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1. Asya Hun İmparatorluğu yıkılınca; Hunların bir kısmı 
Batı’ya doğru göç ederek Avrupa Hun Devleti’ni, bir 
kısmı ise güneye göçerek Afganistan taraflarında Ak-
hun (Eftalitler) Devleti’ni, bir kısmı da Çin’in kuzeyine 
yerleşerek Tabgaç Devleti’ni kurmuşlardır. Tabgaçlar-
da Nazırlar Meclisi önemlidir. Asya Hun Devleti’nin 
yıkılmasından sonra Çin’in kuzeyinde kurulan ve 200 
yıl kadar bu bölgede hakimiyet kuran Türk devleti “Ta-
bgaçlar’dır.” 

NOT: Asya Hun İmparatorluğu yıkılınca Orta Asya’da 
Avar Hakanlığı kurulmuştur. 

CEVAP: D

2. Türk tarihinin ilk deniz savaşı Bizans ile Çaka Bey ara-
sında 1090 yılında yapılan “Koyun Adaları Deniz Sa-
vaşı’dır.” Savaş Çaka Bey’in zaferiyle sonuçlanmıştır. 

CEVAP: B

3. Hz. Muhammed’in doğup büyüdüğü, İslam’ın doğup 
yayıldığı, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mekke şeh-
rini ve Hicretin yapıldığı, Hz. Muhammed’in kabrinin 
bulunduğu Medine’yi de içine alan ve ayrıca Tebük, 
Cidde, Taif gibi şehirlerin de bulunduğu, Kızıldeniz 
boyunca uzanan günümüzde Suudi Arabistan sınırları 
içerisinde yer alan bölgeye Hicaz bölgesi denir. Ancak 
ülkemizde Hicaz denlince insanların aklına Mekke – 
Medine gelmekteir. İşte Müslümanlar tarafından kutsal 
yerler olarak bilinen Hicaz Bölgesi’ne hâkim olan ilk 
Türk İslam devleti Mısır’da kurulan Akşitler (İhşidiler) 
Devleti’dir. 

CEVAP: B

4. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Bi-
zans İmparatorluğu’nun tekrar kurulmasını önlemek 
için Rumların yaşadığı ve hâkim olduğu diğer Rum 
devletleri olan Mora ve Trabzon almıştır. Böylece Bi-
zans’ı yeniden canlandırma ümitleri ve hayalleri ta-
mamen bitirilmiştir. Cenevizlilerden Sinop un alınması 
Karadeniz’de hakimiyeti güçlendirir. 

CEVAP: D
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5. Osmanlı Devleti’nde İslam öncesi Türk devletleri ve 
Türk İslam devletlerinde olduğu gibi daha da gelişti-
rilmiş ve merkezi otoriteyi koruyucu, taht kavgalarının 
önlem alıcı, Batı’nın kışkırtmalarına tedbir alacak şe-
kilde uygulanmıştır. O nedenle Fetret Devri gibi ya-
şanan bazı olaylar sonucu sancak siteminde genel 
teamül oluşmuş, bu teamül gereği Rumeli tarafında 
sancak verilmezdi. Yavuz Sultan Selim Trabzon’dan 
sancağından sonra babası II. Beyazıt’a yaptığı baskı 
ve ısrar sonucu Belgrat taraflarında olan Semendire 
Sancağına atanmıştır. Böylece Rumeli’de sancağa 
gönderilen ilk ve tek şehzade olmuştur. 

CEVAP: D

6. Vasvar Antlaşması: Osmanlı Devleti’nin ile Avustur-
ya arasında 1664 yılında imzalanan ve Osmanlı’nın 
Avusturya’dan toprak aldığı son anlaşmadır. Osmanlı 
Devleti, Avusturya’dan Uyvar- Novingrad gibi kaleleri 
almıştır.

Berlin Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Rusya arasın-
da uluslararası bir kongrede imzalanmıştır. Osmanlı 
Devleti son kez savaş tazminatı ödemiş Ermeni me-
selesi ortaya çıkmıştır.

Paris Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Rusya arasın-
da Kırım Harbi sonrası 1856 yılında uluslararası bir 
kongre sonrası imzalanmıştır. Osmanlı Devleti ilk kez 
bir Avrupa devleti kabul edilmiştir,

Bükreş Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Rusya ara-
sında 1812 yılında imzalanmış ve Osmanlı Devleti 
Sırplar’a ayrıcalık vererek ilk defa bir azınlığa ayrıcalık 
vermek zorunda kalmıştır. 

Brest Litowsk Antlaşması: Osmanlı Devleti 1918’de 
Sovyet Rusya ile imzaladığı Brest Litowsk Antlaşması 
ile 1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybettiği “Kars, Arda-
han ve Batum’u geri almıştır. Böylece son kez toprak 
kazanmıştır. 

CEVAP: D
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7. Ferman: Dîvân-ı Hümâyun veya Paşa Kapısı’ndaki 
divanlarda alınan kararlara uygun olarak yazılan ve 
üzerinde tuğra bulunan padişah emirlerinin (buyruk) 
genel adıdır. 

Kanunname: Osmanlı Devleti’nde şeriat kurallarının 
dışında kalan ve devletin işleyişiyle ilgili konuları dü-
zenlemek ya da kurala bağlamak üzere bir hükümdar 
adıyla çıkarılan kurallar bütünü.

Berat: Türk- İslam devletlerinde padişahın bir göreve 
atadığı, aylık bağladığı, san, unvan, nişan, rütbe verdi-
ği, toprak ayrıcalığı tanıdığı kişiler için gönderdiği fer-
manlara Berat (ya da Nişan-ı Şerif, Berat-ı Şerif) denir. 
Kısaca padişah tarafından yapılan tayin belgesi.

Adaletname: Devlet otoritesini temsil edenlerin halka 
karşı bu otoriteyi kötüye kullanmalarını, olağanüstü 
tedbirlerle yasaklayan umumi mahiyetteki padişah fer-
manı.

Hatt-ı Hümayun Osmanlı padişahlarının önemli konu-
larda bizzat yazdıkları fermanlardır. 

CEVAP: E

8. Pençik: penç; Farsça beş demektir. Savaşlarda elde 
edilen esirlerin beşte birinin Müslüman olma şartıyla 
devlet hizmetinde asker olarak alınması demektir. 

Tımar: Devlet memuruna geçimini sağlaması için top-
rak verilmesi ve artan gelirle asker beslemesi istenen 
sistemdir. Sistemin genel adı Dirlik sistemidir ve ordu-
nun en kalabalık kısmıdır. 

Devşirme: Balkanlarda Hristiyan ailelerden erkek ço-
cukların alınması ve Türk ve Müslüman ailenin yanın-
da yetiştirilmesi daha sonra da asker olarak kapıkulu 
ocağına alınmasına dayalı sistemdir.

I. Murad Dönemi’nde kurulan Kapıkulu Ocağı başlan-
gıçta asker kaynağını savaş esirleri olan “pencik” sis-
teminden daha sonrada “devşirme” sisteminden karşı-
lamıştır. Ayrıca “tımar” sisteminde uygulayarak asker 
ihtiyacını karşılamıştır. 

CEVAP: E
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9. Osmanlı Devleti padişah IV. Mehmet Dönemi’nde 
1672’de Lehistan ile imzaladığı Bucaş Antlaşması 
ile Ukrayna ve Podalya’yı alarak Batı’da en geniş sı-
nırlara ulaşmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin 
topraklarına toprak kattığı son antlaşma Bucaş Anıt-
laşması’dır. 

CEVAP: A

10. Osmanlı Devleti’nde; 1774 Küçük Kaynarca Antlaş-
ması’yla Kırım bağımsız olmuş, 1829 Edirne Antlaş-
ması’yla Yunanistan bağımsız olmuş, 1792 Yaş Ant-
laşması’yla Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edilmiş, 
1812 Bükreş Antlaşması’yla Sırplar’a ilk defa ayrıcalık 
verilmiş ama Berlin Antlaşması ile Kars, Ardahan ve 
Batum’u kaybederek Anadolu’dan ilk kez toprak kay-
betmiştir. 

CEVAP: E

11. Darülaceze: Sultan II.Abdulhamit Dönemi’nde yaşlı-
lara hizmet ve bakımını yapmak amacıyla açılan yaşlı 
bakımevidir. 

Darülfünun: Tanzimat Dönemi’nde açılan günümüz-
de İstanbul Üniversitesinin ilk hali olan yüksek okul. 

Darüşşafaka: 1863’de Sultan Abdülaziz Dönemi’nde 
kimsesiz çocuklara eğitim vermek amacıyla kurulmuş-
tur. Günümüzde de eğitim faaliyetlerine devam etmek-
tedir. 

CEVAP: D

12. Türk İslam devletlerinde de Osmanlı Devleti’nde de 
devlete ait topraklara miri arazi denir. Devlet bu arazi 
boş kalmasın ve tarımda süreklilik olsun amacıyla ikta 
ve dirlik sistemleri uygulamıştır.

Dirlik: Türk İslam devletlerinde İkta sistemi olarak uy-
gulanan devlete maaşı karşılığı geçimini sağlaması 
için toprak verilmesi olayına Osmanlı Devleti’nde Dirlik 
sistemi denir. 

Ocaklık: Geliri tersane giderleri ve kale muhafızlarına 
verilen miri arazidir. Kalede ocak tütmeli ki muhafızlar 
aç kalmasın.☺

Yurtluk: Sınırları koruma karşılığında sınır boyların-
daki akıncı beylerine ve ailelerine verilen miri arazidir. 

CEVAP: E
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13. Kanun-u Esasi, Osmanlı Devleti’nin Batı tarzı ilk ana-
yasasıdır. Padişah II.Abdulhamit Dönemi’nde, Ahmet 
Mithat Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından Bel-
çika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlan-
mıştır. 119 maddeden oluşur. İşte bu maddelerin içe-
riğinde; Osmanlı Devleti padişahı halife sanı kullanır, 
Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesi tahta çıkar, Dev-
letin başkenti İstanbul, dini İslam ve resmi dili Türk-
çe’dir maddeleri yer alır. Dolayısıyla, Kanun-u Esa-
si’de halifelik, Ekber Erşed sistemi ve resmi dil vardır. 

CEVAP: E

14. Osmanlı Devleti’nin ve Türk tarihinin Batı tarzı ilk ana-
yasasıdır Kanun-u Esasi 1876 – 1877 yılları arasın-
da bir yıl uygulanmıştır. O nedenle hiçbir değişikliğe 
uğramadan veya değişiklik yapılmadan yürüklükten 
kaldırılan tek anayasadır. Bu nedenle değişikliğe uğ-
ramamıştır.

NOT: Yumuşak yani değiştirilemez maddesi olmayan 
ve kazuistiik yani detaylı bir anayasadır. 

CEVAP: A

15. Mustafa Kemal Paşa, Son Osmanlı Mebusan Mecli-
si’ne Erzurum’dan Mebus seçilmesine rağmen can 
güvenliği nedeniyle İstanbul’a gitmemiştir. Osmanlı 
devletinde yaptığı son iş ve son görev de bu mebusluk 
olmuştur. 

CEVAP: C
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16. 23 Nisan 1920 ‘de, Ankara’da Sinop vekili Şerif Be-
yin en yaşlı üye olarak konuşmasıyla olağanüstü bir 
meclis açılmıştır. Meclisin adı konusunda çeşitli fikirler 
ortay atılmıştır. 

Şura-i Milli: gelenekçi yapıdaki meclis üyelerinden 
gelen teklif.

Kurultay: Türkçü geleneğe mensup ittihatçılar tarafın-
dan gelen teklif.

Meclis-i Kebiri Milli: İslami geleneğe bağlı mebuslar-
dan gelen teklif.

Meclis-i Müessesiyan: Kurucu meclis anlamına ge-
len bu ismi Mustafa Kemal Paşa kendisi teklif etmiştir. 
Ancak Şerif beyin konuşmasında sıklıkla vurguladığı 
Büyük Millet Meclisi ifadesi dikkat çekmiş ve Mustafa 
Kemal’in de ürk milletinin büyüklüğüne yaraşır şeklin-
de beğenmesiyle kabul edilmiştir. 1921 yılın da Tür-
kiye ön adı eklenmiş ve adı TBMM olmuştur. Meclis-i 
Nazırla ismi gündeme gelmemiştir. 

CEVAP: E

17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi diğer adıyla Genel-
geler ve Kongreler Dönemi olarak da bilinir. Genelge; 
bildiri veya tamim olarak da bilinir ve yayımlanır. Hav-
za Genelgesi, ilk ve kişisel bildiridir. Amasya Genel-
gesi ise paşaların onayı ve imasıyla yayımlanmıştır. 
Kongre ise toplanı ve karar alınır sonrasında kararlar 
yayımlanır. İşte Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele-
ye Hazırlık Dönemi’nde; iki genelge yayımlamış; Hav-
za ve Amasya Genelgeleri… dört tane de kongreye 
katılmıştır; Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı Kongre-
lerine katılmıştır. İlk toplanan kongre Erzurum en son 
toplanan kongre ise Pozantı kongresidir. Balıkesir – 
Alaşehir Kongrelerine katılmamıştır. 

CEVAP: C
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18. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çık-
masıyla toprakları yer yer işgal edilmiş ve her zihniyet 
kendi amacına ulaşmak için bir plan ve eylem içerisine 
girmiştir. İşte bu amacalar doğrultusunda haksız olan 
bile haklı çıkabilmek için dünya kamuoyundan destek 
almak için çeşitli raporlar ve belgeler hazırlamıştır: Ra-
porların bir kısmı Milli Mücadeleye destek olurken bir 
kısmı da engel olmak istemiştir. 

King-Crane Raporu; Paris Barış Konferansı sırasın-
da Suriye ve Filistin topraklarını paylaşma planıdır. 
Paris Barış Konferansına sunulmuştur. Türk egemen-
lik haklarına aykırı bir belgedir. 

Hrisantos Raporu: Doğu Karadeniz Bölgesinde eski 
Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu’nu kurma planı-
dır. Bu iki rapor Türk egemenlik haklarına terstir. 

Amiral Bristol Raporu ise Türk Milletinin haklılığını 
dünya kamuoyuna duyuran ilk belgedir. 

CEVAP: D

19. Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesindeki resmi 
ve görünür görevi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 
maddelerini uygulatmaktır. Bu nedenle Samsun’a 
gönderilmesinde “Milli Mücadele’yi başlatacak olması” 
etkili değildir. Bilseler zaten göndermezlerdi. ☺

CEVAP: E

20. Yabancı okullar ve dış borçlar konusu Lozan Antlaş-
ması’ndan kalan sorunlardır. Osmanlı ülkesinde en 
çok okulu olan ve en çok dış borç alınan ülkedir Fran-
sa. Bu meseleler Lozan Barış Antlaşması’nda çözül-
müş ancak daha sonra Atatürk Dönemi dış politikada 
çeşitli nedenlerle tekrar gündeme gelmiştir. 

Vagon Lits Olayı ise; Fransızlara ait demiryolu işlet-
mesinde bir Türk işçinin Türkçe konuşması üzerine 
Fransız Müdürün Türk işçiye işten uzaklaştırma ce-
zası vermesi olayıdır. Yani sonradan ortay acıkan bir 
gelişmedir. 

CEVAP: C
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21. Atatürk ilklerinin hepsinin temelinde Laiklik ilkesi var-
dır. Laikliğin üç aşaması vardır; 

a) din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, 

b) Fikir ve düşünce özgürlüğü, 

c) Din ve vicdan hürriyeti 

İşte bu bağlamda çeşitli özgürlük alanları farklı amaç-
lara hizmet etmek ve cumhuriyet rejimine karşı ayak-
lanmak için kullanılmıştır. Dolaysıyla laiklik ilkesinin bu 
üç olay da suiistimal edildiğini gösterir. 

CEVAP: E

22. Bu soruda en çok kafanıza takılan nokta 1924 Anaya-
sası olacaktır. Unutmayalım ki anayasa, rejimi ve seç-
me seçilme haklarını güvence altına almıştır. Medeni 
Kanun hukuk alanında yapılan bir inkılaptır. Medeni 
Kanun’un milli egemenlik anlayışı ile ilgisi yoktur. 

CEVAP: E

23. I. TBMM açıldığında; Son Osmanlı Mebusan Mecli-
si’nden kaçabilenler de davet edilmiş ve onlara da yer 
açılmıştır. Bu durum Mustafa Kemal paşanın milli ira-
deye saygısını gösterir. Ayrıca TBMM adına yeni seçi-
len vekillerden oluşmuştur. I. TBMM’de azınlık millet-
vekillerine yer verilmemiştir. Bu durum meclisin ulusçu 
yani mili bir yapıya sahip olduğunu gösterir. 

CEVAP: C

24. I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşma-
lar olan Boğazlar (İstanbul) ve Petrograd Antlaşmaları 
Rusya’nın savaştan çekilmesi ile geçersiz kalmıştır. 
Çünkü eski rejim Çarlık Rusya’nın imzaladığı bu ant-
laşmaları yeni rejim Sovyet Rusya kabul etmemiştir. 
ve Brest Litowsk Antlaşması ise ittifaklar grubuyla im-
zalandığı için onlar da savaş sonunda mağlup olunca 
anlaşma geçersiz kalmıştır. 

CEVAP: E
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25. I. Dünya Savaşını mali yükünü götüremeyen Çarlık 
Rusya itilaf tarafında beklediği yardımı alamayınca zor 
günler yaşamaya başlamış ve Wilademir İlyiç Lenin 
ekim devrimiyle çarı devirmiş ve Sovyet rejimini ge-
tirmiştir. İşte bu karışıklık sürecinde Çarlık Rusya’nın 
egemen olduğu Orta Asya’da birçok Türk cumhuriyeti 
kurulmuştur. Ancak daha sonra tekrar Sovyet Rusya 
işgaline uğrayacaklardır. Şıklarda verilenler bu cum-
huriyetlerden bazıları ama “Kazakistan Cumhuriyeti” 
1991’de Rusya’nın dağılması ile kurulmuştur. 

CEVAP: E

26. “OPEC” Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’dür. 1960 
yılında Bağdat merkezli kurulmuştur. Irak, Kuveyt, Ve-
nezuella, İran kurucu üyelerdir ama Lübnan OPEC’e 
üye değildir. 

CEVAP: E

27. Basmacılık: Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 
1917’de başlayan ve aralıklı olarak 1935’e değin sü-
ren Türklerin bağımsızlık mücadelesidir. Esin kaynağı 
şair Köroğlu’dur. Basmak ve Baskın yapmak fiilinden 
yola çıkarak ayaklanmaları Basmacı Hareketi olarak 
isimlendirilmiştir. 

Kültür Devrimi: Orta Asya Türk toplumlarında başla-
yan Batılılaşma hareketidir. 

Turanizm: Tüm Türkleri tek bayarak altında toplama 
idealidir. En meşhur temsilcisi Enver Paşa’dır. 

Begler Hareketi: 
Ceditcilik: Hareketi Rusların Türk halkına karşı asimi-
le etme politikasına karşı İsmail Gaspıralı önderliğinde 
başlatılan eğitim-kültür hareketidir. 

CEVAP: B


