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1. Destanlar bir milletin, bir toplumun hayatında önemli 
olayları ve dönüm noktalarını olağanüstü özelliklerde 
anlatan uzun hikâyelerdir. Türk tarihi ve destanlar ba-
kımından oldukça zengindir. Türkler hareketli yaşam-
ları ve cihan hakimiyeti anlayışı nedeniyle mücadeleci 
bir yaşam sürmüşlerdir. Bu durum hem kendi destan-
larına konu oluşturduğu gibi hem de mücadele edilen 
toplumların destanlarının oluşmasına katkı sağlamış-
tır. 

Oğuz Kağan Destanı; Asya Hunlarına ait destandır. 
Türklerin atası Oğuz Kağanın hayatı ve kahramanlık-
ları anlatılır. 

Manas Destanı; Kırgızlara ait destandır. Kırgız lider 
Manas’ın hayatı ve kahramanlıkları, diğer toplumlarla 
mücadelesi anlatılır. 

İgor Destanı; Ruslara ait milli destandır. Rusların Kıp-
çak (Kuman) Türkleriyle olan mücadelesini anlatır. 

Nibelungen Destanı; Almanlara ait milli destandır. 
Almanların Avrupa Hun hükümdarı Attila ile olan mü-
cadeleyi anlatır. 

Gılgamış Destanı; Mezopotamya’da yaşamış ilkçağ 
uygarlığı Sümerlere ait bir destandır. Türklere ait de-
ğildir. Oluşumunda da Türklerin etkisi ve katkısı yoktur. 

CEVAP: D

2. Anadolu Selçukluları Dönemi’nde “Sinop” için Cezire-
tü’l – Uşşak (Aşıklar Adası) tanımlaması kullanılmıştır. 

CEVAP: A
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3. Avrupa’da Yeni Çağ’da meydan gelişmeler:

Coğrafi Keşifler; Avrupalıların eski ticaret güzergah-
ları olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı hakimiye-
tine girmesi nedeniyle yeni yollar ve yerler keşfetmele-
rine coğrafi keşifler denir. Yeni yolların keşfedilmesiyle 
ticari güzergâh değişmiş ve Osmanlı egemenliğinde 
bulunan İpek ve Baharat yollarının önemi azalmış, 
yani Akdeniz ticaretinin önemi azalırken Atlas Okya-
nusu limanları önem kazanmıştır. Ayrıca yeni keşfe-
dilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş 
girişi olmuş ve Avrupa zenginleşmeye başlamıştır. Bu 
nedenle Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 

Rönesans; Avrupa’da edebiyat, sanat alanında başla-
yan yenilik hareketi zamanla bilim ve teknolojik alanda 
da kendini göstermiş, Avrupa Orta çağ karanlığından 
kurtularak bilimsel ve teknik gelişme göstermiş, Aydın-
lık çağa girmiştir. Osmanlı Devleti bu gelişmeleri vak-
tinde takip edemeyince olumsuz etkilenmiştir. 17.yy 
Avrupa’da Aydınlanma çağı iken Osmanlı duraklama 
dönemine girmiştir. 

Not: Yeniçağ başlarında meydan gelen bu gelişme-
ler Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform hareketleri, 
Osmanlı Devleti’nin duraklamasında dış etektenlerdir. 
Yakınçağ başlarında meydan gelen Sanayi İnkılabı ve 
Fransız ihtilali ise Osmanlı Devleti’nin dağılmasında 
etkilidir.

Reform Hareketleri; Avrupa’da halkın Katolik Kilise-
sinin baskıcı ve dogmatik din anlayışı dayatmasına 
karşı başlattığım yenileşme hareketidir. Mezhep Sa-
vaşlarına neden olmuş ve iç savaşlar yaşanmıştır. En 
uzun mezhep savaşları Almanya’da yaşanmıştır. Ka-
nuni Sultan Süleyman, Almanya’da yaşanan mezhep 
savaşlarında el altından Protestanları desteklemiştir. 
Bu durum kısmen de olsa bir dönem için Osmanlı Dev-
leti’ni olumlu etkilenmiştir. 

CEVAP: C
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4. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türk İslam 
kültürünün yerleşmesinde ve Anadolu Selçuklu Dev-
leti yıkılınca Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda destek 
vermiş dini, askeri, iktisadi ve sosyal olarak örgütlen-
miş sivil toplum örgütleri vardır. 

Gaziyan-ı Rum (Anadolu Gazileri); Anadolu’da cihat 
ve gaza faaliyetlerinde bulunan Anadolu Alpleri olarak 
da bilinen ve Anadolu’nun Türkleşmesine, müslüman-
laşmasına katkıda bulunan kimseler için kullanılan ta-
nımlamadır. Osmanlı kuruluşuna destek olmuşlardır. 

Abdalan-ı Rum (Anadolu erenleri); Anadolu’da Türk 
İslam kültürünün yayılmasında aktif rol oynamış Hora-
san Erenleri olarak da bilinen Mevlana, Hacı Bektaşi 
Veli ve Yunus Emre gibi manevi şahsiyetler için kul-
lanılan bir tanımlamadır. Osmanlı kuruluşuna destek 
olmuşlardır. 

Ahiyan-ı Rum (Anadolu Ahileri); Kösedağ savaşı 
sonrası Anadolu’da bozulan sosyal ve iktisadi hayatı 
yeniden canlandırmak ve sosyal, dini ve iktisadi da-
yanışmayı sağlamak için Ahi Evren tarafından kurulan 
esnaf teşkilatlanmasıdır. Osmanlı kuruluşuna destek 
olmuşlardır. 

Bacıyan-ı Rum (Anadolu kadınları); Ahi Evren in eşi 
Fatma bacı tarafından kurulmuş kadın dayanışma ve 
yardımlaşma örgütüdür. Osmanlı kuruluşuna destek 
olmuşlardır. Evlad-ı Fatihan (Fethedenler); Osmanlı 
Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda Türk İslam kültürü-
nü yaymak ve bu topraklarda kalıcı olmak için Ana-
dolu’dan alıp bu topraklara yerleştirdiği ailelere verilen 
isimdir. 

CEVAP: E

5. Osmanlı Devleti yeniçağ başlarında gerçekleşen Coğ-
rafi Keşiflerin etkisini azaltmak ve önlemek için bir dizi 
tedbirler almıştır. Hint Deniz Seferlerine çıkarak İspan-
yol ve Portekizlilerin Hint okyanusunda ve Hindistan 
tarafında etkisini kırmak, Avrupalı devletlere kapitülas-
yonlar vererek Akdeniz ticaretini canlı tutmak ve Kanal 
projelerinde; Don Volga Kanal projesiyle İpek yolunu 
canlandırmak, Süveyş Kanal projesiyle Baharat yolu-
nu ve Akdeniz ticaretini yeniden canlandırarak Coğrafi 
Keşiflerin etkisini azaltmayı amaçlamıştır. 

CEVAP: E
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6. Osmanlı Devleti’nde merkez ordusu olan Kapıkulu 
ocağı askerleri zaman zaman otorite boşluklarını kul-
lanarak isyanlar çıkarmışlar ve genelde taht değişik-
liyle sonuçlanan bu olaylar tarihe yeniçeri isyanları 
olarak geçmiştir. 

1703 Edirne Olayı; Cebeci Olayı da denilen bu olay-
da II. Mustafa tahttan indirilmiş yerine III.Ahmet tahta 
çıkarılmıştır. 

1730 Patrona Halil İsyanı: Lale Devri’ni ve yenilikle-
rini bitiren isyandır. III. Ahmet tahttan indirilmiş I. Mah-
mut tahta çıkarılmıştır. 

Kabakçı Mustafa İsyanı: Nizam-ı Cedit ıslahatlarını 
bitiren isyandır. III. Selim tahttan indirilmiş IV. Mustafa 
tahta çıkarılmıştır. Aynı zamanda. Üç olayın da sonun-
da Osmanlı’da taht değişikliği olmuştur. 

CEVAP: E

7. Türk devlet geleneği çok güçlü ve köklü bir geçmişe 
sahiptir. Gelişerek, dönüşerek günümüze kadar de-
vam eden bir bütünlük arz eder. İlk Türk devletlerin-
de görülen bir uygulama Türk İslam Devletlerinde ve 
Osmanlı Devleti’nde de benzer bir şekilde ve farklı bir 
isimle de olsa uygulanmıştır ancak bazı uygulamalar 
da farklılık gösterebilmektedir. 

Kardeş katli yasası; Osmanlı Devleti’nde uygulanan 
ve Fatih Sultan Mehmet tarafından çıkarılmış yasadır. 
İslam öncesi Türk devletleri ve Türk İslam devletlerin-
de böyle bir yasa görülmez. 

Tımar sistemi; Devlet memuruna geçimini sağlaması 
için maaşı karşılığı devlete ait toprağın iletme hakkının 
verilmesidir. İlk defa Karahanlılar döneminde uygulan-
mıştır. Büyük Selçuklu da toprak verilen memurun 
asker yetiştirmesi de istenmiştir. Osmanlı Devleti’nde 
‘’dirlik’’ sistemi olarak uygulanmıştır. Dirlik toprağın ge-
lirine göre üç aşamada uygulanmıştır. Has- zeamet- 
tımar olmak üzere. O nedenle tımar sistemi olarak da 
bilinir. Yani Türk İslam Devletlerinde uygulanan ikta 
sitemi Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi olarak uygu-
lanmıştır.

Sancak Sistemi; İlk Türk devletlerinde ‘ataman - inal 
- inanç denilen, Büyük Selçuklu’da Atabeylik denilen 
sistem olarak uygulanmıştır. Bu uygulama Osmanlı 
Devleti’nde ‘lalalık sistemi’ olarak uygulanmıştır. 

CEVAP: A
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8. İltizam sistemi; Osmanlı Devleti’nde Kuzey Afrika 
eyaletlerinin (Fas - Tunus - Trablusgarp - Cezayir - Mı-
sır) vergilerinin açık artırma yoluyla peşin olarak satıl-
ması usulüdür. Fatih Sultan Mehmet döneminden iti-
baren uygulanmıştır. Bu işi yapan kişilere de mültezim 
denir. Mültezimlere bir yerin vergileri peşin olarak açık 
artırma yoluyla üç yıllığına satılırdı. Böylece hazinenin 
nakit para ihtiyacı giderilirdi. İltizam sistemin 17.yy’dan 
itibaren yaygınlaşması ve dirlik uygulanan toprakların 
da iltizam usulüne çevrilmesi maliyeyi düzeltme amacı 
taşır. 

Tağşiş uygulması; Osmanlı Devleti’nde 17.yy da ma-
liye bozulmaya başlayınca gümüş ve altın paralarda 
değerli maden oranın azaltılmasın gidilmiştir. Bu uy-
gulamaya tağşiş denir ki maliyeyi düzeltmek amacıyla 
uygulanmıştır. 

Esham senetleri: Osmanlı Devleti 18.yy da ilk defa 
III.Mustafa Dönemi’nde esham senetleri düzenleyerek 
iç borçlanmaya gitmiştir ki mali durumu düzeltme ama-
cıyla yapılmıştır. 

NOT: Esham senetleri hissenin çoğulu anlamındadır. 
Osmanlı’da kâğıt paraya geçişin ilk aşaması kabul 
edilir. Vergilerin kişilere hisse oranında satılması gibi 
bir uygulamadır. Esham senetlerini III.Mustafa Döne-
mi’nde hazırlanmış, bir sonraki padişah I. Abdulhamit 
Dönemi’nde uygulamaya konulmuştur. 

CEVAP: E

9. Osmanlı Devleti İstanbul’da; Eski Saray, Topkapı 
Sarayı ve Batı etkisinde; Yıldız Sarayı, Dolmabahçe 
Sarayı, Çırağan Sarayı olmak üzere beş büyük saray 
yaptırmış ve bu sarayların hepsi de çeşitli dönemlerde 
devlet merkezi olarak kullanmıştır. 

Sultan Abdülaziz meşrutiyeti ilan etmediği gerekçe-
siyle Jön Türkler tarafından tahttan indirilmiş yerine V. 
Murat getirilmiştir. Sultan Abdülaziz’in tekrar tahta çı-
kacağı söylentileri vs ortamın getirdiği kargaşa ve ka-
otik ortam V.Murat’ın Topkapı Sarayında değil de Dol-
mabahçe Sarayında tahta çıkmasına neden olmuştur. 
V.Murat bu geleneğini değiştirmiş ve Dolmabahçe 
Sarayı’nda düzenlenen cülüs töreni ile tahta çıkmıştır. 

NOT: V.Murat üç ay kadar tahta kalarak en kısa süre 
taht hayatı olan padişah olarak tarihe geçmiştir. 

CEVAP: D
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10. Osmanlı Devleti; 18.yy’a girerken bir dönem olsa da 
Karlofça ve İstanbul Anlaşmalarının kayıplarını telafi 
etme politikası gütmüştür. Bu amaç 1718 Pasarofça 
Antlaşmasına kadar sürebilmiş, sonrasında barışçı ve 
eldeki mevcut toprakları korumaya yönelik bir politika-
ya yönelmiştir.

Osmanlı Devleti, 18.y’da yaptığı ıslahatlar askeri ve 
mali alanlarda yoğunlaşmıştır yani 18.y’da askeri 
alanda Batı tarzı ıslahatlar yapılmıştır. İlk dış borcu 
ise 19.yy’da 1853–56 Kırım Savaşı sırasında İngilte-
re’den almıştır. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda dış borç 
almamıştır. 

CEVAP: C

11. Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da ilk kez sürekli 
elçi bulundurma hakkı, Fatih Sultan Mehmet Döne-
mi’nde Venedik’e verilen kapitülasyonlar çerçevesinde 
Venedik e verilmiştir. O nedenle, Osmanlı başkenti İs-
tanbul’da elçi bulundurma hakkı elde eden ilk Avrupalı 
devlet Venedik’tir.

CEVAP: B

12. Osmanlı Devleti 1768 – 1774 yılları arasında Rusya 
ile yaptığı savaşta yenilmiş ve savşın sonunda Küçük 
Kaynarca Antlaşması’nı imzalanmıştır. Bu anlaşmay-
la, Osmanlı Devleti ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı 
ödemeye mahkûm edilmiştir. Osmanlı Devleti ilk kez 
Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Rusya’ya savaş taz-
minatı ödemiştir. 

CEVAP: D

13. Osmanlı Devleti, Balkan topraklarını da milliyetçilik 
akımının etkisiyle, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki top-
raklarını genelde sömürgecilik nedeniyle kaybetmiştir. 
Arnavutluk ise I.Balkan Savaşı sırasında milliyetçilik 
fikri doğrultusunda Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlı-
ğını kazanmıştır. 

NOT: Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlığını kazan son 
Balkan ülkesi Arnavutluk olmuştur. 

CEVAP: E
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14. Osmanlı Devleti 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Sava-
şı’nda (93 Harbi) yenilerek Berlin Antlaşması’nı imza-
lamıştır. Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve 
Karadağ bağımsız olmuştur. Bu ülke sınırları içerisin-
de yerleştirilmiş olan Türkmenler tekrar Anadolu’ya 
göç etmeye başlamışlardır. Böylece ilk defa bu olay 
sonrasında tersine göç yaşanmış, yani Balkanlar’dan 
Anadolu’ya Türk göçleri yaşanmıştır. 

CEVAP: E

15. 1878 Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve 
Karadağ bağımsız olmuş ve bu ülkelerden meclise 
mebus gelmediği için Meclisi Mebusan’da te azınlık 
mebusların sayısı 1876 meclisine göre azalmıştır. 

CEVAP: B

16. Misakımilli Kararları, Son Osmanlı Mebusan Mecli-
sinde yurdun bütünlüğüne yönelik alınan kararlardır. 
Meclisin padişah gölgesinde yani İstanbul’da toplan-
ması nedeniyle milli egemenlik ilkesinden bahsedil-
memiştir.

Erzurum Kongresi; “Kuvayımilliyeyi etkili, milli irade-
yi hâkim kılmak esastır.” maddesiyle açıkça milli ege-
menlikten bahsedilmiştir. 

Amasya Görüşmeleri; Temsil Heyeti ve İstanbul Hü-
kümeti arasında yapılan görüşmedir. Temsil Heyeti 
ilk defa İstanbul hükümeti tarafından resmen burada 
tanınmıştır. Bu görüşmelerde milli egemenlik ilkesin-
den bahsedilmemiştir. Milli egemenlikle ilgili bir konu 
görüşülmemiştir. 

Kısaca burada mantık İstanbul hükümetinin bulundu-
ğu ortam ve görüşmelerde milli bütünlüğü bozmamak, 
önce kurtuluşu amaçlamak gibi nedenlerle milli ege-
menlik ilkesi konu edilmemiştir. 

CEVAP: D

17. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan milli sınırlar ve 
azınlık hakları ile ilgili kararlar Son Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde kabul edilen Misakımilli Kararlarında da 
yer almıştır. Aslında Misakımilli Kararları Erzurum ve 
Sivas Kongrelerinde alınan kararların yansımasıdır. 
Fakat kapitülasyonlar ile ilgili karar sadece Misakımil-
li kararlarında yer almıştır. Yani Kapitülasyonlara ilk 
defa Misakımilli Kararlarında karşı çıkılmış ve bahse-
dilmiştir. 

CEVAP: A
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18. İtilaf Devletleri, Gizli Anlaşmalarda Osmanlı Devleti’ni 
paylaşmayı planlamışlar ve bu planları Mondros Ata-
şesiyle uygulama fırsatı bulmuşlardır. İşgaller Mond-
ros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak başlamıştır. 
İşgallerin bir amacı da Sevr Barışını imzalatmak ve 
kabul ettirmektir. O nedenle Sevr Barışı’na göre işgal 
yapılmış diyemeyiz. Zaten uygulanmayan bir anlaş-
madır. 

CEVAP: B

19. Mustafa Kemal Paşa TBMM’ye dört dönem milletvekili 
seçilmiş ve dördünde de Ankara’dan vekil seçilmiştir. 

CEVAP: A

20. 24 Temmuz 1923’ te Lozan Barışı imzalanmış ve kapi-
tülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. 1 Temmuz 1926’da 
Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi ile Türk karasu-
larında ticari taşıma hakkı yabancılardan alınarak 
Türklere verilmiştir. Böylece ‘Kabotaj Kanunu’ kapitü-
lasyonların kaldırılmasının tamamlayıcısı olmuştur. 1 
Temmuz ülkemizde Kabotaj Bayramı olarak kutlan-
maktadır. 

CEVAP: B

21. I. Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan 18 Ocak 1919’da 
toplanan Paris Barış Konferansı 32 Avrupa devletinin 
katılımıyla toplanmış resmi kongredir. Burada alınan 
kararlar da resmi niteliktedir. Wilson ilkleriyle ABD’nin 
sömürgeciliğe karşı çıkması İtilaf Devletleri’ni yeni ara-
yışlara yöneltmiş, Manda ve Himaye fikri burada kabul 
edilmiştir. Orta Doğu ve diğer üçüncü dünya ülkeleri 
için mandater yönetim anlayışı resmen kabul edilmiş-
tir. 

CEVAP: B
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22. Kliring sisteminin uygulanması: 1929 Dünya Eko-
nomik krizi sonrasında ülkelerin uyguladığı ‘malımı 
alanın malını alırım’ ticari anlayışıdır. 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti: 1929 Dünya Eko-
nomik krizi sürecinde Türkiye’ye etkilerini azaltmak 
için bir dizi önlemler alınmıştır. Atatürk’ün direktifiyle 
dönemin TBMM başkanı Kazım Özalp öncülüğünde 
kurulmuş ve halkı tutumlu yaşamaya, yerli malı tüket-
meye teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Teşvik-i Sanayi Kanunu: 28 Mayıs 1927’de özel te-
şebbüsün yatırım yapmasını teşvik etmek için TBMM 
tarafından çıkarılmıştır. 1929’dan önce olduğu için 
1929 Dünya Ekonomik Krizinin sonucu değildir, ancak 
kriz bu kanunun uygulanmasını engellemiş ve Türki-
ye’de ekonomik alanda devletçilik ilkesi mecburi ola-
rak uygulanmıştır. 

Serbest Fırkanın kurulması: Atatürk’ün isteği ve tali-
matıyla liberal ekonomiyi savunması ve krizin etiklerini 
azalmak amacıyla 1930 yılnda Ali Fethi Okyar ve Nuri 
Conker’e kurdurmuştur. 

Dış borçlar sorunun yaşanması: Krizin etkileri tüm 
dünyayı derinden etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş-
tir nedenle Fransa’ya olan Osmanlı’dan kalma borçla-
rın ödenmesinde sorun yaşanmış ve yeniden yapılan-
dırılmaya gidilmiştir. 

CEVAP: C

23. Misakımilli’yi ilk kabul eden Avrupa Devleti 1921 Mos-
kova Antlaşması ile Sovyet Rusya olmuştur. Anacak 
bu antlaşmada Batum Sovyet Gürcistan’a bırakılmış 
veMisakımilli’den ilk taviz verilmiştir. 

CEVAP: D

24. “İstiklal Harbimiz” adlı eserinde Milli Mücadele’yi anla-
tan komutan 15.Kolordu komutanı ve Şark Fatihi “Ka-
zım Karabekir Paşa’dır.” 

CEVAP: A
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25. 1949 da Çin de komünist devrim yaşanmış Çin Halk 
Cumhuriyeti kurulmuş ve komünist lider Mao iktidara 
gelmiştir. Bu durum kapitalist lider ABD’le ilişkilerin 
bozulmasına neden olmuş ve Çin bir süreliğine Bir-
leşmiş Milletler üyeliğinden çıkarılmıştır. Ancak daha 
sonra Çin’de yönetimin düzelmesiyle Çin BM’ye geri 
dönmüştür. 

CEVAP: D

26. II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Soğuk Savaş 
Dönemi’nde ABD’nin Sovyet Rusya’nın komünist ya-
yılmasını engellemek için uyguladığı politika “Çevre-
leme Politikası’dır.” Diğer şıklarda verilenler bu politika 
doğrultusunda yapılan uygumlalardır. 

CEVAP: D

27. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iyice güçlenen ve 
kendine bağladığı 15 uydu devletle Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği olarak varlığını devam ettiren 
Sovyet Rusya 1990 lardan itibaren dağılma sürecine 
girmiştir. Gürcistan 28 Nisan 1991’de Sovyet Rus-
ya’dan ayrılarak bu uydu devletlerden kurtulmayı ba-
şarmış ve bağımsız olan ilk devlet olmuştur. 

CEVAP: A


