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Kimekler’de ülke yönetiminde görev alan valilere “Tutug”
adı verilmiştir.
(Cevap D)

2.

6.

Firdevsi’nin Gazne Hükümdarı Sultan Mahmut’a sunduğu
Şehname adlı eser İskit-Pers savaşlarını konu edinmektedir.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Türk örf ve adetleriyle beraber, töre adı verilen yasalara ait
ilk kayıtları Çin yıllıklarıyla, Orhun kitabeleri, Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi yazılı kaynaklardan edinmekteyiz.

Kıpçakların Ruslar ile olan mücadeleleri bir Rus destanı
olan İgor Destanı’na konu olmuştur.
(Cevap E)

7.

(Cevap E)

Sekiz Yükmek ve İki Kardeş hikayesi Uygurlara ait edebi
eserlerdir.
(Cevap C)

4.

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

Şine-usu yazıtı Uygur Devleti’nden kalmadır. Bu abide Uygur Kağanı Moyen Çor adına dikilmiştir. Bundan başka Karabalasagun yazıtları da Uygurlara aittir.

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu, Avarlar’dır. Hem
Asya’da hem Avrupa’da devlet kuran Avarlar Hristiyanlığın
etkisiyle de zamanla milli benliklerini yitirmişlerdir.

Uygurlar, Moğol hâkimiyetine girdikten sonra bu devlet içerisinde etkin hale gelmişlerdir. Moğollar, devlet yönetiminde
Uygurlara yer vermişler, ayrıca yazışmalarda Uygur alfabesini kullanmışlardır. Öyle ki Cengiz Yasaları da bu alfabe ile
yazılmıştır. Bu yüzden Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar
etkili olmuştur.
(Cevap B)

Türgişler, Karluklar tarafından; Peçenekler ise Kumanlar tarafından yıkılmışlardır. Asya Hunlarını ise Çinliler yıkmıştır.
Karluklular ve Kumanlar Türk topluluğudur.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

Attila, Türk veraset anlayışında ilk değişimi gerçekleştiren
hükümdardır. Yönetimi “babadan oğla geçen” bir hükümdarlık sistemine dönüştürmüştür. Bu değişiklikle merkezi otoriteyi güçlendirmeyi hedeflemiştir.

8.

9.

(Cevap E)

5.

Hazarlar, 626–1000 yılları arasında Doğu Avrupa’da muntazam bir devlet teşkilatı kurmuşlardır. Başkentleri ise Belencer’dir.
Başkent Belencer’e 651-652 yıllarında Hz. Osman zamanında ilk büyük Arap taarruzu gerçekleşmiş ancak Hazarlar bu saldırıyı geri püskürtmüştür.

Orhun Abidelerinden bahseden ilk tarihçi Cüveyni’dir.

3.

Peçenekler ve Kumanlar (Kıpçaklar), yaptıkları mücadelelerle Rusların Karadeniz’e inmelerini engellemişlerdir.

(Cevap D)

10. Hazarlar, Museviliği; Başkırtlar, İslamiyeti; Avarlar, Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bundan dolayı seçeneklerdeki tüm
Türk Devletleri Gök-Tanrı dini dışındaki inançları kabul etmişlerdir.
(Cevap E)
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11. Moyen–Çur, 747–759 yılları arasında Uygur Devleti’nde hükümdarlık yapmıştır. Dolayısıyla bu yazıt Uygurlardan kalma
bir eserdir.
(Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

12. İstemi Yabgu Kök Türk Devleti’nin batı kısmını yönetirken
önce Akhunlara karşı Sasaniler ile anlaştı. Daha sonra Sasanilere karşı Bizans İmparatorluğu ile anlaştı. Bu durum Sasanileri zayıflattı, Hz. Ömer’in İran’ı fethini kolaylaştırdı.

(Cevap D)

18. 552–630 yılları arasında siyasi varlık gösteren I. Göktürk Devleti ile ilgili verilenlerden A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan
ifadeler doğrudur. Orta Asya’da kurulan ilk büyük imparatorluk Göktürk İmparatorluğu değildir. Türklerin kurduğu ilk
devlet olan Asya Hun İmparatorluğu aynı zamanda Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur.
TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap B)

17. İslamiyet öncesi Türk toplumları genellikle ölülerini gömmüşlerdir. Ancak Kırgızlar cenazelerini yakma yoluna gitmişlerdir.

(Cevap A)

13. Türkiye tabirini VI. yüzyılda Bizanslılar Orta Asya için kullanmıştır. Yine Bizanslılar IX. ve X. yüzyıllarda Volga’dan Orta
Avrupa’ya kadar uzanan sahayı da Türkiye olarak isimlendirmişlerdir. XI-XII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye için de Türkiye tabiri kullanılmıştır.

16. İgor Destanı’na konu olan Türk devleti Kıpçaklardır. XI ve
XIV. yüzyıllarda Kafkaslarda siyasi varlık gösteren Kıpçaklar,
1185 yılında Prens İgor komutasındaki Rus kuvvetleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Kıpçakların galibiyetiyle sonuçlanan
ve başta prens İgor olmak üzere bir çok Rus Knezinin esir
alındığı bu savaş İgor destanının konusunu oluşturmaktadır.

14. Uygurlar, 747 yılında tahta çıkan Moyen Çur döneminde,
hem Orta Asya’da hem de Çin’de zirveye çıkmışlardır. 747759 yılları arasında Kağanlık yapan Moyen-Çur, Kağanlık
içindeki Türk boylarını itaat altına alarak siyasal birliği sağlamıştır. Moyen-Çur dönemi Uygur Devleti’nin her bakımdan geliştiği bir dönem olmuştur.

(Cevap C)

19. 639 yılında gerçekleşen Kürşad ayaklanması Türk tarihindeki ilk bağımsızlık hareketi olarak bilinmektedir. Doğu Göktürk Devleti’nin 630 yılında Çin egemenliğine girmesiyle Türklerin esaret dönemi başlamıştır. Bu esarete son vermek isteyen Kürşad, yanındaki 39 arkadaşıyla Çin sarayını basmıştır. Bu baskın sonrası isyancıların tamamı öldürülmüştür. Ancak Kürşad ve arkadaşlarının Türkleri Çin egemenliğinden
kurtarma hayali 682 yılında II. Göktürk devletinin kurulmasıyla gerçekleşmiştir.
(Cevap D)

Moyen-Çor’dan sonra Uygur tahtına oğlu Bögü Kağan
çıkmıştır. Uygurlar Maniheizmi bu dönemde kabul etmiştir.

15. Kutluk Devleti, 682-745 yılları arasında Orta Asya’da hüküm
sürmüş ve Basmil, Uygur ve Karluk müttefik güçlerinin saldırısı sonucu yıkılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Oğuzlar, X. yüzyıl başlarında Yeni-kent merkezli bir devlet
kurmuşlardır. Oğuz hükümdarına Yabgu ona naiplik (vekail) eden kimseye ise Kül Erkin denirdi. Orduya ise Sübaşı
kumanda ediyordu. Yınal Tarkan gibi başka unvanlı devlet
adamları da vardı. Tudun Karluk ve Avarlarda görülen yönetici unvanı Aygucı ise İslam öncesi Türklerde vezir karşılığında kullanılan bir unvandır.
Oğuzların bir kolu olan Uzlar, Rus yıllıklarında Tork adıyla geçmektedir. Kültürlerini büyük ölçüde muhafaza eden
uzlar, günümüzde Moldovya’da Gagauzların atalarıdır.
(Cevap E)
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Türklerin tarih boyunca en az değişim geçirdikleri alan “askerlik” olmuştur. Bu alanda çoğunlukla Türkler, diğer milletleri etkilemişlerdir. Türklerin değişik ülkelere yerleşmeleri, İslamiyet, Maniheizm, Budizm, Hrıstiyanlık, Musevilik gibi dinlere inanmalarında etkili olmuş, sanat anlayışları da bu inançlar çerçevesinde gelişmiştir. Sosyal yaşamın göçebe veya
yerleşik olması da temel uğraş alanlarının farklılaşmasına
sebep olmuştur.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap C)

2.

Karluklar IX. Asrın ikinci yarısında zayıflamaya başlamıştır.
Kendi içlerinde karışıklığa sürüklendikleri gibi Oğuzların, Samanilerin ve Uygurların hücumları da onları sarsmıştır. Sonunda 943 yılına doğru Kaşgar’dan hareket eden Karahanlılar Çu Vadisi’ne girerek Karluklara son vermiştir.
(Cevap B)

8.

Göktürklere ait olan “Orhun Yazıtları”, millete hesap vermek,
uyarmak, öğüt vermek ve tarihi gelecek nesillere aktarmak
düşüncesiyle yazılmış Türk Tarih ve Edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. VIII. yüzyılda yazılan ve bir siyasetname özelliği
taşıyan bu yazıtlarda Göktürklerin Çin’e karşı verdiği kurtuluş mücadelesi anlatılırken, devletin devamlılığı için devletin
ve halkın yapması gereken görevler belirtilmiştir.

Orhun Abideleri’nde Hun tarihinden değil, Göktürklerin tarihinden bahsedilir. Orhun Kitabeleri, Vlll. yüzyılda Türklerin
en eski alfabesi olan Göktürk alfabesiyle yazılmış, Türk dili
ve tarihini aydınlatan ilk yazılı kaynaklardır. Türk adı ilk kez
bu yazıtlarda bir millet adı olarak kullanılmıştır.
1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Wilhem Thomsen tarafından çözümlenmiştir. İlk çözümlenen kelime de “Tanrı”dır.
(Cevap B)

Azerbaycan’ın para birimi olan Manat’ın arka yüzünde, Bilge Kağan Yazıtının doğu yüzü resmedilmiştir.
(Cevap A)

Cizye vergisi, Müslüman olmayan erkeklerden askerlikten
muafiyet karşılığı alınan “şer’i” bir vergidir. Dolayısıyla İslamiyet’in kabulünden sonra alınmaya başlanmıştır.
(Cevap D)

4.

Karluklar, Orta Asya’da; Hazarlar ise Kafkaslarda devlet kurmuşlardır.
Avarlar (560-805), Orta Avrupa’da bugünkü Macaristan’da
kurulmuş bir Türk Devleti’dir.

9.

TARİH SORU BANKASI

3.

Hunlar (378-469), Orta Avrupa’da, Avrupa Hun Devleti adı
altında büyük bir devlet kurmuşlardır.
(Cevap E)

5.

MÖ 56 yılında başa geçen Hun Hükümdarı Hohan-ye, yapılan bir devlet toplantısında ülkesindeki kötü durumdan kurtulmak için tek çarenin Çin’deki Han hanedanına bağlanmak olduğunu dile getirmiştir. Bağımsızlık taraftarları, Çi-çi
liderliğinde Batı Türkistan’a göç ederek orada ayrı bir devlet kurdularsa da, üzerlerine gönderilen kalabalık Çin ordusu karşısında yenilmiş ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir
(MÖ 36).

Orta Asya’da egemenlik kurmuş olan Türgişler, Uygurlardan
sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğudur. Türgişlerin bir başka ayırıcı özelliği ise madeni para bastıran ilk
Türk topluluğu olmasından kaynaklanmaktadır.
(Cevap C)

10. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Tabgaç Devleti ile ilgili doğru ifadelerdir. Fakat İstanbul’a elçilik heyeti
gönderen devlet Tabgaçlar değil Göktürklerdir. Göktürk Devleti’nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu, kendisine düşmanca tutum takınan Sasani Hükümdarı Anuşirvan’a karşı
Bizans İmparatorluğuyla temasa geçmiş ve 567 yılında İstanbul’a bir elçilik heyeti göndermiştir. Bu elçilik heyeti, tarihte Orta Asya’dan İstanbul’a gönderilenlerin ilki idi. Buna
karşılık Bizanslılar da İstemi Yabgu’nun merkezine elçi gönderdiler.
Tabgaçlar, Kaşgarlı Mahmut’un tezine göre Türk’tür. Çin
kaynakları da Tabgaçları Hunlardan bir bölük olarak aktarmıştır.
(Cevap A)

6.

Orta Asya Türk devletlerinde Devlet yönetiminin kalbi, Kurultay (toy, kengeş) adı verilen bir mecliste atardı. Hakan’ın
başkanlığında toplanan bu meclise, boy beyleri, hükümdarın eşi (hatun), askeri ve sivil yöneticiler ve bağlı devletlerin
temsilcileri katılırdı. Meclise katılma hakkı olan bu üyelere
“Toygun” denirdi. Ancak herkesin kurultaya katılma hakkı
yoktu.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

11. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde, ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu yetkiye “Kut” denirdi. Kut hakkının hükümdarın çocuklarına geçtiğine inanıldığından hükümdarın erkek çocukları da tahtta hak iddia edebilirlerdi. Bu durum, kardeşler arasında taht kavgalarının çıkmasına ve Türk devletlerinin zayıflamasına sebep olmuştur.
(Cevap E)

7

KPSS • GYGK

Test • 2

12. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri, hükümdarları için “Kağan, Hakan, Han, Tanhu, Şan-yu, İlteriş, İdikut, İlteber” gibi
unvanlar kullanmışlardır. “Tudun” ise valiler için kullanılan
bir unvandır. Tudunlar merkezdeki kağana bağlı olarak iş gören bölgesel yöneticilerdir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

13. Göçebe toplumlarda, çadır hayatının egemen olmasından
dolayı dokuma alanında gelişme görülürken, duvar resmi
ve mimari alanlarında gelişme yaşanmamıştır. Bu etkinlikler
ancak yerleşik yaşama geçen toplumlar tarafından geliştirilebilir.

17. Kurgan, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen oda biçimindeki mezarlardır. Hunların bu mezarlara çeşitli eşyalar
koyması ve cesetleri mumyalamaları, ahiret inancına (ölümden sonraki yaşama inanma) sahip olduklarının göstergesidir. Mezara konan eşyalar içerisinde “halı”nın bulunması ise
dokuma eşyalar kullandıklarının belirtisidir. Paragrafta yerleşik yaşamın varlığına ilişkin herhangi bir örnek verilmemiştir. Ayrıca Hunlar, göçebe yaşam tarzını benimsemiş bir devlettir.
(Cevap C)

(Cevap D)

18. İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin siyasi, dini, askeri, ekonomik, kültürel her türlü devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise, Toy, Kurultay veya Kengeş
denirdi. “İl” devlet anlamına gelir ve siyasi örgütlenmenin en
üst kademesini ifade ederdi.

14. Eftalitler olarak da bilinen Akhun Devleti, Göktürk ve Sasani işbirliği neticesinde 567 yılında yıkılmıştır. Tarih kaynaklarında Eftalitler olarak bilinen Akhunlar, 367-557 yılları arasında bugünkü Kuzey Hindistan ve Afganistan topraklarında
hüküm sürmüştür.

(Cevap D)

(Cevap A)

15. Yargu: Günümüzdeki karşılığı “yargıç, elçi” demektir.
Töre: Sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallardır.

TARİH SORU BANKASI

Akhun sikkelerinde ay-yıldız tasvirlerine rastlanmıştır.

19. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Uygur devri
için doğru bilgilerdir. Fakat Uygur Devleti’nin merkezi Beşbalık şehri değil, Karabalgasun idi ve devlet meclisi burada
toplanıyordu. İçinde kağanın sarayı olan Karabalgasun’un
etrafı surlarla çevriliydi ve 12 büyük demir kapısı vardı. Nüfusu kalabalık olup çarşıları ve esnafı mevcuttu.

Kün: Orta Asya Türk topluluklarında “Halk”a verilen isimdir.
Oğuş: “Aile” anlamına gelir.
Budun: Boyların bir araya gelmesiyle oluşan “millet” anlamına gelen ifadedir.
(Cevap B)

Beşbalık günümüz de Sincan Uygur bölgesinin kuzeydoğusunda bulunan tarihi bir şehirdir. Kaşgarlı Mahmud’a
göre Beşbalık Uygurların en büyük şehri idi.

Türkiye’de Orhun Kitabeleri ile ilgili ilk kitap 1924’te Türkolog Necip Asım tarafından yazılmıştır.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

16. Orhun Kitabeleri, ll. Göktürk (Kutluk) Devleti tarafından Vlll.
yüzyılda dikilmiş Türk tarih ve edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Bilge Kağan (735), kardeşi Kültigin (732), Vezir Tonyukuk (725) adına dikilen yazıtlarda Çin’e karşı verilen kurtuluş mücadelesi anlatılmış ve Türk milletine öğütler verilmiştir. Bu yönüyle Atatürk’ün Nutku’na benzeyen yazıtlar Türk
tarihini aydınlatan ilk yazılı ve edebi belgelerdir. Türk tarihi
ve edebiyatı üzerinde çalışanlar için çok önemli bir kaynaktır.

(Cevap D)

20. Manas Destanı Kırgızlara; Karabalgasun Destanı Uygurlara
aittir. Orhun Kitabeleri ise II. Göktürk (Kutluk) Devleti’ne ait
olup, Türk dili ve tarihinin en eski yazılı örnekleridir.
(Cevap A)
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Uygurlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bu durum
Uygurların tarım ve ticaret alanında gelişmelerini sağlamıştır. Ticaret hayatı geliştikçe, insanlar arasındaki ticari ilişkileri düzenleme gerekliliği doğmuş bu da hukuk sisteminin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
(Cevap A)

2.

İslamiyet’ten önceki Türklerin farklı inançlardaki insanlarla
bir arada yaşamaları ancak hoşgörüyle açıklanabilir. Türkler özellikle Kafkasya ve Uzakdoğu’daki egemenlikleri döneminde Budizm, Manihaizm, Musevilik gibi dinlerle karşılaşmışlardır. Din ve vicdan hürriyetinin daima mevcut olduğu Türkler, bu inançlara saygı göstermekle kalmamış bizzat
resmi din olarak da benimsemişlerdir.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap A)

8.

(Cevap C)

751 yılında gerçekleşen ve Türk-İslam tarihi için bir dönüm noktası niteliğinde olan Talas Savaşı Moyen–Çur döneminde gerçekleşmiştir.
(Cevap D)

4.

Moyen Çor Kağan, Uygur Kağanı’dır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Moyen Çor tarafından gerçekleştirilmiştir. Moyen Çor adına dikilen yazıt Altın-Köl değil, Şine-Usu yazıtıdır. Altın-Köl yazıtı, Kırgızlara aittir. Bu yazıt Yenisey Nehri havzasında bulunduğu için Yenisey Yazıtları olarak anılır. Bu yazıtlar Orhon Yazıtlarından daha eskidir.

9.

Köklü bir kültüre sahip olmak, değişen koşullara karşın, eski geleneklerini devam ettirmekle mümkündür. Türkler VIII.
yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. Buna rağmen, “Kut” anlayışı, toplumdaki ataerkil yapı, adetler, savaşçılık, örgütlenme gibi özellikleri devam etmiştir.

Sogd Alfabesi: Arami kökenli bir alfabedir. Uygur alfabesinin kökenidir.

(Cevap D)

Latin Alfabesi: Avrupa kökenli bir alfabedir. 1928 yılında
TBMM tarafından kabul edilmiştir.
Sanskrit Alfabesi: Hint-Avrupa dil grubuna ait bir alfabedir.
İlk kez Hindistan bölgesinde kullanılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

Kiril Alfabesi: Yunan alfabesinden geliştirilmiş Rus alfabesidir.
Orhun Alfabesi: Türklerin kullandığı ilk alfabe olan Orhon
Alfabesi dördü sesli olmak üzere 38 harften meydana gelmektedir.

Çin kaynaklarında farklı isimlerle geçen Hun adının en
çok bilinen Hsiung-nu şekli ilk kez MÖ 318’de kullanılmıştır.

10. I. öncülde verilen toplumun dini arayış içerisinde olduğu yorumuna ulaşılamaz çünkü paragrafta yalnızca Hakan’ın bu
yönde talebi vardır. ll. öncülde Kağan’ın kararlarına Vezir
Tonyukuk karşı geldiğine göre Kağan kararları sorgulanabilir, lll. öncüldeki yargı ise paragrafın son cümlesinde “Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmeleri” şeklinde doğrudan
vurgulanmıştır.

(Cevap E)

6.

Bezeklik, Uygur mabetlerinin en seçkin örneklerine verilen
isimdir. Bu mabetler duvarları yoğun bir şekilde fresko tekniğiyle yapılmış ve dini anlamı olan resimlerle bezendiği için
Bezeklik adını almıştır. Ching-lu, Hun dilinde kılıç anlamına
gelmektedir. Karguy, eski Türk topluluklarında askeri amaçlı gözetleme kulelerine verilen isimdir. Yarlığ ise Kağan’ın emri demektir. Çin kaynaklarında Hunlara ait müzikle ilgili bilgilerden de söz edilmektedir. Dokuz delikten oluşan Pi-li adlı
sazın cenaze törenlerinde kullanıldığı anlatılır. Hu-chia ise
yukarısı dar, aşağısı kısa ve geniş bir alet olup melankolik
havalar çalınırdı. Pi-pa ise at üzerinde çalınan telli bir müzik
aletiydi.

(Cevap E)

(Cevap A)

5.

İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle, urug adı verilen
sülaleler, sülalelerin birleşmesiyle boylar oluşmaktaydı. Başlarında “boybeyi” adı verilen ve toplumun ileri gelenleri arasından seçilmiş bir yöneticinin bulunduğu boyların her birinin, belli bir toprağı ve askeri gücü vardı. İç işlerinde serbestçe kararlar alan bu boylar, dış işlerinde hakanın kararlarını uygulamak zorundaydı. Bu şekildeki devlet örgütlenmelerine federal devlet denmektedir.
(Cevap C)

Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Baga Tarkan’dır. Baga Tarkan ilk kez kendi adına para bastıran Türk hükümdarıdır. Sulu kağan da Türgiş hükümdarıdır. Bu dönemin öne çıkan en
önemli özelliği, Müslümanlara karşı direncin bu dönemde
artmış olmasından kaynaklanmaktadır. Moyen-Çur ise bir
Uygur hükümdarıdır.

TARİH SORU BANKASI

3.

Yerleşik hayata geçmenin temel koşulu, toprağa bağlı olmaktır. Tarımda sulama kanalları yapma böylesi bir bağlılığı
ifade eder. Halı, kilim dokumacılığı yapma, silah, at koşum
takımları, süs eşyası imal etme toprağa bağlı olmayı gerektirmez. Göçebe toplumlarda da görülebilecek uygulamalardır.

(Cevap C)

11. İslamiyet’ten önce Türklerde ölen kişilerin eşyaları ile birlikte gömüldükleri mezarlara “Kurgan” denirdi. Yuğ, ölen kişinin arkasından düzenlenen cenaze merasimidir. Şad, hükümdarların büyük oğullarına verilen isimdir. Toy hem önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü kurullara hem de önemli günlerde düzenlenen ziyafetlere, şölenlere verilen isimdir.
Tigin ise hükümdarın erkek çocuklarına verilen isimdir.
(Cevap C)
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12. Özellikleri verilen Türk topluluğu MÖ 8000–300 yılları arasında varlık göstermiş olan İskitlerdir. Pers kaynaklarında İlk atlı göçebe Türk topluluğu olarak bilinen İskitler, Sakalar ismiyle de anılmaktadır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

13. Kavimler Göçü (375) sonunda Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş, Roma İmparatorluğu zayıflayarak parçalanmış (395),
Avrupa’da dine dayalı olan skolastik düşünce egemen olmuş ve Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Ancak Göktürk Devleti Kavimler Göçü’nden çok sonra 552 yılında Orta Asya’da
kurulmuş ve 630 yılında yıkılmıştır. Bu nedenle Avrupa’yı etkileyen Kavimler Göçü ile ilgisi yoktur.

(Cevap E)

18. Orta Asya Türk Devletleri çoğunlukla Gök Tanrı inancına sahipti. Fakat Uygurlar Gök Tanrı dininin yanında, Manihaizm
ve Budizm gibi dinleri de benimsemişlerdir. Türklerin yaşam
tarzına uymayan Manihaizm inancında, hayvansal gıdalar
yemek yasaktı. Bu da Türklerin savaşçılık özelliklerini zayıflatıyordu. Ancak bu dinlere ait tapınaklar yapmak, Uygurların mimari ve süslemecilik alanında ilerlemesine yol açmıştır.

Yaklaşık 350 yıllarında Orta Asya’dan çıkan Hunların 375
yılında Gotların yaşadığı bölgeye girmesiyle kavimler göçü başlamıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

14. Bumin Kağan, I. Göktürk Devleti’ni kurunca doğu kanadını
kendisi, batı kanadını ise kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir.
Bumin Kağan 553 yılında ölünce yerine oğlu Mukan Kağan
geçmiş bu tarihten itibaren Mukan ülkeyi amcası İstemi ile
beraber yönetmeye başlamıştır. Mukan Kağan, bütün GökTürk Devleti’nin hükümdarı olmakla beraber, daha çok devletin doğu kısmıyla ilgileniyor, batı kısmını ise devletin kuruluşundan beri Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki Aktağ’da oturan
İstemi Yabgu idare ediyordu.

17. İpek Yolu, Çin’den başlayan, bir kolu Hazar Denizi’nin kuzeyinden Kırım’a, diğer kolu Hazar Denizi’nin güneyinden İran
ve Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya uzanan önemli bir ticaret yoludur. XV ve XVl. yüzyıllarda coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi sonucu önemini kaybeden bu yolun geçtiği yerler zaman zaman değişiklik göstermiştir. Nedeni ise güçlü
devletlerin büyük bir gelir anlamına gelen İpek Yolu’nun kendi topraklarından geçmesi için mücadeleler yürütmeleridir.
Bu mücadeleler sonucu kazanan taraflar yolu kendi sınırları üzerinden geçirmişlerdir.

Mani, Çağatay Türkçesinde “Tanrı” manasına gelmektedir. Maniheizm de Pars kökenli bir dindir. En parlak dönemini Uygurlar zamanında yaşamıştır.
(Cevap A)

19. İslamiyet’ten önceki Türk Devletleri göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdi, bunun doğal bir sonucu olarak da ekonomik etkinlikleri hayvancılığa dayanıyordu. Fakat Uygurların yerleşik yaşamı benimsemesi, tarım hayatının önem kazanmasına neden olmuştur.

Mukan Kağan, Kırgızları Göktürk hakimiyetine bağlayan
hükümdardır. Ayrıca kızı da Çin İmparatoru ile evlenerek
ülkenin kraliçesi olmuştur.
(Cevap C)

(Cevap C)

15. Kut anlayışı İslam Öncesi Türk Devletlerinden başlayarak
Osmanlıya kadar devam eden bir egemenlik anlayışıdır. Bu
anlayışta, devleti yönetme yetkisinin yöneten aileye Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

16. İslamiyet öncesi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri ülkeyi töre adı verilen yazılı olmayan hukuk kurallarına göre
yönetmişlerdir. Devlet yönetiminde hükümdara yardımcı olmak üzere kurultay (Toy, Kengeş) adı verilen danışma meclisleri kurmuşlardır. Ayrıca toprağa yurt adını vermişlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

20. Uygurlar, İslamiyet öncesi diğer Türk devletlerinden farklı
olarak yerleşik yaşamı seçmişlerdir. Bu yaşayış tarzının doğal bir sonucu olarak da evler, tapınaklar yapmışlar ve tarım
alanında gelişmişlerdir. Diğer Türk devletlerinde göçebe yaşam nedeniyle, resim alanında bir gelişme yaşanmazken
heykelcilikle ilgili hemen hemen tek çalışma “balbal” adı verilen mezar taşlarıydı. Fakat Uygurlar, inandıkları Manihaizm
ve Budizm dinlerinin de etkisiyle resim, heykel ve mimari
alanında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.
(Cevap E)
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Çince kökenli olan Tutuk unvanı Göktürklerde “askeri vali”
Uygurlarda “boy reisi” anlamına geliyordu. Tutuk’ların sayısı Uygurlarda 11 olup siyasi görevlerinin yanında vergi toplamak gibi görevleri de vardır.
(Cevap A)

2.

Orhun Kitabeleri 8. Yüzyılda Kutluk (II. Göktürk) Devleti zamanında dikilen Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Kültigin,
Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilen bu kitabeler
1709 yılında İsveçli Yüzbaşı Johan Von Strahlenberg tarafından bulunmuş ve 1890 yılında Danimarkalı dilbilimci V.
Thomsen tarafından çözümlenmiştir. Çin’e karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı yazıtlarda ilk çözülen kelime “Tengri”dir. Günümüz Türkçesinde Tanrı anlamına gelmektedir.

6.

(Cevap B)

7.

Günümüzde Moğolistan sınırları içinde olan orhun kitabelerinin çözümlenmesini sağlayan ikinci isim Türkoloji
biliminin öncüsü sayılan Rus Türkolog Vasili Radlof’tur.

(Cevap A)

4.

8.

TARİH SORU BANKASI

Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşam tarzını benimsemelerinden dolayı, etrafı surlarla çevrili şehirler kurmamışlardır.
Her an tehlikeyle karşı karşıya olmaları onların askerî taktikler konusunda gelişmelerini sağlamıştır.

Baskı; kâğıt, kumaş, deri, tahta gibi eşyaların üzerine yapılan kopyalama işidir. Uygurlarda, çeviri eserlerin bulunması, kâğıt üzerine yazılmış belgelerin veya alfabenin var olması, matbaanın kullanıldığını göstermez. Çünkü bu ürünlerin
“insan eliyle” de yapılması mümkündür. Fakat tahtadan yapılmış harflerin belli bir boyama işleminden sonra başka bir
zemine baskısı mümkündür.
(Cevap A)

(Cevap C)

3.

Yelme ve Böri askerlikle ilgilidir.
Yelme, Ordunun keşif kolu; Böri, Göktürk hükümdarlarının
muhafızları; Eşük, ölülerin sarıldığı bugünkü kefen karşılığıdır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

Orta Asya Türk topluluklarının çoğu Gök Tanrı dinine ve bunun bir uzantısı olan Şamanizm’e inanıyordu. Bu inancın temelinde var olan hoşgörü anlayışı Türkler arasında İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Manihaizm, Budizm gibi dinlerin
yayılmasına ortam hazırlamıştır.

(Cevap C)

9.

(Cevap B)

Türkler ana yurtları olan Orta Asya’dan çeşitli sebeplerden
dolayı göç etmişlerdir. Göç eden Türk kavimlerin bazıları yerleştikleri halkların arasında asimile olmuşlar, dilleri, inançları, geleneklerini terk etmişlerdir. Avarlar ve Peçenekler bu kavimlerdendir. Göktürkler ise Orta Asya’da egemenlik kuran
ve Gök Tanrı dinine inanan Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.

İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde, fetihler sonucu hâkimiyet alanı genişledikçe, ülkeyi yönetmek de o ölçüde zorlaşmıştır. Bu nedenle ülke doğu ve batı olmak üzere
idari birimlere ayrılmıştır. Güneşin doğduğu yer olan doğu
kutsal kabul edildiğinden burada Hakanın kendisi yer almış,
batıda ise Yabgu unvanıyla hanedan üyelerinden biri (çoğunlukla da hakanın kardeşi) bulunmuştur.
(Cevap C)

Kang → Baba
Keregü → Çadır
Törün → Düğün yemeği
Eğne → Gelin çeyizi
Kalıng → Başlık parası

İslam öncesi Türk toplumlarındaki damadın boynuna
yazma bağlama, gelini eşikten atlatma, damadın para serpmesi, yüz görümlüğü gibi adetler günümüzde
de devam etmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

10. İslamiyet öncesi dönemde Türk devlet başkanları Han, Hakan, Kağan, İdikut, İl-teber, Tan-hu, Şan-hu gibi isimlerle anılırlardı.
Şad, hükümdarın, devletin batı kanadını yöneten kardeşine
verilen unvandır. Tiğin, hükümdar çocuklarına denir. Tudun,
vali olarak ifade edilir. Subaşı, askerî işlerden sorumludur.
(Cevap B)
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11. Maniheizm, 795’ten sonra Beşbalık, Koço, Kuca, Aksu, Karaşar ve Kaşgar gibi şehir devletçikleri üzerinde Uygur nüfuzunun artmasında önemli bir rol oynamıştır.
On üç Uygur Kağanından yedisinin unvanında Maniheizmin etkisiyle, Ay Tengride ve Kün Tengride tabirleri geçmektedir. Bu tabirler, hâkimiyetin gökten, güneşten ve aydan geldiğine olan inancı göstermektedir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

12. Soruda verilen bilgiler yerleşik hayata geçildiği döneme ait
bilgilerdir. Çünkü ev ve sarayların varlığı yerleşik hayata geçildiğinin göstergesidir. Buna göre II. öncüldeki ifadeye ulaşılamaz. Mimaride Çinlerden etkilenildiğine dair bir bilgide
mevcut değil, yalnızca Çin kaynağının bu bilgiyi verdiğini belirtmiştir. I. öncüldeki bilgi ise doğrudur. Çünkü farklı coğrafyaları vermiş ve mimarinin farklı olduğunu belirtmiştir. Bu da
doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilediği bilgisini
doğrular.

16. İslamiyet’ten önceki dönemde yaygın olan inanç türü Göktanrı inancıdır. Bu inanca göre uçmak kelimesi cennete, tamu kelimesi cehenneme denk gelmektedir. Cennet ve cehennem kavramlarının varlığı ve ölen kişinin mezarlarına gündelik eşyalarının birlikte gömülmesi ölümden sonra hayatın
var olmasına inanılması ile ilgilidir.
(Cevap E)

17. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Avarlar için
doğru bilgilerdir. Fakat C seçeneğinde yer alan ifade Avarlara değil, Avrupa Hunlarına ait bir gelişmedir. Margos Antlaşması 434 yılında Bizans elçileri ile Avrupa Hun Hükümdarı Atilla arasında imzalanmıştır.
Avar Kağanlığı, 562’de Bayan Han tarafından kurulmuş
805’te Franklar tarafından yıkılmıştır.
(Cevap C)

13. Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar, Orta Asya’da Türk
siyasi birliğini sağlayan ilk Türk Devleti’dir. Hükümdarları Mete Han döneminde orduda onlu sistemin, idari alanda ikili
teşkilat yapısının kurulmasıyla Türk devlet teşkilatının temeli atılmıştır.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

14. Türk sözcüğü tarih boyunca doğan, türeyen, güçlü, kuvvetli anlamlarını içermiştir. Siyasal olarak ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Göktürklerden önceki dönemde
göçebe kültürün de etkisiyle yazılı eser olmadığı için Türklere ait kaynaklarda yoktur. Bundan dolayı Türk adı ilk kez
Çin yıllıklarında geçmektedir. Daha sonraki dönemde Bizans
seyyahlarına ait eserlerde de rastlanır.

18. Orhun Yazıtları, II. Göktürk Devleti zamanında Bilge Kağan,
Kültigin ve Tonyukuk adına yazılmıştır. Tonyukuk kitabesi bizzat vezirin kendisi tarafından yazdırılmıştır. Bilge Kağan ve
Kültigin kitabeleri ise Yolluğ Tiğin tarafından yazılmıştır.
(Cevap D)

19. Soruda özellikleri verilen destan Uygurlara ait Göç Destanı’dır. Bu destanda; Türk kağanının Çinli bir prenses ile evlenmesi, bunun karşılığında Çinlilerin Türk ülkesinde bulunan Kutsal Taşı parçalayarak ülkelerine götürmeleri ve buna bağlı gelişmeler anlatılır.

İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili Arapça, Farsça, Çince ve
Grekçe kaynak eserler mevcuttur.

(Cevap B)

15. Kırgızların en önemli eserleri, Kopen mezarları, Uybat Kurganları, Kapçal ve Tuyuhtyansko gibi kurganlardan çıkarılmıştır. Bunlar altın ve gümüş kaplar, at koşum takımları, ok,
yay, kılıç ve hançerler, miğfer, zırhlar ve keramikler gibi nesnelerden oluşmaktadır. Ayrıca ağaçtan yontulmuş hayvan figürlerine de rastlanmaktadır.
Kırgızlar, İslam öncesinde Ötüken merkezli devlet kuran
son hakanlıktır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

20. Kurultay adı verilen ve devlet meselelerinin görüşüldüğü
meclis ilk kez Asya Hun devleti zamanında Metehan döneminde oluşturulmuştur. Metehan Dönemi’nin önemli teşkilatlanma çalışmalarından biri olan Kurultay sonraki Türk devlet ve toplulukları tarafından örnek alınmıştır.
(Cevap E)
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Avrupa Hunları, 375 Kavimler Göçü’nden sonra Avrupa’da
kurulan Türk devletidir. Avrupa Hunları 469’da yıkılmıştır. Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler de
Avrupa Hunlarına ait doğru bilgilerdir. B seçeneğinde yer
alan ifade ise Avarlar’a aittir.
(Cevap B)

2.

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ikili teşkilat sistemi uygulanmaktaydı. Ülke doğu-batı şeklinde iki kısma ayrılır, doğuda hakan oturur, batıda ise hanedan üyelerinden kişiler
bulunurdu. Türk devletlerindeki bu uygulamanın nedeni ise
ülke sınırlarının genişlemesi (l) toprakları tek elden idare etmenin zorluğu (ll) ve ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıdır (lll).

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
Bilge Kağan, bu cümlesindeki “üstün kıldım” sözüyle döneminin güçlüsü olduğunu vurgulamıştır. “Düşmanlıktan vazgeçirdim” sözüyle de diğer ulusların kendisini savaşmak zorunda bıraktığını vurgulamıştır. Fakat diplomatik ilişkilerin zayıf olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur.
(Cevap D)

7.

(Cevap E)

Göçebe hayat insanı dış tehlikelere açık olduğundan, hızlı
hareket edebilmek için ata büyük ihtiyaç duymuştur. Bu yüzden Türkler için at sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu durum askeri alana da yansıdığı için ordu atlı birliklerden
oluşmuştur. Siyasi teşkilatta görev yapan yöneticilerde göç
hareketlerini yönlendirdiklerinden her zaman savaşa hazır
bir komutan durumunda olmuşlardır.

İlk Türk devletlerinde şölen yapılmasının (l) amacı birlik ve
beraberliği sağlamaktır. Mumyalama işi (ll) cesedin çürümesini ve bozulmasını önlemek amacıyla yapılırdı. Çünkü ölümden sonraki hayatında kişinin bedenini kullanacağına inanılırdı. Kurganlarda çanak çömlek olması ise (lll) ahiret inancı
ile yani öldükten sonra dirilme ile ilgilidir.
(Cevap E)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

3.

Don Nehri’nden Tuna’ya kadar uzanan bozkırları ellerinde
bulunduran Peçenekler, özellikle Kiev Rus Devleti üzerinde
büyük tesirler bırakmışlardır. Peçenekler ilki 915 yılında olmak üzere Ruslar üzerine 1036 yılına kadar on bir büyük
akın yapmışlardır. 968 yılında Kiev’i kuşatan Peçenekler, Knez
Svyatoslav’ı mağlup ederek Rusların Karadeniz’e inmesini
engellemişlerdir.

(Cevap B)

Türklerin Orhun Abideleri’ni yazmaları, balbal denilen mezar taşları dikmeleri taş işçiliği yaptıklarını gösterir. Kılıç, kalkan, bıçak gibi askerî malzemeler maden işleme işiyle uğraştıklarını gösterir. Çadırlar yapmaları ve kurganlardan çıkarılan halılar ise dokumacılık alanında faaliyet gösterdiklerine kanıttır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Orta Asya’da yaşayan Türkler boylar şeklinde örgütlenmişlerdi. Boylar arasındaki anlaşmazlıkların savaşa dönüşmesi
sonucu boylardan bazıları savaşları kaybetmiş fakat diğer
boyun egemenliğine girmemek için Orta Asya’dan göç etmiştir. Fakat Orta Asya’dan yapılan göçlere bütün Türk boyları katılmamıştır.

Göktürklerin ve Uygurların alfabe kullanmaları kendilerine
özgü yazı kullandıklarının göstergesidir (A). Bu alfabelerle
önemli eserler vermişlerdir. Bu eserler arasında Orhun Kitabeleri ve Karabalgasun Yazıtları gösterilebilir.
(Cevap A)

9.

Hiçbir zaman devlet teşekkülü kuramayan Peçenek topluluğunun 1040 yılında Turak ve Kegen adlı komutanlar
öncülüğünde yaşadığı bilinir. Aralarında yaşadıkları egemenlik mücadelesi sonucunda her iki komutan da Bizans
hizmetine girmiştir.

5.

8.

(Cevap A)

10. Manihaizm’i kabul eden Uygurlar bu dine ait tapınakları yapmışlardır. Dolayısıyla sanat alanında gelişmişlerdir. Bu eserlerle ilgili kalıntılar günümüze kadar gelmiştir.
(Cevap C)
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11. 1303 yılında Kırım’da İtalyan, Alman misyoner tacirleri tarafından hazırlanan ve “Codex Cumanicus” adı ile tanınan
eser Kumanca Latince-Farsça ve Kumanca-Almanca sözlük
ve gramer kitabıdır. Kitap, Kumanların Hristiyanlık devri ile
ilgili olmakla beraber, Türk dilinin seçkin yadigârlarından biri kabul edilmektedir. Bu eser 2500 Kuman-Kıpçakça kelime
ile İncil’den tercümeler ve bazı Katolik ilahileri içermektedir.
Mısır’daki ilk Türk Devleti olan Memlukler, Kumanlar tarafından kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

(Cevap C)

(Cevap A)

(Cevap D)

18. Kavimler Göçü’ne yol açan Anadolu’nun kapısını Türklere
açan Selçuklulardır. Türkler arasında İslamiyet Karluklarla
yayılmaya başlamıştır. Kuruldukları bölgelere adını veren
Türk toplulukları ise Hazarlar ve Sibirlerdir. Balkanlar ve Orta Avrupa’da iki asırdan fazla hâkimiyet kuran Avarlar, bugünkü Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesini sağlamışlardır.

14. Göktürk Devleti;
• VI ve VII. yy. faaliyet gösterdiler.
• Hükümdarlarına han, hakan, kağan unvanını verdiler.
• Göktanrı inancına sahiptir.

TARİH SORU BANKASI

13. Oğuz Türkleri’nin bilinen en eski hikayelerinden olan Dede
Korkut Hikâyeleri Oğuzlar ve Kıpçaklar arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır. Dede Korkut Oğuz rivayetlerinde kimi zaman Korkut Ata olarak geçer. Dede Korkut aynı ismi taşıyan
kitabın anlatıcısı, yarı efsanevi bir kişidir.

(Cevap A)

(Cevap C)

17. Kâğıt, matbaa ve alfabeyi etkili bir şekilde kullanan Uygurlar bol sayıda kitap basmışlar ve bu kitaplar ayrı bir yerde
muhafaza edilmiştir. İşte bu yüzden Türk tarihinde ilk kütüphane Uygurlar zamanında kurulmuştur.

12. İslamiyet öncesi Türk toplumlarının en önde gelen müzik
aleti kopuzdur. Günümüzdeki bağlamaya benzer. Ancak bunun dışında köpürge (davul), kitara ve çevgan (telli çalgılar)
gibi müzik aletleri de bulunmaktaydı. Küg ise bir müzik aleti değil kopuzla çalınan melodidir.

Dede Korkut hikayeleri XV. yüzyılda Akkoyunlu Devleti tarafından yazıya geçirilmiştir.

16. İkili yönetim anlayışı ülkeyi doğu-batı şeklinde ayırarak yönetmektir. Bu sistem ilk olarak Asya Hun Devleti’nde Mete
Han tarafından uygulanmıştır. Bu anlayışta devletin doğusu
merkez olup doğrudan hükümdar tarafından yönetilmeliydi.
Batısı ise bir hanedan üyesi tarafından yönetilir ve merkeze
bağlı hareket ederdi.

• Göktürk alfabesini kullandılar.
• “Ülke, hükümdar ailesinin ortak malıdır” anlayışını kabul
ettiler.
Selçuklu Devleti;
XI ve XII. yy.da faaliyet gösterdiler.

Avar kağanlığı VI.-IX yüzyıllarda bugünkü Segedin (Macaristan) merkezli kurulmuştur.
(Cevap C)

19. İslamiyet öncesi Türk toplumlarının hayat tarzı göçebeliktir.
Bu durum kaçınılmaz olarak hayvancılığı ekonominin temeli yapmıştır. Avrasya’nın geniş bozkırlarının hayvanlar için
gerekli otlakları sunması, hayvanların, yaylak ve kışlak olmak üzere iki merkez arasında yıl içinde sürekli hareket ettirilerek ulaşım amaçlı kullanılması ve hayvanların değişim
aracı olarak yerleşik topluluklar ile ticaret yapmak için kullanılması hayvancılığın gelişmesindeki temel sebepler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
(Cevap E)

Halifenin de etkisiyle sultan unvanını kullandılar.
İslam dinine inanıp Arap alfabesini kullandılar.
“Ülke, hükümdar ailesinin ortak malıdır” anlayışını kabul ettiler.
Buna göre, Göktürkler ile Selçukluların ortak özelliği “ülke
hükümdar ailesinin ortak malı” anlayışıdır.

15. Türk devletlerindeki kut anlayışı sonucu “ülke hanedan ailesinin ortak malı” sayılmıştır. Bundan dolayı başka bir aileye veya kişiye tahta geçme hakkı tanınmamıştır. Hükümdar
olacak kişi hanedan ailesinden olacağı için tecrübe kazanmak, halkı daha yakından tanımak amacıyla değişik yerlerde valilikler yapmışlardır. Ortaya çıkan bu durum egemenlik
anlayışının sonucudur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

20. İslam öncesi Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenlerine ‘yuğ’ adı verilirdi. Yuğ törenlerinde
ölü, bir çadıra konur, çadırın önünde at, sığır veya koyun kurban edilirdi. Ölünün ruhunun gökyüzüne çıkabilmesi için çadırın etrafında dokuz kez dolaşılırdı. Törenlerde Agu veya
Sagu adı verilen ezgili koşuklar okunurdu. Törenlerde saç
yolmak, başına kül dökmek, siyahlar giymek de gelenekler
arasındaydı. Ölü gömüldükten sonra mezarının başına “balbal” adı verilen mezar taşları dikilir, “ölü aşı, üzüt aşı” denen
ziyafetler verilirdi.
Ölü aşı denilen uygulama günümüzde halen devam etmektedir.
(Cevap B)
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Kürşad Ayaklanması, bağımsızlık için yapılmıştır. Bu ayaklanma 639 yılında meydana gelmiştir. Doğu Göktürk Devleti 630 yılında Çin egemenliğine girmişti. Dolayısıyla bu ayaklanmanın meydana geldiği dönemde Doğu Göktürkler Çin
egemenliği altında idiler.
(Cevap D)

2.

Altın Köl Yazıtları da denen Karabalgasun Yazıtları Uygurlara aittir. Yenisey Yazıtları ise Kırgızlara ait eserlerdir. Mezar
taşları olan bu anıtların dikiliş tarihleri bilinmemekle beraber
Orhun Yazıtları’ndan önce yazıldığı kabul edilmektedir. Orhun alfabesinin ilkel bir haliyle yazılmış olan Yenisey Yazıtları genelde birkaç kelimelik veya 5-10 satırlık cümlelerden
oluşmuştur.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap D)

8.

l. öncülde verilen ifade Hakan’a karşı çıkmak bir anlamda
Tanrı’ya çıkmak olarak algılandığından hükümdarların
otoritesi güçlenmiştir.
ll. öncül yanlış olup devlet gelenek ve göreneklerden oluşan töreye göre yönetilmiştir.

Hat (lll.), Arap harfleri güzel yazı ile yazma sanatıdır. İslamiyet sonrası dönemde görülür.
Fresk (lV.), duvar üzerine yassı alçı ile yapılan bir sanatsal
faaliyettir. Uygurlardan itibaren görülür.
TARİH SORU BANKASI

4.

Minyatür (ll.), resmin boyutlarının dikkate alınmadan yapıldığı bir sanatsal faaliyettir. Uygurlarda ortaya çıkmış, resim
dini açıdan yasak olduğu için en zirve dönemini Osmanlıda
görmüştür.

Göktürkler, 552-630 yılları arasında Ötüken merkezli olarak
kurulmuş bir Türk Devleti’dir. İslamiyet öncesi diğer Türk toplumlarında olduğu gibi Göktürklerde de kadınlar, toplumsal
hayatın önemli bir parçası sayılmıştır. Örneğin, hakanın eşi
olan hatunun kurultay toplantılarına katıldığı ve elçileri kabul
ettiği bilinmektedir. 2005 yılında yapılan kazılarda Göktürklere ait paralarda hatunun resminin de olması, kadınların
devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun kanıtıdır.
(Cevap B)

İslamiyet öncesi Türk sanat faaliyetleri göçebe yaşamdan
dolayı daha çok taşınabilir sanat eserleridir. Dokumacılık halıcılık, heykeller, süs eşyaları gibi eserler mevcuttur.
Tezhip (l.), kitap süsleme sanatı olarak kullanılır. Türkler arasında İslamiyet’in yayılışından sonra ortaya çıkmıştır.

(Cevap D)

3.

Türklerde en büyük yönetim organı kurultaydır. Kurultayda
devleti ilgilendiren her türlü konu konuşulabilirdi. Hakan başkanlığında toplanan kurultaya hatun, boy beyleri, devletin
ileri gelenleri katılırdı. Aygucu bugünkü başbakana denk
olup kurultaya katılırdı. Yabgu devletin batı kanadını yöneten kişiye verilen unvandır. Kurultaya katılırdı. Kam eski Türklerde din adamlarına verilen bir addır, kurultaya katılma yetkisi yoktu.

lll. öncülde verilen veraset sistemi kut anlayışının bir sonucudur. Kuta göre hanedanın erkek üyelerinin hepsi tahta çıkma hakkına sahiptir.

(Cevap C)

9.

Kürk Yolu (l.), Hazar Denizi bölgesinde olup İslâm öncesi
dönemde devletlerin ele geçirmek için mücadele ettiği bir
ticaret yoludur. Baharat Yolu (ll.), Hindistan’dan başlayıp Afrika’nın kuzeyinden Avrupa’ya uzanır. İslamiyet’ten sonra
Türk-İslam devletleri buraya hâkim olmaya çalışmışlardır.
İpek Yolu (lll.), Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanır. İslam öncesi dönemde hâkim olmak için en fazla mücadele edilen
ticaret yoludur.
(Cevap D)

10. Orhun Yazıtları’nda;

(Cevap B)

• Devletin ve halkın karşılıklı olarak görevlerini belirtmesi,
5.

• Hakanın her işi halkının refah seviyesini yükseltmek için
yapması,

Buyruk: Bugünkü bakana denktir. Toygun: Kurultaya katılanlara verilen isimdir. Tudun: Vergi ve denetim işlerinden sorumlu kişidir. Bitikçi: Bugünkü yazışma işlerini yürüten kâtiplere, verilen addır. Aygucı: Hükümetin başı özelliğine sahiptir. Bugünkü başbakana benzer.

• Devlet adamlarının millete hesap vermesi adil devlet anlayışının göstergesidir.
(Cevap E)

(Cevap B)

6.

A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler doğrudur. Fakat D seçeneği yanlıştır. Avarlar, İstanbul’u kuşatan Türk devletleri arasında yer alır. Ancak Sabarlar için aynı şey söylenemez. İstanbul’u Avarlardan sonra kuşatan Türk devleti Tuna Bulgarlarıdır.

KAPLAN AKADEMİ

Kağan olmadığı zamanlarda kurultaya başkanlık etme
yetkisi Aygucı’ya aitti.

11. A, B, D ve E seçeneğindeki eşleştirmeler doğrudur. Fakat C
seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü Tuna Bulgarları, Ortodoksluğu Omurtag Han zamanında değil, Boris Han zamanında kabul etmiştir.
Bulgarlar 630’dan sonra Tuna ve İdil Bulgarları diye ikiye
ayrıldı. Boris Han Bulgarların ilk Hristiyan hükümdarıdır.
Tuna Bulgar Devleti İstanbul’u kuşatan ikinci Türk devletidir.
(Cevap C)

(Cevap D)
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Test • 6

(Cevap D)

13. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler yanlıştır. Uygurlar, 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılınca iki ayrı yerde devlet kurmuşlardır. Bu devletler; Kansu ve Turfan Uygurlarıdır.
Turfan denilen bölgenin diğer adı Doğu Türkistan’dır. Bu bölge Çin’e ait Sincan özerk bölgesi olarak adlandırılır ve Uygur Türkleri burada yaşamaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

12. Tüz: Yöneten ile yönetilenler arasında sorumlulukların belirlendiği yazısız antlaşmalardır. Dolayısıyla hukuk ile ilgilidir.

15. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan eşleştirmeler doğrudur. Fakat E seçeneğinde yer alan eşleştirme yanlıştır. Çav,
kâğıt para karşılığı kullanılmıştır. Madeni para karşılığında
kullanılan terim ise Yarmak’tır.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Uygur yazısını yazan katiplere bakşı, bakşıgeri veya serbahşı denir.

19. Basmil ve Uygurlarla birlikte II. Göktürk Devleti’nin yıkılmasında etkili olan Karluklar, Türgişlerin siyasi varlıklarına son
verdiler. Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağlayan Karluklar,
1221’de Cengiz Han’a itaat ederek Moğol hâkimiyetine girdiler. Kırgızların yıkılmasında Karluklar değil Moğollar etkili
olmuştur.
Karluklar, II. Arslan Han zamanında Cengiz Han’ın egemenliğini tanımışlardır. Bu vesileyle Arslan Han Cengiz
Han’a itaat eden ilk müslüman hükümdar olmuştur.
(Cevap A)

(Cevap E)

16. Türkler tarih boyunca Göktürk (Orhun), Uygur, Kiril, Soğd,
Arap, İbrani, Latin alfabelerini kullanmışlardır. Ancak bu alfabelerden sadece Uygur ve Orhun alfabeleri Türklere özgüdür. Uygur alfabesi 18 adet işaret ve sembolden oluşmuştur. Bunlardan dördü sesli diğerleri sessiz harf niteliğindedir. İslamiyet’in kabulünden sonra da kullanılmıştır. Orhun
alfabesi ise 38 harften oluşmuştur. Bunlardan dördü sesli,
geri kalanlar sessiz harf statüsündedir. VII. ve IX. yüzyıllarda yaygın olarak kullanılmıştır.

(Cevap D)

18. Soğdlu tüccarlar Çin’e ve Hindistan’a giden Orta Asya ticaret yollarında etkindiler. Bu etkinliklerinden dolayı Uygurlarla da ilişkide bulunan Soğdlular, Uygurları etkilemişlerdir.
Dolayısıyla Soğd yazısından etkilenen Uygurlar bu alfabede değişiklikler yaparak kendilerine özgü 18 harfli alfabe
yapmışlardır. Uygurların Avrupalılarla ilişkisi olmamıştır. Araplarla olan ilişkilerinde ise yoğun bir etkileşim olmamıştır.

(Cevap A)

14. Türk devletlerinde yönetime yardımcı olan en önemli organlardan biri devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultay (kengeş) yani günümüz anlamıyla meclis dediğimiz kurumdur. Ayrıca devlet yönetiminde belirleyici olan
diğer unsur da veraset sistemi yani ülkenin haneden üyelerinin ortak malı sayılması sistemidir. Türklerin ordu yapısı
Mete Han tarafından oluşturulmuş on’lu sistemdir. Türklere
ait bu özellikleri Moğolların da uygulamaları Moğolların Türklerden etkilendiğinin en güçlü göstergesidir.

17. Avarlar, VI. yüzyılın başlarında Orta Asya’dan Balkanlara göç
ederek Mohaç (Macaristan) merkezli Avar Kağanlığını kurmuşlardır. Bayan Han önderliğinde kurulan Avarlar 626’da
İstanbul’u kuşatmışlardır. Avarlar, İstanbul’u ilk kuşatan Türk
Kavmi olarak bilinir.

(Cevap E)

20. Sabirler, Oğuzlar, Peçenekler ve Kıpçaklar Avrupa’ya göç etmiş Türk topluluklarıdır. Fakat Kırgızlar Orta Asya’dan Avrupa’ya göç etmemiştir. Bugün Kırgızistan Cumhuriyeti varlıklarını sürdürmektedirler.
Kırgız adı ilk kez Metehan Dönemi’nde zikredilmiştir. Uygur egemenliğine son veren Kırgızlar, ölü yakma geleneğini uygulayan tek Türk kavmidir.
(Cevap A)
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1.

Test • 7
6.

Kurgan: Mezar
Balbal: Mezar taşı
Tamu: Cehennem
Yarmak: Madeni para demektir.
Dolayısıyla ölümle ilgili uygulamalardan değildir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

Yuğ: Cenaze töreni

(Cevap D)

7.
2.

Türk tarihinde düzenli ordunun kurulması ve devlet teşkilatının kurulması Asya Hun hükümdarı Mete Han tarafından
yapılmıştır. Hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması ya da kullanılması Uygurlar dönemine ait bir gelişmedir.

Şu destanı (l), İskitlere ait bir destandır.
Manas Destanı (ll) Kırgızlara aittir. Manas Destanı dünyada
bilinen en uzun destanıdır.

Göktürkler, İpek Yolu hâkimiyet mücadelesinde üstünlük
sağlamak amacıyla Çinlilerle savaşmış ve Çin’i vergiye bağlamıştır. Ayrıca İpek Yolu ticaretini geliştirmek için İran’da bulunan Sasanilere karşı Bizans’a elçiler yollamış ve Bizans’la
ticari ilişkiler kurulmuştur. Abbasi Devleti’yle Göktürkler aynı dönemde yaşamamışlardır. Bu yüzden de aralarında ticari ilişkilerin olduğu söylenemez.

Oğuzname (lll) Hunlara ait önemli eserlerdendir.
(Cevap A)

(Cevap D)

Son yapılan kazılar Hunların sadece hayvancılıkla uğraşmadıklarını tarım da yaptıklarını ortaya koymuştur. Altay Dağları’ndaki Çulışman Irmağı bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanalları gün ışığına çıkarılmıştır. Orhun ve
Selenga Irmakları havalisinde yapılan kazılarda ise sabanlar, oraklar ve tarım ürünlerini öğütmede kullanılan değirmen
taşları ele geçmiştir. Bunlar bahsedilen bölgelerde tarım yapıldığının kesin kanıtıdır. Ancak buğday tanelerinin varlığı tarım yapıldığını kanıtlamaz. Nitekim buğday ticaret yoluyla
satın alınmışda olabilir.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Sosyal devlet anlayışının özünde devletin halkın yararına hizmet etmesi yatar. Bundan yola çıkarak devlet ve halkın görevlerinin belirtilmesi ve hakanın yaptığı işlerde halkının mutluluğunu gözetmesi sosyal devlet anlayışının en somut göstergesidir.
(Cevap E)

(Cevap B)

4.

9.

Türkler tarih boyunca çok sayıda devlet kurmuş, çok geniş
coğrafyalarda (l) yer almışlardır. Türklerin göçebe yaşam tarzını (ll) benimsemeleri ve dolayısıyla da birçok bölgede faaliyet göstermeleri Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır. Ancak Türklerin yazılı eser bırakmadığı söylenemez. Orhun kitabeleri, Karabalgasun ve Yenisey
yazıtları buna kanıttır.

İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde Uygurlarla birlikte
fresk (duvar resimleri), minyatür, heykelcilik (Budizmin etkisiyle) alanlarında gelişmeler yaşanmıştır.
(Cevap E)

5.

Bir bölgede yerleşik yaşamın olduğunun en somut delilleri
arasında bölgede tarımsal üretimin görülmesi, kalıcı eserlerin yapılması, şehirlerin kurulması gösterilebilir. Sorumuzu
incelediğimizde madencilik ya da dokumacılığın yerleşik yaşamla alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Ama mimari eserler
bırakılmışsa (lll) o bölgede yerleşik hayatın varlığından söz
edebiliriz.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

10. Orta Asya ikliminin sert olması Türklerin mücadeleci yönünü geliştirmiştir. Doğa şartları ile mücadele etmek zorunda
kalmışlardır. Göçebe yaşadıkları için ata ihtiyaç duymuşlar
ve hayatlarında ata önemli bir yer vermişlerdir.
(Cevap E)
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11. Uygurlar hayvancılıktan çok, tarıma önem vermişlerdir. Bunun nedeni yerleşik hayata geçmeleridir. Çünkü yerleşik hayata geçen toplumlar tarımsal üretime ihtiyaç duyarlar.
Türklerin tanımış olduğu ilk bitki yonca, ilk ürettikleri ise
darıdır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

12. Uygurlar yerleşik hayata geçmeden önce hayvancılıkla (lll)
uğraşıyorlardı fakat yerleşik hayata geçince sadece hayvancılıkla yetinmeyip tarımsal üretime (l) de başladılar ayrıca
göçebe toplumlara has çadır kültürünü de bırakıp kalıcı mimari eserler (ll) vermeye de başladılar.

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

13. Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt
Savaşı’nın kazanılmasında etkili olan Türk topluluğu Peçeneklerdir. Ayrıca Peçeneklerin yanında Uzlar da yer almıştır.

(Cevap A)

(Cevap D)

17. Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bunun
sebebi göçebe hayat tarzıdır. Yani yerleşik düzene geçemeyen ya da geç geçen Türk toplulukları tarımda fazla etkili
olamamışlardır. Bu yüzden ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
için hayvancılık yapmışlardır.

(Cevap C)

Yüz elli yıldan fazla Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Peçenekler boy teşkilatı şeklinde örgütlenmiş bir devlet kuramamıştır. Peçeneklerde boy beylerine “başbuğ” adı verilmiştir.

16. Türk kelimesi güçlü, kuvvetli anlamına gelmektedir. Ayrıca
Çin kaynaklarında “miğfer”, İslam kaynaklarında “terk edilmiş”, Divan-ı Lügatit Türk’te “olgunluk çağı” anlamına gelen
Türk kelimesini, Ziya Gökalp töreli ve nizam sahibi olarak
açıklamıştır. Gürz ise Türk adının anlamları arasında yer almaz.

14. Çin Hanedanlığı, Asya Hun Devleti’nin akınlarını durdurmak
için Çin Seddi’ni inşa etmiştir. MÖ 220-209 arasında Asya
Hun Devleti’nin başında bulunan Teoman, Çin üzerine sürekli akınlar düzenlemiştir. Bu akınlar MÖ 214’te Çin Seddi’nin yapılmasında etkili olmuştur. Çin Seddi Hun akınlarını önleyememiş bunun sonucunda Çinliler ordularını Türk
ordusuna benzer şekilde örgütlemeye çalışmıştır.

18. Verilen üç öncül de hayvancılığın Türkler açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yün dokumacılığının
gelişmesi ile giyecek, çadır, halı gibi gereksinimleri karşılanmıştır. Hayvanlar ayrıca, takas yoluyla, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasında da kullanılmıştır. Orduda atın kullanılması Türkleri başarılı ve güçlü yapmıştır. Ulaşımda da atlardan
faydalanarak daha rahat ve hızlı yer değiştirmişlerdir.
(Cevap E)

19. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan arkeolojik buluntular,
İslam öncesi Türk topluluklarından günümüze kalan eserlerdir. Fakat Freskler göçebe toplumlardan kalma buluntular arasında yer almaz. Çünkü duvar resmi anlamına gelen
Freskler yerleşik hayatın bir unsurudur.

(Cevap B)

15. Uygurlar, Basmil ve Karluk boyları ile beraber Kutluk Devleti’ni yıktılar. Daha sonra Basmil egemenliğine son vererek
Ötüken merkez olmak üzere devletlerini kurdular (744). Uygur Devleti’nin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan Ordubalık
(Karabalgasun) şehrini kurarak başkent yapmıştır. Moyen-Çur
747-759 yılları arasında Uygur Hakanı olmuştur. Bögü Kağan da bir Uygur kağanıdır ve Bögü Kağan Mani dinini Uygurlara kabul ettirerek onların hayatını tamamen değiştirmiştir. Bu değişimin bir sonucu olarak Uygurlar tarımsal faaliyetlere başlamış ve yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumu
olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Takvim yapmak ve kullanmak için ay ve güneşin hareketleri takip edilmelidir. Türklerde kullanılan 12 hayvanlı takvim
güneş yılı esaslıdır. Yani güneşin hareketleri incelenmiştir.
Bu durum bize Türklerin astronomi alanında bilgi birikimi olduğunu kanıtlamaktadır.
(Cevap A)
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İslamiyet öncesi dönemde Türklerde mezarların oda şeklinde yapılması ve ölen kişilerin gündelik eşyaları ile gömülmeleri ahiret inancının varlığını gösterir. Ölen kişinin ardından
yas tutmak ya da merasim düzenlemek ahiret inancı olmayan toplumlarda da görülebilir.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
Altın Orda hanları ticarete büyük önem veriyorlardı; çünkü
ticaret, onların en önemli gelir kaynaklarının başında geliyordu. Ticaret yollarının ve tüccarların güvenliğini sağlamak
ve böylece ticaretin gelişmesini hızlandırmak amacıyla Altın
Orda ve diğer Türk-Moğol devletlerinde Ortak Teşkilatı kurulmuştur. Moğolların Uygurlardan benimsedikleri bu teşkilat, bir tür ticaret şirketi olup, devlet hazinesinden düşük faizle kredi almış ve özellikle büyük çapta ve uluslararası ticaret ile meşgul olmuştur. Ayrıca bu teşkilat, birçok yükümlülük ve vergiden muaf tutulmuş ve diğer yerli tüccar zümreleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Böylece ticaret,
devletin kontrolü altına alınmış ve desteklenmiştir.
(Cevap C)

2.

Halkın kullandığı otlak ve yaylak için devlete vergi vermesi
(ll) toprağın devlete ait olduğunun göstergesidir. Çünkü devlet kullanım ücretini halktan almıştır.
7.

3.

Devlet yapısındaki düzenlemesiyle sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz Destanı’ndaki Oğuz Han’la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete’dir. MÖ 209 yılında tahta çıkan Mete Han orduda onlu sistem, kurultay, düzenli ordu,
ikili yönetim gibi uygulamaları ilk hayata geçiren hükümdardır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap C)

8.

4.

Avrupa Hun Hükümdarı Rua, 433 yılında ölünce Hunların
başına Muncuk’un oğulları Attila ve Bleda geçmiştir. Bu devirde Hun mezarlarının soyulması üzerine Doğu Roma seferine çıkılmış ve Balkanlardaki Bizanslılara ait kalelerin çoğu Hunların eline geçmiştir. 445 yılında Bleda ölünce Attila
tek başına hükümdar olmuştur. Attila 447’de çıktığı büyük
Balkan seferinde Doğu Roma İmparatoru Theodusius’u bozguna uğratarak harp tazminatı ve yıllık vergi karşılığında
onunla barış yapmıştır.

Bolçu Savaşı, 698 ve 711’de olmak üzere iki farklı tarihte
meydana gelmiştir. Fakat savaşı yapan topluluklar aynıdır.
Savaş, Kutluk devleti ile ona itaat etmek istemeyen Türgişler arasında meydana gelmiştir. Savaş Türgişlerin itaate alınmasıyla sonuçlanmıştır.

VII. yüzyılın ilk yarısında Doğu Avrupa’da ilk defa muntazam
devlet kuran Türk topluluğu Hazarlardır. Hazar Hakanlığının
gerçek kuruluşu 630 yılındadır. Bu tarihte doğuda Göktürk
Devleti fetret devrine girince, Hazarlar müstakil bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştır.
Hazarların yönetim kadrosu 740’lı yıllarda Museviliği benimsemiştir.
(Cevap B)

VII. yüzyılda Asya’nın batısındaki Türk boyları Türgişler’in,
doğusundaki Türk boyları ise Kutluk Devleti’nin hakimiyetindeydi. Bolçu Savaşı’yla Orta Asya’daki Türk birliği
Kutluk Devleti çatısı altında yeniden sağlanmıştır.
(Cevap D)

5.

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kadın–erkek herkes asker sayılırdı. Türkler buna ordu–millet anlayışı derdi. Bu nedenle İslamiyet öncesi Türk toplumlarında paralı askerlik uygulaması pek fazla görülmemiştir. Ancak devletlere paralı
askerlik yapan Peçenekler ve ordusunda paralı asker barındıran Hazarlar bu genellemenin dışındadır.

KAPLAN AKADEMİ

9.

(Cevap B)

Göktürk Devleti’nde hanedanın mensup olduğu Aşina’nın
dışında birçok Türk boyu daha vardı. Kırgız, Karluk, Uygur,
Sir Tarduş, Bayırku, Oğuz, Bugu, Basmıl, İzgil, Az, Türgiş gibi boylar bunların en önemlileriydi. 627’ye kadar Baykal Gölü’nün doğusundan Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan sahada Göktürk Devleti’ne bağlı diğer Türk boyları Töles ismiyle adlandırılıyordu. Tölesler, IV. ve V. yüzyıllarda yaşayan
Kanglıların devamıydı.
(Cevap C)
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(Cevap A)

15. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati’t Türk’te “Kuş kanadıyla, er
atıyla” der ve “At Türk’ün kanadı” ifadesini kullanır.
KAPLAN AKADEMİ

10. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında Türkler savaşçı bir toplumdu. Türkler maden işlemeciliğinde oldukça ileri bir toplumdu ve bunu savaş aleti kılıç, ok, mızrak, kalkan yaparak
düşmana karşı üstülük sağlamada kulanmıştır. Türkler göçebe hayat yaşadıklarından madeni dayanıklı yapıda kullanmamışlardır. Uzak bölgelere göç etmede ise madenin bir etkisi yoktur.

(Cevap C)

16. Şu Destanı: Sakalara aittir ve Türklerin Büyük İskender’le
mücadelesini anlatır.
Göç Destanı: Uygurların yurtlarını bırakarak güneybatıya
doğru göç ettiklerini anlatır.
Yaratılış Destanı: İlk Türk destanlarından Altay-Yakut destanı
Türeyiş Destanı: Uygurlara ait, Türklerin kurttan nasıl türediğini anlatan destan

11. Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Türklerde gücün kaynağı ilahiydi ve Kağan olmak için kut verilmiş bir aileye mensup olmak gerekirdi. Örneğin; Hunlarda Tu-ku, Kök Türkler’de Aşina ve Uygurlarda Yağlakar ailesidir.

Ergenekon Destanı ise Türklerin demiri eriterek bulundukları yerden nasıl çıktıklarını anlatan bir Göktürk destanıdır.
(Cevap B)

12. Verilen öncülde evlenen erkek veya kızın baba ocağından
ayrılarak ayrı bir aile meydana getirmesi çekirdek aile olma
özelliğini gösterir. Geniş aile ve ataerkil bir yapıya sahip ifadelerinin verilen öncülde olduğunu söyleyemeyiz.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

17. Moyen-Çor (747-759) yıllarında Uygur Devleti’nin Hakanlığını yaptı. Onun başa geçtiği sırada Çinde büyük bir karışıklık vardı. Talas Savaşı (751) nedeniyle Çin İmparatoruna karşı isyanlar çıktı. Çin İmparatorluğuna yardımcı olan Moyen-Çor’a Çin İmparatoru kızını eş olarak verdi.
(Cevap A)

18. İlk Türk Devletlerinde toplum yapısı Orhun kitabelerinde
Oğuş(aile), Urug(aileler birliği), Boy(uruğlar birliği), Bobun
(boylar birliği), il(devlet)
(Cevap C)

19. Avrupaya göç eden Türk boyları:
• Avarlar

13. Karluklar Çin-Arap savaşı olan Talas savaşında Araplar ile
ortak hareket ederek Çin’in ağır bir yenilgi almasında etkili
olmuştur. Bu tarihten sonrada Türkler büyük kitleler şeklinde müslüman olmaya başlamıştır.

• Bulgurlar
• Hazarlar
• Macarlar

(Cevap E)

• Peçenekler
• Kumanlar

Balbal: Kişinin anılması için mezarın ve kurganların etrafına
dikilen mezartaşına verilen isimdir.
Yuğ: Cenaze törenine verilen isim
Toy: Eski Türklerde meclise verilen isim

KAPLAN AKADEMİ

14. Kurgan: Yığma tepe, höyük şeklinde olan genellikle tahtadan yapılmış mezarlar için kullanılan tümülüs şeklinde mezarlardır.

• Oğuzlar
Soruda verilen öncüllerin hepside Avrupaya göç eden Türk
boylarıdır.

Uçmağ: Cennet
(Cevap B)

(Cevap E)

20. Çin kaynaklarında Juan-Juan, Arap ve Bizans kaynaklarında Avar adıyla anılan, Avarlar Orta Asya’dan Avrupa’ya göç
etmiş ve Bayan Han tarafından kurulmuştur. 619-626 yıllarında İstanbul’u iki kez kuşatan Avarlar’ı 805 yılında Franklar yıktı.
(Cevap A)
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İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
Abbasi halifesi ilk kez Karahanlı Devleti hükümdarı Ebu Nasr
Ahmet’i “İslam hükümdarı” olarak tanımıştır. Ebu Nasr Ahmet halifelik makamını koruduğu için bu unvana layık görülmüştür.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

7.
2.

Eyyubiler (1174-1250) Şii Fatımi devletini ortadan kaldırarak, İslam dünyasının siyasi bölünmüşlüğüne son vermişlerdir. Mezhep kavgalarını önemli ölçüde önleyen Eyyübiler
Abbasi Halifesini İslam dünyasının tek dini lideri yapmışlardır. Ancak Moğollara karşı mücadele eden Eyyübiler değil;
Memluklerdir.

“Sultan” unvanı ilk kez Gazneliler tarafından kullanılmıştır.
Bilindiği gibi Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardığı için kendisine halife tarafından bu unvan verilmiştir. Sultan unvanı daha sonra gelen Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi bir çok
Türk İslam devleti tarafından kullanılmıştır. Ancak Karahanlı
hükümdarları bu unvanı kullanmamıştır.

Türkler İslam dünyasının önderlik görevini ilk olarak Büyük
Selçuklu Devleti zamanında kazanmışlardır Selçuklu Devleti, sınırları içerisinde olsun veya olmasın İslam ülkelerine yapılan saldırıları kendi ülkesine yapılan bir saldırı olarak kabul etmişlerdir.
(Cevap E)

8.

(Cevap D)

Türk-Müslüman ilişkileri ilk kez dört halife döneminde başlamıştır. Hz. Ömer Dönemi’nde İslam orduları Sasani Devletini ortadan kaldırıp İran’a hakim olunca Türklerle İslam devleti sınır komşusu olmuştur.

3.

Turan Şah adlı Eyyübi Sultanı, 7. Haçlı Seferini düzenleyen
Fransa kralını savaşta mağlup ederek esir almıştır. Ancak
Turan Şah esir Fransız kralını, fidye karşılığı serbest bırakınca Kıpçak kökenli askerlerin tepkisini çekmiştir. Bu askerlerden biri olan Aybek adlı komutan, Turan Şahı ortadan kaldırarak Memluk Devletini kurmuştur.
(Cevap C)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B

(Cevap A)

11. Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk merkezi Cend’dir. Daha sonra Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv şehirleri Devlete başkentlik yapmıştır.
Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Gaznelilerle yapılan
Dandanakan savaşından sonra bağımsız olmuş; 1141 yılında Karahitaylarla yapılan Katvan savaşıyla dağılma sürecine girmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

Anuş Tekin (1077-1097), Kutbeddin Muhammed (10971128) ve Atsız Harzemşah (1128-1156) Harzemşahların
bağımsız olmadan önceki yöneticileridir.

Fatih ile üç kez savaşan Uzun Hasan 1473’te yaptığı Otlukbeli Savaşı’nı kaybetmiştir.

(Cevap A

(Cevap E)

Harzemşah Devleti, Büyük Selçuklu Devletinin Harezm valisi İl Arslan’ın Sultan Sencer’in ölümü üzerine bağımsızlığını ilan etmesiyle 1156’da kurulmuştur. Anadolu Selçuklu
Devletiyle 1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşına kadar
siyasi varlığını gösteren Harezm Devletinin başkenti Gürgenç’tir.

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın saltanatı, Fatih Sultan
Mehmet’in zamanına rastlar. Bu sebeple Avrupa saraylarında onu Fatih Sultan Mehmet’ten ayırmak için “Küçük Türk”
unvanı kullanılmıştır.

10. Karahanlılar Yağma, Karluk, Çiğil ve Tohsi adlı Türk boylarının ortak devleti olarak tarih sahnesine çıkmıştır. 840–1212
yılları arasında günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm süren Karahanlılar, Satuk Buğra döneminden itibaren İslamı seçmeye başlamıştır.

Büyük Selçuklu hükümdarı Sancar’ın ölümünden sonra devletin Harezm valisi İl Arslan bağımsızlığını ilan etmiştir. İran’ın
Horasan bölgesine hakim olarak güçlü bir devlet kuran Harzemşahlar Büyük Selçukluların son başkentleri Merv’e hakim oldukları için kendilerini Selçuklu mirasçısı olarak görmüşlerdir.
Harzemşahlar, Kutbeddin Muhammed Harzemşah tarafından Gürgenç (Türkmenistan) merkezli kurulmuştur.

5.

9.

(Cevap D)

(Cevap B)

12. Ondalık kesirler ilk kez, Anadolu Selçukluları Dönemi’nde
gündelik hayatta kullanılmıştır. Selçuklular devletin maliye
ve muhasebe hesaplarında, hisab-i hindî adı verilen ondalık sayı sisteminden yararlanmışlardır.
(Cevap D)
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13. İbnü’l Esir’in uzmanlık alanı tarihtir. 865-925 tarihleri arasında yaşamış olan Er-Razi, döneminin ünlü bir hekimi ve kimyageridir. Eserlerinin hemen hepsi Latince’ye çevrilen Er-Razi kimyayı tıbbın hizmetine sunan ilk alimdir. El Kanun Fi’t
Tıp adlı eseri beş yüz yıl Avrupa’da temel tıp kitabı olarak
okutulan İbn-i Sina da Türk–İslam dünyasının en büyük tıp
alimlerindendir.
Sülfirik asitin keşfi, alkolün tıpta kullanımı, ilk göz ameliyatı Er–Razi’nin önemli çalışmaları arasındadır.

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

17. Gazneli Devleti’nin bastırdığı sikkelerde genel olarak sultana halife tarafından verilen unvanlar ile hanedanın arması
olan kılıç tasvirleri bulunurdu. Bir çok Türk-İslam devleti sikkelerinde yer alan Kuran ayetleri Gazne paralarında yer almamıştır.
(Cevap D)

(Cevap E)

18. Türk-İslam sentezini başlatan Karahanlılar, başta vakıf sistemi olmak üzere, kervansaray yapımı, burslu eğitim sistemi,
posta teşkilatı gibi alanlarda ilk örnekleri vermişlerdir.

14. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lûgat-it Türk adlı eserinde Oğuz
boylarını adları ve damgaları ile gösteren uzun bir liste yapmıştır. Listede Selçuk devletinin mensup olduğu Kınık boyu
ve Osmanlının mensup olduğu Kayı boyu ile beraber bayundur, yıva, Afşar, Begdili, salğur, Bügdüz, bayat, eymür, peçenek, Çuvaldur gibi Türk boyları da yer almıştır.

(Cevap A)
TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Karahanlılar Balasagun (Kırgızistan’da) ve Kaşgar (Çinde Sincan uygur özerk bölgesinde) şehirlerini kendilerine merkez edinmişlerdir.

19. “Devşirme” usulü Türk-İslam tarihinde Gaznelilerle başlamıştır. Gazneliler, Gulam adı verdikleri bu sistemde küçük
yaştaki gayr-i müslim çocukları belli bir dini, siyasi ve askeri eğitimden geçirdikten sonra devlet kademelerinde kullanmışlardır.

15. Gazneliler, 963-1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan,
İran, Horasan, Pakistan ve Kuzey Hindistan’a kadar uzanan
geniş bir coğrafyaya hâkim olmuşlardır. Gaznelilerin asli unsuru ise Afganistan’ın en eski ahalisi olan Kalaçlar’dan (Halaçlar) oluşmuştur.

(Cevap B)

16. Gazneli ve Selçuklularda hassa askerlerine üç ayda bir verilen maaşa “bistegani” denmekteydi. Bistegani, Osmanlı
Devleti’nde “ulufe” adını almıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

20. Malazgirt Savaşı, Anadolu’ya hakim olma düşüncesiyle Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılmıştır. Bu savaşta Peçenekler ve Kıpçaklar başlangıçta Bizans ordusunda yer almış ancak daha sonra taraf değiştirerek Selçuklu
ordusuna geçmişlerdir.
(Cevap D)
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1218 yılında meydana gelen “Otrar Faciası” Harzemşahlar
ile Moğollar arasında yaşanmıştır. Harzemşahlar 1215 yılında Moğollar ile bir ticaret anlaşması yapmıştır. Ancak Harzemşahların Otrar valisi Moğol tüccarlarını casusluk yaptıkları gerekçesiyle öldürmüş, bir kısmının da sakallarını yakarak Cengiz Han’a göndermiştir. Bu olay Harezmşahlarla Moğolların arasını onarılmaz şekilde bozmuş ve Moğolları savaşa kışkırtmıştır.
(Cevap A)

6.

Cami: Hem ibadet yapılan hem de okuma-yazma, dört işlem gibi temel bilgilerin verildiği mabedlerdir.
Kervansaray: Ticaret yolları üzerinde, tüccarların dinlenmeleri için yapılan konaklama yerleridir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Medrese: Dini ve pozitif bilimler eğitiminin verildiği orta ve
yüksek dereceli okullardır.
Han: Genellikle ticaret yolları üzerinde kurulan bugünkü otellere benzer yapılardır.
Külliye: Çoğunlukla bir cami etrafına yapılan medrese, imarethane (aşevi), şifahane, hamam, türbe, kütüphane gibi
farklı işlevleri bir arada barındıran yapılar topluluğudur.
(Cevap E)

2.

973-1051 yılları arasında yaşamış olan Biruni Gazneli Devleti’nin önde gelen bilim adamlarındandı. Sultan Mahmut Biruni’den “sarayımın en değerli hazinesi” şeklinde bahsetmiştir.

7.

En ünlü eseri El Asari’l Bakiye olan Biruni, ekvatorun uzunluğunu çok küçük bir yanılma payıyla hesaplamıştır.
(Cevap C)

Türk-İslam devletlerinde ülke toprakları, şahsa ait topraklar
(mülk) ve devlet toprakları (miri) olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Bahçe, ev gibi gayrimenkuller özel mülk kabul edilir ve kişilerce istendiği gibi kullanılabilirdi. Kişiler özel mülkleri olan
bu malları alıp satabilirler veya miras bırakabilirlerdi. Tarım
alanları, ormanlar, otlak ve yaylaklar ise devlete ait topraklardı. Herkesin ortak yararı için kullanılırdı.
(Cevap C)

Üst üste çift kubbet, silindirik ve yivli minare, beş köşeli mihrap ve köşeli çatı Büyük Selçuklu Devleti’nin Türk-İslam mimarisine kazandırdığı unsurlar arasındadır.
(Cevap E)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Türk–İslam devletlerinde siyasetname türünün ilk örneği olan
Kutadgu Bilig Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Kutadgu Bilig,
‘Kutlu Olma Bilgisi’ veya ‘Mutluluk Veren Bilgi’ anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan bu eser
1141–1156 yılları arasında Doğu Karahanlı tahtında oturan
Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
Kutadgu Bilig siyasetname türünün Türk edebiyatındaki
ilk örneğidir. Hakaniye lehçesiyle yazılan eser, İslamiyet’in
Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir.

(Cevap E)

9.

Büyük Selçuklu Devleti’ni, bir cihan imparatorluğu haline getiren Melikşah; eğitim, bilim ve sanat çalışmalarının gelişmesi için büyük çaba göstermiştir. Bu amaçla Alparslan zamanında Bağdat’ta açılan Nizamiye Medresesi’nin benzerlerini tüm ülkede yaygınlaştırmıştır. Pozitif bilimlerin de okutulduğu Nizamiye Medreseleri Melikşah döneminde bir üniversite niteliği kazanmıştır. Melikşah döneminde yaşanan diğer
önemli bir gelişme ise Ömer Hayyam başkanlığında bir bilim kurulunun Güneş yılı esasına dayanan “Celali Takvimi”ni yapmasıdır. Yeni bir takvimin düzenlenmesi sosyal hayatla birinci dereceden ilgili olumlu bir gelişmedir.

(Cevap A)

(Cevap D)

Eski Türk devletlerinde yönetme yetkisinin Tanrı tarafından
verildiğine inanılırdı. Bu anlayış, İslamiyet’in kabulünden sonra da devam etmiştir. Ancak hükümdarların halifeden onay
alması durumu ortaya çıkmıştır. Halifeden “menşur” adı verilen onay belgesi almak, halife adına hutbe okutmak veya
para basmak hükümdarların siyasi otoritelerini, dinle pekiştirmek için yaptıkları uygulamalardır. Türk-İslam devletlerinin
çoğunda din ve devlet işleri beraber yürütülmüş, yalnızca
Selçuklular, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak halifeyi sadece din başkanı olarak kabul etmişlerdir.

10. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler Farabi ile başlamıştır.
Farabi (870-950) Akılcılığı ön plana çıkarmış ve pozitif bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamış; matematik, fizik, astronomi, felsefe, mantık ve siyaset alanlarında yetişmiş büyük bir bilim adamıdır. Aristo’nun eserlerini inceleyip yeniden yorumladığı için “İkinci öğretmen” (muallim-i sâni) unvanıyla anılmıştır. Eserleri Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

5.

Müslüman Türk devletlerinde, devlet memurluğunun babadan oğula geçen saltanat şeklini alması, bürokrasinin hep
aynı ailelerin elinde olmasına ve devlet içinde kadrolaşmaya sebep olmuştur.

Batı dünyası Farabiyi, “Alfarabius” olarak tanımaktadır.

(Cevap E)

(Cevap C)
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11. Selçuklular, eski Türk mimari tarzlarını İslam mimarisiyle birleştirmiştir. Kümbet, cami, türbe gibi dini mimarinin yanında
köprü, yol, kervansaray gibi ticari nitelikli eserlerle çarşı, han,
hamam, çeşme, hastane, medrese gibi sosyal nitelikli eserler meydana getirmişlerdir. Bu eserlerin süslemelerinde genellikle çiçek motifleri, hayvan figürleri, hat (güzel yazı) sanatı kullanılmıştır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

Babür Şah’ın “Vekayi” adında kendi hayatını anlattığı Çağatayca yazılmış bir eseri vardır.
(Cevap E)

17. İltizam: Devletin vergileri toplama görevini belli bir bedel
karşılığı açık artırma usulü ile kişilere devretmesidir.
Dirlik: Mülkiyeti devlete ait olup gelirleri devlet görevlilerine
hizmet karşılığı verilen topraklardır. Vakıf: İslamiyet’te Müslümanların, mal varlıklarının bir bölümünü ya da tamamını
insanların yararına kullanması için hizmete sunmasıdır.
Devşirme: Ele geçirilen Balkan topraklarındaki, genç ve yetenekli Hristiyan çocukların toplanarak asker ve yönetici olmak üzere yetiştirilmesi sistemidir. Saliyane: “Yıllık” anlamına gelmektedir. Osmanlıda tımar sisteminin uygulanmadığı,
merkezden uzak eyaletlerde vergiler, iltizam usulüyle yıllık
olarak toplanırdı.

12. Bedesten: Kumaş, mücevher ve çeşitli kıymetli eşyaların satıldığı kapalı çarşıdır.
Medrese: Orta ve yükseköğretim yapılan, dini eğitimin yanı sıra pozitif bilimler alanında da eğitim veren okullardır.
Kümbet: Anıtmezar niteliğindeki yapılardır.
(Cevap C)

(Cevap C)
TARİH SORU BANKASI

13. Karahanlı Devleti 840–1212 yılları arasında Batı Türkistan’da
siyasi varlığını göstermiştir. Doğu Karahanlı Devleti Karahitay Devleti, Batı Karahan ise Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti, 1038 yılında Nişabur merkezli olarak kurulmuştur. 1141 yılında Karahitay devleti ile gerçekleşen Katvan Savaşı’yla dağılma sürecine giren devlet
1157’de Sultan Sencer’in ölümünden sonra tamamen dağılmıştır. Gazneliler ise 1187 yılında Afgan kökenli olan Gurlular tarafından yıkılmıştır. Buna göre Doğu Karahan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında Karahitay Devleti’nin
etkisi olmuştur.

16. Muhakemetü’l Lugateyn adlı eserin sahibi olan Ali Şir Nevai,
Çağatay edebiyatının en büyük şairi olarak bilinmektedir. Timur’un torunu ve Hindistan’da kurulan Babür Devleti’nin kurucusu olan Babür Şah da Ali Şir Nevai’den sonra Çağataycanın gelişmesine en çok katkı yapan isimdir.

18. Hat sanatı (El yazmacılığı) Türklerin İslamiyet’e geçmesiyle
önemli bir sanat kolu haline gelmiştir. Öyle ki Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde Avrupa’dan matbaa getirilmiş, ancak
hattatların çıkarlarının zedeleneceği düşüncesiyle şeyhülislam tarafından matbaada dini kitapların basımı yasaklanmıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)

19. l. öncülün doğru olması için kut anlayışından ve egemenlik
hakkının Tanrı tarafından bir hanedana verilmesinden söz
etmeliydi. lll. öncülde belirtilen ifade de yanlıştır. Çünkü taht
kavgalarıyla halifeliğin bir ilgisi yoktur. Buna karşın ülkenin
hanedan üyelerinin ortak malı sayılması taht kavgalarına neden olmuştur.

14. İkta: Asker ve memurlara hizmet karşılığı verilen topraklardı. Has: Padişah ve hanedan üyelerine ayrılan topraklardı.
Zeamet: İkinci derecedeki devlet memurlarına hizmet karşılığı verilen topraklardı. Ocaklık: Geliri kale muhafızları ve
tersane giderlerine ayrılan topraklardı. Ulak: Haberci demektir. Toprak yönetimiyle ilgili bir kavram değildir.

(Cevap B)

15. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlar, fethettikleri yerlerde Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurmuşlardır. Anadolu’daki bu ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları da XII-XV. yüzyıllarda Mardin,
Diyarbakır, Hasankeyf’te hüküm sürmüştür. Hasankeyf, Artukoğulları’nın sınırları içine girdiğinden, bölgede bulunan
eserlerin büyük çoğunluğu bu beyliğe aittir.

20. Veraset sistemi, Ülkenin, hanedanın ortak malı sayılmasıdır. Bu anlayış, İslamiyet öncesinde başlamış ve İslamiyet’in
kabulünden sonra da devam etmiştir. Sık sık taht kavgalarının yaşanmasına ve Türk devletlerinin kısa zamanda parçalanmasına neden olan bu uygulamayı Memlûk Devleti hariç
hemen hemen tüm Türk devletleri uygulamıştır. Bu anlayışın değiştirilmesi ile ilgili ilk ciddi düzenlemeler ise Osmanlı Devleti zamanında yapılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

(Cevap E)
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Türk devletlerinde “ülke, hanedanın ortak malıdır” şeklinde bir veraset anlayışı vardı. Bu anlayış, hanedan üyelerinin
taht üzerinde hak iddia etmesine ve dolayısıyla taht kavgalarının ortaya çıkmasına ve Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına neden olmuştur. Diğer seçeneklere bakacak olursak ülke topraklarının bölümlere ayrılması; topraklarının genişlemesi ve yönetiminin zorlaşması ile ilgili bir durumdur.
İstenilen dine inanılması ise hoşgörülü bir anlayışa sahip
olunduğunun göstergesidir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap A)

2.

İhşitleri 969’da Fatimiler yıkmıştır. Eyyübileri ise 1250’de
Memlukler yıkmıştır. Tolunoğulları ise 905 yılında Abbasiler
tarafından yıkılmıştır. Buna göre yapılacak bir gruplamada
Tolunoğulları seçeneği dışarıda kalır.
(Cevap B)

7.

Türk-İslam mimarisi, ilk Türk-İslam devletlerinin kurulmasıyla başlamıştır. Buna göre 840–1212 yılları arasında kurulan
ve ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılar Dönemi’nde,
Türk-İslam kültür ve medeniyeti başlamıştır.

Xl. yüzyıl sonları ile Xlll. yüzyıl arasındaki zaman Anadolu’nun
Haçlı seferleriyle yıkıntıya uğradığı bir dönemdir. Avrupa’nın
dinî, ekonomik, siyasi, sosyal nedenlerden dolayı 1096-1270
yılları arasında düzenlediği bu seferler neticesinde, Anadolu yalnız bilim ve düşünce hayatında değil, hemen her alanda durgunluk yaşamıştır.
(Cevap D)

Bimarhane denen hastanelerin ve kervansarayların ilk örneklerine Karahanlılar döneminde rastlanmaktadır.
(Cevap B)

3.

Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han tarafından kurulan, Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son veren devlet İlhanlılardır.
Cengiz Han ölmeden önce devletini oğulları arasında paylaştırmıştır. Bu nedenle ölümünden sonra Çin’de torunu Kubilay tarafından (1280-1386) Kubilay Hanlığı, Türkistan’da
oğlu Çağatay tarafından (1227-1369) Çağatay Hanlığı, Aşağı Volga bölgesinde torunu Batu tarafından (1227-1502) Altın Orda Hanlığı, İran’da ise torunu Hülagü tarafından (12561336) İlhanlılar Devleti kurulmuştur.

TARİH SORU BANKASI

8.

751 Talas Savaşı’nda Abbasilerle Türkler arasında başlayan
iyi ilişkiler, Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasını sağlamıştır. Bu dönemde Abbasiler özellikle askerlik alanında
Türklerden faydalanmışlardır.
847-861 yılları arasında Abbasi halifeliğini yapan Mütevekkil, oğlu Muntasır tarafından öldürtülmüştür. Türk kumandanlarca yapılan bu suikast, İslam tarihinde bir halifeye karşı işlenen ilk siyasi cinayettir.
(Cevap C)

1304-1316 yılları arasında İlhanlı hükümdarlığını yapan
Olcaytu Dönemi’nde Şiilik resmi din ilan edilmiştir.
9.

(Cevap A)

4.

Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen, aynı
zamanda belediye işlerine bakan görevli muhtesiptir. Ulak
bir yerden bir yere haber götüren görevlidir. Silahtar sultanın silahını koruyan görevlidir. İğdişbaşı esnaf temsilcisidir.
Câmedâr ise sultanın elbiselerinden sorumlu olan görevlidir.

Türk-İslam devletlerinde az sayıdaki mülki arazinin dışında,
toprakların büyük çoğunluğu devlete ait idi. Toprağın yalnız
işleme hakkı köylüye aitti. Köylü, toprağı işlemediği zaman
“çiftbozan” adlı bir vergi cezasına çarptırılır, eğer bu durum
süreklilik kazanırsa toprağı elinden alınırdı. Çiftçiler elde edilen ürünün bir kısmıyla kendi geçimlerini sağlar, bir kısmını
da “Aşar” (Müslümanlar için) veya “Haraç” (gayrimüslimler
için) adı altında devlete vergi olarak verirlerdi. Elindeki toprağa iyi bakan köylüler, bu toprakları işleme hakkını erkek
çocuklarına miras bırakabilirlerdi.
(Cevap E)

5.

Soruda verilen bilgiye göre I ve II numaralı öncüllere ulaşabiliriz. Çünkü Satuk Buğra Han amcasından sonra hükümdar olmuştur. Yani yönetme yetkisi hanedan içinde kalmıştır. Satuk Buğra Han Müslüman olmuş ve İslam’ı resmî din
olarak kabul etmiştir. İslamiyet’in resmî din olarak kabul edilmesi İslam’ın Türkler arasında hızla yayıldığını gösterir. Karahanlılarda resmî dil Arapça değil Türkçedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap D)

10. Selçuklular, eyaletlere idareci olarak gönderilen meliklerin
yanına, askerlik ve devlet işlerinde uzman “atabey” isimli
bir görevli tayin ederlerdi. Osmanlı Devleti’nde aynı görevleri yapan kişiye “lala” denirdi. Bu sistem, ileride hükümdar
olacak şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması için yapılan bir uygulamadır.
(Cevap A)
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11. Kervansaray, ticaret yolları üzerindeki konaklama yerleridir.
Türk-İslam devletlerinin hemen hepsinde görülen kervansarayların ilk örneklerine Karahanlılarda “ribat” adıyla rastlamaktayız. Kervansaray, yerleşik yaşamın bir ürünü olduğundan göçebe kültüre sahip Göktürklerde görülmez.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

12. Nizamiye Medresesi, 1067 yılında Büyük Selçuklu Devleti
veziri Nizamülmülk tarafından Sünni İslam inancını yaymak

16. Türk-İslam devletlerinde eğitim medreselerde verilip medreselerin masrafları vakıflar tarafından karşılanırdı. Medrese
eğitiminin amaçları arasında; ihtiyaç duyulan din adamı yetiştirme, liyakat sahibi devlet adamı yetiştirme gibi faktörler
vardır. Soruda verilen öncüllerden üçü de medreselerin yapımlarının amaçları arasında yer alır.
(Cevap E)

17. Siyasetname devlet yönetimi alanında bilgi veren bir eserdir. Siyasetname adlı eserin yazarı Büyük Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmış olan
Nizamül Mülk’tür. Bundan dolayı siyasetname için yazarının
devlet yönetiminde söz sahibi olması doğrudur. III. öncüldeki bilgi yanlış olup Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazdığı ilk eser Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eseridir.

amacıyla Bağdat’ta kurulan medresedir. Karatay Medresesi, Anadolu Selçuklu Dönemine; Çinili Köşk, Muradiye Camii ve İshak Paşa Sarayı ise Osmanlı Dönemine ait eserlerdir.
Nizamiye medreseleri Şafi fıkhının gelişmesine önderlik
etmiştir. Bu medreselerin müderrislerinin Şafi olması şarttır.

(Cevap D)

13. Ok, Türkler için bir saldırı ve savunma aracı olmasının yanında kültürel açıdan da büyük öneme sahiptir. Genel olarak güç, kuvvet ve kudreti temsil eden ok’un devlet ve hakimiyet anlayışı içinde de özel bir yeri vardır. Ok, Türk devletlerinde “tabilik alameti” kabul edilmiştir. Bazı Türk devletlerinde ise devlet sembolü olarak kullanılmıştır. Ancak buna
rağmen bir hükümdarlık sembolü olarak görülmemiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

18. Türk islam dünyasında eğitim öğretim faaliyetleri ilk zamanlarda Küttab adı verilen öğretmenlerin evlerinde ve camilerde yürütülüyordu. Dağınık halde yapılan bu öğretim faaliyetleri ilk kez Batı Karahanlılar zamanında Tabgaç Buğra Han
döneminde belli bir programa bağlanmıştır. Burslu öğrencilik sistemi de ilk kez bu dönemde kurulmuştur
(Cevap B)

19. Güney Afganistan bölgesinde hüküm süren devlet Gazneliler olmuştur. Gazneliler Afganistan topraklarının tamamı üzerinde hâkim olmuşlardır. Dolayısıyla soruda adı geçen eserler Gazneliler devletine aittir.

14. Memluk Devleti 1250-1517 yılları arasında Mısır’da egemenlik sürmüş bir Türk-İslam devletidir. Memluk devletinin kurucu unsuru Kıpçak Türklerinden oluşmaktadır. Devletin kurucusu olan Memluk komutanı Aybeg ve birçok Memluk sultanı Kıpçak kökenlidir.

Gaznelilerin Türk ve Dünya tarihine en büyük katkısı Hindistan’da İslamiyet’i yaymalarıdır. Hindistan’a yapılan Gazneli seferlerine katılan ünlü alim Birûni, “Tahkik Mali’l–
Hind” adlı eserini bu seferler esnasında kaleme almıştır.
Eser Hinduların inanç ve adetlerini tarafsız bir biçimde inceleyen ilk İslami eserdir.

(Cevap C)

15. Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasında Alfarabyus
adıyla okutulan kişi Farabi’dir. En önemli eseri İhsa’ül Ulûm
(İlimlerin Sayımı) adlı eseridir. Farabi bu eseriyle pozitif bilimleri başlatan alim olarak tarihe geçmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. Atabey: Büyük Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişidir. Serhenk: Sultana ait kuvvetlerin önünde yer alan ve yol açan görevlidir. Âmil: Vilayetlerde vergilerin toplanmasından sorumlu görevlidir. Melik: Hanedan
üyesi valilere verilen isimdir. Büyük Selçuklu Devleti’nde şehzadeler bir bölgenin yönetimi ile görevlendirildikleri zaman
bu unvanı alırlardı. Subaşı: Kumandanlara verilen unvandır.
(Cevap B)
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Bu soruda Türk-İslam devletlerindeki ekonomik yapı sorulduğu için tarih boyunca kurulan Türk devletlerinin ekonomik yapılarını genel olarak değerlendirmeliyiz. Dolayısıyla
da Türk devletlerinin ticaret (l), hayvancılık (ll), tarım (lll), zanaatkârlık ve sanayi gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğünü
söyleyebiliriz.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını sağlayan bilim adamı İbn-i Sina’dır. İbn-i Sina’nın El-Kanun Fit Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine Batı’da “Tıbbın Hükümdarı” denilmiştir.
982–1037 yılları arasında yaşamıştır.
(Cevap E)

Fatımiler Devleti Türk değildir. İhşidler (935–969), Tolunoğulları (868–905), Eyyubiler (1174–1250) ve Memlukler (1250–
7.

1517) Mısır’da kurulan Türk devletleridir. Kronolojiye baktığımızda Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
Tolunoğulları’nın kurmuş olduğu hastane ve eczanelere
“Maristan” adı verilmiştir. Bu hastanelerde tedavi için herhangi bir ücret alınmazdı.

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan özellikler Divan-ı Lügati’t Türk adlı esere aittir. Fakat E seçeneğinde yer alan
“mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi” anlamına gelen eser Yusuf
Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir.
(Cevap E)

3.

Mısır’da XIII ve XVI. yüzyıllarda hüküm süren Türk devleti
Memlüklerdir. Memlükler 1250 yılında Eyyubi Devleti’ni yıkarak kurulmuştur. 1517 yılına kadar Mısır’a hâkim olan Memlükler, Türk kültürünün bölgede yerleşmesinde önemli bir
rol oynamıştır.
(Cevap B)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan özellikler Karahanlı
Devleti’nin özellikleri arasında yer alır. Fakat konuşma dilinin Arapça olması ifadesi Karahanlılar için yanlış bir açıklamadır. Çünkü Karahanlı Devleti resmi dil olarak Türkçeyi benimsemiştir.

Timur Devleti’nin kurucu Timur, hiçbir zaman “Han” unvanını kullanmamıştır. “Bey” unvanını kullanmıştır.

Gazneli ve Büyük Selçuklu devletlerinde saray ve orduda
Türkçe kullanılmıştır. Fakat bu iki devlet resmî yazışmalarda
ve edebî eserlerde Türkçe kullanmamıştır. Karahanlılar, tamamen Türklerin yoğun yaşadığı yerde kurulduğu için saray, ordu, resmi yazışma ve edebi eserlerde Türkçeyi kullanmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Timur Devleti bilgin hükümdarlar devletl olarak bilinmektedir. Bunun sebebi hükümdarların çoğunun bizzat bilimsel ve
kültürel çalışmalar yürütmesinden kaynaklanmaktadır. Timur’un torunu ve devletin hükümdarlığını da yapmış olan
Uluğ Bey bunlardan biridir. Uluğ Bey kendi adına Semerkantta bir rasathane kurdurmuş ve Ali Kuşçu ile birlikte burada önemli çalışmalar yapmıştır. Uluğ Bey’in Zeyc adında
bir de astronomi kitabı vardır. Ali Şir Nevai ve yine bir hükümdar olan Hüseyin Baykara dönemin öne çıkan diğer
isimleridir.

A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Avrupalılar
açısından olumlu sayılacak gelişmelerdir. Türklerin İslam
dünyasındaki saygınlıklarının artması, Avrupalılar için değil,
Türkler için olumlu bir gelişmedir.
(Cevap B)

9.

(Cevap A)

5.

8.

(Cevap E)

10. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri sonucunda Anadolu hızla Türkleşmeye başlamıştır. Oğuzların yurt arayışı ve Moğol baskısı
Anadolu’yu hızla Türkleştirmiştir.
(Cevap A)
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11. Farabi felsefe, matematik, astronomi, tıp, mantık ve müzik
alanlarında eserler yazmıştır. Avrupa’da Al-Pharabius adıyla anılmış ve eserleri Batı dillerine çevrilerek üniversitelerde
ders kitabı olarak okutulmuştur. Utbi, Gazneliler döneminde
yaşamış bir bilim insanıdır. Yusuf Has Hacip, Karahanlılar
döneminde yaşamıştır. Bu iki bilim insanının Avrupa medeniyetine eserleriyle herhangi bir katkısı yoktur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

16. Dünyanın yeni yedi harikalarından biri olan Taç Mahal, Hindistan’da yaklaşık üç yüz yıl egemen olan Babür İmparatorluğu döneminde, 6. hükümdar Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır. Şah Cihan bu yapıtı çocuğunu doğururken ölen eşi
Mümtaz Mahal adına yaptırmıştır.
Türbe niteliği taşıyan Taç Mahal’in mimarları arasında Mimar Sinan’ın öğrencileri de vardır.
(Cevap A)

17. Selçuklularda uygulanan “gulam” sisteminin Osmanlılardaki karşılığı “kapı kulu” sistemidir. Tımar, bir toprak sistemidir.
İltizam ve saliyane ise vergi ile ilgili uygulamalardır. Millet,
Osmanlı’da yaşayan halkın dinî inançlarına göre gruplandırılmasıdır.

(Cevap D)

(Cevap B)

13. Gulam, değişik milletlere mensup çocukların küçük yaşta
alınarak yetiştirilmesi ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınması sistemidir. Dolayısıyla bir arazi çeşidi değildir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

12. Türk–İslam devletleri içinde ikta sistemini ilk uygulayan Büyük Selçuklular olmuştur. Harzemşahlar da büyük ölçüde
Selçukluları örnek almış ve ikta sistemini uygulamıştır. Fakat
Hazarlar ikta sistemini uygulamamıştır.

18. Fresk, duvara sürülen yaş alçı sıva üzerine yapılan süsleme
sanatıdır. Hat, tezhip, cilt ve minyatür el yazması kitap üretimine paralel olarak artmıştır. Fakat fresk için bu söylenemez
çünkü fresk kitapla ilgili bir terim değildir.
(Cevap D)

19. İkta sistemi devlete ait olan toprakların gelirlerinin işletim
hakkının asker ve memurlara hizmet karşılığı olarak verilmesidir. İkta alan kişiler bulundukları bölgenin üretiminden, vergi işlerinden sorumluydu. Ayrıca devlete belli sayıda asker
yetiştirme mecburiyetleri vardı. Ancak İkta sisteminde hazineye nakit para girmediği gibi asker ve memur maaşları için
hazineden para çıkmamıştır.

14. Divan-ı Berid posta, haberleşme ve istihbarat işlerine bakan
divandır. Selçuklular’da posta ve istihbarat işlerine bakan bir
divan yoktu. Haberleşme teşkilatının düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla yollar üzerinde ribatlar kurulmuş ve
yerel yöneticilerin merkeze bildirmek istedikleri haberler,
bunlar tarafından gerekli yerlere iletilmiştir. Büyük Selçuklu
Devleti yönetiminde Divan-ı Berid bulunmazken diğer Türk-İslam devletlerinde bu divan mevcuttu.

(Cevap D)

(Cevap D)

15. 963–1187 yılları arasında yaşayan Gazneliler Devleti’nin en
parlak zamanı Gazneli Mahmut dönemidir. Gazneli Mahmud,
halife üzerindeki Şii baskısını kaldırdığı için “Sultan” unvanını almıştır. Ayrıca Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır. Karahanlılar Batı Türkistan’da; İhşidler, Tolunoğulları ve Memlükler ise Mısır’da kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

20.

(Cevap B)

• 1071 Malazgirt Savaşı’nda (ll) Büyük Selçuklular ile Bizans savaşmış ve Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
• 1176 Miryokefalon Savaşı’nda (l) Anadolu Selçukluları
Bizans’la savaşmış ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğu
kesinlik kazanmıştır.
• 1243 Kösedağ Savaşı’nda (lll) ise Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollara yenilmiş ve Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
(Cevap D)
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Selçuklu sultanlarının boyları parçalara ayırarak yerleştirmelerinde, göçleri önleme gibi bir amaç güdülmemiştir. Çünkü
fethedilen Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için bu
göçlere ihtiyaç vardır. Göçebelerin yerleşik hayata geçirilerek kontrol altına alınması merkezî otoriteyi güçlendiren bir
durumdur.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

l. öncülde verilen tüccarların mallarının ve canlarının güvence altına alınması malı için güven arayan tüccar için çekici
bir durum olmuştur.

Divan-ı İşraf, askerî ve hukuki işlerin dışındaki devlet işlerinin denetiminden sorumluydu. İdari ve mali işlerin yolunda
gidip gitmediğini kontrol ederdi. Divan reislerine müşrif, İşraf-ı Memalik gibi isimler verilirdi. Bu reisler son derece güvenilir ve devlet işlerine tam anlamıyla vakıf olan kimselerden seçilirdi.
(Cevap B)

7.

ll. öncülde verilen kervansaray ticari canlılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan yapılardır. Tüccarların konaklama sorunu çözülmüştür.
lll. öncülde verilen tüccarların mallarının sigortalanması, Büyük Selçuklu döneminde değil Anadolu Selçuklu döneminde olmuştur.

Kervansaray, kervanların konaklaması için yapılan büyük
hanlardır. İmaret, yoksullara yiyecek dağıtan aşevidir. Bedesten, çarşı–pazar özelliği taşıyan yapıdır. Külliye, ana merkezi camii olan etrafında medrese, hamam, türbe, imaret,
darüşşifa bulanan yapıdır. Kümbet, çift katlı mezarlardır, Orta Asya çadır kültürünü yaşatmayı amaçlar.
(Cevap C)

(Cevap D)

İkta sistemi aracılığıyla asker ve memur maaşlarının büyük
bir kısmı hazineden çıkmamış olurdu. Her ne kadar ikta sistemi “cebelü” adı verilen atlı askerlerin yetiştirilmesine imkân verse de ordunun tümünün atlı askerlerden oluştuğunu
söylemek mümkün değildir.
(Cevap C)

4.

Atabetü’l Hakayık, Edip Ahmet tarafından yazılıp bir ahlak
kitabı özelliği taşır. (XII. yy)
Divan-ı Lügat-it Türk, Türkçenin güzelliğini ve zenginliğini
ortaya koyarak Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. (1072-1074)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından yazılıp İslami bilgiler Türkçe olarak kaleme alınmış tasavvufi bir eserdir. (XIIyy)

Ortaçağ filozofu Thomaz Aquinas İbn-i Rüşd’ü “Şarih (yorumcu)” olarak nitelendirmiştir.
(Cevap A)

9.

Saltuk Buğra Han Destanı, Türk–İslam döneminin ilk sözlü edebiyat ürünüdür.
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış ilk İslami Türkçe eserdir. Devlet yönetimi hakkında bilgi verir. (10691070)

İbn-i Rüşd İspanya’da yetişmiş bir İslam âlimidir. 1126-1198
yılları arasında yaşamış olan İbn-i Rüşd Endülüs Emevi Devleti döneminde yaşamış ve Aristo’nun hemen hemen tüm
eserlerine (Politika hariç) yorum yazarak Avrupa’ya Aristo’yu
tanıtmıştır.

Divan-ı Lügati’t Türk, Türk dilinin zenginliğini, güzelliğini göstermek ve Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olmadığını kanıtlamak amacıyla ansiklopedi şeklinde hazırlanmış, Arapça–Türkçe bir sözlüktür.
Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserde, Türk bölgesindeki lehçe, şive, atasözü ve destanlar ile Türk dünyasını gösteren ilk harita yer almaktadır.

(Cevap D)

5.

Utbi’nin kaleme aldığı ve Gazne tarihini anlatan Tarih-i Yemin Gazneli Mahmut’a sunulmuştur. Firdevsi’nin kaleme aldığı ve İran-Turan savaşlarının konu edildiği Şehname adlı
eser de Gazneli Mahmud’a takdim edilmiştir. Yusuf Has Hacip’in ideal devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlattığı Kutadgu Bilig adlı eser ise Doğu Karahanlı hükümdarı
Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
Firdevsi Şehname adlı eserinde İran’ı övgülerle anlattığı
için Gazneli Mahmut’tan kendisine vaat edilen ödülü alamamış bunun üzerine de hükümdara Hicviye adlı eserini yazmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

10. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğullarıdır. Abbasi Devleti’nin Mısır’a vali olarak tayin ettiği Türk komutan Ahmet
bin Tolun, Abbasi merkezî otoritesinin zayıflaması üzerine
Mısır’da bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurmuştur. 868–905 yılları arasında Mısır’da hüküm süren Tolunoğulları burada uzun yıllar sürecek Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuştur.
(Cevap C)
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11. Ömer Hayyam, rubaileri ile ünlü olup celali takvimini hazırlayan kişi olarak bilinir. Ömer Hayam (1048-1131) Edebiyat,
astronomi ve matematikte uzman Nişaburlu bir alimdir. Astronomi ve takvime dair konuları içeren “Ziyc-i Melikşahi” adlı eserini Sultan Melikşah’a sunmuştur.
Ömer Hayam “Binom açılımını” ilk kullanan bilim adamıdır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

16. Hutbe okutmak, cuma namazlarında imamın hutbede tabi
olunan hükümdarın ismini ve unvanlarını zikrederek ona dua
ve niyazda bulunmasıdır. Hutbe okutmak, Türk İslam devletlerinde bir hükümdarlık alameti sayılmaktadır. Buna göre;
Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey’in, Gaznelileri mağlup ettiği Dandanakan Savaşı sonrası hutbe okutması, Tuğrul Bey’in devlet başkanlığına geldiğinin göstergesidir.
1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaş’ından sonra Selçuklu Beyleri Tuğrul Bey’i “Horosan Emiri” ilan ederek Sultan unvanı vermişlerdir.
(Cevap D)

12. Göktürk Yazıtları, Orhun alfabesi ile yazılmış ve İslam öncesi Türk tarihine ışık tutmuş bir eserdir. Kutadgu Bilig, İslami
dönem Türk devlet anlayışına ışık tutmakla beraber Uygur
alfabesi ile yazılmıştır. Göktürk Yazıtları ve Kutadgu Bilig’in
tek ortak noktası her iki eserde de devlet idaresi konusunda tavsiyeler bulunmasıdır.

17. Ülke topraklarının hizmet karşılığı olarak, vergi gelirlerine göre asker ve sivil memurlara verilmesine ikta sistemi denir.
Bu uygulama, dirlik veya tımar sistemi adı altında Osmanlı
Devleti’nde de devam etmiştir. Bu sistem sayesinde hazineden para çıkmadan hazır bir ordu oluşturulmuş, taşrada güvenlik ve asayiş sağlanmış üretim süreklilik kazanmıştır.

(Cevap A)

13. Büyük Selçuklularda çeşitli Türk boylarından seçilerek oluşturulan, sultana bağlı olan, maaş yerine iktalardan elde edilen vergi gelirleri tahsis edilen ve her an savaşa hazır atlı birliklerden oluşan orduya hassa ordusu denilmiştir.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

18. Halifenin, Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batının Hükümdarı” unvanını vermesiyle; İslam dünyasındaki dinî işler halifeye, siyasi işler Tuğrul Bey’e bırakılmıştır. Böylece Türk tarihinde
ilk laik sistem ortaya çıkmıştır. Bu durum sonucu olarak Büyük Selçuklu Devleti İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir.
(Cevap E)

14. A, B, C ve D seçenekleri bize Büyük Selçuklu Devleti’nin bilim ve eğitime verdiği önemi açıkça göstermektedir. Fakat
burslu eğitim sistemini ilk uygulayanlar Selçuklular değil Karahanlılar’dır.

19. Türk–İslam devletlerinde vergiler, örfi ve şeri vergiler olarak
iki grupta toplanmaktadır. Şeri vergiler, haraç, cizye ve öşürdür. Bunlardan öşür vergisi Müslümanlardan alınırken haraç
ve cizye vergisi gayrimüslimlerden alınan vergilerdir.

(Cevap E)

15. Manas Destanı (B), İslam öncesi döneme ait olup Kırgız Devleti’nin ulusal destanıdır. Türkler ile İran arasındaki mücadeleleri anlatır. Battalgazi Destanı (A), Battal Gazi’nin Bizans’a
karşı yaptığı kahramanlıkları anlatır. Danişmendname (C)
Anadolu’nun fethi sırasında Danişmend Gazi’nin Bizans’a
karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Saltukname (D) 13. yy.da
Saltuk Gazi’nin Anadolu’nun fethi sırasındaki kahramanlıklarıdır. Dede Korkut Hikâyeleri (E) Oğuz Türklerinin yaşayışları düşmanlara karşı verdikleri mücadeleleri anlatır. Bunlar
Türk-İslam tarihine ait destanlardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap B)

20. Atabeylerin meliklerle beraber eyaletlere idareci olarak gönderilmesinin en önemli amacı hanedanın erkek çocuklarına
yönetim tecrübesi kazandırmaktır. Bu uygulamanın atabeylerin güçlenmesini önlemek veya taht kavgalarını önlemekle bir ilgisi yoktur.
(Cevap A)
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Atabeylik Sistemi, Türk-İslam devletleri içinde ilk olarak Büyük Selçuklu Devleti döneminde uygulanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarın erkek çocukları olan melikleri ülke yönetimine hazırlamaları için atabey denilen hocalar
seçilmiştir. Melikler atabeylerle beraber çeşitli eyaletlere vali olarak gönderilmiş, hocaların desteğiyle yönetimle ilgili
tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Bu gelenek Osmanlı Devleti’nde de devam etmiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6
Baba Rahim, Meşreb, Sufi Allahyar ve Turdı gibi isimler XVII.
Yüzyılda Buhara Hanlığı sınırları çerisinde yetişen önemli şairler arasında yer alırlar. Hafız-ı Ebru ise Timurlu Devleti’nin
hükümdarlarından olan Şahruh (1405-1447) döneminin
önemli tarih yazarlarından birisidir.
(Cevap B)

(Cevap C)

2.

Moğol İmparatorluğunun kurucusu olan Cengiz Han, ölmeden
önce ülkeyi hanedan arasında paylaştırmıştır. Ölümünden bir
süre sonra da bu topraklarda dört büyük devlet kurulmuştur.
Bu devletleri şöyle sıralayabiliriz:

7.

Karadeniz’in kuzeyinde: Altın Orda Devleti
Türkistan’da: Çağatay Hanlığı
Çin’de: Kubilay Hanlığı
İran’da: İlhanlı Devleti

Altın Orda Devleti, ülkeyi “yurt” adı verilen bölümlere ayırmıştı. Yaylak, kışlak, otlaklardan oluşan bu yurtların gerek
sınırları, gerekse de yöneticileri han tarafından belirleniyordu. Buna göre de hanlar başbuğların, başbuğlar tümen beylerinin, tümen beyleri bin beylerinin, bin beyleri yüz beylerinin, yüz beyleri de on beylerinin yurtlarını tayin ediyorlardı.
Yani yurtlar babadan oğula geçebilecek şekilde ırsî mülkiyete göre düzenlenmemişti.
(Cevap A)

Safevi Devleti ise XVI.–XVIII. yüzyıllarda İran merkezli kurulmuş Şii bir devlettir.

3.

Türk–İslam devletlerinde fetihleri özendirmek amacıyla fethedilen topraklar fetheden komutanlara bırakılmıştır. Ancak
bu durum merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde de birtakım bağımsız hareketlere sebep olmuş ve Türk devletlerinin siyasi yapısını olumsuz etkilemiştir.
(Cevap A)

4.

Hicri, Celali ve Rumi Türklerin tarih boyunca kullandıkları
takvimler arasındadır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

Hicri Takvim, İslamiyet’in kabulünden sonra oluşturulmuş
ve tüm Türk-İslam Devletlerince kullanılmıştır.

Rumi Takvim, Osmanlıda mali işleri düzenlemek amacıyla
IV. Mehmed Dönemi’nde hazırlanmıştır.
Celali Takvim, Babür Devleti ve Harzemşahlar tarafından
da kullanılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti’nde müstevfi isimli görevlinin başkanlık ettiği divana Divan-ı İstifa adı verilirdi. Bu divanın mali bakımdan iktaları denetlemek ve gerekli düzenlemeleri
yapmak, vergi tahsili için memurlar görevlendirmek, memurların maaşlarını ödemek, bütçenin açık vermemesi için tedbir almak gibi yükümlülükleri bulunmaktaydı.
(Cevap B)

9.

Celali Takvim, Büyük Selçuklular döneminde mali işleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Karadeniz bölgesinde Rusların güneye inmesini engelleyen
bazı tampon devletler bulunmaktaydı. VIII. yüzyılda Hazarlar ve XV. yüzyılda varlık gösteren Altın Orda Devleti bunların en önemlisidir. Ancak; Timur’un Altın Orda Devleti’ne son
vermesiyle bölgedeki siyasi otorite zayıflamış ve bu boşluğu değerlendiren Ruslar Karadeniz’in kuzeyinde etkinliklerini artırmaya başlamışlardır.

(Cevap D)

(Cevap A)

1552 yılında Kazan, Ruslar tarafından ele geçirilmiştir. Hanlığın Rusların eline geçmesiyle Orta İdil sahasında VI. yüzyıldan beri devam eden Türk hakimiyeti sona ermiş oldu.
Rusların Hazar Denizi ve Aşağı Ural bölgesine doğru yayılmasının önündeki en büyük engel ortadan kalkmış oldu.
Ural bölgesini de ele geçiren Rusya, Sibirya ve Türkistan istikametine doğru yayılma imkânı buldu. Bundan sonra Atrahan Hanlığı’nın da düşmesiyle Rusya ve Osmanlı devletleri sınırdaş oldu. Rusya yeni tebaalar edindi. Tatarlar İspanya’da Endülüs Emevî Devleti yıkıldığı için bu bölgeye göç
etmediler.

10. IX-XIII. yüzyıllarda Orta Asya’da hüküm süren Karahanlılar,
bulundukları coğrafyanın da etkisiyle Türkçeyi resmî dil olarak kullanmışlardır. Ulusçu bir devlet anlayışına sahip olan
Karahanlılar döneminde Türk dili büyük bir gelişme göstermiştir. Karahanlıların resmi yazışmalarını da Türkçe yapması ordu ve yönetim alanı dışında diplomatik alanda da Türk
dilini kullandığının göstergesidir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

8.

(Cevap D)

(Cevap A)

31

KPSS • GYGK

Test • 6

11. Karahanlı hükümdarları han, hakan, ilig, nasr, kadir, buğra,
arslan gibi Türkçe unvanlar kullanmışlardır. Gaznelilerden
sonra Türk-İslam devletleri Sultan unvanını kullanmaya başlamıştır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

16. El-Medinetül Fazıla adlı eser Farabi’ye ait olup “Faziletli Şehir” manasına gelir. İdeal bir toplumun nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir.
Farabi, Birleşmiş Milletler fikrinden bahseden ilk bilim
adamıdır.
(Cevap A)

17. Karahanlılar ismi ilk kez Rus tarihçi Grigorev tarafından
1874’te yazdığı bir makalede kullanılmıştır. Grigorev bu ismi
unvanlarında kara han, kara hakan, arslan kara hakan buğra karahan gibi “yükseklik ve yücelik” anlamına gelen kara
kelimesini kullandıkları için vermiştir.

(Cevap A)

(Cevap B)

13. Moğollar, XIII. yüzyılda bir imparatorluk haline geldiler. Fokas İsyanı Avarlara karşı hücuma geçen Bizans ordusu içerisinde çıkan ve Avarları Bizans hışmından kurtaran bir isyandır. 602 yılında yani VII. yüzyılda meydana gelmiştir. Bu
yüzden Moğol İmparatorluğu’nun başka bir devlet veya topluluğa sefer düzenlemesinin nedenleri arasında yer almaz.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

12. Orta Asya Türk devletlerinde hakim olan kut anlayışı, Türklerin İslamı kabul etmesinden sonra da devam etmiştir. Bu
sebeple Türk–İslam devletlerinde yönetici kişinin meşruluğu dini bir onaya bağlanmıştır. Bu onayı alan hükümdarlar
halifenin nüfuzunu da arkalarına almışlardır.

18. Gümrük ve ticaret vergilerinin sık sık kaldırılması tüccarların
ticaret yapmasına ortam hazırlar. Çünkü vergi indirimi kâr
demektir. Dolayısıyla bu durum ekonomiyi canlandırır. Ticari güvenceyi alan tüccarlar ticareti daha güvenilir ortamda
yaparlar. Bu durumda ekonomiyi canlandırır. Fakat lll. öncül
mevcut ekonomik göstergeyle ilgilidir. Yani ekonomiyi canlandırmaya katkısı yoktur.
(Cevap D)

19. Selçuklularda paralar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden kesilmiştir ve belli bir ağırlıkta olması gerekir. Fakat basılan paraların üzerinde portreler yoktur.

14. Moğollar Dönemi’nde her 45 km’de bir posta istasyonu oluşturulmuştu. Bu istasyonların iaşesi yamçı denilen çevredeki halk tarafından karşılanırdı. Ayrıca bu halk kendi bölgelerindeki köprü, geçit ve kuyuların bakımından da sorumlu tutulurdu. Kubçiri isimli bir vergi ödeyerek bu görevlerini finanse ederlerdi.

(Cevap D)

15. Türk–İslam devletleri kitap süslemesinde hat, minyatür, tezhip ve ciltçilik alanlarından faydalanmıştır. Ancak Kündekari, ahşap işlemeciliğine dayanan el sanatıdır. Dolayısıyla kündekari kitap süsleme sanatlarından biri değildir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

20. Çağatay Hanlığının başına 1319’da Kebek Han geçmiştir.
Kebek (1319-1326) Dönemi’nde hanlıkta istikrar sağlanmış;
Afganistan ve Doğu Türkistan hanlığa bağlandığı gibi Hindistan üzerine seferler düzenlenerek bol ganimet elde edilmiştir. Bu sayede hanlığın geliri artmış ve hanlıkta ilk kez para bastırılmıştır. Hükümdar Kebek’in adına itafen Kebeki olarak anılan bu paralar gümüş veya bakırdan imal edilmiştir.
Daha sonraki hanlar da para bastırmasına rağmen paranın
ismi hep kebeki olarak anılmıştır.
(Cevap D)
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Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra dini otorite olarak Abbasi halifelerinin gücünü kabul etmişlerdir. Bu tarihten itibaren siyasi üstünlüğünü güçlendirmeye çalışan hükümdarlar
hükümdarlık sembolü olarak halife adına hutbe okutmuşlar
ve halifeden aldıkları yetkiyle devletlerini yönetmişlerdir. Dolayısıyla l ve ll. öncül Selçukluların halifenin gücünü tanıdıklarının kanıtı iken lll. öncülde bahsedilen ifade Selçuklularla
ilgili ama halifenin gücünü tanımaktan öte, güçsüz olan halifeye yapılan yardımla ilgilidir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
Timur, 1399 yılında, “Yedi Yıllık Sefer” diye adlandırılan Batı
seferine çıkmıştır. Hedefleri arasında Azerbaycan, Anadolu
ve Suriye bulunmaktaydı. Bu sırada Sultan I. Bayezid’in Timur’un himayesindeki Erzincan üzerine yürümesi, Timur’a,
Anadolu üzerine tasarladığı sefer için meşru bir sebep oluşturmuştur.
(Cevap D)

(Cevap D)

2.

XI. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a atfen
yazılmıştır. Siyasetname türünün ilk örneği olan bu eser her
ne kadar hükümdara takdim edilse de hükümdarın emriyle
yazılmamıştır. Atabetül-Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) isimli eser
ise Edip Ahmet tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır. Bu eser
de Karahanlı Beyi’ne takdim edilmiş olmasına rağmen hükümdar emriyle yazılmamıştır.

7.

zılmıştır.

(Cevap C)

Türk devletlerinde hakim olan kut anlayışına göre Tanrı ülkeyi yönetme yetkisini tek bir hanedana vermişti. Ayrıca kut
kan yoluyla babadan oğla geçerdi, bu yüzden tahta geçme
hakkı hanedanın bütün erkek üyelerinde vardı. İşte bu durum hanedan üyelerinin birbirleriyle taht kavgası yapmasına neden olmuştur. Fakat hükümdarların bilim adamlarının
yanında eğitim görerek yetişmesi iyi eğitim alması ile ilgilidir. Taht kavgasına herhangi bir etkisi yoktur.

1983 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine
alınan Tac Mahal, dünyanın yedi harikasından biri seçilmiştir.
(Cevap D)
TARİH SORU BANKASI

3.

8.

(Cevap D)

4.

Tac Mahal, bugün Hindistan’ın Agra şehrinde bulunmaktadır. Tac Mahal, Babür Hükümdarı Şah Cihan (1627-1658)’ın
ölen eşi Mümtaz Banu Begüm için yaptırdığı türbenin adıdır. Türbenin mimarları Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi’dir. Türbenin yazıları İstanbul’dan getirilen Hattat Serdar Efendi tarafından ya-

Kadılar, yargı işlerine bakan taşra memurlarıydı. Taşrada devlet hukukunun temsilcisi durumunda olan kadılar, evlenme,
boşanma, miras işlerini yürütür, ticari davalara bakar, vakıfları denetlerdi. Görev süreleri yaklaşık iki yıl olan kadılar, davaları ikamet ettikleri evde veya camide görürlerdi.

Harzemşahlar hanedanının atası Anuş Tegin, Selçuklu sarayında taştdarlık vazifesine kadar yükselmiş, 1077 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından Harezm valiliğine atanmıştır. Harzemşahlar Devleti bağımsız bir siyasi yapı olarak ortaya çıktıklarında, devlet teşkilatı açısından, Selçukluların bir
uzantısı olmuşlar, pek çok kurumu onlardan miras almışlardır. Dolayısıyla, bütün yönetim terimleri, memuriyet isimleri
ve devlet kurumlarının işleyiş tarzı, birkaç istisna dışında,
Selçuklular ile aynıdır.
(Cevap E)

(Cevap E)

5.

1392-1396 tarihlerinde Timur’a karşı tedbirler alan devletler
arasında Karahanlı Devleti yoktur. Çünkü 840’ta kurulmuş
olan Karahanlı Devleti 1212 yılında yıkılmıştır. Yani Karahanlı Devleti yıkıldıktan 180 yıl sonra Timur Bağdat’a kadar gelmiştir. Osmanlı Devleti (1299–1922), Memlük Devleti (1250–
1517), Altın Orda Devleti (1227–1502) ve Kadı Burhaneddin
Devleti (1381–1398) Timur’un seferi üzerine hazırlık yapan
devletler olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

9.

(Cevap E)

Ögeday Kağan (1229-1241) döneminde profesyonelleşen
posta teşkilatı her 45 km’de bir posta istasyonu (menzil)
oluşturulmasına ve yolların bu iş için uygun hale getirilmesine dayanır. Bu istasyonlardan yabancı elçiler ile tüccarlar
yararlandığı gibi asıl amaç imparatorluğun iletişimini hızlı bir
şekilde gerçekleştirmektir. Moğollarda kağandan gönderilen emirler ile ona ulaştırılması gereken bilgileri taşıyan habercilere verilen kimlik belgesine payza denirdi. Haberciler
bu kimliği gösterdiklerinde yedek at, yiyecek ve dinlenme
imkânı elde ederlerdi.
(Cevap A)
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10. Kazan Hanlığı’nın idari yapısı Altın Orda’nın teşkilatına çok
benzemektedir. Han’ın hâkimiyeti sınırsız olmakla birlikte,
hanlar önemli meseleleri görüşmek için yanlarında dört
önemli zatı (Karaçibeyleri) bulunduruyorlardı. Şirin, Argun,
Barın ve Kıpçak kabilelerinin reisleri olan bu karaçibeyler, Altın Orda’da daha çok mirza, emir ve bey olarak geçiyordu.
Askeri teşkilat ise Altın Orda nizamına göre kurulmuştu. Ordunun esas kısmını, atlı birlikler oluşturuyor ve bunların başında da Tatar zadegânlarının oğullarından oluşan oğlan
zümresi bulunuyordu.

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

15. B, C, D ve E seçeneklerindeki ifadeler Gazneliler ile ilgilidir.
Fakat Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı unvanı Gazne hükümdarına değil, Tuğrul Bey’e verilmiştir. Gazne hükümdarı da halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Ancak Gazne hükümdarına sadece Sultan unvanı verilmiştir.
(Cevap A)

16. 874-999 yılları arasında Maveraünnehir ve Horasan bölgelerine hâkim olan Samanoğulları, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin İslam’a girmelerinde etkili olmuştur. Nitekim Gazneli Devleti Samanoğullarının Herat Valisi Alptekin tarafından kurulmuştur.

(Cevap E)

(Cevap E)

11. Gazneliler birçok ulusu (Türkler, İranlılar, Hindular ve Gurlular) bünyesinde bulundurduğu için ilk Türk İslam İmparatorluğu olarak değerlendirilir.

17. 751 yılında Çin Orta Asya’yı ele geçirmek için harekete geçmişti. Bu sırada Abbasiler de Orta Asya’da ilerlemek istiyordu. Arap ve Çin orduları 751 Talas Savaşı’nda karşı karşıya
geldiler. Türkler ise bu savaşta tarihî düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer aldı. Talas Savaş’nın galibi
Türk-Arap ittifakı olmuştur. Bu savaş ayrıca Türkler ve Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olmuştur.

(Cevap B)

12. Şii bir Arap devleti olan Fatımilere son vererek Mısır’da hâkim olan Türk Devleti Eyyubilerdir. Eyyübiler 1174-1250 tarihleri arasında siyasi varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Eyyubi Devleti’nin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi,
1187 Hıttin Savaşı’nda Kudüs’ü Haçlılardan almıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap C)

18. Emevilerin Maveraünnehir bölgesine hâkim olmak istemeleri Türgişlerle çatışmalarına sebep olmuştur. Kağan Sulu
yönetimindeki Türgişler, Arap ilerleyişini durdurmuşlardır.
Aslında Türgişler İslam’a değil, Emevilerin uyguladığı politikaya karşı çıkmışlardır. Böyle değerlendirildiğinde Orta Asya’nın Araplaşmasını önleyen de Türgişlerdir.
(Cevap C)

19. Özellikleri verilen devlet İhşitlerdir. Abbasiler, Muhammed
bin Toğaç adlı Türk komutanı Mısır’a vali olarak atamıştır. Ancak Muhammed Bin Toğaç otoritenin zayıflamasından yararlanarak Mısır’da bağımsız bir devlet kurmuştur. Hicaz’a
egemen olan bu Türk Devleti Fatımiler tarafından yıkılmıştır.

(Cevap B)

(Cevap C)

14. “Amil - Askeri vali” eşleştirmesi yanlıştır. Türk-İslam devletlerinde iki çeşit askerî vali vardır. Bunlardan hanedan üyesi
olana melik; olmayana ise şıhne denilmiştir. Amil ise vergi
memurlarına verilen isimdir.

KAPLAN AKADEMİ

13. Şii Büveyhoğulları Devleti, Abbasi halifesi üzerinde baskı uyguluyordu. Bunun üzerine halife Gazneli Mahmut’tan yardım istemiştir. Gazneli Mahmut Büveyhoğulları üzerine düzenlediği sefer sonucunda başarılı olmuş ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Bu olay sonucunda halife, Gazneli Mahmut’a Sultan unvanı vermiştir.

(Cevap B)

20. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerine I. Dönem Türk Beylikleri denilmiştir. Bunların başında; Saltuklular, Mengücekler, Artuklular, Çaka Beyliği ve Danişmentliler gelir. Fakat bunların dışında beylikler de kurulmuştur. Bunlardan biri de Bitlis ve Erzen’de kurulan Dilmaçoğulları’dır.
(Cevap A)
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İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
Karahanlı hükümdarları unvanlarını Burhanü’l-mülk, Muizzüddevle, Müşeyyidüddevle, Şemsülmülk ve İzzüddin gibi
çeşitli lakaplarla; tamgaç, arslan, buğra, kara, kadir ve kılıç
gibi çeşitli isim ve sıfatlarla birlikte kullanmışlardır.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

Samanoğulları, Karahanlı Devleti’nin İslamiyet’i kabulünde önemli rol oynamıştır.
(Cevap E)

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan eşleştirmeler doğrudur. Fakat Tahkikma li’l Hind adlı eser Necmeddin Kübra’ya
ait değildir. Bu eser El-Biruni’ye aittir. Bu eserde Hindistan’ın
coğrafi yapısı, dağları, ırmakları, şehirleri, halkları, dinleri, ırkları, ölçü birimleri, edebiyatları, hayat tarzları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.
7.

(Cevap E)

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan mimari eserler Karahanlılara aittir. Leşker-i Bazar Sarayı ise Gazneliler dönemine ait olup bugün Afganistan sınırları içerisinde kalmıştır. Fakat savaşlar dolayısıyla artık kalıntıları kalmamıştır.
Firdevsi ve Biruni Gazneliler döneminin önde gelen ilim
ve kültür adamlarıdır.
(Cevap E)

(Cevap A)

8.

4.

Genellikle Türk ve Türk-İslam devletlerinde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı hâkimdir. Fakat Memlüklerde bu
durum görülmemiştir. Memlüklerde her emrin hükümdar olma hakkı vardı. Bu sebeple güçlü olan emir hükümdar olabiliyordu.

TARİH SORU BANKASI

3.

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan devletler Türk İslam
devletidir. Fakat Samanoğulları Devleti, bir Fars-İslam devleti olup Türk değildir. Samanoğulları, 874-999 yılları arasında siyasal varlık göstermiş ayrıca Horasan ve Maveraünnehir bölgelerine hâkim olmuştur.

A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan eşleştirmeler doğrudur. Fakat Kitabus Saydele adlı eser İbn-i Sina’ya ait değildir. Kitabus Saydele, Biruni’ye ait bir eser olup eczacılıkla ilgilidir.

Şii Büveyhi Devleti’nin Abbasi halifesine baskı yapması üzerine halife, Tuğrul Bey’den yardım istemiştir. Tuğrul Bey,
1055’te Bağdat seferine çıkarak Büveyhoğullarına son vermiş ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Halife, Tuğrul Bey’in bu
hizmetine karşılık ona “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanı ile birlikte iki de kılıç hediye etmiştir.
(Cevap C)

5.

Büyük Selçuklular Dönemi’nde ilk medrese Nişabur’da yapılmıştır. Nişabur aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti’ne
de merkezlik yapmıştır. Nişabur’da ilk medreseyi yaptıran
hükümdar ise Tuğrul Bey’dir. Büyük Selçuklular eğitime önem
vermişler gerek devletin idareci kadrolarını yetiştirmek, gerekse yeni Müslüman olmuş Türklere İslam’ı öğretecek din
adamları yetiştirmek için medreseler açmışlardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

9.

Gazneli Mahmut, Hindistan’a on yedi sefer düzenleyerek İslam’ın Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır. Böylece Hindistan’da yaşayan halkın önemli sayılacak bir kısmı Müslüman
olmuştur. 1947’de Pakistan, Hindistan’dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Bangladeş’te 1971’de kurulmuş bir İslam Devleti’dir.
(Cevap B)
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10. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda 1155 yılında vergi sorunundan dolayı isyan çıkmış, bu oğuz isyanı sonucu Sultan
Sancar esir alınmış ve Büyük Selçuklu İmparatoruluğu kısa
süre sonra yıkılmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

16. Kadır kelimesi sert huylu ve çetin hükümdar anlamında kullanılmıştır. Kara kelimesi de aşağı yukarı aynı anlamda kullanılmıştır.
(Cevap D)

11. Sebuk Tegin (976-996)
I. Mesud (1030-1040)
I. Mahmud (997-1030)

17. Büyük Selçuklular, Gazneliler, Osmanlılar ve Memlüklüler
dolayılı ve doğrudan halifeliğin gücünden yararlanmaya çalışmıştır. Tolunoğulları ise zaten Abbasilere bağlı iken halifeye başkaldırarak yeni devlet kurmuştur.

Alp Tegin (961-962) Gazneli Hükümdarları iken Tuğrul Bey
Büyük Selçuklu Hükümdarı’dır.
(Cevap D)

(Cevap E)

(Cevap E)

13. Camiü’l Ezher, Fatimiler Dönemi’nde Halife Muis Lidinillâh’ın
emriyle yaptırıldı. Şii Batini inançlarını yayılmasına yardım
eden bu eğitim kurumlarına karışılık ise Nizamiye medreseleri Selçuklu’da kuruldu.

TARİH SORU BANKASI

12. Yusuf Has Hacip; Karahanlı Edip, şair ve devlet adamı olarak Kutadgu Bilig’i yazarak Karahanlı hükümdarı Tabgaç
Buğra Han’a sunmuştur. Devlet geleneği, kut inancı ve Türklerin Sosyal hayatına değinmiştir.
18. Tolunoğulları ve İhşitler Abbasi bünyesinde yaşarken Mısır’da kurulan Türk Devletleri’dir. Mücadelesini müslüman
devletlere karşı yapmıştır. Osmanlı ve Büyük Selçuklu Bizans gibi gayri müslim olan devletlerle mücadele etmişlerdir.
(Cevap B)

(Cevap B)

19. Büyük Selçuklu Devleti Nişabur, Rey, İsfehan Anadolu Selçuklu Devleti, İznik ve Konya Osmanlı Devleti, Söğüt, Bursa, Edirne, İstanbul’u başkent olarak kullanmıştır.

14. Firdevsi Sultan Mahmut’a sunmak üzere, Alper Tunga (Afrasyab) Pers mücadelesini anlatan Şehnamesi’ni yazmıştır.

(Cevap E)

15. Haşhaşiler, Sabbahiler, Şia kolunun İsmailiye mezhebine
mensup din adamı Hasan Sabbah tarafından 1090 yılının
Eylül ayında Alamut Kalesini üs olarak kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)
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20. Memlükler’de Kut inancı uygulanmamış güçlü olan, hükümdar olabilmiştir. Veraset sistemi yoktur.
(Cevap A)

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ
Anadolu Selçuklu Devleti 1075 yılında İznik merkezli kurulmuştu. Ancak 1095-1099 yılları arasında gerçekleşen I. Haçlı seferinde İznik işgal edilmiş bu sebeple devlet merkezi
Konya’ya taşınmıştır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Anadolu Selçuklu Dönemi, birçok tıp eserinin kaleme alındığı ve aynı zamanda tıp dilinin de Türkçeleşmeye başladığı bir dönemdir.

Anadolu Selçuklu tarihinin en büyük Türkmen ayaklanması
Babai İsyanı’dır. 1237 yılında gerçekleşen isyan sonucunda
Anadolu Selçuklu devleti iyice güçsüzleşmiş ve Moğol saldırısına açık hale gelmiştir. Bu isyan hareketine bağlı olarak
gelişen Babailik inancı etkisini uzun yıllar sürdürmüştür.
Baba İshak İsyanı, 1240 yılında gerçekleşen Malya Savaşı ile bastırılabilmiştir. Bu savaşta Selçuklu ordusunda
kiralık Frank askerleri kullanılmıştır.
(Cevap B)

7.

Anadolu Selçuklu Devletinde tıp alanındaki ilk tercümeleri 1220 yıllarında Harezm’den Anadolu’ya gelen hekim
Bereke yapmıştır.
(Cevap D)

Karamanoğulları Beyliği (1256-1487), Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması üzerine bağımsızlığını ilan etmiş ve Konya’yı alarak başkent yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti
(1077-1308) ise, I. Haçlı Seferi esnasında beyliğin merkezi
olan İznik Haçlıların eline geçince devlet merkezini Konya’ya
taşımıştır. Büyük Selçuklu Devleti, hiçbir zaman Anadolu’yu
merkez olarak kullanmamıştır.

3.

Ahilik, Ahi Evran tarafından kurulan bir esnaf teşkilatıdır. Anadolu’nun Türkleşmesi ve müslümanlaşmasına büyük katkı
sağlamıştır. Ekonomik, dini ve sosyal alanda önemli hizmet
veren ahilik teşkilatı toplumu yönlendirmiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

(Cevap E)

9.

4.

I. Kılıçarslan ve Danişment Gazi 1097 yılında Eskişehir yakınlarında yapılan Dorileon Savaşı’nda Haçlılarla mücadele
etmiştir. I. Haçlı seferi sırasında yapılan bu savaşta Haçlılar
zafer kazanmıştır. Selçuklu ordusu, bu savaştan sonra Haçlılar ile doğrudan doğruya savaşa girmekten kaçınmış ve gerilla tipi savaşa girişmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin mimari alandaki ilk yapıları genellikle camilerdir. Konya ve Niğde’deki Alaaddin Camileri
Sivas ve Malatya’da bulunan Ulu Camiler, Kayseri’deki Hunat Hatun Camisi bunlardan birkaçıdır. Bu yapıların süslemelerinde çini, ahşap, üzerine ayet ve hadisleri yazmak suretiyle mermer ve taşlardan faydalanılmıştır.

1256-1483 yılları arasında Orta Anadolu’da kurulan Karamanoğullarının resmî dili Türkçe idi. Karamanoğulları eski Türk
geleneklerine ve millî benliklerine bağlılıklarıyla öne çıkmış
bir beyliktir. 892-999 yılları arasında İran’da kurulan Samanoğullarının resmi dili Arapça ve Farsça idi. 1040-1157 yıllarında Orta Asya’da kurulan Büyük Selçuklu Devleti’nin resmi dili Farsça, bilim dili Arapça idi.
(Cevap B)

5.

Van Gölü havzasında 1110-1207 yılları arasında hüküm süren Türk Beyliği Ahlatşahlardır. Kurucusu Sökmen Bey’in
adına itafen Sökmenliler olarak da bilinen beylik Eyyübiler
tarafından yıkılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

10. Kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde, tüccarların uzun yolculuklar esnasında dinlenebilmeleri için yapılan konaklama
yerleridir. Müslüman Türk devletleri içinde ilk kez Karahanlılar tarafından “ribat” adıyla yaptırılmıştır. Önceleri savunma
için yapılan kervansaraylar zamanla, artan ticaret ihtiyacını
karşılamak için kullanılmıştır. Xlll. yüzyılda Yükselme Dönemi’ni yaşayan Anadolu Selçuklu Devleti ise ticaret hayatının
gelişmesine paralel olarak büyük kervansaraylar yaptırmıştır.
(Cevap B)
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11. Kuran-ı Kerim ilk kez Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan döneminde Türkçeye çevrilmiştir. Bu dönem ayrıca Dede Korkut hikâyelerinin de yazılı hale getirildiği dönemdir. Akkoyunlular 1398–1501 yılları arasında Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüştür.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

16. Anadolu Selçuklu Devleti’nde l. Mesut Dönemi’nde ilk kez
bakır para; ll. Kılıçarslan Dönemi’nde ise altın para bastırılmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk bakır parayı Osman Bey, gümüş parayı Orhan Bey, altın parayı ise Fatih Sultan Mehmet
bastırmıştır. Paralarda kullanılan maden, aynı zamanda ekonomik gelişmenin de bir kanıtıdır. Anadolu Selçuklu paraları üzerinde genellikle sultanların resimleri yer alırken Osmanlı paralarında resim yerine yazı kullanılmıştır.
(Cevap C)

12. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da çeşitli beylikler kurulmuştur. Artuklular; Batman, Mardin ve Diyarbakır
çevresinde kurulmuştur. Bugün Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Malabadi Köprüsü Artukluların eseridir.

17. Türk devletleri genellikle denizlerden uzak coğrafyalarda kurulmuştu. Bu durum denizciliğin gelişmemesine temel bir
sebep oluşturmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti de başlangıçta bir kara devleti durumundaydı fakat Sinop, Alanya, Antalya gibi yerlerin alınması denizcilikle ilgili çalışmaların başlamasına ortam hazırlamıştır. l. Gıyaseddin Keyhüsrev (11921196) zamanında başlayan denizcilik ve deniz ticareti ile ilgili çalışmalar sonraki hükümdarlar zamanında genişletilerek devam etmiştir. Bu amaçla ilk kez İzzettin Keykavus döneminde (1211-1220) “Sinop”ta bir tersane kurulmuştur.

Malabadi Köprüsü, dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür.
(Cevap A)

(Cevap C)

(Cevap B)
TARİH SORU BANKASI

13. Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait olan Kayseri’deki Gevher
Nesibe, Aksaray’daki Alaeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek adlı eserler Darüşşifa yani hastane türünde yapılardır. Ayrıca Gevher Nesibe Darüşşifası ilk tıp okulu özelliğine de sahiptir.

14. Saltuklar, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alparslan’ın komutanlarından Ebul Kasım Saltuk Bey tarafından Erzurum ve
çevresinde kurulan Türk beyliğidir. 1202 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkılan bu beyliğin günümüze kadar ulaşan eserleri arasında Üç
Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi bulunmaktadır.

18. Baba İshak İsyanı ya da Babailer İsyanı denilen ayaklanma,
1250 yılında çıkmıştır. Baba İshak İsyanının çıktığı tarihte
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’dir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246 yılları arası Selçuklu tahtında oturmuştur.
(Cevap B)

19. Anadolu Selçuklu Devleti’nde şehirlerde çoğunlukla tüccarlar, devlet memurları, esnaf ve zanaatkârlar, bilim adamları
yaşarlardı. Ekonomik hayatın içindeki en etkili grup ise “Ahiler” idi.

Saltuklar, Danişmend Beyliği ile birlik olup Haçlılara karşı başarılı olmuşlardır.
(Cevap B)

15. Verilen öncülden tarıma ticaretten daha fazla önem verildiği yargısını çıkarmak mümkün değildir. Anadolu Selçuklu
Devleti’nde basılan paraların bakır, gümüş, altın şeklinde gelişme kaydetmesi ekonomik ve siyasal durumunun güçlendiğinin kanıtıdır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Xl. yüzyılda
kurulduğunu ve Sultan Mesut’un Xll. yüzyıl hükümdarlarından olduğunu anımsarsak, devletin kurulduğu sırada kendine özgü parasının olmadığı yargısına da ulaşabiliriz.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

20. II. Kılıçarslan Dönemi’nde, Sakarya’dan Fırat’a kadar olan
Anadolu toprakları Anadolu Selçuklu Devleti’nin idaresine
girmiştir. Devletin gelirlerinin artmasına paralel olarak, imar
çalışmaları hızlanmış ve kasabalar büyümüştür. Bunlar ekonomideki gelişmenin kanıtlarıdır. Ancak Ahilik teşkilatı Müslüman tüccarların güçlendirilmesi için yapılan bir uygulamadır. Ekonomik gelişmenin kanıtı olarak gösterilemez.
(Cevap D)
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TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ
I. Gıyaseddin Keyhüsrev ülke topraklarını oğulları arasında
paylaştırma geleneğine son vererek yönetimi güçlendirmiş
ayrıca vilayetleri yönetmekle görevli melikleri merkezi yönetime bağlı birer vali durumuna getirmiştir. Bu uygulamaların
sebebi merkezi yönetimi güçlendirmektir.
(Cevap C)

2.

Anadolu Selçuklu Devleti uyguladığı iskân politikasıyla doğudan gelen Türkmenleri sınırlara yerleştirmiştir. Bu politikanın amacı;

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap E)

7.

• Sınırların güvenliğini sağlamak,
• Anadolu’daki nüfus yapısını Türkler lehine değiştirmek,
• Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamaktır.

Seçeneklerde verilenler içerisinde denizcilikle ilk uğraşan,
tersane ve donanma kurup denizcilik alanında faaliyet gösteren Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Alanya, Antalya, Sinop’u
alarak ve Kırım’daki Suğdak Limanı’nı ele geçirerek denizcilik yapmışlardır. Zaten Anadolu Selçuklu Devleti’ni diğer
Türk devletlerinden ayıran en büyük özellik denizcilikle uğraşması ve ticarete çok fazla önem vermesidir.

8.

II. Ülke topraklarının oğullar arasında paylaştırılması uygulaması ı. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde kaldırılmıştır.
III. Anadolu ilk kez I. Mesut döneminde Türkiye olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

TARİH SORU BANKASI

Seçeneklerden yalnızca I. öncüldeki ifade doğrudur.

IV. İlk tersane Alanya’da değil Sinop’ta I. İzzettin Keykavus
döneminde inşaa edilmiştir.

9.

Subaşı güvenliği sağlamaktan sorumludur. Şıhne önemli şehir merkezlerinde bulunan askerî validir. Emirül ümera sultan sefere çıkmadığı zaman orduya komutanlık eden kişidir.
Anadolu Selçuklu donanma komutanına ise meliküs-sevahil adı verilmiştir. Kaptanıderya Osmanlı donanma komutanıdır.
(Cevap C)

V. 1176 yılında Bizansa karşı yapılan Miryokefalon Savaşı
ise II. Kılıçaraslan döneminin en önemli gelişmelerindendir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kazandığı bu savaştan
sonra Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmiştir.

10. Yakutiye Medresesi Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait olup
Erzurum’dadır. Taş Medrese Kahramanmaraş’ta olup Dulkadiroğlu Beyliği Dönemi’ne aittir. Sırçalı Medrese Konya’da
olup Anadolu Selçuklu Dönemi’ne aittir. Hacı Kılıç Medresesi Kayseri’de olup Anadolu Selçuklu Dönemi’ne aittir. Yağıbasan Medresesi ise Danişmentliler döneminde yapılmıştır.
Anadolu’da kurulan ilk medresedir.

(Cevap A)

Anadolu Selçuklu Devleti 1076 ile 1308 yılları arası dönemde faaliyet göstermiştir.

(Cevap B)

• İhşitler (935–969)
• Doğu Roma İmparatorluğu (395–1453)
• Memlûklar (1250–1517)
• Eyyûbiler (1171–1250)
yılları arasında faaliyet gösteren devletlerdir. Soruda verilenlere bakıldığında Mısır’da kurulan ve 935–969 yılları arasında siyasi faaliyeti olan İhşitlerin Anadolu Selçuklu Devleti ile
ilişki kurması mümkün değildir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

Uç beyliği uygulaması ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti’nde görülür. Denizli, Antalya ve Kastamonu’da uç beylikleri
kurularak Bizans sınırı güvence altına alınmaya çalışılmıştır.
Uç beyliğinde yaşayanlar olası bir saldırıyı geri püskürtmek
veya düşman topraklarına saldırı düzenlemek için sürekli
hazır durumda bekleyen birliklerdir.
(Cevap D)

(Cevap B)

4.

Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da yaşayan halkın büyük bölümünü Türkler oluşturuyordu. Bu nedenle sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. Farsça ve Arapça’nın sınırlı alanlarda Türkçenin bütün halk arasında konuşuluyor olması ülkede Türkçenin daha yaygın kullanıldığının kanıtıdır.
(Cevap E)

(Cevap E)

3.

Paşmaklık arazi, Osmanlıda padişahın eş ve kızlarına ait arazi türüdür. Türkiye Selçuklularında görülmez. Soruda verilenlerden miri arazi, devlete ait arazi türüdür. İkta arazi, devlet görevlilerine maaş karşılığı olarak verilen arazidir. Mülk
arazi, şahıslara ait arazidir. Vakıf arazi, sosyal kurumların gideri için ayrılan arazidir.

(Cevap A)

11. Türk-İslâm tarihinin ilk ve tek kadın hükümdarı 1236-1240
yılları arasında Delhi Türk Sultanlığı’nda (Hindistan’da) hüküm süren Raziye Begüm Sultandır. Kardeşinin aciz kişiliği
nedeniyle babasının veliaht ilan etmesiyle ülke yönetimini
ele almıştır.
Begüm Sultan, Şirin-i Dihlevi ve Şirin-i Guri mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Raziye Sultan ile ilgili bilgilere İbn-i Batuta’nın eserlerinden ulaşılabilmektedir.
(Cevap C)
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16. Anadolu Selçuklu döneminde bazı şehirler özel isimlerle anılmıştır.

İmaret: Yoksul kimselere yemek dağıtmak için açılan aşevleridir.
Medrese: Dinî ve pozitif bilimler eğitiminin verildiği orta ve
yüksek dereceli okullardır.
Türbe: Ünlü kimseler için yapılan içinde kişinin mezarının
bulunduğu yapılardır.
Kümbet: İslamiyet öncesi Türk toplumlarının kullandığı çadırdan esinlenerek yapılmış, kubbeli anıt mezarlardır.

KAPLAN AKADEMİ

12. Darüşşifa: Hastaların tedavi edildiği yerdir.

Malatya, Daru’r-rifa (Asalet Şehri); Amasya, Darül’Iz (İzzet
ve Şeref Şehri); Tokat, Darun-nusret (Yardım Şehri); Ahlat,
Kubbet’ül-İslam (İslam’ın Kubbesi); Ankara, Darül hısım (Müstahkem Belde) olarak bilinir.
Türk-İslam tarihinde yetiştirdikleri ilim, kültür ve sanat
adamlarına itafen üç şehir “Kubbet ul-İslam” unvanıyla
anılmıştır. Bunlar Ahlat (Türkiye), Belh (Afganistan) ve Buhara’dır (Özbekistan).
(Cevap B)

(Cevap A)

17. Mardin Artukluları ve Hasankeyf Artukluları hariç, Anadolu’da kurulan Türk beyliklerine Anadolu Selçuklu Devleti son
vermiştir. Büyük Selçuklular tarafından yıkılmamıştır.
(Cevap A)

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

13. Anadolu Selçuklu Devleti için kaynaklarda Selcukiyan-ı Rum
adı kullanılmıştır. Malazgirt zaferinden sonra birkaç yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı fethedilmiştir. Bu fetihlerde
en önemli rolü, Selçuklu hanedanından Kutalmış oğlu Süleyman Şah oynamıştır. Süleyman Şah Anadolu’da yürüttüğü mücadelenin ardından İznik’i başkent yaparak Anadolu
Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.

14. Divan ve Risaletü’n Nushiyye adlı eserler tasavvuf edebiyatının ünlü şairi Yunus Emre’ye aittir. Yunus Emre 1240-1321
yılları arasında Anadolu’da yaşamış mutasavvıf ve şairdir.
Döneminin en büyük alimlerinden olan Yunus Emre’nin mesnevi tarzında kaleme aldığı Risaletü’n-Nushiyye adlı kitabı
beyitlerden oluşmuş bir öğüt kitabıdır.

18. Ahilik teşkilatı esnaf ve zanaatkârlar arasında dinî ve iktisadi bir özellik taşıyan örgüttür. Ahilik teşkilatının amacı hem
üreticiyi hem tüketiciyi korumaktır. Bu yüzden ahilik teşkilatı ticaret, zanaat ve sosyal alanlarda söz sahibi olmuştur.
(Cevap E)

19. İzmir, tarihinde ilk kez 1081’de Türk hakimiyetine girmiştir.
Bu tarihte Çaka Bey Bizans’a yaptığı sefer ile İzmir’i almış
ve burada kendi adıyla anılan beyliğini kurmuştur. Güçlü bir
donanma oluşturan Çaka Bey, Sakız, Rodos, Midilli ve Sisam adalarını ele geçirmiştir. Çaka Bey bu yüzden ilk Türk
denizcisi sayılır.
1081 yılı ilk Türk donanmasının oluşturulduğu yıl olması
dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş tarihi kabul
edilmektedir.

1991 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre’nin doğumunun 750. yılı olarak anılmıştır.

(Cevap E)

15. Türk-İslam devletlerinde toplumun sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım ve bayındırlık alanlarındaki ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Bedesten kıymetli kumaş, mücevher ve buna benzer eşyaların satımına
mahsus üstü kapalı çarşıların bütününe verilen addır. Önemli birer iktisadi kuruluş olan bedestenlerin giderleri vakıflar
aracılığıyla karşılanmamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

20. 870–950 yılları arasında yaşamış olan Farabi; Felsefe, Matematik, Siyaset, Tıp, Astronomi, Mantık ve Müzik alanında
çalışmalar yapmıştır. Eserleri uzun yıllar Avrupa’da ders kitabı olarak okutulan Farabi, İhsâü’l-Ulûm (İlimlerin Tasnifi)
adlı eseriyle ilimleri ilk tasnif eden kişi olmuş ve Türk-İslam
dünyasında pozitif bilimleri başlatmıştır. İslam felsefesinin ve
siyaset biliminin kurucusu kabul edilen Farabi, “Bütün devletlerin üstünde en olgun devlet; milli devletleri içine alan bütün yeryüzündeki insanları kapsayan bir teşkilattır.” sözü ile
BM’nin idealini yüzyıllar öncesinde ortaya koymuştur.
(Cevap E)
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Kubâdâbat Sarayı, Konya–Beyşehir’de Anadolu Selçuklu
Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bir saraydır. 1236 yılında yaptırıldığı bilinen sarayın bugün yalnızca
temeli ve bazı duvarları ayakta kalabilmiştir. Kazılar sonucu
ortaya çıkan çiniler ve kabartmalar Konya Çini Eserleri Müzesinde sergilenmektedir.
I. Alaaddin Keykubat’ın emriyle Sadettin Köpek tarafından yapılmış, günümüze ulaşan tek Anadolu Selçuklu
saray yapısıdır.

6.

Divan-ı Pervane: Devlete ait toprakları has ve iktalara ayırır.
Divan-ı İstifa: Devletin mali işlerine bakar.
Divan-ı İşraf: İdari ve mali teşkilatı denetler.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Divan-ı İnşa: Devletin her türlü yazışmasından sorumludur.
Divan-ı Arzi’l Ceyş: Devlet merkezindeki ordunun yiyecek,
giyecek, teçhizat ve maaş işleriyle ilgilenen divandır.
(Cevap E)

(Cevap D)

2.

A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan mimari eserler Anadolu Selçukluları dönemine aittir. Anadolu Selçuklu Devleti İstanbul’a hâkim olmadığı için Süleymaniye Külliyesinin bu
devlete ait olduğu söylenemez. İstanbul Süleymaniye Külliyesi Osmanlı Devleti’ne aittir.
7.

(Cevap B)

Sivas, Erzurum, Konya ve Kırşehir Osmanlı’dan önce Anadolu Selçukluları Devleti ve beylikler hâkimiyetinde bulunmuştur. Bu şehirlerdeki mimari eserler Anadolu Selçuklu
Devleti’ne aittir. İstanbul ise Anadolu Selçuklu idaresine hiç
girmemiştir. Dolayısıyla burada Selçuklu eserine rastlamak
mümkün değildir. İstanbul, Osmanlı tarafından dolayısıyla
1453’te fethedilmiştir. 1453’ten sonra İstanbul’da yapılan mimari eserler Osmanlı Devleti’ne aittir. İstanbul Sahnı Seman
Medresesi de bunlardan biridir ve Fatih Dönemi eseridir.
(Cevap E)

4.

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

3.

Dulkadiroğulları Beyliği 1339-1515 yılları arasında Elbistan
merkezli kurulmuş bir Anadolu Beyliği’dir. Oğuzların Bozok
Kolu’na bağlı olan Dulkadiroğulları, 1515 Turnadağ Savaşı’yla Osmanlıya bağlanmıştır.

Garipname adlı eserin yazarı, Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde yaşamış, ünlü düşünür ve şair Âşık Paşa’dır. Âşık Paşa eserlerini Türkçe olarak yazmıştır. Garipname, Türklere hak yolunu göstermek, tasavvufun inceliklerini aktarmak ve onların yanlış yola gitmelerini engellemek
amacıyla yazılmıştır. Âşık Paşa 1272–1333 yılları arasında
yaşamıştır ve bu dönemde halk edebiyatının en önemli simalarındandır.

8.

Saltuklu, Mengücek, Danişment, Artuklu ve Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuş ve Anadolu Selçuklu
Devleti hâkimiyetine girmiştir. Diğer beylikler ise Kösedağ
Savaşı’ndan sonra kurulmuş ve Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
(Cevap C)

9.

(Cevap A)

Divriği Külliyesi, Mengücekler tarafından yapılmış olup Anadolu’nun ilk külliyesidir. Karatay Medresesi, Anadolu Selçukluya ait olup Konya’da yer alır. Ayşe Bibi Türbesi, Karahanlılara ait olup Türkistan’dadır. Nizamiye Medresesi, Büyük
Selçukluya ait olup Bağdat’ta yapılmıştır.

5.

Karesioğulları, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Balıkesir
ve Çanakkale çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Deniz kenarında yer alan bölgede kurulduğu için denizcilikle uğraşmış
ve donanma bulundurmuştur. Osmanlı Devleti, 1345 yılında
Karesioğulları’nı topraklarına katmıştır. Bu Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasında ilk adım olmuştur. Bu beyliğin
Osmanlıya katılmasıyla Osmanlı denizcilik faaliyetlerine başlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

10. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdar başkentte bulunmadığı zamanlarda hükümdarın yerine vekâlet eden görevlilere Naip, makamına da “Niyabet-i Saltanat” (Sultanın Vekili) denilmiştir.
(Cevap C)
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11. Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 tarihlerinde etkinlik göstermiştir. Bizans Devleti (l. öncül) İlk Çağ’dan 1453 tarihine
kadar Anadolu–Rumeli ve Balkanlarda siyasi varlık göstermiştir. Moğol İmparatorluğu (ll. öncül) 12 ve 13. yüzyıllarda
(1196–1227 tarihlerinde) siyasi faaliyet göstermiştir. Safeviler (lll. öncül) ise 1500’lü yıllarda kurulmuş ve uzun süre varlık göstermiştir. Sorudaki öncüllere baktığımız zaman Anadolu Selçuklu Devleti’yle çağdaş olan devletler Bizans ve
Moğol devletidir. Safeviler Osmanlı Devleti Dönemi’nde varlık göstermiştir.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

16. Hasankeyf Harabeleri, Mardin, Harput, Hasankeyf’te kurulan Artuklular Beyliği Dönemi’ne aittir. 1101 yılında Hasankeyf’e hakim olan Artuklar yüz otuz yılı aşkın süre burada
egemenlik sürmüştür. Artuklulardan sonra Eyyübiler ve Osmanlı Devleti himayesine giren bölge, en parlak devrini de
bu dönemde yaşamıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)

17. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan kişiler, Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde yaşamıştır. Fakat Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda yani Osmanlı Devleti zamanında yaşamış bir şairdir.

12. Anadolu Selçuklu Devleti diğer Türk devletlerinden farklı olarak kara ticaretinin yanında deniz ticaretinin gelişmesine büyük önem vermiştir. İzzeddin Keykavus döneminde Sinop
(l), Alaaddin Keykubat döneminde ise Alanya (ll) kuşatılarak
alınmış böylece Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde etkin hâle gelinmiş ve buralara tersaneler açılmıştır. Trabzon Anadolu Selçuklu döneminde değil Fatih Sultan Mehmet zamanında alınmıştır.

(Cevap E)

13. Moğol istilalarından sonra ikta sisteminin bozulması devletin önemli bir birimi olan ikta sipahilerinin dağılmasına ve
bundan dolayı topraksız kalan askerlerin huzursuzluk çıkarmalarına sebep olmuştur. Bu durum bölgede devletin otorite kaybetmesine ortam hazırlamıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Moğolların İran’da kurulan İlhanlı kolu Anadolu Selçuklu Devleti’ni ve bölgeyi soruda belirtildiği gibi tehdit etmiştir. İlhanlılar Kösedağ Savaşı (1243) sonrası Anadolu Selçuklu Devleti’ni kendine bağlı bir hükûmet gibi yönetmiştir. Bu durum,
Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasını ve Anadolu’da
İkinci Beylikler Dönemi’ni başlatmıştır.
(Cevap D)

(Cevap D)

14. Kadi’l Kudat Türk–İslam tarihinde baş kadıya verilen unvandır. Baş kadı şeri yargı sisteminin başıdır ve Bağdat’ta otururdu. Muhtesip; zabıta görevlisi, Melikü’s Sevahil–donanma komutanı, Atabey–Meliklerin eğitiminden sorumlu kişi,
Subaşı da güvenlikten sorumlu olan devlet adamıdır.

19. Aydınoğulları ve Menteşeoğulları deniz kıyısında kurulan ve
denizcilikle uğraşan donanma sahibi beyliklerdir. Eşrefoğulları Beyliği ise bugün Konya’nın bir ilçesi olan Beyşehir merkezli kurulduğu için denizcilikle uğraşmamış ve donanma
sahibi olmamıştır.

Kad’l Kudat, hükümdar tarafından atanırdı ve Divan-ı Mezalim’e hükümdar yerine başkanlık yapma yetkisine sahipti.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

15. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra komutanlarına Anadolu’da fethedecekleri toprakların kendilerine ait olacağını bildirmiştir. “Fethedilen toprağın fethedenin malı olması” anlayışı Anadolu’nun kısa zamanda fethini sağlamak için yapılmış bir uygulamadır. Nitekim bu sayede Anadolu’da kısa zamanda Mengücekler, Artuklar, Danişmentler ve Saltuklar gibi feodal beylikler kurulmuştur.

(Cevap D)

(Cevap A

20. Anadolu Selçukluları, kervanların soyulmaması ve tüccarların zarar görmemesi için güvenlik önemleri almış belli aralıklarla kervansaraylar yapmışlardır. Kervansaraylar aynı zamanda korunaklı kaleler gibiydi. Çünkü tüccarların mallarını güvenle taşımaları gerekiyordu. Bu da kale gibi korunan
kervansaraylar ve tüccarın güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündü. Gümrük vergilerinin düşürülmesi ticaretin güvenliği
ile değil canlılığı ile ilgilidir.
(Cevap D)
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Taceddinoğulları, 1347-1425 yılları arasında Niksar merkezli olarak kurulmuş ve Bafra, Ordu havzasında hüküm sürmüştür. EmirTaceddin Bey tarafından kurulan Taceddinoğulları, 1335 e kadar İlhanlı Devleti’ne, daha sonra da Eretna
ve Kadı Burhaneddin Devleti’ne tâbi olmuştur. 1393’ten sonra ise Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiş, merkezî otoritesi bozulmuş ve Anadolu
Türk siyasi birliği dağılmıştır. Moğollar Anadolu’ya egemen
olmaya başlamışlardır. Ancak Selçuklu paralarının Moğol
paralarına göre ayarlanması ve Moğollar tarafından basılmaya başlanması devletin yıkıldığı yorumunu yaptırmaz.
Anadolu Selçuklu Devleti bir süre Moğolların kontrolünde
varlık göstermişler Sultan ll. Mesut’un ölümüyle tamamen
yıkılmıştır.

Bir bölgede meydana gelen doğal afetin ya da savaşların
bölgeyi istikrarsızlaştıracağı kesindir. Bu, tarih boyunca birçok coğrafyada görülür. Dolayısıyla, Haçlı Seferlerinin Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalmasında, yerleşim
alanlarının boşalmasında etkili olduğu söylenebilir.
(Cevap D)

7.

Aydınoğulları: İzmir–Aydın
Saruhanoğulları: Manisa ve çevresi
Menteşeoğulları: Muğla ve civarı
Karesioğulları: Balıkesir’de denizcilikle uğraşan Türk beylikleridir. Dulkadiroğulları Maraş ve çevresinde kurulmuş ve
denizcilikle uğraşmamıştır.
(Cevap A)

3.

Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait; Kırşehir’de, Caca Bey Medresesi; Sivas’ta, Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese ;
Konya’da, Karatay ve Sırçalı Medrese; Erzurum’da, Hatuniye ve Çifteminareli Medrese; Tokat’ta, Gök Medrese yer almaktadır. Verilenlere göre Sivas ve Erzurum’da Çifte Minareli Medrese olup bunun dışında bir de Kayseri’de, Çifte Minareli Medrese bulunmaktadır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

(Cevap D)

9.
4.

Türkiye Selçukluları Dönemi’nde tarih yazıcılığı büyük önem
kazanmıştır. Ravendi, I. Gıyaseddin Keyhüsrev için; Kadı Burhaneddin Anevi I. İzzettin Keykavus için; İbn-i Bibi’de I Alaeddin Keykubat için Farsça tarih yazmıştır. Bu eserler Türkiye Selçuklu tarihinin önemli kaynaklarındandır.

Abbasilerde, fütüvvet teşkilatı olarak isimlendirilen esnaf teşkilatı Selçukluda Ahilik olarak Osmanlıda ise lonca olarak
isimlendirilmiştir. A, B, C, E seçeneklerinde verilenler Ahilik
teşkilatı için doğru özelliklerdir. Ahilik teşkilatı devlet ile halk
arasındaki irtibatı sağlardı fakat vergi toplamak gibi bir görevi yoktu.

Âyanlık, Osmanlı devrinde görülen bir kavram olup bir bölgenin ileri geleni anlamındadır.
Atabeylik, meliklerin eğitmenliği ile ilgilidir.
Tarikat, dinî bir gruptur.
İkta, toprağın bölümlere ayrılmasıdır. Böylelikle hem üretimde artış hemde güvenlik sağlanırdı.

(Cevap E)

Ahilik, Anadolu’da esnafın kendi arasında oluşturduğu dinî,
sosyal ve ekonomik örgütlenmedir.

5.

Gevher Nesibe Şifahanesi, 1204-1206 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanı l. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa ettirilmiştir. Anadolu’nun en eski hastanesi olan bu yapı
günümüzde “Tıp Tarihi Müzesi” olarak kullanılmaktadır. Darüşşifanın bitişiğindeki medrese dünyanın ilk tıp medresesi
olarak bilinmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

10. Erzurum Ulu Camii Saltuklu Beyliği’ne, Divriği Ulu Camii
Mengücek Beyliği’ne, Kayseri Ulu Camii Danişmentli Beyliği’ne, Mardin Ulu Camii Artuklu Beyliği’ne Bursa Ulu Camii
Osmanlı dönemine aittir. Ayrıca Bursa’nın Türk ve Müslümanlar tarafından fethi ilk olarak Osmanlı tarafından yapılmıştır.
(Cevap E)
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11. Divan-ı Saltanat, büyük divan olup hükümdarın başkanlık
ettiği divandır. Divan-ı Tuğra yazışma işlerine, Divan-ı İşraf
denetim işlerine, Divan-ı İstifa mali işlere bakardı. Niyabet-i
Saltanat (B seçeneği) hükümdara vekâlet eden divan olup
buraya katılan kişilere naip adı verilirdi.
(Cevap B)

12. Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sikkeler I. Mesut Dönemi’ne aittir. Bakır olarak bastırılan bu sikkelerin ön
yüzünde sultanın, “es-sultânu’lmuazzam” şeklinde unvanı
bulunurken arka yüzünde Bizans hükümdarının tasviri bulunmaktadır. Yeni sikkelerin yerli halk tarafından da benimsenmesini sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği tahmin edilmektedir. Basılan sikkelerin çoğunluğu gümüş dirhemler ve bakır felsler’dir. Bunların üzerinde mızraklı süvari, ok atan süvari, arslan ve güneş gibi tasvirler yer almaktadır. Konya, Sivas ve Kayseri en fazla sikke basılan
darphanelerin başında gelmektedir. Devletin ortak hükümdarlık döneminde basılan sikkelerde ise bu şehzadelerin
hepsinin isimleri yer almıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

(Cevap A)

(Cevap A)
TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Anadolu, I. Mesut zamanında Avrupalılarca “Türkiye” adıyla anılmaya başlanmıştır.

17. II. Kılıç Arslan, sağlığında oğullarını ülkenin muhtelif yerlerine melik olarak tayin etti. Melikler sultana tabi olmak kaydıyla, kendi adlarına para kestirmek ve divanlarını kurmak haklarına sahip olacak; fakat yılda bir kere Konya’ya gelip Kılıç
Arslan’a bağlılıklarını bildireceklerdi. Bu uygulama toprakların mülkiyetinin değil; ülke yönetiminde sorumluluk paylaşımı olarak algılanmalıdır. Böylece kendisine taht sırası gelmesini bekleyen şehzadelerin bir kısmı saltanat ihtirasını meliklik müddetince tatmin ettikleri için taht kavgalarına girmeyebilirlerdi. Bu paylaşımın bir nedeni de, bir süredir sınırlara doğru itilmekte olan Türkmenlerin, uçlara tayin edilen meliklerin hizmetinde, kontrol altında tutulmak istenmesidir.

(Cevap B)

13. Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kaderini belirleyen büyük bir
zafer olarak tarihin sayfalarında yer almıştır. Sıkça tekrarlanan Malazgirt Zaferinden sonra “Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı” ifadesi doğru bir değerlendirme olmakla birlikte;
Türkler, ordusu yok olduğu için mukavemeti kırılan Bizans
karşısında, fethettikleri yerlerde güvenle yerleşmek imkânı
bulmuşlardır.

16. Melik Rükneddin Mesut’un Anadolu Selçuklu tahtına oturmasına yardım eden beylik Danişmentlerdir. Sultan I. Mesut
1116–1155 yılları arasında hüküm sürmüştür. En uzun süre
tahtta kalan Anadolu Selçuklu sultanıdır.

18. Malazgirt Savaşı 1071’de Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans
arasında Anadolu egemenliği için yapılmıştır. Miryokefalon
Savaşı 1176’da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır. Her iki savaşta Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi yolundaki temel mücadelelerdir.
(Cevap C)

14. Şahinşah, babası I. Kılıçarslan’ın ölümü üzerine İsfahan’da
hapsedilmişti. 1110 yılında Anadolu’ya gelen Şahinşah kardeşleri Arap ve Mesud’u hapsederek Konya’ya gitti. Şahinşah 1110 yılında Konya’da tahtı ele geçirdiği zaman, Selçuklularla imzaladığı anlaşmayı bozmuş olan Bizans, Türkleri
Anadolu’dan atmak için taarruza geçmiş bulunuyordu. Bu
yüzden yeni Sultan’ın ilk işi Bizans’a savaş açmak oldu.

19. Anadolu Selçuklu sultanları “Rüknüddin, İzzüddin, Gıyasüddin ve Alaüddin” lakaplarını kullanmıştır. Adudüddevle Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan tarafından kullanılmış bir
unvandır.

(Cevap A)

15. Soruda yer alan A, B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler Süleymanşah hakkındaki doğru bilgilerdir. Bizans ve Bulgar
kuvvetleri ile 1363 Sazlıdere savaşını yapan Süleymanşah
değil, Osmanlı padişahı I. Murat’tır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

20. Çaşnigir “lezzet tutan”, “tadına bakan” anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Sultanın sofrasından, yemeklerinden sorumludur. Bu emirin asıl önemi, sofraya getirilen yemeklerin
sultandan önce tadına bakarak zehirli olup olmadığını belirlemekti.
(Cevap B)
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I. Alaaddin Keykubad, 1220 yılında tahta çıkmış ve ilk iş olarak Venedik Dukalığı ile ticari bir antlaşma imzalamıştır. Buna göre Selçuklu ülkesinde Venedikli tüccarlardan yüzde ikiden fazla vergi alınmayacağı gibi, kıymetli taş ve inci, işlenmiş veya ham gümüş ile altından, zahireden gümrük vergisi alınmayacaktı.
(Cevap D)

2.

Çubukoğulları, Melikşah’ın komutanlarından Çubuk Bey tarafından Harput merkezli olmak üzere kurulmuştur. 10851112 yılları arasında varlık gösteren beylik, Artuklular tarafından yıkılmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap E)

7.

(Cevap C)

Kaht-ı Rical, bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu anlamında kullanılan bir terimdir. Muktedir hükümdar,
devlet adamlarının hem kendisi hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde dengeyi korumak suretiyle sistemin zaaf göstermesine fırsat vermezdi. Bununla birlikte emirler sultanın hükümranlık alanından rol çalarak kendi iktidar alanlarını genişletecek fırsatları kollardı. Nitekim sultan, yaşının küçüklüğü ya da şahsiyeti itibariyle mevkiini doldurmazsa derhal sıkıntı baş gösterirdi. Devletin tepesinde, bir komployla tahttan indirilme kaygısı taşıyan hükümdarla, muhalif olduğu için
veya başka bir sebeple giderilme kaygısı taşıyan devlet
adamları arasında gergin bir ilişki ortaya çıkardı. Neticede
ister hükümdarın onayıyla, ister birbirleriyle girdikleri çatışmalarda devlet adamlarının tasfiye edilmesi, kaht-ı ricale yol
açardı.
(Cevap B)

4.

İl tutma, Moğolların kendileriyle dost olmayı kabul eden hükümdarlarla yaptıkları, hana yılda bir kere hediyeler (vergi)
vermeyi taahhüt ettikleri bir çeşit tabiiyet anlaşmasıdır. Sorguç ilk Türk devletlerinde hükümdarlık alametidir. Nevbet ise
Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametidir. Yarlığ ise
hükümdar buyruğu anlamına gelir. Karatay, Selçuklularda
bir devlet adamının adıdır.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin İlhanlı istilası nedeniyle çöküş
sürecine girdiği dönemde uç Türkmenleri tarafından kurulan en büyük beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları,
Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’ya hâkim olduklarından dolayı kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin
varisi olarak görmüştür. Bu nedenle Karamanoğulları, Osmanlı devletinin Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlama
çalışmalarını da uzun süre engellemiştir.
Karamanoğulları Beyliğine II. Bayezıd Dönemi’nde kesin
olarak son verilmiştir.
(Cevap D)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Karesi Beyliği, XIII. yüzyılın sonları ile XIV. yüzyılın ortalarında, Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere, kuzeybatı
Anadolu’da hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Adını kurucusu Karesi Bey’den alan beyliğin menşei Danişmendlilere dayanmaktadır. Karesi Bey Balıkesir’de, çöküş halindeki Selçuklu Devleti’nden bağımsızlığını ilan edip kendi adını taşıyan beyliği kurdu. Denizcilik faaliyetlerinde bulunan bu beylik Orhan Gazi döneminde Osmanlılara katılmıştır.

Mesnevi, Divan’ı Kebir ve Fihi ma Fih gibi eserler Mevlana
Celaleddin Rumi’ye aittir. Mevlana, babası Bahaeddin Veled ile birlikte Moğolların önünden kaçarak Belh’ten Anadolu’ya gelmiştir. Şam ve Halep gibi merkezlerde medrese tahsili görmüştür. Konya’da müderrislik yapmıştır. Bütün eserlerini zamanına hâkim olan Fars kültürü nedeniyle Farsça
yazmış olmasına rağmen sadece seçkin bir zümreye değil,
toplumun her tabakasına nüfuz edebilmiştir. Mevlana’nın görüşleri doğrultusunda şekillenen Mevleviye tarikatını ise oğlu Sultan Veled oluşturmaya başlamıştır.
(Cevap E)

9.

(Cevap D)

Anadolu ilk kez I. Mesut Dönemi’nde Türkiye adını almıştır.
Anadolu’daki ilk bayındırlık ve teşkilatlanma hareketleri de
yine I. Mesut Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir. I. Mesut Dönemi’nin bir başka özelliği ise bu dönemde ilk bakır paranın
bastırılmasıdır.

5.

Kösedağ Savaşı’nın en önemli sebebi Ümera çekişmesi olmuştur. Tecrübeli devlet adamları, İlhanlı ordusunun Sivas’ta
beklenmesi, derbentler tutularak zayiat verildikten sonra yorulan düşmanla Sivas’ta karşılaşmayı önerdiler. Ümera çekişmesi burada da kendini gösterdi ve stratejik hatalara yol
açtı. Zira bazı emirler, ihtiyatlı davranmak isteyenleri korkaklıkla itham edip, Erzincan’ın tahribine göz yumulmaması gerektiği, hatta İlhanlıları kendi karargâhlarında basmak gerektiğini söyleyerek Keyhüsrev’i de galeyana getirdiler. Bu durum ise ağır bir yenilgiye yol açtı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap C)

10. Müslümanlara, eski putperest alışkanlıklarını hatırlattığı gerekçesiyle İslamiyet’in ilk dönemlerinde insan resmi yapmak
yasaklanmıştı. Bu nedenle Türk-İslam devletlerinde resim
sanatı gelişme gösterememiştir. Aynı gelenek süsleme sanatında da devam etmiş, bu yüzden yapılan süslemelerde
insan figürü yerine çoğunlukla, bitki ve hayvan figürleri ile
geometrik şekiller kullanılmıştır.
(Cevap D)
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11. İnce Minareli Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı ll. İzzeddin
Keykavus döneminde Konya Selçuk’ta yaptırılmıştır (1264).
XlX. yüzyıl sonuna kadar faaliyetini sürdüren medrese cumhuriyet döneminde “Taş ve Ahşap Eserler Müzesi” olarak
hizmete açılmıştır (1956).
Sırçalı Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında devlet adamı Bedrettin Muslih
tarafından yaptırılmıştır. 1243 yılında yaptırılan medrese 1924
yılına kadar işlevini sürdürmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

(Cevap C)

16. Soruda bahsedilen İtalyan kaşif Marco Polo’dur. 1254-1324
yılları arasında yaşamış olan Marco Polo, 1271 yılında Papa
IX. Gregorius tarafından Kubilay Hanlığına mektup götürmekle görevlendirilmiştir. Bu vesileyle Venedik’ten yola çıkan Marco Polo Anadolu, Mezopotomya, İran, Çin ve bir çok
doğu ülkesini gezmiştir. Yaklaşık yirmi yıl sonra ülkesine dönen kaşif yolculukları boyunca karşılaştığı halkların sosyal
yaşamlarını, törenlerini, ayrıntılarıyla yazdırmıştır. Kitap, Uzak
Doğu ve Afrika’nın Avrupa’da tanınmasına katkıda bulunmuş ve Coğrafi Keşifler’in de bir anlamda ateşini yakmıştır.
(Cevap D)

12. Bursa Yeşil Cami, Edirne Selimiye Camii, Bursa Hüdavendigar Camii ve Edirne Muradiye Camii Osmanlı dönemine ait
yapılardır. Konya Alaaddin Cami ise, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde başkent Konya’da inşa edilmiştir. Taş ve tuğladan yapılmış olan cami, Selçuklu sanatının en önemli mimari eserlerindendir.

17. I. Alaeddin Keykubat ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi
veziri Sadeddin Köpek’tir. Sadeddin Köpek Dönemi’ne damga vurmuş bir devlet adamı ve aynı zamanda devletin baş
mimarıdır. 1235 yılında Konya yakınlarında yaptığı Zazadin
Han günümüzde hala büyük ölçüde ayaktadır.

(Cevap B)

13. Anadolu Selçukluları Dönemi 1077-1308 yılları arasını kapsar. Aynı dönemde Anadolu’da denizcilikle uğraşan sadece
Çaka Beyliği vardı. Beyliğin kurucusu Çaka Bey, Bizans’a
düzenlenen akınlar sırasında esir düşmüş, bir fırsatını bulup
kaçtıktan sonra da İzmir ve çevresini ele geçirerek bağımsızlığını ilan etmiştir (1081).
İstanbul’da iken Bizanslılardan denizciliği öğrenen Çaka
Bey, ilk Türk donanmasını kuran komutan ve ilk deniz komutanı olan Türk beyidir.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

14. Karatay Medresesi, Anadolu Selçuklu Sultanı ll. İzzettin Keykavus zamanında, Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. (1251) Mimarı bilinmeyen medrese “kapalı medrese” tipindedir.

18. Vakıf arazilerinin gelirleri toplum yararına olan eğitim, barınma, beslenme gibi harcandığı için I. ve II. öncülde verilenlere ortam hazırlar. Ordu oluşmasında etkisi yoktur.
(Cevap C)

19. Danişment Gazi’nin Anadolu’da Bizansla mücadelesini anlatan destan Danişmentname’dir.

Anadolu Selçuklu devri çini işçiliğinde önemli bir yeri olan
Karatay Medresesi 1955 yılından beri “Çini Eserler Müzesi” olarak hizmet vermektedir.

(Cevap B)

15. 1256-1487 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli ve
Alanya yörelerinde hüküm süren Türk Beyliği Karamanoğulları’dır. Diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunarak Osmanlı Beyliği ile devamlı rekabet halinde olmuştur.
1243 Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılar’a yenilince Karamanoğulları beyliği bağımsız olmuştur.
Karamanoğulları Konya’ya hakim oldukları için kendilerini
Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi görmüşler ve Osmanlı’yı
çok uğraştırmışlardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Özellikleri verilen beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları, 1256–1487 yılları arasında Orta Anadolu’da hüküm sürmüştür. II. Bayezıd Dönemi’nde Osmanlı Devleti tarafından
varlığına son verilmiştir.
Türkçeyi resmi dil olarak kullanan ilk Anadolu Beyliği Karamanoğullarıdır.
(Cevap E)
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Enderun Mektebi: Devşirme sistemiyle saraya alınan çocukların, Türk-İslam geleneklerine göre eğitilip, yönetim ve askerlik konusunda yetiştirildikleri saray okuludur. Osmanlı Padişahı II. Murat zamanında açılan Enderun, 1909 yılında kapatılarak yerine mülkiye açılmıştır.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

Lonca Sistemi: Her meslek grubu tarafından oluşturulmuş
bir esnaf örgütlenmesidir. Bu teşkilatın ana amacı, gayrimüslim esnaf karşısında Müslüman esnafın gücünü koruyabilmektir.

Anadolu Selçukluları’nda çarşı–pazarda düzeni sağlayan ve
fiyatları denetleyen belediye işlerine bakan görevlilere “Muhtesip” denilirdi. Bu makam, Osmanlı Devleti’nde de aynı isim
ve aynı görevle devam etmiştir.
(Cevap E)

7.

İkta Sistemi: Toprakların vergi gelirlerine göre bölümlere
ayrılması ve rütbelerine göre asker ve memurlara hizmet karşılığı olarak verilmesidir. İkta sistemi sayesinde hazineden
para çıkmadan bir ordu oluşturulmuş ve üretimin devamlılığı sağlanmıştır.

Soruda verilen eserler Mengüceklere aittir. Bu eserlerin yanı sıra Divriği Külliyesi de Mengüceklere ait olup 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.
(Cevap A)

Vakıf Sistemi: Halkın dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hayır amaçlı hizmet veren kuruluşlardır.

3.

I. Dönem Türk Beyliklerinden Mengücekler Sivas, Divriği ve
Erzincan yöresinde kurulmuştur. Divriği Ulu Camii, 1228–
1229 yıllarında Mengücekli Beyi Ahmed Şah tarafından yaptırılmıştır. Bu cami 1985 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınmıştır. Hunat Hatun Külliyesi Kayseri’de yer almaktadır. Alaaddin Camii ve Karatay Medresesi Konya’da bulunmaktadır. Sahip Ata Külliyesi de Konya’da bulunur. Bu eserler Anadolu Selçuklularına aittir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

8.

Mengücekler, Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah
ve Divriği çevresinde kurulmuştur. Bulundukları bölgeleri
Rumlar ve Gürcülere karşı korumuşlardır. Zamanla Erzincan
Kemah ve Divriği kolu olmak üzere ikiye ayrılan Mengücekler’in bu iki kolu Moğol istilasından önce Türkiye Selçuklu
Devleti’ne katılmıştır.
(Cevap B)

(Cevap B)

9.

4.

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış bir
merkezdir. Dolayısıyla Karamanoğulları buraya hâkim oldukları için kendilerini Selçukluların devamı olarak görmüşlerdir. Bu düşünceden dolayı diğer beylikleri hâkimiyetleri altına almak için mücadele etmişlerdir. Osmanlı ile mücadeleleri I. Murat zamanında başlayan Karamanoğulları, II. Beyazıt zamanında tamamen Osmanlıya katılmıştır.

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da Türk komutanlar tarafından beylikler kurulmuştur. Bu beyliklere I. Dönem Türk Beylikleri adı verilmiştir. Soruda yer alan İnançoğulları Beyliği dışında kalanlar I. Dönem Türk Beyliği’dir. Sökmenliler de Van ve Ahlat çevresinde kurulmuş I. Dönem Türk
Beyliği’dir.
Sökmenliler Ahlatşahlar ismiyle de bilinmektedir. Ahi Evran, Ahlatşahlara bağlı bir bölgede doğmuştur. Ve Ahilik
de örgütsel yapısını Ahlatşahlar döneminde kazanmıştır.
(Cevap B)

5.

Yakutiye Medresesi, Erzurum ilinde bulunmaktadır. XIV. yüzyılda yaptırılan bu medrese, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Dört eyvanlı ve kapalı avlulu medreselerin Anadolu’daki en büyük örneğidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

10. Fihi Mafih, Mevlana’nın tasavvufla ilgili konuşmalarının müritleri tarafından yazılmasıyla ortaya çıkmış bir eserdir. Divan-ı Kebir adlı eserinde Mevlana, sevgi ve aşk konularını
işlemiştir. Mevlana’nın Selçuklu devlet adamlarına ve yakınlarına yazdığı mektupların derlemesinden oluşan eseri ise
Mektubat’tır.
(Cevap C)
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11. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun değişik bölgelerinde Türk Beylikleri kurulmuş bunlara I. Dönem Türk
Beylikleri adı verilmiştir. 1243 yılında Anadolu Selçukluları ve
ilhanlılar arasında yapılan Kösedağ Savaşı’nı İlhanlılar kazanmıştır. Bu savaş sonucunda Anadolu’da merkezî otorite
bozulmuştur. Böylece uç bölgelere yerleştirilen Türkmen
Beyleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. İşte bu
bağımsızlık hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan beyliklere II. Dönem Türk Beylikleri denmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

16. Soruda özellikleri verilen ilim adamı İbni Bibi’dir. Amidi ve Şirazi daha çok mantık ve kelam ile uğraşmışlardır. Ravendi
ve Aksarayi de aynen İbni Bibi gibi tarihçidir.
(Cevap C)

17. Artuklular devrinin en tanınmış bilim insanlarından biri El Cezeri’dir. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin ilk kurucusudur. Cezeri, dişli çarklarla
çalışan çeşitli makineler su saatleri, kendiliğinden kesilip
akan fıskiye mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler yapmayı başarmıştır.

(Cevap E)

12. Süleyman Şah, İznik’i fethetmiş ve kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti yapmıştır. Fakat I. Haçlı seferine
karşı koyamayan Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçaslan, başkenti İznik’ten Konya’ya taşımıştır. Bu bilgilere göre İznik ve
Konya Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmıştır.

(Cevap D)

(Cevap D)

Aynı meslek dalındaki insanların bir araya gelerek oluşturdukları esnaf teşkilatlanmasına Lonca (Ahi) Teşkilatı denmektedir. Bu örgütlenme Anadolu Selçuklu Devleti’nden Osmanlı’ya miras kalmış ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda
da Ahilerin Osman Bey’e gösterdiği destek etkili olmuştur.
Ticaret ve toplum hayatını yönlendiren Lonca Teşkilatı halkla devlet arasında aracı bir rol üstlenmiştir. Fakat devlet yönetimine etkisi olmamıştır. Lonca Teşkilatı’nın Anadolu Selçuklularından beri devam etmesi süreklilik arz ettiğinin göstergesidir. Ancak Lonca Teşkilatı diğer devletlerle değil, ülke içindeki Müslüman esnaflar arasında ekonomik iş birliğini sağlamıştır.

TARİH SORU BANKASI

13.

18. Hacı Bektaş-ı Veli, hoşgörü ve insan sevgisini yaymaya çalışmış, Anadolu’nun Türkleşmesine hizmet etmiş bir Türk sofisidir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşüncelerini temel alan ve bu
düşünüşü tarikat hâline getiren Balım Sultan’dır. Bektaşiliğin temel kitabı olan Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli’nin en önemli eseridir.

(Cevap B)

(Cevap B)

19. Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu
Süleyman Şah tarafından 1077’de İznik’te kurulmuştur. Anadolu Selçukluları deniz ve kara ticaretine büyük önem vermişlerdir.

14. Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulmuş, Bayburt, Kars
ve Trabzon’a kadar genişlemiştir. I. Dönem Beylikler içerisinde ilk kurulan beylik Saltuklulardır. Haçlı ve Gürcülere karşı mücadele ederek bulundukları bölgeleri savunmuşlardır.
Saltuklular önemli mimari eserler bırakmışlardır. Bunlar arasında; Tepsi Minare, Kale Camii, Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti, Üç Kümbetler bulunmaktadır.

Bu amaçla;
• kervansaraylar inşa etmişler,
• Karadeniz ve Akdeniz’de Alanya ve Sinop gibi önemli ticaret limanlarını ele geçirmişler,
• kervan yollarının güvenliğinin sağlanmasına çalışmışlar,

(Cevap D)

• karada haydutların, denizde korsanların saldırısına uğrayarak malları yağmalanan tüccarların zararlarını karşılamışlardır.
(Cevap E)
KAPLAN AKADEMİ

15. Anadolu Selçuklu Devleti kurulunca ilk başkenti İznik olmuştur. Fakat I. Haçlı Seferine karşı başarılı olamayan Selçuklular, İznik’i bırakıp başkentlerini Konya’ya taşımışlardır. Danişmentlilerin Selçuklular tarafından yıkılmasıyla Kayseri de
Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir şehri haline gelmiştir. Kayseri ve Konya’da Anadolu Selçuklularına ait eserler bulunmaktadır. Fakat Bursa şehrine hâkim olamayan Selçuklular
burada mimari eserler bırakamamışlardır.

Divan-ı Kebir ve Fihi Mafih, Mevlana’ya ait eserlerdir. Yunus Emre’nin eseri ise Risaletün Nushiyye’dir. Garipname’nin yazarı ise Âşık Paşa’dır.

(Cevap A)

20. Osmanlı padişahı I. Murat, Türk siyasi birliğini sağlamaya
çalışırken barışçı politikalar izliyordu. Buna örnek olarak Hamitoğlu Beyliği’nden seksen bin altın karşılığında satın alınan Yalvaç, Karaağaç, Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir toprakları gösterilebilir.
(Cevap B)
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TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ
Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah, I. İzzettin Keykavus’un fütüvvet teşkilatına kabulüyle ilgili merasimleri yerine getirmek
üzere meşhur alim Sühreverdi’yi elçi olarak Anadolu’ya göndermiştir. Sühreverdi için Selçuklu sarayında sultan, devlet
büyükleri ve komutanların katıldığı bir tören düzenlenmiştir.
Bu merasimde I. İzzeddin Keykavus’a Fütüvvet elbisesi giydirilmiştir.
Sühreverdi, Fütüvvet Teşkilatı’nın nizamnamesini ilk hazırlamış olan alimdir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

(Cevap E)

2.

Soruda yer alan savaşlar I. Kılıçarslan zamanında Haçlılar
ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Eskişehir
ve Ereğli Savaşlarında etkili olamayan Selçuklu ordusu, Merzifon savaşı ve Konya-Ereğli savaşlarında Haçlı ordularına
karşı başarılar elde etmiştir.
(Cevap E)

7.

Soruda verilen eşleştirmelerden sadece III. öncülde yer alan
ifade doğrudur. Sinop’un fethi I. İzzeddin Keykavus döneminde, Alaşehir Savaşı ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında gerçekleşmiştir.

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Süleymanşah (1196-1204), 1202
senesinde Gürcistan seferine çıkmıştır. Süleymanşah 25 Mayıs 1202’de Erzurum önlerine gelmiş, kendisini karşılamaya
gelen Saltuklu beyini yakalatıp hapsettirmiştir. Sultanın Erzurum’a kendi kardeşi Tuğrulşah’ı tayin etmesi üzerine de
Saltuklu beyliği sona ermiştir. Nitekim bu gelişme II. Süleyman Şah döneminin en önemli gelişmesidir.
(Cevap B)

(Cevap C)

8.

Dilmaçoğulları → Bitlis ve Erzen çevresi
Yınaloğulları → Diyarbakır

A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan beylikler 1243 Kösedağ savaşından sonra kurulmuştur. Dolayısıyla II. Dönem
Türk beylikleri arasında yer alır. Fakat Dilmaçoğlu beyliği
1071 Malazgirt savaşından kısa bir süre sonra Bitlis’te kurulmuş olup I. Dönem Türk beyliğidir.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

Çubukoğulları → Harput (Elazığ)
Saltuklular → Erzurum
Ahlatşahlar → Mardin, Harput ve Hasankeyf çevresinde kurulmuştır.
I. Dönem Türk Beylikleri’nden olan Dilmaçoğulları, Saltuklular ve Artuklular ile birlikte Haçlılara karşı savaşmıştır.
(Cevap E)

9.

4.

B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan mimari eserler Danişmentlilere aittir. Fakat Hacı Kılıç Camii Anadolu Selçuklu Camiileri içerisinde yer alır.

(Cevap E)

Her üç gelişme de I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine aittir.
Antalya 1206 yılında alınmıştır. 1211 tarihinde yapılan Alaşehir Savaşı da Keyhüsrev dönemine ait olup Sultan bu savaşta şehit düşmüştür. Ayrıca I. Keyhüsrev Kayseri’de 1207 yılında kız kardeşi Gevher Nesibe adına bir tıp medresesi ve
darüşşifası yaptırmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Danişmentliler Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri ve Malatya havalisinde hüküm süren Türkmen hanedanıdır. Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan bu beyliğe 1178 yılında Malatya’yı
ele geçirerek son veren Anadolu Selçuklu Sultanı ise II. Kılıçarslan’dır.

(Cevap C)

10. Saltuklular, Erzurum bölgesine Türklük vasfını kazandırmış
ve bununla ilgili olarak bölgede pek çok tarihi eser bırakmış
bir hanedandır. Melik Gazi’nin yaptırdığı Kale Camii ve Tepsi Minare Nasıreddin Muhammed’in 1179’de inşa ettirdiği
Ulu Camii, biri İzzettin Saltuk’a ait olan Üç Kümbetler günümüze kalan Saltuklu eserleridir. Bu türbenin yanında birde
zaviye vardır. Mama Hatun da Tercan’da bir kervansaray ve
türbe yaptırmıştır. 1232 senesinde Ebu Mansur tarafından
inşa ettirilen Micingerd Kalesi, Saltuklular’dan günümüze
ulaşan diğer önemli bir eserdir.
(Cevap C)
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11. Anadolu Selçuklu Devleti 1308 yılında II. Mesut’un ölümüyle sona etmiştir. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan beylikler 1308 yılından önce kurulmuştur. Fakat Dulkadiroğlu
beyliğinin kuruluş tarihi 1337’dir. Dulkadiroğulları, Maraş ve
Elbistan civarında ortaya çıkmış bir Türkmen beyliğidir.
Oğuzların Bozok koluna bağlı olan Dulkadirli Türkmenlerinin reisi Zeyneddin Karaca, Eretna Devletinden Elbistan’ı alarak beyliğini kurmuştur. (1337)
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

16. Mevlana’nın Mektubat adlı eseri Anadolu Selçuklu Devlet
adamlarına ve yakınlarına yazdığı mektuplardan oluşur. Fihi Mafih Mevlana’nın meclislerdeki konuşmalarıdır.
(Cevap D)

17. Eretnaoğulları Orta Anadolu’da kurulmuştur. Candaroğulları Karadeniz tarafında, Dulkadiroğulları güneyde, Taceddinoğulları kuzeyde kurulmuştur.

12. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan eşleştirmeler doğrudur. Fakat Evdir Han I. İzzettin Keykavus döneminde Antalya-Burdur yolu üzerinde yaptırılmış olup Anadolu Selçuklularına ait bir mimari yapıdır.

(Cevap B)

13. Dulkadiroğulları Elbistan, Maraş merkezli kurulmuştur. Antep, Kırşehirede hakim olmuşlardır. Adana’da Ramazanoğulları Beyliği olarak ayrı bir beylik kurulmuştur.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Felekname 1301 yılnında Şeyh Ahmedi Gülşehri tarafından
kaleme alınmıştır. Farsça yazılan eser din ve tasavvuf konularının işlendiği didaktik bir yapıdadır.
(Cevap E)

19. I. Alaaddin Keykubat Dönemi Anadolu Selçuklu Devleti’nin
en parlak dönemidir. Bu dönemde Alanya alındı. Suğdak’ı
alarak Kıpçak ve Rus knezleri itaat altına aldı.

14. Yassıçemen Savaşı (1230)
Miryokefelon (1176)
Baba İshak İsyanı

(Cevap D)

Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi’nde diğer gelişmeler ise;
Haçlılar ile mücadele, Kösedağ Savaşı gibi olayları sayabiliriz.

15. Malazgirt Savaşı, Saltukoğulları, Artukoğulları, Mengücekoğulları ve Danişmentler’in,
Kösedağ Savaşı ise 2. beylikler dönemi olan; Osmanoğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları gibi beyliklerin kurulmasına zemin hazırladı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Soruda verilen eserlerin (Makalat ve Besmele Şerh-i) yazarı Hacı Bektaş’ı Veli’dir. Şathiye, Kitabul-Fevaid Bektaşi’nin
diğer eserleridir.
(Cevap E)
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AVRUPA TARİHİ
Coğrafi Keşifler öncesinde Avrupalılar Akdeniz limanlarını
kullanıyorlardı. Fakat keşifler sonunda doğuya giden farklı
yollar buldular. Örneğin Afrika kıtasını dolaşarak Hindistan’a
gittiler. Böylece Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
Venedikli gezgin Marco Polo’nun (1254-1324) arkadaşı
Rustichella da Pisa’ya yazdırdığı kitabı Uzakdoğu ve Afrika’nın Avrupa’da tanınmasına büyük bir katkıda bulunmuştur.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Haçlı seferleri, XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı
dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve kutsal sayılan
Kudüs’ü geri almak gerekçesiyle yapılmıştır. Bu seferlerin
düzenlenmesinde Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının
faaliyetlerinin büyük etkisi olmuştur.
Haçlı seferlerinin başlatılmasındaki en etkin isimler Papa
II. Urban ve keşiş Piyer’dir.
(Cevap A)

(Cevap E)

2.

1789 Fransız İhtilali, bir milletin tarihsel köklerini bularak, yeniden hayata tutunmasının ve gelişmesinin somut bir kanıtıydı. Bu bakımdan milletleşme ve ulus-devlet olma düşüncesinin hızla yayılmasını sağladı. Milliyetçilik akımı Avrupa’da
ve dünyada daha sonraki süreçlerde, eski imparatorluk yapılanmalarının dağılmasına ve yıkılmasına yol açtı.

7.

(Cevap C)

Rönens ve reform hareketleri sonucunda Ortaçağ Avrupası’nın skolastik düşüncesi yıkılarak onun yerini özgür düşünce almış, rönesans ve reformun getiriği bu özgür düşünce
ortamı bilim rönesansına, yani aydınlanma çağın yol açmıştır.
(Cevap C)

4.

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

3.

Haçlı seferleri Kudüs’ü Müslümanların elinden almak amacıyla XI. ve XIII. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. Toplamda sekiz kez düzenlenen bu seferlerden dördüncüsü Katolik Venedik’in girişimleriyle Ortodoks Bizans üzerine yönelmiştir.

Fransız İhtilali’nden sonra yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hazırlanmasında ABD’nin (lll) 4 Temmuz 1776’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi etkili olmuştur.

8.

(Cevap D)

9.

Büyük bir bölümü Thomas Jefferson tarafından yazılan
ABD Bağımsızlık Bildirisi insan haklarının gelişimine de
büyük katkı yapmıştır
(Cevap C)

Dünya savaşlarında önemli bir yeri olan top, ilk kez İngiltere tarafından yüzyıl savaşlarında 1346 Kresy Savaşı’nda Fransızlara karşı kullanılmıştır.

Coğrafi Keşifler sonrası Avrupa’da ortaya çıkan sanatçı ve
bilginleri himaye eden sınıfa mesen denmiştir. Bu sınıfın sanatçılara verdikleri destek ileride Rönesans’ın doğmasına
zemin hazırlamıştır.

5.

Reform hareketleri sonucu eğitim kilise ve manastırlardan
alınarak laik bir yapıya kavuşmuştur. Reform hareketi sonucu Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm İngiltere’de Anglikanizmin ortaya çıkmasıyla mezhep birliği bozulmuştur. lll. öncülde verilen Hümanizm, Rönesans’ın sonucu
ortaya çıkan bir kavramdır. Özgür düşüncenin gelişimine katkı sağlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

10. Akdeniz limanları XI. ve XIII. yüzyıllarda gerçekleşen Haçlı
seferleri sonrası önem kazanmıştır. XV. ve XVI. yüzyıllarda
gerçekleşen Coğrafi Keşifler neticesinde önemini yitiren limanlar, XIX. ve XX. yüzyılda Süveyş kanalının açılmasıyla
tekrar önem kazanmıştır.
(Cevap D)
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11. Donatello, edebiyat alanında değil, heykeltıraşlık alanında
öne çıkan bir sanatçıdır. Rönesans döneminde Antik Dönem
heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir. Donatello, Giberti, Mikelanj gibi sanatçılar da
bu alanın önde gelen ustalarındandır.
Rönesans terimi ilk kez, İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından kullanılmıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

AVRUPA TARİHİ

12. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin üretim sürecine getirdiği en önemli yenilik elle üretime dayalı imalathane yerine seri üretime dayalı fabrika düzenidir. Makineli üretime geçişle beraber iş ve işçi sınıfı da ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfının
ortaya çıkmasıyla beraber Avrupa’da sosyalist akımlar yaygınlaşmıştır. Sanayi üretiminin başlaması hammadde ve pazara ihtiyacı artırdığı gibi, köyden kente göçü de artırmıştır.

13. Coğrafi Keşifler XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar ki dönemde yeni yerlerin bulunması olarak ifade edilebilir. Bu keşifler
sonucunda yeni kıtalar, ülkeler, insanlar ve ürünler tanınmıştır. İnka, Aztek ve Mayalar da coğrafi keşifler sırasında ortaya çıkarılmış uygarlıklardır. Amerika kıtasının yerlileridir. Ayrıca Minos Uygarlığı Girit’te yaşamış bir uygarlıktır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap C)

16. V. Karl’ın en büyük hedefi Ortaçağ Avrupası’nda Karolenj İmparatoru Carolus Magnus’un (742-814) kısa süreyle olsa da
gerçekleştirdiği şekilde Hristiyan Avrupa’yı kendi idaresindeki büyük bir imparatorluk çatısı altında birleştirmekti. Ama
V. Karl’ın bu emeline ulaşması Osmanlı tarafından engellenmiştir. Kanuni Katoliklere karşı protestanları destekleyerek
bu planı bozmuştur.
(Cevap E)

17. 1535’te İstanbul’a gelen Fransız elçisi La Forest, Osmanlıların bir sene sonra karadan ve denizden bütün kuvvetleriyle
Habsburglara karşı saldırıya geçmesini ve kralına bir milyon
duka altın yardımında bulunulmasını talep etmişti. İran seferi sonrasında Osmanlılar Fransa ile girişilecek ortak harekatı ele aldılar. Buna göre Osmanlı kuvvetleri Arnavutluk’tan
İtalya’ya çıkacak, Fransızlar da Lombardiya’ya gireceklerdi.
Kararlaştırılan ortak harekatın ilk planı 1537-1538’de uygulamaya geçirildi. Osmanlılar, İtalya’nın istilasına bir hazırlık
olarak Korfu Adası’na yönelik bir sefer düzenlediler. Böylece Fransız ve Osmanlı askerleri ilk defa ortak bir harekatta
bulundu.
(Cevap D)

18. “Hrıstiyan Şovalyesi’nin El Kitabı” adlı eser hümanist akımının önde gelen temsilcilerinden Erasmus’a aittir. Erasmus
kitabında Katolik kilisesinde ıslahatlar yapılması gerektiğini
dile getirmiş ve fikirleri kısa zamanda Avrupa’da yayılmıştır.
1504 yılında yayınlanan eseri Martin Luther üzerinde de etkili olmuştur.
(Cevap A)

14. Viyana Kongresi, Napolyon savaşlarından sonra Avrupa’nın
bozulan siyasi dengesini tekrar kurmak üzere Avusturya öncülüğünde toplanmıştır. Kongrede milliyet esası göz ardı edilerek Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilmiştir. Bu çerçevede Belçika da Hollanda ile birleştirilmiştir. Belçika ancak
1830 İhtilallerinden sonra ayrı bir devlet durumuna gelmiştir.

19. İngiltere’nin Amerika kıtasında oluşturduğu on üç koloni ağır
vergiler ve siyasi istekler sebebiyle 1775’te İngiltere’ye karşı isyan etmiştir. 8 yıl süren savaşın ardından Paris’te yapılan toplantılar neticesinde 1783 Versay Antlaşması ile İngiltere ABD’nin bağımsızlığını kabul etmiştir.
Bağımsızlık savaşında ABD kolonilerine Fransa ve İspanya yardım etmiştir. Nitekim Amerika’daki özgürlük heykeli, Fransa’nın ABD’ye yüzüncü yıl hediyesidir.

15. İtalya 1870 yılında Piyemonte krallığının öncülüğünde siyasi birliğini tamamlamıştır. Ardından da Avrupa’da etkin bir
güç olarak sömürgecilik faaliyetlerine hız vermiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap C)

(Cevap E)

20. Işığın parçacıklardan oluştuğu teorisi Newton’a aittir. 16421727 yılları arasında yaşamış olan Newton bu teorisiyle ilk
yansıtmalı teleskopun geliştirilmesini sağlamıştır.
(Cevap C)
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Alaaddin Paşa ilk Osmanlı veziri olup Orhan Bey’in kardeşidir. Murat zamanında ikinci bir vezir daha atanınca birincisine vezir-i azam denmeye başlanmıştır. Bu makama şehzadelerden sonra dışarıdan vezir yapılan ilk kişi Çandarlı Kara
Halil Hayreddin Paşa’dır. Ayrıca Çandar I. ile beraber başka
vezirde olunca I. Vezire Vezir-i Azam denmiştir. Çandarlı ilk
Vezir-i Azam’dır. İlk vezir derse Alaaddin Paşa, ilk Vezir-i Azam
derse Çandarlı Kara Halil Paşa’dır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap B)

1298 yılında İlhanlı Hükümdarı Gazan Han, Anadolu Selçuklu tahtına II. Mesut yerine III. Alaeddin Keykubad’ı geçirmiştir. Moğol kumandanlarından “Sülemiş” bu durumu kabullenmeyerek 1299 yılında Anadolu’da Gazan Han’a karşı bir
isyan çıkarmıştır. Bu isyan uç bölgelerdeki İlhanlı kontrolünü zayıflatmış ve Türkmen beyliklerinin bağımsız hareketlerine sebep olmuştur. Nitekim Osman Bey de bu karışık ortamdan faydalanmış ve 1300 yılına doğru daha bağımsız hareket etmeye başlamıştır.
(Cevap D)

2.

7.

İlk Osmanlı sikkesinin Osman Bey zamanında basıldığı konusu tartışmalıdır. Genel kabul ise ilk sikkenin Orhan Bey
döneminde basıldığıdır. Günümüze ulaşan ise ilk bakır sikkeler I. Murad zamanında akçelerin yanı sıra mangır denen bakır sikkelerdir. Yöresel kullanım için ve akçenin alt birimi olarak darbedilen mangırlar zengin süsleme motifleriyle Osmanlı sikkelerinin en renkli malzemelerini oluşturmaktadır.
En fazla bakır para, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde basılmıştır.

Osman Bey’in çağdaşı olan Bizans tarihçisi Pachimeres’in,
1260-1307 yılları arasındaki olaylardan bahsettiği eseri, Osman Bey’in adının geçtiği ilk tarihî kaynaktır. Osman Bey’in
bir Bizans kuvvetini Bafeus denen yerde yenilgiye uğratmasından bahseden Pachimeres, Osman Bey’i bir askerî lider
ve bir tarihî şahsiyet olarak ilk kez zikreden kişidir. Bu sebeple Osman Bey’in tarihî kimliğinin ortaya çıkması 1302
Bafeus (Koyunhisar) Savaşı ile ilişkilendirilir.
Bafeus Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans arasında yapılan ilk savaştır.

(Cevap B)

(Cevap E)

3.

Osmanlı Beyliği ilk kez 1352 yılında Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Rumeli’ye geçmiş ve bu ilerleyiş ileriki yıllarda artarak devam etmiştir. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçmesinde Karamanoğullarının desteği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Karamanoğulları, Osmanlıları desteklemediği gibi onun en büyük rakiplerinden birisi olmuştur.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

8.

I. Kosova Savaşı, Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyetinin geleceğini tayin eden önemli bir savaştır. 28 Haziran 1389’da
Sırp Despotluğu ve onun müttefik güçlerine karşı yapılan savaş Osmanlı güçlerinin kesin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. I.
Murat ve Sırp Knezi Lazar’ın hayatını kaybettiği bu savaştan
sonra Sırp Despotluğu Osmanlıya bağlı hâle gelmiş ve Tuna Nehri’nin güneyinde Macarlardan başka Osmanlıya karşı koyacak güç kalmamıştır. Bu savaş Türklerin Balkanlardaki yerini sağlamlaştırmıştır.
(Cevap E)

4.

9.

Yıldırım Bayezit (1389-1402) İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı
padişahıdır. Yıldırım Bayezit, Bizans’ın Osmanlılara vergi vermesi, İstanbul’da camisi ve mahkemesi olan bir Türk mahallesinin kurulması ve Haliç’in kuzeyinde bir Türk garnizonunun bulunması koşullarıyla kuşatmayı kaldırmıştır.
Yıldırım Bayezıd savaşta esir düşen ilk ve son Osmanlı
padişahıdır. Timur’a esir düşmüş ve esaret altındayken
ölmüştür.
(Cevap C)

(Cevap E)

Özellikleri verilen şehir İznik’tir. 2 Mart 1331’de Orhan Bey
tarafından ele geçirilmiştir. Son derece önemli bir şehir olan
İznik’in düşmesi, Türkmen dünyasında büyük yankı uyandırırken Orhan Bey’e de büyük bir itibar kazandırmıştır. İznik’in düşmesinden sonra Bizans imparatoru bu durumu kabullenip 1333 yılında Orhan Bey’le bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Hatta bu anlaşma gereğince Osmanlıya haraç ödemeyi de kabul etmiştir.

10. Osmanlı Devleti bazı istisnalar dışında genel olarak savaş
yoluyla toprak elde etmiştir. Bu istisnalardan ilki Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Karaağaç’ın Osmanlı himayesine giren Hamidoğlu Hüseyin Bey tarafından para karşılığı
Osmanlıya devredilmesidir. Diğeri ise I. Murat’ın oğlu Bayezit’i Germiyanoğlu Süleyman Bey’in kızıyla evlendirmesi sonucu Kütahya, Emet, Tavşanlı ve Simav’ı çeyiz olarak Osmanlıya vermesidir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

Fatih Sultan Mehmet padişahlığı süresince (1451–1481) Anadolu, Balkanlar, Karadeniz, Ege gibi bölgelerde fetih politikası uygulamıştır. Bunun yanı sıra devlet içinde de güçlü olabilmek için merkezî otorite önünde büyük bir tehdit oluşturan Vezir Çandarlı Kara Halil Paşa’yı idam ettirmiş ve yönetimde devşirme kökenlilere ağırlık vererek kul sistemini geliştirmiştir. Bu gelişmeler devletin, imparatorluğa dönüşmesinde önemli dönemeçler olmuştur.

(Cevap B)

(Cevap D)
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11. 1371 Çirmen Savaşı sonunda Balkan kapıları Türklere açılmıştır. Bu savaştan sonra birçok Sırp prensi I. Murat’a bağlılığını bildirirken haraç vermeyi ve gerektiğinde asker göndermeyi de kabul etmiştir. Ayrıca Bizans’ın Batı ile olan bağlantısı da bu savaştan sonra büyük oranda kesilmiştir. 1448
yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan II. Kosova Savaşı ise Türklerin Balkanlardaki varlığı açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaş sonucunda Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ

(Cevap C)

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı Tarihinde
en uzun süre sadrazamlık yapan kişidir. Ayrıca Yeniçeri
Ocağı teşkilatının fikir babasıdır.
(Cevap A)

17. Osmanlılarda ilk madenin işletilmesi Osman Bey zamanında gerçekleşmiştir. Bilecik’in fethi ile buradaki demir madeni işletilmiştir.
TARİH SORU BANKASI

13. Özellikleri verilen Osmanlı âlimi Dursun Fakih’tir. Fıkıh ilmindeki derin bilgisinden dolayı kendisine Fakih unvanı verilmiştir. Osmanlının ilk kadısı olan Dursun Fakih, bir Osmanlı
padişahı adına hutbe okuyan ilk âlimdir.

(Cevap B)

16. I. Murad ve I. Bayezıd dönemlerinde başvezirlik yapan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa hem askeri hem de idari yetkileri elinde toplayan ilk vezirdir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ilk kazaskeridir.

12. Osmanlı Devleti’ni merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmek isteyen ilk padişah, Yıldırım Bayezit’tir. Bayezit bu amaçla birçok sefere çıkmış ve devletin topraklarını genişletmeye çalışmıştır. Batı Anadolu’daki Türkmen beyliklerini Osmanlı idaresine bağlayan Bayezit, bu bölgelerin yönetimini eski Türkmen ailelerine vermek yerine doğrudan başkentten tayin
edilen şahsiyetlere bırakmış; böylece beylikleri doğrudan
Osmanlı idaresine almıştır. Aydın, Saruhan, Germiyan, Menteşe, Hamid kendi isimlerini muhafaza ederek Osmanlı’nın
birer sancağı durumuna getirilmişlerdir.
(Cevap C)

15. I. Murad kardeşleri İbrahim ve Halil’i katleden ilk Padişah olmuştur. Hatta I. Murad Oğlu Savcı’yı Bursa Sancağı’na göndermiş, oğlu da tahta göz koyunca O’nu da idam ettirmiştir.

(Cevap A)

18. Akçelerde ilk defa darp yerinin yazılması Orhan Gazi Dönemi’nde, Bursa fethinden sonra olmuştur. 1327 yılında bastırılan bu akçede basım yeri, tarihi ile birlikte Kelime-i Şehadet, dört halifenin isimleri ve Kayı boyunun simgesi gibi bilgiler vardır.
(Cevap B)

Dursun Fakih, Şeyh Edebali’nin mürididir. Onun Karacahisar’da okuduğu ilk hutbe Osmanlının istiklal alameti için
okunan ilk hutbedir.
(Cevap A)

Şeyh Bedrettin ilmi, felsefi ve siyasi görüşlerini “Varidat”
adlı eserde toplamıştır.

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

14. Şeyh Bedrettin İsyanı Çelebi Mehmet yani I. Mehmet zamanında çıkmıştır. İran’daki tasavvuf bilginlerinden etkilenen
Şeyh Bedrettin, düşüncelerini yaymak amacıyla yoğun faaliyet içerisine girmiş ve her tarafa düşüncelerini anlatacak
kişiler göndermiştir. I. Mehmet Dönemi’nde önce Şeyh Bedrettin’in müritlerinden Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa Anadolu’da, arkasından da Bedrettin Rumeli’de ayaklanma çıkarmıştır. Bu isyanlar bastırıldıktan sonra Şeyh Bedrettin yargılanarak idam edilmiştir (1420).

19. Tuğra, hükümdarın ve babasının isminin nakşedildiği bir
semboldür. Osmanlı Devleti’nde tuğra çeken ilk padişah Orhan Bey’dir. Osmanlı tuğraları sonradan arma şeklini alarak
paralarda, resmî binalarla resmi kağıtların üzerinde ve hüviyet varakalarında kullanılmıştır.

(Cevap C)

20. 1402-1413 yıllarını kapsayan Fetret Devri’nde Yıldırım Bayezıd’ın oğulları arasında taht kavgası yaşanmıştır. Yıldırım Bayezıd’ın Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşmesinden sonra padişahın dört oğlu, İsa, Musa, Süleyman ve Mehmed
arasında 11 yıl süren bir mücadele başlamıştır. Yıldırım Bayezıd’ın diğer oğlu Kasım ise bu taht mücadelelerine hiç katılmamıştır.
(Cevap C)
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II. Murat 1421-1451 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu dönemin en önemli olayları, düzmece Mustafa isyanı, Balkanlardaki ilk antlaşma olan Edirne-Segedin Barışı, Haçlılarla
yapılan Varna ve II. Kosova savaşlarıdır. Kurumsal anlamda
da Enderun sisteminin kurulması ve devşirme sisteminin kanunlaşması çalışmaları yapılmıştır. Buçuktepe İsyanı ise 1446
yılında yani II. Mehmed’in ilk saltanatı esnasında meydana
gelmiştir. Bu olaydan sonra II. Murat tekrar tahta çıkmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
Kösedağ ve Ankara savaşları ülkede egemenlik mücadelesini ortaya çıkarmıştır. Kösedağ Savaşı’nda devlet, otoritesini kaybetmiş ve beylikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Selçuklu sultanları tahta geçmek için mücadele etmişlerdir. Ankara Savaşı sonrasında da Osmanlı Devleti fetret dönemine
girmiş, Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgası başlamıştır.
(Cevap E)

II. Murat “Muradi” mahlasıyla şiirler yazmıştır.
(Cevap D)

2.

7.

Yıldırım Bayezıd 1396 yılında Haçlılarla yapılan Niğbolu Savaşı’ndaki başarısından dolayı Abbasi halifesi I. Mütevekkil’den “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı almıştır. Yavuz Sultan
Selim, Ayasofya Camii’nde yapılan bir törenle, son Abbasi
halifesi III. Mütevekkil’den “Haremeyn-i Şerifeyn” yani Mekke ve Medine’nin hizmetkârı unvanını almıştır. Bilindiği gibi
halifelik Yavuz Sultan Selim ile birlikte Osmanlı Devleti’ne
geçmiştir. Bu sebeple IV. Murat döneminde halifelik Osmanlıdaydı.

3.

Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetih politikası
gaza ve cihat anlayışı üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı
ilk fetihler batı yönünde gerçekleşmiştir. Kurulan ilk eyalet
de Rumeli eyaletidir. Batı yönünde fetihler ilerleyince Anadolu’ya yönelen Osmanlı, buradaki fetihleri sonucu ikinci
eyaletini Anadolu’da kurmuştur. Eyaletleri yöneten kişilere
beylerbeyi dendiği için eyaletin diğer adı beylerbeylik olarak geçer.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap D)

8.

(Cevap B)

4.

Yıldırım Bayezid’in Balkanlarda ilerlemesi ve İstanbul’u kuşatması üzerine Papanın girişimleriyle bir Haçlı ordusu hazırlanmıştır. 1396 yılında Haçlı ordusuyla yapılan Niğbolu Savaşı’nda Osmanlı ordusu galip gelmiştir. Bu başarısı karşısında Yıldırım Bayezıd’e Halife tarafından “Sultan-ı İklim-i
Rum” unvanı vermiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin İslam
dünyasındaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır.

9.

KAPLAN AKADEMİ

B, C, D ve E seçenekleri Bizans İmparatorluğu için olumsuz
gelişmelerdir. Bu gelişmeler devleti yıpratır ve zayıflatır. Dolayısıyla bu olayların yaşandığı Bizans, Osmanlı’ya karşı fazla etkili olamamış ve devlet kısa sürede gelişmiştir. A seçeneğindeki ifade ise bir devlet için olumludur. Dolayısıyla bir
devleti yıpratmaz onu geliştirir.

Sultan II. Murad’ın oğlu II. Mehmed lehine tahttan feragat etmesini devletin devamlılığı için tehlike gören sadrazam Çandarlı, Halil Paşa 1446’da bir isyan tertip etmiştir. (Buçuktepe
Olayı). Başkentteki kargaşayı bahane eden veziriazam, II.
Murad’ı gizlice payitahta davet etti. Babasının geldiğinden
haberdar olmayan genç sultan yaşanan oldu bitti karşısında II. Murad lehine tahttan çekilerek veliahtlığı kabul ettiğini
duyurmak mecburiyetinde kaldı. (Mayıs 1446)
(Cevap A)

(Cevap A)

5.

Fetret Devri’nin ardından nihayet tek başına tahta çıkan I.
Mehmed, Osmanlı Devleti’ni ihya etmek için saltanatı boyunca karşılıklı dengeleri ustaca gözeten nazik ve ölçülü bir
siyaset takip etti. I. Mehmed 1413’te Edirne’de kabul ettiği
Bizans, Sırbistan, Eflak, Mora despotluğu ve Atina Prensliği
gibi devletlerin elçilerine dostluk ve barış sözü vererek iktidarının çatışmadan mümkün olduğunca uzak kalmaya yönelik arzusunu beyan etti. Tahta sağlam şekilde yerleşen I.
Mehmed’in ilk hedefi, Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etmeyi istediği Anadolu oldu. 1414’te Batı Anadolu’da menfaat sahibi Cenevizliler, Rodos Şövalyeleri, Germiyan ve Menteşeoğulları ile anlaşan I. Mehmed, Cüneyd Bey üzerine yürüyüp Aydın ili topraklarını tekrar bir Osmanlı Sancağı haline getirdi.

(Cevap A)

Karesioğuları 1341’de Gelibolu yarımadasına asker çıkarmış ve bir müddet Truva’ya hakim olmuştur. Menteşeoğlu
Mesud Bey 1300 yılında donanması ile denizlerde başarılar
elde etmiş, Rodos adasının bir kısmını Rumlardan almışsa
da tamamını elde edememiştir. Saruhanoğlu beyliğinin kurucusu Saruhan Bey oluşturduğu donanma ile Cenevizlilerin elindeki Ege kıyıları ve adalarına seferler düzenlemiştir.
Aydınoğlu Umur Bey ise Sakız, Bozcaada ve Mora’ya seferler düzenlemiştir. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuş ve faaliyetleri de burayla sınırlı kalmıştır.
Yani Candaroğulları Ege adaları ve Trakyaya geçmemiştir.
(Cevap D)
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10. Osmanlı ordusunun 1388’de Ploşnik’te Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilmesi sonucunda Avrupa’da yeni bir haçlı ordusu oluşturuldu. Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan çıkarmayı
amaçlayan Haçlı Ordusu, Kosova’da I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşılaştı. I. Murat, Haçlı kuvvetlerini
28 Haziran 1389’da Kosova Ovası’nda bozguna uğrattı. Yapılan mücadele kesin bir Osmanlı galibiyeti ile neticelendi.
Ancak I. Murad ve Sırp Kralı Lazar savaş meydanında hayatlarını kaybettiler.

KAPLAN AKADEMİ
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I. Kosova zaferi sonunda;
Sırplar yeniden Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiler.
Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

15. Osmanlı Devleti Haçlılarla yaptığı 1389 tarihli I. Kosova Savaşında ilk kez İsfendiyar, Germiyan, Saruhan, Menteşe ve
Hamitoğlu gibi beyliklerden asker yardımı almıştır.
(Cevap C)

16. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler doğrudur. Fakat C seçeneği yanlıştır. İlk Osmanlı tersanesi Orhan Bey döneminde açılmıştır fakat bu tersanenin adı Karamürsel’dir.
Gelibolu tersanesi ise Yıldırım Bayezid Dönemi’nde açılmıştır.
(Cevap C)

(Cevap A)

17. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan isimler I. Murad ile çağdaştır. Fakat Bizans imparatoru II. Andronikos Paleologos,
Osman ve Orhan Bey ile çağdaştır.

11. Padişah II. Murad, oğlu II. Mehmed lehine 1444 yılında tahttan feragat etmiştir. Ancak Osmanlı tahtına çocuk yaşta bir
şehzadenin geçtiğini öğrenen Avrupa devletleri bu durumu
kullanarak bir Haçlı ordusu kurmuştur. Haçlı ordusunun ilerlemesi üzerine devlet ileri gelenleri II. Murad’ın tekrar tahta
geçmesini istemişler, II. Mehmed de babasına bu yönde bir
talepte bulunmuştur. Nitekim II. Murad ordunun başına geçmiş ve gerçekleşen Varna Savaşı’nda galip gelmiştir.

12. 1402 Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Timur’a yenilmesinden sonra, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında on bir
yıl süren taht kavgaları başlamıştır. Mehmed Çelebi ve kardeşi İsa Çelebi arasında yaşanan Ulubat Savaşı bu süreçte
yaşanan mücadelelerden biridir. Anadolu’yu aralarında bölüşmeyi teklif ettiği kardeşi İsa Çelebi’nin bu talebi reddetmesi üzerine yaşanmıştır. Savaş sonunda Mehmed Çelebi
galip gelmiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap A)

(Cevap B)

19. Soruda verilen beyliklerin üçü de II. Murat devrinde kesin
olarak Osmanlı’ya katılmıştır. 1425 yılında Menteşeoğulları,
1426’da Aydınoğulları ve 1429’da ise Germiyanoğulları Osmanlı’ya katılmıştır.

(Cevap A)

(Cevap C)

13. İlk Osmanlı-Haçlı mücadelesi 1364 tarihli Sırpsındığı Savaşıdır. Savaşı Osmanlılar kazanmıştır. Savaşta Osmanlı kuvvetlerinin başında Hacı İlbeği bulunuyordu. Hacı İlbeği, Karesi ümerasından iken Orhan Gazi tarafından Karesi beyliğinin alınması ile Osmanlı hizmetine girmiş önemli bir şahsiyettir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

14. Osmanlı Devleti’nde iskan edilecek halk gelişigüzel bir şekilde seçilmezdi. Bunun için belli ölçütler mevcuttu. A, B, C
ve E seçeneklerinde verilenler bu ölçütlerin başında gelmektedir. Ancak iskan siyasetinde, göçme işinin daha kolay yapılabilmesi ve yeni hayata daha kolay uyum sağlayabilmek
için göçmenler iskan yerlerine yakın yörelerden seçilirdi.

18. Kayıların büyük çoğunluğu I. Alaeddin Keykubat Dönemi’nde Anadolu’ya gelmiş ve sultan tarafından Karacadağ’a yerleştirilmiştir. Sonraki yıllarda Karacadağ’a yerleşenlerden bir
kısmına, Söğüt ve Domaniç yaylak ve kışlak olarak verilmiştir. Bilindiği gibi bu kafile Osmanlı Devleti’nin kurucu unsurunu oluşturmuştur.

(Cevap D)

20. Çin seferine çıkmak isteyen Timur, arkasında güçlü bir Osmanlı bırakmamak için sefere çıkmıştır. Bu sefer kararından
sonra Yıldırım ve Timur arasında mektuplaşmalar başlamıştır. Bu süreçte Timur, Sivas üzerine sefer düzenlemiştir. Bu
seferde hiç kimsenin hayatına dokunulmayacağı sözü verilmesine rağmen şehir yakılıp yıkılmış. Sivas halkının büyük
bir kısmı Semerkand’a götürülmüştür. Timur yazdığı mektuplardaki küçük düşürücü ifadeler ve Anadolu’da yaptığı
tahribatlarla Yıldırım Bayezid’i tahrik etmeye çalışmıştır. Sivas’ın tahrip edilmesi ve halkına yapılan zulüm iki tarafın savaşmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
(Cevap A)
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1396’da Haçlılar ile Osmanlılar arasında yapılan Niğbolu savaşını Osmanlılar kazandı. Böylece Osmanlılar bir takım kazanımlar elde etti. A, B, C, D seçeneklerinde yer alan sonuçlar bu kazanımlar arasında yer alır. Fakat E seçeneğinde yer
alan ifade Niğbolu Zaferi’nin sonuçları arasında yer almaz.
E seçeneğindeki ifade 1444 Edirne-Segedin Antlaşması maddeleri arasında yer alır.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Soruda özellikleri verilen Osmanlı Padişahı Orhan Bey’dir.
Orhan Bey 1335’e doğru “Sultan” unvanını kullanmıştır. 1354
yılında da Ahilerden Ankara’yı almıştır. Ayrıca ünlü Seyyah
İbn-i Batuta tarafından da Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirilmiştir.
Osman Bey, “Gazi” ve “Bey” unvanlarını kullanmıştır. Ondan sonraki tüm hükümdarlar Sultan unvanını kullanmıştır.
(Cevap D)

Soruda verilen Türk beyliklerinin hiç birinin varlığına Osmanlılar son vermemiştir.
Eretna Devletine → Kadı Burhanettin
Eşrefoğullarına → İlhanlılar’ın Anadolu valisi Timurtaş

7.

Pervaneoğullarına → Candaroğulları son vermiştir.
(Cevap C)

Kırkdilim Savaşı, Kadı Burhaneddin ile Yıldırım’ın şehzadesi Ertuğrul komutasındaki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiştir. 1392 yılında gerçekleşen Kırkdilim Savaşı’nı Kadı
Burhaneddin kazanmıştır. 1392 yılında Osmanlı padişahı ise
I. Bayezid (Yıldırım)’tir.
(Cevap C)

Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı ile Macaristan arasında imzalanmıştır. Soruda verilen öncüller Edirne-Segedin antlaşması içinde yer almıştır.
1444 Edirne-Segedin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır.
(Cevap B)

4.

TARİH SORU BANKASI

3.

B seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü Osmanlıların
tarih sahnesine çıktığı dönemde Safevi Devleti henüz kurulmamıştı. Bu yüzden Anadolu’da Şiilik propagandası yapması söz konusu değildir.

8.

Kırkdilim →1392
Frenkyazısı → 1386
Sırpsındığı → 1364
Çirmen → 1371
Ploşnik → 1388
(Cevap D)

9.

Osman Bey → 1299-1326 → 27 yıl
Orhan Bey →1326-1362 → 36 yıl
I. Murat → 1362-1389 → 27 yıl
I. Bayezid → 1389-1402 → 13 yıl

I. Bayezıd’e “Yıldırım” lakabının verildiği Frenk-yazısı savaşı, Bayezıd’ın şehzadeliği döneminde 1386’da Karamanoğullarına karşı yapılmıştır.

II. Murad → 1421-1451 → 30 yıl
Verilen bilgiler doğrultusunda Orhan Bey, Osmanlı kuruluş
devri padişahları içerisinde tahtta en uzun kalan padişahtır.

(Cevap B)

(Cevap B)

İzmit’in fethi → 1337
İznik’in fethi → 1331
Bursa’nın fethi → 1326
Palekanon Savaşı → 1329
Mudanya’nın fethi → 1321
Verilen bilgiler doğrultusunda diğerlerinden sonra gerçekleşen gelişme İzmit’in fethedilmesidir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap A)

10. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler Çelebi Mehmet dönemine aittir. Fakat E seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü Kuruluş döneminde tahtını sağlığında oğluna
bırakan padişah II. Murat’tır. II. Murat, tahtı sağlığında oğlu
II. Mehmet’e bırakmıştır. Fakat Haçlıların saldırıya geçmesi
üzerine yeniden tahta geçmiştir.
(Cevap E)
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11. Germiyan Beyi II. Yakup ölmeden önce bir vasiyette bulunmuştu. Bu vasiyette Germiyan topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması isteniyordu. Nitekim 1428 yılında II. Yakup
ölünce Germiyanoğulları Osmanlı Devleti’ne katıldı. Bu dönem Osmanlı tahtında II. Murad hüküm sürmekteydi.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ

12. Osmanlılara karşı 1448’de harekete geçen Haçlı ordusunun
başında Erdel Voyvodası Jan Hunyad bulunuyordu. Jan
Hunyad (Hünyadi Yanoş) II. Mehmet’in almayı başaramadığı Belgrad Kuşatmasında önemli rol oynadığı için sonraki
yıllarda Macar ulusal kahramanı olarak benimsenmiştir.

16. II. Murad’ın 1444 yılında tahtı on iki yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bırakması ülke içinde ve dışında çeşitli olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bunlardan ilki Avrupalı devletlerin bir Haçlı ittifakı kurarak Osmanlı topraklarına saldırması olmuştur. Yaşanan Varna Savaşı II. Murad’ın ordunun başına geçmesiyle başarıyla atlatılmıştır. İkinci gelişme ise devlet ileri gelenlerinin Varna Savaşı’ndan sonra Manisa’ya çekilen II. Murad’ı tekrar tahta çıkarmak için Buçuktepe isimli
yeniçeri isyanını tertip etmesi oldu. Yaşanan bu yeniçeri isyanı sonucu devlet adamlarının girişimleriyle II. Murad’ın tekrar tahta oturmuştur.
Buçuktepe İsyanı, Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen ilk
yeniçeri isyanıdır. Para ayarının düşük olması bahane edilerek Edirne’de çıkarılan isyanda Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın etkisi büyüktür.
(Cevap C)

17. Osman Bey (1299-1326) Karacahisar’ı merkez edindikten
sonra kısa zamanda burayı onardı. Şehirde, şeri işlerini görmek için bir kadıya ihtiyaç vardı. Bu vazife Dursun Fakih’e
verildi. Dursun Fakih dönemin en ünlü alimlerinden biriydi
Karacahisar camisinde Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih, Osmanlı Devletinin ilk kadısıdır.

II. Kosova Savaşıyla Avrupalı Devletler, Osmanlının Balkanlardaki varlığını kabul etmiş ve II. Viyana kuşatmasına kadar savunma konumunda kalmıştır.
(Cevap A)

13. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. Fakat
D seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü Karamanoğulları ile ilk mücadeleler Yıldırım Bayezid döneminde değil, I.
Murat döneminde başlamıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Karesioğulları 1296-1361 yılları arasında Çanakkale bölgesinde hüküm sürmüştür.
Eretna Beyliği 1335-1381 yılları arasında Siroy Kayseri merkezli kurulmuştur.
Bizans 1453 İstanbul’un alınmasıyla yıkılmıştır. Menteşeoğulları ise Muğla merkez olmak üzere 13. yy ortalarından 15.
yy. başlarına kadar devam etmiştir.
Çaka Beyliği 1081 yılında İzmir merkezli kurulmuştur.
(Cevap D)

19. Maltepe Savaşı (I.) 1329 Orhan Bey Dönemi’nde Bizans ile
yapılmıştır.
14. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler Orhan Bey
dönemine aittir. Fakat Anadolu Beylerbeyliğinin kurulması
Yıldırım Bayezid dönemine aittir. Yıldırım Bayezid Anadolu
Türk beyliklerinin topraklarını ele geçirince yönetimi kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurmuştur.

Haçlılarla yapılan Sırp Sındığı Savaşı (II.) 1364 I. Murat Dönemi’nde gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

(Cevap E)

Ploşnik bozgunu (III.) ardından imzalanan Edirne-Segedin
(1444) antlaşmasıdır. (II. Murat)
1444 yılında imzalanan Edirne-Segedin Antlaşması Balkanlarda imzalanan ilk antlaşmadır.

15. Kayı Boyu Bizans üzerindeki baskıyı artırmak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla I. Alaeddin tarafından başlarında
Ertuğrul Bey bulunmak üzere Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak kullanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

20. Şah Kalender isyanı → 1526-1527

(Cevap A)

Viyana Kuşatması → 1529
İstanbul Antlaşması → 1533
Belgrad’ın fethi → 1521
Trablusgarb’ın fethi → 1551
Verilen bilgiler doğrultusunda en son meydana gelen gelişme Trablusgarb’ın fethidir.
(Cevap E)
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Osmanlı medrese teşkilatında ilk köklü değişim, Fatih Sultan Mehmet zamanında olmuştur. Fatih, Molla Hüsrev ve Ali
Kuşçu’nun da içinde bulunduğu bir maarif komisyonuna “kanuni talebe-i ulum”u hazırlatmış böylece Osmanlı medrese
sistemini ilk kez düzenlemiştir.
(Cevap E)

2.

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı sikkelerinin tuğra ile birlikte
en belirgin özelliği olan “Karaların sultanı, denizlerin hakanı, sultan oğlu Sultan” ifadesini torunlarına miras bırakmıştır.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerle ticareti geliştirmek, ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla kapitülasyonlar vermiştir. Kapitülasyonlar genel olarak ticari amaçlı verilen ayrıcalıklar olarak bilinir. Ancak Kanuni döneminde Fransa’ya
verilen kapitülasyonların öncelikli amacı ticareti geliştirmek,
siyasi amacı ise Katolik Fransa’yı kendi yanına çekerek Avrupa’da Reform hareketlerinin oluşturduğu kargaşa ortamını kullanarak Hristiyan birliğini parçalamaktır. Önemli ticaret
yollarını ele geçirmenin kapitülasyonların veriliş amacıyla ilgisi yoktur.
(Cevap D)

(Cevap D)

8.
Trabzon Rum İmparatorluğu, IV. Haçlı Seferinde İstanbul’un
Haçlılarca işgal edilmesi sonucu Bizans varislerince kurulmuştur. 1204-1461 yılları arasında Trabzon merkezli olarak
kurulan bu Ortodoks devlete Fatih Sultan Mehmet 1461’de
son vermiştir. Bu devlete bağlı Rum beylerini de Anadolu’dan
uzaklaştırarak onlara Rumeli’de tımarlar vermiştir. Merkezi
otoriteyi güçlendirmek için yapılan bu uygulamayla hem
Rum beyleri tımar aracılığıyla Osmanlı Devleti’ne bağlanmış
hem de muhtemel bir isyan önlenmiştir.
(Cevap A)

4.

Şeyhülislam, şeriat kanunlarının uygulanmasından sorumlu
en yüksek din görevlisidir. Kanuni döneminde divan üyeliğine getirilmiş ve protokolde sadrazama denk sayılmıştır. Ancak divanda oy hakkına sahip değildir.

Donanma hazırlanması,
Rumeli Hisarı’nı yaptırması,
Havan topları döküp tekerlekli kule yaptırması,
Karamanoğulları ile ve diğer beylik ve devletlerle dostluk ilişkisi kurması yer almaktadır.
Fakat Anadolu Hisarı, Yıldırım Bayezit Dönemi’nde yapılmıştır.

9.

(Cevap B)

5.

Fatih Sultan Mehmet yaptığı askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştürmüş, devlete düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler
yapmıştır. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kurallarla merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. A, B, C, E seçeneklerinde verilenler bu uygulamalardan bazılarıdır. Ancak Rönesans hareketlerinin yakından takip edilmesi, kültürel gelişmelere önem verildiğini göstermektedir.

KAPLAN AKADEMİ

Canberdi Gazali, Memlük Devleti’ni yeniden kurmak ve Mısır’a egemen olmak amacıyla ayaklanmıştır. Kanuni’nin hükümdar olmasıyla, sadrazam olmayı bekleyen Ahmet Paşa
Mısır Valiliği’ne getirilmişti. Ahmet Paşa da Mısır’a egemen
olmak için ayaklanmıştır. Fakat iki ayaklanma da başarılı olamamıştır.

II. Mehmet, çeşitli dil ve dinden insanın bir arada yaşadığı
İstanbul merkezli bir cihan imparatorluğu kurmak gayesindeydi. Bu sebeple özellikle IV. Haçlı Seferi’nden sonra büyük hasara uğramış olan İstanbul’a eski ihtişamını kazandırmak için büyük gayret göstermiştir. Bir imparatorluk merkezi oluşturmak için kentin kalabalık bir nüfusla iskân edilmesi gerekmekteydi bu amaçla gönüllü ve zorunlu göçlerle
kente nüfus nakledilmiştir. Ayrıca imparatorluk merkezine
görkem kazandıracak olan büyük mimari yapılar koruma altına alınmış, kentin yağmalarla harap olmasına izin verilmemiştir.
(Cevap E)

(Cevap D)

6.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

3.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında;

10. Fatih Sultan Mehmet, 1459’da Belgrad dışında tüm Sırbistan’ı ele geçirmiştir. Rodos da kuşatılmasına rağmen alınamamıştır. Bu yerler ancak Kanuni döneminde Osmanlı egemenliğine girmiştir.
Fatih Sultan Mehmed, “Han” unvanını kullanan ilk padişahtır.
(Cevap B)

(Cevap A)
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11. Memlüklerle Osmanlı Devleti arasındaki gerilim II. Mehmet
zamanında başlamış, I. Selim Dönemi’nde Memlük Devleti’nin yıkılmasıyla son bulmuştur. I. Selim zamanında Memlüklerle Osmanlı arasındaki ilk savaş 1516 yılında gerçekleşen Mercidabık Savaşı’dır. Memlük sultanının ölümü ve Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlanan bu savaştan sonra Osmanlı,
Suriye ve Filistin üzerinde tam bir hâkimiyet kurmuştur. Ridaniye Savaşı ise Memlük Devleti’nin tamamen ortadan kaldırılmasına ve halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesine vesile olmuştur. Çaldıran Savaşı, 1514 yılında Safevi Devleti’ne
karşı yapılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ

12. Osmanlı Yükselme Devri 1453–1579 yılları arasıdır. Murat
Hüdavendigâr (l) 1362–1389 ve Çelebi Mehmet 1413–1421
yılları arasında saltanat sürmüştür. Fatih Sultan Mehmet (ll)
ise 1451-1481 yılları arasında hüküm sürmüştür dolayısıyla
yükselme dönemi padişahı Fatih Sultan Mehmet’tir. Murat
Hüdavendigâr ve Çelebi Mehmet (lll) kuruluş dönemi padişahlarıdır.

İnebahtı Savaşı’nda sol elini kaybeden Cervantes ayrıca
Osmanlı güçlerine tutsak düşmüş ve yaklaşık beş yıl Cezayir’de esir olarak yaşamıştır. İnebahtı Savaşı’nın tarihi
olan 5 Ekim, başta Venedik olmak üzere birçok Avrupa
ülkesinde halen bayram günü olarak kutlanmaktadır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap E)

14. I. Selim, Safevi Devleti’ne karşı yaptığı 1514 Çaldıran Savaşından sonra bastırdığı sikkelerde ilk kez Şah”unvanını kullanmıştır. I. Süleyman’ın da kullandığı bu unvan daha sonra
terk edilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

Sultan II. Mahmud’da şiirlerinde “Adli” mahlasını kullanmıştır.

18. A, B, C ve D seçenekleri Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz. Mısır, Yavuz Dönemi’nde Osmanlı’ya katılmıştır. 1517 Ridaniye Savaşı’nda Osmanlılar Memlükleri yenerek bu devleti yıkarak Mısır’a hâkim olmuşlardır.
(Cevap E)

19. Sokullu Mehmet Paşa XVI. yüzyılda, Tarhuncu, Köprülü ve
Kuyucu Paşalar ise XVII. yüzyılda veziriazam olmuşlardır. II.
Mehmed’in saltanatının son dönemlerinde devlet işleri tamamen veziriazam Karamani Mehmed Paşa’nın elindeydi;
Karamani Mehmed Paşa toprak siyasetinden ve yeni vergilerden sorumluydu. Bu anlamda gerçekleştirilen mali uygulamalardan rahatsızlık duyanlar, yeni vergilerin ve alınan bazı sert tedbirlerin onun tarafından padişaha kabul ettirildiğini düşünmekteydiler. Bu durum ise devlet katında ciddi bir
gerginliğe sebep olmuştu. Karamani Mehmed Paşa 14771481 yılları arasında sadrazamlık makamında bulunmuştur.
(Cevap B)

(Cevap E)

15. Adli mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı II. Bayezıd’dır.
1481-1512 yılları arasında hüküm süren II. Bayezıd’ın şiirleri “Adli divanı” adlı eserde toplanıştır.

(Cevap D)

17. Osmanlı Devleti’nin 1570 yılında Kıbrıs’ı fethetmesi üzerine
Papalık bir haçlı birliğinin oluşturulması için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya cevap veren İspanya ve Venedik bir birlik oluşturarak Osmanlı üzerine yürümüştür. İspanyol şair ve
oyun yazarı Cervantes’in de içinde bulunduğu birlikler İnebahtı’da Osmanlı’yı ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşla Osmanlı Preveze Deniz Savaşı’nda kazandığı üstünlüğü
kaybetmiştir.

(Cevap D)

13. Osmanlı Devleti’nde devamlı elçi bulundurma hakkını elde
eden ilk devlet Venedik’tir. Fatih Sultan Mehmet’in Ege ve
Karadeniz bölgesinde yaptığı seferler neticesinde Osmanlı
ve Venedik arasında yaklaşık on altı yıl süren savaşlar yaşanmıştır. 1463–1479 yılları arasında yaşanan bu savaşlar
sonunda Venedik ile Osmanlı arasında barış yapılmıştır. Yapılan barışa göre Venedik İstanbul’da “Balyos” adı verilen
devamlı bir elçi bulundurabilecekti. Bu anlaşma ileride diğer
devletlere verilecek olan kapitülasyonların öncüsü olmuştur.

16. Osmanlı Devleti XVI. yüzyıldaki en büyük rakibi Avusturya’ya
karşı 1533 İstanbul Antlaşması ile büyük bir üstünlük elde
etmiştir. Bu antlaşmayla ilk kez Osmanlı sadrazamı Avusturya arşidüküne (hükümdarı) denk sayılmıştır. Ancak Avusturya karşısında elde edilen bu üstünlük 1606 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile kaybedilmiştir.

(Cevap C)

20. Osmanlı ile Memlükler arasında 1485-1491 yılları arasında
ilk savaşlar yapıldı. Bu savaşlar sırasında yani 1487’de Osmanlıların Magosa limanını Memlüklerle yapılan mücadelede kullanmak istemesi ve Venediklilerin buna müsaade etmemesi iki taraf arasında sorun olmuştur. Magosa, Kıbrıs
adasında yer alan, ticari ve stratejik olarak oldukça önemli
bir liman kentidir. 1570 yılında Kıbrıs’ın fethi ile on üç ay süren bir kuşatmanın ardından Osmanlı topraklarına katılmıştır.
(Cevap B)

60

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ
İstanbul Kuşatması, 6 Nisan 1453 tarihinde Macar top üstadı Urban tarafından dökülen devasa toptan yapılan atışla
başladı. Bu top, kuşatma esnasında yaptığı fiili yıkımdan çok
kent içinde sıkışan Rum ahalinin maneviyatını bozmada etkili bir araç olmuştu. II. Mehmed, 11 Nisan’da çeşitli kalirelerde toplardan oluşturduğu bataryaları İstanbul surlarına
yaklaştırarak etkili bir bombardımana başladı. İstanbul üzerine yapılan genel taarruzun başarısızlıkla sonuçlanması, Osmanlı ordugahındaki havayı olumsuz etkiledi. Üstelik 20 Nisan’da üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin rüzgârın da yardımıyla Haliç önlerindeki Osmanlı ablukasını yarıp kent müdafilerine yardım ulaştırması, ordugahta kuşatmanın kaldırılmasına taraftar olanların seslerini yükseltmelerine yol açtı. Bu zorlu günlerde padişahın yanında bulunan Akşemseddin’in kuşatmanın sürdürülmesinde önemli bir payı vardır. O
dönemden kalma, bugüne ulaşan tek belge olan mektubunda II. Mehmed’i ikaz edip manevi bakımdan destekleyerek
kuşatmanın sürdürülmesinde önemli paya sahiptir.

4.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
Çaldıran Savaşı sırasında Şah İsmail birkaç kez merkeze yönelik saldırı düzenlediyse de Osmanlı topçularının yoğun
ateşi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Şah İsmail, Ordusu dağılınca yanında bulunan çok az sayıdaki adamıyla
savaş meydanından çıkmaya çalıştı. Böylece cereyan eden
savaşta Osmanlı ordusu kesin bir üstünlük kazanmış oldu.
Osmanlı savaş anlayışı kanat güçleriyle değil merkezin devreye girmesiyle kazanabilecek bir sistemi öngörmekteydi.
Oldukça hareketli olan sağ ve sol kolların görevi, düşman
ordusunu oldukça sıkı korunan ve ateşli silahlarla donatılmış merkeze çekmekti. Yani Şah İsmail’in Çaldıran Savaşını kaybetmesinin en önemli sebebi Osmanlı ateşli silahlarının gücüdür.
(Cevap C)

5.

(Cevap D)

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar Akdeniz’e
hakim bir deniz gücü haline geldikleri gibi Hint Okyanusu’nda da donanma yüzdürmüşlerdi. Bu dönemde bölgedeki en
önemli deniz gücü Portekiz devletine aitti. Osmanlılar, Kızıldeniz’e girerek İslam’ın kutsal yerlerini tehdit eden Portekiz
gemilerine karşı 1525’te Süveyş’te Mısır kaptanlığını kurdular. Süveyş tersanesinde inşa edilen gemiler sayesinde Kızıldeniz’in emniyeti sağlandı.

II. Mehmed, 1458’de Hicaz su yollarının bakımsızlığını ileri
sürerek hacıların yol boyunca rahat etmesini sağlamak amacıyla bölgeye tamirci ustalar yollamıştır. Bu girişim, hac yolları ve İslam’ın mukaddes yerlerinin koruyucu sıfatına haiz
Memlükler tarafından siyasi bir müdahale ve kışkırtma olarak algılanmış ve bir anlamda iki devlet arasında soğuk savaşın başlamasına sebep olmuştur.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

2.

Memlük-Osmanlı ilişkileri, Fatih döneminde gerilmeye
başlamıştır. II. Bayezıd döneminde silahlı çatışmaya dönüşmüş ve I. Selim döneminde Memlüklerin yıkılmasıyla
son bulmuştur.

6.

(Cevap A)

7.

(Cevap C)

II. Bayezid döneminde Türk birlikleri Karadağ’ı işgale başlayınca, Karadağ beyi Venedik’e sığınmıştı. Bu hususta iki taraf arasında yapılan müzakerelerden ise bir netice alınamamıştı. Venedik bölgenin kendi idaresinde olduğunu iddia
ederken, Osmanlılar da geri adım atmayarak burasının kendilerine ait olduğunu iddia ettiler. Bu gerginlik devam ederken bir Venedik gemisi Osmanlılar tarafından yağmalandı,
buna mukabil Venedikliler tarafından da bir Osmanlı levazım
gemisi batırıldı. Bu gerginlikler devam ederken, Osmanlıbir
yandan deniz kuvvetlerini arttırmaya çalışırken diğer yandan
Milano dukalığı, Floransa Cumhuriyeti, Napoli krallığı ve Papalık ile iyi ilişkiler kurarak Venedik’i yalnızlaştırma politikasına girişti.

I. Süleyman’ın tahta çıkmasının üzerinden iki ay geçmeden
ilk huzursuzluk çıkmıştı. Eski bir Memlük beyi olup Sultan
Selim zamanında Şam Beylerbeyliğine getirtilen Canberdi
Gazali isyana kalkıştı. Henüz yeni fethedildiğinden Osmanlı idaresinin tam olarak hakim olamadığı Suriye bölgesinde
ortaya çıkan bu isyanın amacı eski Memlük Devleti’ni yeniden kurmaktı. Diğer taraftan Safevilerin de bu ortamda devreye girme ihtimalinin olması Osmanlı devlet merkezinde büyük bir endişe uyandırmıştı. İsyan, Ocak 1521’de bastırıldı.
Kanuni Dönemi’nin en geniş çaplı ayaklanması 1526-1527
yılları arasında gerçekleşen Kalenderoğlu isyanıdır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

3.

B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, I. Süleyman’ın tahta çıkışından hemen sonra gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Fakat I. Süleyman’ın İstanbul’da adını taşıyan bir
cami yapılmasını emretmesi için tahta çıkışından 30 yıl geçmesi gerekecekti. Çünkü I. Süleyman adına yaptırılan Süleymaniye Camii 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır.

(Cevap E)

8.

Kanuni’nin batıdaki çağdaşları arasında V. Karl, I. Ferdinand,
VIII. Henry ve IV. İvan yer alır. Doğuda ise Kanuni’nin çağdaşı Şah Tahmasb’dır. III. Andronikos ise Kanuni’nin çağdaşı
değildir. Çünkü bu isim Bizans imparatorudur. Bizans imparatorluğu bilindiği gibi II. Mehmet tarafından yıkılmıştı. III.
Andronikos Orhan Bey’in çağdaşıdır, Orhan Bey’le 1329’da
Palekanon Savaşı’nı yapmış ve kaybetmiştir.
(Cevap C)
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9.

Test • 2

Fatih Dönemi’nde Anadolu birliğini tehdit edenler Karamanoğulları, Memlukler ve Akkoyunlular olmuştur. Nitekim Akkoyunlu devleti 1473 Otlukbeli Savaşı ile mağlup edilmiş ve
Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıkmıştır. Karamanoğulları tehlikesi II. Bayezıd; Memluk tehlikesi ise ancak I. Selim
döneminde ortadan kalkmıştır. Anadolu Türk birliği de ancak bu dönemde sağlanabilmiştir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ

10. II. Selim zamanında 1570’te Mısır’dan şeker ve pirinç getiren bir geminin Kıbrıs’ta barınan korsanlar tarafından zapt
edilmesi üzerine Kıbrıs seferine karar verildi. Kıbrıs’ın fethi
için Lala Mustafa Paşa Serdar, Piyale Paşa ise donanma komutanı tayin edilmiştir. Sokullu Mehmet Paşa sadrazamdır
ve Kıbrıs’ın fethine karşı çıkmıştır.

Osmanlı tarihçiliği II. Bayezıd Dönemi’nde büyük bir gelişme göstermiştir. Padişah bizzat İdris-i Bitlisi ve İbn Kemal’e
birer Osmanlı tarihi yazdırmıştır.
(Cevap C)

17. 1452 yılında Rumeli (Boğazkesen) Hisarı, Karadeniz’le Bizans’ın iaşe ve ikmal bağlantısını kesip şehre dışarıdan gelen askeri yardımları engellemek amacıyla yapıldı. 1463-64
kışında Çanakkale Boğazının iki yakasında Sultaniye ve Kilitbahir hisarları inşa ettirildi. Bu hisarların yapılma amacı Venedik gemilerinin İstanbul’a doğru ilerleme ihtimalini ortadan kaldırmaktı. Her üç Hisar da fatih döneminde yapılmıştır.

(Cevap D)

11. Yavuz Sultan Selim 6 Temmuz 1517’de Mekke Şerifi Berekat’ın oğlu Ebu Nümey’i kabul etti. Ebu Nümey, ona bir takım hediyeler, Mukaddes emanetler ve Kabe’nin anahtarlarını sunmuştu. Böylece Yavuz Sultan Selim, Haremeyn’in himayesini üstlenmiş oldu.

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

12. II. Mehmet, 3 Mayıs 1481’de öldüğünde iki oğlundan büyük
şehzade Bayezid Amasya’da, küçük olan şehzade Cem ise
Konya’da sancakbeyi olarak bulunuyordu. II. Mehmet öldükten sonra yerine oğlu II. Bayezid geçmiştir. O da Amasya
sancakbeyliğinden tahta geçmiştir.

16. İdris-i Bitlisi Osmanlı Devletinden önce Akkoyunlu Devleti’nin hizmetinde bulunmuştur. Ancak I. Selim onu, Çaldıran
Savaşının ardından Doğu Anadolu’da Sünni propaganda
yaparak buradaki yerel beylikleri Osmanlı hakimiyetine davet etmekle görevlendirmiştir.

(Cevap D)

18. İstanbul’un fethi, batı kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Papa V. Niccolo, Osmanlı karşıtı bir haçlı birliğinin kurulması için kolları sıvadı. II. Mehmed, haçlı ittifakını içten delebilmek amacıyla Venedik Cumhuriyeti’yle bir ticaret anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz’deki ticari menfaatlerini düşünen Venedik hükümeti, Papa riyasetinde toplanan haçlı toplantılarına katılmaktan kaçındı. Bu örneği takip eden Ege’deki Ceneviz kolonileri, belirli bir miktar haraç ödemek şartıyla Osmanlılarla anlaştılar. Bir tek, doğrudan papalığa bağlı
Rodos şövalyeleri, Osmanlılarla anlaşmayı reddettiler.
(Cevap D)

19. Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra Georgios Scholarios’u
Ortodoks kilisesinin başına patrik tayin etmiştir. Georgios
Scholarios, 1454-1464 yılları arasında Ortodoks Patrikliği yapan filozof ve ilahiyatçıdır. Scholarios, Latin ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesine karşı çıkıyordu. II. Mehmet, Rum ahalinin batı güçleriyle ittifak haline geçmesini önlemek için büyük saygı gösterdiği Scholarios’u İstanbul’da yeniden kurduğu Ortodoks patrikliğinin başına geçirdi.

13. A, B, D ve E seçeneğinde bulunan yerler Fatih döneminde
fethedilmiştir. Fakat Kili’nin fethi II. Bayezid döneminde gerçekleştirilmiştir. Kili, 15 Temmuz 1484’te teslim olmuştur.
Kili, II. Bayezid’in bizzat fethettiği ilk yerdir.
(Cevap C)

(Cevap D)

(Cevap E)

15. Çukurova hakimiyeti için Memlüklerle savaşların yapılması,
Venedik donanmasının Sapienza savaşında Osmanlıyı yenilgiye uğratması ve şahkulu isyanı II. Bayezid dönemine ait
gelişmelerdir.

KAPLAN AKADEMİ

14. Osmanlı Devleti 1499-1502 tarihleri arasında Venedik’le savaşmıştır. Bu savaş sırasında Osmanlı kuvvetleri Modon, Koron ve Navarin kale ve limanlarını alarak Mora’nın fethini tamamlamıştır. Bu sırada Osmanlı padişahı ise II. Bayezid idi.

(Cevap C

20. Fatih’in ilk yılında Anadolu’da Türk beyliklerinden bazıları yeniden egemenliklerini ilan etme teşebbüsünde bulundular.
Bu nazik ortamda Bizanslılar, rehin olarak ellerinde bulunan
Şehzade Orhan Çelebi’yi serbest bırakmakla tehdit ederek
Osmanlı idaresinden yıllık 300.000 akçe ve Çorlu’ya kadar
olan toprakların idaresini koparmayı başardılar.
Orhan Çelebi, İstanbul’un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında Osmanlı kuvvetlerine karşı Bizans’ın yanında savaşmıştır.
(Cevap A)
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Fatih (II. Mehmet), tahta geçtikten sonra Şehabeddin Paşa’yı ikinci vezirliğe yükseltti. Sarıca Paşa ve Zağanos Paşa’yı divan üyeleri arasına aldı. Böylece devlet yönetiminde
Çandarlı Halil’e karşı kendine bağlı bir denge unsuru yaratmış oldu. Yani soruda verilen her üç isim de Fatih’in ilk yıllarının önemli devlet adamlarıdır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Akkoyunlu Devletinin yıkılması ile İran’da Safevi Devleti kuruldu. Safevi Devleti Osmanlı Devleti’ni yıkmak için Şiiliği resmi devlet politikası haline getirerek Anadolu’da Şiilik faaliyetlerinde bulunmaya başladı.
II. Beyazit’in gerekli tedbirleri almaması yüzünden Şah İsmail’in desteği ile Teke ve yöresinde Şah Kulu ayaklanması
çıktı.
Şah Kulu isyanı üzerine II. Beyazit tahttan indirildi ve yerine
I. Selim padişah oldu.
(Cevap B)

I. Selim Mısır seferine çıkarken İstanbul muhafızı Piri Mehmed Paşa’yı bırakmıştı. Yavuz, Mısır seferinden dönüşte
Şam’da Piri Mehmed Paşa’yı sadrazamlık makamına getirdi. Selim’in saltanatının son, I. Süleyman’ın saltanatının ilk
yıllarında beş yıllık süreyle sadrazamlık yapan Piri Mehmed
Paşa, ulema kökenli bir devlet adamıydı.

7.

(Cevap E)

Preveze Deniz Savaşı 1538’de Barbaros Hayrettin Paşa komutasında haçlılara karşı yapıldı. Cerbe Deniz Savaşı 1560
yılında Piyale Paşa komutasında İspanyollara karşı yapıldı.
(Cevap B)

Medici ailesine mensup olan X. Leo 1513-1521 yılları arasında Papalık makamında bulunmuştur. Papalık tarihinin en son
ruhban sınıfından olmayan papasıdır. Döneminde bir yandan Martin Luther’in meydan okumasıyla karşı karşıya kalmış, öte yandan Türklere karşı büyük bir haçlı seferi düzenlemeye çalışmış ve bunu V. Lateran Konsilinde başarmıştır.
(Cevap A)

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Çok iyi bir eğitim görerek yetişmiş olan II. Beyazit, bilgin,
şair ve bestekardı. Siyasette atılgan değil, tedbirli ve gerçekçiydi. II. Beyazit, bir Osmanlı tarihi yazılmasını emreden ilk
padişahtır. Zamanında İdrisi Bitlisi’nin ve Neşri’nin yazdıkları tarihler ün kazandı.
(Cevap C)

9.

Safevilerin Cem Sultan olayı ile herhangi bir bağdaşması
yoktur. B, C, D ve E seçenekleri ise Cem Sultanı korumuş
ve himaye etmişlerdir.
(Cevap A)

4.

Kutsal Roma-Germen imparatoru V. Karl’a karşı Fransızlara
yardım amacıyla 1543 yılında Nice seferi düzenlenmiştir. Bu
seferin başında ise Barbaros Hayreddin Paşa vardı. Barbaros, 1546 Temmuzunda vefat etti. Dolayısıyla Kanuni devrinin en önemli Kaptan-ı Deryası’nın son büyük seferi Nice
Seferi olmuştur.

10. Mısır 1517 Ridaniye seferiyle Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Belgrat, Rodos, Bağdat
ve Trablusgarb Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına girmiştir.

Gelibolu Sancak Beyliği payesi ile verilen Kaptan-ı Deryalık, ilk kez Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte beylerbeylik derecesine yükseltilmiştir.

(Cevap B)

5.

Fatih Sultan Mehmet, okumayı çok sever, Farsça ve Arapça
çevrilmiş olan felsefi eserleri okurdu. Arapça, Farsça, Rumca, Latince dillerini biliyordu. Fatih 1466 yılında Batlamyus
haritasını tercüme ettirip haritadaki adları Arap harfleriyle
yazdırdı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

11. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u aldıktan sonra
İstanbul’u ilim ve kültür merkezi haline getirmeye çalışmıştır. Sultan II. Murat döneminde kurulan Enderun mekteplerini Fatih Sultan Mehmet geliştirdi. Birçok bilim adamını yanına aldı. Rönesans’ın Fatihi olarak tanındı.
(Cevap B)
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Test • 3

		

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın

		

Fatih’in İstanbul’u fetettiği yaştasın.

		

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın

		

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

KAPLAN AKADEMİ

12. Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı olarak bilinen şiiri İstanbul’un
fethini anlatır.

dizeleriyle devam eder.

17. Safevi Devleti Osmanlı egemenliği altındaki Doğu Anadolu
topraklarında yaşayan Şiileri XVI. yy. başlarında kışkırtarak
Osmanlı yönetimini zor durumda bırakmak istemiştir. Bu kışkırtmayla Osmanlı topraklarında Antalya yöresinde 1511 yılında Şahkulu isyanı çıkmıştır.
Safevi Devleti Osmanlı Devletinin Doğu Anadolu bölgesinde topraklarına sahip çıkmak istemiştir.
(Cevap: E)

(Cevap B)

18. Emevilerin 669 yılındaki İstanbul kuşatmasına Hz. Muhammed’in yakın arkadaşı ve Medine’ye hicretinde Peygamberimizi evinde ağırlayan Ebu Eyyüp El Ensari de katılmıştı.

13. Bizanslı Critoboulos Fatih Sultan Mehmet’in biyografisini
yazdı.
Ünlü İtalyan Hümanist Ancona’lı Ciriaco Pizzecolli Fatih
Sultan Mehmet’in Kitaplığında kitabı bulunan Rumdur.

Kuşatma sırasında şehit düşen Ebu Eyüp El Ensari, şehrin
surlarına yakın bir yere defnedilmişti. Kuşatma sırasında II.
Mehmet’in hocası olan Akşemsettin bu büyük sahabenin
mezarını rüyasında görerek durumu II. Mehmet’e anlattı. II.
Mehmet, Akşemsettin’in tarif ettiği yeri askerlere kazdırarak
Ebu Eyyüp El Ensari’nin mezarını buldurttu. Bu yere daha
sonra bir cami ve türbe inşa edildi.

14. Kırım’da bulunan Kefe, Menkup ve Azak şehirleri doğudan
gelen malların batıya açıldığı önemli limanlara sahip şehirlerdi. Kırım’ın stratejik ve ticari öneminin farkında olan Fatih
Sultan Mehmet, 1475’te Gedik Ahmet Paşa komutasında bir
donanma göndererek Kırım’ın Fethini gerçekleştirdi. Böylece Karadeniz Türk Gölü haline geldi.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C

Osmanlı padişahları tahta çıkma törenlerini Eyüp Sultan Türbesi’nde dualar eşliğinde yapmışlardır.
(Cevap D)

19. Osmanlı yükselme döneminde önemli bir yere sahip olan
İpek ve Baharat gibi yolları mevcuttur. İpek Yolu Çin Pekin’den başlayıp Orta Asya üzerinden Hazar Denizi’yle de
ikiye ayrılır. Bir kolu kuzeyden bir kolu ise güneyden gider,
kuzeyden giden Karadeniz’in kuzeyinden Kırım’a ulaşır buradan deniz yolu ile İstanbul’a ulaşır. Güneyden giden ise
Suriye içinden Mısır’a ulaşıp Akdeniz üzerinden Avrupa’ya
aktarılır.

15. Fatih Sultan Mehmet, veraset anlayışında bir değişiklik yaparak “ülke padişahın malıdır” anlayışını getirmiş ve buna
bağlı olarak kardeş katlini yasallaştırmıştır.
(Cevap E)

Otranto seferi, Fatih Dönemi’nde Avrupa’ya daha iyi hakim
olmak için yapılmıştır.

16. Mısır Seferi sonucunda halifeliğin Osmanlılara geçmesi ve
Osmanlı padişahlarının halife şanını kullanmaya başlaması,
devletin teokratik niteliğini pekiştirmiştir. I. ve III. öncüllerin
teokratik yapı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

20. Çaldıran Seferi İran üzerine yapıldı. Ridaniye ve Mercidabık
savaşıyla Mısır alındı.
Turnadağ Savaşıyla Dulkadiroğulları Beyliğine son verildi.
1515’te Anadolu siyasi birliği sağlandı.
Otlukbeli Savaşı (1473) Uzun Hasan’a karşı yapıldı.
(Cevap C)
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Sultan II. Mustafa Osmanlı sikkelerine ilk defa olarak cülûs
tarihinin yanında, saltanatın kaçıncı yılında bastırıldığını gösteren rakamı da eklettirmiştir. Böylece sikkelerin kesim tarihi kesin olarak anlaşılmıştır.
Osmanlı tarihinde ilk kez üzeri tuğralı altın para, II. Mustafa döneminde bastırılmıştır.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Hanedanın en büyük ve en akil erkek üyesinin tahta çıkması esasına dayanan Ekber Erşed sistemi, I. Ahmet döneminin (1603–1617) getirdiği yenilikler arasındadır. Taht kavgalarını önlemeye yönelik olan bu sistemle tahta çıkan ilk padişah ise I. Ahmet’in kardeşi I. Mustafa’dır.

(Cevap C)

8.

(Cevap B)

4.

Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk resmi antlaşma
Bahçesaray Antlaşması’dır. 1676–1681 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı–Rus Savaşı sonunda imzalanmıştır. Çehrin Antlaşması olarak da bilinmektedir.

9.

TARİH SORU BANKASI

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılın başlarında Anadolu’da meydana gelen Celali isyanlarıyla son derece meşguldü. Bu durum İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması için bir fırsat oluşturmuştur. Osmanlı Devleti yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle İran’ın ilerleyişi karşısında fazlaca bir varlık gösterememiş
ve 1612 yılında Nasuh Paşa Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu
antlaşma ile Ferhat Paşa Antlaşması’nda elde edilen kazanımlar geri verilmiştir.

(Cevap C)

5.

XVII. yüzyıldan itibaren yaşanan buhranın sebepleri arasında içtihad kapısının kapanması yoktur. Çünkü bu kavramın
X. yüzyılda meydana geldiğine dair İslam dünyasında ortak
bir inanış vardır.
(Cevap C)

(Cevap B)

3.

XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gelirleri büyük oranda azalmıştır. Giderlerin artmasına karşılık, devlet gelirlerinin azalması bütçe açığının büyümesine sebep olmuştur. Devlet, bu
açığı kapatmak için yeni vergiler koyma ve var olan vergileri de artırma yoluna gitmiştir. Fakat bu durum da ülke genelinde ayaklanmaların çıkmasına sebep olmuştur.

XVII. yüzyılın önemli devlet adamlarından olan Koçi Bey hazırladığı raporları Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim’e sunmuştur.

Osmanlı Devleti’nde, ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır. Halkın eğitim ihtiyacını karşılamak için açılan medreselerde, dini eğitimin yanında fen ve sosyal bilimler alanında da eğitim verilmiştir. Fakat XVll. yüzyıla gelindiğinde eğitim alanında yaşanan bozulmalara paralel olarak
medreseler Kur’an, hadis, kelam, tefsir, fıkıh gibi sadece dini eğitimin verildiği kurumlar haline gelmiştir.
(Cevap A)

10. Paragrafta verilen bilgiden l. öncüle ulaşmak mümkün değildir. Zaten l. öncül kendisini “ilk kez” ifadesiyle çürütmüş
oluyor. XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi bozulmuştur, ancak paragraftan bu bilgiye ulaşamayız, çünkü
eyalet sayısının çoğunluğu hala Tımar topraklarına bağlıdır.
Bu nedenle eyalet sayısı 32’den 34’e çıkarıldıysa eyaletleri
yönetmekle görevli Beylerbeyi (Paşalar-Valiler) sayısı da doğal olarak yükselmiştir.
(Cevap B)

6.

Coğrafi Keşifler; yeni ticaret yolları bulmak isteyen Avrupalı
devletlerin XV. ve XVI. yüzyıllarda gerçekleştirdikleri keşiflerdir. Bu keşifler neticesinde Osmanlı Devleti’nin elindeki İpek
ve Baharat Yolları önemini kaybederken Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır. Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya
getirilen malların çoğu, kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı pazarlarını istila etmiştir. Bu durum yerli sanayinin çökmesine dolayısıyla işsizliğe, enflasyona ve paranın değerini kaybetmesine sebep olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

11. Koçi Bey, araştırmaları sonucu hazırladığı raporda, eğitimin
kalitesinin düşmesinin sebebi olarak “beşik ulemalığı” sistemini göstermiştir. Bu sistemle medrese hocasının çocuğu
da doğuştan medrese hocası sayılıyordu. Bu durum yeterli
bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin “müderrislik” (medrese öğretmeni) yapmasına, dolayısıyla bilimsel işlerden sorumlu bu sınıfın kalitesinin düşmesine sebep oluyordu. Ayrıca Koçi Bey, medreselerde sadece dinî bilimlerin okutulmasının pozitif bilimlerin gelişmesini engellediğinden de bahsetmiştir.
(Cevap C)
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12. Osmanlı Devleti’nde XVll. yüzyılda özellikle ordu, yönetim
ve maliye alanında düzenlemeler yapılmıştır. l. Ahmet zamanında yürürlüğe giren “Ekber ve Erşed” sistemi ile veraset
anlayışında değişiklik yapılmış, hanedanın en yaşlı ve en
akıllı üyesinin tahta çıkması kuralı benimsenmiştir. Ayrıca yine bu dönemde taht kavgalarını önlemek için şehzadelerin
“sancağa çıkması” yasaklanarak sarayda yetiştirilmesi kuralı getirilmiştir (Kafes Usulü). Bu durum ileriki dönemlerde
yönetimin, deneyimsiz kişilerin elinde olmasına sebep olmuştur. lV. Mehmet zamanında (1648-1687) göreve gelen
Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa (1652-1653) bütçe açığının büyük ölçüde saray harcamalarından olduğunu tespit
etmiş ve ilk kez bir bütçe hazırlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ
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(Cevap C)

17. Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hareketleri XVlII. yüzyılda
başlamış, XIX. yüzyılda artarak devam etmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, aldığı yenilgiler neticesinde Avrupa’nın
kendisinden üstün olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle yapılan ıslahatların çoğunda Avrupa’nın etkisi görülür. IV. Murat ise XVII. yüzyıl padişahıdır. Bu dönemde Osmanlı Devleti kendisini Avrupa’dan üstün gördüğü için yapılan ıslahatların hiçbirinde Batı örnek alınmamıştır.

(Cevap E)

13. Osmanlı Devleti’nde de diğer Türk devletlerinde olduğu gibi “Ülke, hanedanın ortak malı” sayılırdı. Bu anlayış tüm hanedan üyelerinin yönetimde hak iddia etmesine ve taht kavgalarının yaşanmasına sebep oluyordu. Yaşanan taht kavgalarını önlemek isteyen I. Ahmet, veraset sisteminde ilk sistematik düzenlemeyi yapan padişahtır. “Ekber ve Erşed” adını verdiği sistemle hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkmasını karara bağlamıştır.

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

14. XVII. yüzyılda sancağa çıkma uygulaması yerine (I) şehzadelerin sarayda yetişmelerini öngören “kafes usulü” getirilmiştir. Bu durum ileride padişah olacak kişilerin, idari, askerî, siyasi deneyim kazanmalarını engellerken devlet adamları ve saray kadınlarının yönetime karışmasına neden olmuştur. I. Ahmet zamanındaki diğer bir uygulama tahta en
yaşlı ve en akıllı kişinin geçmesini öngören (II) “Ekber ve Erşed” sistemidir. Bu sistem, taht kavgalarını önlemek ve tahta çıkma usulünü bir kurala bağlamak için yapılan olumlu
bir uygulamadır. Taht kavgalarını da büyük oranda azaltmıştır. XVII. yüzyıldan itibaren yapılan ıslahatlardan çıkarları zedelenen yeniçeriler, kimi devlet adamlarının da desteğiyle
zaman zaman padişahların tahttan indirilmesine (III) sebep
olmuşlardır. Bu durum devletin otoritesini kaybetmesine neden olmuştur.

16. XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisi uzun süren savaşlar, ticaret yollarının yön değiştirmesi gibi sebeplerle bozulmuştur.
Osmanlı Devleti, içteki ve dıştaki bu ekonomik kayıpları vergileri artırarak karşılamaya çalışmıştır. Bu durum ise ağır vergiler altında ezilen halkın isyan ederek toprağını terk etmesine yol açmıştır. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
ise XVIII. yüzyılda meydana gelmiştir.

18. XVI. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı Devleti’nin gelirleri
azalmaya, giderleri artmaya başlamıştır. Gelir ve giderler arasındaki bu dengesizlik bütçenin ilk kez açık vermesine neden olmuştur. Buna karşılık devlet, vergileri artırma yoluna
gitmiş ve hazineye sıcak para aktarabilmek için taşradaki
vergi toplama işini açık artırma usulüyle kişilere (mültezimlere) devretmiştir. Bu durum, zamanla mültezimlerin güçlenmesine ve taşrada feodal bir yapının oluşmasına neden olmuştur.
(Cevap B)

19. 1577–1590 yılları arasında yapılan Osmanlı–İran savaşları
sonucunda Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Buna göre;
Gürcistan, Şirvan, Tebriz, Karabağ ve Dağıstan Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır. Böylece 1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile
Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu
sırada Osmanlı tahtında bulunan padişah III. Murat’tır (1574–
1595).

(Cevap D)

15. Öşürün toplanmasının mültezimlere bırakılması (l) ve tımar
sisteminin bozulması (lll) Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle XVII. yy.dan sonra öşürün toplanması iltizam sistemi denilen sistemle mültezimlere verilmiştir. Bunlar da halktan fazla vergi toplayarak zenginleşme yoluna gitmişlerdir. Tımar sisteminde tımar sahibinin görevlerinden biri kendi bölgesinde devlet adına vergi toplamaktır.
Sistem bozulunca bu vergiler toplanamaz hâle gelmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap C)

20. XVII. yüzyılın sonları Osmanlı’nın zayıflayıp Avrupa’nın güçlendiği dönemdir. Buna bağlı olarak da Avrupa siyasetini etkileyen Osmanlı yerine Avrupa siyasetinden etkilenen bir
Osmanlı ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında yaşanan coğrafi keşifler, Rönesans, reforma bağlı olarak siyasi, ekonomik, teknolojik yönden gelişen bir Avrupa’nın ortaya çıkması etkili olmuştur.
(Cevap E)
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Türklerde devlet yönetiminde kut anlayışı olup ülke hanedanın ortak malıdır. I. Murat Dönemi’nde “ülke padişah ve oğullarının malı” hâline, Fatih Dönemi’nde “padişahın malı” hâline getirilmiştir. Bu uygulamaların amacı taht kavgalarını önleyerek devletin dağılmasını önlemek ve merkeziyetçi yapıyı güçlendirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmaların en önemlisi de I. Ahmet Dönemi’nde yapılan Ekber ve Erşed sistemidir.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
1593–1606 yılları arasında Osmanlı ve Avusturya arasında
savaşlar yapılmış, savaşların sonunda iki devlet arasında
1606’da Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır. 1662–1664 yılları arasında yapılan Osmanlı–Avusturya savaşları Vasvar
Antlaşması ile son bulmuştur. 1699’da imzalanan Karlofça
Antlaşması’nda Avusturya’nın imzası bulunuyordu.
(Cevap C)

(Cevap D)

2.

Coğrafi Keşifler XVI. yy.da İspanyollar ve Portekizliler öncülüğünde gerçekleşmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Osmanlıya ekonomik katkısı olan İpek ve Baharat Yolu’nun
önemi azalmıştır. Böylece Coğrafi Keşifler Osmanlıyı ekonomik açıdan olumsuz şekilde etkilemiştir. Verilen diğer gelişmeler kronolojik olarak XVI. yüzyıldan sonra olmuştur.

8.

(Cevap E)

(Cevap A)

Tımar sistemi Osmanlıda toprağın üretimine dayalı bir sistemdir. Devlet görevlilerine bir bölgenin toprağının işleme
hakkının maaş olarak tahsis edilmesine dayanır. Bu sistemin
bozulmasında A, B, C, E seçeneklerinde belirtilen durumlar
etkili olmuştur. Ancak paranın değerinin düşmesi tımar sistemi ile değil, Coğrafi Keşiflerle ilgilidir. Piyasaya birçok değerli madenin girmesiyle paranın değeri düşmüştür.
(Cevap D)

4.

Ekber ve erşed sistemine göre tahta hanedanın en büyüğü
geçer. I. Ahmet’in bu uygulamayı getirmesindeki amaç taht
kavgalarını önlemek, yönetimde istikrarı sağlamak, kardeş
katlini kaldırarak hanedanın devamlılığını sağlamaktır. Kapıkulunun yönetimdeki etkinliği ile ekber–erşed sisteminin bir
bağlantısı bulunmamaktadır.

9.

TARİH SORU BANKASI

3.

Osmanlı Devleti’nde en köklü, radikal, reformist ıslahatları
başlatan Osmanlı padişahı lll. Selim’dir (E). Bu yüzden lll.
Selim ıslahatları belirli bir plan çerçevesinde oluşturulmuş,
kurduğu yeni ordunun isminden esinlenerek bu döneme Nizam-ı Cedit Devri denilmiştir.

Soruda öncülünde verilen faaliyetler IV. Murat’a aittir. Islahatları programa bağlamak ve yapılacakları belirlemek amacıyla Koçibey’den bir rapor istenmiştir. Bu doğrultuda çalışma yapan Koçibey, raporunu hazırlayıp risale şeklinde padişaha sunmuştur. Yine bu dönemde İstanbul yangınlarının
artması üzerine içki ve tütün kullanımı yasaklanmış, ayrıca
gece sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Padişah ve devlet
adamları üzerinde etkili olmaya çalışan Kapı Kulu Ocakları
itaat altına alınmış ve padişahın otoritesi yeniden sağlanmıştır.
(Cevap E)

I. Ahmed döneminde ilk kez tütün ithalatına izin verilmiş,
bunun yanında ülke çapında içki yasağı uygulanmıştır.
10. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren birçok alanda gerilemeye başlamış ve dönemin devlet adamları bu gidişatı durdurabilmek amacıyla bazı düzenlemeler yapmışlardır. Bunlardan lll. Selim ve IV. Murat ise devletin kötü gidişatını tespit edebilmek amacıyla raporlar hazırlatmış ve bu doğrultuda ıslahat hareketlerini yoğunlaştırmıştır.

(Cevap B)

5.

A, B, D, E seçeneklerinde verilenler XVII. yüzyıl ıslahatlarının
genel özellikleri arasındadır. Ancak ıslahatlarda Avrupa’nın
örnek alınması ilk olarak XVIII. yüzyılda görülür. XVII. yüzyıl
ıslahatlarında Batı etkisi görülmez.

(Cevap D)

6.

“Aydınlanma Çağı” dediğimiz dönem Yakın Çağ Avrupa tarihidir. Bu dönemin en belirgin olayları Fransız İhtilali (l),
ABD’nin kurulması (ll), Yedi Yıl Savaşları, 1815 Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 İhtilalleridir. Ancak Rönesans hareketleri
(lll) Aydınlanma Çağı’ndan önceki dönem; yani Yeni Çağ Avrupa tarihiyle ilgili bir gelişmedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

11. Medreselerde pozitif bilimlere verilen önemin azalması ve
beşik ulemalığının yaygınlaşması, Osmanlı Devleti’nde ilmiye örgütünün bozulmasına yol açmış ve devletin duraklama
dönemine girmesinde etkili olmuştur.
(Cevap A)
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12. Osmanlıda hazinenin ilk bütçe açıkları 17. yüzyılda görülmeye başlar. Bu yüzyılda Tarhuncu Ahmet Paşa mali alanda ıslahatlar yaparak gelir-gider dengesini sağlamaya çalışmıştır. Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görmüş
bunları azaltma yoluna gitmiştir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ
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17. XVII. yüzyıla kadar Osmanlı Ege ve Akdeniz hâkimiyetini gerçekleştirmişti. Ancak önemli bir konumda bulunan Girit Adası hâlâ Venediklilerin elinde bulunuyordu. Girit kuşatması
Sultan İbrahim döneminde başladı. 1645–1669 yılları arasında süren kuşatma, Avrupalı devletlerin Venediklilere yardıma gelmesiyle Osmanlı–Haçlı mücadelesine dönüştü. Adanın alınması ancak IV. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir.
Girit, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın sadrazamlığı döneminde tamamen fethedilmiştir.
(Cevap C)

13. Osmanlı Duraklama Dönemi’nden itibaren kadı ve müderris
kalitesinin düşmesi medrese eğitimindeki bozulmayla ilgilidir. Bu ise II. ve IV. verilerle ilgilidir.
(Cevap C)

Anadolu’daki ilk büyük Celali hareketi medrese öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. “Suhte ayaklanmaları”
olarak bilinen bu isyanlara sonraları askerler ve halkda
katılmıştır.
(Cevap B)

Sancağa çıkmadan padişah olan ilk şehzade I. Ahmed’dir.
TARİH SORU BANKASI

14. Celali İsyanları Anadolu’da halk tarafından çıkarılan isyanlardır. Anadolu ve taşra isyanı olarak da bilinir. A, C, D ve E
seçeneklerinde verilen ifadeler bu isyanların temel sebeplerini oluşturmaktadır. Ulufe ise yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş olup yeniçeri isyanlarının sebebidir.

18. Kanuni Dönemi’nde şehzade Beyazit’in isyan etmesinden
sonra sancaklara yalnızca en büyük şehzade gider olmuştu. En son olarak III. Murat’ın oğlu III. Mehmet Manisa’da
sancak beyi olarak görev yapmıştır. III. Mehmet de oğlunu
sancağa göndermek istemiş ancak gerek celali ve kapı kulu isyanları, gerek Avusturya ile olan uzun savaşlar gerekse
şehzadelerin yaşının küçük olması buna izin vermemiştir. Bu
sebeple III. Mehmet, sancakta yetişmiş son şehzade olarak
1595 yılında Osmanlı tahtına oturmuştur.

15. Osmanlı ekonomisi XVII. yy.da bozulmaya başlamıştır. A, B,
D, E seçeneklerinde verilen ifadeler bu bozulmanın iç ve dış
sebeplerini oluşturmaktadır. Müsadere sistemi üst düzey görevlilerinin mallarına öldükten sonra el koyma uygulamasıdır. Ekonominin bozulmasında herhangi bir etkisi yoktur.
(Cevap C)

(Cevap D

19. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarından itibaren kendini hissettiren buhran devrin âlimleri tarafından çeşitli eserlerle ortaya konmuştur. Kâtip Çelebi, “Mizanü’l-Hakfi İhtiyari’l-Ehakk” adlı eserinde Osmanlı medreselerinin bozulmasını devletin buhrana girmesine sebep olarak göstermiştir.
Manisalı Emini Ayni Ali, “Risale-i Vazife-haran ve Meratib-i
Bendegan-ı Al-i Osman” adlı eserinde tımar sisteminin bozulması, askeri teşkilatın bozulması, rüşvetin artması, makam sahiplerinin günlük çıkar peşine düşmesi, hazinenin
boşalması” gibi sebeplerin Osmanlı devletinde bir buhran
yaşanmasına yol açtığını ifade etmiştir. Devletin devamlılığı
için şart olan reaya, hazine ve asker gibi kurumların bozulduğunu yazmıştır. Mustafa Ali Efendi ise 1581’de yazdığı
Nüshatü’s –Selatin adlı eserinde buhrana sebep olarak devlet adamlarının niteliksizleşmesini göstermiştir.

16. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler Fransız İhtilali’ne bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti daha
ilk kurulduğu yıllardan itibaren gayrimüslimlerin inançlarına
müdahale etmemiştir. Gayrimüslimler Fransız İhtilali’nden
çok önce Osmanlı ülkesinde serbestçe ibadetlerini yapıyorlardı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)

20. Osmanlı Devleti’nde XVl. yüzyılda yapılan nüfus sayımının
amacı, geniş bir coğrafyaya yayılan devletin vergi yükümlülüklerini belirlemektir. Bir başka sayım da ll. Mahmut Dönemi’nde (1808-1839) asker sayısını belirlemek için yapılmıştır.
(Cevap E)

68

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ
XVII. yüzyılda askerî ve mali alanda ıslahatlar yapılmıştır. Çünkü bozulmalar ve aksamalar kendini bu alanda göstermiştir. XVII. yüzyıl ıslahatları içerisinde eğitim alanında ıslahat
yoktur. Askerî ıslahatlar içerisinde; Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi, yeniçeri ve sipahi zorbalarının ortadan kaldırılması yer alır. Mali ıslahatlar içerisinde ise denk bütçenin
hazırlanması, saray masraflarının sınırlandırılması, devlet
adamlarından gelir vergisi alınması gibi uygulamalar vardır.
XVII. yüzyıl ıslahatları fetih politikası izleyen Osmanlı’nın en
çok ihtiyaç duyduğu alanlar olan askerî, mali ve yönetim
alanlarında yoğunlaşmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda, Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri alabilmek için Avusturya, Rusya ve Venedik ile savaşlar yapmıştır. Ancak kaybedilen toprakları geri
alamadığı gibi yeni topraklar da kaybetmiştir. 1711 Prut Antlaşması ile Ruslardan Azak Kalesi’ni geri alması, 1715’te Venedik’ten Mora’yı geri alması büyük bir ümit yaratsa da Avusturya karşısında yenilgiye uğramıştır. Avusturya’yla 1718’de
imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Orta Avrupa’nın kapısı
sayılan Belgrad elden çıkmış ve Avrupa’daki güçler dengesi Osmanlı aleyhine bozulmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti’nin toprakları geri alma ümidini kaybetmesine ve Batının
üstünlüğünü kabul etmesine yol açmıştır.
(Cevap A)

3.

Kutsal İttifak savaşları, 1683 II. Viyana bozgunu sonrası Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya ve Malta devletleriyle Osmanlı arasında yapılan savaşlardır. Yaklaşık on altı yıl süren
savaş sonunda Avusturya, Venedik, Lehistan devletleriyle
ayrı ayrı Karlofça barış anlaşması imzalanmıştır. Rusya ile de
ateşkes anlaşması imzalanmış barış anlaşması bir yıl sonra
yapılmıştır. Ancak Malta ile Osmanlı arasında bir anlaşma olmamıştır.

İltizam, vergilerin toplanma işinin belli bir bedel karşılığında
şahıslara devredilmesi yöntemiydi. Osmanlı Devleti’nde bu
yöntem tımar sisteminin uygulanmadığı yerlerde hazineye
nakit para sağlamak amacıyla uygulanırdı. Ancak XVI. yüzyılın sonlarından itibaren ticaret yollarının değişmesi, savaşların uzaması gibi sebepler Osmanlı Devleti’nin nakit para
ihtiyacını artırınca iltizam sistemi ilk kez tımarlı topraklarda
da uygulanmaya başlamıştır. XVII. yüzyılda yaygınlaşan bu
uygulama sonucunda iltizam sistemi tımar sisteminin aleyhine genişlemiştir.

5.

Ekonomik durumun bozulması ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak tımarlı sipahi sayısı azalmıştır. Yeniçerilerin yönetim üzerindeki etkinliğini artırması, tarımsal üretimin azalması, tımar gelirlerinin düşmesi tımarlı sipahi sayısını azaltmıştır.

1591-1606 Osmanlı Avusturya savaşları sonunda imzalanan
Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü kaybettiği antlaşmadır. Sultan I.
Ahmet döneminde 1606 yılında imzalanan bu antlaşmayla;
Osmanlı Padişahı, Avusturya Arşidükü’ne denk sayılmıştır.
Oysaki Kanuni döneminden beri Avusturya arşidükü (devletin yöneticisi), Osmanlı sadrazamına (Devletin ikinci dereceden yöneticisi) eşit sayılmaktaydı. Yani Zitvatorok Antlaşması’nın ilgili maddesi, Kanuni Dönemi’nde Avusturya karşısında elde edilen üstünlüğün kaybedildiğini göstermektedir.

Vasvar Antlaşması, 1663-1664 Osmanlı Avusturya savaşları sonunda imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin savaş hedeflerine ulaştığı Vasvar Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında toprak ve tazminat aldığı son antlaşmadır.
(Cevap C)

I. 1612 yılında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması, Ferhat
Paşa Anlaşması ile alınan yerlerin Safevi Devleti’ne geri
verilmesine neden olmuştur.
II. Bucaş Antlaşması, 1671–1672 Osmanlı Lehistan Savaşı
sonunda imzalanmıştır. Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaşmasını sağlamıştır.
III. Ferhat Paşa Antlaşması, 1578–1590 Osmanlı-Safevi Savaşı’nı sona erdiren anlaşmadır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
Görüldüğü gibi Bucaş Antlaşması, Safevi Devleti’yle değil,
Lehistan Devleti’yle imzalanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

8.

9.

(Cevap E)

4.

(Cevap E)

(Cevap D)
TARİH SORU BANKASI

2.

Genç Osman’ın tahta çıktığı yıl Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) başlamıştır.

7.

(Cevap D)

Şiirlerinde “Farisi” mahlası kullanan Osmanlı padişahı II. Osman’dır. Genç Osman olarak da bilinen II. Osman 1618-1622
yılları arasında hüküm sürmüştür. Genç Osman Osmanlı tarihinde ıslahat hareketlerine girişen ilk padişah olarak bilinir.
Ancak bu girişimleri neticesinde katledilmiştir.

(Cevap C)

(Cevap D)

10. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda genel olarak, Venedik, Avusturya, Rusya, Safevi, Lehistan devletleriyle mücadele hâlinde olmuştur.
(Cevap E)
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11. Hotin Antlaşması, 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı’nı
sonlandıran antlaşmadır. Lehistan ile yapılan ilk antlaşma olma özelliğini taşır. Bu savaş sonunda Osmanlı ordusundaki bozulma gün yüzüne çıkmış padişah II. Osman (Genç Osman), yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüş ancak bu kararı yüzünden öldürülmüştür.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Osmanlı Devleti’nde yönetimde meydana gelen bozulmalar
sonucunda Duraklama Dönemi’nde isyanlar meydana gelmiştir. Bunlar; Yeniçerilerin etkili olduğu İstanbul İsyanları,
Anadolu’da çıkan Celali İsyanları ve merkeze uzak yerlerde
çıkan Eyalet İsyanları’dır. Bunlar merkezî otoriteyi zayıflatmıştır.
(Cevap C)

17. Askerlikle ilgisi olmayanların ocağa kaydedilmesi ve Yeniçerilerin askerlik dışı işlerle uğraşması Yeniçeri Ocağı’nın bozulmasında doğrudan etkili olmuştur. Dirliklerin dağıtılmasında kanunlara uyulmaması ile Yeniçeri Ocağı arasında bir
ilişki yoktur. Yeniçeriler toprak geliri değil, maaş alan askerî
bir sınıftı.

12. Karlofça Antlaşması, 1683 II. Viyana bozgunu sonrası Kutsal İttifak Devletleriyle girişilen mücadeleler sonucu Lehistan, Avusturya, Venedik devletleriyle imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin birden fazla devletle imzaladığı ilk antlaşma olan
Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nin duraklama
dönemi sona ermiş gerileme dönemi başlamıştır.

(Cevap C)

Malta, Kutsal ittifak savaşlarına katılmış ancak Karlofça
Antlaşmasında yer almamıştır.

13. Öncülde verilen bilgilere göre askeri yeniliklere yoğunlaşılmış ve Avrupa’dan asker getirmekle Avrupa’nın üstünlüğü
kabul edilmiştir. Osmanlı gerileme döneminde var olan topraklar korunmaya çalışılmış kaybedilen topraklar geri alınmaya çalışılmıştır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

18. Sancaktan tahtta çıkan son padişah III. Mehmet’tir. Sancağa çıkmadan tahtta çıkan ilk padişah ve aynı zamanda Ekber-Erşed sistemini getiren I. Ahmet’tir. Ekber ve Erşed sistemine göre tahtta çıkan ilk padişah ise I. Mustafa’dır.
I. Ahmed, Ekber ve Erşed sistemini kardeş katline son
vermek için getirmiş ancak yinede oğulları Genç Osman
ve IV. Murad kardeş katlini uygulamıştır.
(Cevap D)

19. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlardır. Fakat halkın yönetime katılması
Duraklama Dönemi’nde değil, Dağılma Dönemi’nde gerçekleşmiştir. 1876’da ilan edilen Kanunuesasi ile her 50.000 Osmanlı erkeğine bir mebus seçme hakkı verilmiş, böylece Osmanlı tarihinde halk ilk defa yönetime katılmıştır.

14. Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi’ne girmesine rağmen
en geniş sınırlarına bu dönemde ulaşmıştır. Duraklama Dönemi 1579-1699 yılları arasıdır. Osmanlı, 1590 Ferhat Paşa
ile Doğu’da bucak Antlaşması ile Batı’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

(Cevap A)

15. Kanuni’den sonra en uzun süre tahtta kalan padişah 39 yıl
ile IV. Mehmet’tir. 1648-1687 yılları arasında tahtta kalan IV.
Mehmet, Duraklama Dönemi padişahıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. XVII. yüzyıl ıslahatlarında Avrupalı uzmanlardan faydalanılmamıştır. Çünkü devletin Batı’dan geri kaldığı XVIII. yüzyılda anlaşılmış ve duraklama dönemi ıslahatlarına batının etkisi yansımamıştır.
(Cevap B)
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Sultan IV. Murat ve sadrazam Kuyucu Murat Paşa baskı ve
şiddet yoluyla devlet otoritesini sağlamaya çalışmıştır. Çünkü bu dönemde ortaya çıkan Celali İsyanları devletin otoritesini ciddi şekilde tehdit ediyordu. Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa ise daha çok mali alanda icraatlar yapmış bu bağlamda devletin gelirlerini artırmaya, giderlerini azaltmaya çalışmıştır.
Tarhuncu Ahmed Paşa mali alanda ıslahata girişen ilk
devlet adamıdır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde çıkan eyalet isyanlarında milliyetçilik fikrinin etkisi yoktur. Osmanlı Duraklama Dönemi 1579-1699 yılları arasındadır. Fakat milliyetçilik fikrinin Osmanlı sınırlarında yaygınlaşması 1789’da meydana gelen Fransız İhtilali’nden sonra olmuştur. Osmanlı
Devleti içerisindeki milliyetçi isyanlar XIX. yüzyılda görülmüştür.
(Cevap C)

(Cevap C)

2.

7.

Duraklama Dönemi, 1579-1699 yılları arasıdır. Bu dönemde
1590’da Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı ve doğuda en
geniş sınırlara ulaşıldı. 1672’de imzalanan Bucaş Antlaşması ile de batıda en geniş sınırlara ulaşıldı. Batıda ve doğuda
uzun aynı zamanda başarısız savaşlar yapılması da Duraklama Döneminin olayları arasındadır.

Dış nedenler ise; Devletin doğal sınırlara ulaşması, Rönesans ve Reform hareketleri, Coğrafi Keşifler ve büyük ve güçlü devletlerle komşu olunmasıdır.

(Cevap E)

(Cevap B)

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler II. Osman’ın
yaptığı ya da yapmayı düşündüğü faaliyetlerdir. E seçeneğinde yer alan gelişme ise II. Osman ile ilgili değildir. Bu gelişme IV. Murat ile ilgilidir. IV. Murat başta annesi Mahpeyker
Kösem Sultan olmak üzere saray kadınlarının devlet yönetimine karışmasını engellemiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

8.
3.

Duraklamanın iç nedenleri; Merkezî otoritenin bozulması,
Ordunun bozulması, Eğitim ve adli teşkilatın bozulması, Maliyenin bozulmasıdır.

XVII. yüzyılda Coğrafi Keşifler sonucunda Akdeniz limanları
önemini kaybetmiştir. Bu durum, ticaret yollarının denetimini elinde bulunduran Osmanlı’nın gümrük gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur. Köylülerin topraklarını terk etmesi
üretimin azalmasına dolayısıyla vergilerin azalmasına sebep
olmuştur. Bunlar devletin gelir gider dengesini bozmuştur.
Eyalet İsyanları ise merkezî otoriteyi bozmuştur. Gelir gider
dengesi üzerinde etkili olmamıştır.
(Cevap D

4.

9.

Devlet otoritesinin bozulması, yeniçeri ağaları ve kadınların
yeniçerileri kullanması isyanın sadece ekonomik olmadığını gösterir. Ancak bazen sosyal taban bulmuştur ve isyanda çıkar çevreleri etkili olmuştur.
(Cevap E)

Lehistan’ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması üzerine Hotin Antlaşması bozulmuş ve Lehistan üzerine sefer düzenlenmiştir. Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusunun Lehistan içlerine kadar ilerlemesi üzerine Lehistan Osmanlı Devleti’ne antlaşma teklifinde bulunmuş ve Bucaş Antlaşması yapılarak savaşa son verilmiştir.
1672’de imzalanan Bucaş Antlaşması ile Lehistan Podolya’yı
Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Böylece Osmanlı batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu tarihteki Osmanlı padişahı IV.
Mehmet’tir (1648-1687).

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

5.

XVI. asrın başlarında verilmeye başlanan arpalığın, memurluğu dolayısıyla at beslemek durumunda olanlar için konduğu tahmin edilmektedir. Arpalık kendisinden başka kalabalık maiyyeti, uşak ve hizmetkârları bulunanlara masrafları gözetilerek bağlanırdı. Arpalık önceleri yeniçeri ağası, bölük ağası gibi askeri şahıslara verilmekte iken, sonraları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi yüksek ilmiye sınıfına, sultan hocalarına, güç vazifelerde bulunan idare amirlerine,
XVII. yüzyıldan itibaren de vezirler ile ümeraya verilmeye
başlanmıştır.

(Cevap D)

10. Osmanlı tarihinde Vaka-i Vakvakiye ya da Çınar Vak’ası denilen isyan hareketi IV. Mehmet (1648–1687) zamanında
meydana gelmiştir. 1656 yılında gerçekleşen isyan sırasında otuz kadar devlet adamı öldürülmüştür. İsyandan sonra
sadaret ve meşihat makamlarında değişiklikler yapılmıştır.
İsyancılar tarafından ölüme mahkum edilenler, At Meydanı’ndaki büyük bir çınar ağacının dallarına asıldıklarından isyan “Çınar Olayı” ismiyle anılmıştır.
(Cevap C)
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11. Osmanlı Nasuh Paşa, Serav, Kasr-ı Şirin ve Ferhat Paşa Antlaşmalarını İran ile yapmıştır. Bahçesaray Antlaşması ise Rusya ile yapılan ilk antlaşmadır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ
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12. 1683 II. Viyana kuşatması sonrası Papa’nın çağrısıyla Osmanlı Devleti aleyhine oluşan Kutsal İttifak savaşları yaklaşık on altı yıl sürmüştür. Birçok cephede ağır yenilgiler alan
Osmanlı İngiltere ve Hollanda aracılığıyla barış istemiştir. Neticede Venedik, Avusturya ve Lehistan devletleriyle Karlofça
Antlaşması imzalanmıştır (1699). Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin birden fazla devletle imzaladığı ilk uluslararası antlaşmadır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminin başlaması da bu antlaşma ile tarihlendirilmektedir.

16. 1587 yılında Osmanlı himayesinden ayrılan Lehistan; Eflak
Boğdan ve Erdel iç işlerine karışmaya başladı. Bunun üzerine Genç Osman uzun bir aradan sonra ordunun başında
sefere çıktı. Hotin Kalesi Kuşatması sırasında yeniçerilerin
disiplinsiz davranışları yüzünden yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü.
(Cevap B)

17. Avrupa Devletleri XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ni
istila etmeye, ekonomik yönden kullanmaya ve Hristiyan tebaayı ayaklandırmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti’nin ortadan
kaldırılması amacıyla Yakın Doğu ve Orta Doğu için yürütülen bu faaliyetler, kısaca “şark meselesi” olarak adlandırıldı.
Şark ilk kez 1815 Viyana Kongresi ile dile getirildi.

Osmanlı Devleti XVlll. yüzyıl genel siyasetini de Karlofça
Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak üzerine
kurmuştur.

(Cevap C)

13. Katolik mezhebini benimseyen Avusturya, kendi sınırları içerisindeki Protestan Macarları mezhep değiştirmeye zorlayınca Macar beylerinden İmre Tökeli isyan etmiş ve Osmanlı
Devleti’nden yardım istemiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Avusturya’ya savaş açarak Viyana’yı kuşatmıştır. (1683)
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

14. Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Macarların yardım isteğini kabul
etti. IV. Mehmet’i ikna eden Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen karar
aldı. Hazırlanan ordu ile Avusturya üzerine sefere çıktı (1683).
İki ay süren kuşatma sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa yenilginin bedelini hayatıyla ödedi.

18. Ferhat Paşa Antlaşması 1590
Vasvar Antlaşması 1664
Karlofça Antlaşması 1699
(Cevap E)

19. Serav Antlaşması 1618 tarihinde II. Osman döneminde İran
ile yapıldı. Bu antlaşmadan sonra Amasya Antlaşması sınırlarına dönüldü.
(Cevap A)

15.

I. Ferhat Paşa Antlaşması III. Murat döneminde Safevi Devleti ile yapıldı.
II. Kasr-ı Şirin Antlaşması IV. Murat döneminde Safeviler ile
yapıldı.
III. Hotin Antlaşması Genç Osman döneminde Lehistan ile
yapılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)
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20. IV. Murat Dönemi’nde önemli risaleler hazırlayan Katip Çelebi Avrupalılar tarafından “Hacı Halife - Hacı Kalfa” olarak
tanındı.
(Cevap B)

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ
A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan kişiler Duraklama Dönemi ıslahatçılarıdır. Fakat Halil Hamit Paşa I. Abdülhamit
sadrazamı ve ıslahatçısıdır. I. Abdülhamit 1774 ile 1789 yılları arasında tahtta oturduğu için bu dönem gerileme içerisinde yer alır. Bu yüzden Halil Hamit Paşa duraklama değil,
gerileme dönemi ıslahatçısıdır.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap B)

Tımar sisteminin bozulmasıyla beraber tarımsal üretim ve
buna bağlı olarak vergi gelirleri azalmış, bu da maliyeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer taraftan tımar sisteminin bozulması eyalet ordusunun da bozulmasına yol açarak tımarlı sipahi sayısının azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ni askeri açıdan da olumsuz yönde etkilmiştir.
Ancak tımar sisteminin bozulmasının, eğitim kurumları üzerinde olumsuz bir etki yarattığı ileri sürülemez.

7.

TARİH SORU BANKASI

8.

Osmanlı duraklama döneminde devlet otoritesinin zayıflaması üzerine ülke içerisinde İstanbul, Celali ve Eyalet ayaklanmaları gibi birtakım isyanlar baş gösterdi. Bu dönemde
yapılan ıslahatlarda da temel amaç, bu iç isyanları bastırıp
merkezi otoriteyi tekrar sağlamak ve devleti eski gücüne tekrar ulaştırmaktı.

Osmanlı Devleti’nde sık sık padişah değişikliklerinin olması
ve yeniçeri sayısının artmasıyla birlikte, yeniçerilere ödenen
ulufelerin ve cülus bahşişlerinin miktarı da artmış, bu da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak vakıf hizmetlerinin yaygınlaşması devletin giderlerini artırmamış, tam tersi
vakıf sistemi sayesinde eğitim, sağlık ve bayındırlık hizmetlerinin karşılanmasında devletin yükü azalmıştır.

5.

Özellikleri verilen I. Ahmet Dönemi’nde yapılan Sultan Ahmet Camii’dir. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından Ayasofya’nın yanına yapılmıştır.

Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı’nın Viyana’yı ikinci kez kuşatmasının (1683) ardından Papanın çağrısıyla Osmanlı aleyhine başlayan ve 16 yıl süren saldırılardır. Venedik, Avusturya, Rusya, Lehistan gibi Avrupalı devletlerle yaşanan bu mücadeleler sonucunda 1699’da Lehistan, Venedik ve Avusturya ile Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Rusya ise 1700
yılında Karlofça Antlaşması’nın devamı niteliğindeki İstanbul
Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Kutsal İttifak savaşlarında Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü mücadeleyi
sonlandıran Rusya, Karadeniz’e inme ve İstanbul’da elçi bulundurma haklarını elde etmiştir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması başarısız olmuş ve bunun sonucunda Avrupalı devletlerden; Rusya, Venedik, Malta, Avusturya ve Lehistan Kutsal İttifak adı altında birleşip
Osmanlıya savaş açmıştır. 1683 ile 1699 arasında yapılan
bu savaşlar sırasında Osmanlı tahtında I. Mustafa bulunmamıştır. I. Mustafa (1617-1618) ve (1622-1623) tarihleri arasında iki defa tahta geçmiş bir padişahtır.
(Cevap C)

9.

(Cevap D)

4.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya kapitilasyonlar verilmiş ancak her padişahın kapitilasyonları yenilemesi gerektiği şartı getirilmişti.1739 Belgrad Antlaşması’nda Fransa’nın arabuluculuğu ile kapitilasyonlar sürekli hale
getirildi.
(Cevap A)

(Cevap B)

3.

XVII. yüzyılda, Venediklilerin elinde bulunan Girit adası, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz güvenliği açısından alınması zaruri bir ada durumundaydı. Bu sebeple Osmanlı Devleti bu
adayı almak için 1645-1669 yılları arasında Venedik ile savaşmıştır. Yaklaşık 25 yıl süren kuşatma sonunda ada Osmanlı’ya bağlanmıştır. Osmanlı devletinin en uzun süren kuşatması olan Girit, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de fethettiği son adadır.

(Cevap D)

10. Osmanlı Devleti’nin, II. Viyana Kuşatması’nda başarısız olmasından sonra Avrupa devletleri bundan cesaret alarak
Osmanlıya karşı güç oluşturmuştur. Osmanlı Devleti Kutsal
İttifak Devletleri karşısında başarısız olmuş ve 1699 yılında
Karlofça Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı geniş çapta ilk toprak kaybını yaşamış ve Duraklama Dönemi’nden gerileme dönemine geçmiştir.
(Cevap C)
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11. Duraklama Dönemi 1579 Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden 1699 Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasına kadar geçen dönemi kapsar. Bu dönemde topraklar
nispeten genişlemeye devam etse de devletin kurumlarında bozulmalar başlamıştır. A seçeneğindeki taşra yönetiminin bozulması, bu bozulmadaki iç sebepleri oluştururken;
B, C, D, E seçeneklerinde verilen durumlar dış sebepleri
oluşturmaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ

(Cevap A)

12. Duraklama Dönemi’nin ilk padişahı 1574–1595 yılları arasında hüküm süren III. Murat’tır. Son padişahı ise Edirne Vakası isimli yeniçeri isyanıyla tahttan indirilen II. Mustafa’dır.
1695–1703 yılları arasında hüküm sürmüştür.
(Cevap B)

16. Avrupa’da yaşanan Sanayi Devrimi ile tarım ve hayvancılığa
dayalı ekonomiler boyut değiştirmiş, bu durum ise Osmanlı’nın Avrupa’ya tarım ihracatını artırmış ifadesini kullanabiliriz.
(Cevap C)

17. 17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sınırları dâhilinde devlet teşkilatı ve sosyal hayatta birtakım aksaklıklar baş göstermeye başlamıştır. 17. yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüzyıl süren bu dönemin Duraklama Dönemi yerine Buhran dönemi olarak adlandırılması doğru olacaktır. Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askeri teşkilatında iktisadi ve sosyal hayatta buhran yaşanmaktadır.

13. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan kişiler Gerileme Dönemi ıslahatçılarıdır. Fakat Fazıl Ahmet Paşa Duraklama Dönemi’nde yaşamış bir ıslahatçıdır. 1661–1676 yılları arasında
sadrazamlık makamında bulunmuştur. Fazıl Ahmet Paşa’nın;
Girit’in Fethi, Vasvar Antlaşması ve Bucaş Antlaşması gibi
başarılı faaliyetleri vardır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

18. III. Mustafa Dönemi’nde Osmanlı-Rus savaşı yapılmış Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilenmişti. III. Mustafa Dönemi’nde esham usulü ile iç borçlanma yöntemi gelmiş ancak uygulamasını I. Abdülhamit yapmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)

(Cevap E)

15. Başkenti İstanbul’dan Anadolu’daki bir şehre taşımayı düşünen padişah II. Osman’dır. Hanedanın en yaşlı ve aklı başında olan üyesinin tahtta geçme usulü olan Ekber ve Eşred uygulaması I. Ahmet faaliyetidir. Devletin duraklamasının sebeplerini içeren Koçibey Risalesi IV. Murat’a sunulmuştur.

20. Özellikleri verilen sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’dır. Köprülü Mehmet Paşa, sadrazamlık makamına şartlar ileri sürerek gelmiştir. Öne sürdüğü şartlar içerisinde; saraya sunduğu her teklifin kabul edilmesi ve hakkında yapılacak iftiralarda önce kendi savunmasının alınması gibi maddeler vardı.
Bu şartları kabul edilen Köprülü, 1656 yılında sadrazam oldu. Soruda yer alan faaliyetleri yapan Köprülü, 1661 yılına
kadar görevde kalmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

14. Osmanlı Devleti’nde yönetimde meydana gelen bozulmalar
sonucunda Duraklama Dönemi’nde isyanlar meydana gelmiştir. Bunlar; Yeniçerilerin etkili olduğu İstanbul İsyanları,
Anadolu’da çıkan Celali İsyanları ve merkeze uzak yerlerde
çıkan Eyalet İsyanları’dır. Bunlar, merkezî otoriteyi zayıflatmıştır.

19. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılın sonlarında başlayan kötü
gidişatı karşısında padişahlar çeşitli ıslahat hareketlerine girişmişlerdir. Ancak bu çalışmalar hemen her defasında çıkarları zedelenen çevreler tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandıran ve Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen II. Osman’ın tahttan indirilerek öldürülmesi; Osmanlıdaki ilk denk bütçeyi hazırlayan sadrazam
Tarhuncu Ahmet Paşa’nın katledilmesi ve planlı programlı
ilk köklü ıslahat hareketlerine girişen III. Selim’in tahttan indirilmesi bu engellemelere birer örnektir.

(Cevap C)

(Cevap D)
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Küçük Kaynarca Antlaşması, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin mağlup olması üzerine imzalanmıştır. I. Abdülhamid döneminde imzalanan bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzaladığı en ağır
antlaşmadır. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler bu
antlaşmanın maddelerinin oluşturmaktadır. Ancak Romanya ve Sırbistan 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

2.

Napolyon’un 1798’de işgal ettiği Osmanlı toprağı Mısır’dır.
Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesinin temelinde Yedi Yıl savaşları yatmaktadır. Nitekim Fransa, 1756-1763 Yedi Yıl Savaşı’nda İngiltere’ye yenilmiş ve Hindistan’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple Fransa, İngiltere’den ekonomik intikam almak ve İngiltere’nin sömürge yollarını tıkamak için
Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal etmiştir.

(Cevap B)

7.

Mısır savunması yeni kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun
ilk başarısıdır.
(Cevap E)

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıla gelinceye kadar kendisini hep
Batıdan üstün görmüştür. 1699 Karlofça Antlaşması ile büyük topraklar kaybeden Osmanlı, Avrupa ordusu karşısında
giderek daha fazla yenilgiler almaya başlamıştır. Bu durum
Osmanlı Devleti’nin Avrupa üstünlüğünü kabul etmesine yol
açmıştır. Bu geri kalmışlığı önlemek ve eski gücüne kavuşmak isteyen Osmanlı, Avrupa’dan getirilen uzmanlar aracılığıyla askeri ıslahatlara yönelmiştir.
(Cevap C)

XV. ve XVI. yüzyıllarda gerçekleşen Coğrafi Keşifler sonucu
Avrupa’da büyük bir sermaye birikimi oluşmuş, bu durum
Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır. XVIII.
yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi İnkılabı XlX. yüzyılda
tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Sanayi inkılabı; ham madde ihtiyacının doğmasına ve Osmanlı Devleti gibi henüz sanayileşmemiş toplumların Avrupa’nın pazarı haline gelmesine sebep olmuştur. Ekonomisi tarıma dayalı olan Osmanlı Devleti, Avrupa’ya ham madde satan ve işlenmiş olarak geri alan
bir ülke haline gelmiştir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

3.

Osmanlı Devleti’nde radikal anlamda ilk değişiklikler gerileme dönemine denk gelir (XVlll. yüzyıl). Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde zihniyet değişikliği olmuş, başarısız geçen savaşlardan sonra Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu
çerçevede ilk kez III. Selim döneminde belli bir plan dahilinde, bir ıslahat programı hazırlanmıştır. Nizam-ı Cedid adı verilen bu programa göre Avrupa tarzında yeni bir ordu kurulmuş, modern teknik okullar açılmış. Avrupa’yı yakından takip etmek için ilk kez Avrupa’ya sürekli elçiler gönderilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk kez yabancı dil eğitimi başlatılmıştır.

8.

İlk Türk matbaası, Lale Devri’nde (1718-1730) İstanbul’da
İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi aracılığıyla açılmıştır. İstanbul’un fethinden beri gayrimüslimler tarafından kullanılan matbaayı Osmanlı Devleti’nin bu kadar geç kullanılmasının sebebi, hattatlar (güzel yazı yazanlar) ve müstensihlerin (eserleri çoğaltan kişiler) işsiz kalacağı düşüncesidir. Fakat bu sorun, matbaada dinî kitapların basımının yasaklanmasıyla çözümlenmiştir.
(Cevap A)

4.

9.

Nizam-ı Cedit: Padişah lll. Selim’in idari, askeri, mali alanlarda yaptığı yeniliklerin tamamına verilen isimdir. lll. Selim, savaşlarda alınan yenilgilerin artması nedeniyle öncelikle “askerlik” alanında yenilikler yapmıştır.
Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasında Cezzar Ahmed
Paşa’nın katkısı çok büyüktür. Cezzar Ahmed Paşa ayrıca Napolyon’a karşı Akka savunmasını yapmasıyla tanınmıştır.

(Cevap D)

Osmanlı tarihinde, 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp,
1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen döneme Lale Devri denir (XVIII. yüzyıl). Sadece İstanbul ve çevresindeki önemli merkezlerin yaşadığı bu dönemde Osmanlı Devleti Avrupa üstünlüğünü kabul etmiş ve yüzeysel de olsa kendisini
ilk kez Batıya açmıştır. Dönemin en ünlü divan şairi Nedim’dir.
İstanbul’da doğan Nedim Osmanlı Devleti’nde kazaskerlik
görevi de yapmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Osmanlı Devleti’nde XVlll ve XlX. yüzyıllarda yapılan tüm yeniliklerde, Avrupa’nın, aydın kesimin, askerlerin ve yöneticilerin etkisi olmuştur fakat halk hiçbir zaman bu hareketlere
katılmamıştır. Tepeden inme bir şekilde yapılan bu yenilikler
halk desteğinden yoksun olduğu için kısa zamanda etkisini
kaybetmiştir.

10. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ıslahatlar III. Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. Fakat Evkaf Nezareti’nin kurulması II. Mahmut dönemine ait bir gelişmedir. Evkaf Vekâleti, Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden,
diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurumdur. II.
Mahmud tarafından, sultanlara ve yakınlarına ait dağınık bir
vaziyette bulunan vakıfların tek elden idaresi maksadıyla
1826’da kurulmuştur.
Ünlü şair ve yazarlarımızdan Recaizade Mahmut Ekrem
kısa bir süre Evkaf Nazırlığı yapmıştır.
(Cevap E)

(Cevap E)
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11. Üretimin tarıma dayalı olması Osmanlı Devleti’nde yerli tüccarın güçlenmesini engelleyecek bir husus değildir. Çünkü
sorun ham madde, pazar ve rekabet ortamıdır.
(Cevap B)

12. İlk Türk matbaası, Lale Devri’nde (1718-1730) İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi önderliğinde İstanbul’da açılmıştır
(1727). Hattatlar (güzel yazı yazan kişiler) ve müstensihler
(eseri çoğaltan kişiler) işsiz kalmak endişesiyle başlangıçta
matbaanın gelişine karşı çıkmışlardır. Fakat matbaada dinî
eserlerin basımının yasaklanması, bu endişeyi gidermiş ve
şeyhülislamında fetvasıyla ilk Osmanlı matbaası kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ

16. III. Selim Nizam-ı Cedit adını verdiği ıslahat programıyla radikal anlamda ıslahatlar yapan ilk padişahtır. Bu çerçevede
kurduğu Nizam-ı Cedit, III. Selim tarafından yeniçeri ocağına alternatif olarak kurulan modern bir düzenli bir ordudur.
1807’de Kabakçı Mustafa isyanı sonucu kaldırılmıştır. Verilen diğer seçeneklerden Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı
ise II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur.
(Cevap A)

17. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalar arasında yer alır. Fakat A
seçeneğinde yer alan ifade için bunu söyleyemeyiz. Çünkü
Yeniçeri Ocağı 1826’da kaldırılmıştı. Bu yüzden A seçeneğinde yer alan ifadenin kronolojik olarak mümkün olmayacağı ortadadır. Yani 1845’te yapılan bir faaliyetin, bu tarihten
19 yıl önce ortadan kaldırılan bir kurumun ıslahı için yapıldığı söylenemez.

İlk Türk matbaasında basılan ilk eser “Vankulu Lügatı”
adlı sözlüktür.
(Cevap B)

13. lll. Selim, Avrupa’daki yenilikleri yakından takip edebilmek
amacıyla öncelikle Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi büyük
Avrupa şehirlerinde sürekli elçilikler açmıştır. Elçiler tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda da “Nizam-ı Cedid”
adı verilen bir ıslahat programı hazırlanmıştır.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

(Cevap D)

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

III. Ahmed “Necib” mahlasıyla şiirler yazmıştır.

(Cevap A)

19. Osmanlı Devleti, XVlll. yüzyıla kadar yönetim, ordu, eğitim,
hukuk ve kültür yapısında büyük değişmeler yaşamamıştır.
Fakat XVlll. yüzyıldan itibaren “Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi” ile beraber başta ordu olmak üzere köklü değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Yapılan yenilik çalışmalarında Avrupa örnek alınmış ve Osmanlı Devleti kendine özgü niteliklerini kaybetmeye başlamıştır.

14. Ayan ve mütegallibenin güçlenmesinde, dar boğaza giren
hazineyi iyileştirmek için bazı tımarların iltizama verilmesi etkili olmuştur. Saray bu yolla hazineye para girişi sağlarken
ayanların nüfuzlarının artmasını ve tüm Anadolu’ya yayılmalarını engelleyememiştir.

15. III. Ahmet Dönemi’nin (1703-1730) en önemli gelişmesi Lale Devri ıslahatlarıdır. Osmanlı Devletinin kendini ilk kez Batıya açtığı bu dönemde Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika’nın
katkılarıyla ilk Osmanlı matbaası kurulmuştur.

18. Osmanlıda planlı ve programlı bir şekilde layihalar hazırlatarak ıslahat yapan ilk padişah III. Selim’dir. III. Selim dönemi ıslahatlarına Nizam-ı Cedit adı verilip bunlar arasında; sürekli elçiliklerin kurulması, yabancı dil eğitimin zorunlu hâle
getirilmesi, kara mühendishanesinin açılması, ilk devlet matbaasının kurulması, Nizam-ı Cedit ocağının kurulması, İrad-ı
Cedit hazinesinin kurulması sayılabilir.

20. Sanayi Devrimi’nden sonra Osmanlı toprakları Avrupalı devletler için cazip hâle gelmiştir. Avrupalılar ham madde ihtiyaçlarını Osmanlı’dan karşılamış; ürettikleri malları da Osmanlı ülkesine satmışlardır. Hâl böyle olunca Osmanlı Devleti’nde ithalat vergilerinin düşürülmesi (l) ve yabancı tüccarların iç gümrük vergisinden muaf tutulmaları (ll) yerli üreticinin zarar görmesine ve yerli üretimin azalmasına ortam hazırlamıştır.
(Cevap D)
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Osmanlı tarihinde Pasarofça Antlaşması’ndan (1718), Patrona Halil İsyanı’na (1730) kadar geçen döneme Lale Devri
denir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Batının üstünlüğünü ilk
kez kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak da Paris, Viyana,
Moskova, Lehistan gibi ülkelerde geçici elçilikler açarak, Avrupa’yı yakından takip etmeye başlamıştır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, devletin kötü gidişatını engellemek için bir takım düzenlemelerde bulunmuş
ancak bu yenilik hareketleri çıkarları zedelenen yeniçeriler
ve ulema tarafından sürekli engellenmiştir. Bu durum 1826
yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar devam etmiştir.

lll. Selim (B) Osmanlı padişahları arasında planlı programlı,
raporlar hazırlatarak radikal anlamda ilk ıslahatları yapan padişahtır. Batı tarzı ilk ordu olan Nizam-ı Cedit, Avrupa’ya ilk
sürekli elçi gönderme, ilk devlet matbaasını kurma ve Fransızcayı askerî okullarda zorunlu yabancı dil haline getirme,
yaptığı ıslahatlardan bazılarıdır.
(Cevap B)

7.

(Cevap D)

Süleymaniye ve Selimiye Camii XVI. yüzyıl camileridir. Sultanahmet Camii XVII. yüzyılda yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı ise XIX. yüzyılda yapılmış bir saraydır. Lale Devri XVIII.
yy.da daha çok kültürel alandaki ıslahatların yoğunlaştığı bir
dönemdir. Batı etkisinin ilk olarak görüldüğü bu dönemde
barok ve rokoko tarzı yapılan ilk eser Nuru Osmaniye Camii’dir.
(Cevap D)

A, B, D ve E seçenekleri Osmanlı’nın ya Avrupa’yı örnek alması ya da Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek istemesi ile
ilgili gelişmelerdir. Oysa C seçeneğinin Avrupa etkisiyle ilgisi yoktur, tamamen kendi iç dinamikleri ve toplum yapısından kaynaklanan bir durumdur.
(Cevap C)

4.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında
1774 yılında imzalanmıştır. Osmanlı’nın imzalayarak büyük
devlet olma özelliğini kaybettiği bu antlaşmada “Osmanlı’daki Ortodoksların koruyucusu Rusya olacaktır” maddesine
yer verilmiştir. Rusya bu madde ile Osmanlı’nın iç işlerine
karışma hakkı (lll) elde etmiş ayrıca dünya Ortodokslarının
lideri (l) olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Çünkü Ortodoks Hristiyanların büyük çoğunluğu o dönemde Osmanlı
hâkimiyetinde yaşamaktadır.

Osmanlı’da savaş meydanlarındaki yenilgilerden dolayı askerî alanda ıslahata ağırlık verilmiştir. Ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla okullar açılmıştır.
(l) Hendesehane askerî bir mühendis okuludur.
(ll) Mühendishane-i Bahr-i Hümayûn deniz subayı ihtiyacını karşılamayı amaçlar.
(lll) Mühendishane-i Berri Hümayûn kara subayı yetiştirmeyi amaçlar.
(Cevap E)

9.

Lale Devri Osmanlıda savaşlara ara verilerek barışçı bir dönemin yaşandığı devirdir. Bu dönem ıslahatları daha çok kültürel alanda yoğunlaşmıştır. Soruda verilenlerden A, B, C, E
seçenekleri Lale Devri’nde yaşanmıştır. Matbaa-i Amire ise,
lll. Selim döneminde kurulmuş devlet matbaasıdır.
(Cevap D)

5.

İstihkâm Okulu: I. Abdülhamit (1774–1789)
Hendesehane: I. Mahmut (1730–1754)
Sürat Topçu Ocağı: III. Mustafa (1757–1774)
Verilen bilgiler değerlendirildiğinde doğru sıralama; II-III-I
şeklinde olmalıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

10. Karlofça Antlaşması’ndan sonra Sultan II. Mustafa Edirne’ye
çekilmiştir. Bu dönemde İstanbul’da bulunan Şeyhülislam
Feyzullah Efendi’nin görevini kötüye kullanması sonucu askerler ve ulema ayaklanmıştır. Edirne Olayı denilen bu olaydan sonra 1695’ten beri tahtta oturan II. Mustafa indirilmiş,
yerine 1730’a kadar tahtta oturacak olan III. Ahmet geçirilmiştir.
II. Mustafa, ordunun başında sefere çıkan son padişahtır. Avusturya’ya karşı yaptığı Lugoş Muharebesi’nden dolayı “Gazi” unvanı almıştır.
(Cevap C)
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11. Osmanlı Devleti’nde Batı tarzı yenilikler 1718 Pasarofça Antlaşması’nın imzalandığı Lale Devri’yle başlar. Köklü ıslahatların başlangıcı da lll. Selim Dönemi’dir.
(Cevap E)

12. Osmanlı tarihinde, Avrupa tarzında askerî alanda ıslahat yapan ilk padişah I. Mahmut’tur. I. Mahmut Dönemi’nde Hendesehane adıyla subay yetiştirmek amaçlı bir askerî okul
açılmıştır. Bu okul, Avrupa’dan esinlenerek ve aslen Fransız
olan Humbaracı Ahmet Paşa’nın girişimleriyle açılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ

16. Kapitülasyon anlaşmalarında 1740 yılında I. Mahmut Dönemi’nde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu tarihten önce yapılan kapitülasyonlar hükümdarların saltanat süresi ile sınırlıyken 1740 yılından sonra kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
(Cevap A)

17. 1774 yılında Rus Çarlığı ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne bağlı Kırım Hanlığı bağımsız
olmuştur. Böylece ilk kez bir Müslüman ülkesi Osmanlının
elinden çıkmıştır.

(Cevap D)

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Sultan III. Mustafa Dönemi’nde yapılmıştır. Ancak Küçük Kaynarca Antlaşması I.
Abdülhamid döneminde imzalanmıştır.
13.

(Cevap D)

• lll. Selim zamanında Yeniçeri Ocağı’na alternatif olarak
Avrupai tarzda Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur.
• Avrupa’ya sürekli elçiler gönderilmiştir.

• Matbaa-i Amire adında ilk devlet matbaası kurulmuştur.
Ancak kabine sistemine II. Mahmut döneminde geçilmiştir.
(Cevap C

14. Kutsal İttifak Savaşlarını kaybeden Osmanlı Devleti Avusturya, Venedik, Lehistan ve Malta ile 1699’da Karlofça Antlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma ile Mora ve Dalmaçya kıyılarını Venedik’e, Temeşvar ve Banat yaylası hariç tüm Macaristan’ı Avusturya’ya, Podolya ve Ukrayna’yı Lehistan’a vermiştir.

TARİH SORU BANKASI

• Ekonomiyi canlı tutmak ve yerli üreticiyi korumak için
yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

18. İsveç Kralı Xll. Şarl’ın Osmanlı ülkesine sığınması üzerine,
Ruslar takip bahanesiyle sınırları ihlal ederek Osmanlı topraklarına girmiş bu durum Rus-Osmanlı savaşına neden olmuştur (1711). 1848 İhtilalleri sırasında Rusya ve Avusturya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Macarlar, kaçarak
Osmanlı ülkesine sığınınca, Rusya ve Avusturya bunların iadesini istemiş, ancak Osmanlı bunu kabul etmemiştir. Bu
durum 1953-56 Kırım Savaşı’nın nedenlerinden biri olmuştur.
(Cevap D)

19. Rusya, sıcak denizlere inmek ve Panslavizmi hayata geçirmek için XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamıştır. Fransa, İngiliz sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla 1798’de Mısır’ı işgal etmiştir. Böylece Fransa’da XVIII.
yüzyılda Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamıştır. İtalya, 1870’te
siyasi birliğini sağladığı için XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne bir baskısı söz konusu olmamıştır.

(Cevap B)

15. 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk kez büyük topraklar kaybeden Osmanlı Devleti, bu başarısızlığın sebebini, teknik ve
askerî alanda Avrupa’nın gerisinde kalmakta görmüştür. Bu
sebeple ilk kez Lale Devri’nde (1718-1730) geçici elçiler göndermek suretiyle Avrupa’yı yakın takibe almıştır. Elçilerin raporları doğrultusunda ilk kez l. Mahmut (1730-1754) döneminde askerî alanda, Avrupa’yı örnek alan ıslahatlar yapılmıştır. Fransız asıllı Comte de Bonneval (Humbaracı Ahmet
Paşa) aracılığıyla Humbaracı Ocağı’nın kurulması bunun ilk
örneklerindendir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, Osmanlı
ekonomisini dışa bağımlı hale getiren gelişmelerdir. Ayanların nüfuzunun artması, iltizam sisteminin yaygınlaşmasının
ve Sened-i İttifak’ın sonucudur.
(Cevap A)
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1709 yılında Ruslarla yaptığı Poltova Savaşı’nı kaybeden İsveç Kralı Xll. Şarl Osmanlıya sığınmıştır. Ruslar ise kralı takip bahanesiyle sınırları ihlal ederek Osmanlı topraklarına
girmiş. Bu durum 1711 Osmanlı-Rus Savaşı’na neden olmuştur.
1711 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Prut Antlaşması ile, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin
geri alınabileceği umudu doğurmuştur.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap B)

7.

XVlll. yüzyılda yaşanan büyük toprak kayıpları Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’nın askeri ve teknik alandaki üstünlüğünü
kabul etmesine sebep olmuştur. Bu sebeple başta teknik ve
askeri alan olmak üzere sosyal ve kültürel alanlarda da Avrupa örnekli ıslahatlar yapılmıştır. Yönetim alanında Batının
örnek alınması XlX. yüzyılda Meşrutiyet’in ilanıyla olmuştur.

Osmanlı, Lale Devri’nde Avrupa’dan geri kaldığını anlamış
ve Avrupa’yı örnek alarak yenilikler yapmayı amaçlamıştır.
Bu bağlamda Batı’ya geçici elçiler gönderilmiştir. Bu elçilerin görevi; Avrupa başkentlerinde meydana gelen siyasi,
sosyal ve kültürel gelişmeleri takip etmekti. Bu amaçla 28
Mehmet Çelebi Paris’e gönderilmiştir. Mehmet Çelebi, Paris’teki izlenimlerini Sefaretname adlı eserinde anlatmıştır.

(Cevap D)

Rusya’nın sıcak denizlere inme emeli ve Bakan milletlerini
Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması iki ülkenin 1768-1774
yılları arasında karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Savaş sonunda Rusya galip gelmiş ve iki ülke arasında Küçük
Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Kırım
bağımsız olmuş, Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu elde
etmiş, Karadeniz egemenliği Rusya’ya geçmiş ve Rusya dünyanın üçüncü büyük devleti durumuna gelmiştir.

3.

Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması’ndan sonra doğu siyasetine önem verdi. İran’ın karışıklıklar içinde bulunmasından faydalanarak batıdaki kayıplarını unutmak isteyen Osmanlı Devleti, İran’a savaş açtı. Bu sırada Rusya’nın da İran’a
saldırması Osmanlı Rus kuvvetlerini Kafkaslar’da karşı karşıya gelmesine neden oldu. Fransa’nın girişimleriyle Osmanlı ile Rusya arasında 1724 tarihli İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İran’ın Kafkasya’daki toprakları, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştır.
(Cevap D)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

(Cevap E)

9.

Sultan II. Mustafa bir yeniçeri isyanı olan 1703 Edirne vakası sonrası tahttan indirilmiş ve yerine kardeşi Sultan III. Ahmet tahta çıkarılmıştır. Ancak Lale devri padişahı olan Sultan III. Ahmed de 1730 yılında gerçekleşen Patrona Halil isyanı neticesinde tahttan indirilmiş ve yerine yeğeni I. Mahmud tahta çıkarılmıştır. Buna göre bir isyanla tahta çıkan ve
başka bir isyanla tahttan inen Osmanlı padişahı Sultan III.
Ahmet’dir.

Devlet matbaasında dinî eserlerin basılmasına izin verilmemiştir. Çünkü dinî eserler hattatlar tarafından yazılıyordu. Bu
hattatların işsiz kalması düşüncesinden dolayı matbaada
dinî eser basılması yasaklanmıştır (E). Ayrıca ulema da bu
dini eserlerin matbaada çoğaltılmasına karşı çıkmıştır.

II. Viyana kuşatmasından sonra başlayan ve yaklaşık on altı yıl süren Kutsal ittifak savaşları sonrası 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Venedik, Avusturya, Lehistan ve Osmanlı devletlerinin imzası bulunan antlaşmanın geçerlilik süresi yirmi beş yıl olarak belirlenmiştir.
Karlofça Antlaşması ile Pasarofça Antlaşmasının imzalanmasına İngiltere ve Hollanda (Flemenk) aracılık etmiştir.
(Cevap E)

5.

Rusya’nın XVIII. yüzyılda bazı Avrupalı devletlerle kendi çıkarları doğrultusunda birtakım ilişkiler kurmasının temel amacı; açık ve sıcak denizlere, yani Akdeniz’e inmek istemesidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

10. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen ıslahatçılar XVII. yüzyılda çalışmalar yapmıştır. Fakat Cezayirli Gazi Hasan Paşa
XVIII. yüzyılda görev yapmıştır. Gazi Hasan Paşa, Halil Hamit Paşa ile I. Abdülhamit Dönemi’nde (1774–1789) yapılan
ıslahatlarda önemli rol oynamışlardır.
(Cevap B)
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11. “Kırım bağımsız olacak ancak Kırım halkı Müslüman olduğu
için dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.” maddesi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer almıştır. 1779
Aynalıkavak Tenkihnamesi’nde ise Ruslar, girdikleri Kırım’dan
çekilmeyi kabul etmiştir. Buna karşılık Osmanlı Devleti Rus
yanlısı Şahin Giray’ın hanlığını onaylamış ve Kırım’ın iç işlerine karışmamayı kabul etmiştir. Avusturya ile yapılan Ziştovi Antlaşması’nda Kırım ile ilgili bir madde yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ

(Cevap E)

16. Humbaracı Ahmet Paşa’nın yaptığı ıslahatların başarısı 17361739 yıllarında gerçekleşen Osmanlı, Rus-Avusturya savaşlarında kendini göstermiştir. Osmanlı Devleti yaptığı askerî
ıslahatları sayesinde Rusya, Avusturya gibi iki güçlü devleti
yenilgiye uğratmıştır. Bunun sonucunda 1739 Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Osmanlı’nın XVIII. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.
Belgrad Antlaşmasının imzalanmasında etkili olan Fransa’nın kapitülasyonları süresiz uzatılmıştır.
(Cevap C)

12. XVIII. yüzyıl Avrupasının güçlü devletlerinden biri olan Prusya, Osmanlı Devleti’ne Avusturya ile yapacağı savaşlarda
birlikte hareket etme isteğini bildirmiştir. XVIII. yüzyılın başlarında yapılan bu teklife Osmanlı Devleti başlangıçta sıcak
bakmamış ancak 1716 yılında Prusya ile bir ticaret antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Prusya-Osmanlı yakınlaşması başlamıştır. Yüzyılın başlarında başlayan bu yakınlaşma, 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları sırasında Prusya ile ittifak yapılmasına zemin hazırlamıştır.

17. Avusturya ve Rusya Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için 1787’de Osmanlı’ya savaş açmıştır. Avusturya, bu
savaştan 1791 Ziştovi Antlaşması ile çekilmiştir. Avusturya’nın
savaştan çekilmesiyle yalnız kalan Rusya savaşa devam etmemiş ve Osmanlı Devleti ile Yaş Anlaşması’nı imzalamıştır.
1792 yılında imzalanan bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir.

(Cevap E)

(Cevap A)

14. XVIII. yüzyıla gelinceye kadar kendisini Avrupa’dan üstün
gören Osmanlı Devleti yapılan ıslahatlarda Avrupa’yı örnek
almayı düşünmemiştir. XVIII. yüzyılda büyük toprak kayıplarının yaşanması üzerine Osmanlı Devleti sorunun bilim ve
teknik açıdan Avrupa’dan geri kalınmasından kaynaklandığını kabul etmiştir. Bu nedenle XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatların tamamında Batı etkisi görülmektedir. Avrupa’dan subay getirilmesi ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda subay okullarının açılması Nizam-ı Cedit gibi Avrupa tarzı modern bir ordunun ve Baron de Tot’un yönlendirmeleriyle Topçu Ocağı’nın kurulması bu gelişmeler arasındadır. Sancağa
çıkma usulü taht kavgalarını önlemeye yönelik Osmanlı’ya
has bir uygulamaydı. Bu nedenle Batı tarzı ıslahatlar arasında gösterilemez.

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

13. Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’yla başlayıp
1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen döneme Lale Devri denmektedir. Osmanlı Devleti’nin kendisini Batıya ilk kez
açtığı bu dönemin en önemli gelişmesi matbaanın açılmasıdır. Matbaanın açılmasıyla daha önce elle yapılan çoğaltma işlemleri azalmıştır. Kâğıt imalathanelerinin açılması ise
yalnızca kâğıt üretiminin artmasını sağlamıştır.

Kemankeş Mustafa Paşa: Sultan İbrahim,
Humbaracı Ahmet Paşa: I. Mahmut,
Halil Hamit Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa: I. Abdülhamit,
dönemi sadrazamlarıdır.
(Cevap B)

19. Cezzar Ahmet Paşa, Fransız ordusunu örnek alarak Nizam-ı
Cedid ordusunu kuran devlet adamıdır. Nizam-ı Cedid ordusu, III. Selim döneminde yeniçeri ocağına alternatif olarak
kurulmuş düzenli, disiplinli batı tarzı bir ordudur. En büyük
başarısını Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında göstermiş ve
Napolyon birliklerini geri püskürterek Mısır’ın Fransızlarca
fethini önlemiştir. Nizam-ı Cedid ordusu Kabakçı Mustafa Paşa önderliğinde ayaklanan yeniçeriler tarafından dağıtılmıştır.

(Cevap D)

(Cevap C)
KAPLAN AKADEMİ

15. Osmanlı tarihinde Gerileme Dönemi, 1699 Karlofça Antlaşması’ndan, 1792 Yaş Antlaşması’na kadar geçen dönemdir.
Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği bu dönemde, duraklama dönemine göre daha kapsamlı ve köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu dönemdeki ıslahatlar halkın isteği
ve desteğiyle değil, devlet adamlarının arzusuyla yapılmış
ancak kişilere bağlı kalmamış devlet politikası hâline dönüşmüştür. III. Selim dönemindeki “Nizamı Cedid” ismindeki ıslahat programı bunun en güzel örneğidir.

18. 1718-1730 yılları arasına Lale Devri denir. Dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

(Cevap B)

20. A, B, C ve D seçenekleri III. Selim Dönemi faaliyetleridir fakat ulufe alım-satımının yasaklanması I. Abdülhamit Dönemi’ne ait bir gelişmedir.
(Cevap E)
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Lale Devri’nde matbaada ilk bastırılan kitap Arapçadan Türkçeye çevrilen Vankulu Lügatı olup her iki cildi Ocak 1729’da
basılmıştır.
Vankulu Lügati; Kanuni, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde yaşamış olan Vani Mehmet Efendi’nin eseridir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda Avrupa’dan geri kaldığını anlamış ve açığı kapatmak gereğine inanmıştır. Avrupa ile olan
açığı kapatmak için Avrupa’yı örnek almak gerekiyordu. Avrupa’nın ilerlemesini, gelişmesini sağlayan faktörleri yerinde incelemek amacıyla ilk defa Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmiştir. İşte ilk defa geçici elçiler gönderildiği bu dönem
Lale Devri’dir. Lale Devri padişahı ise III. Ahmet’tir.

XVIII. yüzyıl, 1700’li yılları ifade etmek için kullanılır. Sorunun;
A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler XVIII. yüzyıl faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. III. Selim’in tahttan
indirilmesi ise 1807 yılında gerçekleşmiştir. 1807 yılı ise XIX.
yüzyıl içerisinde değerlendirilir.
(Cevap D)

7.

Kabakçı Mustafa İsyanı 1807 yılında meydana gelmiştir. Bu
isyan, III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatları hedef almıştır. Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilmiş ve
ıslahatları ortadan kaldırılmıştır. Onun yerine de IV. Mustafa
tahta çıkarılmıştır (1807).
(Cevap B)

(Cevap A)

3.

A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Lale Devri’nde yapılan ıslahatladır. Fakat Fransızcadan matematik ve
astronomi ile ilgili eserlerin tercüme edilmesi III. Mustafa Dönemi’ne ait bir ıslahat hareketidir. Lale Devri, 1718-1730 yılları arasıdır ve dönemin Padişahı III. Ahmet’tir. III. Mustafa
ise 1757-1774 yılları arasında egemenlik sürmüştür.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

8.

(Cevap A)

9.
4.

Osmanlı Devleti 1715’te Venedik ile mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti; III. Ahmet, I. Mahmut, I. Abdülhamit dönemlerinde İran ile mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti; 1711,
1736–1739, 1768–1774, 1787–1792 yıllarında Rusya ve Avusturya ile savaşlar yapmıştır. Osmanlı, 18. yüzyılda Lehistan
ile mücadele etmemiştir.
(Cevap E)

III. Selim, askerlik alanında Nizam-ı Cedit ordusunu kurmuştur. Tersaneler büyütülmüş, gemiler modern gereklere göre
donatılmış ve gemilerin sayıları arttırılmıştır. İdari alanda Anadolu ve Rumeli 28 eyalete ayrılmış ve vezir sayısı azaltılmıştır. Eğitim alanında ise ilmiye sınıfının ıslahına çalışılmış, yabancı dillerden Türkçeye çeviri yapılmıştır. III. Selim Dönemi
ve başka dönemlerde Osmanlı Devleti’nde din alanında ıslahat yapılmamıştır.

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri Dönemi 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730
Patrona Halil İsyanıyla sona eren dönemdir. Sultan III. Ahmet, padişah Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan Lale Devri’nde sanat ve
toplumsal hayata özgün bir anlayış geliştirmişti. Bu dönemde III. Ahmet Çeşmesi ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Deryayı Sim adıyla bir su bendi inşa edilmiştir.

5.

Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın ıslahatçı kişiliği Macar asıllı Baron de Tott’un çalışmaları III. Mustafa zamanında Osmanlı Devleti için önemli ıslahatların yapılmasını sağlamıştır. Kont dö Bonneval ise Fransız asıllı olup I. Mahmut Dönemi ıslahatçısıdır. Kont dö Bonneval Müslüman olarak Humbaracı Ahmet Paşa adını almıştır.
III. Osman ve III. Mustafa dönemlerinde sadrazamlık yapan Koca Ragıp Paşa, Nedim ve Şeyh Galip’ten sonra
XVIII. yüzyılın önde gelen şairlerindendir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

10. III. Selim (1789-1807) I. Abdülhamit sonrası Padişah olmuştur. III. Selim’in tahta çıktığı sırada Osmanlı Rusya ve Avusturya ile savaş halindeydi.
(Cevap C
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Test • 4
16. Rusya ile Avusturya aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti’nin
topraklarını Dakya Projesi’yle paylaşmışlardır.

Gerileme Dönemi padişahları ise III. Ahmet 1703-1730, I.
Mahmut Dönemi 1730-1754, III. Mustafa 1754-1774, I. Abdülhamit 1744-1789, III. Selim 1789-1807 yıllarını kapsar.

(Cevap A)

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

11. I. Selim (Yavuz) 1512-1520 yılları arasında Yükselme Dönemi’nde hüküm sürmüştür.

12. Lale Devri 1718-1730 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde
Batı etkisinde edebiyat, kültür, sanat ve mimaride yaşanan
gelişmelere sonradan verilmiş isimdir. Adını ünlü şairimiz
Yahya Kemal koymuştur.

17. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Prut Antlaşması’ndan (1711) Osmanlı Devleti kısmen de olsa kârlı çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu antlaşma ile kaybettiği toprakları geri kazanabileceği yönünde ümidi artmıştır.

Tarihçi Ahmet Refik (Altınay) eserlerinde Lale Devri Dönemi olarak yazmıştır.

(Cevap B)

13. Osmanlı Devleti’nde 1718 yılında Avusturya ile imzalanan
Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona
Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III.
Ahmet’tir.
III. Selim Dönemi’nde (1789-1807) Nizam-ı Cedid gelişmeleri yaşanmıştır.
Edirne Antlaşması 1829’da II. Mahmut Dönemi’nde Rusya
ile yapılan antlaşmadır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. I. Abdülhamit Dönemi’nde (1774-1789) imzalanan Küçük
Kaynarca Antlaşması (1774) ile Rus gemileri Osmanlı limanlarından yararlanabilecek, İngiltere ve Fransa’ya verilmiş olan
kapitülasyonlar Rusya’ya da verilecektir. Böylece ilk kez Rusya boğazlardan serbestçe geçiş hakkı elde etmiştir.
(Cevap A)

14. İtfaiye Ocağı: III. Ahmet
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun: III. Mustafa
19. Fransa, Rusya ile Osmanlı Devleti’ne arabuluculuk yaparak
iki devlet arasında İstanbul Antlaşması’nın imzalanmasını
sağladı (1724). İstanbul Antlaması’na göre İran toprakları
paylaşıldı. Böylece İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile
Rusya arasında imzalanan ilk dostluk antlaşmasıdır.

Mühendishane-i Berri Hümayun: III. Selim
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması: II. Mahmut
Ordu; bölük, alay, tabur esasına uygun olarak yapılandırılmış, onluk sistemi uygulaması: I. Mahmut
(Cevap E)

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile ilk defa ahalisi Türk
ve Müslüman olan bir bölge kaybedilmiştir. Böylelikle Osmanlı ilk kez makamının siyasi gücünden yararlanmaya çalışmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

15. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Seferiyle
(1517) kutsal emanetler Osmanlı’nın eline geçmiş. Yavuz’a
Hadimul Haremeyn-i Şerif unvanı verilmiştir.

(Cevap A)

(Cevap A)

20. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. Kırım’a bağımsızlık verilecek. Kırım
sadece dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktır.
(Cevap E)
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1711 yılında başlayan ve Rus Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılan savaş, Prut Savaşı’dır. Kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaşta Azak Kalesi Osmanlıya geçerken Rusya’nın İstanbul’da daimi elçi bulundurması engellenmiştir.
Bu savaşta elde edilen zafer, Osmanlı’nın kaybettiği toprakları alma ümidini de artırmıştır.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
Osmanlı Devleti’nde yangın söndürme teşkilatının kurulması XVIII. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu gelişmenin öncüsü ise
Fransız asıllı bir mühendis olan Gerçek Davud Ağa’dır. 1718
yılında İstanbul’da meydana gelen iki yangına tulumba ile
müdahale eden ve bu konuda takdir toplayan Davud Ağa
1720 yılında bizzat sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından tulumba ocağını kurmakla görevlendirilmiştir.
Nitekim Davud Ağa 1733 yılında ölümüne kadar bu görevini sürdürmüştür.
(Cevap E)

2.

Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası’nı, 1699’da imzaladığı Karlofça Antlaşması ile Venedik’e bırakmıştı. 1715’te başlayan
Osmanlı – Venedik savaşları sonucunda 1718’de Pasarofça
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Venedik, Mora Yarımadası’nı Osmanlı Devleti’ne bırakmak zorunda kalmıştır.

7.

(Cevap B)

III. Ahmet, 1703 yılında “Edirne Olayı” denilen faaliyet sonucunda tahta geçmiştir. 1730 yılına kadar tahtta kalan III. Ahmet, Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilmiş ve yerine I. Mahmut geçmiştir. Lale Devri, Pasarofça Antlaşması ile başlar ve
1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar devam eder. Yapılan açıklamaya bakıldığında Lale Devri padişahının III. Ahmet olduğu görülür.
(Cevap B)

3.

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi’nin 1699 Karlofça Antlaşması’ndan 1792 Yaş Antlaşması’na kadar sürdüğü kabul
edilir.
(Cevap A)

4.

TARİH SORU BANKASI

8.

Gerileme dönemi, XVIII. yüzyıldır.

B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, Avusturya
ile Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturdukları ortak
politikalardır. Panslavizm politikası ise, Rusya’nın Akdeniz’e
inebilmek ve bu amaçla Balkanlara egemen olabilmek için
başlattığı bir siyasettir. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik ayaklanmalarına yol açmış ve devletin dağılmasında etkili olmuştur. Bu politikanın Avusturya ile bir ilgisi olmayıp çok uluslu
bir devlet olan Avusturya’yı da rahatsız etmiş ve Avusturya-Rus ilişkilerinin bozulmasında da etkili olmuştur.
(Cevap A)

III. Ahmet: 1703–1730
I. Mahmut: 1730–1754
III. Mustafa: 1757–1774
III. Selim: 1789–1807

9.

II. Mahmut: 1808–1839
Verilen bilgilere bakıldığında II. Mahmut, 19. yüzyıl padişahıdır ve Gerileme Dönemi ıslahatçısı değildir.

(Cevap C)

Osmanlı Devleti’ne matbaanın geç gelmesinin sebeplerinden biri de hattatların işsiz kalmasından endişe duyulmasıdır. 18. yüzyıla gelindiğinde Batı tarzı gelişmelere daha çok
ihtiyaç duyulmuş ve Lale Devri’nde ilk Türk matbaası açılmıştır. Hattatların işsiz kalmasını önlemek için de matbaada
dinî kitapların basılması yasaklanmıştır. Sonuçta dinî kitaplar hattatlar tarafından, diğer alanlardaki kitaplar ise matbaada basılmıştır. Böylece Osmanlı içinde büyük bir nüfusa sahip hattatların işsiz kalması önlenmiştir. İşsizlik kavramı ekonomik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

5.

I. Mahmut Dönemi’nde subay yetiştirmek amacıyla açılan
okul Hendesehane’dir. Hendesehane, Avrupa tarzında açılmış askerî bir okuldur. Bu bağlamda Osmanlı tarihinde Avrupa tarzı askerî ıslahat yapan ilk padişah I. Mahmut’tur.

(Cevap D)

10. XVIII. yüzyılda Osmanlıya karşı bir Rusya-Avusturya ittifakı
kurulmuş, bu devletler Osmanlıyı parçalamak için birlikte hareket etmişlerdir. Bu ittifaklar sonucu yaşanan 1736-1739 savaşları sonunda Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. Belgrad
Antlaşması, Osmanlının imzaladığı en son kazançlı antlaşmadır. Bu savaşla sınır değişikliği son kez Osmanlı lehine
sonuçlanmıştır.
(Cevap C)
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11. Soruda verilen maddeler 1711 Prut Antlaşması’nda yer almıştır. Daha önce imzalanan 1700 İstanbul Antlaşması ile
Azak Kalesi Ruslara verilmiş; ayrıca Ruslar İstanbul’da elçi
bulundurma hakkını elde etmiştir. Prut Antlaşması’yla Rusya bu kazanımları kaybetmiştir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ

12. Soruda verilen maddeler 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer almaktadır. Bu antlaşma ile Rusya’ya ilk defa kapitülasyon verilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti, tarihinde ilk
defa savaş tazminatı ödemiştir.

13. “Kırım bağımsız olacak ancak Kırım halkı Müslüman olduğu
için dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.” maddesi 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer almıştır.

14. Osmanlı Devleti, 1768 sonrası Rusya ve Avusturya ile süren
zincirleme savaşlar ile meşgul olmuştur. Bu durum devletin
siyasi, askeri ve mali işleyişinde büyük sorunlara sebep olurken 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile süreç yeni
bir boyut kazanmıştır. Osmanlı topraklarını paylaşmak isteyen çok uluslu bu iki devlet, ihtilalin yaydığı fikirlerin kendi
siyasi ve idari yönetimlerini değiştirebileceği endişesiyle bir
an önce anlaşma imzalamanın yollarını aramışlardır. Bu doğrultuda Avusturya ile 1791’de Ziştovi Antlaşması imzalanırken Rusya ile 1792’de Yaş Antlaşması imzalanmıştır. Pasarofça Antlaşması ise 1718’de yani kronolojik olarak Fransız
İhtilali’nden önce gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap D)

17. III. Selim Dönemi’nde Ebubekir Ratıp Efendi Avusturya’ya
elçi olarak gönderildi. Döndüğünde Avrupa’daki askeri ve
sosyal hayatı anlatan Sefaretnamesini padişaha sundu. Ayrıca uzman kişilere layihalar hazırlatan III. Selim ortak nokta
olarak “askeri alanda yenileşme yapılması zaruretini” gördü. Her alanda Nizam-ı Cedit (Yeni düzen) hareketine girişen III. Selim’in daha çok askeri alana ağırlık vermesinden
dolayı Nizam-ı Cedit hareketi ordunun düzenlenmesine yönelik bir hareket olarak algılandı ve kurduğu ordu da bu isimle isimlendirildi.

(Cevap D)

1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi’nde ise Ruslar, girdikleri Kırım’dan çekilmeyi kabul etmiştir. Buna karşılık Osmanlı Devleti Rus yanlısı Şahin Giray’ın hanlığını onaylamış ve Kırım’ın
iç işlerine karışmamayı kabul etmiştir. 1792 Yaş Antlaşması
ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu Osmanlı Devleti tarafından
kabul edilmiştir.

16. Verilen eşleştirmelerden Aynalıkavak tenkihnamesi 1779
I. Abdülhamid Dönemi’nde imzalanmış, III. Selim 1789’da
tahta çıkmıştır. Dolayısıyla yanlış olan şıktır. A, B, C ve E şıkları doğrudur.

18. Patrona Halil İsyanı, Lale Devri’nde başlatılan lüks ve harcamalara, aşırı savurganlığa karşı halkın bir tepkisi olarak ortaya çıkmış, dönemin padişahı III. Ahmet tahttan indirilerek
Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürülmüştür.
Böylece Lale Dönemi bu isyanla sona ermiştir.
(Cevap E)

19. III. Osman, 1754–1757 yılları arasında tahtta oturmuş ve ıslahat faaliyetlerinde bulunmamıştır. Esham sistemi, Deniz
Mühendishanesi ve Sürat Topçu Ocağı gibi ıslahatlar III. Mustafa Dönemi’ne aittir. Nizam-ı Cedit, İrad-ı Cedit ve Devlet
Matbaası gibi ıslahatlar ise III. Selim döneminde yapılmıştır.
(Cevap E)

15. Osmanlı Devleti gerileme döneminde Karlofça Antlaşması
ile kaybettiği toprakları geri alma politikası izlememiş, ancak
daha fazla toprak kaybetmiştir. 1718 Pasarofça Antlaşması
ile de Avrupa’nın askerî ve teknik üstünlüğünü kabul ederek
Lale Devri’ne girmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)

20. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl ıslahatlarında daha çok Fransa’yı örnek almıştır. Avrupa’daki gelişmeleri takip etmesi
amacıyla ilk geçici elçi Paris’e gönderilmiştir. I. Mahmut Dönemi’nde Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa, askerî ıslahatlarda etkili olmuştur. Fransa’dan çok sayıda askerî uzman getirtilmiş ve ıslahatlar yapılmıştır.
(Cevap B)
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Grek Projesi, Osmanlı topraklarını aralarında isteyen Rusya
ve Avusturya’nın hazırladıkları bir plandır. Bu planı uygulamaya koymak için Avusturya Bosna’yı, Rusya da Boğdan’ı
işgal etmiştir. Ancak 1789 yılında Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesi bu planı rafa kaldırmış Avusturya Ziştovi; Rusya ise
Yaş anlaşmasıyla savaş durumuna son vermiştir.
XVII. yüzyılda Avusturya ve Rusya Osmanlı topraklarını
paylaşmak amacıyla iki plan geliştirmişlerdir. Bunlardan
biri Grek projesi diğeri Dakya projesidir. Dakya projesine
göre, Dinyester ve Tuna ırmakları arasında Dakya adında Rusya ve Avusturya’ya bağımlı bir devlet kurulacaktı.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu imtiyazı, 1856’da İzmir-Aydın hattı için İngiltere’ye verilmiştir. Bundan sonra yapılan
demiryolu hatlarının tamamı da yabancı şirketlerce işletilmiştir.
İlk demiryolunun yapımına Abdülmecid’le başlanmış ancak açılış Sultan Abdülaziz döneminde gerçekleşmiştir.
Abdülaziz döneminde devlet eliyle Haydarpaşa-İzmit hattı yapılmıştır. (1871-1873)
(Cevap B)

(Cevap C)

7.

2.

Osmanlı’nın kurulduğundan beri esas para birimi olan fakat
uzun bir süredir adı sadece hesaplamalarda kâğıt üstünde
kalan akçenin darbına 1818 yılında yani XIX. yüzyılda son
verilmiştir.

Panislamizm (İslamcılık) Osmanlıda ilk kez, 1878–1908 yılları arasındaki istibdat döneminde ll. Abdülhamit tarafından
bir devlet politikası olarak uygulanmıştır. Padişah ll. Abdülhamit, Panislamizm hedefine ulaşmak için “halifelik” unvanını siyasal bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)

3.

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı Kırım Savaşı sırasında
döşenmiştir. 1855’te Edirne-Varna-Kırım arasında kurulan
hattan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Sivastopol şehrinin düşman işgalinden kurtarıldığı bildirilmiştir.
(Cevap D)

4.

TARİH SORU BANKASI

8.

Rüştiye, İdadi ve Sultaniler Tanzimat döneminin ortaöğretim
yapan eğitim kurumlarıdır. Ortaöğretimin ilk basamağı Rüştiyelerdir. Günümüzdeki ortaokullara benzer. İdadi ve Sultaniler ise günümüzdeki lise düzeyi okullardır.
(Cevap E)

1838’de imzalanan Balta Limanı Antlaşması’yla, Osmanlı
Devleti Avrupalı devletlerin açık pazarı hâline gelmiştir. Antlaşmaya uyan İngiliz ve Avrupalı tüccardan Osmanlı tüccarına oranla daha düşük gümrük vergisi alınmıştır. Bu antlaşmanın imzalandığı tarihte padişah, II. Mahmut’tur.
Osmanlı Devleti’ne yardım bahanesiyle Mısır’a gelen İngiltere’nin bölge üzerindeki gizli emelleri ilk kez Fransa’nın
Mısır’ı işgali sırasında ortaya çıkmıştır. Nitekim bundan
yaklaşık bir asır sonra Mısır, İngiltere tarafından işgal edilmiştir.
(Cevap C)

(Cevap D)

9.

ll. Mahmut, devletin otoritesini sağlamak ve yapılacak olan
yeniliklere uygun ortam hazırlamak için, yeniliklere sürekli
olarak karşı çıkan “Yeniçeri Ocağını” kaldırmıştır (1826). Onun
yerine Avrupa tarzı modern ve disiplinli bir ordu olan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye”yi kurmuştur. Ayrıca, taşrada
başına buyruk hareket eden, vergi verme ve asker göndermede sorunlar çıkaran Ayanlar ile “Sened-i İttifak” antlaşması yaparak, Ayanların devlete bağlanmasını sağlamıştır. Yapılan bu çalışmalar merkezi otoriteyi sarsan güçlerin etkisizleştirilmesine yönelik uygulamalardır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Danıştay’ın başlangıcı olan kurum Şuray-ı Devlet’tir. 1 Nisan
1868 tarihli “Şuray-ı Devlet Nizamname-i Esasi”si ile Şuray-ı
Devlet’in kuruluş ve görevleri belirtilmiş ve 10 Mayıs 1868
tarihinde de devrin padişahı Sultan Abdülaziz tarafından yapılan bir nutukla açılmıştır. Şuray-ı Devlet’in en temel görevlerinden birisi idare ile vatandaşlar arasında çıkacak davaları çözümlemekti.

10. Osmanlı Devleti, Yunan İsyanı’nın (1820-1823) bastırılması
için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım almış isyanı ancak bu şekilde bastırabilmiştir. Fakat bu durum yetki alanını
genişletmek isteyen Mehmet Ali Paşa’nın isyanına sebep olmuştur (Mısır sorunu). İsyanı tek başına bastıramayan Osmanlı Devleti, bir dış destek aramış ve Rusya ile anlaşmıştır
(1833 Hünkar İskelesi Antlaşması). Osmanlı Devleti, İngiltere’nin Hünkar İskelesi Antlaşması’na tepkisini önlemek ve
tam desteğini alabilmek için “Balta Limanı Antlaşması”nı imzalamış ve bu devlete geniş ayrıcalıklar vermiştir. Bu ayrıcalıklar dolayısıyla Osmanlı, bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmiştir.
(Cevap D)
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11. III. Selim Dönemi 1789-1807 arasındadır. Bu dönem “Nizam-ı
Cedit” dönemi olarak da adlandırılır. III. Selim, yapacağı yenilikler için Türk ve yabancı uzmanlara hazırlattığı Layihalar
adı verilen raporları incelemiş ve devletin yeniden yapılanması için meclisi meşveret (danışma meclisi) oluşturarak ıslahat yapma kararı almıştır. Yapılan yeniliklerde daha çok
Fransa örnek alındı. Bu dönemde başta ordu olmak üzere
ekonomi alanında köklü değişiklikler yapıldı.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

16. Halk arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatı Fatih Sultan Mehmet’ten sonra ilk kez XlX. yüzyılda ll.
Mahmut döneminde verilmiştir. II. Mahmut 1808-1839 yılları arasında hükümdarlık yapmış ve hemen hemen her alanda Avrupa örnekli ıslahatlar yapmıştır.
(Cevap D)

(Cevap D)

17. Osmanlı Devleti’nde yabancı devletlere tanınan ayrıcalıklar
ticaret hayatının yabancıların denetimine geçmesine sebep
olmuştur. Kapitülasyonlar sayesinde, yabancılar düşük gümrük vergisi ödüyor, ayrıca Osmanlı topraklarında ticaret yaparken yerli tüccarların ödediği iç gümrük vergisinden de
muaf tutuluyorlardı. Bu durum bol ve ucuz olan Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını istila etmesine sebep oldu. Avrupa mallarıyla yarışamayan yerli üreticiler piyasadan çekildiler, bunun sonucunda yerli sanayi tamamen yabancıların eline geçti.

12. l. Murat zamanında kurulan Yeniçeri Ocağı, Duraklama Dönemi’ne kadar büyük zaferlere imza atmış ve Osmanlı’nın
büyümesinde büyük hizmetleri olmuş bir kurumdu fakat XVII.
yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı’nın kendisini devletten üstün görmesi ordu içinde bozulmalara sebep olmuştur. Bu
durum devlet otoritesinin sarsılmasına sebep olmuştur. Öyle ki padişahlar yapacakları ıslahatlarda askerlerin onayını
almaya özen gösterir olmuştur. Bu nedenle bu kurumun kaldırılması, padişahların tekrardan yönetimde etkin hâle gelmesini sağlamıştır.

(Cevap C)

13. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan kişiler resim sanatının
gelişmesinde etkili olan şahıslardır. Ali Talat Bey ise adını daha çok mimarlık alanında duyurmuştur. İnşaat ve imalatta işçilik adlı dört ciltlik bir eser yayınlamıştır. Tasarladığı eserlerin başında Beşiktaş İskelesi, Üsküdar İskelesi ve Kuzguncuk İskelesi gelmektedir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

Sultan Abdülaziz Avrupa’ya gezi düzenleyen ilk padişahtır.

(Cevap E)

19. 1876’da ilan edilen Kanunuesasi’ye göre meclis iki kısımdan oluşmaktaydı: Mebusan ve Âyan Meclisi. Meclis-i Âyan
padişah tarafından seçilen üyelerden oluşurdu. Bu üyeler
ömür boyu görevde kalırdı. Meclisin üye sayısı Mebusan
Meclisinin üye sayısının üçte birini aşamazdı. Üyeleri önemli görevler yapmış bürokratlarla ulema sınıfı üyelerinden oluşurdu. Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdü.

(Cevap A)

14. Osmanlı Devleti’ne parlamento (meclis) kavramı ilk kez, 1876
yılında yürürlüğe giren Kanunuesasi ile gelmiştir. Osmanlı
Devleti’nin ilk Anayasa’sı olan bu anayasa ile Meşrutiyet ilan
edilmiş ve halk sınırlı da olsa ilk kez yönetime katılmıştır.

Ayan meclisinin başkan ve üyeleri 40 yaşını doldurmuş
itibarlı, güvenilir kimseler arasından atanırdı.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

15. Avrupalı Devletler kapitülasyonlar aracılığı ile Osmanlı ülkesinde siyasi ve ekonomik nüfuz elde etmişlerdi. Fakat tanınan ayrıcalıklar hiçbir zaman kaldırılmamış aksine artmıştır.
Ancak yeni Türkiye Devleti zamanında Lozan Antlaşması ile
kaldırılabilmiştir.

18. Sened-i İttifak (1808), Islahatlara karşı çıkan ve taşrada önemli bir güç haline gelen Ayanlarla Padişah ll. Mahmut arasında imzalanan sözleşmedir. Bu belge ile toplumda nüfuz sahibi olan Ayanlara birtakım haklar verilmiştir. Kanunuesasi,
Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ise halk arasındaki eşitsizlikleri gidermek suretiyle, devletin dağılmasını önleme
amacı taşımaktadır.

(Cevap E)

20. Osmanlı Devleti’nde ilk kez ll. Mahmut Dönemi’nde Avrupa’ya öğrenci gönderilmiş ve bu öğrenciler Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etme olanağı bulmuşlardı. Jön Türkler (Genç Osmanlılar) denilen Avrupa eğitimi almış bu aydın
kesim için, Osmanlı’nın dağılmasını önlemenin tek yolu meşrutiyeti ilan etmekti. Bu nedenle basın yoluyla padişaha baskı yaptılar. Sonunda Meşrutiyet sözünü veren ll. Abdülhamit’in tahta çıkmasıyla 1876 yılında Meşruti yönetime geçildi.
(Cevap A)
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Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 1869 yılında yayınlanmış ve
uygulamaya konulmuştur. 1869 Maarif Nizamnamesi’nin uygulanmasıyla iptidailer, rüştiyeler, idadiler ve sultanilerden
meydana gelen eğitim sistemi tüm Osmanlı coğrafyası genelinde yaygınlaştırılmıştır.
1869 Maarif Nizamnamesi Fransız Eğitim sistemi örnek
alınarak hazırlanmıştır.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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XVll. yüzyıldan itibaren ulema sınıfında meydana gelen çözülmeler medreselerdeki eğitim sistemini de etkilemiş ve
medreseler sadece dini eğitimin verildiği gelişmeye, yeniliğe kapalı kurumlar haline gelmiştir. XlX. yüzyılda, Tanzimatla beraber Avrupa tarzında modern okulların açılmasıyla eğitim-öğretim alanında büyük bir ikilik doğmuş, bu iki kurumdan yetişen gençler arasındaki büyük farklılıklar kültür çatışmalarına sebep olmuştur.

Tanzimat Fermanı (1839), Azınlıkların devletten kopmasını
ve Avrupalı devletlerin iç işlere müdahalesini önlemek amacıyla padişah Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermanın içeriğinde eğitim, vergi, askerlik, hukuk gibi çok farklı
alanlarda düzenlemeler bulunsa da rejim ile ilgili herhangi
bir hüküm yer almamıştır. Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliği, ilk kez 1876 yılında Meşrutiyet’in ilanıyla olmuştur.
(Cevap D)

7.

Herkesten mali gücüne göre vergi alınacağı ve vergide adalet sağlanacağı maddesi ilk defa 1839 Tanzimat Fermanı’nda yer almıştır.
(Cevap B)

3.

Müsadere devlet memurlarının vefat veya suç işlemesi halinde padişah adına mallarına el konulması anlamına gelir.
Fatih zamanında başlayan bu uygulama ll. Mahmut Dönemi’nde kaldırılmıştır. Bu sistem, Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine karışmak için yararlanabilecekleri bir alan değildir.
(Cevap B)

4.

XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin bütçe açığı büyük meblağları bulmuştur. Devlet bu açığı kapatmak için vergileri artırma, paranın ayarını düşürme, kâğıt para basma, iç
borçlanma, iltizam usulü gibi yöntemleri kullansa da istenen
sonuç elde edilemedi. Bu nedenle ilk kez, padişah Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı (1853-56) sürerken İngiltere
ve Fransa’dan dış borç alındı. Osmanlı Devleti dağılıncaya
kadar da Avrupalı devletlerden dış borç almaya devam etmiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Balta Limanı Antlaşması ile 1826-1838 yılları arasında uygulanan “yed-i vahid (Tekel)” sistemi kaldırılmıştır. Yed-i
vahid sistemi ihtiyaç duyulan hammaddenin yurt dışına
çıkmasını önleyen bir uygulamaydı.

II. Abdülhamit (1876-1909) meşrutiyeti ilan etme vaadiyle
tahta çıkmış ve yaklaşık otuz üç yıl tahtta kalmış bir Osmanlı padişahıdır. Ancak meşrutiyeti yıkmaya yönelik bir isyan
olan, 31 Mart Vakası’nda, etkisi bulunduğu gerekçesiyle
meclis tarafından tahttan indirilmiştir.
(Cevap B)

(Cevap B)

1808-1839 yılları arasında Osmanlı tahtında II. Mahmut bulunuyordu. Balta Limanı Antlaşması ise 1838 yılında yani II.
Mahmut’un tahtta bulunduğu zaman imzalanmıştır. Balta Limanı Antlaşması ile İngiliz mallarının Osmanlı pazarına girmesi kolaylaşmış, Osmanlı toprakları İngilizler için bir açık
pazar haline gelmiştir.

II. Mahmut, 1808-1839 yılları arasında tahtta kalmış askerî,
idari, kültürel alanlarda köklü yenilikler yapmış reformist bir
padişahtır. Anayasal düzene geçilmesi ise II. Abdülhamit Dönemine denk gelen I. Meşrutiyet’in ilanıyla olmuştur. (1876)
Bu dönemde ilk Osmanlı Anayasa’sı olan Kanunuesasi ilan
edilerek Anayasal düzene geçilmiştir.
(Cevap B)

9.

Kırım Savaşı’ndan sonraki ilk büyük borçlanma Abdülaziz Dönemi’nde yapılmıştır. Bu dönemde alınan borçlarla Osmanlı donanması yenilenmiş ve Dünya’nın üçüncü
büyük filosu kurulmuştur.

5.

8.

10. 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanunuesasi’de hükümet icraatlarında meclise değil, padişaha karşı sorumludur ifadesi
yer almıştır. Dolayısıyla D seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Hükümetin meclise karşı sorumlu hale getirilmesi
1909’da Kanunuesasi’de yapılan değişiklik ile olmuştur.
(Cevap D)

(Cevap B)
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11. Tanzimat Dönemi (1839-1876) Osmanlı Devleti’nde, Batı etkisinin kendini iyiden iyiye gösterdiği bir dönemdir. Bu dönemde, bir tarafta klasik şeriye mahkemeleri diğer tarafta
Avrupa tarzındaki nizamiye mahkemeleri işlevlerini birlikte
sürdürmüştür. Yine bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri var olan medreselerin yanında, Avrupa tarzı
modern okullar açılmıştır. Bu durum eğitim sisteminde ikiliklere yol açmıştır.

KAPLAN AKADEMİ
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(Cevap D)

16. II. Abdülhamid eğitim seferberliğine kaynak yaratmak için
1883 yılında, İaşe Vergisini % 39’a çıkartmıştır. Bu şekilde
meydana gelen fonun üçte ikisi tarımsal gelişmeye ayrılırken geriye kalan üçte biri de Maarif Hisse-i İanesi adıyla yeni devlet okullarının yapımına ayrılmıştır. Bu vergilerle idadiler yaygınlaştırılmıştır. İptidailer ve rüştiyeler ise daha çok vakıflar, bağışlar ve yerel kaynaklarla kurulmaya çalışılmıştır.
Eğitime kaynak bulmak amacıyla II. Abdülhamid yabancı ülkelerden borç alma yoluna gitmemiştir.
(Cevap A)

12. Avrupalı devletler Sanayi Devrimi sonucu oluşan ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için Osmanlı Devleti gibi henüz
sanayileşmeyen devletlere yönelmişlerdir. Düşük gümrük
vergileri sayesinde Osmanlı ülkesine giren Avrupa malları
karşısında yerli esnaf rekabet edememiş ve çökmüştür. Ülke içinde üretimin yapılamaması da temel tüketim mallarının ülke dışından alınması yani ithalatın artması sonucunu
doğurmuştur. Dolayısıyla Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti’nde ithalatın azalmasına değil tam tersi artmasına neden olmuştur.

17. Osmanlı Devleti’nde ordu, eğitim, yargı gibi temel kurumlar
Kuruluş Dönemi’nden Tanzimat Dönemi’ne kadar zaman zaman yapılan değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Fakat Tanzimat Dönemi’nde(1839-1876) Avrupa’nın etkisiyle açılan
modern kurumlar ve var olan geleneksel kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüşlerdir.
(Cevap D)

18. XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme sürecinin
başladığı dönemdir. Bu dönem yapılan ıslahatların üç temel
sebebi vardır:

(Cevap A)

Tanzimat Fermanı’nda askerlik 4 ya da 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

13. Tanzimat Dönemi’nde dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın herkesi kanun önünde eşit sayan “Osmanlıcılık” fikri temel alınmıştır. Bu doğrultuda askerlik herkes için vatan görevi haline getirilmiş ve daha önce askere alınmayan gayrimüslimler de askere alınmaya başlamıştır.

• Milliyetçilik düşüncesinden etkilenen azınlıkların devletten kopmasını engellemek
• Azınlıkları bahane eden Avrupalı devletlerin, Osmanlının
iç işlerine karışmasını önlemek
• Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak
Islahatlar çoğunlukla bu temeller üzerine kurulmuş azınlıkları ve Avrupalı Devletleri memnun etme düşüncesini hedef
almıştır. Bu amaçla eğitim, kültür, ordu, yönetim, ekonomi
gibi birçok alanda yenilikler yapılmıştır.
(Cevap E)

19. İrad-ı Cedit hazinesi, III. Selim Dönemi’nde Nizam-ı Cedit ordusunun masraflarını karşılamak üzere kurulmuştur. Dolayısıyla bu hazine devletin iç yapılanmasıdır. Yani sömürge durumuna gelmesinde Osmanlı’nın, İrad-ı Cedit hazinesinin
kurulmasının etkisi yoktur. Dış borç alınması ve kapitülasyonlar Osmanlı’nın yarı sömürge duruma gelmesinde etkili
olmuştu. Çünkü borçların faizleri ve kapitülasyonlar devleti
tavizler vermek zorunda bırakmıştır. Bu yolla Osmanlı yarı
sömürge durumuna gelmiştir.

14. Osmanlı Devleti’nde Anayasal düzene geçiş I. Meşrutiyet
döneminde ilk Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi’nin kabulüyle olmuştur (1876). Bu geçişin iki temel sebebi vardır:
Avrupalı devletlerin azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemek
Milliyetçilik akımından etkilenen azınlıkları yönetime katarak
devletten kopmalarını engellemek.
(Cevap A)

15. Müsadere Sistemi ilk kez II. Mahmut Dönemi’nde kaldırılmıştır. Böylece devletin toprak üzerindeki hakları kısıtlanarak özel mülkiyetin yaygınlaşması hızlanmıştır. Bu uygulama Tanzimat Dönemi’yle birlikte tamamen ortadan kaldırılmıştır

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden etkileyen en önemli etken ticaret yollarının değişmesidir. Osmanlı bu ekonomik
olumsuzluğu gidermek, ticareti canlandırmak ve nakit para
ihtiyacını karşılamak amacıyla en basit çözüme yönelmiş ve
yabancı devletlere kapitülasyonlar vermiştir. Ancak düşük
gümrük vergileri sayesinde Osmanlı pazarlarına rahatça giren Avrupa malları yerli sanayinin çökmesine ve ekonominin dışa bağımlı olmasına neden olmuştur. Bu durumdan en
çok zarar gören ise esnaf teşkilatı (Lonca sistemi) olmuştur.
(Cevap E)
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Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilanından, I. Meşrutiyet’in ilanına (1876) kadar geçen döneme Osmanlı tarihinde Tanzimat
Dönemi denir. Bu dönem içerisinde Avrupa’dan 1840 yılında Ceza, 1850’de Ticaret, 1868’de de Deniz Ticaret Kanunu alınmıştır. Avrupa’dan alınan bu kanunları uygulayabilmek için illerde Hıristiyan ve Müslüman üyelerden oluşan
karma mahkemeler kurulmuştur.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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1848 ihtilallerinin Osmanlı Devleti’ne etkileri sorulduğundan
bu tarihten sonraki bir gelişmeye bakmamız gerekmektedir.
Dolayısıyla 1839 yılında yayımlanan Tanzimat Fermanı’na bir
etkisi söz konusu olamaz. 1856’da yayımlanan Islahat Fermanı ve 1876’da meydana gelen Meşrutiyet’in ilanı 1848 ihtilallerinden sonraki gelişmelerdir.

(Cevap C)

7.

(Cevap E)

3.

Rusya’nın, Osmanlı tebaasının milliyetçilik esaslarına göre
düzenlenmesini istemesi ancak bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanma düşüncesiyle açıklanabilir. Nitekim Rusya XIX. yüzyılda Balkanlarda Panislavizm yani tüm Slavları
bir çatı altında toplama politikasını yürütmüştür. Bu politika
Slav uluslarını Osmanlı Devleti’nden koparmayı amaçlıyordu. Dolayısıyla Rusya’nın Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma düşüncesinde olduğu sonucu çıkarılamaz. Ayrıca Çarlık Rusya’sının Osmanlı rejiminde değişiklik yapma gibi bir
girişimi de hiç olmamıştır.

1838 Balta Limanı Antlaşması İngiliz tüccarını Osmanlı Devleti’nde en imtiyazlı millet haline getirdi.

1879 yılında Ahmet Mithat Efendi iktisadi konularda yazdığı
yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplamış ve kitap halinde yayımlamıştır. Bu eserde, azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışmıştır. Bankacılık gibi ekonomi yönetiminin en önemli unsurunun Müslümanların kontrolünde olmamasını eleştirmiştir.
(Cevap E)

• İngiliz tüccarı, “en çok müsaadeye mazhar millet” olma
niteliğini kazanmakla birlikte, ülke dahilindeyerli tüccar”la da eşit haklara sahip oldu.
• İngiliz tüccarı, diğer ülkelerden getirilen malların serbestçe ticaretini yapma hak ve ayrıcalığına sahip oldu.
• İngiliz tüccarı iç gümrük vergisinden muaf tutuldu.
(Cevap B)

4.

TARİH SORU BANKASI

Bu antlaşmaya ile;

8.

Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi padişahlarından II. Mahmut; idari, askerî, kültürel, ekonomi alanlarında reform niteliğinde birçok yenilik yapmıştır. Devlet memurlarına setre,
pantolon, ceket ve fes giyme zorunluluğu getirilmesi bu yeniliklerden biridir.
II. Mahmut “Adli” mahlasıyla şiirler yazmıştır.
(Cevap A)

Fatih Sultan Mehmet Devri’nde başlatılan ve devlet adamlarının mallarına el konulması anlamına gelen Müsadere sistemi ilk olarak ll. Mahmut tarafından ve resmî olarak da Tanzimat Fermanı’nda kaldırılmıştır. Böylece yöneticilerin özel
mülkiyet hakkına güvence getirilmiş ve devlete olan güven
artmıştır.

9.

Müsadere sistemi önceleri haksız kazançla zengin olan
devlet görevlilerine uygulanırken XVII. yüzıldan itibaren
ölen veya idam edilen görevlilere de uygulanmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’ne kadar Şer’i mahkemeler, Cemaat mahkemeleri ve Konsolosluk mahkemeleri görev yapmıştır. Bu mahkemeler Tanzimat Dönemi’nde
görevlerine devam etmekle birlikte Nizamiye mahkemeleri
ve ticaret mahkemeleri de Osmanlı hukuk sistemine dâhil
olmuştur.
(Cevap D)

5.

Osmanlıcılık ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşları kanun karşısında eşit kabul eden bir anlayışa dayalıdır. Osmanlı Devleti’nin I. Meşrutiyet Dönemi’nde benimsediği bu anlayış ayrılıkçı hareketlerin devam etmesi ve ulus
devletlerin ortaya çıkması sebebiyle önemini yitirmiştir.
Osmanlıcılık fikri Ziya Paşa, Ali Suavi, Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi aydınlar tarafından savunulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

10. Soruda verilen A, B, C, D seçenekleri Meşrutiyet Dönemi’nde gerçekleşen gelişmelerdir. Ancak Osmanlı Devleti’nde
çok partili siyasal hayata geçilmesi 1908’de ilan edilen II.
Meşrutiyetle gerçekleşmiştir.
I. Meşrutiyet, Avrupalı Devletlerin İstanbul’da Balkan sorununu görüşmek için bir araya geldiği Tersane Konferansının yapıldığı gün ilan edilmiştir.
(Cevap E)
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11. Osmanlı Devleti ilk olarak 1840 yılında kağıt para basmaya
başlamıştır. Bugünkü dille “para yerine geçen kâğıt” anlamına gelen bu kâğıt paralar, aslında bugünkü anlamda “bir
para olmaktan çok, Fransa’daki assignatlar gibi, faiz getiren
borç senetleri ya da hazine bonosu niteliğindeydi.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

12. İngiltere ve Fransa, Berlin Antlaşması’nda sonra Osmanlı
toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk ederek, kendi
çıkarları doğrultusunda Osmanlı topraklarını işgal etmeye
başlamışlardır. Bu durum da Osmanlı Devleti Almanya’ya
yakınlaşarak denge politikasını Almanya ile sürdürmüş ve

16. A, B, C, D seçenekleri Kanunuesasi’nin ilanıyla meydana gelen gelişmelerdir. Fakat Kanunuesasi ile devletin teokratik
yapısının sona erdiği söylenemez. Aksine Kanunuesasi’de
devletin dini İslam’dır ibaresi yer almıştır.
Osmanlı Devleti’nin dilinin Türkçe, başkentinin İstanbul
olduğu ilk kez Kanunuesasi’de belirtilmiştir.
(Cevap E)

17. Osmanlı Devleti’nde Millet-i Sadıka denilen Ermenlilerin zamanla sorun haline gelmesinde bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmaları, Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi, Rusya ve İngiltere’nin desteği ve bazı Balkan uluslarının
bağımsız olması etkili olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti’nin
Osmanlıcılık fikrini uygulaması bu soruna yol açmamıştır.
Aksine, Osmanlı Devleti bu politika ile Ermeniler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarını eşitlik prensibi ile bir arada
tutmayı amaçlamıştır.

onun yanında I. Dünya Savaşı’na katılmıştır.
(Cevap D)

13. Padişah ll. Mahmut’un (1808-1839) yaptığı yeniliklerin en
önemlisi, Osmanlı Devleti’nde değişim ve gelişmenin en büyük engelleyicisi durumuna gelen Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıdır (1826 Vaka-ı Hayriye). ll. Mahmut bu ocağın kaldırılmasıyla doğan askerî boşluğu, Avrupa tarzında disiplinli, düzenli bir ordu olan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye”
ordusuyla doldurmuştur.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

18. Osmanlı Devleti’nde III. Selim, Nizam-ı Cedid denilen yenilikleri yapmıştır. II. Mahmut, Yeniçeri Ocağını kaldırmıştır. (Vaka-i Hayriye) Sultan Abdülmecit, Tanzimat Fermanı’nı yayınlamıştır. II. Abdülhamit ise Kanunuesasiye’yi ilan etmiştir. Ancak Islahat Fermanı’nı Sultan Abdülaziz değil Sultan Abdülmecit yayınlamıştır.
Islahat Fermanının amacı, Millet sistemini kaldırarak tüm
dini topluluklarına eşit vatandaşlık hakkı sağlamaktır.
(Cevap D)

19. II. Mahmut Dönemi’nde medreselerin yanında modern askerî ve sivil okulların açılması, ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi ve yurt dışına öğrenci gönderilmesi okuryazar oranında artışa, eğitimde ikiliklere, orduda yenileşme sürecine
ve batıdan yeni yöntem ve kurumların alınmasına yol açmıştır. Ancak karma eğitime geçilmesi söz konusu olmamıştır.
Eğitimin her kademesinde karma düzene geçilmesi yani kız
ve erkek öğrencilerin aynı mekânda eğitim görmesi Cumhuriyet Dönemi’ne ait bir gelişme olmuştur.

14. Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısına karşı kendisini koruması amacıyla 1878 yılında Kıbrıs Adası’nın yönetimini İngiltere’ye bırakmıştır. Adanın yönetimini üstlenen İngiltere
burayı askeri bir üs haline getirmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında ise adayı kendisine kattığını ilan etmiştir.
(Cevap B)

15. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Mecliste liberal fikirleri ile tanınan
Lütfi Fikri Bey, 50.000 erkek nüfusun 1 mebus seçebileceğine dair Anayasa’nın 65. maddesindeki “erkek” kelimesinin kaldırılmak suretiyle kadınlara da seçmen olma hakkının
tanınması teklifinde bulunmuştur. Fakat bu teklife azınlık mebuslarından Kozmidi Efendi itiraz etmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)

20. Devletin bütünlüğünün dinî esaslara bağlı kalmakla sağlanacağını öne süren İslamcılık fikri, II. Abdülhamit döneminde devlet politikası olarak uygulanmıştır. Ancak İslamcılık I.
Meşrutiyet’in ilanı ile değil I. Dünya Savaşı ile etkisini yitirmiştir. Çünkü I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Araplar halifenin cihat çağrısına uymadığı gibi, Osmanlı Devleti’ne karşı
mücadele etmiştir.
(Cevap E)
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1789 Fransız İhtilali sonrası yayılan “Milliyetçilik” düşüncesi, tüm dünyada “Millet” kavramının öne çıkmasına sebep
olmuştur. Osmanlı Devleti, bünyesinde bulunan farklı milletlerin kendisinden kopmasını engellemek amacıyla Müslim
ve gayrimüslim ayrımını bir yana bırakarak tüm bu bilinçle
vatandaşlarını eşit görmeye başlamış herkesin temel haklarını güvenceye almıştır. Bu düşünce ilk kez 1839-1876 yıllarını kapsayan (XlX. yüzyıl) Tanzimat Dönemi’nde kendini göstermiştir. Bu dönemde klasik mahkemelerle Avrupa tarzı modern mahkemeler işlevlerini birlikte sürdürmüşlerdir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler 1856’da ilan
edilen Islahat Fermanı’nda yer almıştır. Fakat D seçeneğinde yer alan iltizam sisteminin uygulamaya konulması gibi
bir ifade Islahat Fermanı içerisinde yoktur. Aksine iltizam sisteminin kaldırılması yönünde bir ifade vardır.
Islahat Fermanı, dönemin önde gelen devlet adamlarından Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanmıştır.
(Cevap D)

(Cevap D)

2.

7.

1881 yılında Fransa’nın Tunus’u işgali İstanbul tarafından
tepkiyle karşılanırken Kuzey Afrika Müslümanlarının II. Abdülhamit’e daha fazla sempati duymasına sebep olmuştur.
II. Abdülhamit yaptığı girişimlerle Avrupa devletleri nezdinde Fransa’ya karşı muhalefet oluşturmaya çalışırken, ülke
içinde de direnişi desteklemeye devam etmiştir. Kuzey Afrika’daki bu işgalleri engellemek amacıyla İstanbul’da Vakit
ve Arapça el Cevaib gazeteleri çıkarılmaya başlanmıştır. Bu
gazetelerde sık sık “Sultan, İslam’ı müdafaa etmek için kanının son damlasına kadar ve hazinesinin son kuruşuna kadar harcamaya hazırdır.” Sözü tekrarlanmıştır.

(Cevap E)

8.

Osmanlı Devleti’ndeki köklü kurumların kaldırılması (Divan,
yeniçeri, tımar gibi) çoğunlukla ll. Mahmut dönemine denk
gelir. 1808-1839 yılları arasını kapsayan bu dönemde hemen
hemen her alanda ve Avrupa örnek alınarak ıslahatlar yapılmıştır. Divanın kaldırılması ve sadrazamlık makamının başvekalet olarak değiştirilmesi bu ıslahatlardan bazılarıdır.
II. Mahmud, Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra
Osmanlı hanedanının üçüncü soy atasıdır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

3.

(Cevap E)

4.

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak olan yetkilerinin kısıtlanması ilk kez XlX. yüzyıl başlarında Sened-i İttifak’la olmuştur. İlan edilen 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı ve 1876 Kanun-i Esasi ile de padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Fatih Kanunnamesi ise, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından konulan
kamu ve özel hukuka ait yasaları içerir. Padişahın mutlak
otoritesini güçlendiren bir kanundur.

Sened-i İttifak, vergi vermek ve asker göndermek konusunda sorun çıkaran, âyanların devlete bağımlılığını sağlamak
için II. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme ile ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve devletin emirlerine uyacakları konusunda söz vermişlerdir.
Sened-i İttifak’ın imzalanmasında dönemin sadrazamı,
Alemdar Mustafa Paşa büyük rol oynamıştır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

II. Mahmut’un kişinin malına el konulması geleneğini kaldırması müsadere usulüne son verildiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nde gerekli görüldüğü hallerde kişinin mal varlığına devletçe el konulması uygulamasına müsadere usulü denilmektedir. Özel mülkiyetin oluşumuna engel teşkil
eden bu uygulama II. Mahmut Dönemi’nde kısmen Tanzimat Dönemi’nde de tamamen kaldırılmıştır. II. Mahmut bu
usulü kaldırarak özel mülkiyete geçişin ilk büyük adımını atmıştır. Tanzimat Döneminde ise özel mülkiyet hakkı getirilmiştir.

Kapitülasyonlar aracılığıyla Avrupalılara sağlanan düşük
gümrük ayrıcalıkları ve bazı vergi muafiyetleri, Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını istila etmesine sebep olmuştur.
Halkın, Avrupa mallarına yönelmesi, yerli sanayinin çökmesi dolayısıyla birçok insanın işsiz kalması sonucunu doğurmuştur. Yerli sanayisi gelişemeyen Osmanlı Devleti de, Avrupa’ya ham madde satan ve işlenmiş olarak geri alan bir
ülke hâline dönüşmüştür.
(Cevap C)

9.

(Cevap C)

5.

Osmanlı Devleti 1854’te henüz Kırım Savaşı sürerken Londra ve Paris’teki iki banka grubuyla bir sözleşme yaparak üç
milyon sterlin borç almıştır. Devlet bu borca karşılık Mısır’dan
alınan vergi gelirlerini teminat göstermiştir. Ancak alınan para savaş masraflarını karşılamadığı için sonraki sene yeni bir
borçlanmaya gidilmiştir. Bu borçlanmaya karşılık da İzmir ve
Suriye gümrüklerinin gelirleri ile Mısır vergisinin ilk borçlanmadan arta kalan kısmı gösterilmiştir.

10. Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı esnasında (1853-56) İngiltere ve Fransa’dan borç almıştır. Ancak 1875 yılına gelindiğinde Osmanlı, dış borçların ancak yarısını ödeyebileceğini ilan etmiştir. Bu olayla harekete geçen Avrupalı devletler, 1881 yılında “Muharrem kararnamesi” isimli bir anlaşma
yaparak faizlerde indirimler yapıp borçların ödenmesini belli bir takvime bağlamışlar ve “Düyun-ı Umumiye İdaresi” adında bir kurum oluşturmuşlardır. Bu kurul aracılığıyla Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymuş
ve alacaklarını bizzat tahsil etmeye başlamışlardır.
(Cevap D)

(Cevap A)
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11. XIX. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, Rusya’nın boğazlardan sıcak denizlere inmesini engellemek amacıyla Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunmuşlardı ancak
Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflaması ve dağılacağının kesinleşmesi üzerine Avrupalı devletler, Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumanın gereksiz bir çaba olduğuna kanaat
getirmiş ve topraklarını paylaşma planlarına yönelmişlerdir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

16. Tanzimat Dönemi 1839-1876 yılları arasını kapsamaktadır.
Bu dönemde kurulan meclisler arasında; Meclis-i Ali Tanzimat, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, Şuray-ı Devlet, Muhassıllık Meclisleri yer almıştır. Dar-ı Şuray-ı Bahriye ise 26.07.1877 tarihinde yayınlanan bir irade ile kurulmuştur. Bu meclis ya da
daire Bahriyeye ait her türlü teşkilat ve donanma sorunlarının görüşüldüğü nezaretin en üst kuruluydu.
(Cevap C)

17. Osmanlı Devleti’nde 1856-1909 yılları arasında Müslüman
olmayanlar askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. 1909’da yani II. Meşrutiyet döneminde çıkarılan bir
kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.

12. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Mustafa Kemal’in 1906’da Şam’da
kurduğu bir cemiyettir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşu I. Meşrutiyet sonrasıdır. Dolayısıyla I. ve II. öncüllerde
yer alan cemiyetlerin I. Meşrutiyet’in ilanında etkileri yoktur.
Genç Osmanlılar ise Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
1876’da I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde etkili olmuştur.

(Cevap C)

13. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı
bünyesindeki azınlıkların ayrılıkçı taleplerle isyan etmelerine
sebep olmuştur. Kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı Devleti’nde nüfuz elde eden Avrupalılar da sık sık azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı’nın iç işlerine karışmışlardır. Osmanlı Devleti bu durumu önlemek için 1876’da Kanunuesasi’yi ilan etmiş ve mecliste Hristiyan halkın temsil edilmesini sağlamıştır.
Kanunuesasi’de seçme yaşı 25, seçilme yaşı 30 olarak
belirlenmiştir.
(Cevap B)

14. II. Abdülhamit Dönemi’nde 30 bin km’den fazla telgraf hattı
çekilmiştir. İslamcı dayanışma fikirleri, projeler ve haberler
telgraf sayesinde hızlı bir şekilde takip edilmeye başlandığı
için paralel bir şekilde İslamcılık politikası da giderek güç
kazanmaya ve kabul görmeye başlamıştır. Telgraf devrimi
bütün dünya için, ama özellikle de İslam dünyası için bu sebeple çok önemli olmuştur. Sömürge halindeki veya bağımsız Müslümanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar telgraf sayesinde haberleşerek birbirlerinden haberdar olmuşlardır. Tüm bu gelişmelere bakıldığında İslamcılık politikasına en fazla güç kazandıran araç telgraf olmuştur.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları tuz, tütün,
ispirto, balık, ipek ve pul ve damga, Bulgaristan vergisi,
Kıbrıs vergisi, Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok olan vergilerdir.
(Cevap A)

19. 1839’da ilan edilen fermanda; “Askerlik vatan hizmeti haline
getirilecek, askere alma ve terhis işlemleri kurallara göre yapılacaktır.” İfadesi yer almıştır. Bu doğrultuda 1843 yılında
da bir yasa çıkarılmış ve askerlik yaşı 20, askerlik süresi de
5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık süreyi doldurup terhis olanlar, 7 yıllık bir süre redif askeri olarak yedek askerlikle yükümlü hale getirilmiştir.

(Cevap E)

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

15. 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti içerisinde bazı tepkilere yol açmıştır. Islahat Fermanı’na bir tepki de 1859 yılı içinde İstanbul’da ortaya çıkmıştır. Tarihe “Kuleli Vakası” diye geçen olayın başlangıcını teşkil eden “Müdafaa-i Şeriat” cemiyeti, Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını amaçlamaktaydı.
Cemiyet üyeleri harekete geçemeden ihbar üzerine yakalanmış ve yargılanmak için Kuleli Askeri Lisesi’ne götürülmüştür. Yargılama sonucunda bazı üyeleri idam cezasına
çarptırılmışsa da Sultan Abdülmecit tarafından cezaları ömür
boyu hapse çevrilmiştir.

18. 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini
iyice bozmuş, borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 20
Aralık 1881 tarihli (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan
edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma
gereğince İstanbul’da “Duyun-ı Umumiye İdaresi” kurulmuştur. Duyun-ı Umumiye İdaresinde İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Osmanlı ve Galata Bankerlerinin birer
temsilcisi bulunacaktı.

(Cevap C)

20. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz etkilemiştir. Milliyetçi isyanlarla imparatorluktaki çözülmeler hızlanmıştır. Sanayi Devrimi ve
sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik yarışı ise Cezayir, Tunus, Mısır ve Trablusgarp’ın XIX. yüzyılda Osmanlı’nın elinden çıkmasına sebep olmuştur. Ancak I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’daki çarlık yönetiminin yıkılmasının, Osmanlı
Devleti’ni olumsuz yönde etkilediği söylenemez.
(Cevap D)
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Grek projesi, Rusya ve Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaşmak için 1787-1792 yılları arasında hazırladıkları bir plandır. Bu plana göre; Eflak ve Boğdan’da Dakya
Devleti kurulacak. Sırbistan, Bosna ve Hersek Avusturya’ya
bırakılacak. Bizans imparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina’nın torunu Konstantin getirilecekti.
Grek projesi, Fransız ihtilalinden dolayı gerçekleştirilmemiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap C)

2.

7 Ekim 1808’de imzalanan Sened-i İttifak ile ayanlar padişaha sadakatlerini ilan ederken padişah da ayanları koruma
sözü vermekteydi. Ayrıca ayanlar vergileri sarayın isteği doğrultusunda toplayacakları ve kendi bölgelerinin dışına el uzatmayacakları hakkında da teminat vermekteydi. Ayanların
merkeze bağlılıklarının karşılığı olarak sadrazam, keyfi davranışlarda bulunmayacağını, ayanların etki ve yönetim alanlarına karışmayacağını ilan ediyordu. Bu ittifakla ayanların
mallarının babadan oğula geçmesi usulü saray tarafından
kabul edilmiştir.
(Cevap A)

İlk kez Osmanlı Devleti’nin Yükselme Döneminde ticaretin
gelişmesi için verilmeye başlanan kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti zayıfladıkça ekonomiyi olumsuz etkilemeye başlamıştır. XVIII. yüzyılda sürekli hâle gelen kapitülasyonlar ile
Osmanlı Devleti’nin iç ve dış ticareti yabancıların eline geçmiştir. Osmanlı ülkesinde ekonomik olarak güçlenen Avrupa devletleri siyasi olarak da sık sık Osmanlı Devleti’nin iç
işlerine karışmaya başlamışlardır. 1789 Fransız İhtilali’nin
yaydığı milliyetçilik düşüncesi de Avrupalı Devletlere Osmanlı içişlerine karışmaları için ortam hazırlamıştır. Osmanlı bunu engellemek için 1856’da Islahat Fermanı’nı yayımlasa da
bu durum Avrupa’nın daha çok müdahalesine sebep olmuştur.

7.

XIX. yüzyıl 1800-1899 yılları arasını kapsayan dönemdir. Osmanlı ve Ziraat Bankaları bu dönemde kurulan bankalardır.
Osmanlı Bankası 1856’da İngiliz sermayeli olarak kurulmuştur. Ziraat Bankası ise çiftçilere kredi sağlamak amacıyla
1888’de resmen kurulmuştur.
(Cevap D)

3.

Tanzimat Fermanı; Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek
ve Avrupa’nın iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla 1839
yılında ilan edilmiştir. Bu fermanla tüm Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit kabul edilmiş, can, mal, namus gibi temel hakları devlet güvencesine alınmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde hukukun üstünlüğünün kabul edildiğini temel
hakların tanındığını gösteren bir gelişmedir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

Sened-i İttifak 1807 yılında II. Mahmut ile dönemin nüfuzlu
kişileri olan âyanlar arasında imzalanmıştır. Bunun en önemli özelliklerinden biri âyanların varlığının devletçe resmiyet
kazanıp tanınmasıdır. Ayrıca devlet ve padişah, ilk kez kendi gücünün yanında bir gücün olduğunu da Senedi İttifak-ı
imzalayarak kabul etmiştir.
(Cevap A)

(Cevap E)

4.

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl siyasetinin temel amaçlarından biri, 1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının, azınlıklar üzerindeki etkilerini yok etmektir. Çünkü bu
yüzyılda azınlıklar bağımsızlık istekleriyle ayaklanıyordu. Osmanlı Devleti’nin düşündüğü çarelerden biri de azınlıkları
yönetime katarak devletten kopmalarını engellemekti. Bu
nedenle ilk kez 1876’da meşrutiyetin ilanıyla açılan mecliste azınlıklar da temsil hakkı kazandılar.

9.

(Cevap C)

XlX. yüzyılın ilk yarısından itibaren, Batılı ülkeler ile Osmanlı Devleti’nin ekonomik ilişkileri arttı. Avrupalılar sanayi mallarını satmak için Osmanlıda piyasalar yaratmaya çalıştılar.
Bu durum özellikle İstanbul’a bir miktar para ve sermayenin
gelmesine sebep oldu. Devletin 1847’de bankerlere banka
kurma izni vermesi ile yabancı sermayeli bankalar kurulmaya başladı. Bunların ilki de Bank-ı Dersaadet adıyla 1847’de
kurulan İstanbul Bankasıdır. Bu olayların gerçekleşmesi 19.
yüzyıla denk gelir.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Osmanlı Devleti’nde insan haklarına yönelik ilkeler ilk kez
1839 Tanzimat Fermanı’nda yer almıştır. Herkesin ırz, namus, can ve mal güvenliğinin devletin güvencesine alınması, vergilerin herkesin gelirine göre toplanması, haksız yere
idamın olmaması ve herkesin kanun önünde eşit sayılması
Tanzimat Fermanı’nın insan haklarına yönelik bazı maddeleridir.

(Cevap B)

10. I. ve II. öncülde belirtilen ifadeler esas yetkinin padişahın
elinde olduğunun göstergesidir. III. öncülde verilen seçimlerin 4 yılda bir yapılması yetkiyle alakalı değil, demokrasi
ile ilgili bir durumdur. Buna göre, I ve II. öncüldeki bilgiler
Ayan ve Mebuslar Meclisi için yetki kısıtlaması anlamına gelmektedir.
(Cevap D)
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11. Tanzimat Fermanı 1839’da Abdülmecit tarafından ilan edilmiş olup en önemli özelliği kanun üstünlüğünü ve Müslümanlarla gayrimüslimleri eşit hâle getirmesidir. Islahat Fermanı 1856’da Avrupa devletlerinin baskısı ile ilan edilmiş
azınlık haklarını genişleten anayasal bir belgedir. Her iki ferman da eşitlik ilkesini geliştirmek suretiyle ayrılıkçı hareketleri önleme amacı gütmüştür.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

12. Osmanlı Devleti’nde 1856 Islahat Fermanı’ndan 1909 yılına
dek Müslüman olmayanlar, askerlik bedeli ödeyerek askerlikten muaf tutulmuştur. Ordunun asker sayısını artırmak, zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmak, Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmek ve Müslüman olmayanların devlete bağlılığını güçlendirmek amacıyla 1909’da çıkarılan bir
kanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslüman olmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti, Balkan sorununun gündeme gelmesinden endişe ettiğinden kongreye katılmamıştır. Viyana
Kongresi, Avrupalı devletlerin aralarındaki sorunları toplantılar yoluyla çözme girişimlerinin başlangıcıdır.
(Cevap B)

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

13. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda uzun süren savaşlar, toprak
kayıpları, sanayi inkılabı ve kapitülasyonların etkisiyle ekonomik sıkıntılar yaşamıştır. Bundan dolayı ilk dış borcunu
1854 yılında İngiltere’den almıştır. Sorunlar bir türlü çözülemeyince 1876 yılındaki Muharrem Kararnamesiyle devletin
iflası açıklanmıştır. Bu durum Avrupalı Devletlerin alacaklarını tahsil için Genel Borçlar idaresi anlamındaki Düyun-u
Umumiye’yi kurmalarına zemin hazırlamıştır.

16. Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da siyasi dengelerin bozulması üzerine İngiltere, Rusya, İsveç, Portekiz, İspanya,
Avusturya ve Prusya 1815’te Viyana’da bir araya gelerek ileriye dönük kararlar almışlardır. “Metternich sistemi” adında
bir politika belirleyen Avrupalı devletler Avrupa’nın herhangi bir yerinde milliyetçi bir isyan çıkması halinde birlikte karşı koyma kararı almışlardır. Ancak bu kararlar Osmanlı Devleti’nde Yunan isyanı çıktığında uygulanmamış tam tersine
bu isyana destek verilmiştir. Hatta Yunanistan’a destek için
Navarin’deki Osmanlı donanması yakılmıştır. Bu durum Avrupalı devletlerin 1815 Viyana Kongresi’nde kendi aldıkları
kararlarla çelişmektedir.

17. 1917 yıllında kurulan İtibar-ı Milli Bankası tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Ancak her ne kadar yerli sermaye ile
kurulmuşsa da personelinin sadece % 10’u Türk’tü. İlk genel müdürü Avusturyalı olan bankanın kayıtları da Fransızca tutulmaktaydı. İtibar-ı Milli Bankası 1924 yılında Türkiye
İş Bankası ile birleşmiştir.
(Cevap C)

18. 1876’da ilan edilen Kanunuesasiye göre, Meclisi açma ve
kapama yetkisi padişaha aittir. Bu durumda II. öncülde verilen bilgi yanlış olup diğer öncüllerdeki bilgiler doğrudur.
(Cevap B)

19. Düyun-u Umumiye İdaresi II. Abdülhamit döneminde çıkarılan Muharrem Kararnamesi ile 1881’de kurulmuştur. Kuruluşu ile Osmanlı ekonomisi Avrupa devletlerinin denetimi altına girmiş Batılı devletler, alacaklarını Osmanlı kaynaklarını
yöneterek tahsil etme yoluna gitmişlerdir.

14. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ve Kızıldeniz birleştirilmiş, dolayısıyla Akdeniz ticareti canlanmış ve Atlas Okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Cebelitarık Boğazı’nın
stratejik önemi artmıştır.
(Cevap A)

İlk dış borç anlaşması 1850–1851 yılı için imzalanmıştır.
Ancak borçlanmanın getireceği tehlikeler göz önüne alınarak, tazminat ödeme pahasına anlaşma feshedilmiştir.
Ancak üç yıl sonra tekrar aynı noktaya gelinmiştir.

15. Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı ile İngiltere arasında 1838 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile ihracattaki vergi oranları artırılmış, ithalattaki vergi oranları düşürülmüş, yabancı malların iç piyasada dolaşımı kolaylaşmış, bazı ürünlerde uygulanan yed-i vahid (Tekel)kaldırılmıştır. Yapılan tüm
düzenlemeler İngiltere lehinedir. Bu bilgiler çerçevesinde verilen üç öncül de yabancı tüccarların iç piyasaya egemen
olmasını kolaylaştırmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

20. II. Mahmut Dönemi’ne kadar her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü kurum Divanıhümayun iken II. Mahmut’tan sonra
bunun yerini Meclis-i Vükela almış ve nazırlıklar kurulmuştur. Meclis-i Vükela, sadrazam başkanlığında toplanıp önemli devlet işlerini görüşen ve icra işlerinde hazırlıklar arasında
koordinasyonu sağlayan kurumdur.
(Cevap B)
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Paragrafta bahsedilen sınıf Âyanlardır. Âyanların ortaya çıkışının temeli iltizam sistemine dayanır. Vergi toplama işleminin iltizama verilmesi ile zamanla zenginleşip bölgelerde güç
sahibi olan mültezimler XIX. yüzyıla doğru âyan olarak ortaya çıkmışlardır. Bulundukları bölgelerde etkin olan bu kişiler
vergilerin belirlenmesinde, toplanmasında etkili olmuşlardır.
(Cevap C)

2.

Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesinden etkilenen ve Rusya tarafından kışkırtılan Rumlar ilk olarak 1820’de
Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiştir. Avrupalı devletler Rönesans ile birlikte tanımaya başladıkları Rumları Helen çocukları olarak görüyor ve sempati duyuyorlardı. Avrupa’da
yaratılan bu hayranlık ünlü İngiliz şair Lord Byron’u da etkilemiş ve 1823’te Rumlara destek vermek için Yunanistan’a
gelmiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

Sırplar 1812 Bükreş Antlaşması ile ayrıcalık, 1829 Edirne
Antlaşması ile özerlik, 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlık elde etmiştir.
(Cevap B)

7.

İlk Rum isyanı Eflak’ta çıkmıştır.
(Cevap A)

Girit Rumları 1877-1878 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus
Savaşı’nı fırsat bilerek isyan etmişlerdir. Osmanlı Devleti Girit sorununa çözüm bulmak amacıyla 20 Kasım 1878’de Halepa Fermanı’nı yayımlamıştır. Bu ferman ile Girit’e özerklik
verilmiş Rumca Türkçe gibi resmi dil kabul edilmiş, Girit Rumlarına vergi muafiyeti getirilmiştir.
Girit, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği dönemdeki karışıklık ortamında Yunanistan tarafından ilhak edilmiştir.
(Cevap A)

4.

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar devlet yönetiminde
yapılmak istenen ıslahatlar genellikle yeniçeriler ve ulema
tarafından engellenmiştir. Ancak II. Mahmud yeni kurumlar
kurarak batı tarzı hükümet anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede Divanıhümayun Nazırlıklara, Sadrazamlık
Başkekalet makamına, Reisülküttab Hariciye Nezaretine, Sadaret Kethüdası Dahiliye Nezaretine, Vakıflar Evkafıhümayun Nezaretine, Şeyhülislamlık Babımeşihat Dairesine dönüştürülmüştür.
(Cevap C)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı topraklarında milliyetçilik isyanları yaşanmıştır. Bu isyanlar sonucunda imtiyaz elde eden
ilk toplum Sırplar olmuştur. İlk olarak 1804 yılında Kara Yorgi önderliğinde isyan eden Sırplar 1812 Bükreş Antlaşması
ile Osmanlı devletinden bazı ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Bu
durum başta Sırplar olmak üzere diğer milletleri cesaretlendirmiş ve yeni isyanların yaşanmasına zemin hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti, Batı’daki teknik gelişmelerin gerisinde (I)
kaldığı için XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerle her karşılaştığı mücadelede başarısız olmuştur. Bu durum beraberinde
toprak kayıplarını getirmiş ve Osmanlı’nın çöküşünü hızlandırmıştır.
1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı ulusçuluk (II) düşüncesi de
Osmanlı gibi çok uluslu devletlerde parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Nitekim XIX. yüzyılda Yunanistan, Sırbistan, Karadağ bu düşünceyle Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır.
Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen Osmanlı, kapitülasyonlar aracılığıyla hammadde arayan Avrupa’nın açık pazarı haline (III) gelmiştir. Bu durum da Osmanlı ekonomisinin tamamen çökmesine neden olmuştur. Buna göre verilen tüm seçeneklerin Osmanlı Devleti’nin çöküşünde etkili olduğu söylenebilir.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla savunulan düşüncelerden ilki Tanzimat, lslahat fermanları ve l. Meşrutiyet’le uygulamaya konulan Osmanlıcılıktır. Ancak bu düşünce Balkan uluslarının Osmanlıdan ayrılmasıyla geçerliliğini kaybetmiştir. Bundan sonra öncülüğünü padişah II. Abdülhamit’in yaptığı İslamcılık fikri öne çıkmıştır. Bu düşüncede I. Dünya Savaşı’nda önemini yitirmiştir. Son çare olarak
da özellikle Balkan Savaşları (1912–1913) sırasında yaygın
olarak görülen milliyetçilik (Türkçülük) düşüncesi savunulmuştur.

(Cevap E)

9.

(Cevap E)

Osmanlı Devleti ilk kez, 1699 Karlofça Antlaşması’yla büyük
topraklar kaybetmeye başlamış ve bu durum XIX. yüzyılda
hızla devam etmiştir (l). Yaşanan toprak kayıpları, bu bölgelerdeki Türk veya Müslüman halkın Anadolu’ya göçünü hızlandırmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken, var olan sınırlardaki nüfusu artırmıştır (ll).

Yabancı okullarda görev yapan kimseler veya bu okullardan
yetişenler tarafından Mondros’tan sonra zararlı cemiyetler
kurulmuştur. Aynı zamanda bu kurulan yabancı okullar sayesinde Osmanlıda Batı eğitim sistemi tanınmıştır. Fakat Sıbyan Mektebi Osmanlının temel eğitim kurumlarındandır. Yani kurulmasında yabancıların herhangi bir etkisi yoktur.

10. Osmanlı Devleti’nde yeniliklere ve saray otoritesine en çok
karşı çıkan grup yeniçeriler olmuştur. Yeniçeriler yönetim
üzerinde o kadar etkili olmuşlar ki istemedikleri yöneticileri,
hatta öldürmek suretiyle padişahları bile değiştirmişlerdir.
Bu sebeple Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılması sarayın
otoritesinin yeniden kurulmasını sağlamıştır. 1826 yılında ll.
Mahmut tarafından kaldırılan Yeniçeri Ocağı saray otoritesi
önündeki en büyük engel olmaktan çıkmıştır.

5.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap D)

(Cevap B)
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11. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası olarak
etkinliğini sürdüren, ll. Mahmut Dönemi’nde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye’de
yerleşmesinde öncülük eden askeri bando takımı Mızıka-i
Hümayun’dur.
İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör bir dönem
Mızıkayı Hümayun orkestrasını yönetmiştir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Osmanlı tarihi boyunca donanma, dört kez baskına uğramış
ve yakılmıştır, ilk baskın Haçlılar tarafından 1571’de İnebahtı Savaşı’nda gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Rusya tarafından 1770 yılında Çeşme baskını gerçekleştirilmiştir. Rum isyanına destek veren İngiltere, Fransa ve Rusya 1827 yılında
Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Son olarak da
Rusya, Kırım savaşı sırasında 1853’te Sinop’ta bulunan donanmayı yakmıştır.
(Cevap C)

17. Berlin Antlaşması Osmanlı siyasi tarihi için dönüm noktalarından biridir. XIX. yüzyılda uyguladığı denge politikası Berlin Antlaşması’ndan sonra sona ermiştir. Çünkü Osmanlı’nın
Almanya’ya yakınlaşmasından rahatsız olan İngiltere ve Fransa Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir.
Bu suretle İngiltere, Mısır, Kıbrıs’ı Fransa Tunus işgal etmiştir. Buna göre, I ve II. öncüller doğru, III. öncül yanlıştır.

12. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması üzerine ll. Mahmut Rusya’dan yardım istemiştir. Bunun üzerine
İngiltere ve Fransa’da olaya karışmıştır. Böylece Osmanlı’nın
iç sorunu dış sorun haline gelmiştir.
(Cevap B)

13. Devletlerarası ilişkilerde diplomasinin öne çıkması Bürokratik merkeziyetçiliğin artması sonucu sadrazamın yükü arttığından pek çok iş, resmen olmasa da fiilen reisülküttaplığa
devredilmiştir. Böylece reisülküttaplık vezirlik kadar itibarlı
bir makam haline gelmiştir. Devletin maliye dışındaki tüm
kayıtlarını kontrol eden reisülküttap, özellikle 1699 Karlofça
Antlaşması’ndan sonra Avrupa siyasetini yakından takip etme isteğinin bir dışavurumu olarak dış ilişkilerde daha etkili ve önemli rol oynamaya başlamıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Osmanlı Devleti’nin ilk ve tek anayasası olan Kanunuesasi’nin 62. Maddesi ayan meclisine seçilebilecek üyelerle ilgili hükümler içermekteydi. Buna göre 40 yaşını tamamlamış bakan, ordu komutanı, elçi, kazasker, patrik, hahambaşı, vali gibi görevliler ayan meclisi üyesi olabilirdi.
Ayan meclisi üyeleri mebusan meclisi üyelerinin üçte birini geçmeyecek şekilde seçilirdi.
(Cevap E)

(Cevap C)

19. Islahat Fermanı’nda din ve mezhep bakımından eşitlik ilkesi kabul edilmiş; din ve mezhep yüzünden kimsenin aşağılanmaması ilkesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede gayrimüslimler için kullanılan gâvur ve kâfir gibi küçük düşürücü ifadelerin kullanılması da yasaklanmıştır.

14. A, B, C ve D seçenekleri Osmanlı’nın kendi iç meseleleri arasında Avrupa’yı hiç ilgilendirmeyen meselelerdir. Fakat Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların çoğu Avrupalılarla aynı dini paylaşıyordu. Dolayısıyla Avrupa zaman zaman bu
azınlıkların haklarının korunmadığını ileri sürerek Osmanlı
içişlerine karışmıştır.

(Cevap A)

15. Kanunuesasi’ye göre dinî ve mezhebi ne olursa olsun Osmanlı tabiatında bulunan herkes Osmanlı’dır. Osmanlılık ise
ırksal, dilsel, dinsel bir anlayış değil, hukuki anayasal bir vatandaşlık anlayışıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

20. Sened-i İttifak’ın Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla ilgisi yoktur. (A) Bu belgede padişah âyanların gücünü ve varlığını
kabul etmiştir. Ayrıca kronolojik olarak Sened-i İttifak’tan sonraki dönemde gerçekleşen Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının (1826’da) bu belgenin imzalanmasına bir etkisinin olduğu düşünülemez.
(Cevap A)
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Ceride-i Havadis ve Tercüman-ı Ahval gazeteleri Tanzimat
Dönemi’nde çıkarılan özel gazetelerdir. Ancak Takvim-i Vekayi ll. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan ilk resmi gazetedir.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

Türk basın tarihinde ilk kez Sabah gazetesinde Miladi tarih
kullanılmıştır. Sabah gazetesi 1875 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Başyazarı Şemseddin Sami’dir. 1913 yılında Peyam
gazetesiyle birleştirilen gazete Peyam-ı Sabah adıyla yayın
hayatına devem etmiştir. Gazete 1922 yılında kapatılmıştır.

Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesinde yeni bir yönetim
anlayışını savunan Osmanlı aydınları rol oynamıştır. “Yeni
Osmanlılar” adıyla tanınan bu aydınlar bütün Osmanlı vatandaşlarının tam bir eşitlik içinde ülke yönetimine katılmasını, meşrutiyet yönetiminin kurulmasını ve anayasa yapılmasını savunmuşlardır.
(Cevap B)

7.

ihtilal, hürriyet, demokrasi, inkılap, parlamento, cemiyet,
cumhuriyet, sansür, diktatör gibi sözcükler “II Abdülhamit” döneminde yazılı basında kullanılması yasaklanan
sözcüklerdir.

A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler, XIX. yüzyılda görülen değişimin sonuçlarıdır. Medrese eğitimi ise XIX.
yüzyıldaki değişimler sonucu başlamamıştır. Orhan Bey’in
İznik’te ilk medreseyi açmasıyla medrese eğitimi başlamıştır.
(Cevap D)

(Cevap B)

Tanzimat Dönemi’nde, geleneksel kurumlarla Batı tarzı kurumların birlikte hizmet vermesi eğitim ve hukuk alanında
ikiliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı’nın geleneksel eğitim kurumları olan medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren okulların açılması; şer’i mahkemelerle
beraber Batı tarzındaki Nizamiye Mahkemelerinin birlikte işlev görmesi bu ikiliğin en önde gelen örnekleridir.
(Cevap C)

8.

İdadi: Lise
Darülhendese: Mühendis Okulu
Enderun: Devlet adamı ve asker yetiştirmekle görevli saray
okuludur.
(Cevap A)

9.
4.

Osmanlı Devleti XlX. yüzyılda Avrupalı devletlerin iç işlerine
karışmasını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla çağdaşlaşmaya yönelik ıslahatlar yapmıştır. Bu ıslahatların en
önemlileri; 1839’da Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması,
1856’da lslahat Fermanı’nın ilanı, 1876’da ilk Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi’nin kabul edilmesi ve meşrutiyetin
ilan edilmesidir. Yaşanan bu gelişmelerin ana hedefi, azınlıkların devletten kopmasını önlemek ve vatandaşlık bilincini yerleştirmektir.

(Cevap C)

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1978 Ayastefanos Antlaşması 93 Harbi sonrası yapılan Osmanlı-Rus Antlaşması’nı büyük devletler (özellikle İngiltere)
çıkarına uygun bulmadığı için tanımadığını açıkladı ve Berlin Antlaşması ile değiştirildi.

Tanzimat Dönemi 1839 ile 1876 tarihleri arasındaki dönemdir. A, B, D, E seçeneklerinde verilenler bu dönemde yaşanan gelişmelerdendir. Ancak Kanunuesasi 1876 tarihinde l.
Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yürürlüğe konmuştur.
Tanzimat Dönemi padişahları Sultan Abdülmecit, Sultan
Abdülaziz ve V. Murat’tır.

(Cevap E)

5.

Tanzimat Dönemi’nde ilkokullara İptidai adı verilmekteydi.
Rüştiye: Ortaokul

TARİH SORU BANKASI

3.

10. Beş yüz yılı aşkın bir süre Osmanlı egemenliğinde kalan Balkan devletleri 1789 Fransız İhtilalı’nın yaydığı milliyetçilik akımından fazlasıyla etkilenmiştir. Coğrafi konum itibariyle Avrupa etkisine açık olan Balkanlarda, Osmanlı otoritesinin daha zayıf olması ve buralarda Avrupalı devletlerle dini bağlılığı olan gayrimüslim nüfusun yoğun olması bu etkiyi güçlü
kılmıştır. Nitekim XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerin desteğini
alan Balkan ulusları Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlardır.
1829’da Yunanistan’ın bağımsız olmasıyla başlayan kopma
süreci 1913’te Arnavutluk’un bağımsız olmasına dek devam
etmiştir.
(Cevap E)
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11. Sanayi Devrimi Osmanlı topraklarında hiç yaşanmamıştır.
Bu nedenle, Osmanlı ticari hayatı canlandırmak için yabancı tüccarlara vergi indirimi uygulamış ve gümrük ödeme uygulamalarını kaldırmıştır. Ayrıca dışarıya ham madde çıkarır
duruma gelmiştir. İşte bu durum yabancı yatırımın Osmanlı
ülkesine girmesine ortam hazırlamıştır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ

12. Sanayi Devrimi sonrası Osmanlı topraklarına göz diken Avrupalı devletler, gayrimüslimlerle olan dini bağlarını kullanarak bu devletleri Osmanlıya karşı kışkırtmışlardır. Bu dönemde Katoliklerin koruyuculuğu üstlenen Fransa ile Küçük kaynarca antlaşması sonrası Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Rusya, sahip oldukları bu sıfatla sık sık Osmanlının
içişlerine karışmışlardır. Nitekim ilk isyan edenlerde Rusların kışkırttığı Sırplar ile Yunanlılar olmuştur.

(Cevap B)

(Cevap B)

(Cevap D)

17. 1876 Kanunuesasi’de saltanat ve hilafet hakkı Osmanoğulları’nın en büyük erkek evladınındır hükmü kabul edilmiştir.
Böylece İslam dünyasının koruyucusu olarak halife gösterilmiş ve devletin parçalanmasını önlemek amaçlanmıştır.
(Cevap B)
TARİH SORU BANKASI

13. Tanzimat Fermanı 1839, lslahat Fermanı 1856 yılında devletin dağılmasını önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her iki fermanda Abdülmecit Dönemi’nde ilan edilmiştir. Tüm tebaanın can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması, rüşvet ve iltimasın önlenmesi, herkesin gelirine göre vergi vermesi her iki
fermanın da ortak özellikleridir. Ancak III. seçenek yalnız Islahat Fermanı’nda yer almıştır.

16. Avusturya, 1815 Viyana Kongresi’nden sonra Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikayı değiştirmiştir. Avusturya ile Osmanlı arasındaki en büyük anlaşmazlık konusu Macaristan
egemenliğiydi. Avusturya, Kanuni döneminde elden çıkan
Macaristan’ı geri alabilmek için birçok kez Osmanlı ile savaşmıştır. 1699 Karlofça Antlaşması ile amacına ulaşan Avusturya, bundan sonraki süreçte Balkanlardaki etki alanını genişletme çabası içine girmiştir. Bu amaçla Rusya ile iş birliği yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı 1718 Pasarofça, 1739
Belgrad ve 1791 Ziştovi antlaşmalarıyla sonuçlanan savaşlar yapmıştır. 1789 Fransız İhtilali sonucu yayılan milliyetçilik düşüncesi Avusturya’nın Osmanlı’ya karşı yürüttüğü bu
düşmanca siyasetin değişmesine neden olmuştur. Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti ile ilgili yürüttükleri politikaları
değiştirmeleri genel olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısına denk
gelmektedir.

18. Osmanlıda en fazla lslahat yapan padişahlardan biri ll. Mahmut’tur. Divanın kaldırılarak yerine nazırlıkların (kabine hükûmeti) kurulması (ll), devlet memurlarına pantolon ve fes giyme zorunluluğu getiren Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması bunlardan bazılarıdır (lll). Yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi ise 1856 tarihli lslahat Fermanı ile olmuştur.
(Cevap E)

14. Osmanlı Devleti’nde azınlık ayaklanmalarının çıkmasının en
önemli nedeni Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik fikridir. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin bu fikri kullanarak
iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla sırasıyla; Tanzimat
Fermanı’nı (1839), lslahat Fermanı’nı (1856) (ll), I. Meşrutiyet’i (1876), ll. Meşrutiyet’i (1908) ilan etmiştir.

19. Beylerbeyi, Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı son dönem mimari eserleri olup 19. yüzyılda yönetim yeri olarak kullanılmıştır. Topkapı Sarayı (l) klasik dönem Osmanlı mimari eseri
olup Fatih döneminde yapılmıştır. Osmanlı’nın en uzun süre yönetildiği saray unvanına sahiptir.

(Cevap C)

Beylerbeyi ve Dolmabahçe sarayları 18 ve 19. yüzyıllara
imza atan Balyan ailesi tarafından yapılmıştır.

15. Resmî yazışmalarda gayrimüslimler için aşağılayıcı sözler
kullanılmayacak (l). İşkence dayak ve angarya kaldırılacak
(ll) maddeleri 1856’da yayınlanan lslahat Fermanı’nda yer
almıştır. Fakat müsadere usulünün kaldırılmasına ilk kez ll.
Mahmut döneminde karar verilmiştir. Ancak tamamen kaldırılması Tanzimat Fermanı ile olmuştur.
Islahat Fermanı’nda azınlıklara verilen hakların Müslüman
tebaayı rahatsız etmesi 1858’de Cidde’de Müslim-gayrimüslim çatışmasına sebep olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Mektebi Maarif-i Adliye (A) devlet adamı yetiştirmek amacıyla ll. Mahmut Dönemi’nde açıldı. Mektebi-i Harbiye (D) ve
Mekteb-i Tıbbiye (C) ll. Mahmut Dönemi’nde açılan Batı tarzı okullardır. Mızıka-i Hümayun Okulu (E) ll. Mahmut Dönemi’nde mehter takımının yerine kurulmuştur. Hendesehane
(B) l. Mahmut Dönemi’nde açılan bir okul olup, Batı tarzı eğitim vermek amacıyla açılan ilk okuldur.
(Cevap B)
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Osmanlı Devleti 1877-1878 yılları arasında Rus Çarlığı ile
yaptığı savaşta (93 Harbi) ağır bir mağlubiyet almış ve Ayastefanos Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak
bu anlaşma ile Rusya’nın güçlendiğini gören Avrupalı devletler anlaşmayı tanımamış ve Berlin Antlaşması adı altında
kendi çıkarlarına daha uygun olan yeni bir anlaşma hazırlamışlardır. Bu sebeple öncüldeki boşluğa “Ayastefanos Antlaşması” getirilmelidir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Humayun, Nizamı Cedit ordusu ve İrad-ı Cedit Hazinesi XVIII.
yüzyılda yapılan ıslahat hareketlerinin sonucudur. Fakat Sekban-ı Cedit XIX. yüzyıl ıslahatıdır.
Sekban-ı Cedit ordusu, II. Mahmut’un ilk sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa tarafından kurulmuştur. 1809 yılında çıkan yeniçeri isyanından sonra da kaldırılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)

2.

1886 yılında Ermeniler, Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmasıyla
Müslüman köylerini basmaya başlamışlardır. Bunun üzerine II. Abdülhamit, merkezi Erzincan’da bulunan IV. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa’yı, Ermeni terörünü durdurmak üzere görevlendirmiştir. Karşı saldırıya geçen Paşa’nın bu hareketi, başta Fransa olmak üzere Avrupa basınının Abdülhamit aleyhine kampanya başlatmasına sebep olmuştur.

7.

(Cevap B)

II. Abdülhamit hakkında Le Sultân Rouge (Kızıl Sultan)
lakabını ilk defa kullanan kişi, Fransız Akademisi üyesi tarihçi Kont Albert Vandal’dır.

8.

İttihat Terakki Cemiyeti 1902 yılındaki ilk kongresini Paris’te
yapmıştır. Kongreye Prens Sabahattin ve İbrahim Temo gibi İttihat ve Terakki’nin ileri gelen isimlerinin yanı sıra Ermeni ve Rumlardan da bazı temsilciler katılmıştır. Bu kongre İttihat ve Terakki tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü kongrede oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle cemiyet, yabancı müdahalesini isteyenler ve istemeyenler şeklinde ikiye bölünmüştür.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

3.

Sultan II. Mahmut Dönemi’nde yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulaması başlatılmıştır. Bununla Osmanlı İmparatorluğu halkına vatandaşlık bilinci kazandırılmaya çalışmıştır.

Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Rus Çarlığı, ilk defa Boğazlardan savaş gemilerini geçirmiştir.
(Cevap E)

9.

(Cevap C)

Soruda boş bırakılan yerlere İngiltere–Rusya getirilmelidir.
Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi üzerine III. Selim, İngiltere ve
Rusya ile ittifak yaparak Fransa’ya savaş açmıştır. Savaş sırasında Osmanlı desteğindeki İngiliz donanması İskenderiye yakınlarındaki Ebukır Limanı’ndaki Fransız donanmasını
yok etmiştir.

Şark Meselesi deyimi ilk kez 1815 Viyana Kongresi’nde Avrupalı devletlerin Osmanlı ile olan ilişkilerini anlatmak için
kullanılmıştır. Şark Meselesi XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından çıkarılması ve buraların paylaşımı, İstanbul’un alınarak Bizans Devleti’nin canlandırılması şekline dönüşmüştür.
(Cevap E)

4.

Memleket Sandıkları çiftçiye kredi sağlamak amacıyla 1863
yılında dönemin Niş valisi Mithat Paşa tarafından kurulmuştur. Karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan Memleket Sandıkları 1888’de Ziraat Bankası’na dönüştürülmüştür.

5.

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişme ve eşleştirmeler doğrudur. Fakat erkek öğretmen yetiştiren Darülmuallimin 1848’de açılmıştır. Öğretim süreci üç yıl olan ve sınavla öğrenci alan bu okul, Abdülmecid Dönemin’de açılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

10. Osmanlı Devleti, Batı’da iki yüzyıl önce örnekleri görülen, iç
ve dış kamuoyunu yönlendirmekte ve sosyal entegrasyonu
sağlamakta etkin bir araç olan gazeteyi ancak XIX. yüzyılın
ikinci çeyreğinde gündemine alabildi. Devlet, 1 Kasım
1831’den itibaren Takvim-i Vekayi adıyla resmi bir gazete çıkarmaya başladı ve bunu devlet destekli yarı resmi Ceride-i
Havadis (1840), Tercüman-ı Ahval (1860), Tasvir-i Efkâr (1862)
ve Muhbir (1867) gibi gazetelerin yayımı izledi. 1872’de devlet desteğiyle ve Ahmet Mithat Efendi’nin yönetiminde yayınlanmaya başlayan Dağarcık’la süreli yayınlarda geniş kitlelere yönelim başladı. Dağarcık ve Mecmuâ-yı Fûnun gibi
dergiler halkı eğitmek ve genel kültür düzeyini yükseltmek
amacıyla ansiklopedik yazılar yayımladı.
(Cevap C)
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11. 4 Kasım 1854’te İstanbul’a gelen gönüllü hasta bakıcı Florance Nightingale ekibiyle birlikte burada düzenli ve temiz
bir hastane meydana getirdi. Kırım Savaşı’nda yaralananlar
İstanbul’a getirilerek bu hastanede tedavi altında alınıyordu.
Selimiye Kışlasında uzun koridorlarında lambayla dolaşır ve
hastaları kontrol ederdi. Bu yüzden ona “Lambalı Kadın” da
denirdi.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ
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12. İngiliz şair Lord Byron 1823’te Rumları desteklemek için Yunanistan’a geldi. Şiirleriyle ve yazılarıyla Yunanlıların sevgi
ve sempatisini kazandı. Don Juan adlı eserini İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti’ndeki soyluların yaşamını anlatan şair, ateşli bir hastalığa kapılarak öldü (1824). Ünlü şairimiz
Yahya Kemal Beyatlı yıllar sonra Lord Byron’a atıfta bulunan
şiirler kaleme almıştır.

16. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası Rusya-Osmanlı arasında yürürlüğe girmeyen Ayastefanos Antlaşması yapıldı. Antlaşma büyük Bulgaristan’ın kurulması, Kars,
Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt’ın Rusya’ya verilmesini, Ermenilerin yaşadığı yerde ıslahat yapılmasını öngörüyordu.
(Cevap E)

17. Ünlü Jöntürkler, Abdullah Cevdet, Namık Kemal, Şinasi, Agah
Efendi, Ali Suavi, Nuri Bey, Reşat Bey, Ziya Paşa gibi isimlerdir. Mustafa Reşit Paşa ise Abdülmecid Dönemi’nde sadrazamlık yapmış kişidir, Jön Türkler ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

13. Osmanlı Devleti’ni “Hasta Adam” olarak ifade eden kişi 1853
yılında Rusya Çar’ı I. Nikolay’dır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. 1876’da II. Abdülhamid padişah olduktan sonra Mithat Paşa başkanlığındaki komisyon Kanunuesasi’yi hazırlamıştır.
(Cevap A)

19. Islahat Fermanı, 1856 yılında Paris Antlaşması sırasında ilan
edildi. A, B, C ve D şıkları azınlıklara verilen haklar oldu. Mebusan Meclisi ise 1876 yılında açıldığı için, kronolojik olarak
bu mümkün değildir.

14. 1909 Kanunuesasi değişikliği V. Mehmet Reşat’ın tahta geçmesiyle yapıldı.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi birçok parti kuruldu.

(Cevap E)

Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi İnas Darülfünunu olarak
1914 yılında açıldı.

15. 1839 yılında dönemin padişahı Sultan Abdülmecid Fermani imzalamış ve Gülhane Parkı’nda Mustafa Reşit Paşa Fermanı halka duyurmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. 1826 yılında II. Mahmut “Vakayı Hayriye” hayırlı olay olarak
yeniçerileri kaldırdı. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye olarak yeni ordu kuruldu.
(Cevap D)
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(Cevap C)

2.

6.

Osmanlı Devleti’nde sikkelere bakır katılmasına “ayar” denmiştir. Bu tip paralara ise kırkık akçe adı verilmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Osmanlı Devleti’nde 1424-1922 yılları arasında toplam 131
şeyhülislam görev yapmıştır. Bunlardan en uzun süre görevde kalanı ise 29 yıllık görev süresiyle Ebu Suud Efendi’dir.
En kısa süre görevde kalan şeyhülislam ise Memikzade Mustafa Efendi’dir.

(Cevap A)

7.

Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı Molla Fenaridir. Son
şeyhülislam ise Medeni Nuri Efendi’dir.
(Cevap C)

Osmanlı Devleti’nde basılan madeni paralar Akçe, Sultani,
guruş, pul, metelik, mecidiye gibi isimler almıştır. Ancak Sultan Abdülmecid Dönemi’nde basılan Kaime kağıt paradır.
(Cevap C)

4.

Öşriyye topraklar, fethedildiği zaman Müslümanlara verilmiş
veya fethedildiğinde Müslümanlara ait olan topraklardır. Bu
gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi satabilir,
vakfedebilir ya da miras olarak bırakabilirdi. Bu toprakların
sahipleri arazi vergisi olarak çift resmi, ürün vergisi olarak
da “öşür” vergisini verirlerdi.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831’de II. Mahmut Döneminde yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bundan önceki dönemlerine ait nüfus bilgileri ise Tahrir defterlerinden öğrenilmektedir.

Osmanlı sikkelerinde uzun dua cümleleri yer almaz. Sultanın ve babasının adı, darphanenin adı ve darp tarihi bir de
“mülkü devamlı olsun” gibi kısa dua veya temenniler yer alır.

8.

(Cevap D)

9.

(Cevap A)

Ekber Erşed, I. Ahmet Dönemi’nde kabul edilen ve tahta hanedanın en büyük ve en akil kişisinin geçmesini içeren bir
sistemdir. Bu sistem 1876’da Birinci Meşrutiyetin ilanı ile kanunlaşmıştır.

Vakıf, bir müslümanın malının bir bölümünü veya tamamını
hayır amacıyla bağışlamasına denir. Vakfeden kişiye Vâkıf;
vakfedilen mala ise mevkuf denir.

5.

Verilen seçeneklerin hepsi de Osmanlı ticareti ile ilgili terimlerdir.
Mekkâri: Yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaflardır.
Derbentçi: Ana yolların, boğaz ve geçitlerin güvenliğinden
sorumlu görevlilerdir.
Menzil: Taşımacılık ve haberleşmenin çabuk sağlanması için
yol üzerinde belirlenmiş belirli noktalardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

10. Örgün eğitim müesseseleri, belirli yaş ve bilgi seviyesine
gelmiş insanları belirli zaman ve disipline göre yetiştirmek
amacıyla kurulmuş müesseselerdir. Bu eğitim müesseseleri askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayırabilir. A, B, D, E
seçeneklerinde verilenler bu kurumlardandır. Ancak darulmesnevi örgün değil yaygın eğitim kurumlarındandır.
(Cevap C)
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11. 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı çinilerinin başlıca yapım
merkezi İznik olmuştur. Bundan başka özellikle Lale Devri’nden sonra İstanbul, Kütahya gibi şehirlerde çini imalathaneleri kurulmuştur.
(Cevap E)

12. Osmanlı mali sisteminde vergiye esas olan varlıkların sayımı yapılarak düzenlenen defterlere Tahrir Defteri denir. Bu
defterlere şehir ve köylerin adları, buralarda yaşayan vergi
mükellefi erkek nüfusun isimleri, vergi kaynaklarının dökümü kaydedilir. Bu defterler Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatan çok önemli tarihi belgelerdir. Tahrir defterlerinden bir yerin nasıl mezra haline geldiğini ya da bir mezranın nasıl bir köye dönüştüğünü takip etmek mümkün olmaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

17. Osmanlı Devleti’nde padişahın Mekke’ye resmi armağan
yollaması “surre alayı” terimi ile ifade edilirdi. İstanbul’dan
Mekke ve Medine’ye armağan götürmekle yükümlü olan surre alayının başında Surre emini denen bir görevli bulunurdu.
(Cevap D)

Fetva ise, yapılan herhangi bir işin, dine uygun olup olmadığının, şeyhülislam tarafından açıklanmasıdır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

Berat: Padişah tarafından verilen atama başarı ve ayrıcalık
belgesidir.

14. Cizye vergisi, gayrimüslim erkeklerden (azınlıklar) askerlik
hizmetinden muafiyet karşılığı olarak alınan şer’i bir vergidir.
Tüm Osmanlı ülkesinde geçerli standart bir bedeli bulunmayan cizye vergisi, şahısların ödeme gücüne göre üçe ayrılırdı (âlâ, evsat ve edna). Çocuklar, papazlar ve kadınlar bu
vergiden muaftı.

(Cevap D)

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Osmanlı tarihindeki ilk cülus bahşişi 1389 yılında Kosova’da padişah seçilen, Yıldırım Bayezıd tarafından kapıkulu askerlerine verilmiştir. Cülus verilmesi Fatih Sultan
Mehmet tarafından kanun haline getirilmiştir.

18. Minyatür, el yazma eserleri süsleyen, derinlik, perspektif gibi kuralların uygulanmadığı resimlerdir. Osmanlı minyatür
sanatında; İslam ve Osmanlı edebiyatı, sultan ve sadrazamların hayatları, seferler, dini ve bilimsel konular, ayrıntılı bir
şekilde işlenmiştir. Minyatürlerdeki insan figürlerinin büyüklükleri, rütbe ve mevkilerine göre orantılanmış, eserler manzara ve çiçek resimleriyle süslenmiştir.

19. İlk kez İstanbul’un fethinden sonra oluşturulan Reisülküttaplık görevi, yükselme döneminde Nişancıya bağlı olarak çalışmıştır. Bu dönemde yurt dışıyla yapılan yazışmaları kaleme alan reisülküttaplar, özellikle Karlofça Antlaşması’ndan
sonra Devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanmasına paralel olarak önem kazanmıştır.

(Cevap C)

15. Cülus: Osmanlı Devleti’nde, hükümdarların tahta çıkış törenlerinde askerlere dağıttığı bahşiştir. Cülus bahşişi sadece hükümdar değişikliği olduğu zamanlarda bir defaya mahsus olarak verilirdi.

Nigari, Matrakcı Nasuh, Nakkaş Osman ve Levni Osmanlı Devleti’nde yaşamış ünlü nakkaşlardır.
(Cevap E)

Tahrir defterlerine kayıt işlemleri Fatih Sultan Mehmed
döneminden itibaren başlamıştır.

13. Ferman: Siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel bir alanla ilgili olarak, padişahın ağzından çıkan ve kanun niteliğinde
olan kurallardır.

16. Minyatür: El yazma eserleri süsleyen, perspektif ve derinliği olmayan resimlerdir. Bu sanatla uğraşanlara nakkaş veya musavvir denirdi. Osmanlı minyatür sanatında İslam ve
Osmanlı edebiyatı, sultan ve sadrazamların hayatları, seferler, dini ve bilimsel konular ayrıntılı bir şekilde işlenir. Bu nedenle yapıldığı dönemin siyasi sosyal özellikleri hakkında
bilgi verir.

(Cevap A)

20. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Diyarbakır
Surlarının, MS 349 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından genişletildiği bilinmektedir. Artuklular, Akkoyunlular, Selçuklular, Osmanlılar döneminde defalarca onarılmıştır. XIII. yüzyılda Artuklular döneminde kale içine bir saray
yapıldığı bilinmektedir.
Diyarbakır Surları, Çin Seddi’nden sonraki en uzun sur
olma özelliğini taşır.
(Cevap E)
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Osmanlı Devleti’nde toprak temelde; mülk arazi, vakıf arazi
ve miri arazi olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Miri arazi çıplak mülkiyeti devlete ait olan arazidir. Bu araziyi devlet vergi karşılığında köylüye işlemek üzere verir. Bu toprakların
mülkiyeti şahsa değil, devlete aittir. Bu yüzden de Osmanlıda özel mülkiyet anlayışı oldukça sınırlıdır.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Divan-ı Hümayun devlet ve ülke meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim birimi ayrıca dil, din, ırk fark
etmeksizin, halkın şikayetlerinin dinlenip karara bağlandığı
en yüksek mahkeme organıdır. Halk, şikayetlerini doğrudan
divana başvurarak veya kadılar aracılığı ile yapabilirdi.

Osmanlı Devleti’nde başkent için merkez tabiri, başkent dışında kalan bütün yerlere ise taşra denilmiştir. Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi, aşağıdan yukarıya köy, kaza, sancak
ve eyalet olmak üzere idari taksimata tabii tutulmuştur.
(Cevap E)

7.

(Cevap B)

1 Kasım 1922’de meclisteki görüşmelerden sonra saltanat
kaldırıldı. Osmanlı saltanatı tarihe karışınca, o yönetimin son
sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa da 4 Kasım 1922’de istifasını, kendisini bu göreve atamış olan padişaha sunmuştu.
Böylece Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı Ahmet Tevfik
Paşa (Okday) olmuştur.
(Cevap D)

Aşar vergisi; Arapça “on” sayısını ifade eden Aşar, Müslüman halkın ürünleri üzerinden yaklaşık “onda bir” oranında
alınan şeri bir vergidir. Vergi oranı bölgelere göre değil, toprağın verim durumuna göre farklılık gösterirdi. Bu oran ürünün yarısı ile “onda biri” arasında değişiklik gösterirdi. Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi ise haraçtır.
(Cevap A)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap C)

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla gelindiğinde Avrupa etkisinin hissedildiği yeni saraylar yaptırılmıştır. Bunlar sırasıyla
şöyledir:
9.

III. Selim tarafından yaptırılan Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid
Dönemi’nde devletin yönetim merkezi haline getirilmiştir.
Dolmabahçe Sarayı, Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Çırağan ve Beylerbeyi sarayları Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Buna göre doğru eşleştirme III-Dolmabahçe Sarayı
ile B. Abdülmecid şeklinde olmalıdır.
(Cevap D)

Devşirme: Hristiyan ailelerin, henüz ergenliğe girmemiş zeki ve yetenekli çocuklarının alınarak, çeşitli saraylarda asker
ve memur olarak yetiştirilmesi usulüdür.
İltizam: Devlete ait bir gelirin, açık artırma usulüyle kişilere
verilmesidir. Bu sistemin en önemli faydası, devletin acil para ihtiyacını karşılamasıdır.
Müsadere: Devlet görevlilerinin yolsuzluk yapması veya vefatı gibi durumlarda, devletin bu kişinin mallarına el koymasıdır.

Osmanlı Dönemi’nde minyatürleri yapan sanatçılara nakkaş
adı verilmiştir. Nakkaşlar eserlerini yalnızca kitaplara değil
sarayların, konakların çeşitli yerlerine resmetmişlerdir. Minyatürlerde manzara tören, merasim gibi konular işlenmiştir.
Osmanlı nakkaşlarından ordu ile beraber savaşlara katılanlar ordunun geçtiği, konakladığı ve savaştığı yerleri de resmetmişlerdir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Osmanlı Devleti kuruluşundan 1876’ya kadar saltanat ile yönetilmiştir. Yani padişahlar Osmanlı ailesi içinden veraset yoluyla tahta geçmiştir. 1876’da ise Kanunuesasi kabul edilerek meclis açılmış böylece Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir.
Cumhuriyet ve yönetimin belli aileler elinde toplanması demek olan Oligarşi Osmanlı Devleti’nde uygulanmamıştır.

(Cevap A)

10. Osmanlı Devleti’nde mimari yapıların süslenmesinde çini (l)
ve hat (ll) sanatlarından yararlanılmıştır. Ancak minyatür mimaride değil, daha çok kitap süsleme sanatında kullanılmıştır.
(Cevap D)

103

KPSS • GYGK

Test • 2

11. Kazasker: Adalet ve eğitim işlerinden sorumluydu. Kadı ve
müderris (medrese öğretmeni) atamalarını yapar. Gerektiğinde kadıların vermiş olduğu kararları inceler ve düzeltirdi.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

16. Osmanlı İdari Teşkilatı başkent ve taşra olmak üzere iki temel birimden oluşmaktaydı. Sınırların genişlemesi üzerine
ülke yönetimini daha kolay hale getirmek için eyaletler sancaklara; sancaklar kazalara; kazalar ise nahiyelere ayrılmıştı. Buna göre idari yapının büyükten küçüğe doğru sıralaması “Eyalet-sancak-kaza-nahiye” şeklinde olmalıdır.
(Cevap B)

17. Topkapı Sarayı; İstanbul’un fethinden sonra başkentin Edirne’den İstanbul’a taşınmasıyla yapılmıştır. Sultan Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar Osmanlı
Devleti’nin idare merkezi olarak kullanılmıştır. 1472-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan saray, tahta çıkan hemen her sultanın eklettiği binalarla genişleyip büyümüştür. Saray, bugünkü Çankaya köşkü gibi hem
devletin başının resmi ikametgahı, hem de devletin yönetildiği idari bir kurumdur. Divan-ı Hümayun üyeleri genellikle,
kendileri için yaptırdıkları saraylarda oturmuşlardır.

12. Tımarlı sipahiler, ürün üzerinden vergileri toplarlardı. Bu vergilerin bir kısmı ile kendi ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bir kısmı
ile de asker beslerlerdi. Bu askerler savaş zamanında orduya katılırlardı. Bu askerlere cebelü denirdi.
(Cevap A)

(Cevap D)

İstimalet, hoşgörülü siyaset yürüterek gayri müslimleri Osmanlı’ya meylettirme politikasıdır.
Hatt-ı Hümayun, bizzat padişah tarafından yazılan emirlerdir.
Buyruk, padişahın yazılı emirleridir.
İnha diğer ismiyle berat, atama yapma işlemi, atama belgesidir.

TARİH SORU BANKASI

13. Osmanlı Devleti’nde Padişahın devşirme sistemi içindeki kişiler üzerinde öldürme hakkının bulunmasına “kulluk hakkı”
denir. Diğer seçenekleri de inceleyecek olursak;

(Cevap D)

18. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarına kadar şehzadeler, 14-15 yaşlarına geldiklerinde sancaklara, sancakbeyi
olarak gönderilirlerdi. Lala adı verilen öğretmenlerin vekaletinde, şehzadeler yönetim tecrübesi kazanırlardı. “Sancağa
çıkma” adı verilen bu uygulama taht kavgalarına engel olmak düşüncesiyle I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır. Bu durum, saray görevlileri ile saray kadınlarının gölgesinde kalmış, deneyimsiz padişahların yetişmesine sebep olmuştur.
Aynı dönemde “Ekber ve Erşed” yani hanedanın en yaşlı ve
en olgun üyesinin tahta çıkması kuralı belirlenmiş. Bu durum şehzadelerin en büyüğünün eğitimine daha fazla ihtimam gösterilmesine sebep olmuştur.
(Cevap D)

14. Klasik Dönem’de Osmanlı Merkez Yönetimi seyfiye, ilmiye
ve kalemiye sınıfının oluşturduğu divan aracılığıyla yönetilirdi. Divan-ı Hümayunda azınlıklar yer almazdı.

19. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonucunda halifeliği ele geçirmiştir. Bu gelişmeden sonra Osmanlı
padişahları halife olarak anılmaya başlamıştır. Memlükler ve
Selçuklar ise halifeliğin kendisini değil koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Yani hem Selçuklular hem Memlüklerde padişah ve halife ayrı ayrı kişilerdir. Ama Osmanlıda padişah ve
halife aynı kişidir.

(Cevap D)

15. Divan üyelerinin hiyerarşik sıralamasını yüksek rütbeden
aşağı doğru sıraladığımızda en tepede sadrazam yer alır.
Daha sonra kazasker, defterdar, nişancı, reisülküttap gelir.
Divana katılan fakat oy kullanmayan şeyhülislamın protokoldeki sırası veziriazam ile aynıydı.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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20. Osmanlı Beyliği’nin devlet haline dönüşmesi Orhan Bey Devri’nde gerçekleşmiştir. Orhan Bey, Osmanlı Devleti’ne devleti devlet yapan nitelikler kazandırmıştır. Bunlardan biri de
yaya ve müsellem (atlı asker) birliklerinden oluşan düzenli
bir ordunun kurulmasıdır. l. öncülde “medrese”, lll. öncülde
“ordu” kavramları kurumsallaşma ile paraleldir.
(Cevap C)

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Berat, atama belgesidir. Müsadere, devletin gerekli gördüğü hallerde haksız kazanç sağlayan veya yetkilerini kötüye
kullanan kişilerin malvarlığına el koyma hakkıdır. Hatt-ı Hümayun, bizzat padişah tarafından yazılan emirlerdir. Buna
göre Berat ve Hatt-ı Hümayun padişahın yasama yetkisini
ifade ederken; Müsadere padişahın yargı yetkisini kullanmasını ifade eder.
(Cevap C)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Genel olarak seyfiye ve Kalemiye sınıfı görevlileri Enderun;
İlmiye sınıfı görevlileri ise medrese çıkışlıdır. Buna göre Seyfiye sınıfına mensup olan Sancakbeyi ile kalemiye sınıfına
mensup olan Eminler (Beytü’l Mal Emini, Gümrük Emini ve
Kapan eminleri) Enduran’dan çıkmadır. İlmiye sınıfı mensubu olan müderrisler ise medrese çıkışlıdır.
Kanuni Dönemi’nden itibaren Enderun’a Türk çocukları
da alınmaya başlamıştır.
(Cevap C)

2.

Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına Vakanivüs adı
verilir. Tarihî olayları kaydetmekle görevli bu kişiler içinde Ahmet Cevdet Paşa, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi en önde gelen isimler arasındadır.

7.

(Cevap E)

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda (1882 yılında) açılan güzel sanatlar alanında eğitim veren okul Sanayi-i Nefise Mektebidir. Osman Hamdi Bey’in kurucu müdürü olduğu okul
1927 yılında Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür.
(Cevap B)

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda duraklama yaşaması ve
her geçen yüzyılda daha da gerilemesi var olan sınırların daralmasına sebep olmuştur. Nitekim 20. yüzyıla gelindiğinde
Osmanlı Devleti, Balkan topraklarının çok büyük bir kısmını
kaybetmiştir. Sınırların daralması, mevcut Osmanlı nüfusunun da azalmasına sebep olmuştur. Ancak Yavuz Sultan Selim zamanında halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle kazanılan teokratik yapı devlet dağılıncaya kadar korunmuştur. Bilindiği üzere bu teokratik yapı 1924’te halifeliğin kaldırılmasıyla son bulmuştur.

TARİH SORU BANKASI

3.

8.

Menziller, derbentler, bedestenler ve kervansarayların Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Fakat
dârülkuraların ticaretle alakası yoktur. Dârülkura, Kuran-ı Kerimi iyi ve güzel okuyan kişiler yetiştirmek amacıyla eğitim
veren kurumlardır.
(Cevap C)

(Cevap D)

4.

Kitab-ı Bahriye, Osmanlı Amirali Piri Reis’in hazırladığı Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bir kılavuzdur. Piri Reis, II. Bayezid Dönemi’nde Osmanlı donanmasına girmiştir. Hiç gitmediği Amerika’yı gösteren dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye
adlı eseriyle tanınmıştır.

9.

(Cevap E)

Osmanlı Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmet’in hocası olmuş,
din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmaları ile tanınan ünlü
bilgin 1389-1459 yıllarında yaşamış olan Akşemseddin’dir.
Akşemseddin, Lovis Pasteur’dan yaklaşık dört yüz yıl önce “mikrobu” keşfetmiştir. Bu konuyla ilgili araştırmaların
Maddetü’l Hayat adlı eserinde dile getirmiştir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Osmanlı hukuk sistemi içerisinde İslam dinine dayalı şer’i
hukuk kuralları, şer’i hukuka aykırı olmayan eski Türk gelenekleri ve fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar
etkili olmuştur.

10. Dirlik sahibinin görevleri soruda sorulmuştur. B, C, D ve E
seçenekleri bu görevler arasında yer alır. Fakat A seçeneğinde yer alan kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak dirlik sahibinin görevi değildir. Kapıkulu askerleri maaşları olan ulufeyi devletten alırlar. Bu maaş kapıkulu askerlerine üç ayda
bir verilir.
(Cevap A)
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11. I. ve II. öncüllerde yer alan ifadeler modernleşmeye yönelik
çalışmalardır. Osmanlı Devleti, Avrupa’dan geri kaldığını anlayınca askerî eğitim sistemini yenilemeye karar vermiştir.
Aynı zamanda bürokraside de düzenlemeler yapmıştır. Fakat III. öncül bir modernleşme çalışması değildir. Enderun
mektebi Osmanlıda kuruluş döneminden beri vardı.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Osmanlı donanmasında firkate, kırlangıç, kadırga, mavna,
kalyon, kalıta, baştarda, karamürsel gibi gemiler bulunurdu.
Levent, deniz subaylarına verilen isimdir.
(Cevap E)

17. Osmanlı Devleti’nde şehzadeler yönetim tecrübesi kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmişlerdir. Ancak
bu uygulama taht kavgalarına neden olduğu gerekçesiyle
III. Mehmed Dönemi’nde kaldırılmıştır.

12. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile ülke idari bakımdan vilayet,
sancak (liva), kaz ve köy yeniden teşkilatlandırılmıştır. Buna
göre vilayetlerin vali, sancakların mutasarrıf, kazaların kaymakam, nahiyelerin müdür (1871’de eklendi) ve köylerin de
muhtar yönetimine bırakılması karara bağlanmıştır.

(Cevap E)

Vilayet Nizamnamesi ilk olarak vidin, niş ve Rusçuk eyaletlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Tuna, Vilayeti’nde
uygulanmıştır. Mithat Paşa da bu vilayetin başına Vali olarak atanmıştır.

18. Osmanlı Devleti’nde padişahın mührünü kullanma yetkisi
yalnızca sadrazama aitti. Devletin ikinci adamı durumundaki sadrazam, padişahın olmadığı zamanlarda divana başkanlık eder ve “Serdar-ı Ekrem” unvanıyla padişah adına orduya komuta ederdi. Büyük devlet adamlarının atama ve azil
işlemleri de yine sadrazam tarafından yapılırdı.

(Cevap E)

13. Osmanlı Devleti’nde yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaf örgütlenmesine “mekkari” adı verilmiştir. Deve,
at, beygir, katır gibi hayvanlar aracılığıyla taşımacılık yapan
Mekkariler günümüzdeki nakliye şirketlerine benzemektedir.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

19. Osmanlı Devleti’nde düzenlenen resmî törenler şunlardır:
• Ordunun büyük bir sefere çıkmasından önce
• Cülûs törenleri
• Padişahın cuma namazlarına gitmesiyle düzenlenen törenler
• Sure Alayı denen Mekke ve Medine’ye hediye gönderilirken düzenlenen merasimler
• Dinî bayramlar

14. Eflak, Boğdan, Kırım, Mekke ve Erdel Osmanlı Devleti’ndeki imtiyazlı eyaletlerdir. Bağdat ise tımar sisteminin uygulanmadığı salyaneli eyaletler içerisindedir.

• Şehzadelerin doğumu ve sünnet düğünü
Esnaf gruplarının sanat ve ticaret ürünlerini sergilemeleri,
resmî tören düzenlemeyi gerektiren durumlardan biri değildir.

(Cevap D)

(Cevap E)

15. Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısının sınırlı
tutulmasına ürün arzının talebe göre ayarlanması neden olmuştur. Lonca teşkilatında mesleki eğitim, usta çırak ilişkisi
içerisinde belli bir düzene göre verilmiştir. Usta olmak için
belli bir eğitimden geçmek gerekmiştir. Usta belirlenirken
arz talep dengesi korunmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

20. Divan üyelerinden kazaskerin görevi divandaki büyük davalara bakma, kadı ve müderrisleri atama ve görevden almadır.
• Sadrazam, padişahtan sonra en yetkili kişidir.
• Defterdar, hazineden sorumludur.
• Nişancı, fethedilen arazilerin kayıtlarını tutan, tapu kadastro işlerine bakan ve tımar arazilerini dağıtan görevlidir.
• Reisülküttap da dış işlerinden sorumlu divan üyesidir.

(Cevap B)

(Cevap B)
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l. Süleyman (1520-1566), Fatih Sultan Mehmet tarafından
hazırlanan “Kanunname-i Ali Osman” adını taşıyan ve l. Beyazıd ile Yavuz Sultan Selim zamanında geliştirilen kanunnameleri, en mükemmel şekline dönüştüren padişahtır. Bu
nedenle “Kanuni” unvanıyla anılır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Osmanlı Devleti’nin en fazla ürün verdiği ve kuruluş döneminden itibaren geçerli olan sanat dalı mimaridir. Sadece
Anadolu’da değil, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika’da da
Osmanlı Devleti’nden kalma, dinî ve sivil mimarinin birçok
örneği vardır.
(Cevap C)

Nişancı: Devletin resmî evraklarını düzenler, ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çeker, ayrıca fethedilen toprakların kaydını ve dağıtımını yapardı.
7.

Defterdar: Ülkenin mali işleriyle ilgilenir. Devletin gelir ve giderlerini denetlerdi.
Kazasker: Adalet, eğitim işleriyle ilgilenir, divana gelen büyük davalara bakardı.
Beylerbeyi: Eyaletlerin yönetiminden sorumlu, taşranın birinci derece yöneticisiydi.

Osmanlı Devleti’nde memur ve askerlere hizmet karşılığı olarak verilen arazilere dirlik denirdi. Mülkiyeti devlete kullanma hakkı dirlik sahiplerine ait olan bu toprakların dağıtımında kişilerin rütbe ve dereceleri temel alınırdı. Dirlik toprakları gelirlerine göre has, zeamet, tımar olmak üzere üçe ayrılırdı.
(Cevap D)

Sancakbeyi: Sancakların (il) yönetiminden sorumlu bugünkü “Vali” konumunda bir yöneticiydi.
(Cevap B)

3.

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şer’i ve örfi olmak üzere
ikiye ayrılıyordu. Şer’i hukukun temeli Kur’an ve sünnete dayanıyordu. Şer’i hukukun en üst yetkilisi ise Şeyhülislam’dı.
Örfi hukukun temeli ise şer’i hukuka ve törelere ters düşmemek kaydıyla padişah tarafından konulan kanunlardı.
(Cevap A)

4.

TARİH SORU BANKASI

8.

Sadrazam, padişahın mutlak vekili olup onun mührünü taşırdı. Bugünkü “başbakanlık” makamına benzeyen göreviyle padişahtan sonra devletin işleyişinden sorumlu ikinci kişiydi. Sadrazam, büyük devlet memurlarının atama ve azil
işlemlerini yapar, padişah gitmediği zamanlarda “Serdâr-ı
Ekrem” (başkomutan) unvanıyla orduya komuta ederdi. Osmanlı Devleti’nde fetva verme yetkisi Şeyhülislama, bütçe
yapma yetkisi ise defterdarlara aittir.

Osmanlı Devleti’nin sınırlan genişledikçe yönetim güçlükleri yaşanmaya başlamıştır. Bu sebeple ilk kez I. Murad döneminde beylerbeylik kurularak ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bu sistemle eyaletler, sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar köylere ayrılmıştır. Böylece devlet otoritesi en küçük birimlere kadar nüfuz etmiştir.
İlk kurulan beylerbeylik Rumeli Beylerbeyliği’dir. Daha
sonra Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.
(Cevap A)

9.

Osmanlı Devleti’nin bir “Avrupa Devleti sayılması” XlX. yüzyılda Kırım Savaşı (1853-56) sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile olmuştur. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak Avrupa Devletlerinin garantisine
alınmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin topraklarını tek başına koruyamadığını göstermiştir.
(Cevap B)

5.

Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da bulunan kapıkulu askerlerine hazineden, üç ayda bir ulufe adlı bir maaş, ayrıca taht
değişikliklerinde bir defaya mahsus olmak üzere cülûs bahşişi ödenirdi. Savaş ve bayındırlık (yol ve köprü gibi) harcamaları da hazineden yapılırdı. Fakat Tımarlı Sipahiler, hizmet
karşılığı olarak devletten arazi işletme hakkını almış kişilerdi. Bu nedenle bu kişilere hazineden ödeme yapılmazdı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

10. Voynuklar, ordunun atlarına bakan ve eğiten, ot biçen hristiyan kökenli askerlerdir. Mortulozlar, sarp geçitlerde güvenliği sağlamakla görevli maaşlı, Hristiyan askerlerdir. Cerahorlar ordunun geçeceği yerlerde yol açıp siper kazan Hristiyan askerlerdir. Buna göre seçeneklerde verilen eyalet askerlerinin hepsi de Hristiyan kökenlidir.
(Cevap E)

(Cevap B)
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11. Osmanlı toprakları, şahıslara ait olan mülki topraklar ve devlete ait olan miri toprak olmak üzere ikiye ayrılırdı. Mülki toprağa sahip olanlar, toprağın her türlü tasarrufuna sahipti, yani toprağını satabilir, miras bırakabilir, vakfedebilir ya da bağışlayabilirdi. Fakat miri toprakların sahibi devletti, halk sadece kullanma hakkına sahipti. Bu nedenle devlet, kurallara uygun davranılmadığında bu toprakların işletilme hakkını, bir kişiden alıp başka bir kişiye devredebilirdi. Çiftçiye tohum, hayvan ve para yardımı yapılması üretimin artırılması
için yapılan bir uygulamadır.

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

16. Acemi oğlanları yedi sekiz yıl kadar bu ocakta eğitildikten
sonra yeniçeri ocağına veya diğer kapıkulu ocaklarına dağıtılırdı. Buna bedergah veya kapıya çıkma denirdi. Bu çıkmalar ölen veya emekli olan yeniçerilerin boşluklarını doldurmak için yapılırdı.
(Cevap B

(Cevap E)

17. Osmanlı Devleti’nde halkın ortak kullanımına terk edilmiş pazar yeri, otlak, yol, çarşı, mezarlık gibi arazilere Metruk denmiştir. Bilindiği gibi bu arazilerin alınıp satılması devredilmesi, miras bırakılması veya kiraya verilmesi söz konusu olmazdı.

12. Osmanlı Devleti’nde miri yani mülkiyeti devlete ait olan araziler alınıp satılamaz, miras bırakılamaz, kiraya verilemez ve
devredilemezdi. Miri araziler kendi içinde on bölüme ayrılmaktaydı. Bunlar: Dirlik, Paşmaklık, Mukataa, Ocaklık, Yurtluk, Vakıf, Arpalık, Malikâne, Metruk ve Mevat arazilerdi. Tarıma elverişsiz, bataklık, çöl, kayalık gibi verimsiz topraklar
ise Miri arazinin mevat isimli bölümünü oluşturmaktaydı.

(Cevap A)

13. İstanbul’da ilk medrese Fatih Sultan Mehmet Han tarafından
kurulan Sahn-ı Seman Medresesi’dir. Bu medresede dinî ve
pozitif bilimler ayrı anda okutulmuştur. Diğer bir medrese ise
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde İstanbul’da açılan Süleymaniye Medresesi’dir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

14. Fetva, Belli bir konunun şeriata uygunluğu hususunda şeyhülislam veya müftüler tarafından yapılan açıklamalardır. Tuğ,
Devlet büyüklerinin mertebelerine göre konumlarını belirtmek için çadırların tepesine dikilen at kılıyla süslenmiş mızraktır. Ferman, Uyulması gereken hükümler hakkında padişah tarafından verilen yazılı emirlerdir. Tuğra, Padişahın ismi ve lakabı bulunan özel imzasıdır. Saliyane (yıllık), Tımar
sisteminin uygulanmadığı, merkezden uzak eyaletlerin vergi toplama işinin iltizam usulüyle yıllık olarak toplanmasıdır.

• Üretimin sürekli hâle getirilmesi,
• Vergilerin toplanması
• Asker yetiştirilmesidir.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

• Güvenliğin sağlanması,

(Cevap B

19. Şeyhülislamlık, İslam dininin esaslarını bilen, yapılan işlerin
şeriata uygunluğunu kontrol eden bir makamdır. İlmiye sınıfının en üstün temsilcisi olan şeyhülislam, Fatih Sultan Mehmet döneminde rütbe ve makam olarak kazaskerlerden sonra gelirdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Sadrazamla eşit sayılmıştır. Şeyhülislamların atamaları bizzat padişahın kendisi tarafından yapılırdı. Diğer büyük devlet memurlarının atama ve azil işlemlerini ise padişahın mutlak vekili olan sadrazam yapardı.

(Cevap D)

15. Tımar Sistemi, asker ve memurlara maaş yerine toprak gelirinin verilmesidir. Tımar sisteminin faydaları:

18. Osmanlı Devleti’nde Fatih döneminde tıp alanında büyük bilim insanları yetişmiştir. Bunların başında da Sabuncuoğlu
Şerafeddin Türkçe’ye tercüme ettiği Cerahiyetü’l Haniyye
eseri, çok ünlüdür. Bu eserinde Sabuncuoğlu Şerafeddin,
cerrahi müdahale tekniklerini göstermiş ve kendi bulduğu
teknikleri kitabında resimli olarak anlatmıştır. Sabuncuoğlu’nun diğer bir önemli eseri ise Mücerrebname’dir.

(Cevap C)

20. II. Bayezıd Külliyesi, 1484-1488 yılları arasında Edirne’de
açılmıştır. Ruhsal bozuklukların tedavisinde müzik, su sesi
ve güzel kokuların da kullanıldığı şifahanede tedavi hizmeti
ücretsiz olarak yürütülmüştür. 1997 yılından bu yana Trakya
Üniversitesi tarafından müze olarak kullanılmaktadır.
II. Bayezıd Külliyesi, Türkiye’nin tek sağlık müzesidir.
2004’te Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülünü almıştır.
(Cevap E)
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Osmanlı Devleti’nde topraklar mülki (kişiye ait) ve miri (devlete ait) olmak üzere ikiye ayrılırdı. (gayrimüslimlere ait) Haraci ve öşri (Müslümanlara ait) topraklar olmak üzere ikiye
ayrılan mülki toprakları alınıp satılabilir, miras bırakılabilirdi.
Miri toprakların ise mülkiyeti devlete ait olup yalnızca kullanma hakkı köylüye bırakılmıştı. “Saban giren yer mülk olmaz.”
sözüyle, işlenen toprağın mülkiyetinin şahsa ait olamayacağını vurgulanmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
İspenç, Gayri Müslim çiftçilerden alınan toprak vergisidir.
Mücerred, bekâr çiftçilerden alınan vergidir. Arusane, evlilik
esnasında kız tarafının tımar sahibine ödediği vergidir. Amediye, dış ülkelerden gelen mallardan alınan gümrük vergisidir. Bad-ı heva ise bir kişinin malına mülküne zarar verenlerden alınan tazminat vergisidir.
(Cevap E)

(Cevap C)

2.

7.

Osmanlı Devleti’nin her alanda zirveyi yaşadığı XV ve XVI.
yüzyıllarda pek çok tarihçi yetişmiştir. Bu dönemde yetişen
Osmanlı tarihçileri arasında Amasyalı Şükrullah, Enveri, Neşri, Selaniki, Tursun Bey, Kemal Paşazade, Aşık paşazade,
Hoca Sadeddin, Enveri, Tursun Bey ilk akla gelen isimlerdir.
Nesimi aynı dönemde yetişmiş divan şairidir.
(Cevap D)

Dirlik, mülkiyeti devlete ait olup gelirleri devlet memurlarına
ve askerlere maaş karşılığı verilen topraklardır. Dirlik sahipleri vergileri toplar, bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanır, kalan kısmıyla da atlı asker (cebelü) yetiştirirlerdi. Böylece Osmanlı Devleti, hazineden para çıkmadan devlet görevlilerinin maaşından öder ve büyük bir askerî güce sahip
olurdu. Kapı kulu askerleri ise devletin merkezi olan İstanbul’da bulunur ve hazineden üç ayda bir ulufe adı verilen bir
maaş alırlardı.

(Cevap C)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

4.

Ahi Teşkilatı temeli fütüvvet anlayışına dayalı olan esnaf örgütlenmesidir. Bu kurumun eğitim–öğretim faaliyetlerini yürüttüğü söylenemez. Sadece mesleki anlamda usta–çırak
ilişkisini sağlar. Türk–İslam devletlerinde ve Osmanlıda eğitim–öğretim faaliyetleri masrafı vakıflarca karşılanan medreselerde yürütülürdü.

Kapıkulu ordusu I. Murat tarafından kurulan, kaynağı devşirme sistemi olan ordudur. Kapıkulu Ocağı, Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarileri olarak ikiye ayrılır. Kapıkulu piyadeleri arasında Yeniçeriler, Cebeciler, Lağımcılar, Top arabacıları, Humbaracılar, Bostancılar, Sakalar yer alır. Kapıkulu süvarileri arasında sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler, sipahiler ve silahtarlar yer alır. Müsellemler ise Orhan Bey
döneminde kurulan ordunun atlı kısmını oluşturan birlik olup
Kapıkulu kısmında değildir.
(Cevap E)

9.

Seyahatname adlı eseriyle tanınan XVII. yüzyıl sosyal hayatına ilişkin bilgiler veren kişi Evliya Çelebi’dir. Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi ile Kâtip Çelebi Fezleke, Cihannüma, Mizanül-hak ve Keşfü’z-Zunûn adlı eserleri ile tanınır. Lâgari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi uçuş denemeleri ile
ünlüdür.

Şeriyye sicilleri (I) Osmanlı mahkemelerinde verilen kararların kayıtlarıdır. Mühimme defterleri (II) divan kararlarının yazıldığı defterdir. Tahrir defterleri (III) tapu kayıtlarının tutulduğu defterlerdir.
(Cevap B)

5.

Tezhip el yazması kitapları süsleme sanatıdır. XV ve XVI. yüzyılda kitaplara ve güzel sanatlara olan ilginin artmasıyla tezhip sanatı da hızla gelişmiştir. Hatta Topkapı Sarayı nda tezhip ile uğraşanlar için bir atölye açılmıştır. XVI. yüzyıla damgasını vuran en en önemli tezhip sanatçısı Kara Mehmed’tir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)

10. Kadılar şer’i hukukun kazalardaki önde gelen temsilcilerindendir. Kadıların temel görevleri evlenme, boşanma, miras,
ticaret gibi konularda davalara bakmak halk arasındaki anlaşmazlıkları çözmekti. Bunun dışında belediye, noterlik, vakıf denetimi, devletle halk arasındaki iletişimi sağlama gibi
görevleri vardı. Kadılar devletten maaş almaz davalardan aldıkları harçlarla geçinirlerdi.
(Cevap D)
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Kadı (B) hukuki işlerden ve denetimden sorumludur.
Yeniçeri ağası (C) İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
Sancak beyi (D) taşrada sancakların yönetiminden sorumludur.
Subaşı (E) taşrada güvenliği sağlamaktan sorumludur.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

11. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un belediye işlerine bakan kişiye şehremini (A) adı verilirdi.

16. Osmanlı Devleti’nin toplu olarak eğlendiği en önemli mekanlar mesire yerleridir. Bunlardan başka veladetihümayun denen padişah çocuklarının doğumları, evlilikleri, culüs törenleri, bedi besmele denen şehzadelerin ilk derse başlamaları, kazanılan askeri zaferler (fetih şadumanlığı), esnaf bayramları, sünnet törenleri halkın eğlenmesi için birer fırsattı.
(Cevap C)

17. Cerime, dirlik toprakları üzerinde suç işleyenlerden alınan
vergidir. Diğer seçenekleri kısaca özetlersek; Yave (kaçgun),
kaybolan bir hayvanın devlet görevlileri tarafından bulunması halinde hayvan sahibinin ödediği vergidir. İhtisap ölçü, tartı, damga gibi ticari işlemlerden alınan vergidir. Avarız sel,
deprem, yangın, savaş gibi olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. Derbent, geçit ve köprülerden geçişlerde alınan vergidir.

12. Osmanlı Devleti’nde orduya barut, fişek, mermi, bomba, top
gibi silahları yapan görevlilere “humbaracı” denmekteydi.
Kapı kulu piyadeleri arasında yer alan humbaracılar, devşirme kökenli kimselerdi.
(Cevap E)

13. Soruda verilenlerden Ali Kuşçu Fatih döneminde olup Osmanlıda matematiğin kurucusu olarak bilinir.
Piri Reis Kanuni Dönemi’nde olup coğrafya alanında hizmet
vermiştir. Molla Fenari mantıkta, Kadızade Rumi ise matematik alanında tanınmıştır.
Takiyüddin Mehmet, Padişah III. Murat Dönemi’nde Osmanlının ilk rasathanesini kurmuştur.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

18. Sosyal devlet halkının ihtiyaçlarını karşılayarak halk arasında sınıf farkının oluşmasını engelleyen devlet sistemidir. Osmanlı Devleti ve Türk-İslam devletleri bunu vakıflar aracılığıyla yapmıştır. Medrese, imarethane, Bimarhane, darüşşifa bu vakıflar aracılığıyla yapılan sosyal kurumlardır. Enderun Mektebi ise Topkapı Sarayı içerisindeki yüksek derece
memur yetiştiren kurumdur. Masrafları saray tarafından karşılanırdı.
(Cevap E)

19. Osmanlı fetih politikası fethedilen yerlerin insanlarını asimile etmek amacı taşımamış ve bu durumu fetih bölgelerindeki halkların Osmanlı’ya olan bağlılığını artırmıştır. Ancak 1789
Fransız İhtilali’nden sonra bu uygulamanın Osmanlı’ya zarar verdiği anlaşılmıştır. Çünkü ulusal benliğini koruyan halklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmalarıyla Osmanlı’ya karşı
ayaklanmışlardır. Milliyetçilik Osmanlı’nın iç işlerine müdahale etmek isteyen devletlere de fırsat vermiştir.

14. Sadaret Kaymakamı (A) veziriazama vekalet eden kişidir.
Dersaadet (B) İstanbul’a verilen isimlerden biridir. Serdar-ı
Ekrem (C) sadrazamın ordunun başında sefere çıktığında
kullandığı sıfattır. Yeniçeri Ağası (D) İstanbul’un güvenliğinden sorumludur. Muhtesip (E) çarşı, pazar ve ticaret işlerinden sorumludur.
(Cevap A)

15. Yurtluk arazi (B) sınır boylarında güvenliği sağlayanlara verilen arazidir. Ocaklık arazi (C) kale muhafızı ve tersane giderlerine ayrılan arazidir. Mülk arazi (D)şahıslara ait arazidir.
Dirlik arazi (E) gelirleri görevlilere maaş karşılığı verilen arazidir. Geliri doğrudan hazineye ait olan araziye mukataa arazi (A) denir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. Osmanlıda edebiyat tekke, divan ve halk edebiyatı olmak
üzere üçe ayrılmıştır. Tekke edebiyatı tasavvuf düşüncesi ile
ilgili edebiyat türüdür. Konusu “ilahi aşk”tır. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler bu edebiyat türünün önde gelen isimleridir. Ancak Gevheri halk edebiyatının temsilcilerindendir.
(Cevap A)
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Osmanlı Devleti çatısı altındaki milletlerin dinî, mezhep ya
da inançlarına müdahale etmemiştir. Bu durum; toplumu
oluşturan grupların benliklerini korumasına imkan vermiştir.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap B)

7.

Osmanlı Devleti’ne sırasıyla şu şehirler başkentlik yapmıştır:

Sınır boylarındaki Türklerden oluşan, atlı kuvvetler olan akıncılar düşman ülkelerine akınlar düzenlemek, orduya keşif
hizmetinde bulunmak, ordunun güvenle ilerlemesini sağlamak gibi görevler üstlenmişlerdir.

• Osman Bey zamanında Söğüt ve Domaniç
• Orhan Bey zamanında İznik ve Bursa
• l. Murat zamanında Edirne

Culüs bahşisi, Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları sırada
yeniçerilere dağıttıkları hediye niteliğindeki paradır. Osmanlı tarihinde ilk culüs bahşişi I. Bayezıd tarafından dağıtılmıştır. III. Selim döneminde savaş sebebiyle cülus dağıtılmamıştır.
Cülus bahşişi sebebiyle isyana ilk teşebbüs II. Selim’in
tahta çıkması sırasında olmuştur.

• Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul

(Cevap D)

Konya ise Anadolu Selçuklu ve Karamanoğullarına başkentlik yapmış bir şehirdir.
(Cevap B)

Fatih Kanunnamesi (Kanunname-i Ali Osman), Fatih Sultan Mehmet tarafından oluşturulan kamu ve özel hukuka ait
kanunlardır. Şehzadelerin, sancağa çıkma usulünün kaldırılması XVll. yüzyılda, Padişah l. Ahmet zamanında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu hüküm Fatih Kanunnamesi’nde yer
almamıştır.
(Cevap B)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Bedesten, kıymetli kumaşların, mücevherlerin ve buna benzer eşyanın satımına mahsus üstü kapalı çarşının adıdır. İlk
örneklerine XIII. yüzyılda Anadolu’da rastlanan bedestenler
eşit büyüklükte kubbelerle örtülüdür. İktisadi bir kuruluş olan
bedestenler dönemin banka ve borsası gibi özelliklere sahiplerdir.

Mukataa toprakların, üstün hizmet gösteren memurlara
miras yoluyla çocuklarına geçecek şekilde verildiği de
olmuştur.
(Cevap B)

9.

(Cevap A)

XVIII. yüzyıla kadar tımar dışında kalan toprakların gelirleri
açık artırma yoluyla mültezimlere kiralanmıştır. Bu yüzyıldan
itibaren iltizam uygulamasından vazgeçilerek vergi kaynaklarının yaşam boyu kiralandığı malikane sistemine geçilmiştir. Malikane sistemiyle mukataa topraklar muaccele denen
satış bedeli karşılığında ömür boyu kiralanmıştır.

Tımar sisteminin uygulanmadığı ve merkezden uzak eyaletlere saliyaneli eyaletler denirdi. Bu eyaletlerde tımar sistemi
uygulanmazdı. Bu eyaletlerde toplanan vergiye “saliyane”
adı verilirdi. Bu eyaletlerin vergisi iltizam usulü ile toplanırdı.

5.

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güçlenmesinden rahatsız
olan Avrupalı devletler, Osmanlıyı Akdeniz’den atmak amacıyla 1538’de güçlü bir Haçlı donanması oluşturmuşlardır.
Oluşturulan bu Haçlı donanmasıyla, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, 27 Eylül 1538’de büyük bir deniz savaşına girişmiştir. Osmanlı donanmasının kesin galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı, Akdeniz’in tümüyle Osmanlı egemenliğine girmesine vesile olmuştur. Preveze Deniz Savaşının yapıldığı gün olan 27 Eylül günümüzde “Donanma Günü” olarak kutlanmaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

10. Osmanlı Devleti’nde bazı eyaletlerin vergilerinin açık artırma
yoluyla belirli bir bedel karşılığı peşin olarak mültezim adı
verilen kişilere bırakılmasına iltizam denir. Mültezimler, devlete peşin ödedikleri paranın karşılığını vergi yükümlüsü olan
kişilerden tahsil ederlerdi. İltizam sistemi ile devletin nakit sıkıntısı giderilmiştir.
(Cevap A)
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11. Sadrazam, vezirler, beylerbeyi ve sancak beyleri seyfiye sınıfına mensuptur. Ayrıca subaşılar ve kale koruyucuları da
bu gruba girer. Kadılar ve müderrisler ilmiye meslek grubu
içerisinde yer alırlar. Nişancı ve defterdar ise kalemiye sınıfı
içerisinde yer alırlar.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ
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16. XIX. yüzyıla kadar Osmanlı devlet nişanı olarak padişah tuğralarını kullanmıştır. XIX. yüzyılda Avrupa’dan etkilenerek hazırlanan Osmanlı armasında padişah tuğrası, güneş motifi,
Kur’an-ı Kerim, terazi, Osmanlı sancağı, sorguçlu serpuş,
kırmızı ve yeşil bayrak gibi ögeler bulunmaktadır, ancak kartal simgesi yoktur.
Kartal simgesi, hemen hemen tüm Yakındoğu’da kudret
ve hakimiyeti sembolize etmiştir. Bilindiği gibi Anadolu
Selçuklu devletinin simgeside çift başlı kartaldır.
(Cevap E)

12. Paşmaklık geliri padişahların eşleri ve kızlarına bırakılan topraklardır. Malikâne, yaptığı çalışmalarla devlete yararlı olan
kişilere verilen topraklardır.

17. Osmanlı Devleti’nin ordu yapısı temelde kara kuvvetleri ve
deniz kuvvetleri olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Osmanlı
Devleti’nde donanmanın başında bulunan komutana kaptanıderya kullandığı gemiye Kapudane denirdi. İkinci gemiye
ise patrona, donanma askerlerine de levent denmekteydi.
Cebeci ve Humbaracılar ise kara ordusunun görevlileri arasındaydı.

Mukataa, geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır.
Yurtluk, geliri sınır boylarındaki askerî yöneticilere bırakılan
topraklardır. Avarız ise savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü
durumlarda alınan bir vergi çeşididir.
(Cevap A)

Patrona iki manada kullanılmaktadır. 1. Osmanlı donanmasındaki miri kalyon filosunun “patrona” denen ikinci
dereceden kalyonu 2. Bu kalyona komuta eden kaptan.

(Cevap A)

(Cevap D)
TARİH SORU BANKASI

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma gibi davalara kadı bakardı. Sadrazam, padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Şeyhülislam, divanda alınan kararların İslam dinîne uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi. Reisülküttap, XVII. yüzyıldan sonra devletin dış işlerinden sorumlu kişidir. Nişancı, Divan’dan çıkan belgelere, padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara ve namelere hükümdarın imzası olan tuğrayı çekerdi.

18. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra adli ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve Ahmed Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından Mecelle hazırlanmıştır. 1868
yılında yürürlüğe giren ve 1926 yılına kadar uygulanan Mecelle kaynağını İslam hukukundan almıştır. Ancak Mecelle
de kişi, aile miras hukuku kurallarına yer verilmemiştir. Evlenme, boşanma, miras, nafaka gibi konular kadıların başkanlığındaki şeri mahkemelerde görülmeye devam etmiştir.
Bu kanun, eksikliklerin giderilmesi için sonraki yıllarda yeni
çalışmalar yapılmıştır.
(Cevap E)

14. Sınırların genişlemesi, devletin hem gelirlerini hem de giderlerini artırmıştır. Çünkü sınırlar genişleyince buraların elde
tutulması için asker ve yönetici ihtiyacı doğmuştur. Bu yöneticilerin ve askerlerin ayrıca bölgeye yapılacak yatırımların masrafları devlet için bir gider oluşturmaktadır. Sınırlar
genişleyince buradaki halktan vergiler alınacaktır. Bu da devletin gelirini oluşturur. ll ve lll. öncüllerde ise sadece gider
vardır.

19. Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarının yaşanmasının en
önemli nedeni tahta kimin geçeceğinin belli olmaması (l) ya
da belirli bir veraset anlayışının olmamasıdır. Osmanlı Devleti’nde “ülke padişah ve oğullarınındır” düşüncesinin egemen olmasından dolayı çok ciddi taht kavgaları yaşanmıştır.
(Cevap A)

15. Esnaf denetiminin yapılması, çarşı pazarın düzenlenmesi ve
belirlenmiş fiyatlara esnafın uyup uymadığının kontrol edilmesi muhtesiplerin göreviydi. Yani esnafı, mültezimler aracılığıyla nişancının denetlemesi söz konusu değildir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Reval Görüşmelerine 9 ve 10 Haziran 1908 yılında Estonya’nın Tallin şehrinde İngiltere Kralı VII. Edvard ve Rusya
Çar’ı II. Nikola katıldı. İngiltere, Rusya’nın Panslavizm politikasını destekledi.
(Cevap E)
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Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi ve özel
gazeteler bu dönemde çıkarılmıştır. II. Mahmut Dönemi’nde
çıkarılan Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete de Türkçe ve
Fransızca olarak bu dönemde çıkarılmıştır.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

(Cevap B)

7.

2.

1517’de Mısır’ı alan ve Memluk Devleti’ne son veren Yavuz
Sultan Selim, bu başarısından sonra Ayasofya Camii’nde
yapılan bir törenle Abbasi Halifesi 3. Mütevekkil’den Hâdim-i
Haremeyn-i Şerifeyn unvanını almıştır. “Mekke ve Medine’nin
hizmetkârı” anlamına gelen bu unvanla I. Selim, tüm Müslümanların dini ve siyasi lideri durumuna gelmiştir.

A, B, D ve E seçenekleri, Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht
kavgalarının sonuçlarıdır. Parlamenter sisteme geçilmesinde ise Avrupa’nın baskısı ve Osmanlı’nın ülke bütünlüğünü
korumak istemesi etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla devşirmelerden oluşan Enderun Mektebi kurulmuştur. Bu okula çocuklar Acemi Oğlanlar Ocağı’nda temel eğitimi aldıktan sonra yeteneklerine göre seçilerek gönderilmiştir. Sıbyan Mektebi, Osmanlıda ilkokul düzeyinde okullar iken medreseler üst eğitim kurumları arasında yer almaktadır.
(Cevap A)

(Cevap C)

3.

Darülfünun XIX. yy. eğitim kurumudur. 1869 yılında yayınlanan Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile Darülfünun’un kurulması kararlaştırılmıştır. 1870 yılında hazırlıklar bitirilerek İstanbul’da Darülfünun resmen açılmıştır. 1900 yılına kadar üç
defa açılıp kapatılan Darülfünun, medreselilerin muhalefeti
sonucu tam bir faaliyet gösterememiştir. 1900 yılında Darülfünunu şahane adıyla yeniden açılan bu okul 1933 yılına kadar devam etmiştir. İstenen sonuç alınamadığı için bu okul
da kapatılarak yerine bugünkü İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.

TARİH SORU BANKASI

7.

Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla devşirmelerden oluşan Enderun Mektebi kurulmuştur. Bu okula çocuklar Acemi Oğlanlar Ocağı’nda temel eğitimi aldıktan sonra yeteneklerine göre seçilerek gönderilmiştir. Sıbyan Mektebi, Osmanlıda ilkokul düzeyinde okullar iken medreseler üst eğitim kurumları arasında yer almaktadır.
(Cevap A)

8.

• Edirne Selimiye Camii (l) Yükselme Dönemi’nde
• Üçüncü Ahmet Çeşmesi (ll) Lale Devri’nde Batı tarzı mimariyle

(Cevap C)

• Dolmabahçe Sarayı (lll) ise Dağılma Dönemi’nde yapılan eserler arasında yer almaktadır.
4.

(Cevap B)

Eyalet askerleri (ll), salyanesiz eyaletlerdeki dirlik sahiplerince yetiştirilen atlı askerlerdir. Tamamı, Türklerden meydana
gelir. Devletten maaş almazlardı. Kapı kulu piyadeleri ve süvarileri ise kapı kulu ocaklarının yaya ve atlı bölümleridir.
Devşirme sistemine göre toplanan askerlerden meydana
gelirler ve devletten üç ayda bir ulufe adıyla maaş alan sürekli askerlerdir.

9.

(Cevap D)

Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezit İstanbul’u iki kez
kuşatmış, kuşatmaya kolaylık sağlamak amacıyla da Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet ise İstanbul’u
almak için hazırlıklara başlamış, Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı (ll) yaptırmıştır. Kız Kulesi ise daha önceki dönemde inşa edilen tarihî bir eserdir.

5.

Şeyhülislam dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip devlet görevlisidir. Şeyhülislamlık makamının
1424’te Molla Fenari’ye bu unvanın verilmesiyle başladığı
kabul görmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

10. XVII. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasıyla Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye
başlanmıştır. 1695’te başlayan bu sisteme Malikâne usulü
denmiştir.
(Cevap A)
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11. Sadrazam, divandaki en kıdemli vezir olup padişahtan sonra gelen en yetkili kişiydi. Defterdar, maliyeden sorumlu divan üyesidir. Kazasker, divandaki büyük davalara bakar, kadı ve müderris atamalarını yapar. Kaptanıderya, Osmanlı donanma komutanıdır. Nişancı, padişahın yazılı emir ve fermanlarına tuğra çeker.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Sadrazam, kazasker, defterdar, nişancı, kaptanıderya, reisülküttap, şeyhülislam divan üyesi oldukları için protokolde
üstündürler. Protokolde padişahtan sonra gelen kişi sadrazamdır. Beylerbeyi ise eyaletlerin yönetiminde görev alan
vali olup taşra teşkilatında yer alır. Verilenler içerisinde protokolde en sonda yer alan beylerbeyidir.
(Cevap C)

17. Verilen tüm seçenekler tımar sisteminin bozulmasından sonra ortaya çıkan usüllerdir. Tımar sisteminin bozulmasıyla öncelikle Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye başlanmıştır (Malikâne usulü). Ancak devlet giderlerinin artmasıyla bu sefer Mukataaların yıllık kârları 1775’te paylara ayrılarak satılmaya başlamıştır. (Esham Usulü) 1854’ “Arazi Kanunnamesi” ile de uzun süre bir
toprağı kullananlar o toprağın sahibi olmuşlardır (Zilliyet).

12. Osmanlı donanma komutanına Kanuni’den itibaren kaptanıderya adı verilmiştir. XVI. yüzyılın ortalarına kadar beylerbeyi rütbesinde olan kaptanpaşalık, bu yüzyılda vezir rütbesine yükselmiştir.
Kaptanıderya, 16. yüzyılda kurulan ve Oniki Ada, Kavala, Kocaeli, Manisa ve Kıbrıs’ı kapsayan “Cezairi Bahri
Sefid” adlı eyaletin yöneticisi durumundaydı.
(Cevap B)

13. Savaş esirleri arasından toplanan küçük yaştaki çocukların
yeteneklerine göre yetiştirildiği Gulam sistemi ilk olarak Gaznelilerde görülür. Bu sistemin Osmanlıda benzer özelliğe sahip uygulandığı sistem Devşirme (Kulluk) sistemidir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

18. Hayvancılık Osmanlı ekonomisinin temel taşlarındandır. Hayvancılık tarım, gıda, sanayi, ulaşım ve maliye alanlarında Osmanlı ekonomisine büyük katkılar yapmıştır. Hayvanların yünü ve derisi giyim, dokuma ve ayakkabı üretiminde hammadde olarak kullanılmıştır (sanayi). At, katır ve eşek gibi
hayvanlar taşıma ve ulaştırmada kullanılmıştır. Ayrıca hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden alınan vergiler devletin
başlıca gelir kaynaklarını oluşturmuştur.
(Cevap E)

14. Osmanlı Devleti ülke topraklarının büyük bir bölümünü savaş yoluyla elde etmiştir. Ancak zaman zaman toprak elde
etmek için başka yollar da kullanmıştır. Örneğin Karamanoğulları karşısında güç elde etmek isteyen Germiyanoğulları
Beyinin kızını I. Murat’ın oğluyla evlendirmesi Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı’nın miras yoluyla Osmanlı topraklarına katılmasını sağlamıştır. Yine Hamitoğullarından parayla
Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir’in alınması
da savaş dışı bir toprak genişletme yöntemi olmuştur. Osmanlı Devleti çevredeki beylik ve devletlere yardım etme karşılığında da toprak elde etmiştir. Bizans tahtını ele geçirmek
isteyen Kantakuzen’in, kendisine yardımı karşılığında Orhan
Bey’e Çimpe Kalesi’ni vermesi buna örnektir.

19. Gedik usulü bir meslek alanında dükkân açma hakkına sahip olmadır. Gediğe sahip olmak için belirli aşamalardan
geçmek gerekir. Mesleki açıdan olumlu olsa da herkesin istediği alanda dükkân açmasını önlediği için o meslek dalında tekelleşmeye sebep olmuş ve rekabeti engellemiştir.
(Cevap C)

15. Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisinin kurucusu olan ve Osmanlı Devleti’nin ünlü ressam ve arkeoloğu Osman Hamdi Bey’dir. Şeker Ahmet Paşa ise Osmanlı
Devleti’nde ilk resim sergisini açan kişidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

20. Paşmaklık arazinin gelirleri padişahın annesi, kızları ve eşlerine aittir. Mukataa arazi, geliri doğrudan hazineye gelir. Bu
arazinin vergisi iltizam sistemi ile toplanır. Öşri arazi, mülk
arazi kapsamında olup mülkiyeti Müslümanlara aittir. Miri
arazi, Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğunu oluşturup
mülkiyeti devlete aittir. Topraklarının çoğunun devlete ait olması toprak ağalığını ve sosyal sınıf farkının oluşmasını önlemiştir. Malikâne arazi üstün hizmet karşılığı bazı devlet görevlilerine verilirdi.
(Cevap D)
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Osmanlı Devleti’nde maden, orman, tuzla gibi vergilerin üç
yıllığına açık artırma yoluyla kiraya verilirdi. Bu sisteme İltizam, satın alan kişiye de mültezim denirdi. İltizam sisteminin uygulanması sonucunda; devlet eyaletlerin vergi gelirlerini peşin alarak nakit ihtiyacını karşılamıştır.
Mültezime bırakılan topraklarda asker yetişmemiştir.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

Soru kökünde bahsedilen sınıf Voynuklardır. Voynuk teşkilatı Sultan Birinci Murad Han (1359-1389) zamanında Rumeli beylerbeyi olan Timurtaş Paşa tarafından ilk defa Bosna’da kurulmuştur. Voynuklar Hassa, amme veya seferli ve
Çayır Voynukları halinde teşkilatlanırdı. Voynukların kaynağı Rumeli olup, bilhassa Bulgaristan idi. Açık kadrolara, ölen
veya sakatlanan voynuğun oğlu, kardeşi veya akrabalarından biri tayin edilirdi. Voynuklara hizmeti karşılığı verilen araziye Baştına adı verilirdi. Voynuk, hizmeti karşılığında Baştına’yı (belirli ve sınırlı bir alan) kullanırdı. Bu arazi için hiçbir
tarafa vergi ve rüsum vermezdi. Voynuk Teşkilatı 1691’de
kaldırıldıysa da, 1693’te tekrar kurulmuştur. Tamamen kaldırılması ise 1878’de gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti’nde alınan kararların, yapılan işlerin dine uygun olup olmadığı konusunda karar(fetva) verme yetkisi şeyhülislama aittir. Bu durum devletin teokratik özelliği ile yakından ilgilidir.
(Cevap A)

7.

Gentile Bellini, Rönesans Dönemi’nde Venedik’te yaşamış
İtalyan ressam, 1478 yılında Venedik Cumhuriyeti tarafından
Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapmak üzere İstanbul’a
gönderilmiş ve bu portreyi çizmiştir.
(Cevap C)

3.

Divan-ı Hümayun kararlarını mühimme defteri denilen divan
defterine yazmak, Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasındaki yazışmaları koruma altına almak, beylikçi kaleminin sorumluluğundaydı.
(Cevap B)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

Tımar sistemine göre toprak devletindir. Öncüllerde verilenler için B, C, D ve E seçenekleri doğrudur. Özel mülkiyetin
korunduğuna dair bir veri yoktur.
(Cevap A)

Osmanlı Devleti’nin üst düzey yönetim sınıfı temelde üç gruptan oluşmaktaydı.
I. Yönetim ve askerlik işleriyle uğraşan Sadrazamın, Vezirlerin, Yeniçeri Ağasının, beylerbeyinin mensup olduğu
seyfiye sınıfı
II. Öğretim, yargı ve din işleriyle uğraşan Şeyhülislam, Kazasker gibi görevlilerin mensup olduğu İlmiye sınıfı.
III. Nişancı, defterdar, reisülküttab gibi idari ve mali alanla
uğraşanların mensup olduğu kalemiye sınıfı.

9.

Görüldüğü gibi Kazasker Seyfiye sınıfına değil İlmiye sınıfına mensup bir devlet görevlisidir.

(Cevap C)

Mektebi Sultani (A) şimdiki Galatasaray Lisesidir. Sanayi Nefise Mektebi (B) şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesidir. Robert
Koleji (D) Osmanlıda açılan ilk yabancı okuldur. Darülfünun (E)
bugünkü İstanbul Üniversitesidir. Encümen-i Daniş (C) ise
tercüme odaları şeklinde faaliyet yürütmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

5.

Beylerbeyi, Osmanlı Devleti’nde bir eyaletin yönetiminden
sorumlu kişi iken kadı taşrada yargı işinden sorumlu kişiydi. Şeyhülislam ise merkez teşkilatta yer almaktaydı.

(Cevap C)

10. I. ve III. devletin kendi işleyişi ile ilgiliyken, halifelik makamı
bütün islam alemini ilgilendirdiğinden Osmanlı’nın sınırlarını aşarak diğer devletleride ilgilendirmiştir.
(Cevap B)
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(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

11. Padişahın istekleri ve emirleri kanun sayılıyorsa bu konu padişahın yasama ile ilgili yetkisini gösterir, TBMM gibi.

16. Osmanlı Devleti’nde feth edilen toprakların hizmet karşılığı
olarak verilmesi A, B, C ve E şıkları için doğru ifadelerdir. Kapıkulu askerlerine ise 3 ayda bir Ulufe maaşı verilmektedir.
(Cevap D)

17. Osmanlıda toprakların bir kısmının maaş karşılığı verilmesi
ve toprakların bir kısmının vakıflara ayrılması hazine giderlerini azalttığını söyleyebiliriz.

(Cevap E)

(Cevap D)

13. Osmanlı sınırlarının iyice büyümesi ile Fatih Dönemi’nde
bağlı beylikler ve devlet uygulamasına geçilmiştir. Sınırların
genişlemesi merkezi yönetimi zorlaştırdığıyla ilgili olduğu
için böyle bir uygulamaya geçilmiştir.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

12. I. Murat’a kadar ülke hanedanın ortak malıdır.” iken I. Murat
ile “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” şeklinde değişmiştir.

14. Gayri Müslimlerin yönetim ve orduda görev alamaması onları daha çok zanaat ve ticarete yöneltmiştir. Ancak onların
mezhep değiştirmelerinde etkili olduğunu söyleyemeyiz.

18. Divan-ı Hümayun Orhan Bey Dönemi’nde kuruldu. Fatih’ten
itibaren Sadrazam başkanlık etmeye başladı. Üyelerini Padişah atamaktaydı.
(Cevap A)

19. I. Ahmet Dönemi’nde ekber erşed sisteminin gelmesi doğrudan kimin hükümdar olacağını düzenlemiştir. Ülkenin padişah ve oğullarının ortak malı sayılması yelpazeyi daraltmıştır.

(Cevap E)

15. Ahilerin toplandıkları ve toplumsal hizmet verdikleri yer zaviyedir. Kırşehir’de Ahiliğin kurucusu Ahi Ervan’ın türbesinin
bulunduğu zaviye 700 yıllık mirasa sahiptir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)

20. Fatih Sultan Mehmet sadrazamı Divan başkanlığına getirmiştir. Tecrübesiz padişahların olması sadrazamın gücünü
artırmıştır. Bu durumlar sadrazamın otoritesini arttırır.
(Cevap D)

116

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi’nden sonra nakit ihtiyacını karşılamak için vergi gelirlerini peşin olarak sattığı sisteme iltizam sistemi denmiştir. İltizam alan kişiye de “mültezim” denmiştir.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9

(Cevap B)

7.

B, C, D ve E şıkları, Kazaskerin, Reisül Küttab’ın, Defterdar’ın
görevi iken tapu kayıtlarını oluşturmak nişancının görevidir.

Enderun Mektebi Osmanlı’da Fatih tarafından kurulmuş,
mektebin amacı devletin merkez ve taşra bürokrasisi ile orduda görev yapacak kadrolarını yetiştirmekti. Buraya devşirme sistemiyle gelen acemi oğlanların en zekileri seçilirdi.
Kanuni Devri’nden sonra Türk ailelerinden de gelen çocuklar mektebe alınmıştır.

(Cevap A)

Güllü Agop (1840-1902) geleneksel Osmanlı tiyatrosunun
kurucusu sayılır. Asıl adı Agop Vartovyan’dır. Kendi isteğiyle müslüman olmuş “Yakup” adını almıştır. 1869 yılında Gedikpaşa Tiyatrosu’nda Osmanlı Topluluğu’nu kurdu.

3.

İslam dini resim ve heykel yapmayı hoş görmediği için bu
alanda çalışmalar çok az olmuştur ve gelişmemiştir.
(Cevap D)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

Humbaracılar, Yeniçeriler, Cebeciler, Kapıkulu askerleri olduğu için bunlar devletten maaş alan askerlerdir. Eyalet askerleri büyük oranda zaten tımarlı sipahi olduğu için bunlar
maaş almazdı.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Osmanlı İmparatorluğu merkezi otoriteyi güçlü tutmak için
bir çok önlemler almıştır. Bunların en başında kardeş katli
ve Fatih Sultan Mehmet’den sonra devşirme sadrazamların
getirilmesidir. Saray kadınları içinde eş seçimindeki özen de
merkezi otoriteyi güçlü tutmak için alınan tedbirlerdendir.

Yeniçeri Ocağı’nın bir diğer ismi Ocağı Bektaşıyan’dır. Yeniçeri Ocağı’nın genel itibariyle Hacı Bektaş-ı Veli’ye tabi olmalarından dolayı bu isimle de anılmıştır.
(Cevap A)

9.

Tımar sistemi ile Osmanlı hem üretimi artırmış, hem para
harcamadan çok sayıda askeri savaşa hazır halde tutmuş,
hem de asayişte ve vergi toplamada birçok fayda sağlamıştır.
(Cevap D)

5.

8.

(Cevap C)

10. Cebeci Ocağı bir kapıkulu askeridir. Levent ve Kaptan-ı Derya ise donanma ile ilgili asker ve komutandır.
(Cevap D)
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11. Kadı ve müderrisi; Kazasker atar, fethedilen toprakların kaydını nişancı tutar, dış ilişkileri Reis-ül Küttab yürütür. İkindi
divanını ise sadrazam toplayarak Divan-ı Hümayun’da tamamlanmamış işleri görüşür.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

16. Osmanlı’nın ilk sekiz padişahının dönemini anlatan Heşt Behişt İdris-i Bitlisi’ye ait bir eserdir. İdris-i Bitlisi Çaldıran, Ridaniye, Mercidabık savaşlarına Yavuz Sultan Selim’le katılmış, kazaskerliğe kadar yükselmiş kişidir.
(Cevap B)

17. Medeni hukuk özel hukukun bir dalı olduğu için evlilik ve miras özel hukukla ilgili konulardır. Kadı ceza davalarına bakmasının yanında özel hukuk davalarına da bakmaktaydı.

(Cevap A)

(Cevap B)

13. Fatih Sultan Mehmet Dönemi yoğun fetihlerin yaşandığı dönemdir. İstanbul, Sırbistan, Kırım, Bosna-Hersek, Mora gibi
birçok yer Osmanlı toprağına geçmiştir. Bu durum ise geliri
artırmış, defterdarlıkta ikinci kişiye ihtiyaç oluşturmuştur.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

12. Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme sistemi ile kapıkulu
askerleri oluşturulmuştur. Bu sistemin Selçuklu’daki ismi Gulam sistemidir.

14. Öncülde verilenlerin I. Çiftbozan, II. Avarız, III.’nün ise Haraç
Vergisi olduğunu söyleyebiliriz.

18. Osmanlı Devleti diğer bir çok Türk Devleti’nin aksine merkezi otoriteye dikkat etmiş, feodal yapının oluşmasını engellemeye çalışmıştır. Bu durum devletin uzun ömürlü olması
ve sınırlarının genişlemesini olumlu yönde etkilemiştir.
(Cevap B)

19. Enderun devşirme sistemiyle yönetici yetiştirmek için çalışan bir eğitim kurumuydu. Öncülde verilen bilgilerden sadece eğitim dili olarak Türkçe kullanılmıştır.

(Cevap B)

15. İshak Paşa Sarayı Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında bulunur. Çolak Abdi Paşa tarafından yaptırılan saraya son şekli 1784’de verildi. “Geç Dönem” Osmanlı mimarisine örnektir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap B)

20. Enderun’da üst düzey yöneticiler yetiştirildiği için öncülde
verilen eğitimin hepsinin de uygulanmakta olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap E)
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XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889 yılında İstanbul merkezli kurulmuştur. Cemiyet aynı yıl Paris’te, 1897’de Cenevre ve Kahire’de 1908 yılında da Selanik’te şube açmıştır. İttihat Terakki Cemiyeti Erzurum’da hiç şube açmamıştır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları arasında İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti, Mehmed Reşid ve Hüseyinzade Ali yer almıştır.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
1911-1912 yılları arasında yaşanan l. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi almıştır. Bu yenilginin sebepleri;
• Balkanlar’daki gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti’ni, savaş tehlikesi olmasına rağmen ordunun bir bölümünü terhis etmesi
• Subaylar arasındaki fikir ayrılıkları
• Düzenli bir haberleşme sisteminin olmaması
• Silah ve cephane yetersizliği

2.

• ll. Meşrutiyet’le (1908) başlayan iç karışıklıkların devam
etmesi

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nda denizden ve karadan ordu gönderememiş; ancak aralarında Mustafa Kemal’in
de olduğu birkaç gönüllü subay kılık değiştirerek bölgeye
gizlice ulaşmıştır. Mustafa Kemal de gazeteci kılığına girerek ve ismini de Şerif olarak değiştirmek suretiyle İngiltere
denetiminden kurtulmuştur.

(Cevap C)

7.

II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup, 1878-1908 yılları
arasındaki otuz yıllık baskı döneminde gizlice kurulan, İttihat ve Terakki Partisi’dir. II. Abdülhamit’in baskıcı rejimine
son vermek ve meşrutiyeti tekrar ilan etmek isteyen bu grup
Selanik ve Manastır’da ayaklanma çıkarmış, olayın büyümesini istemeyen II. Abdülhamit ise Meşrutiyeti ikinci kez ilan
etmek zorunda kalmıştır.

8.

Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı’nda aldığı yenilgi üzerine,
30 Ekim 1918’de şartları çok ağır olan Mondros Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşmanın özellikle 7.
maddesinde yer alan: “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit
edecek bir durumla karşılaşırlarsa, stratejik noktaları işgal
edebileceklerdir.” ifadesi Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamıştır. Antlaşma devletleri, bu maddeyi hukuki dayanak
olarak gösterip, Anadolu’yu işgale başlamışlardır.

(Cevap A)

3.

Osmanlı Devleti Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkesi’nden sonra meclisi kapatmıştır. Bu sebeple 1919 yılı bütçesi, meclis tarafından onaylanmamış; 1918 yılı Bütçe Kanunu’nun 1919 yılında da uygulanması kararlaştırılmıştır.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Mondros Ateşkesi Yunanistan’ın Limni Adası’nda Bahriye Nazırı Rauf Orbay tarafından imzalanmıştır.
(Cevap A)

4.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda saldırı, savunma ve
müttefiklere yardım cepheleri olmak üzere üç tip cephe açmıştır. Osmanlı Devleti bu cepheler içinde yalnızca savunma cephelerinden biri olan “Çanakkale Cephesi”nde başarılı olmuştur.

9.

(Cevap B)

l. Dünya Savaşı’nın sonlarında Amerika başkanı Wilson tarafından yayınlanan ilkelerde savaşa katılan bütün devletlerle ilgili hükümlerin yanı sıra Osmanlıyı ilgilendiren hükümler
de bulunmaktadır. Bunlar arasında;

31 Mart olayından sonra Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi isyancıların isteği üzerine istifa etmiş ve yerine Tevfik Paşa
Hükümeti kurulmuştur.
(Cevap B)

• Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık olması (l),
• Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk hâkimiyetinin
sağlanması (ll),
• Osmanlı ülkesindeki azınlıklara kendi kendini yönetme
hakkının verilmesi
yer almaktadır. Wilson İlkelerinde kapitülasyonlarla ilgili hükümler yer almamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

5.

Osmanlı Devleti’nde mevcut anayasal düzeni yıkmaya yönelik ilk olay 31 Mart İsyanı’dır. Bu isyanın amacı, mevcut
Meşruti yönetimin yerine monarşiyi geri getirmektir. İsyan,
Selanik’ten gelen ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in
yaptığı “Hareket Ordusu” tarafından bastırılmıştır. Bu durum
rejimin askerler tarafından korunmak istendiğinin ve isyana
tepki gösterildiğinin göstergesidir. Tanzimat ve Islahat Fermanı bizzat Padişah Abdülmecit tarafından çıkarılmış mevcut düzenin dağılmasını önlemeye yönelik uygulamalardır.

(Cevap D)

10. Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerden Kanal ve Kafkas Cephesi’nde taarruz amacıyla savaşılmıştır. Çanakkale, lrak, Suriye-Filistin,
Hicaz-Yemen cepheleri savunma cephelerimizdir. Galiçya,
Romanya ve Makedonya cepheleri ise sınırlarımız dışında
müttefiklerimize yardım amaçlı açılan cephelerdir.
(Cevap A)
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11. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek padişah tarafından yürürlükten kaldırılan 1876 Anayasası, 1908 yılında
tekrar yürürlüğe girmiştir. 31 Mart Ayaklanması’ndan sonra
da Anayasa’da değişiklikler yapılarak, padişahın meclisi açma-kapama yetkisi elinden alınmış ayrıca hükümet padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Kanun
teklif etme yetkisi de padişahtan alınarak meclise verilmiştir. Böylece anayasa daha demokratik hale getirilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. V. Mehmet Reşat, 5 Haziran 1911 tarihinde İstanbul’dan hareketle Rumeli seyahatine çıkmıştır. Gezinin amacı, son zamanlarda devamlı kargaşa içindeki Makedonya ve Arnavutluk halklarını devlete ısındırmak ve asayişi sağlamaktı. Çok
müspet tesirler yaratan gezi amacına ulaşmışsa da hükümet, merkezdeki olaylarla ilgilendiğinden, bundan gereği gibi istifade edilememiştir.
(Cevap A)

(Cevap A)

17. Mebusan Marşı, Mızıka-i Humayunda koro şefliği yapmış
olan, Mehmet Zati Bey (Arca) tarafından bestelenmiştir. Bu
beste 1909 yılındaki ikinci meclisin açılışında çalınmış ve
sözleri kaydedilmiştir. Marş, Genç Osmanlıları ve İttihatçıları öven bir içeriğe sahiptir.

12. Paris Barış Konferansı’nda, İzmir’in Yunanistan’a verilmesiyle Yunanlılar İzmir’i işgale başlamıştır. Bu işgal esnasında Yunanistan’ın yaptığı katliam ve zulümler Türk ve Avrupa kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış. Bunun üzerine Paris Barış Konferansı ABD’li Amiral Bristol başkanlığında bir
heyeti araştırma yapmak üzere bölgeye göndermiştir. Amiral Bristol hazırladığı raporda; Yunanlıların bölgede katliamlar yaptığını ayrıca Yunanistan’ın iddia ettiği gibi bölgede
Rum çoğunluğunun bulunmadığını belirtmiştir. Bu rapor
Türklerin haklılığını gösteren ilk uluslararası belgedir.

(Cevap D)

13. Geçici vergi kanunu, vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici
gümrük muafiyeti, kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu gibi hükümler getirmiştir. Bu kanunda üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması söz konusu olmamıştır. Çünkü üretim aynı zamanda ihracatı da hedefler böyle bir yasak ekonomi mantığına aykırıdır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap C)

14. l. Dünya Savaşı’nın esas sebebi sömürgeci devletler arasındaki ham madde ve pazar yarışıdır. Fakat savaşı başlatan
“Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi” olayı “Ulusçuluk” temeline dayanmaktadır. Savaşın
çıkmasında en az rol oynayan etken ise hanedan çekişmeleridir.

18. Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak
isteyen İngilizler, 1580 yılında Yani XVI. yüzyılda ilk ticaret
imtiyazını almışlardır. Bu imtiyazla İngilizler, başlangıçta diğer milletler gibi gümrük vergisini % 5 oranında öderlerken
çok geçmeden bunu % 3’e indirmeyi başarmışlardır. Zamanla fiyatlarda görülen yükselişler dolayısıyla gümrük vergileri bir hayli azalmış % 1-1,5’e kadar düşmüştür.
(Cevap D)

19. 1 Kasım 1914’te İngilizlerin Süveyş Kanalı’nda Akabe Limanı’nı bombardıman etmeleri ile Filistin-Suriye Cephesi açılmıştır. Akabe’nin bombalanmasından hemen sonra Enver
Paşa, Miralay Cemal Bey’den 8. Kolordu Kumandanlığı görevini kabul ederek Kanal Seferi için hazırlıkları tamamlamasını istemiştir. Esasen Almanlar tarafından planlanan ve tatbiki istenen Kanal Seferi için Cemal Paşa, 21 Kasım 1914 tarihinde törenle İstanbul’dan yola çıkmıştır. Kanal ve Filistin
Cephesi’ne komuta eden kişi Cemal Paşa’dır.
Cemal Paşa; Enver Paşa ve Talat Paşa ile birlikte 19131918 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde etkin rol oynamıştır.
(Cevap A)

15. Amiral Bristrol, Yunanlıların İzmir’i işgali sonrası karışıklıklar
üzerine İzmir’e geldi. ABD’li Amiral raporunda Batı Anadoludaki katliamdan Yunanlıların sorumlu olduğunu belirtti.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. Balkan Savaşları Rusya’nın kışkırtması sonucu, Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak ve topraklarını paylaşmak isteyen
Balkan Devletleriyle yapılmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşlar
sonunda tüm Makedonya’yı, Batı Trakya’yı, Bozcaada ve
Gökçeada dışındaki Ege adalarını kaybetmiştir. I. Balkan Savaşı sürerken Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesiyle, bu
devletin toprakları da Osmanlı’dan ayrılmıştır.
(Cevap D)
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6.

l. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Enver Paşa’nın başlattığı taarruzun amacı;
Orta Asya Türkleriyle bağlantıya geçmek,
Turancılık ideolojisini gerçekleştirmek,
Hazar–Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak
93 Harbi sonucunda Rusya’ya verilen Kars-Ardahan-Batum’u
geri almaktır (A).

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
I. Dünya Savaşı sırasında 8 Ocak 1918’de yayımlanan Wilson ilkelerinde, devletlerarası gizli antlaşmaların yapılmaması, Boğazların bütün ülkelerin ticaret gemilerine açık olması
ve devletlerarası anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümü için
uluslararası bir örgütün kurulması kararları yer almıştır. Ancak yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi değil ödememesi belirtilmiştir.
Wilson ilkelerinde kurulması açıkça planlanan tek devlet
Polonya’dır.

Sarıkamış Harekatı, Doğu Anadolu’yu korumakla görevli üçüncü ordu tarafından Enver Paşa ve Hafız Hakkı Paşa komutasında gerçekleştirilmiştir.

(Cevap C)

(Cevap A)

2.

7.

Derne, Kuzey Afrika’da Trablusgarp sınırları içerisindedir.
Mustafa Kemal 1911’de Trablusgarp Savaşı’ndayken bu cephede bulunmuştur. Görevi Trablusgarp’ın, İtalya tarafından
işgalini önlemektir. Anafartalar ve Conkbayırı Çanakkale sınırları içerisindedir. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale muharebelerinde bu cephelerde bulunmuştur. Görevi İstanbul’un işgalini önlemektir.

l. Dünya Savaşı sonunda çok uluslu imparatorluklar yıkılmış
ve bu imparatorluklar üzerinde ulusal devletler kurulmuştur
(D). Ancak bu devletler kurulurken sınırların belirlenmesinde milliyetçilik prensibine dikkat edilmediği için azınlık sorunları gündeme gelmiştir.
(Cevap D)

3.

Makedonya, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Balkan
Fatihi olarak bilinen I. Murat zamanında fethedilmiştir. Osmanlının dağılmasına kadar elde kalan Makedonya, XX. yüzyılda gerçekleşen Balkan Savaşları sonucu elden çıkmıştır.
(Cevap C)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

1 Kasım 1914’te Rusların Doğu Beyazıt’tan saldırıya geçmeleri ile Kafkas Cephesi açılmıştır. Osmanlı orduları Rus saldırısını başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta geçmişlerdir.
Bu sırada Enver Paşa Erzurum’a gelerek 3. Ordu Komutanı
Hasan İzzet Paşa’dan askerlerine taarruz emri vermesini istemiştir. Hasan İzzet Paşa, kış mevsiminde girişilecek olan
taarruzun doğru olmayacağını ve ilkbaharın beklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine görevinden alınmıştır.

8.

Mustafa Kemal Paşa’nın “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek ulaşılmayacak
bir amaçtır.” diye eleştirdiği fikir akımı Turancılıktır. Turancılık dünyadaki bütün Türkleri ve yaşadıkları bölgeleri içine
alan büyük bir Türk devleti kurma ideolojisidir.
(Cevap B)

9.

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de imzalanmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan cemiyetler de Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulmuştur. Fakat İttihat ve Terakki Cemiyeti bir grup Askeri Tıbbiye öğrencisi tarafından
1889’da kurulmuştur.
(Cevap A)

5.

I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Osmanlı Devleti,
Bakü petrollerini ele geçirme, Kafkaslardan Hindistan’a ulaşma, Rusların güneye inmesini önleme ve Kafkaslardaki bağımsızlık hareketlerini destekleme amaçlarını gütmüştür. Ancak Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin sömürgelerine giden yolunu kapatma amacı gütmemiştir. Bu amaç Kafkas Cephesi’nde değil Mısır Cephesi’nde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)

10. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler İttihat ve Terakki’nin millî ekonomi oluşturma çabaları içinde yer alır. Fakat Ziraat Bankası 1888’de kurulmuştur. Oysa İttihat ve Terakki’nin temelleri Askerî Tıbbiye’de 1889’da atılmıştır. Yani
kronolojik olarak bu mümkün değildir.
(Cevap B)
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11. Mustafa Kemal ve Fethi Bey’in düşüncelerini yaymak için
birlikte çıkardıkları gazetenin adı Minber’dir. Diğer seçeneklerde yer alan gazeteler de millî mücadele yanlısı gazetelerdir ama bizzat Mustafa Kemal ve Ali Fethi Bey tarafından çıkartılmamıştır.
Yalnızca iki ay yayın yapabilen gazetede ulusçu bir hükümet kurulmasını, Mustafa Kemal’in Harbiye Nazırı olmasını, Tevfik Paşa Hükümetinin düşürülmesini ve meclisin feshedilmemesini öneren yazılar yayımlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edebilecekler.” hükmünün yer aldığı 7. maddeye işlerlik kazandırmak
amacı ile Mavri Mira ve Pontus Rum Cemiyetleri faaliyet göstermişlerdir. Bu maddenin uygulanması için yaşadıkları bölgelerde çeteler kurarak karışıklıklar çıkarmışlardır.
(Cevap A)

(Cevap C)

17. Balkan Savaşları, Rusya tarafından kışkırtılan, Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlıyı Balkanlardan atmak ve topraklarını paylaşmak amacıyla saldırmaları
üzerine çıkmıştır (1912-1913). Bosna-Hersek ise ll. Meşrutiyet’in ilanı (1908) esnasında yaşanan kaos ortamında Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilmiştir. Yani Balkan Savaşlarından önce elden çıkmıştır.

12. Türk siyasi tarihinde çok partili hayata geçiş II. Meşrutiyetin
ilanından sonra olmuştur. Meşrutiyet’in ilanıyla ikinci kez yürürlüğe giren Kanunuesasi’de bazı düzenlemeler yapılmış
ve halka cemiyet kurma hakkı tanınmıştır. Verilen bu hak aracılığıyla İttihat Terakki ve Ahrar gibi partiler kurularak siyasi
hayatta faaliyet göstermeye başlamışlardır.

(Cevap A)

Ahrar Fırkası, 1908-1910 yılları arasında faaliyet göstermiş, liberalizm ve adem-i merkeziyetçiliği savunan Prens
Sebahattin tarafından desteklenmiş bir partidir.

13. Balkanlar Osmanlı Devleti’nin elinden Balkan Savaşları sırasında çıkmıştır (1912-1913). Mondros Ateşkes Anlaşması ise
I. Dünya Savaşı’ndan sonra (30 Ekim 1918) imzalanmıştır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

14. A, B, C ve E seçeneklerinde Kuvayımilliye’nin özellikleri verilmiştir. Fakat D seçeneğinde yer alan ifade Kuvayımilliye’nin
özelliği değildir. Çünkü Doğu cephesinde Osmanlı’dan kalan ve komutanlığını da Kazım Karabekir’in yaptığı 15. Kolordu bulunmaktaydı.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Mustafa Kemal Paşa, Hareket ordusunu yöneten üç kurmay başkandan biridir.

(Cevap B)

19. Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal ve yerli halk teşkilatlanarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanları yenmiştir. Bunun
üzerine İtalya Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Rodos
ve Oniki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’na saldırmışlardır. Balkan Savaşları çıktığı için Osmanlı Devleti İtalyanlarla barış imzalamak zorunda kalmıştır.

(Cevap D)

15. II. Meşrutiyetin ilanından sonra seçimler yapılmış ve meclis
tekrar açılmıştır. Bu sırada İttihat ve Terakki Fırkası hükümet
işlerine müdahale edebilecek güce ulaşmıştı. Bu sebeple
de sık sık sert eleştirilere uğruyordu. Özellikle Ahrar ve Serbesti gazeteleri ile Ahrar Fırkası’nın muhalefeti meşruti yönetime karşı olanları etkilemiş ve 31 Mart isyanının çıkmasına zemin hazırlamıştır. İsyanı bastırmak hususunda hükümetin etkisiz kalması üzerine İttihat Terakki Fırkası Selanik’ten
Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusunu göndermiş ve isyan ancak bu şekilde bastırılabilmiştir.

18. Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar olanakları arayan
Almanya Osmanlı Devleti’nden önemli ayrıcalıklar elde etmişti. Bu nedenle Almanya, her ne kadar müttefik de olsa
Osmanlı Devleti üzerinde elde ettiği bu ayrıcalıklardan vazgeçmek istemiyordu.

(Cevap B)

20. Batı Anadolu’da kurulan direnme örgütlerine “İzmir Müdafaai Hukuk” denmiştir. Bu cemiyet, 14 Mayıs 1919’da İzmir’in
Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine “İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti” adını almıştır. Kuruluş amacı, İzmir ve çevresinde Türk
çoğunluğu olduğunu dünya kamuoyuna duyurmak ve işgalin haksızlığını ortaya koymaktır.
(Cevap D)
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Akdeniz’e hakim durumda bulunan Girit Adası tarih boyunca devletler arasında çekişme konusu olmuştur. Osmanlı
Devleti, adanın konumunun önemini kavramış ve Sultan İbrahim döneminde adayı almak için Venedik ile savaşlar başlamıştır. Ada kuşatması yirmi dört yıl sürmüş ve IV. Mehmed
döneminde alınabilmiştir. Dömeke savaşından sonra yönetimsel olarak özerk olan Girit, II. Meşrutiyet ilanından sonra
Yunanistan tarafından ilhak edilmiştir. Osmanlı Devleti, Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu 1913 Atina Antlaşması ile kabul etmiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
I. Dünya Savaşı’nda en kanlı çarpışmaların yaşandığı Çanakkale Cephesi, müttefikleri Rusya’ya yardım göndermek
isteyen İngiliz ve Fransız kuvvetlerince açılmıştır. 19. Tümen
Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in ve askerlerin üstün çabalarıyla Anlaşma Devletleri amaçlarına ulaşamamışlardır. Mustafa Kemal’in özellikle Arıburnu, Conk Bayırı ve
Anafartalar’da yaptığı mücadele onun ulusal bir kahraman
olarak tanınmasına yol açmıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)

7.

3.

Halaskar Zâbitân (Kurtarıcı Subaylar) 1912 yılında İttihat ve
Terakki Fırkasına karşı olan subaylarca kurulmuştur. Örgüt
kurulduğu günden Bâb-ı Ali Baskını’nın gerçekleştiği tarihe
kadar birçok eylem gerçekleştirmiştir. Bu grubun baskısıyla
İttihat ve Terakki 1912 yılında kısa bir süre iktidardan uzaklaşmıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)

Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı’nın başlarında tarafsızken,
1915 yılında tarafını belirlemiş ve İttifak Blokunda (Almanya,
Avusturya-Macaristan, Bulgaristan) savaşa girmiştir. Çanakkale Cephesi hariç, açılan tüm cephelerde yenilen Osmanlı Devleti, Almanya’dan gelen yardımın da kesilmesiyle 30
Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak
savaştan çekilmiştir.
(Cevap E)

8.
TARİH SORU BANKASI

2.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesindeki temel
sebep kaybettiği toprakları geri almaktır. Ayrıca I. Balkan Savaşı esnasında Bab-ı Ali Darbesi’yle yönetime egemen olan
İttihat Terakki Partisi yöneticilerinin, Alman hayranı olması
da, savaşa girilmesinde etkili olmuştur. Rusya’da rejim değişikliği yaşanması I. Dünya Savaşı’na girildikten sonra 1917
yılında gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda farklı cephelerde mücadele etmiştir. Bu cephelerden biri Almanların isteği üzerine açılan Süveyş (Kanal) Cephesi’dir. Almanlar bu cephenin açılmasını İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol
altına almayı amaçlarken Osmanlı kaybettiği Mısır’ı geri almayı düşünmüştür. Cephenin açılmasıyla beraber halifenin
dinî gücünü kullanarak halkı İngilizlere karşı ayaklandırmak
da Almanların amaçları arasında yer aldığından üç öncülde
doğru olup sorunun cevabı E seçeneğidir.
(Cevap E)

4.

I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti, şartları
çok ağır olan Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda
kalmıştır. Mütareke’nin özellikle yedinci maddesi tüm Anadolu’nun işgaline zemin hazırlıyordu. Kurtuluş Savaşı ise bu
işgale son vermek ve Anadolu topraklarında bağımsız yaşamak için gerçekleşmiştir.

9.

Amerika Birleşik Devletleri I. Dünya Savaşı’nın başlarında tarafsızlığını açıklarken İtilaf Devletleri’ne silah satmaya devam
etmiştir. Ancak Alman denizaltılarının Amerika Birleşik Devletleri’nin silah taşıyan ticaret gemilerini batırması sonucu
ABD I. Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri safında katılmıştır.
(Cevap D)

5.

Ermenilerin doğuda nüfus çoğunluğunun kendilerine ait olduğunu, Türklerin katliamlar yaptıklarını iddia etmeleri üzerine Amerikan Hükûmeti General Harbord başkanlığında bir
heyeti Doğu Anadolu’ya göndermiştir. Heyet, araştırmalar
sonucu hazırladığı raporda, Doğu’da hiçbir yerde Ermenilerin çoğunlukta olmadığını belirtmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

10. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 1905 yılında Şam’da Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf cemiyetlerinin kuruluşunda rolü yoktur.
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Beyrut, Kudüs, Yafa ve Selanik’te de şube açmıştır.
(Cevap A)
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11. Balkan Savaşları sırasında Müslüman olan Arnavutlar bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Osmanlı’dan ayrıldılar. Bu durum
Osmanlıcılık politikasının uygulanamayacağının göstergesiydi. Balkan Savaşları sonrasında kaybedilen yerlerden Osmanlıya Türk göçü başladı. Bu durum Osmanlı Devleti içinde Türk nüfusun artmasına ve Türkçülük akımının güçlenmesine sebep oldu.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de imzalanmış,
bunun sonucu olarak; A, B, D, E seçeneklerinde verilen olaylar yaşanmıştır. Trablugarp ve Bingazi’nin elden çıkması ise
1912’de yapılan Uşi Antlaşması ile olup Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan önce yaşanan bir gelişmedir.
(Cevap C)

17. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulup millî varlığa zararlı cemiyetler olarak sayılanlar arasında; Teali İslam,
Sulh ve Selameti Osmaniye, Kürt Teali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İngiliz Muhipleri, Wilson Prensipleri cemiyetleri vardır.
Bu cemiyetlerden Teali İslam Cemiyeti ile Sulh ve Selameti
Osmaniye Cemiyeti kurtuluşun ancak saltanat ve hilafete
bağlı kalmakta olduğunu savunmuştur. Kürt Teali Cemiyeti
ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt Devleti kurmayı amaçlar.

12. Soruda verilen maddelerin amacı Osmanlı haberleşmesini
kontrol altına almayı, ulaşımı denetlemeyi, iktisadi yönden
Osmanlıyı zayıflatıp İtilaf Devletlerine bağımlı hâle getirmektir. Bu maddelerin Osmanlı’nın ulaşım altyapısını geliştirmek
gibi bir amacı yoktur.
(Cevap A)

13. Türkçülük fikri XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayıp XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlaşan bir fikir akımıdır.
İttihat ve Terakki Partisi kurucularının da ideoloji olarak benimsediği Türkçülük en güçlü dönemini Balkan savaşlarının
olduğu dönemde yaşamıştır. Bu savaşta kaybedilen Türk
bölgelerinde kalan insanların yaşadığı sorunlar Türkçülüğün
yaygınlaşmasında etkili olmuştur. I. Dünya Savaşı’na girerken amaçlardan biri de Türklerin yaşadığı bölgeleri alarak
Turan İmparatorluğu kurmaktır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

14. l. Balkan Savaşı’nın (1911-1912) bitmesinden sonra, yapılacak barış antlaşmalarının koşullarını görüşmek ve Balkanların yeni siyasi haritasını belirlemek üzere “Londra Konferansı” toplanmıştır. Görüşmeler sonrası imzalanan “Londra Antlaşması” ile Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak isteyen
devletler (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ) hedeflerine ulaşmışlar ve Osmanlı Devleti tüm Balkan topraklarını kaybetmiştir. Antlaşmadan en fazla payı alan devlet
Bulgaristan olmuş bu durum Balkan Devletleri arasında yeni bir savaşı gündeme getirmiştir.

(Cevap B)

19. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri yurdumuzun işgaline tepki olarak kurulmuştur. Yurdumuzun işgali ise Mondros’tan hemen
sonra başladığı için Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri bu işgalllere tepki olarak Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen
sonra kurulmuştur. Bu cemiyetler daha sonra Sivas Kongresi’yle birleştirilmiştir.
(Cevap E)

II. Balkan Savaşı’nı fırsat bilen Enver Paşa, Londra Antlaşması’nda belirlenen Midye-Enez hattını geçerek Edirne ve Kırklaraeli’yi geri almıştır.
KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

15. Balkan Savaşı 1912–1913 yılları arasında yaşanmış 31 Mart
Vakası ise 1909 yılında yaşanmış bir olay olduğu için aralarında bir ilişki kurulamaz.

18. Millî varlığa yararlı cemiyetler bölgesel amaçlı kurulup her
cemiyet kendi bölgesinin bağımsızlığını sağlamayı amaçlamıştı. Bu düşüncedeki cemiyetler Sivas Kongresi’nde tek
çatı altında birleştirilmişlerdir. Millî Kongre Cemiyeti (B) ise
ulusal çapta mücadele etmeyi amaçlayan bir cemiyettir.

(Cevap E)

20. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 10 Ağustos 1920’de Osmanlı
Devleti ile imzalanan Sevr Barış Antlaşması uygulanamamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti içinde işgallere karşı başlayan direniş Milli Mücadele hareketine dönüşmüş ve başarılı olmuştur.
Sevr Antlaşması’nda imzası bulunanlar, TBMM’nin 23 Nisan 1924 tarihinde kabul ettiği 150’likler listesinde vatan
haini olarak kabul edilmiş ve 1927 yılında yurttaşlıktan çıkarılmışlardır.
(Cevap C)
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Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda galip geldiği tek
cephe Çanakkale Cephesi’dir. İngiliz ve Fransızlar bu cepheyi açarak Rusya’ya yardım götürmeyi ve İstanbul’u alarak
savaşı biran önce sonlandırmayı amaçlamıştır. Fakat Çanakkale Cephesi’nde galip gelen Osmanlı Devleti olunca İngiltere’nin Ortadoğu politikası aksamıştır.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

Üçlü İtilaf’ın ilk halkası, Fransa ile Rusya arasında kurulmuştur. Sömürgeciliğe girişip donanma yapımına hız veren Almanya, 1890’da Alman-Rus Güvence Antlaşması’nı da yenilemeyince artan kaygılar içindeki Fransa, Rusya ve İngiltere’den harekete geçen ilk devlet Rusya oldu. Bu devlet
içinde bulunduğu askeri ve siyasi yalnızlıktan dolayı müttefik aramakta olan Fransa’yla 1894 yılında ittifak antlaşması
imzaladı. Üçlü İtilaf’ın ikinci halkası, 1904 yılında Fransa ile
İngiltere arasında imzalanan antlaşmadır. Üçlü İtilaf’ın üçüncü ve son halkası ise 1907 yılında İngiltere ve Rusya arasında oluşturuldu. Böylece Üçlü İtilaf kurulmuş oldu. Dolayısıyla Üçlü İtilaf’a Rusya öncülük etmiştir.

İtilaf Devletleri l. Dünya Savaşı devam ederken kendi aralarında imzaladıkları gizli antlaşmaları Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra uygulamaya başlamışlardır. Paylaşım
planında İngiltere; Urfa, Antep, Maraş, Kars, Samsun’u, Fransa Adana, Mersin, Hatay’ı, İtalya ise Muğla, Antalya ve Konya’yı işgal etmiştir. Daha sonra İngiltere Antep, Urfa ve Maraş’ı Fransa’ya devretmiştir.
(Cevap E)

7.

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre yer alan Osmanlı Devleti’nin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak, buna karşılık Osmanlı esirleri Anlaşma Devletlerinin denetiminde kalacaktı. Bu durum taraflar arasındaki eşitlik (l) ilkesine
aykırıdır.
(Cevap A)

(Cevap D)

3.

1916’da İngiltere ve Fransa arasında Sykes-Picot Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmayı öğrenen İtalya kendi haklarını artırmak istedi. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya
arasında 19 Nisan 1917’de Saint-Jean de Maurienne Antlaşması imzalandı. Buna göre; Antalya’ya ek olarak Konya,
Aydın ve İzmir’in İtalya’ya verilmesi kararlaştırılmıştır.

TARİH SORU BANKASI

8.

Batı’da Yunan ilerleyişini durdurmak amacıyla Edirne merkezli kurulan ilk cemiyet Trakya–Paşaeli Cemiyetidir. Bu cemiyet Osmanlı Devleti dağıldığı takdirde yeni bir devlet kurma fikrini ortaya atan ilk cemiyettir.
(Cevap B)

(Cevap B)

9.
4.

Uşi Antlaşması, XX. yüzyılının ilk sömürü savaşı Trablusgarp
muharebesinden sonra yapılmıştır. Antlaşma 18 Ekim
1912’de İsviçre’de Osmanlı ve İtalya arasında imzalanmıştır.

Mavri Mira, Pontus Rum, Yunan ve Trakya Komitesi ve Etnik-i Eterya Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdendir.
Rum cemiyetlerinin en eskisi Etnik-i Eterya Cemiyeti’dir.
1814 yılında kurulmuştur.
(Cevap A)

5.

İtilaf Devletleri Mondros’un 7. maddesine dayanarak Osmanlı ülkesinde işgal hareketlerini genişletmiştir. Bu işgaller sırasında Türk halkı zulümlere maruz kalmıştır. Bu durumda
Türk halkının hakkını koruması gereken İstanbul Hükûmeti,
işgaller karşısında ses çıkarmamış tepkisiz kalmıştır. Bu tepkisizlik, Türk milletinin İstanbul Hükûmeti’ne olan güvenini
sarsmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap C)

10. “C” seçeneğinde geçen ifade, 30 Ekim 1918’de imzalanan
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini oluşturmaktadır. Anlaşma Devletleri, l. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da yaptıkları işgal için bu maddeyi gerekçe göstermişlerdir. Nitekim Kurtuluş Savaşı da bu maddeye karşı çıkan Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu halkı tarafından yapılmıştır.
(Cevap C)
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11. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile Anlaşma Devletleri adına İngiliz Amiral Caltrope ile Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda imzalanmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

12. Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşan ve Osmanlıyı ilgilendiren siyasi, ekonomik, askerî kararların yer aldığı bir ateşkestir. Bu ateşkesin en önemli siyasi maddeleri
7 ve 24. maddelerdir. Ayrıca siyasi hükümler içerisinde boğazların derhâl açılması ve haberleşme sistemlerinin İtilaf
devletlerinin denetimine bırakılması vardır. Ancak boğazlardaki askerî istihkâmların Anlaşma Devletlerine bırakılması
askerî hükümler arasında yer alır.

(Cevap A)

(Cevap E)
TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Hasan Tahsin, ilköğrenimine Atatürk’ün eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu’nda başlamıştır.

17. Wilson İlkeleri l. Dünya Savaşı’nın sonlarında ABD tarafından yayımlanmıştır. Savaş sonrası yapılacak uygulamaların
temel çerçevesini çizen Wilson İlkeleri ABD’nin müttefikleri
tarafından da onaylanmıştır. Buna göre, savaş sonrasında
“sömürgecilik ve silahlanma yarışı sona erecekti.” Ancak bilindiği gibi İngiltere ve Fransa sömürgecilik siyasetini “mandacılık” adı altında devam ettirerek Wilson’a aykırı davranmışlardır. Ayrıca Wilson İlkelerine göre “savaş sonrası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek; yenenler yenilenlerden
toprak almayacaktı”. Ancak Anlaşma Devletleri ve Yunanistan’ın Anadolu’da işgal zemini yaratması Wilson İlkelerinin
yine göz ardı edildiğinin en açık göstergesidir.

(Cevap C)

13. l. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Anadolu işgali karşısında öne sürülen en belirgin çare yolu, güçlü bir devletin
himayesi altına girmekti. Osmanlı Hükûmeti de dâhil olmak
üzere birçok çevre, İngiltere ve ABD mandasını istiyordu. ll.
Meşrutiyet döneminde kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası da
İngiliz mandası taraftarı idi. Wilson Prensipleri Cemiyeti ABD
mandasını İngiliz Muhipleri Cemiyeti ise, Sait Molla, Damat
Ferit gibi üyeleri bulunan İngiliz mandası taraftarı bir cemiyetti.

16. İzmir’in işgali sırasında Yunanlılara ilk kurşunu atan Hukuk-u
Beşer (İnsan hakları) gazetesinin başyazarı Hasan Tahsin’dir.
Hasan Tahsin aynı zamanda Türkiye’de kadın hakları savunuculuğunu yapan ilk erkek yazardır.

18. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler ülke içinde artan tepkileri önlemek amacıyla padişah ve İstanbul Hükûmetinin aldığı önlemler arasında yer almaktadır. Müdafaa-i
Hukuk cemiyetleri ise işgallere karşı Türk milletinin bir tepkisi olarak ortaya çıkmıştır. Yani padişah ve İstanbul Hükûmetinin aldığı önlemler arasında yer almamaktadır.
(Cevap D)

19. II. Meşrutyet Dönemi’nde bir fikir akımı halini alan Batıcılık
fikri, Osmanlı toplumunun yönetim, yaşam tarzı ve düşünce
tarzı bakımından Batı’yı örnek alması fikrini savunmaktaydı.
8u sebeple giyim kuşam, eğitim ve özellikle kadının toplumdaki yeri bakımından acilen somut çalışmalar yapılması gerektiği görüşünü öne sürmekteydi. Öncülde verilen uygulamalar bunlardan bazılarıdır.

(Cevap E)

(Cevap C)

15. Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması
Sırbistan 1878 Berlin Antlaşması
Bulgaristan 1908 ll. Meşrutiyet
Arnavutluk 1913 l. Balkan Savaşı’yla Osmanlıdan ayrılmıştır.
Hırvatistan Osmanlı toprağı değildir.

KAPLAN AKADEMİ

14. Mondros’tan sonra Anlaşma Devletleri işgallere başlamış ve
bu işgaller sırasında gerek Anlaşma Devletlerinin gerekse
Ermeni ve Rumların saldırıları Türk halkını rahatsız etmiştir.
Can ve mal güvenliğini tehlikede gören halk buna kendisi
önlem almak istemiştir. Çünkü Mondros ile Osmanlı askerleri terhis edilmiş, İstanbul Hükümeti de sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur. Tüm bu sebepler Anadolu’da Kuvayımilliye hareketini doğurmuştur.

(Cevap B)

20. Mondros Ateşkesi’nin 24. maddesinde Doğu Anadolu’da
bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması planlanmıştı. İşte bu
Ermeni devletine karşı, doğu illerinin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan ve bu mücadelesi için
Le Pays ve Hadisat gazetelerini çıkaran cemiyet Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’dir.
Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Süleyman Nazif ve Raif Hoca tarafından kurulmuştur
(Cevap A)
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1911 Kasımında İttihat ve Terakki’ye karşı kurulan cemiyet,
Hürriyet ve İtilaf Partisidir. Hürriyet ve İtilaf, iktidar partisi olan
İttihad ve Terakki’nin milliyetçiliğine karşı Osmanlıcılık, merkeziyetçiliğine karşı “Ademimerkeziyetçilik” iktidarın devletçiliğine karşı, liberalizmi benimsemiştir.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

XX. yüzyılın daha başından itibaren sömürge savaşları kendini göstermiştir. 1871 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya, hızla bu yarışın içine girmiş ve zayıf durumdaki Osmanlı Devleti’nin topraklarına göz dikmiştir. Ancak sömürgecilik
konusunda sürekli birbirinin önünü kesen Avrupalı devletler
İtalya’nın bu girişimine ses çıkarmamıştır. Öncülde verilen
sebeplerle birlikte İngiltere’nin Almanya’ya karşı İtalya’yı yanına çekmek istemesi ve Fransa’nın Fas’ı alma konusunda
İtalya’dan destek beklemesi bu sessizliğin gerekçelerini oluşturmaktadır.

l. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Doğu Anadolu
ve Boğazların Rusya’ya verilmesi kararlaştırılmıştı. Fakat
1917’de Rusya’da meydana gelen Bolşevik devrimi sonucu
Rusya’da rejim değişti ve bu yeni rejim gizli antlaşmaları
dünya kamuoyuna duyurdu. Sonuç olarak İtilaf Devletleri’nin
galip gelmesi, Rusya’nın ise savaştan çekilmiş olması Doğu Anadolu ve Boğazlar konusunu gündeme getirdi.
(Cevap B)

7.

Wilson Prensipleri Cemiyeti, 1919 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurucuları arasında Halide Edip, Yunus Nadi, Celal
Nuri, Refik Halid, Hüseyin Avni, Necmettin Sadık gibi isimler vardır. Doktor Esat Işık Milli Kongre cemiyetinin kurucuları arasındadır.
(Cevap C)

(Cevap E)

Mustafa Kemal l. Dünya Savaşı’nda; 1915’te Çanakkale Cephesi’nde Anafartalar ve Arıburnu savaşlarını kazanmış (ll).
1916’da ise Kafkas Cephesi’ne giderek Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır (l). 1918’de ise Suriye–Filistin Cephesi’ne
Yıldırım orduları grup komutanı olarak atanmıştır. Ancak Mustafa Kemal’in 1908’de ilan edilen Il. Meşrutiyet’le ilgisi yoktur.
(Cevap D)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap A)

9.

4.

Avusturya–Macaristan veliahdı Ferdinand bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülünce Avusturya-Macaristan Sırbistan’a
savaş ilan etmiş böylece l. Dünya Savaşı başlamıştır.

l. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını gizli antlaşmalarla paylaşmışlardır. Bu antlaşmalardan, İstanbul (Boğazlar) Antlaşması, İngiltere, Fransa, Rusya arasında olmuş Rusya’ya boğazlar ve çevresi verilmiştir.
Sykes Picot Antlaşması, İngiltere Fransa, Rusya arasında
imzalanmış Rusya’ya Boğazlara ek olarak Doğu Anadolu İngilizlere Hayfa ve Akka limanlarıyla lrak bölgesi, Fransızlara
da Çukurova ve Suriye çevresi verilmiştir.

Rusya’da Ekim 1917’de yaşanan Bolşevik İhtilalinin öncülüğünü Lenin (D seçeneği) yapmıştır. İhtilal sonrası rejim değişikliği yaşanmış Rus çarlığının yerini SSCB almıştır. SSCB
sömürgeciliğe karşı olduğunu ilan ederek savaştan çekilmiştir.
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye gönderdiği ilk elçi Semyon İvanoviç Aralov’dur. Lenin tarafından görevlendirilmiştir.

(Cevap B)

5.

Kürt Teali Cemiyeti ile Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 1919’da, Kilikyalılar Cemiyeti ise 1918 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

10. Atatürk’ün, Sofya Askerî Ataşeliği’ne atanması görevi icabıdır. Osmanlı veliahdı ile yaveri olarak Almanya’ya gitmesi yine görevi icabıdır. Yani ulusal çıkarlarla çelişen herhangi bir
durum söz konusu değildir. Ama Alman generalin Türk ordularını sevk ve idare etmesine karşı çıkması ulusal düşüncelerle ilgilidir.
(Cevap A)
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11. ABD güçlü bir devletti. l. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerine silah satıyordu. Bu durum karşısında Almanya ABD
gemilerini hedef aldı. Bu durum ABD’nin İttifak Devletleri karşısında savaşa girmesine neden oldu. Böyle güçlü bir devletin savaşa girmesi durumu İtilaf devletleri lehine değiştirdi.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ
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16. l. Dünya Savaşı’nın en önemli sebebi sömürgecilik yarışı
ham madde ve pazar arayışıdır. Bu durum devletler arasında bloklaşmanın artmasına (ll) ve bloklaşma sonucunda kızışan rekabet de silah teknolojisinin gelişmesine (l) ortam
hazırlamıştır.
(Cevap D)

17. Çanakkale Zaferi’nin en önemli sonuçları şunlardır:
• Savaşın süresi en az 2 yıl uzamıştır (lll).
• Rusya’ya yardım yapılamamış ve bir süre sonra Rusya’da ihtilal çıkmıştır.

12. İtalya ile diğer İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalar Londra ve St. Jean de Maurienne antlaşmalarıdır. Bunlardan Londra Antlaşması’nda İtalya İtilaf grubuna geçecek
karşılığında Oniki Ada ve Rodos İtalya’ya verilecektir. ll. öncüldeki St. Jean de Maurienne Antlaşması’nda ise Batı Anadolu bölgesi İtalya’ya verilmiştir.

• Her iki cephede yarım milyondan fazla insan hayatını
kaybetmiştir.
• Bulgaristan Bağdaşma (İttifak) devletleri yanında savaşa katılmış böylece Almanya ile Osmanlı arasındaki kara bağlantısı sağlanmıştır.

(Cevap A)

• Mustafa Kemal’in askerî dehası ortaya çıkmıştır.

13. Wilson İlkelerinin bu kararı Osmanlı ülkesindeki Türklere bağımsızlık hakkı tanıdığı gibi, Osmanlı ülkesindeki diğer milletlere de bağımsızlık hakkı tanımaktadır. Dolayısıyla bu karar faydalı gibi gözüken ama gerçekte Osmanlı Devleti’ni
parçalamayı (l) amaçlayan aleyhte bir karardır. Ancak bu kararın rejim değişikliği ya da gizli antlaşmaların açıklanması
ile ilgisi yoktur.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Osmanlı ordusunun terhis nedeniyle gücünün azalması sonucunda savunma gücü kırılmıştır (lll). Bu yüzden Balkan
devletleri Osmanlı’nın etkili bir şekilde kendilerine karşı koyamayacağını düşünmüştür. Trablusgarp Savaşı’ndaki yenilgi de Balkan devletlerini cesaretlendirmiştir (ll). Ayrıca Rusya’nın Panslavizm politikası çerçevesinde Balkan devletlerini kışkırtması (l) da Balkan devletlerinin Osmanlıya savaş açmasında etkili olmuştur.
(Cevap E)

14. Mustafa Kemal Paşa 27 Ekim 1913’te Sofya’ya askerî ataşe
olarak atanmıştır. Fethi Okyar’ın da elçi olarak bulunduğu
Sofya, Mustafa Kemal’in parlamenter sistemi incelediği bir
şehir olmuştur. Dolayısıyla I. Dünya Savaşı başladığı sırada
Mustafa Kemal Sofya’da askerî ataşe olarak görev yapıyordu.

19. B, C, D ve E seçenekleri Osmanlı’nın l. Dünya Savaşı başladığında aldığı önlemler arasındadır. Fakat Makedonya Balkan Savaşları sonrası kaybedildiği için Osmanlı’nın sınırları
dışında kalan bu bölgeye asker sevk etmesi söz konusu olmamıştır.

(Cevap B)

15. l. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlıyı kendi yanında
savaşa sokma nedenleri arasında; Yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek (l), Osmanlı Devleti’nin stratejik konumundan (Boğazlar, petrol bölgeleri) yararlanmak (lll), Halifenin cihat çağrısı sonucunda İngiliz-Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak (ll), ve Osmanlıdaki insan
gücünden faydalanmak gösterilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

20. Balkan Savaşları sonunda Balkan devletleri Osmanlıdan aldıkları toprakları paylaşmak amacıyla Bükreş Antlaşması’nı
(1913) imzalamıştır. Bu doğrultuda, Batı Trakya Yunanistan’a,
Manastır ve çevresi Sırbistan’a, Dobruca ve Bükreş Romanya’ya bırakılmıştır.
(Cevap C)
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Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları başlayınca Rodos ve On
İki Ada’nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi tehlikesine
karşı bu bölgeleri geçici olarak İtalyan işgaline bırakmıştır.
Ancak savaştan sonra bu bölgeyi geri alması mümkün olmamıştır.
Rodos ve On İki Ada İtalya’nın II. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinden sonra 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan’a verilmiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6
A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Mondros kapsamındadır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda kapitülasyonlarla ilgili bir madde olmadığı için C seçeneği Mondros kapsamında değildir.
(Cevap C)

(Cevap E)

7.
2.

Galiçya Cephesi, I. Dünya Savaşı başlarında Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında meydana gelen bir çatışma sahasıdır. Osmanlı Devleti’nin bu cephede savaşmasının nedeni de müttefiki olan Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmektir. Muharebe sonunda Rusya üstün gelmiştir.

l. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri savaşı kaybeden
İttifak devletleriyle önemli antlaşmalar imzalamıştır. Bu devletler Avusturya ile Saint–Germen Antlaşması’nı imzalamışlar bu antlaşmayla Avusturya-Macaristan birbirinden ayrılmıştır. Ayrıca Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya gibi bağımsız devletler ortaya çıkmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)

Yugoslavya Krallığı I. Dünya Savaşı’ndan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Balkanlar’ın batısında var olmuş devlettir. Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı adıyla da bilinen bu devlet
bugünkü Makedonya, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek ve
Karadağ’ın tamamı ile Slovenya ve Hırvatistan’ın büyük bir
kısmını kapsamaktaydı.
(Cevap C)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Wilson İlkeleri, ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girerken İtilaf
Devletlerine ön şart olarak ileri sürdüğü on dört maddeden
oluşmaktaydı. Mondros Ateşkesi 30 Ekim 1918’de Wilson
İlkeleri ise 8 Ocak 1918’de imzalanmıştır. Yani antlaşma imzalandığında Wilson İlkeleri zaten taraflarca kabul edilmişti.

Çanakkale Cephesi’nin açılmasında Osmanlı ve müttefiklerinin kararı etkili olmamıştır. İngiltere ve Fransa, Rusya’ya
yardım göndermek, İstanbul’u ele geçirmek amacıyla bu
cepheyi açmıştır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Merkezi Samsun olan Pontus Cemiyeti Kuzey Anadolu’da
bir Rum Devleti kurmak amacıyla faaliyet yürütmüştür. Yürütülen faaliyetin temeli de bölgede nüfus çoğunluğunu sağlamak üzerine kurulmuştur. Çünkü Wilson İlkeleri “çoğunluğa egemenlik veren” bir anlayışı kabul etmişti, bu sebeple
azınlıklar bulundukları bölgelerde nüfus çoğunluğunu elde
etmek için çabalıyordu. Bu bağlamda Rumların Wilson ilkelerine karşı olduğu söylenemez.

(Cevap E)

9.

(Cevap E)

5.

Trablusgarp Savaşı, İtalya’nın sömürge arayışının bir sonucudur. Ayrıca İtalya Afrika içlerine kadar ilerlemek amacıyla
Trablusgarp’ı basamak olarak kullanmak istemiştir. Fakat
Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının bu savaşta bir
etkisi yoktur. Çünkü Panslavizm politikası Slav bölgelerini ilgilendirmektedir. Oysa Trablusgarp Slav bölgesi değildir.

(Cevap A)

10. Osmanlı Devleti’nde Başkomutanlık görev ve yetkisi padişaha aitti. Ancak Harbiye Nazırı Başkomutan vekili olarak
savaşları yönetirdi. Bu sebeple 1914 yılında Harbiye Nazırı
ve Başkumandan Vekili” unvanıyla askeri politikayı yönetmiştir.
(Cevap B)
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11. 8 Ocak 1918’de yayımlanan Wilson İlkelerinde: “Polonya bağımsız olmalı, uluslararası güvenceye alınmalı ve denize çıkabilmelidir.” ifadesi yer almıştır. Sırbistan, Karadağ ve Romanya 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur. Makedonya bölgesi ise Balkan savaşları sonucunda kaybedilmiştir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. Kanal, Çanakkale, Irak–Basra ve Hicaz–Yemen cepheleri Osmanlı’nın sınırları içerisinde savaştığı cephelerdir. Galiçya
Cephesi ise Osmanlı’nın sınırları dışında müttefiklerine yardım amacıyla Rusya’ya karşı savaştığı cephedir.
(Cevap C)

17. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler sayesinde
Türk halkının bağımsızlık isteği daha da artmıştır. 1918-1920
yılları arasında yaşanan bu olaylar Anadolu’da ulusal mücadelenin biçimlenmesinde etkili olan en önemli duraklardır.
Fakat E seçeneğinde Uşi Antlaşması 1912’de imzalanmıştır. Osmanlı’nın uzak bir eyaletinin elden çıkması ile ilgili olup
Anadolu’daki ulusal mücadeleye etkisi yoktur.

(Cevap D)

(Cevap E)

13. I. Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli antlaşmalar ile
Güneybatı Anadolu İtalya’ya bırakılmıştı. 18 Ocak 1919’da
yapılan Paris Konferansı’nda İtalya’ya vaat edilen topraklar
İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmiştir. Çünkü İngiltere
Ege Denizi’nde ve Anadolu’da güçlü bir İtalya istemiyordu.
İngiltere sömürgelerine giden yol üzerinde daha zayıf, sözünden çıkmayacak bir Yunanistan istediği için Güneybatı
Anadolu topraklarının Yunanistan’a verilmesini sağlamıştır.

18. Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı bir Balkan ittifakı oluşturulmuştur. Bu ittifak içinde; Sırbistan, Karadağ,
Yunanistan ve Bulgaristan yer almıştır. Arnavutluk ise bu ittifakta yer almamış, fakat 1912 Kasım’ında I. Balkan Savaşı’ndan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Osmanlı’dan ayrılan son Balkan ulusu olmuştur.

TARİH SORU BANKASI

12. A ve B seçeneklerinde yer alan ifadeler Osmanlı’nın Trablusgarp’a asker gönderememesi ile ilgili gelişmelerdir. C ve
E seçenekleri ise Osmanlı’nın İtalya ile barış antlaşması imzalamasının gerekçeleridir. Fakat soruda Trablusgarp’a giden subayların geri çağrılma sebebi Balkan Savaşı’nın başlamasıdır.

(Cevap E)

(Cevap C)

14. Yugoslavya, Avusturya–Macaristan ve Bulgaristan devletlerinden alınan topraklar üzerinde kurulmuştur. Avusturya, St
Germain Antlaşması’yla Hırvatistan’ı, Macaristan, Trianon
Antlaşması’yla Bosna–Hersek’i, Bulgaristan, Nöyyi Antlaşması’yla Tsoribrod ile Sturmitsa bölgesini Yugoslavya’ya bırakmıştır.

19. Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta
İtalyanlara karşı büyük bir başarı göstermiştir. Bu olay Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk başarısıdır. Aynı zamanda bu başarı Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısıdır.
(Cevap B)

15. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmıştır. Bu sırada Osmanlı Hükûmetinin sadrazamı 14 Ekim
1918 tarihinde göreve başlayan Ahmet İzzet Paşa’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. Libya (Trablusgarp), 1911’de ham madde ve pazar arayışı
içinde olan İtalya’nın işgaline maruz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin denizaşırı olan bu ülkeye donanma gönderememesi sonucu da Libya (Trablusgarp) Ouchi (Uşi) Antlaşması’yla İtalya’ya bırakılmıştır.
Cevap B)

130

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk,
l. Balkan Savaşı karışıklığında Osmanlıdan kopmuştur. 1912–
1913 yılları arasında gerçekleşen savaşta Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı’ya saldırmıştır. Savaş Osmanlının mağlubiyetiyle son bulmuştur.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

(Cevap D)

7.

31 Mart Ayaklanması’nın çıkmasında parti olarak Ahrar Fırkasının gazete olarak Volkan ve Serbesti gazetelerinin kışkırtmaları etkili olmuştur. (ll) Tercüman-ı Ahval Osmanlı’nın
ilk özel gazetesidir. lV. öncülde verilen Takvim-i Vekayi ise ilk
resmî gazetesidir.

(Cevap B)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Londra Antlaşması (B) ile Rodos ve Oniki Ada
İtalya’ya verilmiş, karşılığında İtalya İtilaf grubuna geçmiştir.
İtalya’nın saf değiştirmesinde Avusturya ile Adriyatik Denizi
bölgesindeki rekabeti de etkili olmuştur.

Osmanlıda imparatorluğun toprak bütünlüğünü sağlamak
için farklı fikir akımları gündeme gelmiştir. Soruda verilenlerden A, B, C, D seçenekleri Türkçülük akımının önemli isimleridir. Abdullah Cevdet (E) Osmanlıda Batıcılık akımının
önemli temsilcileri arasında yer alır.
(Cevap E)

(Cevap A)

3.

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti, bu
bölgeye karadan ve denizden yardım edememiştir. Bu durumda gönüllü subaylar gidip yerli halkı örgütleyerek mücadele etmişlerdir. Bu cephelerden Derne, Tobruk, Cephesi’nde Mustafa Kemal, Bingazi Cephesi’nde Enver Bey başarılı
olmuştur.

(Cevap E)

9.

Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkmasından sonra yeni yönetim savaştan çekilme kararı aldı. Bolşevik Hükümet 3 Mart
1918’de Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile Brest-Litovsk Barış
Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma ile Rusya, 1878 Berlin
Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan ve Batum (Evliye-i Selase)’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

l. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal 1916 yılında Kafkas Cephesi’ne gönderilmiş ve bu cephede Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alınmıştır. Edirne ise I. Dünya Savaşı’nda değil II.
Balkan Savaşı sırasında geri alınmıştır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan Paris Barış Konferansında Çekoslovakya, Polonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya,
Letonya gibi devletler kurulmuştur.
(Cevap E)

5.

Mustafa Kemal Paşa’nın tarih sahnesine ilk çıkışı henüz yüzbaşı rütbesindeyken ll. Meşrutiyet’e karşı çıkan 31 Mart Vakası’nı bastıran Hareket Ordusunda görev almasıyla olmuştur. Trablusgarp Savaşı ise sömürgeciliğe karşı ilk mücadele ettiği yerdir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)

10. Paris Barış Konferansı, 18 Ocak 1919’da l. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle barış antlaşması yapmak, Osmanlı
topraklarını yeniden paylaşmak amacıyla toplanmıştır. Londra Konferansı, l. Balkan Savaşı sonrası barış şartlarını görüşmek üzere toplanan konferanstır. San Remo Konferansı,
1920 yılında Sevr Antlaşması’nın taslağının hazırlandığı konferanstır. Amiral Bristol Raporu, Batı Anadolu’da Türklerin
Rumlardan fazla olduğunu ortaya koyan, General Harbord
Raporu, Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun Ermenilerden
fazla olduğunu belirten raporlardır. İkisi de lehimize olan raporlardır.
(Cevap C)
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11. Yalnızca soruda verilen bilgiye bakılarak İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı vardır kanısına varılamaz. Fakat Osmanlının kapitülasyonları kaldırma kararını tanımayıp (lll) bu kararı Osmanlıya kabul ettiriyorlarsa Osmanlıya üstünlük sağlamışlar (ll) ve kapitülasyonların yürürlüğü devam etmiştir
demektir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

12. l. Dünya Savaşı 1914–1918 yılları arasında İngiltere, Fransa,
Rusya’nın başını çektiği İtilaf devletleri ile Almanya, Avusturya, Osmanlı ve Bulgaristan’ın oluşturduğu İttifak blokları arasında olmuştur. İttifak blokunun kaybettiği savaş sonunda
birçok devlet ya yıkılmış ya da rejim değişikliğine uğramıştır. Almanya, Osmanlı, Rusya, Avusturya bu devletlerin önde gelenleridir. Bu devletlerin yıkıldığı coğrafyalarda Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan, lrak,
Ürdün, Türkiye, Suriye gibi devletler kurulmuştur. Fransa, l.
Dünya Savaşı sonrasında herhangi bir rejim değişikliği yaşamamıştır.

17. Bükreş Antlaşması, ll. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan ile Balkan devletleri arasında imzalanmıştır.

Atina Antlaşması, ll. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan’la imzalanmıştır.
İstanbul Antlaşması, Balkan Savaşları sonucunda Bulgaristan’la imzalanmıştır.
Berlin Antlaşması da 93 Harbi’nin sonucunda Osmanlı ve
Rusya ve Avrupalı devletler arasında imzalanmıştır.
Atina Antlaşması ile Atatürk’ün doğum yeri olan Selanik
tamamen elden çıkmıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Balkan Savaşlarından sonra balkanlarda kaybedilen topraklardan Anadolu’ya çok sayıda Müslüman–Türk göçü yaşanmıştır. Bu durum Osmanlıcılık fikir akımının zayıflamasına sebep olmuştur. Yoğun Türk göçünden dolayı da Türkçülük
akımı önem kazanmıştır. İslamcılık fikri, istibdat döneminde
uygulanmaya başlamış ancak I. Dünya Savaşında etkisini
tamamen kaybetmiştir.
(Cevap D)

19. Seçeneklerde verilen cemiyetlerin hepsi İngiltere tarafından
desteklenmiştir. Kürt teali ve İslam teali cemiyetleri Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlerken; Pontus Rum Cemiyeti, Rum azınlıklar tarafından kurulmuştur.

(Cevap B)

(Cevap E)

14. l. Dünya Savaşı başladığı ilk yılda Almanya ile Japonya savaşmış ve Japonya Almanya’yı yendikten sonra savaştan
çekilmiştir. l. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğruda 1917’de
Yunanistan İzmir ve çevresinin kendisine verilmesi talebiyle
l. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Böylece savaştan ilk çekilen
devlet Japonya, en son katılan ise Yunanistan’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

15. l. Dünya Savaşı’nda; Çanakkale Cephesi’nde (B) 19. Tümen
komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, askerlerine
düşman karşısında kararlı olduğunu göstermek için bu sözünü söylemiştir.

(Cevap A)

Londra Antlaşması, l. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı
ile imzalanmıştır.

(Cevap A)

13. Macaristan; l. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Avusturya’ya
bağlı olduğu için Macaristan’la da Willa Gusti Ateşkesi imzalanmıştır. Ancak savaştan sonra Macaristan bağımsız olduğu için barış antlaşması olarak Triyanon Antlaşmasını imzalamıştır. Bulgaristan ile Selânik Ateşkesi, daha sonra da
Nöyyi Antlaşması imzalanmıştır. Almanya ile Rethandes Ateşkesi ile Wersay Antlaşması imzalanmıştır. Son olarak da Osmanlı ile Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması imzalanmıştır.

16. Paris Barış Konferansı’nda; Ermeni Devleti, Boğazlar, Batı
Anadolu, Suriye ve Filistin’in geleceği meselesi Osmanlı Devleti ile ilgili görüşülen konular arasında yer almaktadır. Kuvayımilliye konusu ise Paris Konferansı’nın kapsamı dışındadır.

(Cevap B)

20. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Almanya’nın
Osmanlıdan faydalanmak istediği konular arasında gösterilemez. Zira bu alanlarda Osmanlı Devleti Almanya’dan geridir. Almanya, Osmanlı’nın dini gücünden faydalanmak istemiştir. Osmanlı padişahı aynı zamanda İslam dünyasının
lideri yani halife idi. Bu unvana sahip padişah I. Dünya Savaşı’na Almanya yanında girerse Kutsal Cihat ilan edebilirdi. Kutsal cihat ilanı İngiliz, Fransız ve Rus hâkimiyetindeki
binlerce Müslüman’ı harekete geçirebilir ve Almanya’ya zafer getirebilirdi. İşte bu durum yani Osmanlı’nın dinî gücü,
Almanya’yı umutlandırmış ve Osmanlıyı yanında savaşa sokmak için çalışmıştır.
(Cevap D)
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Hürriyet ve İtilaf Partisi (ll. öncül) manda ve himaye taraftarı
olup Kurtuluşu hilafet ve saltanata bağlı kalmakta görmüştür. Aynı amacı taşıyan İslam Teali Cemiyeti’ni de zaman zaman desteklemiştir.
(Cevap B)

2.

İngiliz Muhipleri, İngiliz mandasını savunan, ulusal mücadeleye zararlı bir cemiyettir. Kurucuları arasında padişahın ve
sadrazamın bulunması sebebiyle daha güçlü bir etki alanına sahiptir. Wilson Prensipleri, Amerikan mandasını savunan, ulusal mücadeleye zararlı bir cemiyettir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir. Hürriyet ve
İtilaf Fırkası 1911, İttihad-ı Muhammediye Fırkası 1909, Osmanlı Ahrar Fırkası 14 Eylül 1908’de kuruldu.
(Cevap E)

7.

Halide Edip Adıvar ve Refet Bele gibi Milli Mücadele öncüleri başlangıçta ABD mandasını savunmuştur.

1870 yılında İtalya, 1871 yılında Almanya siyasi birliğini sağlamıştır. Bu durum, iki devletin de sömürgecilik yarışına başlamasına sebep olmuştur. Böylece Avrupa’da devletler arası dengeler değişmiştir.
(Cevap C)

(Cevap D)

Damat Ferit ve bazı devlet adamlarının üye olduğu ve İngiliz mandasını savunan zararlı cemiyet; İngiliz Muhipleri Cemiyeti’dir. 1919 yılında kurulan cemiyet İngiltere’den para
yardımı almış, Hürriyet ve İttilaf Fırkasıyla işbirliği içinde olmuştur.
İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin üyeleri arasında Padişah
Vahdettin, Dahiliye Nazırı Ali Kemal ve Said Mola vardı.
(Cevap B)

4.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap B)

1871 Almanya siyasi birliğini sağladığında Fransa ile Sedan
Savaşı yapmış ve Alsss Loren’i Fransa’dan almıştı.
Almanya Fransa’nın fırsatını bulduğunda Alsss Loren’i almak isteyeceğini bildiği için yanına taraf topladı. XIX. yy.
son çeyreğinde ittifak ve itilaf grupları oluştu.

9.

Cevap A

I. Dünya Savaşı’nda, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar ile Osmanlı topraklarını
paylamışlardır. Londra Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Saint Jean De Maurienne Antlaşması bunlardandır.
(Cevap E)

• Bütün Rusya toprakları boşaltılmalı ve devletlerinde yardımıyla Rusya’ya kendi gelişmesini sağlamak için her
türlü imkân verilmeli
• Belçika’ya tam ve bağımsız egemenliği geri verilmeli.
• Bağımsız bir Polonya kurulmalı.
• İşgal edilen Fransız toprakları boşaltılmalı ve Alsas-Loren Fransa’ya verilmeli.
Yukarıdaki maddeler Wilson İlkeleri’nde yer almıştır. Ancak
Wilson İlkeleri’nde İsveç ile ilgili herhangi bir madde yoktur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Soruda verilen öncüller Wilson İlkeleri kapsamındadır. Bu ilkelerle kalıcı barışın sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca sömürge faaliyetlerinin sona ermesi mesajı da verilmiştir.
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10. Bulgaristan 1908 II. Meşrutiyet sonrası bağımsız olmuştur.
Bunun yanında aynı yıl Bosna Hersek’i Avusturya işgal ettiğini açıkladı, Girit Yunanistan’a bağlandı.
(Cevap C)
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11. İttihat ve Terakkicilerin yönetiminden rahatsız olan bazı subaylar tarafından 1911-1912 yıllarında kurulan “Halaskâr Zabitan (Kurtarıcı Subaylar)” İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tek
parti rejimine gitmesinden rahatsız olmuş ve ordunun siyasetten ayrılması için mücadele etmişlerdir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

17. 8-9 Haziran 1908’de Rus Çarı ve İngiliz Kralı Reval’de buluşarak Boğazlar Konusunu görüştüler ve Makedonya’da ıslahat yapılmasını istediler. Osmanlı-Alman yakınlaşmasını
tehlikeli bulan İngiltere Reval görüşmesiyle Rusya’yı Balkan
politikasında serbest bıraktı.
(Cevap B)

18. İngilizlerin bağımsız bir Arap devleti kurulması vaadi üzerine, Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarında açılan cephelerde, Arapların Osmanlılara karşı İngilizlerle işbirliği yapması,
Arapların milliyetçilik fikirlerinden etkilendiğinin, dolayısıyla
ümmetçilik anlayışının sona erdiğinin göstergesidir.

12. Wilson İlkeri’nde Belçika ve Polonya’nın bağımsızlığına kavuşturulacağı ifade edilmiştir. Hollanda zaten bağımsız bir
devletti.
(Cevap D)

(Cevap C)

13. Şubat 1910’da İştirak dergisini yayınlamaya başlayan Hüseyin Hilmi’nin girişimleri sonucunda 15 Eylül 1910’da Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.
(Cevap E)

19.

• 31 Mart Olayı, 13 Nisan 1909’da meydana gelmiştir.
• Fransa Tunus’u 1881 yılında işgal etmiştir.
• Kıbrıs, 1878’de İngilizlere üs olarak verilmiştir.

14. İttifak Bloku Bismark’ın Alses Loren’i Fransa’dan almasıyla
kurulmuş ve İtalya bu blokta yer almıştı. İtalya I. Dünya Savaşı’nda taraf değiştirip İtilaf Bloku’na geçti. Savaş Başlamadan önce Avusturya’nın kendisine danışmadan Sırbistan’a savaş açması İtalya’yı İttifak Blokundan soğutmuştur.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

• 23 Temmuz 1908 ll. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
l. Balkan Savaşı 8 Ekim 1912’de başlayıp 30 Mayıs 1913’te
son bulmuştur. l. Balkan Savaşı sırasında İtalya ve Avusturya’nın kışkırtmaları ile durumdan yararlanan Arnavutluk, 28
Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan etmiştir.
(Cevap C)

20. Millî Kongre Cemiyeti, Ermenilerin yaptıkları zulümlere kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Ayrıca Batı Anadolu’da nüfus olarak fazla olduklarını iddia eden Rumlara karşı da faaliyetlerde bulunmuşlardır. En önemli icraatı ise 23
Mayıs’ta yapılan Sultanahmet mitingi olmuştur. Bu mitingde
İzmir’in işgali protesto edilmiştir.

15. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889’da kuruldu. Teşkilatlanmasında İtalyan Birliği’nin kazanılmasında büyük rol oynayan
“Carbonari Cemiyeti”nin gizlilik ve disiplinini örnek alarak
kurulmuştur.
(Cevap D)

16. Falih Rıfkı Atay’ın, I. Dünya Savaşı cephelerini anlattığı eseri Zeytindağı’dır. I. Dünya Savaşı başladığında Falih Rıfkı Atay
yedek subay olarak orduya alınmış ve Cemal Paşa’nın Kudüste’ki Zeytindağı’nda bulunan karargâhına tayin olmuştur. Burada yaşadığı olayları ve anılarını bulunduğu tarihin
önemli olaylarını da içine alacak şekilde anlatmıştır. Zeytindağı, I. Dünya Savaşı anı ve izlenimlerinden oluşan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşta içine düştüğü durumu ortaya koyan bir eseridir. Falih Rıfkı Atay bu kitabında Osmanlı saltanatının son günlerinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
günlerine kadarki zaman dilimini anlatmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

21. Brest Litowsk Antlaşması’yla kapanan cephe Kafkas Cephesidir. İmzalar Rusya’nın Brest-Litovsk Kenti’nde imzalandığından dolayı, antlaşmaya bu isim verilmiştir. Brest Litowsk
Antlaşması, 3 Mart 1918’de Rusya ile Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmıştır. İttifak Devletleri’nin yenilmesi üzerine geçersiz
kalan antlaşma Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı en son
antlaşmadır. Antlaşma sonucunda: Alman İmparatorluğu’na
Estonya, Litvanya ve Letonya gibi Baltık ülkeleri ile Polonya,
Belarus, Ukrayna ve Finlandiya bırakılmıştır. Osmanlı Devleti’ne ise Kars, Ardahan, Batum ve Artvin verilmiştir. Ancak
Kars, Ardahan ve Batum sonradan Sovyetlere verilmiştir.
(Cevap C)
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Amasya Görüşmeleri 18-22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında yapılmıştır. Görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa’ya Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey
de eşlik etmiştir.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap D)

7.

Misakımillî’de genel olarak kapitülasyonlar, boğazlar, borçlar, referandum, sınırlar ve azınlıklarla ilgili maddeler yer almıştır. Buna göre verilen öncüllerden hiç biri Misakımillî’de
yer almamıştır.
Misakımilli’nin ilanından sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın
Erzurum Kongresi sırasında alınan nişan ve madalyaları
kendisine iade edilmiştir. (3 Şubat 1920).

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

8.
I. TBMM’nin açılış konuşmasını meclisin en yaşlı üyesi olması dolayısıyla Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Bey yapmıştır.

İlk icra vekilleri heyetinde Fevzi Çakmak Milli Savunma bakanlığı, İsmet İnönü Genelkurmay başkanlığı, Adnan Adıvar
Sağlık bakanlığı, Bekir Sami Bey dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ancak Rauf Orbay ilk hükümette yer almamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TBMM’nin günümüzde kullanılan üçüncü binasının tasarımı
için 1938 yılında bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmada birinciliği Avusturyalı mimar Clemens Holmeister kazanmıştır.
Bina da onun tasarımına göre yapılmıştır.

Amasya Genelgesi’nde Millî Egemenlik ilkesine işaret eden
madde: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” İfadesidir. Bu madde ile Milli Mücadele’nin millete
danışılarak, yani demokratik bir yöntemle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Milli Mücadele’nin amacının, milletin iradesine dayanan bir yönetim kurmak olduğu belirtilmiştir. Yönetim şeklinin değiştirileceği dolaylı olarak belirtilmiş, üstü
kapalı bir şekilde Cumhuriyet yönetimine işaret edilmiştir.
(Cevap E)

(Cevap E)

5.

Anadolu’da Milli Mücadele’nin ilk gazetesi, İrade-i Milliye’dir.
Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresi’ni topladığı sırada,
Kuvayı Milliye’nin sözcülüğünü yapmak amacıyla yayımlanmaya başlamıştır.
(Cevap C)

9.

4.

Ali Galip; Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemek amacıyla görevlendirilmiş
Elazığ valisidir. Millî mücadele karşıtı bir grup insan toplayarak, Elazığ’dan yola çıkan Ali Galip, Mustafa Kemal’in üzerine gönderdiği kuvvetlerden korkarak kaçmış, böylece millî
mücadeleyi engellemeye yönelik bu girişim başlamadan sona ermiştir.
(Cevap B)

(Cevap E)

3.

Anadolu Ajansı, Ulusal hareketin halka ve Dünya’ya duyurulması için, gazete çıkarmanın yetersiz görülmesi üzerine
1920 yılında kurulmuştur. Yenigün ve Hakimiyet-i Milliye gazeteleri de Kurtuluş Savaşı’nda ulusal hareketi desteklemiştir.

(Cevap A)

10. Samsun’un İngilizler tarafından işgal edilmesinin ardından,
Doğu Karadeniz’deki Rumlar, çeteler kurarak bölge halkını
katletmeye başlamışlardı. Fakat silahlanan Müslümanlar
Rum çeteleriyle çarpışmaya başlamış ve karışıklıklar giderek artmıştı. Bütün bu karışıklıklar nedeniyle İngilizler bölgede asayişin sağlanamaması durumunda Mondros’un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini duyurdular. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti, Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak için Mustafa Kemal’i IX. Ordu Müfettişliğine
atayarak bölgeye göndermiştir.
(Cevap C)
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11. I. TBMM, 23 Nisan 1920’de açılmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmelerin hepsi de bu tarihten sonra meydana gelmiştir. Ayrıca bu gelişmelerin tümünde TBMM etkilidir. Fakat Misakımillî’nin ilan edilmesinde I. TBMM’nin bir
etkisi yoktur. Çünkü Misakımillî Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde 28 Ocak 1920’de ilan edilmiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’nde yaptığı çağrı üzerine Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta millî bir kongre düzenlenmiştir. Bu kongrede Erzurum Kongresi kararları
genişletilerek kabul edilmiş, ayrıca Erzurum’da doğu illerini
temsilen seçilen Temsilciler Kurulu üye sayısı dokuzdan on
beşe çıkarılarak, tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.
Atatürk’ün katıldığı kongreler: Erzurum, Sivas, Afyon,
Pozantı Kongreleri.
(Cevap A)

17. I. TBMM içerisinde yer alan Yeşil Ordu Cemiyeti, örgütlerinin kuruluşunu gösterir resmi bir belgeyi hükümete vermedikleri için gizli örgüt olarak nitelenmiştir. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin Ankara ve Eskişehir’de birer şubesi vardı. İslamcı
Sosyalizmi savunan Yeşil Ordu Cemiyeti, propagandasını
“Seyyare-Yeni Dünya gazetesi aracılığıyla yapmıştır.

12. “Temsil Heyeti Doğu Anadolu’yu temsil eder” ifadesi sadece Erzurum Kongresi için geçerlidir. Oysa Sivas Kongresi’nde Batıdaki Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Denizli, Aydın
ve Niğde illerinden üyeler seçilerek Heyet-i Temsilîye’nin üye
sayısı artırılmış ve yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir.

Yeşil Ordu Cemiyeti’nin kurucusu Hakkı Behiç Bey’dir.
Üyeleri sonra da Türkiye Kominist Partisine geçmiştir.

(Cevap B)

13. Kurtuluş Savaşı’nda, milleti harekete geçiren, gerekçe, yöntem ve politik hedeflerin belirtildiği ilk belge Amasya Genelgesi’dir. Bu genelgenin “Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklindeki maddesiyle, milliyetçilik politik bir hedefe dönüşmüştür.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen olaylar, Sivas Kongresi’nden sonra meydana gelmiştir. Ulusal bir kongre olan Sivas Kongresi’nde ise, tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi, Batı
Cephesi Kuvayimilliye komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’un
atanması, halka doğru bilgi vermek amacıyla İradeimilliye
adı altında bir gazete çıkarılması, Temsil Heyetinin tüm yurdu temsil eder hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.
(Cevap B)

19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde yürütülen çalışmaların bir ürünüdür.
TBMM’nin açılması, son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanmasından sonra gerçekleşen bir olaydır. Bu nedenle Mebuslar Meclisinin toplanmasında etkisi olması söz konusu
değildir.

14. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, devletin bağımsızlığına dokunmamak kaydıyla, diğer ülkelerden siyasal ve ekonomik yardım kabul edilmesi Sivas Kongresi’nde
dış politikayla ilgili olarak alınan kararlardır. Buna göre, Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmetiyle yapılan Amasya Görüşmeleri’nde bu kararların önemini vurgulamıştır.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa, Erzurum milletvekili seçilmişitir.

(Cevap C)

15. Taslağı Mustafa Kemal tarafından hazırlanan, son şeklini ise
Osmanlı Mebusan Meclisindeki Felah-ı Vatan Grubunun verdiği Misakımillî, bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmiştir. Bu ulusal belgede alınan bir kararla “azınlıklara, komşu ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verileceği”
belirtilmiştir. Bu madde azınlık hakları konusunda “Uluslararası eşitlik” ilkesinin dikkate alındığını gösterir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. Ali Rıza Paşa Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşayla
yapılan Amasya Görüşmelerinde toplamda beş karar alınmıştır. Fakat Salih Paşa belirlenen esasları hükûmetin kabul
etmeyeceğini düşünerek, resmî kararın hükûmet tarafından
verileceğini belirtmiştir. İstanbul hükûmeti ise, Mebuslar Meclisinin toplanması dışındaki tüm kararları reddetmiştir.
(Cevap E)
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Menemen Ayaklanması, Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılmasından sonra laik devlet düzenini yıkıp yerine dini
esaslara dayalı yeni bir düzen kurmak amacıyla çıkmıştır.
1930’da çıkan ayaklanma kronolojik olarak Kurtuluş Savaşı’ndan sonrasına denk gelir. Diğer seçenekler, 1920’de
TBMM’nin açılmasıyla başlayıp, 1921 yılındaki I. İnönü Savaşı’na kadar süren isyanlardır.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap D)

7.

Amasya Görüşmeleri esnasında, özellikle Mebuslar Meclisinin toplanacağı yer konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
Mustafa Kemal, padişah ve anlaşma devletlerinin müdahalesi olabileceği gerekçesiyle Mebuslar Meclisinin İstanbul
dışında toplanmasını istemiştir. Buna karşılık Salih Paşa,
Meclisin İstanbul dışında toplanmasının Kanun-i Esasiye aykırı olduğunu belirtmiştir.

(Cevap D)

8.
TARİH SORU BANKASI

A, B, C ve E seçenekleri padişahın yetkilerinin yok sayılmasıyla ilgili maddelerdir. Ancak seçimlerin 2 yılda bir yapılması, sadece genel seçimlerin süresini belirleyen bir maddedir. Seçim aralıklarının belirlenmesinin, padişahın yetkilerini
yok saymakla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Erzurum Kongresi’nde alınan “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel
haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı, her türlü ayrıcalığa karşı bir tepki niteliğindedir.
(Cevap A)

Misakımillî kararları son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde 28
Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Bu kararlar başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri’ni oldukça rahatsız etmiş ve yapılan baskılar sonucu Ali Rıza Paşa Hükümeti istifa etmiştir..
Yerine 8 Mart’ta, İngilizlerin hoş karşılamadığı Salih Paşa kabinesi kurulmuştur. Bunun üzerine, 16 Mart 1920 sabahı itilaf devletleri İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
İstanbul’un işgal haberini Mustafa Kemal Paşa’ya duyuran kişi Manastırlı Hamdi’dir.

Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa hükûmeti düşmüş ve yerine daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa hükûmeti kurulmuştur. İktidarda kalabilmek için Temsilciler Kuruluyla uzlaşmanın gerekli olduğunun farkında olan hükümet Salih Paşa’yı Mustafa Kemal’le görüşmek üzere Amasya’ya göndermiştir. Bu durum İstanbul Hükûmetinin Temsilciler Kurulunun siyasi varlığını tanıdığının göstergesidir. Ancak padişah,
Millî Mücadele döneminin başından sonuna kadar Antlaşma devletlerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan hükümetler şunlardır: Ahmet İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Damat
Ferit Paşa, Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, Damat Ferit Paşa
Ahmet Tevfik Paşa (son).
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Mecliste gruplaşmaların olması idare alanında değerlendirilebilecek bir konudur. Ancak Kuvayımilliye’nin Savunma
Bakanlığına; Batı ve Güney Cephelerinin ise Genelkurmaya
bağlanması askeri gücü otorite altına alma gerekliliğinin sonuçlarıdır.
(Cevap E)

9.
4.

TBMM’nin ülke yönetimine el koyması (ll) maddesiyle TBMM
yürütme görevini üstlenmiş durumdadır. Kanun yapma ve
kanunları yürütme gücünün mecliste toplanması (lll) ile de
hem yasama hem de yürütme yetkisini kullanacağı hükmü
çıkmaktadır. Bu yetkileri millet adına TBMM’nin kullanacak
olması padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerden mahrum bırakmaktadır.
(Cevap E)

(Cevap B)

3.

Sivas Kongresi’nde, iki konu üzerinde tartışmalar yaşanmıştır. Birincisi; Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi, ikincisi manda ve himaye yönetimidir. Mustafa Kemal’in kongre başkanlığı kabul edilirken manda yönetimi uzun tartışmalardan sonra kesin olarak reddedilmiştir.

10. “A” seçeneğinde belirtilen madde Havza Genelgesi kararıdır ve Havza Genelgesi kronolojik olarak Erzurum Kongresi’nden öncedir.
(Cevap A)

(Cevap A)
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11. l. TBMM’de siyasi partiler yoktu ama birçok siyasi grup vardı. Bunlar arasında yer alan Müdafaa-i Hukuk Grubu ll. TBMM
Dönemi’nde önce Halk Fırkasına daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüştürülmüştür.
(Cevap D)

12. TBMM’nin otoritesine karşı meclisin faaliyetlerini engellemek
isteyen İtilaf Devletleri, İstanbul Hükûmeti, azınlıklar ve düzenli orduya karşı çıkanlar bazı bölgelerde ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bu ayaklanmalardan Kuvay-i İnzibatiye (Halifelik Ordusu) isyanı ve Ahmet Anzavur isyanı İstanbul Hükûmeti tarafından boğazlar ve çevresinde etkin olmak amacıyla çıkartılan ayaklanmalardır. Çerkez Ethem İsyanı ise düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvay-i Seyyare birlikleri
tarafından çıkarılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Misakımillî kararlarında, Kars, Ardahan, Batum, Artvin, Batı
Trakya ve Arap topraklarında gerekirse halk oylamasına başvurulması belirtilmiştir.
Misakımilli kararları: Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmalı
Borçları, Referandum, Sınırlar, Azınlıklar
(Cevap C)

13. Amasya Görüşmeleri, Temsilciler Kurulu başkanı Mustafa
Kemal ile İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa arasında
yapılmıştır. Bu görüşmelerde Mebuslar Meclisinin en kısa
zamanda toplanması kararı alınmıştır. Bundan sonra belirlenen zamanda tüm partiler ve Hıristiyan topluluklarının katılımıyla ülke çapında seçimler yapılmıştır. Seçimlerin huzurlu
adil ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için çeşitli önlemler alınmış ve tüm siyasi görüşlerin Meclise yansıması için
çalışılmıştır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

17. Anadolu Ajansı, ulusal hareketin halka ve Dünya’ya duyurulması için, gazete çıkarmanın yetersiz görülmesi üzerine
1920’de kurulmuştur. İradeyi Milliye 1919’da Sivas’ta, Hakimiyeti Milliye ise 1920’de Ankara’da çıkarılmaya başlanmış
millî mücadele yanlısı yayım yapan organlardır. Peyamı Sabah ise İstanbul’da millî mücadele karşıtı yayım yapan bir
gazetedir. Dolayısıyla Anadolu Ajansı, Hakimiyeti Milliye, İradeyi Milliye Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır.
(Cevap E)

14. Hâkimiyet-i Milliye, Mustafa Kemal tarafından 1920 yılında
çıkarılmış TBMM’nin yarı resmi organı niteliğinde bir gazetedir. Cumhuriyetin ilanından sonra Ulus Gazetesi adını almıştır.

15. Sivas Kongresi’nde bulunan delegeler, vatanın kurtuluşu ve
mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine ve mevcut siyasal partilerin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir. Toplanma amacı ve aldığı
kararlar açısından “ulusal” nitelikte olan bu kongrede, Temsil Heyeti tüm yurdu temsil eder hale getirilmiş ve ilk kez yürütme yetkisini kullanarak, Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuvayımilliye Komutanlığına atamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

18. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldığı ilk kararlardan biri de
“Meclis kendi içinden bakanları doğrudan seçer.” ve “Meclisin başkanı hükûmetin de başkanıdır.” kararıdır. Bu kararlara bakıldığında meclis hükûmeti sisteminin benimsendiği
görülür. Meclis hükûmeti sisteminde bakanlar birbirinden
bağımsız olduğu için sık sık hükûmet bunalımı ve uyum sorunu yaşanır. Bakanların meclis başkanın göstereceği adaylar arasından seçilmesiyle bu durumun önlenmesi amaçlanmıştır.
(Cevap E)
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Meclis hükûmetinin özellikleri; Bakanları kendi içinden tek
tek seçmesi ve Meclis başkanının hükûmetin de başkanı olmasıdır. Buna göre I ve ll. öncülde verilen özellikler yürütmeyi elinde bulunduran meclis hükûmetinin özelliğidir. lll.
öncülde verilen üyelerinin belli bir süre için seçilmesi demokratik anlayışın benimsendiğini gösterir.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

İstanbul’un Anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesine
ve Mebuslar Meclisinin dağıtılmasına neden olan gelişme
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 yılında Misakımillî kararlarının kabul ve ilan edilmesidir. Misakımillî kararlarının ilanı ile bütün ulus milli mücadelenin yanında yer almış bu durumdan rahatsız olan Anlaşma devletleri de belirtilen gelişmelere yol açmıştır.

Damat Ferit Hükûmeti’nin Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını tutuklamak için Ali Galip’i görevlendirmesi, Ankara Valisi Muhittin Paşa’ya Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklama görevi vermesi ve İngilizlerin bazı stratejik bölgeleri işgal etmesi Sivas Kongresi’ni engellemek amacıyla yaptığı
faaliyetlerdir.
(Cevap E)

7.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, belirtilen seçeneklerden
öncelikle Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulmasına neden olmuştur. İzmir’in işgali üzerine İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Redd-i İlhak Cemiyeti adını almıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)

Erzurum Kongresi 23 Temmuz–7 Ağustos 1919’da toplanmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Erzurum Kongresi’nin toplanma sebepleri arasında yer alır. Fakat A seçeneğinde yer alan İstanbul’un, Anlaşma Devletleri
tarafından resmen işgal edilmesi bu sebepler arasında yer
almaz. Çünkü İstanbul’un resmen işgali 16 Mart 1920’de
gerçekleşmiştir.
Erzurum Kongresine delege gönderemeyen iller: Diyarbakır, Elazığ ve Mardin.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Misakımillî Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde imzalanan ve
Türk yurdunun sınırlarını gösteren ulusal bir belgedir. “E” seçeneğinde verilen ifade bu belgede belirtilen kararlar arasındadır. Çünkü Misakımillî’de “azınlıklara siyasi, adli, mali
gelişmemize engel olacak ayrıcalıklar verilemez” şeklinde
bir hüküm bulunmaktadır.
(Cevap E)

(Cevap A)

9.

5.

Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu İstanbul ile
olan tüm haberleşmeyi kesmiştir. Bunun üzerine Damat Ferit Hükümeti istifa etmiştir. Bu durum İstanbul Hükümeti’ne
karşı kazanılan ilk siyasi başarıdır.
(Cevap E)

(Cevap B)

Soruda verilen gazetelerin hepsi Milli Mücadele taraftarıdır.
Yalnız bunlardan İrade-i Milliye Sivas’ta, Albayrak ise Erzurum’da çıkarılmıştır. Memleket Gazetesi İsmail Hami Danişmend tarafından İstanbul’da çıkarılmıştır. İleri Gazetesi İstanbul’da Celal Nuri tarafından Yeni Gün Gazetesi ise yine İstanbul’da Yunus Nadi tarafından çıkarılmıştır.

10. Ulusal nitelikte bir kongre olan Sivas Kongresi’nin kararlarını uygulamak “Temsilciler Kurulu”na verilmiştir. Bir heyet
oluşturma fikri ilk kez Amasya Genelgesi’nde gündeme gelmiş ve Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen ilk kez
bir kurul oluşturulmuştur. Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı ve Millî Mücadele’nin beyin takımını oluşturan bu kurul
Sivas Kongre’sinde tüm yurdu temsil eder hâle getirilmiş ve
TBMM’nin açılışına kadar da görevini sürdürmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Erzurum Kongresi’nde ”Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi
egemen kılmak esastır.” şeklinde karar alınmıştır. Burada belirtilen ulusal güçler Kuvayımilliye ve Osmanlı ordusundan
kalanlardır. Erzurum Kongresi’nin yapıldığı dönemde ulusal
bir ordu kurulması düşüncesi gündeme gelmemiştir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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11. Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçilmiş; Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları oluşturulmuştur. Böylece hükûmet üyelerini başbakan seçmiştir. Cumhurbaşkanı da bakanlar kurulunu seçmiştir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. l. Meclis Dönemi’nde Resmî Gazete olarak yayımlanan gazete Ceride-i Resmi’yedir. İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye,
Millî Mücadele’ye destek veren gazetelerdendir. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılmıştır. Minber Mustafa Kemal’in 1918-1919 arası dönemde İstanbul’da
çıkardığı gazetedir.
Ceride-i Resmi, Cumhuriyetin ilanından sonra “Resmi Gazete” adını almıştır.
(Cevap C)

12. Soruda verilen kararlar Amasya Tamimi’nde şekillendirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, 21-22 Haziran 1919’da hazırladığı genelge 22 Haziran günü askeri ve sivil makamlara gönderilmiştir.
Amasya Tamimi’nde İsmet İnönü ve Fethi Okyar gibi komutanların imzası yoktur.

13. Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti, İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bölümünden oluşacaktır. Boğazlar, bayrağı ve bütçesi ayrı olmak üzere uluslararası bir komisyon
tarafından yönetilecekti. Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin,
kendi egemenlik alanına giren Boğazlar üzerindeki yetkileri tamamen ortadan kalkıyordu.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

17. Mustafa Kemal’in görüşlerinden: “TBMM üzerinde hiçbir güç
yoktur. Milli iradeyi hakim kılmak esastır.” İfadesi saltanatın
kaldırılarak ulus egemenliğine dayalı bir devlete doğru gidişi göstermektedir. Çünkü bu ifade ile doğrudan padişah ve
halife yok sayılmış, artık ülkenin kaderinde milletin söz sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır.
(Cevap A)

14. İstanbul’un işgali, Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasından
sonra gerçekleşmiştir. İstanbul, Mondros Ateşkes’inden sonra fiili olarak işgal edilmiş fakat son Osmanlı Mebuslar Meclis’inde Misakımillî’nin imzalanmasından sonra Antlaşma
Devletleri’nce “resmen” işgal edilmiştir (16 Mart 1920).

15. Mustafa Kemal ile İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa
arasında yapılan Amasya görüşmelerinde “Üçü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız olmak üzere beş protokol tespit edilmiştir. Bunlardan ikinci protokol kapitülasyonlar, millî sınırlar ve meclisin toplanması, konusundaki Sivas Kongresi kararlarının kabul edilmesini kapsıyordu.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

18. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a ilk olarak Erzurum’da iken
değil, Havza’da iken çağrılmıştır. 28 Mayıs 1919’da yayınlanan Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal resmi görevinin dışına çıkmış ve İstanbul Hükümeti tarafından 8 Haziran
1919’da ilk defa İstanbul’a çağrılmıştır.
“Türk dostu” olarak tanınan Fransız yazar Pierre Loti,
Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının direnişine
olumlu yazılarıyla destek vermiştir.
(Cevap D)

140

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
Amasya Genelgesi (1919), Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yönteminin belirlendiği bir nevi program taslağıdır.
Genelgede; Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu, bağımsızlığı sağlamak için milletin hep birlikte karar vermesi gerektiği belirtilmiştir. Devletçilik ilkesi 1931 yılından itibaren
uygulanmaya başlayan ekonomik bir modeldir.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi’nde yapılan çağrı üzerine “Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını” önlemek için toplanmıştır. Kongrede; Mebuslar Meclisinin açılması isteği yenilenmiştir. Diğer seçeneklerde verilen olaylar
Erzurum Kongresi’nden önce gerçekleşmiştir.

Amasya Genelgesi, Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve
yöntemini belirten ihtilal niteliğinde bir belgedir. Bu belgede
gerekçe olarak, vatanın bütünlüğünün tehlikeye düşmesi,
buna rağmen İstanbul Hükûmeti’nin üzerine düşen görevi
yapmaması gösterilmiştir.
(Cevap B)

7.

Trabzon Millî Hakları Koruma Cemiyeti, 1919 yılında Trabzon’da kurulmuştur. Amacı, Karadeniz Bölgesi’nde bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemektir.
(Cevap C)

(Cevap C)

Mebuslar Meclisi Mondros Mütarekesi’nden sonra kapanmış, Amasya Görüşmesinden sonra tekrar açılmıştır. Mecliste gerçekleşen en önemli olay, belirlenen siyasal sınırlar
içinde bağımsız yaşama isteğini öngören Misakımillî’nin kabul edilmesidir. Anlaşma Devletleri, Osmanlı topraklarını paylaşma planlarına ters düşen bu belgenin imzalanması üzerine İstanbul’u resmen işgal edip Meclisi dağıtmışlardır. İstanbul’daki meclisin dağıtılması ise Ankara’da yeni bir meclis açılmasına ortam hazırlamıştır.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile bağımsızlığı sağlayacak olanın ulus iradesi olduğu vurgulamıştır.
Bu durum, ümmet anlayışından ulus anlayışına geçildiğinin
bir göstergesidir. Hem TBMM’nin açılması, hem de çok partili hayata geçiş denemeleri, kronolojik olarak Amasya Genelgesi’nden sonradır.
(Cevap A)

(Cevap D)

4.

9.

Amasya Genelgesi’nde, “her türlü etkiden uzak, ulusal bir
kurul” oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda,
Erzurum Kongresi’nde, dokuz kişiden oluşan bir kurul oluşturulmuştur. “Temsilciler Kurulu” adını taşıyan bu kurulun
başkanlığını da Mustafa Kemal üstlenmiştir. Erzurum Kongresi’nde yalnız doğu illerini temsilen kurulan bu heyet, Sivas
Kongresi’nde tüm yurdu temsil eder hâle getirilmiş ve sayısı da dokuzdan on altı’ya çıkarılmıştır. Başkanlığını ise yine
Mustafa Kemal yapmıştır.

Azınlık haklarının korunması hususunda, komşu ülkelerdeki Müslüman haklarının temel alınması Misakımillî’nin uluslararası eşitlik anlayışıyla hazırlandığının göstergesidir. Tek
tarafın ayrıcalığını ifade eden ve tek tarafın çıkarlarına hizmet eden kapitülasyonların, reddedilmesi de eşitlik ilkesinin
temel alındığının göstergesidir.
(Cevap E)

5.

Ülkenin işgal altında ve devletin iki başlı olduğu bir ortamda en çok ihtiyaç duyulan “birlik ve beraberlik”ti. Bunun bilincinde olan Sivas Kongresi delegeleri siyasal çekişmeleri
bir yana bırakarak önceliği vatanın kurtuluşuna vermişlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

10. Misak-ı İktisadi denilen ekonomik hedefler I. Türkiye İktisat
Kongresi’nde alınmıştır. İzmir İktisat Kongresi de denilen I.
Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923’te açılmıştır. Toplantıya sanayici, tüccar, işçi ve çiftçi kesimlerinden temsilciler
katılmıştır.
I. İktisat Kongresinin başkanlığını Manisa sanayi temsilcisi olarak toplantıya katılan Kazım Karabekir yapmıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)
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11. Atatürk önderliğindeki Anadolu halkının emperyalist devletlere karşı verdiği mücadele başta SSCB olmak üzere Azerbaycan ve Hint Müslümanları tarafından teknik ve parasal
destek görmüştür. Azerbaycan’ın içinde bulunduğu sıkıntılı
durum dolayısıyla ciddi miktarda nakit para yardımı yapamasa da petrol ürünleri yardımında bulunmuştur. SSCB savaş boyunca silah, cephane ve malzeme yardımına devam
etmiştir. Hilafetin ve Müslümanların işgalden kurtarılması
için Hindistan Müslümanları, bütün Hindistan şehirlerinde
yardım kampanyaları düzenleyerek istiklal savaşı boyunca
toplamda on beş kez yardım parası göndermişlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

(Cevap A)

17. Amasya Genelgesi’nde belirtildiği üzere toplanan Erzurum
Kongresi’nde Millî Mücadele’nin esasları belirlenmiştir. Millî
sınırlar kapitülasyonlar, Boğazlar, manda-himaye, mebuslar
meclisinin toplanması gibi meselelerin görüşüldüğü kongrede alınan kararlar, Sivas Kongresi’ne ve Misakımillî kararlarında ışık tutmuştur. Cemiyetler Mondros Mütarekesi’nden
sonra ordunun terhis edilmesiyle halk tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda Erzurum Kongresi’nin bir etkisi yoktur.

Kurtuluş Savaşına destek için gönderilen yardım paraları Osmanlı Bankasında muhafaza edilmiş ve özellikle Büyük Taarruz’un finansında önemli bir rol oynamıştır.
(Cevap E)

(Cevap B)

13. Çalışma yeri olarak Ankara’nın tercih edilmesinde, Ankara’nın savaş alanlarına yakın olması, gelişmiş bir ulaşım ve
haberleşme olanağının bulunması etkili olmuştur. TBMM,
Temsilciler Kurulunun Ankara’ya gelmesinden yaklaşık bir
buçuk yıl sonra açılmıştır.

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

12. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, başkanlığını yine Mustafa Kemal’in yaptığı Sivas Kongresi’nde genişletilerek kabul edilmiştir. Dokuz kişilik olan Temsil Heyetinin sayısı da
on altı’ya çıkarılmış ve tüm yurdu temsil eder hâle getirilmiştir. Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’nden temel farkı,
kongrede tüm cemiyetlerin birleştirilmesi ve Temsil Heyetinin bir hükûmet gibi atamalar yapmasıdır.

16. Amasya Genelgesi’nde; devletin bağımsızlığını sağlamak
amacıyla Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştı. Bu amaçla, her sancaktan, halkın güvenini kazanmış üç delegenin derhâl yola çıkması istendi. Çünkü ulusun
geleceği ile ilgili çok önemli kararların alınacağı bu kongrede, ulusun düşüncesinin kongre kararlarına yansıması için
mümkün olduğunca geniş çaplı bir katılımın olması gerekiyordu.

18. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa’yı Karadeniz bölgesinin güvenliğini sağlamak ve Mondros hükümlerini uygulatmak amacıyla görevlendirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği kapsamında
yetkili olduğu iller: Erzurum, Trabzon, Samsun, Van ve
Sivas.
(Cevap A)

19. l. TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’da l. TBMM’ye
karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla 29 Nisan
1920’de çıkarılmıştır.

(Cevap D)

(Cevap C)

14. Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek
için toplanan Erzurum Kongresi’nde alınan ilk karar: “Millî
sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.” ilkesi oldu.
İlk kez millî bir sınırdan bahsedilen bu kararı, Sivas Kongresi ve Amasya Görüşmelerinde de tekrar dile getirilmiş ve Misakımillî’nin de temelini oluşmuştur.

15. İlk TBMM’nin (1920-1923) öncelikli amacı bağımsızlığı gerçekleştirmekti. Bunu başarabilmenin en temel koşulu ise birliği sağlamaktı. Bu amaçla bölünmeye sebep olabilecek durumlar engellenmeye çalışılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

20. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920 tarihli genelgede Ankara’da memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere
olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurdu. Milletvekili olmak isteyenlerin de milletvekili seçimi yasası hükümlerine bağlı olacaklarını, her sancak idare ve belediye meclisleriyle Müdafaa-i Hukuk yönetim kurulu üyeleri tarafından seçileceğini, her parti, dernek ve zümrenin aday
gösterebileceğini, bağımsız milletvekili olmak isteyenlerin
de aday olabileceklerini, seçimin gizli oy ve salt çoğunluk
esasına göre yapılacağını, seçimlerin en üst düzeydeki kamu yöneticisinin denetiminde gerçekleştirileceğini belirtti.
Görüldüğü gibi genelgede ordu komutanlarına milletvekilliği kontenjanı tanınması gibi bir durum yoktur.
(Cevap B)
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Çukurova bölgesindeki Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele ederek yayın ve propaganda yoluyla millî bilinci uyandırmaya çalışan cemiyet Kilikyalılar Cemiyetidir.
Millî Kongre Cemiyeti basın yayın yoluyla mücadele ederek
işgallerin haksızlığını duyurmaya çalışan bir cemiyettir.
Wilson Prensipleri, Teali İslam ve İngiliz Muhipleri Cemiyetleri zararlı cemiyetler arasındadır.
(Cevap C)

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
Erzurum Kongresi toplantısı yönünden bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Sivas Kongresi hem toplanışı
hem de aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
Kuvayımilliyenin etkin ve millî iradenin egemen kılınmasının
(I) amacı millî bağımsızlığı sağlamak içindir. Azınlıklara yeni
hakların verilmemesinin istenme sebebi (II) bütünlüğü korumak içindir.
Millî meclise (III) vurgu yaparak millî bütünlüğe vurgu yapılmıştır.
Bu bilgiler ve kongrelerin özellikleri dikkate alındığında verilen öncüllerin üçü de doğrudur.

2.

(Cevap E)

Amasya Genelgesinde;
• Milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu

6.

Misakımillî (Millî Antlaşma-Millî Yemin) kararları 12 Ocak
1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlardır. Misakımillî aldığı kararlar itibarıyla koşulsuz bağımsızlığı
hedeflediği için verilen öncüllerin üçü de bağımsız devlet
anlayışının ilke edinildiğinin göstergesidir.

7.

Mondros’tan sonraki işgaller sonucu bunları önlemek amacıyla Anadolu’nun farklı bölgelerinde birçok cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetlerin özellikleri bölgesel olup kendi bölgelerindeki düşmana karşı mücadele edip, kendi bölgelerini kurtarmaktır. Sivas Kongresi’nde tek çatı altında birleştirilene kadar bu özelliğe sahiplerdir. Bu cemiyetler içerisinde
İstanbul merkezli kurulup basın–yayın yoluyla işgallerin haksızlığını duyurmaya çalışan Millî Kongre Cemiyeti kuruluşu
itibarıyla ulusal bir cemiyet olup bütün millî güçleri birleştirmeyi amaçlar.

• Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması gerektiği
• Sivas’taki kongre için milletin güvenini kazanmış delegelerin yola çıkması gerektiği

(Cevap E)

• Milletin bağımsızlığının milletin azim ve kararı ile kurtarılabileceği
gibi konularda kararlar alınmıştır.
Dolayısıyla soruda verilen bilgiler Amasya Genelgesi’ne ait
(Cevap B)

3.

İstiklal Mahkemeleri ilk kez Hıyanet-i Vataniye Kanununu uygulamak amacıyla (A) kurulmuştur. Daha sonra Firariler Kanunu, Tekalif-i Milliye Emirleri, Takrir-i Sükûn Yasası ve İzmir
Suikastı sonunda da İstiklal Mahkemeleri faaliyet göstermiştir.

TARİH SORU BANKASI

bilgilerdir.

(Cevap B)

8.

İstiklal Mahkemesi üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üç kişiden oluşan İstiklal Mahkemeleri halk arasında
“Üçler Mahkemesi” olarak da bilinirdi.
(Cevap A)

(Cevap D)

9.

Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde direniş merkezlerinin
oluşturulması, işgalin tanınmaması, silahla karşı konulmak
üzere bir Kuvayimilliye örgütünün kurulması, asker toplanması ve vergi alınması kararları alınmıştır. Bu kararlara bağlı olarak Batı Cephesi açılmış ve Yunanlılara karşı mücadele başlamıştır. Aynı şekilde Erzurum Kongresi de Kuvayimilliye’nin desteklenmesi yönünde kararlar almıştır. Kuvayimilliye’yi etken milli iradeyi etkin kılmak esastır.” maddesi ile
Kuvayimilliye’yi destekleme kararı almıştır.
Balıkesir Kongrelerinin başkanlığını Hacim Muhittin Bey
yapmıştır.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de Misakımillî
kararlarını kabul etmiştir. Vatanın bağımsızlığı ilkesini kapsayan bu kararlara İtilaf Devletleri’nin tepkisi Mebusan Meclisini dağıtmak ve İstanbul’u resmen işgal etmek olmuştur.
Buna cevaben Ankara’da milletin temsilcisi olacak TBMM
açılmıştır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

4.

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biri “Hristiyan azınlıklara siyasal egemenliği ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi”dir. Erzurum Kongresi’nden sonra
düzenlenen Sivas Kongresi’nde Erzurum Kongresi’nin kararları biraz daha genişletilerek aynen kabul edildiği için bu
karar hem Erzurum hem de Sivas Kongresi kararları arasında yer alır.

(Cevap E)

10. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere karşı Anadolu’nun farklı bölgelerinde direniş cemiyetleri
kurulmuştur. Bu cemiyetler içerisinde Adana, İçel, Maraş’ı
da içine alan Çukurova bölgesinde Ermeni ve Fransızlara
karşı mücadele edip Türklerin Osmanlıya bağlılığını artırmak
amacıyla mücadele eden cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti’dir.
(Cevap D)
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11. Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında Amasya Genelgesi,
Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi, TBMM’nin açılması yer alır. B’de verilen Saltanat Şûrası Millî Mücadeleci değil, Millî Mücadele’ye karşı
olan İstanbul Hükûmetine bağlı bir kuruluştur.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan Misakımillî’de “Batı Trakya, Arap toprakları ve Elviye-i Selase’de halk oylaması” kararı kabul edilmiştir. Böylece Batı Trakya’nın kendi kararıyla Türkiye’ye katılımı amaçlanmıştır. Böyle bir karar alınırken bölgedeki halkın büyük çoğunluğunun Türk olması
etkili olmuştur.
Batı Trakya; Gümülcine, Dedeağaç, Kavala, Yanya, Serez ve işkodra gibi yerleri kapsamaktadır.
(Cevap B)

12. Sivas Kongresi’nde, Ali Fuat Paşa’nın Kuvayımilliyeye komutan olarak atanması Temsilciler Kurulunun yürütme yetkisini kullandığını gösterir. Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi’ne
komutan olarak atanmasıyla Temsilciler Kurulu yürütme yetkisini ilk kez kullanmıştır.
Ali Fuat Cebesoy anılarını “Sınıf Arkadaşım Atatürk, Siyasi Hatıralar, Bilinmeyen Hatıralar, Milli Mücadele Hatıraları” adlı eserlerde kaleme almıştır.

17. Milli Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yönteminin belirlendiği bir ihtilal beyannamesi olan Amasya Genelgesi’nde;
mevcut durumun tahlili yapılmış ve İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirmemekten dolayı suçlanmıştır. İstanbul Hükümeti’ne karşı bir isyan niteliğinde olan bu tutumun devamında, halk bağımsızlığı gerçekleştirmek üzere
mücadeleye çağrılmıştır.

(Cevap A)

(Cevap C)

(Cevap C)
TARİH SORU BANKASI

13. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemindeki Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti, TBMM açılana kadar bir hükûmet ve meclis gibi hareket etmiştir. Faaliyet gösterdiği dönemde koşulsuz bağımsızlığın hedeflendiği bir politika izlenmiştir.

14. Ulusal direncin sesini duyurabilmek amacıyla Sivas’ta çıkarılan gazete İrade-i Milliye’dir. İrade-i Milliye gazetesinin kurulması Sivas Kongresi’nde kararlaştırılmıştır.

18. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’nde; “İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.” maddesi yer almıştır. Bununla İstanbul Hükûmetine ilk defa karşı çıkılarak görevini yerine getirmediği millete duyurulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçelerinden biri
de İstanbul Hükûmetinin millete karşı görevini yerine getirmemesi olarak açıklanmıştır.
(Cevap C)

15. Temsil Heyeti ile Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Anadolu hareketinin öncüleri konumundaydılar. Bu oluşumların, siyasi varlıklarının İstanbul Hükümeti tarafından tanınmasına yönelik her türlü girişim Anadolu harekâtını siyasallaştırma amacı taşımaktadır. Barış görüşmelerine temsilciler kurulunun uygun bulduğu kimselerin gönderilmesi, Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun resmi olarak tanınması, buna örnek verilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

19. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı boyunca en hararetli günlerde dahi sağduyu ile ulusal iradenin hâkimiyetini kurmak
istemiştir. Kongrelerin toplanmasında ve aldığı kararlarda bu
durum net şekilde görülür. İngiliz ve Fransız temsilcileri de
bu durumu fark etmiş, özellikle Erzurum Kongresi’nin;
I. Ulusal istencin egemen kılınması
III. Mebuslar Meclisi’nin (Meclis-i Millî) hemen toplanması
ve hükûmeti denetlemesi isteklerinden saltanata karşı
ihtilal havası sezmişlerdir.
Bu nedenle öncülde verilen I ve III doğrudur.

(Cevap E)

(Cevap D)
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4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi, Millî Mücadele döneminin ulusal nitelikli tek kongresidir. Mustafa Kemal’in,
Amasya Genelgesi’nde yaptığı çağrı üzerine toplanan bu
kongreyi dağıtmak için İstanbul Hükûmeti, Ali Galip’i görevlendirmiştir. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Temsil Heyeti de Damat Ferit istifa edinceye kadar, Anadolu ve Rumeli arasındaki tüm haberleşmenin kesilmesi kararını almıştır. Yaklaşık yirmi gün boyunca Anadolu’ya hâkim
olamayan Damat Ferit Hükûmeti, İtilaf Devletlerinin de baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştır. Bu olay, Temsil Heyetinin İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer olarak tarihe geçmiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap E)

7.

(Cevap A)

2.

Temsilciler Kurulu, haberleşme olanaklarının iyi olması, Batı Cephesi’ne yakın olması ve demir yolu bağlarının bulunması gibi sebeplerden dolayı Ankara’ya gelmiştir.

Verilen cemiyetler arasında İzmir ve yöresi işgallerine engel
olmak amacıyla Manisa’da kurulan İstihlası Vatan (Vatanın
Kurtarılması) cemiyeti millî bir cemiyet özelliği taşımaktadır.

Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trakya bölgesindeki Rum emellerine karşı kuruldu. İzmir Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri İzmir’in işgaline tepki olarak kuruldu. Trabzon Muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Karadeniz’deki Rum Devleti kurulması ihtimaline karşı kuruldu. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Ermeni emellerine karşı kuruldu. Erzurum Kongresi’ni düzenleyen cemiyet de bu cemiyettir.
Erzurum Kongresi’ne delege gönderen iller: Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van
(Cevap A)

Kurulan ilk milli cemiyet Trakya-Paşeli cemiyetidir.
(Cevap B)

Kuvayımilliye, Mondros Antlaşması sonrası başlayan işgallere karşı, Anadolu halkının kendi imkânlarıyla kurduğu düzensiz birliklerdir. Halkını koruması gereken bir devletin, işgallere sessiz kalması üzerine kurulmuş millî bir direniş örgütüdür. Askerî ve teknik bilgiden yoksun olan ve belli bir
merkezden yönetilmeyen bu örgüt, düzenli bir ordunun kurulmasına kadar düşmanı oyalamış ve bağımsızlığın tamamen yitirilmesine engel olmuştur.

Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile İstanbul Hükûmeti
adına Salih Paşa arasında gerçekleşen Amasya Görüşmeleri’nde şöyle kararlar alınmıştır:
• Sivas Kongresi kararlarını Mebusan Meclisi onaylayacak

TARİH SORU BANKASI

3.

8.

• Seçimler yapılacak ve meclis açılacak
• Meclis İstanbul’un dışında toplanacak
• İstanbul Hükûmeti cemiyetleri ve Millî Mücadele’yi tanıyacaktır.
Ancak İstanbul Hükûmeti bu kararlar içerisinde otoritesini
kaybetmemek için meclisin İstanbul dışında toplanması hükmünü kabul etmemiştir. Bunun gerekçesi olarak da Kanunuesasi’ye aykırı olduğu düşüncesini öne sürmüştür.

(Cevap E)

(Cevap B)

4.

l. TBMM’de alınan en önemli kararlardan biri “TBMM’nin üstünde hiçbir kuvvet yoktur” kararıdır. Bu karar doğrultusunda Mustafa Kemal’in meclisin ülke yönetiminde etkin hale
gelmesini amaçladığını (ll) söyleyebiliriz. Böyle bir karara ortam hazırlayan durum ise ülkenin bir an önce düşmandan
kurtarılması (lll) için yetkinin kontrollü bir şekilde millet iradesine bırakılması gerekliliğidir. Milletvekili sayısının belirlenmesinin bu kararla alakası yoktur (l).

9.

Koçgiri, Şeyh Sait, Menemen ve Nasturi ayaklanmaları etnik
ayrımcılık ve dini nedenlerle çıkan ayaklanmalar arasında
yer alır. Demirci Mehmet Efe, Kuvayımilliye şeflerindendir.
Fakat düzenli ordu emrine girmek istemediği için TBMM’ye
karşı isyan etmiştir.
(Cevap E)

5.

Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Hükûmeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa kabinesi gelmiştir. Bu kabineden
Salip Paşa, Mustafa Kemal’le Amasya Protokolü’nde bir araya gelmiştir. Amasya Görüşmeleri’nin Millî Mücadele’ye en
önemli katkısı ise İstanbul Hükûmetinin, Anadolu’daki Millî
Mücadele hareketinin varlığını resmen tanımış olmasıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

10. 1921 Anayasası ulus egemenliğini temel alan bir sistem üzerine oturtulmuştu. Bu sistem, kişi egemenliğine dayanan saltanat sistemiyle taban tabana zıttır. Dolayısıyla millet egemenliğini benimseyen bir devletin saltanat sisteminin varlığına izin vermesi mümkün değildir. Bu doğrultuda TBMM, 1
Kasım 1922’de saltanatı kaldırmış ve millet egemenliğinin
yerleşmesi yolunda büyük bir adım atmıştır.
Saltanatın kaldırılması teklifini Dr. Rıza Nur yapmıştır.
(Cevap A)

(Cevap A)
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11. Amasya Genelgesi Millî Mücadele’nin başlaması için atılan
ilk adımdır. Bu genelgede Kurtuluş Savaşı’nın amacı, yöntemi, programı ve gerekçesi açıklanmıştır. Bu genelgede kabul edilen ulusun bağımsızlığını ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır maddesi ulusal egemenlik yolunda atılan ilk ve en
önemli adımdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Yasama, yürütme ve yargı organlarının mecliste toplanması; yani güçler birliği ilkesi, kararların hızlı bir şekilde alınması ve uygulanmasını sağladığı için büyük bir zaman kazanımı sağlamaktadır. Bu nedenle devlet işlerinin hızlı ve seri bir
şekilde yürütülmesini kolaylaştırmıştır.
(Cevap A)

12. Temsil Heyeti ilk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş,
Sivas Kongresi’nde tüm yurdu temsil eden Anadolu Hükûmeti halini almıştır. Temsil Heyetinin görevi ise TBMM’nin
açılmasıyla sona ermiştir.

13. ABD, Monroe Doktrini çerçevesinde Avrupa siyasetinden
uzak durmuş ve kendi kabuğuna çekilmiştir. Dolayısıyla
Mondros’tan sonra Anadolu’da işgal hareketlerinde bulunmamıştır. Sovyet Rusya’da 1917’de çıkan ihtilal sonucunda
savaştan çekildiği için Anadolu’yu işgal etmemiştir. İngiltere ise Mondros’tan sonra Musul, İskenderun, Urfa, Antep,
Maraş, Kars ve Batum’u tamamen işgal etmiştir. Daha sonra Urfa, Antep ve Maraş’ı Fransa’ya vermiştir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

17. Amasya Genelgesi’ndeki bu madde ile bir İstiklal mücadelesinin verileceğini, bu mücadelenin millet tarafından gerçekleştirileceğini belirten Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın
yönetimini tespit etmiştir. Milletin azim ve kararı bir yöntemi,
uygulamanın nasıl olacağını ifade etmektedir. Bu yöntem de
milletin ta kendisidir.
(Cevap D)

14. İstanbul’da bulunan Damat Ferit Hükûmeti Sivas Kongresi’nin toplanmasını önlemek amacıyla Elazığ Valisi Ali Galip’le (A) iş birliği yapmış ve delegelerin Sivas’a ulaşmasını
engellemiştir. Yine de Sivas’a ulaşabilen 36 delegeyle Kongre toplanmış ve ulusal kararlar alınmıştır.

15. Bildiriden anlaşıldığı üzere Sovyet Rusya güvenliğinden şüphe etmektedir. İngiltere’nin sınırlarına yaklaştığını vurgulamaktadır. İngiltere’ye karşı hiçbir tepkide bulunmayan bazı
devlet adamlarından söz ederek İstanbul Hükûmetini eleştirmektedir. Sovyet Rusya’nın bu tutumu Millî Mücadele’yi
desteklemeye hazırlandığının göstergesidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

18. Mustafa Kemal’in bu fikri yeni bir devlet kurma fikrinde olduğunun açık göstergesidir. Mustafa Kemal’in bu sözlerini A,
B, D ve E seçenekleri destekler. Fakat kapitülasyonların genişletilmesi konusu Mustafa Kemal’in bu sözüyle uyuşmamaktadır. Mustafa Kemal özgür ve uygar bir devlet için kapitülasyonların genişletilmesini değil, kaldırılmasını istiyordu.
(Cevap C)
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Amasya Görüşmeleri’nde Mustafa Kemal Mebuslar Meclisi’nin derhâl toplanmasını ancak İstanbul tehlike altında olduğu için ulusal iradeyi korumak adına meclisin İstanbul dışında toplanması gerektiğini belirtmiştir. Bu karar doğrultusunda İstanbul Hükûmeti meclisin toplanmasını olumlu karşılarken bu meclisin İstanbul dışında toplanması kendi otoritelerini zedeleyeceği için anayasaya aykırıdır hükmüyle karşı çıkmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
Amasya Görüşmeleri’nde Mebusan Meclisine seçilecek vekillerin tarafsız kişilerden oluşturulmasını sağlamak amacıyla seçimlere katılacak kişilerin ittihatçılar ya da savaş suçlusu olmamaları şartıyla bütün vatandaşların (l) seçilme hakkının olduğu belirtilmiştir. Bu kararın meclis üye sayısının belirlenmesi ya da meclisin İstanbul dışında toplanmasının düşünülmesiyle ilgisi yoktur.
(Cevap A)

(Cevap B)

7.
2.

İstanbul Hükûmeti Anadolu’daki Millî Mücadele’yi durdurmak amacıyla; Mustafa Kemal’in görevine son vermiş. Ali
Galip’le birlikte Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemeye çalışmış, Şeyhülislamdan fetvalar alarak, Kuvay-i İnzibatiye ordusunu kurdurmuş ve ayaklanmalara destek vermiştir. Ancak Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükûmeti Anadolu’daki hareketi resmen tanımış ve Temsil Heyeti’yle birlikte ortak kararlar almıştır.

(Cevap A)

8.

“Elviye-i Selase” olarak bilinen Kars, Ardahan ve Batum, 3
Mart 1918’de Rusya ile yapılan Brest Litowsk Antlaşması’nda kararlaştırılan halk oylaması ile Osmanlı’ya katılmıştı. Halkının çoğunun Türk olması dolayısıyla halk oylaması yapılması 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misakımillî’de (E) kararlaştırılmıştır.
(Cevap E)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

3.

Amasya Görüşmeleri’nde azınlıklara ayrıcalık verilmemesi
(ll), Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin tanınması konusu kesinlik kazanmıştır (lll). Fakat Mustafa Kemal
Mebuslar Meclisinin toplanacağı yer konusunda Salih Paşa
ile anlaşamamıştır. Salih Paşa devlet otoritesinin sarsılmaması için Mebusan Meclisinin İstanbul da toplanmasını istemiş fakat Mustafa Kemal güvenlik sebebiyle buna karşı çıkmış ve bu konuda anlaşılamamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

l. TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu 29 Nisan
1920’de, Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü 20 Ocak 1921’de Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 de yani I. TBMM döneminde gerçekleşmiştir. Ancak kanun değil bir kararname ile saltanat kaldırılmıştır.

Mebusan Meclisinin dağıtılmasında İstanbul’un zaten fiili işgal altında olması ve Misakımillî kararlarının kabul edilmesi
etkili olmuştur.
İstanbul’un işgalinden sonra birçok asker, devlet adamı
ve aydın bir İngiliz sömürgesi olan Malta’ya sürülmüştür.
Malta sürgünleri arasında, Rauf Orbay, Ziya Gökalp ve
Yunus Nadi gibi kişiler de vardır.
(Cevap D)

9.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misakımillî’yi kabul ettikten
sonra İtilaf Devletleri İstanbul’u resmen işgal ettiler ve Mebusan Meclisini dağıttılar bunun üzerine İstanbul hükûmeti
tepkisiz kaldı ve Mustafa Kemal bu gelişmeler sonucu Ankara’da yeni meclisi toplama çalışmalarına başladı. Fakat
milletvekillerinin Malta’ya sürülmesi (C) meclisin açılmasına
herhangi bir etki yapmamıştır.
(Cevap C)

(Cevap E)

5.

Azınlıklara millî bütünlüğü bozacak ayrıcalıklar verilmemesi
maddesi (l) Erzurum ve Sivas kongrelerinde yer almıştır. Batı Trakya’da halkoyu yapılması ve boğazların güvenliğinin
sağlanmasından sonra ticaret gemilerine açılması maddeleri ise 28 Ocak 1920’de ilan edilen Misakımillî kararlarında
yer almıştır.

10. Mondros Antlaşması sonrası kapatılan Osmanlı Mebuslar
Meclisi Amasya Görüşmeleri neticesinde tekrar açılmıştır.
Mustafa Kemal İstanbul’a gidecek Millî Mücadele yanlısı milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmasını istemiştir. Ancak Mustafa Kemal’e söz veren milletvekillerinin çoğu İstanbul’a gittikten sonra bu sözü tutmamışlardır. Kalan az sayıdaki milletvekili de Felah-ı Vatan grubu kurarak Misakımillî’yi ilan etmiştir.
Felah-ı Vatan grubunun başkanlığını Rauf Orbay yapmıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)
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11. TBMM için her milletvekilliği dönemi bir meclis dönemi olarak isimlendirilir. Bundan dolayı, TBMM’nin ilk açılışı ile faaliyete başlayan meclis l. Meclistir. l. Mecliste siyasal partiler
değil siyasal gruplar vardır. Birlik ve beraberliği bozabileceği düşüncesiyle siyasi partilerin kurulmasına izin verilmemiştir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Bu karar ile bağımsızlığımıza saygı gösterilmesi ve ülkemiz
üzerinde emperyalist emeller beslenilmediği müddetçe yardımların kabul edileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla yabancı bir
devletin himayesinin kabul edilmesine karşı çıkılmıştır.
(Cevap A)

12. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Hükûmeti’nin Millî Mücadele’ye karşı fetvalar yayınlamasının amaçları arasında; Ülke içerisinde kaybettikleri prestijlerini yeniden sağlamak (l.
öncül), Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketine son
vermek (ll. öncül), TBMM’nin otoritesini kırarak halkın desteğini azaltmak (lll. öncül) gibi düşünceler yer almaktadır.
İstanbul Hükümetinin 1920 yılında göreve gelen şeyhülislamı Düririzade Abdullah Efendi, Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında ölüm fetvası vermiştir.
(Cevap E)

13. Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi komutanlığına atamıştır. Temsil Heyeti bu icraatiyle ilk
kez bir hükümet gibi davranarak yürütme yetkisini kullanmıştır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

17. Alaşehir Kongresi: 16-25 Ağustos 1919
Erzurum Kongresi: 23 Temmuz-7 Ağustos 1919
Bilecik Görüşmesi: 5 Aralık 1920
Pozantı Kongresi: 5 Ağustos 1920
Buna göre doğru sıralama: II - I - IV - III şeklinde olmalıdır.
(Cevap D)

14. Misakımillî, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinden oluşan Mebusan Meclisinde kabul edildiği için bu durum milletvekillerinin ulusal harekete destek verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu durum Millî Mücadele’nin zayıflayacağı
yönündeki düşüncelerinin doğru olmadığını kanıtlamaktadır.

15. Erzurum ve Sivas kongrelerinde tüm yurdu kurtarmak amacıyla ulusal iradeyi öne çıkaran önemli kararlar alınırken Balıkesir Kongresi’nde bu kongrelerden farklı olarak padişaha
bağlılık bildirilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

18. 23 Nisan 1920’ de açılan TBMM’nin ilk başkanlığını 24 Nisan tarihinden itibaren Mustafa Kemal yapmıştır. Birinci mecliste meclis başkanı hükümetinde başkanı sayıldığından Mustafa Kemal Paşa, aynı zamanda ilk hükümet başkanıdır. Bilindiği gibi 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte
meclis başkanlığı dışında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamları da oluşturulmuştur.
Atatürk’ten sonra meclis başkanlığı görevini sırasıyla Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Fethi Okyar ve İsmet İnönü yapmıştır.
(Cevap A)
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Rauf Orbay, I. Balkan Savaşı’nda Hamidiye Kruvazörü ile Yunanlılara karşı başarılı bir mücadele verdiği için Hamidiye
Kahramanı olarak bilinir. Mondros Ateşkesini imzalayan ve
o zaman Bahriye Nazırı olan kişi Rauf Orbay’dır. Rauf Orbay,
İstanbul’un resmen işgali sonrasında Malta’ya sürgün edilmiştir.
Rauf Orbay anılarını “Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım” gibi eserlerde kaleme almıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
TBMM gücünü korumak amacıyla yürütme ve yargı yetkisini kendisinde toplamıştır. Buna örnek teşkil eden öncüller l
ve ll. dir.
(Cevap D)

(Cevap D)

7.
2.

l. TBMM’de siyasi partiler yoktur ama birçok siyasi grup bulunmaktadır. Bunlar; Tesanüt, Müdafaa-i Hukuk, İstiklal, Yeşil ordu, Halk, lslahat Gruplarıdır. Felah-ı Vatan Grubu ise
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Millî Mücadele yanlıları
tarafından kurulan gruptur.

Özellikleri verilen cemiyet Millî Kongre Cemiyetidir. Haziran
1919’da Cemiyet Başkanı Dr. Esat (Işık) Bey’in sürgüne gönderilmesiyle cemiyet zayıflamış, son Mebusan Meclisi’nin
toplanması üzerine de kapanmıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)

3.

Amasya Görüşmeleri’nde Mustafa Kemal ile Salih Paşa bir
araya gelerek bazı kararlar almışlardır. Bu kararlardan sadece kabul gören ise seçimlerin yapılması ve son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıdır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

8.

(Cevap D)

9.

5.

Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Bu heyetin ilk siyasi başarısı ise Sivas Kongresi’nin toplamasını engellemeye çalışan Damat Ferit Hükûmetinin düşürülmesidir.

Erzurum Kongresi halkın temsilcilerinin katıldığı ilk kongredir. Bu kongrede ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiştir (l).
Yine ilk kez manda ve himaye reddedilmiştir (ll). Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisinin derhâl toplanması gerekliliği ilk
kez açıklanmıştır (lll). Ancak “Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalıdır.” kararı Amasya Genelgesi’yle kabul edilmiştir.

(Cevap A)

(Cevap C)

Soruda özellikleri verilen cemiyet Hürriyet ve İtilaf Fırkasıdır.
Bu fırka, 1911 yılında İttihat ve Terakki Partisi’ne muhalefet
edenler tarafından kurulmuştu. Siyasi konumunu İttihat ve
Terakki Partisi karşıtlığı olarak tayin eden parti, Millî Mücadele’ye karşı çıkmıştır. Mütareke şartlarına karşı gelmenin
ülkeyi riske sokacağını ve galip devletleri kızdıracağını iddia
etmiştir.

10. Ulusal egemenlik, halkın kendi kendini yönetmesidir. Millî
Mücadele döneminde bu fikir doğrultusunda bazı kararlar
alınmıştır. Bunlardan en önemlileri ise; Amasya Genelgesi’nde yayınlanan ulusun bağımsızlığını milletin kendisi kurtaracaktır düşüncesi (l) ve Erzurum Kongresi’nde kabul edilen
millî iradenin yönetime egemen olması fikridir (ll). Ancak
azınlıklara verilen ayrıcalıkların kaldırılması ulusal bağımsızlık duygusunun güçlenmesi ile ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Misakımillî kararları Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının
bütünüdür. Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan
ifadeler Misakımillî ile ilgili olarak söylenebilir. Fakat D seçeneğinde yer alan ifade Misakımillî ile ilgili değildir. Bu ifade
24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in TBMM’ye vermiş olduğu bir kanun teklifi içerisinde yer almaktadır. Yani Misakımillî’den sonra alınmış bir karardır.

(Cevap D)

(Cevap C)
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11. Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak için kurulmuştur. Buna karşı kurulan
Trabzon Muhafazaai Hukuk cemiyeti ise Trabzon ve çevresinin Türk nüfusu hâkimiyetinde olduğunu ispatlamak amacıyla Barutçuzade Ahmet ve Faik Beyler tarafından 12 Şubat 1919’da kurulmuştur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. 1921 Anayasası’nda yapılan 1923 değişikliği ile yasama yetkisi meclise, yürütme hükûmete verilmiştir. Bu değişiklikle
kabine sistemine geçilmiş bakanları meclis değil, iktidar partisi belirlemeye başlamıştır. Hükûmetin başkanı olarak da
Başbakan belirlenmiştir. Ayrıca Anayasaya “Yeni Türk Devletinin yönetim şekli Cumhuriyettir.” maddesi eklenmiştir.
(Cevap E)

12. Mondros’tan (l) sonra yapılan işgaller ve Sevr Antlaşması’nın
(ll) Türk milletini yok olmaya mahkûm etmesi Türk milletinin
bağımsızlık duygularını harekete geçirmiş ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında ve yapılmasında etkili olmuştur. Brest-Litowsk Antlaşması ise l. Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın
imzalayarak savaştan çekildiği antlaşmadır.

13. TBMM, Meclis Hükümeti sistemiyle yürütme yetkisini İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla da yargı yetkisini kullanmıştır.
TBMM’nin yargı yetkisini de kullanması mahkemeleri hızlı
bir şekilde sonuçlandırmak (ll) ve otorite kurmak (lll) durumları ile ilgilidir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

17. İlk TBMM 23 Nisan 1920–11 Ağustos 1923 yılları arasında
görev yapmıştır. Dolayısıyla B, C, D ve E seçenekleri bu tarihler arasındadır. Fakat Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20
Temmuz 1936’da imzalandığı için ilk TBMM döneminde gerçekleştiği söylenemez.
(Cevap A)

14. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi ulusal
mücadelenin amacını, gerekçesini, yöntemini gösteren bir
program taslağı niteliğindedir. Ulusun bağımsızlığının yine
ulusun azmi ve kararıyla sağlanacağı ve Sivas’ta ulusal bir
kongre toplanacağı bu genelgenin maddeleri arasındadır.
Ancak millî cemiyetlerin birleştirilmesi Sivas Kongresi’nde
gerçekleşmiştir.

15. Millî Mücadele, Türk halkının işgal devletlerine karşı yürütmüş olduğu faaliyetin adıdır. Dolayısıyla bu mücadele sırasında öncelik düşmanı yurttan atmaktır. Millî Mücadelede vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı sağlandıktan sonra Cumhuriyet gündeme gelebilirdi.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

18. Erzurum Kongresi’nde, ulusal bağımsızlık anlayışına ters
düşmemek koşuluyla her türlü dış yardıma açık olunduğu
belirtilmiştir. Ancak hem Erzurum Kongresi kararlarından
hem de paragrafta verilen bilgiden, devlet sektörüne özel
sektörden daha fazla olanak tanınacağı yargısı çıkarılamaz.
(Cevap C)
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Sorudaki ifade 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misakımillî’nin
maddelerinden biridir. Tam olarak şu şekilde ifade edilmiştir:
“İslam halifeliğinin ve Osmanlı saltanatının başkenti ve Osmanlı Hükûmetinin merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara
Denizi’nin emniyeti her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Bu
esas saklı kalmak şartıyla, Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açık olması hakkında bizimle (Osmanlı) diğer ilgili bütün devletlerin birlikte verecekleri
karar geçerli olacaktır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9
TBMM’nin kurulmasından sonra meclisin faaliyetlerini önlemek amacıyla birtakım ayaklanmalar çıkarılmıştır. Bu ayaklanmalardan Kuvay-i İnzibatiye (ll) (Halifelik Ordusu) isyanı
İstanbul Hükûmeti tarafından çıkarılmış ve millî güçleri oyaladığı için düzenli orduya geçişi engellemiştir. Kuvay-i Seyyare (l) birlikleri ise Çerkez Ethem’in komuta ettiği milis güçlerdir. Bu birlikler düzenli ordunun otoritesine girmek istemeyerek meclisi oldukça oyalamıştır.
1919 yılında kurulan Kuvvay-ı Seyyare, Anzavur, Düzce,
Adapazarı, Yozgat ve Kuvay-i İnzibatiye isyanlarının bastırılmasında etkili olmuştur.

(Cevap E)

(Cevap C)

2.

Mustafa Kemal Atatürk, hürriyet ve özgürlük konularında Namık Kemal’den etkilenmiştir. Türkçülüğün ideoloğu olan Ziya Gökalp de Atatürk’ü etkilemiştir. Hatta Mustafa Kemal bu
konuda şöyle demiştir: “Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza, fikrimin babası Ziya Gökalp’tır.” Celal Nuri, bu iki fikir adamı kadar Mustafa Kemal Paşa’yı etkileyememiştir.

7.

3.

Manda ve himaye kabul edilemez maddesi Erzurum Kongresi’nin, ulusal bir kongre gibi hareket ettiğine kanıttır. Çünkü bu madde yalnızca Doğu Anadolu’yu değil, ülkenin tamamını ilgilendiren bir karardır. Bu nedenle ulusal nitelik taşır.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Sevr Antlaşması’na göre azınlıklara okul açmada özerklik
verilmesi, Mebusan Meclisinde daha çok delegeyle temsil
hakkının tanınması ve çeşitli nedenlerle yerlerinden ayrılanların tekrar geri dönebilmeleri gibi haklar verilmesi Osmanlı Devleti’nin daha hızlı parçalanması amacıyla getirilen hükümler arasında yer alır.
(Cevap E)

8.

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların en önemli sebepleri;
• TBMM’nin gücünü kırmak, faaliyetlerini önlemek,
• Azınlıkların bağımsız olma düşüncesi
• Düzenli orduya ve kararlarına karşı olma
• “Halife ve din elden gidiyor.” propagandasıyla halkın dinî
duygularının istismar edilmesidir.

4.

Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması TBMM’nin açılmasından önceki bir olaydır. Dolayısyla bir sebep olarak gösterilemez.

l. TBMM’de ülkenin bulunduğu sıkıntılı süreçten dolayı siyasi partilere yer verilmemiştir. Fakat meclis içerisinde birçok
siyasi grup ortaya çıkmıştır. Mecliste bu kadar çok grubun
ortaya çıkması da birlik ve beraberliğin sağlanmasını güçleştirmiştir (l).

(Cevap A)

(Cevap A)

9.

l. TBMM’de, “Padişah ve halife meclisin göstereceği şekilde yerini alır.” hükmü meclisin her şeyden ve herkesten üstün olduğunun göstergesidir.” (ll) .

5.

Mustafa Kemal 1921’de söylediği bu ifade de TBMM’nin her
şeyin ve herkesin üstünde bir güç olduğunu belirtmiştir. Bu
yüzden de ülkenin geleceğiyle ilgili konularda tek yetkili gücün TBMM olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak böyle bir tutum sergileyen meclisin İstanbul Hükûmeti ile yakınlaşması söz konusu değildir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

10. Sevr Antlaşması; Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Portekiz, Romanya, Ermenistan, Polonya, Sırp-Hırvat Cumhuriyeti ve Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. ABD ve SSCB antlaşmaya imza atmamışlardır.
(Cevap A)
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11. Cemil Çeto İsyanı (l) ile Millî Aşireti İsyanı (ll) TBMM’ye karşı İtilafların kışkırtması sonucu çıkan ayaklanmalar iken, Şeyh
Sait İsyanı ve İzmir Suikastı ll. TBMM Dönemi’nde meydana
gelen olaylardır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. 1921 Anayasası’nın kabul edildiği dönemde henüz ülke işgalden kurtarılmış değildi. Ayrıca TBMM içerisinde saltanat
ve hilafet yanlıları bulunmaktaydı. Dolayısıyla böyle bir ortamda öncelik vatanın kurtuluşu olduğu için birlik ve beraberlik zedelenmek istenmemiş ve 1921 Anayasası’nda saltanat ve hilafetin kurtarılmak istendiği hedef olarak belirtilmiştir.
(Cevap A)

12. l. TBMM Dönemi’nde meclis hükûmeti sistemi benimsenmiş
ve bu sistemde bakanlar meclis içerisinden tek tek oylamayla belirlenmiştir. Ancak bu durum hem hükûmetin kurulmasını geciktirmiş (ll) hem de hükûmetin uyum içinde çalışmasını (l) zorlaştırmıştır. Bunun sebebi ise mecliste çeşitli fikirlere sahip birçok grubun bulunmasıdır.

13. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Hacı Muhittin Bey önderliğinde yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu kongrelere katılmamıştır. Pozantı ve Erzurum Kongreleri ise Mustafa Kemal’in katıldığı kongrelerdir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

17. Atatürk’ün bizzat katıldığı kongreler Erzurum, Sivas, Afyon
ve Pozantı kongreleridir. Afyon Kongresi 2 Ağustos 1920’de
toplanmış ve bu kongrede milli mücadeleye destek olunması kararı alınmıştır. Pozantı Kongreleri ise 5 Ağustos ve 8
Ekimde olmak üzere iki kez toplanmıştır. Mustafa Kemal,
Fevzi Çakmak ve bazı milletvekillerinin katıldığı kongreyle
Kuvayımilliye’nin birleşme süreci tamamlanmıştır.
(Cevap E)

14. l. TBMM Dönemi’nde hükûmetin kurulmasını ve uyum içerisinde çalışmasını zorlaştıran en önemli etken meclis hükûmeti sisteminin benimsenmesi ve hükûmet üyelerinin meclis içerisinden tek tek seçilmesidir. Bu durum, kabinenin kurulmasını da oldukça zorlaştırmıştır.

15. l. TBMM’de meclis hükûmeti sisteminin belirlenmesinde görüşülen konulardan en önemlisi de hükûmetin meclise karşı sorumluluklarının görüşülmesi idi. Bu karara göre bakanların yapacakları işlerde meclis komisyonunun görüşlerini
almaları (l) ve çıkan anlaşmazlıkları meclisin çözümlemesi
(ll) hükûmetin meclise karşı sorumlu olduğunun kanıtıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap D)

18. TBMM’nin açıldığı gün Mustafa Kemal’in meclise verdiği
önerge bir iç tüzüktür. Yani meclisin çalışma yöntemi ile ilgilidir. A, B, D ve E seçenekleri ise Meclis’in çalışma yöntemleri ve özellikleri ile ilgilidir. Fakat kapitülasyonların kaldırılması (C) gerektiği ise meclisin çalışma yöntemi ve özelliği
ile ilgili değil, memleketin bağımsızlığı ile ilgili bir durumdur.
(Cevap C)
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l. TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 tarihleri arasında faaliyet gösteren meclistir. Kurtuluş mücadelesini verip
saltanatı kaldırdığı için ihtilal meclisi özelliğine sahiptir. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 olup l. TBMM Dönemi’dir.
Lozan Barış görüşmeleri l. TBMM Dönemi’ndedir. Fakat antlaşmanın imzalanması 24 Temmuz 1923’te olmuş onayı ise
11 Ağustos 1923’te göreve başlayan ll. TBMM Dönemi’ndedir. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 olup ll. TBMM Dönemi’ndedir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10

(Cevap D)

2.

Düzce ve Millî Aşireti isyanları Millî kuvvetler tarafından bastırılmıştır. Koçgiri Ayaklanması ise Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu tarafından bastırılmıştır.
(Cevap C)

7.

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek amacıyla toplanmış bölgesel nitelikli bir
kongredir. Bu nedenle bu kongrede seçilen “Temsil Heyeti”de sadece doğu illerini temsilen seçilmiştir. Sivas Kongresi’nde Temsil Heyetinin yetki alanının “tüm ülke” olarak değiştirilmesi, bu kongrenin ulusal nitelikte bir kongre olduğunun göstergesidir.

I. TBMM’nin güçler ayrılığı ilkesini kabul ettiği söylenemez.
Yasama ve yürütmeyi meclis üstlenmiştir. Hatta dönemin olağanüstü koşulları dikkate alınarak milletvekillerinden oluşan
İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Böylece I. TBMM yargı yetkisini de kullanmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi 1924 Anayasası
döneminde benimsenmiştir.
(Cevap A)

(Cevap B)

Yukarıda verilenlerden Ahmet Aznavur Ayaklanması İngilizler tarafından çıkarılmıştır. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmaları önce Kuvayımilliyeci olup sonra ayaklananlar arasında yer alır. Bu ayaklanmaların çıkmasında
TBMM’nin denetimi altına girmeyip, düzenli orduya katılmak
istememeleri etkili olmuştur.
(Cevap A)

4.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Atatürk 9. Ordu müfettişliği kapsamında Erzurum, Sivas,
Samsun, Van ve Trabzon illerinden sorumlu olmuştu. Buna
göre, 9. Ordu Müfettişliğine komşu sancaklar; Diyarbakır,
Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu, Kayseri ve Maraş’tır.

Rum ve Ermeni saldırıları sonucunda Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafazaai Hukuk Cemiyeti ortak toplantı kararı alarak 23 Temmuz 1919 tarihinde
Erzurum Kongresi’ni toplamışlardır.
(Cevap E)

9.

Fransa, ummadık bir direnişle karşılaşınca TBMM ile 20 günlük bir ateşkes anlaşması imzalamıştır. Bu durum, Fransızların TBMM Hükûmeti’ni muhatap aldıklarının bir göstergesidir. Bu ateşkes ile TBMM, Anlaşma Devletlerinden biri tarafından tanınmıştır.
(Cevap B)

5.

Kanunuesasi, 1876’da ilan edilen Osmanlı’nın ilk anayasasıdır. Bu anayasa’da rejim olarak meclis ve padişahın birlikte görev aldığı meşrutiyet sistemi benimsenmiştir. Yeni açılan TBMM kuruluşundan itibaren meclisin üzerinde bir güç
tanımadığını ilan etmiştir. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi ve milletin yönetimde tam olarak görev alabilmesi için yeni bir anayasa hazırlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.
Bu anayasa ile ulusal egemenlik anayasal hâle gelmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

10. Millî Mücadele hareketine karşı ortaya çıkan ayaklanmalara, TBMM Hükûmeti birtakım önlemler almıştır. Bu önlemlerin başında 29 Nisan 1920’de çıkarılan Hıyanet-i Vataniye
Kanunu yer alır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili olarak işlemesini sağlamak amacıyla da 11 Eylül 1920’de
İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Diğer önlemlerden birisi
ise İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele aleyhindeki fetvasına karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’den fetva alınmasıdır.
Rıfat Börekçi yeni Türk Devleti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır.
(Cevap E)

(Cevap E)
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11. l. TBMM 23 Nisan 1920-11 Ağustos 1923 tarihleri arasında
faaliyette bulunmuştur. 1 Kasım 1922’de gerçekleşen saltanatın kaldırılması hadisesi de I. TBMM döneminin icraatları
arasındadır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. 3 Temmuz’da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal 7 Temmuz’a
kadar 9. Ordu Müfettişliği görevini sürdürmüş, ancak İstanbul Hükümeti’nin geri çağırması nedeniyle 7-8 Temmuz gecesi askerlik ve müfettişlik görevinden istifa etmiştir. Kongreye, doğu illerinden seçilmiş delegelerin katılması gerektiğinden dolayı, iki delege istifa ederek yerlerini Mustafa Kemal ve Rauf Bey’e bırakmışlardır. Böylece Mustafa Kemal
Paşa’nın kongreye katılma işlemleri meşruluk kazanmıştır.
(Cevap C)

12. İlk Meclis içerisinde bahsedilen bu tablo toplumun her kesiminden insanın temsil edildiğinin göstergesidir. Toplumu
oluşturan ama birbirlerinden farklı eğitim almış, kültürel olarak farklılık gösteren insanlar mecliste bir araya gelmiş ve
tek bir amaç için bunu yapmışlardır. Amaç vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığıdır. Meclisteki bu tablo Millî Mücadele’nin milletin tüm kesimlerince benimsendiğinin göstergesidir.

13. Birinci TBMM bir savaş meclisidir. Olağanüstü şartlarda kurulmuştur. TBMM hem işgalci devletlere hem de İstanbul
Hükûmeti’ne karşı mücadele ediyordu. Amacı ülkeyi önce
işgalden kurtarmak ardından millet iradesine dayalı yeni bir
yönetim kurmaktı. Dolayısıyla Birinci TBMM’nin önceliği turizm olamazdı. Çünkü turizm ortamı işgal altındaki topraklarda yoktu. Bu yüzden Birinci TBMM’de Turizm Bakanlığı
yoktur. Turizm Bakanlığı 1957’de kurulmuştur.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

17. Kurtuluş Savaşı boyunca farklı nedenlerle TBMM Hükûmetine karşı 1921 yılı sonuna kadar isyanlar görülür. İstanbul
Hükûmeti ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları, Anlaşma Devletlerinin propagandaları, Azınlıkların bağımsız devlet olmak
için çalışmaları, Bazı Kuvayı Millîye Birlikleri’nin disiplinsiz
hareketleri ve düzenli orduya katılmak istememeleri bu ayaklanmaların nedenleri arasındadır. Fakat saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922’de olmuştur. Buna göre, 1921 yılında gerçekleşen isyanların nedeni olarak gösterilemez.
(Cevap A)

14. Öncüllerde verilenler hem seçme-seçilme ile ilgili kısıtlamaları kaldırmış hem de Milletvekili seçimlerinde aday ve seçmen sayısını artırmıştır.

15. Bilecik Görüşmeleri (5 Aralık 1920), TBMM’nin toplanmasından sonra İstanbul Hükümeti’nin Ankara Hükümeti ile
yaptığı ilk resmi görüşmedir. Tevfik Paşa Hükümeti’nin görevlendirdiği Ahmet İzzet Paşa ve Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılmıştır. Bu görüşmelere “TBMM ve Hükümet Başkanı” olarak katılan Mustafa Kemal, TBMM üzerinde bir güç tanımadıklarını, Meclisin ve Hükûmetin yetkilerine de kendisinin sahip olduğunu belirtmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

18. İngiliz gizli servisi, değişik yol ve yöntemlerle Millî Mücadele hareketini kırmaya çalışıyor, işgalci Yunan kuvvetleri, hazırladıkları broşürler ve diğer yollarla Mustafa Kemal Paşa
ve Kuvay-ı Milliye aleyhinde propaganda yapıyordu. Damat
Ferit hükûmetleri ise, bu aleyhte faaliyetlerin neredeyse merkezi durumuna gelmişti. İstanbul Hükûmeti, Şeyhülislam
Dürrizade Abdullah tarafından hazırlanan fetvaya dayanarak, Millî Mücadele’yi başlatanları “âsi” ilan etmiş, bilerek veya bilmeyerek bu propagandaların etkisi altında kalan yerlerde isyanlar görülmeye başlanmıştı.
Osmanlı Devleti’nin son şeyhülislamı Medeni Mehmet
Nuri Efendi’dir.
(Cevap B)

154

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
Pozantı Kongresi bölgesel bir kongredir. Manda ve himaye
konusu tartışılmamıştır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda konusu tartışılmış, Sivas Kongresi’nde kesin olarak reddedilmiştir.
(Cevap D)

2.

(l) Sivas Kongresi Amasya Genelgesi’nde alınan karar üzerine toplanmıştır. Ancak yalnız bu bilgiye bakılarak vatanın
kurtuluşu için birlikte hareket etme kararının alındığını söylememiz mümkün değildir. ll. öncüldeki hiçbir siyasi partinin
amacına hizmet edilmemesi kararı kurtuluş için ortak hareket edileceğine kanıttır. lll. öncülde ise Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi’ne komutan olarak atanmasını kasteder ki bunun
amacı millî kuvvetleri bir komuta altında toplamaktır. Buna
göre ll ve lll öncül, birlikte hareket etme kararı alındığını ifade eder.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11

(Cevap A)

7.

(Cevap E)

İstanbul Hükûmetinin millet için üstüne aldığı sorumluluğun
gereklerini yerine getiremediği ibaresi Amasya Genelgesi’nde yer almıştır.
(Cevap C)

4.

Öncülde verilen bilgiden A seçeneğinde belirtilen ifadeyi çıkarmak mümkün değildir. Amasya Genelgesi’nde Sivas
Kongresi’nin toplanma kararı alınmıştır. Bu kongreye yurdun
diğer illerinden delege gelecek olması ise kongreye ulusallık kazandırma amacı taşımaktadır. Kongreye Erzurum’a katılanların gelmesi katılımı artırmayı amaçlar. Erzurum Kongresi’ne katılanların Doğu illeri delegelerinden olması da kongrenin yerel bir kongre olduğunu gösterir.

Celal Bayar I. Lozan Konferansı’na danışman olarak katılmıştır.
(Cevap A)

Demirci Mehmet Efe, önceleri Kuvayımilliye tarafında mücadele ederken düzenli orduya katılmama gerekçesiyle isyan
etmiştir. B, D, C, E de verilen diğer ayaklanmalar ise İstanbul Hükûmeti ya da İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları sonucu
çıkan ayaklanmalardır.
(Cevap A)

Soruda öncülünde verilen ifadelerin hepsi 28 Mayıs 1919’da
yayımlanan Havza Genelgesi’nde yer almıştır. Mustafa Kemal, bu genelge ile millî bilinci uyandırmak istemiştir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Nazilli kongreleri 1919 yılında toplamda üç kez yapılmıştır.
Nazillinin işgal altında olmasından dolayı Muğla’da yapılan
kongrelere “Galip Hoca” lakaplı Celal Bayar başkanlık etmiştir.

8.

9.

(Cevap A)

5.

Sivas Kongresi’nde delegeler vatanın kurtuluşu ve milletin
mutluluğundan başka hiçbir kişisel maksat izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet
etmeyeceklerine dair kongrede yemin etmişlerdir. Bu suretle Millî Mücadele’nin hiçbir siyasi parti adına yapılmadığı, tamamen milleti ve memleketi kurtarma amacına yönelik bir
hareket olduğu açıkça belirtilmiş oluyordu.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

İslam Teali Cemiyeti halifeye bağlı kalmakla kurtuluşun gerçekleşeceğini savunarak ulusal mücadeleye karşı çıkarken,
İngiliz Muhipleri Cemiyeti İngiliz himayesi altına girmeyi amaçlamıştır. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti de yine saltanat makamına bağlı kalınarak kurtuluşun gerçekleşeceğini
savunarak ulusal mücadeleye karşı bir tutum izlemiştir.

10. Her türlü etki ve denetimden uzak millî bir heyetin oluşturulması kararı 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nde yer almıştır. Amasya Genelgesi’nde bu durum şöyle yer almıştır: “Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını duyurmak için her türlü tesir ve kontrolden uzak ulusal bir heyetin oluşturulması gereklidir.”
(Cevap B)
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11. Sivas Kongresi genel olarak Erzurum Kongresi’nde alınan
tüm kararları genişleterek kabul etmiştir. Her iki kongre arasındaki temel farksa Erzurum Kongresi’nin bölgesel amaçlı
bir kongre olmasıdır. Erzurum Kongresi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kararıyla toplanmıştır. Sivas Kongresi ise Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine toplanmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. 2 yılda bir seçim yapılması (l), ayrıca alınacak kararların çabuk alınması çabuk uygulanması amacıyla yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanması (ll) ilk TBMM’nin
özelliklerindendir. Fakat ilk TBMM döneminde Cumhuriyet
ilan edilmediği için başbakan ve cumhurbaşkanı gibi kavramlar yer almıyordu.
(Cevap D)

12. TBMM’nin açılmasından sonra ekonomik sorunları çözmek,
otoritesini artırmak amacıyla çeşitli kanunlar çıkarmıştır. A,
B, C, D seçeneklerinde verilenler bu kanunlardan bazılarıdır. Ancak Takrir-i Sükûn Kanunu (E) Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak amacıyla II. TBMM döneminde çıkarılmıştır.
Nisab-ı Müzakere Kanunu, TBMM’nin iç işleyişini gösteren içtüzüktür.

17. A, C, D ve E seçeneklerindeki faaliyetlerde azınlık haklarına
karşı çıkılmıştır. Fakat Amasya Genelgesi’nde azınlık hakları ile ilgili hüküm yoktur.

(Cevap E)

13. Sivas Kongresi’nde oluşturulan ll. Temsil Heyetinin ilk yürütme kararı Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanmasıdır (l). Ayrıca Sivas Kongresi’nde ulusal direnişi duyurmak amacıyla İradeyimilliye adlı bir gazete çıkarılmasına da
karar verilmiştir. Ancak Sivas Kongresi’nde ulusal marşın belirlenmesiyle ilgili bir karar yer almamıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap C)

(Cevap E)

15. San Remo Konferansı, l. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı topraklarını paylaşmak ve yapılacak olan barış antlaşmasının şartlarını belirlemek amacıyla toplanan bir konferanstır. 18–26 Nisan 1920 tarihleri arasında toplanan konferansa
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan katılmıştır. Dolayısıyla bu konferans Millî Mücadele taraftarlarının faaliyetleri arasında gösterilemez.
18-26 Nisan 1920’de İtalya’da toplanan San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması’nın taslağının hazırlandığı toplantıdır.

KAPLAN AKADEMİ

14. 23 Temmuz–7 Ağustos 1919 tarihinde düzenlenen Erzurum
Kongresi’nde; ulusal sınırların saptanmasında, Mondros Antlaşması’nın imzalandığı gün Türk ordusunun elinde bulunan
sınırların esas alınması gerektiği ilk kez vurgulanmıştır.

18. Sevr Antlaşması’nın koşulları 18-26 Nisan 1920 tarihleri arasında toplanan San Remo Konferansında Avrupalı devletler
tarafından belirlenmiştir. 22 Temmuz 1920 tarihinde Padişah
Vahdettin Başkanlığında toplanan Saltanat Şurası, Paris’e
bir heyet gönderilmesine karar vermiştir. Rıza Tevfik Bey’in
başkanlığını yaptığı heyette Maarif Nazırı, Bern Elçisi Reşat
Halis bey gibi isimler vardı. 433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması bu heyet tarafından Paris’in Sevr kasabasında imzalanmış ve Saltanat Şurası tarafından da kabul edilmiştir.

(Cevap D)

19. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe gibi kişiler Kuvayımilliye şefleridirler. Fakat bu Kuvayımilliye şefleri,
düzenli orduya katılmak istemediklerinden TBMM’ye karşı
ayaklanmışlardır. Yani Kuvayımilliye’nin ayaklanma sebebi
düzenli otorite, düzenli ordu emrine girmek istememeleridir.
(Cevap C)
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İttihat-islamcı-sosyalist görüşleri birleştirmeye çalışan halk
zümresi Rusya’da olduğu gibi Anadoluda’da bir Bolşevik
Devrimi gerçekleştirmek için çalıştı. Öncüleri Yunus Nadi,
Hakkı Behiç, Muhittin Baha, Dr. Adnan Bey gibi tanınan isimler oldu.
(Cevap C)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12

Şeyh Eşret Ayaklanması 26 Ekim 1919’da başlamıştır. Bayburt’un Hart kasabasında şeriat için ayaklandı. Hart olayı
olarak da bilinir.

Amasya Görüşmeleri’ne Temsil Heyeti olarak Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey katılmıştır. Refet Bele
yoktur.
(Cevap D)

8.

(Cevap C)

Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak kara, deniz, İç ve
Doğu Anadolu’daki askerî ve sivil makamlara emretme yetkisi ile donatılmıştır. Dolayısıyla Sivas, Van, Trabzon ve Erzurum illeri 9. Ordu Müfettişliğinin kapsamına giren illerdir.
Fakat Urfa bu müfettişliğin yetki kapsamında yoktur.
(Cevap E)

3.

I. TBMM olağanüstü bir durumda çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirmiştir. Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin
kendisinde olması ve başkomutanlık yetkisi ile bir kişiye sınırsız yetki vermesi olağanüstü yetkilere sahip olduğunu
gösterir.

9.

4.

Lüleburgaz Kongresi 31 Mart - 2 Nisan 1920
Alaşehir Kongresi 16-25 Ağustos 1919
Afyonkarahisar Kongresi 2 Ağustos 1920
(Cevap D)

5.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

Mustafa Kemal 2 Temmuz 1919’da Erzincan’da padişahın
telgrafını aldı. Bu telgrafta İstanbul’a gelmesi veya iki ay rapor alıp istirahata çekilmesi isteniyordu. Mustafa Kemal, bu
telgrafa uymayıp 8-9 Temmuz 1919’da askerlik mesleğinden
ve müfettişlik görevinden istifa etti. Mustafa Kemal, bu istifadan sonra 23 Temmuz 1919’da başlayan Erzurum Kongresi’ne katıldı. Böylece Mustafa Kemal’in katıldığı ilk sivil faaliyet Erzurum Kongresi oldu.
(Cevap B)

10. Erzurum Kongresi: 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılmıştır. Erzurum Kongresi yapıldığı sırada sadrazam, Damat Ferit Paşa’dır.

22 Ekim 1919’da Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılan mutabakatta, Türk illerinin düşmana terk olunmayacağı, azınlıklara ayrıcalık verilmeyeceği, Mebusan Meclisi’nin
İstanbul dışında toplanacağı, serbest seçimlerin yapılacağı
gibi kararlar alınmıştır.

(Cevap E)

6.

İzmir’in İşgali sonrası itilaf güçleri Amiral Bristrol önderliğinde bir heyet gönderdi. A, C, D ve E şıkları doğru ifadeler iken
Yunanistan’ın Paris Barış Konferansı’nda sahte rapor verdiği ortaya çıkmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

11. Mustafa Kemal genelgenin halk üzerindeki etkinliğini artırmak amacıyla silah arkadaşlarının da onayını alarak yayımlamıştır. Bu isimler Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele, Kâzım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşa’dır. Bu isimler arasında İsmet İnönü yoktur.
(Cevap A)
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12. İstanbul hükümetinin işgaller karşısında tepkisiz kalması üzerine, Kurtuluş Savaşı ulus iradesine dayandırılmak istenmiş
ve bunun sonucunda da Türk halkını temsilen Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare etmek üzere Temsil Kurulu oluşturulmuştur.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

15. Türkiye var olan Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan bir devlettir. TBMM olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler
almış, yeni bir devlet, yeni anayasa hazırlamıştır. Bu özellikler TBMM’nin kurucu meclis olduğunu gösterir.
(Cevap E)

16. Temsil Kurulu 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Kurtuluş
Savaşı öncesi Mustafa Kemal’in Ankara’yı seçmesinin birçok nedeni vardır. Ticaret yolları üzerinde olmanın en az etkili olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap A)

17. 12 Ocak 1920’de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi 28
Ocak 1920’de Misak-ı Milli kararlarını almıştır. Misak-ı Milli
“Vatan bir bütündür, azınlıklara bize verilen haklardan daha
fazla verilemez.” der.
(Cevap E)

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için
kurulmuş yararlı bir cemiyettir.
Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul merkezli kurulan cemiyet,
diğerlerinden farklı olarak milli mücadeleye bir bütün olarak
yaklaşmıştır. 1918-1920 yılları arasında faaliyet sürdürmüş,
basın yoluyla milli mücadeleyi savunmuştur.

TARİH SORU BANKASI

13. Trakya Paşaeli Cemiyeti: Mavri Mira Cemiyeti’nin zararlı
çalışmalarına karşı Trakya ve çevresini savunmak amacıyla
kurulmuş yararlı bir cemiyettir.
18. Sivas Kongresi’nde alınan bazı kararlar Milli Mücadele’nin
merkezileşmesine yöneliktir. (II. ve III.)
Manda ve Himaye’nin kabul edilmemesi doğrudan bağımsızlıkla ilgili bir maddedir.
(Cevap E)

Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova ve çevresini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak amacıyla kurulmuş yararlı bir cemiyettir.
Wilson İlkeleri Cemiyeti: Ulusal bağımsızlık ilkesine ters
düşen Amerikan mandası fikrini savunan Türkler tarafından
kurulmuştur.

19. Mustafa Kemal Atatürk Milli egemenliğe oldukça önem vermiştir. Mebusan Meclisi’ne seçilen vekillerin vekilliğini yine
kabul ettirmiş, padişahın durumuna ileride TBMM’nin karar
vereceğini TBMM’ye bırakmıştır. Başkomutan yetkisinin ise
bir kişiye büyük yetkiler vermesi milli egemenliğe uygun değildir.

(Cevap C)

14. Amasya Genelgesi’nde alınan kararlar yeni bir milli bağımsızlığa ve milli egemenliğe dayalı devlet kurulacağının işaretini vermiştir. Misakımilli ve TBMM’nin açılması bu süreçte
bir gelişmedir. Padişah Mebusan Meclisi’ni Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 1918 sonlarında kapatmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)

20. Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınna kararların ihtilalci kararlar olduğunu söyleyebiliriz. Islahatçı olsaydı var olan düzende yeni bazı düzenlemeler öngörürdü.
(Cevap A)
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Lozan Konferansı’nda Türk tarafının isteği ve ısrarı üzerine
Boğazlarla ilgili görüşmelere katılmak üzere SSCB, Ukrayna ve Gürcistan davet edilmiştir.
(Cevap E)

2.

Mustafa Kemal Paşa, Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi, İsmet Paşa’nın temsil etmesini istiyordu. Bu sebeple Dış işleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in istifası üzerine önce bu göreve getirilen İsmet Paşa, daha sonra Türk delegasyonu başkanı olmuştur. Heyette İsmet Paşa’dan başka Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur ile mali müşavir olarak Hasan Saka ve Celal
Bayar gibi isimler de bulunmaktaydı.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

8.

Ünlü edebiyatçımız Yahya Kemal Beyatlı, I. Dönem Lozan Konferansı’na basın danışmanı olarak katılmıştır.
(Cevap A)

3.

9.

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nın başkanlığını İngiltere temsilcisi Lord Curzon yapmıştır. Konferansta
ayrıca meseleleri incelemek üzere üç komisyon kurulmuş;
bu komisyonların başkanlıkları da İngiltere, Fransa ve İtalya
arasında paylaştırılmıştır.

TARİH SORU BANKASI

İskenderun Sancağı, Misak-ı Millî sınırları içinde mütalaa edilmesine rağmen 1921 Ankara Antlaşması’nda millî sınırlar dışında kalmıştır. Böylece İskenderun Sancağı, Suriye ile birlikte Fransız mandası altına girmiştir. Bu arada 1923 yılında
Tayfur Sökmen’in başkanlık ettiği “Antakya-İskenderun ve
Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” kurulmuş ve kurulan bu
cemiyet, bölgenin Türkiye’ye katılması yönünde faaliyetlerini sürdürmüştür.
Tayfur Sökmen, 1938’de kurulan Hatay Devleti’nin ilk ve
son başkanıdır.
(Cevap B)

5.

A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Londra Konferansı’nın sonuçları arasında yer alır. Fakat İtalyanların işgal ettiği Anadolu topraklarını boşaltmaya başlaması II. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır. Ancak Eskişehir-Kütahya Savaşı’nda Türk ordusu yenilince İtalya bu kararını askıya almışsa da Sakarya zaferinden sonra Anadolu’da işgal
ettiği yerleri tamamen boşaltmıştır.
(Cevap B)

(Cevap C)

4.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından
sonra imzalanan Mudanya Mütarekesi’nde; A, B, C, E seçeneklerinde belirtilen kararlar alınmıştır. Ancak mütarekede
Batı Trakya’dan bahsedilmemiştir, çünkü Batı Trakya Balkan
Savaşları sonrası yani Mudanya Mütarekesi’nden önce kaybedilmiştir.

Lozan Konferansı’nda İstanbul Rumlarının Türk mahkemelerinde kendi dilleriyle ifade vermelerine izin verilmiştir. Bu
sebeple III. seçenekte verilen ifade yanlıştır.

Güçler birliği ilkesi, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin
tek elde toplanmasıdır. Genellikle olağanüstü durumlarda
hızlı kararlar alabilmek için uygulanır. 1921 Anayasası da olağanüstü koşullarda hazırlanmış çok kısa bir anayasadır ve
bu anayasayla yasama, yürütme yetkisi TBMM’ye verilmiştir. İstiklal Mahkemelerinin açılmasıyla daha sonradan yargı
yetkisi de TBMM’ye geçmiştir. 1921 Anayasası’nda milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. Ankara 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olmuştur. Bu nedenle
devletin başkenti 1924 Anayasası’nda belirtilmiştir.
(Cevap B)

10. Millî Mücadele döneminde (1919-1922) yaşanan en büyük
fikir ayrılığı “saltanatın kaldırılması” konusunda olmuştur.
Mustafa Kemal’in silah arkadaşları da dahil olmak üzere büyük bir kesim bu fikre karşı çıkmıştır. Görüş ayrılıklarının Meclise en sert şekilde yansıdığı diğer bir olay ise Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal’e TBMM yetkilerinin verilmesi konusu olmuştur. Çoğunluğun oyuyla bu yetki 3 ay süreyle Mustafa Kemal’e verilmiştir.
(Cevap D)

11. l. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM ile Rusya arasında 16 Mart
1921’de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Sevr geçersiz hâle gelmiştir (l). Yine bu antlaşmayla doğu sınırımız çizilmiştir (ll) ve Osmanlı ile Çarlık Rusya’nın arasındaki tüm antlaşmalarda hükmünü yitirmiştir (lll).

Lozan Konferansı’nda İstanbul’daki Rumlara tanınan hakların hepsi Batı Trakya’daki Türkler için de geçerli sayılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap E)

6.

Lozan Konferansı’nda Türk temsilcisinin başkanlığında ve
Milletler Cemiyeti himayesinde uluslar arası bir Boğazlar Komisyonu kurulması kabul edilmişti. Bu komisyonda Türk temsilcinin yanı sıra Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, SSCB,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ın temsilcileri bulunacaktı. ABD, bu komisyonda yer almamıştır.
ABD, Lozan konferansına gözlemci olarak katılmıştır. Bu
sebeple antlaşmada imzası yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

12. 1921 Anayasası kapsamındaki bazı maddeler şu şekildedir:

(Cevap A)

Yasama, yürütme, yargı yetkileri TBMM’ye aittir (Güçler Birliği İlkesi).
Bakanlar, “Meclis Hükümeti” esasına göre teker teker meclis tarafından mutlak çoğunlukla seçilecektir.
1921 Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
maddesi yer almış, ancak rejimin adı açıkça belirtilmemiştir.
Rejimin adı 1921 Anayasası’nda 1923’te yapılan değişiklikle konmuştur.
(Cevap A)
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13. TBMM’de hükûmetin kurulması konusunda uygulanan “Meclis Hükûmeti Sistemi”nde, çoğunluğun oyunu almış olan
Meclis üyeleri aynı hükûmette görev alıyordu. Fakat aralarında görüş ayrılıkları bulunan bakanların hükûmette uyum
içinde çalışması çok zordu. Bu nedenle sık sık hükûmet bunalımları yaşanıyordu. TBMM bu sıkıntının giderilmesi ve
hükûmet üyeleri arasında görüş birliği sağlamanın kolaylaştırılması için, birtakım değişiklikler yaptı. Yapılan bu değişiklikle TBMM başkanı tarafından aday olarak seçilen milletvekilleri, oy çoğunluğunu sağladığı takdirde hükûmeti kurabiliyordu.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

17. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra
TBMM, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir. Böyle davranılmasının sebebi, savaş
ortamında hızlı kararlar alıp zaman kazanabilmekti. Mustafa Kemal’in Meclisin yetkilerine dayanarak çıkardığı ilk kanun “Tekalif-i Milliye Emirleri”dir. Bu emirler aracılığı ile ordunun ihtiyaçları kısa zamanda karşılanmış ve askerlerin de
moral gücü artmıştır. Mustafa Kemal’in hükûmet başkanlığını bırakması daha önceki bir tarihte 24 Ocak 1921’de gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

(Cevap D)

18. Batum, l. İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile imzalanan
“Moskova Antlaşması” ile Gürcistan’a bırakılmıştır. Moskova Antlaşması’nda alınan bu karar daha sonra Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas devletleri (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan) ile imzalanan Kars Antlaşması’nda da aynen yer almıştır. Ayrıca bu antlaşma ile Nahçıvan bölgesine özerklik
verilmiş ve taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık, güvenlik konularında ortak tedbir alınması kararlaştırılmıştır.

14. Londra Konferansı, l. İnönü Savaşı’nda Türk ordusunun galip gelmesi üzerine düzenlenmiştir. Konferansta Sevr Antlaşması küçük değişiklikler yapılarak TBMM’ye kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

Ankara Antlaşması ise, Londra Konferansı’ndan sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

Çerkez Ethem İsyanı l. İnönü Savaşı esnasında bastırılmıştır. Bu nedenle Londra Konferansı’na herhangi bir etkisi olmamıştır.

15. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan savaşlardan sonra,
3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması ile, Ermeniler Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçerek Sevr
Antlaşması’nı tanımadıklarını beyan etmişlerdir. Ermenilerin
işgal ettikleri yerleri boşaltmasıyla doğu sınırımız; Ardahan’ın
bir bölümü ve Artvin dışında bugünkü halini almıştır. l. İnönü Zaferi ise 6-10 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi’nde yapılan ilk savaş ve ilk galibiyettir.

(Cevap C)

19. Milli edebiyatın önde gelen isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) tarihi ve sosyal olayları romanlarında konu edinmiştir. Bu vesileyle Tanzimat dönemi ile Atatürk
Türkiyesi arasındaki sosyal değişiklikleri, bunalımları ve görüş ayrılıklarını romanlarında işlemiştir. “Yaban” adlı eserinde de kurtuluş savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyünü konu
edinmiştir.
Yakup Kadri, Anadolu Ajansı’nın kurucularındandır. Ayrıca 1932–1935 yılları arasında etkin olan "Kadro Hareketi"nin öncülerindendir.

Gümrü Antlaşmasını Kazım Karabekir imzalamış ancak
SSCB’nin Ermenistan’ı işgaliyle bu antlaşma onaylanamamıştır.

(Cevap C)

16. Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türklerin mübadele
edilmesi kararı Lozan Antlaşması kapsamındadır. Buna göre; Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları dışındaki Türkler
ve Rumlar karşılıklı olarak yer değiştireceklerdi.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

20. Fener-Rum Patrikhanesi yürüttüğü siyasal çalışmalarla Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen bir kurumdu. Bu
nedenle, yeni Türk Devleti Lozan Konferansı’nda bu kurumun kendi sınırları dışına çıkarılmasını istemiştir. Ancak bu
isteği Antlaşma devletlerince kabul edilmemiş, patrikhane
siyasi faaliyette bulunmaması şartıyla İstanbul’da bırakılmıştır.
(Cevap A)
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Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir. Bu karar sayesinde ordunun tamamen
dağılması engellenmiştir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap E)

7.

Kütahya Eskişehir Savaşları düzenli ordunun Batı Cephesi’nde aldığı tek yenilgidir. Bu savaşta ordumuz Sakarya’nın
doğusuna çekilmiştir. Dolayısıyla ordunun taarruz gücüne
ulaştığı söylenemez.

Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda Türk ordusunun galip
gelmesi üzerine yapılan Mudanya görüşmelerinde İstanbul
ile Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılmış ve Doğu Trakya’nın on beş gün içinde boşaltılması kararı alınmıştır. Batı
Trakya, Balkan Savaşları sonunda kaybedildiğinden bu konu ile ilgili görüşmeler yapılmamıştır.

Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi
üzerine Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir. Ancak Batı cephesinin ikiye ayrılması, düzenli ordunun kurulması esnasında olmuştur.
Sakarya Savaşında Yunan ordusuna General Anastasios Papulas komuta etmiştir.

(Cevap C)

(Cevap D)

3.

l. İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferidir. Bu
başarı içte ve dışta birçok önemli gelişmeye ortam hazırlamıştır. Ancak; İtalyanların Anadolu’dan çekilmeye başlaması ll. İnönü Zaferi’nden sonra yaşanmıştır.
I. İnönü Savaşı Yunan kaynaklarında “Avgin Savaşı” olarak geçmektedir.
(Cevap E)

4.

TARİH SORU BANKASI

8.

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan konular yeni Türk devletinin toprak bütünlüğü ve ekonomik bağımsızlığı ile ilgili
öncelikli konulardı. Bu yüzden konferans görüşmelerinin kesilmesine neden olmuştur. Fakat On İki Ada meselesi Lozan’da Türkiye’nin önceliği değildi. Ayrıca 1912 Uşi Antlaşması’ndan beri de bu adalar İtalyan işgalinde idi. Bu yüzden
On İki Ada’nın geleceği görüşmelerin kesilmesine etki etmemiştir.

İkinci TBMM (1923-1927) döneminde yaşanan kabine bunalımı, 1921 Anayasası’nda belirtilen “Meclis Hükûmeti Sistemi”nin tıkanmasından dolayı gerçekleşmiştir. Bu sistemde hükûmet işleri, Meclis içinden çoğunluğun oylarıyla seçilmiş bakanlar yoluyla yürütülüyordu. Fakat Meclis içindeki çekişmeler hükûmete de yansıyor, bakanlar arasındaki
uyumsuzluk, hükûmetin işleyişini engelliyordu. Bu bunalım
Cumhuriyetin ilanıyla çözümlenmiş, Meclis Hükûmeti sistemi terk edilerek “kabine sistemi”ne geçilmiştir.
(Cevap C)

9.

Azınlıklara verilen ayrıcalıkların hepsi Lozan Antlaşması ile
kaldırılmış ve tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Antlaşmada, azınlıkların kanun ve hukuk düzeni içinde Türklerle eşit haklara sahip olduğu belirtilmiştir.
(Cevap A)

II. Dönem Lozan Konferansı sürerken TBMM 7 Haziran
1923’te Osmanlı hükümetinin imzaladığı tüm anlaşmaları feshetmiştir.

5.

Kurtuluş Savaşı’nda, Doğu cephesinde yapılan savaşlarda
Türk ordusu galip gelmiş ve Ermenilerle Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır (3 Aralık 1920). Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltırken, 1878 Berlin Antlaşması ile
kaybedilen Kars ve çevresi tekrar Türkiye topraklarına katılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. Lozan Konferansı’nda, en çok tartışılan konu kapitülasyonlar olmuş ve bu sorun, Türkiye’nin lehine çözümlenerek yabancılara tanınan tüm ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Böylece Türkiye, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, ilk iş olarak da yabancıların ellerindeki işletmeleri ulusallaştırma girişimlerine
başlamıştır.
Lozan görüşmeleri yapıldığı sırada ABD’li bir şirkete
“Chester Projesi” adı altında Musul bölgesine demiryolu
ve liman yapımı hususunda imtiyaz verilmiştir. Ancak bu
proje uygulanamamıştır.
(Cevap B)
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11. Lozan Antlaşması’yla çizilen Suriye sınırında, Hatay, Fransa
mandasındaki Suriye’ye bırakılmıştı. Fransa’nın 1936 yılında Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmasıyla Hatay
sorunu tekrar gündeme gelmiş ve Hatay 1939 yılında anavatana katılmıştır. Boğazlar, Lozan Antlaşması’yla başkanı
Türk uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Ancak Avrupa’daki hızlı silahlanma nedeniyle bu konu tekrar gündeme
gelmiş ve 1936 yılında imzalanan “Montrö Sözleşmesi” ile
boğazların denetimi tamamen Türkiye’ye geçmiştir. Savaş
tazminatı konusu ise Lozan’da çözümlenmiş ve bir daha
gündeme gelmemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

(Cevap E)

16. Büyük Taarruzun başarıya ulaşmasından sonra İtilaf Devletleri ile 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkesi imzalanmıştır. Bu
ateşkes İtilaf Devletleri açısından bir başarısızlıktır. Dolayısıyla Anadolu’daki başarısızlığından dolayı İngiltere’de Loyd
George Hükûmeti istifa etmiş ve hükûmet değişmiştir.
(Cevap B)

17. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi üzerine TBMM,
ordunun başına “Başkomutan” unvanıyla Mustafa Kemal’in
geçmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla 5 Ağustos 1921’de
“Başkomutanlık Yasası” çıkarılmış Mustafa Kemal’e Meclisin de yetkileri verilerek orduya komuta etmek üzere cepheye yollanmıştır.

12. “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı kitap Milli Mücadele Dönemi
tanıklarından Halide Edip Adıvar (1884-1964) tarafından kaleme alınmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda onbaşı rütbesiyle mücadele veren Halide Hanım, bu dönemdeki anılarını eserlerine yansıtmıştır.
Halide Edip Adıvar, Sakarya Savaşı sırasında “Onbaşı”
rütbesi almış, savaştaki yararlılıklarından dolayı kendisine “İstiklal Madalyası” verilmiştir.

(Cevap B)

13. l. İnönü Savaşı’nı düzenli ordunun kazanması üzerine Antlaşma devletleri barış önerisinde bulunmuşlardır. Düzenlenen Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nın maddeleri
biraz daha hafifletilerek TBMM’nin önüne sürülmüş, TBMM
ise buna karşılık Sevr Antlaşması’yla taban tabana zıt olan
Misakımilli’yi öne sürmüştür. Konferanstan bir sonuç alınamaması üzerine İngiltere, Yunanistan’a yeni bir savaş için
hazırlanması emrini vermiştir. Bunun üzerine de Yunanistan’la ll. İnönü Savaşı patlak vermiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

18. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler İstiklal Savaşı’nın finansman kaynakları arasında yer almaktadır. Fakat
Milli Mücadele döneminde Almanya’nın mali yardımı söz konusu değildir. Çünkü Almanya Versay Antlaşması ile büyük
miktarda savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmiştir. Dolayısıyla Almanya bu mali sıkıntı ile uğraşmış ve Milli Mücadele’ye mali yardım yapmamıştır.
(Cevap B)

(Cevap D

14. Çarlık Rusyası, l. Dünya Savaşı sürerken yıkılmış yerine 1917
Ekim devrimiyle sosyalist, Sovyet Rusya Devleti kurulmuştur. Yeni kurulan bu devlet, düşmanların ortak olması, sınırların güvenliğini sağlamak ve kurulan “sosyalist” rejimi güçlendirmek amacıyla Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’ye destek
olmuştur.

19. Meclis Hükûmeti Sistemi, çoğunluğun oyunu alan milletvekillerinin, hükûmeti kurmasıyla oluşan bir sistemdir. Bu sistemde Meclisin başkanı hükûmetin de başkanıdır. Meclisin
işleyişine yönelik bir düzenlemedir, Meclise yönelik tehditleri önleme amacı yoktur.

(Cevap C)

Kütahya-Eskişehir Savaşı’ndan sonra Korgenerallik rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığına getirilen Fevzi Çakmak, Sakarya Zaferi’nin ardından da Meclis’ten mareşallik rütbesini almıştır. Atatürk’ten sonra Türkiye’de bu unvana sahip ikinci kişidir.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

15. “Büyük Harbde Şark Cephesi Hareketleri” adlı kitap Mareşal Fevzi Çakmak tarafından kaleme alınmıştır. Asker ve siyaset adamı Fevzi Çakmak (1856-1950), Osmanlı Devleti’nin
son zamanlarında sarayın gözde askerlerinden biriydi. 1919
yılı başlarında Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde Harbiye nazırı olarak görev yapmıştır. Anadolu’da direniş başlayınca milli mücadeleye destek vermek için Anadolu’ya geçen Fevzi Paşa,
ilk TBMM’ye Kozan milletvekili olarak katılmıştır.

(Cevap C)

20. Türkiye Lozan Görüşmeleri esnasında, Sovyet Rusya ile iyi
ilişkiler içerisindeydi. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı’na büyük destek vermişti. ABD ise Anadolu topraklarının paylaşım planlarına ortak olmamış ve Batılı devletler üzerinde güçlü etkisi olan bir devletti. Bu nedenle; Türkiye’nin Sovyet Rusya ve ABD arasında gerilim yaratmak gibi bir amacı olmamıştır.
(Cevap C)
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Rusya, ilk kez 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile kapitülasyonlardan faydalanma hakkını elde etmişti. XVlll. yüzyılda başlayan bu süreç, Çarlık Rusya’sının dağılması ve yerine kurulan Sovyet Rusya’yla Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına kadar devam etti. 16 Mart 1921 yılında TBMM ile
Sovyet Rusya arasında imzalanan bu antlaşma ile Çarlık
Rusyası ve Osmanlı Devleti arasında yapılan tüm antlaşmalar geçersiz sayıldı ve Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını onayladı.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
l. İnönü Savaşı’nda düzenli ordunun başarılı olması üzerine,
Antlaşma devletleri, barış önerisinde bulunmuşlardır. Toplanan Londra Konferansı’nda Antlaşma devletlerinin amacı
Sevr Antlaşması hükümlerini biraz daha hafifleterek TBMM’ye
kabul ettirmekti. TBMM’nin amacı ise Misakımillî’yi dünyaya
duyurmak ve siyasal varlığını kabul ettirmekti Anlaşma devletleri hedeflerine ulaşamazken, TBMM konferansa katılma
amacını gerçekleştirmiştir.
(Cevap D)

(Cevap E)

2.

7.

l. İnönü Savaşı’nda düzenli ordunun, kuvvetçe daha üstün
olan Yunan ordusunu ikinci kez yenmesi, orduya olan güveni pekiştirmiş ve düzenli orduya katılım artmıştır. Bu savaşın sonunda Yunanistan’a güveni azalan İngiltere, TBMM ile
ilişki kurabilmek için Malta’da tutuklu olan kırk Türk’ü serbest bırakmış, İtalya, Anadolu’dan çekilme kararı almış ve
Fransa, TBMM ile temasa geçmiştir. Tüm bu gelişmeler
TBMM’nin otoritesinin daha çok artmasına hizmet etmiştir.
Çerkez Ethem İsyanı ise, l. İnönü Savaşı esnasında bastırılmıştır. Bu nedenle ll. İnönü Savaşı’nın kazanılmasında etkisi olmamıştır.

(Cevap C)

8.

Kazım Karabekir Paşa’nın 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum’a gelmesinden sonra şarkı Vilayetleri Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti daha da güçlenmiştir. Erzurum’da çıkan Albayrak Gazetesi “Vilayet-ı Şarkiyye Ermenistan olamaz” sloganını her gün yenileyerek halkın direniş düşüncesini güçlendirmiştir. TBMM’nin desteğiyle 15. Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşanın Ermeniler üzerinde başlattığı harekât ile
Sarıkamış ve Kars Ermenilerden kurtarılmıştır.

Boğazlar komisyonun kaldırılması, (III)1936 imzalanan Montrö
Boğazlar Sözleşmesi ile gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

9.

(Cevap A)

4.

Yunanistan’ın Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
vermesi, (I) 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nın
kapsamındadır.
Kars’ın Türk topraklarına katılması (II) Rusya’nın l. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi üzerine 1918 yılında imzaladığı Brest-Litowsk Antlaşması ile olmuştur. Bu antlaşma ile Rusya 1878
Berlin Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

3.

TBMM, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenistan’la savaşmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Bu cephedeki mücadeleler sonucunda Ermenistan’la Gümrü Antlaşması imzalanmış ve Ermenistan Anadolu topraklarından çekilmiştir. Anadolu’daki diğer işgal güçleri ise İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dır. İtalya dışında diğer devletlerle
sık sık sıcak çatışmaya girilmiştir. Afganistan’la l. İnönü Savaşı sonrasında bir dostluk antlaşması imzalanmış; ABD ise
Anadolu işgaline hiç katılmamıştır.

Mustafa Kemal’in başkomutanlık görevini üstlenmesinde,
ordunun Eskişehir-Kütahya Savaşlarında yenilip Sakarya’nın
doğusuna çekilmesi etkili olmuştur. Bu yenilgiden sonra
Mecliste çıkan tartışmalarda, ordunun başına Mustafa Kemal’in geçmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Amasya Genelgesi’nden sonra askerlik görevinden ayrılan Mustafa Kemal,
tekrar askerlik mesleğine dönmüştür.

Lozan Antlaşması’nda, yeni Türk devletinin sınırları içinde
yaşayan azınlıkların tamamı Türk vatandaşı olarak kabul edilmişti. Bu nedenle azınlıklara hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır. Bu uygulamanın amacı azınlıkları vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlayarak, ayrılıkçı hareketlerini
önlemektir.
(Cevap C)

10. Tekalif-i Milliye Emirleri, Sakarya Savaşı öncesinde, ordunun
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Mustafa Kemal’in TBMM
adına çıkardığı bir kanundur. Diğer kanunlar doğrudan TBMM
tarafından çıkarılmıştır.

(Cevap C)

5.

Afganistan l. İnönü Savaşı sonrası TBMM ile temasa geçmiş
1 Mart 1921’de bir dostluk antlaşması imzalayarak Misakımillî’ye destek vermiştir. Suriye ile ilişkiler, Fransa Devleti;
Irak ile olan ilişkilerse İngiltere Devleti üzerinden dolaylı olarak yapılmıştır.
Ankara’nın başkent ilan edildiği 13 Ekim 1920 tarihinde
Ankara’da Afganistan elçiliği mevcuttu.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

11. Kütahya ve Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra
TBMM’de uzun süren tartışmalar olmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra, Mustafa Kemal’in “Başkomutan” unvanıyla ordunun başına geçmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 5 Ağustos 1921’de çıkarılan “Başkomutanlık Yasası” ile
TBMM kendi manevi kişiliğinde bulunan başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e devretmiştir.
(Cevap B)
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12. Sakarya Savaşı’nın büyük bir zaferle sonuçlanması ve Yunan ordusunun saldırıdan savunmaya geçmesi, Kurtuluş Savaşı’nı Türklerin kazanacağı ihtimalini güçlendirmiştir. Bu gelişme üzerine Fransa, barış önerisinde bulunmuş ve Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu durum Fransa’nın TBMM ile
iyi ilişkiler kurmak istediğinin göstergesidir.
(Cevap A)

13. “Milli Mücadele Hatıraları” adlı kitap Ali Fuat Cebesoy’a
aittir. Ali Fuat Cebesoy (1882-1968), Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile aynı sınıfta eğitim almıştır. Trablusgarp savaşı, Balkan savaşı ve I. Dünya Savaşında Kanal cephesinde
büyük başarılar göstermiştir. Sivas Kongresi sonrasında Kuvayı Milliye komutanı olarak görevlendirilmiş, daha sonra
Moskova büyükelçiliğine atanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ
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• Çarlık Rusya’sı ile Osmanlı arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacak
• Her iki devlet de ekonomik ve siyasal antlaşmalarla ilişkilerini geliştirecek

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap B)

• Rusya, Misakımilli’yi kabul edecek

Moskova Antlaşması Dış işleri bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk öncülüğünde Rıza Nur ve Ali Fuat Paşanın katıldığı bir heyet tarafından imzalanmıştır.

Ali Fuat Cebesoy, Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi olan
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında
yer almış, Atatürk’e yapılan İzmir Suikasti nedeniyle tutuklanmış ancak beraat etmiştir. 1947-1950 yılları arasında TBMM Başkanlığı da yapan Ali Fuat Paşa 1968 yılında vefat etmiştir.

14. Lozan Antlaşması’nda, Batı Trakya (Gümülcine, Selanik)
Türkleri ile İstanbul Rumları dışındaki Türk ve Yunan halkın
karşılıklı olarak yer değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Yunanistan’la, 1923-1930 yılları arasında sorunlar yaşanmıştır. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının devreye girmesiyle sorun barışçı bir şekilde çözümlenmiş ve Lozan kararları uygulanmıştır.

17. Moskova Antlaşması, I. İnönü Zaferi’nden sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanmıştır. 1920 yılında imzalanan
anlaşmanın bazı maddeleri şöyledir:

18. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi üzerine düzenli ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Bu sırada
TBMM’de ordunun başına başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal’in geçmesi yönünde, tartışmalar yaşanmıştır. Mustafa
Kemal’in de onayıyla Başkomutanlık fikri kabul edilmiştir. 3
ay süreyle sınırlı tutulan bu görevin yanı sıra, kararların hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için TBMM’nin yetkileri de Mustafa Kemal’e devredilmiştir. Mustafa Kemal, bu yetkiye dayanarak yasa gücünde emir çıkarma yetkisine sahip olmuştur.
(Cevap A)

15. Kuvayımilliye, 1920 yılı sonlarında düzenli ordunun kurulmasıyla, orduya dahil olmuştur. Bu birlikler, düşman işgalini yavaşlatmada, güney cephesindeki savaşlarda ve TBMM’ye
karşı çıkan isyanların bastırılmasında büyük fayda sağlamıştır. Bu ayaklanmalardan biri olan Yozgat Ayaklanmasının bastırılması için Çerkez Ethem’den faydalanılmıştır. II. İnönü Savaşı ile Menemen Olayı’nda ise düzenli ordunun gücünden
faydalanılmıştır.

19. Sakarya Savaşı’nda düzenli ordunun zafer kazanması üzerine İtalya, Anadolu topraklarını terk etmiş; Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Buna rağmen Sevr Antlaşması’nın bazı düzeltmelerle kabul edilebileceğini uman ve Yunanistan’a zaman kazandırmak isteyen Anlaşma devletleri,
Türk-Yunan Savaşı’nı sona erdirecek, çıkarlarına uygun bir
ateşkes önerisini TBMM’ye iletmişlerdir. İstanbul’un işgali ve
Londra Konferansı kronolojik olarak Sakarya Savaşı’ndan
önce meydana gelmiştir.

(Cevap B)

(Cevap A)

I. İtilaf Devletlerinin, barış görüşmeleri için TBMM Hükûmetini Londra Konferansı’na çağırması,
II. İtalya’nın esir değişikliği konusunda TBMM’yi muhatap
alarak masaya oturması
İtilaf Devletlerinin, TBMM’nin siyasi varlığını tanıdıklarının
göstergesidir. Mebuslar Meclisinin açılması konusu, bir iç
meseledir.

KAPLAN AKADEMİ

16. Bir devletin varlığını tanımak, o devletle herhangi bir konuyu görüşmek üzere masaya oturmakla mümkündür. Bu doğrultuda;

(Cevap C)

20. Ankara Antlaşması, Sakarya Savaşı’nda elde edilen başarı
üzerine TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Fransa Anadolu topraklarındaki isteklerinden vazgeçmiş ve Hatay dışında güney sınırımız çizilmiştir. Fransa’nın
TBMM’nin siyasi varlığını kabul etmesi, Anlaşma devletleriyle arasında görüş ayrılığı olduğunun bir göstergesidir. Londra Konferansı l. İnönü Savaşı sonrası düzenlenmiştir, yani
Ankara Antlaşması’ndan önce yaşanan bir gelişmedir.
(Cevap D)
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Kars Anlaşması: Sakarya Savaşı’nda Yunanlılara karşı kazanılan zafer üzerine, Kafkas devletleri (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ile imzalanmıştır. Moskova Antlaşması sonrası Sovyet Rusya’yla kurulan olumlu ilişkiler, Sovyetlere bağlı Kafkas devletleriyle de bir anlaşma zemininin kurulmasında etkili olmuştur. Başkomutanlık Meydan Savaşı Kars Antlaşması’ndan sonra yaşanan bir gelişmedir. Dolayısıyla Kars
Antlaşması’na herhangi bir etkisinin olması söz konusu değildir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap E)

7.

Kars Antlaşmasını TBMM’yi temsilen Kazım Karabekir imzalamıştır.
(Cevap C)

2.

• Devlet kurmak isteyen azınlıklar
• Düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvayımilliye
komutanları
• Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla taşrada otoriteyi ele
geçirmek isteyen aileler
• TBMM’yi çıkarları için tehlike gören Anlaşma devletleri
de isyanların en büyük destekçisi olmuştur.

(Cevap C)

4.

(Cevap A)

8.
TARİH SORU BANKASI

I. İnönü Savaşı’nı düzenli ordunun kazanması üzerine Anlaşma devletleri, Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek
için Londra Konferansı’nı düzenlediler. Bu konferansa TBMM
Hükûmeti dolaylı olarak davet edildi, çünkü TBMM Hükûmetinin doğrudan davet edilmesi onun siyasi varlığını tanımak
anlamına gelmekteydi. Sevr Anlaşması’nı kabul etmeyen
TBMM Hükûmetinin, Türklerin tek temsilcisi olması anlaşma
devletlerinin çıkarlarıyla uyuşmadığından anlaşma devletleri bu duruma karşıydı.
“Ateşten Gömlek” Halide Edip Adıvar’ın 1922 yılında kaleme
aldığı roman türündeki eseridir. Halide Edip Hanım, Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev
yapmış, sivil olmasına rağmen Sakarya Savaşı sırasında onbaşı rütbesi almıştır. Cephedeki başarıları sayesinde başçavuşluğa yükselen Halide Hanım savaştaki yararlılıklarından
ötürü İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Cephedeki bu
deneyimlerinin Kurtuluş Savaşı’nın değişik yönlerini romanlarında gerçekçi biçimde dile getirebilmesine büyük katkısı
olmuştur.

10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması Britanya İmparatorluğu, Fransa, Japonya, İtalya, Belçika, Yunanistan,
Polonya, Ermenistan, Portekiz, Hicaz Krallığı, Sırp, Hırvat ve
Sloven Krallığı, Romanya Çekoslovakya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. Antlaşmada ABD ve Sovyet Rusya’nın imzası yoktur.
Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti Mehmed
Hadi Paşa, Rıza Tevfik Bey ve Reşat Halis Bey’den oluşuyordu. TBMM bu kişileri 1927’de çıkardığı bir kanunla
vatan haini ilan etmiş ve yurttan çıkarmıştır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

Düzenli ordunun Sakarya Savaşı’ndaki başarısı TBMM Hükûmeti ile olan diplomatik girişimleri hızlandırmıştır. Fransa’yla Ankara Antlaşması, Kafkas devletleri (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Rusya’yla imzalanan Moskova Antlaşması’nın tekrarı niteliğinde
olan bu antlaşma ile Kafkas sınırımız bugünkü halini almıştır. Diğer seçenekler Kars Antlaşması’ndan önce gerçekleşen olaylardır.

Moskova Antlaşması, I. İnönü Savaşı’ndan sonra 16 Mart
1921’de Sovyet Rusya ile imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Anlaşma devletlerine karşı güney sınırının güvenliğini sağlarken TBMM de büyük bir devletin desteğini alarak doğudaki askerî birliklerini rahatça batıya kaydırabilmiştir. Her iki devletin de çıkarlarına hizmet eden Moskova Antlaşması’nın paragrafta verilen maddesinde Sevr Antlaşması kastedilmiştir
(Cevap B)

9.

(Cevap C)

5.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin dağıtılmasından sonra,
seçimler yapılarak 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM açılmıştır. Fakat millî mücadeleyi yok etmek isteyen çeşitli gruplar TBMM’ye karşı isyan başlatmışlardır. Bu grupları dört kategoride sınıflandırabiliriz:
• Halkın dini duygularını sömüren İstanbul Hükümeti

I. Dünya Savaşı’nda, Anlaşma Devletleri blokunda yer alan
İtalya, gizli antlaşmalarla kendisine vaad edilen İzmir’i, savaş sonrasında Yunanistan’a kaptırmıştır. Bunun üzerine bir
de TBMM’nin üst üste aldığı askerî ve siyasi başarılar eklenince İtalya Anadolu’dan çekilme kararı almıştır. II. İnönü Savaşı’ndan sonra işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlayan
İtalya Sakarya Savaşı sonrası tamamen ülkeyi terk etmiştir.
(Cevap A)

3.

Kars Antlaşması Sakarya Savaşı’nın düzenli ordu tarafından
kazanılması üzerine Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas devletleri ile TBMM arasında imzalanmıştır (1921). Bu antlaşma ile
Türkiye’nin Kafkas devletleriyle olan sorunları çözümlenmiş
ve Kafkas sınırı kesinleşmiştir.

(Cevap B)

10. I. İnönü Zaferinde sonra Londra Konferansı’nın Sakarya Zaferinden sonra Ankara Antlaşması’nın imzalanması Mustafa
Kemal’in Kurtuluş Savaşı başında söylediği “Siyasi zaferler,
askerî başarılarla kazanılacaktır” sözünü doğrular nitelikte
gelişmelerdir.
1921 Ankara Antlaşması’nı Franklin Boullion ve Yusuf Kemal Tengirşenk imzalamıştır.
(Cevap E)
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11. Padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerinin TBMM’ye
geçmesi 1921 Anayasası ile olmuştur. Çünkü 1921 Anayasası’nda yasama ve yürütme yetkisi ile dini yetkiler TBMM’ye
devredilmiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Moskova Antlaşması Ali Fuat Cebesoy , Yusuf Kemal Tengirşenk ve Rıza Nur tarafından imzalanmıştır. Cebesoy, milletvekili olarak başladığı siyasi yaşamında Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularından birisi olmuş ve sonrasında İzmir suikastı sanığı olarak Orgeneral rütbesindeyken İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanmıştır. 1939’dan sonra siyasete dönerek
TBMM başkanlığı, Bayındırlık bakanlığı yapmıştır.
1948’den itibaren siyasete Demokrat Parti’de devam eden
Ali Fuat Cebesoy 27 Mayıs askeri darbesinden sonra Yassıada Mahkemeleri’nde yargılanmıştır.

12. Antlaşma Devletleri I. İnönü Savaşı’nda başarısız olan Yunanistan’a zaman kazandırmak ve istekleri doğrultusunda bir
antlaşma yapmak için Londra Konferansı’nı düzenlemiştir.
Bu konferanstan bir sonuç alınamaması üzerine Antlaşma
Devletleri Sakarya Savaşı sonrası tekrar diplomatik girişimlerde bulunmuşlardır. TBMM, 1922’de yapılan bu barış önerilerini, bağımsızlığa aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.

(Cevap A)

17. Başkomutanlık yasasıyla böyle bir yetkiye sahip olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk aslında milli egemenliğe oldukça
önem veren bir kişidir. Ancak Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın
kaybedilmesi ve Ankara’nında tehlikeye düşmesi sonrası
olağanüstü bir durum söz konusu olunca böyle bir durum
ortaya çıkmıştır.

(Cevap B)

13. Kurtuluş Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken TBMM çalışmalarının sürdürülmesi halk egemenliğinin sürekliliğine
önem verildiğini gösterir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

18. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.” savunma taktiğiyle, Yunanistan’ın
büyük bir yenilgiye uğratıldığı savaş Sakarya Savaşı’dır. 23
Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen savaş
sonunda Yunanistan saldırıdan savunmaya geçmiş, Türk ordusu ise yüzyıllar sonra ilk kez taarruz gücüne ulaşmıştır.
(Cevap B)

14. Misakımillî kararlarının ilk maddesi “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.” ifadesidir. Ulusal sınırlar Mondros imzalandığı sırada Türk ve Müslüman çoğunluğu olan
Osmanlı topraklarını kapsar. Bu nedenle Türkiye, Mondros
imzalandığında Osmanlı sınırlarında olan Musul’un kendisine verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

19. Özellikleri verilen antlaşma, 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’dır. Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla tamamlanmasından sonra Anlaşma devletleri ile imzalanan Mudanya Ateşkesiyle Millî Mücadelenin silahlı mücadele dönemi sona ermiş, diplomatik dönemi başlamıştır. Bu
antlaşmayla Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan kurtarılmış, Misakımillî sınırları büyük ölçüde gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

15. Türkiye ile Yunanistan arasındaki en büyük sorun 1923 ve
1930 yılları arasında neredeyse iki ülkeyi savaşa götüren Nüfus Mübadelesi (değiş-tokuş) konusudur. Bu sorunun yaşanmasında Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde İstanbul’da çok fazla Rum bırakmak istemesi etkili olmuştur. 1930’da savaş ihtimali gündeme gelmiş fakat iki ülke Cumhurbaşkanlarının müzakereleri sonucu sorun çözülmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

20. Seçeneklerde verilen sorunlardan yalnızca Osmanlı borçları meselesinin egemenlikle ilgisi bulunmamaktadır. Diğer seçenekler, Anlaşma devletlerinin Türkiye üzerindeki ekonomik, politik, kültürel egemenliklerini devam ettirmeye yönelik sorunlardır.
(Cevap B)
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Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde Ermeniler ile imzalanmıştır. Ancak Afganistan ile dostluk antlaşması daha
sonra I. İnönü Savaşı sonrasında 1 Mart 1921’de yapılmıştır. Gümrü Antlaşması ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

Atatürk’ün sözünü ettiği antlaşma Lozan Barış Antlaşması’dır. Lozan Barış Antlaşması ile emperyalist devletlerin Türk
ulusuna son vererek Orta Doğu’ya hâkim olma projesi devre dışı kalmıştır. Yeni Türk Devletinin tam bağımsızlığı sağlanmıştır.

Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Mustafa Kemal’e
tepkiler artmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Meclisten
yetkilerini 3 ay süreyle istemiştir. Bunun sonucunda TBMM,
5 Ağustos 1921’de çıkardığı Başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal’e bu yetkileri vermiştir. Böylece bu kanun ile askerî görevine yeniden dönen Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna komutanlık etmiştir.
(Cevap C)

7.

(Cevap D)

Asker ve devlet adamı Ali Fuat Cebesoy’un kaleme aldığı
eserler şöyledir: Milli Mücadele Hatıratı (1953), Moskova
Hatıraları (1955), Mektep Arkadaşım Atatürk (1967), Siyasi
Hatıralar (I. cilt: 1957, II. cilt:1960) ve Mustafa Kemal-Milli Lider.
Cehennem Değirmeni ise bir başka Milli Mücadele önderi
olan Rauf Orbay tarafından kaleme alınmıştır.

3.

l. İnönü Savaşı’nın Türk tarihi açısından en önemli sonucu
düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi olmasıdır. A, C, D, E
seçenekleri de l. İnönü Savaşı’nın sonuçlarındandır. Ama bu
savaşın en önemli özelliği ilk askerî başarımız olmasıdır.
I. İnönü Savaşından sonra İsmet Paşa, albaylıktan (Miralay), tuğgeneralliğe (Mirliva) yükseltilmiştir.
(Cevap B)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

Kurtuluş Savaşı sırasında İstiklal Marşı’nın yazılması için düzenlenen yarışmayı Millî Eğitim Bakanlığı düzenlemiştir. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) tarafından organize edilen yarışmada katılan şiirler beğenilmeyince Mehmet Akif Ersoy’un yazması istenmiştir. Mehmet
Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı şiiri 12 Mart 1921 tarihinde ulusal marş olarak kabul edilmiştir.

8.

(Cevap C)

9.

İstiklal Marşı’nın 1924–1930 yıllarında çalınan bestesi Ali
Rıfat Çağatay’a aittir.

Sovyet Rusya, Türkiye’ye yardımını 1921 yılında büyük oranda artırmıştır. Bunda ilk olarak I. İnönü Savaşı’nın etkisi vardır. 1921 yılı içerisinde II. İnönü ve Sakarya Savaşları da bu
yardımda etkili olmuştur. Yani Sovyet Rusya’nın yardımlarını arttırma sebebi TBMM ordusunun askerî başarılarıdır.

TBMM’nin birinci döneminde milletvekillerinin maaşlarının
% 20’sini iade etmeleri ve sekiz ay maaşsız çalışmaları ülke
çıkarlarını her şeyin üstünde gördüklerini kanıtlayan bir tavırdır. Milletvekilleri şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak
ülke çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
(Cevap A)

5.

İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’na gönderilen heyetin
başkanı seçilmesinde, Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerindeki başarısı ve Genelkurmay Başkanlığı sırasındaki başarılı hizmetleri (I. ve II. İnönü Zaferleri) etkili olmuştur.
Ancak Eskişehir-Kütahya Savaşı kaybedildiği için etkisi olmamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

10. Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıdır. TBMM’nin açılması ile
yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Diğer seçeneklerde verilenler ise bu devletin daha sonra gerçekleştirdiği çalışmalar
olmuştur.
(Cevap D)
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11. Türk kültürü, dili ve sanatının geliştirilmesi amacıyla kurulan
Türk Ocağı örgütünün kurucusu ve ilk genel başkanı Mehmet Emin Yurdakul’dur. Osmanlı Mebusan Meclisinde ve
TBMM’de milletvekillik yapmıştır. İstanbul’un işgalinden sonra Mayıs 1919’da düzenlenen Sultanahmet Mitinginin önde
gelen isimlerindendir. “Türk Şairi”, “Milli Şair” olarak tanınmaktadır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ
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16. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda ve Lozan görüşmelerinde TBMM heyetinin başında yer alan isim İsmet İnönü’dür.
Mudanya görüşmelerindeki başarısı Lozan’a TBMM’yi temsilen gitmesinde etkili olmuştur. Bu görev için Rauf Orbay
da gönüllü olmuş ancak bu isteği Mondros Antlaşması’nda
gösterdiği başarısızlık sebebiyle reddedilmiştir.
(Cevap A)

17. Kars Antlaşması, düzenli ordunun Sakarya Savaşı’nda aldığı galibiyet üzerine TBMM ile Kafkas Devletleri (Azerbaycan,
Ermenistan, Gürcistan) adına Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın önemi “Doğu sınırımızın kesin olarak çizilmesidir”.

(Cevap E)

(Cevap C)

13. TBMM ile 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması’nı imzalayarak
işgal ettiği yerlerden çekilen devlet Fransa’dır. Fransa’nın bu
antlaşmayı imzalamasında güney cephesinde almış olduğu
yenilgiler ve müttefiki İngiltere ile anlaşamaması etkili olmuştur. Ayrıca Fransa bu antlaşma ile bazı askerî araç ve gereçleri Türk ordusuna bırakmıştır.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

12. Gümrü Antlaşması’nda göre, Aras Nehri ile Çıldır Gölü sınır
kabul edilmiştir. Moskova Antlaşmasında Batum dışındaki
doğu sınırımız çizilmiştir. Kars Antlaşması’nda da Moskova
Antlaşması’nın esasları kabul edilmiş ve bugünkü doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.

18. Lozan Antlaşması’na göre; Gökçeada (İmroz), Bozcaada ve
Tavşan adaları Türkiye’ye; Ege adaları (Sisam, Nekarya) Yunanistan’a bırakıldı. On İki Ada ise İtalya’da kaldı.
Lozan Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan on iki ada 1947
Paris Antlaşması’yla Yunanistan’a verilmiştir.
(Cevap B)

19. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından, I. Dünya Savaşı’nın galip devletleriyle İsviçre’nin Lozan kentinde barış
görüşmeleri başlamıştır. Kongrede Türk tarafını İsmet İnönü
başkanlığındaki bir heyet temsil etmiştir. Mudanya Mütarekesi’nde gösterdiği başarı üzerine bu göreve seçilen İsmet
İnönü, konferansta bulunduğu isteklerle kendilerini büyük
devletlerden geri görmediklerini, şartların eşit olduğunu göstermek istemiş ve onlara saygı telkin etmiştir. Bu davranışın
altında diplomatik deneyimsizliği kapamak gibi bir düşünce
bulunmamaktadır.

14. A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler Fransa Devleti’nin
Türklere karşı tutumunun değişmesinde etkili olmuştur. Ancak Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem’in isyan etmesi henüz Kurtuluş Savaşı’nın başlarında gerçekleşmiştir. Bu sebeple Fransa’nın tutum değişikliğinde Çerkez
Ethem İsyanı’nın etkisi olmamıştır.
(Cevap B)

15. Düzenli ordunun Kütahya-Eskişehir savaşlarında Yunanlılara yenilmesinden sonra ordu Sakarya Nehri’nin doğusuna
çekilmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa üç ay süreyle TBMM’nin yetkilerini alarak “Başkomutan” unvanıyla
ordunun başına geçmiştir. Gücü ve morali yerine gelen ordu yapılan Sakarya Savaşı’nda Yunanlıları büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu başarı üzerine TBMM, Mustafa Kemal’e
“Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi” vermiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)

20. Sakarya Zaferi’nden sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması
imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Hatay dışındaki Suriye sınırımız çizilmiştir (l). Taraflar arasındaki savaş hali sona erince
(lll), Fransızlar Anadolu’dan çekilmeye başlamış ve İtilaf Devletleri arasındaki birlik parçalanmıştır (ll).
(Cevap E)
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Kurtuluş Savaşı’nda l. İnönü Zaferi’nden sonra Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkiler artmış ve Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Sovyet Rusya bu antlaşma ile güneydeki topraklarını güvence altına alırken, TBMM’de doğudan gelebilecek tehlikeleri önlemiş ihtiyacı olan cephane ve para yardımını sağlamış oldu.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

Mondros Ateşkesi’nde alınan kararla tüm Osmanlı orduları
terhis edilmişti. Elde yalnızca Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşa ve Cafer Tayyar Paşa’nın komutanlıklarını yaptıkları küçük bir ordu ile Kuvayımilliye birlikleri vardı. Bu kadarlık bir
askerî güçle hem Yunanlıların ilerleyişini durdurmak hem de,
TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak mümkün değildi.
Tüm bu sebepler ve Yunanlıların 22 Haziran 1920 tarihinde
başlattıkları saldırı sonucu başta Bursa olmak üzere stratejik noktaları ele geçirmeleri, düzenli orduya geçişi hızlandırmıştır.

İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa
katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.
Türkiye’de İstiklal Madalyası sahibi üç şehir ve bir ilçe bulunmaktadır. Bunlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa (2016) ve İnebolu’dur. Kanun 29 Kasım 1920 günü
mecliste kabul edilmiş 4 Nisan 1921 günü de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
(Cevap E)

7.

(Cevap C)

Anlaşma Devletleri henüz I. Dünya Savaşı sürerken gizli anlaşmalarla Osmanlıyı aralarında paylaşmışlardı. Bu devletlerden savaş bitiminde kendilerine ayrılan Anadolu topraklarını işgale başladılar. Ancak süreç içinde A, B, C, D seçeneklerinde verilen nedenlerden dolayı devletler arasında görüş ayrılığı yaşandı. Fakat TBMM’ye karşı çıkan isyanlar bir
iç sorundur ve Anlaşma Devletlerinin çıkarlarına hizmet eden
bir durumdur.
(Cevap E)

Bekir Sami Bey Londra Konferansı bittikten sonra kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya ile sözleşmeler akdetmiştir. Bekir Sami Bey’in İngilizlerle 10 Mart 1921’de imzaladığı
anlaşma gereğince bütün İngiliz esirlerinin iadesine karşılık,
Türk esirlerinden İngiliz ve Ermenilere fena muamele edenler iade olunmayacaktı. Fransızlarla imzalanan 11 Mart 1921
ve İtalyanlarla imzalanan 12 Mart tarihli antlaşmalar ise iktisadi imtiyazlar veriyordu. Bu üç anlaşmada millî hâkimiyete, eşitlik prensibine özetle Misakımillî’ye aykırı olduğundan
Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti tarafından reddedilmiştir.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Anlaşma Devletleri önce Londra Konferansı’na, daha sonra
da Lozan Konferansı’na İstanbul Hükûmeti’yle TBMM hükûmetini birlikte davet etmişlerdir. Anlaşma Devletleri böyle
davranmakla iki hükûmet arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak istekleri doğrultusunda bir anlaşma imzalamayı
hedeflemişlerdir. Bu tehlikeyi sezen TBMM, 1 Kasım 1922’de
saltanatı kaldırmış, böylece Türk milletinin muhatap alınacak tek temsilcisi durumuna gelmiştir.
(Cevap B)

(Cevap A)

4.

Sakarya Zaferi’nden sonra İngilizlerle esir mübadelesi yapıldı ve Malta’daki Türk esirler serbest bırakıldı. Ayrıca Ukrayna’yla Dostluk Antlaşması imzalandı. Fransızlar Anadolu’dan
çekildi.

9.

(Cevap C)

Sakarya Savaşı, Atatürk’ün Başkomutanlık yetkisiyle yürüttüğü ilk savaştır. Bu savaş sonunda Yunanlılar saldırıdan savunmaya geçerken Türk ordusunun ll. Viyana kuşatmasından (1683) beri devam eden geri çekilişleri sona ermişti.
(Cevap B)

Ankara Antlaşması, Sakarya Savaşı’nın Türk ordularınca kazanılması üzerine Fransa ile imzalanmıştır. Bu antlaşma ile;
• Hatay, Fransa mandasındaki Suriye’ye bırakılmış ve burada özel bir yönetim sistemi oluşturulması kararlaştırılmıştır.
• Güney Cephesi kapanmış ve Hatay hariç bugünkü güney sınırımız çizilmiştir.
• Fransa, TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti olmuş ve Antlaşma Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları belirginleşmiştir.
• İngiltere, Mudanya Mütarekesi ile resmî olarak TBMM’yi
tanımıştır.

10. Kurtuluş Savaşı’nda;
• İtalya; Antalya, Konya, Muğla gibi güneybatı şehirlerini
KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap E)

• Yunanistan; Başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu’yu
• İngiltere; Marmara Bölgesi ve Samsun, Merzifon, Eskişehir’i
• Fransa; Hatay, Adana, Urfa, Antep, Maraş gibi Doğu Akdeniz ve Güneydoğu illerini işgal etmiştir.
ABD, I. Dünya Savaşı’nda Anlaşma Devletleri tarafında yer
alsa da Anadolu işgalinde yer almamıştır.
(Cevap C)
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11. İtalya, I. Dünya Savaşı sürerken yapılan gizli antlaşmalarla,
Osmanlıyı paylaşma planlarına ortak olmuştur. Savaş bitiminde kendisine vadedilen İzmir’in Yunanistan’a verilmesi,
Anlaşma Devletleri’yle arasının açılmasına sebep olmuştur.
Bunun üzerine bir de Türk ordusunun başarısı eklenince İtalya, II. İnönü Savaşı sonrası işgal ettiği yerlerden çekilmeye
başlamıştır.
İtalya’nın Mondros Ateşkesi’ne dayanarak işgal ettiği yerler şunlardır: Antalya (ilk), Konya, Menteşe Sahilleri (Fethiye, Bodrum), Aydın ilçeleri (Söke, Çine) Burdur, Muğla

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

(Cevap C)

12.

• Lozan Anlaşması ile Karaağaç, savaş tazminatı olarak
Türkiye’ye verilmiş ve Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul edilerek Batı sınırı çizilmiştir.

(Cevap A)

17. Lozan Antlaşması’nda;

• Musul’un Irak’a bırakılması, 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşması ile olmuştur.

• İmroz ve Bozcaada, Türkiye’ye
• Boğazlar, uluslararası bir komisyona

• Hatay, cumhuriyetinin kurulması 1938’de gerçekleşmiştir.

• Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bırakılmıştır.
Musul’un hangi devlete bırakılacağı sorunu Lozan’da çözümlenememiş ve İngiltere ile TBMM arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. 1926’da yapılan Ankara Antlaşması ile de İngiltere yönetimindeki Irak’a bırakılmıştır.

• Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi Sakarya Savaşı sonrası imzalanan Kars Antlaşması ile olmuştur.
• Batı Trakya Balkan Savaşları sonrası Yunanistan’a bırakılmıştır.
(Cevap A)

• 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından sonra;
• Halkın din duygularının kullanılarak kışkırtılması,
• Osmanlı’nın zayıflamasıyla Anadolu’da otoriteyi ele geçirmek isteyen ailelerin bulunması
• Azınlıkların ayrı devlet kurmak istemeleri
• Kuvayımilliye komutanlarının düzenli orduya katılmak istememeleri
gibi nedenlerden dolayı isyanlar çıkmıştır. TBMM iç güvenliği sağlamak ve etkinliğini devam ettirebilmek için Hıyanet-i
Vataniye Kanunu çıkararak suçluları İstiklal Mahkemelerinde yargılamıştır.

(Cevap B)
TARİH SORU BANKASI

13.

16. Eskişehir-Kütahya savaşlarında alınan bu yenilgiden sonra
Mustafa Kemal ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini
emretmiştir. Mecliste yapılan hararetli tartışmalarda, meclisin Kayseri’ye taşınması, Mustafa Kemal’in ordunun başına
geçmesi gibi öneriler gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal ancak meclisin yetkileri kendisine verilirse ordunun başına geçebileceğini bildirmiştir. Bunu istemesinin sebebi ise savaş
ortamında hızlı karar alabilmektir. Çoğunluğun kabulüyle
Mustafa Kemal’e üç ay süreyle TBMM’nin yetkileri ve Başkomutanlık görevi verilmiştir. Mustafa Kemal öncelikle ordunun eksiklerini tamamlamış bundan daha sonra yapılan Sakarya Savaşı’nda da büyük bir zafer elde etmiştir.

18. Eskişehir ve Kütahya Savaşları’nda alınan yenilgi üzerine
Mustafa Kemal Başkomutan olarak ordunun başına geçmiştir. Çok kısa bir sürede orduyu toparlayan ve yapılan Sakarya Savaşı’nda büyük bir başarı kazanan Mustafa Kemal
TBMM tarafından mareşallik unvanıyla ödüllendirilmiştir. Ayrıca bu askerî başarıdan sonra Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
(Cevap B)

(Cevap B)

14. Moskova Antlaşması I. İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya
ile imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Rusya, güney sınırını güvenceye alırken TBMM doğu sınırının güvenliğini sağlayacaktı. Ayrıca Rusya’dan gelecek silah ve cephane yardımıyla ordunun savaş gücü artırılacaktı. Her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet eden bu antlaşma ile Osmanlı ve Çarlık Rusya’sı arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılmış, taraflardan birinin tanımadığı bir senedi diğerinin de tanımaması esası kabul edilerek uluslararası alanda ortak hareket kararı alınmıştır.

15. Moskova Antlaşması düzenli ordunun I. İnönü Savaşı’nda
aldığı askerî başarı üzerine, Sovyet Rusya ile imzalanmıştır.
İki ülkenin de düşmanlarının aynı olması bu antlaşmanın yapılmasında etkili olmuştur. Bu antlaşma ile her iki devlette
birbirinin bağımsızlığı tanımış (I) ve karşılıklı olarak sınırlar
güvence altına alınmıştır. (II)

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

19. Lozan Antlaşması, Başkomutanlık Savaşı, sonrası Anlaşma
Devletleri ile TBMM arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmayla,
İmroz ve Bozcaada Türkiye’de, Ege Adaları ise Yunanistan’da kalmıştır. Ayrıca Yunanistan, Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye vermiştir.

(Cevap C)

20. Gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaşan
Antlaşma Devletleri, savaşın bitmesiyle bu planlarını uygulamaya koymuşlardır. Ancak Düzenli Ordu’nun üst üste aldığı başarılar Anlaşma devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmasına sebep olmuştur. B, C, D, E seçeneklerinde verilenler yaşanan görüş ayrılığının göstergeleridir. Ancak, Gürcistan Antlaşma Devletleri’nden değildir.
(Cevap A)
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Tekalifi Milliye Emirleri Kütahya Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi üzerine ordunun, yiyecek, içecek, giysi, ulaştırma, cephane gibi her türlü eksiğini gidermek için yayınlanmıştır. Mustafa Kemal’in başkomutanlık yetkisiyle yayınladığı bu emirler sayesinde ordu kısa sürede ayağa kalkmış ve
Yunanlılarla yapılan Sakarya Savaşı’nı kazanmıştır.
On maddeden oluştuğu için “On Emir”de denen Tekalifi
Milliye Emirleri “ayni vergi” ve “hizmet vergisi” olarak nitelendirilebilen iki tip kaynak içermekteydi.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
Irak sınırı 1926 tarihli İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması’yla, Suriye sınırı 1939 yılında Hatay’ın anavatana katılmasıyla belirlenmiştir. Yunanistan sınırı ise Lozan’da çözüme
kavuşmuştur. Lozan’a göre Yunan sınırı Meriç Nehri’ne göre çizilmiş, Karaağaç Türkiye’ye verilmiş ve Ege adaları silahsızlanmak şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştır.
(Cevap B)

(Cevap E)

7.
2.

I. İnönü Savaşı’nı düzenli ordunun kazanması üzerine Anlaşma Devletleri; Yunanistan’a zaman kazandırmak ve Sevr
Antlaşması’nı kabul ettirmek için TBMM’yi Londra Konferansı’na davet etmişlerdir. Bu konferanstan bir sonuç alamayacağını bilen TBMM, yinede konferansa temsilci yollamıştır.
Bunun sebebi, hukuki, varlığını anlaşma devletlerine kabul
ettirmek ve Misakımillî’yi uluslararası bir platformda dünyaya duyurmaktır.

3.

Batı Cephesi’ndeki ilk mücadele olan I. İnönü Savaşı’nın kazanılması, diplomatik girişimleri de beraberinde getirmiştir.
Anlaşma Devletleri ile Londra Konferansı, Afganistan’la dostluk antlaşması ve Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapılmıştır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

Türkiye’de İstiklal Madalyası sahibi iki şehir ve bir ilçe bulunmaktadır. Bunlar Kahramanmaraş Gaziantep ve İnebolu’dur. Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920–11 Şubat 1920 tarihleri arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan
1925’te kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir.
Gaziantep’te aynı şekilde halkın kahramanlığı sebebiyle İstiklal madalyasına layık görülmüştür ancak şehir istiklal madalyasını 2008 yılında alabilmiştir. İnebolu ise 9 Nisan 1924
tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir. Urfa İstiklal madalyası almamış 1984 yılında “Şanlı” unvanını almıştır.
(Cevap D)

8.

Lozan’da Boğazların yönetimi, Osmanlı borçları, kapitülasyonlar, patrikhane, yabancı okullar, Irak sınırı, Ermeni yurdu
gibi sorunlar görüşülmüştür. Suriye sınırı ise 1921’de Fransa
ile yapılan Ankara Antlaşması ile çözüme kavuştuğu için Lozan’da sorun olmamıştır.
(Cevap B)

4.

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesi askerlik mesleğinden ayrılmış, Sakarya Meydan Savaşı öncesi ise Başkomutanlık yetkisi ile askerlik mesleğine yeniden dönmüştür.
(Cevap A)

9.

Lozan’a giden Türk heyetinden kapitülasyonlar (lll) ve Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz vermemeleri istenmiştir. Diğer konularda masaya yatırılmış ancak Türkiye lehine
olumlu kararlar çıkmamıştır.

5.

TBMM tüm yurdu temsil eden bir kurumdur. 1921 Anayasası’nda yer alan meclis üyelerinin seçildiği ilin değil, tüm ulusun temsilcileri olmalarının amacı da ülkenin ve ulusun bir
bütün olduğunu göstermek içindir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A

10. Tekalifi Millîye (Millî Yükümlülükler) Kanunu, Mustafa Kemal
Paşa’nın Başkomutan olmasından sonra çıkardığı ilk kanundur. Bu kanunla getirilen yükümlülüklerin amacı, ordunun
ihtiyaç duyduğu silah ve malzeme ihtiyacını temin etmektir.
Sadece I. öncül Tekalif-i Millîye’nin amaçları arasında yer alır.
(Cevap A)
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11. Güçler birliği yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin bir kurumda toplanmasıdır. Kuruluşundan itibaren yasama ve yürütme erkini elinde bulunduran TBMM İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla yargı erkini üstlenmiştir. A, B, C, D seçeneklerinde verilenler kanun çıkarma ile ilgili olup yasama görevleri arasında yer alır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

12. A, B, D, E seçenekleri Milli Mücadele’de kazanılan bir savaştan sonra imzalanan antlaşmalardır. Ancak Brest-Litowsk
Antlaşması I. Dünya Savaşı devam ederken imzalanmıştır.
1917 yılında Rusya’da ihtilal yaşanması sonucu yeni kurulan yönetim bu anlaşmayla I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.

16. İtilaf Devletlerinin 22 Mart tarihli barış önerisi Yunanistan tarafından olumlu karşılamıştır. Çünkü Yunanistan dünya kamuoyuna barış yanlısı olduğunu göstermek istemiştir. Denetlemenin Anlaşma Devletleri tarafından yapılacak olması
Yunanistan’ın lehine bir durum olmasından dolayı önemlidir. Ayrıca Yunanistan zaman kazanmak için bu öneriyi kabul etmiştir. Bu sebeple savaşa hazır olduğu söylenemez.
(Cevap C)

17. Mustafa Kemal bu sözü içeren telgrafı ll. İnönü Savaşı’nın
ne kadar önemli bir zafer olduğunu vurgulamak için İnönü
kahramanı İsmet İnönü’ye göndermiştir.
II. İnönü Savaşı’ndan sonra Batı cephesi birleştirilmiştir.
Komutanlığına da İsmet İnönü getirilmiştir.

Brest Litowsk Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşmadır.

(Cevap A)

13. Bağımsızlığın sağlanması için millî birlik ve beraberliği sağlamak en önemli şarttır. TBMM’nin açılması, direniş cemiyetleri, Kuvayımilliye, kongreler bu birlik ve beraberliği sağlamak için yürütülen faaliyetlerin içerisinde yer alır. Anadolu’daki millî mücadelecilere karşı İstanbul Hükûmeti veya İtilaflar tarafından çıkarılan ayaklanmalar ise birlik ve beraberliğe zarar veren gelişmelerdendir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Mudanya Antlaşması 11 Ekim 1922, Kars Antlaşması 13 Ekim
1921, Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 ve Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihlerinde imzalanmıştır. Buna göre B,
C, D ve E seçeneklerindeki antlaşmalar Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanmıştır. Fakat İstanbul Antlaşması (A) Balkan
Savaşları sonrası Bulgaristan’la imzalanmıştır.
(Cevap A)

14. Soruda verilen tüm savaşlar Türk Devleti’nin savunma yaptığı savaşlardır. Ama Sakarya Savaşı Türk ordusunun son
savunma savaşıdır. Dolayısıyla bu savaştan sonra taarruza
geçmiştir. Yunanlılar ise Sakarya’dan sonra savunmaya geçmişlerdir.

19. Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya saldırısı söz konusu olamaz çünkü İtilaf Devletleri ve Sovyet rejimi arasında bir gerginlik söz konusudur. Dolayısıyla TBMM Sovyet
Rusya ile yakınlaşırken böyle bir tehlike veya saldırıyı önleme amacı taşımamıştır.

(Cevap B)

(Cevap D)

15. Lozan Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’nu yarı-sömürge seviyesine indiren Düyun-ı Umumiye İdaresinin vergi gelirlerini denetlemesi sona erdirildi. Sadece borçların alacaklı devletlere paylaştırılması görevini sürdürmeye devam etti.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

20. 1921’de imzalanan, “Dostluk ve Kardeşlik” başlığını taşıyan
antlaşma Moskova Antlaşması’dır. Moskova Antlaşması 16
Mart 1921’de TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Böylece TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet Sovyet Rusya
olmuştur.
(Cevap D)
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İtilaf Devletleri TBMM’yi tanımak istememişlerdir. Fakat İtalya’nın resmî daveti üzerine TBMM, İstanbul hükûmetinden
ayrı bir heyet olarak Londra Konferansı’na katılmıştır.
Londra Konferansı’nda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Bekir
Sami Bey temsil etmiş; ancak bağımsızlık ilkesine aykırı
şekilde ikili anlaşmalar yapınca görevinden alınmıştır. Bekir Sami Bey’in yerine Dışişleri Bakanlığına Yusuf Kemal
Tengirşenk getirilmiştir.
(Cevap D)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

(Cevap C)

7.
2.

Kıbrıs 1878’de geçici olarak İngiltere’ye bırakılmıştır. Karaağaç’ın tazminat olarak Türkiye’ye verilmesi Lozan Barış Antlaşması’nda yer almıştır. Mudanya Anlaşması’nda Doğu Trakya’nın boşaltılması ve Türk kuvvetlerine bırakılması kararlaştırılmıştır (ll).
(Cevap B)

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanan 16 Mart 1921 tarihli
Moskova Antlaşması ile Batum, Gürcistan’a bırakılmıştı. Böylece Misakımillî’den ilk taviz verilmişti. Sakarya Savaşı’ndan
sonra imzalanan 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması’nda TBMM
Hükûmeti, Batum’un Gürcistan’a ait olduğunu tekrar onaylamıştır. Böylece Batum, Kars Antlaşması ile Misakımillî’ye
aykırı olarak sınırlarımız dışında kalmıştır.

İstiklal Marşı ilk kez Kastamonu’da çıkarılan Açıksöz Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Hüsnü Açıksöz, Ahmed Hamdi Çelen ve Tahir Karauğuz tarafından 1919 ‘da kurulan gazete
günümüzde de Kastamonu’da çıkarılmaya devam etmektedir.

10. Mondros’tan sonra Urfa, Antep ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Adana ise, Fransızlar tarafından işgal
edilmiştir. 15 Eylül 1919’da imzalanan Suriye İtilafnamesi ile
İngiltere; Urfa, Antep ve Maraş’ı Musul karşılığında Fransa’ya
bırakmıştır. Dolayısıyla bu illerde Fransa’ya karşı mücadele
edilmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

Gümrü Antlaşması, Ermenilerle yapılarak bu antlaşmayla
Sevr’i tanımayan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Kars Antlaşması SSCB ile imzalanan Moskova Antlaşması’nın onayı
anlamına gelir ki SSCB bu antlaşmayla Misakımillî’yi tanıyarak Sevr’i kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Ankara Antlaşması Fransa’yla yapılıp Fransa, Urfa, Antep ve Maraş’tan çekilmiştir. Atina Antlaşması ll. Balkan Savaşı sonunda Yunanistan’la yapılan bir antlaşmadır. Misakımillî kararlarından önce yapılmıştır.

Londra Konferansı’nda İstanbul Hükûmeti’nin söz hakkını
TBMM Hükûmeti temsilcisine devretmesi içte ve dışta olumlu yansımalara ortam hazırlamıştır. Bu durumun en önemli
avantajları ise Millî Mücadele’nin başarı çizgisinin yükselmesi (l) ve Anadolu’da Osmanlı Hükûmetinin etkisinin azalmasıdır (ll).
(Cevap D)

(Cevap C)

5.

Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921’de TBMM ile SSCB denetimi altına giren Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan (Kafkas Cumhuriyetleri) arasında yapılmıştır. Bu antlaşmada,
Nahçıvan özerk bir yönetime kavuşmuştur.
(Cevap A)

9.

4.

Batı Cephesi’nde Türk ordusunun l. İnönü Savaşı ile ll. İnönü Savaşı’nı kazanması üzerine İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır. TBMM Sovyet Rusya’ya yaklaşınca İtalyanlar da Anadolu’daki emellerinden vazgeçmiştir. Ancak l.
İnönü Savaşı’ndan sonra toplanan Londra Konferansı’na
TBMM’nin katılmasını isteyen İtalya’nın bu davranışında,
Anadolu’dan çekilme düşüncesinin etkisi olmamıştır.
(Cevap A)

8.
3.

Moskova Antlaşması’nda (lll); iki taraftan birinin tanımadığı
bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir maddesi yer almıştır. Böylece Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması’nı tanımadığını ilan etmiştir.

Güney cephesinde öne çıkan ulusal kahramanlar şöyledir:
Urfa Savunması: Ali Saip Bey
Antep Savunması: Şahin Bey
Maraş Savunması: Sütçü İmam
Adana Savunması: Hoca Mehmet Efendi
Sakarya Savunması: İpsiz Recep
Aydın Savunması: Yörük Ali Efe
(Cevap D)

(Cevap C)
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11. Soruda yer alan B, C, D ve E seçenekleri sebep–sonuç ilişkisi açısından doğru verilmiştir. Ancak Rusya ile 16 Mart 1921
tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması Sakarya Meydan
Muharebesi’nden sonra değil, 6–10 Ocak 1921’de yapılan
I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

12. Mudanya Antlaşması, Büyük Taarruz Savaşı’nın Türk ordusunun kazanması üzerine imzalanmıştır. Şunu da belirtmek
gerekir ki Yunanistan, Mudanya Konferansı’na katılmamış
temsilciliğini ise İngiltere yapmıştır. Yunanistan’la bu tarihten sonra da Nüfus Mübadelesi, Ege adalarının silahlandırılması, Kıbrıs sorunu, Kıta sahanlığı gibi siyasi sorunlar yaşanmıştır. Nitekim hâlen de çözüme kavuşmamış siyasi meseleler vardır.

16. Gediz Muharebesi, 24 Ekim 1920’de Kuvayımilliye birliklerinin Yunanlılara karşı saldırısı olup başarısızlıkla sonuçlanmıştır. A, C, D, E seçeneklerinde verilenler Gediz Muharebesi sonrası yaşanan gelişmelerdir. Ancak, B seçeneğinde verilen Başkomutanlık Yasası, Eskişehir-Kütahya Savaşı sonrası çıkarılmıştır. Gediz Muharebesiyle ilgisi yoktur.
Gediz Muharebesi Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa’nın
onaylamamasına rağmen yapılmıştır. Her ne kadar istenen hedefe ulaşmasada Gediz geri alınmıştır.
(Cevap B)

17. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921’de TBMM ile SSCB arasında l. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yapılmıştır.
Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olması,
SSCB’nin kapitülasyonları kaldırması ve Batum’un Gürcistan’a verilmesi bu antlaşmanın maddeleri arasında yer almıştır.

(Cevap C)

13. Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi 5 Ağustos 1921’de, Kapitülasyonların kaldırılması 24 Temmuz 1923’de, Lozan Antlaşması ile, Kabine sistemine geçiş ise 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanıyla olmuştur. (I, II, III)
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

18. TBMM, Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı verdiği mücadeleyi Gümrü Antlaşması’nda Misakımillî’nin Ermeniler tarafından kabul edilmesiyle sona erdirmiştir. TBMM’nin Londra
Konferansı’na çağrılması Rusya’yı tedirgin etmiştir. Ermenistan’ı dize getiren TBMM’nin İtilaf Devletlerine yakınlaşmasından endişelenen Rusya, TBMM ile yakınlığını kuvvetlendirmek amacıyla Moskova Antlaşması’nı imzalamıştır. ll. İnönü
Savaşı ise Moskova Antlaşması’nın imzalanmasından sonra yapılan bir savaştır.
(Cevap D)

14. Kütahya–Eskişehir muharebelerinde başarısız olan Türk ordusu, Mustafa kemal’in emri üzerine Sakarya’nın doğusuna
çekilerek tamamen yok olmaktan kurtulmuştur. Bu süreçte
TBMM’de, merkezi Kayseri’ye taşıma ve Mustafa Kemal’i ordunun başına getirme gibi fikirler gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal, ordunun başına geçme fikrini “TBMM’nin yetkilerinin kendisine verilmesi koşuluyla kabul edeceğini” bildirmiştir. Başlangıçta tepkiyle karşılanan bu istek, sonuçta büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Ancak TBMM’yi Kayseri’ye
taşıma fikri kabul görmemiştir.

19. Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunan
devlet Sovyet Rusya olmuştur. Çünkü Rusya ile İtilaf Devletleri arasında, Rusya’daki rejim değişikliğinden dolayı bir gerginlik söz konusuydu, dolayısıyla Rusya kendisine yakın bölgede İtilaf Devletlerinin varlığını istemiyordu.
Sovyet Rusya 1936’dan sonra Boğazlar ile ilgili görüşünü değiştirmiştir. 1936–1946 yıllarında Sovyet Rusya’nın
boğazlar hususundaki istekleri Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirmesine neden olmuştur.

(Cevap B)

15. Anadolu insanına doğru ve düzenli bilgiler vermek amacıyla kurulan basın ajansı Anadolu Ajansıdır. 6 Nisan 1920’de
kurulan Anadolu Ajansının kurulma fikri Halide Edip ve Yunus Nadi’ye aittir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

20. Moskova Antlaşması TBMM ile SSCB arasında 16 Mart 1921’de
l. İnönü Savaşı’ndan sonra yapılmıştır. Bu antlaşmada azınlıklarla ilgili bir madde bulunmamaktadır.
(Cevap B)
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Londra Konferansı, l. İnönü Savaşı’nda Türk ordusunun galip gelmesi üzerine Anlaşma Devletlerince düzenlenmiştir.
Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmeyi planlayan Anlaşma Devletleri, konferansa İstanbul Hükûmeti ve TBMM’yi
birlikte çağırmıştır. TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, konferansta sunulan barış önerisini reddetmiş, ancak kendi inisiyatifi ile İngiltere, Fransa ve İtalya ile bazı anlaşmalar yapmıştır. TBMM; bu anlaşmaları bağımsızlık (ll) ve uluslararası
eşitlik (l) ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamamıştır.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9
Kütahya–Eskişehir Muharebelerinde Türk ordusunun başarısız olması, Mustafa Kemal Paşa’nın ordunun başına geçmesi konusunu gündeme getirmiştir. Meclisteki farklı gruplar tarafından da kabul edilen bu öneriyi Mustafa Kemal Paşa, meclisin yetkilerinin kendisine verilmesi koşuluyla kabul
etmiştir (ll). Mustafa Kemal Paşa’nın böyle bir istekte bulunmasının sebebi zaman kazanmak ve kararları hızlı bir şekilde alıp seri bir şekilde uygulama ihtiyacındandır. Nitekim
Mustafa Kemal Paşa bu yetkiyi sadece üç ay gibi bir süre
için istemiştir.
(Cevap D)

(Cevap D)

6.

Londra Konferansı, l. İnönü Savaşı’nda Türk ordusunun galip gelmesi üzerine Anlaşma Devletlerince düzenlenmiştir.
Anlaşma Devletleri bu konferansta, Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerini değiştirerek TBMM’ye kabul ettirmeyi planlamışlar; ancak başarısız olmuşlardır. Londra Konferansı’ndan
istediklerini elde edemeyince de Yunanistan’a taarruzda bulunması için direktifler vermişlerdir. Batı Cephesi’nde Yunanistan’ın başlattığı bu ikinci taarruz sonucu, ll. İnönü Savaşı yapılmıştır. Fakat Yunanistan bu savaşta da başarısız olmuştur.
(Cevap B)

3.

l. Dünya Savaşı’nın galip devletleri arasında yer alan Fransa, Mondros Antlaşması’na dayanarak Anadolu’nun güney
bölgelerini işgal etmiştir. Ancak bölge halkının kendi imkânlarıyla oluşturduğu Kuvayımilliye güçleri Fransızları geri püskürtmeyi başarmış ve Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalamak durumunda kalmıştır. TBMM’ye karşı çıkan
isyanlar ise Ankara Antlaşması’nın imzalanmasından çok
önce bastırılmıştır. Dolayısıyla antlaşmanın imzalanmasına
etkisi olmamıştır.

(Cevap C)

7.

TARİH SORU BANKASI

2.

Sosyalist rejimi benimseyen Rusya, yeni rejimini güçlendirmek ve güney sınırlarını güvence altına almak için 16 Mart
1921’de TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu
antlaşma ile de Lozan Antlaşması’ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet olmuştur.

İnönü Savaşları, Batı Cephesi’nde Yunanistan’a karşı verilen iki mücadeleden oluşmaktadır. Her iki mücadelenin de
Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanması, TBMM’nin yurt
içinde ve yurt dışında itibarının yükselmesine ve otoritesinin
artmasına sebep olmuştur. Bu galibiyetler, Türk milletinin daha çok kenetlenmesini sağlarken, İtalya’nın Anlaşma Devletleri blokundan kopmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmesi ise İnönü Savaşlarından sonra değil Sakarya Savaşı’ndan sonra
olmuştur.
İnönü savaşları esnasında Batı Cephesi, Batı ve Güney
olmak üzere iki kısıma ayrılmıştır. Batı cephesine İsmet
Paşa, güneye Refet Paşa komuta etmiştir.
(Cevap D)

8.

Fransa, Sakarya Savaşından sonra Franklin Bouillon’u
gayri resmi olarak görüşmeler için Ankara’ya yollamıştır.
Anlaşmaya varılınca antlaşmayı da bizzat kendisi imzalamıştır.
(Cevap B)

Kâzım Karabekir Hareket Ordusunda görev almış ve Erzurum Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Edirne milletvekilliği ve Doğu Cephesi komutanlığı yapmıştır. Ermenilerle yaptığı mücadeleyi kazanmış ve Ermenilerle Gümrü Antlaşması’nı imzalamıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığına da seçilen Kâzım Karabekir 1946’da TBMM başkanı olmuş ve bu görevdeyken 1948’de ölmüştür.
(Cevap A)

Düzenli ordunun Sakarya Savaşı’nda gösterdiği başarı, İtilaf Devletleri’nin diplomatik girişimlerini hızlandırmalarına sebep olmuştur. Bu doğrultuda önce 22 Mart 1922 tarihli bir
barış önerisi hemen ardından da 26 Mart 1922 tarihli ikinci
bir barış önerisi TBMM’ye ulaşmıştır. Bu yeni barış önerisinde askerliğin süresi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. İlgili madde şu şekildedir: “Askerlik mecburi olmaktan çıkarılacak buna karşın ordudaki asker sayısı 50 binden 85 bine
çıkarılacak”.

9.
KAPLAN AKADEMİ

4.

(Cevap A)

Almanya, Avusturya ve Bulgaristan l. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri grubunda yani Osmanlı safında yer almış ve
yenilmiştir. Dolayısıyla TBMM Hükûmeti bu devletlerle savaşmamıştır. Rusya ise 1917 yılında savaştan çekilmiş ve rejimi değişmişti. 1917’den sonra Rusya’da işbaşına gelen yeni rejim TBMM Hükûmeti ile iyi ilişkiler kurmuştur. Yani Rusya ile de bir savaş yaşanmamıştır. Bu durumda geriye yalnızca İngiltere seçeneği kalmaktadır.
(Cevap E)
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10. A, C, D ve E seçenekleri l ve ll. İnönü Savaşlarından önceki
gelişmelerdir. Dolayısıyla İnönü Savaşlarının bu seçeneklerde belirtilen olaylar üzerinde etkisi yoktur. İnönü Savaşlarında Türk düzenli ordularının zafer kazanması halkın Millî Mücadele’nin başarılı olacağına dair inancını artırmıştır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

11. Lozan Antlaşması’yla bütün kapitülasyonlar kaldırılmıştır (l).
Yine bu antlaşmayla Ermeni yurdu kesinlikle reddedilmiştir
(ll). Yunanlılar Batı Cephesi’nde verdiği zarardan dolayı da
Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bırakmıştır (lV).
Ancak Lozan’da boğazlar konusu istediğimiz şekilde çözümlenememiş ve boğazların yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştır.

(Cevap D)

• Boğazlar, uluslararası bir komisyona bırakılmıştır.
Musul’un hangi devlette kalacağı meselesi ise belirlenememiş ve çözümü TBMM ile İngiltere arasında yapılacak ikili
görüşmelere bırakılmıştır. Ancak Musul daha sonra da Türk
topraklarına katılamamıştır. Hatay ve Boğazlar ise Türkiye’nin
istediği doğrultuda çözülmüştür.

16. I. Dünya Savaşı’nın gelip devletleriyle siyasi ve hukuki sorunları çözmek amacıyla 20 Kasım 1922’de Lozan Konferansı toplanmıştır. Ancak Anlaşma Devletleri ikilik yaratmak amacıyla konferansa İstanbul Hükûmetini de çağırmışlardır. Buna karşılık TBMM 1 Kasım 1922’de saltanat makamını kaldırarak İstanbul Hükûmetinin hukuki ve siyasi statüsünü kaldırmıştı. Böylece tek temsilci olarak Lozan’a katılmıştır.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

ABD, I. Dünya Savaşı’na katıldığı halde Sevr Antlaşmasında imzası olmayan devletlerin başında gelmektedir.

• Hatay, Fransa mandasındaki Suriye’ye,

(Cevap E)

(Cevap E)

12. ABD, l. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin yanında
Osmanlı’ya karşı savaşmış ama savaş sonunda işgal devletleri ile beraber Osmanlıyı işgal hareketlerine girişmemiştir. Hatta General Harbord raporuyla da Türkiye’yi manda ve
himayeye de almak istememiştir. Türkiye’nin bağımsızlık anlayışına da saygı göstermiş ve içişlerine karışmamıştır (l).
Türkiye ile kültür ve ticaret ilişkilerini sürdürmüştür (ll).

15. Kurtuluş mücadelesinin diplomatik safhasını oluşturan Lozan Antlaşması’nda hedeflenen Misakımillî sınırlarına tam
olarak ulaşılamamıştır.

17. Atatürk’ün paragrafta verilen sözü dikkatli incelendiğinde;
“Emperyalizmden kurtarma” ifadesiyle koşulsuz bağımsızlık ve milli ekonomi ilkesini, “Hâkimiyetin hakiki sahibi” ifadesiyle de milli egemenlik ilkesini vurguladığı açıkça görülebilir.
(Cevap E)

18. Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile Ankara Antlaşması, Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması, Ukrayna ile dostluk Antlaşması, İngiltere ile esir değişimi antlaşması yapılmıştır.

13. Lozan’da Türkiye’den kendi payına düşen borçları Sterlin
olarak ödenmesi istenmiştir. Fakat Türk tarafı borçları taksitle, Frank veya Türk Lirası olarak ödeyeceğini söylemiş ve
kabul edilmiştir.

(Cevap B)

(Cevap E)

19. Günümüz Türkiye İran sınırı lV. Murat zamanında imzalanan
1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla büyük ölçüde çizilmiştir. Ancak bugünkü halini 1932’de İran ile imzalanan antlaşmayla
almıştır.
Türkiye–İran sınırı ile ilgili olarak Lozan Antlaşması’nda
hiç bir hüküm geçmemiştir.
KAPLAN AKADEMİ

14. Atatürk’ün savaş tarihine geçen paragraftaki sözü, savaşı
daha geniş alana yayarak düşmanı zayıflatma hedefine yöneliktir. O tarihe kadar savaşlar belirlenen hatlar üzerinde
yapılırken Atatürk, hattın düşmesi söz konusu olduğunda
daha geride yeni bir mevzi kurulup savaşa devam edilmesini emretmiştir. Bu yöntemle düşman birkaç yüz metre ilerleyebilmiş ancak savaş nihai olarak kazanamayıp demoralize olmuştur. Sakarya Savaşı bu yöntem sayesinde kazanılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)

20. Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa’ya bağlı olan düzenli birliklerin Ermenilere karşı başarılar elde etmesi düzenli orduya geçiş için gerekli ortamı oluşturmaya başlamıştır.
(Cevap C)

176

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ
Gümrü Antlaşması sonucunda Doğu Cephesi’ndeki savaş
hâli sona erdi. Doğu sınırımız kısmen belirlendi. Bu antlaşmayla Ermeniler TBMM’yi resmen tanıdılar ve Sevr’i reddettiler. Ancak doğu sınırımızın kesinlik kazanması Sakarya Savaşı’ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması’yla olmuştur.
Gümrü Antlaşması “Türkiye” adının geçtiği ilk antlaşmadır.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10

(Cevap A)

7.

Lozan’da; Musul, borçlar, savaş tazminatı ve nüfus değişimi görüşülen konular arasında yer alırken doğrudan yabancı sermaye yatırımları (E) Lozan’da gündeme gelen konular
arasında yer almaz.

Türkiye–İran sınırı büyük oranda lV. Murat zamanında 1639’da
çizilmiştir.
8.

• Türkiye–Suriye sınırı ilk olarak 1921 Ankara Antlaşması’yla kesin olarak da 1939’da çizilmiştir.
• Türkiye–Bulgaristan sınırı 1923 Lozan Antlaşmasıyla
• Türkiye–Ermenistan sınırı 1921 Kars Antlaş-ması’yla çizilmiştir.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

• Türkiye–Yunanistan sınırı 1923 Lozan Antlaşmasıyla

4.

1920’lerin başında yayımlanmış olan Dergâh dergisi, Yakup
Kadri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç ve Yahya Kemal gibi edebiyatçıları bir araya getirmiştir. Mili Mücadeleye destek veren dergi edebiyatçılara bu yönde bilinç vermiştir.
(Cevap C)

(Cevap E)

3.

B, C, D ve E seçenekleri 3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması’nda topraklarımıza katılmıştır. Fakat Batum, l.
Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Brest-Litowsk Antlaşması’nda Rusya’dan alındı daha sonra Moskova Antlaşması’yla Rusya’ya bırakıldı.

24 Ekim 1920’de Yunanlılara karşı yürütülen Gediz Muharebesi’nde Kuvayımilliye komutanlığını Ali Fuat Cebesoy yürütmekteydi. Muharebenin olumsuz bitmesi üzerine Ali Fuat Cebesoy Kuvayımilliye komutanlığından alınmıştır. Bundan sonra Batı Cephesi Batı ve Güney olarak ikiye ayrılmış
Batı Cephesi komutanlığına İsmet Bey, Güney Cephesi komutanlığına Refet Bele atanmıştır.

(Cevap A)

9.

Ali Fuat Paşa, Gediz Muharebesindeki başarısızlığından
sonra görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır.
(Cevap C)

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte illerinde bir
Ermeni devleti kurma projesi vardı. XV. Kolordu Komutanı
Kazım Karabekir Paşa Ermenileri Doğu Cephesi’nde yenilgiye uğrattı. Yapılan Gümrü Antlaşması ile Ermeniler bu isteklerinden vazgeçti.

Türkiye’nin ticari potansiyelinin farkında olan Almanya, I.
Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı devleti ile kurduğu yakınlığın benzerini yeni Türk devletiyle de kurmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bunların başlangıcı Almanya ile Türkiye arasındaki ilk resmi ilişkileri başlatan 1924 dostluk anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla başlayan siyasi yakınlık ileriki yıllarda mali ve iktisadi alanda da devam etmiştir. Nitekim 1927
yılında Anadolu’da inşa edilecek demiryolu hatları için Alman şirketlerle anlaşılmıştır. Yine hava yolları inşasında da
Alman şirketler rol oynamıştır.

5.

Kurtuluş Savaşı’nda pek çok Müslüman Türk kadın mücadele etmiştir. Kara Fatma, Kılavuz Hatice, Onbaşı Halide,
Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Binbaşı Ayşe bu şahsiyetlerin başında gelmektedir. Binbaşı Ayşe, Millî Mücadele’de kocasının en kıymetli birer yadigarı olarak sakladığı ziynetlerini satarak at, mavzer, elbise ve çizme tedarik etmiş ve
bu mücadelede, derece derece terfi ederek binbaşılığa kadar yükselmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

10. l. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. ll. İnönü Savaşı ise 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında yaşanmıştır. 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması l. İnönü Savaşı ile II. İnönü Savaşı arasındaki dönemde Rusya’yla imzalanmıştır.
(Cevap B)
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• Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda ise (lll), Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 günde boşaltacak, 30 günde teslim edecek kararı alınmıştır.
• Lozan Antlaşması’nda ise Yunanistan’ın Batı Cephesi’nde verdiği zarara (ll) karşılık Karaağaç bölgesini savaş
tazminatı olarak vermesi kararlaştırılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

11. Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması, Balkan Savaşları
sonunda meydana gelen bir gelişmedir.

16. Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara’da büyükelçilik açan ilk
devlet Gürcistan’dır. 23 Şubat 1921’de Gürcistan ile TBMM
arasında imzalanan Batum Antlaşması’ndan sonra Gürcistan Ankara’ya elçi yollamıştır.
(Cevap B)

17. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan lI. durumlar l. durumların sonucudur. Fakat C seçeneğinde verilen durumlar arasında herhangi bir ilgi yoktur. Şehzade Faruk II. İnönü savaşında alınan galibiyet sonrası milli mücadeleye katılmak için
İnebolu’ya gelmiştir.

(Cevap B)

(Cevap C)

12. Sakarya Savaşı sonrası İngiltere ile yapılan esir değişimi için
22 Ekim 1921’de Esir Mübadelesi Antlaşması imzalanmıştır.
Malta’da bulunan milletvekilleri serbest kalmıştır.

18. TBMM Hükûmeti Lozan’a giden heyetten;

(Cevap D)

• Ermenilere Anadolu’da toprak verilmemesi
• Kapitülasyonlar (ll)

13. Lozan Antlaşması’nda çözümlenmesine rağmen bazı konularda Lozan’dan sonrada düzenlemeler yapılmıştır. Bu konulardan Türkiye yararına çözümlenen en önemli konu ise
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar komisyonunun
kaldırılması ve boğazlardaki tam yetkinin Türk egemenliğine bırakılmasıdır (C).

TARİH SORU BANKASI

• Türk ordusunun sınırlandırılmaması
konularında taviz verilmemesini istemiştir. Bu konuda Avrupalı devletler ısrarcı olursa görüşmelerin kesilip Ankara’ya
dönülmesi benimsenmiştir. Nitekim 31 Ocak 1923’te sunulan teklifte kapitülasyonlar yer aldığı için görüşmeler kesilmiştir.
(Cevap B)

(Cevap C)

19. Lozan Antlaşması’nda Musul Meselesi sonraya bırakılmıştır.
Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Türkiye-Yunanistan sınırı kesinleşmiştir.

14. Gediz Taarruzu’nda Türk kuvvetlerinin Yunanlılar karşısında
başarısız olması sonucunda Batı Cephesi komutanı Ali Fuat Paşa bu görevden alınarak Moskova elçiliğine atanmıştır.
Ayrıca bu durum biran önce düzenli ordunun kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

(Cevap C)

15. Lozan Antlaşması’nda; sınırlar maddesinde Yunanistan sınırı belirlenmiş ve Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul
edilmiştir. Kafkasya sınırımız Sakarya Savaşı’ndan sonra Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan’la imzalanan Kars Antlaşması’yla çizilmiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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20. İzmir’in işgal edilmesi ve İstanbul’un işgali İngiltere Başkanı Lloyd George’nin açıklaması ile tamamen zıttır. Mudanya
Mütakeresi ile zaten gitmek zorunda kalmışlardır.
(Cevap D)

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ
Mudanya Ateşkesi, Başkomutanlık Savaşı’nda alınan galibiyet üzerine 11 Ekim 1922’de imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla Edirne, Kırklareli çevresi; yani Doğu Trakya (ll) savaşmadan alınmıştır.
Mudanya Ateşkesinden sonra Doğu Trakya’nın teslim
alınması işinde, Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Refet
Bele görevlendirilmiştir.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11

(Cevap E)

7.

Nüfus Mübadelesinde İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türkleri yerleşik sayılarak değişim dışında tutulmuştur. Ancak bu
konuda uygulamada sorunlar yaşanmış ve bu mesele Lozan’dan sonra tekrar gündeme gelmiştir. 1926 Atina Antlaşmasıyla sorunun bir kısmı çözülmüş ancak esas çözüm 1930
yılında sağlanmıştır.

Anadolu’daki Türk halkı 1911’den sonra sürekli savaşmak
zorunda kaldığı için üretim durma noktasına gelmiştir. Bundan dolayı Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olmasından sonra hemen ordu terhis edilmiş. Üretim için duyulan insan gücü ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Yunan ordusunun 15 gün
içinde Doğu Trakya’yı boşaltması ardından İtilaf Devletlerinin bir ay içinde Doğu Trakya’yı Türk ordusuna devretmesi
kararlaştırıldı.
(Cevap E)

(Cevap D)

l. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra Türkiye’nin muhatap
olduğu Anlaşma Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dır. Sovyet Rusya, Anlaşma Devletlerinden değildir.
Üstelik l. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM ile Moskova Antlaşması’nı imzalayarak ulusal mücadeleye destek vermiştir.
Buna göre, I. ve II. seçenekte verilen gelişmeler Anlaşma
Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarına birer örnektir.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan l. meclis Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla Lozan Görüşmelerine başlamıştır. Lozan Görüşmelerinin uzamasıyla mecliste bulunan gruplar
arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumu sonlandırmak isteyen Mustafa Kemal mecliste seçim kararı almış (D) ve yapılan seçimler sonucunda ll. TBMM açılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap D)

9.
4.

Doğu sınırı (ll) Kars Antlaşması’yla çizildiği için Lozan Konferansı’nda söz konusu olmamıştır. Güney sınırında Fransa
ile imzalanan Ankara Antlaşması’ndaki sınırlar kabul edilmiştir. Batı sınırı ise Lozan Antlaşması kararınca Meriç Nehri olarak kabul edilmiştir.

23 Nisan’da açılan I. TBMM, meclisin çalışmalarını Nisab-ı
Müzakere kanunu ile düzenlemiştir. Nisabı Müzakare kanunu 5 Eylül 1920’de çıkarılmıştır. Sekiz maddeden oluşan kanun karar yeter sayısı, milletvekillerinin maaşları ve mazeret
süreleri gibi meclis çalışmalarıyla ilgili hükümler içermektedir.
(Cevap E)

5.

A, B, C ve D seçenekleri ulusal birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat E seçeneğindeki gelişme ise İtilaf Devletlerinin bir stratejisidir. Amaçları TBMM
Hükûmeti ve İstanbul Hükûmetini birbirine düşürmektir. Bu
seçenekte ulusal birliğin sağlanmasına dair herhangi bir anlam yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

10. l. İnönü Savaşı’ndan sonra Ruslarla imzalanan Moskova Antlaşması’nda; boğazların kullanımı ve açılmasıyla ilgili kararlar alınmıştır.
• Gümrü Antlaşması Ermenilerle imzalanmıştır.
• Ankara Antlaşması Fransızlarla imzalanmıştır.
Bu iki antlaşmada ise boğazlarla ilgili hükümler yer almamıştır.
(Cevap A)
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11. Düzenli ordu tarafından kazanılan ilk başarı olan l. İnönü Savaşı ve ll. İnönü Savaşı sonunda Batı ve Güney cepheleri
Batı Cephesi olarak birleştirilmiştir.
(Cevap A)

12. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerle savaşılmış. Kars (ll), lğdır, Gümrü ve çevresinde başarı sağlanmıştır. Savaş sonunda Ermenilerle TBMM arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma (l) TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarısıdır. Bu başarı sonucunda Kars ve çevresi geri alınmıştır. Urfa’daki Fransız işgali Kuvayımilliye birliklerin çabası sonucu sonlandırılmıştır. Bu olay
Güney Cephesi’yle ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)
TARİH SORU BANKASI

14. lrak sınırı Lozan Konferansı’nda değil, 1926’da imzalanan
Ankara Antlaşması’yla belirlendi (l). Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı boşaltması kararı Mudanya ateşkesinde alındı (ll). Yani l ve ll. öncüller Lozan Konferansı’nda çözümlenen konular değildir. Fakat Batı sınırı ve nüfus mübadelesi (lll) konuları Lozan Konferansı’nda çözülmüştür.

(Cevap B)

18. Falih Rıfkı Atay, 1923’ten 1938’e kadar Atatürk’ün yanında
bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş
ve birçoğuna da şahit olmuş dönemin önemli gazetecilerindendir. A, B, C, D seçeneklerinde verilen eserler Falih Rıfkı
Atay’a aitken; Cehennem Değirmeni adlı eser ise Rauf Orbay’ın eseridir.

13. Sakarya Zaferi diplomatik süreçte birçok olumlu gelişmeyi
beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemli olan antlaşmalardan biri ise Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması’dır
(lll). Bu antlaşmayla taraflar arasındaki savaş sona ermiş,
Hatay dışındaki Suriye sınırımız çizilmiştir. Bu gelişmeden
sonra Fransızlar Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
(Cevap C)

17. Lozan Antlaşması’nda; Musul, boğazlar, kapitülasyonlar,
azınlıklar, yabancı okullar gibi konular görüşülmüştür. İran
sınırı (B) Lozan’da görüşme konusu olmamıştır. Çünkü İran
sınırı 1639’da lV. Murat zamanında Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla büyük oranda çizilmiştir. Türkiye-İran sınırının kesinleşmesi ise 1932 yılında mümkün olmuştur.

19. Mudanya Ateşkes Antlaşması sonunda Doğu Trakya’nın
Türkler tarafından teslim alınması işiyle Refet Bele görevlendirilmiştir. Çünkü TBMM Refet Paşa’yı Trakya Valiliği ile görevlendirip bölgeyi onun eliyle teslim almıştır.

(Cevap C)

(Cevap C)

15. Sakarya Savaşı’nın en önemli sonucu Ermenistan, Azerbaycan-Gürcistan’la Kars Antlaşması Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın yapılması ve Ukrayna’yla Dostluk Antlaşması imzalanmasıdır. İtalyanlar ll. İnönü Zaferi’nden sonra Anadolu’dan
çekilmeye başlamıştır. Afganistan’la Dostluk Antlaşması ise
l. İnönü Zaferi sonrasında 1 Mart 1921’de imzalanmıştır. Bu
doğrultuda sorumuzun cevabı yalnız lll. maddedir.

16. Lozan’da azınlıkların durumu görüşülmüş ve azınlıklar da
Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Ayrıca Kıbrıs ve Mısır’ın denetimi de İngiltere’ye bırakılmıştır. Yani (l) ve (ll) Lozan’da
görüşülen konulardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

20. Tekâlif-i Millîye Emirleri 1921’de çıkarılmıştır. Firariler Hakkında Kanun ise 1920 yılında düzenli ordunun kurulması aşamasında askerden kaçmaları önlemek amacıyla çıkarılmıştır.
Tekalifimilliye emirleri doğrultusunda kurulan komisyonlara imamlar ve muhtarlar tabii üye sıfatıyla katılmıştır.
(Cevap B)
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KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ
Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik safhasını başlatan Mudanya
Ateşkes Antlaşması ile İstanbul’un ve Boğazların yönetimi
TBMM’ye bırakılmıştır. Bu madde o zamana kadar bölgenin
yönetimini elinde bulunduran Osmanlı Devleti’nin yok sayılması anlamına gelektedir.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12
Yüzbaşı Ali Saip Bey, Urfa savunmasının öne çıkardığı en
önemli isimdir. Mondros mütarekesinin ardından Anadolu’da
başlayan işgallere karşı Kuvayi Milliye’ ye katılmıştır. Urfa Kuvayi Milliye komutanı olarak aktif olarak savaşa katılan Ali
Saip Bey, milletvekilliği ve İstiklal Mahkemesi reisliği gibi görevlerde bulunmuştur. Soyadı Kanunu’nun çıkması üzerine
bizzat Atatürk tarafından kendisine “Ursavaş” soyadı verilmiştir.
Ali Saip Bey anılarını “Kilikya Faciaları ve Urfa Kurtuluş
Mücadeleleri” adlı eserinde toplamıştır.
(Cevap B)

2.

Düzenli ordunun Sakarya Savaşı’ndaki başarısından sonra
Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas Devletleri’yle (Ermenistan,
Gürcistan, Azerbaycan) Kars Antlaşması imzalanmıştır. Moskova Antlaşması’nın hükümlerine dayanan bu antlaşmayla
Batum, Gürcistan’a bırakılmış ve Kafkas sınırı kesinleşmiştir.

7.

(Cevap A)

TBMM’ye bağlı düzenli ordunun l. İnönü Savaşı’nı kazanması iç politikada ve dış politikada önemli sonuçlar doğurmuştur. İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nda TBMM’ye isteklerini kabul ettiremeyince Yunanlıları tekrar saldırıya geçirmiştir. Bu saldırıya geçişte Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilişinin etkisi yoktur. Çünkü ordunun Sakarya’nın
doğusuna çekilmesi daha sonra yaşanan Kütahya–Eskişehir Savaşı’nda olmuştur.
(Cevap C)

Karaağaç bölgesi Lozan Antlaşması sonucunda Yunanistan
tarafından savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bırakılmıştır.
Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla (ll) Türkiye ile Yunanistan
arasındaki savaş sona ermiştir.
Batı Trakya ise Balkan Savaşları sonucunda Yunanistan’a
bırakılmıştır.
(Cevap B)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

TBMM, Milli Mücadele Dönemi’nde en yakın ilişkileri SSCB
ile yürütmüştür. Ortak düşmanların varlığı ve karşılıklı menfaatler TBMM ile SSCB arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Bilindiği gibi TBMM’yi tanıyan ilk büyük devlet de
SSCB’dir. TBMM, SSCB ile olan ilişkilerini zaman zaman İtilaf devletlerine karşı caydırıcı bir güç olarak kullanmıştır.
(Cevap B)

9.

• Kars Antlaşması 13 Ekim 1921
• Sakarya Savaşı’nın kazanılması 13 Eylül 1921
• Başkomutanlık Savaşı’nın kazanılması 30 Ağustos 1922

4.

• Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922
(ll) ve (lll) Kars Antlaşması’ndan sonra yaşanan gelişmelerdir. Sakarya Savaşı’ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması
TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan,
Gürcistan) arasında yapılan bir antlaşmadır. Moskova Antlaşması’nın onayı şeklinde olan bu antlaşma ile doğu sınırı
kesinlik kazanmıştır.

TBMM Hükûmeti Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde
Doğu, Güney ve Batı cephelerinde savaşmak zorunda kalmıştır. Bu durum ordumuzun sınırlı imkânlarını birçok cephede harcamasına sebep olmuştur. Sakarya Zaferi’nden
sonra TBMM Hükûmeti, Fransa’yla müttefik cephesini bölmek, Güney Cephesi’ndeki savaşı tamamen sonlandırarak
kaynakları Batı Cephesi’ne aktarmak amacıyla antlaşma yapmak istemiştir.

(Cevap A)

5.

Soruda verilen azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ve İstanbul’daki Rumlar ve Batı Trakya’daki Türkler hariç diğerlerinin yer değiştirmesi kararı Lozan Barış Antlaşması’nın maddesidir (B). Türkiye bu kararı aldırırken Avrupa devletlerinin
iç işlerimize karışmasını önlemeyi amaçlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap B)

10. TBMM hükümeti ilk yurt dışı temsilciliğini 1921 yılında Azerbaycan’da açmıştır. Orta elçilik düzeyinde açılan bu temsilciliğin ilk elçisi de ünlü edebiyatçı Memduh Şevket Esendal’dır.
Türk edebiyatının tanınmış öykü yazarlarından olan Esendal, Bakü elçiliğinden başka Tahran ve Kabil’de büyükelçilik görevleri yapmıştır. TBMM’de dört dönem milletvekilliği, 1941-1945 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği
yapmış olan Esendal’ın en bilinen eseri Ayaşlı ile Kiracıları adlı romanıdır.
(Cevap A)
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11. İtilaf Devletleri Batı Cephesi’ndeki savaşlarda başarısız olunca Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla
diplomatik oyunlara başvurmuşlardır. Bunlardan ilki l. İnönü
Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansı’nda (II) gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri bu konferansa (ll) hem İstanbul
Hükûmetini hem de Ankara Hükûmetini birlikte çağırıp aralarındaki görüş ayrılığından faydalanmak istemiştir. Aynı planı Lozan’da da (lll) gerçekleştirmek istemişlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

15. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi Başkomutanlık Meydan Savaşı
Büyük Taarruz sonrası Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı mücadele sona ermiş, diplomatik mücadele başlamıştır.
(Cevap A)

(Cevap E)

16. l. İnönü Savaşı’ndan sonra Yunanlılara zaman kazandırmak
ve Sevr’de değişiklik yaparak TBMM’ye kabul ettirmek amacıyla İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nı toplamıştır. Konferansta görüşmeler devam ederken Yunanistan, konferansta daha güçlü olduğunu göstermek için İzmir’e asker yığmış
ve Trakya’daki kuvvetlerini Anadolu’ya geçirmiştir.
12. Kurtuluş Savaşı esnasında Türk ordusunu cephede kazandığı askerî başarı beraberinde siyasi zaferleri de getirmiştir.
Bu doğrultuda

(Cevap E)

TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır. (1 Mart
1921 / l. İnönü Zaferi sonunda)

TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır. (20 Ekim 1921
Ankara Antlaşması / Sakarya Zaferi sonucunda)
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya’dır. (16 Mart
1921 Moskova Antlaşması / l. İnönü Zaferi)

13. Doğu Cephesi’nde Osmanlı’dan kalan 15. Kolordu Kâzım
Karabekir öncülüğünde Ermenilere karşı başarı sağlamıştır.
Güney Cephesi’ndeki (ll) Kuvayımillîye birlikleri Fransızlara
ve bölgedeki Ermeni çetelerine karşı mücadele vermiştir. Batı Cephesi’nde ise TBMM tarafından kurulan düzenli ordu
Yunanlılara karşı büyük bir başarı elde etmiştir.

17. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda; İstanbul ve boğazlar yönetimi TBMM’ye bırakılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır. Buna rağmen İtilaf Devletleri İstanbul
Hükümeti’ni tanımayı sürdürmüş ve Lozan görüşmelerine
hem İstanbul Hükûmetini hem de TBMM Hükûmetini davet
etmiştir. Buna karşılık TBMM Lozan görüşmelerinden önce
saltanatın kaldırılması kararı alınmıştır.
(Cevap A)

18. Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması Balkan Savaşları
sonunda gerçekleşmiştir. Bu konuda Lozan’da tekrar görüşme olmamıştır.
Kafkas sınırı ve İran sınırı Lozan Antlaşması’nda hiç anılmamıştır.
(Cevap E)

19. 1921 Ankara Antlaşmasında; İskenderun-Hatay’da özerk bir
yönetim kurulacak, bu yönetimde Türkçe resmî dil olacak
ve Türk kültürü korunacak şeklinde bir karar alınmıştır.

(Cevap B)

Hatay, 1921-1938 yılları arasında Suriye’ye bağlı özerk
bir yönetim olarak varlığını sürdürmüş, 1938-1939 yıllarını da bağımsız bir devlet olarak geçirmiştir.

14. Gümrü Antlaşması Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı kazanılan askerî başarı sonunda imzalanan ilk antlaşmadır. Bu
antlaşma TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. Ancak Gümrü Antlaşması’nda güney cephesiyle ilgili hiçbir hüküm yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

20. Kütahya-Eskişehir Savaşı sonrası Türk Ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi ve Mustafa Kemal’e başkomutanlık
yetkisi verildi. İtalya ise II. İnönü zaferi sonrası çekilme kararı almış Sakarya Savaşı sonrası tamamen çekilmiştir.
(Cevap D)
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Kurtuluş Savaşı’nı Türk ordusu kazanmış savaş sonunda
Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’yla yeni
Türk devletinin bağımsızlığı resmiyet kazanmıştır. Bütün bunlara rağmen İngiltere Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini
kabul etmekte zorlanmıştır. İngiltere’nin bu tavrının sebebi
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin sömürge altındaki diğer devletlere örnek olacağı endişesidir (A). Çünkü İngiltere birçok devleti sömürgesi altında tuttuğu için Uzak Doğu
çıkarlarını korumak istemektedir.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13
Kuvayı Seyyare, İzmir’in Yunan işgaline uğramasının ardından Çerkez Ethem ve Yüzbaşı Tevfik gibi gönüllülerce kurulmuş bir milis güçtür. Kuvayımilliye’nin bir kolu olan bu birlik, düzenli orduya geçişi kabul etmediği için devletle anlaşmazlığa düşmüş ve isyan çıkarmıştır. Görüldüğü gibi Kuvayi Seyyare düzenli orduya geçiş çalışmaları arasında gösterilemez.
(Cevap D)

(Cevap A)

6.
2.

Gümrü Antlaşması Doğu Cephesinde verilen başarılı mücadelenin ardından Ermenistan ile Türkiye arasında imzalanmıştır. Ancak antlaşmanın imzalanmasından iki gün sonra
SSCB Ermenistan’ı işgal etmiştir. Bu sebeple Gümrü Antlaşması uygulanamamıştır.

Doğu Cephesi mücadelesi sonrası Ermenilerle imzalanan
Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) metninde TBMM Hükûmeti adı geçen ilk antlaşmadır.
(Cevap A)

Gümrü Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk milletlerarası antlaşmadır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

7.

I. İnönü Zaferi’nin ardından Batılı devletlerin Yunanlılara olan
güven ve desteğinin azalması, Londra Konferansı’nın toplanması, SSCB ve Afganistan’la dostluk antlaşması yapılması, bu savaşın dış politikada yarattığı sonuçlar arasında yer
almaktadır. Ancak TBMM’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’nun kabulü iç politikada yaşanan gelişmeler arasındadır.
(Cevap D)

3.

TBMM’nin Lozan Görüşmelerine çağrılan İstanbul Hükûmetinin çalışmalarına karşılık saltanatı kaldırması yalnızca tek
bir ifadeyle açıklanabilir; Milletin tek temsilcisinin TBMM olduğunu, İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’ne göstermek.

8.

(Cevap D)

Paragraftaki bilgilerden yola çıkarak hukuk alanında yenileşmeye ihtiyaç duyulmuştur yorumu yapılabilir. Ayrıca ekonomiyi düzenlemek amacıyla yabancı danışmanların kullanılması uzmanlara ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Bunun dışında yatırımların yapılmasına belli bir süre konulması da kısıtlamaların geçici olduğunun göstergesidir. Fakat bu
bilgilere bakarak yapılacak yatırımlar için yabancı sermayeye ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkün değildir.

4.

24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanan
Lozan Antlaşması, millî sınırlar içinde bağımsız bir Türk Devleti’nin varlığını dünyaya tanıtmıştır. Ancak boğazlar, Hatay,
Ege Adaları gibi sınırlarda verilen ödünler düşünüldüğünde
Misakımillî’nin tam olarak gerçekleştiği söylenemez.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap C)

9.

Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin yanında yer
almıştır. Çarlık Rusya I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı bitirme politikası izlemişken, Sovyet Rusya milli sınırlar içinde
bağımsız bir Türk Devleti’ni desteklemiştir.
(Cevap C)
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10. Kurtuluş Savaşı’nda; azınlıklara verilen bağımsızlığımızı zedeleyecek ayrıcalıkların kaldırılması ve çok acil olarak Mebusan Meclisinin toplanması kararının en önemli gerekçesi
vatanın bütünlüğünün tehlikede olmasıdır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

14. Ankara Antlaşması Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile güney
cephesi için yapıldı. Bu antlaşmada yer alan “TBMM hükümeti Misak-ı Milli’de açıkca tanınan azınlıklar hukukunun çeşitli devletler ve bağlaşıkları arasındaki sözleşmelere göre
aynı temelde uygulanacağını bildirir.” maddesi ile azınlık hakları korunmaya çalışılmıştır.
(Cevap D)

15. Sovyet Rusya Brest Litovsk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilirken Çarlık Rusya’nın işgal ettiği topraklardan
çekilmiştir. Rejim değişikliği bu durumun sonucudur.

11. Düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi l. İnönü Savaşı’dır.
6–11 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen muharebede Türk ordusuna İsmet Paşa, Yunan ordusuna General Papoulas komuta etmiştir.

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

16. Yunanlılar’ın ilerleyip TBMM ve Milli Mücadele’yi yok etmeye çalışması doğrudan anlaşma devletleri adına hareket ettiğinin göstergesidir. Aksi durumda kendisine verilen yeri korumaya çalışır ileri harekete teşebbüs etmezdi.
(Cevap A)

12. İtalya ve İtilaf Devletleri arasındaki ayrılıklar İzmir ve çevresinin İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmesiyle başlamıştır.
Bu gelişmelerden sonra İtalyanlar ll. İnönü Savaşı’ndan sonra Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır. İtalya’nın bu tavrının
en somut göstergesi ise İtilaflar arasında görüş ayrılığının olduğudur (B). İtalyanlar Sakarya Zaferi’nden sonra da Anadolu’yu tamamen boşaltmışlardır.
17. Sakarya Savaşı sonrası hemen saldırıya geçilmemesinin
doğrudan nedeni ordunun saldırı gücüne ulaşmasının hazırlıklarının tamamlanmak istenmesidir.

(Cevap B)

13. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM ile Sovyet Rusya’ya bağlı Ermenistan-Azerbaycan-Gürcistan arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın Sovyet Rusya’nın önerisi üzerine yapılması bu devletlerin özerk yapıda olduklarının dış işlerinde Rusya’nın denetiminde olduklarının en somut göstergesidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

18. Yeni kurulmuş düzenli ordu I. ve II. İnönü muharebelerinde
başarılı olsa da saldırı gücüne daha ulaşamadığını söyleyebiliriz. Kütahya-Eskişehir Savaşı mağlubiyeti de bunu gösterir niteliktedir.
(Cevap B)
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Başkomutanlık Yasası’yla askerlik mesleğine geri dönen
Mustafa Kemal yetkilerini 3 ay süreyle sınırlandırmıştır. Mustafa Kemal’in yetkilerini sınırlı tutmasının en önemli gerekçesi TBMM’nin üstünde hiçbir gücün olmadığını ve milletin gerçek temsilcisinin de meclis olduğunu gösterme düşüncesidir.
(Cevap C)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 14

(Cevap C)

7.
2.

Meclis, Kütahya Eskişehir Savaşı’ndan sonra Başkomutanlık Yasası’nı çıkarmış (lll) ve bu yasayla meclisin yetkileri 3
ay süreyle Mustafa Kemal’e verilmiştir.

TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır. (l) Fransa Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM’yle Ankara Antlaşması imzalamış ve bu antlaşmayla Misakımillî esaslarımızı da kabul etmiştir. Ayrıca bu antlaşmayla güney cephemiz resmen kapanmış, dolayısıyla da burada bulunan askerî birlikler Batı
Cephesi’ne kaydırılmıştır. Böylece Batı Cephesi’nde taarruz
gücüne ulaşan ordumuz düşmana karşı daha da güçlenmiştir (ll).

Londra Konferansı’na temsilci göndermek Mustafa Kemal’in
I. İnönü Zaferi’nden sonra yapmış olduğu bir faaliyettir ki bu
sırada başkomutan değildir. Mustafa Kemal 5 Ağustos
1921’de Başkomutan olmuş ve bu sıfatla 7-8 Ağustos 1921’de
Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. Ayrıca 23 Ağustos
1921’de başlayan Sakarya Savaşı’nı da Başkomutan olarak
yönetmiştir.
(Cevap D)

(Cevap D)

3.

20 Ekim 1921’de TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’yla; taraflar arasındaki savaş sona erdi. Hatay dışındaki bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizildi. Bu antlaşmanın en önemli özelliği İtilaf arasındaki birliğin parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu antlaşma ile Fransa TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu. Ancak Türkiye-Suriye sınırı kesin olarak 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla belirlendi.

TARİH SORU BANKASI

8.

Eskişehir–Kütahya yenilgisinden sonra İsmet İnönü Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış yerine Fevzi
Çakmak atanmıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)

9.
4.

Kütahya-Eskişehir yenilgisi üzerine meclis bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirler arasında, Meclisin Kayseri’ye taşınması,
Mustafa Kemal’in 3 ay süreyle başkomutan seçilmesi, Fevzi Çakmak’ın halkı yatıştırmak için bir bildiri yayınlaması,
Meclisten 15 kişilik bir heyetin cepheye gönderilmesi ve Başkomutan olan Mustafa Kemal’in Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaması yer almaktadır.

Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de Ermenistan ile imzalanmıştır. TBMM’nin ilk askeri ve siyasi zaferi olan bu antlaşmada yer alan “Taraflardan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecek” şeklindeki madde ile Sevr antlaşması ilk kez bir devlet tarafından reddedilmiştir. I. İnönü
zaferi sonrası SSCB ile imzalanan Moskova Antlaşması’nda
da aynı madde yer almıştır. Böylece ilk kez bir Avrupa devleti Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etmiştir.

Lozan Barış Antlaşması’nda azınlıkların Türk vatandaşı sayılması iç işlerimize karışılmasını önlemeyi amaçlar. Türk–
Yunan sınırı Meriç Nehri olup Karaağaç savaş tazminatı olarak alınmıştır. l ve ll. öncül millî bağımsızlığımızı güçlendirmiştir. Boğazların yönetiminin başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılması millî bağımsızlığı aykırı bir durumdur.
(Cevap D)

5.

Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulmayan en önemli konu Musul meselesidir. Musul daha sonra görüşme konusu olmuş ve 1926 Ankara Antlaşması’yla çözüme kavuşturulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)

10. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de, Kars Antlaşması, 13
Ekim 1921’de, Ankara Antlaşması, 20 Ekim 1921’de, Mudanya Ateşkes Antlaşması, 11 Ekim 1922’de, Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te imzalanmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda açılan ilk cephe Doğu Cephesi ve
imzalanan ilk antlaşmada Gümrü Antlaşması’dır.
(Cevap A)
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11. I ve II numaralı öncüllerde yer alan konular Misakımillî esaslarına göre çözümlenmiştir. Kapitülasyonlar, bütün etkileri ile
kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türkiye’nin
ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda gelişmesini engelleyen unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içinde kalan bütün azınlıkların Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştır.
Böylece, azınlıklara Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaşmayan haklar verilmemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

16. Lozan Antlaşması’nda Irak sınırı Musul-Kerkük meselesi yüzünden İngiltere ile Türkiye arasında çözülmek üzere ileri bir
zamana bırakılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap C)

17. Lozan Antlaşması ile azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış ve
daha sonrada Türkiye yabancı okullar gibi konularda iç mesele sayarak yabancılarla görüşmeyi kabul etmemiştir.

12. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşmaları’nda heyet başkanı İsmet İnönü olmuştur. Lozan’a giderken diğer
heyet üyeleri Dr. Rıza Nur ve Hasan Bey (Saka)’dır.

(Cevap B)

13. Doğu Trakya (Rumeli) ve İstanbul Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan kurtulmuştur.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Lozan Antlaşması’nda doğu sınırı ile ilgili bir karar alınmamış Kars Antlaşması’ndaki gibi sınırlar aynı kalmıştır.
(Cevap A)

19. TBMM I. İnönü zaferi sonrası Londra Konferansı’na katılarak; Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak, savaş yanlısı olmadığını ifade etmek için çaba sarf etmiştir.

14. Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz sonrası yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na Yunanistan katılmamıştır. Yunanistan’ı İngiltere temsil etmiştir.

(Cevap B)

15. 21 Şubat-12 Mart 1921’de Londra Konferansı, 16 Mart
1921’de ise Moskova Antlaşması yapıldı. Kronolojik olarak
da uygun olan TBMM’nin Moskova Antlaşmasını yapmasında Londra Konferansı etkili olmuş diyebiliriz.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

20. Sakarya Savaşı sonrası yapılan Ankara Antlaşması ile Güney cephesi kapanmış (20 Ekim 1921) TBMM mücadele gücünü tamamen batı cephesine yoğunlaştırmıştır.
• Hatay 1939’da Anavatana katıldı.
• Musul sorunu 1926’da çözüldü.

(Cevap B)

(Cevap B)
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Sözü geçen ulusal kahraman Şahin Bey’dir. I. Dünya Savaşı’nda Yemen Cephesi’nde savaşan Şahin Bey, bu cephede gösterdiği yararlılıklarından dolayı Zabit sınıfına alınmıştır. Kurtuluş savaşında Antep savunmasını yürüten üç komutandan biri olmuştur. 1920 yılında henüz savaş devam ederken şehit düşmüştür.
Kılıç Ali Bey, Şahin Bey ve Şefik Özdemir Bey Antep savunmasını yürüten komutanlardır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap B)

2.

Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de Ermenistan ile TBMM
hükümeti arasında imzalanmıştır. Ancak bu antlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sora SSCB Ermenistan’ı işgal etmiştir. Bu sebeple bu antlaşma uygulanamamıştır. Batum
Antlaşması Gürcistan ile TBMM hükümeti arasında 23 Şubat 1921’de imzalanmıştır. Batum’un Türkiye’ye verildiği bu
antlaşma da Gürcistan’ın SSCB tarafından işgal edilmesi sebebiyle uygulanmamıştır. Bu antlaşmaların yerine SSCB ile
Moskova ve Kars Antlaşmaları imzalanmıştır.
(Cevap D)

7.

Kuvayımilliye birlikleri ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyorlardı. Bu durum huzursuzluğa neden oluyordu. Ayrıca Kuvayımilliye tek bir merkezden yönetilmediği için tam bir başarıda söz konusu değildi. Kuvayımilliye birliklerini kontrol altına almak ve TBMM’nin otoritesini kurmak için bu birliklerin
Millî Savunma Bakanlığına bağlanması bir yasa ile kabul
edildi.
(Cevap C)

Millî Mücadele Dönemi’nde İtilaf Devletleri Anadolu’daki direnişi engellemek, halkın bilinçlenmesini önlemek amacıyla Sivas Kongresi’ni engellemeye çalışmışlar (ll) ancak başarısız olmuşlardır. Ayrıca TBMM’nin açılmasından sonra
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemişler (l), hatta TBMM’yi istediklerini yaptıracak bir duruma sokmak için
Sevr’de değişiklik yapmayı planladıkları Londra Konferansını düzelnemişlerdir (lll). Yine de Millî Mücadele’yi yolundan
çevirememişlerdir.
(Cevap E)

Londra Konferansı’na TBMM Hükûmeti’nin davet edilmesi
TBMM Hükûmeti’nin uluslararası alanda tanındığının göstergesidir. Londra Konferansı’na İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türk tarafı katılmıştır. Bu durum Anlaşma Devletlerinin TBMM’yi hukuken tanıdığının göstergesidir.
(Cevap A)

4.

Türkiye, Lozan Antlaşması’nda Misakımillî’yi büyük oranda
gerçekleştirmiştir. Sevr gibi Osmanlıyı parçalamaya yönelik
bir antlaşma da geçersiz olmuştur. Türkiye en başından beri kapitülasyonlardan taviz vermemiştir. Lozan’da kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Osmanlı borçlarının bir kısmı
Türkiye’ye bırakılmış ve Türkiye bu borçları taksitler yoluyla
ödemeyi kabul etmemiştir. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine
girmesi 1932 yılındadır. Dolayısıyla Milletler Cemiyeti’ne giriş Lozan Antlaşması ile elde edilen bir kazanç değildir.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Batum ve Gümrü Antlaşmaları hiçbir zaman uygulanamamıştır.

ll ve lll. öncüller 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nın maddeleri arasındadır. Moskova Antlaşması Sovyet Rusya ile imzalanmıştır. Fakat l. öncül, Moskova Antlaşması’nın özelliği değildir. Çünkü TBMM hükûmetinin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması’dır ve Ermenilerle imzalanmıştır.

(Cevap D)
KAPLAN AKADEMİ

III. 16 Mart 1921’de SSCB ile imzalanan Moskova Antlaşması’nda ise Batum’un Gürcistan’a bırakılması kararlaştırılmıştır.

9.

10. Anlaşma Devletleri arasındaki fikir ayrılığının sebebi Türk düzenli ordusunun kazandığı l. İnönü Savaşı’dır (l) ve Ege Bölgesi’nin İtalya yerine Yunanistan’a verilmesidir (lll). Çünkü
düzenli ordunun kazandığı savaş Türk halkının Millî Mücadele’ye olan inancını artırmıştır. İtalya gizli antlaşmalarla kendisine verilen fakat daha sonra İngilizler tarafından Yunanlılara verilen İzmir’den dolayı İngiltere ve Yunanistan ile ayrılığa düşmüştür.

I. 23 Şubat 1921’de Gürcistan ile imzalanan Batum Antlaşması’nda Batum, Türkiye’ye bırakılmıştır.
II. 3 Aralık 1920’de Ermenistan ile imzalanan Gümrü Antlaşması’nda Batum’un durumuyla ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır.

(Cevap B)

(Cevap E)

(Cevap C)

5.

Lozan Antlaşması’nın azınlıklar maddesine göre, bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek, İstanbul’daki Rumlar ve
Batı Trakya’daki Türkler hariç, Anadolu’daki Rumlar ve Balkanlardaki Türkler yer değiştirecekti. Ancak Yunanistan İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istediği için uygulamada sorunlar yaşanmıştır.

(Cevap C)

11. Lozan Konferansı’nda lrak konusu İngiltere ve Türkiye arasında tartışma konusu olmuştur. Fakat Lozan’da bir sonuca
varılamayınca bu konunun İngiltere ve Türkiye arasında Lozan’dan sonra 9 ay içerisinde çözülmesi kararlaştırılmıştır.
Fakat lrak sınırı (C) 1926’da imzalanan Ankara Antlaşması
ile çözülebilmiştir. Suriye ve Yunanistan sınırları Lozan’da
belirlenmiştir.
(Cevap C)
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12. Başkomutanlık yetkisi 5 Ağustos 1921’de verilmiştir. Bu tarihten önceki en önemli gelişme Eskişehir-Kütahya Savaşı’nda Türk ordusunun yenilmesidir. Bu yenilgi Mustafa Kemal’e
Başkomutanlık yetkisi verilmesine neden olmuştur.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ
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17. TBMM ile Ermenistan arasında Haziran 1920’de başlayan
askerî mücadele 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması’nın imzalanması ile sona ermiştir. Bu antlaşmayla Ermenistan Misakımillî’yi tanıyarak Doğu Anadolu’daki iddialarından vazgeçmiştir. Ermenistan Doğu Anadolu’da nüfus çoğunluğuna sahip olduğunu iddia ediyor ve iki ülke sınırının Wilson
prensiplerine göre çizilmesini istiyordu. Ancak bu iddiasından vazgeçmesi Türk–Ermeni sınırının yeni şartlar altında çiziilmesi sonucunu doğurmuştur.
(Cevap B)

13. l. İnönü Savaşı’nın kazanılmasındaki en önemli faktör düzenli ordunun kurulmasıdır (l). Diğer öncüller l. İnönü Savaşı sonrası gelişmeler olduğu için savaşın kazanılmasında etkisi yoktur.
(Cevap A)

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

14. TBMM ile Ermenistan arasında 1920 yılında yapılan savaşlar sonunda 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Millî Mücadele döneminde l. İnönü Savaşı sonrası
Rusya ile Moskova, Sakarya Savaşı sonrası Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

18. Sakarya Savaşı’nda Yunanistan, Türk ordusu karşısında başarılı olamayınca olası bir Türk taarruzunu önlemek için barış teklifleri gündeme gelmiştir. Bu savaş sonunda Malta’da
bulunan Türk esirleri ile Anadolu’da tutuklu bulunan İngiliz
esirlerinin değişimi sağlanmıştır. Ayrıca bağımsızlığa aykırı
şartlar içeren, Sevr Antlaşması’nın biraz hafiflemiş şekli ateşkes önerisi olarak TBMM Hükümeti’ne sunulmuştur.

19. İtilaf Devletlerinin Sen Remo Konferansı’nda taslağını hazırladığı Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920’de Saltanat Şûrası
tarafından imzalanmıştır. TBMM Sevr’i imzalayanları vatan
haini ilan ederek Millî Mücadele sürecini hızlandırmıştır. Kazanılan l. İnönü Savaşı’nın ardından düzenlenen Londra Konferansı’nda (A) İtilaf Devletleri, Sevr’in bazı maddelerini yumuşatarak TBMM’ye kabul ettirmek istemişlerdir. TBMM ise
Misakımillî şartlarını ortaya koyarak bunu kabul etmemiştir.

15. Eskişehir-Kütahya Savaşı sonucu ordunun silah ve malzeme
ihtiyacının karşılanması için Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlanmıştır. ll. ve lll. öncülde verilen Londra Konferansı ve Moskova
Antlaşması l. İnönü Zaferi’nden sonra yaşanan dış politikadaki gelişmelerdir.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

16. Batı Cephesi 9 Kasım 1920’de Batı ve Güney olmak üzere
ikiye ayrılmıştır. Batı Cephesi’nin güney kanadı Albay Refet
Bey’in komutasına verilirken; asıl cephe olan Batı kanadına
da Albay İsmet Bey atanmıştır. İnönü Savaşları boyunca korunan bu durum Eskişehir-Kütahya savaşlarında değişmiş
ve iki kısımdan oluşan Batı Cephesi ilk kez bu savaşta birleştirilmiştir. Cephenin merkez karargâhı da Eskişehir olmuştur.

(Cevap E)

(Cevap C)

20. Soruda verilen l ve ll. öncüller Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hızlandıran faktörler iken lll. öncüldeki saltanatın kaldırılması Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra 1 Kasım 1922’de yaşanan bir gelişmedir.
(Cevap D)
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l ve lll. öncülde verilenler Hatay Türklerinin dillerini ve kültürlerini korumalarını sağlamıştır. Bu durum aradan geçen 16
yıldan sonra Türkiye ile Hatay arasındaki bağları devam ettirdiği için Türkiye’ye katılımı kolaylaştırıcı etki yapmıştır.
II. öncül Türkiye ve Suriye arasında ekonomik bir durum olup
Hatay’ın katılımı ile ilgisi yoktur.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap A)

7.

İtalya Anadolu’da işgal devleti olmasına rağmen herhangi
bir silahlı çatışmaya girmeden Anadolu’yu terk etmiştir. Bu
şekilde, davranmasında İngiltere ve Fransa’nın, daha önce
İtalya’ya vaad edilen Batı Anadolu’yu Yunanistan’a vermesi
etkili olmuştur. ll. İnönü Savaşı’ndan (ll) sonra Anadolu’dan
çekilmeye başlayan İtalyanlar Sakarya Savaşı’ndan sonra
farklı milletlerin de TBMM’yi tanımasıyla (lll) Anadolu’dan tamamen çekilmişlerdir.

B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan eşleştirmeler doğrudur. Fakat “Ateşten Gömlek” adlı eser Halide Edip Adıvar’a
aittir. Falih Rıfkı Atay ise “Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş” gibi eseri ile meşhurdur.

Millî Mücadele’de Kuvayımilliye birlikleri Güney ve Batı Cephesi’nde önemli rol oynamıştır. Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı Maraş, Urfa ve Antep savunmaları önemlidir. Yine
Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı Kuvayımilliye etkilidir. Fakat Kuvayımilliye doğuda Ermenilere karşı faaliyette bulunmamıştır. Çünkü Ermenilere karşı merkezi Erzurum olan 15.
Kolordu yani düzenli birlikler mücadele etmiştir.
(Cevap E)

(Cevap E)

3.

Lozan görüşmeleri iki dönem hâlinde yapılmıştır. l. dönem
görüşmeleri Osmanlı borçları, Türk-Yunan sınırı, Boğazlar,
Musul, Azınlıklar ve Kapitülasyonlar konusunda görüşmeler
sürerken kesilmiştir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

8.

(Cevap D)

9.

4.

Batı Cephesi’nin güney ve batı olarak ikiye ayrılması henüz
düzenli ordu kurulmadığı sıralarda Batı Cephesi’ndeki Gediz yenilgisinden sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu olay
Moskova Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir. Diğer seçenekler Moskova Antlaşması’nın kazanımları arasındadır.

Rusya, Mondros’tan sonra Anadolu’da işgal girişiminde bulunmamıştır. Fransa, İngiltere ve Yunanistan Büyük Taarruz’dan sonra Anadolu’dan çekilmiştir. Fakat İtalya Sakarya
Zaferi’nden sonra Anadolu’dan çekilmiştir. Yani İtalya diğer
devletlerden önce Anadolu’dan çekilmiştir.
(Cevap C)

Sykes-Picot Antlaşması, Fransa’nın l. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile yaptığı ve Osmanlı topraklarını gizlice paylaştığı bir antlaşmadır. Dolayısıyla burada bir görüş ayrılığı söz
konusu değildir. Paris Barış Konferansı’da görüş ayrılığını
göstermez çünkü bu konferans yenilen devletlerle yapılacak antlaşmaları görüşmek üzere toplanmıştır. Fakat TBMM
Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı yapması müttefiklerinden
farklı düşündüğünü ve Anadolu’daki işgalini sona erdirmek
istediğini gösterir.
(Cevap A)

Türkiye, 1929 yılına kadar gümrük tarifelerini değiştirme hakkından yoksun kalmıştır. Çünkü Türkiye kapitülasyonları kaldırmayı çok istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri de bu konuda
çok direniyordu. Türkiye’nin bu konuda taviz vermemesi karşılığında kapitülasyonlar kaldırılmış ama 5 yıl boyunca gümrük tarifelerinde değişiklik yapmama şartıyla bu mümkün olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

10.
5.

I. Savaş tehlikesinin her an var olduğu gerçeği olsa da
Mustafa Kemal’in konuşmasında bu olaya dikkat çekilmemiştir.
II. Askerî teknik donanım konusunda da Atatürk’ün yukarıdaki ifadesinde doğrudan ya da dolaylı olarak bir vurgu yoktur.
III. Bir milletin gücü sadece Mustafa Kemal’e göre iki askerî
birlik değil, millî gücün tamamıdır.
(Cevap C)

(Cevap A)
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11. Öncülde II. İnönü Savaşı’nın bazı sonuçları verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa tarafından “makus talihin yenildiği savaş”
olarak nitelendirilen bu zaferden sonra Yunan kralı morali
bozulan ordusuna destek için Anadolu’ya gelmiştir. Ayrıca
Osmanlı şehzadesi Anadolu hareketine katılmak için İnebolu’ya gelmiştir. Ancak bu durum sakıncalı görüldüğünden
şehzade tekrar İstanbul’a yollanmıştır. Düzenli ordunun zaferi İtilaf devletlerini de ikiye bölmüş İtalya işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlarken; Fransa Zonguldak’tan çekilmiş ve
Ankara’ya barış teklifinde bulunmuştur.

KAPLAN AKADEMİ
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(Cevap B)

16. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği mücadele azminden dolayı
üç il TBMM tarafından unvan verilmekle ödüllendirilmiştir.
Bunlar Antep, Urfa ve Maraş’tır. Ancak bunlardan yalnızca
Antep Kurtuluş Savaşı devam ederken 1921 yılında “Gazi”
unvanı almıştır. Maraş’a 1973’te “Kahraman”; Urfa’ya 1984’te
“Şanlı” unvanı verilmiştir.
(Cevap C)

17. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış, ancak Türkiye Devleti’nin
hükümet biçimi ortaya konulamamıştır. Bunun nedeni; önceliğin batanın kurtarılması ve bağımsızlığın kazanılmasına
verilmesidir.

12. Ankara Antlaşması, Fransızlarla 20 Ekim 1921 tarihinde imzalandı. A, B, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler ise kronolojik olarak Ankara Antlaşması’ndan önceki gelişmelerdir.
Fakat C seçeneğinde yer alan İzmir İktisat Kongresi ise 17
Şubat 1923’te toplanmıştır. Yani kronolojik olarak Ankara
Antlaşması’ndan sonradır.

(Cevap A)

(Cevap C)

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

13. Milne Hattı Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturulmasına yöneliktir. General Harbard Raporu ermeni iddialarını yalanlamış, Anadolu’nun ABD için manda
olmasının kârlı olmayacağı belirtilmiştir. Amiral Bristrol Raporu ise Batı Anadolu’da yapılan katliamlardan Yunanistan
sorumlu demiştir.

18. l. İnönü Savaşı’nı Türk tarafının kazanması üzerine İtilaf Devletleri Sevr’de değişikliğe giderek TBMM’ye onaylatma düşüncesiyle Londra Konferansı’nı düzenlemişler ama amaçlarına ulaşamamışlardır (I).
Bu düşüncede olan İtilaf Devletleri aynı oyunu Sakarya Zaferi sonucunda teklif ettikleri ateşkes önerisinde de planlamışlardır. Fakat Türk ordusunun hedefi tam bağımsızlık olduğu için bu esaslar kabul edilmemiştir. (II)
Sakarya Savaşı sonrası Fransa’nın barış teklifinde bulunması, Sevr’de değişiklik yapma amacında değil savaşı bitirme
amacındadır.
(Cevap D)

14. Kurtuluş Savaşı yıllarında l. İnönü Savaşı’ndan sonra Rusya
ile yapılan Moskova Antlaşması ile Batum (lll) Gürcistan’a
verilmiş böylece hem Batum sınırlarımız dışında kalmış ayrıca Misakımillî’den ilk taviz de verilmiştir. Artvin ve Ardahan
ise Kars Antlaşması’yla Türk Devleti’ne bırakılmıştır.

19.

• Edirne (l), Mudanya Ateşkes Antlaşması sonucu savaş
yapılmadan alınan ilimizdir.
• Karaağaç ve çevresi (ll) Yunanistan’ın Batı Cephesi’nde
verdiği zarardan dolayı Lozan Antlaşması’nda tazminat
olarak Türkiye’ye verilmiştir.

(Cevap C)

• Batı Trakya (lll) Balkan Savaşları sonunda Osmanlıların
elinden çıkmıştır.

• 22 Ekim 1920 tarihli Gediz Taarruzu’nun başarısız olması
• Gediz Taarruzu’nun başarısız olmasından sonra Yunanistan’ın başta Bursa olmak üzere önemli yerleri ele geçirmesi

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

15. Düzenli ordunun kurulma gerekçelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

• Kuvayımilliye’nin Yunan ilerleyişini durduramaması
(Cevap A)

20. Bekir Sami Bey, 23 Şubat–12 Mart 1921 tarihleri arasında
Londra Konferansına katılmış, ancak bilindiği gibi TBMM
onayını almaksızın İtilaf devletleriyle anlaşmalar yapmıştır.
Bu sebeple dış işleri bakanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır.
(Cevap E)
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Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi ilgilendiren birçok konu birçok devletle görüşme konusu haline dönüşmüştür. Bunlardan;
• Balkan Savaşları sonucu kaybedilen Ege Adaları (l) İtalya’yla,
• Osmanlı Devleti’nin borçları Fransızlarla,
• Kıbrıs Adası ise İngilizlerle direk görüşülen meseleler olmuştur.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 17
Afgan Dostluk ve Dayanışma Antlaşması 1 Mart 1921’de
TBMM ile Afganistan arasında imzalandı. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921’de TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalandı. Ankara Antlaşması, 20 Ekim 1921’de TBMM ile Fransa arasında imzalandı. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921’de
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile TBMM arasında
imzalandı. Gümrü Antlaşması 2–3 Aralık 1920’de TBMM ile
Ermenistan arasında imzalandı.
(Cevap E)

(Cevap A)

2.

Tekalif-i Milliye emirleri, Eskişehir–Kütahya Muharebesinde
alınan yenilginin ardından 7-8 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanmıştır. Ordunun ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hazırlanan emirlerin uygulanmasını sağlamak üzere Ankara, Konya, Kastamonu, Yozgat, Samsun’da
İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

6.

3.

I. TBMM 1920-1923 yılları arasında görev yapmıştır. Mustafa Kemal meclisin açıldığı 23 Nisan’dan bir gün sonra meclis başkanı seçilmiş ve meclis hükümeti sistemi gereğince
hükümet başkanlığını da beraber yürütmüştür. Ancak Mustafa Kemal İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı görevinden 24
Ocak 1921’de ayrılmıştır. Ondan boşalan bu göreve de Fevzi Çakmak getirilmiştir. Bu süreçte Fevzi çakmak Milli Savunma bakanlığı ve İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı görevlerini
aynı anda yürütmüştür. Mustafa Kemal Paşa’da meclis başkanlığı görevine devam etmiş ve bu görevi Cumhuriyetin ilanına dek sürdürmüştür.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!” sözünü 30
Ağustos zaferinden bir gün sonra Uşak’a bağlı bir köyde
karargah subayı Şükrü Ali Bey’e yazmıştır ve imzalamıştır.
(Cevap B)

7.

I. TBMM’de meclis başkanlığı ve hükümet başkanlığı görevlerini birlikte yürüten tek kişi Mustafa Kemal Paşa’dır.
Mustafa Kemal Paşa’nın hükümet başkanlığından istifasından sonra bu göreve sırasıyla Fevzi Çakmak ve Rauf
Orbay gelmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla da kabine sistemine geçilmiştir.

(Cevap A)

8.

(Cevap A)

Nahçıvan’a muhtariyet verilmesi (ll) ve Boğazların ticarete
açılması (lll) Kars Antlaşması’nın maddeleri içinde yer alır.
Fakat Kars, lğdır, Sarıkamış ve yöresinin geri alınması maddesi Ermenilerle yapılan 3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü
Antlaşması’nda yer almıştır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

Gediz Taarruzu, Çerkez Ethem ve Ali Fuat Paşa’nın TBMM’den
izin almadan yaptıkları bir girişim olup başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu taarruzdan sonra Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliğine atanmıştır. Dolayısıyla bu taarruz hareketinin
TBMM’nin gücünü artırmasında bir etkisi yoktur.

Soruda özellikleri verilen yazar Halide Edip Adıvar’dır. Ayrıca Halide Edip, Mondros’tan sonra işgallere karşı yapılan
mitingler içerisinde en büyüğü olan Sultanahmet mitinginde konuşmacı olarak da yer almıştır.
Halide Edip Adıvar, Yunus Nadi ile beraber Anadolu Ajansının kurulmasında etkili olmuştur.

(Cevap A)

4.

Mustafa Kemal’in bu emri verdiği savaş Büyük Taarruz’dur.
Büyük Taarruz, Başkomutanlık ve Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinir. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda verilen bu emir, 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılmasıyla sonuçlanacaktı. Seçeneklerde yer alan savaşların iki tanesinde
Mustafa Kemal Başkomutandır. Bu savaşlar Sakarya ve Başkomutanlık Meydan savaşlarıdır. Sakarya’da ise Mustafa Kemal: “Hatt-ı müdafaa yoktur, Sath-ı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır.” emrini vermiştir.

9.

Batı cephesinde İnönü savaşlarında alınan galibiyet, Yunan
ordusunun moralini bozmuştu. Yunan kralı Konstantin de
morali bozulan orduya destek vermek için II. İnönü savaşından sonra İzmir’e gelmiştir.
(Cevap B)
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10. İsmet İnönü genelkurmay başkanı olarak İnönü savaşlarını
ve Eskişehir-Kütahya savaşını yönetmiştir. Ancak Eskişehir-Kütahya savaşında alınan yenilgiden sonra bu göreve
Fevzi Çakmak getirilmiştir.
Fevzi Çakmak, Eskişehir–Kütahya savaşından sonra genelkurmay başkanlığına getirilmiş ancak meclis başkanlığı ve Milli savunma bakanlığı görevlerini de aynı anda
yürütmüştür.

KAPLAN AKADEMİ
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15. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921’de imzalandı. Ermenilerle Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde imzalandı. Fakat ll. İnönü Savaşları 23 Nisan–1 Mart 1921’de gerçekleşti.
Dolayısıyla l ve lll. öncül ll. İnönü Savaşı’ndan önce, ll. öncül ise sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

(Cevap C)

11. TBMM’nin ilk dışişleri bakanı Bekir Sami Bey’dir. Londra Konferansından sonra bu görevinden istifa etmiştir. Bekir Sami
Bey, bizzat Mustafa Kemal paşanın çağrısıyla milli mücadeleye çağrılmıştır. Sivas Kongresinden sonra da kurtuluş mücadelesinin içinde yer almıştır.

16. Türk Milleti’nin zafer bayramı olan 30 Ağustos ilk kez 1923
yılında Afyon, Ankara, Maraş, Denizli ve İzmir’de kutlanmıştır. 1935 yılında da resmi olarak zafer Bayramı ilan edilmiştir.
(Cevap A)

Bekir Sami (Kunduh), Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan
Terakkiperver Cumhuriyet fırkasının üyeleri arasında yer
almıştır.

12. Başkomutanlık Savaşı’nın önemsiz bir harekat gibi gösterilmesi, Anlaşma Devletlerinin desteğini önlemek ve zaman
kazanmak için yapılmış bir hamledir.
Başkomutanlık Savaşı, Mustafa Kemal Paşa tarafından
“Rum Sındığı” savaşı olarak nitelendirilmiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

17. Kahramanmaraş’ın milli mücadele kahramanlarından birisi
de Rıdvan Hoca’dır. Fransızlar Maraş kalesine bayrağını asınca Rıdvan Hoca Cuma hutbesinde “Kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette Cuma namazı kılınamaz.”diyerek kaleye tekrar Türk Bayrağı dikilmiştir.
(Cevap C)

(Cevap C)

13. Fransa’nın TBMM ile ateşkes antlaşması imzalaması onu
muhatap kabul ederek tanıdığının kanıtıdır. Çünkü Fransa,
Millî Mücadele’nin tek temsilcisi olarak TBMM’yi görmüştür.
Bu yüzden yenilgisi sonucunda TBMM ile ateşkes imzalamıştır.

18. İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya Lozan Konferansı’na çağrı yapan devletlerdendir. Belçika ise bunlar arasında değildir.
(Cevap C)

14. Lozan Antlaşması’yla Türkiye’nin Yunanistan ve onun en büyük destekçisi olan İngiltere ile olan savaş durumu sona ermiştir. Fransa ile olan savaş durumu ise Fransa’nın Güney
Cephesi’nde yenilmesi üzerine 1920 yılında yapılan ateşkesle sona ermiştir. Fransa 1921 Ekim ayı içerisinde yapılan Ankara Antlaşması’yla da işgal ettiği yerlerden çekilmiştir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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19. Gümülcine ve İskeçe, Batı Trakya olarak burada yaşayan
Türklerce İstanbul’da yaşayan Rumlar nüfus mübadelesinin
dışında tutulmuştur.
(Cevap E)

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ
Gümrü Antlaşması ile ilk defa uluslar arası antlaşmalarda
“Türkiye” sözcüğü kullanılmıştır. Bu antlaşma TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920’de imzalanmıştır. Sevr Antlaşması’nı geçersiz sayan ilk uluslararası antlaşma olan Gümrü, Kazım Karabekir tarafından imzalanmıştır.
(Cevap A)

5.

Nisab-ı Müzakere Kanunu: 24 Nisan 1920’de çıkartılmıştır.
Dolayısıyla her üç kanunda I. TBMM Dönemi’nde çıkartılmıştır.
(Cevap E)

6.

Dönemin önemli bir ticaret merkezi olan İnebolu ve İnebolu Limanı Kurtuluş Savaşı’nda stratejik olarak önemli bir rol
oynamıştır. Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Ankara’ya gitmek isteyenlerin bir bölümü teknelerle İnebolu İskelesine
gelmiş ve buradan Anadolu’ya geçmiştir. İstanbul ve
SSCB’den gelen savaş gereçlerinin Anadolu’ya giriş noktası da yine İnebolu olmuştur. Yunanlılar tüm çabalarına rağmen Kurtuluş Savaşı’nın gereksinimi olan insan ve cephanenin Anadolu’ya giriş yeri olan İnebolu’daki faaliyetleri önleyememişlerdir. İnebolu kayıkçılarının gayret ve başarıları 9
Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilmiştir.
(Cevap E)

3.

İstiklal Harbimiz adlı eser Kazım Karabekir tarafından kaleme alınmıştır. Kazım Karabekir, 1907’de Enver Paşa ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır şubesini kurmuş, 1909’da 31 Mart Olayı’nı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu’na katılmış, 1912’de de I. Balkan Savaşı’nda yer
almıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadele’ye destek veren
Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesinde Ermenilere karşı
büyük mücadeleler vermiştir. Edirne ve İstanbul milletvekilliği de yapan Kâzım Karabekir Paşa İzmir İktisat Kongresine
de başkanlık yapmıştır. 1923’te İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen paşa, 1924’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın genel
başkanlığını yapmıştır.

Misakımilli ilk kez Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.
I. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM’nin başarılarını gören Sovyet Rusya, Anlaşma Devletlerine karşı güney sınırının güvenliğini sağlamak ve yeni rejimini güçlendirmek amacıyla ortak düşmanlarına karşı TBMM’ye yaklaşmaya başlamıştır.
Bu sırada, TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Sovyet Rusya’nın antlaşma yapmak için harekete geçmesini hızlandırmıştır. TBMM ise büyük bir devletin desteğini almak, doğudaki askeri birliklerini rahatça batıya kaydırmak,
sağlanacak silah ve cephane yardımıyla ordunun savaş gücünü artırmak için Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzalamıştır. 16 Mart 1921 tarihli bu antlaşmayla Rusya, Misakımilli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti olmuştur.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

2.

Men-i Müskirat Kanunu: 10 Eylül 1920
Men-i İsrafat Kanunu: 25 Kasım 1920

KAPLAN AKADEMİ

1.
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7.

Lozan Antlaşması’nın aslı Fransa’da muhafaza edilmektedir. Orjinal metin 1. Dünya Savaşı’nın bitiminin 100. yılında
Paris Askeri Müze’de ilk kez sergilendi.
(Cevap C)

8.

Caber Kalesi Suriye sınırları içinde yer almaktadır. Süleyman
Şah’ın mezarı ise buradan “Şah Fırat” operasyonu ile yine
Suriye toprağı olan Eşme Köyü’ne nakledildi.
(Cevap C)

4.

TBMM’de zaman zaman bir milli marş yapılması gündeme
gelmiş ancak bu konuda bir sonuç alınamamıştı. Mehmet
Akif’in Türk ordusuna ithaf ettiği İstiklal Marşı’nın milli marş
olarak kabul edilmesi I. İnönü Savaşı sonrası yani 12 Mart
1921’de gerçekleşmiştir. İstiklal Marşı’nın kabulü milli duyguları kuvvetlendirmiş bu durum birlik ve beraberliği artırmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

9.

Doğu sınırı kesin olarak Gümrü Antlaşması ile değil Sakarya Savaşı sonrası yapılan Kars Antlaşması ile kesinleşmiştir.
(Cevap C)

(Cevap C)
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10. TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya ve
Romanya görüşmelere katıldı. SSCB ve Bulgaristan boğazlarla ilgili görüşmelere katılırken, ABD gözlemci statüsü ile
katıldı.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

16. 16 Mart 1920 İstanbul resmen işgal edilmiş ve mebusan
meclisi dağıtılınca TBMM Ankara’da açılmış, TBMM’ye karşı ayaklanmalar olmuştur.
(Cevap C)

11. TBMM, I. İnönü Zaferi sonrası Sovyet Rusya ile Moskova
Antlaşması, Afganistan ile dostluk Antlaşması imzaladı.
(Cevap C)

17. Kapitülasyonlar doğrudan ekonomik bağımsızlıkla alakalıdır. Anlaşma Devletleri bunu kaldırmak istemeyerek Türk
Devleti’nin bağımsız olmasını kabullenmek istememektedir.
(Cevap B)

12. Yunanistan’ın saldırı gücünün kırılması ve İtalya’nın işgal ettiği yerlerden tamamen çekilmesi Sakarya Savaşı sonrasıdır. Moskova Antlaşması ise I. İnönü Zaferi sonrasıdır.

13. Yunanistan’a Batı Anadolu’nun verilmesi, İtalya’yı rahatsız
etmiştir. Çünkü I. Dünya Savaşı sırasında Batı Anadolu gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilmişti.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Anlaşma Devletleri TBMM’ye barış teklifi getirerek Yunanistan’a zaman kazandırmayı amaçlamışlardır.
(Cevap B)

(Cevap E)

19. I. İnönü Zaferi sonrası Moskova Antlaşması ile Batum elden
çıkmış, Sakarya Savaşı sonrası Ankara Antlaşması ile Hatay
sınırımızın dışında kalmıştır.

14. TBMM’nin Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e verilmesinde B, C, D ve E seçeneklerinde belirtilenler etkilidir.
İngilizlerin Yunanistan’a açık bir şekilde destek vermesi Başkomutanlık’ta etkili olmamıştır.

(Cevap B)

15. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken, Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen saltanatın kaldırılması ile resmen Osmanlı sona ermiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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20. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya’nın yaptığı anlaşmaların
hükümsüz olduğunun kabul edilmesi Moskova Antlaşması’nın bu maddesi rejim değişikliği olduğunun ispatıdır.
(Cevap B)

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ
Sakarya Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanınca Güney Cephesinde bulunan Fransa TBMM ile uzlaşma yollarını aramış ve Yunanistan’a zaman kazandırmaya çalışmıştır.
Fransa TBMM’nin hukuki varlığını ise 20 Ekim 1921 Ankara
Antlaşması ile tanımıştır.
(Cevap B)

2.

5.

A seçeneği askeri bir sonuç
B seçeneği siyasi bir sonuç
D seçeneği siyasi bir sonuç

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 19

E seçeneği siyasi bir sonuç iken C seçeneği Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik olarak en önemli sonuçtur.
(Cevap C)

6.

Anlaşma Devletleri Londra Konferansı’na hem İstanbul’u
hemde Ankara’yı çağırarak ikilik çıkarmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ise ilk kez TBMM’nin tanınmasının da bir
başarı olmasından dolayı bunu kabul etmiştir. Bunu Lozan’da
yapmaya çalıştıklarında ise 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.

Lozan Antlaşması’nda Boğazlar aleyhimize çözülmüş, uluslararası bir komisyon tarafından Boğazların yönetileceği belirtilmiş, boğazlarda belli bir yere kadar asker bulundurmamız yasaklanmıştır.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

3.

7.

Kütahya-Eskişehir mağlubiyeti sonrası TBMM şiddetli tartışmalar çıkmıştır. Mustafa Kemal orduyu Sakarya’nın doğusuna çekmiş şiddetli tartışmalar sonrası TBMM’den “Başkomutanlık” yetkisi almıştır.

Moskova Antlaşması I. İnönü Zaferi sonrası Sovyet Rusya
ile yapılan önemli bir antlaşmadır.
• Sovyet Rusya Misakımilli’yi kabul edecek
• İki devletin birlikte hareket etmesi

(Cevap A)

• Batum’un Gürcistan’a bırakılması gibi maddeler vardır.

4.

İtalya’ya gizli anlaşmalar ile İzmir ve çevresi verilmişti. Buralar Yunanistan’a verilince İtalya rahatsız oldu. Ankara Antlaşması (1921) ile Fransa savaştan çekildi, İngilizler yalnız
kaldı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

8.

I. İnönü sonrası Sovyet Rusya ile Moskova, Sakarya sonrası Kars Antlaşması yapıldı. İkiside savunma savaşıdır. İkisinin sonunda da diplomasi hız kazandı.
(Cevap E)
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İstiklal Marşı ve Teşkilat-ı Esaiye Türkiye Devleti’nin iç gelişmeleridir. Londra Konferansı, Afganistan’la Dostluk Antlaşması, Moskova Antlaşması bir dış politikadır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

10. Azınlık ve Kapitülasyonlar Türkiye’nin isteği doğrultusunda,
Hatay ve Boğazlar ise Lozan’da aleyhimize çözülmüştür.

13. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devletini her bakımdan zayıf düşürmüştür. Orduların terhis edilmesi, Osmanlının halkın can ve mal güvenliğini sağlayamaması anlaşma
devletlerinin işgal politikası Türk milletinin öz savunmaya teşebbüs etmesinde etkili olmuştur.
(Cevap E)

14. Orduya katılımın hızlanması düzenli orduya olan güvenin
arttığını kanıtlar. Firariler Kanunu asker kaçakları için çıkmıştır. İstiklal Marşı’nın yazılması zaten Kurtuluş Savaşı’na desteği artırmak içindir.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

15. Lozan Antlaşması’nda Anlaşma Devletleri Boğazlar Komisyonu ve Osmanlı borçlarından vazgeçmemişlerdir. Kapitülasyonlar tamamıyla kaldırılmıştır.

(Cevap E)

(Cevap C)

12. Anlaşma Devletleri Londra Konferansı ve Lozan Konferansı’na hem İstanbul Hükümeti’ni hem de TBMM’yi çağırarak
ikilik çıkarmak istemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

11. TBMM’nin ateşkese hazır olduğunu belirtmesi bazı şartların
yerine gelmesi durumunda, savaşla değil diplomasi ile de
sorunların çözülebileceğini TBMM dünyaya duyurmuştur.

(Cevap B)

16. 1921 Ankara Antlaşması, Anlaşma Devletleri arasında görüş
ayrılığını gösterir. Ancak Misakımilli Sınırları’ın koruması için
Hatay’ın Anavatanda kalması gerekirdi. Hatay’daki nüfusun
tamamı değil büyük bir kısmı Türk’tür.
(Cevap D)
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TÜRK İNKILABI
5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkartılması, seçmen sayısını azaltacağı
için, demokraside bir geri adım olarak kabul edilmektedir.
(Cevap E)

2.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik hayatı geliştirmek,
hükûmetin denetlenmesini sağlamak amacıyla, Mustafa Kemal’in de onayıyla Ali Fethi (Okyar) tarafından kurulmuştur
(1930). Ekonomide Liberalizmi benimseyen parti, programında cumhuriyete ve inkılaplara bağlılığını bildirmiştir. Fakat bu durum partinin cumhuriyet karşıtı gerici çevrelerin etkisine girmesine engel olamamıştır. Bu sebepten dolayı parti kendi başkanı tarafından kapatılmıştır (1930).

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın genel sekreterliğini Atatürk’ün çocukluk ve silah arkadaşı Nuri Conker yapmıştır.

(Cevap D)

8.

(Cevap B)

Demokrat Parti, 1946 yılında Celal Bayar başkanlığında kurulmuştur. 1950 yılındaki seçimlerde iktidar olan parti, 1960
yılında gerçekleşen askerî darbe ile kapatılmıştır. Soruda verilen siyasi teşekküllerden Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
1924’te, diğer partiler ise 1930 yılında kurulmuştur.
(Cevap C)

4.

Menemen Olayı: Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapatılmasını fırsat bilen ve laik cumhuriyeti yıkıp yerine şeriatı getirmek isteyen bir grup tarafından çıkarılmıştır (1930). Türkiye
tarihinde rejimi yıkmaya yönelik ikinci girişimdir.
Vagon-li Olayı: İstanbul’da yabancıların elindeki bir şirkette, bir işçinin Türkçe konuştuğu için işten atılması üzerine
çıkan olaylardır (1933).
Razgart Olayı: Bulgaristan’ın Razgart şehrindeki Türk mezarlarının tahrip edilmesi üzerine çıkan olaylardır (1933).
(Cevap A)

5.

Kadınlar, 1926 Medeni Kanunu ile sosyal haklarına kavuşmuşlardır. Bu kapsamda; resmi nikah, boşanma hakkı, mirasta eşitlik, tek eşlilik, çocuğun vesayetini alma gibi haklar
yer alır.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

3.

Halifelik, Emevilerden itibaren babadan oğula geçmeye başlayarak saltanata dönüşmüştür. Halifelik, İslam devletlerinde oluşturulan siyasi bir kurumdur. Abbasiler ise siyasal iktidarlarını ve güçlerini kaybedince halifeliği dinsel bir kurum
haline getirmişlerdir.

Millî Mücadele Dönemi�nde şartlardan dolayı güçler birliği ilkesi uygulanmış, Cumhuriyetin ilanı ile demokrasi gereği görevler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca Meclis hükûmetinden kabine sistemine geçilmesi de Cumhuriyetin ilanıyla
mümkün olmuştur.

9.

l. TBMM (1920-1923), hükûmetin kurulması hususunda “Meclis Hükûmeti Sistemi”ni benimsemişti. Bu sistemde bakanlar teker teker Meclis tarafından seçiliyordu; fakat meclis içindeki bölünmeler nedeniyle hiçbir aday bakanlık için gerekli çoğunluğu sağlayamıyordu. Bu sistemle hükûmeti kurmak
kadar, kurulan hükûmeti yürütmek de çok zordu. Bu nedenle sık sık hükûmet değişiklikleri yaşanıyordu. Bu durum, cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamış ve cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte “kabine sistemi”ne geçilerek sorun çözülmüştür. I. ve III. seçenekler ise Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

6.

Laik devlet anlayışını benimseyen yeni Türk Devleti, dini sadece vicdani bir konu olarak görmekteydi. Bu doğrultuda
dinin siyasi bir araç olarak kullanılmasını, insanların dini duygularının sömürülmesini, halk arasında boş inanç ve adetlerin yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Tekke, türbe, zaviyeler ile medreselerin kaldırılması, ibadethanelerin dışında dini kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmış ve halifelik kurumuna son verilmesi bu çerçevede yapılan uygulamalardır. Çok
partili hayata geçmek ise demokratikleşmenin bir gereğidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

10. Halifelik 3 Mart 1924’te TBMM tarafından çıkarılan kanunla
kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılması ile ilgili A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler etkili olmuştur. Fakat halifenin ABD
başkanına mektup yazması kaldırılmasında etkili değildir.
Ayrıca o dönemin ABD’si benimsediği Monroe Doktrini gereği diğer devletlerin içişlerine karışmamaktadır.
Hilafetin kaldırılması teklifi, Urfa milletvekili Şeyh Saffet
Efendi öncülüğündeki elli üç kişi tarafından verilmiştir.
(Cevap E)
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11. 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, kaynağını dinden değil, toplumun ihtiyaçlarından alan, çağın gereklerine uygun
bir hukuki düzenlemeyi kapsıyordu. Bu durum Atatürk ilkelerinin, anayasal haklar çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinin kanıtıdır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

17. İlk TBMM içerisinde, Lozan Antlaşması kararlarına ve saltanatın kaldırılmasına karşı büyük bir muhalefet doğmuştu. Bu
nedenle Bakanlar Kurulu başkanı Ali Fethi (Okyar) Bey, çalışmalarını yürütemeyerek görevinden ayrıldı. Meclis Hükûmeti Sistemi’ne göre; bakanların teker teker oy çoğunluğu
ile Meclis tarafından seçilmesi gerekiyordu. Fakat siyasi çekişmelerden dolayı bir türlü hükûmeti kurulamıyordu. Bu durum, Cumhuriyetin ilanını gerekli kılmış ve 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edilmiştir.
(Cevap A)

12. 1924 Anayasası’nda, 1928 yılında yapılan bir değişiklikle
“Devletin Dini İslam’dır.” maddesi çıkarılmıştır. Ayrıca milletvekillerinin laik olmayan yemin şekli değiştirilmiştir.

13. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Türk toplumunun Batı toplumuyla ilişkilerinde birliktelik ve kolaylık sağlamak amaçlıdır. Fakat tekke, zaviye ve türbeler Osmanlı
Devletinde yer alan kavramlar olup Türkiye devleti modern
toplum oluşturmak adına bu yapıları kapatmıştır. Yani Avrupa ile birliktelik geliştirme amacı yoktur.
(Cevap D)

14. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924, Yeni Türk Harflerinin Kabulü
1928, Türk Tarih Kurumunun kurulması 1931, Türk Dil Kurumunun kurulması 1932 tarihindedir. Verilen bilgiler doğrultusunda doğru sıralama; IV–I–III–II şeklinde olmalıdır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap D)

15. Dinin siyasetten kurtarılması, din ve devlet başkanlığını temsil eden halifeliğin, 3 Mart 1924’te kaldırılmasıyla mümkün
olmuştur. Böylece İslam dininin, çıkarcı çevreler tarafından
siyaset malzemesi olarak kullanılmasının önüne geçilmiştir.

18. Çok partili hayata geçişle ilgili ilk deneme 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın açılmasıyla olmuştur. Parti, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik ilk isyan olan Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır (1925). 1930 yılına gelindiğinde
demokratik hayatı geliştirmek için Atatürk’ün isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Fakat laik cumhuriyet
karşıtlarının bu partiyi de denetim altına almaya başlamasıyla parti kendi başkanı tarafından kapatılmıştır. Partinin kapatılmasını bahane eden ve şeriat isteyen bir grup, İzmir Menemen’de isyan çıkarmıştır. Laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik bu ikinci isyandan sonra çok partili hayata geçiş denemeleri askıya alınmıştır.
(Cevap D)

19. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı muhalefette, halifeliği en büyük koz olarak kullanmıştır. Parti programında yer alan “Partimiz, dini inançlara
saygılıdır.” maddesi birçok cumhuriyet karşıtının partiye egemen olmasına neden olmuştur. “Din elden gidiyor.” şeklindeki kışkırtmalar Şeyh Sait İsyanı’nın da çıkmasını tetiklemiştir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ilk taşra örgütlenmesi Urfa şubesidir.
(Cevap B)

16. 1946 yılına kadar Türkiye’de iki dereceli seçim sistemi geçerliydi. Bu sistemde halk, yöneticilerini seçecek olan delegeleri, seçilen delegeler ise Meclise gidecek olan milletvekillerini seçerdi. 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine
geçilmesiyle halk yöneticilerini doğrudan seçmeye başlamıştır. (II) Ayrıca yine 1946 yılında açık oy gizli sayım sisteminden, gizli oy açık sayım sistemine geçilmiştir. Buna göre I., II. ve III seçenekler demokratik hayatın geliştiğinin göstergeleridir. Referandum 1946’da değil 1961’de Türk siyasi
hayatına girmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Türkiye’de halk oylamasına sunulan ilk Anayasa 1961 Anayasa’sıdır. 1921 Anayasa’sı olağanüstü hallerde hazırlanan
çok kısa bir anayasadır. Ülkenin o dönemde işgal altında olması bir halkoyu yapılmasını imkansız hale getirmiştir. 1924
Anayasa’sı ise henüz cumhuriyet rejiminin oturmadığı ve inkılap karşıtlarının yoğun muhalefetinin sürdüğü bir dönemde hazırlanmıştır. Bu nedenle bu anayasanın da halkoyuna
sunulması gündeme gelmemiştir.
(Cevap C)
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Saltanat; babadan oğula geçen, tek kişinin mutlak egemenliğini esas alan bir yönetim biçimidir. Yeni Türk Devleti’nin
benimsediği “Ulusal egemenlik” ilkesinin, saltanat sistemi
ile ters düşmesi, bu sistemin kaldırılmasını gerekli kılmıştır.
Bu nedenle 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış ve millî egemenliğin önü açılmıştır.
Saltanatın kaldırılması hususundaki meclis konuşmasını
Rauf Orbay yapmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap C)

7.

(Cevap C)

Halifelik, laik cumhuriyet anlayışının önünde büyük bir engel olması nedeniyle 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Halifeliğin
kaldırılması medreselerle, tekke ve türbelerin kapatılmasına
da zemin hazırlamıştır. Bolu ve Düzce Ayaklanmaları, 23 Nisan 1920’de TBMM’ye karşı çıkan isyanlardır, kronolojik olarak halifeliğin kaldırılmasından çok öncedir.

I. Halifeliğin kaldırılması (1924)
II. Madeni Kanun’un kabulü (1926)

2.

III. Türk harflerinin kabul edilmesi (1928)

Diyarbakır’da çıkan Şeyh Sait İsyanı dolayısıyla TBMM Hükümeti 4 Mart 1925’te düzeni sağlamak için Takrir-i Sükûn
Kanunu’nu çıkarmıştır. Şeyh Sait İsyanı’nda bazı TCF’li yöneticilerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Bu gelişme üzerine
Bakanlar Kurulu, Takrir-i Sükûn Yasası’na dayanarak 3 Haziran 1925’te TCF’nin bütün merkez ve şubelerinin kapatılmasını kararlaştırmıştır.

IV. Soyadı Kanunu (1934)
Verilen inkılapların kronolojik sıralaması I-II-III-IV şeklindedir.
(Cevap A)

8.

(Cevap E)

• Serbest Cumhuriyet Fırkası (I), 1930 yılında Fethi Okyar
tarafından kurulmuştur.
• Ahali Cumhuriyet Partisi (II), 1930 yılında kurulmuş partilerden biridir.

Halkın yönetime katılması, seçme yaşına gelmiş herkesin
eşit şartlarda oy kullanması ile mümkündür. I, II ve III. seçenekler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar
halkın düşüncelerinin yönetime yansımasını sağladığından,
her bir madde halkın yönetime katılma amacını taşımaktadır.
(Cevap E)

4.

Halifelik, laik cumhuriyete ve millî egemenliğe ters düştüğü
gerekçesiyle 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etmenlerden biri 1 Kasım 1922’de saltanat ve hilafetin ayrılarak saltanat makamının kaldırılmasıdır.
Böylece halifenin elinde sadece Din Başkanlığı görevi kalmıştır. Fakat halifenin padişah gibi davranmaya başlaması
ülkede rejim ve devlet başkanlığı sorununu gündeme getirmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle devlet başkanlığı sorunu çözülmüş, halifenin siyasi işlevi tamamen sona ermiştir. Böylece hilafet kurumunun varlığına da
gerek kalmamıştır.

• Demokrat Parti (III) ise 1946 yılında, Celal Bayar başkanlığında kurulmuştur.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

9.

Kadınlar, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la sosyal
haklarını elde etmişlerdir. Siyasal haklarını ise 1930–1934 yılları arasında yasa ve Anayasa’da yapılan değişikliklerle elde etmişlerdir. Bunlar:
• 1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı,
• 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı,
• 1934’te milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı
(Cevap B)

10. Kişilerin siyasi haklarını doğrudan kullanması, tek dereceli
seçim sistemiyle mümkündür. Çünkü iki dereceli seçim sisteminde halk, kendisi adına milletvekillerini seçecek olan delegeleri seçer. Delegeler ise meclise gidecek olan milletvekillerini seçer.

(Cevap E)

(Cevap C)

1921 Anayasası’nda; Cumhuriyetin ilanıyla birlikte birtakım
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle;
• Devletin adı konmuş ve rejimi belirlenmiştir. Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından bir seçim dönemi için seçilmesi kararı alınmıştır. Başbakanın, Cumhurbaşkanı tarafından; bakanların ise Başbakan tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır.” hükmü,
1921 Anayasası’nda değil, 1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’dan çıkarılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap B)

11. Şeyh Sait Ayaklanması, doğu bölgelerinde dinî etkinliği olan
Şeyh Sait’in laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerçekleştirdiği bir isyandır (1925). Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden
bu ayaklanmayı önlemek için, isyan bölgelerinde seferberlik ilan edildi. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılarak hükûmete;
gazete kapatmaktan, partileri dağıtmaya kadar geniş yetkiler verildi. Ayrıca isyancıları yargılamak üzere İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
(Cevap B
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12. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde A, B, C ve E
seçeneklerinde yer alan ifadeler etkili olmuştur. Fakat İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde Türkiye ile İsviçre ilişkilerinin iyi olması etkili olmamıştır. Çünkü ilişkiler ne
kadar iyi olursa olsun Kanunlar Türk toplumuna uygulanacak düzeyde değilse alınması mümkün olmazdı.
(Cevap D)

13. Onuncu Yıl Marşı Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden olan Cemal Reşit Rey (1904-1985) tarafından bestelenmiştir. Cemal Reşit Rey yurt dışında müzik eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
klasik batı müziğinin kurucuları arasında yer almıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

(Cevap C)

18. Saltanat I. TBMM tarafından 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır.
Saltanatın kaldırılmasını gerektiren sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

(Cevap E

• Saltanatın ulusal egemenlik ilkesine ters düşmesi

14. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın savaş dönemi biter bitmez “Asıl
savaş şimdi başlıyor.” diyerek gerçek savaşın uygarlık savaşı olduğunu vurgulamıştır. Atatürk bağımsızlığı kazanmanın taçlandırılması için çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi gerektiğini her ortamda ifade etmiş ve inkılapları da bu
doğrultuda yapmıştır.

• Lozan Konferansı’na TBMM ile birlikte İstanbul Hükûmetinin de çağrılması
• Padişahın Millî Mücadele’yi engellemeye yönelik girişimler içinde olması

(Cevap B)

I. 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 yılında da milletvekili seçimlerine
katılma hakkı kazanmışlardır.

• Ülke içinde yaşanan iki başlılığın engellenmek istenmesi

TARİH SORU BANKASI

15. Kadınlar 1930–1934 yıllarında yapılan değişikliklerle:

17. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez Kazım Karabekir’in başkanlığında, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasıyla çok
partili hayata geçmiştir (1924). Fakat bu durum uzun sürmemiştir. Parti, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik olan Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemeleri bununla bitmemiş, 1930 yılında Mustafa Kemal’in de
isteğiyle arkadaşı Fethi Okyar tarafından Serbest Cumhuriyet Partisi kurulmuştur. Cumhuriyete ve laikliğe sadık olan
parti, ekonomide de liberalizmi benimsemiştir.

Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923’te yani saltanatın kaldırılmasından bir yıl sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bir sebep
olarak düşünülemez.
(Cevap C)

19. Atatürk, kadın-erkek eşitliğini uluslararası bir hukuk kuralı
haline getiren İnsan Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yokken Türk kadınına ülkesinin yönetimine katılma hakkını tanımıştır. Bununla birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı;
Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Japonya’da 1950, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971’de verilmiştir.

II. Ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu’yla gerçekleşmiştir.
III. Tek kadınla evlilik 1926 Medeni Kanun’un kapsamına
girmektedir.
Kadınların belediye ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı ile milletvekili seçimlerine katılma hakkı hem kanun
hem anayasa değişikliği ile mümkün olmuştur.

(Cevap E)

16. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 1924 yılında Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisidir. Şeyh Sait İsyanı’ndan sonra kapatılmıştır.
(1925)
Serbest Cumhuriyet Partisi 1930 yılında Atatürk’ün direktifleriyle, arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Partisi, cumhuriyet karşıtlarının partiye egemen olması sebebiyle, parti başkanı tarafından fesh edilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

Halk Partisi ise muhalefet değil iktidar partisidir.

20. 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile tüm okullar MEB’e bağlanarak eğitim öğretim
birleştirilmiştir.
Aynı gün TBMM’de;
Halifelik kurumu
Şeriye ve Evfak Bakanlığı (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı)
Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) de kaldırılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)
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Laik Türkiye Cumhuriyeti önünde büyük bir engel olan halifeliğin kaldırılması ve laik cumhuriyete karşı eylemlerde bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılması 1924
Anayasası’nda değişiklikler yapılmasını gündeme getirmiştir. Buna göre; 1928 yılında kabul edilen bir kanunla “Devletin dini İslam’dır.” maddesi Anayasa’dan çıkarılmıştır.
(Cevap B)

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Halifeliğin kaldırılması şüphesiz ki yönetimde birliği sağlamaya yönelik bir gelişmedir. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı (Din
İşleri Bakanlığı) dinin siyasete karışmasını önleyerek, din işlerini siyasetten ayırmış ve böylece yönetimde birliği güçlendirmiştir. Erkan-ı Harbiye Bakanlığı’nın (Savaş Bakanlığı)
kaldırılması ise ordunun siyasetten ayrılmasını ifade eder ve
kaldırılmasında yönetim birliğini güçlendirmek amaçlanmamıştır.
(Cevap D)

6.

2.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokrasiyi geliştirmek ve farklı görüşlerin Meclise yansımasını sağlamak amacıyla 1930
yılında kurulmuştur. Atatürk’ün isteği üzerine arkadaşı Fethi
Okyar tarafından kurulan parti, programında cumhuriyetçiliği ve laikliği savunmuş ancak ekonomide liberalizmi benimsediğini belirtmiştir.

(Cevap B)

1950–1960 döneminin başbakanı Adnan Menderes Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Aydın şubesinde il başkanlığı yapmıştır.

7.
TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Cumhuriyet döneminde kadınlar; 1926 Medeni Kanunu ile
evlenme, boşanma, miras, istediği mesleğe girme gibi sosyal haklarını elde etmişlerdir. Daha sonra yasa ve Anayasada yapılan değişikliklerle siyasal haklarını elde etmişlerdir.
Bu doğrultuda kadınlara; 1930’da belediye seçimlerine,
1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verilmiştir.

I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya eklenmesi 1937 tarihinde
yani Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir.
II. Milletvekili yeminlerinin “Vallahi.” yerine “Namusum üzerine söz veriyorum.” şeklinde değiştirilmesi 1928’de 1924
Anayasa’sında yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir.
III. Atatürk Üniversitesi 1957 yılında Demokrat Parti döneminde açılmıştır.
(Cevap C)

3.

Türkiye’nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası’nda 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda; devletin rejimi Cumhuriyet olarak belirlenmiş. Meclis Hükûmeti Sistemi’nden kabine sistemine
geçilmiştir. Var olan iki dereceli seçim sistemi ise ancak 1946
yılında 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikle terk edilmiş
ve tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.

8.

(Cevap C)

Atatürk önderliğinde yapılan siyasi, sosyal, ekonomik inkılaplarla Türk toplumu ümmet anlayışından ulus anlayışına
geçmiş, çağdaşlaşma yolunda hızlı ve radikal kararlar alınmıştır. Türk-Alman saldırmazlık Paktı 1941’de imzalanmıştır.

4.

İstiklal Marşı 1921’de l. İnönü Savaşı sonrası kabul edilmiştir. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanından önceki bir gelişmedir.
A, B, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap C)

9.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir. Menemen Olayı
23 Aralık 1930’da, Laik Cumhuriyet rejimini yıkarak yerine
şeriata dayalı devlet kurma düşüncesiyle çıkarılmış bir isyandır. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi ise 16 Haziran
1926’da gerçekleşmiştir. Teali İslam Cemiyetinin kurulması
ve Aznavur İsyanı, Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşen olaylardır.
(Cevap A)
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10. Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk Devleti’nin adı “Türkiye Cumhuriyeti” olarak belirlenmiş, hükûmetin kurulması hususunda Meclis Hükûmeti Sistemi terk edilerek “kabine sistemi”ne geçilmiştir. Milletvekilliği süresi ise Cumhuriyetin ilanıyla
değil 1924 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile değişmiştir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

15. Cumhuriyet Dönemi 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin
ilan edilmesi ile başlamış ve halen devam etmekte olan dönemdir. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da kabul edilmiştir. Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Çok partili hayata
geçiş amacı ile siyasi partiler 1924 ve 1930 yıllarında kurulmuştur Sadabat Paktı 8 Temmuz 1937’de imzalanmıştır. Ancak tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen meclis seçimleri 1912
yılında gerçekleşmiştir.
(Cevap E)

11. Atatürk Dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması: 1924 Anayasası’nda
1934 yılında yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir. Kadınlara
seçme seçilme hakkı verilmesi: 1930-1934 yılları arasında
yasa ve anayasada yapılan değişikliklerle sağlanmıştır. Halkın temsilcilerini doğrudan seçmesi anlamına gelen Tek dereceli seçim sistemi ise 1924 Anayasasında 1946 yılında yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.

16. Saltanatın kaldırılması, devlet rejiminin adının konduğuna
kanıt olarak gösterilemez. Çünkü rejimin adı 29 Ekim 1923
tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile mümkün olmuştur.
(Cevap E)

12. Şeyh Sait İsyanı’na bağlı olarak 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin kurulması ülkenin düzen ve güvenliğinin sağlanması, devletin varlığına
yönelik tehdit ve tehlikelerin önlenmesi, yapılmış devrimlerin korunması ve yerleşmesi amacını taşımıştır. Uluslararası
ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap B)

18. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler, 3 Mart 1924
günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamındadır. Fakat
E seçeneğinde yer alan ifade 30 Kasım 1925’te gerçekleşmiştir.

13. Türk İnkılabı Osmanlı saltanatına, Rus İnkılabı çarlık düzenine karşı çıkarak kişisel egemenliğe son vermiştir. Bu durum
monarşi ile idare edilen diğer uluslara da örnek olmuştur.
Ancak Rus İnkılabı belli bir ideolojiye yani komünizme dayalı olarak gelişmiş ve belli bir sınıfa (işçi sınıfı) mal edilmiştir. Türk İnkılabı ise belli bir ideolojiye ve sınıfa değil tüm halka mal olan bir inkılap olmuştur.

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunla yurt dışına gönderilen Osmanlı hanedanının kadınları 1952’de, erkekleri
1974’te çıkarılan kanunlarla yurda dönme hakkını kazanmıştır.

(Cevap D)

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

14. Türkiye’de her ne kadar 1924 ve 1930 yıllarında çok partili
hayata geçiş denemeleri yapılsa da gerçek anlamda 1946
yılında çok partili hayata geçilmiştir. Bu tarihte kurulan Demokrat Parti’nin aynı yıl yapılan genel seçimlere girmesiyle
Türkiye, yeni bir döneme geçmiştir.

17. 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan bu değişiklikle devlet rejiminin adı konmuştur. Bu da 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile mümkün olmuştur. Böylece “Devletin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.” maddesi Anayasa’ya eklenmiştir.

(Cevap D)

19. Atatürk’ün bu sözünde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılmıştır. Toplumun ilerlemesi için de kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Bu eşitliği sağlamak için
17 Şubat 1926’da İsviçre’den Medeni Kanun alınarak kabul
edilmiştir. Böylece toplumu ilerletecek olan kadın ve erkek
eşitliği birçok alanda gerçekleştirilmiştir.
(Cevap D)
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Nutuk, 1919-1927 yılları arasındaki olayları kapsamaktadır.
Buna göre TBMM’nin açılması, halifeliğin kaldırılması Nutuk’ta anlatılan olaylar arasında yer alır. III. öncülde yer alan
Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması 1930 yılında olduğu için Nutuk kapsamında yer almaz.
(Cevap D)

2.

Harf inkılâbının ilk aşaması, rakamlarda değişiklik yapılmasıdır. Dil Encümeni’nin kurulması da Latin alfabesinin Türk
dil fonetiğine göre ayarlanması ile ilgilidir. Millet Mektepleri
de yeni harflerle okuma–yazma öğretmek için açılmıştır. Yani bu üç gelişme Harf inkılabının yapılması süreci ile ilgili gelişmelerdir.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap C)

8.

(Cevap D)

3.

Halk Fırkası kurulmadan önce 10 Eylül 1920’de Türkiye
Komünist Partisi kurulmuş, ancak 12 Eylül 1922’de TBMM
tarafından kapatılmıştır.
(Cevap D)

5.

9.

TARİH SORU BANKASI

Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizzat kendisi kurmuştur.
Serbest Cumhuriyet Partisi’ni ise arkadaşı Fethi Okyar’a kurdurmuştur. Hatta kız kardeşi Makbule Hanım’ı da bu partiye
üye yapmıştır. Bu iki partinin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Halifeliğin
kaldırılmasına tepki gösteren arkadaşları tarafından kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’ndeki tarih anlayışı, İslam tarihi ve Osmanlı tarihi ile sınırlıydı. Bu anlayışa karşı çıkan yeni Türk Devleti, zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan Türk milletinin, İslamiyet öncesi tarihinde araştırılması için çalışmalar yapmıştır. Bu doğrultuda; Anadolu ve Orta Asya’da arkeolojik kazılar yapılmış ve elde edilen eserlerin halka sunulmasıyla müzecilik alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Tarihi araştırmaların yapılması hususundaki en önemli adım ise 1931’de
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıdır.

(Cevap D)

10. Resmî nikâh, boşanma hakkının kadına da tanınması, tek
eşli evlilik ve mirasta kadın-erkek eşitliği 17 Şubat 1926’da
kabul edilen Medeni Kanun kapsamındadır. Kadınların yönetime katılması ise 1930 yılında başlar. 1930’da Belediye;
1933’te muhtarlık, 1934’te milletvekili seçimlerine katılma
hakkı elde eden Türk kadını, bu haklarla yönetime katılabilmiştir.

(Cevap E)

11.

KAPLAN AKADEMİ

Lozan Konferansı’na İstanbul ve TBMM Hükûmeti aynı anda çağrılmıştır. İtilaf devletleri bu davranışları ile iki hükûmetin arasındaki çekişmeden faydalanmak istemiştir. TBMM
Hükûmeti ise 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırarak yönetim
alanında ikiliğe son vermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk
milletinin tek temsilcisi TBMM olmuştur.

Halkevleri ve Millet Mektepleri Atatürk Dönemi�nde kurulmuştur. Halkevleri, 1932 yılında halkın sosyal ve kültürel alanda
gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. (I) Millet Mektepleri 1928 yılında gerçekleşen Harf İnkılabından sonra halka okuma-yazma öğretmek amacıyla kurulmuştur. (II) Köy
Enstitüleri ise 1940 yılında alınan kararla kurulmaya başlamıştır.

Kadınlar siyasal haklarını ilk kez 1930 Belediye seçimlerinde kullanmışlardır.

(Cevap E)

6.

I. TBMM, 23 Nisan 1920–11 Ağustos 1923 tarihleri arasında
faaliyet göstermiştir. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Yani I. TBMM dönemi faaliyetidir.
(Cevap A)

Daha önce Türkiye’de hukuk birliği olmadığı için azınlıkların
hukuksal durumuna ilişkin patrikhanelerin mahkeme kurma
hakları bulunmakta idi. 1926 tarihli Türk Medeni Kanun ile
hukuk ikiliğine son verilerek herkese eşit ve tek bir hukuk
düzeni getirilmiştir. Böylece hukuk birliği sağlanmıştır.
(Cevap C)

4.

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
eğitim-öğretimin birleştirilmesi ve eğitimin laikleşmesine yönelik bir uygulamadır. Bu kanunun kabul edilmesi, laiklikle
ilgili diğer anlarda da yenilikler yapılması zorunluluğunu doğurmuştur.

(Cevap C)

l. Türkiye’de müzecilikle ilgili ilk çalışmalar, XlX. yüzyılda
Osman Hamdi Bey başkanlığında başlamıştır. Bu çalışmalar Cumhuriyet Döneminde Dolmabahçe Sarayı’ndaki Veliaht Dairesinin, Resim Heykel Müzesine dönüştürülmesi ile geliştirilmiştir (1937).
ll. 1883 yılında İstanbul’da öğretime açılan Sanayi-i Nefise
Mektebi, 1928 yılında geliştirilerek Güzel Sanatlar Akademisi haline getirilmiştir.
lll. Millî Musiki ve Temsil Akademisinin, Ankara Konservatuarına dönüştürülmesi ise 1936 yılında gerçekleşmiştir.
(Cevap E)
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12. Düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmek, çağın gereklerine
ayak uydurmak ve getirdiği yeniliklere açık olmakla mümkündür. Bu doğrultuda, işlevini tamamlamış ve artık yeniliklerin, değişimlerin önünde engel olmaya başlayan, önceki
çağlardan kalma tekke, türbe ve medreselerin kapatılması
toplumda çağdaşlaşmaya yönelik girişimlerdir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

17. Osmanlı döneminde açılan okulların yazı dili Arapça, konuşma dili Türkçeydi. Azınlık ve yabancı okullarda ise kendi dil
ve alfabelerinde eğitim yapılıyordu. Eğitim alanında yaşanan bu farklılıklar iki aşamada ortadan kaldırılmıştır. Birinci
aşamada Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla tüm okullar MEB’e
bağlanmıştır. (1924) İkinci aşamada ise harf inkılabı gerçekleştirilmiştir. Harf inkılabıyla, tüm okulların Türkçe öğretiminde tek bir alfabe kullanılması kararlaştırılmıştır. Böylece tüm
okullarda geçerli standart bir sistem kurulmuştur.
Latin harflerinin kabul edilmesi tartışması Cumhuriyet döneminde ilk kez İzmir İktisat Kongresi’nde yaşanmıştır.

13. Türkiye Cumhuriyeti yaptığı inkılaplarla özellikle hukuk ve
eğitim alanındaki ikiliklere son vermeyi amaçlamıştır. 1924’te
medreselerin kapatılması ve tüm okulların MEB’e bağlanması eğitimdeki ikiliklere son verirken; 1926 Medeni Kanunla hukuk alanındaki ikilikleri ortadan kaldırmıştır.

(Cevap E)

14. Atatürk’ün paragrafta verilen sözü ile bir milletin bağımsızlığının sürekli olmasında o millete verilen eğitimin belirleyici
olduğu vurgulanmıştır. Vatandaşlar ne kadar iyi yetiştirilirse
ülkenin geleceği de o derece güvence altına alınmış olur.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924’te kabul edilen Türkiye Cumhuriyetindeki tüm okulların MEB’e bağlanmasını öngören bir kanundur. Bu sayede yabancı okulların bağımsız
hareket etmeleri önlenmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar’ın hazırladığı bir önerge ile TBMM’de
kabul edilmiştir.
(Cevap C)

15. Türkçenin kültür dili olmasındaki en büyük etken 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nun açılmasıdır. Bu kurum Türk dilinin
kaynaklarını, başka dillerle ilişkilerini, Tanzimat’tan sonra geçirdiği aşamaları inceleyerek, programını bu doğrultuda planlamıştır. Kurum ayrıca, halk arasında yaygın olarak kullanılan kelimeleri derlemiş, bilimsel terimlere Türkçe karşılıklar
bulmuş ve Türk diline uymayan kelimelerle terimleri Türkçeden çıkarmış böylece Türkçenin gelişmesine büyük bir katkı sağlamıştır.

16. 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye sınırları içindeki tüm okullar (azınlık, yabancı …) MEB’in
denetimine alınmıştır. Laik ve modern bir eğitim anlayışını
benimseyen yeni Türk Devleti, bu anlayışla bağdaşmayan
medreseleri de aynı kanunla kapatmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

19. Verilen tüm seçenekler halkın kültürel gelişimini sağlamaya
yönelik çalışmalardır. Halkevleri: 1932 yılında halk arasında
kültür ve düşünce birliğini sağlamak amacıyla açılmıştır. Köy
Enstitüleri: İlkokul öğretmeni yetiştirmek ve kültürel gelişimi
taşraya kadar genişletmek amacıyla 1940 sayılı kanunla açılmıştır. Millet Mektepleri ise, 1928’de halka okuma-yazma öğretmek amacıyla açılmıştır.
(Cevap E)
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1935’te Türk Kuşunun açılış töreninde yapılan gösterilerle
havacılığa ilgi duyan Sabiha Gökçen Atatürk’ün de destek
vermesiyle Türk Kuşu Sivil Havacılık Okuluna girmiştir. Mezun olduğunda dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanı almıştır.
(Cevap D)

2.

Azınlık okulları millîyetçilik düşüncesiyle kurulmuş Yahudi,
Rum ve Ermeni okullardır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

Yabancı okullar İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Avusturya
ve Rusya devletleri tarafından kendi dil, din ve kültürlerini
yaymak amacıyla XIX. yüzyılda kurulmuş okullardır.

(Cevap C)

Millet mektepleri 1928 harf inkılabı sonrası yeni Türk harflerini öğretmek, okuma yazmayı yaygınlaştırmak için açılan
kurs niteliğindeki okullardır.

7.

(Cevap B)

3.

8.

TARİH SORU BANKASI

1928 yılında meydana gelen en önemli gelişme harf inkılabının gerçekleşmesidir. Osmanlı’da 1860’lı yıllardan itibaren
Arap harflerinden Latin harflerine geçme konusu tartışılmaya başlanmıştır. Fakat dini çevreler tarafından her defasında
sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu düşünce, ancak Cumhuriyet Döneminde 1928’den sonra hayata geçirilmiş bundan
sonraki süreçte yeni alfabenin tanıtımı, öğretimi ve yaygınlaştırılması için birçok kitap basılmıştır.

(Cevap E)

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ile ilgili kanun
teklifi Siirt milletvekili Halil Hulki efendi tarafından yapılmıştır.

TBMM’nin 3 Mart 1924 tarihinde çıkardığı Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile öğretimdeki bölünmüşlüğe son verilerek, bütün
okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu kanunla dine dayalı eğitim anlayışı terk edilerek laik eğitim sistemimizin temeli atılmıştır. Ancak 14 Temmuz 1921’de düzenlenen
I. Maarif Kongresi’nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçları ile ilgisi yoktur.
Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra gayrimüslim vatandaşlar düşünülerek ilköğretim programından Kuran dersleri, ortaöğretim programından din, Farsça ve Arapça
dersleri çıkarılmıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Şeriye Vekaleti, Osmanlı Devleti’nde din yasalarını koyan ve
devlet tarafından yapılan her işlemi dini hükümler açısından
denetleyen bir kurumdu. Laik bir sistemde yeri olmayan bu
kurum, 3 Mart 1924’te kaldırılmış böylece din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Bu kurumun kaldırılması, laik eğitimin önünde büyük bir engel olan medreselerin de kaldırılmasına zemin hazırlamıştır. Medreseler de aynı gün kabul
edilen Tevhid’i Tedrisat Kanunu’yla kapatılmıştır. Teşkilat-ı
Esasi’ye Kanunu (1921 Anayasası) Yeni Türk Devleti’nin temel esaslarının benimsendiği ilk anayasadır. Şeriye vekaletinin kaldırılması ile ilgisi yoktur.

Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 1940 yılında açılmış okullardır. Köy Enstitüleri, köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların alınıp bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kurulmuşlardı. Bu sayede köylülere okuma yazma ve temel bilgiler kazandırılacak ayrıca modern ve ilmi tarım teknikleri öğretilecekti. Her Köy Enstitüsünün kendisine
ait tarlaları, bağları, besi hayvanları, atölyeleri bulunmaktaydı. Bu bağlamda Köy Enstitülerinin amaçları arasında köylünün üretim becerilerinin artırılması ve köylülerin bilgi ve
görüşünün artırılması gösterilebilir.
(Cevap B)

9.

Türkiye’de Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete Mardin Gazetesi’dir.

5.

Atatürk paragrafta verilen sözüyle, ulusal değerleri temel
alan, çağdaş, toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş yeni bir eğitim sisteminin kurulmak istendiğini belirtmiştir. Buna göre, geçmişteki eğitim sisteminin devam ettirilmesi düşünülemez.
(Cevap E)

Atatürk paragrafta verilen sözüyle, öğretmenlerden beklentisini dile getirmiştir. Yani nesillerin yetiştirilmesinde en önemli sorumluluğu üstlenen öğretmenlerin Türk gençlerini hangi vasıflara göre yetiştirmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.
(Cevap A)

4.

Türkiye’de harf inkılabı ile ilgili çalışmaların temeli XIX. yüzyıla dayanır. Arap alfabesinden Latin alfabesine geçme konusu zaman zaman tartışma konusu olmuş fakat dini çevrelerin itirazları nedeniyle hayata geçirilememiştir. Türk dilinin yazılmasını, okunmasını ve öğrenilmesini zorlaştıran Arap
harflerinin terk edilmesi konusu, Cumhuriyet Döneminde
1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresinde de görüşülmüş
ancak özellikle Kazım Karabekir’in itirazları ve gündem dışı
bir konu olmasından dolayı ertelenmiştir. Rastlantıya bırakılmak istenmeyen bu konuyla ilgili çalışmalar ancak 1928’de
tamamlanmış ve Türkçenin yapısına en uygun alfabe olan
Latin Alfabesi kabul edilmiştir.

10. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar
oranını artırmaya yönelik gelişme Millet Mekteplerinin açılmasıdır. Millet Mektepleri 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri talimatnamesi ile kurulmuştur. 1929 yılında da faaliyete
başlamıştır.
(Cevap A)

(Cevap E)
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(Cevap C)

16. Verilen seçeneklerin hepsi de ilgili olduğu alanda birlik sağlama amacı taşımaktadır.
KAPLAN AKADEMİ

11. Varlık Vergisi Kanunu, Atatürk Dönemi sonrası, yani 11 Kasım 1942 tarihinde kabul edilmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında haksız kazanç elde etmiş olanların kazançlarını vergilendirmek amacıyla çıkarılmıştır.

1931 yılında kabul edilen ağırlık ve ölçü birimleri ile, bölgelere göre değişen farklılıklar ortadan kaldırılarak, ülke genelinde standart bir ölçü düzeni kurulmuştur (I).
Ticari konulardaki karışıklıkları önlemek ve “tek takvim” uygulamasına geçmek amacıyla 1925 yılında Batılı Devletlerin
kullandığı Miladi Takvim kabul edilmiştir (II).
3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla da çağın gerisinde kalmış olan medreseler kapanmış ve
tüm okullar MEB’e bağlanmıştır (III).
(Cevap E)

12. A, C, D ve E seçeneklerinin dilde sadeleştirmede etkisi olduğu savunulabilir. Fakat Halk odaları 1932 yılında Halkevleri ile birlikte kurulmuştur. Halkevleri ile aynı amacı taşıyan
Halk odaları özellikle okuma yazma alışkanlığının geliştirilmesinde etkili olmuştur.

17. Miladi Takvim’in kabul edilmesi (1925) ve hafta tatilinin Cumadan Pazara alınması (1935) Batı ülkelerle ilişkilerimizi düzene koymak ve ticari konulardaki karışıklıkları gidermek
amacıyla yapılan uygulamalardır.

(Cevap B)

Kabotaj Kanunu ise Türk karasularında yolcu ve yük taşıma
hakkının yabancılardan alınarak Türklere verilmesidir. Ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik bir uygulamadır.
(Cevap E)
TARİH SORU BANKASI

13. Atatürk’ün İş Bankasından kendine düşen geliri Türk Tarih
Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bağışlaması; maddi bağımsızlıklarını koruması, bilimsel çalışmalara imkân yaratılması,
varlıklarını uzun süre korumaları ve ulusal bilincin oluşumuna yönelik faaliyetlerini yürütmeleri amacı taşımaktadır. Atatürk, bu kurumların siyasal iktidarın parçası haline gelmelerini değil aksine bilimsel özerkliğini ve bağımsızlığını korumalarını amaçlamıştır.
(Cevap E)

18. Yeni Türk Devleti vatandaşlar arasında “eşitlik” ilkesini esas
almıştı. Bu sebeple toplumda ayrıcalık belirten “ağa, paşa,
hacı, molla, efendi, hazretleri” gibi ifadeler 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu’yla kaldırılmıştır.
(Cevap E)

14.

19. Türk toplumunda ayrıcalık ifade eden, ağa, paşa, hazretleri, molla, hoca, bey, zade gibi unvanlar 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan Soyadı Kanunu’yla yasaklanmıştır. Böylece
halk arasında eşitlik sağlanarak, sınıf farklılıkları ortadan kaldırılmıştır.

• Hilafetin kaldırılması (3 Mart 1924)
• Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
• Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)
• Takrir-i Sükûn Kanunu (4 Mart 1925)

(Cevap A)

• Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

15. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nda, Türkiye’nin
5 yıl süreyle koruyucu gümrük politikası uygulamasını engelleyen hükümler yer alıyordu. 1929 yılında bu sınırlamanın kalkmasıyla ilk kez gümrük tarifeleri artırılabilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

20. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmeler, Kurtuluş
Savaşı’nın kazanılması sonucunda gerçekleşmiştir. Şayet
Kurtuluş Savaşı kazanılmamış olsaydı, Türkiye’de bu gelişmelerin hiçbirisinin yaşanması beklenemezdi.
(Cevap E)
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Soyadı Kanunu; evlenme, boşanma, miras, askere alma, ticari ilişkiler gibi sosyal alanda yaşanan karışıklıkları gidermek amacıyla 21 Haziran 1934 yılında çıkarılmıştır. Bu kanunla ayrıcalık belirten ağa, paşa, molla, efendi, hacı gibi
unvanlar kaldırılarak toplumsal eşitlik sağlanmıştır.
Soyadı Kanunu çerçevesinde, soyadı seçme görevi “koca”ya verilmiştir.
(Cevap A

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap E)

8.
2.

1931’de Türk Tarih Kurumunun kurularak Türk tarihinin kökenlerinin araştırılması, 1932’de Türk Dil Kurumunun kurularak Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması çalışmaları Türk milliyetçiliğinin gelişmesinin ve milli bilincin bir sonucudur.
(Cevap A)

Yeni Türk Devleti, Batılı ülkelerle olan ilişkileri düzenlemek,
ticari ve mali konulardaki karışıklıkları gidermek amacıyla;
1925 yılında Miladi Takvim, 1928 yılında milletlerarası rakamlar, 1931 yılında uluslararası ölçü ve tartı birimlerini, 1935 yılında hafta tatilinin cumadan pazara alınması gibi değişiklikleri kabul etmiştir. Herkesin resmi bir soyadının olması 1934
yılında çıkarılan Soyadı Kanunu’yla kabul edilmiştir. Bu kanunun amacı toplumsal ilişkilerde yaşanan karışıklıkları önlemektir.
(Cevap D)

4.

Kılık kıyafet bir toplumun en karakteristik özelliklerinden biridir. “Çağdaş Toplum” düşüncesini benimseyen TBMM toplumun, görünüm itibariyle de çağdaşlaşmasını sağlamak
amacıyla 1925’te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkararak
fes ve benzeri başlıklar giyilmesini yasaklamıştır.

9.

(Cevap B)

I. öncülde yer alan ifade yönetimle ilgilidir. Dolayısıyla siyasi bir gelişmedir. Yine IV. öncülde yer alan “Tek dereceli seçim ve kadınlara siyasal haklar verilmesi” yönetimle ilgilidir
ve siyasidir. II ve III. öncüllerde yer alan ifadeler ise ekonomi ile ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

Laik devlet anlayışını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, bu
anlayışla bağdaşmayan uygulamalara (A, B, D, E) zaman
içerisinde son vermiştir. Soyadı Kanunu ise, toplumsal karışıklıkları önlemek ve halk arasında eşitliği sağlamak amacıyla yapılmıştır.

(Cevap D)

(Cevap C)

(Cevap B)

6.

Osmanlı Devleti’nde kullanılan ölçü, tartı, zaman birimlerinde birçok ikili uygulamalar ve bölgesel farklılıklar söz konusuydu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti bu ikili uygulamalara son
vermek amacıyla, 1925’te Hicri ve Rumi takvimin yerine Miladi takvimi, 1931’de arşın, endaze ve kulaç gibi ölçülerin
yerine, uluslararası bir ölçü birimi olan metreyi kabul etmiştir. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi, ulusun iradesinin Meclise doğrudan yansımasını sağlamak içindir.

10. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile sosyal, kültürel,
ekonomik alanlarda kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlanmıştır. Aile kurma alanında erkeklerin ayrıcalıkları kaldırılarak tek eşle evlilik esası getirilmiş, kadınlara boşanma, miras, çocuğun vesayetini alma gibi haklar verilmiştir. Ayrıca
daha önce erkeğin sahip olduğu, “çalışma hakkı” gibi kişi
hakları kadınlara da tanınmıştır. Kişilerin eğitimi alanında yapılan inkılaplar, Medeni Kanun’un değil Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kapsamındadır.

Şapka giyilmesi hakkında kanun, Konya mebusu Refik
Bey tarafından teklif edilmiştir.

5.

Yeni Türk Devleti ekonominin temeli olan tarım alanında düzenleme yapmayı bir zorunluluk olarak görmüş ve “köycülük siyaseti” uygulamıştır. Bu siyaset, ağır vergilerin kaldırılması, toprak reformu, köylüye maddi destek ve üretim imkanlarının artırılması gibi başlıklar taşımaktaydı. Ancak İş
Bankası, yeterli sermayesi olmayan özel girişimcilere kredi
imkânı sağlamak ve bankacılık işlemlerini yürütmek için 1924
yılında kurulmuş ilk özel bankadır. Tarımın değil, sanayi kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik bir gelişmedir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

3.

Atatürk Dönemi’ndeki dil çalışmaları, Türkçenin kökenini
araştırmak, Türk dilinin özelliklerini ortaya koymak, Türkçeyi yabancı etkilerden kurtararak dilde sadeleşmeyi ve millileşmeyi sağlamak amaçlarına yönelikti. Türk dünyasındaki
lehçe farklılıklarını desteklemek bu alandaki çalışmaların hedefleri arasında değildi.

11. Soyadı Kanunu; toplumsal alandaki karışıklıkları gidermek,
ayrıcalıkları ortadan kaldırarak halk arasında eşitliği sağlamak amacıyla 1934 yılında kabul edilmiştir. Böylece ayrıcalık ifade eden ağa, paşa, hacı, hazret, bey, molla gibi unvan
ve lakaplar kaldırılmıştır. Evlenme, boşanma, miras, askerlik, ticaret gibi birçok alanda meydana gelen karışıklıklar önlenmiştir. Soyadı Kanunu azınlıklar da dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.
Soyadı Kanunu, İsviçre’den alınarak düzenlenmiştir.

(Cevap C)

(Cevap C)
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(Cevap E)

16.

KAPLAN AKADEMİ

12. Türk toplumu genel olarak alışkanlıklarından taviz vermek
istememektedir. Bu durum kendini feste de göstermiştir şapkada da. Toplumda yapılan her yenilik bir anlayış değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda her yenilik, başlangıçta belli bir tepkiyle karşılanmıştır. Değişikliklerin benimsenmesi, yerleşmesi muhakkak ki belli bir süreci gerektirmektedir.

l. Ürün üzerinden yüzde on oranında alınan Aşar Vergisi,
1925 yılında Atatürk Döneminde kaldırılmıştır. Böylece
köylü ağır yükünden kurtarılmış ve üretim hızlandırılmıştır.
ll. Doğu Anadolu’da muhtaç çiftçilere toprak dağıtılmasına
dair kanun 1946 yılında Atatürk’ün ölümünden sonra kabul edilmiştir.
lll. Çiftçiye kredi sağlamak amacıyla kurulan Ziraat Bankası’nın temeli 1867 yılında kurulan “Memleket Sandıklarına” dayanır. 1888 yılında ise “Ziraat Bankası” adıyla resmen kurulmuştur.
(Cevap A)

17.

I. Ülkemizde kambiyo denetleme sistemi 1930 yılında kabul edilen Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki
kanun ile ihdas edilmiştir.

13. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, hacı, hafız, molla gibi unvanların kaldırılması; Medeni Kanun’un kabul edilmesi
ve dini giysilerin mabetler dışında giyilmesinin yasaklanması sosyal yaşamda görülen ayrıcalıkları önleme amacı taşımaktadır. Ancak 1926 İstatistik Umum Müdürlüğü olarak kurulan 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan kurumun bu durumla bir ilgisi bulunmamaktadır.

III. Devletçilik politikası ise 1930’lu yıllardan itibaren uygulanmaya başlamıştır. Buna göre II ve III seçenekleri 19301939 dönemine denk gelmektedir.

(Cevap D)

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

II. Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarının ilki, 1933-1938
yılları arasını kapsamaktadır.

14. Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında sanayileşmenin gerçekleşmesi için özel teşebbüs teşvik edilmiş ancak istenen hedefe ulaşılamayınca devlet sanayileşme işini kendi üzerine
almıştır. Bu amaçla; planlı ekonomiye geçilmiş ve 1933-1938
yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde öncelikle ham maddesi yurt
içinde olan temel tüketim mallarının üretimine önem verilmiş, bu şekilde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir.

18. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için özellikle sanayi, tarım, ticaret ve ulaştırma alanlarında yatırımlar yapılmıştır. Ancak turizm alanına ancak
1980’li yıllardan sonra yatırımlar yapılabilmiştir.
(Cevap E)

19. Tek dereceli seçim sistemine 1946 yılında geçilmiştir. Bu sistemle halk yöneticilerini doğrudan seçme hakkına kavuşmuştur. Seçim sistemindeki bu değişiklik İsmet Paşa’nın
cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşmiştir. II ve III. seçenekte verilen gelişmeler ise Atatürk döneminde yaşanmıştır.

(Cevap D)

15. 1 Temmuz 1926 yılında çıkarılan “Kabotaj Kanunu” ile “Türk
karasularında gemi işletme hakkı yabancılardan alınarak
Türk vatandaşlarına” verilmiştir. Böylece Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığı sağlanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

20. 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu bilgi ve donanım eksikliğinden
dolayı istenen hedefe ulaşamamıştır. Bu sebeple 1931 yılından itibaren “Devletçilik” politikasına geçilmiş ve sanayileşme işini devlet kendisi üstlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan l. Beş Yıllık Sanayi Planı, 1934 yılında uygulanmaya başlamış, böylece Türkiye’de planlı ekonomi dönemine geçilmiştir.
(Cevap E)
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Türkiye’de devlet kurumlarının özelleştirilmesi (kişilere devredilmesi) 1986 yılından itibaren başlayan ve hala devam
eden bir uygulamadır. Atatürk Dönemi’nde “özelleştirme”
değil “kamulaştırma” uygulanmıştır.
(Cevap E)

2.

1929 Dünya Ekonomik bunalımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomiye yeni bir yön vermesine sebep olmuştur. Başlangıçta sanayileşme işi özel sermayeye bırakılırken 1931 yılından itibaren bu görevi devlet bizzat kendisi üstlenmiştir. Bu
doğrultuda 1933-1938 yılları arasını kapsayan l. Beş Yıllık
Plan hazırlanmış ve plan 1934 yılında uygulanmaya başlamıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
İzmir İktisat Kongresi’nde Sanayi’nin teşvik edilmesi ve özel
sermayenin desteklenmesi gibi kararlar alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda sanayi sektörünün gelişebilmesi için
1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Buna rağmen
sermaye, teknoloji, kadro ve bilgi yetersizliğinden dolayı kanun amacına ulaşamamıştır. Bu nedenle TBMM devletçilik
ilkesini uygulamaya koyarak sanayileşme işini kendi üzerine almak zorunda kalmıştır.
(Cevap A)

7.

(Cevap C)

Ulusallaştırma: Millî ekonominin kurulabilmesi amacıyla ekonomik faaliyetlerin yabancılardan alınarak Türklere devredilmesidir. Yabancı şirketlerin çalıştırdığı demir yollarının devlet tarafından satın alınması ve II. öncülde verilen kabotaj
hakkı bu doğrultuda yapılan çalışmalardır.
(Cevap D)

Şeyh Sait ve Menemen İsyanları, Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmak ve halifeliği geri getirmek amacıyla çıkan isyanlardır. Bu sebeple laikliğe karşı hareketlerdir. Şeyh Sait
İsyanı’nda ayrıca bir Kürt Devleti kurma amacı vardır. Menemen İsyanı’nda böyle bir amaç yoktur. Özerk yönetim kurmak bu iki isyanın ortak yönü değildir.
Şeyh Sait İsyanı 1925 yılında “Şark Islahat Planı”nın devreye sokulmasına neden olmuştur.
(Cevap D)

4.

TBMM’nin I. dönem milletvekillerinden olan Ziya Hurşit taraftarları Cumhuriyete ve yapılan inkılaplara karşı tepkiliydiler. Bu sebeple Ziya Hurşit ve taraftarları Batı Anadolu’yu
kapsayan yurt gezisinde Mustafa Kemal Atatürk’e İzmir’de
suikast girişiminde bulunmayı tasarlamışlardır. Ancak Atatürk’ün İzmir gezisine bir gün geç çıkması ve suikastçıları
Yunanistan’a kaçıracak olan motorcu Giritli Şevki’nin ihbarıyla yapılacak olan suikast girişimi sonuçsuz kalmıştır.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

9.

(Cevap E)

Türk Parasını Koruma Kanunu, Türk parasının değerini korumak ve dış ticareti denetim altına almak için çıkarılmıştır
(1930). Tarım alanıyla bir ilgisi yoktur. Köylünün ezilmesine
sebep olan Aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmış, böylece tarımsal gelişme için gerekli ortam hazırlanmıştır. Resmi olarak
1888 yılında kurulan Ziraat Bankası çiftçiye kredi sağlamak
amacıyla kurulmuştur. Cumhuriyet Döneminde bankanın şubeleri artırılmış, bu banka aracılığıyla alınan tarım araçları
köylüye dağıtılarak modern tarım desteklenmiştir.

l. Atatürk Dönemi’nde sanayileşmenin sağlanması için öncelikle 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.
Fakat özel sermayenin yetersiz olması sebebiyle 1933
yılında devlet sanayileşme işini kendi üzerine alarak I.
Beş Yıllık Sanayi Planı’nı hazırlamıştır.
II. Türkiye Cumhuriyeti’nde modern anlamda ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.

Devletçilik, özel sermayenin yetmediği durumlarda ekonomik faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesidir.

III. Demokrat Parti 1946 yılında Celal Bayar başkanlığında
kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü muhalefet partisidir. 1950-1960 yıllarında iktidarda kalmış 1960 askerî
darbesiyle kapatılmıştır.

I. 1924 yılında kurulan İş Bankasının amacı; özel sermayeye kredi imkanları sağlayarak, girişimcileri sanayiye
teşvik etmekti. Ancak istenilen başarı sağlanamamış bu
yüzden, devletçilik politikasına geçilmiştir.
II. Özel sermayenin yetersiz olmasından dolayı İzmir İktisat Kongresi’nde kararlaştırılan demir yolu yapımı gerçekleştirilememişti. Devletin bu işi üzerine almasıyla demir yolu yapımı hız kazanmıştır.
III. Yabancılara ait işletmelerin, devlet tarafından satın alınması, Türk sanayisinin alt yapısının devlet eliyle oluşturulduğunun bir göstergesidir.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap E)

10. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu sırada temel ihtiyaç maddelerini bile dışarıdan almak zorunda kalıyordu. Bu nedenle
üretilen ekonomik çarelerin temeli, dışa bağımlılığı azaltmaya ve iç piyasadaki üretimi artırmaya yöneliktir. Oluşan sermaye birikimiyle de yeni sanayi kuruluşlarının açılması hedeflenmiştir.
(Cevap E
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11. Hürriyet ve Anayasa Bayramı, 27 Mayıs Askeri Darbesi sonucu 3 Nisan 1963 tarihinden 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesine kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî bayramlarından biri olarak kutlanmıştır. Yani Hürriyet ve Anayasa
Bayramına ortam hazırlayan gelişme 27 Mayıs 1960 darbesidir ve 1935’te çıkarılan kanunda yer alması mümkün değildir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

Diğer seçenekler 1929 yılında dünya ticaretinde yaşanan
düşüşün sebepleri ve sonuçlarıdır.
(Cevap B)

14. Teşvik-i Sanayi Kanunu, özel sermayeyi sanayi alanına çekmek ve kalkınmayı gerçekleştirmek için devlet tarafından sanayicilerin desteklenmesini ifade eder. Bu kanunla devlet sanayi kuruluşlarına ucuz arazi, nakliye indirimleri ve vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlamıştır. Kanun kapsamında sanayi kuruluşlarına üretecekleri mallara %10 oranında pirim verilmesi taahhüt edilmiş böylece üretimin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca devlet kurumlarına daha pahalı da olsa yerli
malların kullanılması zorunluluğu getirilmiş böylece sanayi
kuruluşlarına pazar imkanı sağlanmıştır. Bu uygulamaların
ana hedefi, temel ihtiyaç maddelerini bile ithal eden Türkiye’nin, en kısa zamanda kendi sanayisini kurmasını sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmaktır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap D)

II. Aşar vergisinin (Çiftçinin ürünü üzerinden alınan 1/10
toprak vergisi) kaldırılması çiftçi üzerinden ağır bir yükün kaldırılıp çiftçiyi üretime yöneltmeyi amaçlamıştır.
III. Bilim ve teknolojiden yararlanmak ise tarımda makine
kullanılmasına bağlı olarak üretimi arttıracaktır.

(Cevap D)

19. 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile devlet sanayileşmenin sağlanabilmesi için özel teşebbüse destek olmaya çalışmıştır. Bu amaçla özel teşebbüse bazı vergi muafiyetleri getirmiş, taşıma hizmetlerinde indirim yapmış, devlet arazisi tahsis etmiş ve devlet dairelerine yerli ürün kullanma zorunluluğu getirmiştir. Ancak Türkiye İş Bankası bu kanundan daha önce 1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile ilgili bir uygulama olmamıştır.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

I. Atatürk Dönemi’nde ekonomide üretimi artırmak amacıyla Devletçilik İlkesi benimsenmiştir. Atatürk’ün Devletçilik İlkesi sosyalizm ve komünizmden ayrılır. Yabancı
sermayeyi tamamen yasaklamaz. Ulusal çıkarlara aykırı olmamak koşuluyla kabul eder.

18. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkisi devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılmış ve devlet sanayileşme işini kendi üzerine almak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede devletçilik 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın programına
girmiş ve l. Beş Yıllık Sanayi Planı (1933-1938) hazırlanmıştır. 1934 yılında uygulanmaya başlanan devletçilik, 1937 yılında da Anayasa’ya girmiştir.

Cumhuriyet öncesinde, Osmanlının son yıllarında 1913’te
Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış, ancak uygulanamamıştır.

(Cevap E)

15.

(Cevap E)

17. Sömürge edinme yarışını İlk Çağlardan itibaren Yunan, Fenike, İyon kolonileri arasında görülmektedir. Ancak Sanayi
Devrimi sonrası bu yarış hızlanmıştır. Dolayısıyla sömürge
edinme yarışının 1929 sonrası başlamış olması imkânsızdır.

12. Koruyucu gümrük politikası (I) 1929 yılında uygulanmaya
başlamıştır. Bu sayede, yabancıların, sanayi ürünlerine yönelik gümrük tarifeleri yükseltilmiş ve yabancıların iç ticaretteki kontrolü azaltılmıştır. Türk parasının kıymetini koruma
kanunu (II) 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla bazı ürünlerin ithalatı yasaklanmıştır. Buna göre her iki uygulamada ülke ticaretini Türkiye’nin kontrolüne sokmak için yapılan uygulamalardır.

13. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarım, ticaret ve sanayi
alanlarında özel teşebbüse sermaye ve kredi sağlamak amacıyla birçok banka kurulmuştur. 1930 yılında kurulan Merkez Bankası ise bu ulusal bankalara destek vermek amacıyla kurulmuş para çıkarma yetkisine sahip tek bankadır.

16. Türk kara sularında meydana gelen kazaya Türkiye’nin müdahalesi üzerine Fransa itiraz etmiştir. Fransa, davaya bakma hakkının Türkiye’de değil, kendinde olduğunu iddia etmiştir. Dava Türkiye’nin lehine sonuçlanmıştır. Bu durum Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasını kolaylaştırmıştır. Bu kanunla Türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık
hakkı Türk devletine ve vatandaşlarına verilmiştir.

(Cevap E)

20. Atatürk Dönemi’nde tarımı geliştirmek amacıyla 1925 yılında âşar vergisi kaldırılmıştır.
• 1925’ten itibaren numune çiftlikleri kurulmuştur.
• 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur.
• 1935 yılında Tarım Satış Kooperatifleri kurulmuştur.
Ancak Ziraat Bankası Osmanlı Dönemi’nde 1888 yılında kurulmuştur.
(Cevap B)
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Teşvik-i Sanayi Kanunu 28 Mayıs 1927’de çıkarılmıştır. B, C,
D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler bu kanun uygulamalarındandır. Fakat A seçeneğinde yer alan ifade, Teşvik-i
Sanayi Kanunu uygulaması içinde yer almaz. Sanayi ve maden alanında girişimcilere kredi vermek üzere kurulan banka, Sanayi ve Maadin Bankasıdır. Bu bankanın kuruluş tarihi de 19 Nisan 1925’tir. Yani kronolojik olarak Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan önce olduğu için sorunun cevabı A seçeneğidir.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
Arkeoloji kazı bilimidir. Özellikle yazılı kaynakların olmadığı
dönemlerin aydınlatılması açısından çok önemlidir. Anadolu’nun yazısız döneme kadar uzanan tarihinin araştırılmak
istenmesi arkeolojinin gelişimini sağlarken gün yüzüne çıkan eserlerin halka sergilenmesi gereksinimi müzeciliğin gelişmesine katkı sağlamıştır. Varlığı öğrenilen medeniyetlerin
kültürel özelliklerinin belirlenmesi ise etnografyanın (kültür
bilimi) gelişmesine katkıda bulunmuştur.
(Cevap E)

(Cevap A)

2.

Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik olarak Sovyetler Birliği’nden destek almıştır. Bu plan doğrultusunda 1934 yılında Sovyetler Birliği’nden 8 milyon dolar borç alınmıştır.

8.

(Cevap A)

TBMM tarafından 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla yabancı okulların bağımsız hareketlerine
son verilmiştir. Bu kanunla tüm okullar, MEB’e bağlanarak
Türk kanunlarına tabi tutulmuştur. Ortak bir kültür yaratmak
amacıyla da dil, tarih, coğrafya derslerinin Türk öğretmenlerce verilmesi öngörülmüştür.

3.

Tekâlif-i Milliye Emirleri Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra 8 Ağustos 1921’de ordumuzun ihtiyacını karşılamak amacıyla yayımlanmıştır. Bağımsızlığımızı engelleyen unsurlardan kurtulma ile ilgisi yoktur.
(Cevap B)

4.

Atatürk, yeni bir toplum meydana getirilmesinde eğitimin
çok önemli bir etken olduğuna inanmış cehaletle savaşmayı, cephede savaşmaktan daha az önemli görmemiştir. Bu
doğrultuda 16 Temmuz 1921’de düzenlenen Maarif Kongresi’nde, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, millî, laik bir
eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren geleneksel medreselerin yanında, Batı tarzı okullar da açılmıştı. Bu durum,
farklı eğitim kurumlarında yetişen nesiller arasında, kültür
çatışması yaşanmasına neden oluyordu. TBMM, eğitim alanında yaşanan bu ikiliğe son vermek amacıyla 3 Mart 1924’te
kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla tüm okulları MEB’e
bağlamış ve medreseleri de bu kanuna dayanarak kapatmıştır. Böylece eğitimdeki ikilik ortadan kalkmıştır.
(Cevap D)

Kütahya-Eskişehir savaşları sürerken yapılan ve başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı kongrede ilk ve
ortaöğretimin dört yıl olması ve köy bünyeli işçi mekteplerinin açılması kararlaştırılmıştır.

10. I. Neşriyat Kongresi 1-2 Mayıs 1939 tarihlerinde, basım ve
yayın işlerinde uyulacak ana prensiplerin tespit edilmesi
amacıyla toplanmıştır. Kongrenin okuma yazmanın yaygınlaşmasında doğrudan bir etkisi yoktur.

(Cevap D)

5.

9.

Arap alfabesinin kaldırılması arşiv eserlerinin değerlendirilmesini kolaylaştırmamıştır. Çünkü bu eserler zaten Arapça
yazılmıştır.

(Cevap C)

6.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulması Atatürk Dönemi gelişmesi değildir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Anayasamızın 134. maddesi gereğince
2876 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliğine sahip olarak
17.8.1983 tarihinde kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

11. Resim ve heykel kelimeleri sanatla ilgili kavramlar olduğu
için doğru cevap “D” seçeneğinde yer almaktadır.
1934 yılında Atatürk’ün direktifleriyle Ahmet Adnan Saygun tarafından yeni Türk ulusunun doğuşunu anlatan
“Taşbebek Operası” bestelenmiştir.
(Cevap D)
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12. Yeni Türk Devleti eğitimdeki ikiliğe son vermek için 3 Mart
1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okulları MEB’e bağladı. Bu kanunla; azınlık okulları ile yabancı okullar MEB’in
denetimine girerken dinî eğitim veren medreseler kapatıldı.
Böylece laik öğretimin temelleri atıldı.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

13. Halkevleri 1932’de kurulmuştur. Halkevleri, okuma-yazma
öğretmek için kurslar düzenlemiştir. Yöresel değerleri tanıtmak amaçlı dergi yayımlamıştır. Dikiş, nakış gibi beceri kursları düzenlemiştir. Halka sağlık kurallarının öğretilmesi ve uygulanması da Halkevlerinin sunduğu hizmetler arasında yer
almıştır. Türkçenin sadeleşmesi için gereken esasların ve
yöntemlerin belirlenmesi çalışması ise Halkevlerinin değil,
1932’de kurulan Türk Dil Kurumunun çalışmaları arasında
yer almaktadır.

törenle açılmıştır.
Canonica ve Krippel, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yaptıkları anıt heykellerle öne çıkmış isimlerdir.
(Cevap A)

18. Tekke, zaviye ve türbeler 1925 yılında kapatılmış, okullar
1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. İkisi de Cumhuriyet Dönemi
gelişmeleri arasında yer alır. İlk azınlık okulları Osmanlı Dönemi’nde kurulmuş olup bu okullar 1924’teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış, Maarif
Teşkilatı Kanunu ile de dinî ve siyasi eğitim yapmaları yasaklanmıştır.

Halkevleri, Cumhuriyet ideolojisini yaymak amacıyla 1933–
1950 yılları arasında “Ülkü” adında bir dergi çıkarmıştır.
Derginin yazarları arasında Mehmet Fuat Köprülü ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimler yer almıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)
TARİH SORU BANKASI

14. Yeni Türk Devleti, Türkçenin Arap harfleriyle yazılmasının,
Türk dilinin gelişimini engellediğinin farkındaydı, bu nedenle 1926’dan itibaren Türkçeye en uygun alfabenin bulunması için çalışmalar başladı. Bu sürecin sonunda en uygun alfabenin Latin alfabesi olduğu kararlaştırıldı ve 1 Kasım 1928
tarihinde çıkarılan bir kanunla Latin harfleri kabul edildi. Atatürk’ün Türk milletine okuma yazma öğretilmesi emrini vermesiyle de 1928 yılında Millet Mektepleri açıldı.

17. Türkiye’de ilk Atatürk heykeli İstanbul Sarayburnu’nda dikilmiştir. Heykelin tasarımı ve yapımı Viyana’dan çağrılan Avusturyalı Krippel’e aittir. Onun tasarladığı anıt 3 Ekim 1926’da

(Cevap A)

19. A, B, C ve E seçenekleri, Türk tarih tezi ile ulaşılmak istenen
amaçlar arasında yer almaktadır. Zaten seçenekler de yer
alan ifadeler tarih ilminin alanına giren konulardır. Fakat Türk
halkının eğitilerek halka yeteneklerine göre beceri kazandırılması Türk Tarih Kurumunda tartışılan bir görüş olamaz. Bu
konu, genel eğitimin amaçları arasında yer almaktadır.
(Cevap D)

15. Türk Dil Kurumu Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve bilim dili hâline getirmek için kurulmuştur. Bunu yaparken de toplumsal bütünleşmeyi sağlama, dili zenginleştirme ve Türkçeye yeni terimler kazandırmayı amaçlamıştır.

16. Mustafa Kemal, bir muhalefet partisinin kurulabilmesi için
Fethi Bey’i, Paris Büyükelçiliğinden çağırıp ona 12 Ağustos
1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdurmuştur.
Böylece bu parti Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü partisi olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap C)

20. Köy Enstitüleri, 1940’ta köy okullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan okullar. Köylerinden alınan zeki çocukların yetiştirilerek yeniden köylere öğretmen olarak gönderilmesidir.
Halk evleri, 1932’de yapılan inkılapların halk arasında yerleşmesini sağlamak amacıyla açılmıştır.
Eğitmen kursları, okuma yazma öğretecek eğitmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır.
Verilen öncüllerin üçü de toplum yaşam ve bilgi düzeyini artırmaya yöneliktir.
(Cevap E)
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Test • 9
7.

• Darülfünundan İstanbul Üniversitesine geçilmesi 1933’te,

• Köy Enstitüleri 1940’ta kurulmuştur.
I ve II. öncülde verilenler Atatürk döneminde olup Köy Enstitülerinin kurulduğu dönem İsmet İnönü dönemidir.
(Cevap D)

2.

KAPLAN AKADEMİ

• Türk Tarih Kurumu 1932’de,

Cumhuriyet Dönemi’nde, 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun ile erkeklerin toplumdaki ayrıcalıklı durumları ortadan kaldırılmış ve siyasi alan hariç, kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Siyasi alandaki eşitlikse, 1930 yılından sonra kadınlara verilen yeni haklarla sağlanmıştır.

Şeyh Sait İsyanı (1925) ve bu isyanı bastırmak için TBMM
tarafından çıkarılan “Takrir-i Sükûn Kanunu” halifeliğin kaldırılmasından sonra meydana gelen olaylardır.
(Cevap D)

8.

(Cevap C)

Osmanlı eğitim anlayışında medreseler, Batı tarzı okullar, yabancı okullar, azınlık okulları olup her kurum kendine göre
eğitimini vermekteydi. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan inkılaplardan eğitim alanında yapılan düzenlemelerden
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar Türk millî eğitime
bağlanarak millî eğitimin belirlediği esaslara göre eğitim yapmaları kararlaştırılmıştır. Böylece eğitim–öğretim politikası
da ulusal niteliğe kavuşmuştur.
(Cevap B)

4.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ülke nüfusunun büyük bir kısmı savaşlardan dolayı kaybedilmişti. Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri olduğunu iyi bilen Atatürk bu doğrultuda, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izlemiştir. Öncülde verilen
çalışmalar ülke nüfusunu artırmak amacıyla yapılan bu politikanın sonuçlarıdır.

9.

l. TBMM (1920-1923) hükûmetin kurulması hususunda “Meclis Hükûmeti” sistemini benimsemişti. Bu sistemde, bakanlar tek tek oylanarak oy çoğunluğu ile seçiliyor ve hükûmet
bu şekilde kuruluyordu. Meclisin başkanı hükûmetin de başkanı sayılıyordu. Yani başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamları yoktu. Bu sistem, TBMM içerisinde sık sık hükûmet
bunalımları yaşanmasına sebep oluyordu çünkü farklı görüşlere sahip milletvekillerinin aynı hükûmet içinde uyumlu
bir şekilde çalışması çok zordu. Ayrıca siyasi çekişmeler nedeniyle hükûmetin kurulması için gerekli oy çoğunluğu da
genellikle sağlanamıyordu. Bu sorun, cumhuriyetin ilan edilmesi ve kabine sistemine geçilmesine ortam hazırlamıştır.
(Cevap B)

(Cevap E)

5.

l. TBMM 1920-1923 yılları arasını kapsar. Bu dönemde ülkede; İstanbul’da padişah, Anadolu’da ise TBMM olmak üzere iki ayrı hükûmet vardı. “Devlet içinde Devlet” anlamına gelen bu ikilik, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat makamının saf
dışı bırakılmasıyla sona ermiştir. Böylece TBMM Türk halkının tek temsilcisi durumuna gelmiştir.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

Halifelik Osmanlı Devleti’nde hem din hem devlet başkanlığı anlamına geliyordu. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla halifelik makamının elinde yalnızca din başkanlığı görevi kalmıştı. Fakat halife yine de devlet başkanı gibi
hareket ediyordu. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesiyle devlet başkanlığı sorunu kesin olarak çözülünce halifelik makamına da gerek kalmamış bu nedenle bu kurum
3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır.

10. Kanunuesasi 1876 ve 1908 yıllarında iki kez yürürlüğe girmiş Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasa’sıdır. TBMM tarafından
1921 Anayasası’nın hazırlanması ile kısmen yürürlükte kalmıştır. Saltanatın kaldırılmasına herhangi bir etkisi olmayan
1876 Anayasası, tam tersine meşruti monarşi rejimini destekleyen bir anayasadır.

Sanayi-i Nefise Mektebi 1882 yılında II. Abdülhamit Döneminde Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Osmanlıdaki ilk sanat ve mimarlık okulu olan bu kurum, 1928’de
Güzel Sanatlar Akademisi adını almıştır.

(Cevap B)

Sanayi-i Nefise Mektebi günümüzde Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi ismiyle eğitim vermektedir.
11.

6.

Osmanlı Medeni Kanunu “Mecelle”de boşanma hakkı yalnızca erkeğe veriliyordu. İslami değerlerin temel alındığı Mecelle Kanun’u, 1926 yılında TBMM tarafından yeni bir medeni kanun hazırlanmasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Toplum
ihtiyaçlarını esas alan yeni Medeni Kanun’da kadına boşanma, mirasta eşitlik, istediği mesleğe girme, çocuğun velayetini alma gibi birçok hak tanınmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

I. Soyadı Kanunu, toplumsal alanda yaşanan karışıklıkları önlemek amacıyla çıkarılmıştır (1934).
II. Türkiye’de ortaöğretimde 1926 yılından itibaren karma
eğitime geçilmiştir. Bu durum eğitim alanında kadın-erkek eşitliğini sağlama bakımından önemlidir.
III. Seçim kanununda 1930’dan itibaren yapılan değişikliklerle kadınlara da seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Böylece kadınlar, erkeklerle eşit bir şekilde ülke yönetimine
katılma hakkını kazanmışlardır.
(Cevap E)
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12. 1930’da Ali Fethi (Okyar) başkanlığında kurulan Serbest
Cumhuriyet Fırkası kısa zamanda Cumhuriyet karşıtlarının
denetimine girmiş ve parti kendi başkanı tarafından feshedilmiştir. Bu durumu fırsat bilen bazı yenilik karşıtları “şeriat
isteriz” sloganlarıyla İzmir Menemen’de isyan çıkarmıştır. Yaşanan bu gelişmeler demokratik hayata geçişin bir süreliğine askıya alınmasına sebep olmuştur. (I)
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

(Cevap C)

Havayolu ulaşımındaki en önemli gelişmelerden biri
1932’de Vecihi Bey (Hürkuş) tarafından İstanbul’da ilk sivil tayyare okulunun açılmasıdır. Vecihi Bey daha sonra
ilk sivil havayolu şirketi olan Hürkuş’u kurmuştur.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

I. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılmış ve Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

(Cevap C)

17. Anadolu Sigorta, 1924 Erzurum depreminin etkisiyle 1 Nisan’da 1925’te Ulu Önder Atatürk’ün girişimiyle, Türkiye İş
Bankası’nın öncülüğünde kurulmuş Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketidir.

13. Nutuk’un dağıtım hakkı gelir sağlamak amacıyla Türk Hava
Kurumuna verilmiştir. Tayyare Piyangosu’nun düzenlenmesi bu kuruma gelir sağlamak için yapılan bir başka uygulamadır.

14.

16. Şeyhülislamlık, yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını
kontrol eden bağımsız bir kurumdu. Laik devlet anlayışını
benimseyen yeni Türk Devleti’nin içinde böyle bir kurumun
varlığı söz konusu olamazdı. Bu nedenle; 3 Mart 1924’te alınan bir kararla kaldırılmıştır. Bununla birlikte halka din konularında yardımcı olabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

18. 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar tek eşle evlilik, resmî nikâh, çocuğun vesayetini alma, mirastan eşit pay
alma, boşanma hakkı, tanıklıkta eşitlik gibi sosyal haklarına
kavuşmuşlardır.
Evlendikten sonra kendi soyadını kullanma hakkı 2001’de
kabul edilen ve 2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’la olmuştur.
(Cevap C)

19. “Halkın milletvekillerini doğrudan seçmesi” tek dereceli seçim sistemi ile mümkündür. Türkiye’de 1946 yılına kadar iki
dereceli seçim sistemi uygulanmış, yani halk milletvekillerini değil, milletvekillerini seçecek olan delegeleri seçmiştir.
Çok partili hayat, demokrasinin temel gereksinimlerinden
biridir. Farklı fikirlerin meclise yansımasını sağlar. Ancak Türkiye’de çok partili hayata geçiş denemelerinin yapıldığı, 1924
ve 1930 yıllarında da halk yöneticilerini doğrudan seçme imkânını bulamamıştır.

II. Yeni Türk Devleti bünyesindeki tüm azınlıklar 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla Türk vatandaşı sayılmıştır.
III. Laiklik ilkesi ise ilk kez 1924 Anayasası’nda 1937’de yapılan değişiklikle anayasaya girmiştir.
(Cevap C)

(Cevap B)

20. Seçeneklerde verilen olayların kronolojik sıralaması şu şekildedir:
• Saltanatın kaldırılması: 1 Kasım 1922
KAPLAN AKADEMİ

15. 1922 yılında saltanatın kaldırılması ile padişah ve aynı zamanda halife olan Sultan Vahdettin ülkeden ayrıldı. TBMM
Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi’yi halife olarak seçti.
Abdülmecit Efendi basının ve saltanatın geri gelmesini isteyenlerin kışkırtmasıyla, devlet başkanı gibi hareket etmeye
başladı. Anayasal düzen için tehdit oluşturmaya başlayan
bu kurum 3 Mart 1924’te kaldırıldı. Böylece laik anayasal düzenin ve inkılaplarında önü açılmış oldu.
(Cevap D)

• Şapka inkılabının yapılması: 25 Kasım 1925
• Tekke ve türbelerin kapatılması: 30 Kasım 1925
• Türk Tarih Kurumunun açılması: 15 Nisan 1931
• Türk Dil Kurumunun açılması: 12 Temmuz 1932
Saltanatın kaldırılması bir yasa teklifiyle değil; TBMM’nin
kararnamesi ile gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

214

TÜRK İNKILABI
1929 dünya ekonomik bunalımının Türkiye’ye yansımasıyla
meclisteki muhalif sayısı artmış, bu durum yeni bir parti ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Mustafa Kemal’in de isteğiyle 1930’da Fethi Okyar başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Laik cumhuriyete ve yapılan inkılaplara bağlı olduğunu bildiren parti ekonomide liberalizm ilkesini benimsemiştir.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10
Hürriyet ve eşitlik, millî egemenlik, yöneticilerin seçimle belirlenmesi, hukukun üstünlüğü, siyasi partilerin varlığı, demokrasinin temel ilkeleridir. Bu doğrultuda kadınlara seçme
ve seçilme hakkı verilmesi, halkın yöneticilerini doğrudan
seçmesi demokrasinin temel gereksinimleridir. Seçimlerin
kaç yılda bir yapılabileceği meselesi ise devletlerin kendi inisiyatiflerine kalmıştır. Esas olan halkın yöneticileri seçme
hakkına sahip olmasıdır.
(Cevap D)

2.

Millî Mücadele Dönemi�nde meclis içinde her ne kadar görüş ayrılıkları olsa da öncelik vatanın kurtuluşuna verilmişti.
Bağımsızlığın kazanılmasından sonra, özellikle hilafetin kaldırılması konusunda görüş ayrılıkları daha da belirginleşti.
Bu nedenle Kâzım Karabekir başkanlığında Yeni Türk Devleti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet
Partisi kuruldu (1924). Parti kısa zamanda Cumhuriyet karşıtlarının denetimine girdi ve bazı parti mensuplarının Şeyh
Sait İsyanına katılmaları gerekçesiyle 1925 yılında kapatıldı.

7.

(Cevap D)

Kanunuesasi1924 yılına kadar kısmen yürürlükte kalmıştır.
Yeni kurulan Türk devleti, devletin temel esaslarını belirtecek bir Anayasaya ihtiyaç duymuş ancak savaş durumunun
devam etmesinden dolayı 23 maddeden oluşan kısa bir anayasa hazırlanabilmiştir. Yasada bulunmayan hükümler içinde 119 maddeden oluşan Kanunuesasi’den yararlanılmıştır.
A, B, D, E seçeneklerinde verilenler bu durumun göstergeleridir.

3.

Siyasi hakların en temeli seçme seçilme hakkıdır. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar; evlenme, boşanma, miras, resmî nikâh, istediği mesleğe girme gibi sosyal
haklarını elde ettiler. Sıra siyasi haklara gelmişti. Bu amaçla
kadınlara;
1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık, 1934 yılında
milletvekilliği seçimlerine katılma hakları verildi. Kadınların
kendi soyadını taşıyabilmesi hakkı, 2001’de kabul edilen ve
2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’la olmuştur.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

• Milletler Cemiyeti’n üyelik 1932’de
• Kadınlar siyasal hakların tanınması 1930–1934 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Tek dereceli seçim sistemi, yurttaşların yöneticilerini doğrudan seçmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de tek dereceli seçim sistemine 1946’da geçilmiştir.
(Cevap D)

Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım’dır
(1930). Türkiye’nin ilk atanmış kadın muhtarı Meliha
Manço (1932), seçilmiş ilk muhtarı ise Gül Esin’dir.
9.

(Cevap D)

4.

Siyasi ve dinî güçlerin tek elde toplandığı kurum saltanat
makamıdır. Dolayısıyla 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

Topraksız çiftçiye toprak verilmesi hakkında kanun çıkarılması tarımda verimi artırmaya yöneliktir. Bu kanunla çiftçinin, kendisine verilen toprağı işleyerek üretime katkı sağlaması ve tarımsal verimin artırılması hedeflenmiştir. Ancak
1929 yılında çıkarılan kanun aynı yıl gerçekleşen ekonomik
kriz nedeniyle uygulanamamıştır.
(Cevap B)

5.

4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun resmi nikâhla evlenme, boşanma, miras hakkı, tanıklıkta kadın erkek
eşitliği, tek kadınla evlilik, evliliğin devlet güvencesine alınması, resmî nikâh gibi birçok alanı kapsamaktaydı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

10. 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu’yla Türk denizleri ve
limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece Türk Devleti’ne ve vatandaşlarına verilmiştir. Böylece millî ekonomi ilkesi doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun Türk
denizciliğinin gelişmesine imkan sağlamıştır.
(Cevap A)
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11. 1930 yılında gerçekleşen Menemen Ayaklanması rejime ve
laikliğe karşı çıkan ikinci ayaklanmadır. Bu ayaklanmanın
çıkmasında rejim karşıtlarının güçlenmesi etkili olmuştur. Yine Menemen Ayaklanması henüz yeniliklerin halk tarafından
benimsenmediğinin ve partili hayata hazır olmadığının göstergesidir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. 1924’te kaldırılan Şeriye ve Evkaf Vekâletinin yerine Diyanet
İşleri Başkanlığı kurularak, diyanet işleri devletin kontrolüne
alınmıştır. Bu uygulama dini istismarın ve hurafelerin önüne
geçme düşüncesiyle yapılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap E)

(Cevap C)

13. Halk Fırkası 9 Eylül 1923’te kurulup Cumhuriyet döneminin
ilk partisi olmakla birlikte inkılapları gerçekleştiren iktidar partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisi olup 1924’te, Serbest Cumhuriyet Fırkası ikinci muhalefet
partisi olup 1930 yılında kurulmuştur.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

12. Kabotaj Kanunu kara suların kıyıların kullanım hakkının Türk
devletine geçmesi olup 1926 yılında, Medeni Kanun hukuk
birliğini sağlamak amacıyla 1926’da, Ceza Kanunu 1926’da
kabul edilmiştir. Verilen öncüllerden üçü de Atatürk Dönemi
uygulamaları arasında yer alır.

17. Millî egemenlik halkın seçme ve seçilme yoluyla yönetime
katılmasıdır. Saltanat ise bir kişinin yönetimine dayalı babadan oğla geçen bir sistemdir. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasının sona ermesinden sonra görülen millî egemenliğin
önündeki en büyük engelin saltanat olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde birlik ve beraberliği bozmamak için dokunulmayan saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılarak millet egemenliği sağlanmıştır.

14. Medeni Kanun 1926 yılında Osmanlıdan beri kullanılan Medeni Kanun olan Mecelle’nin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Medeni Kanun’la; tek eşle evlilik, kadınlara boşanma hakkı, resmî nikâh zorunluluğu, mirasta eşitlik, kadınların istediği mesleği seçebilme ve konsoloslukların mahkeme kurmasının yasaklanması gibi yenilikler getirilerek kadın-erkek
hukuki alanda eşitlenirken hukukta birlik sağlanmıştır. Medeni Kanun siyasal haklara yer vermez. Türk kadını 1930’da
belediye, 1933’te muhtar, 1934’te milletvekili seçilme hakkı
kazanmıştır.

18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran 1930’da
1715 sayılı kanunla kurulmuştur. Ancak 3 Ekim 1931’de çalışmaya başlamıştır.
Merkez Bankasının bastığı ilk banknot 5 TL’dir.
(Cevap E)

19. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924’te gerçekleşmiştir. Kaldırılmasında; laikliğin güçlendirilmesi, siyasal bölünmüşlüğün
gizlenmesi, millî egemenliğin güçlendirilmesi, dış politikada
daha serbest hareket etme isteği, yenilik hareketlerinin hızlandırılmak istenmesi gibi faktörler etkili olmuştur. Çok partili siyasal yaşama geçiş halifelikle değil, siyasal partilerin
kurulması ile ilgilidir.
(Cevap B)

15. 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’un İsviçre’den
alınmasında İcra ve İflas Kanunu’nun başarılı olması yer almaz. Çünkü İcra ve İflas Kanunu’nun alınma tarihi 24 Nisan
1929’dur. Yani medeni Kanun daha önce alınmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

20. Medeni Kanun, Kabotaj Kanunu, Ceza Kanunu ve Borçlar
Kanunu 1926 yılında çıkarılan kanunlardır. Takrir-i Sükûn Kanunu Şeyh Sait İsyanını bastırmak amacıyla 4 Mart 1925’te
çıkarılmıştır. Bu kanun irtica ve isyana yönelik toplumsal düzeni, huzuru, güvenliği bozmaya yönelik faaliyetleri önlemeyi amaçlar. 1925–1929 yılları arasında yürürlükte kalmıştır.
(Cevap C)
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Cumhuriyet’in ilanının resmî bayram olarak kutlanmaya başlaması ise 1924 yılında olmuştur. 1925’ten itibaren 29 Ekim
ülke içinde ve ülke dışarısındaki temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaktadır.
1935’te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu
çerçevesinde, 1 Mayıs günü bahar bayramı adıyla ulusal
bayram günleri arasında sayılmıştır.
(Cevap B)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11

(Cevap D)

8.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların hepsinin
amacı Türkiye’nin çağdaş dünya ile bütünleşmesini sağlamak, Batı ile daha çabuk bütünleşmek içindir. Seçeneklerde verilenlerden Medeni Kanun’un kabulü ve Miladi takvimin kabulü bu çerçevede değerlendirilebilir.

Teşvik-i Sanayi Kanunu, Millî ekonomiyi kurmak ve kalkınmayı sağlamak için, özel sermayenin desteklenmesi ve sanayileşmenin sağlanması amacına yöneliktir. Ekonomik faaliyetlerin yabancıların elinde olduğu bir ülkede millî bir ekonomi kurmak oldukça zordu. Yeni Türk Devleti bunu başarmak için;

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çağdaş dünya ile bütünleşmekle alakası yoktur. Bu kanun laikliğe ve Cumhuriyete karşı çıkan Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak için çıkarılmıştır.

I. Devlet kurumlarına pahalı da olsa yerli sanayi ürünlerini
alma zorunluluğu getirmiş, böylece yerli sermaye için
bir pazar olanağı sağlamıştır.

(Cevap D)

3.

Türkiye’de ilk banknotlar 1927 yılında kullanıma girmiştir.
Bu banknotlar TBMM’nin, 1925 yılında kabul ettiği “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun”
çerçevesinde bastırılmıştır.

II. Yabancı sermayeye kısıtlamalar getirerek, millî sermayenin rekabet gücünü artırmıştır.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir. Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar tarafından kurulan partinin en belirgin özelliği
ekonomide liberalizmi savunmasıdır. Bunun dışındaki özellikleri Cumhuriyet Halk Partisi ile aynıdır.

III. Üretilen mallara prim vererek üretimin artırılmasını sağlamıştır.
(Cevap E)

Ağnam, koyun sözünün çoğuludur. Ağnam vergisi, koyun
ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar üzerinden, sayısına ve bölgelere göre değişen miktarlarda alınan vergidir. Bu vergi
1920 yılında TBMM tarafından artırılmıştır. Bunun sebebi ise
Millî Mücadele için yapılacak harcamalara kaynak sağlamaktır.
(Cevap B)

5.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

4.

9.

İş Bankası: 1924 yılında özel girişimciye kredi sağlamak
amacıyla kurulmuş ilk özel bankadır.
Sanayi ve Maadin Bankası: 1925 yılında sanayi ve madencilik alanlarında etkinlikte bulunan özel girişimcilere kredi
açmak ve bankacılık işlemleri yürütmek için kurulmuştur.
Emlak ve Eytam Bankası: 1926 yılında, halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, bu alanda kredi sağlamak ve yetim
haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.

I. Devlet eliyle temel sanayinin kurulması, Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Devletçilik ilkesi
benimsenmiş ve 1934-1938 yılları arasında uygulanmıştır.

Merkez Bankası: 1930 yılında, devletin para işlerini düzenlemek ve ulusal bankaları desteklemek amacıyla kurulmuş,
para çıkarma yetkisine sahip tek bankadır.

II. İlk özel banka, 1924 yılında kurulan İş Bankası’dır.

Ziraat Bankası: Resmî olarak 1888 yılında çiftçiye kredi sağlamak amacıyla kurulmuştur.

III. Birleşmiş Milletler uluslararası barışı korumak amacıyla
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur (1945). Buna göre, Atatürk dönemi gelişmeleri arasında değildir.

(Cevap A)

(Cevap D)

• Hukuk sisteminde birliğin sağlanması 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’la,
• Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi 1928’de,
• Nüfus sayımında kadınlarında sayılması 1927 yılındaki
ilk nüfus sayımıyla gerçekleşmiştir.
• Soyadı Kanunu 1934 yılında çıkarılmıştır.
Köylüden verginin ürün üzerinden alınması ise Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerinden itibaren geçerli bir uygulamadır.

KAPLAN AKADEMİ

6.

10. İzmir İktisat Kongresi yeni Türk Devleti’nin ekonomik politikasını belirlemek amacıyla toplanmıştır. İşçi, tüccar, çiftçi,
sanayi zümrelerinden oluşan ve her ilçeden sekiz delegenin katılımıyla gerçekleşen geniş çaplı bir toplantıdır. Bu toplantı için İzmir’in seçilmesinde, sahip olduğu ekonomik potansiyel ve Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihi önemi etkili olmuştur.
İzmir İktisat Kongresi’nin kongre başkanlığı görevi Kazım
Karabekir tarafından yürütülmüştür.
(Cevap C)

(Cevap B)
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11. Kabotaj, bir ülkenin kara sularında, gemi işletme ve ticaret
hakkının kendi vatandaşlarına ait olmasıdır. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi.
Deniz ulaşımının büyük bir bölümü ve önemli limanların işletilmesi hakkına yabancı şirketler sahipti. Yeni Türk Devleti
1 Temmuz 1926’da çıkardığı kanunla Türk sularında gemi
işletme ve ticaret hakkını yabancılara yasaklayarak Türk vatandaşlara verdi.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

(Cevap D)

12. 10. Yıl Marşı, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar
tarafından yazılmış Cemal Reşit Rey tarafından 1933 yılında
bestelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için düzenlenen yarışmada birinci seçilmiştir.

14.

(Cevap C)

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

1924-1961 yılları arasında yürürlükte kalan 1924 Anayasası, 1 Ekim 1945’te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir.

17. Aşar vergisi İslam devletlerinde üretilen ürün üzerinden 1/10
oranında alınan bir vergiydi. Son dönemlerde vergi toplama
işini mültezimler yaptıkları için çiftçilerden bu oranın üzerinde vergi almışlardır. Oranının üzerinde vergi alınması köylü
ve çiftçiyi zor durumda bırakmıştır. Bundan dolayı I ve II. öncülde verilen bilgiler doğru olup III. öncül zaten verginin alınma şeklidir.

(Cevap A)

13. Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen kapitülasyonlar nedeniyle iç ve dış ticaret tam anlamıyla yabancıların eline geçmişti. Kapitülasyonlar aracılığıyla sağlanan gümrük indirimleri ülkeye ucuz ve bol miktarda malın girmesine ve yerli sanayinin çökmesine sebep olmuştu. Lozan Antlaşması’nda
kapitülasyonların kaldırılması ile ekonomik bağımsızlığı sağlama yolunda önemli bir adım atıldı. Fakat yeterli değildi.
Çünkü temel gıda maddelerini bile dışarıdan alan devletin
birtakım önlemlerle yerli sanayiyi canlandırması gerekiyordu. Bu amaçla gümrük vergileri yükseltilerek, ülkeye giren
mallara sınırlandırmalar getirildi. Ülke içinde tarım ve sanayideki üretimin artması için tedbirler alındı.

16. 1924 Anayasası, 20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren ve 1961
yılına kadar yürürlükte kalan anayasamızdır. 27 Mayıs 1960
ihtilalinin ardından, yeni bir anayasa hazırlanmış ve 1961’de
kabul edilmiştir. Bu yeni anayasayla birlikte 1924 Anayasası da yürürlükten kalkmıştır.

I. İş Bankası, millî ekonominin kurulabilmesi, sanayi ve ticaretin gelişebilmesi amacıyla, özel teşebbüse kredi olanakları sağlamak için kurulmuş ilk özel bankadır (1924).
II. Ekonomisinin temeli tarıma dayalı olan bir ülkede kalkınma için öncelikle köylünün durumunun iyileştirilmesi
gerekiyordu. Bu amaçla öncelikle köylünün üzerinde
ağır bir vergi yükü olan aşar vergisi kaldırıldı (1925). Köylünün üretim imkânları artırılarak modern tarım araçları
yaygınlaştırılmaya çalışıldı.

18. A, B, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler uluslararası gelişmelerle ilgilidir ve bu ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat C seçeneğindeki seçim kanununda
değişiklik yapılması ise uluslararası ilişkilerle değil ülke içerisindeki demokratikleşme ile ilgilidir. Yani sadece Yeni Türk
Devleti’ni ilgilendiren bir durumdur.
(Cevap C)

19. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenen I. İktisat Kongresi, yeni Türkiye’nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı ilk kongredir. I. ve III. seçenekte verilen kararlar prensip olarak ekonomik bağımsızlığı öngören İzmir İktisat kongresinin önde gelen kararları arasındadır. Ancak ağnam vergisi, 1962 yılının başına kadar varlığını sürdürmüştür.

III. Sümerbank, 1933 yılında kurulmuş ticari nitelikte mal
üreten bir bankadır. Türkiye’deki birçok demir-çelik tesisleri, çimento fabrikaları, tekstil ve kâğıt fabrikaları Sümerbank bünyesinde kurulmuştur.

(Cevap B)

15. Teşvik-i Sanayi Kanunu özel teşebbüsü desteklemek, İş Bankası ihtiyaç duyulan kredileri sağlamak, Beş Yıllık Sanayi
Planı yatırımı bizzat devlet eliyle yapmak için hazırlanmıştır.
Verilen üç öncülün de amacı sanayi ve ekonomiyi canlandırmak içindir.
İş Bankası’nın ilk genel müdürü, daha sonraki dönemde
Cumhurbaşkanlığı görevini de yürütecek olan Celal Bayar’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

20. Cumhuriyet Dönemi’nde demir yollarının devletleştirilmesine öncelik verilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde demir yollarının
bir kısmı yabancı sermayeli şirketlere bir kısmı devlet sermayeli şirketlere aitti. Kütlesel yüklerin ucuz ve güvenli taşınabilmesi için yabancıların elindeki demiryolları millileştirilmiş
ve demiryolu yapımında yeni hatlar oluşturulmuştur.
(Cevap E)
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I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya konulmasıyla yer
altı kaynaklarını işletmek amacıyla Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü kurulmuştur.
(Cevap E)

2.

1929’da yaşanan dünya ekonomik krizi dünya ekonomisini
etkilediği gibi Türk ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla kurulan kurumlardan biri de Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’dir. Bu cemiyetin ilan ettiği Yerli Malı ve Tasarruf Haftasının amaçları arasında A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler yer alır. Fakat E’de verilen bilgi yanlış olup yerli malı ile ithalatın artırılması arasında bir zıtlık olduğundan E seçeneği doğrudur.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12
Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda yaptığı yeniliklerden biri
de ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilerek metre ve
kilo esasına geçilmesidir. Bu uygulama ile ağırlık ve uzunluk birimlerinde ikiliğe son verilerek birlik sağlanmış, ayrıca
ticari ilişkiler ve Avrupa ile yapılan ekonomik faaliyetler kolaylaştırılmıştır. Ölçü birimlerinin değiştirilmesinin üretimle ilgisi yoktur. I ve II. öncül doğru, III. öncül yanlış olup D seçeneği doğrudur.
(Cevap D)

(Cevap E)

8.
3.

Yeni Türk Devleti, siyasi ve ticari işlemlerde farklı ölçü, tartı,
saat ve takvim kullanmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu amaçla;

II. Soyadı Kanunu; evlenme, boşanma, miras, askere alma, eğitim gibi resmî alanda yaşanan kargaşaları ve haksızlıkları önlemek için yapılmıştır (1934).

• 1925’te miladi takvim kabul edildi.
• 1928’de uluslararası rakamlar yürürlüğe girdi.

III. Tekke ve türbeler dinî duyguların istismarını, İslam diniyle bağdaşmayan inanç ve âdetlerin ortaya çıkmasını ve
yayılmasını önlemek amacıyla kapatılmıştır (1925).

• 1931’de ağırlık, uzunluk, ölçü birimleri değiştirildi.
• 1935’te hafta tatili cumadan pazara alındı. (I)
(Cevap A)

Osmanlı Devleti’nde ölçü, tartı, saat ve takvimlerdeki ikilikler ve bölgesel farklılıklar ticaret hayatında karışıklıkların yaşanmasına sebep oluyordu. Yeni Türk Devleti bu karışıklıkları önlemek için takvim, saat, ölçü ve tartılarda uluslararası
sistemle uyumlu değişiklikler yapmıştır.
(Cevap D)

Tekke ve türbelerin kapatılması, Konya Milletvekili Refik
Koraltan’ın önergesiyle mecliste kabul edilmiştir.

TARİH SORU BANKASI

4.

(Cevap B)

9.
5.

I. Kabotaj Kanunu denizlerde bağımsızlığı sağlamak amacıyla, Türk kara sularında gemi işletme ve ticaret yapma
hakkının Türklere verilmesidir (1926).

İstiklal Marşı’nın 1924-1930 yılları arasında kullanılan bestesi Ali Rıfat Çağatay’a aittir. Bu beste Batı tarzı müziğe uymadığı gerekçesiyle değiştirilmiş ve Osman Zeki Üngör’ün günümüzde kullanılan bestesi kabul edilmiştir.

Sözü edilen yasa Türk medeni Kanunu’dur. Bu kanun tanıklık, tek eşlilik, velayet, boşanma, istediği mesleği seçme, mirastan pay alma gibi bir çok alanda yenilikler getirirken; kadını toplum hayatında erkek ile eşit bir konuma taşımıştır.
(Cevap B)

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı “O şiir ulusun malıdır” diyerek safahat adlı kitabına almamıştır.

6.

Ulus, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğudur. Ulusçu anlayışın temeli millî birlik ve beraberliği
güçlendiren değerler, millî eğitim, millî ekonomi, millî kültür,
dil, tarih gibi değerlere dayanır. Yeni Türk Devleti bu anlayış
doğrultusunda devlet ve toplum hayatında köklü değişiklikler yapmıştır.
B, C, D, E seçeneklerinde verilenler bunlardan bazılarıdır.
Ancak ölçü birimleri ticari hayattaki kargaşayı ve ikilikleri önlemek amacıyla değiştirilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A

10. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la,
• Kadın erkek eşitliği sağlandı.
• Resmî nikâh, tek eşle evlilik ve kadınlara da boşanma
hakkı verildi.
Evlilikte kazanılan mal paylaşımında eşitlik uygulaması 2001
yılında yapılan düzenlemeler arasında yer almaktadır.
(Cevap E)
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11. Sanayi Teşvik Kanunu sanayiye olan özel girişimi özendirmek amacıyla çıkarılmıştır. MTA ve Etibank, metalürji endüstrisi için kurulmuştur. Sümerbank ise kredi vermek amacıyla
kurulmuştur. Fakat Ziraat ve Veteriner fakültelerinin açılması doğrudan sanayileşme ile ilgili değildir. Tarımsal alanda
kişileri yetiştirmek ve tarımsal üretimi sağlıklı şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. Türkiye Cumhuriyeti’nde harf inkılabından sonra okur-yazar
oranını artırmak amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
Okur–yazar oranının 1939–1943 yılları arasında önemli bir
artışın görülmesine ortam hazırlayan gelişmelerden biri 1940
yılında kurulan Köy Enstitüleri (ll) ve daha sonraki dönemde açılan öğretmen okullarının (lll) çalışmaları yer almaktadır. Halk Evleri ise 1932 tarihlerinde faaliyet göstermiştir.
(Cevap E)

17. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk
Devleti’nin egemenliği resmen kanıtlanmış ama halifelik kurumu varlığını devam ettirdiği için tam anlamıyla laik bir görüntü sağlanamamıştır. Devletin tam anlamıyla laik devlet
modeline dönüşmesi ise halifeliğin kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

(Cevap C)

13. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930’da kurulmuştur. Ancak Menemen Olayı Serbest Cumhuriyet Fırkası kapandıktan sonra 23 Aralık 1930’da gerçekleşmiştir. Diğer
olaylar 1930 yılından önce meydana gelmiştir.
Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul ve Atatürk’ün
“Öz kardeşim gibidir.” dediği Nuri Conker Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın üyeleri arasında yer almıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

12. 1924 Anayasası’nın 1928 değişikliğinde Anayasa’dan Devletin dini İslam’dır hükmü çıkarılmıştır. Böylece milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının yemin şekli de bu kararla beraber değişikliğe uğramış ve Anayasa’da yerini almıştır. Bu
arada ll. öncülde bahsedilen Türkiye Devleti’nin hükûmet
şekli Cumhuriyettir maddesi 1921 Anayasası’nın 1923 değişikliğiyle Anayasa’ya girmiştir.

18. Halk Fırkası kurulmadan önce Mustafa Suphi öncülüğünde
10 Eylül 1920’de Türkiye Komünist Fırkası kurulmuştur. Ancak parti 12 Eylül 1922’de TBMM Hükümeti tarafından kapatılmıştır. Milli Kalkınma Partisi hariç seçeneklerde verilen
diğer partiler 1930’lu yıllarda yani Halk Fırkası’ndan sonra
kurulmuştur. Milli Kalkınma Partisi ise 1945 yılında kurulmuştur.
(Cevap B)

14. Demokrasinin esası, seçim, katılım, çoğunluk, hoşgörü ve
temsilde adalettir. Bu nedenle seçmen yaşının 25’ten 18’e
düşürülmesindeki amacı seçmen sayısının artırılmasıdır.

19. Sanayi-i Nefise Mektebi 1881 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. 1881 yılı Osmanlı tahtında II. Abdülhamit’in oturduğu ve İstibdat Dönemi olarak adlandırılan yıllardır. Ayrıca Sanayi-i Nefise Mektebi, bugünkü Güzel Sanatlar Akademisinin temelini oluşturmaktadır.

(Cevap D)

15. Tekke ve türbelerin kapatılması (l) dinî duyguların istismar
edilmemesi için kapatılmış ve topluma çağdaş değerler kazandırılmaya çalışılmıştır. Halifelik teokratik yönetimin en büyük kanıtıdır. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılması (ll) Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik yapı kazanmasını sağlamıştır. Şeriye ve
Evkaf Vekâleti laik yapıya uymadığı için kaldırılmıştır (lll). Dolayısıyla l, ll ve lll öncüllerin kapatılması veya kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir yapı kazanmasını sağlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

20. Latin harflerini kabul etmek konusunda Avrupalı devletlerin
herhangi bir baskısı söz konusu olmamıştır. Aksine bu inkılap Türkiye’yi Avrupalı devletlere yaklaştırmıştır. Atatürk bu
inkılabı çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için istemiş
ve kabul etmiştir.
(Cevap A)
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TÜRK İNKILABI
Millî eğitim sistemine getirilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
eğitim ve öğretim birleştirilmiş ve ilköğretimde de karma eğitime başlamıştır. (ll) Bu doğrultuda medreseler kapatılmış ve
1926 yılından itibaren eğitimde karma sisteme geçilmiştir
(lll). Bu düzenlemeler Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminden farklılık göstermektedir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13

A, C, D ve E seçenekleri Medeni Kanun kapsamındadır. Yani toplumsal konuları içermektedir. Fakat kadınlara muhtar
seçme ve seçilme hakkının verilmesi siyasi bir haktır ve 1933
yılında verilmiştir.

27 Ekim 1923’te meydana gelen hükûmet bunalımının en
görünür sebebi meclis hükûmeti sisteminin işleyemez hale
gelmesi ve bakanların meclis içinden tek tek seçilmesinin
zorluğudur (ll). Bu bunalımın en önemli faydası ise Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamasıdır.
(Cevap B)

7.

1926 Medeni Kanunu 2001 yılında kabul edilen ve 2002
yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun ile yürürlükten kalkmıştır.
(Cevap B)

Atatürk’ün bu sözüyle anlatmak istediği İstanbul’da bulunan
sultanın, tek hâkim olduğu, milletin iradesine ve isteklerine
kulak asmadığıdır. Bu duruma son vermek, millet iradesini
ülke yönetiminde hâkim kılmak amacıyla saltanatın kaldırılması ve sultanın etkisiz hâle getirilmesi gerekiyordu. Bunun
için 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır. Yani Mustafa Kemal’in bu sözle vurgu yaptığı olay saltanatın kaldırılmasıdır.
(Cevap B)

3.

• Miladi Takvimin kabulü (26 Aralık 1925)

• Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (5 Aralık
1934)
• Türk Tarih kurumunun kurulması (15 Nisan 1931)
• Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932)dir.
• Harf inkılabı 1 Kasım 1928’de gerçekleşmiştir. Buna göre takvimin kabulü bu tarihten önce olmuştur.

TARİH SORU BANKASI

• Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

8.

Devlet başkanlığı sorunu Fethi Okyar hükûmetinin istifa etmesiyle ortaya çıkan hükûmet bunalımı sonrası Cumhuriyetin ilanıyla çözülmüştür. Cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine geçilmiş; devlet başkanlığına Mustafa Kemal hükûmetin başına da İsmet İnönü getirilmiştir.
(Cevap E)

Latin harflerinin kabul edilmesinin en önemli amaçlarından biri de SSCB hegamonyası altında yaşayan Türk
Cumhuriyetlerle alfabe birliği kurmaktı.
(Cevap A)

9.
4.

Türkiye–Suriye sınırı 1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla kesinlik kazanmıştır. Adana–Mersin demiryolunun
1928’de satın alınmıştır. Lozan Antlaşması’ndan sonra da
yabancı kuruluşlara Türk yasalarına uyma şartı getirilmiştir.
Buna göre II ve III seçenekleri Atatürk Dönemi gelişmeleri
arasındadır.

Osmanlı Dönemi’nde kullanılan arşın, endaze ve okka ülkenin değişik yerlerinde farklı değerler alabiliyordu. Fakat Cumhuriyet Dönemi’nde uygulamada standart ve birlik sağlamak
(ll) amacıyla metre ve kilogram sistemine geçilmiştir.
(Cevap B)

5.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1921 Anayasası’nda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar; cumhurbaşkanının meclis tarafından 4 yıl için seçilmesi, bakanların başbakan tarafından belirlenmesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir ifadesi zaten 1921 Anayasası’nda belirtilen en
önemli kararlardan biridir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

10. Hıyanet-i Vataniye Kanunu (l) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkarılmışken, Takrir-i Sükûn Yasası (lll) yönetime karşı çıkan Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak
amacıyla çıkarılmıştır. Yani bu iki yasanın çıkarılış amacı ortaktır.
(Cevap B)
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11. Atatürk paragrafta verilen sözü ile dinin, tekke zaviye gibi tarikat mensuplarının toplandığı yerlerde değil, okul çatısı altında öğrenilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

12. Atatürk inkılapları eğitim, ekonomi, siyasi, hukuki ve toplumsal alanda yoğunlaşmıştır. Yukarıda bahsedilen inkılaplar
toplumsal alanda yapılan düzenlemelerdir. Ancak bu inkılapların yapılış amacı birbirinden farklıdır.

• Soyadı Kanunu toplumsal kargaşayı çözümlemek için,
• Tekke ve zaviyelerin kapatılması (lll) da dini duyguların
istismar edilmesini önlemek amacıyla yapılmıştır.

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap B)

(Cevap C)

17. Serbest Cumhuriyet Fırkası, bizzat Mustafa Kemal’in isteğiyle arkadaşı Fethi Okyar tarafından 1930 yılında kurulmuştur.
Ancak partinin kısa zamanda cumhuriyet karşıtlarının denetimine girmesi feshedilmesine yol açmıştır. Partinin kapatılmasının hemen ardından da İzmir Menemen’de dini nitelikli bir isyan çıkmıştır. Tarihe Menemen Olayı olarak geçen bu
isyan, laik Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ikinci isyandır.

• Cuma günü yerine pazar gününün tatil edilmesi, Batı ile
ilişkileri uyumlu hale getirmek içindir.

13. İlk Türkçe ezan 30 Ocak 1932’de Hafız Rıfat Bey tarafından
İstanbul’daki Fatih Camii’nde okunmuştur. Ezan bu tarihten
1950 yılına kadar camilerde Türkçe olarak okunmuştur. Ancak Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelmesiyle bu
uygulamaya son verilmiş ve ezan tekrar Arapça okunmaya
başlamıştır.

16. Dil, milleti millet yapan temel unsurdur. Bir millet diline ne
kadar önem verirse benliğini o derecede korumuş olur. Dilini muhafaza edemeyen toplumlar asimile olmaya mahkûmlardır. Millet dil ile birbirine bağlanır. Ortak üzüntüler ve sevinçler ancak ortak ve millî olan bir dil ile paylaşılır.

14. 1924 Anayasası’nda “devletin dini İslâm’dır.” maddesine yer
verilmiştir. Daha sonra yapılan inkılâplar ve uygulamalarla
devlet laik bir anlayışı benimsemiştir. Fakat anayasada yer
alan “din İslam’dır.” maddesi devletin bu uygulamalarına ters
bir durum yaratmaktaydı. Bu sebeple 1928’de yapılan bir
anayasa değişikliğiyle “Devletin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Böylece (E) devlet bütün dinlere eşit
hale getirilmiştir.

18. A, B, C ve D seçenekleri laik ve ulusal bir kimlik oluşturmak
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Uluslararası saatin kullanılmaya başlaması ise hem devlet içinde, hem de devletlerarası
ilişkilerde zorluklara ve karışıklıklara engel olma amacı taşır.
(Cevap E)

19. Tek dereceli seçim ile temsilcileri doğrudan halkın belirlemesi, bağımsız milletvekillerinin de seçilebilmesi, 458 milletvekili için 530 adayın gösterilmesi seçim serbestliğini artırır.
(Cevap E)

15. 13 Şubat 1925’te Şeyh Sait İsyanı çıkmış ve ülkedeki huzur
bozulmuştur. Hükûmet 4 Mart 1925’te bu isyanı bastırmak
amacıyla Takrir-i Sükûn (Huzuru Koruma) Yasası’nı çıkarmıştır.
Takrir-i Sükun Kanunu 1927 yılında iki yıl daha uzatılır.
1929 yılında da tamamen yürürlükten kaldırılır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap C)

20. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili sisteme geçilmesi ve
halkın, temsilcilerini doğrudan seçmesi için toplumun belli
bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu savunulabilir.
(Cevap E)
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TÜRK İNKILABI
1929’da Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkisiyle Türkiye’nin
dış ticaret dengesinde ciddi bozulmalar yaşanmıştır. Bunun
doğal bir sonucu olarak Türk lirasında ani düşmeler gözlenmiştir. Bu nedenle hükûmet duruma müdahale ederek bazı
tedbirler alma yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda 1930 yılında
“Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu” çıkarılarak Türk
lirasının değeri korunmaya çalışılmıştır.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 14

Türk Tarih Kurumunun açılması ile Türkiye Cumhuriyeti’nde,
düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulması
amaçlanmıştır. Ayrıca bu kurumun kurulmasıyla ümmetçi ve
hanedancı tarih anlayışından millî tarih anlayışına geçilmek
istenmesi amaçlanmıştır. Böylece duygu ve düşüncede ortak olan bir toplum oluşturulmaya çalışılmıştır.

Kadınlara ilk kez 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme
hakkı verilmiştir. Bundan sonraki ilk genel seçim de 1935 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla Kadınların “milletvekili seçme
ve seçilme” hakkını kullandıkları ilk genel seçim 1935’te yapılmıştır.
8 Şubat 1935’te yapılan seçimlerde 17 kadın milletvekili
meclise girmiştir. Ancak 1936’da yapılan ara seçim ile
meclisteki kadın vekil sayısı 18’e yükselmiştir.
(Cevap C)

7.

(Cevap A)

Yeni Türk Devleti kurulduğu sırada ekonomi anlamında büyük sorunları vardı. Bu sorunlar özellikle İzmir İktisat Kongresi’nde masaya yatırılmış ve ekonomik kalkınma için gerekli temel başlıklar belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi ise
yerli sanayinin kurulmasıdır. Bu doğrultuda, özel sermayeyi
sanayi alanına çekmek ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul
edilmiştir.

3.

Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme amacı taşımaz. Buradaki amaç Türk dilinin yabancı etkilerden kurtarılmasıdır. Yani tamamen milletimizi ilgilendiren bir meseledir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

1923–1930 yılları arasındaki dönemde devletin temel ekonomi politikası, sanayiyi teşvik etmek üzerine kurulmuştur.
(Cevap E)

8.

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tam olarak amacına ulaşamamasının sebepleri; Yatırım azlığı (l) ve 1929 dünya ekonomik bunalımıdır (ll). Çünkü yeni savaştan çıkmış bir ülkede sanayi
kurmak için yeterli sermaye birikimi yoktu. Bu durum üstüne
1929 dünya ekonomik bunalımının çıkması işleri daha da zorlaştırdı.
(Cevap D)

4.

Tıphane-i Amire, 1827’de Osmanlı Devleti döneminde kurulan bir tıp eğitimi okuludur. Ordunun tabip ve cerrah ihtiyacını karşılamak üzere Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi önderliğinde kurulmuştur. Osmanlı’da modern tıbbın başlangıcı sayılan bir kurumdur.

9.

(Cevap B)

Ağa, hacı, hafız ve molla gibi unvanlar farklılığı yansıtan unvanlardı. Dolayısıyla toplumu ayrıştırıyordu. 1934 yılında kabul edilen kanunla bu unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Böylece toplumu ayrıştırıcı tutumlara son verilmiştir.

5.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonomi politikasının temeli, sanayiyi teşvik etmek üzerine kurulmuştur. Ancak halkın elinde yeterli sermaye olmaması, bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı yine en az bu alanda başarılı olunmuştur. Nitekim bu dönemde yalnızca Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarının kurulması da bu duruma kanıttır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. Ülkede medreseler ve Avrupa tarzı okullar bir aradaydı. Bu
okullarda farklı eğitim verilmekteydi. Yapılan bu eğitim sonucunda dünya görüşleri ve değer yargıları farklı kişiler yetişmekteydi. Bu da toplumda kültür çatışmasının yaşanmasına neden oluyor, millî kültürün gelişmesini engelliyordu.
Bu yüzden medreseler kaldırılmış ve eğitim–öğretim ulusallaştırılmıştır.
(Cevap D)
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11. A, B, C ve D seçenekleri, 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’ndan sonra meydana gelen gelişmelerdir.
Öğretmen okullarının açılması ise Osmanlı’nın son dönemlerine kadar uzanır. 1848 tarihi öğretmen okullarının açılmaya başlandığı tarihtir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. İstiklal Mahkemeleri (I) olağanüstü bir dönemde TBMM’ye
karşı çıkan ayaklanmalarda otoriteyi sağlamak, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu uygulamak amacıyla kurulmuştur. Daha
sonra ise güven ve istikrarın bozulduğu dönemlerde tekrar
faaliyete geçmiştir.
Takrir-i Sükûn Kanunu (II) Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak amacıyla çıkarılmıştır.
Medeni Kanun (III) ekonomik, sosyal, hukuki alanda halkı
eşitlemek amacıyla kabul edilmiştir.
(Cevap D)

12. Ezan 1932’de Türkçe okunmaya başlamıştır. 1933’te Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına tepki gösteren bir ayaklanma çıkmış ama kısa sürede bastırılmıştır. 14 Mayıs 1950
seçimlerinden sonra iktidar olan Demokrat Partinin ilk işlerinden biri 1950’de ezanın tekrar Arapça okutulması olmuştur.

17. 23 Nisan 1920’den Cumhuriyet ilan edilene kadarki dönemde meclis hükûmeti sistemi uygulanmıştır. Meclis hükûmeti
sisteminde bakanlar tek tek aday olup seçildiği için adayların çoğunluğu sağlamada zorluk yaşadığı görülmüştür. Bakanların seçilmede, seçimden sonra yürütmeyi kullanmada
ortaya çıkan zorluklar hükûmet bunalımına yol açmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte meclis hükûmeti sisteminden kabine hükûmeti sistemine geçilerek hükûmet bunalımlarını önlemek amaçlanmıştır.

(Cevap C)

13. Kadının evlilik birliğini bozma; yani boşanma hakkını elde
etmesi 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’la mümkün olmuştur. A, C, D ve E seçenekleri daha sonraki gelişmelerdir.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

14. Ziraat Bankası, 1888 yılında Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıklarının bankaya dönüştürülmesiyle kurulmuştur.
Etibank, 1935 yılında yer altı kaynaklarının işletilmesi için
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne kredi sağlamak amacıyla
kurulmuştur. Sümerbank, 1933 yılında ham maddesi ülkede olan sanayi dallarına yatırım yapmak amacıyla kurulup l.
Beş Yıllık Sanayi Planı’nın lokomotifi olmuştur.

(Cevap A)

19. Bursa Olayı olarak bilinen olay 1933 yılında ezanın Türkçe
okunmasına tepki olarak yaşanan bir olaydır. Kısa sürede
olay büyümeden bastırılmıştır.
Türkçe ezan ilk kez, 1932’de İstanbul Fatih Camisinde
okunmuştur.

Sümerbank, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kamu yatırım bankasıdır.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

15. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye sanayisi olmayan ve bu
konuda yaptığı çalışmalardan istediği sonucu alamayan bir
devlettir. Tarım toplumu olmaya ağırlık verilerek Aşar vergisi kaldırılmış (1925) Atatürk Orman Çiftliği kurulmuş (1925)
Yüksek Ziraat Enstitüsü (1935) açılmıştır. Fakat Ziraat Bankasının kurulması Cumhuriyet Dönemi’nde değil, Osmanlıdaki Memleket Sandıklarının 1888 yılında Ziraat Bankasına
dönüştürülmesiyle kurulmuştur.

18. B, C, D ve E seçenekleri siyasal alandaki gelişmelerdir. (A)
seçeneği ise toplumsal hayatta erkek üstünlüğüne son vermek kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hukuk alanında yapılan bir inkılap hareketidir.

(Cevap C)

20. Şeyh Sait İsyanı laik cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla Doğu ve Güneydoğuda çıkan bir ayaklanmadır. Şeyh Sait İsyanı 13 Şubat 1925’te çıktığı için 3 Mart 1924’te gerçekleşen halifeliğin kaldırılması buna alınan önlemlerden biri
olamaz.
(Cevap B)
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1929’da Amerika başlayan ekonomik kriz tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemiş bundan dolayı 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan istenilen düzeyde faydalanılmamıştır. Bundan sonra devletçilik politikasına ağırlık verilip planlı ekonomiye (ll) geçiş için beş yıllık kalkınma
planları hazırlanarak ağır sanayi işletmelerinin kurulması sağlanmıştır (lll).
İzmir İktisat Kongresi (I) Şubat 1923’te düzenlendiği için bu
gelişmeden öncedir.

6.

Vergi sisteminde reform yapılması (Aşar’ın kaldırılması)
Özel teşebbüsün yapamadığının devlet eliyle yapılması (Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı)
gibi kararlar alınmıştır. Buna göre üç öncül de bu kongrede
kabul edilen kararları destekler niteliktedir.
(Cevap E)

(Cevap E)

2.

1935 yılı seçimlerini diğer genel seçimlerden ayıran en önemli özellik azınlıkların ilk kez bu seçimde milletvekili seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Seçim sonucunda bağımsızlar
için ayrılan kontenjanlardan 4’ünü azınlık vekilleri kazanmış
ve böylece gayr-i müslim vatandaşlar ilk kez TBMM’ye girmiştir.

7.

(Cevap D)

Yeni Türk Devleti kurulduğu sıralarda da ülkedeki okuma-yazma oranı çok düşüktü. Bu konudaki en önemli engel ise
okunması, yazılması ve öğrenilmesi çok zor olan Arap harflerinin kullanılmasıydı. Bu nedenle öncelikle Türkçenin yapısına daha uygun olan Latin harfleri kabul edilmiş, ardından da yeni alfabenin öğretilebilmesi için 1928 yılından itibaren Millet Mektepleri açılarak ülke çapında bir okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır.

8.

(Cevap C)

4.

Milletvekili seçmek için vergi vermek zorunluluğunun kaldırılması ve kadınlara da seçme hakkı verilmesi milletvekili seçimlerinde aday ve seçmen sayısını artırmıştır. Ayrıca seçme ve seçilmeyle ilgili bazı sınırlamalar ortadan kaldırılmıştır. Fakat her ilden eşit sayıda milletvekili seçilmesinin sağlanması söz konusu değildir.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

Cumhuriyetin ilanından önce 17 Şubat 1923’te düzenlenen
İzmir İktisat Kongresi’nde;
Özel teşebbüslerin desteklenmesi (Teşvik’i Sanayi Kanunu)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 15

Tekke ve türbeler 1925’te kapatılmış, Serbest Cumhuriyet
Fırkası ise 1930’da kurulmuştur. Yani bu gelişmeler 1924’ten
sonra halifeliğin kaldırılmasından sonraki gelişmelerdir. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılmasında etkili olamazlar. Fakat
Cumhuriyetin ilanıyla halifeliğin yetkilerinin belirlenme ihtiyacının doğması bu kurumun kaldırılmasında etkili olmuştur.
(Cevap C)

Yeni kurulan Türk devleti millet iradesini temel almıştı. Bu
amaçla 1921 Anayasası’nda egemenlik hakkı kayıtsız şartsız millete verilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da 1
Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış, 29 Ekim 1923’te de halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen Cumhuriyet
ilan edilmiştir.

9.

(Cevap A)

Türk kadını 17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’la
erkeklerle ayrı haklara sahip olmuştur. Yani Türk kadını Medeni Kanun’la boşanma, mirasta eşitlik, istediği mesleği seçme ve tanık olmada eşitlik haklarını elde etmiştir. Fakat kadının evlilikte kendi soyadını kullanmaya başlaması 2001 yılında çıkarılan yeni Medeni Kanun ile mümkün olabilmiştir.

5.

Osmanlıda ll. Mahmut’tan itibaren Batı tarzı eğitim veren
mekteplerin açılması yaygınlaşmıştır. Bu durum Osmanlı eğitim ve kültür hayatında ikiliğe ve kültürel çatışmalara sebep
olmuştur. 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid’i Tedrisat Kanunu
(l) ile eğitim-öğretim birliği sağlanarak bu sorun çözülmüştür. Bu kanunla dinî eğitim veren medreseler kaldırılarak tüm
okullar Maarif Nezaretine (MEB) bağlanmıştır. Yeni Türk harfleri okuma-yazma oranını artırmak, Türk Dil Kurumu ise Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtararak bilim dili haline
getirmek amacıyla kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

10. A, B, C ve E seçenekleri devletin ve toplumun laikleşmesi
için yapılan inkılaplardır. Fakat D seçeneğindeki Soyadı Kanunu toplumsal alanda ve resmi işlemlerdeki kargaşayı sona erdirmek ve ayrıcalık ifade eden unvanlara son verme zorunluluğundan kabul edilmiştir.
(Cevap D)
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(Cevap E)

16. Soruda verilenlerden;
(B) Kabotaj Kanunu 1926
KAPLAN AKADEMİ

11. Gümrük vergilerinin artırılması (l) ülkeyi yabancı malların istilasına karşı koruma amacıyla yapılmıştır. Üretim gücünü artırma (ll) ve yerli malı kullanmak (lll) ise ihtiyaçlar bakımından dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla bu üç gelişme dış ticaret açığının azaltılması amacına yöneliktir.

(C) Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927
(A) Latin Alfabesi 1928
(D) Millet Mektepleri 1928-1929
(E) Halkevlerinin Açılması 1932’dedir.
(Cevap E)

12. Geçmişteki Türk devletlerinin hanedanın adıyla anılmasının
nedeni o hanedan tarafından kurulmasıdır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bir hanedan tarafından değil saltanata
ve işgallere karşı Mustafa Kemal önderliğinde mücadele
eden Türk milleti tarafından kurulmuştur. Bu yüzden devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Yeni Türk Devleti’nde
egemenlik hakkı da tek kişiye değil halka verilmiştir.

17.

I. Demokrasinin tam oluşabilmesi için saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanı esastır.
II. Demokrasi, sadece erkek egemen bir yönetim şekli değildir. Toplumsal hayatta ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması demokrasinin vazgeçilmez esasıdır.
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması demokrasinin yerleşmesinden çok Türkiye’nin uluslararası itibarının artması ile ilgili bir konudur.

(Cevap E)

13. Çok partili sisteme geçilmesi siyasal bir gelişmedir. Öğretimin birleştirilmesi (ll) ile medreseler kapatılmış, Medeni Kanun’la (lll) kadın boşanma hakkını, mirasta eşitlik hakkını elde etmiştir. Bu gelişmeler laikliğe geçiş aşamasıdır.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18.

l. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923
ll. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923
lll. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922
lV. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923
Olaylar kronolojik olarak sıraya konduğunda lll, lV, l, ll olduğu görülür.
(Cevap C)

14. Osmanlı döneminde kullanılan Arap alfabesi Türkçenin ses
özelliklerine uygun bir alfabe değildi ve Türkçenin gerilemesine neden olmuştu. Bu sebeple yeni Türk devleti Türkçenin ses yapısına daha uygun bir alfabe olan Latin alfabesi, üzerinde eklemeler–çıkarmalar yapmak suretiyle değişiklikler yapmış ve Türkçeye uyarlamıştır.

19. İş Bankası 1924’te ziraat, sanayi maden, sigortacılık alanlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. İlk özel banka
özelliğine sahiptir.
(Cevap B)

15. Soruda yer alan madde Takrir-i Sükûn Kanunu’na aittir. Doğu illerinde çıkan ayaklanmalar üzerine özellikle de Şeyh
Sait Ayaklanması’nın çıkmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti 4 Mart 1925’te 578 sayılı kanunla Takrir-i Sükûn
Kanunu çıkartmıştır. Bu kanunla iki tane İstiklal Mahkemesi
kurulmuş ve Şeyh Sait İsyanı’nı kışkırttıkları dolayısıyla bazı
gazeteler kapatılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

20. Türkiye Cumhuriyeti Avrupalı devletlerle ticari (ll) ve siyasi
(lll) alanda birlikte hareket etmek amacıyla diğer bir ifadeyle ortak çalışmaları daha düzenli ve sistemli hâle getirebilmek için 1935 yılında hafta tatilini cumadan pazara almıştır.
Bu uygulamanın askerlikle ilgisi yoktur.
(Cevap E)
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar ve arkadaşlarının meclise sunduğu bir önergeyle 3 Mart 1924’te kabul edilmiştir. Bu kanunla Türkiye’deki tüm okullar Maarif Bakanlığı’na (MEB) bağlanmış, milli ve
laik bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. Medreseler de
bu kanuna dayanarak yine Hüseyin Vasıf Çınar’ın 11 Mart
1924 tarihli genelgesiyle kaldırılmıştır.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 16

(Cevap D)

7.

2.

Şapka Kanunu ve Medeni Kanun toplumsal alanla ilgili olarak yapılmış düzenlemeler iken Kabotaj Kanunu ekonomi
alanında yapılan düzenlemedir.

1932 yılında gerçekleşen ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, ülkemizde “Dil Bayramı” olarak kabul edilmiştir. İlk dil bayramı da 1933 yılında kutlanmıştır.
(Cevap B)

Demokratik devlet olmanın en önemli şartlarından biri ülke
yönetiminin bir kişiye değil, halkın kendisine bırakılmasıdır.
Bu bağlamda 1922 yılında saltanat makamının kaldırılması
ve 1923 yılında da Cumhuriyetin ilan edilmesi demokratik
devlete geçiş için yapılan en önemli adımlardır. Çağdaş bir
medeni kanunla sosyal hayatın düzenlenmesi ve özellikle
kadın-erkek eşitliğinin sağlanmaya çalışılması da yine demokrasinin temel gereksinimleri arasındadır.

3.

Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Oysa saltanatın kaldırılması 1922’de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kronolojik olarak saltanatın kaldırılmasında, halifeliğin kaldırılmasının etkisi söz konusu olamaz.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

(Cevap E)

9.
4.

İzmir İktisat Kongresi–17 Şubat 1923 (l)
Saltanatın kaldırılması–1 Kasım 1922 (ll)
Ankara’nın başkent olması–13 Ekim 1923 (lll)
Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildiğine göre sorumuzu
doğru cevabı E seçeneğidir.
(Cevap E)

Saltanatın kaldırılması-1 Kasım 1922 (ll)
Halifeliğin kaldırılması-3 Mart 1924 (lV)
Aşar vergisinin kaldırılması-17 Şubat 1925 (l)

Lozan Görüşmeleri sırasında 17 Şubat–4 Mart 1923 tarihlerinde ulusal ekonomiyi canlandırmak, özel sektörü güçlendirmek, yerli sermayeyi artırmak amacıyla İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu doğrultuda B, C, D, E seçeneklerindeki öncüller kongre kararlarıyla ilgili iken “A” seçeneğindeki
Tekalif-i Milliye emirleri Kütahya-Eskişehir yenilgisi sonunda
Başkomutanlık yetkisini kullanan Mustafa Kemal tarafından
çıkarılmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Cumhuriyetin ilanı sonucunda, Yeni Türk Devleti’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilerek rejim tartışmaları sona ermiştir (l). Meclis içinden hükûmet oluşturularak kabine sistemine geçilmiştir (ll). Ve bu değişiklikler 1921 Anayasası’na 1923 değişikliği (lll) olarak eklenmiştir.

Yeni Türk harflerinin kabulü-1 Kasım 1928’dir (lll).
(Cevap C)

10. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 1921 Anayasası’nda 1923 yılı değişiklikleri yapılmış ve bu anayasaya “Yeni Türk Devleti’nin yönetim şekli cumhuriyettir.” maddesi eklenmiştir. Ancak A, B, C, E seçeneklerindeki hükümler 1924 Anayasası’nın özelliklerini kapsar.
(Cevap D
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11. Ölçü birimleri ticaretle ilgilidir. Dolayısıyla uluslararası ölçü
birimlerine geçilmesi öncelikle ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ağırlık ölçüsü olarak okka, dirhem, kantar, çeki kullanılırken; uzunluk ölçüsü olarak arşın endaze, rubu, berid, fersah, merhale gibi uzunluk ölçüleri kullanılıyordu.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. Mustafa Kemal Paşa’nın, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk grubunun seçimlerde izleyeceği politikayı gösteren Dokuz Umde Doktrini 1923 seçimleri öncesinde hazırlanmıştır.
8 Nisan 1923’te yayımlanan bu ilkeler kurulacak Halk fırkasının da temel görüşlerini oluşturmuştur.
Dokuz Umde’nin ilk maddesi “hakimiyet milletindir” şeklinde düzenlenmiştir.
(Cevap A)

17. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasına, Lozan Konferansına
hem İstanbul’un hem Ankara’nın çağrılması olmuştur. İkiliği
önlemek için TBMM çıkardığı bir kanunla saltanatı kaldırmıştır.

12. Yeni Türkiye Devleti kurulduğunda hukuk alanında yetişmiş
uzmanların azlığı sebebiyle, Avrupa hukuk sistemi örnek alınarak yasalar hazırlamıştır.
Buna göre; Medeni Kanun–İsviçre’den; Ticaret Kanunu–Almanya’dan; Borçlar Yasası–İsviçre’den; Ceza Hukuku ise
İtalya’dan alınmıştır.

(Cevap B)

13. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet tarihinin ilk
muhalefet partisidir. Kurucuları Rauf Orbay, Kâzım Karabekir, Refet Bele, Adnan Adıvar ve Ali Fuat Cebesoy’dur. Programı; ekonomide liberalizm, inanç ve fikirde hürriyet ve cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği düşmelidir şeklindedir.
Ancak bu partinin dinî düşüncelere saygılı olacağı fikri partiyi rejim karşıtlarının sahiplenmesine neden olmuş bu durum partinin kapatılmasına ortam hazırlamıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap D)

18. Hatay Cumhuriyeti 1938 yılında yani Şeyh Sait İsyanı’ndan
yaklaşık on üç yıl sonra kurulmuştur. Kurulmasındaki en
önemli sebepse Fransa’nın bu bölgedeki manda sistemine
son vermesidir.
(Cevap B)

19. Cumhuriyet Dönemi’nde, Türkçeye önem verildiğinin en
önemli göstergesi Türkçedeki yabancı kelimelerin atılması,
Türkçenin kökeninin araştırılması amacıyla kurulan Türk Dil
Kurumunun çalışmalarıdır (lll). Bunların dışında Türkçeyi geliştirmek amacıyla okul programlarından Arapça ve Farsça
derslerin çıkarılması da önemli bir gelişmedir (ll).
Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkçeyi geliştirmekten ziyade eğitim ve öğretim kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesini
planlayan uygulamadır.

14. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler siyasal gelişmelerdir yani devlet yönetimi ve siyasetle ilgilidir. Fakat
“D” seçeneği hukuksal alanda yapılan ve toplumsal alanda
insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir gelişmedir.

(Cevap E)

20. Kabotaj, bir ülkenin karasularında gemi işletme ve ticaret
hakkının kendi vatandaşlarına ait olmasıdır. Türkiye’nin 1
Temmuz 1926’da çıkardığı Kabotaj Yasası’yla Türk suların
da ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına verilmiş böylece Türk deniz ticaretinin gelişmesi için büyük bir adım atılmıştır.

15. Atatürk, bu sözüyle “A” seçeneğinde yer alan millî birlik ve
beraberliğin önemini vurgulamıştır. Toplu millet ve dağınık
millet ifadeleri bu seçeneği işaret etmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

Sanayinin teşvik edilmesi, Özel sermayeyi sanayi alanına
çekmek böylece ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu kanunla sanayi kurmak isteyen girişimcilere ucuz arazi, nakliye indirimleri, vergi muafiyeti gibi kolaylıkları sağlanmıştır. Bu sayede ticari hayatın canlanması
hedeflenmiştir. Buna göre; ll ve lll ticari hayatın düzenlenmesiyle ilgili çalışmalardır.
(Cevap E)
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Kadınlara siyasi haklar verilmesi siyasi alanda yapılan yeniliktir. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Türk Dil Kurumu ve
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması da eğitim alanında yapılan düzenlemelerdir. Ancak Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması ekonomi alanında yapılan yenilikler arasında yer
alır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 17

1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla (A) ortaya çıkan
devlet başkanlığı sorununu çözmek amacıyla 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edildi. B, C, D ve E seçenekleri Cumhuriyetin ilanından sonraki gelişmeler olduğu için Cumhuriyetin
ilanı yönünde atılan adımlardan değildir.

Süreyya Ağaoğlu: ilk kadın avukat
Sadiye Hanım: İlk kadın belediye başkanı
Afife Jale: İlk kadın tiyatro oyuncusu
Safiye Ali: İlk kadın doktor
(Cevap C)

7.

(Cevap A)

Şeyh Sait Ayaklanması (1925), Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nın kapatılmasından sonra gerçekleşmiş Laik Cumhuriyet rejimini yıkıp yerine şeriat rejimini kurmaya yönelik
ilk isyandır.
Menemen Olayı (1930), Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra, Laik Cumhuriyet’i yıkmaya yönelik olarak gerçekleşen ikinci isyandır.
Demirci Mehmet Efe Ayaklanması (1921), Kuvayimillîye liderlerinden olan Demirci Mehmet Efe’nin düzenli orduya katılmak istememesi üzerine çıkardığı isyandır.
(Cevap C)

4.

Atatürk, Türk milletinin kurduğu uygarlıklar yoluyla dünya
medeniyetine büyük katkılar sağladığına inanmış ve bu gerçeklerin ortaya çıkarılmasını öncelikli hedefler arasına koymuştur. Türk tarihi ve Türk dili üzerine yapılan tüm çalışmalar bu amaca yöneliktir. Ancak, 1935 yılında açılan Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanlarını araştırmak, madencilik sektörü için uzman ve
teknik personel yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla Atatürk’ün sözünü ettiği konuyla herhangi bir ilgisi yoktur.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

3.

1933 yılında köy kanununda yapılan değişiklikle Türk kadınına köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçilme hakkı verilmiştir. Türk kadını bu hakkını ilk kez yine 1933 yılında yapılan seçimlerde kullanmıştır. İlk kadın muhtar da Aydın’ın
Çine ilçesine bağlı Karpuzlu bucağının Demircidere köyünde seçilen Gül Esin olmuştur.

8.

Yeni Türk Devleti, Batı ile ilişkileri düzene koymak, ticari konulardaki karışıklıkları gidermek amacıyla ölçü, tartı, saat ve
takvimde değişiklikler yapmıştır. Bu çerçevede;
• 1925’te miladi takvim,
• 1928’de uluslararası rakamlar,
• 1931’de uluslararası ölçü, tartı, ağırlık ve uzunluk birimleri,
• 1935’te hafta tatilinin cumadan pazara alınması kabul
edilmiştir.

Atatürk Dönemi’nde oluşturulan eğitim sisteminin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekonomideki devletçilik ilkesinin benimsenmesi ise, Batı ile
ilişkileri kolaylaştırmak için değil, ülke sanayisinin kurulması için yapılan bir uygulamadır.

Eğitim ve öğretim alanında yaşanan ikilikleri ortadan kaldırarak ulusal bir eğitim sistemi kurmak (ll)
Çağdaş, laik bir eğitim-öğretim sistemi oluşturmak (l)

(Cevap C)

Eğitim faaliyetlerinin amacı, yöntemi ve araçların bilime dayanması (lll)
9.

Eğitim–öğretimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak
Eğitimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılmasını sağlamak

5.

Halkevleri Atatürk’ün öncülüğünde inkılâpları halka öğretmek, halkın kültürel gelişimini sağlamak amacıyla 1932 yılında açılmıştır. 1932-1951 yılları arasında etkin olarak varlık gösteren halkevleri, yöresel değerleri tanıtmak amacıyla
“Ülkü” adında bir dergi çıkartmaktaydı.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)

l. Beş Yıllık Sanayi Planı, planlı ekonomiye geçişi sağlamak
amacıyla 1933-1938 tarihleri arasında çıkarılmış ve 19341938 tarihlerinde uygulanmıştır.
I. Beş Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında ilk dış kredi
ve teknik yardım SSCB’den alınmıştır.
(Cevap B)

10. 13 Şubat 1925’te çıkan Şeyh Sait için Ankara ve Diyarbakır’da İstiklal Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Ankara
merkez olmasından, Diyarbakır ise isyanın çıkmasından dolayı bu karar alınmıştır.
(Cevap E)
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(Cevap D)

17. Cumhuriyetin ilanının en önemli sonuçları arasında;
• Yeni Türk Devleti’nin yönetim şeklinin belirlenmesi
KAPLAN AKADEMİ

11. Osmanlı Devleti’nin borçları Lozan Antlaşması’nda çözüme
kavuşmasına rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarında borçların
ödenme şekli ve miktarı konularında Fransa’yla birtakım sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar barışçı yollarla çözüme kavuşmuştur.

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) ise Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşen önemli bir düzenlemedir.
(Cevap A)

18. Cumhuriyet döneminde kadınlar ilk olarak belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu çerçevede 1930 yılında Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı seçilmiştir. Yine 1930’da
Türkiye’de ilk kadın yargıçlar atanmıştır. 1931 Türkiye’nin ilk
kadın cerrahı çalışmaya başlamıştır. 1933 Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçilmiştir. 1933 Sabiha Güreyman Türkiye’nin
ilk kadın inşaat mühendisi olmuştur. 1935 yılında ilk kadın
doğum uzmanı Dr. Pakize İzzet Tarzi eğitimini tamamlamıştır. 1936 yılında da Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmuştur.

14. 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin yönetim şekli
rejimi ve hükûmet kurma modellerinde değişikliğe gidilmiş
ve bu kararlar 1921 Anayasası’na 1923 değişikliği olarak girmiştir. Böyle bir değişiklik yapılmasının da gerekçesi olarak
meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
gösterilebilir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap C)

• Hükûmet kurma şeklinin değişerek kabine sistemine geçilmesi
• İnkılaplar için gerekli ortamın hazırlanması gösterilebilir.

12. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında toplanmıştır. Böylece bütün yabancı okullar ve azınlık okulları da Millî Eğitim
Bakanlığına bağlanmıştır. Bu sistemde ortaya çıkabilecek
aksaklıkları ve farklılıkları gidermek amacıyla Tevhid-i Tedrisat gereği medreseler kapatılmıştır.

13. Osmanlıda müslim ve gayrimüslimlere ayrı hukuk uygulanıyordu. Bu durum ülkede hukuk birliği oluşmasını engellemiştir. Müslümanlara şeri hukuk uygulanmış gayrimüslimlere ise kendi hukukları uygulanmıştır. Fakat gayrimüslimlerin
Medeni Kanun’a uymayı kabul etmeleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki hukuk ayrılığı ortadan kalkmıştır (C). Yani Müslümanların ve gayrimüslimlerin Medeni
Kanun’a uymaları ülkede hukuk birliğine ortam hazırlamıştır.

• Devlet başkanlığı sorunu çözülmesiyle cumhurbaşkanı
olarak Mustafa Kemal’in, başbakan olarak İsmet İnönü’nün meclis başkanı olarak Fethi Okyar’ın seçilmesi

(Cevap E)

(Cevap C)

19. Yeni Türk Devleti’nde demokratikleşme süreci, Osmanlıdan
miras kalan zihniyetin değiştirilerek, gerçek demokrasinin
yerleştirilmesi çabası çerçevesinde şekillenmiştir. Bu süreçteki en önemli adım ise millî egemenliğin tam olarak sağlanmasıdır. Çok partili hayata geçerek farklı fikirlerin meclise
yansımasını sağlamak, kadınları da yönetime katmak, bu
sürecin temel uygulamalarıdır.
(Cevap A)

15. 1 Kasım 1928’de gerçekleştirilen harf inkılabı okuryazar oranı artırmak Türkçenin geliştirilerek Türk dilindeki yabancı unsurların etkisini kaldırmak ve Türkçeyi herkesin okuyup anlayacağı sade bir dil yapısına kavuşturmak için gerçekleştirilmiştir. Fakat C seçeneğinde bahsedilen eğitim ve öğretim
kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması harf inkılabının değil, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonucudur.

16. Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında faaliyete geçmiştir. Halkevleri ise 1932 tarihinde faaliyete geçmiştir. Dolayısıyla bu
gelişmeler Atatürk dönemindedir. Köy Enstitüleri ise Atatürk’ün ölümünden sonra yani 1940’ta çıkartılan bir yasa ile
açılmaya başlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

20. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, 1921 yılında çıkarılan
bir kanunla ilk ulusal bayramımız olmuştur. 23 Nisan 1921’de
de resmi bayram olarak kabul edilmiştir. 23 Nisan bayramının “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmasına ise ilk kez Atatürk’ün isteğiyle 1927 yılında başlanmıştır. 1933 yılındaki 23
Nisan kutlamasında çocukları makamında kabul eden Atatürk, böylece uzun yıllar devam edecek bir geleneği de başlatmıştır.
1933 yılındaki 23 Nisan kutlamalarında Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey’in kaleme aldığı “Andımız” çocuklar tarafından ilk kez okunmuş ve bu uygulamada bir gelenek
halini alarak her sabah okul girişlerinde okunmaya başlamıştır. 2013 yılında ise ilkokullardan tamamen kaldırılmıştır.
(Cevap C)
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim faaliyetlerini tek elden planlamak, mevcut kargaşaları ve bölünmeleri önlemek ve bu
sayede eğitim üzerinde devlet otoritesini kurmak amacıyla
çıkarılmıştır.
(Cevap C)

2.

Türkiye’de ilk opera 1934 yılında sahnelenen Özsoy Operası’dır. Temasını bizzat Atatürk’ün verdiği ve Ahmed Adnan
Saygun tarafından bestelenen opera, İranlıların Şehname
adlı destanından izler taşımaktadır. Opera, 1934 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İran Şahı Rıza Şah Pehlevi’nin onuruna Ankara halkevinde sahnelenmiştir.

8.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 18
Mustafa Kemal Atatürk, sosyal devlet anlayışının bir gereği
olarak sağlık alanında önemli çalışmalar yürütmüştür.
1920’de Sağlık Bakanlığı’nın kurulması, 1924’te Ankara, İstanbul, Trabzon, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır’da Numune
Hastanelerinin açılması, 1930’da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatılması bu
çalışmaların başında gelmektedir. Ayrıca sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla okullar açılmış ve sıtma hastalığı ile mücadele için bataklıklar kurutulmuştur.
(Cevap E)

(Cevap D)

3.

Türk Ocakları, 1912 yılında açılmıştır. Ayrıca kitle eğitim amacı yoktur. Millet Mektepleri 1929’da 14-45 yaş arası Türk vatandaşlarına okuma-yazma öğretmek amacıyla açıldığı için
kitle eğitim kurumu özelliği taşımaktadır. Köy Enstitüleri ise
1940 yılında köy okullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla
açılmaya başlanmıştır.

9.

(Cevap B)

l, ll ve lll. öncüller ulusal birliği sağlamak ülke içerisinde yaşayan halk arasında ortak bir kültür oluşturmak amacıyla yapıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Türk Tarih Kurumunun “kurucu ve
koruyucu” genel başkanıdır.
(Cevap E)

5.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizm ilkesini benimsemişlerdir. Fakat
Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide devletçilik ilkesine yer
vermiştir.

(Cevap C)
TARİH SORU BANKASI

4.

10. Atatürk’ün paragrafta verilen sözü dikkatli incelendiğinde;
“Emperyalizmden kurtarma” ifadesiyle koşulsuz bağımsızlık ve milli ekonomi ilkesini “Hakimiyetin hakiki sahibi” ifadesiyle de milli egemenlik ilkesini vurguladığı açıkça görülebilir.

(Cevap B)

6.

1929 ekonomik buhranı, diğer devletler gibi Türkiye’yi de
derinden etkilemiştir. Buhranın etkilerini azaltmak isteyen
Türkiye, bu dönemde korumacı-devletçi iktisat politikalarına yönelmiştir. Dış ticaret ve döviz üzerinde devlet denetimini artıran Türkiye, bu dönemde bir yandan da ithalata kısıtlamalar getirmiştir. Alınan önlemlerden biri de halkın hem
tasarrufa hem de yerli malı kullanmaya özendirilmesi olmuştur. Bu özendirme çalışmalarının planlı ve programlı olarak
yapılmasını sağlamak amacıyla “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kurulmuştur.

(Cevap E)

A, C, D ve E seçenekleri 10 Kasım 1938 öncesi gelişmelerdir. Fakat Demokrat Parti 7 Ocak 1946’da kurulmuştur.
Atatürk dönemi 1919-1938 yıllarını kapsar. Atatürk’ün ölümünden sonra 1 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı görevini yapan kişi Abdülhalik Renda’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

7.

Türkiye ile birlikte birçok ülkede Atatürk kompozisyonlu pullar basılmıştır. Mısır, Tunus, Arjantin, Yeni Gine, Pakistan,
Bangladeş, İran gibi yaklaşık on beş ülke posta pulları üzerinde Atatürk portresini kullanmıştır. Bu durum ancak Atatürk’e duyulan saygınlıkla ve Atatürk’ün liderliğinin diğer ülkeleri etkilemesiyle açıklanabilir.

(Cevap B)

11. Türkiye’de kurulan ilk muhalefet parti olan Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait İsyanı’na yol açmış; ikinci muhalefet parti Serbest Cumhuriyet Fırkası da Menemen Olayı’nın çıkmasında etkili olmuştur. Her iki ayaklanmanın da
amaç, cumhuriyeti ve devrimleri yok etmekti. Sonuçta Mustafa Kemal, halk çok partili hayata hazır olmadığı için, rejimi
ve inkılapları korumak adına yeni bir parti kurulmasına izin
vermdi. Onun zamanında halkta demokrasi bilinci tam olarak oluşmadığı için, çok partili demokrasiye geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
(Cevap A)
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12. Laiklik, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, dinin politik
çıkarlara alet edilmesini reddeden bir devlet ve toplum düzenini öngörür.
Laik sistemde kişilerin din ve vicdan özgürlüğü vardır, Devlet yönetimi din kurallarına göre değil, akıl ve bilimin önderliğinde düzenlenir.
Buna göre “A” seçeneğinde verilen ifade Laikliğin doğrudan
tanımıdır.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. Borçlar Yasası 22 Nisan 1926’da İsviçre’den alınmıştır. Ayrıca İcra-İflas, Medeni kanun, Hukuk Muhakemeleri Usulü gibi kanunlarda İsviçre’den alınmıştır.
(Cevap C)

(Cevap A)

17. Türkiye’de ilk güzellik yarışması 1929 yılında Cumhuriyet
Gazetesi tarafından düzenlenmiştir. Müslüman kadınların ilk
kez katıldığı bu yarışmada Feriha Tevfik Hanım Türkiye’nin
ilk güzellik kraliçesi seçilmiştir.
13. “Mızıka-ı Hümayun” adı ile kurulan bando günümüzdeki
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturmaktadır. Mızıka-ı Hümayun 1924 yılında Atatürk’ün isteği
ile Ankara’ya taşınmış ve 1932 yılında da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na dönüştürülmüş ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Kurum günümüzde Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ve dünyanın kesintisiz en uzun süre varlığını koruyan orkestralardan biridir.

Keriman Halis, uluslararası güzellik yarışmasına katılarak
1932 yılında “Dünya Güzeli” seçilmiştir. Bu anlamda Türkiye’de bir ilktir.
(Cevap A)

14. D Grubu 1933 yılında beş ressam ve bir heykeltraş tarafından kurulan sanatçı birliğidir. A, C, D ve E seçeneklerinde
yer alan sanatçılar D grubu içerisinde yer alır bu grupta ayrıca Zeki Faik, Elif Naci, Eşref Üren, Zühtü Müridoğlu, Nurullah Berk yer almıştır. Eren Eyüboğlu ise 1929’da oluşturulan
Müstakil Ressamlar Birliği içerisinde yer almıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Atatürk döneminde topraksız halka toprak dağıtmak amacıyla 1929 yılında toprak reformu kanunu çıkarılmıştır. Ancak 1929 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sebebiyle
bu kanun uygulanamamıştır.
(Cevap D)

19. Ahali Cumhuriyet Partisi, Orhan Kemal’in oğlu Abdülkadir
Kemal Bey tarafından 26 Eylül 1930’da Adana’da kuruldu.
Türkiye Komünist Partisi 18 Ekim 1920’de kuruldu. Türkiye
Cumhuriyeti Amele ve Çiftçi Partisi 1937’de kuruldu. Serbest
Cumhuriyet Partisi 1930’da kuruldu. Görüldüğü üzere A, B,
D ve E seçeneklerinde yer alan partiler Atatürk döneminde
kuruldu. Fakat Liberal Demokrat Parti Atatürk döneminde
değil, 11 Mart 1946’da kuruldu.

D Grubu Türkiye’de kurulan dördüncü sanatçı birliğiydi.
Bu sebeple isim olarak alfabenin dördüncü harfini seçmiştir.
(Cevap B)

15. Halkevleri tüzüğünde yer alan 9 birim şunlardır;
• Dil, edebiyat, tarih

(Cevap C)

• Güzel sanatlar
• Tiyatro

KAPLAN AKADEMİ

• Spor
• Sosyal yardım
• Halk dershaneleri ve kurslar
• Kütüphane ve yayın
• Köycülük
• Müze ve sergiler
(Cevap E)

20. Bu ant, Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından 1933’te
yazılmıştır. Daha sonra yayımlanan bir genelge ile bu ant
okullarda söylenmeye başlanmıştır.
Öğrenci andı 1972 ve 1992 yıllarında yapılan değişikliklerle son şeklini almıştır. 2013 yılında da okullarda uygulanmasına son verilmiştir.
(Cevap D)
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TÜRK İNKILABI
Yeşilay sigara, alkol, uyuşturucu gibi bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek suretiyle halkın ve bilhassa gençlerin korunması amacıyla kurulmuştur. Profesör Mazhar Osman Bey ve arkadaşlarının gayretleriyle dönemin şeyhülislamının teşvik ve himayesinde kurulan cemiyet 1934 yılında
kamuya yararlı cemiyet statüsüne alınmıştır.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1
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(Cevap D)

7.

2.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1927’den beri Jimnastik (İdman)
Bayramı kutlanıyordu. 1938’de Jimnastik Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürülmüştür.

İzmit Kâğıt-Karton Fabrikası ve Çubuk Barajı’nın açılması
1936’da gerçekleşmiştir. Karabük Demir-Çelik Fabrikasının
işletmeye açıldığı tarih ise 1939’dur.
(Cevap C)

Sümerbank, 1933’te sanayi alanında yatırımlar yapmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye İş Bankası 1924’te ticari kredi vermek için, Ziraat Bankası 1888’de çiftçiye kredi vermek için,
Sanayi ve Maadin Bankası 1925’te sanayi ve maden alanında çalışmak için kurulmuş bankalardı ve para basma yetkileri yoktu. 1856’da merkezi Londra olarak kurulan Osmanlı
Bankası, para basma yetkisinin verilmesinden sonra çalışmalarını bir devlet ve ticaret bankası olarak sürdürmüştür.
Osmanlı Bankası, 1930’da Merkez Bankası kurulana kadar
para basma yetkisini elinde bulundurmuştur.

3.

Yeni kurulan Türk devleti, sanayi alanında girişimci ve yetişmiş eleman olmaması, ulaşım olanaksızlığı ve sermaye yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak Anadolu, hammaddenin yoğun olarak bulunduğu bir coğrafyadır. Bu nedenle bu alanda bir sorun yaşanmamıştır.
(Cevap C)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

TBMM’nin açılışının birinci yılından itibaren kutlanan 23 Nisan Milli bayramı 1935’te Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (1 Kasım’da kutlanan) ile birleştirilmiştir. 1929 yılında da ilk defa
çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmi olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını
vermiştir.

8.

(Cevap B)

9.

Günümüzde de devam eden çocukları makama kabul etme geleneği 1933 yılında bizzat Atatürk tarafından başlatılmıştır.
(Cevap D)

I ve II. öncüllerde yer alan ifadeler 17 Şubat 1926’da kabul
edilen Medeni Kanun kapsamında yer almaktadır. Fakat III.
öncül siyasi bir gelişmedir ve Medeni Kanun kapsamında
değildir. Kadınların yöneticilerini seçebilmesi 1934’te milletvekili seçimlerine katılma hakkı elde etmeleri ile mümkün olmuştur.

Osmanlı döneminden kalma Sanayi-i Nefise Mektebi 1928
yılında Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür. Burada resim, heykel, mimarlık ve müzik alanlarında yetişen
çok sayıda öğrenci Almanya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gönderilmiştir. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal
Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi müzisyenler ile İbrahim
Çallı, Namık İsmail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır.

5.

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk nüfus sayımı 1927’de
yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı ise 1935’te gerçekleştirilmiştir.
İlk nüfus sayımında ülke nüfusu 13.648.270 olarak belirlenmiştir. Bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa
çıkma yasağı uygulanmıştır. Adrese dayalı nüfus sayı sistemi ise 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

10. Borçlar Yasası: 22 Nisan 1926, Memurlar Yasası: 22 Mart
1926, Kabotaj Yasası: 19 Nisan 1926’da kabul edilmiştir.
(Cevap E)
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11. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması 1930 yılındadır.
1931’de Gümrük ve Tekel Bakanlığı kurulmuştur. Türk Dil
Kurumu 1932’de kurulmuştur. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması ise 1932’dir. Millet Mekteplerinin kurulması
ile ilgili kararname 24 Kasım 1928’de çıkarılmıştır. Millet Mektepleri faaliyetlerine ise 1929’da başlamıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

16. 1932’de kurulan halkevleri tarih, edebiyat, folklor, güzel sanatlar alanında çalışmalar yaparak köylerin, kasabaların kentlerin sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamıştır.
(Cevap E)

12. Yeni Türk Devleti;
• Batılı ülkelerle ilişkileri düzene koymak ve dünya uygulamalarıyla bütünleşmek

17. İktidar Partisi CHP’nin SCF’ye karşı sert tutumu ve rejim karşıtlarının partide etkinleşmeye başlaması üzerine Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkasını kapatmıştır. Daha sonra
yaşanan Menemen Olayı Fethi Okyar’ın haklılığını göstermiştir.

• ticari konulardaki karışıklıkları gidermek
• bölgesel farklılıklar gösteren ölçü birimlerindeki ikilikleri
ortadan kaldırmak amacıyla arşın, endaze ve kulaç gibi
ölçülerin yerine 1931’de, uluslararası ölçü birimlerini kabul etmiştir.

(Cevap D)

Uluslararası ölçü birimlerini kabul etmenin laiklikle bir ilgisi
bulunmamaktadır.

13. Kadro dergisinde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nesim Tör, İsmail Hüsrev Tökin, Burhan Asat Belge beş yazar ana kadroyu oluşturmaktaydı.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

18. 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile beraber şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, babalık, çelebilik gibi
ünvanların ve sıfatlarında kullanılması yasaklanmıştır.
(Cevap E)

19. Halkçılık Cumhuriyetcilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucu olmakla birlikte imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir Türk halkı ideali Halkçılık ile doğrudan ilgilidir.

14. 13 Ekim 1923’te Ankara başkent olmasına rağmen batılı devletler hemen büyükelçiliklerini Ankara’ya taşımamıştır. 1925’te
sadece Sovyet Birliği ve Afganistan büyükelçiliği vardı. 1926
Ankara Antlaşması’nda sonra batılı devletler büyükelçiliklerini Ankara’ya taşır.

(Cevap B)

15. Borçlar ve Medeni Kanun İsviçre’den alınmıştır. Ceza Kanunu ise İtalya’dan, Ticaret Kanunu Almanya’dan alınmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

20. Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle din adamlarına verilen
yetkilerde sınırlamaya gidilmiştir. Örneğin nikah kıyma yetkileri elinden alınmıştır. Bu ise Patrikhane’nin faaliyetlerini sınırlamıştır.
(Cevap D)
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1877 yılından beri faaliyet gösteren Serdar-ı Ekrem Ömer
Paşa, Kırımlı Öğretmen Aziz Bey, Dr. Abdullah Bey, Marko
Paşa tarafından kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1935’te Türk
Kızılay Cemiyeti’ne dönüştü.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 20

27 Aralık 1934’te Türk opera tarihinin iki önemli eseri olan
Taş Bebek ve Bay Önder’in prömiyeri Ankara Halk Evi’nde
yapıldı. Bay Önder 1934’te Necil Kazım tarafından, Taş Bebek ise Adnan Saygun tarafından bestelendi. Ayrıca Özsoy
ise İran Şahı Rıza Pehlevi’nin gelişinin onuruna verilen tarihteki ilk operadır.

(Cevap E)

(Cevap D)

Tevhid-i Tedrisat, Şapka Kanunu Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kanunu, Türk Medeni Kanunu resmi nikah maddesi,
Uluslararası rakamların kabulü, Yeni Harflerin Kabulu, Bey,
Efendi gibi ünvanların kullanılmayacağı, bazı kisvelerin giyilmeyeceği kanunları 1982 Anayasası’nda koruma altındadır. Halifeliğin kaldırılması bunların arasında değildir.
(Cevap D)

4.

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

Soru kökünde verilen hizmetler 1932 yılında açılan Halkevleri tarafından yürütülmüştür. Halkevleri Türk halkının çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını ve yapılan inkılapların yerleşmesini sağlamak amacıyla 19 Şubat 1932’de kurulmuştur. Halkevleri, etkin olarak varlık gösterdiği 1932-1953
yılları arasında önemli çalışmalar yapmıştır. Halkevlerinin en
önemli özelliklerinden birisi yaygın “halk okulu” hizmeti görmesidir. Bu temelde halkevleri; dil-edebiyat, güzel sanatlar,
tiyatro, spor, sosyal yardım, halk dershaneleri ve kurslar, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze olmak üzere çeşitli alanlarda hizmetler yapmıştır. Atatürk’ün öncülüğünde
alt yapısı hazırlanarak 1932’de açılan halkevleri, dönemin iktidarı Demokrat Parti tarafından 1954 yılında kapatılmıştır.
Ancak 1960’ta tekrar açılmıştır. Günümüzde de işlevini devam ettirmektedir.
(Cevap E)

9.

Konya milletvekili Refik Koraltan 1925’te Tekke, zaviye ve
türbelerin kapatılması için teklif vermiştir.
(Cevap A)

5.

Türkiye’de demiryolunun tarihi 1856 yılında İzmir-Aydın hattının bir İngiliz şirketine yaptırılması ile başlamıştır. Sonrasında Rumeli, Anadolu ve oradan da Bağdat’a ve Hicaz’a kadar uzanan demiryolu ağları ile devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde demiryolları ülkenin önemli bir sorunu
olarak görülmüş ve ilk hedef olarak Anadolu’yu Ankara’ya
bağlama projesi belirlenmiştir. Bu politika ile 1924 yılında yeni Türk hükümeti ortaklı Chemins de fer d’Anatolie Baghdad
şirketi İstanbul-İzmit-Bilecik-Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Afyon-Konya hatlarını demiryoluyla döşenmiştir. Sonraki süreçte 1927′de Kayseri, 1930′da Sivas, 1931′de Malatya,
1933′de Niğde, 1934 Elazığ, 1935’te Diyarbakır, 1939′da Erzurum demiryolu ağına bağlanmıştır. Görüldüğü gibi Erzurum 1939’da demiryolu ağına bağlanmıştır.

Soru kökünde bahsedilen kurum Darülfünun’dur. Osmanlı
Devleti’nden devralınan en yüksek eğitim kurumu olan Darülfünun’un ülkede gerçekleştirilen siyasi ve sosyal değişimlere ve düzenlemelere destek vermemesi, idari ve ilmî manada yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı kapatılması
gündeme gelmiştir. 1932’de üniversiteye çeki düzen vermek
amacıyla İsviçreli eğitimci Albert Malche ülkeye çağrılarak,
Darülfünun’un üzerine bir rapor yazması sağlanmıştır.
Profesör Malche’nin yazdığı olumsuz rapor üzerine köklü bir
reforma ihtiyaç duyduğu görülen Darülfünun, 1933’te çıkarılan bir yasa ile lağvedilmiş, yerine de yeni bir kadro ve yapıyla çalışan İstanbul Maarif Vekâletine bağlı İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Böylece İstanbul üniversitesi Türkiye’nin
ilk ve tek üniversitesi olarak 18 Kasım 1933’de öğrenim hayatına başlamıştır.

8 Nisan 1923’te Dokuz Umde olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim beyannamesi olarak kabul edildi. 1931’e kadar da bu program uygulandı.
(Cevap D)

6.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ilk adı Darülelhan
(Melodiler-Nağmeler Evi) olarak 1917 yılında kuruldu. Darülbedayi bugünkü şehir tiyatroları, Darüleytan Osmanlı’nın yetimler yurdu olarak faaliyet göstermiştir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

10. 1933’te Almanya’da Hitler bütün idareyi ele almıştır. Nazi idaresi Yahudi asıllı Alman vatandaşlara baskı uyguluyordu. Bu
baskı bazı bilim adamlarının Almanya’dan kaçmasına sebep
olmuştur. Böylece bir kısım bilim adamlarına çağrı yapılmış
ve olumlu sonuç vermiştir. Bunlar arasında; Erich Frank, Ernest Hirah, Ger hard Kessler, Fritz Neumark ve Ernest Reuter gibi Alman isimler yer almıştır.
(Cevap C)
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11. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve 30 Ekim 1923’te
11 kişilik Bakanlar Kurulu TBMM’nin onayına sunulmuştu.
Cumhuriyet döneminin bu ilk kabinesinde Mareşal Fevzi
Çakmak Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştır.
(Cevap B)

12. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922’dedir. Abdülmecit Efendi’nin halife seçimi 18 Kasım 1922’de yapılmıştır. 2 Mart
1924’te Halk Fırkası’nda halifeliğin kaldırılması görüşülerek
kabul edilmiştir. 3 Mart 1924’te halifelik makamı kaldırılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

13. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kullanılmaya başlanan Arap alfabesi Osmanlı Devleti tarafından yıkılışına değin kullanılmıştır. Arapça yazılıp, Türkçe okunan Osmanlı
Türkçesi, Türkçenin ses uyumuna uymuyordu. Türkçenin
gelişimine engel olan bu alfabe 1928’da yapılan harf inkılabıyla değiştirilerek yerine Türkçeye daha uygun olan Latin
Alfabesi getirilmiş böylece yazı ve konuşma dili arasındaki
uyumsuzluk giderilmiştir.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

l. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924’te Kâzım Karabekir başkanlığında kurulmuş Cumhuriyet tarihinin ilk
muhalefet partisidir. Şeyh Sait İsyanı’nda etkisi olduğu
gerekçesiyle 1925’te kapatılmıştır.
ll. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 yılında
Mustafa Kemal Paşa’nın önerisi ve onayıyla arkadaşı Fethi Bey (Okyar) tarafından kurulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ikinci muhalefet partisidir. Menemen İsyanı öncesi
parti kapanmıştır.

Diğer partiler, halk fırkasına muhalefeten kurulmuş partilerdir.

(Cevap E)

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

lll. Halk Fırkası 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra parti
isminin önüne “Cumhuriyet” kelimesi getirilmiştir. Cumhuriyet tarihinin ilk siyasal partisidir. Aynı zamanda 1950
yılına kadar hükümet partisi olarak hizmet etmiştir.

18. Eğitim, sağlık ve sanayi yatırımlarının devlet tarafından gerçekleştirilmesi olan devletçilik, Atatürk döneminde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış, özel sektörde yeterli sermaye olmadığı için mecburen ekonomiye devlet girmek zorunda
kalmıştır. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi’nde alınan “özel
sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlar devletçe
ele alınmalıdır.” kararı Türkiye’de devletçilik politikasının uygulanmasını kolaylaştırmıştır.

19. 1950 yılı Türkiye genel seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimleridir. Bu genel seçim ile TBMM 9. dönem milletvekilleri seçilmiştir. Bu seçimlerde ilk defa “gizli oy, açık
sayım” sistemi uygulanmıştır. Seçimler sonucu Celal Bayar
başkanlığındaki Demokrat Parti 1. Parti gelirken, İsmet İnönü başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi 2. Parti, Yusuf
Hikmet Bayur başkanlığındaki Millet Partisi ise 3. Parti olmuştur. Seçim ile birlikte Şemsettin Günaltay’ın başbakanlık görevi sona ererken; Adnan Menderes’in başbakanlık dönemi başlamıştır.

(Cevap D)

15.

(Cevap B)

17. Atatürk ilkelerini durağanlıktan çıkarıp çağdaş, modern, gelişmiş ve gelişmekte olan bir görünüm kazandıran ilkesi inkılapçılıktır. İnkılapçılık ilkesi değişen şartlara göre kendini
yenileyen, hareketli bir yapıya sahiptir.

(Cevap D)

14. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün çeşitli eksiklikler
nedeniyle kendisinden beklenen sanayileşmeyi gerçekleştirememesi, devletin sanayileşme işini kendi üzerine almasına sebep olmuştur. 1929 dünya ekonomik bunalımının da
etkileri sonucunda 1931 yılından itibaren “Devletçilik” politikası uygulanmaya başlanmış ve 1933-1938 yılları arasını
kapsayan l. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayisinin de temeli atılmış,
kısa zamanda birçok fabrika kurulmuş, bayındırlık işleri hızlanmıştır. Bu başarı üzerine ll. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış, ancak 1939 yılında ll. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, bu planın uygulanmasını engellemiştir.

16. Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında faaliyete geçmiştir. Halkevleri ise 1932 tarihinde faaliyete geçmiştir. Dolayısıyla bu
gelişmeler Atatürk Dönemi’ndedir. Köy Enstitüleri ise Atatürk’ün ölümünden sonra yani 1940’ta çıkartılan bir yasa ile
açılmaya başlamıştır.

(Cevap D)

20. Milli Mücadele, toprakları işgal edilmiş bir milletin bağımsızlığını kazanmak için verdiği direnişin adıdır. Bu direniş ancak halkın milli bir bilince sahip olması ile başarılı olabilirdi.
Türk Milleti, Milliyetçilik düşüncesiyle örgütlendi, mücadelesini verdi ve başarılı oldu. Bu yüzden milli mücadele döneminde geçerli olan ilke milliyetçiliktir.
(Cevap B)
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ATATÜRK İLKELERİ
Türk milletinin konuştuğu dil olan Türkçeye yönelik çalışmalar olduğu için bu çalışmalar milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Fakat devletçilik, devletin ekonomiye müdahalesiyle ilgilidir. İnkılapçılık da çağdaşlaşma ve batılılaşma ile ilgilidir.
(Cevap A)

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
İnkılâpçılık ilkesi yerinde durmamayı ve sürekli gelişmeyi ifade eden bir kavramdır. Bu yüzden Batı’daki gelişmeleri takip etmeyi ve çağın icaplarına göre gelişmeyi öngörür. İnkılâpçılık Atatürk’ün ifadesiyle; “Türk milletini geri bırakmış
müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek icaplarına
göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmuş
olmaktır.” Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Çağdaşlaşma
ve Batılılaşma, İnkılâpçılık ilkesini bütünlemektedir.
(Cevap B)

2.

Devletçilik, Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin sanayileşme işini kendi üzerine almasıdır. Devletçilik ilkesi 1931 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. 1933-1938
yıllarını kapsayan “l. Beş Yıllık Sanayi Planı”nın kabul edilmesinden sonra 1934 yılında resmi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

8.

(Cevap C)

Ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda yapılan düzenlemelerden bazıları şunlardır:
• Herkese seçme ve seçilme hakkının verilmesi
• Meclisin yetkisinin artırılması

Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası’nda 1937 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’ya girmiştir. Böylece Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmıştır.
1927 yılında Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik ve Milliyetçilik olarak tanımlanan ilk dört ilk benimsenmişti. 1931 yılında da Devletçilik ve İnkılapçılık ilkesi benimsenmiştir.
(Cevap B)

4.

Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile, bilimin
rehberliğinde ilerlemenin önemini vurgulamıştır. Bu söz, laiklik ilkesi ile ilişkilidir çünkü laiklik ilkesi de, devletin yönetilmesinde dinin değil akıl ve bilimin rehber alınmasını öngörür.

• Milletvekilliği seçimlerin belirli sürelerde yapılması
• Vekilleri halkın doğrudan seçmesi gibi
Ancak devletin resmen bir dinin yanında olması ulusal egemenlikten ziyade laikliğe aykırı bir düzenlemedir.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap B)

5.

Öncülde Halkçılık ilkesinden söz edilmektedir. Halkçılık ilkesi daha XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı aydınlarını etkilemeye başlamıştır. Ali Suavi, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp bu fikirden etkilenen Osmanlı aydınları içerisindeydi. Özellikle Ziya Gökalp 1917 Sovyet devriminden
sonra sınıf savaşına karşı çıkarak Halkçılık ilkesini savunmuştur.

Bir insan topluluğunun millet sayılması için, önce kendi geçmişini milli kültür ve değerlerini bilmeye ihtiyacı vardır. Bu
sebeple Atatürk, köklü ve zengin bir tarihe sahip olan Türk
milletinin geçmişinin gün ışığına çıkarılması ve geçmişten
gelen mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını bir
yükümlülük saymıştır. Bunu da “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere sahip olmuştur.
Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek
bizler için bir borçtur.” şeklindeki ifadesiyle ortaya koymuştur.

10. Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslar:
• Akıl ve bilime dayanır.
KAPLAN AKADEMİ

Kılık-kıyafet alanında yapılan düzenlemeler ile sarık, fes vb.
gibi dini kıyafet uygulamasına son verilmiştir. Bu yönüyle kılık-kıyafet düzenlemesi daha çok laiklik ilkesi ile ilgilidir. Ayrıca topluma modern bir görünüm kazandırması yönüyle de
inkılapçılıkla ilgilidir.

9.

(Cevap B)

(Cevap A)

6.

(Cevap C)

(Cevap D)

• Toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur.
• Demokratik değerleri benimser.
• İlkeler birbirini tamamlar niteliktedir.
• İnkılâpların temel dayanağıdır.
• Türk ulusunu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedef alır.
(Cevap E)
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11. Halife, tüm Müslümanların dini önderi demektir. Bu anlayış,
tüm Müslümanları bir çatı altında toplamak anlamına gelen
“Ümmetçilik” esasına dayanıyordu. Halifelik kurumunun kaldırılmasında ümmetçilik anlayışı yerine “Ulusçuluk” anlayışının önem kazanması etkili olmuştur. Devletçilik, devletin
sanayileşme işini kendi üzerine almasıdır. Özerklik ise bir
idare şeklidir. Ülkenin bir bölümünde, iç işlerinde serbest dış
işlerinde merkeze bağlı bir yönetim şeklinin uygulaması anlamına gelir.

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Atatürk inkılâpları, işlevini yitirmiş eski kurumları ortadan kaldırarak yerlerine, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni
kurumları kurmayı öngörür. Bu dönüşümde var olanı “zorla
değiştirme” söz konusu olduğundan kamuoyunun böyle bir
duruma hazır olması beklenemez.
(Cevap D)

(Cevap A)

17. Menemen Olayı (1930) Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapanmasından sonra, İzmir’in Menemen ilçesinde şeriat isteyen bir grup tarafından çıkarılmıştır. Laik cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ikinci isyandır.

12. Âşar vergisinin, ürünün az olduğu yıllarda da alınması ve
mültezimlerin verginin üzerine birde kendi masraflarını katmaları, çiftçinin büyük bir sıkıntıya düşmesine sebep olmuştur. Nitekim bu nedenlerden dolayı üreticiler, çoğu zaman
toprağını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, halkın
refah ve mutluluğunu sağlamayı hedef alan özellikle toplumun ekonomik bakımdan güçsüz kesimlerinin refah düzeyini yükseltmeyi hedef alan halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz.

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 1925 yılında çıkan ve laik
cumhuriyeti yıkmaya yönelik Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır.
Her iki olayda da dinin siyasi bir araç olarak kullanılması laiklik ilkesiyle doğrudan ilgilidir.
(Cevap C)

13. Cumhuriyetçilik ilkesi, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait
olmasını, yani millî egemenliği esas alır. Halkçılık ilkesinin
dayandığı esaslardan birincisi de milletin egemen olmasıdır. Bu doğrultuda halkçılık cumhuriyetçilik ilkesinin doğal
bir sonucudur.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

14. Soru kökünde “Milli ekonomi” ilkesinden bahsedilmiştir. Türk
Devleti’nin bu ilkeyi uygulayabilmesi için yapması gereken
çalışmaların başında, yabancıların ellerinde olan iç-dış ticarete Türklerin hâkim olması konusu geliyordu. Bu amaçla
girişimciler sanayi ve ticarete teşvik edilmiştir. Fakat bunun
başarısız olması üzerine 1931 yılında “devletçilik” politikasına geçilmiş ve devlet sanayileşme işini kendi üzerine almıştır. Bu doğrultuda öncelikle yabancıların ellerindeki demir
yolları ve işletmeler satın alınmış. Daha sonra devlet tarafından yeni işletmeler açılmıştır. Laiklik ilkesi din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder, bu nedenle paragrafla bir ilgisi yoktur.

18. Sınıfsız bir toplum oluşturmayı amaçlayan Atatürk ilkesi halkçılıktır. Halkçılığın bir önemli unsuru da sınıf mücadelesinin
reddedilmesidir. Atatürk Türk toplumunun, menfaatleri birbirleriyle çatışan sınıflardan değil, birbirine ihtiyaç duyan ve
aralarında uyum bulunan çeşitli çalışma gruplarından oluştuğunu belirtmiştir. Buna göre halkçılık kaynaşmış, birbirine
destek olan sınıfsız bir toplum öngörmektedir.
(Cevap C)

19. Yabancı okulların kapatılmasının en önemli gerekçelerinden
biri bu okullardaki yıkıcı propagandaların artması ve bu eylemlerin bağımsızlık anlayışımıza ters düşmesidir. Ayrıca Türk
öğretmenlerin öldürülmeleri de okulların kapatılmasındaki
başka bir unsurdur. Özetle bağımsızlığımıza ve ulusal bütünlüğümüze zarar veren tüm kurum ve kuruluşların faaliyet
göstermeleri yasaklanmıştır. Ama bu uygulamaların laiklik
anlayışıyla ilgisi yoktur.
(Cevap D)

15. Halkçılık ilkesi, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın kanunlar
önünde eşitliği ifade eder. Bu anlayışa göre toplumun gelişmesi, iş bölümü ve dayanışma ile mümkündür. Bu durum
ise vatandaşların sosyal ve siyasal alanda etkileşimini arttırır. Ekonomide özel girişimciliğe karşı çıkma sosyalist rejimlerde görülen bir uygulamadır. Bu sistemde tüm ekonomik
faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi öngörülür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

20. Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslar;
• Dil, din, ırk, mezhep ayrılığı yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşit olması
• Egemenliğin millete ait olması
• Hiçbir kişi ya da kuruma ayrıcalık tanınmaması

(Cevap C)

(Cevap D)
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Atatürk’ün paragrafta verilen “millet hükûmettir” sözü ile halkın kendi belirlediği yöneticiler aracılığıyla kendisini yönettiği vurgulanmıştır. “Milletin efendi” olarak görülmesi ise Osmanlı zamanındaki, kul anlayışından uzaklaşarak millete hak
ettiği değerin verildiğini gösterir. Millet hakkında sahip olunan bu yeni anlayışlar hükûmetlerin demokrasisini önemini
kavradığının göstergesidir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

İsmet İnönü’nün paragrafta verilen sözünde, ulusla birlikte
tam bir kararlılıkla, bağımsızlık sağlanıncaya kadar mücadele edileceği vurgulanmıştır.

Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yargısını güçlendiren önemli olaylar ve ilkeler şunlardır; Saltanatın kaldırılması–Laiklik (l), Halka seçme seçilme hakkının verilmesi–
Halkçılık (ll), Cumhuriyetin ilanı, siyasi partilerin kurulması
ise Cumhuriyetçilik (lll), ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.
(Cevap E)

7.

Laiklik bir devletin bünyesindeki tüm dinlere eşit mesafede
durmasını ifade eder ve paragrafta verilen konuyla ilgisi yoktur.

Atatürk, Avrupa milletleriyle kültürel bağların kesilmesini Osmanlı Devleti’ni yıkıma götüren önemli bir hata olarak görmüş ve çağdaşlaşmanın gereğini vurgulamıştır.
(Cevap C)

(Cevap B)

3.

Atatürk milliyetçiliği, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder.
Irk esasına dayanmayan bu anlayışa göre; farklılıklarına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk kabul edilir ve istedikleri dini ve mezhebi seçmelerine izin verilir.
(Cevap C)

4.

TARİH SORU BANKASI

8.

l. 1923’te Lozan’da kapitülasyonların kaldırılması
ll. 1926’da Kabotaj Kanunu’nun kabulü (Türk karasularında Türk şirketlerin ticaret yapması)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

Millî birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkelerinden biridir. Soru kökünde verilen mezhep farklılıkları da
kültürün bir parçasını oluşturur. lll. öncüldeki sosyal dayanışma ifadesi ise sınıf farklılıklarına karşı olmanın doğal bir
sonucudur.

Atatürk’ün paragrafta verilen sözü laiklikle ilgilidir. Laiklik kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü tanıyan ve koruyan, akıl
ve bilimin egemen olduğu devlet ve toplum düzenini öngören bir ilkedir. Bu düşünce vatandaşların dini inançlarına,
düşüncelerine, felsefi görüşlerine hiçbir şekilde müdahale
edilmemesini ve bunların gereklerini yerine getirmesini destekleyen bir anlayıştır.
(Cevap C)

lll. 1927 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi’nin (Genel Borçlar İdaresi’nin) kapatılması

5.

(Cevap B)

9.

Bağımsızlık, Atatürk’ün bütünleyici ilkesi olarak bilinir ve siyasi yönü kapsadığı gibi ekonomik yönlü de olabilir. Nitekim
Yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığa giden yolu sırasıyla 3 aşamadan geçer;

Demokratik devletin özellikleri arasında; iktidarın el değiştirebilmesi, siyasi partilerin serbestçe kurulması, siyasi makama seçimle gelinmesi, seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması ilkeleri vardır. Ancak gelir ve servet edinmenin kısıtlanması, sosyalizmde görülebilecek bir uygulamadır. Demokratik devletlerde görülmez.

(Cevap E)

10. Soyadı Kanunu toplumsal yaşamdaki karışıklıkları ve eşitsizlikleri önlediği için halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Medreselerin
kapatılması ulusal kültürün oluşması açısından milliyetçilik,
dine dayalı eğitime son vermesi açısından laiklik ilkesi ile ilgilidir. Medeni Kanun ise sosyal yaşamdaki eşitsizlikleri önlemesi açısından halkçılık, dine dayalı hukuk anlayışına son
vermesi açısından laiklik, daha yeni ve çağdaş olması açısından inkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir. Ancak büyük yatırımların
devlet eliyle gerçekleştirilmesini savunan devletçilik ilkesi ile
verilen gelişmelerin ilişkisi bulunmamaktadır.
(Cevap B)

239

KPSS • GYGK

Test • 2

11. Milliyetçilik zengin bir geçmişe, gelecekte de birlikte yaşama arzusuna sahip birlikte sevinmiş, aynı ümitleri beslemiş
insan topluluğudur. Buna göre soru kökünde verilen “Yeni
Türk Devletinin bütün fertleri ile kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde millî bilinç ve
ülkü etrafında toplamak” biçiminde ifade edilen ilke milliyetçiliktir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

12. Hiçbir devletin iç işlerine karışmama ve hiçbir dış devleti de
iç işlerine karıştırmama (bağımsızlık)

16. Mustafa Kemal Paşa: “Artık hükûmet ile millet arasında ayrılık kalmamıştır, hükûmet millettir ve millet hükûmettir.” diyerek millî birlik ve beraberlik kavramını vurgulamıştır. Millî
birlik ve beraberliğin oluşması için hükûmetin milletten ayrı
olmaması ve milletin üstünlüğünü kabul etmesi gerekir.
(Cevap D)

17. 1924 Anayasası’nın 88. maddesinin bu ifadesi milliyetçilik,
laiklik ve halkçılık ile ilgilidir. Vatandaşlar arasında din ve ırk
ayrımı yapılmaması, laiklik ve halkçılıkla ilgilidir. Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olanlara Türk denmesi de milliyetçilikle ilgilidir.

Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi (barışseverlik)
Yeni Türk Devleti’nin uluslararası ilişkilerde temel aldığı iki
önemli ilkedir.

(Cevap E)

Devletçilik ise ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için
özel sermayenin yetmediği durumlarda devletin sanayileşme işini kendi üzerine almasını ifade eder. Uluslararası ilişkilerle değil ulusal mali politikayla ilgili bir anlayıştır.

13. Atatürk’e göre; “Bir insan topluluğunun millet sayılması için,
zengin bir geçmişe, birlikte yaşamak konusunda samimi olmaya, geçmişten gelen mirasın korunmasını sürdürebilmek
için, iradelerinin aynı olmasına, birlikte sevinmiş, aynı ümitleri beslemiş olmalarına ihtiyaç vardır.” Bu anlayış çerçevesinde yapılan inkılapları sıralayacak olursak en başta Türk
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulmasını göstermeliyiz. Şapka inkılabı ise dini bir simge haline gelen fesin egemenliğine son vermesi açısından laiklikle, topluma modern
bir görüntü kazandırma açısındansa inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap D)

18. Cumhuriyet yönetimi, demokrasinin temellerini esas alan bir
sistemdir. Cumhuriyet rejiminde, halk tarafından seçilen temsilciler belli bir dönem için seçilirler, görev süreleri sınırsız
değildir.
(Cevap E)

19. Saltanatın kaldırılması siyasal alanda, Medeni Kanun ve Kılık-Kıyafet Kanunu sosyal alanda laikliğin güçlendiğini gösterir.

14. Atatürk’ün belirtilen sözü vatandaşlık bilincine erişmiş bireyin tanımıdır. Vatandaşlık bilincine erişmiş bireyler kendinden çok ait olduğu toplumu düşünen, onun varlığı ve mutluluğu için çalışan bireydir.

(Cevap E)

15. Cumhuriyetçilik ilkesinin saltanata karşı olması, egemenliğin bir kişiden alınıp milletin kendisine verilmesiyle ilgilidir.
Halifeliğe karşı olması ise dini ve siyasi otorite olan bir kurumun reddedilmesi ve yönetimin din kurallarına değil akla
ve bilime dayandırılmasıyla ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Laiklik, Anayasaya 1937’de girdi. Latin harflerine 1928’de
geçildi. Medeni Kanun 1926’da kabul edildi. Soyadı Kanunu 1934’te kabul edildi. Medreseler ise 1924’te kapatıldı ve
kronolojik olarak ilk yapılandır.
(Cevap B)
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Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan birincisi herkesin kanun önünde eşit olması, ikincisi ise milletin egemen olması
fikridir. Millî egemenlik demokrasinin de temel ilkelerinden
biri olduğu için halkçılık ve demokrasi kavramları birbirleriyle eş güdümlü kavramlardır.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip
olması, laiklik ilkesinin bir gereğidir. Laiklik, kavram olarak
din ve devlet işlerinin ayrılığını, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasını ifade
eder. Bu ilke 1937 yılında diğer Atatürk ilkeleriyle beraber
Anayasa güvencesine alınmıştır.

(Cevap A)

8.

(Cevap B)

3.

Aşar vergisi, Müslümanların ürettikleri ürünler üzerinden yaklaşık onda bir oranında alınan şer’i bir vergi idi. 1925’te kaldırılmasıyla çiftçinin üzerindeki vergi yükü kaldırılmış, üretimin hızlanması sağlanmıştır. Atatürkçü düşüncede halkçılık
anlayışı ekonomik açıdan güçsüz olan kesimlerin refah düzeyini yükseltmeyi hedef alır. Bu doğrultuda aşar vergisinin
kaldırılması halkçılık anlayışını doğrudan destekler.

Devletçilik, özel sermayenin yetersiz kaldığı durumlarda da
ekonomik faaliyetleri devletin yürütmesini ifade eder. 1931
yılında resmen uygulanmaya başlayan bu sistemle büyük
yatırımlar devlet eliyle yapılmıştır. Devletçilik anlayışı hiçbir
zaman sınırsız bir ekonomik rekabeti öngörmez.

Atatürk’ün paragrafta verilen sözlerinde; Türk milliyetçiliğinin, “ulusal değerleri korumakla birlikte, çağdaşlığı temel aldığı” vurgulanmıştır. Verilen paragraftan Türk milliyetçiliğinin, bağımsızlık hareketlerine örnek olduğu yargısı çıkarılamaz.
(Cevap E)

4.

Halkçılık ilkesi, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın tüm vatandaşların kanun önünde eşit olmasını öngörür. Bu doğrultuda her türlü ayrıcalığa ve sınıf kavgasına karşıdır.
(Cevap E)

5.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

9.

Laiklik, devletin dinî işlerden elini çekmesini ifade eder. Bu
doğrultuda;
I. Dinî temellere dayanan Mecellenin yerine toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Medeni Kanun’un kabul edilmesi
II. Çoğunlukla dinî eğitim verilen medreselerin kapatılarak
modern okulların açılması
Laiklik ilkesiyle doğrudan bağlantılı uygulamalardır. Bu uygulamalar aracılığıyla devlet, hukuk ve eğitim alanlarında dinin etkinliğine son vermiştir.

Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılması, siyasi ve ekonomik hayatta Türklerin öne çıkmasını sağlayacağından bu
durum ulusçuluk ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Devletçilik, ekonomik faaliyetleri devletin üstlenmesidir. Bu çerçevede millî
bir ekonomi kurmak amacıyla yabancılara ait işletmeler millîleştirilmiştir. Ancak bu durum soruda verilenle dolaylı olarak
ilgilidir. Laiklik ise din işlerinin devlet işlerinden ayrılması demektir. Yabancılara verilen ayrıcalıklarla hiçbir ilgisi yoktur.

Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi, özellikle ticaret hayatında ortaya çıkan ikililiklere ve bölgesel farklılıklara
son vermek amacıyla yapılan inkılapçılık ilkesiyle uyumlu bir
uygulamadır.
(Cevap D)

6.

Bağımsızlık, bir devletin, başka devletlerden emir almamasını, egemenlik haklarına hiçbir kişi, kurum ya da devleti karıştırmamasını ifade eder. Bu doğrultuda, Türk kara sularında kabotaj hakkının (yük ve yolcu taşıma ayrıcalığı) yabancı devletlere ait olması, egemenlik hakkını kısıtlayan bir durumdur. Bu nedenle 1926’da çıkarılan kabotaj Kanunu’yla,
Türk kara sularında işletme hakkı yabancılardan alınarak
Türklere verilmiş, böylece denizlerdeki bağımsızlık sağlanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

10. 20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1961 Anayasası’nın kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır. Bu anayasada 1928 yılında yapılan değişiklikle milletvekillerinin yemin
şekli değişmiştir. Yine aynı yıl yapılan değişiklikle Anayasadan “Devletin dini İslam’dır” maddesi çıkarılmıştır. 1937 yılında ise Atatürk ilkeleri Anayasa kapsamına alınmıştır. Devletin yönetim biçimi, başkenti resmî dili ise ilk olarak 1921
Anayasası’nda yer almıştır.
(Cevap A)
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11. Milliyetçilik ilkesi, devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Akılcı, demokratik, ileriye dönük insani, barışçı ve birleştirici olan Türk milliyetçiliği tüm milletleri
eşit kabul eden ve başka milletlerin haklarına saygı duyan
bir anlayışı temsil eder. Kendini diğer milletlerden üstün görme, bu anlayışın ürünü değildir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Atatürk milliyetçiliği, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Bu ilke insanların dinî inançlarına, etnik kimliklerine ve her türlü farklılıklarına saygıyı gerektirir.
(Cevap E)

17. Cumhuriyetçilik (I), egemenliğin millete ait olduğu siyasal
bir rejimi ifade eder. Ekonomik politika (II), Atatürk’ün “Devletçilik” ilkesiyle ilgilidir. Devletçilik, özel teşebbüsün yetersiz kaldığı durumlarda ekonomik faaliyetleri devletin üstlenmesini öngörür. Uluslararası ilişkiler (III) ise “inkılapçılık” ilkesiyle bağlantılıdır. İnkılapçılık ilkesi çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmayı hedefler. Bu durum çağdaş uygarlıklarla
uluslararası ilişkileri zorunlu kılar.

12. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal’in isteğiyle hükûmeti denetleyecek muhalefete duyulan ihtiyaçtan dolayı Fethi Okyar tarafından kurulan ikinci muhalefet partisidir. Parti
programında milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik ilkelerine
bağlı kalınacağını belirtmiştir. Ancak ekonomide devletçiliği
değil liberal politika esaslarını kabul etmiştir.

(Cevap A)

(Cevap D)

• Millî egemenlik yani halkın kendi kendini yönetmesi (III)
• Temel hakların devlet güvencesine alınması (I)
• Hiçbir kişi ya da zümreye ayrıcalık tanımadan herkesin
kanun önünde eşit olması (II)
• Toplumun refah düzeyini yükseltme

TARİH SORU BANKASI

13. Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslar:

18. İnkılapçılık ilkesinin iki temel hedefi vardır. Milleti geri bırakan kurumların yerine, çağın gereklerine uygun modern kurumların oluşturulması ve çağdaş medeniyetler seviyesine
ulaşmak. Bu yönüyle inkılapçılık sürekli bir değişimi ve gelişimi öngörür.
(Cevap C)

(Cevap E)

19. Atatürk, bu sözünde sadece işçi sınıfının ön plana çıkarılamayacağını vurgulamaktadır. Bu söze göre toplum meslek
gruplarından oluşur ve bu sınıfların birbirine üstünlüğü değil ihtiyacı vardır. Dolayısıyla toplum içindeki sınıflar dayanışma amaçlıdır, eşitlik esastır. Hiçbir sınıfın diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Meslek gruplarını oluşturan sınıflar dayanışma içinde toplumu oluştururlar. İmtiyazsız, eşit
bir toplum düşüncesi halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

14. Devletçilik ilkesi, temel üretim mallarında özel sermayenin
yetmediği durumlarda ekonomik girişimleri devletin üstlenmesi anlamına gelir. 1931 yılında resmen kabul edilen devletçilik ilkesi, bağımsızlığa ters düşmemek koşuluyla yabancı sermayeden de yararlanmayı öngörür. Temel şart bağımsızlıktır, bunu zedeleyen her türlü uygulamayı reddeder.

(Cevap C)

15. Atatürk’ün verilen sözünde, Türk milletinin bağımsızlığı sağlamak için gerekli fedakârlığı fazlasıyla yaptığı inkılapları da
aynı fedakârlıkla koruyacağı belirtilmiştir. Verilen üç öncülde Türk milletinin kazanımlarıdır. Atatürk bu kazanımların korunması konusunda millete duyduğu güveni dile getirmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

20. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması ordunun
siyasetten ayrılması için yapılıp Milli Savunma Bakanlığı ve
Genel Kurmay Başkanlığı olarak ayrı düzenlenmiştir.
(Cevap D)

242

ATATÜRK İLKELERİ
Milliyetçilik, bir toplumun kültürüne, geleneklerine sahip çıkması, bunu koruması ve gelecek kuşaklara aktarmasıdır. Soyadlarının Türkçe olması, yabancı ırk ve millet adlarının soyadı olarak kullanılmasının yasaklanması milliyetçilikle ilgilidir. I. öncülde verilen durum toplumsal ahlak ve bireyler için
geçerlidir. II ve III. öncüller milliyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Halifelik, 3 Mart 1924’te çıkarılan kanunla kaldırılmıştır. Yenilik hareketleri önündeki en büyük kurum olan halifeliğin dinî
sıfat olması nedeniyle laiklikle doğrudan ilgilidir. Hatta halifeliğin kaldırılmasıyla laikliğin en büyük engeli aşılmıştır. Ayrıca halifeliğin kaldırılmasıyla ümmet anlayışından da vazgeçilmiştir. Ekonomik bir kavram olan devletçilik halifelikle ilgili değildir.
(Cevap C)

Atatürk’ün laiklik anlayışına göre;
• Din ve devlet işleri ayrılır.
7.

• Kişisel inanç özgürlüğü sağlanır.
• Devlet bütün inançlara eşit mesafededir.
• Kanunlar önünde inanç ayrımı yapılmaz.
• Vatandaşlarına inanç ve ibadet hürriyeti tanır.

Yeni Türk devletinin 1923–1925 yılları arasında yaptığı yenilikler daha çok eğitim, sosyal, kültürel ve laiklikle ilgili düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerde milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve cumhuriyetçilikle ilişkilendirilebilir. Ancak devletçilik
ilkesi 1930’lu yıllarda benimsenmiştir.
(Cevap D)

Buna göre I. öncüldeki bilgi Atatürk’ün laiklik anlayışına aykırı bir durumdur.

3.

Atatürk’ün soru kökünde verilen sözüyle çağdaş medeniyet
seviyesine çıkma hedefi vurgulanmıştır. Böyle bir durumda
ise her şeyi sorgulayabilen özgür bir yapıya sahip olduğu
için çevresinde ve dünyada yaşanan gelişmeleri sınırlama
olmadan izleyebilme imkânı ve hakkına sahip olacaktır. Gelişmiş, sorgulamanın yapılabildiği toplumlar aynı zamanda
demokrasi bilincine sahip toplumlardır. Bu çerçevede verilen öncüllerin hepsi buradan çıkarılabilir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

(Cevap E)

(Cevap E)

4.

Cumhuriyetlerde yönetim halkın elindedir. Halk yönetime
seçme-seçilme yoluyla katılır ve seçilenlerin görev süresi zaman dilimiyle sınırlıdır. Egemenlik milletin elinde olduğu için
buna demokrasi denir. Demokrasinin en iyi uygulandığı rejim Cumhuriyet rejimidir. Soruda verilen bilgilere bakıldığında Cumhuriyetçiliği kapsayan bilgiler olduğu görülür.

9.

Cumhuriyetçilik ilkesi gerek 1924 ve 1961 anayasalarında Mecliste değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir değer olarak korunmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

Atatürk’ün Batıcılık anlayışında yabancı kültürlere bağlanma
olamaz. Ona göre çağdaşlaşma kendi kültürümüzü, özgürlüğümüzü koruyarak gelişmiş dünya ülkeleri arasında yer
almaktır. Yani taklitçilik değildir.

Halkçılık eşitliğe ve sosyal adalete dayanır. Sınıfsal ayrıcalığı reddeder. Bu durumda herhangi bir kişi ve sınıfa ayrıcalık tanınması, toplumun sınıflara bölünmesi halkçılığa aykırıdır. Bütün yurttaşların devlet hizmetinden eşit şekilde yararlanması halkçılıktır. Çünkü kanun önünde herkesin eşitliği halkçılık ilkesinin temelidir. Bu durumda I ve III. öncüldeki bilgiler halkçılığa aykırı olup sorunun doğru cevabıdır.
(Cevap D)

(Cevap B)

5.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal bilinci gerçekleştirmek amacıyla milliyetçilik ilkesi benimsenmiştir. Milliyetçilik fikri doğrultusunda yapılan düzenlemeler sorulduğunda aklımıza gelecek en önemli iki olay Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulmasıdır. Din işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığına
bırakılması ise ulusal bilinci sağlamaktan ziyade laiklik ilkesini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

(Cevap B)

10. Soruda verilen Atatürk’e ait cümle doğrudan laiklikle ilgilidir.
Laiklikte devlet vatandaşlarına inanç hürriyeti sağlar. Bütün
inançlara eşit mesafededir. Laiklik akıl ve bilimi temele alır.
(Cevap A)
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11. Halkçılıkta yasalar önünde herkes eşittir. Eşitliği ve sosyal
adaleti öngörür. Millet içindeki çeşitli insan gruplarının yararına siyaset izleyip halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Bu çerçevede sorulan bilgilerde halkçılığı ifade eden
cümleler olup A seçeneği doğrudur.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Demokrasi anlayışı, tüm bireylerin hukuki eşitliği, her türlü
sınıfsal ayrımı reddetme, halkın seçme-seçilme yoluyla yönetime katılması ve toplumdaki diğer görüşlere saygı göstermek olarak ifade edilir.
(Cevap E)

17. Dilde Türkçeye dönüş, Türk dilini geliştirme, özbenliğe kavuşturma, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtararak bilim dili hâline getirme Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçlarındandır. Türk Dil Kurumu kuruluş amacı itibariyle milliyetçilik (ulusçuluk) ilkesi ile ilgilidir. (II)

(Cevap B)

(Cevap B)

13. Soruda Atatürk’e ait olan cümle doğrudan Cumhuriyetçilikle ilgilidir. Çünkü Cumhuriyetçilik millî egemenliğe dayanır.
Halk yöneticilerini belli süre için seçer ve yönetimde söz sahibi olur. Temel ilkesi seçim olup egemenlik millete aittir.

18. Atatürk ilkelerinin her birinin önemi ve yapılış amacı farklıdır.
Bu ilkelerden inkılapçılık ilkesi; çağdaşlık, Batılılaşma, modernleşme amacıyla yapılan ve diğer ilkeleri kapsayan önemli bir ilkedir. Türk toplumunun yenileşme ihtiyacının doğrudan bir sonucudur.

Azerbaycan, 1918’de ilk müslüman cumhuriyet olarak
kurulmuştur. Bundan sonra Rus egemenliğindeki diğer
müslüman halklar da kendilerini Cumhuriyet olarak ilan
etmişler. Böylece Cumhuriyet fikri tüm Ortadoğu’ya yayılmıştır.

TARİH SORU BANKASI

12. Halkçılık; dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın tüm vatandaşların kanun önünde eşit kabul edilmesini ifade eder. Bu nedenle vatandaşlar, herhangi bir haksızlığa uğradıkları zaman,
herkese eşitçe uygulanan yasalarla haklarını arayabilirler.

(Cevap C)

(Cevap D)

19. Türk Medeni Kanunu İsviçre’den alınmıştır. Ceza Kanunu
İtalya, Ticaret Kanunu Almanya’dan alındı. İdare Hukuku ise
Fransa’dan alınmıştır.

14. 1928 yılında laiklikle ilgili önemli adımlar atılmıştır. Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.” maddesi çıkarılmış ve yemin
metnindeki “vallahi” kelimesi kaldırılmıştır.

(Cevap B)

15. 1924’de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, parti programında yer alan “Partimiz dini inançlara saygılıdır.” ifadesi
ile halkın dini duygularını siyasi bir araç olarak kullanmıştır.
“Laiklik” ilkesinin kötüye kullanılması anlamına gelen bu durum, Şeyh Sait İsyanı’nın da tetikleyicisi olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

20. Erkan-ı Harbiye’nin kaldırılması ordunun siyasetten ayrılması için yapılmıştır. A, B, C ve E şıkları ulusal kültürün canlanması içindir.
(Cevap D)
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Cumhuriyetçilik, halkın yönetime ve toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçlar. Halkçılık, toplumsal eşitliği ve topluma hizmet amacı öngörmedir. Devletçilik (ll) ise halk yararına ekonomik ve sosyal hizmetlerin devlet tarafından üstlenilmesidir. Yeni Türk Devletinde uygulanacak ekonomi programlarının çerçevesini oluşturmaktadır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

Amasya Genelgesi’nde milli mücadelenin yöntemini işaret
eden madde “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şeklindeki maddedir. Burada yöntem olarak milletin karar vermesi yani milli egemenlik ilkesinden
bahsedilmiştir. Bu durum, halkın kendi kendini yönetmesi
ilkesine dayanan Cumhuriyetçilik ile ilgilidir.

Kanun önünde eşitlik konusu halkçılık (lll) ilkesi ile ilgilidir.
Çünkü bu ilke kişiler arası ayrım yapılmasına karşıdır ve eşitliği esas alır. Bu eşitliğin din konusunda da olması laiklikle
(ll) ilgilidir. Çünkü laik bir devlet de dinler ve mezhepler arası ayrım yapılması söz konusu değildir.
(Cevap E)

7.

(Cevap E)

Yabancı okulların Türk millî eğitimine bağlanmasıyla (I) yabancıların eğitim alanında müdahalesi önlendiği için milliyetçilik ilkesi ile ilişkilidir. Okuma-yazma kurslarının açılmasıyla (II) halk arasında eğitim alanında eşitlik sağlanmaya
çalışıldığı için halkçılık ilkesi ile ilişkilidir. Medeni Kanun’un
kabulü (III) Mecellenin yerine kabul edildiği için laiklik ilkesi
ile ilgilidir.

3.

Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi (serbest
ekonomiyi) benimsemiştir. Bu partinin programında devletçilik ilkesi yer almamıştır.
Devletçilik ilkesi, dış sermayeye her iki tarafında yararına
olmak koşuluyla ve ülkeyi bir sömürge durumuna düşürmemek kaydıyla karşı değildir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

4.

• Eğitim sisteminin karma olması → Sosyal alanda laiklik,
• Saltanat ve halifeliğin kaldırılması → Siyasi alandaki laiklik,

Atatürk’ün paragrafta verilen sözü “Millî gelirin dağıtılmasında adaletin sağlanmasının ülke birliği için olan önemi” vurgulanmaktadır. Adil gelir dağılımı ve halkın refah seviyesinin
yükseltilmesi “Halkçılık” ilkesinin amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Atatürk’ün sözü halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgilidir.
(Cevap A)

• Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi ise toplumsal alanda ve hukuk alanında laiklikle ilgili yapılan
düzenlemelerdir.

5.

Cumhuriyet yönetiminin amacı halkın kendi kendini yönetmesi düşüncesidir. Bu fikir doğrultusunda cumhuriyetçilik ilkesi belirli bir ailenin (l) ya da soylu bir sınıfın devleti yönetmesi (ll) anlayışına ters bir fikirdir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

9.

Laik devlet, dini sadece vicdani bir mesele olarak kabul eden
ve devleti dini kurallara göre değil akıl ve bilimin önderliğinde yöneten devlet demektir. Bu nedenle laik devletlerde dinin, siyaset, hukuk ve ekonomiyi yönlendirmesine izin verilmez.
(Cevap E)
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10. Ulusal egemenlik halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Yani yöneticilerini kendisinin seçmesi belirlemesidir. Bu
yüzden tek kişi yönetimi olan saltanat ile ulus egemenliği
çelişir. Saltanatın kaldırılması (ll) ve Cumhuriyetin ilanı (lll)
da ulus egemenliğinin bir sonucudur.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

11. Aşar vergisi İslam dini kurallarına göre Müslüman çiftçilerden 10/1 oranında ürün üzerinden alınan vergidir. Osmanlı’da da devam eden bu uygulama 17 Şubat 1925’te kaldırılana kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam etmiştir. Müslümanların verip Hristiyanların vermediği, köylünün verip şehirlinin vermediği bu verginin kaldırılmasıyla eşitlik (B) sağlanarak halkçılık ilkesi doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca köylünün üzerindeki büyük bir yük kaldırılarak
refah düzeyi artırılmak istenmiştir.

15. Devletçilik ilkesinin temel amacı kamu yararına yatırımların
devlet tarafından yapılması ve ekonomik gücü olmayan toplumun hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmak istenmesidir. Devletçilik temel olarak ekonomi, sanayi, kalkınma amaçlı yapılmıştır. Bu yüzden bütün alanlarda devletçilik yapılmıştır denilemez.
(Cevap D)

16. Milliyetçilik dil, tarih, kültür, siyasi birliktelik gibi değerlere
dayanan bir anlayıştır. Bu doğrultuda A, C, D ve E seçeneklerinde verilenlerin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir. Ancak Şapka Kanunu, topluma daha modern
bir görüntü vermek amacıyla ve daha çok inkılapçılık ilkesiyle paralel bir gelişmedir.
(Cevap B)

12. İnkılapçılık radikal değişim, kökten değişiklik anlamına gelir. Bu ilke durağanlığı değil, sürekliliği, diriliği ifade eder. Yani çağı yakalamak yetmez geleceğe yönelik sürekli yenilikler yapmak gereklidir. Atatürk yaptığı inkılaplarla Türkiye’yi
çağdaş bir toplum hâline getirmeyi amaçlamıştır. Yapılan bu
yeniliklerin devamı ve gelişimini sağlamak için inkılapçılık
prensibi benimsenmelidir ki yeni gelişmeler takip edilebilsin.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap B)

17. Atatürk paragrafta verilen ifadeleriyle tam bağımsızlık düşüncesine vurgu yapmıştır. Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı milletin varlığı ve hukuku için tüm kuvvetiyle bizzat kendisinin meşgul olmasını öngörür. Millî sınırlar içinde, millî
egemenliğe dayalı, bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek, bu temel prensipler uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olmak, Atatürkçülüğün özünü oluşturmaktadır.
(Cevap B)

13. Atatürk milliyetçiliğindeki temel esaslar paragrafta belirtilmiştir. Bu doğrultuda;
I. Farklılıklardan kültürel zenginlik yakalayan Türkiye Cumhuriyeti,

18. Türk toplumunun karakterini ve bağımsız kimliğini korumasını ifade eden Atatürk ilkesi milliyetçiliktir. Toplumun karakterini, kültürünü koruması ve sahip çıkması ayrıca bağımsız
yaşama arzusu bunlar milliyetçilik çerçevesinde ele alınan
kavramlardır.

II. Evrensel insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,
III. Farklılıklarını ayrımcılık malzemesi değil, birlik ve beraberliğe dönüştürmeyi esas alan Türkiye Cumhuriyeti.

(Cevap B)

Atatürk’ün kastettiği temel düşüncelerdir.

14. Atatürk paragrafta verilen sözüyle Türk çocuklarına, Türk
devletinin nasıl kurulduğunu, kurulurken hangi düşmanlarla mücadele edildiğinin öncelikli olarak öğretilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu durum milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap B)

19. Kadınlara ilk kez belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı
1930’da, muhtar seçme-seçilme 1933’te vekil seçme-seçilme ise 1934’te verilmiştir.
(Cevap C)
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Doktrin, genellikle dışına çıkılmayan ve değişiklik kabul etmeyen bir öğreti sistemidir. Mustafa Kemal, bu sözüyle doktrinlere bağlı kalınarak gelişmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. Mustafa Kemal’e göre donup kalma da çağdaş dünyayı takip edememe ve gelişememeyi ifade eder ki inkılapçılık ilkesine tamamen terstir.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap D)

7.

Cumhuriyetçilik anlayışında kanun koyma halkın seçtiği meclisler vasıtasıyla gerçekleşir bu yönüyle laik bir düzendir.
Çünkü kuralları din değil insanlar koyar. Yönetime katılmada herkes eşittir. Bu yönüyle de halkçı bir rejimdir. Modern
çağın yönetim sistemi olduğu, çağa ayak uydurduğu içinde
inkılapçı bir rejimdir. Yani Cumhuriyetçilik ilkesi halkçılık, laiklik ve inkılapçılık ilkelerine dayanır.

“Bizde ruhbanlık yoktur.” cümlesi ile koyu bir dini taassuba
karşı çıkılmaktadır. Dolayısıyla laiklikle ilgilidir. Hepimiz eşitiz derken de hiç kimsenin bir diğerinden farklı olmadığı vurgulanmıştır. Bu da halkçılık ile ilgilidir. Çünkü halkçılık kişiler
arası eşitliğe dayanmaktadır.

Laikliğin kelime anlamı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu doğrultuda birçok gelişme yaşanmıştır. 1937 yılında laiklik ilkesinin anayasaya
girmesiyle “Türkiye demokratik ve laik devlettir.” ifadesi anayasada yerini almıştır. Böylece devlet dinler karşısında tarafsız bir şekilde hareket edecektir anlayışı ortaya çıkmıştır.
(Cevap D)

(Cevap E)

3.

İnkılapçılık ileriye, gelişmeye yönelik bir manayı ifade eder.
İnkılapçı bir toplum devamlı bir gelişme içerisindedir. Tarihi
ve sosyal gelişmeler neticesinde toplum ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde kurallar koymak inkılapçı topluma has bir
özelliktir. Dolayısıyla I ve II. öncüller yenileşme içerdikleri için
inkılapçılık ile doğrudan bağdaşmaktadır. Fakat merkezî yönetimi güçlendirmek inkılapçılıkla ilgili değildir. Ülke bütünlüğünü korumaya yöneliktir.

TARİH SORU BANKASI

8.

(Cevap D)

4.

1982 Anayasası’nın 10. maddesinde yer alan ifade çeşitli
yönlerden laiklik, halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilikle ilgilidir. Fakat bu ifadenin devletçilikle ilgisi yoktur. Çünkü devletçilik daha çok ekonomik konularla ilgilidir.
Devletçilik ilkesi anayasalarımıza değiştirilemez bir hüküm olarak hiçbir zaman girmemiştir.
(Cevap E)

9.

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi yerinde saymama, sürekli olarak gelişme ve yenileşmeyi ifade eder. Dolayısıyla Atatürk’ün
ifadesi inkılapçılıkla ilgilidir. Tüm kurumlar yenilikleri takip etmeli ve gerekirse uygulamalıdır.

Atatürk’ün halkçılık anlayışı sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun yoksul kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem verir. Toprak reformunda da topraksız yoksul köylünün topraklandırılarak üretim yapması ve hem ülke hem de kendi ekonomisine katkı yapmasını sağlamak amaçlanmıştır. Dolayısıyla
bu girişim halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap A)

(Cevap B)

10.

• Yabancı işletmelerin millileştirilmesi,

5.

Atatürk, bu sözüyle milliyetçilik ilkesini vurgulamıştır. Tabii
Mustafa Kemal burada kullandığı “Türk” ifadesiyle bir ırka
atıf yapmamıştır. Türkiye Devleti’ni kuran halktan bahsederek bu sözü söylemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

• Türk dilinin yabancı sözcüklerden arındırılması,
• Türk tarihinin derinlemesine araştırılması,
• Türk çocuklarının ilköğretimlerini Türk okullarında yapma şartı ulusallık ilkesi doğrultusunda yapılan düzenlemeler iken, çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması demokratikleşmeyle ilgili gelişmelerdir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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Test • 6

11. (l) Karma ekonomik sistem Türkiye’nin yatırım yapacak zengin bir zümresinin olmaması sonucu zorunlu olarak benimsenmiştir. (ll) Fransız okullarının kapatılması durumu başka
bir ülkenin eğitimi kullanarak içişlerimize karışmasını önlediği için tam bağımsızlığımızı güçlendirir. (lll) Adana-Mersin
demir yolunun millîleştirilmesi milliyetçilik yönüyle millî bağımsızlığı güçlendirir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Atatürkçü milliyetçilik, iç politikada huzuru ve güvenliği sağlayabilmek, milleti birlik ve bütünlük içinde tutabilmek için
“Barışçıl” bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış dış politikanın da çıkış noktası olmuştur. Bu doğrultuda başka milletlerin egemenlik ve bağımsızlıklarına saygı duyan bir dış politika benimsenmiştir.
(Cevap C)

Demir yolu yapımına ağırlık verilmesi devletçilikle (III)ilgilidir.

17. Atatürk’ün yeni Türk Devleti’nin kurtuluş koşul ve ilkelerini
en açık ve ayrıntılı biçimde anlattığı eseri “Nutuk”tur. Atatürk’ün, 1919’da Samsun’a çıkmasından 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ikinci kurultayına kadar geçen süreyi anlattığı bu eserinde; Yeni Türk Devleti’nin kuruluş aşaması, Kurtuluş Savaşı yılları, cumhuriyetin ilanı, inkılaplar dönemi ve çok partili hayata geçiş süreci konu edilir.

(Cevap E)

(Cevap B)

12. Yeni Türk Devleti, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Batılılaşma
ve ekonomik açıdan gelişme çabalarına hız vermiştir.
Aşar verginin kaldırılması halkçılıkla (I)

13. Bağımsızlık; bir devletin ekonomik, askerî, siyasi, kültürel,
eğitim kısacası her alanda tam anlamıyla özgür olması ve
ülkesiyle ilgili kararları kendi başına alabilmesidir. Bu doğrultuda yabancı okulların açılış izninin (l) Millî Eğitim Kanuna uygun olması Türkiye’nin bağımsız devlet olduğunun en
somut kanıtıdır. Ancak Türk tarihinin araştırılması fikri bağımsızlıktan öte ulusal tarih anlayışıyla ilgili iken laikliğe aykırı
hükümlerin anayasadan çıkarılması ise laik demokratik devletin gereğidir.

TARİH SORU BANKASI

Yabancı şirketlerin satın alınması milliyetçilikle (II)

18. Atatürk’ün paragrafta verilen sözü ile Türk milletinin esas
rehberinin ilim olduğunu belirtmiştir. Laiklik ilkesi de devlet
ve toplum hayatının din kurallarına değil, akla ve bilime dayanmasını öngörür.
(Cevap C)

(Cevap A)

14. Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan Türk Dil Kurumu ve Türk
Tarih Kurumunun kuruluş amacı Türk tarihini ulusçuluk anlayışına göre araştırmak, Türk dilinden yabancı sözcükleri
arındırarak Türkçeyi uluslararası dil hâline getirmektir.

19. Atatürk öncülde verilen sözüyle çağdaşlaşma, gelişmeye,
ilerlemeye vurgu yapmıştır. Çünkü ya bu gelişme tabi olur
gelişirsiniz ya da yok olur gidersiniz.
(Cevap A)

15. Altı ok amblemi, 1931 yılında Cumhuriyet halk Partisi’nin
bayrağı olarak kabul edilmiştir. 12 Eylül Darbesi’nin ardından, genel başkanlığını Bülent Ecevit’in yaptığı CHP kapatılmış; ancak 1992’de tekrar açılmıştır. Yeni açılan CHP de
parti amblemi olarak altı ok’u kullanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

20. Aralarında birlikte yaşama iradesi (lll) ve ortak kültür bulunan insanlar topluluğuna millet denir (l). Dolayısıyla Atatürk
milliyetçiliği l. ve lll. öncüllerle bağdaşmaktadır. Fakat ll. öncül kesinlikle Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir.
(Cevap C)
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“Hep Atatürk’ün Yanında” adlı eser Atatürk’ün Selanik’teki
mahalleden ve okuldan arkadaşı olan Salih Bozok tarafından kaleme alınmıştır. Meclis Başkanlığı yaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Yaverliği ile milletvekillik yapan Salih Bozok,
1941’de vefat etmiştir.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Özellikleri verilen gazeteci yazar Ruşen Eşref Ünaydın’dır
(1892–1959). 1920’de Türk Kurtuluş Savaşına katılmış ve Lozan Konferansında matbuat müşavirliği yapmıştır. İkinci dönem TBMM’de Afyonkarahisar milletvekili seçilen Ruşen Eşref Bey, Buhara, Tiran, Atina, Budapeşte elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur.
Ruşen Eşref Bey, Mustafa Kemal Paşa’yı Türk basınında
ilk tanıtan kişidir.
(Cevap D)

2.

“Babanız Atatürk” Falih Rıfkı Atay’ın Atatürk’ün hayatını ve
Atatürkçülüğün ne olduğunu anlattığı, çocuklar için sade bir
dille hazırlanmış, monografi usulünde anı ve tarih türünde
eseridir. Kitapta, Mustafa Kemal’in hayatı, düşünceleri, liderliği ile Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu anlatılmaktadır.

7.

(Cevap A)

Atatürk’ün başyaveri olan Cevat Abbas, Harp Okulu’nu 1908
yılında bitirdikten sonra Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarında bulunmuştur. Üsteğmen rütbesiyle katıldığı Çanakkale Savaşı’nda, Mustafa Kemal, Cevat Abbas’ı emir subayı olarak karargâhına almıştır. 16 Mayıs günü Samsun’a
gitmek üzere Bandırma Vapuru’na binenler arasındadır. I.
TBMM’ye Bolu Milletvekili olarak katılmıştır.
TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında görev alan
Cevat Abbas Gürer Yozgat Ayaklanması’nın bastırılmasında gösterdiği başarılarından dolayı İstiklal Madalyası
almıştır.

(Cevap B)
TARİH SORU BANKASI

3.

8.

(Cevap D)

9.
Atatürk, vasiyetnamesini 5 Eylül 1938 günü Dolmabahçe’de
düzenlemiş ve İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e teslim etmiştir. Vasiyetnamede yer alan kişi ve kurumlar ise şöyledir:
İş Bankası, CHP, Makbule Hanım, Afet Hanım, Sabiha Gökçen, Rukiye ve Nebile hanımlar, İsmet İnönü’nün çocukları,
Türk Tarih ve Dil Kurumları.

10. Mustafa Kemal Atatürk, 1902 yılında teğmen rütbesiyle girdiği Harp Akademisinden 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı
olarak mezun olmuştur. Bundan sonra da merkezi Şam’da
bulunan 5. Ordu’da göreve başlamıştır.
KAPLAN AKADEMİ

Kazım Özalp (1880–1968) anılarını “Milli Mücadele” isimli 2
ciltlik eserde toplamıştır. 31 Mart İsyanı, Balkan Savaşları, I.
Dünya Savaşı, Sakarya ve Büyük Taaruz savaşlarına katılan
Kazım Özalp, milletvekilliği, bakanlık ve 1924-1935 yılları arasında da Meclis Başkanlığı görevlerini yapmıştır. “Sınıf Arkadaşım Atatürk” kitabı ise Ali Fuat Cebesoy’un eseridir.

“Atatürk’le İkibuçuk Yıl” veya tam adı “Atatürk’le İkibuçuk Yıl:
Orgeneral Çalışlar’ın Anıları” kitabı, asker ve siyasetçi İzzettin Çalışlar (1882–1951) tarafından kaleme alınmıştır. Çalışlar, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev almıştır.
(Cevap C)

(Cevap C)

5.

“Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu” adlı biyografi İngiliz yazar Andrew Mango (1926–2014) tarafından yazılmıştır.
İstanbul doğumlu olan yazar kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ü insan ilişkileri ve yakın çevresiyle birlikte değerlendirmiş, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengeleri ile ilgili detaylı bilgiler vermiştir.
Andrew Mango, 6 Temmuz 2014 tarihinde 88 yaşında
Londra’da hayatını kaybetmiştir.

(Cevap D)

4.

“Zabit ve Komutan” adlı kitap Nuri Conker’e aittir. 1882’de
Selanik’te doğan Conker, Atatürk ile aynı yıl Harp Akademisinden mezun olmuştur. Nuri Conker Selanik’te 3. Ordu’da,
Hareket Ordusu’nda, Arnavutluk Harekâtında, Trablusgarp
ve Bingazi muharebelerinde, Anafartalar’da ve Conkbayırı
muharebelerinde, doğuda Muş Cephesinde bulunmuştur.
1920’de Ankara’ya gelerek Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Ankara ve Adana valiliği, Kütahya ve Gaziantep milletvekilliği,
TBMM Başkan vekilliği gibi görevler de yapan Nuri Conker
Atatürk’ten önce 1937’de vefat etmiştir.

(Cevap D)

(Cevap D)

11. Atatürk’ün ilk basın toplantısı 16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleşmiştir. Toplantı Sultan Abdülaziz’in av köşkü olarak
kullandığı binada gerçekleşmiştir. Atatürk’ün milli mücadeleyi destekleyen bu toplantısı 6 büyük gazetenin başyazarı
ile yapılmış ve beş buçuk saat sürmüştür.
(Cevap D)
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12. Abdülhalik Renda, Atatürk’ün vefatı sonrası 10–11 Kasım
1938 tarihleri arasında 1 günlüğüne Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Çankırı milletvekili olan Mustafa Abdülhalik Renda 1935-1946 yılları arasında TBMM başkanlığı görevi de yapmıştır.
Abdülhalik Renda en uzun süre TBMM başkanlığı yapan
kişidir.
(Cevap C)

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK’ÜN HAYATI, ESERLERİ VE YAKIN ÇEVRESİ

13. 1934 yılında Soyadı Kanununun kabul edilmesinin ardından
Atatürk’ün yakın çevresi bizzat ondan soyadı almak istemişlerdir. Bu çerçevede Atatürk, manevi kızı Sabiha’ya “Gökçen”, Yaveri Salih Bey’e “Bozok”, Türk Dil Kurumu başkanı
Saffet Bey’e “Arıkan”, ilk meclis başkanımız Ali Fethi Bey’e
“Okyar” soyadlarını vermiştir.

17. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan eser Tek Adam’dır.
Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan 3 ciltlik bir biyografidir. I. cilt 1881-1919 dönemini, II. cilt 1919-1922 dönemini, III. cilt ise 1922-1938 dönemini anlatır.
Atatürk’ün sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser H.
C. Armstrong’un “Bozkurt” adlı eseridir.
(Cevap B)

18. UNESCO, Birleşmiş Milletlere bağlı eğitim bilim ve kültür örgütüdür. 1946’da kurulan örgüt Atatürk’ün doğumunun 100.
yılının (1981) tüm ülkelerde kutlanması kararını almıştır.
(Cevap A)

14. Atatürk’ün Söylevi’nde (Nutuk); 1919 yılında Samsun’a çıkışından, 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci kurultayına kadar geçen olaylar anlatılır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

19. Atatürk’ün şiir okumayı ve yazmayı çok sevdiği bilinmektedir. Bu şiirlerden biri de öncülde birkaç dizesi verilen “Hakikat Nerede” isimli şiirdir. Atatürk bu şiiri Türk tarih sahnesinde büyük önemi olan Oğuzlara itaf etmiştir.
(Cevap B)

15. Kılıç Ali Kurtuluş Savaşı’nda Maraş, Antep yöresinde milli
kuvveti kurmakla görevlendirilmiş ve buraların Fransız işgalinden kurtarılmasında büyük emeği geçmiştir. İstiklal Mahkemeleri’nde üyelik de yapan Kılıç Ali, 1920–1938 yılları arasında Antep Milletvekilli olarak TBMM’de bulunmuştur.
Kılıç Ali’nin “Hatıralarını Anlatıyor” “Atatürk’ün Hususiyetleri”, “İstiklal Mahkemesi Hatıraları” adlı kitapları mevcuttur.

16. “Nutuk” Atatürk’ün Samsun’a çıkışından (1919), 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci kongresine kadar geçen olayları konu alır. Bu dönem Yeni Türk Devletinin kurulması sürecini kapsar. Millet Mektepleri (1928), Milletler Cemiyetine üye olunması (1932), Soyadı Kanunu’nun kabul
edilmesi (1934) bu süreçten sonraki olaylardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Türk dili ve tarihi üzerine araştırmalar yapan TDK ve TTK kurumlarının ekonomik sıkıntı yaşamasını istemeyen Atatürk
Türkiye İş Bankasındaki hissesinin bir bölümünü bu kurumlara miras olarak bırakmıştır. Bir kısmını da Cumhuriyet Halk
Partisine bırakmıştır.
(Cevap C)

250

ATATÜRK’ÜN HAYATI, ESERLERİ VE YAKIN ÇEVRESİ
Mustafa Kemal’in ilk savaş deneyimi ve ilk askeri başarısı
Trablusgarp Savaşı’dır. Beraberindeki bir grup genç subay
ile birlikte gönüllü olarak gittiği Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve Tobruk alanlarında büyük başarılar kazanmıştır.
(Cevap E)

2.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap A)

6.

“Çankaya” Falih Rıfkı Atay’ın, Mustafa Kemal’in yaşamını ve
Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı anı türünde eseridir.

Falih Rıfkı Atay’ın “Ateş ve Güneş” adlı eseri I. Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesi’nde yaşanan olayları ve anıları
anlatmaktadır.

(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

Salih Bozok’un, özellikleri verilen kitabı “Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor” adlı kitabıdır.

3.

7.

B, C, D ve E şıkları doğru eşleştirmelerken “Vatan Yolunda”
adlı eser H. Edip Adıvar’ın değil Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eseridir.

“Bozkurt” adlı eser İngiliz asker ve yazar H. C. Armstrong
tarafından 1932 yılında yazılmıştır.
(Cevap A)

4.

“Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber” Mazhar
Müfit Kansu’nun Osmanlı’nın son döneminden başlayıp Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi TBMM’nin açılması Cumhuriyet
Dönemi ile ilgili bilgi verir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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8.

Çocukluk ve okul arkadaşı Salih Bozok, Kurtuluş Savaşı’nda ikinci mecliste, Atatürk’ün öldüğü ana kadar hep yanında yer almıştır.
(Cevap E)

KPSS • GYGK

9.

Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı 1911-1912 yılları arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı’dır. 1914-1918 yılları içerisinde I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas, Çanakkale ve Suriye Cepheleri’nde önemli görevler üstlenmiştir. Ancak Makedonya Cephesi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla açtığı bir cephe olup, bu cephede Mustafa Kemal görev
yapmamıştır.

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK’ÜN HAYATI, ESERLERİ VE YAKIN ÇEVRESİ

15. Fransız İhtilali’nin tüm dünyaya yaydığı özgürlük düşüncesi
Mustafa Kemal’in de etkilemiş ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmasında ihtilalin getirdiği fikirler önemli bir rol
oynamıştır. Diğer taraftan batıcılık düşüncesi ve Türkçülük
akımları da Mustafa Kemal’i etkileyen fikirler arasında yer almıştır.
(Cevap B)

(Cevap B)

16. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, her üç savaşın
da ortak özellikleri arasında yer almaktadır. Ancak Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanırken,
Balkan Savaşları’nın da çıkması nedeniyle Trablusgarp Savaşı kaybedilmiştir. Dolayısıyla başarı ile sonuçlanmaları üç
savaş için de geçerli değildir.

10. Ali Fuat Cebesoy “Milli Mücadele Hatıraları” adlı eserinde
Kurtuluş Savaşı’nı belgelere dayalı destansı bir şekilde anlatmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)

11. “Hüküm Gecesi” Yakup Kadri Karaosmanoğlu
“Üç Devirde Bir Adam” Fethi Okyar’a ait eserlerdir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

“Bir Sürgün” Yakup Kadri Karaosmanoğlu

12. “Tek Adam” Şevket Süreyya Aydemir’e ait bir eserdir. Yine
Şevket Süreyya Aydemir’in İsmet İnönü’yü anlattığı eseride
“İkinci Adam”dır.

(Cevap D)

18. Mustafa Kemal ile ilgili olarak A, C, D ve E seçeneklerinde
verilen bilgiler doğrudur. Ancak, Mustafa Kemal eğitim hayatını İstanbul Harp Okulu’nda değil, İstanbul Harp Akademisi’nde Kurmay Yüzbaşı olarak tamamlamıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)

19. Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda gösterdiği büyük
başarılar sonucu Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal’in askeri dehasının tüm dünya tarafından tanınmasını sağlamış
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ileri olmasında etkili olmuştur.

13. Ali Fuat Cebesoy Atatürk ile sınıf arkadaşı ve kader arkadaşlığı yapmıştır. Atatürk’ü oldukça güzel anlatan “Sınıf Arkadaşım Atatürk” Ali Fuat Cebesoy’un kitabıdır.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

14. Sultan’dan Atatürk’e Türkiye” adlı eser Andrew Mango’ya
aittir.

17. Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü yıllarda eğitimde birliğini olmaması, dini eğitim veren medreseler, Avrupa tarzı eğitim vermekte olan modern okullar, azınlık okulları ve yabancı okulların her birinin farklı müfredata ve denetim mekanizmasına sahip olması, eğitimde kargaşaya ve toplumda kültür çatışmalarının yaşanmasına yol açmıştır.

(Cevap C)

20. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan durumlar, Mustafa Kemal’in karşı çıktığı gelişmeler arasında yer almaktadır. Ancak işgaller karşısında halk tarafından oluşturulan ulusal cemiyetlerin karşısında değil, en büyük destekçisidir.
(Cevap E)
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar Türk millî eğitimine bağlanmıştır. Bu değişiklikleri yabancı okulların (l)
önemli bir kısmını elinde bulunduran Fransa tepkiyle karşılamıştır. Ancak Lozan’da Türkiye yabancı okulları iç meselesi sayıp tartışma konusunu yaptırmamıştır. Hatay (ll) Lozan’da Suriye’ye bırakılmıştır. 1936 yılında Fransa, Suriye
üzerindeki ve himayesini kaldırınca Türkiye, Hatay’ın Türkiye’ye katılımı için girişimde bulunmuştur. Musul meselesi
ise, Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuştur.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Balkan Antantı (1934) İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikalarına karşı balkan bölgesinin güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya devletleri tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üyeliği 1945 yılında, NATO’ya üyeliği ise, 1952 yılında olmuştur.
Bu gelişmeler Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

(Cevap C)

2.

Musul Sorunu Lozan Konferansı’nda çözülememiş ve İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. İkili görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine konu
Milletler Cemiyetine taşınmıştır. Fakat 1925 yılında Türkiye’de
meydana gelen Şeyh Sait İsyanı Musul sorununda, İngiltere’nin avantaj sağlamasına neden olmuştur. İç isyan yüzünden Musul sorunuyla ilgilenemeyen Türkiye Ankara Antlaşması’nı (1926) imzalamak zorunda kalmış ve Musul Irak’a
bırakılmıştır. Soru kökünde verilen karar da bu antlaşma kapsamındaki bir maddedir.

7.

(Cevap B)

1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Lozan Antlaşması’nda kurulan “Boğazlar Komisyonu” kaldırılarak, boğazların yönetimi tamamen Türkiye’ye verilmiştir. Aynı antlaşma
ile Türkiye boğazlarda asker bulundurma hakkına kavuşmuş
ayrıca savaş gemilerinin geçiş izni Türkiye’ye bırakılmıştır.
Bu durum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki konumunu güçlendirmiş, uluslararası dengede önemini artırmıştır.

İngiltere ile Türkiye arasında 19 Mayıs 1924’te yapılan
Haliç Konferansında Musul meselesi masaya yatırılmış
ancak sonuç alınamamıştır.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap A)

8.

Boğazlar Komisyonu, Milletler Cemiyetinin koruması altındaydı ve yıllık olarak cemiyete rapor sunardı.
(Cevap D)

4.

Lozan Konferansı’nda çözülemeyen Musul Sorunu İngiltere
ile yapılan ikili görüşmelerde de çözülememiş ve konu Milletler Cemiyetine taşınmıştır. Cemiyet, yaptığı araştırmalar
sonucunda Musul’un Irak’a bırakılmasını uygun görmüştür.
Türkiye, bu kararı reddetmiş ve Musul üzerine asker göndermek için hazırlıklara başlamıştır. Fakat bu esnada Şeyh
Sait İsyanı’nın çıkmasıyla Musul için hazırlanan ordu isyancıların üzerine gönderilmiştir. Bunu fırsat bilen İngiltere Musul’u işgal etmiş, imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.

Balkan Antantı, Almanya ile İtalya’nın saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamak isteyen Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur (1934).

Balkan Antantı (1934), Almanya ile İtalya’nın barışı tehdit
eden saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, birlikte hareket etmek isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından kurulmuştur. Bu antlaşma ile
ülkeler sınırlarını karşılıklı olarak güvence altına almışlardır.
Fakat II. Dünya Savaşı’nın Balkanlara sıçramasıyla tüm dengeler alt üst olmuş ve bu antlaşma işlevini yitirmiştir.
(Cevap A)

(Cevap D)

Türkiye’nin Lozan Antlaşması’ndan sonra, milletlerarası ilişkilerde izlediği barışçı siyaset, Batılı devletlerin bakış açısının değişmesine sebep olmuştur. Yeni bir dünya savaşı çıkmasını önlemek ve barışı korumak için 1920 yılında kurulan
Milletler Cemiyeti, Türkiye’nin de bu birliğe katılması için davette bulunmuştur. Bu dönemde milletler cemiyetinin etkin
üyelerinden olan İngiltere ile Musul sorununun çözümlenmiş olması bu üyelik sürecini hızlandıran bir etmen olmuştur. Türkiye bu davet üzerine 1932 yılında cemiyete üye olmuştur.

9.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

Fransa’nın Suriye’deki manda yönetimini kaldırması, Ankara Antlaşması (1921) ile Suriye’ye bırakılan Hatay sorununun tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. 1936 yılında Suriye’deki manda yönetimini çeken Fransa, askerlerini
Alman sınırına yığmaya başlamıştır. Bu gelişme, Suriye mandasındaki Hatay’ın durumunun ne olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Türkiye ile Fransa arasında yapılan görüşmelerde Hatay’da bağımsız bir devlet kurulması kararlaştırılmıştır. 1938’de kurulan “Hatay Devleti” 1939 yılında anavatana
katılma kararı almıştır.
(Cevap B)
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10. 1930 ile 1940 yılları arasında l. Dünya Savaşı’nın sonucundan memnun olmayan İtalya ve Almanya’nın dünya barışını tehdit eden saldırgan politikası sonucu Balkanlarda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan
Antantı kurulmuştur. Üçlü İtilaf Devletleri l. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuştur.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ise ll. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’ye karşı 1949’da kurulmuştur.

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

(Cevap A)

11. (l.) Nüfus değişimi: Lozan Antlaşması’nda, İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri dışındaki Türk ve Rum halkın, karşılıklı olarak yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Fakat Yunanistan’ın bu karara uymayarak İstanbul’da daha fazla Rum
bırakmak istemesi 1923-1930 yılları arasında Yunanistan’la
sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta 1929 yılında
savaşın eşiğine gelinmiştir. Fakat iki ülke Cumhurbaşkanlarının diyalogları neticesinde sorun Lozan’da belirlendiği gibi çözülmüştür.

(Cevap D)

12. Lozan Anlaşması’yla çözülemeyen Musul Sorunu 1926’da
Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması’yla çözülmüştür. Bu antlaşma ile Musul İngiliz mandasındaki
Irak’a bırakılırken, petrol gelirinin yüzde onunun 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Verilen diğer gelişmeler Atatürk’ün ölümünden sonra meydana gelmiştir.

(Cevap D)

16. Şeyh Sait İsyanı çıktığı sırada başbakanlık makamında Ali
Fethi Okyar bulunuyordu. Şeyh Sait İsyanının bastırılamaması üzerine Okyar, 3 Mart 1925’te istifa etmiştir. Cumhurbaşkanı Atatürk hükümeti kurma görevini İsmet İnönü’ye
vermiştir. İnönü 4 Mart 1925’te hükümetini kurmuştur.
(Cevap C)

17. Atatürk’ün dış politikada temel aldığı ilkelerin başında devletlerin bağımsızlığına saygı ilkesi gelmektedir. Bu ilke hiçbir devletin iç işlerine karışmama ve hiçbir dış devleti de iç
işlerine karıştırmama anlayışını beraberinde getirmiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(III.) Ege Adalarının silahsızlandırılması: Lozan Antlaşması’nda Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye bırakılırken, diğer Ege
Adaları silah bulundurmama şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştı. Fakat bu konuyla ilgili olarak uygulamada sorunlar yaşanmış, Yunanistan Adaları silahlandırmıştır.

15. Balkan Antantı, Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalarına karşı, Balkanlarda barışı ve güvenliği sağlamak isteyen
Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından kurulmuştur (1934).

18. Lozan Antlaşması ile boğazlar uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. 1933’ten itibaren Avrupa’da meydana gelen silahlanma yarışı, boğazların statüsünü tekrar görüşmeyi gerekli kıldı. Bu amaçla İsviçre’nin Montrö kentinde bir konferans
düzenlendi. Yapılan görüşmeler neticesinde 1936 Montrö
Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile, dünyada oluşan yeni dengeler yüzünden işleyemez hale gelen Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların hâkimiyeti Türkiye’ye verildi.
Montrö Sözleşmesi’nde sadece boğazların durumuyla ilgili
hükümler bulunur.
(Cevap A)

(Cevap C)

19. Boğazlar (I), Lozan Antlaşması’nda alınan kararla uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini sınırlandıran bu komisyon 1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesiyle kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti’nden kalma borçlar sorunu (II) Lozan Konferansı’nda görüşülmüş ve Osmanlı’dan ayrılan yeni devletler arasında paylaştırılmıştır. Yunanistan’la Nüfus Değişimi Meselesi ise 1930
yılında çözülmüştür. Buna göre verilen her üç meseleye de
Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir. (III)

13. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir savaş çıkmasını önlemek, barışı ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuştur (1920). Türkiye cemiyetin çağrısı üzerine
1932 yılında üye olmuştur.
Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına ABD Başkanı Woodrow Wilson öncülük etmiştir.

(Cevap E)

14. Şeyh Sait İsyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını fırsat bilen, cumhuriyet karşıtlarının, laik devlet
düzenini yıkmak için gerçekleştirdikleri bir isyandır. İngiltere ile Musul görüşmelerinin yapıldığı sırada çıkan bu ayaklanma, Musul’un elden çıkmasında etkili olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

20. 1930 ile 1940 yılları arasında İtalya ve Almanya’nın dünya
barışını tehdit eden saldırgan bir politikası olmuştur. Ülkeler
buna karşı kendi aralarında bölgesel ittifaka girmişlerdir. Bu
amaçla Türkiye, İran, lrak, Afganistan arasında Sadabat Paktı; Türkiye Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Suriye (lll) Türkiye ile olan Hatay
sorunundan dolayı Sadabat Paktı’na, Bulgaristan (ll) Romanya ile olan sorunları nedeniyle Balkan Antantı’na katılmamıştır.
(Cevap B)
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Musul Meselesi Lozan Konferansı ve ikili görüşmelerde çözülemeyince konu Milletler Cemiyeti’ne taşınmıştır. 1925 yılında patlak veren Şeyh Sait İsyanı Musul sorunu için bir dönüm noktası olmuştur. İngilizlerin desteklediği bu isyan İngiltere ile antlaşmayı zorunlu kılmış, imzalanan Ankara Anlaşmasıyla Musul Irak’a bırakılmıştır (1926).
Musul üzerindeki iddialarından vazgeçmeyen İngiltere,
1924 yılında yapılan Haliç Konferansı’nda Hakkari’nin
Nasturilere verilmesini istemiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
Sadabat Paktı Avrupa’da hızla silahlanan İtalya’nın Asya ve
Afrika’ya doğru yayılması sonucu, sınırlarını korumak isteyen Türkiye, İran, Irak, Afganistan devletleri tarafından
1937’de kurulmuştur.
(Cevap A)

(Cevap A)

2.

7.

İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru izlediği yayılmacı politika
Ortadoğu ülkelerini birlikte hareket etmeye mecbur etmiştir.
Bu sebeple Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında Sadabat
Paktı kurulmuştur. Antlaşmada, üyelerin bağımsızlıkları vurgulanırken, yakın doğuda barış ve güvenliği sağlamak için
ortak hareket kararı alınmıştır.

(Cevap D)

(Cevap D)

Lozan Antlaşması’nda boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. 1933’ten itibaren Avrupa
devletlerinin hızla silahlanması üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak, boğazlarda asker bulundurmak istediğini bildirmiştir. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması, Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi konunun gündeme alınmasında etkili olmuştur.
(Cevap B)

4.

Atatürk Döneminde 1923-1930 yılları arasında Yunanistan’la
nüfus mübadelesi konusunda sorunlar yaşanmıştır. Yunanistan, Lozan’da kararlaştırılan, “İstanbul Rumları ile Batı
Trakya Türkleri dışındaki, Rumlar ve Türkler yer değiştirecektir.” şeklindeki kararı uygulamakta sorun çıkarmıştır. İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak isteyen Yunanistan Batı Trakya Türklerinin mallarına el koymuştur. TBMM’nin de
buna aynı şekilde cevap vermesiyle sorun Milletler Cemiyetine kadar taşınmıştır. 1930 yılında savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle iki ülke Cumhurbaşkanları diyalog yoluyla
sorunu çözmüştür.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

9.

Türkiye 1958 yılında Irak’ta yönetim değişikliği yaşanması sebebiyle alacağını tahsil edememiş ve 1986 yılında
bu hakkından tamamen vazgeçmiştir.

İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikaları ve Avrupa’da başlayan silahlanma yarışı Balkan Devletleri arasında yakınlaşmaya sebep olmuştur. Balkan Devletleri sınırları korumak ve
bölgesel barışı sağlamak amacıyla 1934 tarihinde Balkan
Antantı’nı kurmuşlardır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması ise ll. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1945 yılında
olmuştur. Dolayısıyla Balkan Paktı’nın kurulmasına Birleşmiş
Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının etki etmesi imkânsızdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Ankara Antlaşması, Lozan’da çözüme kavuşamayan Musul
meselesinin çözümü için İngiliz’lerle imzalanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasındaki en önemli etken İngiliz’lerin de gizlice desteklediği Şeyh Sait Ayaklanması’dır. İç meselelerle
uğraşmak zorunda kalan TBMM Musul meselesinden ödün
vermek zorunda kalmış ve Musul İngiltere yönetimindeki
Irak’a bırakılmıştır. Buna karşılık Irak petrollerinin gelirinin %
10’u 25 yıllık süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne verilmiştir.

Varşova Paktı’nın dağılmasının Boğazların stratejik önemini
artırmasıyla bir ilgisi yoktur. Çünkü Sovyet Rusya öncülüğünde 1955’te kurulan Varşova Paktı dağılmadan önce de
Boğazların stratejik önemi Sovyet Rusya için tartışılmazdı.
Nitekim Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) sırasında Varşova Paktı kurulmamış olmasına rağmen Boğazların Türk
hâkimiyetine verilmesine en çok tepki gösteren ülke Sovyet
Rusya olmuştur.
(Cevap B)

(Cevap B)

5.

Atatürk dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi 1936’da; Ege adalarının silahsızlandırılması 1923’te Lozan Antlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu gelişmeler Atatürk döneminde yaşanmıştır. II. seçenek ise 1947’de yani Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

10. Milletler Cemiyeti; l. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sonra uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla 1920 yılında kurulmuştur. Türkiye Atatürk döneminde 1932’de cemiyete üye olmuştur. Seçeneklerde verilen diğer örgütler
Atatürk’ün ölümünden sonra kurulmuştur.
(Cevap C)
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11. Atatürk Dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Seçeneklerde verilenlerden yalnızca Nüfus Mübadelesi meselesi Atatürk döneminde yaşanmıştır. Kardak sorunu 19951996’da karasuları sorunu ise 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan bir sorundur.
Lozan Antlaşması’nda Türkiye ve Yunanistan için karasularının 3 mil olması kabul edilmiştir. Ancak Yunanistan
1936’da bu sayıyı 6 mile çıkardığını açıklamıştır. 1964’ten
beri de her iki taraf için sınır 6 mildir.

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

(Cevap A)

15. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanı Lozan’dan kalan sorunları gidermek olmuştur. Bunlar; İngiltere ile Musul Sorunu, Fransa ile Hatay Sorunu, Yunanistan’la Nüfus Mübadelesi olarak ifade edilebilir.
(Cevap E)

16. Soruda verilen isimlerden Şükrü Saraçoğlu dışındaki isimler Atatürk Dönemi’nde başbakanlık yapmışlardır. Fakat son
başbakan Kasım 1937’de göreve gelen Celâl Bayar’dır.
Rauf Orbay Cumhuriyet öncesi icra vekilleri heyeti başkanıdır.
(Cevap D)

(Cevap D)

13. Balkan Antantı, Almanya ile İtalya’nın barışı tehdit eden saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, birlikte hareket etmek isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya
devletleri tarafından 9 Şubat 1934’te kurulmuştur. Bu antlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır. Bunun sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

TARİH SORU BANKASI

12. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Boğazlar komisyonu kaldırılmış, Türkiye’nin boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edilmiş, savaş
durumunda boğazlardan geçiş Türkiye’nin takdirine bırakılmıştır. Bu maddeler Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin kesin olarak sağlandığını göstermektedir. Boğazların ticaret gemilerine açık olması Lozan Antlaşması’nda da
geçmiştir ve Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini
değil, Boğazların uluslararası bir geçiş yolu olarak kabul edildiğinin göstergesidir.

17. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında Avrupa’da II.
Dünya Savaşı tehlikesine bağlı olarak gruplaşmaların başlaması, sorunlarında barışçıl çözümler araması, komşuları
ile dostluk antlaşmaları imzalaması ve uluslararası politikada öneminin artması etkili olmuştur. Ancak Boğazlar sorunu Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 20 Temmuz 1936’da çözümlenmiştir. Yani bu sorun çözüldüğünde Türkiye zaten
Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi durumundaydı. Dolayısıyla
bu durumun cemiyete üye olmasına etkisi söz konusu değildir.
Türkiye’nin Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcisi Cemal
Hüsnü Taray’dır.
(Cevap A)

• Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması

18. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyetinin üyesi olmuştur. Bu
nedenle Milletler Cemiyetinin aldığı kararlarda bu gelişme
etkili olmuştur. Ayrıca 1933 yılından itibaren yeni bir dünya
savaşının gündeme gelmesi ve değişen şartlar karşısında
Türkiye’nin öneminin artması Milletler Cemiyetinin kararlarını olumlu yönde etkilemiştir.

• Romanya’dan Dobruca’yı istemesi

(Cevap E)

• Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile
anlaşmazlık içinde olması

19. Montrö Sözleşmesi, Lozan Antlaşması ile kurulan Boğazlar
Komisyonu’nun tüm görev ve yetkilerini Türkiye’ye bırakan
tarihi bir sözleşmedir. Sözleşmenin süresi 20 yıl olarak belirlenmişti. Ancak taraflardan hiçbiri sözleşmenin feshedilmesi için talepte bulunmadığından günümüzde hala yürürlüktedir.

(Cevap D)

(Cevap C)
KAPLAN AKADEMİ

14. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa arasında
Osmanlı borçları, yabancı okullar, Bozkurt-Lotus davası ve
Adana-Mersin demir yolları sorunları yaşanmıştır. Ancak Oniki Ada’nın silahlandırılması konusu Fransa ile ilgili değildir.
Rodos ve Oniki Ada Lozan’da İtalya’ya bırakılmıştır. İtalya,
1930’lu yıllarda bu adaları silahlandırmaya başlamıştır. Adalar II Dünya Savaşı sonrası Yunanistan’a bırakılmış, Yunanistan’da Kıbrıs Meselesi nedeniyle 1960’lı yıllarda adayı tekrar silahlandırmaya başlamıştır.
(Cevap E)

20. 1929’dan itibaren Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir tutumla Orta Doğu’daki nüfuzlarını arttırmak istemeleri Türk İngiliz ilişkilerine olumlu yönde etki etmiştir. Almanya ve İtalya’nın
saldırgan tutumuna karşılık İngiltere Türkiye’nin Boğazlar ve
Hatay konusundaki isteklerine karşı çıkamamıştır.
(Cevap D)
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Sadabat Paktı, İtalya’nın Orta Doğu’yu tehdit eden eylemleri sonrası bölgedeki barış ve güvenliği sağlamak amacıyla
8 Temmuz 1937’de Türkiye’nin öncülüğünde İran, lrak, Afganistan devletleri arasında kurulmuştur. Türkiye Birleşmiş
Milletlere 1945’te; NATO’ya ise 1952’de yani Atatürk’ün ölümünden sonra üye olmuştur.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalan borçlar,
Osmanlı Devleti’nden yeni ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen borçlar ise düzenli
taksitlere ayrılmış, borçların ödenmesi konusunda her türlü
yabancı etki ve denetime son verilmiştir. Bu nedenle “Borçlar konusu” Yunanistan ve Türkiye arasında sorun olan konulardan biri değildir.

Lozan Antlaşması’yla Boğazlar, uluslararası bir komisyona
bırakılmıştı. Bu antlaşmada Türkiye, Boğazlarda asker bulundurma gibi bir hakka sahip değildi. Türkiye’nin egemenliğini zedeleyen bu durum 1933 yılından itibaren devletlerin
silahlanma yarışına girmesiyle tekrar gündeme gelmiştir. Görüşmeler neticesinde 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış ve Türkiye Boğazlarda asker bulundurma hakkına sahip olmuştur. Bu durum Boğazlar üzerindeki egemenliğin Türkiye lehine değiştiğinin göstergesidir.
(Cevap A)

7.

(Cevap C)

1937’de Fransız General Sandler tarafından hazırlanıp çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu için Hatay Sancağı’nın Türkiye’ye katılması gerektiğini açıklayan rapor Sandler Raporu’dur.
(Cevap B)

Almanya ve İtalya l. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan devletlerdir. İtalya’da (ll) Faşizmin, Almanya’da
(lll) Nazizm’in güçlenmesiyle bu ülkelerin dünya barışını tehdit eden saldırgan politikasına karşı Balkan Antantı kurulmuştur. Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan’ın katılımıyla kurulan bu pakt ile bölgesel ittifaka gidilmiştir.
(Cevap E)

4.

Türkiye dış politikada “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi rehberliğinde, uluslararası barışı sağlayacak oluşumların içerisinde yer almıştır. Bu amaçla I. Dünya Savaşı sonrası dünya barışının korunması amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur (1932). İtalya ve Almanya’nın saldırgan
politikalarına karşı da yine barışçıl adımlar atmıştır Bu amaçla; Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan arasında Balkan Antantı imzalanmıştır (1934).

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

Milletler Cemiyeti, I. Dünya savaşının ardından uluslar arası
anlaşmazlıklara diyalog yoluyla çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur. 1920 yılında kurulan cemiyete Türkiye önceleri
uzak durmuş ancak davet üzerine 1932 yılında cemiyete üye
olmuştur. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisi
ise Cemal Hüsnü Taray’dır.
(Cevap E)

9.

Yabancı okullar; 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla MEB’e
bağlanmış ve Türk müfettişler tarafından teftiş edilmesi kararlaştırılmıştır. Fransa bu kararı uygulamakta sorun çıkarmış ve elçiler bazında Türkiye Devleti’ne baskı yapmıştır. Bu
durum 1923-1930 yılları arasında Fransa’yla ilişkilerin gerginleşmesine sebep olmuştur. Fakat Türkiye konunun iç işlere müdahale olduğunu belirterek geri adım atmamıştır. II.
seçenek Atatürk döneminden önce, III. seçenek ise Atatürk
döneminden sonra gerçekleşmiştir.

5.

Sadabat Paktı, İtalya’nın saldırgan ve yayılmacı politikasıyla Orta Doğu’yu tehdit etmesi üzerine bölgenin güvenliğini
sağlamak isteyen Türkiye, İran, Irak, Afganistan devletleri tarafından kurulmuştur (1937). Yine Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları, 1933’ten itibaren dünya devletlerinin hızla silahlanmasına sebep olmuştur. Bu esnada Türkiye’de
Milletler Cemiyeti’ne başvurarak Boğazlarda asker bulundurma isteğini gündeme getirmiştir. Yapılan görüşmelerden
sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış ve Boğazların hâkimiyeti tamamen Türkiye’ye geçmiştir (1936). Musul
Sorunu, İtalyan tehlikesi gündeme gelmeden önce ortaya
çıkmış ve çözümlenmiş bir meseledir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D )

10. Türkiye ile Fransa arasında çıkan sorunların perde arkasında kapitülasyon sistemi yatmaktaydı. Yabancı okullar meselesi, borçlar, adana demir yolunun millileştirilmesi, gibi meseleler Fransa’nın her şeye rağmen kapitülasyon sistemini
devam ettirmek istemesi üzerine yaşanmıştır. Türkiye ile
Fransa arasında temeli kapitülasyonlara dayanan bu sorunlar çözüldükten sonra iki ülke arasında gelişme gösteren
münasebet 1936-1939 yılları arasında ortaya çıkan Hatay
sorunu nedeniyle tekrar gerilmiştir.
(Cevap D)
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11. Sadabad Paktı 1937 yılında İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan
politikasına karşı bölgesel iş birliği sağlamak amacıyla Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında yapılmıştır. Suriye bu
dönemde Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunundan dolayı bu
pakta katılmamıştır.
Sadabat Paktı’nın süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.
(Cevap D)

Test • 3

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

12. Ankara Antlaşması, Musul meselesiyle ilgili olarak İngiltere
ile imzalanmıştır (1926). Antlaşmaya göre; Musul İngiltere
yönetimindeki Irak’a bırakılmış, petrol gelirlerinin %10’unun
25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılması taahhüt edilmiştir. Hatay 1921 yılında Sakarya Savaşı sonrası imzalanan Ankara
Antlaşması ile Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakılmış,
1939 yılında ana vatana katılmıştır. Batum ise Sovyet Rusya’yla imzalanan Moskova Antlaşması’yla Gürcistan’a bırakılmıştır.

16. Kıbrıs Sorunu 1954’ten itibaren sorun olarak ortaya çıkmıştır. Kore’ye asker gönderme 1950 yılında, Kuzey Atlantik Paktı üyeliği 1952’de, Hatay’ın ana vatana katılmayı kabulü
1939’da olup bunlar Atatürk’ten sonraki dönemin gelişmeleridir. Türk-Yunan Dostluk Antlaşması 1930 yılında olup Atatürk dönemi siyasi faaliyeti içerisinde yer alır.
(Cevap C)

17. Türkiye, Balkan Devletleri ile uzun süreden beri kesilmiş olan
ilişkileri yeniden canlandırmak için 1920’lerin ortalarında ikili dostluk antlaşmaları yapmıştır. Bu çerçevede 1923’te Arnavutluk ile 1925’te Bulgaristan ve Yugoslavya ile barış ve
dostluk antlaşmaları imzalanmıştır. Nitekim Yugoslavya bu
dostluk antlaşmasının etkisiyle Balkan Antantı’na katılmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)

• 1929’da Briand– Kellog Paktı
• 1934 Balkan Antantı
• 1936 Akdeniz Paktı
Bağdat Paktı, Atatürk sonrasında kurulmuştur. Bu pakt II.
Dünya Savaşı sonrası 1955’te Türkiye–İran–Irak–Pakistan ve
İngiltere arasında imzalanmıştır.

TARİH SORU BANKASI

13. Türkiye’nin “Yurtta sulh, cihanda sulh” ideali ile hareket edip
Atatürk döneminde üye olduğu paktlar;

18. İtalya’nın Akdeniz’de saldırgan politika izlemesi ve Almanya’nın genişleme siyaseti uygulamasıyla güvenlikleri tehlikeye giren Balkan devletleri bölgelerinde iş birliği sağlamak
amacıyla Balkan Antantı’nı imzalamışlardır. Bu antlaşmaya
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya müdahil olmuştur.
(Cevap C)

(Cevap C)

19. Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazların yönetimi başkanı
Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. II. Dünya
Savaşı öncesi başlayan işgallerle Boğazlar bölgesi de tehlikeye düşünce konu yeniden gündeme gelmiş ve yapılan
Montrö Boğazlar sözleşmesi ile Boğazlar tamamen Türkiye’ye bırakılmıştır.

(Cevap A)

(Cevap A)

15. Türkiye; Milletler Cemiyeti’ne 1932’de Kellog-Briand Paktı’na
1929’da NATO’ya 1952’de BM’ye 1945’te üye olmuştur.
Bunlardan Kellog Paktı ile Milletler Cemiyeti üyeliği Atatürk
Döneminde, diğerleri Atatürk’ten sonradır.

20. Sadabat Paktı, İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılmacı
bir politika izlemesi üzerine sınırlarını korumak isteyen Türkiye, İran, Irak ve Afganistan devletleri tarafından kurulmuştur (1937). Pakt, üye devletlerin bağımsızlığına saygı göstermekle birlikte herhangi bir tehlike karşısında birlikte hareket
etmeyi öngörüyordu. Paktın bir amacı da, Yakın Doğu’da
barış ve güvenliği sağlayarak uluslararası barışa katkı sağlamaktı.

Milletler Cemiyeti, gerçek anlamda, tarihteki ilk evrensel
devletlerarası organizasyondur.

KAPLAN AKADEMİ

14. Verilen paragrafta Türk mahkemesinin almış olduğu kararın
doğru ve uygun olduğu, uluslararası bir adalet örgütü tarafından tasdik edilmiştir. Bu durum Türk hukukunun çağdaş
düzeye yükseldiğinin göstergesidir.

(Cevap B)

(Cevap E)
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Atatürk’ün dış politika anlayışı “Yurtta sulh cihanda sulh!”
esasına dayalıdır. Bu bakımdan bağımsızlığımıza saygılı devletlerle herhangi bir sorun yaşamadan ulusal varlığımızı korumak, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde
koşmadan varlığımızı sürdürmektir.
(Cevap C)

2.

1926 tarihli Ankara Antlaşması, Musul Meselesi’ne çözüm
bulmak amacıyla Türkiye ile İngiltere arasında imzalanmıştır. Antlaşmada; Musul’un İngiltere’ye bırakılması, Türkiye-Irak sınırının çizilmesi, Musul petrollerinin gelirinin % 10’unun
25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılması şeklinde kararlar alınmıştır.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap A)

8.

(Cevap E)

3.

(Cevap D)

• Bağımsızlığımıza saygılı ülkelerle iyi ilişkiler
• İç işlerine karışılmasını önleme

9.

• Sınırlara saygı

• Diplomasi yoluyla çözüm
• Dünya barışına katkıda bulunma
Türk dış politikasının esaslarını oluşturur. Ancak Türk dış politikasında yayılmacılık gibi bir emel yoktur.
(Cevap C)

Boğazların Türkiye’nin denetimine geçmesi 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Balkan
Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında bölgesel ittifakı sağlamak amacıyla 1934’te imzalanmıştır. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmak ve sınır güvenliğini güvence altına almak amacıyla 1932’de Milletler
Cemiyetine üye olmuştur. Bu olayların kronolojik sıralaması
III–II–I şeklindedir.

TARİH SORU BANKASI

• Başka ülkelerin iç işlerine karışmama

(Cevap E)

5.

Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikası 1930’lu yıllarda
kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu çerçevede Musul Sorununun çözümünün bu ülkelerle ilgisi yoktur.
(Cevap D)

1930’lu yıllara kadar Türkiye–İngiltere ilişkileri Lozan’dan kalma sorunlardan dolayı kötüdür. 1930’lu yıllardaki İtalya ve
Almanya’nın saldırgan politikası bu ülkelerin yakınlaşmasına neden olmuştur. Türkiye’nin barışçı politikası ve Montrö’de
İngiltere’nin Türkiye’yi desteklemesi de bunda etkilidir. Ancak Türk–Sovyet dostluk ve tarafsızlık anlaşması İngiltere’nin
Musul konusundaki isteklerine bir tepki olarak 17 Aralık
1925’te imzalanmıştır.

I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan İtalya
ve savaştan yenik ayrılan Almanya, mevcut durumlarını güçlendirmek amacıyla genişlemek için yayılmacı bir politika izlemişlerdir. Bu devletlerin saldırgan politikalarına tedbir olarak Türkiye kendi bölge ülkeleri ile Balkan Antantı’nı (1934)
ve Sadabat Paktı’nı (1937) imzalamıştır.
(Cevap E)

10. Nüfus Mübadelesi (I) 1923–1930 yılları arasında Yunanistan’la yaşanan bir sorundur. Sorun, 1930 yılında iki ülke Cumhurbaşkanının yaptığı görüşmeler neticesinde kesin olarak
çözümlenmiştir. Yabancı Okullar (II) 1924 yılında Fransa ile
yaşanan bir sorundur. Fransa’nın Anadolu’daki tüm okullarının Millî Eğitime bağlanması ve Türk müfettişlerce denetlenmesi kararına karşı çıkması üzerine yaşanmıştır. Ancak
Türkiye’nin konuyu bir iç mesele sayarak tartışmaya dahi
açmaması üzerine sorun kendiliğinden çözülmüştür. Hatay
Sorunu (III) ise, 1936–1939 yılları arasında yine Fransa’yla
yaşanan bir sorundur. Hatay 1939’da yani Atatürk’ün ölümünden sonra anavatana katılmıştır. Buna göre; Hatay sorununun Atatürk Dönemi’nde çözüldüğü söylenemez.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

6.

Türkiye; 1929’da Briand–Kellog Paktı’na, 1932’de Milletler
Cemiyeti’ne, 1934’te Balkan Antantı’na ve 1937’de Sadabat
Paktı’na üye olmuştur. Locarno Antlaşması ise 1925’te gerçekleşmiştir. Bu antlaşma; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanmıştır. Türkiye Locarno Antlaşması’na imza atmamıştır.
Locarno Antlaşması Almanya’nın dışlanmış olduğu uluslararası sisteme tekrar dahil edilmesini sağlamıştır. Bu
antlaşmadan bir yıl sonra da Milletler Cemiyetine üye olmuştur.

Türk dış politikası Atatürk’ün “Yurtta sulh, dünyada sulh!”
anlayışı üzerine şekillenmiştir. Buna bağlı olarak;
• Her koşulda siyasal bağımsızlık

4.

Millî Mücadele’nin askerî ve siyasi döneminde en çok sorun
yaşadığımız ülkelerden biri de Fransa’dır. Fransa ile Suriye
sınırı, dış borçlar, Hatay sorunu ve yabancı okullar konusunda sorunlar yaşanmıştır. Musul meselesi ise Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuş, Fransa bu olaya doğrudan taraf olmamıştır.

(Cevap B)

11. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasına ortam hazırlayan en önemli gelişme ll. Dünya Savaşı tehlikesi ve aynı zamanda Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikasıdır. Bu
nedenlerden dolayı Türkiye Milletler Cemiyeti’ne müracaat
etmiş boğazlar komisyonu toplanmış ve boğazlar üzerinde
tek yetki Türkiye’ye bırakılmıştır.
(Cevap B)
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12. Hatay, Sakarya Savaşı sonrası yapılan Ankara Antlaşması
ile Fransa mandasındaki Suriye’ye bırakılmıştı. Ancak Fransa’nın Suriye’deki manda yönetimini kaldırması Hatay’ın geleceğinin ne olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Milletler Cemiyetinde yapılan görüşmeler neticesinde önce Hatay’da özel bir yönetim kurulmuş 1939 yılında da Hatay Türkiye’ye bağlanmıştır.
Yaklaşık 1 yıllık ömrü olan Hatay Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk meclis başkanı Abdülgani
Türkmen ve ilk başbakanı Abdurrahman Şeref olmuştur.

Test • 4

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

17. Atatürk Dönemi’nde özellikle dünya barışına katkı sağlamak
ve uluslararası ilişkilerde yakınlaşma sağlamak için birçok
devletle görüşme yapılmıştır.
(Cevap B)

13. l. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan bazı
devletler arasında silahlanma yarışı artmış (l), İtalya Doğu
Akdeniz’e egemen olmak (ll) için çalışmıştır. Balkan devletleri bu tehlike karşısında bir araya gelerek Balkan Antantı’nı
imzalamıştır. Böylece sınırlarını güvence altına almışlardır.
Sadabat Paktı ise doğudaki devletlerle imzalanan bir birlik
antlaşmasıdır.

18. Bozkurt-Lotus davası Türkiye ile Fransa arasında gerginlik
oluşturan bir olaydır. Fransız Lotus ticaret gemisiyle Türk
Bozkurt nakliye gemisi 2 Ağustos 1926’da Midilli Adası’nın
5-6 mil açıklarında çarpışmıştır. Eylül 1926’de mahkeme Türk
kaptanı 4 ay, Fransız kaptanı ise 80 gün hapse mahkûm etmiştir. Fransa, Türk mahkemelerinin yetkisiz olduğunu ileri
sürerek Fransız kaptanın tahliyesini isteyince bu olay iki ülke arasındaki bir soruna dönüşmüştür. Ancak taraflar sorunu Milletlerarası Adalet Divanına götürme konusunda anlaşmışlardır. Divan 7 Eylül 1927’de verdiği kararında Türkiye’yi
haklı bulmuştur.

(Cevap D)

(Cevap D)

14. I. Dünya Savaşı yıllarında (1914-1918) Almanya’dan ve Avusturya-Macaristan’dan borç alınmıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması ile bu borçlar silinmiştir. Lozan Barış Antlaşması ile
Osmanlı Devleti’nin 161 milyon liralık dış borcundan Türkiye’nin payına 105 milyon lira düşmüştür. Türkiye bu borcu
1954 yılında bitirmiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

19. 9 Şubat 1934’te Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya
ve Romanya arasında imzalandı. Bulgaristan burada yer almamıştır. Almanya ve İtalya’nın yayılmacı tehlikesine karşı
kurulan bir birlikteliktir.

15. Türkiye 1952 yılında yani Atatürk’ün ölümünden sonra NATO’ya üye olmuştur (I) Balkan Paktı, (II) Almanya ve İtalya’nın
barışı tehdit eden saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı
birlikte hareket etmek isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından 1934’te kurulmuştur.
Ege Adalarının silahsızlandırılması (III) ise 1923 Lozan Antlaşması’nda alınan bir karardır. Buna göre, ll ve lll. öncülde
verilen bilgiler Atatürk Dönemi’nde yaşanan olaylardır.

(Cevap A)

16. Lozan Antlaşması ile uluslararası bir komisyona bırakılan
Boğazlar, 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Türk
egemenliğine bırakılmıştır. Böylece Boğazlar konusu uluslararası bir mesele olmaktan çıkmıştır. Atatürk’ün paragrafta sözünü ettiğini gelişme de budur.
Montrö Sözleşmesi, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Japonya, SSCB, Yugoslavya, Bulgaristan ve Türkiye arasında
imzalanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)
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20. Kurtuluş Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa ile mücadele
edilmiş, bu sırada Sovyet Rusya TBMM’yi desteklemiştir. Lozan sonrası İngiltere ve Fransa ile Türkiye ilişkilerini geliştirmek istemesi Sovyet Rusya’yı rahatsız etmiştir.
(Cevap B)

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER
5.

Türkiye, uluslararası barışa verdiği önemi göstermek amacıyla;
• 1929’da Briand-Kellog Paktı’na
• 1934’te Balkan Paktı’na
• 1936’da Akdeniz Paktına
• 1937’de Sadabat Paktı’na üye olmuştur.
1 Aralık 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması’na ise Türkiye üye olmamıştır. Bu antlaşma Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap A)

6.

Atatürk “Yurtta sulh, cihanda sulh!” doktrinini ilk kez
1931’de açıklamıştır.
(Cevap B)

1935’te İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve Rodos ile Oniki Ada’yı silahlandırmaya koyulması Akdeniz’de yayılmacı
bir politika izlediğinin göstergesidir. Bu durumda Türkiye,
kendini güvende hissetmeyerek ilgili devletlere birer nota
göndererek Boğazlarla ilgili maddelerin yeniden gözden geçirilmesini istemiştir.
(Cevap B)

3.

Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşan fakat daha sonra
Yunanistan’ın İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istemesinden dolayı sorun olan konu Nüfus mübadelesidir. 1930
yılında Türkiye ve Yunanistan arasında Ankara Antlaşması
imzalanmıştır. Böylece nüfus mübadelesi tam olarak çözüme kavuşmuştur. 1930 tarihli antlaşmaya göre; yerleşme tarihleri ve doğum yerlerine bakılmadan İstanbul Rumları ve
Batı Trakya Türkleri Etabli (sürekli oturan, yerleşik) kapsamına alınmıştır.
(Cevap C)

7.

TARİH SORU BANKASI

2.

Bulgaristan, Romanya’dan Dobruca bölgesini almak istiyordu. Bulgaristan’ın bu revizyonist siyaseti, 1934’te Balkan Antantına imza atmasına engel olmuştur.

Yabancı sermayenin her koşulda kabul edilmesinin, Millî
Mücadele dönemi dış politika ilkelerinden biri olduğu savunulamaz. Çünkü Millî Mücadele liderleri, yabancı sermayeyi şarta bağlamış, ekonomik ihtiyaçlara rağmen bağımsızlık
ilkesinden ödün vermemiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki Türk
hâkimiyeti sağlanmıştır. Hatay’ın ana vatana katılması ile de
Türklerin yoğun yaşadığı bir yer Türkiye’ye katılmıştır. Bu iki
gelişme “millî dış politika” hedeflerine varılmasında etkili olmuştur. İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması’nda ise Misakımillî kapsamında yer alan Musul Irak’a bırakılmıştır. Misakımillî’den taviz verilmiştir.
(Cevap E)

8.

(Cevap C)

Yabancı okullar meselesi bu okulların denetiminin Türkiye
tarafından yapılması kararına Fransa’nın itiraz etmesi üzerine yaşanan bir sorundur. Türkiye bu konuyu bir iç mesele
olarak kabul etmiş ve Fransa’nın olaya müdahalesini reddetmiştir. Yabancı okullar sorunu böylece 1925 yılında çözümlenmiştir.

4.

Balkan Antantı (1934); İtalya ile Almanya’nın yayılmacı ve
saldırgan politikalarına karşılık, Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamak isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından kurulmuştur. Bu antanta göre; devletler birbirinin varlığına saygı gösterecek ve bir dış
saldırı olasılığına karşı karşılıklı olarak sınırların güvenliğini
sağlayacaklardı.
Balkan Antantı dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras
tarafından imzalanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap B)

9.

1929 Dünya İktisadi Bunalımı Türkiye’nin Osmanlı’dan kalma borçlarını ödeyemez duruma gelmesine sebep olmuştur. Bu sırada ABD başkanı Hoover’in 1931’de kendi adını
alan Hoover Moratoryumunu ilan etmesi borçların ödenmesini geciktirme imkânını gündeme getirmiş, Türkiye’de bundan istifade etmek istemiştir. Paris’te yapılan görüşmeler sonunda 22 Haziran 1933’te imzalanan yeni bir antlaşma ile
Osmanlı borçları meselesi hâlledilmiştir.
(Cevap B)
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10. I. Dünya Savaşı 1914–1918, II. Dünya Savaşı 1939–1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Oysa Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması 1950-1953 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi 1952 yılında NATO’ya kabul edilmesinde etkili olmuştur.
(Cevap D)

Test • 5

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

16. 1930 yılından sonra Türkiye’nin uluslararası politikada ağırlığını hissettirmesi, barışçı bir politika izlemesi ve Batılı devletlerle sorunlarını halletmesi Milletler Cemiyetine üyelik için
davet edilmesini sağlamıştır. Cemiyet 6 Temmuz 1932 tarihli genel kurulunda İspanya temsilcisinin teklifi ile Türkiye’yi
davete karar vermiştir. TBMM, 9 Temmuzda daveti kabul etmiş, 18 Temmuz 1932’de alınan genel kurul kararıyla Milletler Cemiyetine üye olmuştur.
(Cevap D)

11. 1930 yılından itibaren dünyada özellikle Avrupa’da savaş
tehdidi yeniden artmaya başlamıştır. Almanya ve İtalya’nın
ırkçı ve saldırgan tutumları Hitler ve Mussolini gibi liderler ile
üst düzeye çıkmıştı. Mustafa Kemal paragrafta verilen sözleriyle bu liderleri eleştirmiştir.

17. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye; Hatay sorunu, Boğazlar, lrak sınırı, nüfus mübadelesi konularında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek için Milletler Cemiyetine başvurmuştur. Ancak yabancı okullar sorununu Türkiye iç meselesi saydığı için başka devletleri karıştırmamıştır.

(Cevap A)

12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi bağımsızlığını sağladıktan sonra içte ve dışta bazı sorunlarla uğraşmak zorunda
kalmıştır. Ancak seçim sisteminin değişmesi devlet için sorun olmaktan öte demokrasiyi güçlendirmek amacıyla yapılan önemli gelişmelerdendir.

(Cevap C)

13. 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan’ın yakınlaşmasının amaçları arasında karşılıklı olarak olası tehlikelere karşı birlikte hareket etme düşüncesi yatar. Bu tehlikelerden bahsedersek
ll. Dünya Savaşı tehdidinden dolayı İtalya’nın yayılmacı politikası (l) ve Balkanlar’dan Bulgaristan’ın savaş sonrası çizilen sınırları tanımamasıdır (ll). SSCB 1934 yılında Milletler
Cemiyeti’ne üye olmuştur. Ancak bu durumun Türk-Yunan
ilişkilerine etkisi olmamıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

18. Vagon-Li Olayı; Fransızlara ait bir şirkette çalışan Türk işçinin Türkçe konuşmasından dolayı işten çıkarılmasına karşı
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı protestodur (l).
Bu olay Türk milletinin bilinçli bir biçimde diline sahip çıktığını göstermesi açısından önemlidir.
(Cevap A)

19. Lozan Antlaşması ile Boğazları’nın yönetimi bir komisyona
bırakılmıştı. Almanya’nın saldırgan politikası Mustafa Kemal’i
harekete geçirmiş ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936)
ile boğazların yönetimi tamamen Türkiye’ye geçmiştir.

(Cevap D)

(Cevap B)

14. Türkiye ile Yunanistan arasında; Kıbrıs, nüfus mübadelesi
(etabli sorunu), kıta sahanlığı, Ege Adalarının silahsızlandırılması konularında sorunlar yaşanmıştır. Bunların dışında
Osmanlı borçları Fransa’yla sorun oluşturmuştur.
(Cevap B)

15. Balkan Antantı; ll. Dünya Savaşı tehlikesine karşı Balkan devletlerinin sınırlarını korumak amacıyla 1934 yılında imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma Türkiye, Yunanistan, Romanya ve
Yugoslovya arasında imzalanmıştır. Pakta katılmayan iki Balkan Devleti Bulgaristan ve Arnavutluk’tur.

KAPLAN AKADEMİ

20. Milletler Cemiyeti’nde görüşülen konular,
• Musul aleyhimize
• Boğazlar lehimize,
• Hatay lehimize,
• Bozkurt Lotus lehimize çözüldü.
Nüfus mübadelesi ise cemiyette çözülememiştir.

(Cevap B)

(Cevap B)
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Briand–Kellog Paktı savaşın ulusal politika olarak kullanılmasını yasaklayan bir anlaşmadır. Sorunları barışçı yollarla
çözmek amacıyla 1928’de imzalanmış; ancak etkili olamamıştır. Türkiye bu pakta 1929’da dahil olmuştur.
(Cevap C)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6
Lozan Barış Antlaşması’nda boğazların yönetimi başkanı
Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Türkiye
için boğazlarda her iki yakasında da asker bulundurmama
şartı getirilmiştir. 1936 yılında yapılan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmış, asker
bulundurmama şartı kaldırılmıştır. Boğazlardan geçiş tüm ticaret gemilerine açık olurken savaş gemileri zaman ve ağırlık bakımından sınırlandırılmıştır.
(Cevap D)

2.

7.

Dış borçların ödenme şekli (l) ile yabancı okullar sorunu (ll)
Lozan’dan sonra Fransa’yla aramızda sorun oluştursa da
bu meseleler barışçı yollarla çözülmüştür. Ancak, azınlıklar
(lll) meselesi bizim Yunanistan’la görüştüğümüz konudur.
(Cevap D)

Atatürk’e göre; uluslararası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle
ve genel çıkarlar adına karşılıklı fedakârlık yolu ile hâlledilebilir. Yurtta barış; dünyada barış ilkesini dış politikanın temel
taşı hâline getiren Atatürk, uluslar arası ilişkilerde karşılıklı
güven ve saygıyı amaçlayan açık ve samimi politikanın en
ateşli taraftarıdır. Bu çerçevede Atatürk paragraftaki sözünde, ulusların birbirlerine önyargısız davranmaları (l) ve barışa yönelik her türlü girişimi desteklemeleri gerektiğini vurgulamıştır (ll).
(Cevap D)

Türkiye, Boğazlar rejiminin değişiklik yapma talebini ilk defa 1933 Londra Silahsızlanma Konferansında dile getirmiştir. İtalya dışında Lozan Antlaşması’nı imzalayan devletlerin
katıldığı Montrö Konferansı sonunda bu konu tartışılmış ve
, Boğazları tahkim etme konusunda Türkiye’ye tam yetki veren Montrö Sözleşmesi imzalanmıştır.
(Cevap C)

8.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

9.

4.

l ve ll. öncüllerde yer alan gelişmeler Hatay’ın 1939’da ana
vatana katılmasında etkili olan gelişmelerdir. Fakat lll. öncülün gerçekleşme tarihi 1934 olduğu için Hatay’ın Anavatana
katılmasında bir etkisi yoktur.

10. 1923–1932 arasında Türkiye ile ABD arasında Lozan Antlaşması’nın onaylanması sorunu yaşanmıştır. İngiltere ile Musul, Yunanistan ile Mübadele sorunları yaşanmıştır. Fransa
ise 1923-1932 yılları arasında en çok sorun yaşanan ülkedir. Fakat 1923–1938 arası en sorunsuz ilişkiler Sovyet Rusya ile gerçekleşmiştir.

İngiltere egemenliği altındaki Avustralya, Kanada, Yeni
Zelanda, Güney Afrika ve Hindistan ile birlikte toplamda
altı oya sahipti. Bu sebeple Milletler Cemiyetinin en güçlü üyesi durumundaydı.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Lozan Antlaşması’nda Musul Meselesi çözümlenememiştir.
1924 yılında Türkiye Milletler Cemiyetine müracaat etmiş ve
Musul’la ilgili girişimlerde bulunmuştur. Fakat bu meselede
İngiltere’nin Milletler Cemiyetindeki etkisinden dolayı (ll) iki
devlet arasındaki görüşmelere bırakılmıştır. İşte bu sırada
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ülkenin rejimini tehdit eden
Şeyh Sait Ayaklanması ortaya çıkmış (l) ve Türkiye bu kargaşa esnasında İngilizlerle yaptığı 1926 Ankara Antlaşması’yla Musul’u lrak’a bırakmıştır.

TBMM Hükûmeti, ilk yurt dışı temsilciliğini Azerbaycan’da
açmıştır. 1921’de TBMM Hükûmeti, Memduh Şevket Esendal’ı ortaelçi olarak Bakü’ye göndermiştir. Fakat bu temsilcilik büyükelçilik değil, ortaelçilik düzeyindedir.
(Cevap D)

(Cevap D)

5.

Yurt gezisi, ülke sınırları içerisinde yapılan geziyi ifade eder.
Dolayısıyla Gaziantep, Antalya, Mersin ve Adana illeri yurt
gezisi çevresinde değerlendirilir. Çünkü bu iller Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Fakat 1923–1938 yılları arasında Atatürk’ün Hatay’a yurt gezisi yapması düşünülemez.
Çünkü Hatay bu tarihlerde Türkiye sınırları içinde yer almamaktadır. Hatay Türkiye’ye 1939’da katılmıştır.

(Cevap D)

11. Musul sorunu gündemdeyken Türkiye’de iki isyan olmuştur.
İlki 1924’te gerçekleşen Nasturi İsyanı ikincisi 1925’te gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı İngiliz kışkırtmasıyla yaşanan bu
isyanlar sonucunda İngiltere büyük bir avantaj elde ederek
Musul’un Irak yönetimine bırakılmasını sağlamıştır.
(Cevap A)
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12. Kore Savaşı 1950-1953 yılları arasında meydana gelmiştir.
Kore’nin kuzeyinde SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti, güneyinde ise ABD destekli Güney Kore Cumhuriyeti
kurulmuştu. 1950’de SSCB’nin talimatıyla Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırdı. Bu saldırıdan sonra ABD’nin başını çektiği Birleşmiş Milletler kuvveti oluşturuldu. Türkiye bu kuvvete bir tugay askerle katıldı. Taraflar 1953 yılına kadar süren
savaşta birbirine üstünlük sağlayamadı.

Test • 6

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

17. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında Nüfus Mübadelesi (l) sorunu, Kıbrıs sorunu, Batı Trakya
sorunu, kıta sahanlığı sorunu yaşanmıştır. Soruda verilen öncüllerden Nüfus Mübadelesi 1923-1930 yılları arası Kıbrıs
Sorunu (ll) ise 1954’ten itibaren yaşanmıştır. Dış borçlar konusu Fransa ile sorun olmuştur.
(Cevap D)

Kore Savaşı sırasında Türkiye’de Demokrat Parti Hükümeti görev yapmaktaydı ve asker TBMM onayı alınmaksızın Kore’ye gönderildi.
(Cevap D)

18. Bozkurt–Lotus olayı (l) Türk gemisi Bozkurt ile Fransız Lotus’un boğazda çarpışması sonucu Lotus gemi kaptanının
Türkiye’de yargılanmasına Fransa’nın karşı çıkması üzerine
yaşanmıştır. Milletler Cemiyeti Türkiye’nin haklılığını onaylamıştır. Lozan’da takside bağlanan Osmanlı’dan kalan borçları (ll) Türkiye 1929 Dünya ekonomik krizinden dolayı ödemekte zorlanınca Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur. Savaş tazminatı konusunda Fransa ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

13. Uluslararası eşitlik, bizim başka ülkelerde sahip olmadığımız ayrıcalıklara diğer devletlerin de bizim ülkemizde sahip
olmaması durumunu gerektirir. Dolayısıyla kapitülasyonların kaldırılması ve yabancı okulların devlet kontrolüne alınması hususunda iç hukuk açısından eşitlik ilkesi gözetilmiştir.
(Cevap E)

(Cevap D)
TARİH SORU BANKASI

14. Lozan Barış Antlaşması’nda “Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek, İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki
Türkler hariç diğerleri yer değiştirecektir.” şeklinde karar alınmıştır. Daha sonraki dönemde Yunanistan Anadolu’da daha
fazla Rum bırakmak isteyince Türkiye bunların etabli (yerleşik) olmadığını söyleyerek duruma karşı çıkmıştır. Türkiye ile
Yunanistan arasındaki Nüfus Mübadelesi sorunu 10 Haziran
1930’da Ankara Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştur.

19. Hatay, Musul Meselesi’nden yaklaşık 13 yıl sonra 1939’da
Türkiye’ye katılmıştır. Yani bir “sebep” olarak düşünülemez.
Lozan Konferans’ında, ikili görüşmelerde ve Milletler Cemiyeti’nde çözülemeyen Musul Meselesi ancak 1926 Ankara
Anlaşması’yla çözüme kavuşmuştur. B, C, D, E seçeneklerinde verilenler bu gelişmenin nedenleri arasındadır.

(Cevap A)

15. 1936 Montrö Sözleşmesi’yle, Lozan Antlaşması’nda belirtilen bayrağı ve bütçesi ayrı Boğazlar komisyonu kaldırılmış
ve Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edilmiştir.

(Cevap A)

16. 1930 ile 1939 yılları arasında İtalya ve Almanya’nın dünya
barışını tehdit eden saldırgan durumuna karşı her devlet ve
bölge kendisine göre tedbirler almıştır. Bu amaçla Balkanlarda bölge ülkeleri Balkan Antantı’nı kurarken doğudaki ülkeler Sadabat Paktı’nı kurmuşlardır. Türkiye, İran, Afganistan ve lrak’ın dahil olduğu Sadabat Paktında Pakistan yer
almamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. On İki Ada’nın (I) Lozan’da İtalya’ya ait olduğu kabul edilmiş ancak 1947’de adalar Yunanistan’a verilmiştir. Nüfus
Mübadelesi (ll) 1923-1930 yılları arası Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmuş dostlukla çözüme kavuşmuştur.
Kıta Sahanlığı Sorunu (lll) Türkiye-Yunanistan arasında sorundur. Günümüzde de bundan dolayı bazı sorunlar yaşanmaktadır. Yabancı Okullar (lV) Fransa ile sorun olmuştur.
(Cevap C)

264

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER
İsveçli Diplomat Sandler’in hazırladığı Rapor Hatay’la ilgilidir. Sandler Raporu’nda Hatay için özel bir statü hazırlanmasının gerektiği belirtiliyordu. Uzmanlarca hazırlanacak bu
statüde, Hatay’ın “Ayrı Varlık” sayılması, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise Suriye’ye bağlı olması ve Suriye’nin Milletler Cemiyeti’nin kararını almadan bu bağımsızlığı giderecek bir uygulamaya giremeyeceği vurgulanmıştır.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Yunan nüfus mübadelesine ilişkin sözleşmede İstanbul’da oturan Rumlar ve Batı Trakya’da
oturan Müslümanlar mübadele dışı bırakılmıştır. Buna göre, İstanbul Belediyesi sınırları içinde, 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros mütarekesinden önce yerleşmiş (etabli) bulunan
bütün Rumlar, “İstanbul’da oturan Rumlar” olarak sayılmışlardır. 1913 tarihli Bükreş Antlaşması’nın belirlediği sınır çizgisinin doğusundaki bölgeye yerleşmiş bulunan Müslümanlar ise, Batı Trakya’da oturan Müslümanlar olarak sayılmışlardır.

Bozkurt Lotus davasında Türkiye’nin avukatlığını yapan devlet adamı Mahmut Esat Bey’dir. Mahmut Esat Bey, Türkiye’de hukuki temellerin atılmasında öncü olmuş isimlerdendir. 1924–1930 yılları arasında Adalet bakanı olarak görev
yapmıştır.
Mahmut Esat Bey Bozkurt–Lotus davasında başarılı olunca, 1934’te Soyadı Kanunu ile kendisine Bozkurt soyadı
verilmiştir.
(Cevap D)

7.

A, C, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler 1930–1938 arası
dönemde meydana gelmiştir. Fakat Türkiye Litvinov Protokolü’nü 1929’da imzalamıştır.
(Cevap B)

3.

Türkiye; Yunanistan’la arasında problem olan nüfus mübadelesi, İtalya ile Meis Adası etrafındaki Adacıklar Sorunu ve
Fransa ile Hatay Sorunu konularında çözüm bulmak amacıyla Lahey Adalet Divanı’na başvurmuştur.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

Türkiye, Lozan’dan sonra bazı devletlerle sorunlar yaşamıştır. Bu sorunlar ve devlet eşleştirmeleri A, B, C, D seçeneklerinde doğru olarak verilmiştir. Türkiye, Sovyet Rusya ile
Batum sorunu yaşamamıştır. 16 Mart 1921 tarihli Moskova
Antlaşması ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır. Bunun karşılığında Rusya, Misak-ı Millî’yi tanımıştır.
(Cevap E)

9.
4.

Osmanlı dış borcunun alacaklı devletlere göre dağılımı düşünüldüğünde en fazla dış borcun Fransa’ya olduğu söylenebilir. Bundan sonra sırasıyla Almanya, Belçika, İngiltere,
İtalya, Avusturya-Macaristan ve diğer devletler gelir.

İsmet İnönü: 26 Ekim 1922-22 Kasım 1924
Şükrü Kaya: 22 Kasım 1924-3 Mart 1925
Tevfik Rüştü Aras: 4 Mart 1925-11 Kasım 1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

(Cevap C)

1934 Balkan Antantına Arnavutluk’un da katılması istenmiştir. Fakat İtalyan nüfuzu ve baskısı altında olan Arnavutluk
Balkan Antantına katılmamıştır.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Verilen isimlerin hepsi de Atatürk döneminde Dış işleri bakanlığı görevi yapmıştır.

(Cevap E)

10. Razgrad ve Wagon-Lits olayları İstanbul’da Türk gençleri tarafından protesto edilmiştir. Nyon Konferansı ise İtalyan saldırısına karşı ticaret gemilerinin güvenliği için düzenlenmiştir. Ancak Razgrad olayı Yunanistan’da değil Bulgaristan’da
yaşanmıştır.
(Cevap D)
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11. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler doğrudur. Fakat A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü Türkiye Misakımillî sınırlarını tam olarak gerçekleştirememiş, Musul’u kaybetmiştir.
(Cevap A)

Test • 7

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

16. Seçeneklerde verilen her üç meselede de Türkiye Milletler
Cemiyeti’ne müracaat etmiş ancak sonuç alamamıştır. Bu
konular daha sonra ilgili devletler tarafından ikili görüşmelerle çözüme kavuşmuştur.
(Cevap E)

17. Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini
TBMM’ye vermesiyle batı sınırı kesinlik kazandı (l). Doğu sınırı Kars Antlaşması’yla kesinlik kazandı (ll). lrak sınırı ise
1926 Ankara Antlaşması’yla kesinlik kazandı (lV). Fakat Suriye sınırı Atatürk Dönemi’nde kesinlik kazanmadı. Suriye sınırı Hatay’ın 1939’da ana vatana katılmasıyla kesinlik kazandı.

12. Musul meselesinden dolayı gerilen Türk-İngiliz ilişkileri, Türkiye’nin Briand-Kellog Paktı’na üye olmasıyla düzelmeye
başlamıştır. Milletler Cemiyeti’ne üyelikte Türkiye’nin İngiltere ile olan ilişkilerine olumlu katkı yapmıştır.
(Cevap D)

13. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde 1924 Paris ve 1928 Amsterdam
Olimpiyatlarına katılmıştır. 1932’de düzenlenen Los Angeles
Olimpiyatlarına, yolun uzaklığı ve masraflar yüzünden Türkiye katılmamıştır.
Türkiye Milli Futbol Takımı ilk kez 1924 yılı olimpiyatında
yer almıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

14. Lozan Antlaşması’na göre Boğazlar bölgesinin güvenliğini
Milletler Cemiyeti sağlayacaktı. Fakat Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi, İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi Milletler
Cemiyetinin bu işi yapamayacağını gösterdi. Bu gelişmeler
üzerine Türkiye isteklerini kabul ettirmekte zorlanmamıştır.

18. Türkiye 1933 yılında Milletler Cemiyetine üye olmuştur. Bu
durum iç politikada güçlenmeyi o kadar etkilemez. A, B, D
ve E şıklarında verilen sorunların birer birer çözülmesi iç politikada Türkiye’yi güçlendirmiştir.
(Cevap C)

19. Nüfus Mübadelesi Yunanistan’la yaşanan sorunken, dış borçlar ve yabancı okullar meselesi Fransa ile yaşanmıştır. Türkiye yabancı okulları iç mesele olarak görüp Fransa ile görüşmemiştir.
(Cevap D)

15. Etabli meselesinde yerleşme ve doğum tarihlerine bakmadan İstanbul’daki Rumlar yerleşik sayılmıştır. Böylece İstanbul’da daha fazla Rum bırakılmıştır. Yani aleyhimize sonuçlanan bir meseledir. Musul konusunda da Milletler Cemiyeti Konseyi Türkiye’nin aleyhine karar vermiştir. Türkiye Milletler Cemiyetine üye olmadığı ve içeride Şeyh Sait isyanıyla uğraştığı için konseyin kararını kabul etmek zorunda kalmıştır. 1926’da imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul Irak’a
bırakılmıştır. Bozkurt-Lotus davasında, divan 7 Eylül 1927’de
verdiği kararla Türkiye’yi haklı bulmuş ve dava Türkiye lehine sonuçlanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

20. Fransa’nın Suriye Mandası 9 Eylül 1936’daki antlaşmayla
sonlandı. Hatay Suriye sınırları içinde kaldı ve Türk halkının
durumu tehlikeye düşünce Türkiye Milletler Cemiyeti’ne gitti. Cemiyet 3 gözlemciyi Hatay’a gönderdi. İsveçli Sandler
Raportör olarak raporu hazırladı. Bunun üzerine rapor üzerine Hatay’a özel bir yönetim tanındı.
(Cevap E)

(Cevap C)
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B, C, D ve E şıkları Musul’un elimizden çıkmasına sebep oldu diyebiliriz. Hatay, Türkiye sınırlarına 1939’da katıldığı için
Musul elimizden 1926’da çıktığından A şıkkını sayamayız.
(Cevap A)

2.

6.

Nüfus Mübadelesi ve Kıta sahanlığı Türkiye ile Yunanistan
arasında sorun olmaya devam etmiştir. Yabancı okullar zaten Fransa ile gündeme gelmiştir.

Hatay meselesi ve Boğazlar meselesi Türkiye’nin lehine çözülmüşken Musul aleyhimize çözülmüştür.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

7.

(Cevap C)

Birleşmiş Milletler 1945’te kuruldu. Milletler Cemiyeti 1932’de
üye olduk. Sadabat Paktı 1937’de kuruldu. NATO’ya 1952’de
üye olduk. Balkan Antantı 1934’te kuruldu. II, III ve V Atatürk
Dönemi’dir.
(Cevap D)

Haliç Konferansı 1924’te yapıldı. Fethi Okyar Türkiye’yi temsilen Musul meselesi için toplanan konferansa katıldı.
“Brüksel Sınırı” olarak 1924’te geçici bir Türkiye-Irak sınırı
çizildi. 1926 Ankara Antlaşması ile Musul sorunu çözüldü.
(Cevap E)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

A, B, D ve E şıkları doğru ifadeler iken C şıkkı yanlıştır. Locarno Antlaşması’na Türkiye imza atmamıştır. İmzalayan devletler; Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve
Çekoslovakya’dır.

Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumuna karşı Balkan Antantı ve Sadabat Paktı kurularak uluslararası prestijini Türkiye artırdı. 1936’da ise boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakıldı.
(Cevap C)

9.

Musul Meselesi için toplanan Haliç Konferansı’na Fethi Okyar katıldı. İngiliz temsilci ise Sir Percy Cox’tur.
(Cevap C)

5.

Kore Savaşı’na asker gönderme 1952, Birleşmiş Milletlere
üye olma 1945, Hatay’ın Anavatan’a katılması 1939’dur. Kronolojik olarak III, II ve I şeklindedir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)
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10. Türkiye 1932’de İspanya’nın girişimi, Yunanistan’ın desteği
ile Cemiyet-i Akvam’a üye olmuştur.
(Cevap D)
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Test • 8

Akdeniz Paktı’nın diğer adı Akdeniz İttifakı’dır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

11. İtalya’nın yayılmacılığına karşı 1936’da kurulan örgüte Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya katıldı.

16. Cemiyet-i Akvam’ın Musul konusunda taraflı davranması Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne mesafeli davranmasına sebep
olmuştur.
(Cevap E)

17. Türkiye Fransa ile yaşanan yabancı okullar meselesini bir iç
sorun olarak gördüğü için görüşmeyi dahi reddetmiştir.

12. 1936 Montrö Boğazlar Konferansı’na Almanya katılmamıştır. Zaten Türkiye’de Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikası karşısında bu girişimde bulunmuştur.

(Cevap E)

(Cevap B)

(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

13. Yunanistan’ın İtalya’ya yaklaşması ve 1937’de Yugoslavya
ile Bulgaristan’ın dostluk antlaşması yapması Balkan Antantı’nı zayıflatan gelişmelerdir.

18. Milletler Cemiyeti’nin kurulması uluslararası sorunları barışçıl yönden çözmeyi amaçlayan bir düşüncedir. Türkiye’de
barışçıl olduğunu göstermek için Milletler Cemiyeti’ne üye
olmuştur.
(Cevap B)

19. Türkiye Musul meselesinden dolayı Milletler Cemiyeti’ne olan
güven zayıflığı yaşamıştır. Bu durum ise Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’a girişini geciktirmiştir.
14. 1933 Londra Silahsızlanma Konferansı’nda Türkiye boğazlar konusunu ilk kez gündeme getirmiştir.

(Cevap A)

15. Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler Türkiye, İran, Irak ve
Afganistan’dır. Afganistan’ın üyeliği SSCB’nin önerisiyle gerçekleşti.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)
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20. 10 Haziran 1930 yılında Ankara’da bir antlaşma imzalanarak, doğum yerleri ve geliş tarihlerine bakılmaksızın İstanbul’da bulunan Rumlar mübadelenin dışında tutulmuştur.
(Cevap A)
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Sadabat Paktı ile Irak, Balkan Antantı ile Yunanistan ile işbirliği içine giren Türkiye, Hatay meselesinden dolayı Suriye
ile işbirliği içine girmemiştir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9

Balkan Antantı’na Bulgaristan ve Arnavutluk katılmamıştır.
Arnavutluk İtalya’nın baskısı altında kaldığı için Bulgaristan
ise Dobruca Meselesi ve Büyük Bulgaristan hayaliyle katılmamıştır.

(Cevap B)

7.

(Cevap A)

Yabancı okullar meselesini Türkiye bir iç sorun olarak gördüğü için egemenlik haklarına müdahale olmasın diye görüşmeyi dahi reddetmiştir.
(Cevap B)

4.

Şeyh Sait Ayaklanması ve İngiltere’nin Milletler Cemiyeti’ni
kendi çıkarları doğrultusunda kullanması Musul’u kaybetmemizin en büyük nedenidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası zaten 1930’da kapanmıştır.
(Cevap E)

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Fransa ile yaşanan sorunlar arasında A, C, D ve E şıkları vardır. Suriye sınırı ise 1936’ya kadar sorun olmamıştır. Fransa’nın Suriye’den mandasını kaldırmasından sonra gündeme gelmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrası Varşova Paktı ve NATO doğu ve batı bloklaşmasının bir sonucudur. Doğu blokunun başı SSCB,
batı blokunun başı ise ABD olmuştur.

(Cevap B)

9.

(Cevap A)

Türkiye, yabancı okullar konusunda aldığı kararlara diğer
devletleri karıştırmayarak iç işlerine müdahale ettirmemiş,
bu sorunu bir iç mesele sayıp görüşme konusu dahi yapmamıştır.

II. Dünya Savaşı’nın çıkma ihtimaline karşı Türkiye, İran, Irak
ve Afganistan arasında Sadabat Paktı kurulmuştur. İkinci
Dünya Savaşı sonrasına kadar varlığını sürdüren Pakt 1955
Bağdat Paktı ile önemini yitirdi.
(Cevap D)

Balkan Antantı 1934
Kellog-Briand Paktı 1928
Sadabat Paktı 1937
Kronolojiık olarak I ve II Habeşistan saldırısı öncesidir. Sadabat Paktı ise 1937’de olmuştur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

5.
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10. Yeni bir devlet olarak Türkiye uluslararası alanda saygınlığını artırmak ve barışçıl politikalar üretmek gayesiyle uluslararası ilişkiler kurmuştur. Bu durum Musul Meselesi ile ilgili
değildir.
(Cevap C)
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Yukarıdaki üç antlaşmada da Mısak-ı Milli’den taviz vardır.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

11. Moskova ile Batum, Ankara (1921) Hatay, Ankara (1926) Musul

16. Her devletin sorunlarını kendi yöntemiyle çözmesi Atatürk’ün
bu sözüyle bağdaşmaz. Çünkü her ülke uluslararası hukuk
çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
(Cevap D)

17. Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat
Paktı’nın yapılması II. Dünya Savaşı başlaması tehlikesine
karşı yapılmıştır.

(Cevap B)

(Cevap A)

13. Yunanistan’ın İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istemesi nüfus mübadelesi sorununun uzamasına sebep olmuştur. Yunanistan 1930 yapılan antlaşmayla da bu isteğine kavuşmuştur.

18. Musul, Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. Musul sorununu her ne kadar İngiltere ile çözmüş olsak da Musul, Irak sınırı içindedir.

(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

12. 1921 Ankara Antlaşması ile Misak-ı Milli sınırlarında olan Hatay elimizden çıkmıştır. Türkiye Hatay’ı tekrar Anavatana katmak için büyük gayret sarfetmiştir.

14. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yönetimi ve güvenliği Türkiye’ye bırakılmış ancak ticaret gemilerinin serbestçe geçebileceği her iki antlaşmada da yer almıştır.

(Cevap B)

19. A, B, C ve E seçenekleri Türkiye’nin lehine çözülmüş, ancak
Musul aleyhine çözülmüştür.
(Cevap D)

15. A, B, D ve E seçenekleri Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan durumları ortadan kaldırmıştır. Nüfus mübadelesi
ise karşılıklı eşit ilişkiler çerçevesinde yapılmıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)
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20. 1937’de saldırgan politika izleyen İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi üzerine Türkiye İtalya’yı protesto etmiştir.
(Cevap D)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA

Test • 1

DÜNYA
Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen ihtilalden sonra yeni yönetim savaştan çekilmek için İttifak devletlerine barış önerisinde bulunmuştur. Aralık 1917 yılında başlayan görüşmeler 3 Mart 1918’de Brest Litowsk antlaşmasıyla son bulmuştur. Antlaşma Sovyet Rusya ile Almanya, Avusturya–Macaristan, Osmanlı Devleti, Bulgaristan arasında yapılmıştır.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap B)

7.

Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 1949’da ABD ve Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş, askerî siyasal ortaklık öngören
bir örgütlenmedir. Günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir.

(Cevap C)

4.

TARİH SORU BANKASI

Paris Konferansı, I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek
ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının
imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da toplanmıştır. Bu konferansta 1815 Viyana Kongresi’nin aksine milliyetçilik ilkesi önemsenmiştir.

A, C, D ve E seçeneklerinde ifade edilenlerin Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesine katkısı olmuştur. Fakat Musul meselesi iki devlet arasında çetin siyasi müzakerelere ve isyanlara
(1924 Nasturi ve 1925 Şeyh Sait) neden olmuştur. Dolayısıyla bu durumun Türk-İngiliz ilişkilerine olumlu etkisi olmamıştır.

Köy Enstitülerinin kurulmasına dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel öncülük etmiştir. Hasan Ali Yücel,
şair Can Yücel’in babasıdır.

ABD, 1823 yılında kongrede kabul edilen Monroe Doktriniyle Avrupa sorunlarına karışmamayı bir dış siyaset ilkesi olarak kabul etmiştir. Bu doktrin II. Dünya Savaşı’na kadar ABD
tarafından uygulanmaya devam etmiş ve İngiltere ile Fransa’nın Orta Doğu’da rahatça hareket etmesine imkan vermiştir.
(Cevap A)

Yalta Konferansı, ll. Dünya Savaşı sonunda değişen dengeleri yeniden sağlamak amacıyla toplanmıştır. Konferans, 4
Şubat–11 Şubat 1945 tarihleri arasında Müttefik Devlet liderleri Churchill, Roosevelt ve Stalin arasında gerçekleşmiştir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

Atatürk Dönemi, 1919–1938 yıllarını kapsayan dönemdir.
Köy Enstitüleri, devletin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 1940 yılında yani Atatürk’ün ölümünden sonra kurulmuştur. Bu enstitüler, Anadolu köylerinden ilkokul mezunu,
zeki çocukların alınıp yetiştirilmesi ve tekrar köylere gönderilmesi esasına dayanmaktadır.

8.

9.

(Cevap B)

5.

Balkan Antantı’nın imzalanması (1934), Milletler Cemiyeti’ne
üyelik 1932, Briand-Kellog Paktı’na üyelik 1929’da, Sadabat
Paktı’na üyelik 1937 yıllarında gerçekleşmiştir. Ancak Hatay
1939’da anavatana katılmıştır.
(Cevap E)

(Cevap B)

3.

l. Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın ödeyeceği savaş tazminatı sorununu çözen uygulama Dawes Planıdır. Bu plan
Almanya-Fransa ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olurken;
Locarno Antlaşması’na giden yolu da açmıştır.

(Cevap A)

10. Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında Kore Savaşı’na katılması ve asker göndermesi etkili olmuştur (1952). Kıbrıs barış
harekâtı 1974’te yapılmıştır. Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na ise 1945’te üye olmuştur.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasındadır.
(Cevap B)
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11. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde tepkilere neden olmuştur. Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi Türkiye’ye ambargo kararı almıştır.
Buna karşılık Türkiye, Sovyetler ve Arap dünyası ile yakın
ilişkiler geliştirmeye çalışmıştır.
Ağustos 1960’ta bağımsız olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanlığını Rum lider Makarios, yardımcılığını
ise Fazıl Küçük yapmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

DÜNYA

Test • 1
16. Devletçilik, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için özel
sermayenin yetmediği durumlarda devletin sanayileşme işini kendinin yapmasıdır. Bu ilke, millî ekonomi içinde devletin rolünün en asgariye indirilmesi veya tamamen kaldırılması anlamına gelen özelleştirme kavramıyla taban tabana zıttır. Türkiye’de özelleştirme yönünde yapılan hamleler de 20.
yüzyılın son anlarına rastlar. Dolayısıyla KİT’lerin özelleştirilmesi, ll. Dünya Savaşı sonrası uygulanan bir politika değildir.
(Cevap C)

12. I. Körfez Savaşı 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle
başlamıştır. 1980-1988 yılları arasında İran ile yaşadığı savaşın ekonomik yükünden kurtulmak isteyen Irak, 1990’da
Kuveyt’i işgal etmiş ve bu ülkeyi topraklarına kattığını ilan etmiştir. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin ve
Körfez ülkelerinin yaptığı karşı saldırı sonucu barış yapmaya mecbur kalmıştır. Anlaşma şartlarının başında da Irak’ın
nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan arındırılması gelmekteydi. Irak’ın bu konudaki barış şartlarına uymaması
2003 yılında II. Körfez Savaşı’nın başlamasına sebep olarak
gösterilmiştir.

17. Hatay, Fransa’yla imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa
yönetimindeki Suriye’ye bırakılmıştı. Fransa’nın, 1936 yılında Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmasıyla Hatay
Sorunu tekrar gündeme geldi. Bu konuyla ilgili yapılan tüm
görüşmelerde İngiltere Türkiye’yi destekledi. Bunun nedeni
ise Ortadoğu siyasetinde etkin olmak isteyen İngiltere’nin
bölgede, güçlü bir Fransa yerine güçsüz bir Türkiye’yi çıkarlarına daha uygun bulmasıdır. NATO üyeliği ve Kore Savaşı 1950’li yıllardan sonraki gelişmelerdir. Bu nedenle Hatay
sorununa herhangi bir etkileri olmamıştır.

(Cevap C)

13. ll. Dünya Savaşı’nın Balkanlara sıçramasıyla tüm dengeler
altüst olmuş ve Balkan Paktı işlevini yitirmiştir.
Sadabat Paktı 1980 İran–lrak Savaşı’yla fiilen sona ermiştir.
Avrupa Konseyi günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan-Azerbaycan arasında
1988’den beri yaşanan bir sorundur. Bölge günümüzde halen Ermenistan işgali altındadır.
(Cevap C)

14. Akdeniz’de görülen korsanlık hareketlerine karşı ortak bir
yaklaşım sergilemek isteyen ülkeler, 1937’de İsviçre’nin Nyon
kentinde toplanan iki günlük bir konferansta bir araya gelmişlerdir. Konferansa Türkiye, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Mısır, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya katılmıştır. Konferans sonunda Nyon Antlaşması adında bir anlaşma imzalanmış ve Akdeniz’deki korsanlık hareketlerine karşı ortak
hareket kararı alınmıştır.

19. Batı Trakya ve Patrikhane Yunanistan, Hatay, Fransa, Musul,
İngiltere ile ilgili konulardır. Türkiye–İtalya ilişkileri ile ilgili
olan Meis Adası’dır. Çünkü Lozan Antlaşması ile Rodos ve
12 Ada ile birlikte Meis Adası İtalya’ya bırakılmıştır.
(Cevap A)

15.

l. Balkanlar ve Kafkaslar coğrafi konumları ve stratejik yönden hep önemini korumuşlardır.
ll. Sürekli mücadele alanı içerisinde yer aldığı için hep değişime sebep olmuş, bundan dolayı kavimlerin kaynaşmalarını engellemiştir.
lll. Ticaret yolları ve geçiş noktalarında yer aldığı için büyük
devletlerin çıkar çatışma alanlarından biri olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

20. 8 Temmuz 1937’de imzalanan Sadabat Paktı’nda; ortak sınırların dokunulmazlığı, iç işlerine müdahale etmeme, uluslararası anlaşmazlıklarda fikir alış-verişi, paktın süresi konusu yer almıştır. Fakat Briand-Kellog Paktı’na uymaları konusunda madde yoktur.
(Cevap C)

272

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA

Test • 2

DÜNYA
İki savaş arası dönemde dünya ülkelerinde siyasal gelişmişliğin, sosyal adalet anlayışının ve ülkelerin ekonomik alanda refah seviyesinin yükselmesinin temelinde benimsenen
liberal devlet anlayışı vardır. Liberal devlet anlayışı hem demokratik hem de ekonomik gelişmişliğin sağlanmasında
önemli bir faktördür.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Kara Perşembe olarak bilinen ekonomik buhran 24 Ekim
1929 Perşembe günü ABD’de borsanın dibe vurmasıyla başlamıştır. Ekonomik kriz dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin yarı yarıya azalmasına sebep olmuştur. Bunalımın etkileri başta ABD olmak üzere tüm dünyada II. Dünya Savaşı’na kadar yaklaşık 10 yıllık
bir dönemde devam etmiştir. Ancak bu kriz doğrudan II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olmamıştır.

Kırım’ın eski ve soylu bir ailesinden gelen Gaspıralı İsmail,
1883’te yayınladığı Tercüman Gazetesi ile Rusya Müslümanlarının (veya Türklerinin) milli ve fikri uyanışı için adeta bir çığır açtı. Rusya Türklerinin dünyevi anlamdaki fikri, kültürel
ve siyasi hareketleri onun bu girişimiyle başlatılabilir. Gaspıralı, Rusya Türklerinin milli ve dini kimliklerinden ayrılmaksızın Batılılaşmaları gerektiğini savunuyordu. Onun öngördüğü reform programına göre mektep ve medreseler ıslah edilmeli, Türk kavimleri arasında ortak bir edebî dil oluşturulmalı, kadınların eğitimlerine erkeklerinki kadar önem verilmeliydi.
İsmail Gaspıralı “Babalar ve Oğullar” gibi Rus klasiklerine imza atan İvan Turgenyev’in iki yıl yardımcılığını yapmıştır.
(Cevap A)

(Cevap B)

Orta Asya’nın modern anlamda tarih yazıcılığı Orta Asya’da
değil, esas olarak Rusya’da Rus oryantalistlerin çabaları sayesinde ortaya çıkmıştır. Çarlık Rusya’sının sonunda ve Sovyetlerin ilk döneminde verdiği eserlerle Orta Asya tarihi araştırmalarının temellerini atan bilim adamı, Alman asıllı Rus tarihçi V.V. Barthold’dur (1869–1930). Barthold 1925–1929 tarihleri arasında Tacik, Kırgız ve Türkmen haklarının tarihi konusunda üç ayrı eser yazmıştır.
(Cevap E)

4.

Kasım 1917’de İngiliz dışişleri bakanı tarafından Filistin’de
bir Yahudi devleti kurulması fikri Balfour Deklarasyonu olarak bilinir. Bunun sonucu olarak 1948’de Filistin topraklarında İsrail kurulmuştur. İsrail’i ilk tanıyan devletler ABD ve
SSCB’dir.

8.

Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferansı’nda İngiltere ve Fransa Ortadoğu’yu aralarında paylaşmışlardır. Buna
göre Fransa Suriye ve Lübnan’ı; İngiltere ise Irak, Filistin ve
Ürdün’ü almıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap B)

9.

Japonya’da 1867’de tahta geçen genç imparator Mutsuhito tarafından başlatılan reform süreci “Meiji Restorasyonu”
ismiyle anılmıştır. Bu dönemde Japonya’da Batı tarzı hükümet sisteminden, anayasal düzene, bankacılık sisteminden
donanma kurulmasına, eğitim sisteminden, ulaşım ve haberleşme ağının geliştirilmesine kadar bir çok alanda reformlar yapılmıştır.
Meiji restorasyonu döneminde, Japonya’nın köklü bir askeri sınıfı olan “Samuraylık” geleneğine son verilmiştir.

5.

(Cevap C)

1912’de Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olan Arnavutluk, II. Dünya Savaşı’nda uğradığı İtalyan işgalinden Enver Hoca liderliğinde kurtulmuştur. Arnavutluk savaş sonunda Komünist Partisinin yönetimine girmiştir.

6.

Basmacılık, Türkistan’da Sovyet rejiminin dayatmalarına karşı 1918’de başlayan 1930’ların başlarına kadar devam eden
isyan ve direniş hareketidir. Kızıl Ordu’nun Hokand’da çok
sayıda Türkistanlıyı öldürmesi üzerine ortaya çıkmıştır.
1921’de Türkiye’den Türkistan’a geçen Enver Paşa, bu
tarihten 1922’deki ölümüne kadar Basmacı hareketinin
liderliğini yapmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

10. Komünist rejimlerin kurulması Doğu Bloku ülkelerinde genelde SSCB’nin etkisi ile gerçekleşmiştir. Ancak Arnavutluk
ve Yugoslavya’da komünist rejimlerin kurulmasında SSCB’nin
hiçbir tesiri olmamıştır. Bu ülkeler II. Dünya savaşı sırasında
Alman işgaline uğrayınca, ülkelerin komünist partileri derhal direniş kuvvetleri oluşturmuş ve savaş boyunca Almanlara karşı mücadele etmiştir. Bu sayede ülkelerinin kontrolünü ellerine geçiren bu iki devlet savaş sonrasında Komünist yönetimler kurmuşlardır. Yugoslavya ve Arnavutluk sonraki dönemlerde de SSCB’ye karşı daha bağımsız bir tutum
izlemişlerdir.
(Cevap B)
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11. I. Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya ile Rothandes Ateşkesi, Bulgaristan ile Selanik Ateşkesi, Avusturya ve Macaristan ile Willa Gusti Ateşkesi, Osmanlı ile Mondros Ateşkesi
imzalanmıştır.
(Cevap A)

12. 6 Nisan 1925’de Ulusal hareketi daha hızlı bir şekilde halka
duyurmak ve yaymak için Anadolu Ajansı kurulmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

DÜNYA

Test • 2
17. ll. Dünya Savaşı’nda müttefik grubu oluşturan İngiltere–Fransa, Rusya ve ABD adına İngiltere, Kahire ve Adana Görüşmelerinde Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmaya çalışmışlardır. Potsdam Konferansı ve Yalta Konferansı ll. Dünya Savaşı sonucunda bozulan dengeleri yeniden sağlamak
amacıyla toplanmıştır. Ancak bu konferanslara Türkiye davet edilmemiştir.
(Cevap C)

(Cevap C)

13. Almanya 1 Aralık 1921’de Londra’da imzalanan Locarno Antlaşmasıyla tekrar uluslar arası işbirliğine katılmıştır. Antlaşma Almanya, Fransa, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Polonya, Çekoslovakya arasında imzalanmıştır. Almanya bu
antlaşmadan hemen sonra Milletler Cemiyetine katılmıştır.
Antlaşmayla birlikte Avrupa’da siyasi gerginlik bir süre azalsa da bu durum kısa sürmüştür.

18. ll. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya Doğu ve Batı olarak
ayrılmış ve 1980’lerden sonra da birleşmiştir (ll). Ayrıca Sovyetler Birliği 1991’lerden sonra dağılmış (lll) bu topraklarda
birçok yeni devlet ortaya çıkmıştır. Ancak; Avrupa’da Nazizm
ve faşizmin ortaya çıkması l. Dünya Savaşı’nın sonucudur.
(Cevap E)

(Cevap D)

14. ll. Dünya Savaşı’nın nedenleri:

• l. Dünya Savaşı’nda umduğunu bulamayan İtalya’nın
ham madde ve sömürge arayışı içinde olması
• Japonya’nın başta Çin olmak üzere Uzak Doğu’da sömürgeler elde etmek istemesi
Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi l. Dünya Savaşı’nı başlatan olaydır.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

• Almanya’nın l. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı Versay Antlaşması’na aykırı hareket etmesi

15. NATO (I), Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikalarına karşı,
güvenliği sağlamak, ortak bir savunma geliştirmek amacıyla ABD önderliğinde Batı Avrupa devletleri tarafından 1949’da
kurulmuştur. Günümüzde hâlâ varlığını devam ettirmektedir.

19. Anschluss Planı, 1938’de Almanya’nın Avusturya’yı ilhakına
karar verdiği projenin ismidir. Barbarossa Harekâtı; Almanya’nın ll. dünya Savaşı’nda Rusya’ya saldırma planıdır. Saar Plebisiti; l. Dünya Savaşı’nda Fransa’ya verilen Saar bölgesinin Almanya’ya verilmesi için yapılan halk oylamasıdır.
(1935) Lebensraum (Hayat sahası) Almanya’nın dünya üzerinde etkinliğinin artmasını sağlamak için düzenlenen projedir. Dresden Bombardımanı; 1945’te Almanya’nın ABD tarafından bombalanmasıdır.
(Cevap B)

20. ABD’nin ll. Dünya Savaşı’na girmesine sebep olan gelişme
Pearl Harbour saldırısıdır (A). Bu saldırı Japon Deniz Kuvvetleri tarafından 7 Aralık 1941’de ABD’nin Pasifikteki filolarına karşı yapılmıştır.

Birleşmiş Milletler (II), 1945’te dünya barışını ve güvenliğini korumak, uluslararasında ekonomik ve kültürel iş birliğini oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu örgüt günümüzde de işlevini sürdürmektedir.

(Cevap A)

Varşova Paktı (III) ise 1955’te kurulmuş ve 1991 yılında Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla işlevini tamamen yitirmiştir.

16. II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’da ELAS (Ulusal Kurtuluş
Ordusu) ve EDES (Hür Demokratik Yunan Ordusu) örgütleri Alman işgaline karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Ancak
iki grubun politik çekişmesi 1944’te bir iç savaşa dönüşmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

21. Lozan’da Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Güvenliğinden de Milletler Cemiyeti sorumluydu.
Fakat A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmelere Milletler Cemiyeti engel olamadı. Bu durum Türkiye’yi Lozan’da
imzalanan Boğazlar Sözleşmesini değiştirmeye yönelten gelişmelerdir. Fakat Sovyet Rusya’nın Boğazlar konusunda
Türkiye’ye karşı düşmanca tavır alması Boğazların tamamen
Türk egemenliğine girmesinden sonradır. Yani Lozan’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi değiştirildikten sonradır.
(Cevap B)
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Test • 3

DÜNYA
Birleşmiş Milletlerin temel organları; Genel Kurul, Güvenlik
Konseyi, Vesayet Konseyi, Genel Sekreterlik, Uluslararası
Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey’dir. B, C, D seçeneklerinde verilenlerde alt organları arasında yer almaktadır. İnsan Hakları Mahkemesi ise Avrupa Konseyinin bir
kuruluşudur.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

ll. Dünya Savaşı başlamadan önce Almanya “Molotov ve
Ribbentrop Paktları aracılığıyla Rusya ile saldırmazlık anlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmanın gizli maddelerini Doğu
Avrupa’nın, her iki devlet arasında paylaşımı oluşturuyordu.
Nitekim bu antlaşmanın imzalanmasından bir hafta sonra
Almanya ve Rusya Polonya’yı işgal etmiştir. Ancak 1941’de
Almanya’nın Rusya’ya saldırmasıyla bu ittifak bozulmuş ve
Rusya, Müttefik Devletler safına geçmiştir.

1945 yılında düzenlenen ve Türkiye’nin katılmadığı Potsdam
Konferansı’nda; Sovyet Rusya Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı istemiştir. 1946 yılında Sovyet Rusya daha da ileri gidip Boğazlardan da askeri üs talep etmiştir. Bu durum dış
politikada Türkiye’yi ABD’ye yaklaştırmıştır.
(Cevap A)

7.

II. Dünya Savaşı 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgali ile başlamıştır. Daha sonra 17 Eylül 1939’da da Sovyetler Birliği Polonya’ya girmiştir.
II. Dünya Savaşı’nın başladığı 1 Eylül günümüzde “Dünya Barış Günü” olarak kutlanmaktadır.
(Cevap C)

(Cevap B)

II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye, bütün baskılara rağmen,
çeşitli gerekçeler ileri sürerek, savaş dışı kalma durumunu
sürdürmeye çalışmıştır. 24 Mart 1941’de Sovyet Rusya ile
saldırmazlık paktı imzalayan Türkiye, iki ülke arasında 1925’te
imzalanmış olan antlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamıştır. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin bir saldırıya uğraması
durumunda Sovyetler Birliği tarafsız olacaktı. Böylece Türkiye, Almanya’nın Türkiye’ye saldırması halinde, Rusya’nın
da kendi sınırlarını, korumak bahanesiyle kuvvetlerini topraklarımıza sokmasını önlemiştir. 18 Haziran 1941’de Almanya ile de bir saldırmazlık Antlaşması imzalayan Türkiye, bu
ülkenin kendisine saldırmasının önüne geçmeye çalışmıştır.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında 30 Ocak 1943’te yapılan
görüşme Adana Görüşmesi’dir. 1942 sonlarında Avrupa’da
ikinci bir cephenin açılması gündeme gelince bu cephenin
Balkanlarda açılmasını isteyen Churchill Türkiye’nin de müttefikler yanında savaşa girmesini istemiştir. Türkiye ise Sovyet yayılmasından çekindiği için ve ordusunu yıpratmamak
için savaşa girmek istememiştir.
(Cevap D)

(Cevap C)

9.
4.

Avrupa Konseyi 1949’da Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya,
Lüksemburg, Norveç, Hollanda, İngiltere ve İsveç tarafından
Strazburg merkezli olarak kurulmuştur. Konseyin şu an 47
üye ülkesi bulunmakta olup Türkiye 1949 yılında üye olmuştur. Türkiye ile Yunanistan Konsey kurulduktan sonra üye
olan ilk ülkeler olup kurucu üye statüsündedir.
(Cevap B)

Batı Avrupa Birliği (BAB)1948’de İngiltere, Fransa, Benelüx
ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) tarafından kurulmuştur. Batı Avrupa Birliğini kuran ülkeler 1949’da NATO’nun
kuruluşunda da yer almıştır. Bunlardan başka İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç, Portekiz, ABD ve Kanada da NATO’nun kuruluşunda yer almıştır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ise 1951’de Fransa, Federal Almanya, Benelüx ve İtalya tarafından kurulmuştur.
Batı Avrupa Birliği, Haziran 2011’de Avrupa Birliği ile birleştirilmiştir.

5.

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla 4-11 Şubat 1945’te Yalta Konferansı toplanmıştır. Stalin, Roosevelt ve Churchill arasında yapılan görüşmelerde SSCB’nin Japonya’ya karşı savaşa girmesine karşılık, Birleşmiş Milletlere girmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede SSCB Ağustos 1945’te Japonya’ya savaş
ilan etmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)

10. Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı 1930’larda devletçilikle birlikte
ortaya çıkan planlama deneyiminin bir devamıdır. Ancak uygulama ortamı bulamamıştır. 1944-1946 yılları arasında parça parça uygulanmıştır. Planın hedefi ülkenin bağımsızlığını
korumayı ve bütünlüğünü sağlamayı temele almıştır.
(Cevap A)
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11. Türkiye II. Dünya Savaşı başladıktan sonra SSCB’ye karşı
savaşa girme ihtimali karşısında askerî ve mali yardım nedeniyle büyük devletlerle görüşmeler yapmıştır. Her iki blokun da yanlarında savaşa girme isteğine karşı kendisine vadedilen silah ve malzemenin verilmeyişini gerekçe göstererek savaşa katılmamış ve tarafsızlık politikası istemiştir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

DÜNYA

12. “En yüksek ölçüde tutumluluk ulusal amacımız olmalıdır” diyen Atatürk kendi himayesinde TBMM başkanı Kazım Özalp
başkanlığında “Milli İktisadi ve Tasarruf Cemiyeti”ni kurdurmuştur. Atatürk’te 3 Ocak 1930’da ilk üye olarak Cemiyete
katıldı.

(Cevap D)

(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

16. Onlar Konseyi’nde ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya yer almıştır. SSCB burada yoktur. SSCB yeni bir devlet olması sebebiyle uluslararası arenada daha etkin değildir.

17. Milletler Cemiyeti büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda
hareket etmiştir. Milletler Cemiyeti’nin objektif çalışmaması,
ABD’nin cemiyetten ayrılması cemiyetin etkinliğini azaltmıştır.

(Cevap D)

13. ABD Başkanı Wilson 1916’da bu düşünceyi benimsemiş,
denizlerin serbestliğini sağlayacak, savaşı önleyecek, ülke
bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığı güvence altına alacak silahsızlanmayı sağlayacak bir uluslararası örgütün kurulmasından söz etmiştir.

Test • 3

18. Hazar Denizi’nin Bakü açıklarındaki Nargin Adası’nda Ruslar, Doğu Anadolu’da esir ettikleri asker ve sivilleri ayırmaksızın yıllarca süreyle zorlu esaret hayatına mahkum etmişlerdir.
(Cevap C)

14. İtalya 1937’de Habeşistan’ı 1939’da Arnavutluk’u işgal etmiştir. İtalya Başbakanı Mussolini bu işgalleri gerçekleştiren
kişidir.
(Cevap A)

19. Almanya, Osmanlı ittifak devletleri olduğu için SSCB ise itilaf grubundan çıktığı için Paris Konferansı’nda yer almamıştır.

15. Balfour Deklarasyonu, İngiltere’nin I. Dünya Savaşı sırasında Dışişleri Bakanı Lord Balfour nezdinde bir Yahudi Devleti kurulmasını desteklediğini açıklamıştır. Bunun nedeni olarak ABD’nin desteğine ihtiyaç duyması ve Rusya’nın çekilmesiyle itilaf blokunun sarsılmasını gösterebiliriz.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)
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20. Yeni Ekonomi Politikası olan NEP (New Economic Policy)
Lenin tarafından ortaya konulmuştur. Rus İç Savaş Dönemi’ndeki sorunlar için ortaya atılmıştır. Özel mülkiyetin tamamen ortadan kaldırılmasını öngörmez.
(Cevap B)
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Test • 4

DÜNYA
Almanya ile SSCB, 23 Ağustos 1939’da Moskova’da Saldırmazlık Antlaşması imzalamışlardır. Bu anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra 1 Eylül 1939’da Almanya Polonya’yı
işgal etmiş ve II. Dünya Savaşı başlamıştır. Daha sonra 17
Eylül 1939’da SSCB’de Polonya’ya girmiştir. Almanya ve
SSCB aralarında Moskova’da bir anlaşma yaparak Polonya’yı aralarında paylaşmışlardır.
(Cevap A)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap B)

1930’lu yıllarda Türkiye, SSCB’den uzaklaşarak İngiltere’ye
yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşmada Sovyet Rus tehdidi ve bu
ülkenin boğazlar üzerinde elde etmeye çalıştığı kazançlar
etkili olmuştur. Bu yakınlaşmanın sonucu olarak hem Akdeniz Paktı’nda İngiltere ile beraber hareket etmiş, hem de
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde İngiltere’nin desteğini almıştır.
(Cevap A)

3.

8.

I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan barış antlaşmalarının
çok ağır hükümler taşıması ve kaybeden devletlere ağır ekonomik yükümlülükler getirmesi, dünyada istenilen düzeni
kuramamış ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

1930’lu yıllarda bir Japon firmasının Türkiye’de eroin fabrikası kurması sonucu Avrupa ülkeleri ve ABD buna tepki göstermiştir. Türkiye taraf olduğu Lahey ve Cenevre sözleşmeleri doğrultusunda kanun çıkararak haşhaş ekimi ve uyuşturucu madde üretimine sınırlama getirmiş ve sorun bu şekilde çözülmüştür.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

4.

Çarlık Rusya Gregoryen takvimine göre 25 Ekim 1917 (Miladi takvimine göre 7 Kasım 1917) Petrograt’daki Kışlık Sarayının Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle
başlayan ve Sovyetler Birliğinin Kurulmasına yol açan olaylar dizidir. Ekim Devrimi dünyada ilk ve en büyük sosyalist
devletin kurulmasını sağlamıştır.

Nasyonel sosyalizm doktirinin ilanı 1898’in Mayıs ayında ilk
kez Fransız teorisyen Maurice Barres tarafından yapıldı. Almanya’da vücut bulan ve temel ilkeleri Adolf Hitler tarafından konan rasyonel sosyalizm Nasyonel Sosyalist Alman
işçi Partisi’nin 30 Ocak 1933’ten Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslim olduğu 8 Mayıs 1945 tarihine kadar İktidarda olduğu dönem boyunca Almanya’nın resmi ideolojisi olarak uygulandı.
(Cevap D)

9.

1929’da ABD’de “Kara Perşembe” olarak başlayan 1929
ekonomik krizi dünyayı etkilemiştir. Bundan dolayı;
• İşsizlerin sayısı artmış,
• İnşaat faaliyetleri durmuş,

(Cevap B)

• Tarım ürünü fiyatları düşmüş,
5.

Lozan’dan sonra Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesine
sebep olan olaylardan biri Bursa doğumlu Konstantin Arapoğlu’nun patrik seçilmesidir. Türk devleti bunu kabul etmemiş ve Patrik Konstantin mübadele antlaşması çerçevesinde sınır dışı edilince 1925’te istifa etmiştir. Böylece patrikhane sorunu da çözülmüştür.

• Bankacılık sektörü iflas etmiştir.
Kadınların iş hayatında yer almaya başlaması daha çok I.
Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkan bir durumdur.
(Cevap E)

(Cevap C)

• İlk radyo yayını 1920’de ABD’de gerçekleşti.

KAPLAN AKADEMİ

6.

• Verem aşısı 1921
• Elektrikli trafik ışıkları 1923
• İlk başarılı soket denemesi 1926
• C vitamini keşfedilmesi 1928

10. Girişime ön ayak olan Fransa Dışişleri bakanı Aristide Briand ve ABD dışişleri Bakanı Frank b. Kellog’un soyadlarından alan Briand Kellog Paktına iki ülke ön ayak olmuştur.
(Cevap D)

(Cevap C)
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DÜNYA

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

11. Öncülde özellikleri verilen kişi ünlü tarih profesörü Zeki Velidi Togan’dır.

Test • 4
16. ABD’nin I. Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi dışarı sorunlara karışmama politikası, 1937’de İtalya’nın Habeşistan’ı işgali sonrası Avrupa’nın sessiz kalması, SSCB’nin baskı altında olması 1937’de Japonya’nın Çin’i işgalini cesaretlendirmiştir.
(Cevap E)

17. A, B, C ve D şıkları II. Meşrutiyet sonrası iken Reval Görüşmeleri II. Meşrutiyetten hemen önce yapılmıştır. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde dış etken zaten Reval Görüşmeleridir.

12. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 1943’te Kırım’ın Sudak Şehri’nde dünyaya geldikten 6 ay sonra Özbekistan’a sürgün
edildi. 1989’da gizlice Kırım’a döndü ve 1991-2013 yıllarında Kırım-Tatar Milli Meclis Başkanlığını yürüttü.

(Cevap E)

(Cevap D)

(Cevap B)

18. 1936 Almanya Berlin Olimpiyatlarında Türkiye, güreş dalında Yaşar Erkan ile ilk Olimpiyat Şampiyonu çıkarttı.
(Cevap A)
TARİH SORU BANKASI

13. Küçük Antant (1921) Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya arasında kurulan bir işbirliğidir. Locarno Ant. (1925) daha çok Almanya’yı dünya siyasetine yeniden kazandırma
düşüncesi ile yapıldı. Türkiye bunları imzalamadı. Briand Kellog Paktı’nı imzaladı.

19. Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri gibi düşünürlerin ortaya attığı düşünce kadro hareketidir.

14. İngiltere ABD’yi I. Dünya Savaşı’nda kendi yanında savaşa
çekmek için Filistin topraklarında bir devlet kurulmasını destekleyen Balfour Deklarasyonu’nu yayınladı.

(Cevap D)

(Cevap C)

20. Kore Savaşı 1952, Kıbrıs sorununun ortaya çıkması 1954’dür.
Sadabat Paktı 1937 olduğu için kronolojik olarak bunların
etkisi yoktur.

15. A, C, D ve E şıkları iki dünya savaşı arasında iken çocuk felci aşısı 1952 yılında II. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş
Dönemi gelişmelerinden Jonas Salk tarafından bulundu.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

278

21. Düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlak engellerini hiçe sayarak ortaya koyması Sürrealizm sanat akımıdır. Önemli temsilcileri Andre Breton’dur. Resimde ise Salvador Dali’dir.
(Cevap B)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: II. DÜNYA SAVAŞI
1.

Test • 1
6.

II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında;

• Almanya’nın Ren bölgesini,
• Japonya’nın Mançurya’yı
işgali yer alır.
Japonya’nın yayılmacı politikası sonucunda Uzak Doğu’da
II. Dünya Savaşı’nın içerisinde yer almıştır.

KAPLAN AKADEMİ

• İtalya’nın Habeşistan ve Arnavutluk’u,

(Cevap C)

2.

(Cevap A)

Atlantik bildirisi, II. Dünya savaşından zaferle çıkmak için alınacak önlemleri görüşmek üzere Roosevelt ve Churchill arasında yapılmıştır.1941 yılındaki Atlantik Bildirisi için A, B, D,
E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. C’deki bilgi Atlantik Bildirisini değil, ABD’nin çıkardığı “Ödünç Verme Yasasını” kapsamaktadır.

7.

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

II. Dünya Savaşı devam ederken müttefikler hemen her konferansta Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamak için kararlar almışlardır. Tahran, Kahire, Adana konferansları bunlar
arasındadır. San Francisco Konferansı II. Dünya Savaşı sonrası bir konferans olup BM’nin kurulduğu konferanstır.

Fransa’nın 1930’larda kurduğu savunma hattı Maginot’tur.
Bu hat, birbirinden bir top atımı uzaklıkta elli savunma kulesi ve bunlarla bağlantılı yer altı sığınaklarından oluşmaktaydı. Ancak Almanlar geçilemez denen bu hattı geçerek Fransa’yı işgal etmiştir.
(Cevap E)

(Cevap C)

3.

Almanya 1933 sonrası girişimleri ile Fransa ve SSCB arasında kalmıştır. 1931’de Mançurya’yı işgal eden Japonya ise
1932’de SSCB’nin Mançurya üzerindeki nüfuz alanlarını kaldırmayı başarmıştır. Ancak Çin-Japon savaşının başlaması
sonucu Japonya, ABD ile SSCB baskıları karşısında sıkışmıştır. Bu gelişmeler Almanya ve Japonya’nın yakınlaşmasına ve Kasım 1936’da Anti Komintern Paktı’nın oluşmasına
neden olmuştur. Böylece Almanya ve Japonya komünist yapılanmaya karşı ortak savunma için anlaşmaya varmışlardır.

8.

Gürcü Lider Josef Stalin 1922-1953 yılları arasında SSCB liderliğini ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin genel sekreterliğini yapmıştır. Lenin’in ölümünden sonra üstlendiği liderlik görevi ve uygulamaya koyduğu karşı devrimci politikalar dünya sosyalist hareketine büyük darbeler vurmuştur.
Koba (çivi) lakaplı Gürcü lider, dünyada hakkında en çok
eser yazılan ilk 100 kişi arasındadır.
(Cevap B)

4.

İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu süre içinde Cumhurbaşkanlığı görevini İsmet İnönü yürütürken; başbakanlık görevini sırasıyla Refik Saydam
ve Şükrü Saraçoğlu yapmıştır.

9.

Şükrü Saraçoğlu Fransa ile yaşanan dış borçlar sorununda aktif rol oynamış 1933’te Fransa ile Türkiye adına antlaşma imzalamıştır.
(Cevap D)

Almanya’nın Versay Antlaşması hükümlerine aykırı olarak silahlanma çabaları içine girmesi Avrupa’daki güç dengelerini değiştirmiştir. Bu durum karşısında tedirgin olan Fransa
İtalya’nın Habeşistan isteklerine rıza göstererek İtalya ile anlaşma yapmıştır. I ve II. seçeneklerde yer alan ifadeler bu işgalin sonuçları arasındadır. Ancak Almanya’nın Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi 1933’te gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Polonya’nın batısı, Hitler’in Yıldırım Savaşı adlı stratejisi ile
birkaç gün içinde işgal edilmiştir. 1 Eylül 1939’da gerçekleşen bu saldırıdan sonra Alman-Sovyet Paktı gereği SSCB
de Polonya’nın doğusunu işgal etmeye başlamıştır. Bu durum karşında İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etmiş böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır.

(Cevap D)

10. II. Dünya Savaşı 1 Eylül 1939’da başlamıştır. Bu tarihte İngiltere’de Chamberlain vardı. Churchill ise 1940-1945 yılları arasında devlet liderliği yapmıştır.
II. Dünya Savaşı sırasında göreve gelen son İngiltere Başbakanı Clement Attlee’dir.
(Cevap A)
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(Cevap D)

16. Tahran konferansına ABD (Roosevelt), SSCB (Stalin), İngiltere (Churchill) üçünün de yöneticileri katılmıştır.
KAPLAN AKADEMİ

11. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churchill ile
o sırada henüz savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Roosevelt arasında görüşmeler yapılmıştır. Ağustos 1941’de Kanada açıklarındaki bir savaş gemisinde yapılan ve beş gün
süren bu görüşmelerden sonra taraflar Atlantik bildirisi adı
altında ortak bir bildiri yayımlamışlardır.

Test • 1

12. Ekim 1940’tan itibaren SSCB’ye saldırma planı içinde olan
Hitler, hayat sahasını genişletmek, slav ırkını sömürgeleştirmek, komünizmi devirmek ve Sovyet topraklarındaki doğal
zenginlikleri ele geçirmek için 22 Haziran 1941’de Barbarossa Harekatını başlatmıştır.

(Cevap E)

17. 1929’da ABD borsanın batması ile Büyük Bunalım’ı (Kapar
Perşembe) “Bir Savaş Vardı” kitabı ile ve II. Dünya Savaşı’nı
“Gazap Üzümleri” kitabı ile anlatan yazar John Steinbeck’tir.
(Cevap A)

Barbarossa Harekatı, II. Dünya Savaşı’nın doğu cephesini açan harekattır. 20. yüzyılın en geniş çaplı askeri harekatı olarak bilinir.

13. II. Dünya Savaşı esnasında özellikle Almanya, SSCB ve Japonya insanlık dışı uygulamalarla insanlık suçu işlemişlerdir. Müttefik devletler 1945’te düzenlenen Potsdam Konferansı’nda savaş esnasında gerçekleşen insanlık dışı uygulamaların sorumlularının yargılanmasına karar vermişlerdir.
Ayrıca yedi maddelik bir uluslar arası sözleşme hazırlayarak
bu yargılamada takip edilecek esasları belirlemişlerdir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Almanya ‘da Yahudilere karşı uygulanan suçların cezalandırılması kararı Birleşmiş Milletler de alınmıştır.
(Cevap B)

(Cevap C)

19. Almanya 30 Eylül 1938’de üç buçuk milyon Almanın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südet bölgesini Münih Konferansı kararları ile işgal etmiştir. Diğer şıkların konu ile bağlantısı yoktur.

Cevap B

(Cevap A)

15. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler İsmet İnönü dönemi
gelişmelerindendir. Atatürk’ün ilkeleri olan Altı Ok ise 1937
yılında anayasaya girmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

14. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye Adana Konferansı ve Kahire konferansı ile müttefik devletlerle anlaşma yapmıştır. Yalta konferansı ise 1945 ‘te II. Dünya Savaşı sonuçlarını belirleyen en önemli konferanslardan biridir.

(Cevap D)

20. 19 Ekim 1939 Türkiye İngiltere Fransa arasında üçlü ittifak
anlaşması 30–31 Ocak 1943’te İsmet İnönü ve Churchill görüşmesi I. Kahire Konferansı ise en son gelişmedir. 5–6 Kasım 1943’te İngiltere, Türkiye arasında yapılmıştır.
(Cevap A)
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Merkür Harekatı ise Almanya’nın Girit Adası’na paraşütle iniş
yapmasıdır.
(Cevap D)

2.

6.

Kartal Hücumu Almanya’nın İngiltere’ye yaptığı hava harekatıdır. Marita Harekatı Yunanistan’a Almanya’nın saldırması.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap A)

7.

İtalya’da Mussolini’nin düşmesi sonucu (1943) yeni stratejiler için ABD başkanı Roosevelt ile İngiliz Başbakanı Churchill, Kanada’nın Quebec şehrinde buluştular ve önemli kararlar aldılar.

23 Ağustos 1939 tarihinde Nazi Almanya Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop ile Sovyet Dışişleri Bakanı Vyaçeslov
Molotov arasında yapılan antlaşma ile Polonya topraklarını
paylaşma kararı almışlardır.

Türkiye İngiltere ve Fransa ile 1939’da, Almanya ile saldırmazlık Paktı 1941’de imzaladı. SSCB ile de karşı karşıya gelmeme noktasında Fransa ve İngiltere ile mutabakat sağlandı.

3.

SSCB ile Almanya 1939’da dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalayınca Türkiye’de İngiltere ve Fransa ile Ankara Paktı’nı “Karşılıklı Yardım Antlaşması” olarak imzaladı.
(Cevap D)

4.

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

(Cevap E)

9.

İsmet İnönü dönemin Cumhurbaşkanıdır. Şükrü Saraçoğlu
İkinci Dünya Savaşı başbakanlarındandır. Numan Menemencioğlu Dışişleri Bakanlığı’nı (1942-1944) yaptı. Hasan Saka
1944 Dışişleri Bakanı, arkasından başbakan oldu.

Almanya, Versay Antlaşması ile serbest şehir statüsüne geçirilen Danzig’i Polonya’dan istedi. Bu istek kabul olmayınca Almanya Polonya’yı işgal etmeye karar verdi.

Almanya’nın Yunanistan’a düzenlediği askeri harekat Marita harekatıdır.
(Cevap B)

5.

Almanya’nın Polonya’ya saldırması sonrası İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş açmıştır. ABD ise savaşa 1941 Pearl
Harbour Saldırısı sonrası girmiştir.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

10. Yalta 1945
Potsdam 1945
Tahran 1943
Üç konferansda ABD, Sovyet Rusya Başkanları ile Birleşik
Krallık Başbakanı arasında gerçekleşmiştir.
(Cevap E)
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11. İtalya Ağustos 1940’ta Kuzey Afrika’da İngiltere’ye savaş harekatı başlattı. İtalya Ekim ayında Yunanistan’a saldırdıysa
da başarısız oldu.
(Cevap E)

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: II. DÜNYA SAVAŞI

12. Almanca konuşan nüfusun olduğu Avusturya, Polonya ve
Çekoslovakya’yı topraklarına katmaya çalışan Hitler bu ülkeler ile karşı karşıya gelmiştir.

16. 23 Ağustos 1939’da Almanya SSCB ile “SSCB saldırmazlık
paktı” imzaladı. Bu pakta göre Baltık Bölgesi ve Polonya iki
ülke arasında paylaşıldı.
(Cevap A)

17. Alman ordularının Avrupa’nın birçok noktasında kontrolü ele
geçirmesi Yahudileri kamplara götürmesi ve baskılar, Romanya gibi bazı ülkelerde buna ayak uydurmuş yahudileri
baskı altına almışlardı. Romanya’dan çıkan Struma Gemisi
Yahudileri Filistin’e götürmek istemiş Şubat 1942’de gemi
batırılmıştır.

(Cevap E)

13. 1941’de Barbarossa Harekatı’nı Almanya Ruslara karşı başlattı, Bagration harekatı ise kızıl ordunun Beyaz Rusya stratejik taarruz harekatının diğer adıdır. Bu harekatla Almanlar
Beyaz Rusya ve Doğu Polonya’dan çıkartılmıştır. İki harekatta da Alman ve Rus birlikleri karşılaşmıştır.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

14. 1936’da Almanya-Japon paktı imzalandı. Siyasi rejim temeline dayalı bu ittifak ile “Berlin-Tokyo Mihveri” kuruldu. İtalya’nın 5 Kasım 1937’de bu pakta katılmasıyla “Berlin-Roma-Tokyo Mihveri” oluştu.

18. Yalta Konferansı Normandiya çıkartması sonrası yapılmış artık müttefik grupların üstünlüğü ortaya çıkmıştı. I, II ve III verilen Yalta konferansında alınan kararlardır.
(Cevap E)

19. Fransa ve Türkiye’nin Trakya bölgesinden cephe açılması
gündeme gelmiş Churcill’in Türkiye cephesine ABD kesinlikle karşı çıkmıştır.
(Cevap D)

15. Postdam Konferansı Almanya’nın teslim olmasından sonra
Avrupa’da ortaya çıkan sorunları görüşmek üzere toplanmıştır. Yapılacak antlaşmanın şartlarını belirlemek için 17
Temmuz-27 Ağustos 1945’te toplanmıştır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)
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20. İlk kez 1919’da ortaya atılan “anschluss” fikri 1933 sosyal
demokratlarca Avusturya’da desteklendi. Almanca anlamı
“Birlik” olan ve Avusturya ile Almanya’nın siyasi birleşmesini öngören düşünce, 1938’de gerçekleşti.
(Cevap A)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: II. DÜNYA SAVAŞI
I. Dünya Savaşı’nda ittifak ve itilaf grupları karşı karşıya gelmiştir. İttifak grubunda yer alan Almanya’ya karşı Japonya
ve İtalya İtilaf grubunda yer almıştır. II. Dünya Savaşı ise Mihver ve Müttefik grupları karşı karşıya getirmiştir. Bu sefer, Almanya ile I. Dünya Savaşı’nda karşı safta olan Japonya ve
İtalya aynı grupta yer alarak Mihver grubunu oluşturmuşlardır.
“Mihver” sözcüğü “eksen” anlamına gelmektedir. Bu sözcük ilk kez Faşist Macar Lider Gyula Gömbös tarafından
kullanılmıştır. Resmi olarak ilk kullanılan kişi ise İtalya devlet başkanı Mussolini olmuştur.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitülerinin
kurulmasında etkili olmuşlardır. Fakat Kenan Öner, Köy Enstitülerine komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle
karşı çıkmış ve kapatılması için çalışmıştır.
(Cevap D)

6.

(Cevap C)

II. Dünya Savaşı döneminde Türk radyolarında adı sıkça geçen sanatçılar arasında; Sadettin Kaynak, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses ve Perihan Altındağ Sözeri vardır.
(Cevap E)

4-11 Şubat 1945 tarihinde toplanan Yalta Konferansı’nda,
Mart 1945’e kadar Mihver devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye de savaş sonrası uluslararası alanda yalnız kalmamak ve BM’ye katılmak amacıyla 23 Şubat 1945’te
Mihver devletlerine savaş ilan etmiştir. Böylece San Francisco Konferansı’na katılma hakkı elde eden Türkiye BM’nin
kurucu üyeleri arasında yer almıştır.
(Cevap A)

7.

TARİH SORU BANKASI

2.

(Cevap B)

8.
3.

Versay Antlaşması’nın Almanya’ya getirdiği zorluklar ve 1929
Dünya Ekonomik Buhranı neticesinde Naziler Almanya’daki diktatörlük dönemi başlamıştı. Hitlerle Almanyanın dış politikası yeniden şekillendi. Bu politikanın ilk hedefi Versay
Antlaşmasının maddelerinden kurtulmak, ikinci hedefi Almanya’nın dışında Almanların yaşadıkları toprakları almak
ve sınır tanımadan topraklarını genişletmektir. Bu amaç doğrultusunda Danimarka, Hollanda, Belçika, İspanya gibi yerleri işgal etti.

İngiltere, Türkiye ve Fransa arasında 19 Ekim 1939 tarihinde imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması olarak bilinen antlaşma Ankara Paktı’dır. Bu antlaşma, karşılıklı yardım ve ittifakı
öngörmüştür.

BM’nin temeli Atlantik Bildirisi ile atılmış, kuruluşu ise San
Francisco Konferansı ile tamamlanmıştır.
(Cevap E)

(Cevap A)

4.

Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla sanat musikisinin önemli sanatçılarıdır ve II. Dünya savaşı sırasında Türk radyolarında
adı sıkça duyulan sanatçılar arasında yer almışlardır. Zeki
Müren ise II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemin sanatçısıdır.

KAPLAN AKADEMİ

9.

(Cevap C)

II. Dünya Savaşı’nda Alman orduları hızla ilerleyerek Barbarossa Harekâtı ile SSCB’yi 6 ay içinde teslim almayı amaçlamış, Stalingrad şehrine kadar ilerlemişlerdir. 3 ay süren
Stalingrad savaşında Almanlar Ruslara yenilerek geri çekilmeye başlamıştır.
(Cevap B)

10. II. Dünya Savaşı’nın henüz başladığı dönemde SSCB ve Almanya Polonya’yı kendi aralarında paylaşmışlardır.
(Cevap C)
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11. Atlantik Bildirisi 14 Ağustos 1941 yılında ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında imzalanmıştır.
(Cevap E)

Test • 3

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: II. DÜNYA SAVAŞI

16. Nazizm, disiplin, emirlere bağlılık, görev anlayışı, düzen, cesaret vs. özelliklerin sadece Alman ırkına ait olduğunu iddia
eden düşünce yapısıdır. Alman Nazi Partisi bu düşünceyi Almanlara empoze etmiştir.
(Cevap C)

17. Franklin Roosevelt 1933-1945 yılları arasında ABD’nin en
uzun başkanlık yapmış kişisidir. 1945’de ise Harry Truman
(1945-1953) yıllarında başkanlık yapmıştır.

(Cevap C)

(Cevap D)

13. Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla Fransa ve İngiltere Almanya’ya savaş açmıştır. ABD ise 1941’de ancak savaşa girmiştir.
(Cevap C)

TARİH SORU BANKASI

12. ABD kurulduktan (1787) kısa bir süre sonra Monroe Doktrini ile “yalnızlık” politikasını yaklaşık 100 yıl uygulamış I. Dünya Savaşı sonrası tekrar bu politikaya dönmüştür.

14. 1940’a kadar Neville Chemberlain, 1945’e kadar Winston
Churchill, 1945’den sonra Clement Attlee

18. ABD İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmış ancak 1941 yılında Japonya’nın Pearl Harbour Baskını ile ABD savaşa dahil olmuştur.
(Cevap D)

19. Türkiye 1934’de Yunanistan ve Yugoslavya ile Balkan Antantı’nda, 1953’de ise Balkan Paktı’nda bölgesel örgüt kurmuşlardır. Bulgaristan ise bu örgütlerde yer almamıştır.

(Cevap A)

15. II. Dünya Savaşı sonrası 10 Şubat 1947’de Paris Antlaşması Müttefik devletler ile Macaristan, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Finlandiya arasında imzalandı.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)
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ll. Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye’nin konumunu ve yeni ekonomik politikalarını saptamak
üzere, 1947’de Türkiye’nin ilk kalkınma planı hazırlanmıştır.
“Türkiye İktisadi Kalkınma Planı” (B) adındaki bu plan 1948–
1952 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem için hazırlanmıştır.
1947 İktisadi kalkınma Planı, bu planı hazırlayan grubun
başkanı, Süleyman Vaner’in adından hareketle “Vaner
Planı” olarakta anılır.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950–29 Eylül 1960 tarihlerinde
iktidarda kalmıştır. B, C, D, E seçeneklerinde verilen gelişmeler bu dönem içinde yaşanmıştır. Atatürk’ün hazineye
devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını
önlemek amacıyla çıkarılan yasa 24.03.1950 tarihinde yani
Cumhuriyet Halk Partisi Dönemi’nde çıkarılmıştır.

Halk oylaması (referandum) ilk kez 1961 Anayasası’nda yer
almıştır. Ayrıca iki meclisli yasama organı da ilk kez 1961
Anayasası’yla oluşturulmuştur. Ancak iki dereceli seçim sistemi Türkiye’de 1920-1946 yılları arasında uygulanmıştır.
(Cevap D)

7.

1946 yılında tek dereceli seçim sistemine geçilmesi halkın
temsilcilerini doğrudan seçmesine (l) ortam hazırlamıştır. Daha önce halk milletvekillerini seçecek kişileri seçebiliyordu.
(Cevap A)

(Cevap A)

II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’da Federal Almanya
Cumhuriyeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti adı ile iki ayrı devlet kurulmuştur. Federal Almanya demokratik bir rejimle, Demokratik Almanya ise komünist bir rejimle idare edilmiştir. Yine Kore’de Güney Kore Cumhuriyeti ile Kore Halk
Cumhuriyeti adıyla iki ayrı devlet kurulmuştur. Güney Kore
Cumhuriyeti demokratik, Kore Halk Cumhuriyeti ise komünist bir rejimle idare edilmiştir. Ancak Japonya’da böyle bir
bölünme olmamıştır.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

1961 Anayasası ile herkese önceden izin almadan dernek
kurma hakkı, işçilere ve kamu çalışanlarına sendika kurma
hakkı ile toplu sözleşme ve grev yapabilme gibi çeşitli haklar verilmiştir. Böylece düşünce özgürlüğü güç kazanmış (l)
ve sendikal hareketler güçlenmiştir (ll).
Türkiye’de ilk kez 20 Kasım 1961’de CHP ve AP arasında koalisyon hükümeti kurulmuştur.
(Cevap E)

(Cevap D)

4.

Türkiye soğuk savaş sonrası dönemde uluslar arası barışı
koruma faaliyetleri çerçevesinde TBMM kararıyla Somali,
Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Afganistan ve Lübnan’a
asker göndermiştir.

9.

(Cevap E)

Marshall Planı, ABD’nin ll. Dünya Savaşı sonrası güç kaybetmiş devletlere ekonomik ve askerî yardımını öngören bir
plandır. 1947 yılında önerilen plan, 1948–1951 yılları arasında yürürlüğe konmuştur. Aralarında Türkiye, Yunanistan gibi devletlerinde bulunduğu on altı ülke, bu plan çerçevesinde ABD’den yardım almıştır. Bu yardım aracılığıyla Avrupa
ekonomisi savaştan önceki durumuna dönmüştür. Türkiye’de Avrupa’nın yeniden inşasına katkıda bulunacağı (E)
düşüncesiyle plan kapsamına alınmıştır.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Tek dereceli seçim sistemi (II) ve siyasal partilerin varlığı (III)
demokrasiyi güçlendiren uygulamalardır. Ancak I. seçenekte bahsedilen çift dereceli seçim sistemi demokratik olmayan bir uygulamadır.

(Cevap E)

10. Verilen seçenekler içinde savaş tazminatı (B) konusu; Lozan Antlaşması’nda nihai çözüme kavuşmuştur. Buna göre;
Yunanistan Kurtuluş Savaşı sürecinde verdiği zarardan dolayı Karaağaç bölgesini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
vermiştir. Dolayısıyla günümüzde Yunanistan’la bu konuyla
ilgili yaşanan herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
(Cevap B)
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11. İslam Konferansı Örgütü, 21 Ağustos 1969’da gerçekleşen
Mescid-i Aksa’nın kundaklanması olayına tepki olarak kurulmuştur. Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan toplantıyla kurulan örgüt, günümüzde etkinliğini sürdürmektedir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

12. Türkiye Asi Nehri’nin kullanımı hususunda Lübnan ve Suriye ile; Fırat ve Dicle Nehirlerinin kullanımı konusunda da Suriye ve Irak ile sorunlar yaşamaktadır. Ancak Ürdün ile böyle bir sorun söz konusu değildir. Ürdün’ Şeria Nehri’nin kullanımı konusunda Suriye ve İsrail ile sorun yaşamaktadır.

Test • 1
16. Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapan ve bu konularda ön
çalışma yapan kuruluş; Devlet Planlama Teşkilatıdır.
Devlet Planlamanın tüm görevleri 2011 yılında Kalkınma
Bakanlığına devredilerek kurum bir anlamda kapatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sisteminde ise Strateji ve
Bütçe Başkanlığı olarak çalışmaktadır.
(Cevap B)

17. ll. Dünya Savaşı sonrası, ABD tarafından Avrupa’ya yapılan
yardım paketinin adı Marshall Planı’dır. 1948–1951 yılları arasında gerçekleşen bu yardım paketinden Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke yararlanmıştır.
4 yıllık bir süreyi kapsayan Marshall yardımı çerçevesinde en çok yardım alan ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa
ve İtalya olmuştur.

(Cevap D)

13. Irkçılık–Turancılık Davası, 7 Eylül 1944’te başlayan ve 29
Mart 1945’e kadar süren Türk siyasetinin önde gelen 23 ismin ırkçılık–Turancılık suçlamasıyla yargılandığı davadır. Toplam 65 oturum süren dava siyasi açıdan büyük önem taşır.
Struma Gemisi Olayı, Nazi soykırımından kaçan Romen
Yahudilerin İstanbul’a geldikten sonra gerçekleşen bir patlama sonucu 765 kişinin öldüğü olaydır.
Von Papen Suikastı, Almanya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan suikastla ilgilidir. Her üç olay da 1940-1945 yılları arasında Türk siyasetini fazlaca meşgul etmiştir.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap C)

18. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, Demokratik Almanya ve Federal Almanya olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Demokratik Almanya 1989 yılında kendi ülke vatandaşlarına ülkeden çıkış vizesi vermeye başlamıştır. Bu sürecin sonunda
9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı geçişlere açılmış iki Almanya arasında gezi ve göç serbestliği başlamıştır. 14 Ocak
1990’da da duvar yıkılmaya başlamıştır. 3 Ekim 1990 yılında da iki Almanya resmen birleşmiştir.
(Cevap C)

(Cevap E)

14. Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) üye olmasını kolaylaştırmıştır. NATO, Batılı 12
devlet tarafından 1949’da kurulmuştur.

19. Demokrat Parti, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Celal Bayar tarafından 7 Ocak 1946’da kurulmuştur.
Şemsettin Günaltay ise Demokrat Parti kurucuları arasında
yer almaz.

Türkiye’nin NATO’daki ilk daimi temsilcisi Fatin Rüştü Zorlu’dur.

Şemsettin Günaltay 1923-1950 yılları arasındaki tek parti döneminin son başbakanıdır.

(Cevap A)

15. Truman Doktrini ve Marshall Planı, SSCB’nin Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine, ABD’nin uygulamaya koyduğu politikalardır. Balfour Deklarasyonu ise İngiltere Dışişleri Bakanı A. James Balfour’un 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderdiği belgedir. Bu belge ile İngiltere,
Filistin’de bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını kabul etmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

20. 1961 Anayasası’nın 70. maddesine göre Cumhuriyet senatosu genel oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaşkanınca
seçilen on beş üyeden oluşur.
(Cevap E)
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Türkiye; 1952’de NATO’ya, 1945’te BM’ye, 1934’te Balkan
Antantı’na ve 1937’de Sadabad Paktı’na katılmıştır. Fakat
Türkiye Varşova Paktı’na hiçbir zaman üye olmamıştır. Çünkü 1955’te kurulan Varşova Paktı bir Doğu bloku kuruluşudur. Oysa Türkiye, soğuk savaş döneminde başını ABD’nin
çektiği batı bloku içerisinde yer almıştır.
(Cevap D)

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan gelişmelerin Türkiye
ile ilgisi vardır. Fakat SEATO ile Türkiye’nin ilgisi yoktur. SEATO veya Manila Paktı denilen kolektif savunma sistemi
1954’te ABD, İngiltere ve Fransa ile Uzak Doğu ülkelerinden
Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland ve Pakistan’ın
katılması ile kurulmuştur. ABD, bu faaliyetiyle SSCB ve Çin’i
Batı Avrupa kıyılarından Pasifik’e kadar uzanan bir çember
içine almıştır.
(Cevap E)

2.

NATO, askerî bir kuruluş olmasına rağmen karar verenler sivil siyasi otoritedir. Üye devletler egemen ve eşit olduklarından konsey tüm kararlarını oy birliği ile alır. Buna konsensüs denir.

8.

(Cevap D)

14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP ve DP milletvekilleri meclise girebilmiştir. Millet Partisi sadece Osman Bölükbaşı’nı
milletvekili olarak meclise gönderebilmiştir.
(Cevap E)

NATO, 1949’da kurulmuştur. Almanya NATO’nun kurucu
üyesi olmayıp 1955’te NATO’ya katılmıştır. NATO’nun kurucu üyeleri İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç, Lüksemburg, Kanada, Portekiz ve
ABD’dir. Yunanistan ve Türkiye 1952’de NATO’ya üye olmuştur.
(Cevap B)

4.

Afrika ve Asya ülkelerinin katılımı ile Endonezya’da toplanan
Bağlantısızlar Harekâtının ortaya çıktığı konferans Bandung
Konferansı’dır.
Bandung Konferansı’na İsrail, Kore ve Tayvan alınan karar
üzerine davet edilmemiştir.

9.

TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap D)

5.

1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştı. Bu kanuna Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes, Fuat
Köprülü Dörtlü Takrir adı altında imzaladıkları belgeyle karşı çıktılar. Dörtlü Takrir’e imza atanlar 1946’da Demokrat Partiyi kurdular.
(Cevap B)

10. Balkanlarda aktif politika izlemek amacıyla Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ile Dostluk ve İş Birliği Antlaşması imzaladı. Böylece Balkan Paktı kurulmuş oldu. Bu pakta Romanya katılmamıştır.
Yugoslavya, SSCB’nin askeri müdahalesinden çekindiği
için II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı blokuna yanaşmıştır.

1955’te imzalanan Bağdat Paktı’na Suriye katılmamıştır. Pakta katılan devletler; Türkiye, İran, Irak, İngiltere ve Pakistan’dır.

(Cevap B)

Bağdat Paktı 1959’da Irak’ın Pakttan ayrılmasıyla CENTO ismini almış ve 1979’da da tamamen dağılmıştır.
11. NATO, 1949’da 12 ülke tarafından kurulmuştur. Bu kurucu
ülkeler arasında Norveç ve Portekiz vardı.

(Cevap C)

Türkiye;

İspanya 1982’de, Federal Almanya 1955’te, Türkiye ve Yunanistan ise 1952’de NATO’ya üye olmuştur.

• 1952’de NATO’ya,

(Cevap A)

• 1953’te Balkan Paktı’na,
• 1955’te Bağdat Paktı’na,
• 1959’da CENTO’ya
üye olmuştur.
COMECON ise 25 Ocak 1949’da sosyalist ülkeler arasında
ekonomik iş birliği ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye, sosyalist ülke olmadığı için COMECON’a
üye olmamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

6.

(Cevap E)

12. Necmettin Sadak, 1947–1950 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Yani Demokrat Parti döneminde 1950–1960
arasında Fuat Köprülü ve Fatin Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.
(Cevap D)
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13. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde meydana gelmiştir.
6-7 Eylül olayları ise Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberi üzerine İstanbul’daki Rumlara ait iş yerlerinin
tahrip edilmesi ve bunun sonucunda on binlerce Rum’un
Yunanistan’a göç etmesi olayıdır. 6-7 Eylül olayları 1955’te
yani Demokrat Parti döneminde meydana gelmiştir.
1955 yılında Kıbrıs Türklerine karşı adadaki Rumların
yaptığı baskılar 6-7 Eylül olaylarını tetiklemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

(Cevap D)

14. 1924 Anayasası’nın dili 1945’te yani İnönü döneminde öz
Türkçeye çevrilmiştir. Fakat Demokrat Parti döneminde Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün girişimiyle 1952’de tekrar
eski hâline dönüştürülmüştür.
(Cevap E)

Test • 2
18. Yeni Sağ, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan refah
devleti anlayışının iflas etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
Keynesyen, ekonomik modelin yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla “serbest ekonomi” ve “küçük ama güdü
devlet” anlayışıyla, neoliberalizm, muhafazakârlık ve kamu
seçimi (public-choice) sac ayaklarına dayanan yeni sağ politikalar benimsenmiştir. Bu bağlamda yeni sağ, ekonomik
alanda liberal, sosyal alanda ise muhafazakâr politikaların
uygulanmasını öngörür. Yeni sağ akımın başlıca kuramcıları Hayek ve Friedman’dır. Yeni sağ akıma göre, siyasetçi-bürokrat-seçmen üçlüsünün her birinin kendi çıkarları doğrultusundaki tercihleri sonucu kurumları ve personeliyle sürekli büyüme eğilimi gösteren sosyal refah devleti hem iktisadi
hem de bireysel özgürlükleri tehdit etmektedir. Dolayısıyla
devletin özelleştirme politikaları ve yerinden yönetimlerin
güçlendirilmesiyle küçültülmesi, küçülen devletin de özel
sektör ve işletmecilik mantığıyla “3 e” (economy – efficiency – effectiveness) çerçevesinde ekonomik, etkin ve etkili
çalışması bireysel özgürlüklerin, ekonomik güven ve gelişmenin sağlanması açısından kaçınılmazdır.

15. Türkiye, 1952’de NATO’ya üye olmuştur. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 1953’te Balkan Paktı imzalanmıştır. 1955’te Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma ise Bağdat Paktı’dır. Yani Türkiye
önce NATO’ya, sonra Balkan Paktı’na, son olarak da Bağdat Paktı’na katılmıştır.
(Cevap C))

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

19. 1948 ile 1960 arası Soğuk Savaş, 1960–1989 arası dönem,
Yumuşama dönemi olarak tanımlanmaktadır.
Soğuk Savaş Dönemi’nde;
• İki kutuplu dünya,
• ABD ve SSCB etrafında bloklaşma,
• Batı Bloku lideri ABD, Doğu Bloku lideri SSCB’dir.
• NATO Batı Bloku’nun, Varşova Paktı Doğu Bloku’nun askerî kanadıdır.
Türkiye, Soğuk Savaş döneminde, Batı Bloku’nda yer aldığından cevap D seçeneğidir.

16. II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş dönemi Türkiye’si için A, B, D ve E ‘deki ifadeler doğrudur. Dış
politikada ise tarafsızlık değil, Batı Bloku’na yakın politika izlenmiş ve NATO’ya üye olunmuştur.

(Cevap D)

(Cevap C)

20.

Soruda istenen doğru sıralama I - II - III şeklinde olmalıdır.
(Cevap B)

• İlk nükleer reaktörün kurulması → 1942
KAPLAN AKADEMİ

17. James Watson 1953 yılında DNA’nın yapısını çözmeye başarmıştır. Çocuk felci aşısı 1954 yılında geliştirilmiştir. Ruslar 1957 yılında Sputnik adlı uyduyu uzaya göndermişlerdir.

• İlk atom bombasının yapılması ve kullanılması → 1945

• DNA’nın yapısının çözülmesi → 1953
• İlk bilgisayarın yapılması → 1945
• İlk haberleşme uydusu olan Telstar 1 uzaya 1962 yılında gönderilmiştir.
Verilen bilgilere bakıldığında en son meydana gelen olay
1962’de Telstar 1’in uzaya gönderilmesidir.
(Cevap E)
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II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de Batı’nın demokratik
fikirlerinden etkilenen yeni bir kuşak ortaya çıkmış ve halkın
demokrasi talepleri artmıştır. Böyle bir ortamda mecliste Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’den oluşan bir grup milletvekili parti programında bazı değişiklikler yapılması için meclise önerge sunmuşlardır. Bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasını da öngören “Dörtlü takrir”
adındaki bu teklif, CHP tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine adı geçen dört milletvekili, CHP’den ayrılarak 7 Ocak
1946’da Demokrat Partiyi kurmuşlardır.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap C)

6.

(Cevap C)

Demokrat Parti (DP) 1946 yılında kurulmuş 1950 yılında tek
başına iktidar olmuş ve toplamda ülkeyi on yıl yönetmiş bir
siyasal partidir. 1957 yılında yapılan seçimleri kazanmasına
rağmen DP’nin oyları, muhalefet partilerinin toplam oylarından daha düşüktü. Bu durumsa muhalefet tarafından “hükümetin azınlık iktidarına dönüştüğü” propagandasının yapılmasına yol açmış ve hükümetin düşürülmesi için muhalefet güçleri birleşmeye başlamıştır. Muhalefetin bu güç birliği karşısında Demokrat Parti “Vatan Cephesi” adında siyasal bir örgütlenme kurmuştur. DP, herhangi bir hukuki niteliği bulunmayan bu oluşum aracılığıyla partiye yeni katılımları sağlamayı amaçlamıştı. Nitekim o günlerde Vatan Cephesi’ne katılanların isimleri her gün devlet radyosundan ilan
edilmiştir.
(Cevap C)

3.

ABD’nin Truman Doktrini ve Marshall Planı aracılığıyla Batı
ülkelerini siyasi ve ekonomik yönden desteklemesi, SSCB’yi
de benzer biçimde hareket etmeye sevk etmiştir. ABD’nin
Batı liderliğini üstlenmesine karşılık SSCB, hem uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek hem de uluslararası ideolojik faaliyetleri bir merkezden idare etmek amacıyla uluslar arası bir teşkilat kurmak için harekete geçmiştir. Bu amaçla Sovyet Rusya, 1947 yılında Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya,
Fransa ve İtalya komünist partilerinin liderlerini Polonya’da
bir araya getirmiştir. Yapılan toplantı sonrası bir bildiri yayımlanmış ve “Cominform”un kurulduğu ilan edilmiştir.

15 Haziran 2007’de BM Genel Kurulu oybirliği ile Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gangi’nin doğum günü
olan 2 Ekim gününü “Dünya Şiddete Hayır Günü” olarak ilan
etmiştir.
(Cevap A)

7.

İslam İşbirliği Örgütü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ve
Kuzey Atlantik Paktı Türkiye’nin üye olduğu örgütlerdir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

2.

NATO’nun kuruluşunda “Hukuki yoldan karşılıklı yardım ilişkisine dayalı bölgesel ve toplu tedbirlere başvurması ve güvenliği tehlikeye düşürecek bir silahlı saldırı durumunda tek
ya da kolektif savunma hakkını kullanmadaki kararlılığa” vurgu yapılmıştır. Bu BM antlaşmasının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını düzenleyen maddesine dayanmaktadır.

8.

Pakistan’ın özgürlük mücadelesine öncülük eden lider Muhammed Ali Cinnah’dır. Pakistan’da “Ulu Önder” olarak anılır. Pakistan’ı 1947’de kuran kişidir.
(Cevap A)

(Cevap A)

Pakistan ve Hindistan İngiltere’nin 1947’de bölgeden çekilmesiyle kurulmuş iki bağımsız devlettir. Bu iki devlet kuruluşundan beri anlaşmazlık içinde olmuştur. Bu anlaşmazlıkların başında da Keşmir meselesi gelmektedir. Keşmir Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesişme noktasında oldukça verimli topraklara ve yer altı zenginliklerine sahip bir
bölgedir. Pakistan, Keşmir halkının çoğunluğunun Müslüman olması sebebiyle kendisine verilmesini istemektedir.
Öte yandan Hindistan, Keşmir Mihracesi’nin kendi topraklarıyla birleşme kararından dolayı burada hak iddia etmektedir. Bu sebeplerle iki devlet ilk kez 1948’de savaşmıştır. Bu
çatışmada Pakistan Keşmir’in küçük bir kısmını almış; büyük kısmı ise Hindistan’ın elinde kalmıştır. Savaş Birleşmiş
Milletlerin araya girmesiyle son bulmuştur. BM, Keşmir’de
halk oylaması yapılması kararı almıştır. Ancak bu karara rağmen Hindistan bugüne değin elinde tuttuğu topraklarda bir
halk oylaması yapmamıştır.

9.

II. Dünya Savaşı sonrası doğu ve batı bloku olarak dünyada birçok ülke mücadele içindeydi. Bu ülkelerin ise öncülüğünü ABD ve SSCB yapmaktaydı.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

4.

10. Adnan Menderes iktidarı döneminde Demokrat Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini 10 yıl yönetmiştir.
(Cevap C)

(Cevap D)
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11. Türkiye Sovyet yayılmacılığına karşı Orta Doğu’da bir savunma ittifakı meydana getirdi. 1955’de kurulan Bağdat Paktı’nın adı Irak’ın Pakt’tan çekilmesiyle CENTO oldu.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ
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Test • 3
16. 1978 ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissenger’in Arap İsrail Savaşları’nı bitirmek için Arap ülkelerinin başkentleri ile İsrail’in
başkenti Tel Aviv’e defalarca gidip gelmesi sonucu Camp
David Antlaşması yapılmıştır.
(Cevap B)

17. 1952’de Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi NATO’ya üye
olmasında etkili olmuştur. IMF’ye 1947’de üye olduk. Ekonomik yardımları ise Nato’ya üye olmadan önce almıştık.

(Cevap C)

(Cevap A)

13. Truman Doktrini ve Marshall Planı Sovyet tehdidinde olan
ülkelere ekonomik yardımı öngören projelerdir.
(Cevap B)

TARİH SORU BANKASI

12. 1945’ten sonra sömürgeciliğe karşı çıkan bağlantısızlar önceliklerini ekonomik kalkınmaya verdiler ve doğu batı bloku
mücadelesinin dışında kalmaya çalıştılar.

14. Soğuk Savaş Dönemi’nde yaşanan ABD-SSCB mücadelesi ile ilgili olarak sözü edilen plan, Eisenhower Doktrini’dir.

18. II. Dünya Savaşı sonrası Batı bloku ABD öncülüğünde doğu bloku ise SSCB öncülüğünde mücadele etmiştir. Savunma olarak batı bloku NATO’yu doğu bloku Varşova Paktı’nı
kurdu.
(Cevap C)

19. I ve III öncüllerimiz doğrudur. II veride ise Neil Armstrong
Ay’a ilk çıkan ABD’lidir. Uzaya ilk çıkan ABD’li ise Alan Shepart olmuştur.

(Cevap D)

15. Stalin’in 1953’te ölmesinin ardından Kominist Partisi’nin I.
sekreteri oldu. SSCB’nin yönetimi 1964’e kadar Nikita Kruşçev’e geçti.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)
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20. A, B, C ve D şıkları doğru ifade iken soğuk savaş döneminde televizyonun yaygınlaşması ile radyo ve sinemanın önemi azaldı.
(Cevap E)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ
Schuman Bildirisi, Avrupa’daki kömür ve çelik üretiminin bir
bütün olarak ortak bir yüksek merci altında birleştirilmesi
şeklindeydi. Fransa bu öneriyi özelde Almanya’ya sunmuş
ancak tüm Avrupa ülkelerinin katılımına da açık tutmuştur.
Bu girişim sonunda Fransa, Federal Almanya Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İtalya’nın katılımıyla Nisan 1951’de
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Bilindiği gibi bu örgüt günümüzdeki Avrupa Birliği’nin temelidir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
1950 yılı genel seçimleri Türk siyasi tarihinin ilk demokratik
seçimi olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu seçimlerde ilk
kez “gizli oy, açık sayım” ilkesi uygulanmıştır. Yapılan seçimi % 55 gibi rekor düzeyde oy alan Demokrat Parti kazanmıştır. Bu seçim Türk siyasi tarihine “Beyaz Devrim” olarak
geçmiştir.
(Cevap A)

(Cevap E)

2.

7.

Maddeleri verilen antlaşma Roma Antlaşması’dır. Avrupa’da
geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmeyi sağlamak amacıyla 1957’de imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüştür. Avrupa Ekonomik Topluluğu da bilindiği gibi günümüzdeki Avrupa Birliğinin temelidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülke tarafından 4 Kasım 1950’de imzalanan sözleşme 1953 yılında
yürürlüğe girmiştir.
(Cevap C)

(Cevap B)

27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti hükûmetini askerî darbe
ile devirerek siyasi iktidarı ele alan güç Millî Birlik Komitesidir. MBK’nin başkanı Cemal Gürsel’di ve 38 kişiden oluşuyordu.
(Cevap C)

4.

8.
TARİH SORU BANKASI

3.

(Cevap E)

9.

Harmel Raporu, Doğu-Batı ilişkilerinde gerginliklerin azalması ve Avrupa’yı bölen siyasi sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmiştir. Bunun tam olarak uygulanabilmesi ise
ancak Berlin Duvarı’nın yıkılması, Varşova Paktı’nın dağılması ve SSCB’nin dağılmasıyla mümkün olmuştur.

Johson Mektubu ABD tarafından Kıbrıs meselesi için Türkiye’ye gönderilmesi, ABD’nin Kıbrıs meselesi tutumu yüzünden Türkiye (1964-1979) yılları arasında SSCB’ye yaklaşmıştır.

Kıbrıs Harekatı ABD tarafından yakından takip edilmiş ve öncülde verilen riskler olabileceğini söyleyebiliriz. Bunların da
bir kısmı zaten yaşanmıştır.
(Cevap E)

(Cevap B)

NATO ve Varşova Paktı birbirlerine karşı olan iki savunma
sistemi şeklinde kurulmuştur. Kuzey Atlantik Paktı (NATO),
özellikle Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikasına karşı, ABD
ve Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulan, ortak savunmayı
hedef alan örgüttür. (4 Nisan 1949)
Varşova Paktı, NATO’nun uygulamalarına karşı Sovyet Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından kurulan bir örgüttür.
(14 Mayıs 1955)

KAPLAN AKADEMİ

5.

10. Savaş değil barış, çatışma değil dialog, çifte standart değil
adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil işbirliği, baskı,
tahakküm değil insan hakları, hürriyet, demokrasi.
(Cevap E)

(Cevap A)
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11. Kıbrıs Harekatı sonrası ilk uluslararası zirve olarak Cenevre
Konferansı düzenlenmiştir. (25-30 Temmuz 1974) Türkiye
adına Konferansa Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı.

16. Sovyet Rusya, Doğu Berlin’den, Batı Berlin’e kaçışın olmasından dolayı rahatsız olduğu gibi, Batı Berlin’de ABD, İngiltere ve Fransa’nın bulunmasından hoşnut değildi. SSCB
1958’de bir nota verdi. 1961’de Berlin Duvarı yapıldı.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ

(Cevap A)

17. Afganistan, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Hindistan, Yugoslavya bağlantısızlara örnek verebiliriz. Libya bu devletler arasında değildir.

(Cevap B)

(Cevap C)

13. İngiltere’nin 1947’de Keşmir’den çekilmesiyle Pakistan ve
Hindistan olarak iki yeni devlet kuruldu. Pakistan Keşmir halkının büyük çoğunluğunun müslüman olmasından dolayı
buranın kendisine ait olduğunu düşünerek hareket etti. Hindistan’da burada hak iddia edince savaş oldu. SSCB’nin
aracılığı ile 10 Ocak 1966 Taşkent Deklorasyonu ile her iki
devlet 1965’teki sınırlara çekilmeyi kabul etti.

18. Camp David Antlaşması İsrail-Arap savaşlarını bitiren antlaşmadır. Öncüllerimizin üçüde doğrudur.

(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

12. Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi ENOSİS hareketininde öncülerinden olan III. Makarios Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Başbakanı ise Fazıl Küçük olmuştur.

19. Halepçe Katliamı 16 Mart 1988’de kimyasal gaz kullanılarak
Irak’ta saddam Hüseyin birçok kişiyi öldürdü. İrangate olayı İran’a ambargo uygulayan ABD’nin İsrail üzerinden İran’a
silah sattığı ortaya çıktı. Başkan Reagan silah satışını itiraf
etti.(1986) Dağlık Karabağ meselesi Azerbaycan-Ermenistan arasındadır.

14. A, B, C, D şıkları Küba Krizi’nin sonuçlarıdır. ABD’nin Castro’yu devirmek istemesi SSCB-Küba yakınlaşması oluşturdu. SSCB Küba’ya füze yerleştirince sorun oldu. Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sökülmesiyle anlaşma sağlandı. Cenevre Antlaşması’nın Küba Buhranı ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

(Cevap E)

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

15. 1961 yılında ABD’nin desteğini arkasına alan sürgündeki Kübalıların, Fidel Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdiği
başarısız işgal girişimidir.

(Cevap E)
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20. Verilen üç bilgide doğru ifadelerdir. Kominist ve kapitalist ülkelere dahil olmayanlara üçüncü dünya ülkelerine “bağlantısızlar” denir.
(Cevap E)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ
1950’li yılların başlarında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması
amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulan Rum Örgütü EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü) dır. EOKA Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak hedefi olan ENOSİS’i gerçekleştirmek
amacıyla faaliyet göstermiştir.
Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı III. Makarios’tur.
1960-1974 yılları arasında görev yapmıştır.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap B)

7.

1955 Londra Konferansı; Kıbrıs sorununu çözmek için Türkiye, İngiltere, Yunanistan arasında düzenlenen konferanstır. Bu konferansla birlikte Türkiye, Kıbrıs sorununa taraf olmuştur.
1959 Zürih Antlaşması’nı Türkiye ile Yunanistan imzaladı. Zürih Antlaşması Bağımsız Kıbrıs Devleti kurma amacıyla yapılan bir antlaşmadır.
(Cevap A)

Kıbrıs, 1571’de Osmanlı egemenliğine girmiş ve yaklaşık üç
yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nde kalmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin zayıflamasından yararlanan İngiltere 1878’de
adayı askerî üs olarak kullanmak üzere işgal etmiştir. İngiltere l. Dünya Savaşı’nda da adayı resmen topraklarına katmıştır. Türkiye Lozan Antlaşması ile İngiltere’nin adadaki egemenliğini tanımıştır. Kıbrıs’taki Rumların, 1952 yılından itibaren adayı Yunanistan’a katmak için faaliyete geçmeleri Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur. Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 16 Ağustos 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.

8.

OECD 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması
ile kurulmuştur. Ekonomik amaçlı kurulan örgüt demokrasi,
insan hakları ve yurttaş özgürlüğüne bağlılığı da temel ilke
olarak benimsemiştir. OECD’nin kurucuları Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD yer
alır. Seçeneklerde verilenlerden Macaristan ise sonradan katılan üyeler arasında yer almakta olup D seçeneği doğrudur.
(Cevap D)

(Cevap C)

4.

OPEC dünya petrol üretiminin denetimini elinde tutan ve
dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını sağlayan, petrol rezervinin üçte ikisine, doğal gaz rezervinin üçte birine sahip
ülkelerin oluşturduğu birliktir. 1960 yılında Bağdat’ta kurulan OPEC’in kurucu üyeleri Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Venezuela’dır. Seçeneklerde verilen Libya daha sonra üye olmuştur.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

3.

1979’da düzenlenen darbe sonrası yönetime gelen Hafızullah Âmin hem Sovyetlere bağlılığını bildirmiş, hem de İslami düşüncenin desteklenmesi için gerekli bütün önlemleri
alacağını açıklamıştır. ABD ve Pakistan’da desteğini kazanmaya çalışan Amin 24 Aralık 1979 gecesi Sovyet birliklerinin Afganistan’a girmesiyle devrilmiş ve öldürülmüştür.

Baas ideolojisi, amaç olarak Orta Doğu’da tek bir Arap devleti kurulmasını amaçlamıştır. Arap ulusunun tek bir sosyalist devlette birleşmesini amaçlayan siyasal milliyetçi sol bir
harekettir. Laik bir Arap toplumunu amaçlayan Baas Hareketi Suriye ve Irak’ta iktidara gelmiştir. Saddam Hüseyin
Irak’ta Hafız Esad Suriye’de son Baas temsilcileridir. Vahhabilik hareketi XVIII. yy.da ortaya çıkmıştır. Baas hareketi ise
1940’tan sonra ortaya çıktığı için Vahhabilik akımını desteklemesi düşünülemez.

9.

Türkiye 1974–1980 dönemi ile 1995-2001 döneminde koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmiştir. I. Koalisyon dönemi, 12 Eylül askeri darbesi ve ANAP’ın 1983-1995 yıllarındaki iktidarıyla son bulmuştur. II. Koalisyon dönemi ise Ak
Partinin tek başına iktidara gelmesiyle son bulmuştur.
(Cevap D)

5.

Beşiktaş İskelesi, 1913’te Şirket-i Hayriye tarafından mimar
Ali Talat Bey’e yaptırılmıştır. Tayyare Apartmanları, 1922’de
Mimar Kemalettin Bey’e yaptırıldı. Bebek Camii, 1912 yılında Mimar Kemalettin tarafından yapılmıştır. IV. Vakıf Hanı da
yine Mimar Kemalettin tarafından 1926’da tamamlanmıştır.
Anıtkabir inşaatı 1944 yılında başlamış ve 1953’te tamamlanmıştır. Dolayısıyla Anıtkabir ikinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin özelliklerini yansıtan bir yapıdır.
Anıtkabirin mimarları Emin Halid Onat ve Ahmet Orhan
Arda’dır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. 1979 yılında Irak’ta Saddam Hüseyin bir darbe yaparak yönetimi tek başına ele geçirmiştir. Saddam Hüseyin iktidarı
yaklaşık otuz yıl sürmüş ve II. Körfez Savaşı sonrası yıkılmıştır. 1979 yılında yönetim değişikliği yaşayan bir diğer ülke
İran’dır. 1979’da İran’da bir devrim gerçekleşmiş ve Şah Pehlevi’nin 54 yıllık iktidarı yıkılarak Ayetullah Humeyni önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur.
(Cevap C)
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11. TRT, tümüyle renkli yayına 1984 yılında geçmiştir. Dolayısıyla bu gelişme 1980 sonrası Türkiye için geçerlidir.

16. Soruda verilenlerden A, B, C, E seçenekleri ABD ile SSCB
arasında yaşanan soğuk savaş döneminin arkasında yaşanan gelişmelerdir. Avrupa ortak pazarının temeli ise 1957’de
Roma Antlaşması’yla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğuna dayanır. Yani soğuk savaşın yaşandığı dönemin faaliyetidir.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ

(Cevap D)

17. 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından 1973 yılı sonlarında tekrar seçimler olmuştur. Seçim sonunda hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamayınca CHP-MSP koalisyonu kurulmuştur. Koalisyon hükümeti dış politikada cesur ve bağımsız bir çizgi takip etmiş ve 12 Mart yönetimince yasaklanmış olan haşhaş ekimi serbest bırakmıştır. Bu kararla ABD
ile olan ilişkiler gerilmiş, Ağustos 1974’teki II. Kıbrıs Harekâtı’nın da etkisi sonucu ABD askerî yardımı keserek, ambargo kararı almıştır.

12. 1978 sonlarında Afganistan’da halkın SSCB yanlısı yönetime karşı direniş hareketine başlaması üzerine, iktidarda bulunanlar SSCB’den askeri yardım istemişlerdir. Bunun üzerine SSCB 1979 yılında Afganistan’ı işgal etmiştir. Bu işgal
1989 yılına kadar sürmüştür.
(Cevap B)

Türkiye Kıbrıs Harekatını, 1959’da İngiltere ve Yunanistan ile yaptığı Zürih ve Londra antlaşmasına istinaden
yapmıştır.

Buna göre 1966-1973 arası dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’dır.

(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

13. Türkiye Cumhuriyeti’nde görev alan Cumhurbaşkanlarımız
kronolojik olarak; Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938), İsmet
İnönü (1938-1950), Celal Bayar (1950-1960), Cemal Gürsel
(1960-1966), Cevdet Sunay (1966-1973), Fahri Korutürk
(1973-1980), Kenan Evren (1982-1989), Turgut Özal (19891993), Süleyman Demirel (1993-2000), Ahmet Necdet Sezer (2000-2007), Abdullah Gül (2007-2014) ve Recep Tayyip Erdoğan (2014-)’dır.

18. 1960’lı ve 1970’li yıllar dünyada yumuşama döneminin yaşandığı yıllardır. Türkiye bu dönemde 1950’li yıllardaki gibi
Batı Blok’una yakın olmak yerine, çıkarları gereği bazen
SSCB’ye bazen de ABD’ye yakın politika izlemiştir.
(Cevap C)

(Cevap E)

14. Helsinki Nihai Senedi 1975’te kabul edilmiş ve katılan devletlerin karşılıklı ilişkilerine yol gösterecek bildiri yayımlanmıştır. Bu bildiride; düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüklerini de kapsamak üzere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ilkesi benimsenmiştir. A seçeneğinde verilen
insani müdahale Helsinki Nihai Senedi’nin içerisinde yer almaz.

19. Yahudilerin oruç tuttukları kutsal bir ay sayılan Yom Kippur’da
gerçekleşen savaş, Mısır ve Suriye ile İsrail arasında olmuştur. 1967 Arap-İsrail savaşında Mısır ve Suriye’nin kaybettikleri yerleri İsrail’den geri almak istemesi savaşın temel sebebidir. Savaşta İsrail galip gelmiş ABD’nin arabuluculuğunda barış yapılmıştır.

(Cevap A)

15. 1958’de Irak’ta yaşanan değişimden sonra Irak’taki yeni rejimin koruyuculuğunu üstlenen Sovyetler, NATO’nun ileri karakolu olarak gördüğü Türkiye’yi pasifize etmek amacıyla
hudutlarımıza yığınaklar yapmıştır. Bunlara bağlı olarak
ABD’nin baskıları sonucu Jüpiter füzeleri Türkiye’ye yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bu Jüpiter füzeleri ABD’nin SSCB ile
yaşadığı Küba krizi sonucu kaldırılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

20. EOKA saldırılarına karşı Rauf Denktaş öncülüğünde kurulan
Türk direniş örgütü, Türk Mukavemet Teşkilatıdır. Türk Mukavemet Teşkilatı 1958’de resmî olarak Türkiye hükûmeti ve
Genelkurmayın desteği ile kurulmuştur.
(Cevap E)
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ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ
Dünya petrol üretiminde ilk sırada gelen ülkelerden biri
ABD’dir. Batı Avrupa ve Japonya’da petrol üretimi yoktur.
ABD’nin Orta Doğu’da daha rahat siyaset izlemesinde petrol konusunda Orta Doğu ülkelerine ihtiyaç duymaması etkilidir. Aynı şeyi Japonya ve Batı ülkeleri için söylemek mümkün olmadığından Arap davası konusunda daha esnek davranmaktadırlar.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Soğuk Savaş Dönemi�nden sonra başlayan döneme “Yumuşama Dönemi (Detant)” denmektedir. Yumuşama (detant)
devletlerin uluslar arası ilişkilerde, karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği bir dönemdir. Bu dönemde izlenen politikalar sonucu Doğu-Batı ilişkilerinde, çatışma ve gerginlik büyük oranda azalmıştır. Yumuşama politikası, uluslararası barışa varacak yakınlaşma, anlaşma ve iş birliği aşamalarından oluşmuştur.

Avrupa Para Sistemi 1979’da kurulmuştur. Böylece AB üyeleri arasında parasal birlik sağlamak için önemli bir adım atılmıştır. 1991’de Maastricht kriterlerinde ekonomik ve parasal
birlik konusu karara bağlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmaların sonucu 1998 yılında Avrupa Merkez Bankası kurulmuştur. Para sisteminin temeli 1979 yılında atıldığı için cevap C seçeneğidir.
(Cevap C)

7.

1960 yılının eylül ayında Irak’ta kurulan OPEC petrol fiyatlarına istikrar kazandırmak için kurulmuştur. Kurucu üyeler;
İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela’dır.
Endonezya, petrol ihracatçısı olmadığı gerekçesiyle 2008
yılında ayrıldığı OPEC’e Aralık 2015’te geri dönmüştür.
(Cevap C)

3.

Küba’da 1959’da Batista diktatörlüğünü yıkarak yönetimi ele
geçiren Fidel Castro, ekonomiyi millîleştirme kararı almıştır.
Bu kararla Küba’da faaliyet gösteren ABD şirketlerinin faaliyetleri kısıtlanmış ve ABD ekonomisi olumsuz etkilenmiştir.
ABD de Castro yönetimini yıkmak amacıyla muhalifleri desteklemiş ancak bu durum Küba’yı SSCB’ye yaklaştırmıştır.
Bunun üzerine SSCB 1962 yılı başlarında Küba’ya füze yerleştirmeye başlamıştır. Buna karşılık ABD’nin Küba kıyılarını
kuşatmasıyla nükleer savaş ihtimali tekrar ortaya çıkmıştır.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

Sadabat Paktı’nın gecikmesinin sebebi Afganistan’ın ve Suudi Arabistan’ın durumudur. Çünkü bu ülkeler tam bağımsız değillerdi.
(Cevap A)

(Cevap D)

4.

İsrail ve Mısır’ın 1973 Yom Kippur Savaşı’nda karşı karşıya
gelmesinden sonra iki ülke ilişkileri sürekli gergin devam etmiştir. ABD, 1978’de Ortadoğu’daki gücünü kullanarak İsrail ve Mısır’ı Camp David’te bir araya getirmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda iki ülke Filistin meselesi ve iki ülke arasındaki barış esaslarını içeren anlaşmalar imzalamıştır.

9.

Camp David antlaşmaları yapan Mısır Devlet başkanı Enver Sedat ve İsrail başbakanı Menahem Begin 1978 yılında Nobel Barış Ödülü almıştır.
(Cevap A)

İsrail işgali altındaki Kudüs’te, 1969’da El-Aksa Camii’nin
kundaklanması ve camide maddi hasar oluşması İslam dünyasında büyük tepkilere yol açmıştır. Ürdün Kralı Hüseyin’in
önerisi ile Arap devletlerinin dış işleri bakanları 25 Ağustos
1969’da Kahire’de toplanarak bir “İslam Zirvesi” oluşturulmasına karar vermişlerdir. Böylece günümüzdeki İslam İşbirliği teşkilatının temelleri atılmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatı günümüzde islam ülkelerinin bir
çatı altında toplayan tek kuruluştur.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Reagan başkan olduktan sonra ABD’nin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki “çevreleme siyaseti” olarak bilinen dış politikasından vazgeçerek çeşitli ülkelerdeki komünist yönetimlere
karşı muhalefet edebilecek güçlere aktif destek veren bir politika izlemeye başladı. Sovyetlere karşı mücadele veren güçlere gizli yardımda bulunan bir politika çizgisi izledi. ABD’nin
değişen bu politikası “Reagan Doktrini” olarak görüldü.

(Cevap D)

10. 1975 yılında ilki çekilen Hababam Sınıfı yönetmeni Ertem
Eğilmez’dir. Diğer önemli yönetmen Kartal Tibet’tir.
(Cevap E)
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11. ABD ve SSCB hem Küba Buhranı hem de Vietnam Savaşı’nda karşılıklı olarak askerleri birbirleri ile savaşmıştır; fakat
Keşmir Sorunu Hindistan ve Pakistan arasında hala da devam eden bir sorundur.

16. 2 Mayıs 1954’te yapılan seçimlerle DP iktidarının ikinci evresine geçildi. Seçimden DP büyük bir başarıyla çıktı. Bu seçimde Türkiye’de ilk ve son kez yaşanan bir olay gerçekleşti ve iktidar partisi bir önceki seçime göre hem de temsil oranını artırdı.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ

(Cevap A)

17. ABD ve SSCB arasında 1972 Salt I 1979 Salt II, Nükleer silahları kontrol etme ve yapımını azaltma anlaşmaları Yumuşama Dönemi’nde imzalanmıştır. NATO ise Soğuk Savaş dönemi 1949 gelişmesidir.

(Cevap D)

(Cevap B)

13. Türkiye 1952’de Kore’ye, 2001’de Afganistan’a, 2016’da yılında ise Suriye’ye asker göndermiştir.
(Cevap E)

TARİH SORU BANKASI

12. İsrail’in II. Dünya Savaşı sonrası 1948’de kurulması üzerine
Arap Devletlerinden İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkan
ve dört büyük savaşta İsrail’e verilen Mısır olmasına rağmen
ilk resmi olarak tanıyan da Mısır’dır.

(Cevap A)

19. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorunu Kıta sahanlığı
sorunu yaşanmıştır. Fakat 12 Ada sorununu Türkiye Yunanistan ile yaşamamıştır. İtalya 1947’de 12 Ada’yı Yunanistan’a bırakmıştır.

14. İran’da Şah Rıza Pehlevi’nin yaptığı tüm reformlara Beyaz
Devrim denir.
(Cevap A)

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

15. Hindistanlı Lider Nehru, Mısır lideri Abdünnasır, Yugoslavya
Lideri Tito Bağlantısızlar adı da verilen üçüncü dünya devletlerinin kurucu üyeleridir.

18. ABD ve Türkiye arasında 1960-63 yılları arasında yaşanan
gerginliğin sebebi Küba Ekim füzeleri Buhranıdır. ABD Türkiye’den Jüpiter füzelerini sökmüştür.

(Cevap E)

20. Bandung, Kahire, Belgrat Lusaka konferansları Bağlantısızlar yani SSCB ve ABD ile hareket etmeyenlerin düzenlediği
konferanslardır. Yalta ise II. Dünya Savaşı sonrası son düzenin verildiği konferanstır.
(Cevap E)

296

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ
1979’da İsrail ile Mısır arasında yapılan antlaşmanın sonuçları arasında A, C, D, E öncülleri sayılabilir. Filistin sorununun ortaya çıkması daha eski tarihe 1948’de Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kurulmasına dayanır.
1979 İsrail–Mısır barışı, 1978’de ABD’de iki ülke devlet
başkanının ABD Başkanı gözetiminde yaptığı Camp David Sözleşmesine dayanmaktadır.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Yunan destekli olarak gerçekleşen
darbeden sonra garantör ülke olan Türkiye’nin adaya müdahalesi gündeme gelmiştir. Bunu engellemek isteyen ABD,
Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco’yu bölgeye göndermiştir. Sisco hem Atina hem de Ankara yönetimiyle çeşitli
görüşmeler yapmış Türkiye’yi adaya yapılacak müdahaleden alıkoymaya çalışmıştır. Ancak bu görüşmelerde Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gibi bir konu görüşülmemiştir.
(Cevap E)

2.

7.

1980-1988 yılları arasındaki Irak-İran Savaşı Irak’ın kuzeyinde önemli ölçüde otorite boşluğuna sebep olmuş, bu da
PKK terör örgütünün bölgede güçlenmesine neden olmuştur. İran, bölgedeki Kürt grupları Irak’a karşı kışkırtmış, bu
durum Türkiye ve Irak’ın tepkisine neden olmuştur. Bu dönemde PKK’yı destekleyen diğer devlet ise Suriye’dir. Suriye Türkiye’yi politik baskı altında tutmak için Türkiye’den kaçan ayrılıkçı Kürt gruplarını himaye etmiş, eğitim ve lojistik
destek sağlayıp Bekaa Vadisi’ne yerleşmelerine izin vermiştir.

ABD’nin desteklediği Güney Vietnam ile SSCB’nin desteklediği Kuzey Vietnam arasında 1963–1973 yıllarında yapılan
Vietnam Savaşı, ABD’nin SSCB karşısındaki üstünlüğü yitirmesine sebep olan bir savaştır. Kore Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaşın ikinci sıcak çatışması olan Vietnam Savaşı’nı
Kuzey Vietnam kazanmış ve ABD birlikleri ülkeden çekilmiştir. Bu durum ABD’nin uluslararası imajını sarstığı gibi SSCB
karşısındaki üstünlüğünü de kaybetmesine sebep olmuştur.
(Cevap D)

(Cevap D)

3.

1980 darbesi sonrası kurulan ilk sivil parti ANAP’tır. ANAP,
12 Eylül 1980 askerî harekâtından sonra Turgut Özal tarafından kuruldu. 1983 seçimlerinde tek başına iktidar oldu.
1987 seçimlerinde oy oranı düştü ise de (değiştirilen seçim
kanunu sebebiyle) milletvekili çoğunluğunu kazanarak tekrar iktidar oldu.

TARİH SORU BANKASI

8.

Cenevre Antlaşması’na göre her iki ülke 1956 yılında yapılacak seçimlerde Kuzey ve Güney Vietnam olarak birleşecekti. Ancak Güney Vietnam bu kararı uygulamamıştır. Sosyalist Kuzey Vietnam da, Güney Vietnam’daki yönetimi değiştirmek ve birleşmeyi sağlamak üzere gerilla savaşına başlamıştır. Bunun üzerine Güney Vietnam ABD’den yardım istemiş ve ABD Güney Vietnam’a askeri ve ekonomik yardımlara başlamıştır. Kuzey Vietnam’ın 1964’te ABD donanmasına saldırmasına ABD, 1965’te Kuzey Vietnam’ın askeri hedeflerini bombalayarak karşılık vermiştir. ABD’nin 10 yıl süren Vietnam’a asker göndermesi süreci zamanla toplumun
savaşa karşı tutum geliştirmesine ve ABD’nin çıkmaza girmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde 1968 yılında ABD ile Kuzey Vietnam arasında barış görüşmeleri başlamış ve 27 Ocak 1973’te Vietnam Barışı imzalanmıştır.

(Cevap E)

4.

1962 yılında yaşanan Küba Krizi SSCB’nin Küba’daki,
ABD’nin Türkiye’deki Jüpiter füzelerini sökmesiyle çözülmüştür.
(Cevap C)

Küba buhranı meselesinde SSCB ile ABD arasında yaşanan
füze krizinin uzlaşma yoluyla çözümlenmesi nükleer silahların sınırlandırılması hususunda uluslar arası anlaşma yolunu açmıştır. Yumuşama döneminde başta SALT I olmak
üzere nükleer silahsızlanma konusunda birçok antlaşma imzalanmıştır. 1967 Dış Uzay Antlaşması, 1972 SALT I, 1975
Helsinki Senedi, 1979 SALT II bunların başında gelmektedir.
Ancak 1959 Camp David görüşmeleri, Arap-İsrail anlaşmazlığına çözüm bulabilmek amacıyla ABD ve SSCB başkanları arasında yapılmış ikili görüşmelerdir.

1975’te Kuzey Vietnam’ın güneyi işgal etmesi ve 1976’da iki
devletin birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını almasıyla Vietnam Savaşı tamamen sona ermiştir.
(Cevap A)
KAPLAN AKADEMİ

5.

Fransa’nın sömürgesi durumundaki Vietnam, 1954 yılında
imzalanan Cenevre Antlaşması ile kuzey ve güney olmak
üzere iki bağımsız devlet hâline gelmiştir. Burada kısaca Vietnam Savaşı’ndan da bahsedelim.

(Cevap D)

9.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde
iki kuruluş bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası Enerji Ajansı
ve Nükleer Enerji Ajansı’dır.
(Cevap D)
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10. ABD ve SSCB arasında yapılan kısa ismiyle SALT I Antlaşması soğuk savaş döneminde yumuşamaya zemin hazırlamıştır.

16. SSCB 1962 yılında Küba’ya füze yerleştirdi. Bu füzelerin
ABD’yi vuracak menzilde olması ABD’nin tepkisini çekti ve
Küba kıyılarını kuşattı. İki devlet savaş ihtimaline karşı geri
adım attı.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: YUMUŞAMA DÖNEMİ

11. 1983 yılında ABD’den Rusya’ya 5 nükleer füze işareti alan
Stanislav Petrov 5 adet füzenin fırlatılmayacağını düşündü
ve olası bir nükleer savaşı önledi. Prosodörü uygulamış olsaydı nükleer savaş olurdu.

(Cevap E)

17. 1925’ten itibaren İran’ı yöneten Pehlevi Hanedanlığı uygulamaları ile halk tarafından benimsenmemişti. 1978 yılında
başlayan ayaklanmalar halk hareketine dönüştü ve 1979’da
Sürgündeki Lider Ayetullah Humeyni İran’a dönerek, İran İslam Cumhuriyetini kurdu.

(Cevap A)

(Cevap E)

12. ASALA yada Ermeni Gizli Ordusu 16 ülkede Türk ve diğer
sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı eylemlerde bulunmuş birçok kişiyi şehit etmiştir.

13. Tonkin Körfezi’nde Turner Joy ve Maddox savaş gemilerinin
batırılması üzerine ABD’nin Kuzey Vietnam’a verdiği karşılık
çok sert oldu. (1965)
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap D)

14. Mihail Gorbaçov SSCB’nin son devlet başkanı, perestroyka
ve glasnost kavramlarını ortaya atarak yenileşme sürecini
başlatmıştır.

18. SSCB’nnin son liderliğini Mihail Gorbaçov yapmıştır. 1991’de
SSCB dağılmıştır.
(Cevap C)

19. Ay’a ilk ayak basan kişi 1969 yılında Neil Armstrong olmuştur.
(Cevap E)

15. 1976 tarihi ile ilk renkli televizyon yayını A, B, C ve D şıklarından sonra gerçekleşti. TRT 1964’de kuruldu, ilk kalp nakli denemesi 1963’te yapıldı.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)
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20. Sendikalaşma hakkına yönelik ilk kez 1947’de sendikalar
kanunu çıktı. Sendikalar Anayasal güvenceye ise 1961 Anayasası ile kavuştu.
(Cevap D)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: KÜRESELLEŞEN DÜNYA
Turgut Özal 1983-1989 yılları arasında başbakanlık; 19891993 yılları arasında Cumhurbaşkanlık görevini yürütmüştür. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Antlaşması’nın imzalanması ise 1996 yılında Başbakan Tansu Çiller döneminde gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Banker skandalı 24 Ocak 1980’de alınan ekonomik kararların bir sonucudur. 24 Ocak kararlarıyla mevduat faiz oranlarının serbest bırakılması sonucu halka çok yüksek oranda
faiz vermeyi taahhüt eden bankerlik şirketleri kurulmaya başlamıştır. On binlerce kişi bu bankerlere birikimlerini teslim etmiştir. Ancak halk paralarını geri almak için müracaat ettiğinde bankerler ya iflasını açıklamış ya da yurt dışına kaçmıştır.

Türkiye, 2002’de yapımına başlanan ve 2005 yılında tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile Azerbaycan
petrolünü dünya pazarına taşımakta kilit rol üstlenmiştir. BTC
ile paralel olarak geliştirilen Güney Kafkasya boru hattı (GKB)
ise Azerbaycan doğal gazının Şah Deniz projesiyle Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanmasını hedeflemektedir.
(Cevap A)

7.

(Cevap B)

Turgut Özal, 1983-1989 yılları arasında 45 ve 46. dönem
hükûmetlerini kurmuştur. 1984 yılından itibaren Bulgaristan’ın Türklere karşı baskı, sindirme ve şiddet uygulaması
(I), 1987’de Yunanistan’ın kıta sahanlığından doğan haklarını kullandığını öne sürerek Ege’de ihtilaflı bölgede petrol
araması (II) ve 1980-1988 yılları arasında İran-Irak savaşı esnasında yaşanan Halepçe Katliamı sonrası meydana gelen
Kürt sığınmacılar sorunu Özal dönemi olaylarıdır. (III)

3.

GAP temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının hayat standardını yükselterek diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, tarımda verimliliği ve iş
imkanlarını artırmak olan bir kalkınma projesidir. Adıyaman,
Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Kilis, Batman, Diyarbakır projenin kapsadığı iller arasındadır.
(Cevap A)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

“Cep Herkülü” olarak anılan sporcumuz Naim Süleymanoğlu’dur. 1967 yılında Bulgaristan’da doğan sporcu, Bulgaristan’da Türklere uygulanan baskılar nedeniyle 1986’da Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında
ilk altın madalyayı kazandıran Naim Süleymanoğlu’nun kariyeri boyunca üç olimpiyat altını, yedi dünya şampiyonluğu
ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır.

8.

Sputnik uydusu SSCB tarafından 1957’de uzaya gönderilmiştir. Bu gelişme soğuk savaş döneminin önemli dönemeçleri arasındadır. Atmosfer ve uzayın keşfedilmesiyle ilgili ilk
gelişmelerden olan bu olay, yerküre ve onun çevresi hakkındaki ilk somut bilgilerin temelidir.
(Cevap D)

9.

Türkiye, BM Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) kara ve deniz
gücü ile katkı sağlamaktadır. İlk kez 2006 yılında UNIFIL’e
katılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev süresi bugüne kadar
yedi kez uzatılmıştır.
(Cevap B)

5.

1980-1990 yılları arasında Bulgaristan’da, nüfusun yüzde on
beşini temsil eden Türk azınlığa karşı asimilasyon politikaları uygulanmıştır. Zorla isimleri değiştirilen, Türkçe konuşmaları, yasaklanan, camileri kapatılan, arazi ve evlerine el
konan Bulgaristanlı Türkler o dönem Türkiye’nin kapılarını
açması neticesinde kitleler halinde Türkiye’ye göç etmişlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

10. Mart-31 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen BM
Libya Müdahalesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
1973 sayılı kararı gereği “sivilleri koruma” gerekçesiyle yapılmıştır. Libya’daki karışıklığı düzeltme amaçlı olduğu bildirilen müdahale sonucunda Libya Lideri Kaddafi öldürülmüş
ve yönetim Geçici Ulusal Konsey’e geçmiştir.
(Cevap E)
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11. İsrail ile Filistin devlet başkanları ilk kez 1991 yılında gerçekleşen Madrid Konferansı’nda yüz yüze görüşmüşlerdir.
1993’te gerçekleşen Oslo Görüşmeleri sonunda da FKÖ İsrail’i, İsrail de FKÖ’yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

12. Soru kökünde Mavi Akım boru hattından bahsedilmektedir.
Mavi Akım Rus doğalgazının Karadeniz’in altından Samsun’a
oradan da Avrupa’ya taşıyan bir boru hattıdır. Proje 1997, yılında Ankara-Moskova arasında yapılan anlaşmayla uygulamaya konmuştur. Türkiye 2002 yılından bu yana bu boru
hattından gaz almaktadır.

Test • 1
16. 1982 Anayasası yumuşak bir anayasa değildir. Çünkü değiştirilemez hükümleri vardır. Hatta bu hükümlerin değiştirilmesi bile teklif edilemez. Bu yüzden Türk demokrasi tarihinin en katı anayasası 1982 Anayasası’dır. Türk demokrasi
tarihinin tek yumuşak anayasası ise 1921 Anayasası’dır. Çünkü bu anayasada değiştirilemez hükümler yoktur.
(Cevap A)

17. Paragrafta özellikleri verilen lider Aliya İzzetbegoviç’tir. Saraybosna’da doğumlu olan İzzetbegoviç hayatı boyunca
Boşnakların varlığını koruması için mücadele etmiştir. 1990
yılında Bosna-Hersek’in ilk devlet başkanı seçilen İzzetbegoviç, bu görevini 2000 yılına kadar sürdürmüştür. Nitekim
2003 yılında da Saraybosna’da vefat etmiştir.

(Cevap B)

13. Azerbaycan özellikle Stalin döneminde baskıcı bir politikayla yönetilmiş ve bu durum SSCB’nin dağılmasına kadar devam etmiştir. Ancak Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle başlayan değişim, Azerbaycan’ın bağımsızlık isteklerini artırmıştır. Ebulfez Elçibey önderliğindeki “Halk Cephesi” de bu
amaçla kurulmuş bir teşkilattır. Azerilerin bağımsızlığı için
mücadele etmiş ve başarılı olmuştur.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

14. Gorbaçov’un göreve geldiği 1985 yılında Sosyalist Blok içindeki özgürlük ve bağımsızlık istekleri artmıştı. Gorbaçov sosyalist bloktaki bu toplumsal olayları yatıştırmak, komünist
yönetimin tepki çeken baskıcılığına son vermek ve ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla 1987’de Glasnost ve perestroika adı verilen programları açıklamıştır. Gorbaçov bu
hamlesiyle Sovyet komünizminin yapısını değiştirmiştir.

(Cevap E)

19. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan’dan sonra;
• Ege adalarının silahsızlandırılması
• Fır hattı
• Batı Trakya Türklerinin durumu
• 1954’ten itibaren Kıbrıs sorunu yaşanmıştır.

(Cevap C)

Türk-Yunan ilişkilerinde haşhaş sorunu yaşanmamıştır. Bu
sorun Türkiye ile ABD arasında yaşanmıştır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

15. Yugoslavya’nın 6 federe devletinden biri olan Bosna-Hersek,
1992 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak bunu kabul
etmek istemeyen Sırp güçleri bölgedeki Boşnakları öldürmeye başlamış böylece Bosna Savaşı başlamıştır. Savaş süresince herhangi bir askeri müdahalede bulunmayan NATO
kuvvetleri, BM Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge
ilan edilen Serebrenika’da 1995 yılında Sırpların gerçekleştirdiği katliamın ardından hava saldırısına başlamışlardır. Yaklaşık üç hafta süren hava saldırısından sonra Sırp güçleri geri çekilmiş ve savaş fiilen sona ermiştir.

18. 28 Şubat 1997 Millî Güvenlik Kararları için A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. İmam Hatiplerin kapatılması kararı MGK kararları arasında yoktur. Fakat o dönemde İmam Hatip Liseleri mezunlarının Üniversite’ye yerleşirken getirilen sınırlamalar bu okullardaki öğrenci sayısını oldukça azaltmıştır. Doğrudan İmam Hatip Liselerinin kapatılması ile ilgili bir karar yoktur.

(Cevap B)

20. Federal Almanya ve Demokratik Almanya’nın birleşmesi için
girişimlerde bulunan lider Helmut Kohl’dür. Onun döneminde Berlin Duvarı yıkılmış ve bölünmüş Almanya birleşmiştir.
Helmut Kohl, Avrupa Birliği’nin kuruluş belgesi olan
Maastricht Antlaşması’nın mimarlarından biridir.
(Cevap E)

300

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ: KÜRESELLEŞEN DÜNYA
1995 yılında imzalanan Dayton Antlaşması Bosna Savaşı’nı
bitiren anlaşmadır. Antlaşma, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franyo Tucman ve eski Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından imzalanmıştır.
(Cevap E)

6.

1982 Anayasası’na göre;
• 18 yaşından küçükler

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

• Silah altındaki er ve erbaşlar
• Taksirli suçlar dışındaki suçlardan ceza almış hükümlüler
Akıl sağlığı yerinde olmayanlar oy kullanamazlar. Bir kimsenin okuma-yazma bilmemesi oy kullanmasına engel bir durum değildir.
(Cevap C)

2.

Schengen Anlaşması 1985 yılında imzalanan 25 AB üyesi
devletin topraklarını kapsayan bir anlaşmadır. İngiltere ve İrlanda AB üyesi olduğu hâlde Schengen bölgesine katılmazken AB üyesi olamayan Norveç ve İzlanda 2001 yılında katılmışlardır. Yine AB üyesi olmayan İsviçre’de 2008 yılında
Schengen bölgesine katılmıştır.

7.

(Cevap E)

Avrupa Konseyine üye ülkeler devletlerde yaşanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan insan hakları ihlallerinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuşlardır. Türkiye ise 1987’den itibaren vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru
hakkı vermiştir.

3.

Avrupa Birliğinin yeni anayasası olarak bilinen Lizbon Anlaşması’nda ilk defa birlik üyeliğinden çekilme düzenlenmiştir. Maddeye göre herhangi bir üye ülke kendi anayasal gereklerine uygun olarak Avrupa Birliğinden çekilme kararı alabilir.
(Cevap A)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

Şangay İş Birliği Örgütü içerisinde Çin, Rusya, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan yer almaktadır. 1996’da kurulan örgüte Şangay Beşlisi denilirken 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla üye sayısı altıya çıkmıştır. İran Şangay Örgütü içerisinde
yer almamaktadır. Ayrıca 2017’de örgüte Hindistan ve Pakistan’da katılmıştır.
(Cevap E)

4.

25 Haziran 1992’de kurulan KEİ’nin üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna,
Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan’dır. Bosna-Hersek örgütün üyesi değildir.

9.

AİHM, Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuştur. Uluslararası bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin binası Fransa’nın Strazburg şehrindedir.
(Cevap B)

KEİ’de kurucu üye sıfatı taşımayan tek ülke Sırbistan’dır.

5.

UN-HABİTAT, BM İnsan Yerleşimleri Programı’dır. Birleşmiş
Milletlerde insan yerleşimleri faaliyetlerinin eş güdümünü
sağlamayı, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskân programları konularında bilgi değişimi sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım
ve finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap E)

10. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra demokrasinin
yeniden tesisi için siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin
verilmiştir. Bu çerçevede 1983 yılında Turgut Özal liderliğinde Anavatan Partisi kurulmuştur. Partinin 1983 genel seçimlerinde elde ettiği başarı 1991 yılına kadar sürmüş ve bu dönemde tek başına iktidar olmuştur. Daha sonra oy kaybı yaşayan Anavatan Partisi 2002’ye kadarki dönemde de farklı
hükümetlerde koalisyon ortağı olarak yer almıştır.
(Cevap C)
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11. 1993’te Turgut Özal vefat etti. 1997’de Necmettin Erbakan
istifa etti. 1999’da Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ile koalisyon
hükümeti kurdu. 1999 Gölcük depreminde 17 bin 480 kişi
hayatını kaybetti. İlk internet ise Boğaziçi değil ODTÜ’de
1993’de kullanıldı.
Cevap E

KAPLAN AKADEMİ
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Test • 2
16. 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile AB’den
tek taraflı çekilme konusunda düzenlemeler yer almıştır. Çekilmek isteyen devlet, konsey ile çekilme anlaşması yapıp
parlamentonun onayını alarak çekilebilmektedir. Lizbon Antlaşması’ndan önce AB’den çekilme konusu tamamen belirsizdi.
(Cevap E)

17. Avrupa Birliği Konseyi AB’nin karar alma organı olup Bakanlar Konseyi olarak da anılmaktadır. Konsey başkanlığı 6 ayda bir üye devletler tarafından değişerek yürütülmektedir.
Konsey, Avrupa Parlamentosu ile birlikte yasama yetkisine
sahip bulunmaktadır.

(Cevap E)

(Cevap C)

13. Kurucu üyelerini: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan,
Romanya katılımlı diğer üyelerin, Arnavutluk, Sırbistan ve
Yunanistan’ın olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 1992
Türkiye öncülüğünde kurulmuş ekonomik bir örgüttür. Merkezi İstanbul’dur.
Cevap B

TARİH SORU BANKASI

12. Gümrük birliği, anlaşmaya varmış ülkelerin kendi aralarında
gümrükleri kaldırdığı ortak dış gümrük tarifesi uyguladığı
serbest ticaret alanıdır. Ortak ülkeler ortak bir dış ticaret politikası oluştururlar. Ancak bazı ithalat kotaları uygulayabilirler. Verilen AB üyesi olmayan ülkelerden sadece Andorra,
Gümrük Birliği Antlaşması imzalamıştır.

18. Soru kökünde nükleer silahların sınırlandırılması konusunda çok önemli bir aşama olan SALT-I anlaşmasından bahsedilmektedir. Sadece savunma füzelerinin sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı SALT-I Antlaşması, 26 Mayıs 1972’de
Moskova’da imzalanmıştır. Bu Antlaşma ile sorunların barışçı yollarla çözülmesi süreci başlatılmıştır.
(Cevap A)

14. Orta Doğu özellikle XX. yüzyıldan itibaren enerji rekabetinin
yaşandığı yerlerden biri olmuştur. Bunda Orta Doğu’nun sahip olduğu yer altı kaynakları etkilidir. Bu bölgede yaşanan
iki Körfez Savaşı’nın da ana sebebi sahip olunan bu yer altı kaynaklarıdır.

19. Mihail Gorbaçov göreve geldiğinde SSCB’nin uydu ülkeleri içinde daha fazla özgürlük ve bağımsızlık isteğiyle toplumsal olaylar başlamıştı. Gorbaçov ekonomik ve siyasal sorunları çözebilmek için komünizmin yapısını değiştirmeye karar
vermiş ve bu amaçla açıklık, şeffaflık (glasnost) ve yeniden
yapılanma (perestroika) politikasını uygulamaya koymuştur.

(Cevap C)

15. Romanya’da Soğuk Savaş Döneminde 1974-1989 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Nikolay Çavuşesku 1989’da
halk gösterilerinin ardından askerî müdahale ile devrilerek
yargılama sonucu kendisi ve karısı kurşuna dizilerek öldürülmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

20. 16 Aralık 1991’de SSCB’den ayrılarak Nursultan Nazarbayev tarafından kurulan Türk Cumhuriyeti Kazakistan’dır.
(Cevap D)
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Rusya’da Çarlık rejimi yıkıldıktan sonra Azerbaycan Türkleri sosyalist (Himmet) ve Türkçü (Musaevat) eğilimli iki ayrı
parti teşkil ettiler. Rusya Türkleri arasında ilk bağımsızlık hareketi Azerbaycan’da gerçekleşti. 1918 Mayısında Azerbaycanlılar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bakü şehri Bolşeviklerin
ve Ermeni Taşnakçıların denetiminde olduğu için Gence şehri başkent olarak belirlendi.
(Cevap B))

2.

6.

Avrupa Biriliği’ne giriş için Maastricht ve Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmek gerekir. Maastricht Kriterleri ekonomik
konuları kapsarken Kopenhag Kriterleri içerisinde hukukun
üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları, demokrasinin gelişmesi, piyasa ekonomisi konuları yer almaktadır.

BM’nin alt kuruluşlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in görevleri arasında;
Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurmak, iş birliği yapmak,

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Uzmanlık kuruluşları olan örgütlerle iş birliği yapmak ve ilişkileri sürdürmek sayılabilir.
(Cevap D)

7.

NATO, BM’nin yetkilendirmesi olmadan 1999 yılında Kosova’ya askerî harekât gerçekleştirmiştir. Kosova müdahalesi
Soğuk Savaş sonrası dönemde birtakım söylemleri etkisiz
kılması açısından önemlidir.
(Cevap D)

3.

Avrasya Ekonomik Topluluğu 2000 yılında Beyaz Rusya (Belarus), Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. Özbekistan topluluğun diğer bir üyesidir.
Fakat Türkmenistan bu topluluğa üye değildir.
(Cevap D)

4.

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), 1991 yılında kurulmuştur. Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna gibi eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri bu
topluluğun üyeleridir. Ancak 2008 yılında Rusya ile yaşadığı Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Gürcistan 2009 yılında
ayrılmıştır.

8.

1983 yılında kurulan KKTC ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmuştur. 1985, 1990, 1995 ve 2000 tarihlerinde Denktaş yeniden seçildi.
(Cevap E)

9.

Ebulfeyz Elçibey Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini
veren liderdir. 1989-1991 Azerbaycan Halk Cephesi’nde mücadele verdi. Elçibey 1992’de Azerbaycan Halk Cephesi Parti lideri olarak Cumhurbaşkanı seçildi.
(Cevap A)

5.

NAFTA Kuzey Amerika ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması
olup bölgesel bir örgütlenmedir. Fakat IMF, Dünya Ticaret
Örgütü, NATO ve BM, dünya geneli yapılanması olan uluslararası kuruluşlardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

10. 1996 yılında Tansu Çiller Başbakanlığı, Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde Yunanistan ile Kardak kayalıkları krizi yaşandı.
(Cevap C)

(Cevap B)
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(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

11. Bosna Hersek Savaşı’nda Srebrenica katliamında en az 8
bin kişinin yaşamını yitirdiği iddia edilmektedir.

12. Kara Kitap, Beyaz Kale, Yeni Hayat, Kafamda Bir Tuhaflık Orhan Pamuk’un eserlerindendir. Tehlikeli Oyunlar ise Oğuz
Atay tarafından kaleme alınmıştır.

Test • 3
16. Kazakistan Sovyet Rusya’dan ayrıldıktan sonra “Semey” adlı nükleer deneme alanını kapatarak Dünyada ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke olmuştur.
(Cevap A)

17. Sovyet Rusya’dan ayrılan Türk devletleri ile iletişimi artırmak
adına TİKA 1992’de kuruldu. Türkçe konuşan ülkeler arasında dil, kültürel bağları güçlendirmeye, meslek edindirme ve
istihdamın sağlanmasına çalışır.

(Cevap A)

13. ABD 2003’te Irak’a yaptığı askeri müdahale ile Irak petrollerinden kar elde etmeyi ve Basra Körfezi’ni kontrol altında tutmayı hedeflemiştir. Orta Asya ile bir ilgisi yoktur.
(Cevap D)

TARİH SORU BANKASI

(Cevap E)

18. Gümrük Birliği Anlaşması 1995 Tansu Çiller Dönemi’nde Avrupa Birliği ile imzalandı. 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girdi.
(Cevap A)

19. Gorbaçov tarafından ülkede gerginliğin giderek artması üzerine 15 Mart 1991’de “Eşit egemenlik ilkesi içerisinde bir federasyon” istenip istenmediği soruldu. Ancak bu öneriyi Üç
Baltık ülkesi ile Gürcistan, Ermenistan ve Moldovya boykot
ederek halk oylamasına katılmadı.
(Cevap D)

14. 1996’da Şanghay Beşlisi olarak kurulan örgüt 2001 yılında
Özbekistan’ın katılması ile Şanghay İşbirliği Örgütü adını almıştır.

20. B, C, D ve E şıkları için verilen ülke ve başkentleri doğru iken
ABD yanlıştır. ABD’nin başkenti New York değil Washington’dur.

(Cevap D)

15. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi
sağlayan uluslararası örgüt Kyoto protokolüdür. Türkiye Protokolü 2009’da imzalamıştır. ABD protokole imza atmamıştır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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21. Stephen Hawking, 21 yaşında Amyotrofik Lateral skleroz
(ALS) hastalığına yakalandı. İngiltere doğumlu bilim adamı,
fizikçiliği, evrim bilimciliği, astronomi ve teorisyenciliği ile bilinmektedir.
(Cevap B)

