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1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Kağanın eşi hatu-
nun; Kurultaya katılması, elçi kabul etmesi, önemli ev-
raklara veya anlaşmalara imza atması ve hükümdarın 
yaşı küçükse ona vekalet etmesi gibi durumlar siyasi 
yetkilere sahip olduğunun göstergesidir. 

CEVAP: E

2. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyasettin Keyhüsrev 
Akdeniz’de Antalya’yı ve Karadeniz’de Samsun’u fet-
hederek devleti denizlere ulaştırmayı başarmıştır ve 
unvan olarak iki denizin sultanı unvanını kullanmaya 
başlamıştır. 

CEVAP: C

3. Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı’yla dağılma teh-
likesi geçirmiştir. Mehmet Çelebi Ankara Savaşı’ndan 
sonra yaşanan taht kavgalarını bitirmiş, ortaya çıkan 
Fetret Dönemi’ne son vererek devleti yeniden topar-
lamıştır. O nedenle devletin devamını sağladığı için 
Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edil-
mektedir. 

CEVAP: D

4. Osmanlı Devleti’nde milli bayram olarak kutlanan tek 
bayram 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edi-
liş gününün kutlanmak istenmesiyle ortaya çıkmıştır. 
24 Temmuz günü, 1909’dan itibaren “İyd-i milli” (milli 
bayram) olarak kutlanmaya başlanmış, Cumhuriyet 
Dönemi’nde 1935’te kaldırılmıştır. 

CEVAP: A

5. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Anadolu’da; 
Kahramanmaraş dolaylarında Kalenderoğlu ve Yozgat 
taraflarında Baba Zünnun isyanı, Suriye’de; Canberdi 
Gazali isyanı, Mısır’da; Ahmet Paşa isyanları çıkmış-
tır. Suriye’de çıkan Canberdi Gazali isyanıyla Yavuz 
sultan Selim Dönemi’nde son verilen eski Memlük 
Devleti tekrar kurulmak istenmiştir. 

CEVAP: B
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6. Osmanlı Devleti’nde 18.yy başlarında tahta çıkan III.
Ahmet’in saltanatının ilk on iki yıllık dönemi tarihe 
‘’Lale Devri’’ olarak geçmiştir. Batı tarzı yeniliklerin 
ilk defa yapıldığı, barış ortamının yaşandığı, eğlence 
ve israfın arttığı, Hollanda’dan getirilen lalelerin saray 
bahçelerine ve parkları süslediği on iki yıllık dönemi 
Yahya Kemal Beyatlı “Lale Devri’’ olarak nitelendirmiş 
ve adı böyle kalmıştır. 

CEVAP: D

7. Osmanlı Devleti’nde devlet kademesinde memur ola-
rak görev almak için; Müslüman olmak, Türkçe bilmek, 
Medrese veya Enderun çıkışlı mezun olmak gibi temel 
şartlar vardı. Özellikle de Müslüman olmak temel şart-
tı. 18.yy’dan itibaren Batı tarzı ıslahatların yapılmaya 
başlanmasıyla Batı’dan gelen uzmanların daha rahat 
görev yapabilmeleri ve daha çok faydalı olmaları ama-
cıyla Sultan I. Abdulmecit Dönemi’nde bu uygulamaya 
son verilmiştir. 

CEVAP: D

8. At Meydanı ayaklanması: IV. Mehmet zamanında 
1656 yılında yaşanmış, Vakai Vakvakiye olarak da bili-
nen Çınar vakası da denilen olayın diğer adıdır. 

Buçuktepe İsyanı: II.Murat’ın tahtı genç yaştaki oğlu 
II.Mehmet’e bırakması yeniçerilerin tepkisine neden 
olmuş ve Haçlıların da Osmanlı üzerine gelmesiyle 
II.Murat tekrar tahta çıkmıştır. İlk yeniçeri isyanı olarak 
tarihe geçmiştir. 

Edirne Olayı: 1703 yılında yaşanmış II. Mustafa’nın 
tahttan indirilip III.Ahmet’in tahta çıkarıldığı olaydır. 

Padişah II. Osman Hotin Seferi sonrasında Yeniçeri 
Ocağı’nı kaldırmak istemiştir. Bu durum Yeniçeriler 
tarafından duyulunca Yeniçeriler isyan ederek II. Os-
man’ı tahttan indirmiş ve idam etmişlerdir. Tarihte ilk 
defa bir Osmanlı padişahının yeniçeriler tarafından öl-
dürülmesiyle sonuçlanan bu olaya “Haile-i Osmaniye 
Olayı” denir. 

CEVAP: E
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9. Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında 1853-56 yılları 
arasında yaşanan Kırım Harbinde Avrupalı devletler 
(İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piyomente) kendi çı-
karları doğrultusunda da olsa Osmanlı yanında sava-
şa girmişler, savaş sonunda Osmanlı Devleti ve mütte-
fikleri galip gelmiş ve Paris’te bu devletlerin katılımıyla 
bir anlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu ortamı 
kullanarak kapitülasyonları kaldırma fikrini ilk kez bu-
rada yani 1856’da “Paris Antlaşması’nda” gündeme 
getirmiş, ancak Avrupalı Devletler tarafından olumsuz 
karşılanmış kapitülasyonların varlığı Lozan’a kadar 
devam edecektir. 

CEVAP: D

10. 1789’da çıkan Fransız İhtilali sonucu Milliyetçilik fik-
riyle beraber hürriyet, eşitlik, adalet ve demokrasi gibi 
akımlarda yayılmıştır. Osmanlı Devleti’nde 19.yy da 
meydan gelen demokratikleşme hareketlerinde bu fi-
kirlerin etkisi görülmüştür. Senedi İttifak hariç bu akım-
lardan olumlu etkilenerek Tanzimat, Islahat Fermanla-
rını ve Meşrutiyeti ilan etmiştir. 

CEVAP: E

11. Osmanlı padişahı II. Mahmut Dönemi’nde çıkan Yu-
nan İsyanında Mehmet Ali Paşa desteğiyle bastırmış 
anacak Avrupalıların tepkisiyle karşılaşmıştır Rusya, 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiş ve Osmanlı Dev-
leti yenilmiştir. Yapılan 1829 Edirne Anlaşmasıyla Rus 
ticaret gemileri boğazlardan geçme hakkı elde etmiş-
tir. Yine sultan II. Mahmut ‘denize düşen yılana sarılır’ 
politikasıyla Mısır meselesinde Rusya’nın desteğini 
almak için 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzala-
mıştır. Bu antlaşma ile Rus ticaret gemileri Boğazlar-
dan geçme hakkını elde etmiştir. 

CEVAP: C 
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12. Reval Görüşmeleri 1907 de İngiltere ve Rusya ara-
sında yapılmış ve Osmanlı topraklarını paylaşmayı 
planlamışlardır. Reval Görüşmeleri’nde; Makedonya, 
Azınlık hakları ve Boğazlar gibi konular görüşülmüştür. 
İngiltere Rusya’yı “Boğazlar” a dokunmaması şartıyla 
Osmanlı topraklarında serbest bırakmıştır. 

CEVAP: A

13. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nda Rusya’ya deniz-
den yardım götürmek için Çanakkale Cephesi’ni aç-
mışlar buradan başarılı olamayınca hem Irak petrolle-
rini ele geçirmek hem de Rusya’ya karadan götürmek 
için Irak Cephesini açmışlardır. Her iki cephede de 
istedikleri sonuca ulaşamayınca Rusya’da Bolşevik 
Devrimi yaşanmış ve Rusya savaştan çekilmiştir. 

CEVAP: D

14. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateş-
kes Antlaşması’nı ve imzalayarak yenik çıkmış ve İtilaf 
Devletleri Mondros’a dayanarak Osmanlı topraklarını 
işgale başlamıştır. İlk işgal edilen yer Musul ve en çok 
işgal altında kalan bölge “İstanbul” olmuştur. İşgalden 
en son kurtarılan bölge 6 Ekim 1923’te İstanbul ve Bo-
ğazlar çevresidir. 

CEVAP: E

15. Osmanlı Devleti’nin Mısır Meselesinde İngiltere’nin 
desteğini alabilmek amacıyla İngiltere’yle 1538’de 
Balta Limanı Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma 
ile İngilizlere yeni gümrük ayrıcalıkları sağlanmış ve 
bu ayrıcalıklardan tüm Avrupa devletleri de yararlan-
ma imkânı bulmuş, böylece Osmanlı ülkesi Avrupa’nın 
açık pazarı haline gelmiştir. 

CEVAP: B
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16. Mili Mücadele zaferle sonuçlanmış ve barış görüşme-
leri başlamıştır. Yapılacak barış görüşmelerine İtilafla 
tarafından İstanbul hükümeti de davet edilince, TBMM 
barış görüşmelerinde Türk halkının tek temsilcisi ola-
rak gitmek için 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırmıştır. 
Bu durumu İstanbul hükümetine ve Padişah Sultan 
Vahdettin’e tebliğ etmek için TBMM tarafından Refet 
Bele görevlendirilmiştir. 

CEVAP: C

17. Yunanlıların İzmir işgaliyle başlattıkları işgal alanı 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış Bursa’ya ka-
dar ilerlemiştir. 8 Temmuz 1920 de Bursa Yunanlılar 
tarafından işgal edilince Mustafa Kemal Paşa payi-
tahtlık yapmış bir şehrin işgaline olan hem matemini 
göstermek hem de işgali protesto etme maksadıyla 
TBMM başkanlık kürsüsüne siyah bir örtü örtülmesini 
istemiştir. 

CEVAP: D

18. İstiklal Marşı 1921’de I. İnönü Zaferi sonrasında yazıl-
mış, II. İnönü savaşında da ilk kez okunmuştur. 1921 
– 1924 – 1961 Anayasalarında yer almamış, 1982 
Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı ola-
rak kabul edilmiştir. 

CEVAP: D

19. Lozan Antlaşması’nda ekonomik bağımsızlığımızın 
önündeki en büyük engel olan Kapitülasyonlar kal-
dırılmış ancak Boğazlar Komisyonu’nun kurulması 
Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırıdır ve Suriye Sı-
nırının Hatay dışarda kalacak şekilde çizilmesi Misakı-
milliden taviz verilmesine neden olmuştur. Boğazlar ve 
sınırlar konusunda Suriye sınırı Türkiye’nin aleyhine 
çözülmüştür. 

CEVAP: B
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20. Mili Mücadele Dönemi önemli komutanlarından ve 
Atatürk’ün silah arkadaşlarından CHP’den sonra De-
mokrat Parti’de görev almış ancak 27 Mayıs 1960 
askeri darbesinden sonra Yassıada’a yargılanmış ve 
yaş haddinden beraat etmiş Mili Mücadele komutanı 
Ali Fuat Cebesoy’dur. 

CEVAP: C

21. Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nde yaptığı son gö-
revi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne Erzurum Mebu-
su olarak seçilmesi olmuştur. Bundan sonraki süreçte 
Osmanlı Devleti adına herhangi bir resmi görevde ve 
hizmette bulunmamıştır. Fakat can güvenliği nedeniy-
le Mustafa Kemal İstanbul’a gitmemiştir. Dokuzuncu 
ordu müfettişliği kronolojik olarak daha öncedir. Dev-
let’in resmi görevlendirmesi diye sorulursa dokuzuncu 
ordu müfettişliği diyebiliriz. 

CEVAP: E

22. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda savaştığı iki 
taarruz nitelikli cephe olan Kafkas ve Süveyş Kana-
lı Cephelerinin açılmasında Almanya’nın isteği ve 
amaçları da etkili olmuştur. Kafkas Cephesi’nde Rus-
ya’nın güney doğudan vurulması Almanya’nın Avrupa 
cephesinde rahatlamasını sağlamış, Süveyş Kanalını 
tutmak ve Mısır’ı geri alarak İngiltere’nin uzak doğu 
sömürgeleriyle olan bağlantısı kesilmek istenmiştir. 

CEVAP: D

23. Atatürk’ün “Laiklik” ilkesi inanç ve düşünce hürriyetini 
savunarak, akıl ve bilimi esas alarak edinir. 

CEVAP: D
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24. Sars Hastalığı: 2003 te uzak doğu Asya’da ortay çık-
mış ve dünyayı etkilemiştir.

AIDS: 1980 lerde ortaya açıkmış dünya genelini et-
kilemiştir. 

Kırım Kongo: 2020 yılında ortay çıkmış ve dünya ge-
nelinde etkili olmuştur. 

Domuz Gribi: 2009 da ortaya çıkmış bir salgındır.

Verem Hasatlığı: 1882 lerde ortay çıkmış bulaşıcı bir 
salgondır. 

CEVAP: E

25. Kıbrıs Meselesinde ABD başkanı Johnson’ın Yunanis-
tan yanlısı mektubu ile Türkiye ilişkileri bozulmuştur. 
ABD Türkiye’ye ambargo uygulamıştır. Böylece Türki-
ye dış politikada SSCB’ye yakınlaşmıştır. 

CEVAP: B

26. Japonya’nın Pearl Harbor Baskını ile ABD donanma-
sına saldırmasıyla ABD, II. Dünya Savaşı’na girmiştir. 
ABD ile Japonya arasında Mercan Adaları, Midwey ve 
Leyte deniz savaşları yaşanmıştır. 

CEVAP: E

27. Camp David Antlaşması 17 eylül 1978 yılında ABD 
arabuluculuğunda Mısır ile İsrail arasında imzalanmış-
tır. Böylece İsrail’i ilk tanıyan Müslüman devlet “Mısır” 
olmuştur. İsrail’i ikinci olarak tanıyan Müslüman ülke 
ise Türkiye’dir. 

CEVAP: A


