İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) - I
5.

İslam orduları; Hz. Ebubek r, Hz. Ömer ve Hz. Os-

8.

Abbas ler dönem nde Emev ler n aks ne Arap ol-

man dönemler nde zlenen akt f dış pol t ka le Af-

mayan Müslüman topluluklara (Türkler, İranlılar

r ka’nın kuzey , Sur ye, F l st n, Irak, İran, Anado-

vb.) ordu ve devlet yönet m nde öneml görevler

lu ve Kafkaslarda fet hlerde bulunmuşlardır.

ver lm şt r.

Bu fet hler n sonuçları arasında aşağıdak ler-

Bu b lg ler Abbas ler le lg l aşağıdak lerden

den hang s göster lemez?

hang s n n gösterges olab l r?

A) Den z kuvvetler oluşturulması

A) H lafet n s yas yetk ler n paylaştıklarının

B) İslam kültürünün farklı uygarlıklarla karşılaş-

B) S yas b rl ğ korumada zorlandıklarının

ması

C) D plomat k faal yetlerde bulunduklarının

C) Hal fel ğ n saltanata dönüştürülmes

D) Ümmetç b r pol t ka zled kler n n

D) Yen dar b r mler n n oluşturulması

E) Orduda onlu s stem ben msed kler n n

E) Arapların b r kısmının fethed len bölgelere yerleşmeler

9.
6.

Aşağıdak lerden hang s n n “H cret” n sonuçları arasında yer aldığı savunulamaz?
A) Akabe B atları’nın yapılması

Emev lerden t baren hal fel ğ n saltanata dönüşmes n n aşağıdak lerden hang s üzer nde
etk l olduğu savunulamaz?
A) İslam toplumunda bölünmeler yaşanması

B) İslam yet n yayılmasının hızlanması

B) Yönet m n b r a len n el nde toplanması

C) Med ne İslam Devlet ’n n kurulması
D) Müslümanlar le yahud ler arasında Med ne
Sözleşmes ’n n mzalanması
E) H cret Olayı’nın takv m başlangıcı olarak kabul ed lmes

7.

Muv ye’n n, oğlu Yez d’ vel aht lan etmes yle

C) Hal fel ğ n Müslümanlar üzer ndek b rleşt r c
etk s n n azalması
D) Müslümanların h lafet kurumuna olan saygısının azalması
E) D n ve devlet şler n n b rb r nden ayrılması

İslam yet önces nde Arapların özgün b r sanatları ve m mar ler yoktu.

10. Hayber’ n ele geç r lmes yle bölgede yaşayan Yahud lerden g tmek steyenlere z n ver lm ş, kalan-

Dört Hal fe ve Emev ler dönem nde;

lar se c zye verg s ödemeler karşılığında badetler nde serbest bırakılmıştır.

I. Sur ye,
II. İspanya (Endülüs),

Bu uygulama İslam Devlet ’nde aşağıdak ler-

III. Anadolu

den hang s n n gösterges olab l r?

bölgeler nden hang ler nde yapılan fet hlerle

A) Halka yönet mde eş t haklar ver ld ğ n n

İslam sanatı ve m mar s nde yen b ç m ve üslupların oluştuğu savunulab l r?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

B) İnanç hürr yet n n ben msend ğ n n
C) Yalnızca gayr müsl mlerden verg alındığının

C) I ve II

E) I, II ve III

D) D n h zmetler n n devlet el yle ver ld ğ n n
E) Puta tapıcılığın yasaklandığının
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İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) - II

1.

Dört Hal fe dönem nden t baren Bağdat, Basra,

3.

Kah re ve İskender ye g b şeh rler öneml b rer t -

Hz. Ömer dönem nde İslam orduları;
– İran’da Sasan ler le,

caret merkez hal ne gelm şt r. Müslümanlar İspanya’dan Ç n’e kadar gen ş b r coğrafyada t caret

– Sur ye ve Mısır’da B zans le,

yaparak zeng nl kler n arttırmışlardır.

– Kuzey Afr ka’da Berber ler le

Bu durum aşağıdak lerden hang s üzer nde

savaşmış ve öneml fet hlerde bulunmuştur.

etk l olduğu savunulamaz?
Bu b lg ler d kkate alındığında aşağıdak yarA) İslam yet n daha gen ş alanlara yayılması

gılardan hang s ne ulaşılamaz?

B) Arapça’nın d ğer toplumlar tarafından öğren lA) Arap m ll yetç l ğ yapılmıştır.

mes
C) Poz t f b l mler n Arab stan dışına taşınması

B) Farklı kültürlerle karşılaşılmıştır.

D) Kur’an-ı Ker m’ n çoğaltılması

C) İslam orduları farklı cephelerde savaşmıştır.

E) T caret gel rler n n artması

D) İslam Devlet ’n n sınırları gen şlem şt r.
E) Müslümanlar Arab stan dışında etk nl k gösterm şlerd r.

2.

Ayşe: “Hz. Osman dönem nde İslam orduları Hazarlarla karşılaşmış ve k taraf arasında IX.

4.

H cret sonrasında Hz. Muhammed’ n;

yüzyıla kadar sürecek savaşlar başlamıştır.” dem şt r.

I. Mekke’den göç eden Müslümanlarla Med nel Müslümanları kardeş lan etmes ,

Tuna: “Emev ler dönem nde Kuteybe b n Müsl m,
Türk stan’da savaşmış ve pek çok Türk l n ele geç rm şt r.” d ye eklem şt r.

II. Med nel Yahud ler le vatandaşlık anlaşması
mzalayarak nanç özgürlüğü tanıması,
III. Med ne’ye saldırı olursa şehr savunmada nanç

Bu d yalogta ver len gel şmeler n aşağıdak ler-

farkı gözet lmeks z n b rl kte hareket ed lmes

den hang s n gec kt rd ğ söyleneb l r?

kararının alınması

A) İslam donanmasının kurulmasını
B) Türkler n İslam yet’e g rmes n
C) Araplar arasında s yas b rl ğ n sağlanmasını
D) Türkler n Orta Asya’ya yayılmasını
E) İslam sanatının gel şmes n

uygulamalarından hang ler n n Med ne’de sosyal dayanışmayı ve b rl ktel ğ sağlamaya yönel k olduğu söyleneb l r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) - II
5.

Hayber’ n 629 yılında fethed lmes yle Şam t caret

8.

yolu tamamen Müslümanların denet m ne geçm ş

Emev ler dönem nde görülen;
I. devlet memurluklarına Emev soyundan olan-

ve güvenl ğ sağlanmıştır.

ların get r lmes ,

Bu gel şme aşağıdak lerden hang s n n gös-

II. hal fen n seç mle bel rlenmes yöntem ne son

terges olab l r?

ver lmes ,
III. İslam m mar s n n Hır st yan m mar s yle yarı-

A) Ekonom k yönden etk nl k kazanıldığının

şab lecek düzeye gelmes

B) Ekonom k faal yetler n savaşları önled ğ n n
C) Araplar arasında s yas b rl k sağlandığının

gel şmeler nden hang ler n n, İslam toplumu-

D) Ülken n küçük eyaletlere bölündüğünün

nu olumsuz etk led ğ savunulab l r?

E) Arab stan’ın feth n n tamamlandığının

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

6.

E) I, II ve III

Aşağıdak lerden hang s n n Emev lerde hal fel ğ n saltanat hal ne get r lmes yle lg l olduğu
savunulab l r?

9.

Kur’an-ı Ker m’ n ve İslam d n n n doğru b ç mde
anlaşılması ç n yapılan çalışmalar sonucunda İs-

A) D n ve s yas şler n b rl kte yürütülmes

lam b l mler doğmuştur.

B) Arap m ll yetç l ğ pol t kasının zlenmes

Aşağıdak lerden hang s İslam b l mler arasın-

C) Hal feye maaş bağlanması

da göster leb l r?

D) Başkent n Şam’a taşınması

A) Tıp

E) Hal fen n bell b r a len n üyes olması

7.

C) I ve II

B) Coğrafya
D) Kelam

C) Ceb r

E) Tar h

İslam Devlet ’n n lk dönemler nde B zans ve Sa-

10. Emev ler n, Arapların üstünlüğünü savunan pol -

san paraları kullanılırken, Emev hal fes Abdül-

t kalarına karşın Abbas ler, d ğer kav mlere daha

mel k dönem nde lk İslam parası bastırılmıştır.

hoşgörülü ve yapıcı b r yönet m uygulamışlardır.

Abdülmel k dönem ndek bu uygulama le;

Bu yönet m anlayışı Abbas lere,

I. ekonom k uygulamalarda b rl k sağlanması,

I. devlet n saygınlığını artırma,

II. bazı verg ler n artırılması,

II. farklı kav mler n kültürel katkılarından yararlanma,

III. bağımsız ekonom ye geç lmes
durumlarından hang ler n n amaçlandığı savu-

özell kler nden hang ler n kazandırmıştır?

nulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

III. saray masraflarını azaltma

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - I

1.

Hande:

3.

Gaznel Mahmut’un Abbas ler , Büveyhoğullarının
baskısından kurtarması üzer ne Abbas hal fes bu

“Karahanlılar dönem nde Türk İslam tar h n n lk

h zmet ne karşılık Gaznel Mahmut’a sultan unva-

yazılı edeb eserler oluşturulmuştur.” dem şt r.

nını verm şt r.

Kenan da bu eserler n;

Bu b lg lere bakılarak;

l. D vânü Lûgat ’t-Türk,

I. Türkler, Abbas ler n varlığının korunmasında
etk l olmuşlardır.

ll. Kutadgu B l g,

II. Gaznel Mahmut’un İslam dünyasındak say-

llI. S yasetname

gınlığı artmıştır.
olduğunu söylem şt r.

III. Hal fe, Gaznel Mahmut’a s yas yetk ler n devretm şt r.

Kenan yukarıdak eserlerden hang ler n söyleseyd Hande’ye doğru b lg verm ş olurdu?
A) Yalnız I
D) I ve III

2.

B) Yalnız II

yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) II ve III

Ayşe: Toplumların kültür düzey n bel rleyen unsurların başında eğ t m kurumları gel r.
Mete: Selçuklular dönem nde şeh rler oldukça yüksek b r kültürel düzeye ulaşmış, b l m ve sanatta öneml gel şmeler kayded lm şt r.
Buna göre Selçuklu ülkes nde kültürel düzey n yükselmes nde aşağıdak lerden hang s -

D) I ve II

4.

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Büyük Selçuklularda kta toprakları; gel rler h zmet karşılığı olarak kanunlarla, askerlere ve devlet adamlarına maaş karşılığı ver len topraklardır.
Devlet, gerekl gördüğü hallerde bu toprakları başkalarının kullanımına da vereb l rd .
Yalnızca bu b lg lere göre kta topraklarıyla lgl;

n n daha etk l olduğu savunulab l r?

I. K ş lere görev karşılığı ver lm şt r.

A) Ülke genel nde medreseler açılması

II. Devlet n bazı gel rler yer nde değerlend r lm ş-

B) Fak rler ç n maretler açılması

t r.

C) Esnaflar ç n loncalar kurulması

III. Toprağın mülk yet şahıslara a t değ ld r.

D) Sosyal h zmetler yürütmek ç n vakıflar kurul-

yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

ması
E) Kervansaraylarda tüccarlara ücrets z h zmet
ver lmes

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - I
5.

Türk İslam devletler nde sosyal kurumlarda d n ve

8.

Büyük Selçuklu Devlet ’n n yıkılma nedenler nden

mezhep ayrımı yapılmaksızın herkese h zmet ve-

b r de güçlü b r merkez yetç yönet m kuramama-

r lm şt r. Bu duruma Tolunoğlu Ahmet’ n, Mısır’da

larıdır.

yaptırdığı hastane ve eczanelerden gayr müsl mBüyük Selçuklular dönem nde görülen aşağı-

ler n de ücrets z yararlanması b r örnekt r.

dak gel şmelerden hang s n n bu durumun b r
sonucu olarak ortaya çıktığı savunulamaz?

Bu b lg ler Türk İslam devletler yle lg l ;
I. halk arasında nanç ayrımı yapılmadığı,

A) Taht kavgalarının görülmes

II. sosyal devlet anlayışının ben msend ğ

B) Resm kayıtlarda Farsçanın kullanılması

III. demokrat k yönet m anlayışının uygulandığı

C) Atabeyl kler n ortaya çıkması
D) Anadolu’da lk beyl kler n kurulması

durumlarından hang ler n n gösterges d r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) Hanedan üyeler n n yen devletler kurması

C) I ve II

E) I, II ve III
9.

I. Yen fet h hareketler nde bulunmaları
II. Abbas hal feler n dış baskılara karşı koruma-

6.

Karahanlılar, İslam d n n kabul etmeler ne rağmen
esk kültür ve gelenekler n büyük oranda sürdürmüşlerd r.

ları
III. Haçlı Seferler ne başarıyla karşı koymaları
Türk İslam devletler n n yukarıdak faal yetle-

Bu durumun Karahanlılarda aşağıdak lerden

r nden hang ler n n Türkler n İslam dünyasın-

hang s ne ortam hazırladığı savunulab l r?

dak saygınlığını artırdığı savunulab l r?

A) İç sorunların dış soruna dönüşmes ne
B) Ulusal değerler n korunmasına

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

C) Ekonom de dışa bağımlılığın artmasına
D) İslam dünyası le l şk ler n yeters z kalmasına
E) Merkez otor ten n zayıflamasına

10. 751 Talaş Savaşı, Türk ve Müslümanlar ç n b r
dönüm noktası olmuş, Türkler k tleler hal nde İslam yet kabul etm şlerd r.

7.

Büyük Selçuklular kuruldukları ve hak m oldukları bölgeler yönüyle İran ve İslam kültüründen etk lenm şlerd r.

Türkler n İslam yet kabulüyle;
I. b l m ve sanat alanında öneml gel şmeler yaşanması,

Bu duruma aşağıdak lerden hang s kanıt olarak göster lemez?
A) Devlet adamları ç n kümbet den len anıt me-

II. İslam dünyasının dış saldırılara karşı korunması,
III. saltanat s stem n n uygulanmaya başlanması

zarların nşa ed lmes
B) Yazışmalarda Farsçanın kullanılması
C) İkta s stem n n uygulanması
D) B l msel eserler n Arapça yazılması
E) Vez rl k s stem n n uygulanması

durumlarından hang ler n n ortaya çıktığı savunulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II
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TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - II

1.

• Selçuklularda devlet adamları le l m ve d n

3.

büyükler ç n yapılan anıt mezarlara “kümbet”

ed lm şt r. Bu dönemde D van-ı Lügat’ t Türk g b ,

den lm şt r.

Türkçe’n n gel ş m ne katkıda bulunacak eserler
yazılırken, Selçuklular dönem nde d l pol t kası

• Kümbetler, yapılış tarzı bakımından Orta As-

Arapça, Farsça ağırlıklı olmuş ve Türk d l n n ge-

ya’da Türkler n yaşadığı göçebe çadırlarına

l ş m nde duraklama görülmüştür.

benzet lm şt r.
Bu durumun aşağıdak lerden hang s n n gös-

Türk d l ndek bu değ ş m aşağıdak lerden han-

terges olduğu savunulab l r?

g s yle açıklanab l r?

A) Büyük nsanlara duyulan saygının her dev r-

A) Fethed len bölgelerdek yerel kültürün etk s yle

de var olduğunun

B) Türkçen n çağın gerekler ne uyum sağlayama-

B) M mar eserler n daha da güzelleşt ğ n n

masıyla

C) Göçebe hayat tarzının sona ermed ğ n n

C) Yönet c ler n ler görüşlü olmamasıyla

D) Orta Asya Türk kültürünün devamlılık göster-

D) Türkler n özbenl ğ n y t rmes yle

dğnn

E) Göçebe kültürünün devam etmes yle

E) Sanata ver len önem n arttığının

2.

Karahanlılar dönem nde Türkçe resm d l kabul

Türk Tasavvuf Edeb yatı’nın kurucusu olarak ka-

4.

Büyük Selçuklu Devlet ’nde görülen “atabey”

bul ed len Hoca Ahmet Yesev , D van-ı H kmet ad-

kavramının tanımı aşağıdak lerden hang s n-

lı eser n halkın anlayacağı b r d lle yazmış ve İs-

de doğru olarak ver lm şt r?

lam öğret ler nde Karahanlı Türkçes n ustalıkla
kullanmıştır.
Bu durumun aşağıdak lerden hang s n kolaylaştırdığı savunulab l r?
A) B l msel çalışmaların hızlanmasını
B) İslam öğret ler n farklı yorumlanmasını
C) Türkler arasında İslam kültürünün yayılmasını
D) Arapların Türkçeye eğ l m göstermes n
E) T car faal yetler n yaygınlaşmasını

A) Devlet adamları le halkın, hükümdarla görüşmes n sağlayan görevl d r.
B) Selçuklu mel kler n darec l k ve askerl k konularında yet şt ren görevl d r.
C) Devlet n ekonom k ve dar uygulamalarını denetleyen D van’dır.
D) Hükümdarın başkentte olmadığı dönemlerde
yönet m üstlenen k ş d r.
E) N zam ye medreseler nde d n l mler okutan
öğretmend r.

TÜRK İSLAM TARİHİ (10-13. YÜZYILLAR) - II
5.

İlk Türk İslam devletler nde fethed len yerlere Türk-

7.

menler n yerleşt r lmes ndek uygulamalardan ba-

Malazg rt Savaşı sonrası B zans’ın İslam dünyası üzer ndek baskısının sona erd ğ görülmüştür.

zıları şunlardır:
Bu durumun en öneml neden olarak aşağıda– Yen yerleş m merkez ndek bütün halkın ge-

k lerden hang s göster leb l r?

reks n mler devlet tarafından karşılanmıştır.
A) B zans’ta taht kavgalarının yaşanması

– Yerleşt r len Türkmenlerden bell b r süre ver-

B) İslam dünyasında s yas b rl ğ n sağlanması

g alınmamıştır.

C) Hr st yanlar arasında d nsel tartışmaların baş-

– Geçerl b r neden olmadan yerleş m bölgele-

laması

r nden göç etmeye z n ver lmem şt r.

D) B zans’ın t caret yollarındak etk nl ğ n y t rmes
Bu uygulamaların aşağıdak lerden hang s ne

E) Türkler n Anadolu’ya g rmes yle b rl kte B -

yönel k olduğu söyleneb l r?

zans’ın asker ve s yas etk nl ğ n n azalması

A) Halka yönet mde eş t haklar tanımaya
B) Taht kavgalarını önlemeye
C) Yerleş mler kalıcı kılmaya
D) Toprak ağalarının gücünü kırmaya

8.

Büyük Selçuklu Devlet ’nde fethed len toprakların fetheden komutana kta olarak ver lme-

E) Yerleş m b r mler ndek yabancıların sayısını

s yle;

azaltmaya

I. merkez otor ten n güçlend r lmes ,
II. yen fet hler n özend r lmes ,
III. taht kavgalarının önlenmes
amaçlarından hang ler ne ulaşılmak stend ğ
savunulab l r?
A) Yalnız I
6.

Türkler, Orta Doğu ve Arap ülkeler nde b rçok dev-

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

let kurmalarına rağmen, bu bölgelerdek egemenl kler zamanla sona erm ş ancak Anadolu’dak
Türk varlığı günümüze kadar sürmüştür.
Bu durumun oluşmasında en öneml etken aşağıdak lerden hang s d r?
A) Orta Doğu ve Arap ülkeler nde Türklerden daha ler b r uygarlığa sah p olunması
B) Türk devlet teşk latı ve adalet n n Anadolu’nun
yerl halkınca ben msenmes
C) Anadolu’dak Türk nüfusunun Orta Asya göçler yle beslenmes
D) Anadolu’nun yerl halkıyla y n yet ve hoşgörüye dayalı b r l şk kurulması
E) Fethed len yerler n fetheden komutana yurtluk
olarak ver lmes

9.

Gaznel ler dönem nde Sultan Mahmut Han, Büyük Selçuklular dönem nde de Tuğrul Bey, Bağdat’a seferler düzenlem ş ve Abbas ler n düşmanlarıyla savaşlar yapmışlardır.
Bu k hükümdarın Bağdat seferler ndek temel
amacı aşağıdak lerden hang s d r?
A) Abbas lerle t car l şk ler gel şt rme
B) B zans’ı sürekl baskı altında tutma
C) Hal fey dış baskılardan kurtarma
D) İslam toplulukları üzer nde egemenl k kurma
E) Hal fel ğ ele geç rme

YAPRAK TEST
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ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ

1.

Türk ye Selçuklularının kurucusu Süleyman Şah,

3.

Kösedağ Savaşı (1243) sonrasında Moğolların

B zans’dak taht kavgalarına karışarak N kefor Bo-

Anadolu’yu yağmalaması ve halka baskı yapma-

tan çtes’ n mparator olmasını sağlamıştır. Bu po-

sı, Anadolu’da bazı tar katların kurulmasına yol

l t kasıyla yen topraklar kazan Süleyman Şah, kı-

açmıştır. Bu tar katlar, sosyal yapıyı der nden et-

sa zamanda İstanbul Boğazı’na dayanarak Bo-

k lem şt r.

ğaz’dan geçen gem lerden verg almaya başlaBu b lg lere göre Anadolu’da Yesev l k, Mevle-

mıştır.

v l k ve Bektaş l k g b tar katların taraftar bulBu b lg lere göre Türk ye Selçukluları le lg l

masında aşağıdak lerden hang s n n etk l ol-

aşağıdak lerden hang s ne ulaşılamaz?

duğu savunulab l r?

A) Doğudan gelen Türkmenlere yen yurtlar ha-

A) Moğolların asay ş ve düzen bozması

zırladığına

B) Yabancı tüccarların t car faal yetler ne z n ve-

B) S yasal gel şmeler kend leh ne çev rd ğ ne

r lmes

C) Egemenl k alanını gen şlett ğ ne

C) Sultanların Moğollar tarafından atanması

D) İkt sad alanda güç kazandığına

D) Sağlık h zmetler n n vakıflarca görülmes

E) Haçlı Seferler ’ne karşı batı sınırında asker

E) Moğol kültürünün gen ş b r etk bırakması

önlemler aldığına

2.

Ceng z Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu, asker ve s yas açıdan İslam dünyasını büyük oranda kontrolüne almış olmasına rağmen,
kısa sürede Türk ve İslam kültürünün etk s nde
kalarak yen b r k ml k kazanmış; kültürel açıdan
etk leyen değ l, etk lenen olmuştur.

4.

Türk ye Selçuklularında, yönet c ler tarafından yaptırılan ve zeng n vakıfları bulunan kervansaraylarda; zeng n fak r, Müslüman Hr st yan ayrımı gözet lmeden bütün yolculara h zmet ver lm şt r. Hastaların tedav s ç n doktor ve laç bulundurulmuş,
tüm bu h zmetler ç n ücret alınmamıştır.
Bu b lg ler Türk ye Selçukluları le lg l aşağı-

Bu b lg ler;

dak lerden hang s n n gösterges olamaz?

I. Moğolların köklü b r kültüre sah p olmadıkları,
II. Türk ve İslam kültürünün kalıcı etk ler bıraktığı,

A) Sosyal devlet anlayışının ben msend ğ n n
B) Toplum ç nde sosyal statü ayrımı yapılmadığının

III. Moğolların tamamının Müslüman olduğu
durumlarından hang ler n n gösterges olab -

C) Bazı kamu harcamalarının vakıf gel rler yle karşılandığının
D) Ekonom k yapının sadece t car hedeflere yö-

l r?

neld ğ n n
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Halka h zmet götürülürken d n faklılığı gözet lmed ğ n n

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ
5.

İng ltere’de 1215’te kral tarafından lan ed len

8.

Veba salgını Ç n’de ortaya çıkmış, kervanlarla İpek

Magna Charta’ta yer alan “Adalet satılamaz, ge-

Yolu üzer nden 1346’da Kırım’a, 1347’de de Av-

c kt r lemez, h çb r özgür yurttaş adaletten yoksun

rupa’ya ulaşmıştır. Çağdaşlarının “Kara Ölüm” de-

bırakılamaz. Yasalar dışında h çb r verg , yüksek

d ğ veba, 1347-1351 yılları arasında Avrupa’da

rütbel k l se adamları le baronlardan oluşan b r

nüfusun beşte k s n yok etm şt r.

kurula danışılmadan toplanamaz.” hükümler aşaBu b lg ler aşağıdak lerden hang s n n göster-

ğıdak lerden hang s n n gösterges olamaz?

ges olamaz?
A) Hukukun üstünlüğünün kabul ed ld ğ n n
A) Sağlık h zmetler n n yeterl olmadığı

B) K ş ler n ad l yargılanma hakkı elde ett ğ n n

B) Salgının yayılmasında t caret n etk s olduğu

C) Kanunların kralın da üzer nde olduğunun

C) Salgının kıtalararası boyutta yayıldığı

D) Mutlak yetç s stem n güç kazandığının

D) Avrupa’nın demograf k gücünün azaldığı

E) D n adamları ve as ller n de ülke yönet m nde

E) Hastalığın fareler yoluyla yayıldığı

söz sah b olduğunun

6.

Türk ye Selçuklularında ktalar küçük tutulmuş ve
taşradak yönet c ler n yetk ler oldukça sınırlandırılmıştı.
Bu uygulamaların aşağıdak lerden hang s ne
yönel k olduğu savunulab l r?
A) Atabeyl k kurumuna şlerl k kazandırmaya

9.

Orta Çağ Avrupası’nda krallar, feodal beyler ortadan kaldırmak stem ş ancak bunu uzun süre
başaramamışlardır.
Bu durumun ortaya çıkmasında feodal beyler n aşağıdak özell kler nden hang s n n etk l
olduğu savunulamaz?

B) Merkez otor tey güçlü tutmaya

A) Bölgeler n n mutlak hak m olmaları

C) Esnaf loncalarının kurulmasını teşv k etmeye

B) Katol k K l ses ’ne tab bulunmaları

D) Veraset s stem n n değ şmes n önlemeye

C) Ekonom k güce sah p olmaları

E) Tarımdan çok t caret gel şt rmeye

D) Sağlam surlarla çevr l kalelerde oturmaları
E) Paralı askerlerden ordular kurmaları

7.

Türk ye Selçukluları Antalya, S nop ve Alanya g b t car l manları ele geç rm ş, t caret yolları üzer nde bell aralıkla kervansaraylar yapmışlardır.

10. Orta Çağ’da B zans (Doğu Roma) İmparatorluğu’nda k l sen n sosyal ve s yas hayat üzer n-

Aşağıdak lerden hang s n n bu gel şmeler n b r

de etk n olamaması B zans’ın aşağıdak özel-

sonucu olduğu savunulamaz?

l kler nden hang s yle açıklanab l r?

A) Tarım faal yetler n n önem n y t rmes

A) Geç ş yolları üzer nde yer alması

B) Ülken n stratej k önem n n artması

B) İslam dünyasına komşu olması

C) Trans t t caret n gel şmes

C) Merkez otor ten n güçlü olması

D) Ülkede refah düzey n n yükselmes

D) Çok uluslu yapıya sah p olması

E) Anadolu’nun bayındır hale gelmes

E) Tarım ve t caretle geç n lmes
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BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI (1300-1453)

1.

Osmanlı Devlet , skân ett receğ toplulukları se-

3.

Kuruluş dönem nde Osmanlı topraklarının gen ş-

çerken Anadolu’da konargöçer şek lde yaşayan

lemes ne bağlı olarak teşk latlanma faal yetler ya-

Türk topluluklarına öncel k ver yordu. Ayrıca ara-

pılmıştır.

larında anlaşmazlık bulunan Anadolu’dak k a leBu dönemde görülen,

den b r n göç ett rerek kavgaları önlemeye çalışıyordu.

I. eyaletler n oluşturulması,

Bu durumun neden olarak aşağıdak lerden

II. D van teşk latının kurulması,

hang s göster leb l r?

III. yaya ve müsellem adıyla sürekl ve düzenl ordunun kurulması

A) Etn k yapının korunmak stenmes

gel şmeler nden hang ler n n ortaya çıkmasın-

B) Ülke genel nde toplumsal güvenl ğ n sağlan-

da devlet n sınırlarının gen şlemes n n etk l

maya çalışılması
C) Taht kavgalarının engellenmek stenmes

olduğu söyleneb l r?

D) Göçebe yaşamın teşv k ed lmes

A) Yalnız I

E) Halka yönet mde eş t haklar tanınması

2.

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

Osmanlı Devlet ’n n Kuruluş dönem n n başında
ben msenen “Devlet hanedan üyeler n n ortak malıdır.” anlayışı, I. Murat dönem nde “Devlet pad -

4.

Osmanlı Devlet ’nde, I. Murat dönem nde Rume-

şahın ve oğullarınındır.” anlayışına dönüştürül-

l Beylerbeyl ğ , I. Bayez d dönem nde de Anado-

müştür.

lu Beylerbeyl ğ kurulmuştur.

Bu değ ş kl kle;

Bu gel şmen n;

I. teokrat k yönet me geçme,

I. devlet otor tes n n artması,

II. merkez otor tey güçlend rme,

II. ülke yönet m n n kolaylaşması,

III. şehzadelere tecrübe kazandırma

III. feodal yönet mler n güçlenmes

amaçlarından hang ler ne ulaşılmak stend ğ

durumlarından hang ler üzer nde etk l oldu-

söyleneb l r?

ğu savunulab l r?

A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI (1300-1453)
5.

Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı tahtı hüküm-

8.

darsız kalmıştır. Yıldırım Bayez d’ n oğulları ara-

Yıldırım Bayez d’ n B zans’la yaptığı antlaşmada;
• İstanbul’da b r Türk mahalles kurulup, b r ca-

sında 11 yıl sürecek olan ve Fetret Devr adı ve-

m yaptırılacak

r len taht kavgaları dönem başlamıştır.

• İstanbul’da Türkler n davalarına bakmak ç n
Bu durumun aşağıdak lerden hang s üzer n-

b r kadı tay n ed lecek

de etk l olduğu savunulamaz?

• B zans, Osmanlı Devlet ’ne her yıl verg verecek

A) Fet hler n durması
B) Güçlü olan şehzaden n tahta geçmes

hükümler de yer almıştır.

C) Devlet n dağılma tehl kes geç rmes
Antlaşmanın bu hükümler ne bakılarak Osman-

D) Merkez otor ten n bozulması

lı Devlet ’n n;

E) Yönet mde hanedan değ ş kl ğ yaşanması

I. Kültürel,
II. Adl ,
III. Mal
alanlarından hang ler nde tav zler elde ett ğ
6.

savunulab l r?

Osmanlı Devlet ’n n kısa sürede büyümes nde
aşağıdak lerden hang s n n etk l olduğu söy-

A) Yalnız I

lenemez?

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

A) Balkanlarda ve Anadolu’da s yas b rl ğ n olmaması
B) Gaza ve c had anlayışının ben msenmes
C) Fethed len topraklarda skan pol t kasının uygulanması
D) Ülken n, hanedanın ortak malı sayılması
E) Beyl klere karşı barışçı b r pol t ka zlenmes

9.

N ğbolu Savaşı sonucunda Abbas hal fes , Yıldırım Bayez d’e “Sultanı İkl m- Rum” unvanını verm şt r.

7.

Osmanlı Devlet ’n n B zans topraklarında gen şleme pol t kası zlemes nde aşağıdak lerden

Bu gel şmen n yaşanmasında;

hang s n n etk l olduğu söylenemez?

I. Haçlıların yen lg ye uğratılması,

A) B zans tekfurlarının merkezden bağımsız ha-

II. Anadolu’dak bazı beyl klere son ver lmes ,

reket etmes
B) Merkez otor teye önem ver lmes
C) Gaza pol t kasının ben msenmes

III. İslam dünyasında s yas b rl ğ n olmaması
durumlarından hang ler n n etk l olduğu savunulab l r?

D) B zans’ta yaşanan taht kavgalarından dolayı
devlet n zayıflaması
E) Doğudan gelen Türkmenlere yurt aranması

A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II
E) I ve III

C) Yalnız III
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DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

1.

Osmanlı orduları R dan ye Savaşı le Mısır’a g r p

3.

Katol k dünyasının l der Papa; N ğbolu, Varna ve

Memlük Devlet ’ne son verm şt r. Memlükler n h -

II. Kosova savaşlarında Osmanlı Devlet ’ne karşı

mayesendek Abbas hal fes Mütevekk l, İstan-

yaklaşık ell b n asker toplamışken İstanbul kuşat-

bul’da düzenlenen b r törenle hal fel ğ Yavuz Sul-

ması sırasında bekled ğ haçlı b rl ğ n oluştura-

tan Sel m’e devretm şt r.

mamıştır.

Bu b lg ler;

Bu gel şmeler;

I. Abbas ler n Osmanlılar tarafından yıkıldığı,

I. Papanın etk nl ğ n n azaldığı,

II. Osmanlı devlet yapısının teokrat k özell ğ n n

II. Katol k ve Ortodoks k l seler n n b rleşmes n n

güçlend ğ ,

gerçekleşt ğ ,

III. Osmanlı Devlet ’n n İslam dünyasının en önem-

III. Sultan II. Mehmet’ n Anadolu beyl kler n n des-

l d n ve s yas gücü durumuna geld ğ

teğ n aldığı

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

l r?

l r?

A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

D) I ve III

4.
2.

B) Yalnız II

C) I ve II

E) II ve III

Osman: II. Bayez d Ed rne’de Tunca Nehr ’n n ke-

Kanun Sultan Süleyman dönem nde Osmanlı do-

narında yaptırdığı küll yen n ç nde, akıl

nanması gücü ve faal yetler yle dünyanın en bü-

hastalarının su, müz k ve kuş ses yle te-

yük den z kuvvetler nden b r hal ne gelm şt r. Os-

dav ed ld ğ b r hastane nşa ett rm şt r.

manlı Devlet Akden z, Karaden z, Kızılden z ve
Basra Körfez ’ne hak m olmuştur.

Demet: Fat h, İstanbul’da açtığı medresede b r tıp
bölümü ve hastaneye de yer verm şt r.

Aşağıdak lerden hang s n n bu durumun Osmanlı Devlet ’ne kazandırdıkları arasında oldu-

Osmanlı Devlet ’ndek bu gel şmeler aşağıda-

ğu savunulamaz?

k lerden hang s n n gösterges olamaz?

A) T caret yolları üzer nde etk n olma

A) Eğ t m h zmetler ne önem ver ld ğ n n

B) Stratej k yerler kontrol altında tutma

B) Sağlık h zmetler n d n adamlarının yürüttüğü-

C) Orta Doğu ve Avrupa s yaset nde söz sah b
olma

nün
C) B l msel çalışmalar yapıldığının

D) Den z yollarının güvenl ğ n sağlama

D) İnsanların ruh sağlığının da önemsend ğ n n

E) Kara ordusunun mevcudunu azaltma

E) Bayındırlık h zmetler ne önem ver ld ğ n n

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
5.

Kanun Sultan Süleyman dönem le lg l ola-

8.

rak aşağıdak ler n hang s nde I. de ver len n II.

g n Al Kuşçu le İtalyan ressam Bell n ’ye İstan-

ye ortam hazırladığı savunulamaz?

bul’da çalışma ortamı sağlamıştır.

I.
yonların ver lmes
B) Portek zl ler n baharat
t caret n önlemes
C) İstanbul Antlaşması’nın yapılması

lerden hang s n n gösterges olab l r?

Gümrük gel r n n artması

A) İstanbul’u b l m ve kültür merkez hal ne get r-

H nt Den z Seferler -

meye çalıştığının

n n düzenlenmes

B) İdarec ht yacını yabancılardan karşıladığının

Avusturya’ya üstün-

C) Medrese eğ t m n sonlandırdığının

lük sağlanması

D) Belgrad’ın fethed lmes
E) Rodos’un fethed lmes

Fat h Sultan Mehmet’ n bu tutumu aşağıdak -

II.

A) Fransa’ya kap tülas-

Orta Avrupa hak m -

D) Çok uluslu yapıyı korumayı amaçladığının

yet n güçlenmes

E) Kültürel çatışmaları önlemeye çalıştığının

Karaden z’ n güvenl ğ n n sağlanması

9.
6.

Fat h Sultan Mehmet, astronom ve matemat k b l-

I. Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken’ n
Avrupa’yı b rleşt rme g r ş m nde bulunması

Osmanlı Devlet ’n n XVI. yüzyılda Mısır, Belgrad ve Kıbrıs’ı topraklarına katmasında aşağıdak lerden hang s n n etk s nden söz ed le-

II. İtalya’da Rönesans hareketler n n başlaması

mez?

III. Coğraf Keş flerle önem azalan Akden z l man-

A) T caret yollarına hak m olma

larını canlandırma steğ

B) Veraset s stem n etk n kılma

Kanun ’n n Fransa’ya t car ve hukuk ayrıca-

C) Stratej k yerler ele geç rme

lıklar tanımasında yukarıdak lerden hang ler -

D) Sınır güvenl ğ n sağlama

n n etk l olduğu savunulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

E) Orta Avrupa s yaset nde etk n olma
C) I ve II

E) I, II ve III
10. Sokullu Mehmet Paşa’nın vez r azamlığı dönem nde Osmanlı yönet m Süveyş bölges nde b r kanal

7.

Sultan I. Sel m, Anadolu’da ş l k propagandası yapan Safev ler üzer ne çıktığı seferle İpek Yolu’nun
Van-Tebr z hattını da ele geç rmey hedeflem şt .

açıp Kızılden z’ Akden z’e bağlamak stem şt r.
Bu projen n;
I. Osmanlı donanmasını H nt Okyanusu’na çı-

Buna göre Sultan I. Sel m’ n, Safev ler üzer ne
sefer düzenlemes le aşağıdak lerden hang s arasında b r l şk kurulamaz?

karma,
II. Baharat Yolu t caret ne şlerl k kazandırma,
III. Kırım bölges n İstanbul’a bağlama

A) S yas hedefler n n mal çıkarlarla örtüşmes
B) Safev ler d n tehd t olarak görmes
C) Anadolu’da Türk b rl ğ n kurmaya çalışması
D) Asker yönden gücüne güvenmes
E) Ülkes ne yönel k tehd tler önlemeye çalışması

amaçlarından hang ler ne yönel k olduğu savunulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II
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YENİ VE YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA

1.

Fransız İht lal sonrasında çok uluslu devletlerde

3.

bağımsızlık hareketler yaşanmış ve çok uluslu

• Gal leo’nun d n adamlarının ters ne dünyanın

devletler dağılma sürec ne g rm şt r.

yuvarlak olduğu tez n savunması,

Bu durumun;

• Kopern k’ n güneş s stem n n varlığını kanıtlaması

I. yen m ll devletler n kurulması,

gel şmeler ç n aşağıdak lerden hang s söy-

II. azınlık haklarının gen şlet lmes ,

lenemez?

III. etn k çatışmaların artması

A) Skolast k düşüncen n zayıfladığı

gel şmeler nden hang ler üzer nde etk l oldu-

B) B l msel çalışmaların yapıldığı

ğu söyleneb l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Deney ve gözleme önem ver ld ğ

C) I ve II

D) D n adamlarına olan güven n sarsıldığı

E) I, II ve III

E) Sömürgec l k faal yetler n n arttığı

4.
2.

Yen Çağ Avrupası’nda görülen;

Yen Çağ Avrupası le lg l olarak aşağıdak ler-

Rönesans, XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkele-

den hang s nde I.’de ver len n II.’ye ortam ha-

r nde görülen b l m, güzel sanatlar ve edeb yat

zırladığı söylenemez?

alanlarındak gel şmeler n tümünü fade eder.
I.

Bu gel şmeler n Avrupa’da;

A) Kağıt ve matbaal. dünya görüşünün değ şmes ,

nın yaygınlaşması
B) Ogsburg Antlaşma-

ll. poz t f b l mler n önem kazanması,

sı’nın mzalanması

lll. feodal yönet mler n güçlenmes

C) Pusulanın gel şt r l-

durumlarından hang ler üzer nde etk l oldu-

D) Yen mezhepler n

ğu savunulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

mes

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

ortaya çıkması
E) Mutlak krallıkların
güçlenmes

II.
Reform Hareketler n n başlaması
Protestanlığın resmen tanınması
Coğraf Keş fler n
yapılması
İnanç özgürlüğünün
gel şmes
Sınıf farkının ortadan kalkması

YENİ VE YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA
5.

Yen Çağ’da Avrupa’da düşünsel, yönetsel ve top-

8.

lumsal alanlarda öneml gel şmeler yaşanmıştır.

Sanay İnkılabı le b rl kte buhar mak neler dokuma fabr kalarında, gem lerde ve lokomot flerde
yaygın olarak kullanıldı. Üret m b ç m nde gerçek-

Bu gel şmeler sonucunda;

leşen bu köklü değ ş m yalnız sanay alanında değ l, tarımda da etk s n gösterd . K mya sanay s -

I. skolast k düşünce,

n n gel ş m sonucu elde ed len yapay gübreler n

II. feodal yönet m anlayışı,

kullanımıyla tarımsal üret m görülmed k ölçülerde

III. temel hak ve özgürlükler

arttırıldı. Pastör zasyon ve soğutma yöntemler yle de gıda ürünler n n bozulmadan uzun süre sak-

unsurlarından hang ler n n güç kaybett ğ sa-

lanması kolaylaştı.

vunulab l r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

Bu durumun Avrupa’da aşağıdak gel şmeler-

C) I ve II

den hang s ne ortam hazırladığı savunulamaz?

E) I, II ve III
A) Yet şm ş nsan gücüne duyulan ht yacın artmasına
B) Tekn k eğ t m veren okulların açılmasına
C) Tarım ürünler ne duyulan ht yacın azalmasına

6.

D) Ulaşım ve taşımacılığın kolaylaşmasına

Yen Çağ’da görülen aşağıdak gel şmelerden

E) Yaşam standartlarının artmasına

hang s yle k l sen n halk üzer ndek baskısı
azalmış ve la k eğ t m anlayışı ortaya çıkmıştır?
A) Fransız İht lal
B) Sanay Devr m
C) Rönesans Hareketler
D) Reform Hareketler
E) Cograf Keş fler
9.

Fransız İht lal ’n n sonucunda;
– Hürr yet, adalet ve eş tl k f k rler yayılmış,
– ulusal devletler kurulmuş,

7.

Avrupalıların Üm t Burnu’nu dolaşarak H nd s-

– mutlak krallıklar zayıflamış ve demokrat k yönet mler yayılmıştır.

tan’a ulaşması;
I. Akden z l manlarının önem n kaybetmes ,
II. sömürgec l k mücadeles n n ortaya çıkması,

Bu b lg lere göre Fransız İht lal ’n n aşağıdak lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulamaz?

III. Türk den zc l ğ n n gel şmes
A) Temel hak ve özgürlükler n gel şmes
durumlarından hang ler üzer nde etk l olmuştur?

B) Bazı devletler n parçalanması
C) Monarş k yönet mler n yıkılması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

D) Skolast k düşüncen n gel şmes
E) Ülke sınırlarının yen den ç z lmes
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OSMANLI DEVLETİ’NİN ARAYIŞ YILLARI (17. YÜZYIL)

1.

17. yüzyılda G r t adası ancak 25 yıl süren kuşat-

3.

ma sonrası ele geç r lm şt r.

“Nasıl k tab pler, her yaşa uygun laçlar ve perh zler uyguluyorsa devlet n tab pler de (yönet c ler) devletler n yaşını farked p ona göre reçete

Ada’nın alınmasının gec kmes ;

yazmalıdır.”

I. G r t’ n coğraf koşullarının savunmaya elve-

XVII. yüzyıl Osmanlı b l m nsanı ve devlet adam-

r şl olması,

larından Kat p Çeleb ’n n bu uyarıyı;

II. Osmanlı donanmasının çağın ger s nde kal-

I. dönem n şartlarına göre ıslahatlar yapılması,

ması,

II. sağlıklı b r devlet düzen oluşturulması,

III. fet h pol t kasının terk ed lmes

III. Avrupa’dan uzmanlar get r lmes

nedenler nden hang ler ne dayandırılab l r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

durumlarından hang ler ne yönel k yaptığı sa-

C) I ve II

vunulab l r?

E) I, II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

2.

C) Yalnız III

E) II ve III

• I. Ahmet’ n ölümüyle 1617’de pad şah olan kardeş I. Mustafa, sağlık sorunları neden yle 1618
yılında tahttan nd r lm şt r.
• I. Mustafa’nın yer ne I. Ahmet’ n büyük oğlu II.
Osman (Genç) 14 yaşında pad şah olmuştur.
• II. Osman’ı yen çer ler öldürünce 1622’de tahta I. Mustafa yen den geçm şt r.
• 1623’te I. Mustafa pad şahlık yapmaya uygun
olmadığı gerekçes yle tahttan nd r lm ş yer ne
11 yaşındak yeğen IV. Murat geç r lm şt r.
Bu b lg ler Osmanlı Devlet le lg l aşağıdak lerden hang s n n gösterges olamaz?

4.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde görülen;
I. “Büyük Kaçgun” den len göçler yaşanması,
II. bazı has ve zeamet gel rler n n doğrudan haz neye aktarılması,
III. devş rme s stem n n bozulması
gel şmeler sosyal, ekonom ve askerl k alanlarıyla l şk bakımından aşağıdak ler n hang s nde doğru gruplandırılmıştır?

A) Yönet mde st krarın korunamadığının

Sosyal

Ekonom

Askerl k

I

II

III

B) Devlet otor tes n n sarsıldığının

A)

C) Pad şahın bel rlenmes nde devlet bürokras s -

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D) Sorunlara kalıcı çözümler get r ld ğ n n

D)

II

III

I

E) Ülken n hanedanın malı olarak görüldüğünün

E)

III

II

I

n n etk l olduğunun

OSMANLI DEVLETİ’NİN ARAYIŞ YILLARI (17. YÜZYIL)
5.

XVII. yüzyılda Akden z’de ekonom k ve askerî üs-

8.

Osmanlı Devlet ’n n kuruluşundan, XVII. yüzyıla

tünlük kurma, bu den z kıyısında bulunan devlet-

kadar 55 sadrazam görev yaparken, XVII. yüzyıl-

ler arasında büyük rekabet doğurmuştur.

da 61 sadrazam görev almıştır.

XVII. yüzyılda;

XVII. yüzyılda yaşanan bu durum aşağıdak lerden hang s n n gösterges olab l r?

I. Osmanlı Devlet ,

A) Enderun’un önem n koruduğunun

II. Vened k,

B) Devlet dares nde st krarın sağlanamadığının

III. Leh stan

C) Taht değ ş kl kler n n sık yaşandığının
devletler nden hang ler n n bu rekabette yer

D) Sorunlara kalıcı çözümler üret ld ğ n n

aldığı savunulab l r?
A) Yalnız I
D) II ve III

E) Yönet mde val de sultanların etk l olduğunun

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

9.

Aşağıdak lerden hang s n n XVII. yüzyılda Osmanlı Devlet ’n n sınırlarını gen şletmes n zorlaştırdığı savunulab l r?

6.

I. Askerl kle lg s olmayanların ocağa alınması
II. Yen çer sayısının kontrolsüz olarak artması
III. Tekn k ve b l msel yen l kler n tak p ed lmemes
Yukarıdak lerden hang ler n n XVII. yüzyılda

A) Ekber erşed s stem ne geç lmes
B) Büyük den zler ve çöllere kadar olan yerler n
ele geç r lmes
C) Anadolu ve Rumel ’de nüfusun artması

Osmanlı Devlet ’nde asker s stem n bozulma-

D) Ülke topraklarının tımara ver lmes

sını hızlandırdığı savunulab l r?

E) Konargöçer yaşamın terk ed lmes

A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
10. Islahat; ç nde bulunulan kötü durumu daha y duruma get rmek ç n yapılan değ ş kl k, düzenleme
ve y leşt rmelerd r.

7.

XVII. yüzyılda Osmanlı yönet m mal darboğazla-

Aşağıdak lerden hang s n n Osmanlı Devlet ’n-

rı aşmak ç n b rçok önlem uygulamaya koymuş-

de 17. yüzyılda yapılan ıslahatların özell kler

tur.

arasında yer aldığı savunulamaz?

Aşağıdak lerden hang s n n XVII. yüzyılda baş-

A) Veraset s stem nde değ ş kl ğe g d lmes

vurulan önlemlerden b r olduğu savunulamaz?

B) Mal s stem düzenlemek ç n denk bütçe çalışmaları yapılması

A) Dış borç alımına g d lmes
B) Avarız g b olağanüstü verg ler n artırılması

C) S pah s stem n n bozulmasıyla orduya sekban
den len ücretl asker alınması

C) İlt zama ver len araz ler n çoğaltılması

D) İçk , tütün ve kahvehane yasakları get r lmes

D) Saray harcamalarında kes nt ye g d lmes

E) Ordunun modern zasyonu ç n Avrupa’dan uz-

E) Akçen n ayarı (tağş ş) le oynanması

manlar get r lmes
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18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

1.

Osmanlı Devlet XVIII. yüzyıldan t baren Avru-

3.

III. Sel m yerl malı kullanmayı teşv k etm ş ve bu

pa’da elç l kler açmaya başlamıştır.

konuda bazı fermanlar yayınlamıştır.

Bu durum;

III. Sel m’ n bu uygulamayla aşağıdak lerden
hang s n amaçladığı söyleneb l r?

I. d plomas n n önem kazanması,

A) Toprak kayıplarını önleme

II. Avrupa’dak gel şmeler n daha yakından tak p
ed lmek stenmes ,

B) Devlet g derler n azaltma
C) Avrupa tarzı ıslahatlar yapma

III. t caret yollarının yön değ şt rmes

D) Yerl üret c y koruma

gel şmeler nden hang ler yle açıklanab l r?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

E) Yen çer ler n ht yaçlarını karşılama

C) Yalnız III

E) II ve III

4.

Aşağıdak lerden hang s Osmanlı Devlet ’n n
esk gücünü kaybett ğ n n gösterges olab l r?
A) Yen çer sayısının artması
B) Ekber erşed s stem ne geç lmes
C) Dış pol t kada denge s yaset zlenmes
D) Pad şahların ordunun başında sefere çıkması
E) Hendesehane’n n kurulması

2.

Rusya, 1779’da mzalanan Aynalıkavak Tenk hnames ’nde, şgal ett ğ Kırım’dan çek lmey kabul
etm ş ancak Rus yanlısı Şah n G ray’ın Kırım Hanı olarak tanınmasını Osmanlı Devlet ’ne kabul ett rm şt r.
Rusya’nın bu pol t kasının aşağıdak lerden
hang s ne yönel k olduğu savunulab l r?

5.

I. Avrupa’dan ev eşyası ve g ys thalatının moda olması
II. Zeng nler n Batılı ressamlara portreler n yaptırması
III. Par s’ten get r len res mler n m mar eserlerde
model olarak kullanılması

A) Kırım’ı topraklarına katmaya
B) Kırım halkının çıkarlarını gözetmeye
C) Ortodoksları h maye altına almaya

Lale Devr ’nde görülen yukarıdak durumlardan hang ler Osmanlı toplumunda Avrupa kültürünün etk l olduğunu göster r?

D) Uluslararası t caret gel şt rmeye
E) Osmanlı Devlet ’n n toprak bütünlüğünü korumaya

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
6.

18. yüzyılda Osmanlı Devlet Avrupa’dan asker

9.

II. Mustafa’nın XVII. yüzyılın sonlarında Avrupa

uzmanlar get rterek Avrupa tarzı asker okullar aç-

orduları karşısında üst üste alınan yen lg lerden

mıştır.

sonra Ed rne’ye yerleş p devlet şler n şeyhül slam Feyzullah Efend ’ye bırakması halk arasında

Bu durum, Osmanlı Devlet ’yle lg l aşağıda-

tepk yle karşılanmıştır. 1703’te İstanbul’da ayak-

k lerden hang s n n gösterges olab l r?

lanan askerler ve halk Ed rne’ye yürüyerek III. Ah-

A) Çok uluslu yapıdan yararlanıldığının
B) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul ed ld ğ n n
C) Anayasal yönet me geç ld ğ n n
D) Azınlık syanlarına karşı önlem alındığının
E) Islahatların başarılı olduğunun

met’ tahta çıkarmışlardır.
Bu b lg ler Osmanlı Devlet le lg l ;
I. asker n yönet m üzer nde etk s n n olduğu,
II. devlet n saygınlığının azaldığı,
III. Avrupa tarzı ıslahatların tepk yle karşılandığı
durumlarından hang ler n n gösterges olab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

7.

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde özell kle
asker alanda ıslahat yapılmasının temel neden olarak aşağıdak lerden hang s göster leb l r?
A) Asker sayısının yeters z olması
B) Merkez otor ten n zayıflaması
C) Anadolu’da syanlar çıkması
D) Savaşlarda başarısız olunması
E) Taht kavgalarının yaşanmaması
10. Fransa’nın 1798’de Mısır’ı şgal etmes n çıkarlarına aykırı bulan İng ltere ve Rusya, Osmanlı Devlet ’n destekleyerek bu şgal n sona ermes n sağlamışlardır.
Bu b lg ler;

8.

Osmanlı Devlet ’nde, 18. yüzyılda “Esham S ste-

I. devletler arasında çıkar l şk ler n n geçerl ol-

m ” le ç borçlanmaya g d lm şt r.
Bu uygulama le aşağıdak lerden hang s n n

duğu,
II. Osmanlı Devlet ’n n b r Avrupa devlet sayıldığı,

amaçlandığı savunulab l r?

III. Osmanlı Devlet ’n n yen topraklar kazandığı
A) Kap tülasyonları kaldırma
B) Tarımsal ürün çeş tl l ğ n n artırma
C) Bütçe açığını kapatma
D) Özel mülk yet yaygınlaştırma
E) Haz ne g derler n azaltma

durumlarından hang ler n n gösterges olab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II
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EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - I

1.

Can: 1838’de Baltal manı Antlaşması le İng lte-

3.

re’ye gen ş t car mkânlar sunuldu.

sunma yetk s ne sah p b r mecl s kurulacaktı. Bu
mecl s, halkın seçt ğ mebuslardan ve pad şahın

Eda: 1850’lerde Fransa ç n thal mallardan alınan

atadığı âyanlardan oluşacaktı. Resmî d n olarak

gümrük verg s düşük düzeylere nd r ld .

İslam kabul ed lmekle b rl kte d n ve nanç özgürlüğüne yer ver l yordu. Ayrıca basın yayın özgür-

D la: 1890’da Almanlara İstanbul-Bağdat Dem r

lüğü de güvence altına alınıyordu

Yolu yapımı ver ld .
Sınıf ç etk nl kte ver len bu b lg ler Osmanlı

Buna göre Osmanlı Devlet ’nde 1876’da lan

Devlet le lg l ;

ed len Kanunuesas ’n n aşağıdak lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulamaz?

I. ekonom k tav zlerle s yas varlığını korumaya
çalıştığı,

A) Yönet m (rej m) b ç m n n değ şmes

II. Avrupalı devletler arasında denge s yaset z-

B) Devlet n daha demokrat k b r yapıya kavuşma-

led ğ ,

sı
C) K ş sel hak ve özgürlükler n gen şlet lmes

III. Avrupa üzer nde yaptırım gücü bulunduğu

D) Merkez yetç yönet m anlayışına son ver lme-

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

s

l r?

E) Halka sınırlı da olsa yönet me katılma hakkı

A) Yalnız I
D) II ve III

2.

Kanunuesas ’ye göre, yasa hazırlayıp pad şaha

B) Yalnız II

C) I ve II

ver lmes

E) I, II ve III

Islahat Fermanı (1856) le Osmanlı ülkes nde yaşayan Müslüman olmayan halk askerî ve s v l bütün okullara g rme hakkı elde etm şt r.

4.

1827 yılında İng ltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devlet ’nden Mora’dak Rumlara bağımsızlık ver lmes n stem şt r. İstekler redded l nce de Rusya Osmanlı Devlet ’ne savaş lan etm şt r.

Bu düzenlemen n;

Yukarıdak devletler n bu uygulamaları aşağı-

I. Müslümanlar le gayr müsl mler arasında eğ t mdek ayrıma son verme,

dak lerden hang s n n gösterges olab l r?
A) Osmanlı Devlet ’n n egemenl k haklarının yok

II. uygulamalarda eş tl ğ gözetme,

sayıldığının

III. azınlıkların as m le olmasını sağlama
amaçlarından hang ler ne yönel k olduğu savunulab l r?

B) Osmanlı ülkes ndek yabancıların mal ayrıcalıklarının korunduğunun
C) Osmanlı Devlet ’n n Avrupa devlet sayıldığının
D) M ll yetç l k f kr n n yayılmasının önlenmeye ça-

A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

lışıldığının
E) V yana Kongres kararlarına uyulduğunun

EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - I
5.

Fransa; 1830’da Cezay r’ , 1881’de Tunus’u, İn-

8.

g ltere se 1882’de Mısır’ı topraklarına katmıştır.

XIX. yüzyılda II. Mahmut tarafından, resmî memur yet olan b r ayan ölünce bu memur yet m rasçılarının değ l, İstanbul’dan atanan yen b r memu-

Osmanlı Devlet ’ne a t bu yerler n şgal ;

run yürütmes uygulaması get r ld .

I. Osmanlı topraklarının paylaşım alanı olduğu,

II. Mahmut’un bu tutumu aşağıdak lerden hang s ne yönel k olab l r?

II. İng ltere ve Fransa’nın yayılmacı pol t kalar zled ğ ,

A) Ulema sınıfının yönet mdek etk s n azaltma

III. Osmanlı Devlet ’n n Afr ka’dak hak m yet n n

B) Taşrada devlet otor tes n güçlend rme

g derek zayıfladığı

C) Ülkey v layetlere ayırma
durumlarından hang ler n n n gösterges ola-

D) Gayr müsl mlere yönet mde görev verme

b l r?

E) Yönet mdek esk gelenekler koruma

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

9.

II. Mahmut dönem nde medreseler n yanında Batı tarzı okullar açılmış ve bu okulların müfredatınta poz t f b l mlere daha fazla yer ver lm şt r.

6.

Kırım Harb sonrası mzalanan1856 Par s Antlaşması’nda Karaden z’ n tarafsızlığı lkes ben msenm ş ve bölge savaş gem ler ne kapatılmıştır.
Bu karar aşağıdak devletlerden hang s n n Ak-

Bu durumun aşağıdak lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulab l r?
A) Öğret m b rl ğ n n sağlanması

den z’dek dengeler bozmasını önlemeye yö-

B) Özel mülk yet n gel şmes

nel k olab l r?

C) M llî egemenl ğ n güçlend r lmes

A) Rusya

B) Avusturya

D) Almanya

C) Fransa

E) İng ltere

D) Askerî d s pl n n sağlanması
E) Yen uygulamaların eğ t me kazandırılması

10. 1839’da lan ed len Tanz mat Fermanı le Sultan
7.

XIX. yüzyılda İng ltere’n n genel s yaset Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya yönel kt .
Aşağıdak gel şmelerden hang s n n İng ltere’n n bu pol t kasını değ şt rmes ne neden olduğu savunulab l r?
A) Mora’da Yunan devlet n n kurulması
B) Kanunuesas ’n n yürürlüğe g rmes
C) Balkanlarda m ll yetç syanların çıkması

Abdülmec d kend s n n de fermana uyacağının sözünü verm şt r.
Bu b lg ;
I. saltanat s stem ne son ver ld ğ ,
II. kanun üstünlüğünün tanındığı,
III. parlamenter s steme geç ld ğ
durumlarından hang ler n n gösterges olab l r?

D) Alman b rl ğ n n kurulmasıyla güçler denges n n değ şmes
E) İtalya’nın Trablusgarp’ı şgal etmes

A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III
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EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - II

1.

II. Abdülham t dönem nde görülen;

4.

I. Eflak ve Boğdan’a yen ayrıcalıklar tanınacak,
bu beyl kler n ve Sırb stan’ın hakları Avrupalı

I. basına sansür uygulanması,

devletler n garant s nde olacak

II. Ümmetç l k düşünces n n savunulması,

II. İk taraf aldıkları yerler ger verecek

III. dış s yasette denge pol t kasının zlenmes

III. Boğazlar konusunda 1841’dek Londra Boğaz-

durumlarından hang ler n n muhalefet etk s z-

lar Sözleşmes ’n n hükümler yürürlükte kala-

leşt rmeye yönel k olduğu söyleneb l r?

cak

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

1856 Par s Antlaşması’ndak bu maddelerden

C) Yalnız III

hang ler Avrupalı devletler n Osmanlı Devle-

E) II ve III

t ’n n ç şler ne karıştıklarının gösterges olab l r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III
2.

C) I ve II

E) II ve III

XIX. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde küçük sanay atölyeler n n kapanmasının ve şs z nsan
sayısının artmasının temel neden aşağıdak lerden hang s d r?
A) T caret le daha çok azınlıkların uğraşması
B) Toprak dağıtımında adalets zl k yapılması
C) İthalatın yerl üret m azaltması
5.

D) Meslek eğ t m n yeters z kalması
E) Avrupalı devletlerden dış borç alınması

1856’da lan ed len Islahat Fermanı’nda;
• Gayr müsl mlere karşı küçük düşürücü söz ve
dey mler kullanılmaması,
• Verg ler n herkes n gel r ne göre toplanması,
• Gayr müsl mler n de devlet memurlukları, as-

3.

kerî h zmetler ve okullara alınması kararlaştı-

Osmanlı Devlet ’nde görülen;

rılmıştır.
I. pad şahın yetk ler n n kısıtlanması,
II. Yen çer Ocağı’nın yanında Avrupa tarzında
N zamıced t ordusunun kurulması,

Bu düzenlemeler n Osmanlı Devlet ’nde aşağıdak lerden hang s üzer ne etk l olduğu savunulamaz?

III. Mısır val l ğ n n Mehmet Al Paşa’nın soyuna
A) K ş haklarına ver len önem n artması

bırakılması
gel şmeler nden hang ler n n ıslahat özell ğ
taşıdığı söyleneb l r?

B) Vatandaşlık duygusunun güçlenmes
C) Monarş k devlet anlayışına son ver lmes
D) Eş tl k lkes n n önem kazanması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II

E) Devlet mkanlarından eş t yararlanma mkanının oluşması

EN UZUN YÜZYIL (1800-1909) - II
6.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Os-

8.

Osmanlı Devlet ’nde, bozulan ekonom n n yen -

manlı Devlet ’n n mzalamak zorunda kaldığı Ayas-

den düzelt lmes ç n özell kle İk nc Mahmut dö-

tefanos Antlaşması, İng ltere’n n de Rusya’ya bas-

nem nde b rçok ıslahat yapılmıştır.

kı yapması sonucu geçers z sayılmış ve Berl n’de
toplanan konferans sonucunda yen b r anlaşma

Aşağıdak lerden hang s n n Osmanlı ekonom -

mzalanmıştır.

s n n düzelt lmes ne olumlu katkıda bulunduğu savunulamaz?

İng ltere’n n böyle b r tutum zlemes nde;
A) Baltal manı T caret Antlaşması’nın mzalanI. demokrat k yönet mler destekleme,

ması

II. Rusya’nın güneye doğru büyümes ne engel

B) Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları get -

olma,

r lmes
C) Anadolu’nun çler ne kadar yollar yapılması

III. sömürge yollarını koruma

D) Yerl malı kullanımının özend r lmes

amaçlarından hang ler etk l olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

E) Yen fabr kaların kurulması

C) I ve II

E) I, II ve III
9.

Osmanlı Devlet ’nde XIX. yüzyılda azınlık syanlarının artmasında aşağıdak lerden hang s n n etk l olduğu savunulamaz?
A) Rusya’nın Panslav zm pol t kası
B) Tanz mat Fermanı’nın lan ed lmes
C) Balkan topraklarında sık sık savaşlar olması
D) Fransız İht lal ’n n yaydığı düşünceler n etk s
E) Merkez otor ten n bozulması

7.

XIX. yüzyılda Avrupa tarzı okulların açılması, Avrupa’ya öğrenc ler gönder lmes , Sultan Abdüla-

10. XIX. yüzyılda Osmanlı aydınları, halkın yönet me

z z’ n ve bazı devlet adamlarının Avrupa z yaret-

katılması ve toplumda s yasal eş tl ğ n sağlanma-

ler Osmanlı Devlet ’n n Batı kültürü le etk leş m -

sı ç n Kanunuesas ’y lan ett rm şler ve toplumun

n arttırmıştır.

her kes m n n tems l ed leceğ Mebuslar Mecl s ’n n
açılmasını sağlamışlardır.

Osmanlı Devlet ’nde görülen,
I. Ayanlarla Sened tt fak’ın mzalanması,
II. Takv m vakay adıyla lk resm gazeten n çıka-

Bu gel şme le Osmanlı aydınlarının;
I. s yas b rl ğ n çözülmes n önleme,
II. halk arasındak b rl k ve beraberl ğ koruma,

rılması,
III. Anayasal yönet me geç lmes

III. yönet mde hanedan değ ş kl ğ sağlama

gel şmeler nden hang ler n n Batı le etk leş -

amaçlarından hang ler n hedefled ğ savunu-

m n sonucunda ortaya çıktığı savunulab l r?

lab l r?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II

D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I

1.

Sadrazam: Toplantıyı Akden z’de t caret yapan

3.

Çarşı ve pazarda satılan malların kal tes n ve f -

Müslüman tüccarların ş kayet le açıyorum.

yatını Osmanlı Devlet ’nde muhtes p den len gö-

Kazasker: T caret erbabı çok mağdur olmuştur.

revl ler kontrol ederd .

Defterdar: Kıbrıs’tak Vened kl korsanların saldı-

Bu denet m n aşağıdak lerden hang s ne yö-

rıları haz neye de zarar vermekted r.

nel k olduğu savunulamaz?

Sadrazam: Kıbrıs Adası, Akden z’ n güvenl ğ ç n
de öneml b r yer. Fetholunması gerekl d r. Ne der-

A) Pahalılığı önlemeye

s n z paşalar.

B) Tüket c haklarını korumaya

N şancı: Aynı düşüncedey z paşam. S z sultanı-

C) Üret mde bell b r standart sağlamaya

mıza arz ed p onun kararını b ze b ld r n z.

D) Azınlıkların t carettek etk nl ğ n önlemeye

XVI. yüzyılda D vanıhümayun üyeler arasında

E) Haksız rekabet engellemeye

geçen bu d yaloga bakılarak D vanıhümayun
le lg l aşağıdak ler n hang s söylenemez?
A) Danışma organı şlev gördüğü
B) S yas ve mal sorunların görüşüldüğü

4.

Osmanlı Devlet ’n n kuruluş sürec nde teşk latlan-

C) Sadrazam başkanlığında toplandığı

masında ahlak le zanaatı b rleşt rm ş b r meslek

D) Dış pol t kayla lg l görüşmeler de yapıldığı

örgütü olan Ah teşk latı da öneml rol oynamıştır.

E) Üyeler n seç mle bel rlend ğ

Osmanlı Devlet ’n n teşk latlanmasına Ah ler n
aşağıdak alanlardan hang s nde daha çok destek oldukları savunulab l r?
A) Eğ t m

2.

– Ayasofya Medreses ’nde müderr sl k yapan ve

B) Ekonom k

D) Askerl k

C) Sanat

E) Hukuk

matemat k dersler de veren Al Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplamıştır.
– Tak yüdd n Mehmet, kurduğu rasathanede güneş ve ay tutulmaları le çeş tl gözlemler yapmıştır.

5.

Devş rmelerden seç len ve d s pl nle yet şt r len
Kapıkulu ordusu doğrudan pad şaha bağlıydı.

XVI. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde görülen bu
gel şmeler aşağıdak lerden hang s n n göster-

Bu durumun Osmanlı Devlet ’nde aşağıdak -

ges olab l r?

lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulab l r?

A) Azınlıklara dar görevler ver ld ğ n n
B) Eğ t mde b rl k sağlandığının

A) Kalem ye sınıfının yönet mde etk n olması

C) B l msel çalışmaların vakıflarca desteklend ğ -

B) Merkez otor ten n güçlü tutulması

nn

C) D vanıhümayun’a devş rmeler n seç lmes

D) Batı tarzı okulların açıldığının

D) Ülken n eyaletlere ayrılması

E) Poz t f b l mlerle lg l çalışmalar yapıldığının

E) Tımarlı s pah ler n orduya alınması

OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - I
6.

Osmanlı Devlet ’nde asker s stem, verg düzen

9.

ve tarım faal yetler tımar s stem yle ç çeyd .

Osmanlı Devlet ’nde Darültıp, Darülhad s, Darülkurra ve Darülhendese adıyla eğ t m veren b r
alanda uzmanlaşmış medreseler de açılmıştır.

Buna göre tımar s stem n n bozulmasının Osmanlı Devlet ’nde;

Bu b lg ye bakılarak Osmanlı medreseler yle
lg l aşağıdak lerden hang s ne ulaşılab l r?

I. mal yapının şley ş ,

A) Farklı alanlardak ht yaçlara göre eğ t m ver-

II. ordunun savaş gücü,

d kler

III. azınlıkların t car hayata katılımı

B) Masraflarının merkez haz nes nden karşılan-

durumlarından hang ler n olumsuz etk leme-

dığı

s beklen r?
A) Yalnız I

C) Sadece d n eğ t me yoğunlaştıkları
B) Yalnız II

D) I ve II

7.

D) Öğrenc ler n sınavla seçt kler

C) Yalnız III

E) Farklı d llerde eğ t m ver ld ğ

E) I, II ve III

Anadolu’da aralarında anlaşmazlık olan a lelerden
b r kısmı Osmanlı yönet m tarafından Rumel ve
Balkanlarda fethed len yerlere göç ett r lm şt r.
Bu uygulamanın aşağıdak lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulamaz?
A) Toplumda m ll yetç l k f kr n n yayılması
B) Fet hler n kalıcılığının sağlanması
C) Devlet otor tes n n korunması

10.

I. Yetenekl k ş ler n topluma kazandırılması
II. Hukuk adamı ht yacının karşılanması
III. Kapıkulu ocaklarına asker seç lmes
Yukarıdak lerden hang ler n n Osmanlı pad şahlarının ülke genel nde medreseler n kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermeler nde
etk l olduğu savunulab l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

D) Balkanların demograf k yapısının değ şmes

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

E) İç güvenl ğ n sağlanması

11. Osmanlı pad şahları, cuma namazında, ava çıkar8.

Osmanlı Devlet ’nde eyalet, sancak, kaza ve köy-

ken, sefere g derken veya gel rken halkın r k’a de-

lerde davalara bakması ç n kadılar görevlend r l-

n len stek ve ş kayet d lekçeler n alırdı.

m şt r.
Bu uygulamanın aşağıdak lerden hang s n koBu durumun aşağıdak lerden hang s ne yöne-

laylaştırdığı savunulamaz?

l k olduğu savunulab l r?
A) Toplumun ht yaçlarını yönet me yansıtması
A) Medreseler n ülke genel ne yayılması
B) Devş rme s stem n n uygulanması

B) Yönet c ler n halkın sorunlarından haberdar olması

C) K ş ler n adalete ulaşmasının kolaylaştırılması

C) Halka yönet mde eş t haklar tanınması

D) Tımar s stem n n y şlet lmes

D) Ad l b r yönet m n kurulması

E) Ah teşk latlarının taşrada yaygınlaştırılması

E) Halkın devlete bağlılığının artması
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II

1.

Osmanlı hükümdarları kuruluşun lk yıllarında bey,

3.

gaz g b unvanlar kullanırken zamanla sultan, hü-

Osmanlı Devlet ’nde ek leb len toprakların büyük
b r bölümü devlet mülk yet nde tutulmuştur.

kümdar, pad şah ve hal fe g b unvanlar kullanmışBu uygulamanın;

lardır.

I. özel mülk yet n yaygınlaşması,

Bu b lg lere bakılarak aşağıdak yargılardan
hang s ne ulaşılab l r?

II. taşrada büyük ve güçlü hanedanların ortayaçıkmaması,

A) Devlet n s yas ve asker etk nl ğ zamanla art-

III. devlet n ekonom k hayatı kontrol altında tut-

mıştır.

ması

B) Avrupa kültüründen etk len lm şt r.

durumlarından hang ler üzer nde etk l oldu-

C) Yabancı devletlerle d plomat k l şk ler başla-

ğu savunulab l r?

mıştır.
D) Saltanat s stem nden vazgeç lm şt r.

A) Yalnız I

E) Devlet n etn k yapısında zamanla değ ş kl k ol-

D) II ve III

mamıştır.

4.
2.

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

Osmanlı Devlet ’nde;

Osmanlı Devlet ’nde Kazaskerler, D vanıhümayun’dak büyük davalara bakar, kadı ve müderr s-

• Anadolu ve Rumel beylerbeyl kler n n kurulması,

ler n tay n n gerçekleşt r rlerd .

• vez rl k makamının oluşturulması,

Buna göre Kazaskerler n;

• D van üyeler n n sayısının artırılması
I. hukuk,
durumları ç n aşağıdak lerden hang s söyle-

II. eğ t m,

nemez?

III. asker
A) Ülke sınırlarının gen şled ğ
alanlarından hang ler yle lg l çalışmalar yaptığı söyleneb l r?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) İdar teşk latlanmaya önem ver ld ğ
C) Devlet n yapılandırıldığı

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

D) Pad şahın otor tes n n zayıfladığı
E) Yönet m n kolaylaştırıldığı

OSMANLI DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II
5.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devlet ’nde Kanunuesa-

7.

s ’n n lan ed lmes yle lk kez anayasal yönet me

Osmanlı Devlet ’nde adalet ve hoşgörüye dayalı
b r yönet m anlayışı ben msenm şt r.

geç lm şt r.
Bu uygulamanın aşağıdak lerden hang s üzer nde etk l olduğu savunulab l r?

Aşağıdak lerden hang s Osmanlı Devlet ’nde
böyle b r yönet me geç lmes nde etk l olduğu

A) Yerel kültürler n varlıklarını sürdürmes

savunulamaz?

B) Göçebe halkın yerleş k yaşama geçmes
A) Azınlıklar ç nde ulusçuluk düşünces n n önem

C) Azınlıklardan farklı verg ler n alınması

kazanması

D) Monarş k yönet m anlayışının ben msenmes

B) Avrupa’dak demokrat kleşme çabalarının et-

E) Kap tülasyonların gen şlet lmes

ks
C) Toplumsal barışın sağlanmak stenmes
D) Devlet n parçalanmasının önlenmek stenmes
E) Saltanatın kaldırılmak stenmes

8.

I. Gayr müsl mler l mecl sler ne üye olab leceklerd r.
II. Gayr müsl mler devlet memuru olab lecek ve
sted ğ okula g deb leceklerd r.
III. Gayr müsl mler mebus seç lme hakkına sah p
olacaklardır.
Osmanlı Devlet ’nde yapılan yukarıdak düzenlemelerden hang ler yle gayr müsl mler n devlete karşı güç kazandıkları söyleneb l r?
A) Yalnız I
D) II ve III

6.

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

Osmanlı Devlet ’nde öneml konular D van-ı Hümayun’da görüşülmüş ancak son kararı y ne pad şah verm şt r.

9.

Osmanlı Devlet ’nde d rl k toprakları, gel rler ne
göre has, zeamet ve tımar d ye ayrılmıştır. Dev-

Osmanlı Devlet ’ndek bu uygulama aşağıdak lerden hang s n n gösterges olab l r?
A) Çok uluslu toplum yapısına sah p olunduğunun
B) D van-ı Hümayun’un danışma kurulu olduğu-

let, toprakların ver leceğ k ş ler n dar mevk ler
le toprağın gel r arasında b r paralell k kurmuştur.
Osmanlı Devlet ’ndek bu uygulama aşağıdak lerden hang s n n gösterges olab l r?

nun
C) Teokrat k yönet m anlayışının ben msend ğ nn

A) Özel mülk yet n özend r ld ğ n n
B) Toprakların maaş karşılığı olarak ver ld ğ n n

D) Sosyal devlet anlayışının ben msend ğ n n

C) T car faal yetlere önem ver ld ğ n n

E) D van-ı Hümayun üyeler n n seç mle bel rlen-

D) Halkın devlet yönet m ne katıldığının

dğnn

E) D n ve devlet şler n n b rb r nden ayrıldığının

YAPRAK TEST
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20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR - I

1.

Rusya’nın Balkanlardak yayılmacı s yaset ne uzun

3.

süre engel olan İng ltere, 1908’de Reval’dek gö-

• Osmanlı Devlet , Balkanlardan tamamen çek lm şt r.

rüşmeler sonunda Balkanlarda Rusya’yı serbest

• Ege Den z ’ndek Osmanlı üstünlüğü sona er-

bırakmıştır.

m şt r.

İng ltere’n n bu pol t ka değ ş kl ğ ne g tmes ;

• Balkanlardak Türkler azınlık durumuna düşmüştür.

I. Osmanlı Devlet ’n n s yasî ve asker etk nl ğ n n azalması,

Balkan Savaşlarının yukarıdak sonuçlarına
bakılarak aşağıdak lerden hang s söylenemez?

II. Almanya’da s yas b rl ğ n kurulmasının Avrupa’da güçler denges n değ şt rmes ,

A) Balkan Savaşlarının Trablusgarp’ın kaybed l-

III. Balkanlar ve çevres n n stratej k önem n kay-

mes ne neden olduğu

betmes

B) Osmanlı Devlet ’n n hâk m yet alanının daraldığı

durumlarından hang ler ne dayandırılab l r?

C) Balkanların Osmanlı k ml ğ nden uzaklaştığı
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

2.

C) I ve II

D) Balkan Türkler sorununun ortaya çıktığı

E) I, II ve III

E) Bölgedek s yasî dengeler n bozulduğu

• Trablusgarb ve B ngaz ’dek Müslümanlar hal feye bağlı olacak, bu amaçla hal fe bölgeye
b r tems lc gönderecekt .

4.

Alper: Enver Paşa, Sarıkamış Harekatı le Kafkaslar üzer nden Hazar Den z ’ne, oradan da Orta Asya Türkler ne ulaşmayı planlamıştı.

• Balkan Savaşları süres nce Rodos ve On k
Eda: Bu harekâtı destekleyen müttef kler Alman-

Ada geç c olarak İtalya’ya bırakıldı.

ya ve Avusturya-Macar stan se Doğu Avrupa ve
Uş Antlaşması’ndak bu hükümler Osmanlı

Balkan cepheler nde rahatlamayı hedeflem şt .

Devlet le lg l ;
I. Trablusgarp halkı le d n ve kültürel bağlarını

Bu d yaloga bakılarak I. Dünya Savaşı le lg l ;
I. Rusya’nın d ren ş n n savaşın süres n uzattığı,

sürdürmek sted ğ

II. Osmanlı Devlet ’n n beklent ler le müttef kle-

II. pol t k ve asker yönden zayıfladığı,
III. Balkan devletler ne karşı İtalya le asker tt -

r n n çıkarlarının doğrudan örtüşmed ğ ,
III. Osmanlı ordularının Kafkas Cephes ’nde ba-

fak yaptığı
durumlarından hang ler n n gösterges olab -

şarılı olduğu
yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR - I
5.

1908’de Meşrut yet’ n yen den lan ed ld ğ lk gün-

8.

İtt hat ve Terakk Cem yet adını alacak olan İtt -

lerde ülkede b r kt dar boşluğu baş gösterm ş ve

had-ı Osmanı Cem yet g zl olarak 1889’da Aske-

geç ş dönem kargaşası yaşanmıştır.

r Tıp Okulu öğrenc ler tarafından kuruldu. İtt hatçılar st bdat dönem n sona erd rme, Kanunuesa-

Bu süreçte;

s ’y yen den yürürlüğe koyma ve Mebuslar Mecl s ’n n açılışını sağlamayı st yorlardı.

I. Avusturya’nın Bosna-Hersek’ lhak etmes ,

Bu b lg lere göre aşağıdak lerden hang s söy-

II. Bulgar stan’ın bağımsızlığını kazanması,

lenemez?

III. Babıal Baskını’nın gerçekleşt r lmes

A) Halkın yönet me katılmasının hedeflend ğ

gel şmeler nden hang ler yaşanmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

B) Veraset s stem nde değ ş kl k ön görüldüğü

C) Yalnız III

C) Baskıcı yönet me tepk ler n olduğu

E) I, II ve III

D) Rej m n değ şmes n n stend ğ
E) Cem yet n özgürlüklerden yana olduğu

6.

II. Balkan Savaşı’nda Bulgar stan’ın zor durumda kalmasından yararlanan Osmanlı Devlet ’n n
Ed rne ve Kırklarel ’y ger alması aşağıdak lerden hang s n n gösterges olab l r
A) Doğu Trakya’da Osmanlı hâk m yet n n sağlandığının
B) Osmanlı Devlet ’n n yen topraklar kaybett ğ nn

9.

I. Yakın zamanda kaybett ğ toprakları ger alma
II. Toprak bütünlüğüne yönel k tehd tler sonlandırma
III. Mal kısıtlamalardan kurtulma
Osmanlı Devlet ’n n I. Dünya Savaşı’na g rmes nde yukarıdak lerden hang ler n amaçladığı
savunulab l r?

C) Balkan ulusları le tt fak yapıldığının
D) Azınlıklar sorununun çözümlend ğ n n
E) Osmanlı ordusunun modern ze ed ld ğ n n

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

10. Meşrut yet karşıtları tarafından 1909’da başlatılan
7.

I. Dünya Savaşı önces b rl kte hareket etme ko-

ve tar he 31 Mart Vakası olarak geçen ayaklanma

nusunda İt laf devletler nden red cevabı alan Os-

sonucu II. Abdülham t tahttan nd r lerek yer ne

manlı Devlet , Almanya’ya yakınlaşmıştır. Alman-

tahta V. Mehmet Reşat geç r lm şt r.

ya se baştan ber Osmanlı Devlet ’n n kend yanında savaşa g rmes taraftarıydı.

Bu gel şmeler aşağıdak lerden hang s n n gösterges olamaz?

Aşağıdak lerden hang s Almanya’nın bu tutumunun nedenler arasında göster lemez?

A) İsyan sonrası Meşrut yet taraftarlarının güçlend ğ

A) Hal fel ğ n gücünden yararlanma
B) Savaşı gen ş alanlara yayma

B) Rej m tartışmalarının güvenl k sorunlarına yol
açtığı

C) İng l z sömürge yollarını kontrol altına alma

C) Yen rej me muhal f grupların olduğu

D) Osmanlı kaynaklarından yararlanma

D) Mebuslar Mecl s ’n n şlevs z kaldığı

E) Fransa’yı savaş dışı bırakma

E) Pad şahın syandan sorumlu tutulduğu
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20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR - II

1.

Mustafa Kemal, gönüllü olarak katıldığı Trablus-

3.

garp Savaşı’nda yerl halkı örgütleyerek m l s kuv-

B r nc Dünya Savaşı önces nde Avrupalı devletler arasında İt laf ve İtt fak blokları oluşmuştur.

vetler oluşturmuş ve İtalyanlara karşı başarılı müBu duruma aşağıdak lerden hang s n n neden

cadeler verm şt r.

olduğu savunulab l r?
Bu savaşın Mustafa Kemal’e;
A) Devletler arasındak çıkar çatışmalarının
l. ger lla savaşının ncel kler n öğrenme,

B) Avrupa’da demokrat k yönet mler n güçlenme-

ll. asker tecrübe kazanma,

snn
C) Bazı ülkelerde azınlık sorunlarının devam et-

lll. halk arasında tanınma

mes n n
kazanımlarından hang ler n sağladığı savunu-

D) Kalıcı barış ortamının oluşturulmak stenme-

lab l r?

snn

A) Yalnız l
D) l ve ll

2.

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

E) B l msel çalışmaların artmasının

E) I, ll ve lll

B r nc Dünya Savaşı önces nde Avrupa’nın büyük
devletler Osmanlı Devlet le tt fak yapmamışlardır.

4.

I. Dünya Savaşı sırasında yapılan g zl antlaşmalarda Batı Anadolu’nun Yunan stan’a ver lmes ve
Boğazlar bölges nde uluslararası b r kom syonun
kurulması yer almamıştır.

Bu duruma Osmanlı Devlet ’n n aşağıdak özell kler nden hang s n n neden olduğu savunulab l r?
A) Teokrat k b r yönet me sah p olması
B) Halka devlet yönet m ne katılma hakkı tanımış
olması
C) Çok uluslu b r yapıya sah p olması

Savaş sonunda böyle b r durumun ortaya çıkmasında;
I. Rusya’nın savaştan çek lmes ,
II. Bulgar stan’ın İtt fak devletler ne katılması,
III. İtalya’nın taraf değ şt rmes
gel şmeler nden hang ler etk l olmuştur?

D) Asker ve ekonom k yönden oldukça zayıflamış olması
E) Ordunun yönet mde etk l olması

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II

20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR - II
5.

Balkan Savaşları önces nde Avrupa devletler adı-

7.

XIX. yüzyılın k nc yarısında s yas b rl ğ n kuran

na b r b ld r yayınlayan Rusya ve Avusturya, Os-

İtalya, kısa sürede sanay leşt kten sonra sömür-

manlı Devlet le Balkan ulusları arasında çıkab -

ge arayışına g rm şt r. Bu arayış dönem nde İtal-

lecek b r savaş sonucunda oluşacak sınır değ ş k-

ya’nın Trablusgarp’a saldırması üzer ne zor du-

l ğ n kabul etmeyecekler n b ld rd ler.

rumda kalan Osmanlı Devlet bölgeye asker yardım gönderemem şt r.

Avrupalı devletler n bu şek lde hareket etmes nde aşağıdak lerden hang s n n etk l oldu-

Osmanlı Devlet ’n n bölgeye yardım ulaştıra-

ğu savunulab l r?

mamasında;

A) Çok uluslu b r yapıya sah p olmaları

I. donanma gücünün zayıf oması,

B) Savaşı Osmanlı Devlet ’n n kazanacağını dü-

II. Mısır’ın, İng ltere’n n şgal nde olması neden yle kara yolunun kapanması,

şünmeler
C) Demokrat k yönet mler önemsemeler

III. Rusya’nın Karaden z’de güçlü olması

D) Osmanlı Devlet ’n n asker ve ekonom k yön-

durumlarından hang ler n n etk l olduğu söy-

den zayıflamış olması

leneb l r?

E) Avrupalı devletler n kap tülasyonlardan yarar-

A) Yalnız I

lanıyor olması

B) Yalnız II

D) I ve II

6.

Balkanlarda panslav zm pol t kası tak p eden Rusya, m ll yetç l k f kr nden yararlanarak Balkan ulusları arasında uzlaşma sağlamıştır.

8.

C) Yalnız III

E) II ve III

Araplar, nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerle lg l haklarını savunmak üzere I. Dünya Savaşı’nı sona erd recek barış antlaşmalarının esaslarını tesp t etmek üzere toplanan Par s Konferansı’na davet ed lm şlerd r.

Bu b lg ler;
I. Rusya’nın Balkan ulusları üzer nde b rleşt r c

Antlaşmaların yapılması sonrasında görülen
aşağıdak gel şmelerden hang s n n bu duru-

etk s olduğu,
II. Avusturya le Rusya’nın Balkan pol t kasının
çatıştığı,

ma aykırı olduğu savunulab l r?
A) Orta Doğu’da mandater yönet mler n kurulma-

III. Rusya’nın demokrat k yönet mler destekled ğ

sı
B) Yen len devletlere ekonom k ve asker kısıtla-

durumlarından hang ler n n gösterges olduğu söyleneb l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

malar get r lmes
C) Yen len devletlerde mecbur askerl ğ n kaldırılması

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

D) Yen devletler n kurulması
E) Boğazların uluslararası t carete açılması
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MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ - I

1.

“Vatanın bütünlüğü, m llet n bağımsızlığı tehl ke-

3.

ded r.”

S vas Kongres ’nde ulusal cem yetler Anadolu ve
Rumel Müdafaa- Hukuk Cem yet adı altında b rleşt r lm şt r.

Amasya Genelges ’nde bu kararın alınması;
Bu uygulamanın aşağıdak lerden hang s ne

I. Anadolu’da şgaller n g derek yayılması,

yönel k olduğu savunulab l r?

II. Osmanlı ordularının dağıtılmış olması,
A) M llî Mücadele’n n dares nde b rl ktel k oluş-

III. İstanbul Hükümet ve pad şahın tesl m yetç

turma

tutumları
durumlarından hang ler ne dayandırılab l r?

C) La k yönet me geçme

A) Yalnız I

D) Saltanatın kurtarılmasını sağlama

D) I ve III

2.

B) Osmanlı ordularının terh s ed lmes n önleme

B) Yalnız II

C) I ve II

E) İşgallere karşı düzenl b r ordu kurma

E) I, II ve III

Yeş m: Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfett ş olarak
Doğu Karaden z Bölges ’nde Pontus Rumları leTürkler arasındak karışıklığı önleme ve Türklerdek s lahları toplama görev yle Samsun’a çıkmıştır.
Duygu: Samsun’a çıktıktan sonra Mustafa Kemal
olayla lg l b r rapor yayınlamıştır. Ardından Havza ve Amasya genelgeler , Erzurum ve S vas kongreler le halkı s lahlı d ren şe çağırıp örgütlem şt r.
Bu d yalogtak b lg ler Mustafa Kemal le lg l;

4.

Durum I: S vas Kongres ’n n toplanmasını önlemekte başarısız olan Damat Fer t Hükümet st fa
ett . Pad şah, onun yer ne Kuvayım ll ye yanlısı Al
Rıza Paşa’yı hükümet kurmakla görevlend rd .
Durum II: Mebuslar Mecl s ’nde M sakım llî lan
ed ld ğ ç n İng l zler n İstanbul’u şgal etmes üzer ne Al Rıza Paşa Hükümet st fa ett . Pad şah se
İng l z yanlısı Damat Fer t’e tekrar hükümet kurma görev verd .
Bu b lg lere göre aşağıdak lerden hang s ne
ulaşılamaz?

I. yapılan görevlend rmeye aykırı davrandığı,
II. nkılaplar ç n zaman kazanmaya çalıştığı,
III. şgallere karşı ulusal bağımsızlık mücadeles n başlattığı

A) Anadolu hareket n n başarılarının hükümet değ ş kl ğ ne neden olduğu
B) Osmanlı Devlet ’nde yönet m st krarının bozulduğu

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

C) İşgalc ler n ulus rades ne müdahale ett kler
D) M ll c ler n saltanatın kaldırılması yönünde s -

l r?

yaset zled kler
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

E) Pad şahın gel şen duruma göre farklı pol t kalar ürett ğ

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ - I
5.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Ana-

8.

Aşağıdak lerden hang s n n Doğu Anadolu’da

dolu’nun şgal üzer ne Müdafaa hukuk Cem yet-

b r Ermen Devlet ’n n kurulmasını önleme adı-

ler kurulmuştur.

na M ll Mücadele dönem nde yapılan çalışmalar arasında olduğu savunulamaz?

Aşağıdak lerden hang s bu cem yetler n özell kler arasında yer almaz?

A) Bölgeden Türk göçünün önlenmes
B) Şark v layetler n n topluca savunulması kara-

A) Bölgesel faal yet gösterme

rı alınması

B) Mustafa Kemal’ n steğ le kurulma

C) Erzurum Kongres ’n n toplanması

C) Ermen ve Rum stekler ne karşı d renme

D) Kazım Karabek r Paşa’nın bölgeye atanması

D) Türk ve dünya kamuoyunu b lg lend rmeye ça-

E) Tehc r Kanunu’nun çıkarılması

lışma
E) Haklarını ve davalarını basın yoluyla duyurma

9.
6.

• M sakım ll doğrultusunda ulusal güçler n b rleşt r lmes

I. Halkın stek ve görüşler ne saygıya
II. Bölge halkının Türk oluşuna duyulan güvene
III. Bölgen n coğraf şartlarına

• Tems l Kurulu’nun görev n n sona ermes

M sakım ll ’de Batı Trakya le Elv ye selase’de

M ll Mücadele’de yukarıdak gel şmeler n aşağı-

(Kars, Ardahan, Batum) halk oyuna başvurul-

dak lerden hang s yle sağlandığı söyleneb l r?

masının ben msenmes yukarıdak lerden hang ler ne dayandırılab l r?

A) TBMM’n n açılmasıyla

A) Yalnız I

B) Amasya Genelges ’n n lanıyla

B) Yalnız II

D) I ve III

C) S vas Kongres ’n n toplanmasıyla

C) I ve II

E) II ve III

D) Amasya Görüşmeler yle
E) Londra Barış Konferansı’yla
10. 9. Ordu Müfett ş olarak görevlend r len Mustafa
Kemal’ n, görev alanındak Trabzon, Erzurum, S 7.

Erzurum Kongres ’nde “Manda ve h maye kabul
olunamaz.” kararı alınmasına rağmen S vas Kongres ’nde tekrar manda f kr tartışılmıştır.

vas, Van, Erz ncan, Samsun ller le bunlara komşu olan llerdek s v l ve asker tüm yönet c lere emretme yetk s vardı.
Bu b lg aşağıdak lerden hang s n n gösterge-

Bu gel şme;

s olab l r?

I. tam bağımsızlıktan şüphe duyanların varlığı,
II. b r ülken n manda yönet m ne g rmen n çıkar
yol olarak görülmes ,

A) Pad şahın yetk ler n Mustafa Kemal’e devrettğnn
B) Mustafa Kemal’e gen ş yetk ler tanındığının

III. ulusal egemenl ğe tam olarak nanılması

C) Ermen ve Rumlara karşı mücadele ed ld ğ n n

durumlarından hang ler le açıklanab l r?

D) Anadolu’nun doğusunun şgalden kurtarılmasına öncel k ver ld ğ n n

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) I ve II

E) Mustafa Kemal’ n yalnızca asker yetk lere sah p olduğunun
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MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ - II

1.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında kurulan

3.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında kurulan

m ll varlığa düşman cem yetler n çoğu İt laf dev-

m ll varlığa düşman cem yetler n çoğu, İng l zle-

letler n n desteğ le kurulmuştur. Bu cem yetler n

r n desteğ ve yardımlarıyla kurulmuştur.

üyeler arasında Osmanlı Devlet ’n n üst düzey yöİng l zler n bu pol t kayla;

net m nde görev alan k ş ler de vardı.

I. Anadolu’dak etk nl kler n devam ett rme,

Bu b lg lere göre, m ll varlığa düşman cem yetler n ortak özell kler arasında aşağıdak ler-

II. M ll Mücadele’n n güçlenmes n önleme,

den hang s göster leb l r?

III. Osmanlı Devlet ’n n toprak bütünlüğünü koruma

A) İslam toplumlarıyla l şk ler gel şt rmek stemeler

amaçlarından hang ler ne ulaşmak sted kler
savunulab l r?

B) Azınlıklarla ş b rl ğ yapmaları
C) Hal fel ğ n devamını stemeler

A) Yalnız I

D) Ayrı b r devlet kurmak stemeler

D) I ve II

E) M ll Mücadeleye karşı olmaları

4.
2.

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I ve III

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başla-

I. Dünya Savaşı sonrası başlayan şgaller karşı-

yan şgallere karşı kurulan M ll Cem yetler, bulun-

sında Anadolu halkı h çb r zaman üm ts zl ğe düş-

dukları bölgeler n kurtuluşunu amaçlamışlardır.

meden mücadeles ne devam etm şt r.
Bu b lg ler M ll Cem yetlerle lg l aşağıdak lerAşağıdak lerden hang s Anadolu halkının ş-

den hang s n n gösterges olamaz?

galler karşısındak tutumlarından b r olarak
göster lemez?

A) W lson İlkeler ’n n uygulanmasına karşı olduklarının

A) D ren ş cem yetler n n kurulması

B) Tek b r merkezden yönet lmed kler n n

B) Kuvay-ı M ll ye hareketler n n başlaması

C) İşgaller önlemeye çalıştıklarının

C) İstanbul Hükümet ’n n desteklenmes

D) Bölgesel n tel kl kurulduklarının

D) İşgallere karşı m t ngler n yapılması

E) Kurulmalarında bağımsızlık duygusunun etk -

E) Kurtuluş Savaşı’nın yürütülmes

l olduğunun

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ - II
5.

Amasya Genelges ’nde “İstanbul Hükümet , yük-

7.

lend ğ görev yer ne get rememekte, bu durum

ulusal amaçlar doğrultusunda toplanacak olan, S -

m llet m z yok saymak anlamına gelmekted r.” ka-

vas Kongres ’ne katılmak üzere dokuz k ş l k Tem-

rarı yer almıştır.

s lc ler Heyet seç lm şt r.

Amasya Genelges ’nde yer alan bu karar le l-

Bu b lg ye dayanılarak aşağıdak yargılardan

gl;

hang s savunulab l r?

I. İstanbul Hükümet ’ne güven duyulmadığı be-

A) S vas Kongres ’n n toplanmasına Erzurum’da

l rt lm şt r.

karar ver lm şt r.

II. M ll Mücadele’n n amaç ve yöntem açıklan-

B) S vas Kongres kararları, Erzurum Kongres

mıştır.

kararlarına göre daha kapsamlıdır.
C) M ll Mücadele taraftarları arasında görüş fark-

III. Türk m llet n n haklarının tehl kede olduğu be-

lılıkları vardır.

l rt lm şt r.

D) Erzurum Kongres hükümet görev n , S vas

yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

6.

Bölgesel n tel kl toplanan Erzurum Kongres ’nde,

Kongres Mecl s görev n üstlenm şt r.

C) Yalnız III

E) S vas Kongres , Erzurum Kongres ’nden daha
uzun sürmüştür.

E) II ve III

İstanbul Hükümet ’n n Şeyhül slam’a yayımlattığı
fetvaya karşılık TBMM adına Ankara Müftüsü Rıfat Efend karşı b r fetva hazırlayarak, “Tutsak bulunan hal fen n kurtarılması ç n her Müslümanın

8.

Amasya Görüşmeler nde alınan karar doğrultu-

savaşmasının d n görev olduğunu, H lafet n hak-

sunda Mebuslar Mecl s seç mler yapılmış ve bu

ları ve vatanın st lasını önlemek ç n savaşan Müs-

seç mler daha çok M ll Mücadele yanlıları kazan-

lümanların as sayılamayacağını” lan etm şt r.

mıştır.

Bu b lg ler TBMM le lg l aşağıdak lerden han-

Bu durumun aşağıdak lerden hang s ne ortam

g s n n gösterges olamaz?

hazırladığı savunulab l r?

A) Yasama, yürütme ve yargı şler n n b r arada

A) Mebuslar Mecl s ’n n İstanbul’da toplanması-

yürütülmes n amaçladığının
B) Halk üzer ndek saygınlığını korumaya çalıştığının
C) D n n b rleşt r c gücünden yararlanmak sted ğnn
D) M ll Mücadele’n n h lafet ve saltanat makamına karşı yapılmadığını göstermek sted ğ n n
E) Yıkıcı propagandalara karşı önlem almaya çalıştığının

na
B) İt laf devletler n n Mebuslar Mecl s ’n n açılmasına karşı çıkmamasına
C) İstanbul Hükümet ’n n M ll Mücadele taraftarlarının denet m altına g rmes ne
D) İt laf devletler n n Anadolu’dak şgaller n sona erd rmeler ne
E) Kongre kararlarının Mebuslar Mecl s ’nde kabul ed lmes ne
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - I

1.

Fat h: 15 Mayıs 1919 sonrası Yunan stan, İzm r’e

3.

I. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konfe-

yen kuvvetler çıkarmış ve Trakya’dak b rl kler n n

ransı’nda Sevr Antlaşması ufak değ ş kl klerle

b r kısmını Anadolu’ya kaydırmıştı. İng ltere Baş-

TBMM’ye sunulmuştur. Lozan Barış Görüşmele-

bakanı Lloyd George’dan da destek almışlardı.

r ’nde se TBMM, Kurtuluş Savaşı’nın kazananı
olarak I. Dünya Savaşı’nın gal pler n n karşısına

Cemre: Türkler se; Pontus çeteler , aş ret ayak-

oturmuştur.

lanmaları, asker kaçakları, salgın hastalıklar, y Yukarıda ver len b lg lere göre;

yecek ve laç sıkıntısı le uğraşmaktaydı.
Yukarıdak d yalogta ver len bu b lg ler M ll

I. M sakım ll hedefler ne tam olarak ulaşıldığı,

Mücadele dönem nde Batı Cephes le lg l aşa-

II. Türk tarafının d plomat k olarak güç kazandı-

ğıdak lerden hang s n n gösterges olamaz?

ğı,
III. İt laf devletler n n zamanla bazı avantajlarını

A) Türkler n cephe ger s nde ç tehd tlerle müca-

kaybett ğ

dele ett ğ n n

yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

B) Türk ordusunda d s pl n sağlama uğraşı ver ldğnn

A) Yalnız I

C) İtalya ve Fransa’nın tarafsız davrandıklarının

B) Yalnız II

D) II ve III

D) Türk tarafının madd mkansızlıkları olduğunun

C) I ve II

E) I, II ve III

E) Yunanlıların dış pol t k destek aldığının

4.
2.

Lozan Konferansı’nda Türk heyet yıkıcı faal yet-

TBMM’n n davet ed ld ğ 1921 Londra Konferan-

lere karışan Fener Rum Patr khanes ’n sınırları

sı’nda Ermen yurdundan vazgeç lmem ş, şgalc -

dışına çıkarılmasını sted . Ancak başta Yunan s-

ler de kend nüfuz bölgeler n bırakmamıştır.

tan olmak üzere İtlaf devletler buna karşı çıktı.

Bu b lg ler;

İt laf devletler n bu tutumu;

I. İt laf devletler n n Anadolu’yu boşaltmaya razı
olmadığı,

I. Yen Türk Devlet ’n n ç şler ne müdahale edeb lme,

II. Türk tarafının stekler n n d kkate alınmadığı,
III. Anadolu’nun toprak bütünlüğüne yönel k tehd tler n sürdüğü

II. Türkler n gayr müsl mlere karşı hoşgörüsünden yararlanma,
III. Katol k ve Ortodoks k l seler n n b rleşmes n

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

sağlama
amaçlarından hang ler le açıklanab l r?

l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve II

A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - I
5.

Güney Cephes ’n n kurulmasında, Urfa, Antep,

8.

Anadolu’nun şgal ne katılan İtalya, M llî Mücade-

Maraş’ın Fransızlarca şgal ve Fransız destekl

le sırasında Türklerle sıcak çatışmaya g rmekten

Ermen çeteler n n faal yetler etk l olmuştur.

çek nm şt r.

Bu b lg ler aşağıdak lerden hang s n n göster-

İtalya’nın bu tutumunda;

ges olamaz?

I. Rus tehd d nden çek nmes ,

A) Azınlıkların yıkıcı çalışmalarda bulunduğunun

II. emperyal zme karşı olması,

B) Türk halkının bağımsızlıktan yana olduğunun

III. Batı Anadolu’nun Yunan stan’a ver lmes

C) İşgallere karşı çıkıldığının
durumlarından hang ler n n bel rley c olduğu

D) İng ltere le Fransa arasında görüş ayrılığı oluş-

savunulab l r?

tuğunun

A) Yalnız I

E) İt laf devletler yle azınlıkların ş b rl ğ yaptığının

6.

Büyük Taarruz le Yunanlılar, Türk asker ve halkının çabası sonucunda yurttan atılmış ve bu du-

B) Yalnız II

D) I ve III

9.

C) Yalnız III

E) II ve III

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın, “İstanbul ve

rum sömürge altındak uluslara örnek olmuştur.

Boğazlar TBMM yönet m ne bırakılacaktır.” hük-

Bu yargı Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdak özel-

b l r?

mü le lg l aşağıdak lerden hang s söylene-

l klerden hang s ne sah p olduğunu göster r?
A) M sakım ll ’den ver len tav zler n ger alındığı
A) M ll egemenl ğ hedefleme

B) TBMM’n n İt laf devletler nce tanınmadığı

B) Evrensel olma

C) Boğazlar Kom syonu’nun kaldırıldığı

C) Sadece asker mücadele olma

D) İng ltere’n n Trakya’dak stekler n koruduğu

D) Saltanata karşı olma

E) Osmanlı Devlet ’n n hukuken sona erd ğ

E) Dış destekle kazanılma

10. Rusya, Moskova Antlaşması’na dayanarak TBMM7.

• Tems l Kurulu’nun görev TBMM’n n açılmasıyla sona erm şt r.
• Kuvayım ll ye m syonunu düzenl ordunun kurulmasıyla tamamlamıştır.

n n, Fransa le Ankara Antlaşması’nı mzalamasına tepk gösterm şt r.
Rusya’nın bu tutumu aşağıdak lerden hang s ne dayandırılab l r?

M ll Mücadele dönem ndek bu gel şmelerle lg l aşağıdak lerden hang s savunulab l r?

A) TBMM’n n Batılı devletlerle olumlu l şk ler kurmasına karşı olması

A) TBMM’n n açılmasına tepk ler oluştuğu

B) TBMM’n n resmen tanınmasını stememes

B) Kurtuluş mücadeles n n daha düzenl hale ge-

C) Yunan lerley ş ne karşı çıkması

t r ld ğ
C) Anayasal kurumlar oluşturulduğu
D) İstanbul Hükümet le ş b rl ğ yapıldığı
E) La k devlet düzen ne geç ld ğ

D) Ülkes ndek Türkler n bağımsızlığından çek nmes
E) Fransızların Anadolu’dan çek lmes ne karşı olması
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - II

1.

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu’nun

3.

Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra Fra-

uzatılmasına l şk n 6 Mayıs 1922’de TBMM’de ya-

sız tems lc s yle konuşurken, “Tam bağımsızlık de-

pılan görüşmelerde, “Düşman karşısında bulunan

mek, kuşkusuz s yaset, ekonom , adalet, askerl k

ordumuz, başsız bırakılamazdı. Bu bakımdan bı-

ve kültür g b her alanda tam bağımsızlık ve tam

rakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım.” de-

özgürlük demekt r” dem şt r.

m şt r.
Mustafa Kemal’ n bu sözler M ll Mücadele le
Bu sözler Mustafa Kemal Paşa le lg l ;

lg l aşağıdak lerden hang s n n gösterges
olab l r?

I. kend ne güvend ğ ,

A) İstanbul Hükümet le ş b rl ğ yapıldığının

II. TBMM’n n yetk ler n şahsında topladığı,

B) Bağımsızlığın b r bütün olarak gerçekleşt r l-

III. komutanlık konusunda kararlı olduğu

mek stend ğ n n

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

C) Ekonom k bağımsızlığa daha fazla önem ve-

l r?

r ld ğ n n

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

D) Dünya kamuoyunun desteğ n n alındığının

C) Yalnız III

E) M sakım ll sınırlarına ulaşıldığının

E) II ve III

4.
2.

Lozan Konferansı’nın b r nc dönem nde uzun tar-

I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra TBMM,

tışmalara yol açan konulardan b r de kap tülas-

İt laf devletler nce Londra Konferansı’na davet ed l-

yonların kaldırılması meseles yd . Çünkü batılı

m şt r.

devletler kap tülasyonlarla lg l haklarından vazgeçmek stem yorlardı.

TBMM tems lc ler n n Londra Konferansı’na
katılmakla aşağıdak lerden hang s n amaçla-

Bu durumun Batılı devletler n daha çok aşağı-

dıkları savunulamaz?

dak lerden hang s n kabul etmek stemed kler n göster r?

A) Barış yanlısı olunduğunu göstermek
B) Uluslararası alanda tanınmak

A) Yen Türk Devlet ’n n tam bağımsızlığını

C) Türk m llet n n tems lc s olduğunu göstermek

B) Demokrat k lerlemeler n artmasını

D) İşgaller n haksızlığını duyurmak

C) Ekonom k gel şmeler n yaşanmasını

E) İnkılaplar konusunda İt laf devletler n n deste-

D) Uluslararası eş tl k anlayışını

ğ n almak

E) Çok uluslu devlet yapısını

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - II
5.

TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar İt -

8.

laf devletler ne karşı savaş pol t kası zlem şt r.

Esra: I. İnönü Savaşı sırasında düzenlenen Londra Konferansı’na İt laf devletler hem TBMM’y hem
de İstanbul Hükümet ’n davet etm şlerd r.

TBMM’n n bu davranışı aşağıdak lerden hang s yle açıklanab l r?

Betül: Aynı s yaset İt laf devletler Lozan Barış
Görüşmeler önces nde de tekrarlamış, bunun üze-

A) Anadolu’nun şgal altında olmasıyla

r ne TBMM saltanatı kaldırmıştır.

B) Saltanatın kaldırılmak stenmes yle
Bu b lg ler;

C) Halkın desteğ ne ht yaç duyulmasıyla

I. TBMM’n n zamanla otor tes n n arttığı,

D) Osmanlı Devlet le görüş ayrılığı yaşanmasıyla

II. İt laf devletler n n Türkler arasındak ayrılıktan

E) İnkılaplar ç n uygun ortamın sağlanmaya ça-

yararlanmak sted ğ ,

lışılmasıyla

III. ulusal egemenl ğe yönel k öneml b r adım atıldığı
durumlarından hang ler n n gösterges olab l r?
A) Yalnız I

6.

Osmanlı Devlet tarafından yabancılara tanınan

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

adl , mal ve yönet m alanlarındak ayrıcalıklar, Lozan Barış Antlaşması le kaldırılmıştır.
Bu b lg lere bakılarak, Yen Türk Devlet ’n n Lozan Barış Antlaşması le aşağıdak alanların
hang s nde bağımsız hareket etme olanağı elde ett ğ savunulamaz?
A) S yasal

B) Ekonom k

D) Asker

C) Hukuk

E) İdar

9.

TBMM’n n, B r nc İnönü Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya le yaptığı Moskova Antlaşması’nda,
“Çarlık Rusyası le Osmanlı Devlet arasındak ant-

7.

M ll Mücadele yıllarında TBMM’n n aldığı;

laşmalar geçers z sayılacaktır.” hükmü yer almıştır.

I. Savaş ve barışa karar verme yetk s TBMM’ye
Bu maddeye bakılarak aşağıdak yargılardan

a tt r.
II. D n faal yetler TBMM tarafından denetlen r.
III. Egemenl k kayıtsız şartsız m llet nd r.
kararlarından hang ler n n dış pol t ka le lg l
olduğu söyleneb l r?
A) Yalnız I
D) I ve III

hang s ne ulaşılamaz?
A) TBMM’n n d plomat k l şk lere önem verd ğ ne
B) Asker başarıların d plomat k gel şmelere ortam oluşturduğuna
C) Doğu sınırının kes nleşt ğ ne

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

D) İstanbul Hükümet ’n n yok sayıldığına
E) TBMM’n n, akt f b r dış pol t ka zled ğne
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ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI - I

1.

• Mevcut müesseseler zorla değ şt rmek

3.

Lozan Antlaşması’na göre azınlıklar, kend aralarındak hukuk sorunlarını gelenek ve görenekle-

• Türk m llet n son asırlarda ger bırakmış mü-

r ne göre çözüyorlardı. Meden Kanun’un kabulü

esseseler yıkarak yerler ne, m llet n en yük-

le b rl kte azınlıklar bu haklarından vazgeçt kler -

sek meden caplarına göre lerlemes n tem n

n Türk hükümet ne b ld rm şlerd r.

edecek yen müesseseler koymak

Bu b lg ler Yen Türk Devlet le lg l ;

Atatürk’ün nkılap anlayışını fade eden bu görüşler ne bakılarak;

I. yabancılara tanınan ekonom k ayrıcalıkların
sona erd ğ ,

I. şlev n y t rm ş kurumların kaldırılmasının
amaçlandığı,

II. ülke ç ndek hukuk uygulamalarda b rl k sağlandığı,

II. yen l kler ç n toplumun demokrat k olgunluğa
er şmes n n beklenmes ne nanıldığı,

III. azınlıklara yönet me katılma hakkı tanınmadığı

III. gel şmey önley c engeller kaldırmanın hedeflend ğ

durumlarından hang ler n n gösterges olab -

yargılarından hang ler ne ulaşılab l r?

l r?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

4.
2.

verm şt . 1 Temmuz 1926’da çıkarılan Kabotaj Ka-

– Tevh d tedr sat Kanunu’nun kabul ed lmes yle
medreseler n kapanması
– Yen Türk Alfabes ’n n kabul ed lmes yle M llet
Mektepler n n açılması

lece yabancıların Türk karasularında gem şletme hakkı kaldırıldı.
Bu düzenlemen n aşağıdak amaçlardan hang s ne yönel k olduğu savunulab l r?
A) Yabancı gem ler n Boğazlardan geç ş n önle-

E) II ve III

lan ed lmes

nunu le Türk l manları arasında yolcu ve yük taşıma ş (kabotaj) sadece Türklere bırakıldı. Böy-

C) I ve II

– Saltanatın kaldırılması sonrası cumhur yet n

Osmanlı Devlet , kap tülasyonlar dolayısıyla kabotaj hakkından yabancıların yararlanmasına z n

B) Yalnız II

Türk nkılabı le lg l bu b lg ler;
I. b rb r n tamamlayıcı düzenlemeler çerd ğ ,
II. halk yararını gözeten yen l kler yapıldığı,
III. çağdaşlaşmayı amaç ed nd ğ

meye
B) Ulaşım ve taşımacılıkta m ll leşmeye
C) Ulusal egemenl ğ sağlamaya
D) Devletç l k lkes n hayata geç rmeye
E) Yerl ham maddeye dayalı sanay kurmaya

durumlarından hang ler n n gösterges olab l r?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

