
GENEL TARAMA-1 
 
1. Harpler, siyasi antlaşmalar ve devletlerarası çekişmeler, 

tarihin yazılması sırasında açığa çıkan ve araştırmacıların 
algılama ve değerlendirme hususunda farklı tutumlar 
takındıkları faktörlerdir. Zira her araştırmacı düşünce ve 
değerlendirmelerine hakim olan felsefeye uyar ve genellikle 
hayatı algılayış şekline boyun eğer. Bu bilgilere göre, 
I. Tarihi olayların sebeplerinin belirlenememesi 
II. Tarihi olaylar arasında bağlantı kurulamaması 
III. Tarihi olayların tarafsız olarak değerlendirileme- 

mesi. 
durumlarından hangilerinin tarihin yazımında ortaya 
çıkan en önemli sorun olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

2. Konya yakınlarındaki Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk şehir 
yerleşmesi olarak kabul edilmiştir. Burada yapılan kazılarda; 
bakır ve kurşun madenlerinden boncuk ve yüzük gibi 
takılara, orak, bıçak, tahıl öğütme taşları ve kavanozlara 
saklanmış buğday tanelerine rastlanmıştır. Bu bilgilere göre; 
I. Toplum tüketicilikten, üretici hayata geçmiştir. 
II. Siyasi örgütlenme başlamıştır. 
III. Yerleşik yaşama geçilmiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

3. Türk-lslam devletlerinde, Avrupa'daki asiller sınıfı ve 
Hindistan'daki kast sistemi gibi bir sınıflandırma yoktu. Herkes 
kanunlar ve töreler karşısında eşit kabul edilmişti. Aç olan 
halkı doyurmak, toplumdaki adaleti sağlamak Türk 
hükümdarlarının asli görevlerindendi. Halk da hükümdara ve 
kanunlara itaat eder, vergi verir ve askerlik yapardı. 
Bu bilgilere dayanarak Türk-İslam devletleriyle ilgili; 
I. Devlet ve halkın görevleri yasalarla belirlenmiştir. 
II. Ülke yönetimi hanedan üyeieri arasında paylaşıl 

mıştır. 
III. Sosyal adalet sağlanmıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve III E) I, II ve III 

4. Ortaçağ'da Katolik Kilisesi, araştırmayı ve düşünce 
özgürlüğünü engelleyen özelliğiyle gelişmenin önündeki en 
önemli engel konumundaydı. Okuma ve yazma kilisenin 
tekelinde sadece din adamları ve soyluların yararlanabildiği 
önemli bir ayrıcalıktı. Cahilliğe mahkum edilen geniş 
yığınlar, kilisenin söylediklerini mutlak doğru olarak 
kabulleniyorlardı. Bu bilgilere dayanarak Ortaçağ 
Avrupası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
savunulamaz? 
A) Kilisenin kültürel ve bilimsel gelişmeleri engellediği 
B) Kilisenin her alanda etkili olduğu 
C) Dinsel otoriteyle siyasal otoritenin birbirinden ay 

rıldığı 
D) Halkın eğitimden yararlanamadığı 
E) Avrupa'nın her alanda geri kaldığı 

5.      Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan  ilk Türk 
beylikleri Anadolu'nun Türkleşmesine ve Anadolu'da Türk 
kültürü ve sanatının yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. 
Türk beyliklerinin, 
I. Anadolu'da fethettikleri yerlere Türk ailelerini yer 

leştirmeleri 
II. Anadolu'daki Türkleri Bizans, Haçlı, Gürcü ve Er 

menilere karşı korumaları 

III. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine şifahaneler, ker 
vansaraylar, hanlar, medreseler ve camiler inşa 
etmeleri 

uygulamalarından hangilerinin bu katkılarına örnek 
olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I, II ve III 

6.      Rusya, XVIII. ve XIX. yüzyıl boyunca; 
- Karadeniz'de donanma bulundurmak 
- Boğazlar'dan geçiş serbestliği elde etmek- 
- Balkan milletlerini isyan ettirmek 
için çalışmalar yapmıştır. 
Buna göre Rusya'nın politikasının, 
I. Sıcak denizlere ulaşmak 
II. Ortodoksların din özgürlüğünü sağlamak 
III. Balkanlardaki etkinliğini artırmak 
IV. Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu 
lamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 
D) II ve IV E) M, III ve IV 

7. Abbasilerin devlet yönetiminde yaptıkları aşağıda 
ki hangi uygulama, Emeviler zamanında oluşmuş 
olan         "Arap Devleti" anlayışını değiştirerek, "İs 
lam Devleti" anlayışının gelişmesini sağlamıştır? 
A) Arap olmayanlara yönetimde ve orduda yer veril 

mesi 
B) İlk vezirlik teşkilatının kurulması 
C) İlmi eserlerin Arapça'ya çevrilmesi 
D) Talaş Savaşı'nın kazanılması 
E) Bizans'la yoğun mücadelelerin yapılması 

8. Cem Sultan, II. Bayezıt'a karşı giriştiği taht mücadele 
sinde başarılı olamayınca dış destek aramak için önce 
Rodos şövalyelerine, sonra da Papa'ya sığınarak Os 
manlı Devleti'ni bir dış sorunla karşı karşıya getirmiştir. 
Buna göre, Cem Sultan'ın "ülke içinde" otoritesini 
artırmaya yönelik, 
I. Hutbe okutması 
II. Kendi adına para bastırması 
III. Anadolu beylikleriyle işbirliği yapması 
IV. Devlet adamları ve orduyla işbirliği yapması 
V. Halifeliğini ilan etmesi 
faaliyetleri arasında ver almaz? 
A) I B) II C)lll D) IV E)V 

9. Osmanlı Devleti'nde Selçuklular'daki "Ahilik" teşkilatı 
nın bir devamı olan ve "Lonca" denilen esnaf teşkilat 
ları vardı. Loncalar, esnaflar arasındaki dayanışmayı 
sağladıkları kadar, tüketicinin de haklarını korurlardı. 
Kurdukları sandıklardan üyelerine kredi veren, malla 
rın kalitesini ve fiyatlarını belirleyen loncalar, ustalık, 
kalfalık ve çıraklık ilişkilerini de düzenlerlerdi. 
Bu bilgilere dayanarak lonca teşkilatıyla ilgili, 
I. Hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını koru 

muştur. 
II. Lonca teşkilatında ustaların yetişmesi belli bir sis 

teme bağlıdır. 
III. Loncaların ortaya çıkışlarında  başka devletlerin 

etkisi görülmemiştir. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

10.    Osmanlı   Devleti'nde   Tımar  Sistemi'nin   önemini 
kaybetmesi ile, 
I. Tarım gelirlerinin azalması 



II. Ülkenin bayındır hale gelmesi 
III. Eyalet askerlerinin sayısının azalması 
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunu 
labilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve III E) I, il ve III 

11.    XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, 
I. Çok sık padişah değişikliklerinin olması ve çocuk 

yaşta şehzadelerin tahta geçmesi 
II. Devletten maaş alan Yeniçerilerin mevcudunun 

artmasına rağmen savaşların yenilgi ile sonuçlan 
ması 

III. Kapitülasyöntariü yaygınlaşmasıyla gümrük gelir 
lerinin azalması 

gelişmelerinden hangilerinin hazinenin gelirlerinin 
azalması veya giderlerinin çoğalmasına yol açtığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 
D) II ve III E) I, II ve III 

12. Coğrafi Keşiflerden sonra, Osmanlı topraklarından geçen 
ticaret yolları okyanuslara taşınmıştır. Bu gelişmelerin 
etkisiyle Osmanlı ülkesindeki ticari canlılık a-zalmış ve 
ticaret yolları üzerindeki halkın bir kısmı işsiz kalmıştır. 
Bu bilgiler değerlendirildiğinde Coğrafi Keşifler, 
I. Sosyal 
II. Ekonomik 
III. Siyasal 
IV. Güzel sanatlar 
alanlarından  hangilerinde Osmanlı  Devleti'ni  o; 
lumsuz yönde etkilemiştir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) III ve IV 

13. Aydınlanma Çağı, XVIII. yüzyılda Avrupa'da Tanrı, a-kıl, 
tabiat ve insan kavramlarının yeniden ele alınarak 
incelenmesi ve aklın doğru kullanılması ile yararlı bilgiye 
ulaşılabileceği, insanın mutluluğunun her türlü baskıdan 
uzak olması ile gerçekleşebileceği iddialarının yer aldığı 
düşünce sistemidir. Bu düşünceler kilisenin skolastik 
felsefesine tamamen karşıdır. 
Bu bilgilere göre, 
I. Serbest düşünce ortamı savunulmuştur. 
II. Aydınlanma   düşüncelerinin   oluşmasında,   doğu 

medeniyetinin etkisi olmuştur. 
III. Aydınlanma döneminde kavramlar yeniden sor 

gulanmıştır. 
IV. Akılcılık, ölçü olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) III ve IV 

 


