Bunun üzerine Venedik, Avusturya, Rus-
ya, Malta ve Lehistan Papa’nın çağrısıyla Osmanlı 
Devleti’ne karşı kutsal ittifakı kurmuşlardır. Görüldü-
ğü gibi Prusya Kutsal İttifak’ta yer almamıştır.

(Cevap E)
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32. Süleymaniye ve Selimiye Camii XVI. yüzyıl camile-
ridir. Sultanahmet Camii XVII. yüzyılda yapılmıştır. 
Dolmabahçe Sarayı ise XIX. yüzyılda yapılmış bir sa-
raydır.

 Lale Devri XVIII. yüzyılda daha çok kültürel alanda-
ki ıslahatların yoğunlaştığı bir dönemdir. Batı etkisi-
nin ilk olarak görüldüğü bu dönemde barok ve roko-
ko tarzı yapılan ilk eser Nuru Osmaniye Camii’dir. 

(Cevap D)

33. Fırkateyn, büyük gemileri destekleyen, nispeten da-
ha küçük boyuttaki savaş gemisidir. Ertuğrul Fırka-
teyni, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 
1863’te denize indirilmiştir. II. Abdülhamit dönemin-
de 1889 yılında Japonya’ya ziyaret için gönderilen 
fırkateyn, Japon sularında üç ay kaldıktan sonra dö-
nüş yolunda tayfuna yakalanarak batmıştır. Geminin 
trajedik sonu Türk ve Japon halklarını yakınlaştırmış-
tır. Kazada ölenlerin anısına Japonya’nın Kuşimoto 
kentinde bir anıt yaptırılmıştır. 

(Cevap D)

36. Fatih Sultan Mehmet, Anadolu beyliklerini başkent-
ten yönetilen sancaklara dönüştürmek istiyordu. Bu 
durum Anadolu üzerinde siyasi emelleri olan Mem-
lüklerle Osmanlı Devleti’nin arasının açılmasına se-
bep olmuştur. 

 1458 yılında yaşanan Hicaz su yolları sorunu bunun 
ilk göstergelerindendir. Diplomatik alanda yaşanan 
bu gerilim, 1461 yılında gerçekleşen Trabzon’un fet-
hinin diplomatik teamüllere aykırı olarak Memlükler-
ce tebrik edilmemesiyle sürmüştür. 

 1463’te II. Mehmet’in Memlük sultanına yolladığı mek-
tup ve bu mektubu götüren elçinin yine diplomatik te-
amüllere aykırı olarak sultan karşısında yeri öpme-
mesi de gerilimin giderek artmasına vesile olmuştur. 
1465 yılında Karaman tahtında başlayan mücadele, 
Osmanlı-Memlük ilişkileri açısından çok önemlidir. 
Nitekim Karamanoğullarını kendi himayesi altında 
gören Memlük sultanı ile II. Mehmet’in kendi çıkarla-
rına uygun kişileri tahta çıkarma istekleri Memlükler-
le olan münasebetlerin iyice gerilmesine sebep ol-
muştur. Ancak Memlüklerle olan bu çekişme,  II. Ba-
yezit zamanına değin açık bir askerî mücadeleye de 
dönüşmemiştir. 

(Cevap E)

34. Erkan-ı Harbiye Mektebi, 1845 yılında Sultan Abdül-
mecit zamanında açılmıştır. Osmanlı Ordusu’nun kur-
may subayı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan bu 
okula Mektebi Harbiye’yi başarıyla bitiren öğrenciler 
alınmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabe-
kir bu okulun mezunlarındandır.

(Cevap C)

35. Humbaracı Ahmet Paşa’nın yaptığı ıslahatlar başa-
rılı olmuştur. Bu durum 1736-1739 yıllarında yapılan 
Osmanlı, Rus-Avusturya savaşlarında kendini gös-
termiştir. Osmanlı Devleti yaptığı askeri ıslahatları 
sayesinde Rusya, Avusturya gibi iki güçlü devleti ye-
nilgiye uğratmıştır. Bunun sonucunda 1739 Belgrat 
Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Osmanlı’nın 
XVIII. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

(Cevap A)

37. Padişah çocuklarının doğum, sünnet ve düğün tö-
renlerini anlatan eserlere  “surname” denmektedir.  
Bu eserlerde şenliklerde yapılan eğlenceler, törenler 
ayrıntılı olarak tasvir edilmektedir. Surnameler döne-
min gelenek, görenek, hatta iktisadi hayatına dair 
önemli bilgiler vermektedir. Bilinen ilk surname, min-
yatürlerini Nakkaş Osman’ın yaptığı III. Murat Sur-
namesidir. 52 gün süren sünnet düğünü bu surna-
menin konusu olmuştur.

(Cevap A) 
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41. XV. yüzyılda İtalya’da başlayan Rönesans hareketi 
kısa zamanda bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Rönesans 
Fransa’da sanat, Almanya’da dini tablo ve resimler, 
İngiltere’de edebiyat, İspanya’da resim ve edebiyat 
alanında gelişmiştir. Seçeneklerde verilenlerden Je-
an Jacques Rousseau ise Aydınlanma Çağı olan 
XVIII. yüzyılın düşünürlerindendir. Filozof ve yazar 
Rousseau’nun siyasi fikirleri Fransız İhtilali’ni etkile-
miştir.

(Cevap D)

42. Amerikan kolonileri I. Filedelfiya Kongresi’nde birbir-
lerine yardım kararı almışlardır. Bu kongrede İngilte-
re’nin, kolonilerin onayını almadan vergi koymasını 
engelleyen kararlar alındı. Ancak bu kararlar İngilte-
re tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine düzen-
lenen II. Filedelfiya Kongresi’nde koloniler İngilte-
re’den ayrılarak bağımsızlık kararı aldılar. 4 Temmuz 
1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ilan edildi. 
Fransa, İspanya ve Hollanda’nın da desteğiyle kolo-
niler Versailles (Versay) Antlaşması (1783) ile bağım-
sızlığını kazandı.

(Cevap B)

38. Ortaçağ Avrupa’sında birbirinden ayrı hak ve ayrıca-
lıklara sahip sosyal sınıflar vardır. Bunlar arasında 
yer alan soylular; kont, vikont, baron, şövalye, dük 
gibi unvanlar kullanmışlardır. Patesi ise ilkçağ uygar-
lıklarından olan Sümerlerde, site adı verilen şehir 
devletlerini yöneten kişilere denirdi.

(Cevap D)

39. Papa tarafından bir ülkenin veya bölgenin topluca 
dinden çıkarılması ve dini faaliyetlerin askıya alın-
masına enterdi denirdi. Enterdi olan bir ülkede vaf-
tiz, nikah, ölü gömme gibi dini faaliyetler durdurulur, 
kiliseler kapatılır ve papazlar ülkeyi terk ederdi.

(Cevap A)

40. 1096-1270 yılları arasında Ortaçağ Avrupa’sından 
İslam dünyası üzerine yapılan Haçlı Seferleri dinsel 
görünümlü, fakat ekonomik amaçlıdır.

 Bu seferlerin sebepleri arasında;

 • Doğunun zenginliğine ulaşma

 • Kudüs’ü ele geçirme

 • Derebeylerin macera arayışları

 • Kluni tarikatının çalışmaları

 gibi faktörler yer alır.

 Soruda verilen öncüllerden I. ve III. öncül doğru olup 
II. öncülde verilen Cizvit tarikatı Haçlı Seferleri döne-
minde henüz kurulmamıştır.

Cizvit Tarikatı, Katolik Hristiyanlığın İsa Cemiyeti 
de denilen ikinci büyük tarikatıdır. Cizvitler misyo-
nerliğin dışında Hristiyanlık’la ilgili araştırmalar ve 
eğitimle de meşgul oldukları için pek çok sayıda 
ilim adamı ve düşünür yetiştirmişlerdir. Pierre Ca-
nisius, Roberto Bellarmino, Matteo Ricci, Teilhard 
de Chardin bunlardandır.

(Cevap C)

43. Hristiyan dünyası Müslümanlardan Urfa, Antalya, Ku-
düs gibi yerleri almak için 1096–1270 yılları arasın-
da 8 tane Haçlı seferi düzenlemiştir. Bu seferlerden 
amacına ulaşan tek haçlı seferi ilkidir. I. Haçlı Sefe-
ri sonunda Kudüs, Sur, Yafa, Urfa, Antakya, Trablus-
şam’da Haçlı kontlukları kurulmuştur.

(Cevap E)

44. Tüm sanatlardan seçilen motifleri bir araya toplaya-
rak yeni bir tasarım oluşturmak şeklinde uygulanan 
üsluba “Eklektik (seçmeci)” denmektedir. XIX. yüz-
yılda yaygın bir şekilde görülen eklektik akımının et-
kileri Osmanlı’da da görülmektedir. Örneğin Dolma-
bahçe Sarayı’nda eklektik üsluba uygun olarak Türk 
ve Batı motifleri birlikte uygulanmıştır.

(Cevap B)
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46. Boğazlar, Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin aleyhi-
ne çözümlenmiş ve uluslararası bir komisyona bıra-
kılmıştır. Hatay Fransız mandasındaki Suriye’ye, Mu-
sul ise İngiltere mandasındaki Irak’a bırakılmıştır. Tür-
kiye ise Lozan Antlaşması’ndan sonra dış politikası-
nı bu sorunları çözümlemeye yönlendirmiştir. ll. Dün-
ya Savaşı’nın çıkma ihtimalinin gündeme gelmesi 
Türkiye’nin işine yaramış ve bu sorunlar uluslarara-
sı gündeme alınmıştır. Musul dışında diğer konular 
Türkiye’nin lehine çözümlenmiştir. Verilen olaylardan 
Hatay meselesi Atatürk’ün ölümünden sonra çözü-
me kavuşmuştur.

(Cevap C)

47. 23 Nisan 1920’de kurulan I. TBMM, Kurtuluş Sava-
şı sürecinde çok yıpranmış ve meclisteki siyasi an-
laşmazlıklardan dolayı çalışamaz hale gelmişti. Bu 
sebeple Mustafa Kemal Paşa yeni bir meclis seçil-
mesini gündeme getirmiştir. Meclisin yenilenmesi 
aşamasında yapılacak seçimlerde Mustafa Kemal’i 
saf dışı bırakmak isteyen milletvekilleri, seçim kanu-
nunda bazı değişiklikler yapılmasını talep etmişler-
dir. Seçime katılacak olanların seçim çevresinde en 
az beş yıl oturmuş olması, seçime katılacakların gü-
nümüz Misakımilli sınırları içinde doğmuş olması gi-
bi doğrudan Atatürk’ü hedef alan bu kanun önerisi 
meclis tarafından onay görmemiştir.

(Cevap A)

48. III. TBMM dönemi 1927–1931 tarihleri arasında gö-
rev yapmıştır. Bu doğrultuda A seçeneğindeki ibare 
1928’de Anayasa’dan çıkarıldı. 1930’da Serbest Cum-
huriyet Fırkası kuruldu. Atatürk’ün Nutuk adlı eseri 
1927’de tamamlandı. Yine 1930’da Menemen Ayak-
lanması bastırıldı. Ancak; I. Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nı 1933–1938 tarihlerinde hazırlandı. 1934’te uygu-
landı.

(Cevap B)

49. Soruda özellikleri verilen kişi Memduh Şevket Esen-
dal’dır. Memduh Şevket Esendal, Türk edebiyatında 
Çehov tarzı öykücülüğün en önemli temsilcisidir. 
Esendal, edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra siyasetçi ve 
diplomat özelliği ile de ön plana çıkmıştır. Bakü, Tah-
ran ve Kabil’de büyükelçilik görevlerinde bulunmuş-
tur. TBMM’de dört dönem milletvekilliği yapan Esen-
dal, CHP genel sekreterliği görevinde de bulunmuş-
tur.

(Cevap C)

50. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne davet edilmiş-
ti. Fakat kongreye katılabilmesi için aza olması şart-
tı. Mustafa Kemal ve Rauf Beyler aza değillerdi ve 
kongreye katılmalarına itiraz edildi. Fakat Kazım Yur-
talan ve Cevat Dursunoğlu azalıktan istifa edince bu 
problem çözüldü. Böylece Mustafa Kemal ve Rauf 
Bey Erzurum Kongresi’ne katıldı ve Mustafa Kemal 
kongreye başkan seçildi.

(Cevap A)

45. Orta Asya’ya Rus yayılmasını başlatan ilk lider IV. 
İvan’dır. 1547–1584 yılları arasında hüküm süren IV. 
İvan 1552’de Kazan Hanlığına, 1556’da Astrahan 
Hanlığına son vermiştir. Rus knezliklerini birleştiren 
IV. İvan, 1547’de ilk Rus çarı ilan edilmiştir.

(Cevap A)
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51. 1929’da Müstakil Ressamlar Birliği kurulmuştur. Ara-
larında Refik Epikman, Eren Eyüboğlu, Ali Avni, Ze-
ki Kocamemi ve Şeref Akdik gibi sanatçıların bulun-
duğu bu grup yeni akımların ülkeye girmesinde etki-
li olmuştur.

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, Türki-
ye’de 1929-1932 ve 1936-1942 arasında etkinlik-
ler gerçekleştirmiş bir sanatçı topluluğudur. Birlik, 
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden sonra Türk re-
sim sanatının tarihsel süreci içinde kurulan dernek-
lerin ikincisi; Cumhuriyet dönemi sanatçı topluluk-
larının ise ilkidir.

(Cevap E)

52. İsmet İnönü: Genç subaylık dönemlerinden 1937 yı-
lına kadar olan anılarını  “İsmet İnönü Hatıraları” ad-
lı iki ciltlik bir eserde toplamıştır.

 Fethi Okyar: 1908-1943 yılları arasındaki anılarını, 
“Üç Devirde Bir Adam” adlı eserde bir araya getirmiş-
tir.

 Rauf Orbay: Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş döne-
mini “Cehennem Değirmeni”, “Siyasi Hatıralarım” ad-
lı iki ciltlik bir eserde toplamıştır.

 Kazım Karabekir: Anılarını anlattığı “İstiklal Harbi-
miz” adlı eserinde, hem Osmanlı’dan Cumhuriyete 
geçiş dönemini anlatmış hem de kendisine yönelti-
len eleştirilere cevap vermiştir. 

 Ali Fuat Cebesoy: Anılarını “Sınıf Arkadaşım Ata-
türk, Milli Mücadele Hatıraları, Bilinmeyen Hatıralar, 
Siyasi Hatıralar” adında birçok kitapta toplamıştır.

(Cevap B)

54. 1933’te Almanya’da Hitler bütün idareyi ele almıştır. 
Nazi idaresi Yahudi asıllı Alman vatandaşlara baskı 
uyguluyordu. Bu baskı bazı bilim adamlarının Alman-
ya’dan kaçmasına sebep olmuştur. Bu durum karşı-
sında Türkiye bazı Alman bilim adamlarına çağrı yap-
mış ve olumlu cevap almıştır. Çağrı yapılan bilim 
adamları arasında; Erich Frank, Ernst Hirsh, Gerhard 
Kessler, Fritz Neumark ve Ernst Reuter gibi isimler 
yer almıştır.

 (Cevap C)

53. Kurtuluş Savaşı devam ederken savaş sonrası Yeni 
Türk Devleti’nin eğitim politikasını belirlemek ama-
cıyla 15 - 21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Anka-
ra’da Maarif Kongresi düzenlenmiştir. Kütahya-Eski-
şehir Savaşı’nın devam ettiği bir dönemde yapılan 
Maarif Kongresinin açılış konuşması bizzat Mustafa 
Kemal Paşa tarafından yapılmıştır.

(Cevap D)

55. SSCB’nin baskıcı rejimine karşı hak ve hürriyetlerini 
kazanmak isteyen uydu devletler kendi ülkelerinde-
ki sosyalist yönetimlerin tasfiyesi için çalışmaya baş-
lamışlardır.  Bu çerçevede Çekoslovakya önce 
1989’da “Kadife Devrimi” adı verilen kansız bir dev-
rimle demokrasiye geçmiş; SSCB’nin dağılmasından 
sonra da 1993’te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ol-
mak üzere iki ülkeye ayrılmıştır. 

(Cevap A)

56. 1993 yılında BDT’ye üye olan Gürcistan, 2008 yılın-
daki Güney Osedya Savaşı sonrası topluluktan ay-
rılmıştır. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvi-
li tarafından alınan bu karar, 15 Ağustos 2008’de Gür-
cistan Meclisi tarafından da onaylanmıştır. 

(Cevap C)

57. II. Dünya Savaşı 1939–1945 yılları arasıdır.

 • Şükrü Saraçoğlu: 1938–1943

 • Numan Menemencioğlu: 1943–1944

  Hasan Saka: 1944–1947

 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bu-
lunmuşlardır. Dolayısıyla her üç isim de II. Dünya Sa-
vaşı döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.

(Cevap D)
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58. Varlık vergisi, olağanüstü savaş koşullarının yarattı-
ğı yüksek kârlılığı vergilendirmek amacıyla bir defa-
lığına çıkarılmış olağanüstü servet vergisidir. Seçe-
neklerde verilen ifadelerin tamamı günümüzde hala 
tartışma konusu olan bu verginin uygulamaları ara-
sındadır.

(Cevap E)

59. Marshall Planı, 1948–1951 yılları arasında yürürlü-
ğe konmuş ABD kaynaklı bir ekonomik yardım pake-
tidir. Bu paket Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış bir 
plandır. Bu sebeple plandan SSCB’nin faydalanma-
sı söz konusu değildir.

(Cevap E)

60. Müttefik İngiliz ve ABD kuvvetleri, Alman işgali altın-
daki Fransa’yı kurtarmak için, 6 Haziran 1944’te Nor-
mandiya kıyılarından ülkeye girmeye başlamıştır. Al-
manya’nın beklemediği bu hamle neticesinde Mütte-
fik donanma, büyük kayıplar vermesine rağmen ba-
şarılı olmuştur. Normandiya Çıkarmasında,  sonra-
dan ABD’de iki dönem arka arkaya başkanlık yapa-
cak olan General Eisenhower, Avrupa Müttefik Kuv-
vetler Başkomutanı olarak görev yapmıştır.

(Cevap B)

61. Öğretim programında yer alan “kök değerler” şunlar-
dır. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, say-
gı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik.

(Cevap D)

62. Yaşanılan yerleşim yerinin geçmişinin tarihi açıdan 
incelenmesi, korunması, öğrenilmesi ve öğretilmesi 
etkinliklerini içeren etkinlikler yerel tarih öğretimi yak-
laşımı olarak ele alınmaktadır.

(Cevap A)

63. Mete Öğretmen’in öğrencilerini belli sorularla Uygur-
ların ilk yerleşik hayata geçen Türkler olduğuna ulaş-
tırmaya çalışması güdümlü tartışma tekniğini kullan-
dığını gösterir. Bu teknik, öğrencilerin hedef davra-
nışları kazanmaları için yaşantı ve görüşlerini pay-
laştıkları, öğretmenin gözetiminde yapılan grup kont-
rol sürecidir. Serbest tartışmada öğrenciler akılları-
na geleni söyleyebilirler. Güdümlü tartışma yönte-
minde öğretmen dersi, hedef davranışları gerçekleş-
tirecek biçimde dikkatlice planlar. Yani güdümlü tar-
tışma hedeflerin önceden belirlendiği ve tek yönlü 
düşünmeyi geliştiren bir tekniktir.

(Cevap C)

64. Kronoloji, sayısal veriler ve kavramlar arası hiyerar-
şileri göstermek için kullanılan görsellere şema de-
nir. Örgüt şemaları, akış şemaları, SWOT analizi ve 
Venn diyagramı tarih dersi kapsamında kullanılabi-
lecek şemalardandır. Venn diyagramı ile tarihsel olay-
ların benzerlik ve farklılıkları bütünlük içerisinde gös-
terilir, diyagramın kesişen kısmına olayların ortak 
yönleri yazılır.

I. DÜNYA
SAVAŞI

-----
-----
-----

-----
-----
-----

-----
-----
-----

II. DÜNYA
SAVAŞIOrtak 

Özellikler

(Cevap D)
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65. Soruda öğretmenin karşılaştığı kavram yanılgısını 
gidermek için öğrencilerinin ön bilgilerinden hareket 
etmesi ve yanılgılarını verdiği kavramsal değişim me-
tinleri (tekzip metinleri) ile çürütmesi onun kavram-
sal değişim modelini kullandığını gösterir. 1980’li yıl-
ların başında Cornell Üniversitesi’nde Posner ve ar-
kadaşları tarafından geliştirilen kavramsal değişim 
yaklaşımının temeli Piaget’in denge-dengesizlik ilke-
sine dayanmaktadır. Kavramsal değişim yaklaşımın-
da, öğrencilerin mevcut bilgileri ön planda tutulmak-
ta ve öğretim etkinlikleri bu bilgiler esas alınarak be-
lirlenmektedir. Kavramsal değişim yaklaşımı ile öğ-
rencilerin bilişsel yapılarındaki kavramların yapılan-
ma süreçleri açıklanmaktadır Ancak öğrencilerde var 
olan bilgilerin yeniden yapılandırılması uzun zaman 
ve çaba gerektirmektedir.

(Cevap D)

68. Drama Tarih öğretimi süreci içerisinde önemli bir ye-
re sahip olan bir öğretim yöntemidir. Özellikle öğren-
cilerde empati, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşün-
me becerilerinin gelişimi için oldukça önemlidir. Ziya 
Öğretmen de dersinde öğrencilerin canlandırmaları-
na dayalı drama yöntemini kullanmıştır.

(Cevap C)

66. Demonstrasyon (Gösteri) bilgi edinmek, ilgi uyandır-
mak ve çalışma standardını geliştirmek, göze ve ku-
lağa aynı anda hitap etmek suretiyle bir işin nasıl ya-
pıldığını göstermek veya bir görsel üzerinden yapı-
lan anlatım çalışmasıdır. Buna göre, Kemal Öğret-
men C seçeneğindeki öğretim faaliyetini yaparsa bir 
gösteri çalışması yapmış olur.

(Cevap C)

67.  Resimlerin tarih öğretiminde kullanımı oldukça yay-
gındır. Resimler öğretim sürecinde öğrencilere so-
mut uyaranlar sunmak adına oldukça önemlidir. Hikâ-
yelere dayalı ve sözlü tarih yaklaşımlarında öğrenci-
nin zihninde kurduğu temsiller önemli olduğu için bi-
lişsel öğrenme daha etkindir. Drama daha çok du-
yuşsal yöne hitap eden bir yaklaşımdır. Örnek olay 
da problem çözme temelli olduğu için aktif öğrenme 
için daha uygundur.

(Cevap B)

69. Merve Öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlik kronolo-
jik düşünmeyi geliştirmeye yöneliktir. Kronolojik dü-
şünme tarih biliminin temelidir. Kronoloji, olayların ne 
zaman meydana geldiği ve hangi sırayla meydana 
geldiğidir. Öğrencilerin kronoloji becerisi olmadan 
olaylar arasındaki ilişkileri incelemesi veya tarihte se-
bep-sonuç ilişkilerini açıklaması imkânsızdır. Krono-
loji, tarihsel düşünmeyi düzenleyen zihinsel bir yapı 
işlevi görür. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında ay-
rım yapma, bir tarihsel metindeki zaman akışını (ba-
şı, ortası ve sonu) belirleme, belirli bir zaman akışı-
na göre tarihsel bir metin oluşturma, Tarih şeritlerin-
de sunulan bilgileri yorumlama, tarihsel süreklilik ve 
değişimi açıklamak amacıyla bir tarihsel akış şema-
sı oluşturma kronolojik düşünmenin alt becerilerin-
dendir.

(Cevap C)

70. Kerim Öğretmen süreçte örnek olay yöntemini kul-
lanmıştır. Sınıfa getirilen problem durumuna öğren-
cilerle birlikte çözüm aranmıştır. Bu örnek olay ara-
cılığıyla öğrenciler, tarih dersinde öğrenmiş oldukla-
rı olgu, kavram ve genellemeler ışığında ele alınan 
problem üzerinde fikir yürütmüşler, tartışmışlar ve çö-
züm önerileri üretmişlerdir.

(Cevap D)
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71. Egan, tarih öğreniminin karşıtlıkları açıklayan hikâ-
yeler çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini ileri sür-
müştür. Tarih öğrenimini Felsefik, romantik, alaycı ve 
efsanevi olmak üzere dört döneme ayıran Egan’a gö-
re Alaycı Dönem, olgunluk dönemidir ve yetişkinle-
rin tarihi olayların ayrıntısını öğrendiği ve değerlen-
dirdiği dönemdir. 

(Cevap C)

72. Hikâye hayali olayların anlatıldığı bir yazım türüdür. 
Tarihte kullanılan hikâyeler ise geçmişteki insanların 
yaşamlarını nasıl şekillendirdiklerinin ve olayları na-
sıl yorumladıklarının anlatılması ve geçmişle günü-
müz arasındaki benzerliklerin ortaya konması önem-
li araçlardır. Levstik ve Barton sınıfta yararlanmak 
üzere hikâye seçiminde öğretmenlere bir takım öne-
rilerde bulunmuşlardır. Bunlardan biri de hikâye se-
çiminde çelişkili konulara ve ikilemlere yer verilme-
sidir. 

(Cevap B)

73. Zeynep Öğretmen, dersinde anlamlı öğrenme mo-
delini kullanmıştır. Ausubel tarafından geliştirilen an-
lamlı öğrenme yaklaşımı bilişsel yaklaşıma dayan-
maktadır. Ausubel’e göre dinlemek, izlemek ve oku-
mak doğrudan ezbere, anlamsız öğrenmeye ve öğ-
renci pasifliğine götüren yollar değildir. Ancak öğren-
cilerin mevcut bilişsel yapıları hazırlanmadan kötü 
sunumlar yapılırsa bu ezbere yol açar. 

 Ausebel’e göre konular anlamlı bir bütün olacak şe-
kilde düzenlenmeli, öğrenciye ön öğrenmeleriyle iliş-
kilendirip anlamlandırmaları için fırsatlar sunulmalı-
dır.  Ancak yaparak yaşayarak, aktif öğrenme fırsat-
ları sunmadığı için bu yolun başarısı öğrencilerin gü-
dülenmişlik düzeyine bağlıdır. 

(Cevap C)

74. Senkronizm eşzamanlılıktır. Tarih dersinde böyle bir 
yaklaşımda özellikle kronolojik düşünme becerisini 
kazandırırken öğrencilere farklı coğrafyalarda aynı 
zaman diliminde olan olaylar sunulmalıdır. 

(Cevap C)

75. Konuşma halkası özellikle duyuşsal alanda farkları 
görme, farklı görüşlere ve bu görüşleri savunanlara 
saygı duyma hedeflerini kazandırmaya yönelik bir 
tekniktir. Tekniğin diğer bir amacı da sınıf içinde gü-
ven ve saygı atmosferi oluşturmak, öğrenciler ara-
sında ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir. Konuyla ilgi-
li bir kavram, ilke ya da sözcükle ilgili olarak görüş 
belirtmelerine fırsat veren bu tekniğe öğrenciler, gö-
rüş geliştirme tekniğinden farklı olarak sandalyeleri-
ni birbirlerini karşılıklı görebilecek şekilde ve daire bi-
çimde düzenleyerek halka oluşturarak otururlar.

(Cevap B)
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1. Tarih, benimsenen metoda ve yazılış tarzlarına gö-
re, hikâyeci, öğretici ve araştırmacı tarih yazımı ol-
mak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. “Şe’ni tarih” de de-
nen öğretici tarih yazımında amaç, yalnızca olayları 
yazmak değil onlardan faydalı sonuçlar çıkarmaktır. 
Milli değerlerin, duyguların yeni nesillere aktarılma-
sı amacıyla tercih edilen bu yazımın en önde gelen 
ismi MÖ 460–400 yılları arasında yaşamış olan Yu-
nanlı tarihçi Thukydides’tir. Yine eski Yunanlı tarihçi-
lerden Polybius (MÖ 20-MS 120), Plutarkhos (MS 
46–120 ?), Romalı tarihçi Tacitus (MS 56–117) İngi-
liz tarihçi Thomas Carlyle (1795–1881), siyaset bi-
limci Machiavelli (1469–1527), bu tarzda eserler ve-
ren isimlerdir.

(Cevap C) 

4. Kızılay Arşivi: Temelleri 1868’de atılan Kızılay Der-
neği bu tarihten sonraki hastane, yardım kayıtları, 
esir mektupları gibi belgeleri bünyesinde barındır-
maktadır.

 TBMM Arşivi: 1989’da kurulan TBMM Arşivi, Cum-
huriyet dönemine ait yasama işlemleriyle ilgili belge-
leri bünyesinde barındırmaktadır. 

 Cumhuriyet Arşivi: Milli Mücadele dönemi, TBMM 
Hükümeti ve Cumhuriyet dönemine ilişkin arşiv bu-
lundurmaktadır.

 Cumhurbaşkanlığı Arşivi: 1954 yılında kurulan 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi XIX. yüzyıl Osmanlı tarihi 
ve Cumhuriyet tarihine ilişkin arşiv bulundurmakta-
dır. En eski belge ise 1908 yılına aittir. 

 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baş-
kanlığı Arşivi (ATASE): Temelleri 1916 yılına daya-
nan ATASE, yakın dönem Osmanlı tarihi ve Cumhu-
riyet tarihi ile ilgili önemli belgeleri bünyesinde barın-
dırmaktadır. En eski belge “Kırım Savaşı’na” aittir.

(Cevap E)

2. Tarih kaynaklarını genel olarak yazılı, sözlü ve gör-
sel olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Seçenek-
lerde verilenlerden menkıbe, toplum hayatına tesir 
etmiş olan kahramanların dilden dile anlatılmış hikâ-
yeleridir. Bu sebeple menkıbeler sözlü kaynaklar ka-
tegorisine dâhil olan eserlerdir. Olayların yıllara gö-
re kaleme alındığı vekayinameler ve soy ilişkilerini 
gösteren şecereler ise yazılı kaynakları oluşturmak-
tadır. 

(Cevap D)

3. Resmî veya özel vesikaların suretlerinin toplandığı 
eserlere münşeat veya inşa mecmuaları denir. Mün-
şeat mecmuaları orijinal vesikaların yok olmasından 
doğan boşluğu doldurmaktadır. Selçuklular, Türkiye 
Selçukluları, Eyyubîler, Harzemşahlar, İlhanlılar, 
Memlûkler ve Timurlular devrine ait çok sayıda mün-
şeat mecmuası, günümüze ulaşmıştır. 

(Cevap B)

-Akacak kan damar →  اقاجق قان طامارده طورمز. .5
da durmaz. (B)

Zor ile güzellik olmaz. (C) → زورايله كوزللك اولمز. 

-Evdeki hesap çar → اوده كى حساب چارشويه اويمز. 
şıya uymaz. (E)

 Öfke ile kalkan → اوفكه ايله قالقان ضررايله اوتورز. 
zarar ile oturur. (A)

	 Dolayısıyla	soruda	verilen	Osmanlı	Türkçesiyle	yazılmış	
atasözleri	ile	D	seçeneği	arasında	bir	bağlantı	kurula-
maz.

(Cevap D)

6. Rakamların Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçe-
sine ilişkin doğru eşleştirmesi B seçeneğinde veril-
miştir. Buna göre Osmanlı Türkçesi ile verilen rakam-
lar sırasıyla dokuz, yetmiş ve otuzdur.

(Cevap B)

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
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8. Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in asma 
bahçeleri, II. Nabukadnezar (MÖ 630-561) dönemin-
de inşa ettirilmiştir. “Yenilmez” unvanlı Babil Kralı Na-
bukadnezar’ın dağlık ve yeşil bir bölgeden gelen eşi 
Amyitis’in sıla hasretini azaltmak için asma bahçele-
rini yaptırdığı anlatılır.

(Cevap A)

9. Mezopotamya’da her kent bir baş tanrı için inşa edi-
lir ve oranın tanrının evi olduğu kabul edilirdi. Sümer-
lerin baş tanrısı başlangıçta Gök-tanrısı “An” iken da-
ha sonra  “Enlil” olmuştur. Tanrıların babası olarak 
kabul edilen Enlil’in Nippur kentinde bir tapınağı bu-
lunmaktaydı ve bu kent Sümerlerin dini başkenti ko-
numundaydı. Nippur’da hizmet etmek büyük bir onur 
olarak kabul edilirdi. 

(Cevap D)

10. Antik döneme ait bir yazı sistemi olan hiyerogliflerin 
en bilinen türü Mısır hiyeroglifleridir. Eskiçağ’da Mı-
sır’da kesintisiz biçimde kullanılan hiyeroglif (resim) 
yazısı, Anadolu’da Hititlerce yaygın bir şekilde kulla-
nılmıştır. Frig, İyon ve Lidya devletleri alfabe yazısı-
nı kullanırken; Urartular çivi yazısını kullanmışlardır. 

(Cevap E)

7. Drakon, Atina’daki en eski yasa koyucuların başın-
da gelmektedir. MÖ VII. yüzyılda ülkede yönetim, is-
tikrar ve ekonomi gibi konularda yaşanan sorunlar 
bir krize dönüşmüştür. Drakon işte bu dönemde or-
taya çıkmış ve yeni bir toplum düzeni yaratmak için 
sözlü nitelikteki Atina kanunlarını, yazılı hale getire-
rek yasaları ilk kez bir sisteme bağlamıştır. Ayrıca 
Drakon kasten adam öldürme ile istemeden adam 
öldürme arasındaki farkı ilk kez ortaya koyan kişidir. 
Yasalarında kasten adam öldürene ölüm cezası ve-
rirken, istemeden adam öldürene sadece sürgün ce-
zası vermiştir. 

(Cevap D)

11. Soru öncülünde verilen her üç isim de İslamiyet ön-
cesi Türk tarihi ile ilgili eserler vermiştir. Yani İslam 
öncesi Türk tarihi araştırmacıları arasında yer alırlar. 
Bu yazarların önde gelen bazı eserleri şu şekildedir:

 • Bahaeddin Ögel: Türk Kültürü’nün Gelişme Çağ-
ları

 • İbrahim Kafesoğlu: Türk Milli Kültürü

 • Ahmet Taşağıl: Göktürkler
(Cevap E)

13. Kral Yolu, Anadolu ile Mezopotamya arasında bir ti-
caret yoludur. Baharat Yolu ise Hindistan bölgesin-
den başlar. İslam öncesi Türk devletleri buralara hâ-
kim olmadıkları için bu yolları hâkimiyet altına almış 
olamazlar. Türklerin bu dönemde hâkim olmaya ça-
lıştığı yollar İpek Yolu ve Kürk Yolu’dur.

(Cevap D)

14. Göktürkler, İpek Yolu’nun gelirlerinin paylaşımı ko-
nusunda anlaşmazlıklar yaşayınca önce Sasaniler-
le ittifak yaparak Akhunları ortadan kaldırmış, daha 
sonra Bizans’la ittifak yaparak Sasanileri İpek Yolu 
gelirlerinden uzaklaştırmıştır. İlk Türk – Bizans gö-
rüşmeleri ve elçilik faaliyeti bu dönemde başlamıştır.

(Cevap E)

12. Türklerde para karşılığında çeşitli isimler kullanılmış-
tır. Bunlardan; Böz, Kuanpoyu, Kamdu kumaştan ya-
pılmış değişim araçlarıdır. Kağıt para karşılığında 
Çav terimi kullanılmıştır. Türkler madeni paraya ise 
“Yarmak” demişlerdir.

(Cevap A)
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18. Mazdek İsyanı V. yüzyılda Sasani Devleti sınırların-
da yaşanan büyük bir isyandır. Bu isyan sırasında 
Mazdek’e inanmak gafletini gösteren Sasani şahı da 
isyancılar tarafından hapsedilmiş; fakat şah kurtula-
rak komşu devlet Akhunlara sığınmıştır (496). Sasa-
ni Devleti’nde olup bitenleri yakından takip eden Ak-
Hun hükümdarı, Mazdek Hareketini kırıp yok etmek 
için, şahı 30 bin kişilik Hun süvari birliği başında İran’a 
göndermiştir ve bu sayede şah, ihtilali bastırmıştır 
(498-499). Buna göre, Mazdek İsyanı’nın bastırılma-
sında etkili olan Türk devleti Akhunlardır.

(Cevap B)

15. İslam öncesi Türk devletleri protokol isimlerini inanç-
larına paralel şekilde geliştirmiştir. Hiyerarşinin en te-
pesinde bulunan kağanın mevcudiyeti doğrudan tan-
rı hediyesi olarak yorumlanmıştır. Yaşanan her olay 
tüm protokol ve unvanlar bu çerçevede ele alınmış 
olup A seçeneği doğrudur.

(Cevap A)

16. İslam öncesi ve sonrası Türk devletlerinde düzenli 
bir veraset anlayışının olmayışı, tahtın hanedanın or-
tak malı olarak kabul edilmesi, kamu düzeni ve dev-
letin bekasını tehdit eden en büyük sorundur. Bu an-
layış sürekli saltanat mücadelelerine ve şehzadele-
rin ayaklanmalarına sebep olmuştur.

(Cevap C)

17. Uygurlar, 745–840 yılları arasında Kutluk Bilge Kül 
Kağan önderliğinde kurulmuştur. Kutluk Bilge Kül Ka-
ğan’ın 747 yılında ölümünden sonra devletin başına 
oğlu Bayan Çor geçmiştir. Bayan Çor döneminde Uy-
gurlar, hem Orta Asya’da hem de Çin’de zirveye çık-
mışlardır. 747–759 yılları arasında kağanlık yapan 
Bayan Çor, Kağanlık içindeki Basmil, Karluk, Türgiş 
gibi diğer Türk boylarını itaat altına almış, böylece si-
yasal birliği sağlamıştır. Bayan Çor Kağan devri Uy-
gur Devleti’nin her bakımdan geliştiği ve sağlam te-
mellere oturduğu bir dönemdir. VIII. yüzyıl sonu ve 
IX. yüzyıl başlarında Uygurlar içte ve dışta zengin ve 
parlak bir dönem geçirmişlerdir. 

(Cevap D)

19. Tarih-i Yemin, Sebüktekin ve Mahmud dönemlerini 
anlatır. Yazarı Utbi’dir (ölüm 1040–1041). Tarih-î Ye-
min, İslâm dünyasında hanedan ve hükümdarların 
müstakil tarihlerini konu alan eserler içinde günümü-
ze ulaşan en eski örneklerden biridir. Verilen diğer 
eserler İslam tarihinin ilk dönemiyle ilgili bilgiler ihti-
va etmektedir. 

 (Cevap A) 

20. Beytül Hikme (Hikmet Evi) 829’da Bağdat’ta Halife 
Me’mun tarafından kurulmuştur. Müslüman bilginler; 
özellikle Aristo, Eflatun, Batlamyus, Öklid gibi filozof 
ve bilginlerin eserlerini burada Arapçaya tercüme et-
mişlerdir. Beytül Hikme özellikle yabancı felsefi ve 
bilimsel düşüncelerin İslam dünyasına geçmesinde 
büyük rol oynamıştır.

(Cevap B)

21. Sıffin Savaşı sırasında Hz. Ali’nin ordusu galip gel-
mek üzereydi. Fakat Amr bin As, askerlerin mızrak-
larına Kur’an sayfaları astırmış, böylece çatışmalar 
durmuştur. Çatışmanın durmasının ardından Muavi-
ye’nin savaşa son verip tarafları temsil eden birer ha-
kemin seçilmesi ve halifelik meselesinin çözümünün 
bunlara bırakılması teklifi kabul edilmiştir. Buna gö-
re Muaviye hakem olarak Amr bin As’ı seçmiştir.

Hakem olayı ile İslam dünyasında ilk ayrılıklar or-
taya çıkmış ve Müslümanlar Sünniler, Şiiler ve Ha-
riciler olmak üzere üçe ayrılmıştır.

(Cevap C)
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22. Ekberilik tarikatı, temel kavramlarını Muhyiddin İbn 
Arabi’nin geliştirdiği, ancak esas olarak onun öğren-
cisi Sadreddin Konevi tarafından kurulan bir tarikat-
tır. Ekberilik ismi, Muhyiddin İbn Arabi’nin Şeyhü’l Ek-
ber lakabına izafetle konulmuştur.

(Cevap E)

26. Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir dönemlerinde dü-
zenli bir ordu yoktu. Genellikle eli silah tutan erkek-
ler sefere katılıyordu. Hz. Ömer döneminde ordunun 
defterleri de tutularak düzenli orduya geçişin temel-
leri atıldı. Böylece orduyu bir kurum haline getiren ve 
maaşlı askerlerden düzenli bir ordu kuran Hz. Ömer, 
askerlerin ticaret veya ziraatla uğraşmalarını yasak-
ladı ve Ebud Derda’yı Suriye’deki bir askeri birliğe 
kadılcünd olarak tayin ederek askeri kadılık görevi-
ni de başlattı.

(Cevap A)

24. Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sik-
keler I. Mesut dönemine aittir. Bakır olarak bastırılan 
bu sikkelerin ön yüzünde sultanın, “es-sultânu’l-mu-
azzam” şeklinde unvanı bulunurken arka yüzünde 
Bizans hükümdarının tasviri bulunmaktadır. Yeni sik-
kelerin yerli halk tarafından da benimsenmesini sağ-
lamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği tah-
min edilmektedir. Basılan sikkelerin çoğunluğu gü-
müş dirhemler ve bakır felslerdir. Bunların üzerinde 
mızraklı süvari, ok atan süvari, arslan ve güneş gibi 
tasvirler yer almaktadır. Konya, Sivas ve Kayseri en 
fazla sikke basılan darphanelerin başında gelmekte-
dir. Devletin ortak hükümdarlık döneminde basılan 
sikkelerde ise bu şehzadelerin hepsinin isimleri yer 
almıştır.

(Cevap A)

25. İslam tarihinde ilk defa saray hiyerarşisinin başlama-
sı, hükümdarlık merasim ve protokollerinin ortaya 
çıkması Emevi halifelerinden Muaviye bin Ebu Süf-
yan ile birlikte olmuştur. Muaviye’den itibaren halife-
lere halkla görüşmeleri için belli vakitler ayrılmaya ve 
salonlar tahsis edilmeye başlanmıştır.

 Muaviye, hükümdarlık makamı olan taht üzerinde 
oturma geleneğini de başlatan ilk halifedir. Daha son-
ra bütün İslam devletlerinde halife ve sultanlar tahtı 
egemenlik ve hükümranlık sembolü olarak kullanma-
ya başlamıştır.

(Cevap D)

23. Elhamra Sarayı, bugünkü İspanya’nın Endülüs eya-
letinde bulunan Gırnata şehrinde inşa edilmiştir. En-
dülüs’te Müslümanların hâkimiyetindeki son devlet 
olan ve yaklaşık iki yüz elli yıl hüküm süren Beni Ah-
mer Devleti’nden (1232–1492) kalma bir eserdir. 1232 
yılında Beni Ahmer Devleti’ni kuran I. Muhammed’in 
hükümdarlığı sırasında yapımına başlanmış, daha 
sonra çeşitli eklemelerle genişletilmiştir. İslam mima-
risinin ulaşabildiği en yüksek noktalardan biri olarak 
kabul edilir. Elhamra Sarayı ile ilgili daha geniş bilgi-
ye Washington Irwing’in “Elhamra: Endülüs’ün Yaşa-
yan Efsanesi” adlı kitabından ulaşmak mümkündür. 

(Cevap A)

27. Gazneli Mahmut, 998-1030 yılları arasında hüküm 
sürmüştür. babası Sebük Tekin’in ölümünden sonra 
kardeşi İsmail tahta çıkmıştır. Ancak kardeşine kar-
şı isyan eden Gazneli Mahmut tahtı ele geçirmiştir. 
999 yılında Samanoğullarının yıkılması üzerine bu 
devletin topraklarını ele geçirmek için Karahanlılar-
la mücadele etmiştir. Hindistan’a 17 sefer düzenle-
yen II. Mahmut 6. seferde birleşik Hint ordusuna kar-
şı mücadele etmiş ve galip gelmiştir. Buna göre se-
çeneklerdeki ifadelerden hepsi doğrudur.

(Cevap E)
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28. On iki yaşında iken ilk kez tahta çıkan II. Mehmet, bu 
durumdan faydalanmak isteyen çevrelerin faaliyet-
leriyle karşılaşmıştır. 1444 yılında yaşanan Hurufi İs-
yanı bunlardan biridir. 1340- 1394 yılları arasında ya-
şamış olan Fazlullah Esterabadi tarafından kurulan 
Hurufilik tarikatı, Tanrı’ya ulaşmanın yolunun,  kela-
mı oluşturan harflerin rakamsal değerlerini keşfet-
mekten geçtiğine inanıyordu. Hurufiler tarafından 
Edirne’de çıkarılan isyan II. Mehmet’in ilk saltanatı 
döneminde kanlı bir şekilde bastırılmıştır.

 Yeniçeriler tarafından çıkarılan Buçuktepe İsyanı da 
II. Mehmet’in saltanatı esnasında yaşanan bir diğer 
iç sorundur. Osmanlı siyasetinde büyük bir ağırlığı 
olan Çandarlı Halil Paşa, tecrübesiz padişah yüzün-
den devletin zor duruma düşeceğinden ve kendi ida-
resinin sarsılacağından endişelenerek II. Murat’ı tek-
rar tahta geçirmek istemiştir.

 Görüldüğü gibi verilen olayların hepsi II. Mehmet’in 
ilk saltanatı esnasında gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

29. XVII. yüzyılda Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz li-
manları önemini kaybetmiştir. Bu durum ticaret yol-
larının denetimini elinde bulunduran Osmanlı’nın 
gümrük gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur. Köy-
lülerin topraklarını terk etmesi üretimin azalmasına, 
dolayısıyla vergilerin azalmasına sebep olmuştur. 
Bunlar devletin gelir gider dengesini bozmuştur. Eya-
let isyanları ise merkezi otoriteyi bozmuştur. Gelir gi-
der dengesi üzerinde doğrudan etkili olmamıştır.

(Cevap D)

31. Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete, II. Mahmut za-
manında 1831’de çıkarılan Takvim-i Vekayi’dir. Bu 
gazete Cumhuriyet Dönemi’ne kadar varlığını sür-
dürmüştür. Ceride-i Havadis Gazetesi Abdülmecit dö-
neminde 1840’ta çıkarılmıştır. Tercüman-ı Ahval Ga-
zetesi ise ilk özel Türk gazetesi olup, Agâh efendi ve 
Şinasi tarafından 1860’ta çıkarılmaya başlanmıştır. 
Doğru sıralama; III-II-I şeklindedir.

(Cevap B)

32. Amediye, Osmanlı Devleti’nde alınan ithalat vergisi-
dir. Yani Osmanlı sınırları içerisine giren ticari mallar 
üzerinden alınan bir vergidir. Yurt dışına gönderilen-
lerden ise reftiye denilen ihracat vergisi alınmıştır. 
Osmanlı topraklarının transit bir ticaret yolu olarak 
kullanılması durumunda alınan verginin adı da mü-
ruriyedir.

(Cevap D)

30. Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmesine Lale Devri’n-
de başlanmıştır. Bu dönemin padişahı ise III. Ah-
met’tir. Avrupa’da daimi elçilik açılması III. Selim za-
manındadır. Avrupa’ya gönderilen ilk sürekli elçi Yu-
suf Agâh Efendi’dir. Avrupa’dan danışman ve uzman 
getirme uygulamasını yaygınlaştıran padişah ise I. 
Abdülhamit olmuştur. 

(Cevap E)

33. Terakki-i Muhadderat (Kadınların Yükselişi) 1869’da 
çıkarılan ilk kadın dergisidir. Ayrıca daha sonra ka-
dınlara özel olarak Şükufezar ve Hanımlara Mahsus 
Gazete çıkarılmıştır. Mecmua-i Fünun 1862’de Mü-
nif Paşa tarafından çıkarılan gazetedir. Diyojen ise, 
Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah dergisidir.

(Cevap C)

34. Madeni paranın içerisinde bulunan değerli maden 
miktarını azaltma işlemine tağşiş denir. Bu operas-
yonla elde edilen değerli madenlerle yeni para bası-
lır ve bu şekilde elde edilen miktar hazinenin kârı 
olurdu. XVIII. yüzyıl paranın büyük ölçüde tağşiş edil-
diği bir dönemdir. Osmanlı maliyesinde en büyük tağ-
şiş II. Mahmut döneminde görülmüş ve para %85 de-
ğer kaybetmiştir.

(Cevap E)
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39. İlk Haçlı Seferi çağrısı 1074 yılında, Bizans İmpara-
toru VII. Mihail Dukas tarafından yapılmıştır. Büyük 
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümünden sonra dev-
let içindeki otorite boşluğu ve iktidar mücadeleleri, 
1086’da Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Sü-
leyman Şah’ın ölümü Türkleri zor durumda bırakmış-
tır. Bunun üzerine Bizans İmparatoru I. Aleksios Kom-
nenos, Haçlı Seferi çağrısını yenilemiş, Papa II. Ur-
banus da bu çağrıyı olumlu karşılamıştır. Papa Haç-
lı ordusu oluşturmak için ücretli asker toplamak ye-
rine topraksız köylüleri ve sefalet içinde yaşayan hal-
kı İsa aşkı, din kardeşlerine yardım gibi dini gerek-
çelerle 1095 Clermont Konsilinde kutsal savaşa ça-
ğırmış, para ve toprak vaadinde bulunmuştur.

(Cevap C)

35. Ruslarla 1790 yılında yapılan savaş esnasında Prus-
ya, Rusların Tuna’yı geçmesi durumunda Osmanlı 
Devleti’ne yardım edeceğini bildirmiştir. Bunu taki-
ben Kasım 1790’da Padişah III. Selim, Ahmed Azmi 
Efendi’yi Haremeyn muhasebeciliği vazifesiyle Ber-
lin elçiliğine atamıştır. Ahmed Azmi Efendi Şubat 
1791’de Kral II. Friedrich Wilhelm tarafından kabul 
edilmiştir. Ahmed Efendi’nin bu ziyaretiyle ilgili gö-
rüşlerini Berlin sefaretnamesinde kaleme almıştır.

(Cevap A)

36. Bucaş Antlaşması padişah IV. Mehmed döneminde 
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmıştır. 
1621 Hotin Antlaşması’ndan sonra Osmanlı ve Le-
histan arasında yaklaşık elli yıl süren bir barış döne-
mi yaşanmıştır. Ancak Lehlerin Ukrayna Kazakları-
na saldırması bu barışı bozmuştur. Osmanlı ve Leh 
kuvvetleri arasında yaşanan savaşta Osmanlı galip 
gelmiş ve antlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devle-
ti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı bu antlaşma 
Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından im-
zalanmıştır.

Osmanlı Devleti Bucaş Antlaşması ile batıda, Fer-
hat Paşa Antlaşması ile doğuda en geniş sınırları-
na ulaşmıştır.

(Cevap B)

37. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler Fran-
sız İhtilali’ne bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı 
Devleti daha ilk kurulduğu yıllardan itibaren gayri-
müslimlerin inançlarına müdahale etmemiştir. Gay-
rimüslimler Fransız İhtilali’nden çok önce Osmanlı 
ülkesinde serbestçe ibadetlerini yapmışlardır.

(Cevap E)

38. Şehnamecilik, yani resmi tarih yazıcılığı Fatih dev-
rinde başlamış, II. Bayezid devrinde devam etmiş ve 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde devamlı ve üc-
retli bir memuriyete dönüşmüştür. İlk resmi şehna-
meci de Kanuni Sultan Süleyman’ın atadığı Arifî Fet-
hullah Çelebi’dir. Şehname-i Al-i Osman ismiyle 60 
bin beyitlik bir eser yazmıştır. 

(Cevap C)

40. Çifte Gül Savaşları, İngiltere’de York ve Lanchester 
sülaleleri arasında yaşanmıştır. 1455–1485 yılları 
arasında yaşanan savaş,  İngiltere tahtında hak id-
dia eden üç kralın rekabetidir. Güller savaşı denme-
sinin sebebi ise York ve Lanchester sülalelerinin ar-
masında gül simgesinin yer almasıdır. Savaş sonun-
da İngiltere’de Tudor Hanedanlığı yönetimi ele geçir-
miştir.

Çifte Gül Savaşlarında İngiliz soyluları güçlerini 
kaybettiği için krallık, merkezi yapısını güçlendir-
miştir.

(Cevap A)
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43. Avrupa merkezi devlet yapısının bozulmasıyla orta-
ya çıkan ve toprak sahibi efendiye üretim yapan ki-
racı durumundaki köylülerin itaat etmesi şeklinde 
kendini gösteren toplum yapısına Feodalite denmek-
tedir. Bu sistemin temel unsurlarını ekonomik haya-
tı sürdürebilecek bir toprak parçası, bunun üzerinde 
ziraat faaliyetlerinde bulunacak köylüler, onların gü-
venliğini sağlamak için şövalyeler ve şövalyelerin va-
sallık yoluyla bağlı oldukları senyörler oluşturmakta-
dır. Feodal toplum yapısında en yukarıda kral bulu-
nur. Onun aşağısında sırasıyla Grand dük, Arşidük, 
Dük, Marki, Kont, Vikont, Baron, Şövalye şeklinde 
bir hiyerarşik yapılanma söz konusudur.

(Cevap A)

44. 1806’da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu yıkıl-
mıştır. 1815 Viyana Kongresi’nde bu boşluğu doldur-
mak amacıyla Germen Federasyonu kurulmuştur. 
1848’de liberal ve milliyetçi ihtilalciler birleşip bir Al-
man devleti kurmaya çalışsa da 1848’de konfede-
rasyon dağılmıştır. 1871 yılında ise Prusya önderli-
ğinde Alman İmparatorluğu kurulmuştur.

(Cevap C)

41. Jeanne d’Arc, Yüzyıl Savaşları esnasında tarih sah-
nesine çıkmış bir halk kahramanıdır. 1337–1453 yıl-
ları arasında İngiltere ile Fransa arasında yaşanan 
bu savaşta tüm Fransa’nın İngilizlerin eline geçtiği 
ve umutların tükendiği bir anda ortaya çıkan Jeanne 
d’Arc Fransız direnişinin simgesi olmuştur. 1412’de 
doğan Jeanne d’Arc adındaki bu köylü kızı, 13 yaşı-
na geldiğinde rüyasında Hristiyan aziz ve azizeleri 
gördüğünü ve onlardan ülkesini İngilizlerin elinden 
kurtarmak için emir aldığını iddia ederek köyünden 
ayrılmıştır. İddiaları 16 yaşındayken din adamları ta-
rafından kabul gören Jeanne d’Arc, emrine verilen 
küçük bir ordu ile bizzat savaşlara katılmıştır. 1431’de 
İngilizler tarafından yakılarak öldürülen Jeanne d’Arc 
günümüzde birçok sanat eserine ilham olmuştur. 

(Cevap B)

42. Fransa’da Napolyon’un yönetime gelmesinden son-
ra yaşanan savaşlarla Avrupa’nın siyasal dengesi 
bozulmuştur. Bozulan siyasal dengeyi sağlamak ama-
cıyla Avusturya Başbakanı Metternich öncülüğünde 
1815’te Viyana Kongresi düzenlenmiş ve bozulan sı-
nırların yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu 
döneme restorasyon dönemi denmektedir. Buna gö-
re, verilen öncüllerin üçü de konuyla ilgili olup E se-
çeneği doğrudur.

(Cevap E)

45. Aydınlanma dönemi, Batı toplumunda XVIII. yüzyıl-
da gelişen ve geleneksel kabul edilen varsayımlar-
dan uzaklaşarak yeni bilgiyi kabul etmeyi amaçlayan 
bir düşünsel gelişim dönemidir. 

 Descartes ve Leibniz, Aydınlanma Dönemi’nin ilk 
temsilcileri olarak kabul edilir. Bunun dışında Imma-
nuel Kant, Denis Diderot, Montesquieu, Jean-Jacqu-
es Rousseau, Voltaire, David Hume, John Locke, 
Thomas Paine Aydınlanma Dönemi’nin diğer önem-
li düşünürleridir. Machiavelli ise 1469 – 1527 yılları 
arasında İtalya’da yaşamış, Rönesans hareketinin 
en önemli figürlerindendir.

(Cevap B)

46. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile Rusya’ya karşı açıl-
mış olan Kafkas Cephesi kapandı. Galiçya Cephe-
si’nde genellikle Ruslar savaşıyordu. Dolayısıyla Rus-
ların savaştan çekilmesiyle bu cephe de kapandı. 
Gizli antlaşmalarda Rusya’ya boğazlar ve Doğu Ana-
dolu verilmişti. Dolayısıyla Rusya’dan boşalan yerler 
için değişiklik yapıldı ve gizli antlaşmalar değişikliğe 
uğradı.

(Cevap E)

47. Soruda özellikleri verilen cemiyet Hürriyet ve İtilaf 
Fırkası’dır. Bu fırka 1911 yılında İttihat ve Terakki Par-
tisi’ne muhalefet edenler tarafından kurulmuştur. Si-
yasi konumunu İttihat ve Terakki Partisi karşıtlığı ola-
rak tayin eden parti, Milli Mücadele’ye karşı çıkmış-
tır. Mütareke şartlarına karşı gelmenin ülkeyi riske 
sokacağını ve galip devletleri kızdıracağını iddia et-
miştir.

(Cevap C)
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48. B, C, D ve E’de belirtilenler Erzurum Kongresi’yle il-
gilidir. Ancak A seçeneğinde belirtilen ifade Sivas 
Kongresi’yle ilgilidir. Sivas Kongresi’nde delegeler, 
vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir ki-
şisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partiler-
den hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine 
dair yemin etmişlerdir.

 (Cevap A)

49. Güney Cephesi’nde Kuvay-ı Milliye birlikleri Fransız 
birliklerine karşı yaptıkları mücadelede başarılı ol-
muşlardır. Bu başarılardan do layı Maraş’a 1973 yı-
lında Kahraman unvanı, 1984 yılında Urfa’ya Şanlı 
unvanı, Antep’e 1921 yılında Gazi unvanı verilmiştir. 
Buna göre doğru sıralama Antep (III), Maraş (II) ve 
Urfa (I) şeklinde olmalıdır.

(Cevap E)

50. Halkevlerinin çıkardığı dergilerden Ülkü, Ankara’da 
çıkarılmıştır. Ayrıca;

 • Bursa’da; Uludağ

 • İzmir’de; Fikirler

 • Sinop’ta; Dranaz

 • Isparta’da; Ün

 • Manisa’da; Gediz

 • Adana’da; Görüşler

 • Antep’te; Başpınar

 • Denizli’de; İnanç dergilerini halkevleri çıkartmış-
tır.

 (Cevap B)

51. Nasturi İsyanı İngiliz kışkırtması sonucu Güneydoğu 
Anadolu’da yaşanan bir isyandır. Diyarbakır’daki 7. 
Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez Nasturi Ayak-
lanması’nı bastırmakla görevlendirilmişti. Harekette 
Kürt aşiretlerinden de yararlanmak istenmişti. Bu 
amaçla Simko diye tanınan Şikak Aşireti Başkanı İs-
mail Ağa ile ilişki kurulmuştu. İngiliz uçaklarının Türk 
kuvvetlerine saldırılarına aldırmayarak sürdürülen 
hareket sonucunda ayaklanma tümüyle bastırıldı.

(Cevap D)

52. TBMM’nin almış olduğu bir kararla işgalcilere karşı 
savaşan millî kuvvetlerden kamuoyunu haberdar et-
mek, halkın moral değerlerini yükseltmek ve propa-
gandaya ağırlık vermek amacıyla, 7 Haziran 1920’de 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi kurul-
muştur. Doğrudan Meclis Başkanı’na bağlı olan bu 
kurum Mili Mücadele döneminde kamuoyu oluştur-
mak için faaliyet göstermiştir. Yunus Nadi ve Halide 
Edip öncülüğünde 6 Nisan 1920’de kurulan Anado-
lu Ajansı da bu müdüriyete bağlanmıştır.

(Cevap E)

53. Türk tarihindeki I. İnönü Savaşı Yunan kaynakların-
da Avgin Savaşı olarak da geçmektedir. Nitekim Ge-
neral Trikopis I. İnönü Muharebesi’nden bahseder-
ken “Bütün gün devam eden Avgin Savaşı, en kanlı 
savaşlardan biri olmuştur. Bizimle kıyas kabul etme-
yecek kadar fazla sayıda Türk ile çarpışıyorduk” de-
miştir. General Trikopis Büyük Taarruz Savaşı sıra-
sında esir düşmüş ve Atatürk, generalin Yunanistan’a 
iadesini geciktirerek idamını önlemiştir. 

(Cevap C)
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54. 1974 yılında yapılan seçimlerden sonra kurulan CHP-
MSP hükümeti anlaşmazlık yaşayınca Bülent Ecevit 
Cumhurbaşkanına istifasını sunmuştur. Yerine kuru-
lan hükümet güvenoyu alamayınca Demirel’in giri-
şimleriyle Adalet Partisi (AP), Milli Selamet Partisi 
(MSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet-
çi Güven Partisi (CGP) bir koalisyon oluşturma ko-
nusunda anlaşmıştır. Birinci Milliyetçi Cephe Hükü-
meti adıyla anılan bu koalisyon hükümeti 1977 se-
çimlerine kadar görevde kalmıştır. Bu koalisyonda 
Millet Partisi yer almamıştır.

(Cevap B)

56. Günümüzde ABD ile sorun yaşayan Latin Amerika 
ülkeleri Venezuela ile Küba’dır. Bu ülkelerde sosya-
list liderler olduğu için ABD’nin sömürgeci politikala-
rına karşı çıkmaktadırlar.

(Cevap A)

57. Açıklamalardan A, B, D, E seçenekleri doğru olup C 
seçeneğindeki açıklama yanlıştır. Perestroika 
SSCB’de Gorbaçov döneminde uygulanan yeniden 
yapılanmanın adıdır.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol 
ihraç eden ve bilinen petrol rezervlerinin üçte iki-
sini ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu 
konfederasyondur.

(Cevap C)

58. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında izlediği denge po-
litikası gereği 19 Ekim 1939’da Üçlü İttifak Antlaşma-
sı olarak bilinen Ankara Paktı’nı İngiltere ve Fransa 
ile imzalamıştır.

(Cevap D)

59. 1927–1952 yılları arasında faaliyet gösteren ve tek 
parti dönemine özgü olan bölgesel örgütlenmelere 
“Umumi Müfettişlik” adı verilmiştir. II. Abdülhamit dev-
rinden 1952’ye kadar değişik isimler altında varlığı-
nı sürdüren Umumi Müfettişlikler , “Genel Valilik, Ge-
nel Müfettişlik, İnspektörlük, Bölge Valiliği, Hidivlik…” 
gibi çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. 1927–1952 yılla-
rı arasında farklı tarihlerde toplamda beş kez Umu-
mi Müfettişlik kurulmuştur. Umumi Müfettişlikler Tür-
kiye’deki sosyal, ekonomik ve idari şartların bir so-
nucu olarak ortaya çıkan çok önemli politik ve idari 
kuruluşlardır. Cumhuriyet döneminde Türk Hüküme-
tinin gözü kulağı olan bu kuruluşlar, kamu düzeninin 
ve asayişin korunması, iktisadi, bayındırlık ve sosyal 
dengesizliklerin ortadan kaldırılması hususunda 
önemli görevler üstlenmişlerdir. 

(Cevap E)

55. 3 – 5 Mayıs 1920’de TBMM’nin ilk hükümeti kurul-
muştur. Bu hükümette;

 Fevzi Çakmak: Milli Savunma Bakanı

 İsmet İnönü: Genelkurmay Başkanı

 Rıza Nur: Milli Eğitim Bakanı

 Celalettin Arif: Adalet Bakanı’dır.

 Şerif Bey ise, hükümette yer almamış, sadece Mec-
lis’e ilk gün en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yapmış-
tır.

(Cevap E)

60. Bozkurt – Lotus Davası’nda Türkiye’yi dönemin Ada-
let Bakanı Mahmut Esat Bey savunmuştur. İsviçre’de 
kapitülasyonlar konusunda doktora yapmış olan Mah-
mut Esat Bey başarılı bir savunma yapmış ve 1934’te 
kendisine davanın adına ithafen “Bozkurt” soyadı ve-
rilmiştir.

(Cevap A)
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61. Her üç öncülde tarih programında öğrencilere kazan-
dırılması amaçlanan hususlardır.

(Cevap E)

62. 5E modeli 1980’lerin sonlarında Biological Sciences 
Curriculum (BSCS) tarafından geliştirilmiştir.  Model 
içinde yer alan her bir “E” modeldeki aşamaları sem-
bolize etmektedir. Buna göre 5E Modeli dikkat çek-
me, keşfetme, açıklama, bilgiyi derinleştirme ve de-
ğerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

(Cevap E)

63. Değerlerin eğitimi yaklaşımlarının tipolojisi ilk kez Su-
perka tarafından 1973’te formüle edilmiştir.  Super-
ka değerler eğitimiyle ilgili olarak beş yaklaşım orta-
ya koymuştur. 

 1. Telkin etme yaklaşımı

 2. Ahlaki gelişim yaklaşımı

 3. Analiz yaklaşımı

 4. Aydınlatma/belirginleştirme yaklaşımı

 5. Eylem öğrenme yaklaşımı
(Cevap D)

67. Murat Öğretmen III. ve VI. uygulamaları ile pekiştir-
me yapmıştır. Pekiştirme, bir davranışın tekrar edil-
me sıklığının uygun uyarıcılarla arttırılması işlemidir. 
Pekiştirme, öğrencilerin öğrenme güdülerini arttırır, 
dikkat ve çabalarını öğrenmeye yönlendirir, bekle-
nen davranışların gösterilmesini özendirir, böylece 
öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

(Cevap E)

66. Murat Öğretmen derse başlamadan önce yaptığı uy-
gulama dikkat çekme aşamasına örnek oluşturur. 
Çünkü amacı öğrencilerin dikkatini ve motivasyonu-
nu konu üzerine yoğunlaştırmaktır.

(Cevap A) 

68. (II) numaralı etkinlikte öğretmen öğrencilerin anlatı-
lan zamanda şehrin nasıl göründüğüne ilişkin bir re-
sim yapmalarını ister. Burada amaç öğrencilere an-
latılan bir durumu canlandırabilme ve resmedebilme 
becerisi kazandırmaktır.

(Cevap B)

64. Soruda Şeyma Öğretmen’in kısa cevaplı bir test ha-
zırlayacağı belirtilmiştir. Öncelikle tüm sorular ünite 
kazanımları ile ilgilidir. Ancak A seçeneğindeki soru 
kısa cevap gerektiren bir soru değildir Öğrencinin 
serbestçe cevap vereceği, yorumlama becerilerini 
gerektiren uzun yanıtlı bir sorudur.

(Cevap A)

65. Merve Öğretmen’in dersinde kullandığı öğretim tek-
niği ayrılıp birleşmedir. İşbirlikli öğretim tekniklerin-
den olan ayrılıp birleşmede konu eşitli bölümlere ay-
rılır ve gruplandırılan öğrenciler kendi aralarında bu 
konu birimlerini paylaşır. Her gruptan aynı konu biri-
mini alan öğrenciler bir araya gelerek ilgili birimi öğ-
renir. Daha sonra her öğrenci grubuna dönerek öğ-
rendiklerini grup arkadaşlarına öğretir.

(Cevap D)
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70. Ders kitapları veya öğretim materyalleri o toplumda 
yaşayan herkesin etnik, dinsel ya da sosyal toplulu-
ğunun yaşantılarına yer vermelidir. Tarihin belli bir 
evresindeki çatışmalar veya işbirliği aktörleriyle be-
raber materyallere yansıtılmalıdır. Tarihsel veya kül-
türel farklılıkları göz ardı eden tarih materyalleri ka-
bul edilemez.

(Cevap C)

71. Küçük çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren zaman 
konusunda güçlü bir kavrayışa ve geçmişin farkında 
olma yeteneğine sahiptirler. Çocukların tarihle ilgili 
düşüncelerinin gelişimine yardımcı olmak için çeşit-
li yöntemler vardır.  II ve III numaralı seçenekte veri-
len yöntemler bunlardan bazılarıdır. Ancak I. seçe-
nekte verilen ifade yanlıştır. Çünkü çocuklarda tarih-
sel düşünmeye yardımcı olmak için ayrıntılara gir-
mek yerine belli başlı örnekler üzerinde durmak ge-
rekir. 

(Cevap D)

72. Anakronizm tarih yanılgısı olarak tanımlanabilir. Söz-
lükte anakronizm “bir olayın tarihi ve çağı üzerinde 
yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma” şeklin-
de tanımlanmaktadır. Dil ve yaklaşım anakronizmi 
soruda da belirtildiği üzere herhangi bir dönem için 
geçerli olmayan kavram ve yaklaşımların bu dönem-
deki olgu ve kişileri açıklamak için kullanılmasıdır. Bu 
durum daha çok ilgili tarihi dönemi bağlama uygun 
kavrayamamaktan doğmaktadır. Bu açıdan tarihsel 
empati öğrencilerin ilgili tarihi dönemi dönem şartla-
rına uygun olarak kavramalarını sağlayarak tarih ya-
nılgılarının önüne geçmelerinde yardımcı olur.

(Cevap A)

75. A, B, C ve D seçeneğindeki üniteler 10. sınıf düze-
yinde yer alır. E seçeneğinde verilen ünite 11. sınıf 
düzeyindedir.

(Cevap E)

69. A, B, D ve E seçeneğinde verilen kazanımlar “Klasik 
Çağda Osmanlı Toplum Düzeni” ünitesi içinde yer 
alır. C seçeneğinde verilen kazanım “Sultan ve Os-
manlı Merkez Teşkilatı” ünitesinde yer alır.

(Cevap C)

73. Öğretmen derste sunuş yoluyla öğretim stratejisini 
kullanmıştır.

(Cevap C)

74. Hiç görmediğimiz, birebir tecrübe etmediğimiz sade-
ce resim, şekil, kartpostal vb görsel imgelerle anlam-
landırdığımız mekânlara imge mekân denir. Öğret-
menin tasvirleri, kullandığı resim ve çizimler imge 
mekân gelişmesine yöneliktir. 

(Cevap C)
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7. Pön Savaşları, Kartaca Savaşları olarak da bilinir. 
Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasında, MÖ 264-
146 yılları içinde, Akdeniz ticaretini ele geçirmek ve 
elde tutmak için yapılan ve üç evre olarak gerçekle-
şen savaşlardır. Bu savaşlar, Kartaca’nın (Bugün Tu-
nus sınırları içerisinde kalan Fenike kolonisi) ortadan 
kalkması ve Batı Akdeniz egemenliğinin Roma’ya 
geçmesi ile sonuçlanmıştır.

(Cevap A)

1. Menkıbeler,  toplumların sosyal veya siyasi olayla-
rında yer etmiş kahramanların dilden dile dolaşan  
hikâyeleridir.  Doğu kültüründeki  evliyalar ve şeyh-
ler, batı kültüründeki azizler ve azizeler hakkında söy-
lenenler birer menkıbedir. Bu anlatımlar  zamanla ya-
zıya dönüştürülürse buna Menakıbnâme adı verilir. 

(Cevap A)

2. İbn Haldun ve Voltaire modern tarih yazımında etkin 
olan neden- nasılcı (araştırıcı) tarih yazımının önde 
gelen temsilcileridir. Neden-nasılcı tarih,  bir olayı in-
celerken, olayın gerçek şekline ulaşmada daima “ne-
den-nasıl” sorularını soran tarih yazımı türüdür. Olay-
ları irdelemeyi daima tarihin merkezine oturtan İbn 
Haldun ve bazı tarihçiler tarafından modern tarih ya-
zımını başlatan kişi olarak gösterilen Fransız filozof 
Voltaire bu tarih yazım çeşidinin en öndeki isimleri-
dir.

(Cevap C)

3. Sözlükler, araştırma alanı ne olursa olsun, sosyal bi-
limler araştırmacılarının en çok müracaat ettiği eser-
ler arasındadır. Tarihî sözlükler özellikle Ortaçağ dev-
letlerinde kullanılan isim ve unvanların tespiti ve de-
ğerlendirilebilmesi açısından çok büyük  öneme sa-
hiptir. Türkçe’nin Ortaçağ tarihi araştırmaları açısın-
dan en eski ve en mühim tarihi sözlüğü Kaşgarlı Mah-
mûd tarafından kaleme alınan Dîvân-ı Lügati’t - 
Türk’tür. Müellifi bilinmeyen Codex Cumanicus da bu 
dönem için önemli bir kaynak sözlüktür. Yine İbn Mu-
hennâ’nın kaleme aldığı lugat ve Muhammed Meh-
di Han tarafından kaleme alınan Senglah, Ortaçağ 
araştırmaları için kullanılan başlıca Türkçe sözlükler-
dir. Ali Ekber Dehhoda tarafından kaleme alınan Lu-
gat-name ise Ortaçağ tarihi araştırmalarında sıkça  
kullanılan Farsça sözlüklerdendir.

(Cevap E)

6. Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılan kelimeler ve bu 
kelimelerin Türkçe okunuşları ile ilgili olarak doğru 
eşleştirme D seçeneğinde yapılmıştır.

(Cevap D)

5. Soruda verilen atasözünün transkripsiyonu, “sürü-
den ayrılan kuzuyu kurt kapar.” şeklindedir. Dolayı-
sıyla doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap D)

4. Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla verilen sayıların Türk-
çe okunuşları A, C, D ve E seçeneklerinde doğru ola-
rak verilmiştir. Ancak B seçeneğinde yer alan sayı 
kırk iki değil, kırk üç şeklinde okunmaktadır.

(Cevap B)

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kıpçaklar Avrupa’ya 
göç eden ve zamanla Hristiyanlaşan Türk kavimleri-
dir. Hazarlar İdil (Volga) kıyıları ile Kırım Yarımadası 
arasında imparatorluk kuran bir Türk kavmidir. Ha-
zarlar, Hun akınları sebebiyle batıya göç ederek Rus-
ya’nın güneyinde Kırım’dan Hazar Denizi’ne kadar 
Volga ve Dinyester Nehirleri arasında kalan arazide 
yerleştiler. Zamanla bölgeyi tam anlamıyla hakimi-
yetleri altına aldılar ve diğer Türk boyları üzerinde 
üstünlük kurdular.

Hazarlar,	Museviliği	benimsemişlerdir.
(Cevap D)

9. Hun Devleti’yle ilgili verilen bilgiye bakılarak A, B, C 
ve D seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak, Çin himaye-
sine girip girmeme konusunda kurultayda bağlayıcı 
kararlar alındığı ifadesine varılamaz. Nitekim bu ko-
nuda iki kardeş arasındaki fikir ayrılığının Hunların 
ikiye ayrılmasına neden olduğundan söz edilmekte-
dir.

(Cevap E)

11. Avrupa Hunları ile ilgili olarak A, C, D ve E seçenek-
lerinde verilen bilgiler doğrudur. Fakat, Sasanilerle 
anlaşarak İstanbul’u kuşatan Türk devleti Avrupa 
Hunları değil, Avarlardır.

Avarlar, İstanbul’u ilk kuşatan ve Hristiyanlığı ka-
bul eden ilk Türk devletidir.

(Cevap B)

12. İzmir dolaylarında bir beylik kuran Türk denizcisi Ça-
ka Bey, Peçeneklerle anlaşarak onların karadan, ken-
disinin de denizden İstanbul’u kuşatarak İstanbul’u 
fethetmek istemiştir. Kuşatma sırasında Bizans’ın 
Kumanlarla (Kıpçaklarla) anlaşarak, onları Peçenek-
ler üzerine göndermesi ve savaşın 29 Nisan 1091 
günü Peçeneklerin ağır bir hezimeti ile neticelenme-
si sonucunda İstanbul’un Türkler tarafından fetih gi-
rişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Çaka Beyliği, denizcilikle uğraşan ilk Türk beyliği-
dir. Çaka Bey, Türk tarihinin ilk donanmasını oluş-
turduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul 
edilmektedir.

(Cevap A)

8. Roma İmparatorluğu’nun egemenlik alanını göste-
ren haritaya bakıldığında; Roma’nın tüm Akdeniz 
havzasına egemen olduğu, geniş alanlara yayılarak 
farklı kıtalara hükmettiği ve dolayısıyla imparatorluk 
özelliği kazanarak farklı etnik ve kültürel unsurları 
bünyesinde barındırdığı yargılarına ulaşılabilir.

(Cevap E)

14. Bumin Kağan 552’de Orta Asya’daki Avar hâkimiye-
tine son vererek merkez Ötüken olmak üzere 630’a 
kadar hüküm süren I. Köktürk Devleti’ni kurmuştur. 
Köktürkler Çin entrikaları ve taht kavgalarından do-
layı 50 yıl kadar süren Çin esareti altına girmiştir. Bu 
esaret devrinde Kutluk İlteriş Kağan’ın Çin’e karşı gi-
riştiği mücadelede başarı sağlaması üzerine de yine 
Ötüken merkezli 681-745 yılları arasında hüküm sü-
ren II. Köktürk (Kutluk) Devleti kurulmuştur. Kutluk 
Devleti’nin varlığına ise 745’te Basmil, Karluk ve Uy-
gurlar son vermiş ve bunun sonucunda 840’a kadar 
hüküm süren Uygur Devleti kurulmuştur. Bu bilgiler 
doğrultusunda sıralama II, I, III şeklinde olmalıdır.

(Cevap B)

13. Bugut Yazıtı, 1956’da Moğolistan’ın Bugut şehri ya-
kınlarında bulunan ve Gök-Türkler dönemine ait olan 
bir yazıttır. Bu yazıt, Gök-Türk döneminde yazılanla-
rın en eski tarihlisidir ve Gök-Türklerin ilk kağanı Bu-
min Kağan’ın oğlu Mahan Tigin’in (553–572) mezar 
taşıdır. 581 yılında dikildiği tahmin edilmektedir. 
Gök-Türklerin ilk dönemine ait olan bu yazıt Türk di-
linde değil Soğdça yazılmıştır. Taşın üç tarafı Soğd 
dilinde yazılmış, dördüncü yüzü ise Sanskrit ve Brah-
man dillerinde yazılmıştır. 

(Cevap C)
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15. Türk veraset anlayışının temelini oluşturan kut inan-
cı ile ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan 
ifadeler doğrudur. Ancak kut inancına göre, hüküm-
darın yarı tanrı bir hüviyete bürünmesi söz konusu 
olmayıp hükümdara egemenlik güç ve yetkisinin tan-
rı tarafından verildiğine inanılırdı.

(Cevap E)

18. Gassaniler, 200-636 yılları arasında Suriye’de hü-
küm sürmüş Hristiyan Arap devletidir. Bizans’a tabi 
bir tampon devlet olarak hem güneyden gelebilecek 
yağmacılar hem de İran tehdidine karşı kullanılmış-
tır. Soruda verilen özellikler de Gassaniler Devleti’ne 
aittir.

(Cevap A)

16. Moğolları etkileyen Türk toplulukları Uygurlar ve Ku-
manlar (Kıpçaklar) olup Moğolların Türkleşmesinde 
önemli rol oynamışlardır. Moğollar devlet yönetimi ve 
teşkilatı konusunda pek çok unsuru Türk kültürün-
den almışlardır. Cengiz Han’ın yasaları olarak bili-
nen töresinin kaynağı da Türk kökenlidir. Yine aynı 
şekilde devlet yönetimiyle ilgili yasa, töre, ulus, bay-
rak gibi kavramların Türkçeden Moğolcaya geçtiği 
bilim adamlarınca iddia edilmektedir. Kültür ve uy-
garlık bakımından Moğollardan ileri olan Uygurlar, 
önemli devlet görevlerine getirildiler. Kendi dillerini 
Moğollara öğrettiler. Moğol İmparatorluğu’nda Uy-
gurca, yaygın kullanılan bir dil durumuna geldi. Bü-
tün bu yönleriyle Uygurlar, Moğolları kültür ve uygar-
lık yönünden etkilediler.

(Cevap E)

19. Hz. Muhammed, İslam’ı tebliğ etmek ve öğretmek 
amacıyla etrafındaki kabilelere muallimler gönderir-
di. Fakat gönderdiği bazı muallimler, ihanete maruz 
kalmıştı. Bu ihanetlerin en büyüklerinden biri, Reci 
Vak’ası’dır (626). Başta Hz. Muhammed olmak üze-
re bütün Müslümanları üzüntüye sevk eden Reci Ola-
yı ile, on kişilik bir Müslüman öğretici grup, müşrikler 
tarafından hile ile pusuya düşürülerek şehit edilmiş-
tir. Hz. Peygamber bu olaydan iki yıl sonra Lihyano-
ğullarını cezalandırmak için bir sefer düzenledi. Benî 
Lihyân Gazvesi adı verilen bu seferi önceden haber 
alan kabile mensupları dağlara çekildiler. Onların top-
raklarında iki gün kalan Resûl-i Ekrem Medine’ye 
döndü.

(Cevap A)

17. Müslümanların Hz. Muhammed başkanlığında Mek-
ke’den Medine’ye göç etmesi, yani Hicret olayı 622 
yılında gerçekleşmiş, Medine Sözleşmesi veya diğer 
yaygın adıyla Medine Anayasası, Hicret sonrasında 
İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından yine 
622’de düzenlenmiştir. Hz. Muhammed ile Mekkeli 
müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Savaşı 624, 
Hudeybiye Antlaşması da 628 yılında yapılmıştır. Do-
layısıyla doğru sıralama D seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap D)

20. Abbasiler dönemi ile ilgili olarak, soruda özellikleri 
verilen yerleşim birimi Samerra’dır. Samerra, 836 yı-
lında Halife Mutasım tarafından Abbasi hizmetinde-
ki Türk birlikleri için “Ordugah şehir” olarak kurdurul-
muş, ardından başkent Bağdat’tan Samerra’ya ta-
şınmıştır. (Samerra 892 yılına kadar İslam dünyası-
nın merkezi oldu.)

(Cevap B)
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21. Kuzey Afrika’da fetihler gerçekleştirilmesi ve İstan-
bul’un kuşatılması Muaviye döneminde yaşanan ge-
lişmelerdir. Ancak Kerbela Olayı, 10 Ekim 680’de, 
bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde, Hz. 
Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali’ye bağlı küçük 
bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu arasın-
da yaşanmıştır.

Kerbela Olayı ile, İslam dünyasında kesin ayrılık-
lar (Sünni-Şii) ortaya çıkmıştır.

(Cevap D)

24. Katvan Savaşı (1141) ile ilgili olarak A, B, D ve E se-
çeneklerinde yer alan gelişmeler doğrudur. Ancak, C 
seçeneğinde verilen ifade yanlış olup Karahanlılar 
savaşta Karahitaylar tarafında yer almamıştır. Kat-
van Savaşı, Karahitay Devleti ile Büyük Selçuklu Dev-
leti tarafları arasında gerçekleşmiş, Karahitay Dev-
leti’nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Yapılan savaşta Sel-
çuklu ordusu ağır kayıplar vererek dağılmıştır.

(Cevap C)

22. İslam devletlerinde posta ve istihbarat teşkilatına ve-
rilen isim, Divan-ı Berid’dir. Berid; haberci, ulak, pos-
tacı manalarına gelir. Berid teşkilatının başındaki kim-
seye Sahib-i Berid denirdi. Bu zât, halifenin en gü-
vendiği kişi olup doğrudan doğruya onunla irtibat ku-
rardı.

İslam Devleti’nde, Emeviler devrinde İran ve Bi-
zans’ı örnek alarak sistemli bir posta teşkilatı ku-
ran ilk halife Muaviye’dir.

(Cevap C)

25. I. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin başkenti İznik’i ele geçirdiler. Anadolu Sel-
çukluları İznik’i kaybedince Konya’yı başkent yaptı-
lar. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti I. 
Haçlı Seferi’nden sonra İznik’ten Konya’ya taşınmış 
oldu.

(Cevap A)

23. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas’ın Divriği ilçe-
sindeki tarihi cami ve hastanedir. Cami 1228-29 yıl-
larında Mengücekli beyi Ahmed Şah tarafından; da-
rüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed Şah’ın eşi Turan Me-
lek tarafından yaptırılmıştır. Darüşşifa caminin güney 
duvarına dayanmıştır. Orta bölümü bir ışıklık kubbe-
si ile örtülmüş, giriş ile birlikte dört eyvandan oluş-
muştur. Darüşşifanın kuzeydoğu köşesinde türbe yer 
alır. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1985 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

(Cevap E)

26. Harezmi, matematik, gökbilim, coğrafya ve algorit-
ma alanlarında çalışmış Fars bilim insanıdır. El-Ha-
rezmi’nin Tamamlama ve Dengeleme ile Hesapla-
maya Dair Özlü Kitabı doğrusal ve ikinci dereceden 
denklemlerin ilk sistematik çözümünü sunmuştur. Ce-
biri bağımsız bir disiplin olarak öğreten, “indirgeme” 
ve “dengeleme” yöntemlerini ilk tanıtan kişi olduğu 
için, Harezmi cebirin atası ya da kurucusu olarak ta-
nımlanmıştır. Cebir alanındaki çalışmaları, 16. yüz-
yıla kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik 
ders kitabı olarak kullanılmıştır.

(Cevap C)
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27. Bitlis şehrinin en eski yapısı olan Bitlis Ulu Cami, ay-
nı zamanda Anadolu sınırları içerisinde en erken ta-
rihli eserlerden biri olma özelliğine sahiptir. Simetrik 
şemasıyla kendinden sonra inşa edilecek mimari 
formlara örnek olan cami öncü bir örnektir. Bitlis ka-
lesinin doğusunda yer alan cami 1150 yılında Dil-
maçoğullarından olan Ebu’l Muzaffer Muhammed ta-
rafından yaptırılmış olup mimarı bilinmemektedir.

(Cevap E)

30. Osmanlı Devleti 1683 II. Viyana kuşatmasında ba-
şarısız olunca, Osmanlı’ya karşı papa öncülüğünde 
oluşturulan Kutsal İttifak içerisinde Avusturya, Lehis-
tan, Venedik, Malta ve Rusya gibi devletler yer al-
mıştır. Hollanda Kutsal İttifak devletlerinden biri de-
ğildir.

(Cevap D)

33. Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donan-
malarıyla, birlikte hareket eden ve Osmanlı’da çıkan 
Yunan isyanına destek veren İngiliz, Fransız ve Rus 
donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geç-
miş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Os-
manlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya 
Navarin Faciası adlarıyla da geçer. Navarin Lima-
nı’nda bulunan Osmanlı donanması İngiliz, Fransız 
ve Rus donanmalarının ortak harekâtıyla baskına uğ-
ratılarak yok edilmiş ve bu olayın ardından batılıla-
rın da desteğiyle Yunanistan bağımsızlığını elde et-
miştir.

Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Osmanlı Devleti’nden 
ayrılarak bağımsızlığını elde eden ilk Balkan dev-
leti Yunanistan’dır.

(Cevap E)

28. Medine önlerinde, hicretin 5. yılı Şevval ayının 7’sin-
de (1 Mart 627) başlayıp Zilkade’nin 1. günü (24 Mart 
627) sona eren savaşa, şehrin müdafaası çevresine 
kazılan hendeklerle sağlandığı için Hendek Gazve-
si denilmiştir. Saldırgan tarafta yer alan Kureyşliler, 
Hayber yahudileri, Gatafânlılar, Fezâreliler, Esedo-
ğulları ve Süleymoğulları gibi birçok grubu ifade et-
mek için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan “azhâb” (hizip-
ler, gruplar) tabirinden dolayı bu savaşa Azhâb Gaz-
vesi adı da verilir.

(Cevap D)

31. Koçi Bey risalesi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparator-
luğu duraklama döneminde Koçi Bey tarafından IV. 
Murat ve kardeşi Sultan İbrahim’e sunulan eleştirel 
tarzdaki rapordur. Osmanlı’da o döneme kadar pa-
dişaha sunulmuş ilk yazılı rapor olma özelliğine sa-
hiptir. Bu risale, IV. Murat üzerinde büyük etkiler yap-
mıştır. O zamana kadar IV. Murat annesinin tavsiye-
lerine göre politika uygulamakta iken bu tarihten son-
ra devlet idaresini tamamiyle kendi eline almış ve Ko-
çi Bey’in tavsiyelerine uyarak ıslahat yapmaya baş-
lamıştır. İçki ve tütünü men etmiş, kapıkulu askeri 
zorbalarının elebaşlarını idam ettirmiş, devlet teşki-
latında görevini suistimal edenleri ve ihmalleri görü-
lenleri cezalandırmış, rüşvet, kayırma ve iltimasları 
azaltmaya çalışmıştır.

(Cevap C)

29. Batıda Alpharabius adıyla bilinen Farabi, 8. ve 13. 
yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış 
ünlü filozof ve bilim adamıdır. Aynı zamanda gökbi-
limci, mantıkçı ve müzisyendir. Yorumları ve incele-
meleri sayesinde Farabi Orta Çağ İslam aydınları 
arasında Muallim-i Sani (ikinci üstad) olarak bilinir. 
(Birinci üstad ise Aristo’dur.) İslam felsefesinin kuru-
cusu sayılan Farabi, Aristoteles’in ve Plotinos’un gö-
rüşlerinden yararlanarak kendi sistemini kurmuştur. 
Felsefesinin amacı, İslam dinini felsefi bir temele 
oturtmaya çalışmaktır. A, C, D ve E seçeneklerinde 
verilen bilgiler, Farabi ile ilgili doğru özelliklerdir.An-
cak Farabi ile ilgili olarak B seçeneğine varılamaz.  
Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes ve Hegel gi-
bi Farabi de rasyonalizm akımının en önemli temsil-
cileri arasında yer almaktadır.

(Cevap B)

32. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonucunda 
imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Vi-
layet-i Sitte denilen Doğu Anadolu’daki illerde Erme-
niler lehine ıslahat yapmayı taahhüt etmiş ve ilk kez 
bu antlaşma ile Ermeni sorunu uluslararası diploma-
side gündeme getirilmiştir.

(Cevap D)
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34. 8 Ekim 1908’de Ta’til-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında 
Kanun-ı Muvakkat ilan edilmiştir. Bu hazırlanırken 
Fransa’nın 1892’de hazırladığı iş yasası örnek alın-
mıştır. Yürürlüğe giren Tatil-i Eşgal Kanunu ile toplu 
iş bırakma ve buna katılmayan işçileri tahrik etme 
suç sayılmış, hapis ve para cezaları öngörülmüştür. 
Bu düzenlemenin amacı demiryolu, tramvay, liman 
ve genel aydınlatma gibi kamuya yönelik hizmetle-
rin aksamasını engellemek olup C seçeneği doğru-
dur.

(Cevap C)

35. Osmanlı Devleti’nde Salyaneli ve İmtiyazlı Eyaletler-
de tımar sistemi uygulanmamıştır. Osmanlı Devleti 
tımar sistemini Salyanesiz Eyaletlerde uygulamıştır. 
Bu eyaletlerin toprakları gelirine göre has, zeamet 
ve tımar olarak bölümlere ayrılmıştır. Bu eyaletlerin 
gelirleri merkeze aktarılmamış, yönetici maaşlarına 
ve asker yetiştirilmesine ayrılmıştır. Tahrir defterleri-
nin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerin 
merkeze bağlılıklarını güçlendirmiştir. Bu eyaletler 
arasında Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Musul, 
Bağdat, Rumeli, Budin ve Bosna yer almaktadır.

(Cevap B)

36. Edirne’nin fethinden sonra,  Osmanlı Devleti’nin Trak-
ya’da ele geçirdiği ilk önemli şehir Dimetoka olmuş-
tur. Dimetoka, Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un 
imparatorluğunu ilan ettiği önemli bir şehir durumun-
daydı. Kantakuzenos, III. Andronikos’un ölümünden 
sonra tahta geçecek en büyük oğlunun 9 yaşında ol-
ması sebebiyle vâsi sıfatıyla Bizans İmparatorluğu-
nu yönetmiş, daha sonra da imparatorluğunu ilan et-
mişti (1341). Dimetoka, Edirne’nin fethinin hemen ar-
dından 1361’de Hacı İlbeyi tarafından Osmanlı hi-
mayesine alınmıştır.

(Cevap A)

37. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Lale 
Devri’nde yapılan ıslahatlardır. Fakat Fransızcadan 
matematik ve astronomi ile ilgili eserlerin tercüme 
edilmesi III. Mustafa dönemine ait bir ıslahat hareke-
tidir. Lale Devri, 1718-1730 yılları arasıdır ve döne-
min padişahı III. Ahmet’tir. III. Mustafa ise 1757-1774 
yılları arasında tahtta oturmuştur. 

 (Cevap B)

38. Valilere askeri ve idari yetkilerin verilmesi ve kadıla-
rın siyasi yetkilerinin kısıtlanması ancak yerel idare-
nin güçlendirilmesi ile açıklanabilir. Muhtarlıkların ku-
rulması da yeni bir idari birim oluşturulduğunun ka-
nıtıdır. Öncüllerde verilen bilgiler siyasi alanla ilgili ol-
duğu için ekonomi ile ilgili bir sonuca ulaşmak müm-
kün değildir. 

(Cevap D)

39. Soruda özellikleri verilen kişi, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin beşinci Dinayet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir ali-
mi Ömer Nasuhi Bilmen’dir. Dini konularda yazdığı 
eserleri ile tanınan Ömer Nasuhi Bilmen’in başlıca 
eserleri olan “Hukuk-u İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiy-
ye Kamûsu”, “Kur’an-ı Kerim’in Meal-i Alisi ve Tefsi-
ri” ile “Büyük İslam İlmihali” yanında yayınlanmış ve 
yayınlanmamış pek çok eseri bulunmaktadır.

(Cevap B)

40. Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Kurulu’nun çalış-
maları sonucu, başlangıçtan itibaren Anadolu’da baş-
latılan ulusal direnişin karşısında olan Damat Ferit 
Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı (30 Eylül 
1919). Yeni hükümeti kuran Ali Rıza Paşa, Mustafa 
Kemal ile anlaşmanın gerekli olduğuna karar vere-
rek, Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Anadolu’ya gönder-
di. Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti temsilcisi 
arasında 20-22 Ekim tarihleri arasında Amasya Gö-
rüşmeleri yapıldı.

Amasya Görüşmeleri, Temsil Kurulu’nun İstanbul 
hükümeti tarafından hukuken tanındığı anlamına 
gelmektedir.

(Cevap C)
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42. Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Alman-
ya’nın izlediği yayılmacı politikalar karşısında sınır 
güvenliğini sağlayabilmek için bazı önlemler almış, 
batısındaki devletlerle Balkan Antantı’nı, doğusun-
daki devletlerle Sadabat Paktı’nı imzalayarak batı ve 
doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Atatürk Dönemi 
Türk dış politikasında benimsenen “Yurtta ve Dün-
yada Barış” ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişme-
lerdir.

(Cevap B)

45. Tekalif-i Milliye, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm nok-
talarından olan Sakarya Meydan Muharebesi önce-
si ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Sava-
şı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisi-
ni kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük” emir-
leridir.

Tekalif-i Milliye Emirleri 7 ve 8 Ağustos 1921 gün-
leri yayımlanmış ve ülkenin kurtarılması yolunda 
iç kaynaklar harekete geçirilerek topyekün sefer-
berlik başlatılmıştır.

(Cevap E)

44. Rusya’da meydana gelen Bolşevik İhtilali sonucun-
da Çarlık Rusya yıkılarak yerine Sovyet Rusya ku-
rulmuş, yeni Rus yönetimi de savaş yanlısı olmadı-
ğını açıklayarak 3 Mart 1918’de İttifak devletleri ile 
(Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Bulgaris-
tan) Brest-Litovsk Antlaşması’nı imzalayıp I. Dünya 
Savaşı’ndan çekilmiştir. Sovyet Rusya bu antlaşma 
ile, daha önce Çarlık Rusya’nın Osmanlı’dan almış 
olduğu (1878 Berlin Antlaşması ile) Kars, Ardahan 
ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiş ve Rus-
ya’nın savaştan çekilmesiyle Kafkas (Doğu) Cephe-
si kapanmıştır.

(Cevap D)

41. Sivas Kongresi’nde, yurdun çeşitli yerlerinde dağı-
nık halde bulunan bölgesel direniş cemiyetleri tek ça-
tı altında “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti” adı altında birleştirilmiştir. Amaç, Kurtuluş Sa-
vaşı’nı tek elden yürütmektedir.

(Cevap E)

43. Millî Mücadele döneminde Ankara’da büyükelçilik 
açan ilk devlet Gürcistan’dır. 23 Şubat 1921’de Gür-
cistan ile TBMM arasında imzalanan Batum Antlaş-
ması’ndan sonra Gürcistan Ankara’ya elçi yollamış-
tır.

(Cevap A)

46. Wilson İlkeleri, ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girme-
den önce yayımladığı ve savaş sonrası dünya düze-
niyle ilgili görüşlerini açıkladığı 14 maddelik bir bildi-
ridir. ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından 8 
Ocak 1918’de ABD kongresinde açıklanmıştır. Wil-
son İlkeleri’nin bazı maddeleri ülkelerin durumları ile 
ilgili hükümler içermekteydi. Ancak, Wilson İlkeleri’n-
de İsveç ile ilgili bir madde yoktur.

(Cevap C)

47. Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon Rum İmparatorlu-
ğu’nu yeniden canlandırmak için kurulmuştu. Bunun 
üzerine Trabzon ve çevresinin Türk nüfusu hâkimi-
yetinde olduğunu ispatlamak amacıyla Barutçuzade 
Ahmet ve Faik Beyler tarafından 12 Şubat 1919’da 
Trabzon Muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.

(Cevap A)

48. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan silah ve mühimmatın 
küçümsenemeyecek bir bölümü, Anlaşma Devletle-
ri’nin denetimleri altındaki depolardan sağlanmıştır. 
Çok tehlikeli olan bu yola başvurmayı da Millici ha-
rekete bağlı ya da onun adına çalışan örgütler üst-
lenmiştir. Bunlar arasında Mim Mim Grubu, Hamza 
ve Zabitan Örgütleri yer almıştır.

(Cevap E)
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49. Bozkurt-Lotus Olayı, Fransa’ya ait Lotus ticaret ge-
misiyle Türkiye’ye ait Bozkurt nakliye gemisinin 2 
Ağustos 1926’da Midilli Adası’nın 5-6 mil açıkların-
da çarpışması olayıdır. Kaza sonucunda Bozkurt ad-
lı Türk gemisi batmış ve yolcu ile mürettebattan top-
lam 8 kişi boğulmuştur. Kaza sonucunda İstanbul’a 
gelen iki geminin kaptanı tedbirsizlik ve ihmal yüzün-
den ölüme neden olmak suçlamasıyla tutuklandılar. 
Mahkeme, Eylül 1926’da verdiği kararla Türk kapta-
nı 4 ay, Fransız kaptanı ise 80 gün hapis cezasına 
mahkum etti. Ancak Fransa, karara itiraz etti ve Türk 
mahkemelerinin yetkisiz olduğunu ileri sürerek Fran-
sız kaptanın tahliyesini istedi. Bu olay karşısında kar-
şı karşıya kalan iki ülke sorunu Uluslararası Adalet 
Divanı’na götürme konusunda anlaştılar. Adalet Di-
vanı, 7 Eylül 1927 tarihinde verdiği kararla Türkiye’yi 
haklı buldu ve Türkiye’nin bu konuda devletler huku-
kuna aykırı hareket etmediğini belirtti. Divan bu ka-
rarını alırken 6 üye leyhte, 6 üye de aleyhte oy kul-
landı. Ancak divan başkanının oyunu Türkiye’den ya-
na kullanması sonucu karar Türkiye’nin lehine çıktı.

(Cevap B)

51. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, Coğ-
rafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaktadır. An-
cak, Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa’nın Osmanlı 
Devleti’ne olan bağımlılığı artmamış, tam tersi Avru-
palıların Ümit Burnu Yolu’nu bulmasıyla birlikte tica-
ret yolları yön değiştirmiş, Osmanlıların elinde olan 
İpek ve Baharat Yolları ile Akdeniz Doğu-Batı ticare-
tindeki eski önemini kaybetmiş, dolayısıyla Avrupa-
lılar Osmanlı aracılığından kurtularak Hindistan’a ve 
Çin’e doğrudan ulaşmayı başarmışlardır.

(Cevap A)

52. Afaroz, işkence, sürgün ve idam Orta Çağ’da Kato-
lik Kilisesi’nin dini açıdan suçlu gördüğü kişilere kar-
şı uyguladığı cezalardır. Ancak endüljans bir ceza ol-
mayıp Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma 
ve ölümden sonra cennete gitmek için papanın sat-
tığı af belgesidir. Kilisenin halktan para alarak cen-
netten toprak satmasıdır.

(Cevap D)

50. Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’da düzenlenen 
mahalli kongrelerin ortak özelliği bölgelerinin işgali-
ne karşı direnmek ve bölgelerinde Türk nüfusun çok 
olduğunu kanıtlamaktı. Bu kongrelerde bağımsızlık 
için çalışma kararı alınmakla beraber genellikle sal-
tanat ve hilafete bağlılık bildirilmiştir.

 (Cevap E)

53. XVIII. yüzyılda sanayi inkılâbından sonra ham mad-
de kaynakları ve pazar alanları bulma yarışı sanayi-
leşen ülkeler arasında rekabete yol açmıştır. Emek 
ve sermaye arasında çelişkiler çoğalmıştır. Teknolo-
ji alanında yenilikler yaşanırken işsizlik artmıştır. Ulus-
lararası ekonomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak 
kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm gibi kav-
ramlar ortaya çıkmıştır. Merkantilizm ise XVI. yüzyıl-
da Batı Avrupa’da gelişmiş bir ekonomi teorisidir. Bu 
teoriye göre bir milletin refahı devletin elinde tuttuğu 
altın ve gümüş miktarı veya ticari değeri ile temsil 
edilmektedir. 

(Cevap C)

54. 11. ve 12. yüzyılda Avrupa’da yükseköğretime yöne-
lik üniversiteler kurulmaya başlamıştır. Başlangıçta 
piskoposların sorumluluğundaki bu okullarda teolo-
ji, hukuk ve tıp öğretilmiştir. Öğretim dili ise Latince 
idi. Soruda verilen üniversitelerin kuruluş sırası şöy-
ledir:

 • Bologna – 1088

 • Paris – 1150

 • Oxford – 1167

 • Cambridge – 1209

 • Roma – 1303

 Dolayısıyla diğerlerinden önce açılan üniversite Bo-
logna’dır.

(Cevap E)
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56. Balfour Deklarasyonu, İngiltere’nin I. Dünya Savaşı 
sırasında Dışişleri Bakanı Lord Balfour nezdinde, Fi-
listin’de bir Yahudi devleti (İsrail) kurulmasını destek-
lediğini açıklamasıdır. Chaim Weizmann önderliğin-
deki siyonist hareket, Filistin’de bir Yahudi ülkesi ku-
rulması için I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve 
ABD hükümetleriyle sürekli bir ilişki içerisinde olmuş-
tur.

(Cevap B)

57. Truman Doktrini, 1947 yılında ABD Başkanı Harry 
Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlan-
mış plandır. Truman Doktrini, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin uluslararası politikasının değiştiğini ve Sov-
yet karşıtlığının bu yeni politikada temel esas oldu-
ğunu ilan etmiştir. Truman’a göre ABD, komünizm ile 
silahlı mücadele veren ve komünist ülkelerin baskı-
sı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım 
yapmalıydı. Bu amaçla Kongre’den 400 milyon do-
lar kullanma izni istedi. Kongre’nin bu isteğini kabul 
etmesi üzerine Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a 
ise 300 milyon dolar yardım yapıldı.

(Cevap A)

55. Barbarossa Harekâtı, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin 22 
Haziran 1941 günü başlayan Sovyetler Birliği’nin iş-
gali harekatına Alman kaynaklarında verilmiş olan 
kapalı addır. Aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nın Do-
ğu Cephesi’ni açan harekattır. Tarihin en geniş çap-
lı askeri harekâtı olarak nitelendirilir.

Almanya’nın Barbarossa Harekâtı’nı düzenleme-
sinin amacı; Doğu’da Hayat Sahası’nı genişletmek, 
alt insan kabul edilen Slav halklarını sömürgeleş-
tirmek, komünizmi devirmek ve Sovyetlerin doğal 
zenginliklerini ele geçirmektir.

(Cevap A)

58. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler, 1961 
Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaktadır. An-
cak D seçeneğinde belirtilen ifade yanlıştır. 1961 Ana-
yasası kişi hak ve özgürlüklerine geniş yer vermiş, 
temel hak ve özgürlüklerin, sadece kamu düzeni, mil-
li güvenlik, kamu yararı, sosyal adalet ve genel ah-
lak gibi gerekçelerle ve ancak yasayla kısıtlanabile-
ceği hüküm altına alınmıştır.

(Cevap C)

59. Balkan Paktı, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın 
SSCB’den gelebilecek bir işgal tehlikesine karşı kur-
dukları örgütlenmedir. Örgüt, üç devletin dışişleri ba-
kanlarının Ankara’da imzaladığı Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasıyla kurulmuştur. 10 maddeden oluşan bu 
antlaşma ile taraflar her türlü anlaşmazlığı BM Ant-
laşması’nda tespit edilmiş barışçı yollarla çözmeyi 
taahhüt etmişlerdir. Ayrıca taraflar ekonomi, teknik 
ve kültür sahalarında da işbirliğini geliştirmeyi bir hü-
küm olarak antlaşmaya eklemişlerdir.

(Cevap D)

60. NATO, BM’nin yetkilendirmesi olmadan 1999 yılında 
Kosova’ya askerî harekât gerçekleştirmiştir. Sırp kuv-
vetlerine karşı yapılan harekat sonrası bölge BM Ko-
sova Geçici Yönetimi’nin idaresine bırakılmıştır. Türk 
askeri de 88 yıl aradan sonra ilk kez NATO bünye-
sinde Kosova harekatında görev almıştır.

(Cevap D)
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61. Tematik zaman şeridi tarihin genel akışına odaklan-
mak yerine bir tema/konu bağlamında zamana odak-
lanır. Bu zaman şeridi bir konuya odaklandığı için te-
manın zaman içerisindeki gelişimi ve değişimini sor-
gu olarak incelemeye fırsat verir. Soruda verilen ön-
cülde spesifik bir konu için kronolojik bir araç kulla-
nılacaktır, bu amaçla da tematik zaman şeridi uygun-
dur.

(Cevap B)

62. Kavram haritaları kavramların en genel/temel kav-
ramdan başlayıp özel kavramlara doğru hiyerarşik 
olarak şematize edildiği araçlardır. Kavram haritala-
rı kavramlar arasındaki ilişkiler keşfetmede ve kav-
ram öğretimini anlamlı hale getirmede oldukça önem-
li araçlardır.

(Cevap D)

64. Verilen eşleştirmelerden I ve III kazanım ve tarihsel 
düşünme becerisi açısından uygun ve doğrudur. An-
cak II numaralı kazanım tarihsel sorun analizi ve ka-
rar verme becerisi ile doğrudan ilişkili değildir. Bu ka-
zanım daha çok değişim ve sürekliliği algılama be-
cerisi ile ilişkilendirilebilir.

(Cevap D)

63. Soruda okulun değerler eğitiminde iki temel esası kı-
lavuz aldığı görülmektedir. Bunlar öğrencilerin ken-
di değerlerini irdeleyerek kendilerini bir üst düzeye 
taşımalarını sağlayacak ortamlar oluşturmak ve okul-
da demokratik bir ortam oluşturarak öğrencilerin ka-
rar alama ve yürütme süreçlerine katılımını sağla-
mak. Bu iki esas Bütüncül yaklaşımın (Kohlberg’in 
Adil topluluk okulları) temelini oluşturmaktadır

(Cevap E)

65. 4 sayısı ünite numarasını ifade etmektedir.

 Tarih Dersi Öğretim Programı’nın hazırlanmasında 
kronolojik ve tematik yaklaşımlar bir arada ele alın-
mıştır.

 9. Sınıf düzeyi

 4. Ünite numarası

 1. Kazanım numarası
(Cevap B)

66. Öğretim Programı’nda yer alan tarihsel düşünme be-
cerileri şunlardır.

 • Kronolojik Düşünme Becerisi

 • Tarihsel Kavrama Becerisi

 • Neden-Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi

 • Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

 • Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi

 • Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi

 • Tarihsel Sorun Analizi ve Karar verme Becerisi

 • Geçmişe Geçmişteki İnsanların Bakış Açısıyla 
Bakabilme Becerisi veya Tarihsel Empati

(Cevap B)

68. A, B, C ve E seçeneklerindeki sorular “Türklerin ta-
rih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile baş-
lıca kültür çevrelerini tanır” kazanımı kapsamındadır.

 D seçeneğinde verilen soru “İlk ve Orta Çağlarda İç 
Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim 
yapısını kavrar” kazanımı kapsamındadır.

(Cevap D)

67. II. öncülde verilen kazanım 11. sınıf “Değişim Çağın-
da Avrupa ve Osmanlı” ünitesinde yer alan bir kaza-
nımdır.

(Cevap C)
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69. Parçada verilen kavram anakronizmdir. Tarih yanıl-
gısı veya zamandışılık olarak da adlandırılır. Yaşa-
nan zamanın dışında yaşamak, geçmişi bugün gibi 
düşünmek ya da bugünü geçmiş ile kurgulamaktır. 
Şahısları veya olayları kendi gerçek zaman diliminin 
dışında bir başka zaman diliminde göstermektir.

 Tarih dersinde öğrenciler geçmişte yaşayan insanla-
rın yaşadıkları olaylar karşısında günümüz insanla-
rı gibi tepki vereceklerini varsayarak geçmişe bugü-
nün gözü ile bakarlar.

(Cevap E)

72. Hakkında bilgiler veren tarihçi Altan Deliorman’dır.
(Cevap A)

71. Ayşe Öğretmenin yapmış olduğu eşleştirme testi bi-
lişsel alan bilgi basamağı için uygundur.

(Cevap E)

73. Tarihsel empatinin 5 düzeyi vardır. İnsan davranış-
larının, duygularının, düşüncelerinin ve olayların ne-
denlerini genel olarak bilinen ifadelerle açıklamaya 
çalışmaları klişe genellemeler düzeyini ifade eder.

(Cevap B)

75. Mesut Öğretmen dersinde geleneksel öğrenme sü-
reci ve bilgisayar destekli öğretimi bir arada kullan-
maktadır. Geleneksel eğitim ile uzaktan-bilgisayar 
destekli öğretim süreçlerinin bir arada kullanıldığı öğ-
renme yaklaşımı Harmanlanmış / Hibrid / Karışık / 
Karma öğrenmedir. 

(Cevap A)

70. Öğretmenin sebep ve sonuçlar için kullanacağı kav-
ram haritası balık kılçığıdır.

 Balık kılçığı bir problemin çözümüne analitik bir yak-
laşım getirerek çok sayıda fikir üretmeye dayanır. Bu 
yaklaşımla problem derinlemesine incelenebilir. Ba-
lık kılçığı neden-sonuç ilişkilerini gösteren bir kavram 
haritası olarak da kullanılabilir.

 – Yaratıcı düşünme desteklenir.

 – Analiz, sentez yeteneği gelişir.

 – Problemi çeşitli yönleri ile görme fırsatı yakala-
nır.

 – Organizasyon yeteneği, sistemli düşünme geli-
şir.

 – Kavrayış yoluyla öğrenme gibi beceriler gelişir.
(Cevap B)

74. Öğretmenin kullandığı ölçme aracı yapılandırılmış 
griddir. Yapılandırılmış gridde öğrencilerin bilgi 
eksikleri ve kavram yanılgıları tespit edilir.

(Cevap ?)



KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

4. DENEME SINAVI

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Vakayiname, olayları günü gününe kaydeden, genel-
likle ya hükümdarın ya da önemli devlet adamlarının 
başından geçenler temel alınarak yazılan tarih eser-
leridir. Vakayinamelerin en eski örneği Kayseri pis-
koposu Eusebios tarafından 323’te yazılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarih yazıcısı Musta-
fa Naima Efendi’dir.

(Cevap D)

7. Soruda verilen özellikler Babillere aittir. Babil, Mezo-
potamya’da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 
yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsa-
yan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü 
Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Ba-
bil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sa-
mi asıllı halklar oluşturmuştur.

(Cevap D)

6. Adıyaman’ın Kahta sınırlarında yer alan Kommage-
ne Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre 
çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 
bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, 1987 yılın-
da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kültürel varlık 
olarak yerini almıştır.

(Cevap C)

2. Yorumlayıcı sosyal bilim (hermeneutik) sözlü, yazılı, 
görsel bir metnin veya malzemenin içinde bulunan 
doğru ve gerçek anlamın keşfedilmesi için metnin 
ayrıntılı incelenmesini öngören bir yöntemdir. Bu yön-
tem toplumsal gerçekliği bireylerden bağımsız ola-
rak görmez. İnsanların etkileşim sürecinde sembol-
leri kullanarak kendileri için anlamlı bir toplumsal dün-
ya kurdukları savından yola çıkar.  Toplumsal ger-
çekliğin insanların dünyayı anlamlandırmada kullan-
dıkları öznel, göreceli ve devamlı değişen yorumla-
malardan oluştuğunu ileri sürer. Bu nedenle de sos-
yal bilimlerde açıklamaya dayalı yöntemlerin yerine 
anlamaya dayalı yöntemlerin kullanılması gerektiği-
ni savunur.

(Cevap B)

3. Soruda Osmanlı Türkçesi alfabesi ile yazılan ifade-
nin transkripsiyonu “Milli Müdafaa” dır.

(Cevap A)

4. Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılan kelimelerin Türk-
çe okunuşları A, B, C ve D seçeneklerinde doğru ola-
rak verilmiştir. Fakat E seçeneğindeki قارا kelimesi 
kaya değil, kara olarak okunmaktadır. Kaya kelime-
si قايا şeklinde yazılmaktadır.

(Cevap E)

5. 25.03.2021 tarihinin Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla 
yazılışı B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.

(Cevap B)

8. 626 yılında Sasani Hükümdarı II. Hüsrev’in orduları 
İstanbul’un Anadolu yakasındaki Kadıköy’de kamp 
kurmuştur. Bu İstanbul kuşatmasında Sasanilerin ya-
nında Avarlar da yer almıştır. Avrupa’daki topluluk-
lardan Slavlar da bu kuşatmada Avar ve Sasani itti-
fakına Avrupa’dan destek vermişlerdir.

(Cevap B)

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Soruda verilen açıklamalar Tonyukuk Yazıtları ile il-
gilidir. Tonyukuk Yazıtları ya da uluslararası literatür-
deki adıyla Bain Tsokto Yazıtları, Orhun Irmağı vadi-
sinde 8. yüzyılda yazılıp dikilmiş olan Göktürk Yazıt-
larından birisidir. Tonyukuk Yazıtı 720-725 senelerin-
de II. Göktürk Devleti döneminin büyük veziri Tonyu-
kuk’un kendisi tarafından dikilmiştir. Bu yazıtta, Türk-
lerin savaş stratejileri, bağımsızlık mücadelesi için 
verilen savaşlar, Bilge Tonyukuk’un Türk milleti için 
verdiği mücadeleler göze çarpmaktadır.

(Cevap C)

11. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen özellikler, Kubi-
lay Kağan dönemine ait olan gelişmelerdir. Ancak 
Çin’de ilk defa kağıt paranın kullanılması bu döne-
me ait özelliklerden biri değildir. 118 yılında Çinliler 
deri para kullanmışlardır. İlk kağıt para ise MS 806 
yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır. Kubilay Hanlığı, 
Cengiz’in ölümünden sonra Çin’de kurulmuş ve 1280-
1368 yılları arasında hüküm sürmüş bir Moğol dev-
letidir. Kurulduğu yerden dolayı Türkleşme ve Müs-
lümanlaşma olmayan tek Cengiz koludur.

(Cevap A)

9. Oğuz Devleti ile ilgili olarak, her üç öncülde verilen 
bilgi de doğrudur. Kiev Knezliği tarafından yenilgiye 
uğratılan Hazar Kağanlığı’nın gücünü kaybetmesiy-
le Hazarlara bağlı olarak Hazar Denizi ile Aral Gölü 
arasında ve civarında yaşayan Oğuzlar, 950 yılların-
da Hazarlardan kopuk bağımsız dönem yaşamaya 
başlamışlardır. Oğuz Yabguluğu 1055 yılına kadar 
sürmüş ve daha sonra da Büyük Selçuklu Devleti’nin 
bir parçası haline gelmiştir.

(Cevap E)

12. II, III ve IV numara ile gösterilen fetihler, yani Kuzey 
Afrika’da Mısır, Suriye, Filistin ve Irak’ın fethi Hule-
fa-i Raşidin, yani Dört Halife Dönemi’ne ait gelişme-
lerdir. Ancak I numara ile gösterilen İspanya Emevi-
ler, V numara ile gösterilen Hindistan bölgesi Gaz-
neliler tarafından fethedilmiş olup Hulefa-i Raşidin 
Dönemi fetihleri arasında bulunmamaktadır.

(Cevap E)

13. Ridde Savaşları, Hz. Muhammed’in ölümü sonrasın-
da kitlesel dinden dönme (irtidad) olaylarını ve bu-
nun üzerine, ilk halife Hz. Ebubekir tarafından 632-
633 yıllarında yapılan askeri harekât ve savaşları an-
latır. Kudüs, Hz. Ömer döneminde 637 yılında fethe-
dilmiş, Hz. Ali zamanında gerçekleşen Cemel Vak’a-
sı (Deve Olayı) 656, Sıffin Savaşı da 657 yılında ya-
şanmıştır. Dolayısıyla kronolojik sıralama D seçene-
ğinde doğru olarak verilmiştir.

(Cevap D)

14. Soruda verilen özellikler İranlı İslam alimi, filozofu, 
mutasavvıfı ve müderrisi Gazali’ye aittir. İhya-u Ulu-
mi’d-din Gazali’nin en çok bilinen ve en büyük ese-
ridir. Bu eserinde fıkıh ve tasavvuf konularını işlemiş-
tir.

(Cevap C)
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15. Soruda verilen özellikler, İslam mimarisinin önemli 
örneklerinden biri olan Elhamra Sarayı’na aittir. İs-
lam mimarisinin İspanya’daki en önemli yapılarından 
biri olan Elhamra Sarayı, Nasrîler (Beni Ahmer) Dev-
leti’nin başşehri olan Gırnata’da bulunmaktadır. “Kı-
zıl” anlamına gelen el-hamra sıfatıyla tanımlanması, 
inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden 
dolayıdır. Tarih boyunca çeşitli tahribata mâruz kal-
masına ve bazı bölümlerinin yok olmasına rağmen 
dünya çapında bir şöhrete ve bütün İslam eserleri 
arasında son derece imtiyazlı bir yere sahiptir.

Elhamra Sarayı’nın temelleri 1232 yılında, Endü-
lüs Emevilerinin devamı olan Güney İspanya’da 
Beni Ahmer Sultanlığı devletini kuran Nasri hane-
danı I. Muhammed bin Yusuf zamanında atılmış-
tır.

(Cevap C)

16. Cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında sık sık 
çeşitli sebeplerle savaşlar çıkardı. Hatta kan dökme-
nin yasak olduğu haram aylarda bile savaşların ya-
pıldığı olur ve bu aylarda cereyan eden savaşlara “fi-
car” adı verilirdi. Hz. Muhammed de gençliğinde böy-
le bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı. Hz. Mu-
hammed’in katıldığı ilk savaş bu ficar savaşlarıdır.

(Cevap B)

18. Soruda verilen her üç gelir de Beytül Mal gelirleri ara-
sında gösterilir.

 Zekât: Müslüman mükelleflerden para, ticari mal, top-
rak ürünleri ve hayvanlardan %2,5 ile %10 arasında 
değişen oranlarda alınan vergi.

 Fey: Gayrimüslim tebaadan alınan cizye, haraç ve 
ticaret malları vergilerinin ortak adıdır. Fey geliri de 
Beytül Mal gelirleri arasındadır.

 İnfak gelirleri, olağanüstü durumlarda Müslümanlar-
dan istenen bağışlardır.

(Cevap E)

17. Subaşı: Şehirlerin güvenliğinden sorumlu kişi

 Sahib: Şehirlerin yönetiminden sorumlu kişi

 Müşrif: Divan-ı işrafın başkanı

 Emîr-i dâd: Örfi hukukun başı

 Kökyuk: Köylerde görevli günümüz muhtarı gibidir.

 İmga: Vilayet yöneticilerine mali anlamda yardımcı 
olan kişiye doğuda imga, batıda amil denir.

 Kutval: Kalelerin korunmasında görevli askeri per-
soneldir.

 Şahne: Askeri validir.

 Selçuklularda fethedilen şehirlerin gerekli tamirleri 
yapıldıktan sonra yönetimi subaşı – sahip denilen ki-
şilere bırakılırdı. Bundan dolayı cevap A seçeneği-
dir.

(Cevap A)

19. 1238’de İbnül Ahmer olarak bilinen Muhammed bin 
Yusuf, Gırnata’da Ben-i Ahmer (Nasıriler) Devleti’ni 
kurmuştu. Bu devlet İspanyolların saldırısına daya-
namadı. Nihayet halkın canına, malına ve dinine do-
kunulmaması şartıyla Gırnata şehrinin İspanyollara 
teslimine karar verildi. 25 Ekim 1491 tarihli antlaşma 
gereği İspanyollar 3 Ocak 1492’de Gırnata’ya girdi-
ler. Böylece Müslümanların Endülüs’teki son bağım-
sız devleti olan Ben-i Ahmer ortadan kalktı.

Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasıyla Arap-İslam var-
lığı Avrupa’da sona ermiştir. Buradan kaçan Müs-
lüman ve Yahudiler ise Osmanlı Devleti’ne sığın-
mıştır.

(Cevap A)

20. Soruda isimleri verilen kişiler hadis ilmi konusunda-
ki çalışmaları ile tanınmaktadırlar. Hadis, Hz. Mu-
hammed’e isnad edilen ve kendisinin farklı olaylar 
ve sorunlar karşısında veya Kuran-ı Kerim ayetleri-
ni açıklamak için söylediğine inanılan sözleridir. Ha-
disler rivayetçi sahabiler aracılığıyla sonraki nesille-
re aktarılmış ve hadis alimleri tarafından ikinci ana 
kaynak haline getirilmiştir. 

(Cevap B)
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21. Oğuzlar, Selçuklu ve Osmanlı gibi iki önemli devlet 
kurmuş büyük bir Türk topluluğudur. Kaşgarlı Mah-
mud Divan-ı Lûgat-it Türk adlı eserinde Oğuz boyla-
rı ile ilgili bir liste yapmıştır. Her boyu damga ve on-
gunları ile gösteren Kaşgarlı Mahmud Kınık boyunu, 
Selçukluların siyaset sahnesindeki büyük rolüne na-
zaran listenin başına koymuştur. Kınık boyundan  
başka listede kayığ, bayundur, iwa (yıwa), salğur, af-
şar, beg-tili, bügdüz, bayat, yazğır, eymür, beçenek, 
çuvaldar gibi daha birçok Türk boyunun ismi mevcut-
tur. 

(Cevap E)

22. Afganistan, Hint Yarımadasının kuzeybatısı ve Tür-
kistan’ın güneyinde kurulan Gazneli Devleti’nin esas 
unsuru Afganistan’ın en eski ahalisi olan Halaçlardır 
(Kalaçlar). Halaçlar, günümüzde İran, Afganistan, 
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da hala varlıklarını 
devam ettirmektedirler. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lü-
gat-it Türk adlı eserinde Halaçlardan bahsetmiştir.

(Cevap C)

24. Soruda özellikleri verilen isim Hoca Sadeddin Efen-
di’dir. 1536-1599 yılları arasında yaşayan Hoca Sa-
deddin, iki padişaha Hace-i Sultani (padişah hocası) 
olan tek kişidir. Haçova Savaşı’nın kazanılmasında 
etkin rol oynayan âlim, şeyhülislamlık, müderrislik, 
kadılık gibi görevler yapmıştır. Ayrıca Hoca Tarihi is-
miyle de bilinen Tacü’t-Tevarih adlı eserinde kurulu-
şundan I. Selim’in ölümüne kadar olan Osmanlı Ta-
rihini anlatmıştır. 

(Cevap D)

23. 1596 yılında meydana gelen Haçova Meydan Sava-
şı Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış-
tır. Savaş, Avusturya’nın vermesi gereken vergiyi ge-
ciktirmesi üzerine başlamış ve Osmanlı Devleti’nin 
kesin zaferiyle son bulmuştur. Bu başarı Avrupa iç-
lerine kadar sokulmuş olan Osmanlı’nın bu toprak-
lardaki son büyük zaferi olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde Avustur-
ya’ya karşı oluşturduğu üstünlük, Haçova Savaşı 
sonucunda imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile so-
na ermiştir.

(Cevap D)

25. Avnî takma adıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı Fa-
tih Sultan Mehmet’tir. Askeri başarıları ile Osmanlı 
Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştüren II. Meh-
met, bilim, tarih ve felsefeye özel ilgi göstermiştir. Av-
ni mahlasıyla şiirler de yazan II. Mehmet’in şiirleri Fa-
tih Divanı ve Fatih’in şiirleri gibi isimlerle 1941960 yıl-
ları arasında basılmıştır.

(Cevap C)

26. Tımar sisteminin bozulması ve dolayısıyla tarımsal 
üretimin azalması ve tarım ürünlerinde kıtlıkların ya-
şanması, ekonomik sorunlar, paranın değerinin ve 
yaşam standartının düşmesi, Celali İsyanlarının ne-
denleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla her üç 
öncül de doğrudur.

(Cevap E)

27. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen kurumlar, II. Mah-
mut döneminde devlet teşkilatını modernleştirmek 
adına meydana getirilen oluşumlardır. Ancak Sada-
ret Kethüdalığı bunlardan biri değildir. Sadaret Ket-
hüdası, Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun kal-
dırılana dek günümüz İçişleri Bakanlığı’na denk ge-
len makama verilen addır. II. Mahmut döneminde Di-
van-ı Hümayun yerine Bakanlar Kurulu teşkil edilme-
siyle, Sadaret Kethüdası makamının yerini 1835 
Umur-ı Mülkiye Nezareti aldı; o da 1837’de Umur-ı 
Dahiliye ya da Dahiliye Nezareti makamına dönüş-
türüldü ve bu makama gelenler Cumhuriyet dönemi-
ne kadar bu unvanlarını muhafaza ettiler.

(Cevap E)
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28. Muvakkithane, muvakkitlerin namaz vakitlerini tespit 
ettikleri, küçük çapta astronomi çalışmaları yaptıkla-
rı mekandır. Bu mekanlarda yapılan en önemli faali-
yet, çeşitli aletler vasıtasıyla tespit edilen namaz va-
kitlerinin müezzinlere bildirilmesidir. Namaz vakitle-
rinin güneşe göre ve hassas bir şekilde belirlenme-
si, ayrıca kıble yönünün dakik olarak tayini ihtiyacı, 
muvakkitliğin daha Emeviler döneminde ortaya çık-
masına yol açmış, ilk muvakkithane de Şam’daki 
Emevi Camii’nde kurulmuştur. Emeviler döneminde 
ortaya çıkan muvakkithaneler, Osmanlılarda özellik-
le İstanbul’un fethinden sonra yaygınlaşmıştır.

(Cevap A)

29. Wilson İlkeleri, ABD Başkanının 8 Ocak 1918 günü 
ABD Kongresinde bahsettiği on dört maddeden olu-
şan ilkeler bütünüdür. ABD’nin I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra kurulmasını istediği dünya düzenine ilişkin gö-
rüşünü ortaya koyar. Soruda verilen öncüller Wilson 
İlkeleri kapsamındadır. Bu ilkelerle kalıcı barışın sağ-
lanması hedeflenmiştir. Ayrıca sömürge faaliyetleri-
nin sona ermesi mesajı da verilmiştir.

Wilson İlkeleri, akılcı ve insancıl hükümler taşıyor-
du. Ulusların demokrasilere özgü olarak kendi ge-
leceklerini ve bağımsızlıklarını sağlamaları 
(Self-Determination) garantisi ve bunun için de Mil-
letler Cemiyeti’nin kurulmasını getirmiştir.

(Cevap B)

30. TBMM, savaş yıllarında merkezi otoriteyi tesis etmek 
için 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu 
çıkarmıştır. Bundan sonra da kanunun istenileni ver-
mesi hususunda alınacak tedbirler mecliste görüşül-
meye başlanmıştır. Nihayetinde 11 Eylül 1920’de “Fi-
rariler Hakkında Kanun” kabul edilmiş ve yürürlüğe 
girmiştir. “İstiklal Mahkemeleri’nin” kuruluşu da Fira-
riler Hakkında Kanunu’nun kabulüyle gerçekleştiril-
miştir. 18 Eylül 1920’de TBMM’de yapılan bir başka 
toplantıyla Firariler Kanununa bir ek madde daha ek-
lenmek suretiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsa-
mındaki suçlar da İstiklal Mahkemelerinin görev ala-
nına verilmiştir.

İstiklal Mahkemeleri üyelerinin milletvekillerinden 
oluşması ve mahkeme bölgelerinin meclis tarafın-
dan saptanması TBMM’nin yargı yetkisini kullan-
dığının en açık kanıtı olmuştur. Bu mahkemeler 
Kurtuluş Savaşı döneminde aralıklarla, Cumhuri-
yet döneminde ise milli ve laik temellere dayalı re-
jimin tehlikeye düştüğü anlarda görev yapmıştır.

(Cevap B)

31. 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması 
TBMM’nin ilk defa büyük bir devlet tarafından tanın-
ması açısından önemlidir. Moskova Antlaşması, 
TBMM adına Yusuf Kemal Tengirşenk, Dr. Rıza Nur 
ve Moskova Elçisi Ali Fuat Cebesoy, Sovyet Rusya 
adına da Çiçerin ile Merkez Yürütme Komitesi üye-
si Celal Korkmazof arasında imzalanmıştır.

(Cevap E)

32. Bulgaristan 19 Eylül 1918’de Selanik Ateşkes Ant-
laşması’nı, Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de Mond-
ros Ateşkes Antlaşması’nı, Avusturya-Macaristan 3 
Kasım 1918’de Villa Gusti Ateşkes Antlaşması’nı, Al-
manya ise 11 Kasım 1918’de Rethondes Ateşkes 
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildiler. 

 Dolayısıyla doğru sıralama; IV – III – II – I şeklinde 
olmalıdır.

(Cevap C)

33. Montrö Sözleşmesi, Türk boğazlarından geçiş reji-
mini ve boğazların güvenliği işlerini düzenlemek ama-
cıyla 1936’da imzalanmıştır. Bulgaristan, İngiltere, 
Fransa, Japonya, Romanya, Yunanistan, SSCB, Yu-
goslavya, Avustralya ve Türkiye tarafından imzala-
nan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yabancı gemi-
lerden fenerler ve şamandıralar için, sağlık denetimi 
ve kurtarma hizmetleri için vergi alınması kararlaştı-
rılmıştır. 

(Cevap D)

34. A, B, C, D seçeneklerinde yer alan ifadeler Mondros 
kapsamındadır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda 
kapitülasyonlarla ilgili bir madde olmadığı için E se-
çeneği Mondros kapsamında değildir.

(Cevap E)
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35. Temsil Heyeti, ilk olarak Erzurum Kongresi’nde ku-
rulmuş ve ulusal bir meclis açılana dek Milli Müca-
dele’nin yürütme organı olarak görev yapmıştır. Er-
zurum Kongresi’nde 9 kişi olan heyete Refet Bey, 
Kara Vasıf Bey, Mazhar Müfit Bey, Ömer Mümtaz 
Bey, Hüsrev Sami Bey, Hakkı Behiç Bey ve Ratıpza-
de Mustafa Bey’in katılmasıyla heyetin sayısı 16’ya 
çıkmıştır. Verilen illerden Ankara delegesi Ömer Müm-
taz, Niğde delegesi Ratıpzade Mustafa, Aydın-De-
nizli adına Mazhar Müfit Kansu’nun Temsil Heyeti’ne 
üye olmasıyla Temsil Heyeti’nin etkisi daha da art-
mıştır.

(Cevap B)

36. Yenigün Gazetesi 1918’de Yunus Nadi tarafından ku-
rulmuştur. Yenigün Kurtuluş Savaşı’na destek veren 
ilk gazete idi. Bu sebeple Sultan Vahdettin tarafın-
dan sık sık kapatıldı. Yenigün Gazetesi 1924 yılına 
kadar yayım hayatına devam etmiş, bu tarihten son-
ra Cumhuriyet Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. 
Cumhuriyet Gazetesi günümüzde de varlığını sür-
dürmektedir.

(Cevap E)

37. TBMM, Sakarya Meydan Muharebesi’ni izleyen gün-
lerde Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Sovyet 
Rusya ile Kars Antlaşması’nı (13 Ekim 1921), Fran-
sa ile de Ankara Antlaşması’nı (20 Ekim 1921) imza-
lamıştır. Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesin ola-
rak çizilmiş (Batum hariç), Ankara Antlaşması ile de 
Hatay hariç bugünkü Türkiye-Suriye sınırımız belir-
lenmiştir. TBMM’nin ilk siyasi ve askeri başarısı olan 
Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) Ermenilerle imza-
lanmış ve bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış-
tır. Batı Cephesi’nde yapılan savaşlarla bir ilgisi bu-
lunmamaktadır.

(Cevap C)

38. Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Kon-
feransı’na, sürekli bir barışın oluşumuna hizmet eden 
uluslararası nitelikte bir cemiyetin kurulması (Millet-
ler Cemiyeti) ve eski yalnızlık politikasına (Monroe 
Doktrini) dönmek amacıyla katılan devlet ABD olmuş-
tur.

2 Aralık 1823 tarihinde ABD Başkanı James Mon-
roe’nin kongreye sunduğu doktrine, Monroe Dokt-
rini denir. Buna göre, Amerika’nın Avrupa ile hiçbir 
politik ilgisi yoktur ve Avrupa işlerine karışmaya-
caktır. Avrupa da Amerika kıtalarının iç işlerine ka-
rışmamalı ve bu kıtalardan uzak durmalıdır.

(Cevap A)

40. Kıta Ablukası, 1807-1814 döneminde Fransa ve uy-
du devletlerinin, Büyük Britanya Krallığı’na uygula-
dığı ambargodur. Büyük Britanya Krallığı ile Fransa 
arasındaki düşmanlık Ortaçağ’a dayanıyordu. Cum-
huriyetçi devrime Büyük Britanya Krallığı’nın başın-
dan beri karşı çıkması düşmanlığı pekiştirmişti. Sa-
nayi Devrimi ile beraber İngiltere’nin başlattığı atılım 
Fransa’yı ürkütmekteydi. Deniz yoluyla adayı işgal 
etmek isteyen Napolyon’un planları Trafalgar yenil-
gisi ile suya düşünce Napolyon bir yıpratma savaşı-
na karar verdi. 1807’den itibaren tüm Fransız liman-
ları Britanyalılara kapatıldı. Ayrıca Fransız güdümün-
deki diğer kıta ülkeleri de ablukaya katılmaya zorlan-
dı.

(Cevap B)

39. Verilen açıklamada Sanayi Devrimi, Aydınlanma Ça-
ğı, Rönesans ve Reform hareketleri ile ilgili gelişme-
lere değinilmiştir. Ancak, Fransız İhtilali ile ilgili her-
hangi bir ifade yer almamaktadır. Fransız İhtilali, Fran-
sa’daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriye-
tin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi re-
formlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dün-
yası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sosyal bir akımı 
başlatan en büyük etkendir.

(Cevap D)
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41. Soru kökünde verilen gelişmeler Haçlı Seferlerinin 
yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Hristiyan dünyası 
Müslüman ilerleyişini durdurmak için 1096–1291 yıl-
ları arasında Ortadoğu topraklarına toplamda sekiz 
kez sefer düzenlemiştir.

(Cevap B)

42. Haçlı yemini eden ve üzerlerinde haç işareti taşıyan 
keşiş Pierre l’Ermite önderliğindeki ilk Haçlı ordusu 
1096’da yola çıkmıştır. Anadolu üzerinden Ortado-
ğu’ya yönelen haçlılar ilk haçlı kontluğunu 1098’de 
Urfa’da kurmuştur. 1096–1099 yılları arasında ger-
çekleşen I. Haçlı seferi sonucu Urfa Kontluğu (1098–
1144), Antakya Prensliği (1098–1268), Trablus Kont-
luğu  (1109–1289) ve Kudüs Krallığı  (1099–1291) 
olmak üzere dört Haçlı devleti kurulmuştur.

I. Haçlı Seferi sonucunda İznik kaybedilmiş, Ana-
dolu Selçukluları başkentlerini Konya’ya taşımış-
lardır.

(Cevap E)

43. Yeniçağ’da siyasal yapılanmaya bakıldığında mutlak 
monarşilerin oluşum süreci görülür. Bu süreçte çok 
başlı feodal yapının değişmesi ve iktidarın tek elde 
toplanması amaçlanmıştır. Çünkü üretim ilişkilerinin 
sürekliliğini sağlayacak olan siyasal yapıdır. Değişen 
ekonomik yapıya karşın, siyasal yapıda çok başlı fe-
odal birimler ekonomik faaliyetlerin yürütülmesini en-
gelliyordu. Feodal yapının varlığı hem güvensiz or-
tam oluşturuyor hem de maliyeti artırıyordu. Yükse-
len burjuvazi sınıfı kendi üretim ilişkilerini destekle-
yecek ve güvenli bir ortam yaratacak yapı olarak gör-
dükleri mutlak monarşileri desteklediler.

 Kapitalizmin doğuşuyla etkili olan rejim “Mutlak Mo-
narşi”dir.

(Cevap C)

44. Soruda verilen savaşların hepsi Yüzyıl Savaşları için-
de yer almaktadır. Fakat soruda Yüzyıl Savaşlarını 
bitiren gelişme sorulmuştur. Bu sebeple sorunun ce-
vabı Castillon Savaşı’dır. 1453’te Castillon Savaşı, 
1413 yılında Lancaster sülalesinden İngiltere tahtı-
na geçen V. Henri tarafından başlatılmıştır. 1453 yı-
lında İstanbul’un fethinden 50 gün sonra Fransızlar 
Akitanya bölgesindeki Castillon’da İngilizleri yendi-
ler. Böylece Yüzyıl Savaşları tamamlanarak, İngilte-
re tekrar bir ada ülkesine dönüştü.

Yüzyıl Savaşları, İngiltere Kralı III. Edward’ın Fran-
sa tahtında hak iddia etmesiyle 1337’de başlayan 
ve ancak 116 yıl sonra 1453’te sona eren savaş-
lar dizisidir. Avrupa’da top ilk kez Yüzyıl Savaşları 
sırasında Crecy Savaşı esnasında İngilizler tara-
fından kullanılmıştır.

(Cevap A)

45. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi sa-
dece Fransız halkına yönelik olmayıp tüm insanlığı 
kapsar. Meclis yalnızca içinde yaşanılan çağı değil 
bütün çağlar için geçerli olabilecek temel ilkeleri ha-
zırlamıştır. Uygarlık tarihi içinde insan onurunun de-
ğeri ve yeri bu belge ile çizilmiştir.

 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin 
maddelerine bakınca 19. yüzyıl öncesinde Avrupa’da 
siyasal ve toplumsal eşitlikten bahsetmek mümkün 
değildir. Diğer taraftan ulus egemenliği, eşitlik, insan 
hakları, anayasa gibi kavramlar Avrupa’ya Fransız 
İhtilali’nin getirdiği yenilikler olup 19. yüzyıldan itiba-
ren görülür.

(Cevap A)

46. İspanya Veraset Savaşları sonucunda Utrecht Ant-
laşması (1713), Otuz Yıl Savaşları sonucunda Vest-
falya Antlaşması (1648), Yedi Yıl Savaşları sonucun-
da da Paris Antlaşması (1763) imzalanmıştır. Dola-
yısıyla doğru eşleştirme B seçeneğinde yapılmıştır.

(Cevap B)

47. Verilen haritada gösterilen İpek, Kürk ve Baharat Yol-
ları ile ilgili olarak İlk ve Orta Çağlarda dünya ticare-
tinde hakim rol oynadıkları, Doğu ve Batı kültürleri 
arasında köprü oldukları ve dolayısıyla kıtalar ara-
sında kültür alışverişine imkan sağladıkları yargısı-
na, yani her üç öncüle de ulaşılabilir.

(Cevap E)



ÖABT • Tarih Öğretmenliği •4• 45

KPSS/ÖABT/TARİH

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

50. İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı Fi-
listinlilerin ayaklanması anlamına gelen intifada Türk-
çe’de tam olarak ayaklanma anlamına gelir. İsrail iş-
galine karşı Arap halkının baş kaldırması karakteri-
ni taşıyan ilk intifada, 1987’de başlamıştır.

(Cevap D)

48. Bir kısım tarihçi modern tarih yazımının öncüsü ola-
rak Fransız filozof Voltaire’i görür (1694-1778). Vol-
taire “Ben ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını 
yazmak niyetindeyim. İsteğim, insan zihninin tarihini 
yazmaktır.” diyerek kendinden önceki tarihçilerden 
farklı bir yol izleyerek daha geniş bir alanda hareket 
etmiştir.

(Cevap B)

49. Pusulanın kullanılması, gemicilik teknolojisinin iler-
lemesi ve Avrupalıların Doğu’ya giden yeni yollar bul-
mak istemeleri, Coğrafi Keşiflerin başlamasında et-
kili olmuştur.

Coğrafya Keşifleri için yola çıkanların gerçek ama-
cı, Hindistan ve Çin’e gidecek yeni yollar bulmaktı.

(Cevap E)

51. Almanya silah sanayisi için Türkiye’den krom satın 
alıyordu. Fakat II. Dünya Savaşı’nda bu satışın de-
vam etmesi İngiltere ve ABD’nin Türkiye ile olan iliş-
kisinin kesilmesine sebep olmuştur.

 (Cevap C)

52. Soğuk Savaş Dönemi’nde bloklar arasında yaşanan 
rekabet, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tetiklemiş-
tir. Bu gelişmeler yumuşama döneminde de büyük 
bir hızla devam etmiştir. Örneğin uydu teknolojisinin 
yerleşmesiyle iletişimde kıtalar arasındaki uzaklık or-
tadan kalkmıştır. Neil Armstrong, Edwin Aldrin 1969’da 
aya ayak basmıştır. 1965’te Christiaan Barnard ta-
rafından ilk kalp nakli yapılmıştır. Savaş yıllarında ya-
pılan ilk bilgisayar geliştirilerek 1970’te kişisel bilgi-
sayarlar üretilmeye başlamıştır. Nanoteknoloji son 
yirmi beş yılda ortaya çıkan bir bilimsel gelişmedir. 
Nanoteknoloji, makine yapımında, tıp, tarım, fizik, 
havacılık, uzay araştırmaları, enerji üretimi gibi bir-
çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

(Cevap B)

53. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın saldırılarına 
karşı birlikte mücadele eden Çinli komünist ve milli-
yetçiler, savaştan sonra iktidar mücadelesine girmiş-
lerdir. ABD yardımlarıyla üstün duruma geçen milli-
yetçiler, 1946-1947 yıllarında iktidara gelmiş, ancak 
başarısız bir yönetim sergilemişlerdir. Bunun üzeri-
ne SSCB yardımı alan komünistler, Mao Zedong ön-
derliğinde milliyetçileri yenilgiye uğratarak yönetimi 
ele geçirmişler ve 1 Temmuz 1949’da Çin Halk Cum-
huriyeti’nin kurulduğunu ilan etmişlerdir.

(Cevap B)

54. 1945’te Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’ni ku-
ran Tito, 1980 yılındaki ölümüne kadar birleşik cum-
huriyetin başkanlığını yapmıştır. Onun ölümünden 
sonra Yugoslavya’da “Kolektif Başkanlık” idaresi uy-
gulanmış ve bağlı cumhuriyet başkanları sırayla baş-
kanlık görevini yürütmüşlerdir. 

(Cevap A)
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55. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler De-
mokrat Parti Dönemi uygulamaları arasında yer al-
maktadır. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında alınan 
ekonomik tedbirlerden birisi olan varlık vergisi uygu-
laması CHP dönemine ait bir gelişmedir. Varlık ver-
gisi, Türkiye’de 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı 
kanunla konulan olağanüstü servet vergisinin adıdır. 
Resmi gerekçesi, hükümet tarafından “olağanüstü 
savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergile-
mek” olarak dile getirilmiş ve herhangi bir dini veya 
etnik grup hedef alınmamıştır.

(Cevap A)

58. Alman topraklarının Alman ırkına yetmeyeceği ile il-
gili mevcut olan düşüncenin Hitler tarafından Alman-
ya’nın Avrupa kıtasında yayılmasının gerekçesi ola-
rak kabul edilmiş yayılmacı, faşist, yıkıcı fikre Hayat 
Sahası (Lebensraum) denir. Almanca “Lebensraum” 
yaşam alanı; faşizan-yayılmacı-sömürgeci bir yakla-
şımdır.

Lebensraum ya da “yaşam alanı” kavramı, Nazi 
dünya görüşünde askeri fetihler ve ırk politikaları-
nı yönlendiren önemli bir bileşen işlevi görmüştür.

(Cevap A)

56. Milli Korunma Kanunu, dönemin ekonomisi sebebiy-
le Ocak 1940’ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının 
çıkarttığı ve hükümete olağanüstü hallerde fiyatları 
saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu ça-
lışma yükümlülüğü getirmede birtakım yetkiler veren 
kanundur. Devletin bu alanlardaki müdahaleleri bu 
kanunla meşruiyet kazanmıştır.

(Cevap D)

59. Sovyetlerin son dönemlerinde Glasnost (Açıklık) ve 
Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikalarını uygu-
layarak ekonomik ve siyasi sistemi yeniden yapılan-
dırma ve reform hareketlerine girişen ve aynı zaman-
da Soğuk Savaş’ın sona erdiğini açıklayan devlet 
adamı, Sovyet rejiminin büyük liderlerinden olan Mi-
hail Gorbaçov’dur.

(Cevap C)

57. Dörtlü Takrir, 7 Haziran 1945’te CHP’li Celal Bayar, 
Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprü-
lü’nün meclis grubunda açık olarak görüşülmek üze-
re verdiği önergedir. Dört kişi verdiği için Dörtlü Tak-
rir diye anılır. Amacı, Türkiye’nin tek parti yönetimin-
den çok partili hayata geçmesi, serbest seçimlerin 
yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sis-
temi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çı-
karılması idi. Menderes ile Köprülü Vatan Gazete-
si’nde muhalif yazılar yazmaya başlayınca 21 Eylül 
1945’te ikisi de partiden ihraç edildi. Buna tepki gös-
teren Refik Koraltan’ın da partiden ihraç edilmesi ile 
gelişen olaylar doğrultusunda Celal Bayar ise hem 
milletvekilliğinden hem de partiden istifa etmiştir.

Dörtlü Takrir’in altında imzası olan isimler, 7 Ocak 
1946’da Demokrat Parti’yi kurmuşlardır.

(Cevap E)

60. Pearl Harbor Baskını, Japonya’nın 7 Aralık 1941 sa-
bahı Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin Pearl Harbor askeri üsle-
rine karşı düzenlediği sürpriz saldırıdır. (Bu saldırı, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Okyanus’ta bu-
lunan askeri gemilerinden gelecek olası bir saldırısı-
nı önlemek için düzenlenmiştir.) Bu olay sonucunda 
ABD, Japonya’ya savaş ilan etmiş ve II. Dünya Sa-
vaşı’na resmen dahil olmuştur. ABD, bu olayın inti-
kamını ise insanlık dışı bir şekilde almıştır. 6 Ağus-
tos 1945’te Hiroşima’ya, 3 gün sonra ise Nagaza-
ki’ye attığı atom bombalarıyla yüz binlerce kişinin ha-
yatını yitirmesine sebebiyet vermiş ve izlerini günü-
müze kadar taşıyan radyoaktif etkiler bırakmıştır.

(Cevap B)
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61. Değerlendirme bir ölçütü temele alarak eleştirmek ve 
kritik etmektir. Bilişsel beceriler açısından karşılaş-
tırmak, kritik etmek ve belirli ölçütlere göre yargıla-
mak değerlendirme basamağında yer alır. Öğretmen 
yaptırdığı çalışmada salgınla mücadele sürecine iliş-
kin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye çalışmıştır.

(Cevap D)

62. Zaman kavramlarını, tarihi olay ve olguları daha iyi 
yansıtmak için zaman şeritleri basit tutulmalı ve net 
bir odak noktası olmalıdır. Ayrıntılı hazırlanan şerit-
ler öğrenmeyi güçleştirir. 

(Cevap D)

64. Örnek olay yöntemi gerçek yaşamda karşılaşılan 
problemlerin sınıf ortamına getirilerek üzerinde tartı-
şılıp çözüm üretilmesine dayanmaktadır. Betül Ha-
nım sınıfa yaşanmış bir olay getirmiş ve öğrencilerin 
bu olay üzerinde çalışarak çözüm önerileri getirme-
lerini sağlamıştır.

(Cevap C)

63. Değerler üzerinde analitik ve eleştirel bir yol izlen-
mesi değer analizi yaklaşımının temelini oluşturmak-
tadır. Bu yaklaşımın amacı, öğrencilere, karşılaştık-
ları değerlerle ilgili sorunlar hakkında karar verebil-
mek için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme 
sürecini kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Betül 
Öğretmen sınıfta oluşturduğu tartışma ortamı ile de-
ğerlere eleştirel bir biçimde yaklaşılmasını destekle-
miştir.

(Cevap C)

67. I numaralı ünite 9. sınıf düzeyindedir.

 II numaralı ünite 11. sınıf düzeyindedir.

 III numaralı ünite 10. sınıf düzeyindedir.
(Cevap D)

65. 2018 yılında yayımlanan Tarih dersi Öğretim Prog-
ramı’nda yer alan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çer-
çevesinde belirlenmiştir. Bu yetkinlikler şunlardır.

 1. Anadilde iletişim

 2. Yabancı dillerde iletişim

 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler

 4. Dijital yetkinlik

 5. Öğrenmeyi öğrenme

 6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

 7. İnisiyatif alma ve girişimcilik

 8. Kültürel farkındalık ve ifade
(Cevap B)

68. Yerel tarih öğretiminde vergi kayıtları, günlükler, es-
ki resimler, kartpostallar, biyografiler, vilayet salna-
meleri, okul arşivleri kaynak olarak kullanılabilir.

(Cevap E)

66. Geçmişi anlama ve anlamlandırma amacıyla daha 
önceki dönemlerde olup bitmiş olay ve durumlar ara-
sından bize ya da bugünde yaşayanlara daha an-
lamlı ve kıymetli görünenleri belirleyerek onlar üze-
rinde yoğunlaşmaya tarihsel önem denir.

(Cevap D)

69. Ersoy Öğretmen’in yapmış olduğu sınavın kapsam 
geçerliliği düşüktür.

 Kapsam geçerliliği: Bir sınav testinin ölçmek istediği 
konulara kapsam denir. Kapsam geçerliliğini sağla-
mak için konuların genişliğine göre sorular dengeli 
bir şekilde sınav kağıdına dağıtılmalıdır.

(Cevap C)
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72. I. ve II. öncüller Türk tarih Tezi’nin özellikleridir.
(Cevap C)

74. Öğretmenin kullandığı teknik SQ3R tekniğidir. Bu tek-
nik incele, sor, oku, kendi cümlelerinle ifade et, göz-
den geçir aşamalarını içerir.

(Cevap C)

73. Aslı → Sınırlı Tarihsel Empati

 Uğur → Aptal Geçmiş           1
2

3

düzeyindedir

(Cevap D)

71. Performans ölçmede kullanılabilecek ve soruda ve-
rilen aracı puanlama anahtarlarıdır (cetvelleridir). Bir 
soruya verilmesi beklenen yanıtlardan ölçütler liste-
si hazırlanır ve listedeki yanıtların her birine kaç pu-
an verileceği belirlenerek puanlama cetveli oluşturu-
lur. Puanlama cetveli öğretmenlere kılavuzluk ede-
bilir ancak çeşitli nedenlerle (yanıtlayıcıyı tanıyor ol-
mak, dikkat eksikliği, ölçütlerin iyi tanımlanmamış ol-
ması vs.) puanlama yanlılıkları söz konusu olabilir.

(Cevap E)

70. Selim Öğretmen “kadın haklarının tarihsel gelişimini 
tematik zaman şeridi kullanarak öğrencilerine anla-
tabilir. Tematik zaman şeridi; Tarihin genel akışına 
odaklanmak yerine bir konu/tema bağlamında hazır-
lanan zaman şeritleridir. Tematik zaman şeridi belir-
li bir konu ile sınırlandırıldığı için ele alınan temanın 
zaman içerisindeki değişiminin ve gelişiminin daha 
ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlar.

(Cevap C)

75. 2018 Ortaöğretim Tarih Dersi programında toplum-
sal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürül-
mesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak ta-
rihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sa-
hip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmakta-
dır. Bu açıdan e seçeneğindeki ifade programın amaç 
ve temel felsefesine uygun değildir.

(Cevap E)



KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

5. DENEME SINAVI

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



ÖABT • Tarih Öğretmenliği •5• 50

KPSS/ÖABT/TARİH

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

1. Çevresel determinizmin en somut örneklerini göre-
bileceğimiz kişi, ortaçağın büyük düşünürü ve sos-
yoloğu olan İbn Haldun’dur. İbn Haldun, Mukaddime 
kitabının birinci bölümünü “İklimlerin ve beslenmenin 
insan yaşamı ve uygarlıklar üzerindeki etkileri” üze-
rine yazmıştır. İbn Haldun iklimler hakkında sınıflan-
dırmalar yaparak hangi iklim türünde insanlar nasıl 
davranışlar sergilemektedir? sorularını yapmış oldu-
ğu gözlemlerle cevaplamaya çalışmıştır.

(Cevap C)

7. Oğuzlar ile ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerinde 
yer alan ifadeler doğrudur. Ancak E seçeneğinde yer 
alan bilgi yanlış olup İstanbul’u ilk kuşatan Türk dev-
leti Oğuzlar değil, Avarlardır.

İslam dinine geçen Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Os-
manlı gibi Türk devletlerinin temelini oluşturmuş-
lardır.

(Cevap E)

8. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, Atti-
la’nın 447’de çıktığı II. Balkan Seferi’nin nedenleri 
arasında yer almaktadır. Ancak, Sumatra Seferi’nin 
Atilla’nın Balkan Seferi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Açe Seferi ya da Sumatra Seferi, Portekizliler karşı-
sında zor durumda kalan Sumatra adasındaki Müs-
lüman Açe Sultanlığı’nın, Osmanlı Devleti’nden yar-
dım istemesi üzerine, Osmanlı donanması tarafın-
dan gerçekleştirilen deniz aşırı seferdir.

(Cevap E)

6. Hititlerde kanun, büyük kralın yetkisi altındaydı. Kral, 
başkomutan, baş yargıç ve baş rahip sayılıyordu. An-
cak kral, kararları onaylatma yükümlülüğü altınday-
dı. Onaylayan kurum ise, Pankuş adı verilen soylu-
lar meclisiydi. Kısasa kısas prensibinin yerine tazmi-
natın geçerli olduğu Hitit kanunlarında ölüm cezala-
rı; kralın emirlerine karşı gelmek, kardeşlerle ilişki 
kurmak ya da evlenmek ve büyü yapmak gibi ender 
hallerde veriliyordu. Ancak ölüme mahkum edilen bi-
rini kral affedebilmekteydi.

(Cevap B)

2. Tarihi olayın kendi devrine ait bir materyale veya ya-
zılmış bir esere, bir belgeye birinci elden kaynak de-
nir. İkinci elden kaynaklar ise olayın devrine yakın bir 
zamanda veya o devrin kaynaklarından yararlanıla-
rak meydana getirilen eserlerdir. Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın 1534 yılındaki Bağdat seferine katılmış 
olan Celalzâde’nin eseri olan Tabakatü’l-Memâlik ad-
lı eseri o sefer için birinci elden kaynak niteliğinde-
dir.

 Mehmed Neşri’nin Kitâb-ı Cihânnümâ adlı eseri Os-
manlı Tarihini ilk devirleri için önemli bir kaynak eser-
dir. Ancak eser 1500’lü yıllarda kaleme alınan Aşık-
paşazade Tarihi’ni kaynak olarak almıştır. Bu sebep-
le tüm önemine rağmen Neşri tarihi ikinci elden kay-
nak hükmündedir.

(Cevap D)

4. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen kelimelerin Os-
manlı Türkçesi ile yazımları doğru olarak verilmiştir. 
Fakat sonsuz kelimesi صوكسوز değil, صوكسز şek-
linde yazılmaktadır.

(Cevap A)

3. “Dârü’l-fünûn” ifadesinin Osmanlı Türkçesi ile karşı-
lığı B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. A seçe-
neğinde Dârü’l-aceze, C seçeneğinde Devlet-i Âliy-
ye, D seçeneğinde Dârü’ş-şafaka, E seçeneğinde 
ise Devlet-i şahane yazmaktadır.

(Cevap B)

5. Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla verilen sayılar ile Türk-
çe okunuşları A, B, C ve E seçeneklerinde doğru ola-
rak verilmiştir. Ancak D seçeneğindeki sayı iki yüz 
kırk değil, iki yüz kırk beştir.

(Cevap D)

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Donanma kurularak denizlerde başarı sağlanması 
Hz. Osman, kadılar tayin edilerek hukuk sisteminde 
gelişme yaşanması Hz. Ömer dönemine ait gelişme-
lerdir. Dolayısıyla I. ve II. öncüllerdeki ifadeler, Dört 
Halife Dönemi ile ilgilidir. Ancak devlet yönetiminde 
saltanat sistemine geçilmesi Muaviye, yani Emeviler 
dönemine ait bir gelişmedir.

(Cevap D)

11. Soruda sözü edilen savaş, 1230 yılında Erzincan ya-
kınlarında Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşah-
lar arasında gerçekleşen Yassıçemen Savaşı’dır. Ya-
pılan savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. I. Ala-
eddin Keykubat bu zaferden sonra devletin sınırları-
nı Tiflis’e kadar genişletti. Ancak bu başarı aradaki 
Harzemşahları ortadan kaldırarak Selçukluları Mo-
ğollarla karşı karşıya getirdi. Baycu Noyan kuman-
dasındaki Moğollar Anadolu’ya girerek saldırıya baş-
ladılar. 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’nda Moğol-
lar, Selçukluları yenilgiye uğratarak Anadolu’yu isti-
la ettiler.

(Cevap C)

9. Avarlar, Kumanlar (Kıpçaklar), Bulgarlar ve Peçenek-
ler Avrupa’ya göç eden ve Hristiyanlaşan Türk ka-
vimleridir. Karluklar, Avrupa’ya göç eden kavimler-
den değildir. Onoklar soyundan gelen Karluklar Tür-
giş Devleti’ni bertaraf ederek Batı Türkistan’da dev-
let kurdular. Karluklar Talas Savaşı’na kadar Karluk 
Devleti olarak devam etti. Daha sonra Karahanlılara 
dönüştü. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

(Cevap C)

12. İmameddin Zengi 1144’te Urfa’yı fethetti ve I. Haçlı 
Seferi sonunda kurulan Urfa Kontluğu’na son verdi. 
Urfa’nın kaybedilmesi üzerine Avrupa II. Haçlı Sefe-
ri’ne hazırlandı. I. Mesut, 1147’de II. Haçlı Seferi’ne 
çıkan Haçlı ordusunu yenerek babası I. Kılıçarslan’ın 
50 yıl önce aynı yerdeki yenilgisinin intikamını aldı. 
Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de Haçlılar-
dan teslim aldı (Hıttin Savaşı). Böylece, Kudüs’te 88 
yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiş oldu. An-
cak Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan geri 
alması III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden ol-
du. Dolayısıyla öncüllerde verilen her üç Türk-İslam 
hükümdarı da Haçlılarla mücadele eden isimler ara-
sındadır.

(Cevap E)

13. Sebe Devleti, Güney Arabistan’da kurulmuştur. Ma-
in Devleti’nden sonra hüküm sürmüştür. Başkenti ti-
caret yollarının kavşağında yer alan Me’rib’dir. Kuru-
luş tarihi bilinmeyen Sebe Devleti’nin MÖ X. yüzyıl 
öncesinden itibaren mevcut olduğu tahmin edilmek-
tedir.

 Kur’an-ı Kerim’de de işaret edildiği gibi Sebe toplu-
mu son derece gelişmişti. Verimli topraklara sahip 
olan Sebeliler ziraat ve ticaret alanında önemli geliş-
me kaydettikleri gibi güzel kokulu bitkiler yetiştirmek-
te de ünlüydüler.

(Cevap B)

15. İslam ordusu; Köprü, Kadisiye, Celula ve Nihavend 
savaşlarını Sasanilerle yapmıştır. Fakat Yermük Sa-
vaşı’nı Bizans ile yapmıştır. Suriye’de Müslümanla-
rın başarısı üzerine Bizans İmparatoru Herakleios 
Hristiyan Araplar ve Ermenilerle destekli Theodoros 
Trithurios kumandasında 50.000 – 100.000 kişilik bü-
yük bir ordu hazırladı. Bizans’ın yaptığı bu hazırlık-
ları öğrenen Halid bin Velid 25.000 kişilik kuvvetle 
Yermük Vadisi’ne geldi. 20 Ağustos 636 günü cere-
yan eden savaşta Bizans ağır bir yenilgiye uğradı.

(Cevap D)

16. Bizans ile ilk büyük deniz savaşı Hz. Osman’ın hali-
feliği sırasında 655’te meydana gelmiştir. Yani bu 
olay Emeviler dönemine ait değildir. İstanbul’un Müs-
lümanlarca ilk defa kuşatılması Emevi halifesi Mua-
viye bin Ebu Süfyan zamanındadır. Arapçanın resmi 
dil olması da yine Emevi halifesi olan Abdülmelik bin 
Mervan zamanındadır. Dolayısıyla Emeviler dönemi-
ne ait gelişmeler II ve III numaralı öncüllerde veril-
miştir.

(Cevap C) 

14. 908–932 tarihleri arasında Abbasi halifesi olan Muk-
tedir-Billah İdil-Bulgar Hanlığı’na aralarında meşhur 
seyyah İbn Fadlan’ın bulunduğu bir heyet gönder-
miştir. İbn-i Faldan İdil-Bulgar Hanlığına yaptığı ge-
zi sırasında seyahatnamesinde Bulgarlarla ilgili önem-
li bilgiler vermiştir.

(Cevap A)
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17. Hilafetini garanti altına almak isteyen Mu’tasım Bil-
lah, kendinden önceki halife Me’mun gibi Türklerin 
yaşadıkları bölgeden askerler getirerek ordusunun 
büyük kısmını Türklerden oluşturmaya gayret etti. Bu 
birliklerin Bağdat’ta çeşitli rahatsızlıklara sebep ol-
ması ve askerlerin şehir halkı arasında disiplini kay-
betmesi gibi sebeplerle Mu’tasım Billah, Türk ordu-
suna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak amacıyla 
Bağdat’ın yaklaşık 110 km kuzeyinde Samarra şeh-
rini kurdu (836) ve hilafet merkezini oraya taşıdı.

(Cevap A)

19. Hz. Ali Dönemi’nde yapılan savaşların kronolojik sı-
ralaması; II – III – I şeklinde olmalıdır.

 656 yılında Cemel Vakası gerçekleşmiştir. Hz. Aişe, 
Zübeyr ve Talha’nın başını çektiği grup Hz. Ali’ye ye-
nilmiştir.

 657 yılında Hz. Ali’nin halifeliğini tanımayan Muavi-
ye ile Hz. Ali arasında Sıffın Savaşı yapılmıştır.

 658 yılında Hariciler ve Hz. Ali arasında yapılan Neh-
revan Savaşı’nda Haricilerin tamamına yakını öldü-
rülmüştür.

(Cevap A)

18. Soruda tefsir ilimi ile uğraşan bilim adamları yanlış 
verilmiştir. Tefsir; Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan ve yo-
rumlayan bilimdir. Bu bilimlerle uğraşanlara “müfes-
sir” denir. En ünlü müfessirler; Taberi, Zemahşeri ve 
İbn-i Mesud’dur. Buhari, Müslim ve Tirmizi gibi ilim 
adamlarının uğraş alanı ise Hadis’tir.

(Cevap C)

24. Emevilerin ikinci halifesi olan Yezid bin Muaviye (I. 
Yezid) 680–683 yılları arasında hüküm sürmüştür. 
Seçeneklerde verilen üç olay da I. Yezid döneminde 
meydana gelen gelişmelerdir. 

 10 Ekim 680 günü Kerbela’da Hz. Hüseyin ve taraf-
tarları şehit edilmiştir.

 Medine’de Yezid’e karşı başlayan muhalefeti orta-
dan kaldırmak için 26 Ağustos 683’te Harre Sava-
şı’nda Medineliler yenilgiye uğratılmıştır.

 Eylül 683’te Mekke kuşatılmış ve şehir dışından atı-
lan taşlarla Kâbe büyük oranda zarar görmüştür. Bu 
gelişmeler Yezid bin Muaviye’ye olan nefreti artırmış-
tır.

(Cevap D)

20. • Tarihu’l Ümem ve’l Müluk adlı eser Taberi Tarihi 
olarak da bilinir. Eserde yaratılıştan hicri 302 ta-
rihine kadar olan olaylar anlatılır. Eserde; Pey-
gamberler Tarihi, Eski İran ve Sasaniler Tarihi, 
Yunan ve Roma Tarihi, Yahudi Tarihi gibi bölüm-
ler yer alır. 

 • Cami’ul Beyan an Te’vili Ayil Kur’ân ise Taberi 
Tefsiri olarak bilinir.

(Cevap B)

22. İslam tarih yazıcılığı Hz. Muhammed’in hayatının ve 
gazalarının yazılmasıyla başlamıştır. İlk İslâm fetih-
leri de 892 yılında öldüğü bilinen Ahmed b. Yahya 
el-Belâzurî’nin kaleme aldığı Futûhu’l-buldân adlı 
eserde toplanmıştır. Hakkında bilgiler verdiği yerle-
rin çoğunu bizzat gözlemleme imkânı bulan Belazu-
ri, ilgili bölgelerin sosyo-kültürel dokusu hakkında 
kayda değer bilgiler vermektedir. Fütûhu’l-buldan, 
kendinden sonraki siyer yazıcılığında yeni bir süre-
cin oluşmasında etkili olmuştur.

(Cevap A)

21. Kureyş’in İslamiyet’ten önce önemli meselelerinin gö-
rüşülüp karara bağlandığı toplantı yerine Darünned-
ve denilmiştir. Darünnedve ilk defa Kusay bin Kilab 
tarafından oluşturulmuştur. Kusay yaklaşık 440 yılın-
da Kabe’nin kuzeyine tavafa başlanan yerin arka ta-
rafına kapısı Kabe’ye doğru açılan Darünnedve’yi 
yaptırmıştır. Esas itibariyle bir asiller meclisi olan Da-
rünnedve’ye Kusayoğullarından başka Mekke’deki 
Kureyş boylarının kırk yaşından büyük reisleri katı-
labilirdi.

(Cevap C)

23. Soruda verilen her üç devlet de Güney Arabistan’da 
kurulmuştur. Güney Arabistan’da MÖ 1400-650 yıl-
ları arasında Main Devleti hüküm sürmüştür. MÖ 
650’den itibaren Sebe Devleti ve MÖ 115’ten itiba-
ren ise Himyeri Devleti Güney Arabistan’da hüküm 
sürmüştür.

(Cevap E)
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27. Gazali, Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam alimi, 
mutasavvıfı ve müderrisidir. Gazali, Nişabur Medre-
sesi’nde dönemin en tanınmış kelâm alimi İmâ-
mü’l-Haremeyn el Cüveyni’nin öğrencisi olduğu dö-
nemlerde Cüveyni’nin yanında sıkı bir öğrenimden 
geçmiş, fıkıh, kelam, mantık ve felsefe okumuştur. 
Hocası Cüveyni onun yetkinliği karşısında “Gazali 
derin bir denizdir.” demekten kendisini alıkoyama-
mıştır. Gazali’nin el-Menhûl adlı fıkıh kitabını incele-
dikten sonra da hayretini “Beni sağken mezara göm-
dün; ölümümü bekleyemez miydin?” ifadesiyle gös-
termiştir.

(Cevap A)

28. Osmanlı Devleti’nde aileler okula başlayacak çocuk-
ları için ziyafetler düzenler, mektebin hocalarına ar-
mağanlar gönderirlerdi. Başta hoca ve öğrenciler ço-
cuğu okula aminler ve dualarla götürmek için alay 
oluştururlardı. Çocukların okula törenle ve alayla baş-
lama merasimine de “amin alayı” veya “bed-i besme-
le” denilirdi.

(Cevap B)

26. Salgurlular ile ilgili olarak A, B, D ve E seçeneklerin-
de verilen bilgiler doğrudur. Ancak, Musul ve Halep 
merkez olmak üzere el-Cezire, Doğu Anadolu ve Su-
riye’de hüküm süren Türk-İslam hanedanı Zengiler-
dir. Salgurlular, 1148-1286 tarihleri arasında İran’ın 
Fars bölgesinde hüküm süren Türk hanedandır.

(Cevap C)

29. Abbasi devlet teşkilatıyla ilgili olarak B, C, D ve E se-
çeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Fakat, A seçe-
neğinde yapılan açıklama yanlıştır. Divanü’l-meza-
lim, yüksek devlet görevlilerinin, etkili kişilerin ve 
harâc memurlarının devlet aleyhine veya halka kar-
şı işledikleri suçlar ve onlarla ilgili şikayetlerle ilgile-
nen hukuk kurumudur. Posta işlerinden sorumlu olan 
divan, Divanü’l-berid’dir.

(Cevap A)

25. E seçeneğinde yer alan eşleştirme yanlıştır. Çünkü 
Zehravi matematik alanında değil, tıp alanında ça-
lışmalar yapmıştır. 1013’te hayata veda eden Endü-
lüslü Zehravi, İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. 
Kaleme aldığı Kitabü’t Tasrif isimli eserinde dönemi-
nin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemleri tanıtmıştır. 
Yaraların ateşle dağlanması, deney amacıyla hay-
van vücutları üzerinde ameliyatlar yapmak, kadavra 
teşrihi, ameliyatlarda kullanılan aletlerin resimleri bu 
eserde yer almıştır.

(Cevap E)

32. Soruda verilen özellikler, İslam bilginlerinden İbn 
Rüşd’e aittir. İbn Rüşd, Endülüslü-Arap felsefeci, he-
kim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçıdır. Tercüme ve yo-
rumlamalarıyla Aristo’yu Avrupa’ya yeniden tanıtmış-
tır. İslam felsefesinde Aristocu akım olan meşşailiğin 
temsilcilerindendir.

(Cevap C)

33. Aydınoğlu Mehmet Bey’in 1334’te bir av sırasında 
attan düşerek ölümü üzerine, yerine, kardeşlerinin 
de ittifakıyla Gazi Umur Bey geçti. Umur Bey, 14 yıl-
lık beyliğinde, devlet merkezi Birgi’de ancak üç gün 
oturabilmiş, bütün saltanatı savaşlarla geçmiştir. 
Umur Bey’in devri, Aydınoğulları Beyliği’nin en par-
lak devri olmuştur.

Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Bey-
likleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında Güneyba-
tı Anadolu’da Aydın ve çevresinde kurulmuş; dö-
neminde hayli etkili olmuş bir Türkmen beyliğidir.

(Cevap E)

30. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı en önemli se-
ferlerden biri Sûmenât (Somnât) Seferi’dir. Sûmenât, 
Hindistan’ın batı sahilinde Kathiavar yarımadasında 
bir şehirdi. Mahmut, 30 bin atlı ve pek çok gönüllü-
den oluşan ordusuyla Gazne’den hareket etti (Ekim 
1025). Gazneli ordusu 8 Ocak 1026’da Somnât Ka-
lesi’ni fethetti. Halife Kadir-Billah bu başarısından do-
layı Gazneli Mahmut’a “Kehfüddevle ve’l-İslâm” la-
kabını verdi.

(Cevap A)

31. Emevilerin egemenlik alanını gösteren haritaya ba-
kılarak A, B, C ve D seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak, 
Arap milliyetçiliğinin ön plana çıkarıldığı yargısına 
varılamaz. Emeviler dönemindeki İslam fetihlerinin, 
izlenen Arap milliyetçiliği (mevali) politikası ile bir il-
gisi bulunmamaktadır.

(Cevap E)
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35. Selçuklu Devleti’ni kuruluşundan itibaren meşgul 
eden en önemli meselelerden biri Türkmen göçleri 
idi. Bu yıllarda Türkistan’ın doğu bölgelerinde yaşa-
nan çok yoğun bir İslamlaşma süreci vardı. Müslü-
man olan Türk kitlelerinin önemli bir kısmı batıya göç 
ederek Selçuklu hakimiyetindeki bölgelere geldi. İlk 
dönemler için nüfus ihtiyacını karşılamak hususun-
da önemli bir avantaj oluşturan bu Türkmen kitleleri 
daha sonraki dönemlerde önemli bir sorun haline gel-
meye başladı. Bu Türkmenler Selçuklu Devleti sınır-
ları içinde veya Müslüman ülkelerinde kendi boy bey-
leri idaresinde müstakil bir şekilde hareket ediyorlar-
dı. Bunların bir kısmı İslam beldelerini istila ederek 
huzursuzluk çıkartıyorlardı. Tuğrul Bey de İslam’ın 
hamisi olarak kendi ülkesini ve halkını bunların ça-
pulculuğundan korumak ve aynı zamanda devletin 
temelini ve askeri kuvvetlerini oluşturan bu ırkdaşla-
rına yurt bulmak mecburiyetindeydi. Bu Türkmen göç-
leri çok kısa bir sürede Azerbaycan ve İran’da büyük 
bir Türkmen nüfusunun birikmesine neden olunca 
bunlar Selçuklu sultanı ve beyleri tarafından Anado-
lu’ya sevk edilmeye başlandı. Dolayısıyla Büyük Sel-
çuklu Devleti’nin düzenli bir şekilde yapacağı Ana-
dolu akınları, bu Türkmenlere yer bulma gayesi gü-
düyordu.

(Cevap A)

36. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen isimler, X. yüz-
yıldan sonra Endülüs’te felsefe alanında yetişen dü-
şünürler arasında yer almaktadır. Fakat Fars asıllı 
ünlü Şii filozof İbn Miskeveyh bu düşünürlerden biri 
değildir. Tarihçi yönü de olan Miskeveyh Bağdat, İs-
fahan ve Rey şehirlerindeki Büveyhi Hanedanı’na 
hizmette bulunmuş, aktif politik kişiliğini filozof yö-
nüyle birleştirmiştir.

(Cevap C)

34. Hz. Ömer döneminde Müslüman Araplar ile Sasani-
ler arasında yapılan Kadisiye Savaşı İslam tarihinin 
en önemli zaferlerinden biridir. Müslümanlara büyük 
bir moral ve üstünlük hissi veren bu zaferle Irak’ın 
kapıları açılmış, İran’ın düşüşünün başlangıcı hazır-
lanmış, Sasanilerin başşehri Medâin’in fethi sağlan-
mış, diğer fetihlere hız kazandırılmıştır.

Hz. Ömer zamanında Orta Asya Türk-Arap müna-
sebetleri başlamıştır. Kadisiye ve Nihavent Savaş-
ları ile İran’daki Sasani hakimiyetine son veren 
Müslüman Araplar, doğuya doğru ilerlediler ve Cey-
hun nehrinin ötesinde Türklerle karşılaşarak sınır 
komşusu haline geldiler.

(Cevap D)

38. Prut Antlaşması’na (1711) göre; İstanbul Antlaşma-
sı ile Rusya’ya bırakılan Azak Kalesi geri alındığı gi-
bi, Rusların İstanbul’da süreli elçi bulundurma hak-
ları da kaldırılmıştır.

Prut Antlaşması, Osmanlıların XVIII. yüzyılda im-
zaladığı ilk kazançlı antlaşmadır.

(Cevap B)

37. Fatih’in ölümünün ardından büyük oğlu Bayezid, Os-
manlı padişahı oldu. Otuz yılı aşan saltanatı döne-
minde savaştan hoşlanmayan, yumuşak huylu ve so-
fu kişiliği ve Cem Olayı nedeniyle devlet yönetimi ve 
dış siyasette başarılı olamadı. Bu yüzden dönemi, 
Fatih Dönemi’nin arkasından gelen bir duraklama dö-
nemi sayılabilir.

Cem Olayı, Fatih’in ölümü ile tahta çıkan II. Baye-
zid ve onun hükümdarlığını tanımayan kardeşi Cem 
arasında yaşanan saltanat mücadelesidir. Cem 
Sultan Olayı bir iç sorun olarak başlamış, dış so-
run haline gelmiştir. Bu olay nedeniyle içeride dev-
şirmeler, Türkmenler ile iktidar mücadelesine giriş-
mişler, bu mücadeleyi devşirmeler kazanmıştır. 
Türkmenler yönetimdeki etkinliklerini kaybetmeye 
başlamıştır.

(Cevap A)
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41. Verilen bilgi doğrultusunda Osmanlı tarım ekonomi-
siyle ilgili olarak A, B, C ve D seçeneklerine ulaşıla-
bilir. Fakat aile bireylerinin her birinin vergi yükümlü-
sü olduğu ifadesine varılamaz.

Çifthane sistemi, toprakların büyük çiftlikler haline 
getirilmesini önlemiş ve ekonominin temeli olan ta-
rımın belirli ellerde toplanmasına izin vermemiştir. 
Ayrıca Osmanlı Devleti bu sistem sayesinde top-
rak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmüş 
ve zirai üretimin sürdürülmesini garanti altına al-
mıştır.

(Cevap E)

39. Kadı defterleri (Şer’iyye sicilleri), Osmanlı Devleti’n-
de kazı kadılarının her türlü davalarda verdikleri ka-
rarları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri 
mahkeme kayıtlarıdır. Şehrin sosyal dokusuna, eği-
timine, ekonomik ve kültürel yapısına dair zengin bil-
gi içeren bu defterler Osmanlı tarihini aydınlatan en 
önemli kaynak eserlerdendir. Bu sicillerde sefer ha-
zırlıkları, aile hukuku, arazi işleri ve fiyat düzenleme-
leri ile ilgili bilgiler bulunmakta olup enderun faaliyet-
leri ile ilgili bir bilgi içermemektedir.

(Cevap E)

42. el-Muhit (Okyanus) adlı eseri, Seydi Ali Reis’in en 
önemli eserlerinden biri olup deniz coğrafyasına ait 
bir denizcilik el kitabıdır. Seydi Ali Reis, kısaca Mu-
hit adı ile tanınmış olan eserini 1554’te Haydara-
bad’da bulunurken kaleme almıştır. Bu eserini geçir-
diği tecrübelerden sonra kaptanlara ve gemicilere kı-
lavuz olmadan Hint denizlerinde kolaylıkla dolaşım 
imkanını verecek bir kitap hazırlamak için yazmıştır. 
Eser, batı dünyasında da pek çok ilgi görmüş, bu 
eserin tamamı veya bazı bölümleri çeşitli dillere çev-
rilmiştir.

(Cevap B)

40. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler Ka-
nunuesasi’de 1909 yılında yapılan değişiklikler ara-
sında yer almaktadır. Ancak D seçeneğinde verilen 
bilgi yanlış olup tam tersi 1909 Anayasa değişikliği 
ile padişahın veto yetkisi kısıtlanmıştır.

(Cevap D)

43. Zitvatorok Antlaşması, 11 Kasım 1606 tarihinde Os-
manlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü ara-
sında imzalanmış, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya 
Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmasıdır. Bu ant-
laşma ile artık Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki 
üstünlüğü sona ermiştir. Avusturya arşidükünün Os-
manlı padişahına eşit sayılmasıyla, 1533 tarihli İs-
tanbul Antlaşması ile elde edilen protokol ve hukuk-
sal alandaki üstünlük Osmanlı İmparatorluğu açısın-
dan sona ermiş, her iki devlet ve yöneticileri hukuk 
ve protokol anlamında birbirlerine eşit sayılmışlardır. 
(1533 İstanbul Antlaşması’nda Avusturya arşidükü 
Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştı.)

(Cevap A)

44. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, 1929 
Dünya Ekonomik Krizi’nin ardından Türkiye’de be-
nimsenen planlı kalkınma ve sanayileşme çerçeve-
sinde atılan adımlardır. Ancak, Teşvik-i Sanayi Yasa-
sı bu doğrultuda yapılan çalışmalardan biri değildir. 
Teşvik-i Sanayi Kanunu, sanayi yatırımı yapacak iş-
letmelere muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamak ama-
cıyla 28 Mayıs 1927 yılında çıkarılmıştır.

(Cevap C)

45. Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde An-
kara’da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kü-
tahya Savaşları yapılmakta, Sakarya’da askerler do-
ğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 
180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongre, 
bügünkü Ankara Ulus Merkez Bankası, o dönemde 
Ankara Öğretmen Okulu olarak kullanılan binanın 
konferans salonunda yapılmıştır. Atatürk cepheyi bı-
rakarak bu kongreye ulaşmış ve Milli Eğitim tarihine 
geçecek nutkunu okumuştur. Maarif Kongresi, döne-
min Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver 
başkanlığında 7 gün sürmüştür. (Başlangıçta 12 gün 
sürmesi planlanmış, ancak Yunan taarruzundan do-
layı süre kısa tutulmuştur.)

(Cevap E)
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47. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin istiklalini, 
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesiy-
le ilk kez ulusal egemenlik fikrine yer verilmiş ve bu 
karar Türkiye’de ileride cumhuriyet rejimine geçile-
ceğinin ilk işareti olmuştur.

(Cevap D)

48. Lozan Antlaşması ile ilgili olarak A, B, C ve D seçe-
neklerinde yer alan ifadeler doğrudur. Fakat, E se-
çeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü Lozan Ant-
laşması ile, Misak-ı Milli tam olarak gerçekleştirile-
memiş; Musul, Hatay ve Boğazlar konularında Mi-
sak-ı Milli’ye ters düşen Türkiye aleyhine olumsuz 
kararlar alınmıştır.

(Cevap E)

49. Ankara’nın haberleşme ve ulaşım olanakları yönün-
den gelişmiş olması, İstanbul ve cephelerle demir-
yolu bağlantısının bulunması, Mebuslar Meclisi’nin 
İstanbul’da toplanması nedeniyle Sivas’ın çok uzak 
kalması, Anadolu’da yapılacak savaşın ağırlığını Ba-
tı Cephesi’nin oluşturması gibi nedenlerle Temsil Ku-
rulu Sivas’tan Ankara’ya gelmiş ve Ankara Milli Mü-
cadele’nin merkezi durumuna gelmiştir. Ankara’nın 
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın merkezi olarak seçil-
mesinde, Anadolu’nun en kalabalık şehri olması gi-
bi bir durum söz konusu değildir.

(Cevap B)

50. Modern devletin unsurlarından birisi olan egemenlik 
kavramını ilk kez modern anlamda kullanan kişi Je-
an Bodin’dir. Bodin, devlet hakkındaki görüşlerini 
Devletin Altı Kitabı’nda açıklamıştır. Bodin, devleti 
birçok unsurun bir araya geldiği bir gemi gibi görür. 
Söz konusu bu geminin güvertesinin üç temel mal-
zemeyle inşa edildiğini tespit eder. Bu malzemeler; 
mutlaklık, süreklilik ve devredilemezliktir.

(Cevap C)

51. IV. Haçlı Seferi, 1202-1204 yılları arasında gerçek-
leşen bir Haçlı seferidir. Papa II. Innocentius, Kudüs’ü 
kurtarmak maksadıyla, tüm Avrupa’yı sefere davet 
etti ve bu sefer 1202’de Venedik’ten başladı. Başlan-
gıçta seferin hedefi önce Mısır’ı ele geçirmek ve ora-
dan Kudüs’e gidip orayı da zapt etmekti. Fakat Ve-
nedikliler ve yaşlı Venedik Dükü Enrico Dandolo bu 
seferin hedefini değiştirmeyi başardı. Haçlılar, İstan-
bul’u kuşatıp zapt ettiler. Klasik ve Orta Çağ’ın kül-
tür hazineleriyle dolu olan şehri yakıp talan ettiler. 
1204’te kendi Orta Çağ ve Katolik inançlarına uyan 
Latin İmparatorluğu’nu kurdular.

(Cevap D)

52. Engizisyon, Orta Çağ’da batı ülkelerinde, Katolikli-
ğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak 
cezalandırmak için kurulan kilise mahkemesine ve-
rilen isimdir. Avrupalılar için bir kara leke olan Engi-
zisyon Mahkemeleri ilk defa 1203 yılında Papa IX. 
Gregory tarafından kuruldu. Bu mahkemelerde kili-
seye ve papaya karşı gelenler en ağır cezalara çarp-
tırılarak çeşitli işkenceler uygulanmıştır. Orta Çağ’da 
akla mantığa sığmayacak yöntemlerle uyguladıkları 
işkencelerle hafızalarda derin izler bırakmışlardır.

(Cevap A)

46. Hammadde ve sömürge arayışı içinde olan İtalya’nın 
Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki son toprak parçası 
olan Trablusgarb’a göz dikmesi 1911 yılında iki ülke-
yi karşı karşıya getirmiştir. Ancak Osmanlı Devleti o 
günkü koşullarda bölgeye yalnızca gönüllü subayla-
rı yollayabilmiştir. Bunlardan biri de Mustafa Kemal 
Paşa’dır. Gizlice Trablusgarb’a gelen Mustafa Kemal 
Paşa, burada yerli halkla birleşerek özellikle Derne 
ve Tobruk’ta önemli başarılar elde etmiştir. Mustafa 
Kemal Paşa’nın Trablusgarp Savaşı esnasında gös-
terdiği üstün başarılar Osmanlı Devleti tarafından 
binbaşılığa yükseltilmek suretiyle ödüllendirilmiştir.

(Cevap A)
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r55. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gelişmeler, II. 
Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaktadır. 
Ancak Sırbistan Balkanlarda Rusya’nın uydusu ko-
numunda bir devlet olup II. Dünya Savaşı’nın sebep-
leri arasında Rusya’nın Sırbistan’a savaş açması gi-
bi bir durum söz konusu değildir.

(Cevap E)

53. Magna Carta veya Magna Carta Libertatum (Büyük 
Özgürlük Fermanı), 1215 yılında imzalanmış bir İn-
giliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kı-
sıtlamış ve derebeylere bazı haklar tanımıştır. Günü-
müzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan 
tarihi sürecin önemli basamaklarından birisidir. As-
len, Papa III. İnnocentius, Kral John ve baronları ara-
sında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak 
amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden fe-
ragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve 
hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün ol-
duğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.

(Cevap A)

56. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ya da kısaca AYİM, 
Türkiye’de askeri idari yargı alanında faaliyet göste-
ren tek mahkemeydi. 4 Temmuz 1972 tarih ve 1602 
sayılı kanunla kuruldu. 1961 Anayasası’nda yapılan 
1971-1973 değişiklikleri arasında yer almaktadır. Ay-
nı zamanda diğer değişikliklerle bakanlar kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiş 
üniversite özerkliği zayıfmış ve TRT’nin özerkliği kal-
dırılmıştır. Askeri otorite güçlenmiştir. Devlet memur-
larının sendika kurma hakları kaldırılmıştır. Dolayı-
sıyla diğer seçeneklerde yer alan ifadelere ulaşıla-
maz.

(Cevap C)

57. Casablanca Konferansı (14-24 Ocak 1943), ABD 
Başkanı Roosevelt ve İngiliz Başbakanı Churchill 
arasında gerçekleşmiştir. İki devlet adamı bu konfe-
ransta, Türkiye’ye savaşa girmesi için baskı yapıl-
masına ve Mihverin (Almanya, İtalya, Japonya’nın) 
kayıtsız şartsız teslimine kadar savaşın sürdürülme-
sine karar vermişlerdir.

(Cevap C)

54. Papa XII. John’un İtalya Kralı II. Berengar’a karşı 
kendisinden yardım talep etmesi üzerine Roma’ya 
giren Otto, bu yardımı karşılığında 2 Şubat 962’de 
Papa tarafından taç giydirilerek Kutsal Roma – Cer-
men imparatoru ilan edilir. Çeşitli adlar ve hanedan-
lar yönetiminde ve bazı kesintilerle I. Otto tarafından 
yeniden canlandırılan Kutsal Roma–Germen İmpa-
ratorluğu 1806 yılındaki Napolyon Savaşlarına ka-
dar yaklaşık dokuz asır varlığını sürdürür. I. Otto her 
ne kadar imparatorluğu canlandırmayı başarsa da 
Şarlman gibi geniş bir coğrafyaya hükmedemez ve 
Papalık üzerinde onun kadar etkin bir kontrol sağla-
yamaz.

(Cevap B)

58. Schlieffen Planı, Alman Genelkurmay Başkanı Alfred 
von Schlieffen’in I. Dünya Savaşı’nda Fransa ve Rus-
ya’ya karşı geliştirdiği plandır. Fransa ile Rusya’ya 
karşı iki cephede savaş tasarlayan Alfred von Sch-
lieffen, daha yavaş seferber olan Rusları küçük bir 
kuvvetle denetim altında tutarken, Alman kuvvetleri-
nin büyük bölümüyle daha tehlikeli bir düşman olan 
Fransa’yı alt etmeyi planlamıştır. Fransa’nın Alsa-
ce-Lorraine’i yeniden ele geçirmek isteyeceğini ön-
gören Schlieffen, ana saldırıya Alsace-Lorraine’den 
girişiyormuş gibi yaparak Fransızları aldatıp gerçek-
te Alman ordusunun %90’ını Belçika ve Hollanda üs-
tünden Fransa’ya sokmayı, Fransız kuvvetlerini ar-
kadan kuşatarak zayıf olan sol kanatlarının gerisin-
den saldırmayı, daha sonra da İsviçre’ye ya da Alsa-
ce-Lorraine’deki tahkim edilmiş Alman mevzilerine 
sürmeyi tasarlamıştı. Bundan sonra da Alman ordu-
larının büyük bölümü demiryoluyla Doğu Cephesi’ne 
taşınarak Ruslar da yenilgiye uğratılacaktı.

(Cevap D)



ÖABT • Tarih Öğretmenliği •5• 58

KPSS/ÖABT/TARİH

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

59. ABD Dışişleri Bakanı Marshall’ın Harvard Üniversi-
tesi’nde yaptığı konuşma sonrasında ABD destekli 
bir Avrupa Kurtarma Programı gündeme geldi. 5 Ha-
ziran 1947’de gündeme gelen bu program ile, II. Dün-
ya Savaşı sonrasında zarar gören Avrupa’nın tekrar 
toparlanması hedefleniyordu. Önerilen Avrupa kur-
tarma planını müzakere etmek için, Temmuz 1947’de, 
16 ülke “Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’ni” oluş-
turdu. 6 Nisan 1948’de komite, Avrupa ekonomik iş-
birliğini ilerletmek için kalıcı bir örgüt haline geldi. Ku-
ruluşun görevleri arasında ; Avrupa Kalkınma Proje-
si kapsamındaki yardımları dağıtmak ve üye ülkeler 
arasında kıt kaynakların tahsisini yapmak için yıllık 
bir ekonomik iyileşme programının hazırlanması yer 
alıyordu.

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerine yar-
dım etmek amacıyla uygulanan ABD destekli Mars-
hall Planı, savaştan çıkan Avrupa’yı yeniden inşa 
etmeyi ve daha güçlü bir Avrupa ekonomisine or-
tam hazırlamayı amaçlamıştır. Marshall Planı, Av-
rupa ülkelerine 13 milyar doların üzerinde yardım-
da bulunmuş ve bu ülkelerin savaş sonrası ekono-
milerinin yeniden canlandırılmasına yardımcı ol-
muştur.

(Cevap A)

60. 1982 Anayasası ile ilgili olarak A, C, D ve E seçenek-
lerinde yer alan ifadeler doğrudur. Ancak, B seçene-
ğinde yer alan özellik 1961 Anayasası’na aittir. 1961 
Anayasası ile, TBMM’nin yanında Cumhuriyet Sena-
tosu oluşturulmuş, 1982 Anayasası ile Cumhuriyet 
Senatosu kaldırılmıştır.

(Cevap B)

61. Verilen örnek durumda kullanılan drama tekniği sı-
cak sandalyedir. Bu teknik karakteri öğrencilerin da-
ha yakından farklı yönleri ile tanımaları için kullanı-
lır. Adını izleyiciler önünde karakterin bir sandalyede 
oturmasından alır. Öğretmen öğrencileri gazeteci gi-
bi farklı rollerle de görevlendirebilir.

(Cevap A)

62. İçeriksel sanal müze koleksiyonları çevirim içi sunan 
ve ziyaretçilerinin koleksiyondaki nesneleri keşfet-
mesini amaçlayan sanal müze uygulamalarıdır. Bu 
uygulamada nesne merkezli bir yol izlenir. Bu uygu-
lamanın konu alanı uzmanları tarafından kullanımı 
daha uygundur. Bu nedenle öğrencilerin ilgisini çek-
meyebilir.

(Cevap C)

63. Soruda görüşleri verilen tarihçi Ahmet Refik Altınay’dır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi-cumhuriye-
tin ilk döneminde yaşamıştır. Tarih-i Osmani Encü-
meni üyeliği yapmıştır. Edindiği bilgi ve birikimi için-
de bulunduğu durum ile birleştirmiş tarihin eğitici ve 
ahlaki yönüne ağırlık vermiştir

(Cevap E)
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64. Soruda belirtilen tarihsel düşünme becerisi tarihsel 
empatidir. Tarihsel empati, tarihi bir bilim değil bir sa-
nat olarak gören idealist tarih felsefesine dayanır. Ta-
rihsel empati yapılırken geçmişte yaşamış insanla-
rın düşünceleri, tutumları, inançları,değerleri ve dün-
ya görüşleri çeşitli tarihsel kanıtlar yoluyla incelene-
rek insanların karşılaştıkları şartlar ve durumlar kar-
şısında nasıl davrandıkları ve ne tür eylemlerde bu-
lundukları açıklanmaya çalışılır.

(Cevap D)

66. Ömer Öğretmen 10. sınıfın 1 numaralı ünitesinin 3 
numaralı kazanımını işleyebilir.

 10. → Sınıf düzeyi

 1. → Ünite numarası

 3. → Kazanım numarası
(Cevap B)

67. 2018 yılında yayımlanan Tarih Dersi Öğretim Prog-
ramı’na göre Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki ye-
nilik arayışları; Katip Çelebi, Naima Efendi, Evliya 
Çelebi ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hare-
ketle ele alınır.

(Cevap E)

65. Tarih Dersi Öğretim Programında öğretmenler, tarih 
dersi ile ilgili beceriye tutumları öğrencilere kazandı-
rırken, sadece ders kitaplarına bağlı kalmamalıdır-
lar. Öğretmenler sınıf düzeylerini dikkate alarak mev-
zuata ve kazanımlara uygun olan öğretim materyal-
leri hazırlamalı  ya da EBA vb. ortamlarda var olan 
bu türden materyalleri dersinde kullanmalıdır.

(Cevap C)

69. I. öncül → Sistematik

 II. öncül → Tesadüfi

 III. öncül → Sabit       1
2

3 hataya
neden olur.

(Cevap A)

70. Alpay Öğretmen sadece “bilme (düşünce)” boyutun-
da ölçme yapmıştır.

(Cevap C)

68. Eğitim sosyolojisi uzmanı program danışma grubun-
da yer alabilecek kişilerden biridir. Fakat program ça-
lışma ekibinde sürekli yer almasına gerek yoktur.

(Cevap B)

71. 1937 yılında yayın hayatına giren “Belleten” milletler 
arası değerde ilk ciddî ve uzun ömürlü süreli yayın 
olmuştur. Belleten’in ilk sayısında derginin yayın fa-
aliyetleri hakkında da şu bilgiler verilmektedir. “Bel-
letenin başlıca maksat ve gayesi sonsuz bir genişli-
ğe sahip olan Türk tarihinin izahı ve tesviktir. Bu mec-
mua üç ayda bir olmak üzere senede dört defa çıkar. 
Bellete’nin yazıcıları Türk tarih Kurumu üyeleridir. 
Bundan başka Türk ve yabancı âlimler, tarih sever-
ler tarafından gönderilen değerli yazılarda basılabi-
lir.

 Belleten dergisinde, Türk tarihi ve Anadolu tarihini 
derinlemesine inceleyen makalelerin yanında arke-
oloji ile ilgili çalışmalar, bilimsel araştırmalar, çeşitli 
belgeler, bilimsel haberler, bibliyografi yazıları yayın-
lanmıştır.

(Cevap C)
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72. Parçada verilen ve tarih öğretmenlerinin öğrencileri-
ne kazandırmaları gereken tarihsel düşünme bece-
risi tarihsel analiz ve yorum becerisidir.

(Cevap B)

74. Öğretmenin uyguladığı basamak 5E modelinin de-
rinleştirme basamağıdır. Bu basamakta öğrenciler 
daha önceki basamaklardan da elde ettikleri bilgi ve 
deneyimleri farklı durumlara ve problemlere uyarla-
ma imkanı bulurlar.

(Cevap B)

73. Öğretmen, öğrencilerin bağlama uygun tarihsel em-
pati düzeyinde düşünmelerini istemiştir.

 Bağlama Uygun Tarihsel Empati: Olayların ve ki-
şilerin verilen çerçevenin dışında düşünüldüğü ve 
anlaşılmaya çalışıldığı düzeydir. Öğrenciler kanıtla-
rı kullanarak bir tarihçi gibi düşünmeye başlarlar. Öğ-
renciler kendi dünyası ve kişiliğinden yola çıkarak 
dönemin anlayışında uygun olarak geçmişteki kişi-
lerin dünyasına inebilirler.

(Cevap D)

75. Kronolojik düşünme tarih biliminin temelidir. Krono-
loji, olayların ne zaman ve hangi sırayla meydana 
geldiğidir. Öğrencilerin kronoloji becerisi olmadan 
olaylar arasındaki ilişkileri incelemesi veya tarihteki 
sebep-sonuç ilişkilerini açıklaması imkânsızdır. Kro-
noloji, tarihsel düşünmeyi düzenleyen zihinsel bir ya-
pı işlevi görür. Burak öğretmenin yaptığı zaman şe-
ridi çalışması öncelikle kronolojik düşünme becerisi-
ni geliştirmeye yöneliktir

(Cevap C)


