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1. Budizm ve Manihaizm gibi dinleri ilk kabul eden Türk 
toplumu Uygurlar’dır. 

Bögü Kağan Dönemi’nde Çin’den etkilenerek Maniha-
izm’i benimseyen Uygurlar bu inancın etkisiyle ‘Bur-
kan’ ve ‘Stupa’ denilen Maniheist ve Budist tapınak-
lar yapmışlardır. Böylece Uygur toplumunda yerleşik 
hayata geçiş süreci başlamış, ancak göçebe kültürü 
hemen bırakamamışlar, o nedenle tarihe “Yaylacı Bu-
distler” olarak geçmişlerdir.

CEVAP: C

2. Anadolu’da Türk tarihi Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
başlamıştır. Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış, 
ilk Türk beylikleri ve devletleri Malazgirt sonrası kurul-
muş ve böylece Türkiye tarihi başlamıştır. Anadolu’da 
kurulan ilk beylikler ve devletler arasında yer alan ve 
ilk beylikler içerisinde en güçlüsü olan Danişmentler ’in 
hükümdarı Danişment Ahmet Gazi kendi adına para 
bastırmış ve bu para tarihe Anadolu’da bastırılan ilk 
Türk parası olarak geçmiştir. 

CEVAP: B

3. Osmanlı Devleti’nde ilk şehzade isyanı Kuruluş Döne-
minde I. Murat zamanında, I.Murat’ın küçük oğlu Sav-
cı Bey tarafından çıkarılmıştır. Bizans destekli olduğu 
da bilinen “Savcı Bey İsyanı’ bastırılmış şehzade idam 
edilmiştir. 

CEVAP: C

4. Osmanlı mimarisinin en önemli mimarlarından olan 
Mimar Sinan, İstanbul’da bulunan Şehzade camii için 
çıraklık, Süleymaniye cami için kalfalık ve Edirne’de 
bulunan Selimiye camii için de ustalık eserim nite-
lendirmesinde bulunmuştur. Süleymaniye Camii’nin 
kubbesinin meşhur hattatı Afyonkarahisar’da doğmuş, 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde İstanbul’da ya-
şamış sülüs ve nesih yazı türlerinin en güzel örnek-
lerini vermiş ve Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman ile 
birlikte en önemli üç Osmanlı hattatından biri olarak 
bilinen “Ahmet Karahisari’dir.” Ahmet Karahisari’nin 
büyük ebatta yazdığı Kur’an-ı Kerim de bugün Topka-
pı müzesinde muhafaza edilmektedir. 

CEVAP: C
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5. Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde 
Kırım’ın fethi ile Karadeniz’i, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz’i ve yine 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde yapılan Hint De-
niz Seferleri ile de Kızıldeniz’i “Türk Gölü” yani iç deniz 
yapmayı başarmıştır. 

CEVAP: E

6. Osmanlı padişahlarının güçlü Türkmen ailelerinin 
kızları ile evlenmesi, tahta akraba ve Osmanlı ailesi-
ne de alternatif hanedan ailesi oluşturma riski ortaya 
çıkarmıştır. O nedenle bu uygulama merkezi otoriteyi 
artırmaya yönelik bir uygulama değildir. Fatih Sultan 
Mehmet Dönemi’nden itibaren merkezi otoriteyi artır-
ma adına bu uygulama yasaklanmış ve Yükselme Dö-
nemi’nden itibaren de saray içinden evlilik yapılmaya 
başlanmıştır. 

CEVAP: E

7. Osmanlı Devleti 1683 II. Viyana Kuşatmasında başa-
rısız olunca Osmanlı’ya karşı papanın da çağrısıyla 
Kutsal İttifak oluşmuş ve Osmanlı – Kutsal İttifak sa-
vaşları başlamıştır. Osmanlı Devleti 16 yıl kadar süren 
bu savaşların sonunda yenilmiştir. Avusturya – Le-
histan – Venedik’le 1699 Karlofça Anlaşması imzala-
nırken Kutsal İttifaka en son katılan Rusya ile 1700 
İstanbul Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmayla 
Rusya Azak Kalesi’ni almış ve tarihte ilk kez Karade-
niz’e inme tehlikesi göstermiştir. 

CEVAP: A

8. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının demokratikleşme 
ile ilgisi yoktur. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile mer-
kezi otorite artmış, Bektaşi Tarikatı kapatılmış, hazine-
nin yükü azalmış ve yerine Asakir-i Mansure-i Muham-
mediye adında batı tarzı yeni bir ordu kurulmuştur. Bu 
olaya tarihte Vakayı Hayriye denir. Ayrıca Osmanlı 
Devleti’nde ilk demokratikleşme hareketi 1808 de pa-
dişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan Se-
ned-i İttifak belgesidir. Vakayı Hayriye ise 1826 yılında 
yapılmıştır yani daha sonradır. 

CEVAP: C
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9. Çaka Bey tarihte ilk Türk denizcisi, kurduğu beylik de 
ilk Türk denizci beyliği kabul edilir. Çaka Bey, Ege De-
nizi ve Akdeniz’de kurduğu donanma ile Bizans’ı bas-
kı altına almış, Ege adalarına akınlar düzenlemiş ve 
Rodos Adası’nı fethetmiştir. O nedenle Kanuni Sultan 
Süleyman’dan önce Rodos’u fetheden Türk hükümda-
rı Çaka Bey’dir. 

CEVAP: D

10. Türk Ocakları, İttihatçıların Türkçü politikalarının et-
kisiyle fiili olarak 1911, resmi olarak ise 1912’de ku-
rulmuştur. İlk genel başkanı ve kurucu şair ve yazar 
Mehmet Emin Yurdakul’dur. Türk Ocakları 1931’de ka-
patılmış yerine halkevleri açılmıştır. Ancak daha sonra 
1949 yılında yeniden açılmış ve günümüzde sivil top-
lum örgütü olarak varlığı devam etmektedir.

CEVAP: A

11. Enver Paşa, son dönem Osmanlı siyasetine damga 
vurmuş, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na gir-
mesinde etili olmuş asker ve diplomat bir kişidir. Aynı 
zamanda Sultan Abdülmecit’in torunu ve Şehzade Sü-
leyman Efendi’nin kızı Naciye Sultanla evlenerek sa-
raya damat olmuştur. Osmanlı Devleti savaştan yenik 
çıkmasından sonra Orta Asya’ya geçmiş ve Orta Asya 
Türklerinin Sovyet Rusya’ya karşı verdiği mücadeleye 
katılmıştır. Ruslara karşı kurulan Basmacı Hareketinin 
başına geçen Enver Paşa, Ruslara karşı savaşırken 
şehit düşmüştür. Tacikistan’a defnedilen naaşı daha 
sonra 1996 yılında İstanbul’a getirilerek Abide-i Hürri-
yet Tepesi’ne defnedilmiştir. 

CEVAP: D

12. Osmanlı Devleti 1912’de Trablusgarp Savaşı sonrası 
İtalya ile imzaladığı Uşi Antlaşması ile Kuzey Afrika’da-
ki son toprak parçası olan Trablusgarp ve Bingazi böl-
gelerini İtalya’ya bırakmak zorunda kalmış böylece 
Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiş-
tir. Afrika’daki son toprak parçasını kaybeden Osmanlı 
Devleti üç kıtada toprağı olma özelliğini de kaybetmiş, 
sadece Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı kalmıştır. 

CEVAP: C
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13. Millî Mücadele Dönemi’nde vatanın kurtuluşu ve mil-
letin bağımsızlığı için mücadele etmiş kişi, kurum, 
kuruluş, il ve ilçeler TBMM tarafından İstiklal Madal-
yasıyla ödüllendirilmiştir. İşte bu ‘İstiklal Madalyası’nın 
tasarımcısı Sanayi Nefise Mektebi’nden mezun ol-
muş, Cumhuriyet Dönemi’nde pul, madeni para gibi 
birçok alanda da tasarımlar yapmış ünlü tasarımcı ve 
heykeltıraş “Mesrur İzzet Bey’dir.” Soyadı kanundan 
sonra ‘Durum’ soyadını almıştır. 

CEVAP: A

14. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin, kendi 
aralarında kopmaların önüne geçmek, Rusya’nın sa-
vaşta kalmasını sağlamak, Osmanlı Devleti’ni paylaş-
mak, İtalya’yı kendi taraflarına çekmek, savaş sonun-
da paylaşım sorunu yaşamamak gibi amaçlara kendi 
aralarında yaptıkları ve Rusya’nın savaştan çekilme-
siyle Sarı Kitap başlığında kamuoyuna duyurduğu gizli 
anlaşmaların ortaya çıkmasının temel sebebi Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girmesidir. Yani Osmanlı Devleti, 
İtilaflar karşısında savaşa girmemiş olsaydı ‘Gizli Ant-
laşmalar’ diye bir plan olmayacaktı. 

CEVAP: B

15. İtilaf Devletleri’nin, I. Dünya Savaşı’ndan sonra ateş-
keslerin imzalanmasından hemen sonra, İttifak Dev-
letleriyle yapılacak barış görüşmelerinin şartlarını be-
lirlemek, yeni dünya düzenini kurmak gibi amaçlarla 
18 Ocak 1919 da Paris’te bir konferans düzenlemiş-
lerdir. 32 Avrupa devletinin katıldığı ve beş büyük iti-
lafın etkili olduğu Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı 
topraklarının paylaşımı ve işgal süreci de resmiyet ka-
zanmıştır. Mondros Ateşkesi sonrası yapılan işgallere 
Türk halkının ilk tepkisi olarak kurulan cemiyetlerden 
Trakya Paşaeli ve Vahdet-i Milliye Cemiyeti Türk halkı-
nın haklarını savunmak amacıyla Konferans’ta temsil-
ci bulundurmuşlardır. NOT: Paris Barış Konferansı’nda 
Osmanlı Devleti’ni Damat Ferit Paşa temsil etmiştir. 

CEVAP: D
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16. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çı-
karak Millî mücadeleyi başlatmıştır. Mustafa Kemal’in 
gerçek amacı Milli Mücadeleyi başlatmaktır. Ancak gö-
rünür amacı Mondros Ateşkes Antlaşması’nın emirle-
rinin uygulanması sağlamaktır ve bu görev için Damat 
Ferit Paşa hükümet tarafından Samsun’a gönderilmiş-
tir. 

NOT: Unutmayın Mustafa Kemal Paşa ile Damat Ferit 
zıt karakterlerdir diye size ters gelebilir ve yan yatıra-
bilir. ☺ 

CEVAP: B

17. I. Dünya Savaşı’na en son katılan devlet İtilaflar tara-
fında Yunanistan’dır. İtilafların savaşın başlamasından 
itibaren yaptığı baskıya rağmen Yunanistan’ın sava-
şa geç girmesinin sebebi Kral Konstantin ile Başba-
kan Venizelos arasında yaşanan görüş ayrılığıdır. 
Başbakan Venizelos İtilaflar tarafında savaşa girmeyi 
savunurken Almanya damadı olan Kral Konstantin bu 
görüşe pek sıcak bakmamış veya bakamamıştır. So-
nunda İtilafların baskısına dayanamayan Yunanistan 2 
Nisan 1917 de Almanya’ya savaş ilan ederek savaşa 
girmiştir. Bu tarihten sonra savaşa katılan başka dev-
let olmayınca Yunanistan savaşa katılan en son devlet 
olarak tarihe geçmiştir. 

CEVAP: D

18. Mustafa Kemal Paşa, I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale 
Cephesi’nden sonra Kafkas Cephesi’ne tayin edilmiş, 
Muş ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmıştır. Bu başarı-
sından dolayı kendisine padişah Mehmet Reşat tara-
fından “Altın Kılıç” madalyası verilmiştir. 

CEVAP: B

19. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere tanıdığı eko-
nomik ayrıcalıklar olan ve zamanla Osmanlı ekono-
misinin iflasına da neden olan ‘Kapitülasyonlar’ ta-
mamen 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış 
Anlaşması’yla kaldırılmıştır. Ancak öncesinde TBMM 
hükümeti I. İnönü zaferi sonrasında Sovyet Rusya ile 
Moskova Antlaşması’nı imzalamış ve bu antlaşmada; 
‘Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul 
edecektir’ maddesi yer almıştır. İşte bu anlaşmayla 
Sovyet Rusya, Lozan Antlaşması öncesinde kapitü-
lasyonların kaldırıldığını kabul etmiş aynı zamanda 
TBMM’yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti olmuştur. 

CEVAP: C
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20. I.TBMM Dönemi’nde siyasal partiler yoktur, siyasal 
gruplar vardır. Çünkü particilik veya siyaset yapacak 
zaman ve ortam yoktur. Önce vatıanın kurtuluşu mille-
tin bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

Yeşil Ordu Grubu: Sovyet etkiyle sol görüş eğilimli 
gruptur. Çerkez Ethem taraftarlarınca desteklenmiştir. 
Halk Zümresi adıyla da bilinir.

Islahat Grubu: Yenileşmeyi savunan gruptur. 

İstiklal Grubu: Mustafa Kemal Paşa’nın çizgisinden 
yürüyen gençler tarafından kurulmuştur. 

Tesanüt Grubu: Eski ittihatçıların oluşturduğu grup-
tur. Tesanüt: Dayanışma demektir.

Müdafai Hukuk Grubu: Mustafa Kemal Paşa ve arka-
daşlarının oluşturduğu gruptur.

Felah-ı Vatan Grubu ise İstanbul’da toplanan Son 
Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Rauf Orbay başkanlı-
ğında oluşmuş ve Misakımilli Kararları’nın kabul edil-
mesinde etkili olmuştur. Dolaysıyla I. TBMM’de oluşan 
gruplar arasında yer almaz. 

CEVAP: E

21. Atatürk Dönemi’nde Türkiye’de nüfusu artırıcı politika-
lar takip edilmiştir. Bu amaçla nüfusun artışını sağla-
mak için vergi muafiyeti, arazi tahsis edilmesi gibi teş-
vik edici uygulamalar yapılmıştır. “Yurtdışına göçlerin 
yasaklanması” söz konusu değildir. 

CEVAP: E

22. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması ve 
ülke sınırlarının tamamen çizilmesi Lozan Barışı An-
laşması’yla olmuştur. Ancak Milli Mücadele devam 
ederken yani Lozan öncesi bazı sınırlarımız da şekil-
lenmiştir. Sakarya Zaferi’nden sonra; Sovyet Rusya’ya 
bağlı Kafkas cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Erme-
nistan ve Gürcistan ile imzalanan Kars Antlaşması ile 
doğu sınırımız, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaş-
ması ile güney sınırımız çizilmiştir. Çünkü Doğu sınırı-
mız Lozan’da mesele olarak hiç görüşülmemiş, Çünkü 
Rusya istememiştir. Güney sınırımız görüşülse de de-
ğişiklik olmamıştır. Batı sınırımız Lozan Anlaşmasıyla 
belirlenecektir. 

CEVAP: D
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23. Bu tür sorular çok çıkar karşınıza o nedenle bazı kamu 
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin hangi dönemde 
kurulduğunu bilmeniz lazım. 

Millet mektepleri: Atatürk Dönemi’nde 1 Kasım 
1928’de Harf İnkılabının yapılması sonucu halka yeni 
harfleri tanıtmak ve öğretmek maksadıyla açılmış halk 
eğitim kurumlarıdır. Dönemin Milli Eğitim bakanı Mus-
tafa Necati Beyin 24 Kasım 1928^’de ‘’Millet Mektep-
leri Talimatnamesi’’yle açılmış, bu talimatnameye göre 
Atatürk baş başöğretmen seçilmiştir. 24 Kasım günü 
1981’den itibaren öğretmenler günü olarak kutlanma-
ya başlanmıştır.

Halkevleri: Atatürk Dönemi’nde Cumhuriyetin getirdi-
ği değerlerin ve yapılan inkılapların halka anlatılma-
sı, yerleştirilmesi başta olmak üzere kültürel anlamda 
Türk halkının bilgi, görgü seviyesinin geliştirilmesi, 
çağdaş bir toplum yapısı oluşturma amacıyla 1932’de 
açılmıştır.

Köy Enstitüleri: Eğitim ve iş gücünü birleştirmeyi, 
köylerde öğretmen ihtiyacını gidermeyi amaçlayan, 
Türkiye’ye özgü bir proje olarak uygulanan ve fikri 
ABD’li John Dewey’e ait olan Köy Enstitüleri 1940’ta 
İsmet İnönü Dönemi’nde Milli Eğitim bakanı Hasan Ali 
Yücel tarafından açılmıştır. Bu nedenle Atatürk Döne-
mi’nde açıldığı söylenemez. 

CEVAP: C

24. Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk ve toplum-
sal alanda kadın-erkek eşitliği sağlandığı için “Halkçı-
lık”, Türk milletinin karakterine uygun olan medeni ka-
nun seçilmesi yönüyle de’ ’milliyetçilik’’ ilkesi ile ilgilidir. 

CEVAP: D
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25. II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya Alman işga-
linden Sovyet Rusya yardımı olmadan kurtulmuş o 
nedenle de Sovyet Rusya’ya sadece fikir olarak bağ-
lı kalmak istemiş siyasal alanda bağımsız bir politika 
takip etmiştir. ABD’nin uyguladığı Marshall Planı kap-
samında ekonomik yardım almış ve Bağlantısızlar 
Hareketi’nin Hindistan ve Mısırla birlikte öncülerinden 
olmuştur. 

CEVAP: E

26. I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri dünya devletleri ta-
rafından fark edilmiş ve yeni bir savaşın çıkmasını ön-
lemek, dünya barışını sağlamak için bir dizi girişimde 
bulunulmuştur. Bu girişimlerden özellikle de ABD’nin 
aktif rol oynadığını bilmek lazım. 

 ✓ İki Dünya Savaşı araı barışı koruma çabaları ve 
çalışmaları; Kronolojik olarak MaKuLBiL diye şif-
releyelim. Tüm küçük ve ünlü harfler jokerdir. ☺

• 1919 Milletler Cemiyeti: Fikri; Wilson ilke-
leri, kurulması Paris Barış Konferansı 

• 1921 Küçük Antant: Yugoslavya- Çekoslo-
vakya- Romanya arası imzalanmıştır.

• 1925 Locarno Paktı: Almanya-Fransa- İn-
giltere-İtalya- Belçika-Çekoslovakya- Po-
lonya

• 1928 Briand – Kellog Paktı: ABD dış işle-
ri bakanı Kelog ve Fransa dış işleri bakanı 
Briand öncülüğünde tüm Avrupa ve dünya 
ülkeleri imzalamıştır.

• 1929 Litvinov Protokolü: Sovyet Rus-
ya-Polonya-Letonya- Estonya- Romanya 

Not: Türkiye, Atatürk’ün ortay koyduğu ‘yurtta sulh 
cihanda sulh’ politikası gereği dünya barışına katkıda 
bulunmak için bu paktların çoğuna üye olmuştur. Sa-
dece Locarno Antlaşması’na üye değildir. 

Not: Bütün bu çalışmalara ve kuruluşlara rağmen II.
Dünya Savaşı’nın çıkması engellenememiştir.

Postdam Konferansı; 1945’te II. Dünya Savaşı sıra-
sında toplanmıştır. O nedenle iki savaş arası dönemde 
barışı korumak için yapılan çalışmalar arasında gös-
terilemez. 

CEVAP: C
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27. Truman Doktrini: 1947 yılında Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet Rus-
ya tehdidine karşı hazırlanmış askerî ve mali yardım 
içerikli plandır. Bu plan; Amerika Birleşik Devletleri’nin 
uluslararası politikasının değiştiğini, Monreo Doktirini 
politikasını bıraktığı ve Rusya karşısında çevrelemeye 
başladığının göstergesidir.

Marshall Planı: II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yı-
lında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe 
konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir 
ekonomik yardım paketidir. Türkiye dahil 16 ülke bu 
plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı 
almıştır.

SEATO’nun kurulması: ABD, Uzak Doğu’daki et-
kinliğini arttırmak için bu bölgede yeni bağımsız olan 
Tayland, Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam’a askerî 
yardımlarını arttırmak için Güney Doğu Asya Anlaşma 
Teşkilatını (SEATO) kurdu. Bu kuruluş, ABD, İngiltere, 
Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, 
Pakistan’dan oluşmuştu. Böylece ABD, kurmuş oldu-
ğu SEATO ve diğer teşkilatlarla SSCB’yi ve Çin’i Batı 
Avrupa kıyılarından Pasifik’e kadar uzanan bir çember 
içine almıştı. 

Eisenhower Doktirini: Bu doktrin ile Orta Doğu ülke-
lerine askerî ve ekonomik yardım paketi planlanmıştır. 
Yardımın amacı, Orta Doğu’da komünizmin yayılma-
sını önlemekti. İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’dan 
çekilmesinden sonra bölgedeki siyasi boşluğu dol-
durmak isteyen ABD, Bağdat Paktının kurulmasında, 
Süveyş krizi esnasında İngilizlerin ve Fransızların 
Mısır’dan çıkarılmasında etkin ve tarafsız bir rol oy-
namıştı. Ama Süveyş krizinde SSCB’nin Araplardan 
yana tavır koyması iki süper gücü karşı karşıya getir-
mişti. Artık Orta Doğu bölgesi ABD ile Sovyet Rusya 
için yeni bir çekişme sahası olacaktı.

Monreo Doktirini: ABD’nin Avrupa ve dünya siyase-
tine karışmamayı seçtiği ve Avrupa’nın da Amerika kı-
tasına karışmamasını istediği politikadır. Her iki Dünya 
savaşı öncesi uyguladığı yalnızlık politikası da denir. 
Sovyet Rusya’nın kominizimi yaymasına karşı aldığı 
önlemler arasında yoktur. 

CEVAP: A


