11.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 3.Ünite Testi :Türkler ’de
Hukuk
TEST-1
1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sisteminden birisi olan şeri hukukun temelini oluşturan
unsurlardan biri değildir?
a) Kur’an-ı Kerim
b) Hadisi Şerifler
c) Kıyas
d) icma
e) Padişah fermanları
2-Sultan II.Mahmut
”Ben tebamın Müslümanını camide Hristiyan’ını kilisede Musevi’sini de havrada fark ederim.
Aralarında başka her türlü bir fark yoktur.” cümlesi hakkında muhabbetim ve adaletim sağlamdır.
Hepsi hakiki evladımdır” demiştir
Buna göre II.Mahmut, aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır
a) Halkın hukuk ve kanunlar önünde eşit olmasını
b) Her etnik grubun kendi siyasal devletini oluşturmasını
c) Devletler arası eşitliğin sağlanmasını
d) Demokratik eşitliğin sağlanmasını
e) Müslümanların etkin hale getirilmesini
3- II.Mahmut Avrupa’da yaygınlaşan ve geniş kitleler tarafından benimsenen eşit vatandaşlık anlayışının
egemen olması için aşağıdakilerden hangisini kaldırmıştır
a) Yeniçeri Ocağı
b) Müsadere usulü
c) Ekber ve Erşed sistemi
d) Tahta çıkma usulü
e) Cülus bahşişi
4-Hasan Efendi: Bre Dimitri nasılsın neden bu kadar heyecanlısın
Dimitri Hasan Efendi: duymadın mı Tanzimat fermanı ilan edildi
Yukarıdaki diyalogta Dimitri’nin sevinmesini nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Nezareti Deavini kurulması
b) Eşit vatandaşlık hakkını kanun hale getirilmesi
c) Şeri hukukun herkese uygulanması
d) Yönetenler lehine hukukun oluşturulması
e) Mustafa reşit paşanın sadrazam olması
5-yukarıdaki diyalogda aşağıdakilerden hangisini yayınlanması ile ilgili veriler konuşulmaktadır
a) Sened-i İttifakın imzalanması
b) Tanzimat Fermanını ilanı
c) Islahat Fermanının ilanı
d) Kanuni Esasi’nin ilanı
e) Teşkilâtıesasiye’nin yayınlanması
6-Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile Gayrı Müslimlere verilen haklardan değildir?
a) Tanzimat Fermanındaki ilkeler her din ve mezhepteki vatandaşlara uygulanacaktır.
b) Zimmiler tanınmış eski haklar aynen devam edecektir
c) Zimmilere tanınmış eski haklar aynen devam edecektir.
d) Zimmiler kendi işlerini görebilmek için kendi cemaat kurullarını oluşturabilecektir
e) Gayri Müslimler siyasi parti kuracak seçimlere girip Millet vekili olabileceklerdir.

7-Müslümanlar arasındaki bütün davalara gayrı Müslimlerin sadece kamu hukuku alanında
anlaşmazlıklarına bakan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeri mahkemeler
b) Cemaat mahkemeleri
c) Nizamiye mahkemeleri
d) Ticaret mahkemeleri
e) Konsolosluk mahkemeleri
8-1856 ıslahat fermanı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yayınlanmıştır
a) I.Abdulhamit
b) II.Abdulhamit
c) I.Mustafa
d) Sultan Abdül Mecit
e) V.Mehmet (Reşat)
9) 1 -Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek
2 -Osmanlı vatandaşlık bilincini oluşturmak
3 -Yenileşme ve modernleşme çabalarını devam ettirmek
Yukarıdakilerden hangileri meşrutiyetin ilanı ilan edilmesinin nedenleri arasında yer alır?
a) Yalnız1 b) Yalnız 2 c) Yalnız 3 d) 1ve 2 e) 1.2 ve 3
10-Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır?
a) Nişancı divan üyesi olan antlaşma berat name ve fermanlara tuğra çeken görevli
b) Zimmi Osmanlı toplumunda Müslümanları oluşturan halk
c) Mühime Defteri divanı hümayun toplantılarında alınan kararların kaydedildiği defter
d) Tebaa Osmanlı devletinde yönetilenlere verilen isim daha çok gayrı Müslim halka denirdi
e) Naib kadının vekili
11-Aşagıdaki maddelerden hangisi hem I.Meşrutiyet hem de II.Meşrutiyet Anayasasında yer almıştır?
a) Kanun dışı tutuklama yapılmayacaktır
b) Mektuplar mahkeme kararı olmadan açılamayacaktır
c) İsteyen dernek kurma hakkına sahiptir
d) Öğretimde eşitlik uygulaması olacaktır
e) Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü olacaktır
12-Aşağıdaki hangisi yeni Türk devletinin yasama yetkisinin anayasa ile bırakıldığı kurumdur?
a) Anayasa mahkemesi
b) Bakanlar kurulu
c) TBMM
d) Yüksek askeri şura
e) Mebusan meclisi
13- I) Kadı
II) Kazasker
III) Mecelle
IV) Kapan emini
V) Kanunname
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili değildir?
A)I B)II C)III D)IV E)V
CEVAP ANAHTARI
1-E 2-A 3-B 4-B 5-C 6-E 7-A 8-D 9-E 10-B 11-D 12-C 13-D

TEST-2
1. Türklerde mal edinme, iş sözleşmesi, köle satışı, vakıfname, vasiyetname ve ipotek senedi gibi hukuki
işlemler aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmeye başlamıştır?
A) Asya Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygur Devleti
D) Selçuklu Devleti
E) Osmanlı Devleti
2. Medeni Kanun’la,
I. evlenme,
II. miras,
III. eğitim
konularından hangilerinde kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler giderilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
3. Eski Türklerde uzun süreli hapis cezalarına rastlanmazdı.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Boylar halinde örgütlenmeleri
B) İkili teşkilat yapıları
C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
D) Ticaretle uğraşmaları
E) Hoşgörülü olmaları
4. İlk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yazılı hukuka geçilmiştir?
A) Göktürkler
B) Hunlar
C) Avarlar
D) Hazarlar
E) Uygurlar
5. Osmanlı Devleti’nden kalma hukuk kurallarının toplumsal birliği sağlayamaması ve Türkiye için çağdaş
uygarlık seviyesinin hedeflenmesinden dolayı, ülkemizde laik hukuk düzenini yerleştirmek amacıyla köklü
yenilikler yapılmıştır.
Buna göre, yeni hukuk sistemiyle ilgili;
I. toplumda laik hukuk anlayışını yerleştirmek,
II. Batılı devletlerdeki hukuk anlayışını Türk toplumuna kazandırmak,
III. sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine
göre çözülmesine Lozan Antlaşması’nda karar verilmişti. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki
haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine uymak istediklerini
bildirmişlerdir.
Buna göre Türk Devleti ile ilgili;
I. yeni yasaların güvence sağladığı,
II. azınlıkların imtiyazlı duruma geldikleri,
III. yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesinin önlendiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
7. Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve
toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı. Bununla birlikte “adalet, iyilik,
eşitlik ve insanlık” törenin değişmez hükümleriydi.
Bu duruma göre töre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çağın ihtiyaçlarına uygundur.
B) Siyasi konularda da töre geçerlidir.
C) Töre ile ilgili değişiklikleri hükümdar yapar.
D) Toplumsal konularda etkilidir.
E) Değişmez hükümleri vardır.
8. Selçuklular döneminde kadıların verdiği kararlara itiraz Divanı Mezalimde, Osmanlı Devleti zamanında
ise Divanıhümayun’da görüşülmüştür.
Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türk-İslam Devletleri’nin hukuk sistemi ile ilgili;
I. kadıların denetlendiği,
II. kararların temyize götürülebildiği,
III. sadece azınlık hukukunun uygulandığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
9. Türk-İslam devletlerinde hukuk; şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şeri hukuk içine giren
davalara kadılar bakardı.
Aşağıdakilerden hangisi Şeri hukuk kurallarına giren davalardan biri değildir?
A) Ticari davalar
B) Nafaka davası
C) Boşanma davası
D) Miras davası
E) Evlenme
10. “Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur. Başkanı kadı olup üyeleri
Müslüman ve gayrimüslimlerden meydana gelmiştir.”
Yukarıda bahsedilen Osmanlı Mahkemeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeri
B) Nizamiye
C) Cemaat
D) Konsolosluk
E) Ticaret

11. İlk Türk devletlerinde,
– Vatana ihanet edenin idam edilmesi,
– Hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konulması,
– Barış zamanında başkasına kılıç çekenin idam edilmesi
cezalarına bakılarak Türk adalet sistemi için varılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletin sağlanmasına ve caydırıcı cezalar uygulamaya önem vermişlerdir.
B) Devlet ve toplum yapısı korunmaya çalışılmıştır.
C) Çok ağır cezalar içermektedir.
D) Türk devletlerinde şeri hukuk uygulanmıştır.
E) Suça ve zamana göre cezalar verilmiştir.
12. “Kurultay gerektiğinde törede değişiklikler yapabilirdi. Kağanın töre kurallarında değişiklik yapılmasını
teklif etme yetkisi vardı. Kurultay üyeleri arasında halktan kişiler de bulunmaktaydı.
Yukarıdaki bilgilere göre varılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay, yürütme yetkisini de kullanmaktaydı.
B) Yargı yetkisinin en üst mercii Kurultay’dı.
C) Yasama yetkisi halk, Kurultay ve kağan arasında paylaşılmıştır.
D) Devlet yönetiminde demokrasi vardır.
E) Kurultay danışma organı niteliğindedir.

CEVAP ANAHTARI
1.C 2.D 3.C 4.E 5.E 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.A 12.C

Test-3
1. Türklerde ‘’…..….’’ olarak adlandırılan hukuk kuralları yazılı olmamasına rağmen nesilden nesile
aktarılarak toplum ve devlet içinde yerleşmiştir.
Yukarıdaki ? olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) İl
B) Töre
C) Toy
D) Tengri
E) Kurgan
2.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde ‘’oguş’’ ların özelliklerinden birisi değildir?
Evlenmek denkler arasında yapılırdı.
Aile yapılan törenle kurulurdu.
Çocuklar babaların velayeti altındaydı.
Boşanma genellikle kadın – erkek rızası dahilindeydi.
Mirasta erkekler daha az gözetilirdi.

3.Türklerde Kurultay’da,
1. Kağan
2. Halk
3. Boy beyleri
Gibi kişi ve halkın beraber karar vermesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Demokratik özelliğin ortaya çıkması
B) Hakan’ın tek yetkili olması
C) Kurultay’ın danışma meclisi olması
D) Halkın seçimlerle Kağan’ı belirlemesi
E) Halkın zenginleşmesi

4. Türklerde, Dövme ve yaralama suçlarının cezası hayvanlarla tazminat ödeme, At ve madenden yapılmış
eşyaların çalınması eşyanın değerinin on misli ceza ile karşılanması. Ordudan kaçma, vatana ihanet ve adam
öldürmenin cezası idam, Hafif suçların cezası on gün hapis gibi cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Cezalarda fidye usulü uygulanmıştır.
B) Uzun süreli cezalar uygulanmamıştır.
C) Cezalarda kısas esası daha çok uygulanmıştır.
D) Bazı suçlara idam cezası verilmiştir.
E) Hafif suçlar genellikle az cezalarla cezalandırılmıştır.
5.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi Türk töresinin önemli hükümlerinden biri değildir?
Adalet
İyilik
Eşitlik
İnsanlık
Çalışkanlık

6. Türklerde, mal edinme satış sözleşmesi malı ve eşyayı kiraya verme gibi durumlar aşağıdaki Türk
devletlerinden hangisi döneminde ilk defa yazılı hale getirilmiştir?
A) Uygurlar
B) Karahanlılar
C) Türgişler
D) Harzemşahlar
E) Hazarlar
7.

Türklerin İslamiyet’i kabulü ile,

1. Hukuk sistemi
2. Devlet’in kutsallığı
3. Mimari
Gibi durumlardan hangisinde bir değişimden söz edilemez?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2 ve 3
8.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kaynağını Uygurlardan alan Cengiz yasalarına verilen isimdir?
Sene ittifak
Şer’i şerif
Yasaname-i Buzurg
İcma ve kıyas
Örfi adet

9.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklulara ait ‘’divan-ı mezalim’’ in konuları arasında yer almaz ?
Zalimlerden mazlumların hakkını alma
Mazlumların şikayetlerinin dinlenmesi
Zalimlerin cezalandırılması
Zulme uğrayanların dilekçelerinin incelenmesi
Devlete karşı isyan edenlerin cezalandırılması

10. Aşağıdakilerden hangisi divan-ı mezalim ’in görev ve yetkileri arasında değildir?
A) İdareci ve memurlar hakkında şikayetlerin dinlenmesi
B) Divan katipleri ile vakıfların denetlenmesi

C) Kadı mahkemelerinin verilen kararların uygulanması
D) Askerlik işlerinin düzene konulması
E) Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması
11. Osmanlı hukuk sisteminin oluşmasında
1. Örfi hukuk
2. Şer’i hukuk
3. Fethedilen yerlerin mevcut hukuku
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3
12. Osmanlı devletinde kanunnamelerin hazırlanma aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A) Şeyhülislamın fetvalarına dayandırılmak
B) Divanda ele alınarak görüşülmek
C) Nişancılar tarafından kaleme alınmak
D) Yeniçeri ocağının görüşüne başvurmak
E) Mühime defterine kaydedilen kanunu padişah tuğrası ile yayınlamak
13. Osmanlılar ’da kadılar yetki açısından birbirine eşit olsalar da unvan bakımından aralarında derece
sıralaması vardı. Buna göre Osmanlılarda en yüksek dereceli kadı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taht kadısı
B) Eyalet kadıları
C) Kaza kadıları
D) Nahiye kadıları
E) Sancak kadıları
CEVAP ANAHTARI:
1-B 2-E 3-A 4-C 5-E 6-A 7-B 8-C 9-E 10-D 11-E 12-D 13-A

