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Sınav Soruları 

Çoktan Seçmeli Sorular

1.  I- Bareke kökünden gelen; bereket, mübarek 
kelimesi

   II- Kadese kökünden gelen; mukaddes, kutsal 
kelimesi

     III- Hürmetten, saygı bağlamından gelen; haram 
kelimesi

Kur’an-ı Kerim bir şeyin yüce değerini, kutsiye-
ti anlatmak için üç kelime kullanır. Bu üç kelime 
yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde doğru 
verilmiştir?

A- Yalnız I

B-  I, II

C-  Yalnız III

D-  I, III

E-   I, II, III

2. Kur’an-ı Kerim Kudüs ve Mescid-i Aksa’dan bah-
sederken;

      I-   ‘mübevvee sıdgin - sadakatli sığınak’ 

     II-  ‘ardul mukaddese - mukaddes toprak’

    III- ‘bâreknâ havlehû - çevresini de mübarek kıl-
dık’ ifadelerini kullanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu ifadelerin geçtiği su-
reler sırayla doğru verilmiştir?

A- İsrâ - Yûnus - Mâide

B- Yûnus - Mâide - İsrâ

C- Yûnus - İsrâ - Mâide

D-  İsrâ - Mâide - Yûnus

E-   Mâide - Yûnus - İsrâ

3. İki haremin hizmetkârı anlamına gelen ‘hâdi-
mü’l-haremeyni’ş-şerîfeyn’ unvanının kullanımı Se-
lahaddin Eyyubi ile başlamıştır, Yavuz Sultan Selim 
ile devam etmiştir. Sultan Vahdettin’e kadar Osmanlı 
Sultanları bu unvanı kullanmışlardır. Osmanlılar hâ-
dimu’l-haremeyn unvanını kullanırken nereleri kas-
tetmekteydiler?

A- Mekke ve Medine

B- Mekke ve Kudüs

C- Medine ve Kudüs

D- Mekke \ Medine ve Kudüs \ El-Halil

E-  Medine ve El-Halil

4. Bulunduğunuz zaman içerisinde sembolleriniz bi-
rileri tarafından istismar ediliyor olabilir, yok edilmiş 
olabilir, gereği gibi kıymeti bilinmiyor olabilir ama 
burada size ait bir şey var buna odaklanmalısınız.

Yukarıdaki paragrafta verilmek istenen mesaj aşağı-
da verilen siyer örneklerinden hangi olayın mesajını 
açıklamaktadır?

A- Mekke’den hicret eden kişilerin Taif’e değil Me-
dine’ye hicret etmesi

B- İsrâ - Miraç mucizesinin hüzün yılında gerçekleş-
mesi

C- Hudeybiye Anlaşmasının şartlarından birisi Müs-
lümanların o yıl Mekke’yi ziyaret etmemesi

D- İsrailoğullarının Kur’an-ı Kerim’de bahsediliyor 
olması

E- Hudeybiye Anlaşmasından sonraki yıl Mekke’de 
sadece üç gün kalmak üzere, Mekke’yi müşriklerin 
müsaadesiyle ziyaret edebilme şartı
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5. Osmanlı yönetimi, Klasik dönemde, Filistin bölge-
sinde bulunan şehirlerin her birini ayrı birer yönetim, 
ayrı birer yer olarak idare etmiştir. (Vilayet, sancak, 
kaza gibi.)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sancak kategorisi 
içerisine girmemektedir?

A- Akka

B- Gazze

C- Nablus

D- Hayfa

E- Safed

6. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kudüs’te 
………………. Kapısına yaptırılan bir kitabe vardır. 
Bu kitabe Osmanlıların Kudüs’e olan bakışını ifade 
etmesi bakımından oldukça önemlidir. Kitabe’de; ‘la 
ilahe illallah ibrahim halilullah’ yazmaktadır. Şehrin 
kutsiyetine atfen yazılmıştır. Orada yaşayan insanlar 
Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun her-
kes bu surlar içerisinde güvenlikli bir şekilde yaşaya-
caktırın bir sembolü olarak oraya konulmuştur. Hz. 
İbrahim’e atıfta bu anlama gelmektedir.

Yukarıdaki boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi 
ile doldurulmalıdır?

A- El- Halil

B- Sahira

C- Esbât

D- Şam

E-  Silsile

7. Osmanlı Eyalet (Taşra) Teşkilatında sancaklar; 
eyaletlere (vilayetlere) bağlıdır, doğrudan Osmanlı 
Merkezi İdaresine bağlı değildir fakat vilayetler doğ-
rudan merkeze bağlıdır. Kudüs bir sancakken 1872 
yılına geldiğimizde iki aylık bir süre boyunca ‘Kudüs 
Vilayetine’ dönüşmüştür ve Kudüs doğrudan merke-
ze bağlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olan hu-
suslardan biri değildir?

A- Avrupalıların, Hristiyanların; ‘Biz burayı tekrar 
alabilir miyiz, Osmanlı Devleti’nden bağımsız bir 
şekilde örgütleyebilir miyiz?’ diye düşünmeye baş-
lamaları

B- Avrupalıların buraya önem göstermesi ile birlikte, 
Rusların, Fransızların ve İngilizlerin burada oldukça 
fazla etkin bir hale gelmiş olmaları

C- Osmanlı Taşra Teşkilatının bir ilki gerçekleştire-
rek Kudüs’ü doğrudan merkeze bağlamak için idari 
yönetim şeklinde değişikliğe gitmek istemesi

D- Osmanlı Devleti burayı daha iyi idare edebilmek, 
alınan her kararda kendisinin söz sahibi olmasını 
sağlayabilmek istemesi

E- Rusların, Fransızların ve İngilizlerin Osmanlı yö-
netiminden bazı imtiyazlar koparmaya çalışması
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8. I- Milliyetçilik ırkçı boyutlar kazandığı andan 
itibaren Avrupa’da yaşayan Musevilere yönelik an-
tisemitik birtakım eylemler ortaya çıkar. Bu eylem-
lerin ortaya çıkması ile Avrupa; ciddi bir Yahudi so-
rununa sahip olduğunu düşünmeye başlar. Yahudiler 
onlar nazarında Avrupa’da olmamalıdır ve bu bağ-
lamda onlara yönelik bir takım programlar uygula-
maya başlamışlardır. 

    II- 19. yüzyılın başında Yahudilere pogrom politi-
kası uygulanmıştır. Gettolarda oturdukları halde get-
tolar basılmış ve Yahudilere yönelik katliamlar, yok 
etme politikaları başlamıştır.

    III- Theodor Herzl Yahudi Devleti fikrini benim-
semeye başlamış, bu devletin onlara saygınlık ve gü-
venlik sağlayacağını düşünerek dünya Yahudilerini 
örgütleme faaliyetlerine girişmiştir.

    IV- Theodor Herzl II. Abdulhamid’e verdiği sözü 
kırarak Osmanlı Devleti’ne yönelik, Filistin’e yöne-
lik büyük göçler başlamasına start vermiştir. Yahudi-
lerin Filistin bölgesine büyük göçler ile yerleşmeye 
başlamasına aliya göçleri denir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A-  I - II

B-  I - III

C- Yalnız III

D-  III - IV

E-  I - II - III - IV

9. Aşağıdakilerden hangisi Theodor Herzl’in Siyasal 
Siyonizm’inin yayılmasındaki, taraftar bulmasındaki 
başarısının sonuçlarından biri değildir?

A- Siyasal Siyonizm; Emperyalist Siyonizm’ini yani 
Hristiyan Siyonizm’ini doğurmuştur. Dolayısıyla Si-
yonizm Avrupa’nın özellikle de Osmanlı İmparator-
luğu üzerinde, emperyalist düşünce ve uygulamala-
rının uzantısı, aleti haline gelmiştir bu da meseleye 
dikkat çekmiştir.

B- Dünya Musevileri örgütlenmeye başlamış, dün-
yanın birçok yerinde Siyonist dernekleri kurulmaya 
başlanmıştır.

C- Dünya Musevi Ajansı, Herzl’in ağ gibi gelişen 
şebekeleri sayesinde büyümüştür.

D- Herzl’in bu Siyonist hareketi bütün dünya Yahu-
dilerinin benimsediği bir ideoloji haline gelmiştir.

E- Siyonizm; İsrail Devletinin yurtseverlik anlamın-
da vazgeçilmezi, onun dışına çıkılmaz bir ulusal şuur 
ve idrak meselesi haline gelmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik sıralamaya 
göre sıralandığında baştan dördüncü sırada yer alır?

A- Büyük Buhran - Küresel Ekonomik Kriz Süreci

B- Körfez Savaşı

C- Bütün Filistin topraklarına ilaveten Mısır’ın Sina 
Yarımadası ve Suriye’nin Golan Tepelerinin İşgali

D- Balfour Deklarasyonu’nun imzalanması

E- Nekbe - Büyük Felaket Süreci
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11. Filistinli mülteciler birçok Arap devletinin bu-
günkü halini almasını sağlamıştır. En başta da Ür-
dün’ün. Nitekim Ürdün bir çöl bölgesiydi, İngilizler 
buradan suni bir devlet kurmuştu, halkının çoğu da 
bedeviydi. Filistinli mülteciler Ürdün’ü gerçek bir 
devlete dönüştürecekti; çünkü daha eğitimli, daha 
okumuş yazmış, daha becerikli, daha çalışkandılar. 
Bugün Ürdün nüfusunun %........... Filistinlidir. Fi-
listinli mülteciler yalnızca Ürdün, Lübnan ve Suriye 
gibi çevre ülkelerde yaşamıyor; bugün Batı Şeria’nın 
%........... , Gazze’nin de %......... mültecidir ve bu 
bölgelerde de mülteci kampları vardır.

Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangi-
leri ile doldurulmalıdır?

A- %60’ı  -  %70’i  -  %30’u

B- %80’i  -  %70’i  -  %50’si

C- %60’ı  -  %30’u -  %70’i

D- %60’ı  -  %70’i  -  %30’u

E- %80’i  -  %30’u  -  %70’i

12.  İsrail’in en temel politikalarından biri Filistinlileri 
fakirleştirmek, iktisaden ayakta kalmalarını 
engellemektir. İsrail 1948 ve 1967’de etnik temizlik 
politikası uygulasa da sonraki süreçte Filistinlileri 
- kısa süreli savaşlar hariç- bir daha kitlesel olarak 
kolay kolay öldürmeyecekti. İsrail’in yaptığı şey; 
öldürmemek ama oldurmamaktır ve bu noktada 
silahlı gücünden daha fazla psikolojik çökertme ve 
iktisadi yıkım politikası uygulamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu çökertme 
ve yıkım politikasına örnek verilebilir?

I-  Filistinlileri kendine bağlı ucuz ve sigortasız 
işgücüne dönüştürüp, ürün üretim maliyetlerini 
düşürmek. Yahudilerin yapmaya tenezzül etmediği 
işlerin Filistinlilere bırakılması. Örneğin; inşaat sek-
törünün yarısı, çiftçilerin ve işçilerin yarısı Filistin-
lilerden oluşacak şekilde hareket edilmesi. 1967 iş-
galinden sonra Batı Şeria ve Gazze’deki işgücünün 
yarısının İsrail’de çalışır hale getirilmesi.

II-  Filistinlilerin İsrail’de kazandıkları parayla yine 
İsrail malı satın almak mecburiyetinde bırakılarak 
kazandıkları bu paranın dışarıya gitmemesini sağla-
mak.

III- 1948 Savaşı sırasında ve öncesinde 1300 Filistin 
köyünden 550 kadarı neredeyse tamamen yok edile-
rek, Filistinlinin köyü, şehirlerdeki evlerinin ya tama-
men yıkılması ya da yeni gelen Yahudi göçmenlere 
verilmesi. Hukuki düzenlemelerle yerinden edilmiş 
Filistinlilerin geri dönüşü engellenerek, İsrail içinde 
kalanların da toprak satın almasının yasaklanması.

IV- İsrail’in 1950’lilerden bugüne her vesileyle Fi-
listinlileri mülksüzleştirmek için uğraşması. İsrail’in 
1953’te bir kanunla ordunun uygun gördüğü yerlerde 
güvenlik gerekçesiyle herhangi bir toprağa el koya-
bilmesi ve dolayısıyla Filistinlilerin yaşadığı bölgele-
rin birçoğunun etrafının askeri bölgelerle kuşatılma-
sı. Askeri bölgelerle kuşatılmadıysa etrafına Yahudi 
yerleşimcilerin yerleştirilmesi. Birçok yer arkeolojik 
alan, sit alanı ilan edilerek Filistinlilerin her fırsatta 
mülksüzleştirilmesi.

A-  I - II

B- Yalnız II

C-  I - III - IV

D-  III - IV

E-  I - II - III - IV



5 GENÇ MEMUR-SEN KUDÜS AKADEMİSİ    

13. Osmanlı, yönetimi boyunca pek çok belgede ya-
zışmada Kudüs ve Mescid-i Aksa’dan bahsederken 
çeşitli isimlendirmelere atıf yapmıştır.

Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi kullanılan 
isimlendirmelerden biri değildir? 

A- Kuds-i Şerif

B- Beytü’l Mukaddes

C- Beytü’l Makdis

D- Seb’a Haremullah

E- Sâlis-i Haremullah

14. Milattan önce -Kudüs’e girdiğinde- Kudüs’te ne-
redeyse bütün Yahudi eserlerini yerle bir eden, şehri 
darmaduman eden, Yahudileri sürgüne gönderen bir 
kısmını da katleden, Tevrat hafızlarını öldüren, ken-
disinin yönetiminde Tevrat metinlerinin, kutsal me-
tinlerin kaybolduğu Babil hükümdarı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A- Nebukadnezar (Buhtunnasır)

B- Kiros (Kyros)

C- Herod 

D- IV. Henry

E- I. Mary

15. Aşağıda İsrailoğullarının başlarına gelen liderle-
rin dönemleri verilmiştir.

Eski Ahit’e göre hangi dönemden sonra Hz. Davud’a 
saltanat devredilmiştir?

A- Samuel Dönemi

B- Hâkimler Dönemi

C- Yeşu Dönemi

D- Şelemo Dönemi

E- Talut Dönemi

16.   -  Hz. Ömer Efendimiz Kudüs’e, şehri devralma-
ya geldiğinde ‘Beytü’l Makdis Halkına’ başlıklı bir 
emanname vermiştir.

       -  Hz. Yakup(as)’un ikinci adı, lakabı; İsrail’dir.

        -  Hz. Davud(as)’ın ismi İbranicede ‘en çok sevi-
len kişi, göz bebeği’ anlamlarına gelmektedir.

     -  Hz. Davud(as); saltanatla nübüvveti şahsında 
birleştiren ilk peygamberdir.

      -  Hz. Musa(as); Kur’an- Kerim’de adı en fazla 
geçen peygamberdir.

       - Mekke’nin dört yüz kilometre kuzeyinde bulu-
nan, o dönemde Taif adıyla bilinen şehir daha sonra 
Medinetü’n Nebi - Peygamber’in Şehri sonra da el- 
Medinetü’l Münevvere - Nurlanmış Medine olarak 
adlandırılmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğru verilmiştir?

A- 3

B- 4

C- 5

D- 2

E- 6

17. Tarihsel sıralama içinde Kudüs’te Osmanlı döne-
minden bir önceki yönetim dönemi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A- Emeviler

B- Haçlılar

C- Memlûkler

D- Abbasiler

E- Fâtımîler
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18. Hristiyan kaynaklarına göre Kudüs’te Hz. İsa’nın 
Romalı askerlere yakalandığı, yakalandığında göz-
yaşı döktüğü bahçeye gözyaşı formunda bir kilise 
inşa edilmiştir. Bu açıdan bu alanın Kudüs’e gelen 
Hristiyanlar için önemi ve anlamı vardır ve Hristiyan 
âleminde büyük yankı uyandırmış bir yerdir.

Bahsi geçen bahçe ve o bahçe alanına inşa edilen 
kilisenin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?

A- Nergis Bahçesi - Rus Kilisesi

B- Getsemani Bahçesi - Milletler Kilisesi

C- Hurma Bahçesi - Doğuş Kilisesi

D- Meryem Ana Bahçesi - Mucize Kilisesi

E- Getsemani Bahçesi - Kıyame Kilisesi

19. 19 Temmuz 2018’de İsrail parlamentosu Knes-
set’ten çıkan ‘Yahudi Ulus-Devlet Yasası’ çok 
kritik bir oylama ile oylanan bir yasaydı ve birtakım 
kurallar getirdi.

I-  Yasaya göre iki tip vatandaş İsrail içerisinde olabi-
lecektir. Bu iki tip vatandaştan birincisi ve öncelikli 
esas vatandaş olan; Yahudiler ve İsrail vatandaşları-
dır. İkincisi ise ötekiler yani; Araplar olacaktır. Arap-
lar birincil vatandaş olmadıkları için ayrı bir sınıfa 
tâbi tutulacaklardır.

II-  Arapça resmi dil olmaktan çıkarılacaktır. Bu yeni 
yasaya göre tek bir dil resmi dil kabul edilecektir o 
da; İbranicedir.

III- Resmi tatil günleri yalnızca Yahudilerin dini gün-
lerine göre ayarlanacaktır.

Yukarıdaki yasa doğrultusunda çıkan kararlardan 
hangisinin ya da hangilerinin Filistinlilerin doğrudan 
sosyal hayatlarını etkilemesi beklenir?

A- Yalnız I 

B- I - II

C- II - III

D- Yalnız III

E-  I - II - III

20. Dünyanın birçok yerinde yaşayan kimseler İs-
rail’in işlemiş olduğu suçları yargı mekanizmasına 
taşıyabilir miyim taşıyabilirsem nasıl taşıyabilirim? 
sorusunu sormaktadır. Evet, Türkiye’de taşınabil-
mektedir çünkü Türkiye’nin şöyle bir mevzuatı var-
dır; …………………….. denilen bir düzenleme var-
dır ve Türkiye bu düzenlemeyi tanımış bir devlettir. 
Türk Ceza Kanun’a göre yabancı bir kişi tarafından 
ya da bir grup tarafından yabancı kişilere karşı ya-
bancı topraklarda işlenmiş suçlar; işkence, soykırım 
ve benzeri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kate-
gorisinde ise biz Türkiye mahkemelerine, savcılıkla-
rına bu suçların yargılanması için başvurma imkânı-
na sahibiz.

Yukarıda bahsi geçen düzenleme aşağıdakilerden 
hangisidir?

A- Yabancı Topraklarda İşlenmiş Suçlar düzenlemesi

B- Ortadoğu Yaptırım Gücü düzenlemesi

C- Evrensel Yargı Yetkisi düzenlemesi

D- Uluslararası Hukukçular Birliği Uygulamaları dü-
zenlemesi

E- Yurt Dışı Yaptırım düzenlemesi

21. İnsanlık ailesinin kolektif olarak ürettiği son 
yargı mekanizmasıdır. Savaş suçlarının, insanlığa 
karşı suçların yargılandığı bir mekanizmadır. Ruan-
da, Tokyo Mahkemesi, Nürnberg Mahkemesi ya da 
Yugoslavya Mahkemesi gibi özel çalışan bir mahke-
me değil vakıa özelinde kurulmuş bir mahkeme değil 
devletlerin, Roma Anlaşması denilen mahkemenin 
kurucu anlaşmasını imzalaması ile bütçesini, her şe-
yini yine devletlerin verdiği; hâkimleri, savcıları olan 
kendi mekanizması olan, binası olan yargılama ya-
pan ve yargılamaları da internetten bütün dünyanın 
gözü önünde gerçekleşen bir mahkemedir. Bu mah-
keme devletleri yargılamamaktadır kişileri yargıla-
maktadır.

Yukarıda özellikleri anlatılan mahkeme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A- Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

B- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

C- La Haye Sürekli Hakemlik Mahkemesi (PCA)

D- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

E- BM Uluslararası Hukuk Komisyonu (ILC)
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22. Ocak 2021 verilerine göre dünyada en çok kulla-
nan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin Amerika’dan 
sonra 2. Sırada yer aldığı sosyal medya platformu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A- YouTube

B- Instagram

C- Facebook

D- Messenger

E- Twitter

23. Ocak 2021 verilerine göre dünya çapında ya-
şanan eve kapanmaların hemen arkasından gerçek-
leşen, dünyadaki global dijitalleşmenin en yakın 
görülebildiği rakamlar şu şekilde oldu:  

Dünya nüfusu; 7.83 milyar

İnternet kullanıcısı; 4.66 milyar

Sosyal medya kullanıcısı; 4.20 milyar

Bu rakamlar dünya tarihinde bu sene ilk defa rekor 
kırdı.

Dünya’da  ………… milyon yeni kullanıcı internet 
kullanmaya başladı. Dünya tarihinde hiçbir zaman 
bir yıl içerisinde bu kadar artan bir internet kullanımı 
olmamıştı.

Türkiye’de yine 2021 verilerine göre  ……….. mil-
yon yeni sosyal medya kullanıcısı aramıza katıldı bu 
da dijital medya okuryazarlığı bakımından çok ciddi 
bir sıkıntı haline geldi.

Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangi-
leri ile doldurulmalıdır?

A- 65 - 10

B- 60 - 6

C- 496 - 6

D- 274 - 2

E- 316 - 6

24. Soğuk Savaş döneminde başlayan kalkınma iş-
birliği faaliyetleri vardır. 1960’lı yıllara gelindiğinde 
TİKA’nın öncülü denilebilecek kurumlar ortaya çık-
maya başlamıştır ve daha sonra da -özellikle 1980’ler-
den sonra- insani krizlere etkin cevap verebilmek 
adına dünyanın birçok ülkesi TİKA gibi kuruluşları 
tesis edip sahada faaliyetlerini göstermeye başlamış-
tır. Bu minvalde Türkiye’nin mevcut faaliyetlerinin 
tarihsel bağlamına dair Osmanlı medeniyetinde insa-
ni yardım diplomasisini anlatan, Osmanlı’dan geçmi-
şe dönük faaliyetlerle alakalı devlet arşivlerimizden 
envanter niteliğinde bir kitap çalışması yapılmıştır.

Bahsedilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A- Cihan Penâh

B- Hatt-ı Rikkat 

C- Kamûs-ı Türkî

D- Kitab- ı Bahriye

E- Tevârîh-i Âl-i Osman

25. TİKA’nın Filistin’deki faaliyetlerinin kurum-
sallaşması  …………. yılına tekabül etmektedir, bu 
yılda TİKA Filistin’deki faaliyetlerine kurumsal ofis 
aracılığıyla başlamıştır. TİKA Gazze’de ………… 
yılında İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılar 
ardından da Gazze’de bir irtibat ofisi açmıştır.

Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileri ile ta-
mamlanmalıdır?

A- 2001 - 2004

B- 2005 - 2012

C- 2010 - 2014

D- 2011 - 2017

E- 2012 - 2018
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26. TİKA biri Gazze’de; ‘Türkiye Filistin Dostluk 
Hastanesi’ adında biri de Batı Şeria’da olmak üze-
re Filistin bölgesinde iki hastane inşa etmiştir. Batı 
Şeria’nın …………. şehrinde bulunan hastane; yak-
laşık 50 bin kişiye hizmet veren 30 yatak kapasiteli 
bir hastanedir.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldu-
rulmalıdır?

A- El-Halil  B- Nablus

C- Tulkarim  D- Tubas

E- Cenin

27. TİKA’nın Gazze’de hayatlarını engelli olarak 
devam ettirmek zarureti olan insanların, hem mesle-
ki kabiliyetlerini geliştirmek hem de aynı zamanda 
mental anlamda da hayata tutunmalarına sebebiyet 
verecek bir ‘Engelli Mesleki Eğitim Merkezi’ projesi 
hayata geçirilmiştir. Bu projeye ………… adı veril-
miştir.

Aşağıdakilerden hangisi projeye verilen isimdir?

A- İrade B- İrfan C- İnci   
D- İstikbal E- Tuhfe

28. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Kudüs’te 
idareci olan Ahmed Macid merkeze gönderdiği bir 
raporunda Kudüs ve çevresinin nasıl anlaşıldığını 
veciz bir şekilde ifade etmiştir;

I-   ‘Cevalangâh-ı Musa’ diye tabir etmiştir yani: Hz. 
Musa’nın marangozluk yaptığı bölge.

II-  ‘Mehd-i İsa’ demiştir yani: Hz. İsa’nın doğduğu 
bölge.

III- ‘Menakıb-ı Mühimme-i İslam’ demiştir yani: 
İkinci kıblemizin olduğu bölge.

Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri doğru 
ifade edilmiştir?

A- I - II

B- I - III

C- Yalnız II

D- II - III

E- I - II - III 

29. Günde çok yüksek sayıda kişiye aş, yemek 
sağlanan, Kudüs’ün yerli ahalisine ekmek tahsi-
satları yapan, ihtiyaç sahibi kişilere, medrese öğ-
rencisine hocasına, camideki görevlisine kadar pek 
çok kişiye günlük yiyecek ve içecek istihkakı su-
nan günümüzde de hala hizmet vermeye devam 
eden bir vakıftır ve bir Osmanlı Sultanı hanım ta-
rafından vakfedilmiştir. Vakfın oldukça fazla mül-
kü vardır ve bu mülklerin sağladığı gelirler ara-
cılığıyla bu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
 
Yukarıda bahsedilen vakıf aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

 
A-  Selahiye Medresesi

B - Haseki Hürrem Sultan Vakfı

C-  Nahiv Kubbesi

D-  Tenkiziyye Medresesi

E-   El - Eşrefiye Medresesi

30. ……………….. cülus yıl dönümüne özel Filistin 
bölgesinin çeşitli yerlerinde saat kuleleri yaptırmıştır. 
Kudüs’e yaptırdığı saat kulesi; bölge İngiltere yöne-
timindeyken yıkılmıştır.

Filistin bölgesinin çeşitli yerlerine cülus yıl 
dönümünde saat kuleleri yaptıran Osmanlı padişahı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yavuz Sultan Selim

B- Kanuni Sultan Süleyman

C- III. Selim

D- II. Abdülhamid

E- II. Murad 
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Doğru Yanlış Soruları

31. 23 yıllık Risâlet döneminin yaklaşık 14,5 
yılı boyunca Müslümanlar gözlerinin önündeki, 
müşriklerinde kıymetini takdir ettikleri; tavaf ettikleri, 
şirke bulanmış bile olsa kurbanlıklarını kestikleri, 
içini ve dışını temiz tutmak için yarıştıkları kutsal bir 
mabet olan Kâbe yerine Müslümanlar Kudüs’e dön-
müşlerdir.

Doğru   -   Yanlış

32. Tarihte ilk kez Filistin bölgesi idari olarak Filis-
tin ismiyle Romalılar tarafından yönetilmiştir. Daha 
sonra İngilizlerin buradaki manda idaresini kurması-
na kadar olan zaman boyunca hiçbir zaman Filistin 
bir daha Filistin olarak idare edilmemiş, farklı dev-
letlere bağlı olarak idare edilmiştir. 

Doğru   -   Yanlış

33. İngilizlerin Fransızlardan farklı bir yönetim mo-
deli vardır; kendisi doğrudan yönetmek yerine yerel-
den kendine yakın adamları devşirir ve sanki yerel 
kendini yönetiyormuş gibi bir izlenim verir.

Doğru   -   Yanlış

34. İsrail’in kuruluşuna giden süreçte Hagana, İrgun 
ve Stern çetelerinin terör faaliyetleri önemli bir fak-
tör olmuştur. Hatta İkinci Dünya Savaşının sonuna 
doğru Hitler’in yenileceği kesinleşince bu çeteler, 
daha evvel Fransızlardan aldıkları askeri eğitimi ve 
silahları bu defa Fransızlara karşı kullanarak onlara 
savaş açmışlardır. 

Doğru   -   Yanlış

35. 1948 Savaşı’ndan sonra İsrail; Sina Yarımadası-
nı, Gazze’yi, Suriye’den Golan Tepelerini, Ürdün’ün 
elindeki Batı Şeria’yı ve Doğu Kudüs’ü işgal etmiş-
tir.

Doğru   -   Yanlış

36. Kudüs Eski Şehrin/ sur içi şehrinin en yüksek ya-
pısı Kayzer II. Wilhelm’e kilise yapılması için verilen 
arazilerden birine yapılan ‘Kurtarıcı İsa Kilisesi’dir.

Doğru   -   Yanlış

37. Kudüs’te Ortodoks varlığı çok çok azdır 
günümüzde de hala azdır. Daha çok Katolikler 
bölgeye hâkimdir, tarih boyunca da böyle olmuştur.

Doğru   -   Yanlış

38. Kudüs’te bulunan Kıyame Kilisesi; Protestanlar 
hariç tüm Hristiyanlarca kutsal olarak kabul edilen 
bir kilisedir.

Doğru   -   Yanlış

39. Kudüs’e Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
Selmân el-Fârisî ve Râbiatü’l Adeviyye’nin makamı 
yaptırılmıştır.

Doğru   -   Yanlış

40. Müslümanların Musa olarak zikrettiği, 
Yahudilerde veya İbranicede Moşe olarak zikredi-
len kelime ‘sulardan çekilip çıkartılmış’ anlamına 
gelmektedir. Hatta Yahudi kaynaklarında bu isimle 
alakalı bir benzetme yapılır; bebekken sudan çekilip 
çıkartılan Musa büyüdüğünde de milletini, kavmini 
sudan çekip çıkartmıştır. Bu benzetmeden; Hz. Mu-
sa’nın kavmini Kızıldeniz’den Sina Yarımadasına 
geçirmesi kastedilmektedir.

Doğru   - Yanlış
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Boşluk Doldurma Soruları

41. Kudüs 19. yüzyılın ortalarından itibaren artık 
mukaddesatı ile değil oradaki karışık durumdan 
dolayı önem kazanmaya başlamıştır yani bir ida-
re merkezi olarak ön plana çıkmış akabinde de bir 
idari merkez haline gelmiştir ve çok büyük bir bölge 
Kudüs’ten idare edilmiştir bunun en önemli sebebi; 
Kudüs’ün sınırında yer alan; ………………..’dır.

42. Kudüs’ün kutsiyetinden dolayı, üçüncü kutsal şe-
hir olmasından dolayı Osmanlı dönemi boyunca nor-
malde hac kervanıyla birlikte Hicaz’a, Mekke, Medi-
ne’ye gönderilen ……………….. oraya da (Kudüs’e 
de) gönderilmiş belli tahsisatlar ayrılmıştır.

43. Nureddin Mahmud Zengi’den bayrağı devralan 
Selahaddin Eyyübi, ……………….. yılında Ku-
düs’ün yönetimini Haçlılardan almıştır.

44. Osmanlı Devleti Filistin bölgesini hâkimiye-
ti altına aldıktan sonra; bölgede öncelikle nüfus 
değişti, şehirler daha güvenlikli bir hal almış oldu 
ve bu nüfusun artmasına sebep oldu. Örneğin; 
Gazze’de 1538 yılında Müslüman nüfus 38.017 iken 
……………….. yılında nüfus 55. 724 olmuştur.

45. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığının faaliyet alanı olarak görülebilecek üç önemli 
alan vardır, ilki: ……………… Türkleri ile ilgili po-
litikalar üretmek, kurumlar arası iletişimi sağlamak. 
İkincisi: Türkiye’yi takip eden, Türkiye’nin yaptıkla-
rıyla sevinen yapmadıklarıyla üzülen, bir kısmı bü-
yük bir medeniyet bakiyesi, gönül coğrafyası bakiye-
si olan topluluklara yönelik faaliyetler yönetmek. Bir 
diğer önemli husus ise: Türkiye Burslarıdır.

46. Hristiyanların en kutsal en mukaddes şehri Ku-
düs’tür, ikincisi de Kudüs’e yakın bir bölgede bulu-
nan Beytüllahim şehridir. Üçüncü kutsal mekân da 
……………… şehridir; bu şehirde de Hz. İsa’nın ir-
tibatlandırıldığı bazı eser vardır, o yüzden Hristiyan-
ların yeryüzündeki üçünü kutsal şehri olarak kabul 
edilir.

47. Filistin’in ……………… şehrinde Hz. İbra-
him(as)’ın Hz. Yakup(as)’ın, Hz. İshak(as)’ın ve eş-
lerinin kabirleri bulunmaktadır.

48. Şam Eyaleti’nin Güney Sancaklarında yani 
Filistin bölgesinin nüfus şemasına göre 1550 
yılında Müslümanların en fazla bulunduğu sancak  
……………….. sancağıdır.

49. İsrail güçleri ……………….. yılında Mescid-i 
Aksa’ya 20’den fazla büyük saldırı gerçekleştirmiş, 
postallarıyla girip Kıble Cami’nin mihrabına kadar 
ulaşmıştır. Bu yıl Mescid-i Aksa’ya en fazla ses gaz 
bombasıyla saldırıldığı yıl olmuştur.

50. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; “Oraya 
(Mescid-i Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın. Eğer 
oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandil-
lerinde yakılmak üzere oraya ……………….. gön-
derin.”

(Ebu Davud, Kitâbu’s-Salât,14)
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