
TÜRKİYE TARİHİ-1 
 
1.   Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasının ardından Türk 

komutanları, Büyük Selçuklu sultam Alparslan tarafından 
sistemli bir şekilde Anadolu'ya yönlendirilmiş ve ilk 
Türk siyasi yapılanmalar Anadolu'da faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
kuruluşu da bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu açıklamaya 
göre;  

       I. Türkiye tarihinin Malazgirt Savaşı ile başladığı 
II. Anadolu'nun sistemli bir fetih hareketi ile Türkleşmeye 

başladığı 
III. Anadolu'daki siyasi yapılaşmaların, Büyük Selçukluların 

bir uzantısı olduğu 
IV. Anadolu'daki ilk Türk yerleşmelerinin, Selçuklu 

otoritesini artırdığı 
yargılarından hangileri savunulamaz? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III 

                 D) III ve IV             E) II ve IV  
 
2.   Malazgirt Savaşı sonrası Türkler'in Anadolu'ya 

göçe yönlendirilmesi; 
I.  Türkler'i Balkan fetihlerinde destek güç olarak 

 kullanmak 
II. denizcilik alanında Venedik donanmasıyla boy 

ölçüşmek 
III.  halkın kültürel yönden gelişmesine destek sağlamak 
IV.  Anadolu'nun kısa sürede Türkleşmesini sağlamak 
V.  Anadolu'da kurulan beyliklere nüfus desteği sağla 

mak 
yargılarından hangileri ile ilgilidir? 
 
A) I ve II B) III ve IV C) III ve V 

D) IV ve V E) I ve III 
 
3.   Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluklarının; 

- savunmaya elverişli bölgelere 
- geniş otlaklara sahip yüksek yaylalara yerleştikleri 
görülür.Bu durum aşağidakilerden hangisi ile 
ilgilidir? 

 
A) Göçebelik dönemine ait özelliklerin devam ettirildiği 
B) Savunma güçlerinin yetersiz olduğu 
C) Anadolu'nun yeni bir vatan olarak kabul edilmediği 
D) îslam kültürünün topluma yeterince anlatılamadığı 
E) Türkler'deki teşkilatçılık özelliğinin etkisini kaybettiği 

 
4.   Anadolu Selçuklu Devleti'nde; 

- kervanların geçeceği yolların güvenliğine önem ve 
rilmesi 

- belli aralıklarla kervansaraylar inşa edilmesi 
- zarara uğrayan kervanların zararlarının telafi edilme 
ye çalışılması 

- belirli pazar yerleri oluşturulması 
çalışmalarıyla ulaşılmak istenen temel amaç aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 
A) Donanmanın güçlendirilmesine çalışmak 
B) Anadolu'da yerleşik hayata geçişi özendirmek 
C) Savunmayı güçlendirmek amacıyla yolların güvenliğini 

sağlamak 
D) Tarımın yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesine 

önem vermek 

E) Kervan ticaretini geliştirerek Anadolu'yu ticari 
merkez haline getirmek 

5.   Malazgirt Zaferi'nin ardından; 
- Mardin ve çevresinde Artukoğullan Beyliği 
- Sivas ve çevresinde Danişmentoğulları Beyliği 
- Erzincan ve çevresinde Mengücekoğullan Beyliği 
- Erzurum ve çevresinde Saltukoğullan Beyliği 
kurulmuş ve buralarda faaliyet göstermeye başla-
mıştır. 
Buna göre; 
I. kurulan beylikler vasıtasıyla Anadolu'nun Türkleş- 

tirilmeye çalışıldığı 
II. Türk egemenliğinin daha çok orta ve batı Anadolu'da 

yoğunlaştığı 
III. Anadolu'nun tamamıyla Müslümanlaştırıldığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 

D) I ve II E) I ve III 
 
6.   Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Alparslan'ın emriyle 

Türkmen beyleri Anadolu'ya yönlendirilmiş ve Anadolu'da 
ilk yan bağımsız Türkmen beylikleri kurulmuştur. Bu 
durumun siyasi açıdan;  

      I.  Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi 
II.  Anadolu'da merkezi yönetimin oluşturulamaması 
III.  beylikler arasında mücadeleler yaşanması 
IV.  Anadolu'da toplumsal ayaklanmalara neden olması 
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebi-
lir? 
 
A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV 

D) II, III ve IV E) I, II ve III 
 
7.   Göç eden toplumların eski adetlerini, yaşayışlarını ve 

yaşadıkları yerin adlarını yeni yerleştikleri bölgelere 
taşımaları olağandır. Buna göre;  

      I. Anadolu'da yaylacılık faaliyetlerinin görülmesi 
II. denizciliği geliştirmek amacıyla tersaneler yapılması 
III. at yetiştiriciliğinin devam ettirilmesi 
durumlarından hangileri Anadolu'ya göç eden 
Türkler'in yukarıdaki yargıyla ilgili faaliyetlerin-
dendir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve lll 

D) I ve II E) II ve III 
 
8.   Anadolu'da faaliyet gösteren Ahi Teşkilatı; 

- esnaf arasında dayanışma sağlamak 
- çırak yetiştirilmesini sağlamak 
- devlet ile esnaf arasındaki ilişkileri düzenlemek 
- kaliteli mal üretilmesini ve bunların uygun fiyata sa 
tılmasını sağlamak 

- fakir halka yardım yapmak amacıyla kurulmuştur. 
Buna göre Ahi Teşkilatı'nın; 
I. Anadolu'da üretimi ve ticareti geliştirmek 
II. yabancı sermayenin ülke ekonomisindeki payını 

artırmak 
III. esnaflıkta devamlılığı sağlamak 
IV. ticaret ahlakının geliştirilmesini sağlamak 
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylene-
mez? 
A) Yalnız II B) I ve II C) III ve IV 

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



 
 
9. I. Durum: Ortaçağ İngilteresi'nde, Lordlar birleşerek 

Kral Yurtsuz John'a "Magna Charta"yı kabul ettirmiş-
lerdir. Böylece kralın yetkileri ilk defa önemli ölçüde 
kısıtlanmıştır. 
II. Durum: Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları, 
Türkmen beylerinin yetkilerini kısmaya çalışmış ve 
böylece otoritenin hükümdarda toplanmasına çalışmış-
lardır. 
Yukarıdaki I ve II. Durum dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
 
A) İngiltere'de monarşi, Anadolu'da ise derebeylik 

güçlenmeye başlamıştır. 
B) İngiliz kralının yetkileri eskiye oranla azalma gös 

termiştir. 
C) İngiltere'de soylular krala karşı baskı oluşturmuştur. 
D) Anadolu'da Türkmen beyler otorite altına alınmaya 

çalışılmıştır. 
E) Anadolu Selçuklular merkeziyetçi bir yönetim kur 

maya çalışmıştır. 
 
10. Orta Asya'da Cengiz Han önderliğinde kurulan Moğol 

Devleti, kısa sürede Asya'da egemenliği ele geçirmiş ve 
Batı'ya doğru ilerlemeye başlamıştır. Moğollar'm batıya 
doğru ilerleyişi Türkler'i de etkilemiş ve Türkler 
Anadolu'ya göç etmeye başlamışlardır. 
Bu durumun öncelikle aşağidakilerden hangisine 
neden olduğu söylenebilir? 
 
A) Haçlı Seferleri'nin gerçekleştirilmesine 
B) Beylikler arasında siyasal hakimiyet mücadeleleri 

nin başlamasına 
C) Toplumda dayanışmayı sağlayacak kurumların o- 

luşturulmasına 
D) Denizciliğin ve deniz ticaretinin geliştirilmesine 
E) Anadolu'nun kısa sürede Türkleşip Müslümanlaş- 

 
11. Selçuklular döneminde Anadolu'da; 

- Türkçe, Arapça, Farsça ve Rumca konuşulması 
- aynı yerleşim yerlerinde cami ve kilisenin yanyana 
bulunması 

- toplumların kültürel yönden birbirlerinden etkilenmesi 
aşağıdakilerden hangisinin varhğını kanıtlar nitelik-
tedir? 
 
A) Kapalı bir toplumsal yapı oluşturulduğunun 
B) Coğrafi farklılıkların toplumlardaki hoşgörüyü a- 

zalttığının 
C) Anadolu'da çoğunlukla Farsça konuşulup yazıldığının 
D) Bizans'ın kültürel mirasının zamanla etkisini yitir-

diğinin 
E) Toplumda hoşgörü anlayışının egemen kılındığının 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. Selçuklularda eyalet ordusu ve bölgesel kuvvetlerin 

dışında sadece padişaha bağlı özel birlikler de kurul 
muştur. Gulaman-ı Saray adı verilen bu birlikler özel 
eğitime tabi tutularak oluşturulmuştur. 
Buna göre;  
I. Selçuklu ordusunun çeşitli unsurlardan oluştuğu 

      II. orduların sadece Türk askerlerden meydana geldiği 
III. ordunun bir kısmının eyaletlerden temin edildiği 
IV. Gulaman-ı Saray ordusunun merkezi bir konumda 

olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız II B) I ve II C) III ve IV 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
13. Malazgirt Savaşı'mn kazanılmasının ardından Türkmen 

beyleri ve Selçuklu komutanları Anadolu'yu fethe yö-
nelmişler ve kısa sürede Anadolu'daki ilk siyasal olu-
şumları meydana getirmişlerdir. Anadolu'nun kısa 
sürede fethedilmesinde; 
I.  Anadolu halkının çoğunun Hristiyanlığa mensup      
    olması 
II.  Malazgirt Savaşı ile Bizans direnişinin kırılmış 

 olması 
III.  Türkler'in hızlı ve sistemli bir fetih politikası izlemesi 
IV.  Haçlı Seferleri'nin Anadolu'yu tahrip etmesi 
yargılarından hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV 

D) II ve III E) I, II ve IV 
 
14. Büyük Selçuklu Devleti'nden koparak Anadolu'da 

bağımsızlığını ilan eden Türkmen beylikleri, birbirleri ile 
kıyasıya bir mücadeleye girişmişlerdir. Zamanla 
Danişmentoğullan Beyliği diğerlerine göre daha güçlü hale 
gelmiştir. Bu durumun oluşmasında; 

        I.  kendilerim Büyük Selçukluların Anadolu'daki varisi    
   saymaları 

II. Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmaları 
III. Büyük Selçuklu Devleti'ni ele geçirmeye çalışmala- 
yargılarından hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) II ve III E) I ve III 
 
15. Anadolu Selçuklularda uygulanan iskân politikasına 

göre; 
- doğudan gelen Türkmenler sınır köylerine yerleştiril 
miş ve bunlardan uzunca bir süre vergi alınmamıştır, 

- problemli ailelerden biri alınarak uzak bir bölgeye 
yerleştirilmiştir. 

Bu gelişmeler; I. Anadolu'da Türk yerleşmelerini 
artırmak 
II. sınırlan korumak ve sınırların güvenliğini sağlamak 
III. ülkede huzur ve asayişi sağlamak 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

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



 
 
16. Anadolu Selçuklularda Anadolu'nun birçok bölgesine 

medrese, hastane ve imarethane yapılmış ve buralarda 
verilen hizmetlerden ücret alınmamıştır. Bu durum; 
I. sosyal devlet anlayışının geliştiği 
II. mimari alanda dinsel yapılara ağırlık verildiği 
III. halka hizmet verildiği 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
17. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, hükümdar çocuklarını 

eğitmekle görevli kişilere Atabey denilmektedir. Ata-
beyler'e, meliklerin eğitimlerinin yanı sıra bazı yönetsel 
görevler de verilmiştir. Ancak Selçuklu sultanları Ata-
beyler'e vermiş oldukları yetkileri zamanla kısmışlardır. 
Bu durumun temel nedeni aşağidakilerden hangi-
sidir? 
A) Ülke yönetimini şehzadelere devretmek 
B) Merkezi otoriteyi korumak 
C) Halkın sorunlarını çözmek 
D) Atabeyleri güçlendirmek 
E) Halkın devlete güvenmesini sağlamak 

 
18. Anadolu Selçuklu döneminde yapılan; 

I.  göçmen Türkmenlerin uç bölgelere yerleştirilmesi 
II.  saldırıya uğrayan tüccarların mallarına devlet gü     
     vencesi getirilmesi 
III.  yabancı tüccarlara gümrük indirimleri uygulanması 
IV.  Anadolu'da birçok kervansaray yapılması 
gibi uygulamalardan hangilerinin ticaretin gelişme-
sindeki katkıları en azdır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 

D) I ve II E) II ve III 
 
 
 
 
 
 


