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7.  Sosyal bir bilim olan tarih, bi-
linmeyene yönelerek onu 
kendi yöntemleriyle keşfet-
meye çalışır ve bilimsel bilgi-
yi ortaya çıkarmak için kay-
naklardan yararlanır. Çünkü 
kaynak olmadan tarihî ger-
çekleri ortaya çıkarmak ve 
onları yazmak mümkün de-
ğildir. Kaynaklar ele alınırken 
güvenilirliğine göre birinci ve 
ikinci el kaynak olarak sınıflandırması yapılmaktadır.

Yukarıdaki verilen bilgiden hareketle Kadeş 
Antlaşması’na ait tabletin Kaynak Değeri ve Kaynak 
Sınıflandırması açısından eşleştirmesi hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

Kaynak Değeri Kaynak Sınıflandırması

A) Birinci el kaynak Sözlü kaynak

B) İkinci el kaynak Yazılı kaynak

C) Birinci el kaynak Sesli ve görüntülü kaynak

D) İkinci el kaynak Sözlü kaynak

E) Birinci el kaynak Yazılı kaynak

    

8. Tarihi, çağlara ayırırken evrensel nitelikli bazı önemli olay-
lar bir çağın bitişi ve diğer bir çağın başlangıcı olarak ka-
bul edilmiştir. 

Buna göre, çağların başlangıcı ile ilgili; 

I. Ekonomi kavramının oluşumunda çağlar belirleyi-
ci olmuştur. 

II.  Bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. 

III.  Birçok toplumu ilgilendiren gelişmelere göre belir-
lenmiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) Yalnız I                     B) Yalnız II                     C) I ve II           

              D) I ve III                             E) II ve III 

9. Geçmişi doğru bir şekilde anlayabilmek için, olayların ye-
rini, zamanını, nedenlerini, sonuçlarını ve dönemin özel-
liklerini bilmek gerekir. 

Bu bilgiye dayanarak; 

I.  Tarihi olaylar, yaşandığı dönemin şartları içinde 
değerlendirilmelidir. 

II.  Olayların meydana geldiği coğrafyanın özellikleri 
bilinmelidir. 

III.  Kronoloji biliminden yararlanılmalıdır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız II                       B) Yalnız III                    C) I ve II

              D) II ve III                           E) I, II ve III

10. Mısır Uygarlığı bulunduğu konum açısında çok az sayı-
da saldırıya maruz kalmış ve bu bölgeye Mezopotamya 
ile Anadolu’ya göre daha az göç olayları yaşanmıştır. 
Bu durum Mısır etrafında bulunan çöl ve kuzeyindeki 
Akdeniz’den kaynaklanmıştır. Mısır Uygarlığının şüphesiz 
en önemli yöneticilerinden biri de Firavun II.Ramses’tir.  
Firavun II.Ramses’in orduları 1296 yılında, Hitit ordularını 
kendi toprağı olan Suriye’den atmak için yola çıkmıştır. 
Suriye’de karşılan iki taraf orduları yaşanan çetin çatış-
malara rağmen tam bir neticeye varamamışlardır. Hitit ve 
Mısır ordularının ağır kayıplar vermesi iki taraf arasında 
barış antlaşmasının yapılmasına neden olmuştur.  

Yukarıdaki paragrafta Mısır ve Hititler arasında yaşa-
nılan savaş ile alakalı verilen bilgiden hareketle “tarih” 
biliminin özelliklerinden hangisine yer verildiği söyle-
nemez?

A) Belgelere dayanma            B) Yer                  C) Sebep

                   D) Sonuç                     E) Zaman

11. 

İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisindeki yazının icadı 
ile alakalı verilen görselden hareketle;

I. Yazı şekillerinde hayvansal figürlerden faydalanıl-
mıştır.

II. İlk olarak kullanılan Latin harflerdir.

III.  Çivi yazısı en uzun süre kullanılan alfabe olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                    C) I ve II

               D) I ve III                              E) II ve III

Tarih ve Zaman
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6. Osmanlı Devleti’nde asker ihtiyacının karşılanması için 
çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de Hris-
tiyanların erkek çocuklarının küçük yaşta alınıp yetiştiril-
mesidir. Bu erkek çocuklar Osmanlı devlet adamlarının 
himayesinde gerekli eğitimi aldıktan sonra kabiliyetlerine 
göre bir göreve tayin edilirdi.

Hakkında bilgi verilen asker yetiştirme sisteminin 
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Müsadere                       B) İltizam                     C) Pençik

                  D) Devşirme                          E) Ulufe 

7. Koçi Bey Risalesi’nde asker yapısı ile ilgili şu bilgilere 
yer vermektedir: “Altı bölük halkı, yeniçeriler, cebeciler, 
topçular ve diğer ocaklarda olan kullar belirli ve hazine-
den kararlaştırılmış maaşı olup fazla veya noksan kabul 
etmezdi. Bunların zeamet ve tımar erbabı olan sipahiler-
le alakası yoktu. Yeniçeri taifesi genellikle erginler olup 
hepsi ocaklarında mevcuttu. İstanbul’dan dışarıda bir tek 
yeniçeri olmazdı. Sefere gelmemekten veya eşkıyalık yü-
zünden birinin ulufesi kesilirse bundan sonra düzeltilme 
ihtimali olmazdı. Velhasıl Kapıkulu kapıda, tımar erbabı 
da tımarlarında otururdu, başka yerlerde olmaları kanun 
değildi.”

Koçi Bey’in Risalesi’nde aktardıklarına göre;

I. Yeniçeriler payitahtta ikamet etmek mecburiyetin-
deydi.

II.  Altı bölük halkı belirli bir maaş karşılığı çalışırdı.

III.  Herhangi bir yanlıştan dolayı maaşı kesilen aske-
rin ikinci bir şansı mevcuttu.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

A) Yalnız I                          B) Yalnız II                    C) Yalnız III

              D) I ve III                           E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde siyasi sınırların 
genişlemesiyle beraber ordusundaki asker sayısı ve kul-
lanılan savaş aletleri de çeşitlilik göstermeye başlamıştır. 
Bu doğrultuda aşağıda Osmanlı ordusunun kullanmış ol-
duğu bazı savaş araçlarına ait görseller verilmiştir.

 

Top

Kalyon

Kadırga

 

Yukarıdaki bilgi ve görsellere göre Osmanlı ordusu-
nun kuruluş yıllarında verilen savaş araçlarından han-
gilerini kullanmış olduğu söylenemez?

A) Yalnız I                          B) Yalnız II                       C) Yalnız III

              D) I ve III                         E) I, II ve III
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5. 
Alplık-Gazilik
Garipname’ye göre alp, dokuz niteliğe sahip olmalıdır. Bunlardan ilki; hiçbir şeyden ürkmemesi ve sağlam duruşlu olmasıdır. 
“Alperen yüreği, ordunun direği”dir. 
İkincisi; pazusunda, kolunda kuvvetli olmaktır.
Üçüncüsü, gayrettir. Alperene gayret lazımdır ki onunla kendi canını umursamamalı yani serden vazgeçmelidir.
Dördüncüsü, attır. Kişinin mademki yüreği ve gücü, gayreti, namusu ve arı vardır, ona layık bir at gerektir ki onunla dört bir yere 
yetişebilir.
Beşincisi, kalbi ve vücudu örten bir zırh lazımdır ki kılıçla vururlarsa kesmesin, kötü yaydan ok dokunsa geçmesin.
Altıncısı, yaydır. Alperenler eline yay aldıklarında kahramanlıkları dünyaya yayılır.

Bu parçadaki verilen bilgilere göre Alplık-Gazilik görevinde bulunan bir askerin aşağıdaki özelliklerden hangilerine 
sahip olması gerektiği söylenemez?

A) İyi bir atı olmalıdır.     B) Gözü kara gayretli olmalıdır.

C) Sağlam bir maneviyatı olmalıdır.   D) Kuvvetli bir vücuda sahip olmalıdır.

                                                          E) Ekonomisi sağlam olmalıdır.

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
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15. 
Zigetvar’daki Büyük Türk
Kanuni’nin İstanbul’daki türbesi halka açılırken onun başka bir yerdeki, Macaristan serhadlerinde bir vakitler yapılıp da yüz 
yirmi sene kadar mevcut kalmış olan türbesini hatırlamamak mümkün değildir. Malumdur ki Kanuni Sultan Süleyman’ın son 
seferi Zigetvar Seferi’dir. 1566’da Avusturya’ya karşı yaptığı bu son sefer sırasında Kanuni, 72 yaşında vefat etmiştir. Ölümü, 
halefi Şehzade Selim’in Manisa’dan gelerek Belgrad’a gidişine ve saltanat cülusuna kadar 83 gün gizlenmiştir. 
Bu müddet zarfında vefat eden sultanın ahşası çıkarılarak otağı hümayunun bulunduğu yere defnedilmiş, cesedi ise İstanbul’a 
getirilmişti. Birkaç sene sonra Budin beylerbeyi tarafından Zigetvar’da, Kanuni için mermerden bir türbe yaptırılmıştır. 
Osmanlı Türklerinin Macaristan’da yaptıkları güzel ve yüksek kıymetteki sanat eserleri arasında Kanuni’nin Türbesi maddi ve 
manevi bakımdan son derece önemlidir. Bu türbe bir asırdan fazla bir zaman Macaristan’a giden bütün Türklerin ziyaretgâhı 
olmuştur. Hatta o civardaki Hristiyanlar bile türbeyi ziyaret etmiştir. Macaristan’a gelen ordular evvala bu türbeye uğrar, tıpkı 
Kosova’da Murad Hudâvendigâr’ın şehit olduğu yerde olduğu gibi zafer duaları ve münacat yapıldıktan sonra yollarına devam 
ederlerdi. 
1693’te Viyana Harp Meclisi, türbenin tamamen yıktırıldığı haberini aldı. Herrliches Gebaü (Herlihis Gıbavü), “Bu muhteşem 
binayı barbarca yıktırmak ne ayıb, bunun sade mermer taşları binlerce lira kıymetinde idi.” diye yazıyordu. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın muhteşem türbesi, bu büyük Osmanlı sanat abidesi, Macaristan’da bulunan pek çok Türk eserinin akıbetine 
uğramaktan kurtulamamıştı.

Kanuni ve Zigetvar Seferi ile ilgili verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Zigetvar Kanuni saltanatının en son savaşı olmuştur.

B)  Zigetvar Seferi 16. yüzyılda gerçekleşmiştir.

C)  Kanuni’den sonra şehzade Selim başa geçmiştir.

D)  Osmanlılar Avrupa’da kalıcı sanat eserleri de bırakmıştır.

E)  Osmanlılar Zigetvar seferinden yenilgi ile ayrılmıştır.

16. Osmanlı Devletinde Yükselme Döneminde yaşanan; 

I.  Halifeliğin Osmanlı Devletine geçmesi, 

II.  Balkanlarda fetihler yapılması, 

III.  Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması 

gelişmelerden hangileri imparatorluk yapısını etkile-
miştir? 

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                  C) Yalnız III

                    D) I ve II                       E) I, II ve III

17. 15 ve 16. yüzyıllarda çağın önemli yollarından olan İpek 
ve Baharat Yoları Osmanlı tarafından kontrol altına alın-
mıştır.

Bu gelişmelere göre;

I. Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.

II.  Osmanlı ekonomik anlamda gelir sağlamıştır.

III.  Haçlı seferleri başlamıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                       C) I ve II

                   D) I ve III                         E) I, II ve III

18. Fatih (II. Mehmet) döneminde Candaroğulları, II. Bayezid 
döneminde Karamanoğulları, Yavuz döneminde de Dul-
kadiroğulları beyliklerinin siyasi varlığına son verilmiştir. 

Osmanlı padişahlarının bu faaliyetleri ile ulaşmak is-
tedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Hukuk birliğini sağlama 

B)  Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama 

C)  Ticaret yollarının güvenliğini sağlama 

D)  Veraset sistemini değiştirme 

E)  İstimalet politikasını uygulama

19. Yavuz döneminde Çaldıran Sefer’i öncesi oluşabilecek 
dış saldırılara karşı çeşitli önlemler alınmıştır.

Buna göre;

I. Batılı devletler iyi ilişkiler kurulmaya çalışılması,

II.  Yeniçeri sayısının arttırılması,

III.  Devşirme kökenli devlet adamlarının göreve geti-
rilmesi

hazırlıklarından hangiler bu amaca yönelik olduğu 
söylenemez?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                       C) I ve II

                     D) I ve III                        E) II ve III

Yazarından hikayesini
 dinle.
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7. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybetmiş olduğu toprakları gösteren bir harita verilmiştir.

 

1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmaları sonrası Osmanlı Devleti’nin siyasi haritası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Orta Avrupa, Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girmiştir.

B)  Rusya, Azak Denizine inme fırsatı elde etmiştir.

C)  Balkanlar Avusturya’nın hâkimiyetine girmiştir.

D)  Karadeniz büyük oranda Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalmıştır.

E)  Akkirman ve Özi kaleleri Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde kalmıştır. 

8. 
1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olmuştur. 28 mad-
deden oluşan antlaşma, öncelikli olarak Kırım’ın Osmanlı Devleti’yle olan bağlılığına son vermiş, Kırım’ı müstakil bir hanlık 
hâline getirmiş ve böylece Kırım, Osmanlı Devleti’nin himayesinden çıkmıştır. Osmanlı Devleti ise Yeniçeri Ocağının yozlaştığı 
dönemde askerî boşluğu dolduran Kırım’ın askerî kuvvetlerinden mahrum kalmıştır. Bununla beraber dinî bakımdan Kırım’ın 
halifeye bağlılığı devam etmiş ve her iki devlet de Kırım’ın iç işlerine karışmamıştır. Rus ticaret gemileri boğazları kullanacak, 
Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecekti. Ruslar, diğer devletlere verilen imtiyazlardan istifade edecek, gerekli yer-
lerde konsolosluklar açabilecekti.

1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden han-
gisi yanlıştır? 

A)  Kırım Osmanlı Devletinden ayrılmıştır.

B)  Osmanlı Devleti askeri kayıp yaşamıştır.

C)  Rusya sıcak denizlere inme fırsatı elde etmiştir.

D)  Ruslar kapitülasyonlardan faydalanamayacaktır.

E)  Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı yakalamıştır
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5. 
Zitvatorok Antlaşması’nın önemli maddeleri şöyledir:

 • Osmanlılar, Avusturya arşidükü için Caesar (Sezar) unvanını kullanacaktır.

 •  Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendilerinde kalacaktır.

 • Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, imparator bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 kuruş gönderecektir.

 • Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklanacak, eldeki esirler geri verilecektir.

 • Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’nde kalacaktır.

Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşmasının maddelerine göre;

I. Osmanlı Devleti topraklarına toprak katmıştır.

II.  Avusturya, Osmanlı Devleti’nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.

III.  Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri azalmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

6. Ferhat Paşa Antlaşması’ndan sonra Safeviler, ipek ihracatını yasaklayarak Osmanlı ekonomisine büyük zarar vermiştir. Bunun 
üzerine Osmanlı Devleti karşı önlem olarak İran’ın çok ihtiyacı olan kıymetli madenlerin ve bakırın İran’a ihracını yasaklamıştır. 
Safeviler, Osmanlıların dışta Habsburglarla mücadelesini ve içte Celâli İsyanları’yla uğraşmasını fırsat bilerek Şirvan, Azer-
baycan ve Gürcistan’ı geri almıştır. Anadolu’da devlet otoritesini yeniden kuran Sadrazam Kuyucu Murad Paşa’nın, Safeviler 
üzerine yürümesiyle Şah Abbas, Osmanlılardan barış istemiş ve sonuçta iki devlet arasında 1612 Nasuh Paşa Antlaşması im-
zalanmıştır. Bu antlaşmayla 1555 Amasya Antlaşması’ndaki sınırlara geri dönülmüştür. Ayrıca Safeviler, Osmanlılara yıllık iki yüz 
deve yükü ipek ödemeyi kabul etmiştir. Ancak Nasuh Paşa Antlaşması her iki devleti de tatmin etmemiştir.

1612’de Osmanlı Devleti ve İran arasında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ve bu süreçte yaşanılanlara göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A)  Safeviler, Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetinde yaşadığı gelişmeleri kendi lehine kullanmıştır.

B)  Osmanlı Devleti’nde Celali İsyanları’nın etkisiyle toprakların bir kısmı elden çıkmıştır.

C)  Nasuh Paşa Antlaşması sonuçları iki tarafı da memnun etmemiştir. 

D)  Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı ekonomik kazanç elde etmiştir.

E)  Osmanlı Devleti Nasuh Paşa Antlaşması ile XVII. yüzyıl boyunca Safevilere siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.

7. XVII. yüzyılda reâyânın üzerine büyük bir yük bindiren salgunlar geniş bir yelpazede şu şekilde sıralanıyordu: Subaşı akçe-
si, selâmiyye, yem ve yemek, arpa ve saman, bal ve yağ, koyun ve kuzu, odun ve otluk, yaylak, hidmetkâr, resîd, yazıcı ve 
selâmiyye ve kefilnâme ve çayır akçesi, çıra akçesi, kışlak akçesi, ağırlık. Akla gelebilecek hemen her şeyin vergiye tahvil edil-
diği bu‚ "salgun düzeni" o kadar yaygınlaşmış ki sadece beylerbeyi subaşıları değil, mütevelliler ve yeniçeri zabitleri de benzer 
isimler altında haksız vergi toplamaya başlamışlardı. Örneğin İmaret-i Hatuniyye Vakfı köylerine senede birkaç defa mütevelli 
gelmekte ve her gelen mütevelli de köy başına‚ "kaftan akçesi" adıyla 20’şer-30’ar kuruş almaktaydı. Arpa akçesi nâmıyla da 
İskefiye Köyü’nden 14 akçe talep edilmişti.

Osmanlı Devleti’nde Tapu Tahrir Defterlerinde yer alan bilgilere göre;

I. Osmanlı Devleti’nin siyasi başarısızlıkları ekonomik olarak reayaya yansımıştır.

II.  Savaşların uzun sürmesi isyanların çıkmasına neden olmuştur.

III. Osmanlı’da iltizam sistemi bozulmuştur. 

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

Yazarından hikayesini
 dinle.
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5. Aşağıda Dünya üzerinde sömürgeciliğin gelişimini gösteren bir harita verilmiştir.

  

Dünya üzerinde sömürgeciliğin gelişimini gösteren haritaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Sömürgecilik hareketlerini ilk olarak başlatan İngilizler olmuştur.

B)  En çok sömürgeye sahip olan Osmanlı Devleti’dir.

C)  Uzak Doğu sömürgeleri Portekizlilerin egemenliğine girmiştir.

D)  İngiltere birden fazla kıtada sömürge sahibi olmuştur.

E)  Hollanda Afrika’da sömürge sahibi olamamıştır.  

6. Avrupa’da XV. yüzyıldan sonra kiliseye karşı ciddi bir ön 
yargı başlamıştır. Bunun sonucunda halk arasında din 
temelli siyasi mücadeleler artmaya başlamıştır. XVII. yüz-
yılın ortalarına kadar devam eden mücadelelerde Habs-
burg Hanedanı Avrupa’ya hakim olma amacına ulaşama-
mış ve bölgede politik çoğunluk egemen olmuştur. 

Yeni Çağ Avrupa’sında din temelli başlayan savaşlar 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  XVII. yüzyıl itibari ile Avrupalı köylüler kiliseye karşı 
ılımlı bir hâl almaya başlamıştır.

B)  Pozitif bilimlerin artması ile krallıklara olan destek art-
mıştır.

C)  Yeni Çağ Avrupa’sında egemen güçler el değiştirme-
ye başlamıştır.

D)  Feodal sistemin temelleri kiliseye olan güvenin azal-
ması ile sarsılmıştır.

E)  Avrupa’da Habsburg egemenliğine dayalı bir sistem 
başlamıştır.

7. Aşağıda Osmanlı donanmasının Çeşme Limanı’nda ya-
kıldığı ile ilgili bir görsel verilmiştir.

Osmanlı donanmasının Çeşme Limanı Baskını ile ya-
kılmasını tasvir eden görsele göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A)  Çeşme’de Osmanlı donanması İngilizler tarafından 
yakılmıştır.

B)  Çeşme olayı Osmanlı’nın eski ihtişamlı günlerinde ol-
madığını göstermiştir.

C)  Osmanlı donanmasını yakılmasına rağmen Ege ve 
Akdeniz’de üstünlük Osmanlının elinde olmuştur.

D)  Kutsal İttifak da Çeşme olayında yer almıştır.

E)  Osmanlı donanmasının Çeşme’de yakalamasından 
sonra İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. 
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