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1.

Türk devlet teşkilatında kurultay; devlet yönetiminin
temelini oluşturan en yüksek kuruluştu. Kağan, hanedan
üyeleri,

hatun,

aygucı

ve

boy

beylerinden

3.

Fatih devrinde Midilli Adası’nın alınması ile başlayan
Osmanlı-Venedik Savaşları 16 yıl boyunca sürmüştür.

oluşan

Bu savaşlar sırasında Venediklilere ait birçok ada,

kurultay, genellikle yılda üç kez toplanarak devlet işlerini

Osmanlıların eline geçmesine rağmen Venedikliler ile yine

gö¬rüşürdü. Boy beyle-rinin kurultaya katılımı sadakat

de antlaşma yapılması yoluna gidilmiştir.

işareti sayılır aksi bir durum söz konusu olduğunda bu

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmenin temel

bir isyan olarak algılanırdı. Kurultay, kağanın seçimi veya

sebebi olduğu söylenebilir?

görevden alınmasında da etki¬liydi. Kağan, kurultayın
doğal başkanıydı ve kağanın olmadığı zamanlarda

A) Askerlerin savaşa karşı isteksiz oluşu

aygucı kurultaya başkanlık ederdi. Kurultay kararlarının

B) Doğuda Safevi tehlikesinin ortaya çıkması

uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için buyruklardan
oluşan bir ayukıya ihtiyaç duyulmuştur. Fakat halktan

C) Anadolu’da Karamanoğulları’nın ayaklanması

ve yönetimden birinci derecede sorumlu olan kağandır.

D) Cem Sultan Olayı’nın ortaya çıkması

Kurultayı toplantıya çağırma, töre değişikliğini teklif etme,

E) Venedik donanması ile henüz baş edebilecek güce

aygucıyı tayin etme, yargıya başkanlık etme görevleri

ulaşamaması

kağana aittir.
Metne göre;
I.

Kurultay törelerin oluşmasında etkilidir.

II.

Kurultay aldığı kararların uygulanmasını takip ederdi.

III.

Kurultay’a katılmayan boy beyleri isyan etmiş kabul
edilirdi.

IV.

Kurultay ve ayukı birbirlerinden ayrı kurumlardır.

B) II ve IV

D) I, III ve IV

Tarihi süreç içerisinde Türklerde kadının kullandığı
“hatun” unvanı da değişikliğe uğramıştır. İlk zamanlarda
başta bulunan en yüksek otoritelerin temsil sıfatlarından
biri “hatun” iken, kadınlar için zamanla “terken”, “sultan”,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

4.

“bige” ve “begüm” gibi unvanlar kullanılmaya başlanmıştır.
C) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

Yine en eski Türk kadın unvanlarından olan “il bilge” de
bu süreçte “terken”e dönüşmüştür. İlk defa Uygurlar
zamanında kullanılmış olan “Terken” unvanına, en fazla
Karahanlılar, Harizmşahlar ve Selçuklular zamanında
rastlanılmaktadır. Hayatlarının her döneminde aktif olan
bu hanım sultanlar, analık görevlerinin dışında devletin
sosyal ve siyasal bünyesinde son derece etkili olmuşlardır.
Onların, her daim harekete hazır bir ordusu, sarayı, devlet
erkanı, özel emlak ve kendilerine ait bir hazineleri vardır.
Ayrıca çeşitli alanlarda vakıflar kurmakla da meşgul olmuş
ve toplumun ihtiyaç duyduğu kurumları kendi bütçeleri ile
inşa ettirmişlerdir.
Verilen bilgilere göre;
I. İdarî yetki ve sıfatlar aynı zamanda askeri görevleri de
kapsamaktadır.

2.

I. Derne

II. Kadınlar önemli bir ekonomik güce sahip olup bunu
toplum yararına da kullanmışlardır.

II. Anafartalar

III. Türklerin girdikleri kültür çevreleri ile kabul ettikleri

III. Katma

dinlerin etkisi sosyal ve ekonomik yapıda görülmektedir.
IV. Türk devlet ve idare teşkilatı süreklilik göstermektedir.

IV. Kût’ül-Amâre
Mustafa

Kemal

yukarıda

verilen

savaşlardan

hangilerinde  I.Dünya Savaşı’nda sömürgeciliğe karşı
mücadele etmiştir?
A) Yalnız I
D) I, II ve III

B) Yalnız II

C) II ve III

E) I, III ve IV

V. Kadınların sosyal ve siyasal yapıdaki etkileri zamanla
azalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV

D) II ve III

C) Yalnız V
E) I ve IV
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5.

Mustafa

Kemal;

Kurtuluş

Savaşı

sürecinde

itilaf

devletlerinden gelen barış önerilerini dikkate alarak, Türk

8.

Halkı’nın haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak ve

A) Yazılı olmayan kanunlardır.

aleyhindeki propagandaları boşa çıkartmak için bu taleplere
olumlu cevap verirken, diğer taraftan bu görüşmeler

B) Gelişimi süreklilik göstermiştir.

sırasında Türk tarafına ,Sevr Antlaşması’nın yumuşatılarak

C) Hakan dahil herkes uymak zorundadır.

sunulan şartlarını kabul etmemiştir.

D) İslami dönemde örfi hukuk olarak devam etmiştir.

Mustafa Kemal’in bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki

E) ilk olarak Karahanlılar döneminde yazılı hale getirilmiştir.

yargılardan hangisi savunulabilir?

A) Tam bağımsız ve barış yanlısı bir politika izlemesi.
B) İtilaf

devletleri

arasındaki

görüş

ayrılıklarından

yararlanmak istemesi.
C) Kendi yaşam ve bağımsızlıkları tehdit altında olan
milletlere örnek olmak istemesi.

9.

Aşağıdakilerin hangisinde Anadolu’da kurulan beylikler
ve kuruldukları yer eşleştirilmesi doğru verilmiştir?
A) Menteşeoğulları-Erzincan
B) Ramazanoğulları-Adana

D) Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim kurmak istemesi.

C) Candaroğulları-Samsun

E) Savaş sonrasında kurulacak uluslararası örgütlerde yer

D) Dulkadiroğulları- Kütahya

almak istemesi.

2012 YGS
6.

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk devletlerinde görülen

töre ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer
alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk
sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar

E) Mengücekliler-Aydın

10. I.

Avasım Eyaleti ve Samarra ordugâh şehirlerinin

kurulması.
II. Eski Hint, Yunan ve Helenistik eserlerinin Arapça’ ya

tarafından da örnek alınırdı.

tercüme edilmesi.

Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden

III. İstanbul’un kuşatılması

hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında
E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

IV. İlk İslam donanmasının kurulması
Yukarıdaki

gelişmelerden

Dönemi’ne aittir?

hangileri

Abbasiler

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III		
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

7.

İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş
bir hukuk sistemine sahiptir.
Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) Sümer Kanunları gibi insancıldır.
B) Kolektif cezalar uygulanmamıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin
etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
A) Sosyalizm fikir akımının ortaya çıkmasında etkili
olmuştur.

C) İşlenen suçların cezası daha çok maddi niteliktedir.

B) Şehirlerde hızlı bir nüfus artışı yaşanmaya başlamıştır.

D) Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir.

C) Devletler için zenginliğin ölçüsü sahip olunan altın ve

E) Kasten adam öldürme ile kazara adam öldürme
birbirinden ayrılmıştır.

gümüş olmuştur.
D) Sömürgecilik faaliyetleri hız kazanmıştır.
E) Avrupa’da sendikal faaliyetler başlamıştır.
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12. Osmanlı Devleti, kuruluş döneminden itibaren yıkılana

kadar birçok devlete Uhudu Atik, İmtiyazı Mahsusa adıyla
kapitülasyonlar vermiştir.

2014 - LYS-4
14. 1970’li yılların başlarından itibaren Türkiye’nin Güneydoğu
Anadolu Projesi’ni (GAP) uygulamak üzere çalışmalara

Osmanlı Devleti’nin tarihi boyunca aşağıdaki alanların

hangisinde kapitülasyon verdiği söylenemez?

başlaması, Dicle ve Fırat nehirlerinden yararlanan devletlerce
tepkiyle karşılanmıştır. Bu devletler, Türkiye’nin projesini
engellemek için bazı Arap devletleriyle birlikte, bu proje için
Dünya Bankasından alınacak kredilerin kesilmesine neden

A) Eğitim

olmuşlardır. Bu girişimler Türkiye’nin, kendi kaynaklarıyla

B) Ticaret

bu projeyi gerçekleştirmesini gerektirmiştir.

C) Dini

Aşağıdakilerden

D) Adli

hangisi,

bu

projeyi

konusunda başı çeken iki devletten biridir?

E) Askeri

engellemek

A) Suriye
B) İran
C) Ürdün
D) Kuveyt
E) Lübnan

2013 - LYS-4
15. Aşağıda Atatürk’ün sözleri ve bu sözlere dayanarak
13. I.

ulaşılabilecek

Saltanatın kaldırılması

B) “Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul
II.

TBMM

yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

B) Yalnız IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

Bu

Her kanaat bizce muhteremdir.” – Halkçılık

IV. Yeni Türk Harflerinin kabulü

A) Yalnız I

eşleştirilmiştir.

A) “Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

III. Halifeliği kaldırılması

hangileri

ilkeleri

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

II. İzmir İktisat Kongresi

yukarıdakilerden

Atatürk

döneminde

ediyoruz.” – İnkılapçılık
C) “Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak
TBMM’dir.” – Cumhuriyetçilik
D) “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı
uygarlıklara

sahip

olmuşlardır.

Bunu

incelemek,

Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”
– Milliyetçilik
E) “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine
uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.” – Laiklik
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

D

2.

C

3.

E

4.

C

5.

A

6.

B

7.

B

8.

E

9.

B

10.

D

11.

C

12.

E

13.

D

14.

A

15.

A
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