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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

Tarihin Tanımı
İnsan topluluklarının geçmişteki ya-
şayışlarını, birbirleriyle olan ilişkile-
rini, meydana getirdikleri kültür ve 
uygarlıklarını yer ve zaman bildire-
rek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde 
belgelere dayanarak inceleyen bir 
bilimdir.

Tarih’in Özellikleri
1. İnsanlara özgüdür
2. Geçmişteki olayları anlatır.
3. Tekrarlanamaz.
4. Yaşanmış olayların deneyi ve

gözlemi yapılamaz.
5. Mutlak değildir, yeni belgeler

bulundukça bilgilerimiz değişe-
bilir. Kesin kanunları yoktur.

6. Olayların yer ve zamanını bildi-
rir.

7. Olaylar arasında neden-sonuç
ilişkisi kurar.

8. Farklı bilim dallarından yararla-
nır. 

9. Belgelerden yararlanır.

ÖRNEK SORU: 

Tarih biliminin kendine özgü bir yön-
temi vardır. Konusu, yaşanan tarih 
hakkında doğru bilgi vermek oldu-
ğuna göre, bu iş ancak, geçmişten 
günümüze yansıyan izlerin incelen-
mesiyle mümkündür. Diğer bir de-
yişle, yaşanan tarih hakkında bilgi 
veren her türlü belgenin değerlen-
dirilmesi gerekir.
Bu bilgiye bakılarak, tarih bilimi 
hakkında;
I. Belgelere dayanır.
II. Araştırma yöntemi bakımından

diğer bilimlerden farklıdır.
III. Geçmişten kalan her türlü mal-

zemeyi kaynak olarak kullanır.
yargılarından hangilerine ulaşıla-
bilir?

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

ÇÖZÜM: 

Tarihi diğer bilimlerden ayıran en 
önemli özelliği geçmişte yaşanan 
olayları incelemesidir. Tarihin ama-
cı geçmişte yaşanan olayların doğru 
bilgisine ulaşmak olduğu için, kay-
nak olarak belgelere dayanır.

Yanıt E

TEST • 1

1. Tarih; uzun ve kesintisiz bir süreç olmasına
karşın zamana, mekâna ve konuya göre üçe
ayrılmıştır. Bu durum araştırmayı ve öğrenme-
yi kolaylaştırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi konuya göre dü-
zenlenmiştir?

A) Tıp Tarihi
B) Anadolu Tarihi
C) XIX Yüzyıl Osmanlı Tarihi
D) Orta Çağ Avrupa Tarihi
E) Ön Asya Tarihi

2. İnsanın kökenini, uzun yıllar içindeki geliş-
mesini, oluşturduğu etnik yapılarını, fizik-
sel özelliklerini inceleyen, tarihe yardımcı
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnografya B) Epigrafya
C) Nümizmatik D) Sosyoloji
E) Antropoloji

3. Günümüzde uzaya ve evrene egemen olma
yolunda adımlar atan insanlığın, bu gelişimi-
nin kilometre taşlarının başında, MÖ 3200’de
Sümerlerin yazıyı bulmaları vardır.
Bu durumun önemini en iyi aşağıdakiler-
den hangisi açıklar?

A) İnsanın diğer canlılardan farklılığı, yazıyı
kullanmasıdır.

B) Yazı duyguların ifadesini sağlayan bir
araçtır.

C) Tarih yazının bulunmasıyla sona ermiştir.
D) Yazının bulunuşu, uygarlığın gelişimini

hızlandırmıştır.
E) Yazıyı bilen topluluklar, bilmeyenlere üs-

tünlük kurmuştur.

4. İnsanlar, ilk araçlarını aşağıdakilerden
hangisinden yararlanarak yapmışlardır?

A) Toprak B) Demir C) Bakır
D) Tunç E) Taş

5. Tunç Çağı’nda insanlar şehir devletleri kur-
muşlardır.
Bu gelişme,

I. Yönetim birimlerinin oluşması,
II. İdari yapının şekillenmesi,
III. Toplumsal kuralların oluşması,
IV. İlk kez göçebelikten yerleşik hayata geçi-

şin başlaması
sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) I,II ve III E) II, III ve IV

6. Yontma Taş, Cilalı Taş ve Maden Çağı’nın
başlangıç ve bitiş zamanları her bölgede aynı
zamanda olmamıştır.
Ortaya çıkan bu farklılıkların nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yer altı zenginlikleri
B) İklim ve coğrafi şartlar
C) Tarımsal arazilerin genişliği
D) Ulaşımın yetersizliği
E) Ticari ilişkilerin sınırlı olması

7. Diyarbakır Çayönü, Türkiye ve Avrupa’da bu-
güne kadar bulunmuş tarımın yapıldığı en eski
yerleşim yeridir. Burada ekim yapmaya yara-
yan araçlar ve değirmen taşları bulunmuştur.
Konya Çatalhöyük’te ise ileri bir uygarlık ya-
şanmıştır. Burası insanlık tarihinin ilk şehir
yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Çayönü’nde önemli geçim kaynağı hay-
vancılık olmuştur.

B) Anadolu çok eski dönemlerden beri önem-
li bir uygarlık merkezidir.

C) Çayönü’nde tarımsal faaliyetler görülme-
miştir.

D) Çayönü’nde, Çatalhöyük’ten daha üstün
bir uygarlık yaşanmıştır.

E)  Anadolu uygarlığının gelişmesine Türkle-
rin büyük katkısı olmuştur.

ÖRNEKTİR
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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

Tarihin Kaynakları
1. Yazısız Kaynaklar

 • Mağara resimleri yapılmış
 • Toprak ve kilden eşyalar
 • Mezarlar 
 • Silahlar vs.

2. Yazılı Kaynaklar
 • Tabletler
 • Kitabeler
 • Antlaşmalar
 • Her türlü yazılı belgeler

Tarih Çeşitleri
1. Genel Tarih: Toplumların eko-

nomik, siyasi sosyal tüm etkin-
liklerini inceler.

2. Ulusal Tarih: Her ulusun kendi 
tarihini inceler. (Türkiye Cum-
huriyeti İnkılap Tarihi gibi)

3. Uygarlık Tarihi: Toplumların 
Kültürlerini (Yönetim biçimi, 
hukuk, din, dil, ekonomik vs.) 
inceler.

4. Siyasi Tarih: Toplumların savaş 
barış (antlaşmalarını) gibi ilişki-
lerini inceler.

5. Bilim Tarihi: Bilimsel gelişme-
leri inceler.

Tarih Yazım Şekilleri (Tarzları)

1. Hikâyeci Tarih: Olayların anlatı-
mında hikâyeci bir tarz kullanılır.

2. Bilimsel Tarih: Olaylar neden ve 
sonuç ilişkisi kurularak incelenir. 

Tarihin Sınıflandırılması

1. Zamana göre sınıflandırma: İlk 
Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın 
Çağ gibi.

2. Mekâna göre sınıflandırma: Me-
zopotamya, Anadolu, Asya, Mı-
sır Tarihi gibi

3. Konuya göre sınıflandırma: Eko-
nomi, İsyanlar, Islahatlar, Yöne-
tim, Hukuk tarihi gibi

NOT: Tarihin sınıflandırılmasındaki 
amaç araştırmayı ve öğrenmeyi ko-
laylaştırmaktır.

8. Yontma Taş Çağı mağara insanlarının Tür-
kiye toprakları üzerinde yaşamış olduğu, 
Antalya’da “Karain Mağarası’nda” yapılan 
kazılar ve ele geçen bulgularla kanıtlanmış-
tır. Karain kazısını sonraki tarihlerde Beldibi, 
Öküzini (Antalya), Kadilni (Isparta) ve Saman-
dağı (Hatay) mağaralarındaki araştırmalar iz-
lemiş ve ele geçen bulgular, Yontma Taş Çağı 
insanının yaşadıkları ortamı ve o ortamın sı-
nırlarını kısmen ortaya koymuştur.
Bu bilgi aşağıdaki yargılardan hangisini 
doğrular niteliktedir?

A) İlk Çağ Anadolu uygarlığı doğu ve batı kül-
türlerinin etkisinde şekillenmiştir.

B) Tarih öncesinden itibaren Anadolu yaşam 
yeri olmuştur. 

C) Anadolu toprakları başka bölgelerden sü-
rekli göç almıştır.

D) Yontma Taş Çağı’nda Anadolu’da tarımsal 
faaliyetler başlamıştır.

E) Anadolu insanı diğer bölgelerden daha 
önce tarih devirlerini yaşamıştır.

9. I. İnsanlar mağaralardan çıkıp ovalara, ır-
mak ve göl kıyılarına yerleşmeye başla-
mışlardır.

II. Arpa ve buğday gibi yedikleri bitkileri üret-
meye çalışmışlardır.

III. Dayanıklı araç, gereç ve silah yapmak için 
madenleri kullanmışlardır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Cilalı 
Taş Çağı’na (Neolitik Çağ) aittir?

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

10. Bütün toplumlar Tarih Öncesi Devirlere aynı 
anda girmemişlerdir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Maden işlemenin zor olması
B) İklim koşullarının uygun olmaması
C) Toplumların gelişmişlik seviyelerinin fark-

lı olması
D) Avcılığın temel yaşam biçimi olması
E) Üretimin yeterli olmaması

11. Yontma Taş Çağı’nda ekonomik yaşam 
aşağıdakilerden hangisine göre belirlen-
miştir?

A) Hayvancılık
B) Avcılık ve toplayıcılık
C) Tarım
D) Madencilik
E) Sanayi

12. Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşa-
yışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve za-
man göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde 
belgelere dayanarak objektif bir biçimde in-
celeyen bir bilim dalıdır.
Bu tanımda yer alan yer ve zamanın belir-
lenmesi tarihçiye,

I. olayın geçtiği dönemin koşullarını dikka-
te almak,

II. olay hakkında kesin kanunlar saptamak,
III. olayın kendinden önceki ve sonraki olay-

larla bağlantısını kurmak
konularından hangilerinde fayda sağlaya-
cağı söylenebilir?

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

13. • Mezopotamya
• Anadolu
• Mısır
• Hint
İlk uygarlıkların yukarıda verilen yerler-
de kurulması aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir?

A) Bölgelerin coğrafi koşullarıyla
B) Yöneticilerin yetenekleriyle
C) Dinlerin birleştirici etkisiyle
D) Ordularının güçlü olmasıyla
E) Kavimlerin ırksal özellikleriyle

14. Anıtları ve anıtlar üzerindeki kitabeleri 
araştıran ve değerlendiren, tarihe yardım-
cı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji B) Antropoloji C) Kronoloji
D) Epigrafi E) Paleografi

Yanıtlar
1234567891011121314
AEDEDBBBCCBDAD
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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

Zaman çizelgesi 
H

z.

NOT 1: MÖ’deki tarihlerin sayısal 
değeri büyükse daha eski bir tarihi, 
sayısal değeri küçükse günümüze 
daha yakın bir tarihi gösterir.

NOT 2: MS’deki tarihlerin sayısal 
değeri küçükse eski bir tarihi, sa-
yısal değeri büyüdükçe günümüze 
daha yakın bir tarihi gösterir.

NOT 3: MÖ’deki bir tarih ile 
MS’deki bir tarih arasındaki farkı 
bulmak için verilen tarihler toplanır.

NOT 4: MÖ’deki iki tarih arasında-
ki süreyi bulmak için büyük olandan 
küçük olanın çıkarılması gerekir. 
Aynı durum MS tarihler için de ge-
çerlidir.

TARİHİN ÇAĞLARA 
AYRILMASI

Tarih Öncesi Devirler 
(Prehistorya)
Taş Devri Maden Devri 

1. Eski-Kabataş Çağı 1. Bakır Çağı
 (Paleolitik dönem) 2. Tunç Çağı
2. Yontmataş Çağı 3. Demir Çağı
 (Mezolitik dönem)  
3. Cilalıtaş Çağı
 (Neolitik dönem)

Tarih Çağları

İlk Çağ: Yazının bulunmasından 
(M.Ö.3200)-Batı Roma İmparator-
luğunun yıkılmasına kadarki olan 
dönemdir. (M.S.476)

TEST • 2
1. • Diyarbakır Çayönü’nde bulunan eserlerin 

Mezopotamya’daki eserlere,
• Tarsus ve çevresinde bulunan eserlerin Su-

riye’deki eserlere,
• Çanakkale Truva’da bulunan eserlerin Yu-

nanistan’daki eserlere benzedikleri gözlem-
lenmiştir.

Anadolu’nun farklı bölgelerinde görülen 
Tarih Öncesi Devirlerdeki bu durum, aşa-
ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Verimli topraklara sahip olmasıyla
B) Dış kültürlere kapalı bir bölge olmasıyla
C) Siyasi örgütlenmenin diğer bölgelerden 

daha geç olmasıyla
D) Doğu ve Batı kültürlerinden etkilenmesiyle
E) İnsanların aynı kökenden gelmesiyle

2. Cilalı Taş Çağı’nda toprak tarıma açılmış, bah-
çesi olan evler yapılmış, taş silahlar yerine ok 
ve yay kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgilere göre, Cilalı Taş Çağı ile 
ilgili,

I. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
II. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
III. Tarımsal üretim başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Tarih biliminin sınıflandırma yapmasındaki 
amaç; araştırma ve öğrenmeyi kolaylaştır-
maktır.
Aşağıdakilerden hangisi zamana göre ya-
pılmış bir sınıflandırma değildir?

A) XVIII. yüzyıl Osmanlı Gerileme Dönemi
B) Orta Asya Türk Tarihi
C) Türklerin X. yüzyılda kitleler hâlinde 

İslamiyet’e girmesi
D) 375 Kavimler Göçü’nün başlaması
E) XX. yüzyılda sömürge savaşlarının hız-

lanması

4. Orta Anadolu’daki bir yerleşim yerinde yapılan 
kazıda toprağın en alt katmanından üst kat-
manlara doğru sırasıyla, Yontma Taş, Cilalı 
Taş ve Bakır Çağı’na ait bulgularla tunçtan ya-
pılmış araç-gereçlere ve tabletlere ulaşılabilir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılabilir?

A) Tarih Öncesi Devirler her yerde aynı sıra 
içinde gerçekleşmiştir.

B) Tarih öncesi devirlerin tümü yaşanmıştır.
C) Daha uygar bir toplumdan etkilenilmiştir.
D) Yerli kavim, taş işçiliğinde geri kalmıştır.
E) Yöre insanı, bakır, kalay ve demir maden-

lerini işlemiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisinin Tarih Öncesi 
Devirler’in birbirinden ayırt edilmesinde 
belirleyici olduğu söylenebilir?

A) Toplumların birbirleriyle olan alışverişinde 
parayı kullanmaları

B) Kullanılan araç-gereçlerin gelişimi
C) Resmi yazışmalarda mühürlerin kullanıl-

ması
D) Yazılı hukuk kurallarının oluşması
E) Tarımsal üretime geçilmesi

6. Tarihî olaylar, yeri, tarihi ve mekânı saptanan 
ve daha kısa süreyi kapsayan gelişmelerdir. 
Olgu ise daha uzun süre içerisinde gerçek-
leşir. 
Buna göre,

I. İstanbul’un fethi, 
II. İslamiyet’in yayılması,
III. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi
gelişmelerinden hangileri olgu değildir?

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

ÖRNEKTİR
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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

Orta Çağ: M.S.476’dan-1453 İstan-
bul’ un Fethine kadar olan dönemdir.

Yeni Çağ: 1453’ten-1789 Fransız 
Devrimi’ne kadar olan dönemdir.

Yakın Çağ: 1789’dan zamanımıza ka-
dar olan dönemdir.

UYARI: Tarih yazı ile başlar. Bu-
nun nedeni doğruya en yakın bilgi-
lerin yazılı belgelerden öğrenilmesi 
ve bilgi birikiminin yazılı olarak ak-
tarılmasıdır. Yazı farklı bölgelerde 
farklı zamanlarda kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu da her toplumun tarih 
devirlerine farklı zamanlarda geçti-
ğini gösterir.

Tarihi, çağlara ayırarak incelenme-
sindeki amaç öğrenmeyi kolaylaş-
tırmaktır.

Tarih devirlerini çağlara ayırırken 
evrensel olaylar dikkate alınmıştır. 
Örneğin Fransız Devrimi bütün dün-
yayı etkilemiştir. 

ÖRNEK SORU: 

Mezopotamya’da yaşayanlar ta-
rım yapıp yerleşim yaşama geçip 
üretici hâle gelirken aynı dönemde 
Avrupa’da yaşayanlar henüz tarım 
yapmayı öğrenememişler ve yerle-
şik yaşama geçmemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangi-
sinin göstergesidir?

A) Avrupa medeniyetinin Mezopo-
tamya’ dan ileri olduğunun

B) Tarih çağlarının ilk defa Mezo-
potamya’ da başladığının

C) Uygarlıklar arasında kültürel et-
kileşimin yaşandığının

D) Tarih öncesi dönemlerin coğrafi 
açıdan farklılık gösterdiğinin

E) Medeniyetler arasında ticari iliş-
kilerin kurulduğunun

ÇÖZÜM: 

Avrupa’daki uygarlıkların birçoğunun 
tarıma geçmemelerine rağmen, aynı 
tarihlerde Mezopotamya’da bulunan 
uygarlıkların madeni kullanması, ta-
rih öncesi çağlara her toplumun aynı 
anda geçmediğini, coğrafi açıdan 
farklılıklar olduğunu gösterir.

Yanıt: D

7. Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki 
yaşayışlarını, ekonomik, sosyal, siyasal etkin-
liklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve 
zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde 
inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Fransız Devrimi’nin getirdiği en 
önemli ilkelerden biri olan ulusçuluk ilkesi, 
Avrupa devletlerinin azınlıkları kışkırtmasıy-
la, Osmanlı topraklarında yayılmaya başla-
mıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti’nin 
egemenliğinde yaşayan birçok ulus bağımsız 
olmuştur.
Yukarıda verilen durumda, tarihin tanımın-
da yer alan ögelerden hangisine yer veril-
memiştir?

A) İnsan toplulukları arasındaki ilişkiler
B) Olayların yaşandığı mekân
C) Olayların geçtiği zaman
D) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi
E) Toplumlar arasındaki siyasi etkileşimler

8. Çayönü, Anadolu’da üretimle ilgili bugüne ka-
dar bulunmuş en eski yerleşim yeridir. Burada 
orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları ele geç-
miştir. Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şe-
hir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.
Bu bilgilere göre Anadolu ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
B) Kent yaşamı vardır.
C) Tarım üretimi yapılmıştır.
D) Anadolu’da yazı kullanılmıştır.
E) Madenler kullanılmıştır.

9. Cilalı Taş Çağı’nda,

• sabanın bulunması,
• ok ve yayın bulunması,
• hayvanların evcilleştirilmesi
gelişmeleri,

I. tarımsal faaliyetlerin başlaması,
II. dinsel inançların oluşması,
III. doğaya hâkim olunması
durumlarından hangileri üzerinde etkili ol-
muştur?

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

10. İnsanlık tarihinin ilk buluşu kabul edilen 
ateş hangi dönemde bulunmuştur?

A) Cilalı Taş Çağı
B) Yontma Taş Çağı
C) Tunç Çağı
D) Bakır Çağı
E) Demir Çağı

11. Bir höyükte yapılan kazılarda, seramik sürahi 
takımları, altın gerdanlık, yüzük, küpe, eyer, 
koşum takımları ve taş değirmenleri gibi eş-
yalara rastlanmıştır.
Verilen bilgiye dayanarak araştırması ya-
pılan toplum için aşağıdakilerden hangisi 
kesin bir yargı olarak söylenemez?

A) Hayvanları evcilleştirmişlerdir.
B) Tarımsal ürünleri kullanmaktadırlar.
C) El sanatlarına ilgi duymuşlardır.
D) İhtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bu-

lunmuşlardır.
E) Bilim ve teknik alanında diğer uygarlıklara 

örnek olmuşlardır.

12. Aşağıdakilerin hangisi, Maden Çağı’na ait 
bir gelişmedir?

A) Ateşin bulunması
B) Seramik sanatının gelişmesi
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Hayvanların evcilleştirilmesi
E) Yerleşik hayata geçilerek ilk köylerin mey-

dana getirilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Yontma Taş 
Çağı’nın (Mezolitik) özelliklerinden biri 
değildir?

A) Mağara duvarlarına resimlerin yapılması
B) Tarım yapılarak doğaya egemen olunması
C) Ateşin kontrol altına alınıp; ateşten yarar-

lanılması
D) Taş ve kemikten araç-gereçler yapılması
E) Göçebe ve tüketici toplum yapısı görül-

mesi

Yanıtlar
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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER
Tarih öncesinin devirlere bölünme-
sinde esas ölçüt, kullanılan araç ve 
gereçlerdir.

• KABA TAŞ ÇAĞI: İnsanlık tarihi-
nin en uzun devridir. Bu dönem-
de henüz alet yapılmadığından 
insanlığın en ilkel devri olarak 
da bilinir.

• YONTMA TAŞ ÇAĞI:
1. Taşları yontarak, araç-gereç ve 

silah (taş balta) yaptılar. İlk alet 
yapılmıştır.

2. Avcılık ve toplayıcılık yaparak 
yaşamışlardır

3. Havaların soğuması sonucu 
mağaralara sığınmışlardır.

4. Mağara duvarlarına resimler çi-
zilmiştir.

5. Kadın ile erkek arasında ilk do-
ğal iş bölümü meydana gelmiş-
tir.

6. Anaerkil toplum yapısı görülür.
7. Göçebe yaşayış egemendir.
8. Ateş kullanılmaya başlamıştır.

CİLALI TAŞ ÇAĞI

1. Havaların ısınmasıyla buzullar 
erimiştir. Bu durum ise yerleşik 
yaşama uygun toprakların orta-
ya çıkmasına neden olmuştur.

2. Araç-gereçler ve silahlar (ok, 
yay, mızrak) daha kullanışlı hale 
getirilmiştir.

3. Tarımsal faaliyetler başlamıştır.

TEST • 3
1. Cilalı Taş Çağı’nda tarımla birlikte üretim faz-

lası ortaya çıkmıştır.
Üretim fazlasının ortaya çıkması aşağıda-
kilerden hangisine etki etmiştir?

A) Ateşin kullanılmaya başlamasına
B) Ticaretin başlamasına
C) Avcılığın terk edilmesine
D) Alet yapımının başlamasına
E) Çekirdek ailelerin ortaya çıkmasına

2. Tarih bilimi, öğrenmeyi kolaylaştırmak için ya-
zının bulunmasından günümüze kadar geçen 
zamanı çağlara ayırmıştır.
Tarih çağlarının devirlere ayrılmasında 
aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) Siyasal alanda görülen değişiklikler
B) Kültürel değişimler
C) İmparatorlukların yaşam süreleri
D) İnsanlığı etkileyen evrensel olaylar
E) Ekonomik etkinlikler

3. Tarih çağları yazının bulunmasıyla başlar. 
Tarih bilimi gerçekçi olmak zorundadır. Aksi 
hâlde tarihî olayların rivayetlerden ve masal-
lardan bir farkı kalmaz.
Buna göre, 

I. yazılı belgelerin çok eskiye dayanması,
II. yazılı kaynakların daha güvenilir olması,
III. yazılı belgelere dayanarak doğru bilgile-

re ulaşılması,
özelliklerinden hangilerinin önemi vurgu-
lanmıştır?

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

4. Tarih Bilimi, insan topluluklarının yaşam 
şekillerinin ve kültürel değişimlerinin ay-
dınlatılmasında, aşağıdaki bilim dallarının 
hangisinden yararlanır?

A) Diplomasi  B) Nümizmatik
C) Kronoloji D) Ekoloji
E) Antropoloji

5. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda, 
toprağın çeşitli katmanlarında taştan yapıl-
mış aletler, kumaş parçaları, çanak–çömlek 
kırıkları, bakır ve demirden yapılmış aletler bu-
lunmuştur.
Yukarıdaki bilgiye göre bu yerleşim yerin-
de aşağıdaki devirlerden hangisinin ya-
şandığına dair bir kanıt yoktur?

A) İlk Çağ B) Bakır Çağı
C) Cilalı Taş Çağı D) Yontma Taş Çağı
E) Demir Çağı

6. Diplomatik bilimi, devletlerin iç ve dış yazış-
malarını, bu yazışma belgelerinin türlerini, 
şekillerini, konularını ve dillere göre antlaşma 
metinleri arasındaki farkları inceler.
Buna göre,

I. Sevr Antlaşması’nın Osmanlıca ve İngiliz-
ce metinleri arasındaki farklılıklar,

II. kralların yayınladığı buyruklar,
III. mezar taşları
konularından hangileri diplomatik bilimin 
alanı içinde yer almaz?

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

7. Tarihçi Ahmet İnam “Kendinizden hiç bir şey 
katmadan, belgeyi belge olarak konuşturdu-
ğunuzda bilimsel tarih yazıcılığını başarmış 
olursunuz.” demektedir.
Bu bilgilere göre, Ahmet İnam tarihin han-
gi yöntemine vurgu yapmıştır?

A) Tenkit etme
B) Tahlil etme
C) Sınıflandırma
D) Kaynak arama
E) Sentez yapma

8. Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen yazı 
ilk kez aşağıdaki bölgelerden hangisinde 
kullanılmıştır?

A) Mezopotamya B) Mısır 
C) Anadolu D) Çin 
E) Hindistan
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TARİH BİLİMİ VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

UYARI: İnsanların yerleşik yaşa-
ma geçmesinde en önemli etken, 
buzulların erimesiyle, tarımın baş-
lamasıdır. Böylece insanlar, ihtiyaç-
larını üretmeye başladığı için sürekli 
yer değiştirmek zorunda kalmamış 
ve özellikle su kenarlarına yerleş-
mişlerdir. 

4.  İlk köyler kurulmuştur.

5. Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

6. Sosyal sınıfların ortaya çıkma-
sıyla kölelik ortaya çıkmıştır.

7. Değiş-tokuş yoluyla ticaret baş-
lamıştır.

8. Tekerlek bulunmuştur.

9. Çanak; çömlek yapımı ve sera-
mik sanatı gelişmeye başlamış-
tır.

10.Anaerkil aile yapısı vardır.

UYARI: Ticaretin başlamasında en 
önemli etken ihtiyaç fazlası üretim 
yapılmasıdır. İnsanlar kendi ihtiyaç-
larından fazla ürettikleri ürünleri, 
yine başka bir topluluğun ürettiği 
fazla bir ürünle değiştirerek tica-
ret yapmaya başlamışlardır. Ticare-
tin gelişmesi de farklı toplulukların 
-toplumların- birbirlerinden her ba-
kımdan etkilenmelerini sağlamıştır.

MADEN ÇAĞI

Bakır, Tunç, Demir Devri olmak üze-
re üçe ayrılır. İlk kullanılan madenler 
bakır, altın ve gümüştür. Madenle-
rin miktarı azaldıkça değeri artar. 
Demirden araç-gereç yapan bir uy-
garlık, bakırdan aletler kullananlara 
göre daha gelişmiştir.

• Bu dönemde ilk şehir devletleri 
kurulmuştur.

• Ataerkil aile yapısı ortaya çık-
mıştır.

• Dönem içinde yazının bulunma-
sıyla tarih devirlerine geçilmiştir.

9. Tarih öncesi dönemlerin tarihî devirlere 
göre daha uzun yaşanmasında,

I. bilgi birikiminin yetersizliği,
II. kültürel etkileşimin yoğun olmaması,
III. yerleşik kültürün başlaması
gibi unsurlardan hangileri etkili olmamış-
tır?

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

10. Tarih bilim dalı, araştırılıp bulunan belge-
leri incelerken,

I. tasnif,
II. tahlil,
III. terkip
yöntemlerinden hangilerini kullanır?

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

11. Tarihsel olgu, etkileri bakımından süreklilik 
gösterir ve sonuçları uzun süre devam eder.
Olay ise, belirli mekânda ve belirli bir zaman 
diliminde gerçekleşmektedir.
Bu bilgilere göre aşağıda verilenlerden 
hangisi bir olaydır?

A) Anadolu’nun Türkleşmesi
B) Türklerin Müslümanlaşması
C) Hristiyanlığın yayılması
D) Haçlı Seferleri’nin yapılması
E) Ulusal devletlerin kurulması

12. Bir ulusu, toplumu harekete geçirerek 
millî birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi 
amaçlayan tarih yazım tarzı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Siyasi Tarih B) Öğretici Tarih
C) Hikâyeci Tarih D) Araştırmacı Tarih
E) Genel Tarih

13. Cilalı Taş Çağı’nda insanlar, hayvanları ev-
cilleştirmişler ve su kenarlarında tarımsal fa-
aliyetlere başlamışlardır. Üretimde ihtiyaç 
fazlası ortaya çıkınca bunları diğer toplumlar-
la takas etmişlerdir.
Yaşanan bu gelişmelerin sonuçları arasında,

I. yerleşik yaşam biçiminin önemini kaybet-
mesi,

II. tüketici toplum anlayışının terk edilmeye 
başlaması,

III. özel mülkiyet anlayışının belirmesi,
IV. ticari etkinliklerin başlaması,
V. kültürel etkileşimin hızlanması

gelişmelerinden hangisinin yer aldığı söy-
lenemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

14. Tarih Öncesi Devirler, aşağıdaki gelişme-
lerden hangisiyle sona ermiştir?

A) Devletin ortaya çıkmasıyla
B) Yazının bulunmasıyla
C) Üretim faaliyetinin başlamasıyla
D) Madenlerin kullanılmaya başlanmasıyla
E) Yerleşik yaşama geçilmesiyle

15. Tarih Öncesi Devirler için, aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi doğru kabul edilemez?

A) İnsanların yaşadığı en uzun dönemlerdir.
B) Yazılı edebiyat oluşmamıştır.
C) Araç ve gereçler ilkeldir.
D) Her bölgede aynı kültür seviyesinde ya-

şanmıştır.
E) Demir Çağı en ileri aşamadır.

16. Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilim dal-
larından hangisinin inceleme alanı doğru 
verilmemiştir?

A) Nümizmatik: Eski paraları inceler.
B) Paleografya: Olayların oluş sırasını ince-

ler.
C) Filoloji: Dünya üzerinde var olan dilleri in-

celer.
D) Sosyoloji: Toplumların oluşturduğu kurum 

ve kuruluşları inceler.
E) Epigrafya: Anıtlar üzerindeki yazıları ve ki-

tabeleri inceler.

Yanıtlar
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İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

İlk Çağ yazının bulunmasıyla başlar 
(MÖ 3200), Kavimler Göçü sonunda 
Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıl-
masıyla son bulur (MS 476). 

• İlk Çağ’da uygarlıklar nehir ve 
deniz kenarlarında kurulmuştur.

•  Üretici ve yerleşik ilk uygarlık-
lar Mezopotamya ve Anadolu’da 
kurulmuştur. Bunun nedeni:

1. İkliminin ve coğrafi koşulların 
yaşamaya uygun olması, 

2. Göç yolları üzerinde olmalarıdır.

• Mezopotamya’da taş olmadı-
ğı için mimari eserler daha çok 
kerpiçten yapılmıştır. Bu eserler 
dış etkenlerle yıkılmış ve günü-
müze çok fazla eser kalmamıştır. 
Anadolu ve Mısır’da ise mimari 
eserler taştan yapılmıştır.

• Mezopotamya’da kurulan uy-
garlıklar: Sümerler, Akadlar, 
Babiller, Elamlar, Asurlular.

• Anadolu Uygarlıkları: Hititler, 
Frigler, Urartular, Lidyalılar ve 
İyonlar.

• Akdeniz Uygarlıkları: Mısır, İb-
raniler ve Fenikeliler.

• Ege ve Avrupa Uygarlıkları: Gi-
rit (Miken), Yunan, Roma ve Ma-
kedonya (Helenizm).

Yönetim biçimleri:
İlk Çağ’da genellikle mutlak monar-
şik bir yönetim vardır. Krallar aynı 
zamanda Tanrı’nın yeryüzündeki 
gölgesi sayılmıştır(Tanrı-Kral). Bu 
nedenle teokratik bir yönetim anla-
yışı vardır. Ancak İyonlar, Yunanlı-
lar ve Roma’da demokrasi yönetimi 
de görülmüştür. Bu devletlerde soy-
lular yönetime katılmıştır. (Aristok-
ratik Cumhuriyet). Yunanistan’da 
Dört yüzler ve Beş yüzler meclisi, 
Roma’da ise soylulardan oluşan Se-
nato ve halk temsilcilerinden oluşan 
Kuriata Meclisi vardır. (Köleler ve 
kadınlar yönetime katılamamıştır.)
İlk Çağ’da genellikle merkeziyetçi 
devlet anlayışı vardır. 

TEST • 1

1. İlk Çağ’da Anadolu’da ekonomik hayatın te-
melini, tarım ve hayvancılık teşkil etmekteydi. 
Topraklar kral adına ekilirdi. Bazı dönemlerde 
özel mülkiyetin var olduğu görülmektedir. Baş-
ta çavdar, buğday ve arpa olmak üzere çeşit-
li tarım ürünleri, meyve ve sebze yetiştirilirdi. 
Ayrıca hayvancılık da gelişmişti. Ekonominin 
önemli bir kaynağı da yer altı zenginlikleriydi.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Yerleşik yaşam vardır.
B) Tahıl üretimi vardır.
C) Ticaret çok gelişmiştir.
D) Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
E) Madencilik gelişmiştir.

2. İlk Çağ uygarlıklarında site ya da ülke yöne-
ticilerinin sivil idari gücün temsilcisi olma ya-
nında; askeri, adli ve dini görevleri de kendi 
şahıslarında topladıkları görülmüştür.
Böyle bir uygulamanın nedeni aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

A) Çok tanrılı bir dinsel inanışın yaygın ol-
ması

B) Ticaretin temel ekonomik etkinlik olması
C) Merkezi otoritenin güçlü tutulmak isten-

mesi
D) Toplumu oluşturan grupların sınıfsız bir 

yapıya sahip olması
E) Halkın yönetiminde söz sahibi olması

3. Aşağıda İlk Çağ’da gerçekleşen bazı olaylar 
verilmiştir.
Bunlardan hangisi kendi alanlarından ilk 
örnek sayılamaz?

A) Lidyalıların ticaret hayatında parayı kul-
lanmaları

B) Hititlerle, Mısırlılar arasında Kadeş 
Antlaşması’nın yapılması

C) Sümerlerin çivi yazısını kullanması
D) Mısırlıların güneş takvimini kullanması
E) Babil Kralı Hammurabi’nin yazılı yasalar 

yapması

4. İlk Çağ’da Fenikeliler, Akdeniz kıyısında bu-
lunan Anadolu, Mezopotamya ve Mısır gibi 
uygarlıklarla alışverişte önemli rol oynayarak, 
Ön Asya uygarlığının gelişmesine katkı sağ-
lamışlardır.
Fenikelilerin aşağıdaki hangi özelliğinin 
bu etkinliği gerçekleştirmelerinde daha 
fazla rol oynadığı söylenebilir?

A) Deniz ticaretiyle uğraşan bir toplum olma-
ları

B) Bölgede barışçı bir politika izlemeleri
C) Alfabeyi kullanan bir toplum olmaları
D) Kent devletleri halinde yaşamaları
E) Akdeniz’de siyasi birliği kurmaları

5. İlk Çağ’da Atina Arhonlarından (Devlet 
Başkanı) Solon;
• Borç yüzünden köleliğe düşenlerin borçla-

rını silmiş ve halkı gelirine göre sınıflandır-
mış,

• Dört Yüzler Meclisi’ni açmış, yıllık beş yüz 
kile buğday üretenlerin Arhon olabileceğini,

• Yıllık dört yüz kile buğday üretenlere seç-
me-seçilme hakkı, yüz kileden, dört yüz ki-
leye kadar üretenlere ise sadece seçme 
hakkına sahip olabilmelerini kararlaştırmış

• Yüz kileden daha az üretenlere ise seçme-
seçilme hakkı tanımamıştır.

Buna göre; Solon Reformları’nın amaçları 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ekonomik nedenlerle köleleşmenin önü-
ne geçmek

B) Halkın zengin olanlarını yönetime katmak
C) Sınıf ayrılığını yasalarla düzenlemek
D) Sınıf ayrılığını tümüyle ortadan kaldırmak
E) Herkesin toplumsal statüsünü (yerini) ge-

lirine göre belirlemek

6. İlk Çağ’da Mezopotamya’daki bazı uygarlık-
larda, ölümden sonra yaşamın varlığını kabul 
etmeyen çok tanrılı dinsel inanış vardı.
Bu durum, Mezopotamya’da aşağıdaki 
alanlardan hangisinin gelişmesini engel-
lemiştir?

A) Kara Ticareti B) Tarım 
C) Bilim D) Kamu Hukuku 
E) Mezar kültürü
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Hititler önceleri feodal derebeylik-
lerden oluşmuşken, sonra derebey-
leri görevlerinden alınıp yerlerine 
valiler atanmıştır. Böylece merke-
zi yönetim güçlenmiştir. Ayrıca 
Hititler’de soylulardan oluşan Pan-
kuş adında bir meclis vardır. Bu 
mecliste hükümdarın eşi Tavanan-
na unvanıyla yönetime katılmıştır.

İlk Çağ’da Hukuk

İlk yazıl ı kanunlar Sümerler 
Dönemi’nde hazırlanan Urugaki-
na Yasalarıdır. Bu kanunlar insan-
cıldır ve cezalar hafiftir. Babiller 
Dönemi’nde hazırlanan Hammu-
rabi Yasaları kısasa kısas esası-
na dayanır. Yunanistan’da yapılan 
Drakon yasaları çok ağırdır. So-
lon toplumu gelirine göre sınıfla-
ra bölmüş ve soyluları yönetime 
katmış ve Dört Yüzler Meclisi-
ni oluşturmuş, Klistenes ise borç 
yüzünden köle olanları özgürleş-
tirmiş ve eşitliği sağlamaya çalış-
mış, Beş Yüzler Meclisini açmıştır. 
Roma Dönemi’nde sosyal sınıflar 
arasındaki mücadele 12 Levha Ka-
nunlarının hazırlanmasına neden 
olmuştur. Bu kanunlar bugünkü Mo-
dern Hukuk’un temelidir. Anadolu’da 
Hititler aile hukuku (medeni hukuk) 
yapmışlardır. Frigler ise tarımı ve 
hayvancılığı koruyan yasalar yap-
mışlardır.

Yorum: Her uygarlık ekonomik uğ-
raşlarını yasalar ile güvence altı-
na almıştır.

7. Fenikeliler ticari faaliyetleri sırasında Mısır ve 
Mezopotamya’nın her alanındaki bilgi birikimi 
ve kültürünü Akdeniz havzasına yaymışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt 
olarak gösterilebilir?

A) Koloni denilen liman kentlerini kurmaları
B) Fenikelilerin cam eşya yapımında ileri git-

meleri
C) Şehir devletleri halinde yaşamaları
D) Dağınık bir ülke olan Lübnan’da bulunma-

ları
E) İyon ve Yunanlıların, Fenike alfabesini kul-

lanması

8. Hitit ve Mısırlılar arasında Suriye ticaret yol-
larını ele geçirmek için yapılan Kadeş Sava-
şı sonucunda, Kadeş Antlaşması (MÖ 1280) 
imzalanmıştır.
Bu antlaşmanın dünya tarihi açısından 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da tarih çağlarını başlatması
B) Hititlerin Ön Asya ticaret yollarına egemen 

olmalarını sağlaması
C) Mısır’da yönetim değişikliğine yol açması
D) İlk yazılı antlaşma olması
E) Taraflar arasında uzun bir barış sürecini 

başlatması

9. • Mezopotamya’da taşın az bulunması, evle-
rin kerpiç ve ağaçtan yapılmasına,

• Çin’de madenin az bulunması, Çin halkını 
seramik yapımına ve ipekli kumaş üretme-
ye yöneltmiştir.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en önemli 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar kolay işlenebilir madenleri tercih 
etmişlerdir

B) İnsanlar taş ve madenleri işleyecek bilgiye 
sahip değillerdir.

C) Uygarlıklar arasında kültürel etkileşim ol-
muştur.

D) Bölgesel şartlar, uygarlıkların oluşumunda 
ve gelişiminde etkili olmuştur.

E) Eşya yapımında ilk olarak taş ve demir kul-
lanılmıştır.

10. Büyük İskender’in Asya seferinin kültürel 
alanda en önemli sonucu aşağıdakilerden 
hangisi olmuştur?

A) Pers İmparatorluğu’nun sona ermesi
B) İyon şehir devletlerinin sona ermesi
C) Helenizm uygarlığının ortaya çıkması
D) Uluslararası ticaretin gelişmesi
E) Siyasi birliğin sağlanması

11. • Sümerler Ziggurat adı verilen tapınakların 
yedinci katını gözlemevi olarak kullanıp ast-
ronomi çalışmalarını başlatmışlardır.

• Mısırlılar, ölümden sonra ahirete inanmışlar 
ve buna bağlı olarak tıp ve mumyacılıkta ge-
lişmişlerdir.

Bu bilgilere göre; İlk Çağ’da bilimin geliş-
mesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi-
nin etkisinden söz edilebilir?

A) Toplumsal sınıflar
B) Dini inanışlar
C) Coğrafi koşullar
D) Devletin ekonomik yapısı
E) Yönetim biçimi

12. İlk Çağ’da çok tanrılı dinlerin ortaya çık-
masında,

I. doğa olayları,
II. toplumların kendileri için önemli gördükle-

rini, Tanrı olarak nitelendirmeleri,
III. toplumsal birikimin artması
gibi nedenlerden hangileri etkili olmuş-
tur?

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

13. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uy-
garlıklarının özelliklerinden biri değildir?

A) İlk kez yazıyı kullanmaları ve ilk yazılı ka-
nunları yapmaları

B) Despotik krallıkları kurmaları
C) Dinsel hukuk anlayışını egemen kılmaları
D) Egemenliği Tanrılara dayandırmaları
E) Doğrudan demokrasiyle yönetilmeleri

Yanıtlar
12345678910111213
CCEADEEDDCBCE

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



11

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
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İlk Çağ’da Dini İnanış

İlk Çağ’da genellikle çok tanrı-
lı inanç vardır. Mısır, Anadolu ve 
Mezopotamya’da ahiret inancı var-
dır. Fakat Mezopotamya’da ahiret 
inancı zamanla kaybolmuştur.

İlk kez İbranilerde tek tanrılı din 
olan Musevilik ortaya çıkmıştır 
(MÖ 1440).

Sümerler yedi katlı Ziggurat adında 
tapınak yapmışlardır. Zigguratların 
en üst katı gözlemevi olarak kullanıl-
mıştır.(Ay takvimini yapmışlardır.)

Hititlerde ölümden sonra tanrı-
ya hesap verme düşüncesi Hitit 
Analları’nın (yıllıkların) yazılmasına 
neden olmuştur. Böylece Tarih Ya-
zıcılığı başlamıştır. Hititler bu yıllık-
larda, galibiyetleri kadar yenilgilerini 
de yazmışlardır. Bu da objektif tarih 
anlayışına uygundur.

TEST • 2
1. Tarihte, özgür düşünce ve bilimsel düşün-

cenin doğuşu aşağıdakilerden hangisi dö-
neminde görülmektedir?

A) Hititler B) Frigler 
C) Lidyalılar D) İyonyalılar 
E) Urartular

2. İnsanların yaşantılarındaki önemli gelişmeler, 
insan ihtiyaçlarının zorunlu bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı des-
tekler nitelikte değildir?

A) Sümerlerde mabetlere getirilen ürünlerin 
kaydedilmesinin çivi yazısını ortaya çıkar-
ması

B) Mısır’da Nil Nehri’nin taşma zamanının he-
saplanması sonucu güneş takviminin ya-
pılması

C) M.Ö. VII. yüzyıllarda ticaret hayatını kolay-
laştırmak ve canlandırmak için Lidyalıların 
parayı icat etmesi

D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması 
için yazılı hukukun ortaya çıkması

E) Dini inançlar sonucu yerleşik yaşamın 
sona ermesi

3. • Dinlerinin etkisi ile bugünkü tıp biliminin ge-
lişmesine katkı sağlamışlar.

• Batı Anadolu’da kurulmuş bir İlk Çağ uy-
garlığıdır. Bilimsel düşüncenin gelişmesin-
de önemli katkıları vardır.

• İlk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardır.
Yukarıdaki özellikleri verilen devletlerin 
sıralanması, aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) Roma – İyon    – Sümer 
B) Mısır – İyon    – Sümer
C) Hitit – İyon    – Sümer
D) Sümer – Mısır    – İyon
E) Yunan – İyon    – Mısır

4. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da 
Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri 
değildir?

A) Elamlar B) Lidyalılar  C) Hititler 
D) Urartular E) Frigyalılar

5. Lidyalıların, Sard ile Mezopotamya’da 
Ninova’yı birbirine bağlayan Kral Yolu’nu 
yapmaları ve bu yola önem vermeleri han-
gi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

A) Perslerle savaş durumunda olmalarından
B) Ticareti canlı tutmak istemelerinden
C) Yol yapım tekniğini geliştirmelerinden
D) Ulaşımın önemini kavramalarından
E) Bayındırlık çalışmalarına önem vermele-

rinden

6. Makedonya Kralı Büyük İskender, Hindistan 
Seferi’ne çıkarken yanına bilim adamlarını da 
almıştır. Büyük İskender, Makedonyalı bilim 
adamları ile fethedilen yerlerdeki bilim adam-
larının birlikte çalışmasını sağladı. Bu sefer 
sonucunda, Doğu ve Batı Kültürleri’nin birbi-
rini etkilemesi ile bilimde, siyasi yapıda, mi-
maride ve yönetim yapısında yeni anlayış ve 
uygulamalar ortaya çıktı. Böylece Helen Uy-
garlığı doğdu.
Yalnız bu bilgilere göre,

I. Değişik uygarlıkların sentezi sonucu yeni 
bir uygarlık meydana gelmiştir.

II. Doğrudan demokrasi yönetimi egemen ol-
muştur.

III. Bilimin gelişmesine uygun bir ortam doğ-
muştur.

sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

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

7. Suriye, Anadolu, Mısır ile ticaret yapan ve 
Hindistan’a kadar giden Mezopotamyalı tüc-
carlar, Hindistan’dan getirdikleri malları ke-
reste ve maden karşılığında değiştirmişlerdir.
Verilen bu bilgilere bakarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Mezopotamya’da siyasi birlik sağlanmıştır.
B) Toplumlar arasında ticari ilişkiler gelişmiş-

tir.
C) Bazı ihtiyaçlar ticareti zorunlu kılmıştır.
D) Uzak bölgelere ulaşımı olanaklı kılacak 

araçlar oluşturmuşlardır.
E) Takas yöntemine dayalı bir ekonomik ya-

şam vardır.
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Yazı

• İlk yazı Sümerler tarafından bu-
lunan Çivi yazısıdır.

•  Mısırlılar hiyeroglif (resim yazı-
sını) kullanmıştır.

•  Fenikeliler harf yazısını kullan-
mışlar, İyon, Yunan ve Roma-
lılar harf yazısını geliştirerek 
Latin alfabesine dönüştürmüş-
lerdir.

Yorum: İlk Çağ’da yaratılan kültür ve 
uygarlık eserleri göç, savaş, ticaret 
vb. yollarla başka toplumlarca öğ-
renilmiş ve geliştirilmiştir. (Örneğin, 
takvim, yazı vb) Bu da uygarlığın bir 
kavmin değil, birçok toplumun ortak 
ürünü olduğunu gösterir.

Ekonomi

İlk Çağ’da su kenarları ve verim-
li topraklarda tarım, dağlık araziye 
sahip bölgelerde ise hayvancılık ve 
ticaret gelişmiştir. 

Asurlular ticareti kara yoluyla yapar-
ken, Fenike, İyon, Yunan ve Roma 
uygarlıkları deniz ticareti alanında 
gelişme göstermiştir. 

Kral yolu üzerinde kurulan Lidyalılar 
bir değişim aracı olarak ilk kez para-
yı bastırmışlardır. 

Asurlu tüccarlar Kayseri Kültepe’de 
Karum adı verilen koloni kurmuş-
lardır. Bu ticaret sonucunda yazıyı 
Anadolu’ya taşımışlardır. (Asur çivi 
yazıları)

Yorum: Yazı Anadolu’da Mezo-
potamya’ ya göre daha geç kulla-
nılmıştır. Bu da Anadolu’da tarih 
devirlerine daha geç geçildiğini 
gösterir.

8. İlk Çağ’da Mısırlılar tarımla uğraşmışlar ve Nil 
Nehri’nin taşıp tarıma zarar vermesi nedeniy-
le, bazı çalışmalar yapmış ve bunun sonunda 
astronomi, geometri ve matematiğin gelişimi-
ne katkıda bulundular.
Bu çalışmaları, aşağıdakilerden hangisi-
nin gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Tıp biliminin doğması
B) Heykeltıraşlığın ilerlemesi
C) Güneş takviminin yapılması
D) Mumyacılığın gelişmesi
E)  Eczacılık biliminin gelişmesi

9. Romalılar, yaptıkları yollar ve köprülerle 
Anadolu’da ulaşımı kolaylaştırdılar. Her kentte 
stadyum, tiyatro, belediye binaları, hamamlar, 
kütüphaneler, Agora denilen büyük meydanlar 
yaptılar. Fakat Romalılar, Anadolu’ya yerleş-
mediler. Bu nedenle yerli kültürler yaşamaya 
devam etmişlerdir.
Buna göre Romalılar ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğru bir yargı değildir?

A) Anadolu’da asimilasyon yapmamışlardır.
B) Eğitime önem verip geliştirmeye çalıştılar.
C) Sosyal etkinliklere önem verdiler.
D) Anadolu’da demokrasiye son verdiler.
E) Mimari, teknik ve kültürel alanda çalışma-

lar yaptılar.

10. Yunanlılar, Akdeniz ve Karadeniz’in çeşitli yer-
lerinde koloniler kurmuşlardır. Yeni yerleşim 
merkezleri olan bu koloniler, siyasi ve ekono-
mik yönden bağımsız olup, bir tür yeni polis-
lerdir (Şehir devletleridir).
Bu kolonilerin kurulmasının sonuçları ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yunanistan’ın zenginleşmesi
B) Yunan kültürünün yayılması
C) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
D) Yunanistan’ın koloniler sayesinde, dış kül-

türlerden etkilenmesi
E) Yunan siyasi birliğinin sağlanması

11. Eski Yunan mitolojisinde görülen “Tanrıla-
rın Tanrısı Zeus” kavramı aşağıdakilerden 
hangisinin doğrudan bir göstergesi ola-
bilir?

A) Yönetimdeki dinin etkisinin
B) Çok Tanrılı inanç sisteminin
C) Tarih bilimindeki gelişmenin
D) Toplumsal eşitliğin
E) Tarıma dayalı bir ekonominin

12. Ege’de en eski uygarlık merkezlerinden biri 
Girit’te ortaya çıkmıştır. Bu uygarlığın merke-
zi Knossos’tur. Knossos Sarayı’nın etrafında 
surlar yoktur.
Bu durum Girit’in,

I. güçlü bir donanmasının olması,
II. barışçı politika izlemesi,
III. demokratik bir yönetiminin olması
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

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

13. İlk Çağ’da Orta Asya’dan kuraklığın başla-
ması, su kaynaklarının azalması ve toprağın 
çölleşmesi sonucu Mezopotamya’ya göçler 
başlamıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Mezopotamya’nın tarıma elverişli olmadı-
ğına

B) İlk insanların Orta Asya’da yaşadığına
C) Orta Asya’da tarımla uğraşılmadığına 
D) Mezopotamya uygarlıklarının tümünün 

Orta Asya’dan geldiğine
E) İlk Çağ’da doğal koşullarının insan yaşan-

tısında etkili olduğuna

14. Yerleşik üretim yapan ve gelişmiş bir siya-
sal örgütlenmeye sahip toplumlar, tarihte 
ilk olarak hangi bölgede görülmektedir?

A) Batı Anadolu B) Mezopotamya
C) Orta Asya D) Kuzey Afrika
E) Avrupa

Yanıtlar
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Bilimin Gelişmesi

Mısır’da Nil Nehri’nin taşma zama-
nını öğrenmek istemeleri Astronomi 
ile uğraşmalarına ve güneş takvimi 
yapmalarına, bozulan arazi sınırları-
nı yeniden tespiti Geometri biliminin 
gelişmesine, tarım ürünlerinden alı-
nan vergilerin hesaplanması ise Ma-
tematiğin gelişmesini sağlamıştır.

Mısır’da ahiret inancı piramitlerin 
yapılmasını, tıp, mumyacılık, kimya 
ve eczacılık gibi bilimlerin gelişme-
sini sağlamıştır.

İlk antlaşma: Hititler ile Mısırlılar 
arasında Suriye ticaret yollarına ha-
kim olma düşüncesi nedeniyle yapı-
lan savaş sonucunda yapılan Kadeş 
Barış Antlaşması (MÖ 1280) bilinen 
ilk yazılı antlaşmadır. (Bu antlaşma-
da Hitit Kralının eşinin de (Pudahe-
pa) mührü vardır.)

• İyonya’nın Ön-Asya’dan gelen 
ticaret yollarının birleşme nok-
tası olması; 

• Dini baskının olmaması ve öz-
gür düşüncenin gelişmesi İyon-
ların bilim ve felsefe alanında 
gelişmelerinde önemli rol oy-
namıştır.

TEST • 3
1. Mezopotamya ve Mısır krallarından farklı 

olarak, Anadolu’daki Hitit Kralları’nın yanın-
da “Tavananna” denilen kraliçe, yönetimde 
söz sahibi idi. Ayrıca Pankuş denilen soylu-
lar meclisi de ülke yönetiminde söz sahibiydi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim şek-
li vardır.

B) Demokratik hak ve özgürlükler gelişmiştir.
C) Kral mutlak egemen değildir.
D) Halk yönetime katılmıştır.
E)  Kadınlarla erkekler her alanda eşittir.

2. Frigyalıların iki büyük kenti vardır. Bunlardan 
biri devletin merkezi Gordion, diğeri ise din-
sel merkez olan Midas’tır. Bu kentlerde devrin 
kültür adamları, tüccar ve sanatçıları oturmak-
tadır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılamaz?

A) Frigyalılar yerleşik kent kültürü oluşturma-
da gelişmişlerdir.

B) Siyasal merkezler ve inanç merkezleri ayrı 
yerlerde kurulmuştur.

C) Kültür düzeyi yüksek insanlar kentlerde 
oturmaktadır.

D) Siyasal ve dinsel otorite aynı kişide top-
lanmıştır.

E) Kentler aynı zamanda sanat ve ticaret 
merkezidir.

3. İlk Çağ’da Yunanlar kolonilerinden kazanç 
sağlamış ve kolonilerini ikinci vatan kabul et-
mişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle 
ilişkili olduğu söylenemez?

A) Yunanistan’daki tarımsal alanların azlığıy-
la

B) Ticari alanda gelişmeler yaşanmasıyla
C) Nüfusun giderek artmasıyla
D) Sömürgeciliğe karşı olmalarıyla
E) Yunan şehir devletleri arasındaki savaş-

larla

4. Mezopotamya’da tarım ekonominin temelini 
oluşturuyordu. Sümerlerde toprak, Tanrıların 
malı sayıldığı için rahiplerin denetiminde kul-
lanılıyordu. Elde edilen tahılın büyük bir kısmı 
Ziggurat adı verilen tapınaklarda toplanıyor-
du.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?

A) Sümerlerde özel mülkiyet güvence altına 
alınmıştır.

B) Bölgenin en önemli geçim kaynağı tica-
rettir.

C) Tapınaklar halkın bağışları ile hizmet ver-
miştir.

D) Toprakları rahipler işlemektedir.
E) Sümerlerde ekonomik güç rahiplerin de-

netimindedir.

5. Mısır’da ilk yerleşim birimleri olarak köyler or-
taya çıkmıştır. Daha sonra Nomos (Nom) deni-
len, kendi totemleri olan, birbirinden bağımsız 
şehir devletleri oluşmuştur. M.Ö. 3000’de Kral 
Menes, bütün Nomosları hâkimiyet altına ala-
rak, Firavunlar yönetimini başlatmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Siyasal yapıda giderek merkeziyetçi bir 
yönetim kurulmuştur.

B) Dinin yönetim üzerindeki etkisine zamanla 
son verilmiştir.

C) Başlangıçta tarım önemliyken, daha sonra 
ticaret önem kazanmıştır.

D) Devletlerarası çekişmeler, uzun süren sa-
vaşlara neden olmuştur.

E) Nomoslar dünyadaki ilk şehir devletleridir.

6. “Devlet örgütü” aşağıdaki hangi gelişmenin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Savaşların başlamasının
B) Özel mülkiyetin ve sosyal sınıfların ortaya 

çıkmasının
C) Yazının bulunmasının
D) İş bölümünün başlamasının
E) Bilimin gelişmesinin
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ÇIKMIŞ SORU: 

MÖ 3000 yılında Mısır’da tahta ge-
çen Kral Menes, “nom” adı verilen 
şehir devletlerini ortadan kaldıra-
rak Mısır’a tamamen hakim olmuş 
ve kendisine Tanrı unvanını vererek 
Tanrı Kral Dönemi’ni başlatmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Mısır’da,

I. siyasi birliğin kurulduğu,

II. dini gücün tek elde birleştiği,

III. toplumun sınıflara ayrıldığı,

IV. feodal bir yapının ortaya çıktığı

durumlarından hangilerinin ger-
çekleştiği savunulabilir?

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III

D) II ve IV 

E) III ve IV

YGS 2016

ÇÖZÜM: 

Soruda Kral Menes’in şehir dev-
letlerini birleştirmesi ve kendisini 
Tanrı Kral ilan etmesi verilmiştir. 
Şehir devletlerinin olduğu devlet-
lerde siyasi birlik yoktur bir nevi fe-
odal-federatif sistem vardır. Şehir 
devletlerinin tek bir çatı altında top-
lanması ise siyasi birliğin sağlanma-
sıdır. Ayrıca, Tanr-Kral anlayışı ise 
dini gücün bir kişide toplanmasıdır. 
Bu neden birinci ve ikinci saçenek 
doğrudur.

Yanıt A

7. Mısır’da sınırsız yetkilere sahip olan Firavun-
lar, ülke yönetimini için valiler ve idareciler 
seçip vergiler koyuyor, ordular oluşturuyordu. 
Firavundan sonra devlet idaresinde yetkili 
olan iki vezir, yönetim ve baş hâkimlik görevle-
rini yürüterek; vergi toplama, sulama çalışma-
larıyla da uğraşıyorlar ve Firavun’a yardımcı 
oluyorlardı. 
Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak doğru 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır uygarlığında devlet yapısı feodaldir.
B) Yönetim alanında Mezopotamya uygarlı-

ğından etkilenmiştir.
C) Mısır’da mutlakiyetçi bir yönetim anlayışı 

vardır.
D) Mısır uygarlığında, deniz ticareti başlıca 

geçim kaynağıdır.
E) Mısır, devamlı istilalara uğramıştır.

8. I. Ekonomik hayatın tarıma dayalı olduğu 
Frigyalılarda Bereket Tanrıçası Kibele’nin 
en önemli tanrı olması,

II. Savaşçı bir toplum olan Urartularda Savaş 
Tanrısı Haldi’nin en önemli tanrı sayılması,

III. Hititlerde tanrıların İlkbahar’da doğup 
Sonbahar’da öldüğüne inanılması

İlk Çağ toplumlarının dinsel inanışları ile 
sosyal, askeri ve doğal olaylar arasında 
yakın bir ilişki vardır.
Bunların doğru eşleştirilmesi aşağıdaki 
hangi seçenekte verilmiştir?

 Sosyal  Askeri  Doğal 
A) III II I
B) I II III
C) II I III
D) III I II
E) I III II

9. I. İlk Para
II. Güneş Takvimi
III. Mumyacılık
IV. Tek Tanrı İnancı
V. Alfabe

Yukarıda verilenlerden hangisi Lidyalıla-
ra aittir?

A) I  B) II C) III D) IV E) V 

10. Metopotamya’da devlet yönetimi ile dinsel ide-
oloji bütünleşmiştir. Devleti yöneten kişi baş-
komutan, baş rahip ve baş yargıçtır. Ayrıca 
krallar Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi sayılmış 
ve halka hesap vermemişlerdir.
Yukarıdaki bilgiye bakarak, Mezopotam-
ya uygarlıklarının devlet yönetimine iliş-
kin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Laik bir yönetim anlayışı vardır.
B) Bütün yetkiler kralda toplanmıştır.
C) Egemenliğin kaynağı tanrısaldır.
D) Halk yönetime katılmamıştır.
E) İktidar baskıya dayanır.

11. Hititlerde Tavananna denilen kraliçenin dev-
let işlerinde söz sahibi olduğu bilinmektedir.
Tavananna’nın yönetimde söz sahibi oldu-
ğunu,

I. Kadeş barışı ile ilgili metne, kralın müh-
rü yanında kraliçenin mührünün de basıl-
ması,

II. kadınlara mülkiyet hakkının tanınması,
III. boşanma durumunda kadınlara mal veril-

mesi
durumlarından hangileri kanıtlar?

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

12. İlk Çağ’da Gediz ve Küçük Menderes ne-
hirleri arasındaki bölgede yaşayan Lidya-
lıların,
• topraklarının verimli olması,
• zengin madeni yataklarına sahip olmaları,
• Mezopotamya’dan Ege kıyılarına kadar uza-

nan ticaret yolları üzerinde bulunmalarının
yol açtığı sonuçlar arasında aşağıdakiler-
den hangisi yer almaz?

A) Kral Yolu’nu yapmaları
B) Ticari ilişkilerde takas usulüne son ver-

meleri
C) İlk defa madeni parayı kullanmaları
D) Mutlak krallıkla yönetilmeleri
E)  Ekonomik bakımdan gelişmeleri

Yanıtlar
123456789101112
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İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (Türk 
Devletleri) 

Yönetim

Türklerde monarşik yönetim vardır. 
Ülke, Doğu ve Batı olmak üzere iki-
ye ayrılır. Doğu’yu hükümdar, Batıyı 
ise yabgu (kardeşi) yönetirdi. Devlet 
boyların birleşmesinden oluşur. Bu 
nedenle federatif bir yönetim vardır. 
Bu da merkeziyetçi yönetimin zayıf 
olduğunu gösterir. Savaş ve barış 
gibi konulara kurultayda karar veri-
lirdi. Kurultay’a Hakan, Hatun, Yab-
gu, Tiginler (erkek çocukları), boy 
beyleri katılırdı. Kurultay kararla-
rı hükümdarı bağlamazdı. Bu da 
Kurultay’ın danışma kurulu olduğu-
nu gösterir.

Hükümdar törelere uymak zorunda-
dır. Bu da demokratik bir anlayış ol-
duğunu gösterir.

Hükümdara devleti yönetme görevi-
nin, Gök Tanrı tarafından verildiğine 
inanmışlardır. (Kut İnancı)

NOT: Türk devletlerinde Tanrı-kral 
anlayışı yoktur. 

Devlet hükümdar ailesinin ortak 
malıdır. Kimin hükümdar olacağı 
(veraset) kesin bir kurala bağlan-
mamıştır. Kanında Kut olan (ailenin 
erkek üyeleri) herkesin hükümdar 
olma hakkı vardır. Bu da taht kavga-
larına ve devletlerin çabuk yıkılma-
sına neden olmuştur.

Hakanın eşi (Hatun) devlet işlerinde 
söz sahibidir. 

Buna kanıt olarak;

1. Kurultaya katılması

2. Yabancı elçileri kabul etmesi

3. Hükümdara vekâlet etmesi
gösterilebilir.

TEST • 1
1. İslamiyet öncesi dönemde Türk hükümdarları,

devlet yönetmenin kutsal bir görev olduğuna
ve bu görevin kendilerine Gök Tanrı tarafın-
dan verildiğine inanırlardı. Ancak bu anlayış
hükümdarlara sonsuz yetkiler tanımazdı. Hü-
kümdarlar, ülkeyi töre hükümleri, gelenek ve
göreneklere göre yönetirlerdi. Hükümdarların
görevi, dağınık boyları toplayıp nüfusu çoğalt-
mak, halkı doyurmak ve giydirmekti. Hüküm-
darların “Hatun” adı verilen eşi, devlet işlerinin
yürütülmesinde hükümdara yardımcı olurdu.
Yalnız bu bilgilerden hareketle aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde mo-
narşik devlet anlayışı hâkimdir.

B) Hükümdarlar, devleti idare etmenin kutsal
bir görev olduğuna inanmışlardır.

C) Ülke yönetiminde törelere büyük önem ve-
rilmiştir.

D) Bu dönemde Türklerde halk yönetime ka-
tılmıştır.

E) Devlet işlerinde hatun da söz sahibi ol-
muştur.

2. Okuma-yazmanın geliştiği, insanlarının
büyük bir bölümünün el sanatları, tarım
ve ticaretle uğraştığı, gelişmiş bir yazı ve
takvim kullandıkları bilinen ilk Türk Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygur B) II. Göktürk C) Hun
D) Hitit E) İskit

3. İslamiyet’ten önce Türk tarihine ait Göktürk
Yazıtları, Türk kültür ve siyasi tarihinin en
önemli eserlerindendir.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk
Yazıtları’yla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Dünya’daki ilk yazılı belgelerdir.
B) Türk devlet adamlarının millete hesap ver-

mesini içerir.
C) Devletin halka karşı görevleri belirtilmiştir.
D) Türk kültürü hakkında bilgi verilmiştir.
E) İlk Türkçe metinlerdir.

4. Türkler, ölen kişi adına, Yuğ adı verilen cena-
ze töreni yaparlardı. Cenaze töreni sonbahar
ya da ilkbahar da düzenlenirdi. Cenaze töreni
sürerken kurgan adı verilen mezarlar yapılır-
dı. Mezarın yanına ölen kişinin savaşlarda öl-
dürdüğü düşman sayısı kadar balbal denilen
taşlar dikilirdi. Hunlara ait kurganlarda yapılan
kazılarda belli bir süre ölülerin mumyalandığı
görülmüştür.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Türklerde öbür dünya inancının olduğu
B) Ölülere merasim düzenledikleri
C) Türklerin Budizm’i kabul ettikleri
D) İlaç yapımını bildikleri
E) Cenazelerin bir süre bekletildiği

5. Türklerde ilk devlet örgütünü Mete Han oluş-
turmuştur. Doğu’da hükümdar, Batı’da ise
“yabgu” unvanlı hükümdarın kardeşi yönetir-
di. Devlet, hakan ve ailesinin ortak malı olup
hakan ülke yönetimini oğulları ve akrabaları
arasında paylaştırırdı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ne-
den olmuştur?

A) Devletin merkeziyetçi bir yapıya kavuş-
masına

B) Saltanat kavgalarının engellenmesine
C) Hakan’ın ölümünden sonra taht kavgala-

rının çıkmasına
D) Toprakların paylaşılıp üretimin gelişmesi-

ne
E) Devletin ekonomik yönden güçlenmesine

6. • Türkler, yaşayabildikleri toprakları yurt ola-
rak görülmüşlerdir.

• Yabancı bir kavime yenildiklerinde başka
yerlere göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Bu bilgilere göre Türklerde aşağıdakiler-
den hangisinin geliştiği söylenebilir?

A) Askeri örgütlemenin
B) Bağımsızlık duygusunun
C) Siyasi teşkilatlanmanın
D) Yerleşik hayatın
E) Kut inancının
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Hukuk

Türklerde yazısız hukuk yerine ge-
çen töreler vardır. Herkes töreye 
uymak zorundadır. Adi suçlara Yar-
ganların başkanlık ettiği mahkeme-
ler, siyasi suçlara ise Yargu denilen 
mahkemeler bakardı. Töreleri sade-
ce Kurultay değiştirebilirdi. Göçebe 
olanlarda uzun süreli hapis cezası 
verilmemiştir.

Türk töresinde adalet, iyilik, eşitlik, 
insanlık, törenin değişmez özellikle-
rindendir. Uygurlar Döneminde yazı-
lı kanunlar yapılmıştır.

Ekonomi

Türklerin yaşadığı bölgenin iklimi-
nin uygun olmaması ve toprakların 
verimsizliği nedeniyle yarı göçe-
be yaşamışlardır. Bunun sonucun-
da Uygurlara kadar Türklerin temel 
geçim kaynakları hayvancılıktır. Uy-
gurlar ise yerleşik yaşama geçtiği 
için tarım ve ticaretle uğraşmışlar-
dır. Yarı göçebe toplumlarda (Türk-
lerde) özel mülkiyet gelişmediği için 
köle ve köle sahibi gibi sınıf ayrımı 
belirgin değildir.

Hunlar Tötö adında sulama kanalı 
yaparak tarım yapmışlardır. 

Türkler ile Çinliler arasındaki müca-
delenin temel nedeni İpek Yolu’na 
hakim olmaktır. Türklerin bakır, al-
tın, demir gibi madenleri işledikleri 
görülmektedir. 

Türkler, Çinlilerden ipekli kumaşlar 
ve tarım ürünleri alırken, Çin’e koyun 
ve sığır gibi hayvanlar vermişlerdir.

Türklerde Din ve İnanış

Türklerin en eski inancı, Gök Tanrı 
inancıdır. Bu inanç bir nevi tek tanrı 
inancıdır. Şamanizm, Animizm, Na-
turizm gibi inançları da vardır. Uy-
gurlar Maniheizm ve Budizm dinini 
benimsemişlerdir. Bu da savaşçı 
özelliklerini kaybedip yerleşik ya-
şama geçmelerinde etkili olmuştur.
NOT: Uygurlar, farklı dinleri benim-
semelerine rağmen bu dinlere ait 
terimlerin Türkçe karşılıklarını kul-
lanmışlardır. Bu da milli benliklerini 
koruduklarını gösterir.

7. Orta Asya Türk devletlerinde,
• Ülkenin, hükümdar ailesinin ortak malı sa-

yılması,
• Boyların içişlerinde serbest olması,
• Kadın-erkek herkesin asker sayılması,
• İktisadi hayatın hayvancılığa dayanması,
• Kağanların “Töre” denilen yazısız hukuk ku-

rallarına ve kurultay kararlarına aykırı hare-
ket edememesi

durumları aşağıdakilerden hangisine ka-
nıt sayılamaz?

A) Ülke yönetiminde demokratik anlayışın ol-
duğuna

B) “Ordu-millet” anlayışının benimsendiğine
C) Tarımsal üretimin gelişmediğine
D) Merkeziyetçi bir yapının güçlü olduğuna
E) Taht kavgalarına zemin hazırlandığına

8. • Orta Asya’da egemenlik kuran ilk Türk top-
lulukları taşınabilir sanat eserleri meydana 
getirmişlerdir.

• Uygurlar ise saray ve tapınaklar yaparak mi-
mari alanda birçok sanat eseri meydana ge-
tirmişlerdir.

Türk kavimlerinin süreç içinde,
I. yaşam biçimlerini değiştirdikleri,
II. ticari etkinliklerde bulundukları,
III. egemenlik anlayışını değiştirdikleri
durumlarından hangilerinin doğrudan bir 
kanıtı olabilir?

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

9. Türkistan’da yaşayan Uygurların zaman içe-
risinde savaşçı özelliklerini kaybettikleri gö-
rülmüştür.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinden 
kaynaklandığı söylenebilir?

A) Mimari eserler yapmaları
B) Çin ile sürekli savaşmaları
C) Manihaizm dinlerine inanmaları
D) Yazıyı kullanmaları
E) Şamanizm’i benimsemeleri

10. II. Göktürk Devleti zamanında yazılan Or-
hun Yazıtları’nda, hükümdarın devlete hesap 
verdiği, devlet ve millet karşılıklı görevlerinin 
belirtildiği, Türk kültürü ve yasaları hakkında 
bilgiler verildiği, yapılan her şeyin millet için 
olduğu belirtilmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Demokratik bir anlayışın olduğu
B) Toplumsal düzeni sağlayan kuralların ol-

duğu
C) Devlet ve millet arasında karşılıklı güvenin 

esas olduğu
D) Hükümdarın halka karşı sorumluluklarının 

olduğu
E) Hükümdarların seçimle yönetime geldiği

11. Orhun Kitabeleri’nde hükümdarların “Açla-
rı doyurdum, çıplakları giydirdim” ifadelerinin 
yer alması, eski Türklerde aşağıdakilerden 
hangisinin geliştiğini göstermektedir?

A) Sosyal devlet anlayışının
B) Ordu teşkilatının
C) Monarşik yapının
D) Sınıf ayrımının
E) İdari yapının

12. Orta Asya’nın iklim şartları kısıtlı ölçüde ta-
rıma imkân verdiğinden, Orta Asya Türkleri 
ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşmıştır. An-
cak, zaman zaman meydana gelen kuraklık 
ve çekirge baskınları kıtlıklara yol açmıştır. Bir 
yandan da soğuklar ve salgın hastalıklar kitle-
ler halinde hayvan ölümlerine sebep olmuştur.
Yalnızca bu bilgilere göre Türklerin Orta 
Asya’dan göç etmesinde,

I. geçim kaynaklarının yetersizliği,
II. iklim koşulları,
III. Çin’in baskı ve entrikaları
gibi durumlardan hangilerinin etkili oldu-
ğu söylenebilir?

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

Yanıtlar
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- Türklerde ahret inancı vardır. Bu 
nedenle ölülerini özel eşyalarıy-
la gömmüşlerdir.

- Din adamlarına şaman, kam, 
baksı gibi adlar verilir.

- Mezarlarına kurgan denir. Bir 
savaşçının savaşta öldürdüğü 
kişi sayısı kadar mezarına bal-
bal adı verilen taşlar (heykeller) 
dikiliyordu.

- Hazarlar Museviliği, Avrupa’ya 
gidenler ise Hristiyanlığı benim-
semişlerdir.

Bilim ve Sanat
- Türkler Çinlilerden etkilenerek, 

12 Hayvanlı takvimi kullanmış-
lardır. 

- Göçebe olmaları nedeniyle deri, 
metal, ahşap ve taş işçiliği gibi 
taşınabilir sanat eserleri vardır.

- Uygurlar Dönemi’nde ise Budist 
tapınaklar, saraylar ve bunların 
iç süslemeleri gelişmiştir. Sanat 
eserlerinde hayvan figürleri ön 
plandadır. Buna hayvan üslubu 
denir.

- Esik kurganında altın elbise-
li adam heykeli bulunmuştur. 
(MÖ III.yüzyıla ait) Bunun dışın-
da dokumacılık, heykel yapımı, 
mimari ve müzik alanında eser-
leri de vardır.

- Pazırık kurganında dünyanın en 
eski halısı bulunmuştur. (MÖ 
V.yüzyıla ait)

Dil ve Edebiyat
- En eski Türk alfabesi Göktürk 

Alfabesidir. (38 harftir)
- Uygur Alfabesi (14-18 harftir) ve 

Sogd Alfabesi kullanılmıştır.
- Türklerde ağırlıklı olarak sözlü 

edebiyat ürünleri verilmiştir.
- Türklerde ilk kağıt ve matbaayı 

Uygurlar kullanmıştır.
- Türk tarihinin ve edebiyatının ilk 

örnekleri Orhun Kitabeleri’dir. 
Siyasetname özelliği taşır. Hal-
ka öğütler verilmiştir. Sosyal 
devlet anlayışı vurgulanmıştır.

ASYA HUN DEVLETİ  
(M.Ö.3.Yüzyıl - M.S.150)

Hun devleti Asya’da kurulan ilk Türk 
devletidir. Bilinen ilk hükümdarı 
Teoman’dır. (220-209). Bu dönemde 
Türk akınlarını engellemek için Çin-
liler Çin seddini yapmışlardır. Kendi 
oğlu Mete Han tarafından tahttan in-
dirilmiştir. Mete Han (209-174) dev-
let teşkilatını kurmuş, orduda onluk 
sistemini dünyada ilk kurandır. Bü-
tün Türkleri bir bayrak altında topla-
mıştır. (Siyasi birlik sağlamış) 

TEST • 2

1. Türklerde devlet yönetimini toplumun törele-
ri belirlerdi.
Bu bilgilere bakılarak,

I. baskıcı yönetim vardır.
II. gelenek ve görenekler hukuk kuralı yeri-

ne geçer.
III. töreleri hükümdar belirler.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

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

2. Kavimler Göçü’yle bazı Türk boyları Avrupa’ya 
göç etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ne-
den olmuştur?

A) Avrupa Hun Devleti’nin kurulmasına
B) İslamiyet’in Avrupa’ya yayılmasına
C) Türkçenin gelişmesine
D) Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına
E) Osmanlı Devleti’nin kurulmasına

3. Hunlar hakkındaki bilgiler Çin kaynaklarından 
öğrenilmektedir. Hun hükümdarı Mete Han, 
boyları bir araya getirmiştir. Hun-Çin Savaş-
ları dönemin en önemli gelişmelerinden olup 
bu savaşların so nucunda Çin vergiye bağlan-
mıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan 
han gisine varılamaz?

A) Hayvancılığın temel geçim kaynağı oldu-
ğuna

B) Çin’de yazılı kültürün geliştiğine
C) Mete Han’ın siyasi birliği sağladığına
D) Türklerin savaşçı olduklarına
E) Türklerin askeri ve siyasi yönden güçlü ol-

duğuna

4. Orta Asya Türk devletlerinde Doğu kutsaldır 
ve hükümdar tarafından yönetilir. Batı’nın yö-
netimi ise hanedan ailesinden birine bırakıl-
mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir 
sonucudur?

A) Egemenliğin halka ait olması
B) Devletin merkeziyetçi yapısının zayıfla-

ması
C) Yazılı hukukun gelişmemesi
D) Kadınların da yönetime katılması
E) Kararlarda son sözün kurultaya ait olması 

5. İlk Çağ’da Çinliler ipek ve pamuktan kâğıt yap-
masını biliyorlardı. Türkler, Çinlilerden kâğıt 
yapmayı öğrendiler. Araplarda, Türkistan’ı 
ele geçirince kâğıt yapımını öğrendiler. Av-
rupalılar, İspanya’daki Endülüs Emevilerin-
den ve Haçlı Seferleri nedeniyle geldikleri 
Ortadoğu’dan kâğıt yapmayı öğrendiler.
Buna göre,

I. Hristiyanlar kâğıt yapımını Müslümanlar-
dan öğrenmiştir.

II. Müslüman Arapların Orta Asya’yı ele ge-
çirmeleri bilgilerini artırmıştır.

III. Çinliler, Türk kültüründen etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. İslamiyet öncesi Türklerdeki Kut anlayışı, dev-
leti kuran ailenin tanrı tarafından kutsanması 
ve kutsallığın kan yoluyla ailenin diğer birey-
lerine geçmesi anlayışıdır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine 
neden olduğu söylenemez?

A) Yönetimin Tanrı kaynaklı olması, yönetime 
meşruiyet kazandırılmıştır.

B) Ailenin erkek üyelerinin tahttan hak iddia 
etmesine neden olmuştur.

C) Halkın hükümdarın emirlerine uymasını 
sağlamıştır.

D) Taht kavgalarının çıkmasına neden olmuş-
tur.

E) Devletlerin parçalanması engellenmiştir.
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İpek yoluna sahip olma mücadele-
si Hunlar ile Çinliler arasında sürekli 
savaşlara neden olmuştur.

Çin’in böl ve yönet politikası, İpek 
yolunun Çinlilerin eline geçmesi ve 
taht kavgaları nedeniyle, Hun Dev-
leti Kuzey ve Güney Hun devleti 
diye ikiye ayrılmıştır. Güney Hunlar 
kısa sürede Çin egemenliğine gire-
rek bağımsızlıklarını kaybetmişler-
dir. Kuzey Hunlar ise göç ederek 
Doğu Avrupa’ya yerleşerek Kavim-
ler Göçü’ne neden olmuşlardır.

AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

Macaristan bölgesinde kurulmuştur. 
Atilla döneminde Batı ve Doğu Roma 
vergiye bağlanmıştır. Atilla’nın ölü-
münden sonra Hun Devleti par-
çalanmıştır. Hunlar Hıristiyanlığı 
benimseyerek Avrupalı kavimler içe-
risinde özelliklerini kaybetmişlerdir.

UYARI: Avrupa’ya göç eden Türklerin 
zamanla Hristiyanlığı benimsemeleri, 
devletlerin iç çatışmalarla parçalan-
ması ve yeni göçlerle desteklenme-
meleri nedeniyle Avrupa toplumları 
içerisinde kültürlerini kaybetmeleri-
ne ve Türklük özelliklerini yitirip Slav-
laşmalarına neden olmuştur.

GÖKTÜRK DEVLETİ (552-658)

Ötüken bölgesinde kurulmuştur. 
Türk adını kullanan İlk Türk devle-
tidir. İlk Türk alfabesini kullanmış-
lardır. (38 harften oluşan Göktürk 
alfabesi kullanılmıştır.) 

Türkistan bölgesini Türkleştirmiş-
lerdir. Taht kavgası sonucunda 
M.S.582’de Doğu ve Batı Göktürkler 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu 
Göktürkler 630’da Çin egemenliğine 
girmişlerdir. Batı Göktürkler Bizans 
ile ittifak yaparak Sasanilere saldır-
mışlardır. Batı Göktürkler de 658’de 
Çin egemenliğine girmiş ve bağım-
sızlıklarını kaybetmişlerdir.

KUTLUK DEVLETİ (681-745) 
(II. GÖKTÜRK DEVLETİ)
Çin’de yaşayan Doğu Göktürkler 
Kutluk İlteriş Han önderliğinde ayak-
lanıp bağımsızlığını kazanmışlardır. 
İlk Türkçe edebi eserleri olan Orhun 
Yazıtları Kutluk Devleti döneminde 
yazılmıştır.
Bu dönemde yazılan üç kita-
be-yazıt- vardır. Bunlar:727’de 
Tonyukuk,732’de Kültigin,735’de 
Bilge Kağan adına Yoluğ Tigin tara-
fından yazılmıştır.

7. İslamiyet öncesi Türklerin ağırlıklı olarak ge-
çim kaynakları hayvancılığa dayanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun so-
nuçları arasında yer almaz?
A) Yarı göçebe bir yaşam sürmeleri
B) Kıl çadırların yapılması
C) Uzun hapis cezalarının olması
D) Tarımın daha az gelişmesi
E) Beslenmede etin ön plana çıkması

8. İlk Çağ’da Orta Asya’da kuraklığın başlaması, 
su kaynaklarının azalması ve toprağın çölleş-
mesi sonucu göçler başlamıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) İlk Çağ’daki göçler siyasi nedenle yapıl-
mıştır.

B) Tüm insanlar Orta Asya’dan göçerek dün-
yaya yayılmışlardır.

C) Orta Asya’da tarımla uğraşılmamıştır.
D) Orta Asya Türklerinin hayvancılıktan baş-

ka uğraşları yoktur.
E) Doğal koşullar insan yaşantısında daha 

belirleyicidir.

9. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan 
Hunlar hakkındaki bilgiler daha çok Çin kay-
naklarından elde edilmiştir.
Bu bilgiye göre Hunlarla ilgili,

I. edebi eserler oluşturdukları,
II. yazılı kültüre geçmedikleri,
III. merkezi otoritenin güçlendiği
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

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

10. İslamiyet öncesi Türkler göçebe bir yaşam 
sürdürüp, çadırlarda yaşamışlardır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Dış baskılar
B) Sosyal sınıflar arasındaki çatışmalar
C) Tarım araçlarının yetersizliği
D) Mimari eserlerin yokluğu
E) İklim koşulları

11. İslamiyet öncesi Türklerde,
• hapis cezalarının kısa süreli olması,
• taşınabilir sanat eserlerinin yapılması,
• köleci toplum yapısının görülmemesinin
nedenleri arasında, aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz?

A) Gök Tanrıya inanmaları
B) Özel mülkiyetin gelişmemesi
C) Göçebe yaşamaları
D) Ekonomik koşulları
E) Yerleşik yaşama geçmemeleri

12. Göktürk Yazıtları’nda , “Hükümdarların halka 
hesap verdiği ve halkın isteklerinin gözetildi-
ği” belirtilmektedir.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden han-
gisinin varlığına kanıt gösterilebilir?

A) Demokratik yönetimin
B) Laik devlet anlayışının
C) İkili yönetimin
D) Yönetimin halka dayandığının
E) Doğrudan demokrasi olduğunun

13. Karluklar 751 yılında Müslüman Abbasilerle 
Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda, Çi-
nin Türklere karşı saldırgan politikası nede-
niyle Abbasileri desteklemişlerdir. Türklerin 
desteği sonucu Abbasiler savaşı kazanmıştır.
Bu savaşın sonucunda, aşağıdaki geliş-
melerden hangisi Türklerin yönetim ve 
kültürlerinde değişmeye yol açmıştır?

A) Kâğıt ve matbaa’nın Araplar tarafından öğ-
renilmesi

B) Türkler arasında İslamiyet’in yayılması
C) Orta Asya’nın Çin hâkimiyetine geçmesi-

nin engellenmesi
D) Bağımsızlıklarını korumaları
E) Çin’i yenilgiye uğratmaları

Yanıtlar
12345678910111213
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Bu yazıtlar, Türklerin toplumsal, kül-
türel, ekonomik ve siyasal yaşamla-
rını anlatır. Kutluk Devleti Uygur, 
Karluk ve Basmiller tarafından yı-
kılmıştır. 

UYGURLAR (745-840)
Türkistan’da yaşamışlardır. Baş-
kentleri Karabalasagun’dur. (Balasa-
gun). İlk kez yerleşik yaşama geçen 
Türk kavimidir. Tarım ve ticaret ile 
geçinmişlerdir. Mimaride gelişmiş-
lerdir. Saray, Manastır, Kilise vb gibi 
mimari eserler yapmışlardır. 
Uygur alfabesini kullanmışlardır. İlk 
önce 14 harf kullanmışlardır. Sonra 
4 harf daha eklemişlerdir. 
Maniheizm ve Budizm dinini benim-
semişlerdir. Bu iki dini benimseme-
leri yerleşik yaşama geçmelerine ve 
savaşçı özelliklerinin kaybolmasına 
neden olmuştur. 
Kâğıt ve matbaa’yı kullanmışlardır. 
Moğolları Türkleştirmişler, Kırgızlar 
tarafından yıkılmışlardır.

KIRGIZLAR (840-1207)
Türkistan’da kurulmuştur. Bunla-
ra ait üç eser vardır. Dünya’nın en 
uzun destanı olan Manas Destanı, 
Yenisey yazıtları ve yazılı mezar taşı 
olan Balballar bunlara aittir. Moğol-
ların egemenliğine girmiştir.

SABİRLER (SİBİRLER)
Kafkasya’da yaşamışlar, fakat 
Sibirya’ya göç etmişlerdir. Sasani-
lerle ittifak yaparak Bizans’a saldırıp 
Anadolu’ya kadar akınlar yapmışlar-
dır.
AKHUNLAR
Türkistan’da yaşamışlardır. Hun so-
yundandırlar. Göktürk ve Sasani iş-
birliği ile yıkılmıştır.
AVARLAR
Göktürklerin saldırısından kaça-
rak Balkanlar’a göç etmişlerdir. 
İstanbul’u kuşatan İlk Türk kavimi-
dir. Frankların saldırısıyla yıkılmış-
lardır.

HAZARLAR
İdil ve Don nehirleri çevresinde ya-
şamışlardır. Yöneticileri Museviliği 
benimsemişlerdir. Fakat halk arasın-
da Müslüman, Hıristiyan ve Şama-
nist inancında olanlar da vardır. Din 
ve inanç özgürlüğü uygulamışlardır. 
Hz. Osman döneminde Müslü-
manlarla savaşarak İslamiyet’in 
Kafkasya’ya yayılmasını engelle-
mişlerdir.

TEST • 3
1. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde,

• Boylar, iç işlerinde serbesttir.
• Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır.
Anlayışının kabul edilmesi, aşağıdakiler-
den hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Federatif bir yapının oluşmasına
B) Taht için iç çatışmaların yaşanmasına
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Merkeziyetçi yapının zayıflamasına
E) Verasetin kesin kurallara bağlanmasına

2. Uygurların zaman içerisinde,
I. tarımla uğraşmaları,
II. sulama kanalları yapmaları,
III. Uygur Alfabesi’ni kullanmaları
durumlarından hangileri yerleşik yaşama 
geçtiklerinin doğrudan kanıtıdır?

A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll
D) ll ve lII E) I, ll ve lll

3. Avrupa Hun Devleti’nde Atilla Dönemi’nde,
Bizans İmparatorluğu’nun aleyhte politikalar
izlemesi üzerine I. ve II. Balkan Seferleri dü-
zenlenmiştir. Hunlar, Bizans’ın başkenti İstan-
bul yakınlarına kadar ilerleyerek Bizans’ı zor
duruma düşürmüşler ve sonuçta Avrupa Hun-
ları ile Bizans arasında “Anatolia Antlaşması”
imzalanmıştır.
Bu Antlaşmaya göre,
• Bizans, Tuna’nın Güneyinde asker bulun-

durmayacak,
• Niş, serbest pazar bölgesi ilan edilecek,
• Bizans’ın ödediği vergi iki katına çıkarıla-

caktır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans, Avrupa Hun Devleti’ni resmen ta-
nımıştır.

B) Bizans’ın askeri gücü Hunlara göre daha
zayıftır.

C) Türkler tüm Avrupa’ya egemen olmuştur.
D) İstanbul’un güvenliği tehdit edilmiştir.
E) Bizans ekonomik zarara uğramıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet önce-
si Türklerin göçebe yaşayışlarının bir so-
nucudur?

A) Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeler-
den yapılması

B) Yaşadıkları yerlerin verimsiz olması
C) Saray ve manastır yapımının gelişmesi
D) Yazılı hukukun gelişmesi
E) Tek tanrılı dini geç benimsemeleri

5. • Önceleri Ural Dağları ve İtil Irmağı arasın-
daki topraklarda yaşamışlardır.

• Avarlarla, Sabirlerin baskısıyla Batı’ya göç
edip devletlerini kurmuşlardır.

• Katolik mezhebini benimseyip, Türklük özel-
liklerini kaybetmişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgarlar B) Macarlar
C) Peçenekler D) Avrupa Hunları
E) Kıpçaklar

6. İskitlerle ilgili bilgilerden bazıları şunlar-
dır:

I. MS VII. yüzyılda Kafkasya Bölgesi’nde ya-
şamışlardır.

II. Kendilerine ait Alp Er Tunga adıyla des-
tanları vardır.

III. Bugünkü Sibirya tarafında yaşayan Yakut
Türklerinin atalarıdır.

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak İskit-
lerin varlıklarını uzun süredir devam ettir-
dikleri söylenebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve lII E) II ve llI

7. • Museviliği benimsemişlerdir.
• İlk matbaa’yı kullanmışlardır.
• İlk Türk alfabesini kullanmışlardır.
• İlk devlet teşkilatını kurmuşlardır.
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki Türk dev-
letlerinden hangisine ait bir özellik yoktur?

A) Göktürkler B) Kırgızlar
C) Hunlar D) Uygurlar
E) Hazarlar
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BULGARLAR
Tuna ve Kama Bulgarları diye iki-
ye ayrılmıştır. Tuna Bulgarları 
Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaş-
mıştır. Kama Bulguları ise Müslü-
manlığı benimsemiştir. Günümüzde 
Rusya’da Kazan Türkleri adıyla ya-
şamaktadırlar.

TÜRGİŞLER
Maveraünnehir’de (Seyhun-Ceyhun 
nehirleri arası) yaşamışlardır. İlk 
Türk parasını bastırmışlardır. Sogd 
alfabesini kullanmışlardır. Emeviler-
le savaşıp İslamiyet’in Orta Asya’ya 
yayılmasını engellemişlerdir. Yerle-
şik yaşama geçmişlerdir.

KARLUKLAR
Talas Savaşı’nda (751) Çinlilere kar-
şı Müslüman Abbasileri destekleye-
rek savaşı Abbasilerin kazanmasını 
sağladılar. Bu olaydan sonra Kar-
luklar arasında İslamiyet yayıldı. 
İslamiyet’i benimseyen İlk Türk kav-
mi Karluklar, Yağma ve Çiğil boyu ile 
birleşerek Karahanlı Devleti’ni kur-
dular. (İlk Müslüman Türk devleti 
Karahanlılardır.)

PEÇENEKLER
Oğuz Türkleri ile mücadeleleri nede-
niyle Balkanlar’a göç etmişlerdir. Si-
yasi birlik kuramadıkları için Bizans 
ordusunda ücretli askerlik yapmış-
lardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda 
Bizans ordusunda Selçuklulara kar-
şı savaşırken Selçukluların tarafına 
geçerek, Bizans’ın yenilmesine ne-
den olmuşlardır.

OĞUZLAR
Müslümanlığı benimsemişlerdir. 
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu-
ları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı 
Devleti Oğuz Boyları tarafından ku-
rulmuştur.

KIPÇAKLAR (KUMANLAR)
Oğuzlarla mücadeleleri nedeniyle 
Orta Asya’dan Balkanlar’a göç etmiş-
lerdir. Bu mücadeleleri Dede Korkut 
hikâyelerine konu olmuştur. Moğol-
ların egemenliğine girmişlerdir.

8. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma üze-
rine düzenlediği Galya ve İtalya Seferleri ile 
bu devleti de baskı altına almıştır. 452 yılında 
Roma üzerine yürümüş, Papa’nın araya gir-
mesiyle şehre girmeyerek, Roma’yı vergiye 
bağlamıştır.
Atilla’nın Roma’ya yerleşmemesi aşağıda-
kilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yerleşik kültür karşısında asimile olmayı 
önlemek

B) Haçlı saldırılarından korunmak
C) Sınırlarını Doğu’ya doğru genişletmek
D) Hristiyanların ticaret yapmasını kolaylaş-

tırmak
E) Ekonomik üstünlüğünü korumak

9. İbn-i Havkal Hazarları anlatırken “ İdil şehrin-
de Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara 
ait ikişer kadı, Şamanistlere ait bir kadı olmak 
üzere yedi kadı görevlidir” demektedir.
Bu durum Hazarlar ile ilgili,

I. farklı din ve inançtan insanın birlikte ya-
şadığı,

II. anlayışlı bir toplum olduğu,
III. yöneticilerin Müslüman olduğu
durumlarından hangilerini doğrular?

A) Yalnız l B) Yalnız ll C) I ve II
D) lI ve llI E) I, ll ve lll

10. Orhun Abideleriyle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
B) Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adı-

na dikilmiştir.
C) Siyasetname özelliği gösterir.
D) Türk tarihinin ilk yazılı hukuk kurallarıdır.
E) Bir yüzü Göktürkçe, bir yüzü Çince yazıl-

mıştır.

11. Orta Asya Türk devletlerinde verasetin ke-
sin esaslara bağlanmaması, aşağıdakiler-
den hangisine sebep olmuştur?

A) Yönetimin daha baskıcı olmasına
B) Hükümdarın yetkisinin artmasına
C) Halkın yasalara uymamasına
D) Taht kavgalarına
E) Egemenlik alanlarının genişlemesine

12. Göktürkler milli karakteri belirgin olan bir Türk 
devletidir.
Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi, yukarıdaki yargıyı doğrulamaz?

A) Türk adını kullanan devlet olmaları
B) Çin ile savaşmaları
C) Türk dilini geliştirmeye yönelik çabaları
D) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları
E) Türkçe eserler bırakmaları

13. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan 
Hunlar hakkındaki bilgiler daha çok Çin kay-
naklarından elde edilmiştir.
Bu bilgiye göre Hunlarla ilgili, aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Edebi eserler bırakmadıklarına
B) Yazıyı kullanmadıklarına
C) Federatif yönetime sahip olduklarına
D) Çinlilerle kültürel ilişkileri olduğuna
E) Kendi alfabelerinin olmadığına 

14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde özel mülki-
yet fazla gelişmemiştir. Ülke, hanedan üyeleri-
nin ortak malı sayılmıştır. Toplum konar-göçer 
yaşam sürdürmüştür.
Bu durum İslamiyet öncesi Türklerde aşa-
ğıdakilerden hangisi üzerinde etkisi ol-
muştur?

A) Kut inancının yayılması
B) Merkezi yapının güçlenmesi
C) İnsanlar arasında eşitliğin olması
D) Savaşçı özelliklerini yitirmeleri
E) Çok tanrılı olmaları

15. İslamiyet öncesi Türklerde, siyasi davalara, 
başkanlığını kağanın yaptığı yüksek mahke-
me bakardı. Adli suçlara ise yargucular idare-
sindeki mahkeme bakardı. Hükümdarlar bile 
töreye karşı gelemezlerdi.
Bu durum İslamiyet öncesi Türkleriyle il-
gili aşağıdakilerden hangisinin gösterge-
sidir?

A) Hukuka bağlı olduklarının
B) Hükümdarın emirlerine mutlak olarak uy-

duklarının 
C) Halkın yönetimden memnun olduğunun
D) Egemenliği Tanrı’ya dayandırdıklarının
E) Federal bir sistemi benimsediklerinin

Yanıtlar
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İSLAMİYET ÖNCESİ 
ARABİSTAN:

• Kabileler arasındaki savaş ve
Arapların göçebe yaşamaları
siyasi birliğin kurulmasını en-
gellemiştir.

• Mimari gelişmemiştir. (Not:
Sadece Kâbe önemli bir mimari
eserdir.)

• Mekke’de Hz. İbrahim tarafından
yaptırılan Kâbe’ye putperestler
putlarını doldurmuşlardır. Ha-
ram ayında Mekke’ye gelip put-
larını ziyaret ederlerdi.

• Haram ayı içerisinde Mekke’de
Panayırda ticaret ve spor karşı-
laşmaları yapar, şiir söyleşileri
düzenlerlerdi. Birinci gelen şiiri
yazıp Kabe’nin duvarına asarlar-
dı. Yazılı edebiyat gelişmemiş,
sözlü edebiyat gelişmiştir.

• Araplar kervan ticaretiyle geçi-
nirlerdi, ayrıca vahalarda tarım
ve hayvancılıkta yapmışlardır.

İSLAMİYETİN DOĞUŞU
611 yılında Hz. Muhammed’e ilk va-
hiy geldiği kabul edilir. Böylece İsla-
miyet doğmuştur.

Mekkeli Putperestler çok tanrılı dine 
inanmaları, ekonomik, toplumsal ve 
siyasi üstünlüklerini kaybedebi-
lecekleri korkusuyla İslamiyet’in 
yayılmasına engel olmaya çalışmış-
lardır.

UYARI: İslamiyet eşitliği temel aldı-
ğı için öncelikle köleler ve yoksullar 
bu dini benimsemişlerdir.

622 yılında Müslümanlar Mekke’den 
Medine’ye göç (hicret) etmişlerdir.

HİCRET (622)

Hicretin Nedenleri:

1. Mekke’de Müslümanlara baskı
yapılması

2. Medine’de Tek Tanrılı dinlerin
yayılmış olması

SONUÇLARI:
1. İslamiyet’in yayılışı hızlandı ve

güvenceye alındı.
2. İslam Devleti’nin temelleri atıldı.

Medine şehri İslamiyet’in mer-
kezi oldu.

TEST • 1

1. İslamiyet’in getirdiği ilkelerin, insan ilişkilerine
yeni bir boyut getirmesi, köleliğe karşı olması, 
fakirleri koruması vb. uygulamaları, Mekkeli
zenginleri rahatsız etmiş, Müslümanlara yö-
nelik baskıların artmasına yol açmıştır.
Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden han-
gisine neden olmuştur?

A) Şam ticaret yollarının güven altına alınma-
sına

B) Müslümanların Medine’ye göç etmesine
C) Mekkelilerin ticaret kervanlarına el konul-

masına
D) İslamiyet’in yayılmasının durmasına
E) Mekkeli putperestlere karşı, Bizans ile an-

laşma yapılmasına

2. İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar
kutsal sayılmış ve İslam devletlerinde Müslü-
man olmayan halka özel vergiler konularak din
serbestliği tanınmıştır.
Bu durum,

I. Müslüman olmayanların devlete olan bağ-
lılıklarının sağlanması,

II. devlet yönetiminin dine değil, akla ve bili-
me dayandırılması,

III. devlet gelirlerinin artması
gelişmelerinden hangilerine etkide bulun-
muştur?

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

3. İspanya’yı alarak Avrupa’ya geçen Müslüman
Araplar (Emeviler) daha sonra Fransa’ya gir-
mek istemiş, ancak Puvatya Savaşı’nda ba-
şarısız olmuşlardır.
Bu yenilgi aşağıdakilerden hangisine ne-
den olmuştur?

A) İslamiyet’in Avrupa’da yayılmasının dur-
masına

B) İspanya’nın Müslümanların elinden çıkma-
sına

C) İslamiyet’in Avrupa’ya yayılmasına
D) Ulusal devletlerin kurulmasına
E) Emevi Devleti’nin yıkılmasına

4. IX. yüzyıl ortalarından itibaren Abbasi Halife-
si üzerinde Türk komutanlarının etkisi artmış-
tır. Halifeliğin dini otoritesi hariç bütün dünyevi
yetkilerine el koyan Türk komutanları, merkez-
den uzak valilikleri de aralarında paylaşarak
bağımsız devletler kurmuşlardır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Abbasilerde Türkler de yönetimde görev
almıştır.

B) Merkezi otorite sarsılmıştır.
C) Halifelik makamı Türklere geçmiştir.
D) Abbasiler, Türklerin askeri özelliklerinden

yararlanmıştır.
E) Abbasiler zamanla parçalanmıştır.

5. Emevi Halifesi Yezit, Irak’ta Kerbela denilen
yerde, Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ve beraberin-
deki kişileri katlettirmiştir. (680)
Bu olayın İslam dünyasında aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine yol açtığı söylene-
mez?

A) İslam Devleti’nin zayıflamasına
B) İslamiyet’teki ayrılıkların güçlenmesine
C) Mezheplerin ortaya çıkmasına
D) İç karışıklıkların artmasına
E) Dört Halife Devri’nin sona ermesine

6. İslamiyet’ten önce Araplar arasında en yay-
gın din olan putperestliğin yanında Musevilik,
Hristiyanlık dinleri de görülürdü. Mekke şeh-
ri putların konulduğu Kâbe’nin varlığı ve ker-
vanların uğradığı yer olması nedeniyle önemli
bir merkezdi.
Bu bilgilere göre, İslamiyet öncesi Arabis-
tan ile ilgili olarak,

I. Mekke, ticari ve dini açıdan önemli bir ko-
numa sahiptir.

II. Coğrafi koşullar, dini inancı etkilemiştir.
III. Güçlü bir merkezi devlet anlayışı vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
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Hz. Muhammed Döneminde 
yapılan savaşlar:

BEDİR SAVAŞI (624)

• Putperestlerle Müslümanlar 
arasında yapılan ilk savaştır.

NOT: Savaşta esir alınan putperest-
lerden herbiri, on Müslüman çocu-
ğa, okuma yazma öğretmek şartıyla 
serbest bırakılmıştır. Bu da Müslü-
manların eğitime önem verdiklerini 
göstermiştir.

UHUD SAVAŞI (625)

Bedir Savaşı’nın öcünü almak için 
Kureyşliler’in Müslümanlara saldırı-
sıyla başlamıştır. Müslümanlar, tak-
tik hataları nedeniyle yenilmişlerdir. 

HENDEK SAVAŞI (627)

Mekkeliler İslamiyet’e son vermek 
için Medine’ye saldırmış, Müslü-
manlar, şehri savunacak güçte ol-
duklarını kanıtlamışlardır.

HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI 
(628)

Müslümanların hac yapmak için 
Mekke’ye gitmek istemeleri üzerine 
Mekkeliler Müslümanları Mekke’ye 
sokmadılar ve antlaşma yaptılar.

Önemi: Mekkeliler, Müslümanların 
siyasi varlığını ilk kez tanımışlardır.

MEKKE’NİN FETHİ (630)

Müslümanlar Mekke’yi fethettiler. 
Kâbe putlardan temizlendi, Kureyş-
lilerin siyasi gücü zayıfladı. Huneyn 
ve Taif’in fethi ile de putperestlerin 
siyasi varlığı ortadan kalkmıştır.

VEDA HUTBESİ (632)

Hz. Muhammed Kuran’ın tamamlan-
dığını duyurmuştur.

DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661)

Halife, Hz. Muhammed’in yerine ge-
çen devlet başkanı, din başkanı ve 
başkomutandır. Dört halife seçimle 
belirlenmiştir. Bu döneme Cumhuri-
yet Devri’ denilmiştir.

HZ. EBUBEKİR DEVRİ:(632-634)

İlk halifedir. Kuran kitap haline ge-
tirildi. “Sahte Peygamberlerin” ve 

7. Araplar kutsal saydıkları aylarda yağma yap-
maz ve kan davalarını gütmezlerdi. Bu neden-
le bu aylara haram ayları denilmişti. Haram 
ayında kurulan çeşitli panayırlarda alış-veriş 
yaparlardı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Ekonomik ihtiyaçlar yönetim şeklini belir-
lemiştir.

B) Dini düşünce sosyal ilişkileri belirlemiştir.
C) Halkın yönetim üzerinde etkisi vardır.
D) Hicaz, Arabistan’ın merkez bölgesidir.
E) Araplar arasında demokratik gelenekler 

yaygındır.

8. İslamiyet öncesinde Mekke’de,
I. Zemzem suyu kuyusunun bulunması,
II. Kâbe’nin putperestlerin merkezi olması,
III. Panayırların açılması
olguları aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
etkili olmuştur?

A) Mekke’nin ekonomik ve dinsel merkez ol-
ması

B) İslamiyet’in doğması
C) Tek Tanrılı dinlerin gelişmesi
D) Siyasi birliğin gelişmesi
E) Hicret olayının yaşanması

9. Ticaretle uğraşan Mekkelilerle, daha çok ta-
rımla uğraşan Medineliler arasında bölgenin 
denetimi ve ticaret yolları yüzünden sürekli bir 
rekabet vardır. Bu nedenle Mekkeli soylular 
Medinelileri sürekli küçümsemişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üze-
rinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Medine’de Yahudiliğin yayılmasında
B) Kâbe ziyaretlerinin yaygınlaşmasında
C) Mekke panayırlarının güçlenmesinde
D) Medinelilerin İslamiyet’i daha kolay kabul 

etmesinde
E) Mekke’de soylular Cumhuriyeti’nin kurul-

masında

10. Hz. Muhammed’in kurduğu Arap-İslam 
Devleti’nin, Halife Hz. Ömer zamanında sınır-
ları genişlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir 
sonucudur?

A) Fethedilen ülkelerin siyasi yapısının ko-
runması

B) Türklerin İslamiyet’i benimsemesi
C) Yeni bir devlet teşkilatının oluşturulması
D) Arap toplumundaki kan davalarının sona 

ermesi
E) Cumhuriyet Devri’ne geçilmesi

11. • Cemel Savaşı
• Sıffin Savaşı
Hz. Ali Devrinde gerçekleşen yukarıdaki 
savaşların nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İslamiyet’in yayılmasını engellemek
B) Hz. Ali’nin halifeliğini sona erdirmek
C) Başkenti Şam’a taşımak
D) Vergi sorunlarını çözmek
E) Halifelerin yetkilerini azaltmak

12. Abbasi hükümdarı Me’mun, Türklerden oluşan 
bir orduyu saltanatı korumakla görevlendirmiş-
tir. Mutasım ise, komutanlık görevini de Türk-
lere vermeye başlamıştır. Bu komutanlar daha 
sonra yönetim gücünü ele geçirip bir süre son-
ra da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Bu durum, Abbasi Devleti’nde aşağıdaki 
gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) Ülke topraklarının parçalanmasına
B) Merkezi otoritenin güçlenmesine
C) Halifelerin siyasi ve dini gücünün artmasına
D) Mezhep birliğinin bozulmasına
E) Ordunun önemli fetihlerde bulunmasına

13. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife 
Devri’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Halifeler seçimle işbaşına gelmesi
B) Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğal-

tılması
C) Eyaletlere kadılar atanması
D) İlk İslam ordusunun kurulması
E) Avasım şehirlerinin kurulması

Yanıtlar
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zekât vermek istemeyenlerin isyanı 
bastırılıp İslamiyet’in dini ve siyasi 
birliği korunmuştur.

HZ. ÖMER DEVRİ: (634-644)

• Adliye teşkilatı kuruldu. 
• Her şehre kadı (hâkim) atandı. 
• Ülke Emirlik adı verilen eyaletle-

re bölünmüştür. 
• Ülke sınırlarının genişlemesi so-

nucu her eyalete bir vali atan-
mıştır.

• İlk düzenli İslam ordusu kurul-
muştur.

• Vergi sistemi yeniden düzen-
lenmiş, maliye teşkilatı oluş-
turulmuş, böylece Beytülmal 
sistemleştirilmiştir.

• Hicri takvim düzenlenmiştir.
 

NOT: Hz. Ömer devleti kurumsallaş-
tırmıştır.

HZ. OSMAN DEVRİ: (644-656)
Kuran çoğaltılarak eyaletlere gönde-
rilmiş. İlk İslam donanması oluştu-
rulmuş, Kıbrıs ve Tunus fethedildi. 
Bu dönemde ilk kez Türklerle (Ha-
zar Türkleriyle) savaşılmıştır. Hz. 
Osman’ın kendi akrabalarını kayırma-
sı Müslümanlar arasında huzursuzlu-
ğa neden olmuş ve bunun sonucunda 
Hz. Osman öldürülmüştür.

HZ. ALİ DEVRİ: (656-661)
Cemel Olayı (656): Hz. Osman’ın 
ailesi, Hz. Osman’ın ölümünden Hz. 
Ali’yi sorumlu tutarak Hz. Ali’yi ha-
lifelikten indirmek istemeleri Müs-
lümanlar arasında savaşa neden 
olmuştur. Hz. Ali taraftarları savaşı 
kazandı. Hz. Ali Küfe’yi merkez yaptı. 

Sıffin Savaşı (657): Nedeni: Şam 
Valisi Muaviye’nin Hz. Ali’yi halife-
likten indirmek istemesidir. Sorun-
ları çözmek için hakemler belirlendi. 
Hakem Olayı sonucunda Müslüman-
lar Şiiler (Hz. Ali’yi halife tanıyanlar), 
Emeviler (Muaviye’yi halife tanıyan-
lar) ve Hariciler (tarafsız olanlar) 
olmak üzere üç siyasi gruba bölün-
düler. 

UYARI: Hz. Ali (Şiiler) Kufe’yi mer-
kez seçerken, Emeviler Şam’ı mer-
kez seçmişlerdir. Böylece fiilen iki 
İslam Devleti ortaya çıkmıştır. 

TEST • 2
1. Aşağıdakilerden hangisi İslam Uygarlığı 

ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Mimari yapılar bölgelere göre farklılık gös-
terir.

B) İslam’ı kabul eden tüm ulusların ortak ese-
ridir.

C) Cahiliye Devri İslam Uygarlığı’nın bir de-
vamıdır.

D) Antik dönem kültüründen etkilenme vardır.
E) Fethedilen ülkelerin kültürlerinden etkilen-

miştir.

2. • Hristiyanlıkta, İncil’in Hz. İsa’dan daha son-
ra yazılı hale gelmesi, görüş ve inanç ayrı-
lıklarına yol açmıştır.

• Müslümanlıktaki ayrılıkların çıkış noktası 
ise Emeviler ile Hz. Ali taraftarları arasın-
daki iktidar mücadelesidir.

Buna göre,
I. Her iki dinde de görülen mezheplerin or-

taya çıkma nedeni aynıdır.
II. Her iki din de kendi içinde çıkan farklı gö-

rüşlere karşı anlayışlı davranılmıştır.
III. İslamiyet’teki ayrılıklar siyasal kökenlidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

3. Abbasilerin yıkılmasıyla Halifelik kurumu si-
yasal etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Buna 
rağmen tarihte birçok Müslüman devletin hü-
kümdarı halifelik unvanını kullanmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) Diğer Müslüman toplumlar üzerinde etkili 
olmak

B) Devletin dini kurallara göre yönetilmesini 
sağlamak

C) Halifeliğin, babadan oğula geçmesini en-
gellemek

D) Türk-İslam devletlerine son vermek
E) Devletin kurumlarını, İslami esaslara göre 

düzenlemek

4. Hicret’in İslam tarihi bakımından siyasi so-
nucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekke’de iktidar değişikliği olmuştur.
B) İslamiyet bütün Arabistan’da benimsen-

miştir.
C) Medine’nin kültürel-sosyal önemi artmıştır.
D) İslam Devleti’nin temeli atılmıştır.
E) Hicri takvimin başlangıcıdır.

5. Arap yarımadasında, Hz. Muhammed ile bir-
likte, sosyal ve siyasal alanda önemli değişik-
liklere neden olan yeni bir din ortaya çıktığı 
gibi, yeni bir devletin de temelleri atılmıştır. 
Hz. Muhammed peygamberliğinin yanında 
devlet başkanı da olmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üze-
rinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Arabistan’da siyasal birliğin bozulmasında
B) İslam devletlerinde laiklik anlayışının geç 

ortaya çıkmasında
C) Bizans ile askeri mücadelelerin artmasın-

da
D) Halk arasındaki ekonomik sosyal ayrımla-

rın azalmasında
E) İslamiyet’in Türkler arasında daha hızlı ya-

yılmasında

6. İslamiyet öncesinde Hicaz bölgesi (Mekke, 
Medine, Taif) Arabistan’ın ekonomik, sosyal 
ve dinsel merkezi durumundaydı.
Bu durumun oluşmasında, aşağıdakiler-
den hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Mekkelilerin kervan ticaretiyle uğraşması
B) Her yıl panayırların düzenlenmesi
C) Yahudilik ve Hristiyanlığın yaygın olması
D) Kâbe’nin putperestlerin merkezi olması
E) Kâbe’nin her yıl ziyaret edilmesi

7. Hz. Ömer zamanında Nihavend Savaşı (642) 
ile Sasani Devleti’ne son veren Araplar, İran’ı 
almışlardır.
İran’ın Müslümanların eline geçmesi aşa-
ğıdakilerden hangisinin başlangıcı olmuş-
tur?
A) Türk-Arap ilişkilerinin başlamasının
B) Donanma gücü oluşturmasının
C) Haraç vergisi alınmasının
D) Avrupa’ya geçilmesinin
E) Posta örgütünün kurulmasının
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661 yılında Haricilerin Hz. Ali’yi öl-
dürmesiyle Dört Halife Devri sona 
erdi. 

İktidar Emevilerin eline geçti. 

NOT: Hz. Ali zamanında iç çatışma-
lar yaşandığı için fetihler durmuştur.

EMEVİLER (661-750)
Başkentleri Şam’dır. İlk halifeleri 
Muaviye’dir.

Muaviye’nin ölmeden önce kendi ye-
rine oğlu Yezit’i bırakması ile halife-
lik saltanat haline gelmiştir.

Yezit döneminin en önemli olayı 
Kerbela olayıdır. (680) Kerbela’da 
Yezit’in askerleri tarafından Hz. 
Ali’nin çocuklarının öldürülmesiyle 
Müslümanlar Şiiler ve Sünniler ol-
mak üzere iki mezhebe ayrılmıştır. 

Emeviler Döneminde:
• İlk posta teşkilatı kuruldu.
• İlk İslam parası basıldı.
• Arapça resmi dil ilan edilmiştir.

UYARI: Arapça’nın resmi dil ilan 
edilmesi Emevilerin milliyetçi poli-
tika izlediklerini gösterir.

I. Velid Devri:

Kadiks Savaşı (711):
Bu savaş ile İslamiyet ilk kez 
Avrupa’ya yayılmaya başladı. Frank-
larla yapılan Puvatya Savaşı’nda 
(732) Müslümanların yenilmesiyle
İslamiyet’in Avrupa’ya yayılışı dur-
muştur.

Emevilerin Yıkılış Nedenleri:
1. Milliyetçi ve ayrımcı politika iz-

lemeleri, ağır vergiler almaları,
Şiilerin isyanı

2. İslamiyeti kılıç zoruyla yaymaya
çalışmaları

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ 
(756-1031)

Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla Eme-
vi ailesinden olan Abdurrahman 
İspanya’ya gidip orada bağımsızlığı-
nı ilan etti ve Emevi Devleti’ni kurdu. 
NOT: Endülüs Emevi hükümdarları 
da kendilerini halife ilan etmişlerdir. 
Aynı anda birkaç tane halifenin ol-
ması İslam birliğinin bozulduğunu 
gösterir.
Başkentleri Kurtuba’dır. Bilim ve sa-
nata önem vermişlerdir. 

8. Halife Hz. Ömer Dönemi’nde Arap yarımada-
sı dışına yapılan fetihlerle, ülke sınırları Hazar
Denizi’ne kadar genişlemiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ne-
den olduğu söylenemez?

A) Ülkenin eyaletlere bölünmesine
B) Düzenli orduların kurulmasına
C) İlk İslam parasının basılmasına
D) Devlet teşkilatlanmasına önem verilmesi-

ne
E) Sınırların değişmesine

9. İslam toplumlarında bilim alanında önemli ça-
lışmalar yapılmış ve Batı dünyası, İslam bilgin-
lerinden yararlanmıştır.
Bu bilginlerden,

I. İranlı matematikçi Ömer Hayyam’ın, üçün-
cü dereceden denklemleri çözmesi,

II. İbn-i Sina’nın, Kanun adlı tıpla ilgili eserle-
rinin Latinceye çevrilmesi,

III. İbn-i Haldun’un, günümüzdeki sosyolojinin
öncüsü sayılması

durumlarından hangileri yukarıdaki bilgi-
leri destekleyen örnekler olabilir?

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

10. Hz. Ömer halife olduktan sonra yapılan fe-
tihlerle İran, Suriye, Filistin, Mısır alınmış ve
devlet, İmparatorluğa dönüşmüştür. Hz. Ömer
devleti kolay yönetmek için, kadılık teşkilatını,
askeri divanı, yeni vilayetleri kurmuş ve sınır-
lara askeri birlikler yerleştirmiştir.
Hz. Ömer’in devleti teşkilatlandırmasında-
ki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür ve medeniyeti geliştirmek
B) Mekkelilere İslamiyet’i kabul ettirmek
C) Halifeliği saltanata dönüştürmek
D) Merkezi otoriteyi sağlamak
E) İslam kültürünü geliştirmek

11. Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında, özel-
likle başkent Bağdat’ta ihtişam ve lüks doruğa
çıkmıştır. Bin bir gece masalları, bu dönemin
ihtişamını anlatan eserlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Edebi eserler Türkçe yazılmıştır.
B) Yöneticiler edebiyatçıları desteklemiştir.
C) Edebiyat konusunu toplum dışı konular-

dan almıştır.
D) Sanat toplum içindir anlayışı egemendir.
E) Tarihsel olaylar edebiyata konu olmuştur.

12. Hz. Ebubekir, taş, deri, kemik üzerine yazılı
olan ve hafız denilen kişilerin ezberinde bulu-
nan Kuran ayet ve surelerini yazdırıp, toplata-
rak kitap haline getirdi. Hz. Osman ise, Kuran’ı 
çoğaltarak bir kaç İslam şehirlerine dağıtılma-
sını sağladı.
Bu uygulamaların,

I. Kuran’la ilgili tartışmaları önleme,
II. Kutsal kitabın orijinal halini koruma,
III. Mezhepleri ortadan kaldırma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu 
söylenemez?

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

13. Hz. Ömer’in ölümünden sonra, halife olan Hz.
Osman, yakın çevresini kayırmaya ve onla-
rı hak etmediği yerlere getirmeye başlamıştır.
Hz. Osman bu tutumu nedeniyle öldürüldüğü
için, İslam devletinde iç karışıklıklara zemin
hazırlanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) İslam Devleti’nde egemenlik halka dayan-
maktadır.

B) Yönetimde bozulma başlamıştır.
C) Hz. Osman ülkeyi demokratik bir şekilde

yönetmiştir.
D) Hz. Osman halifeliği zorla ele geçirmiştir.
E) Hz. Osman, İslam dünyasının en etkili dev-

let adamıdır.

Yanıtlar
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BEN-İ AHMER DEVLETİ 
(1232-1492)

Endülüs Emevi Devleti iç mücade-
leler sonucunda parçalanmış ve 
İspanya’da beylikler dönemi (1031-
1232) başlamıştır. Bu beyliklerden 
Ben-i Ahmer Beyliği Siyasi birliği-
ni sağlayarak, Avrupa’da ikinci İslam 
devletini kurmuştur. Başkentle-
ri Gırnata’dır. Bilim ve sanata önem 
vermişlerdir. İspanya Devleti’nin ku-
rulmasıyla (1492) Ben-i Ahmer Dev-
leti yıkılmıştır.

ABBASİLER (750-1258)

• Başkentleri Bağdat’tır.
• Emevilerin tersine bilime ve sa-

nata önem vermişlerdir.

751’de Talas Savaşı 

Çinlilerle yapmışlardır. Türklerin 
Abbasileri desteklemeleriyle savaşı 
Abbasiler kazanmıştır. Bu savaş so-
nucunda Türkler arasında İslamiyet 
yayılmaya başlamış ve bu savaştan 
sonra kâğıt üretimi Çin’den dünyaya 
yayılmaya başlamıştır.

Abbasiler Türklerin savaşçı özellik-
lerini kaybetmemesi için, Türklere 
Samerra adı verilen ordu şehrini 
kurmuşlardır. Ayrıca Bizans’tan ge-
len tehlikeyi engellemek için Bizans 
sınırlarında Avasım adında savun-
ma şehirleri kurularak buraya Türk-
ler yerleştirilmiştir.

Bağdat’ta El Mustansıriye adı veri-
len ilk İslam medresesi açılmıştır. 

Pozitif bilimlerde eğitime önem ve-
rilmiştir, kütüphaneler açılmıştır.

UYARI: Abbasiler döneminde Antik 
Çağ Yunan ve Helen Dönemi’ne ait 
bilim adamlarının eserleri Süryani-
ceden Arapça’ya çevrilerek, med-
rese okutulmuştur. Böylece İslam 
dünyası bir “Rönesans devri” ya-
şamıştır.

İlk kez Divan Teşkilatı kurulmuş ve 
vezir atanmıştır. Ülke “Emirlik” adı 
verilen eyaletlere bölünmüştür. 

Abbasiler 1258’de Moğollar tarafın-
dan yıkılmıştır. 

TEST • 3

1. Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki döne-
me, “Dört Halife Dönemi” denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde ger-
çekleştirilenler arasında yer almaz?

A) İspanya’nın fethedilmesi
B) İslamiyet’in yayılması
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Kuran’ın çoğaltılması
E) Adli teşkilatın kurulması

2. İslam Devleti’nin zaman içerisinde,
• Kıbrıs’ı alması,
• Akdeniz’de etkili hale gelmesi
aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ekonomik durumun düzeldiğini
B) Denizci bir devlet haline geldiğini
C) Düzenli ordunun olmadığını
D) Sadece gönüllü askerler olduğunu
E) Ordunun en önemli gücünün donanma ol-

duğunu

3. İslam Devleti’nin kuruluşundan itibaren Hz.
Muhammed hem devlet başkanı hem de pey-
gamberdir.
Bu durum İslam Devleti’nin aşağıdaki han-
gi özelliği kazanmasına neden olmuştur?

A) Demokratik B) Ulusal
C) Halkçı D) Laik
E) Teokratik

4. Emeviler Arap olmayan Müslümanları Meva-
li (köle) olarak görüp ayrımcılık yapmışlardır.
Bu durum Emevilerde aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?

A) Halkın yönetime katılmasına
B) İsyanların çıkmasına
C) Devletin güçlenmesine
D) Devşirme sistemi uygulanmasına
E) Egemenlik anlayışının değişmesine

5. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine birçok sahte
peygamber ortaya çıkmıştır. Hz. Ebubekir ha-
life olunca ilk iş olarak yalancı peygamberleri
ortadan kaldırmıştır.
Hz Ebubekir bununla aşağıdakilerden han-
gisini amaçlamış olamaz?

A) İslamiyet’in esaslarını korumak
B) İslam dininin zarar görmesini engellemek
C) Medine’de yaşayan farklı dinlerdeki insan-

ları Müslümanlaştırmak
D) Dini birliği korumak
E) İslam Devleti’nin siyasi birliğini korumak

6. Dört Halife seçimle yönetime gelmişken,
Emeviler döneminde halifelik babadan oğula
geçen saltanata dönüşmüştür.
Buna göre Emeviler döneminde,

I. yönetimin bir ailenin eline geçmesi,
II. islami yönetim anlayışından uzaklaşılma-

sı,
III. İslam Devleti’nin Arap devletine dönüş-

mesi
durumlarından hangilerine neden olduğu 
söylenebilir?

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

7. İslamiyet’i yaymak amacıyla başlatılan se-
ferler sonucunda Müslümanlar, Batı’da ve
Doğu’da değişik kültür ve uygarlıklarla karşı-
laştılar. Bu uygarlıklardan büyük ölçüde etki-
lenen Müslümanlar, zamanla İslam kültür ve
uygarlığının oluşmasını sağladılar.
Buna göre İslam kültürü ve uygarlığı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Oluşumu ve gelişiminde İslamiyet’i kabul
toplulukların da etkisi vardır.

B) İslam kültürü bir sentezdir.
C) Arap kültürünün izlerini taşımaz.
D) İslam Devleti birçok uygarlıktan etkilen-

miştir.
E) İslam Devleti savaşlarla sınırlarını geniş-

letmiştir.
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İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
DEVLET YÖNETİMİ
İslam Devleti’nin temelleri “Hicret” 
ile atılmış, Hz. Ömer Devri’nde ku-
ruluşu tamamlanmıştır. 

UYARI: Dört Halife seçimle belirlen-
miştir. Halifelik, Emevilerden itiba-
ren babadan oğula geçen saltanata 
dönüşmüştür. 

Ülkede, Hz. Ömer Devri’nde Emirlik, 
Emeviler Devri’nde Amillik, Abbasi-
ler döneminde Emirlikler kurulmuş-
tur.

Hz. Ömer döneminde Mali Divan, 
Emeviler döneminde posta (Berid), 
Abbasiler döneminde ise Hükümet 
Divanı kurulmuştur. 

ORDU
Hz. Ömer ise ilk düzenli orduyu kur-
muş, Hz. Osman donanma kurmuş, 
Emeviler ise bunları geliştirmiştir. 
Abbasiler döneminde Türklere or-
duda görev verilmiştir.

EĞİTİM, BİLİM VE SANAT
Hz. Muhammed, Dört Halife ve Eme-
viler devrinde dini bilimlerde, Abba-
siler devrinde ise pozitif bilimlerde 
eğitime ağırlık verilmiştir. 

Resim ve heykelin yasak olması oy-
macılık, kakmacılık, çinicilik, hat ve 
mimari sanatının gelişmesine neden 
olmuştur. 

UYARI: Müslümanların fethettikleri 
ülkelerin kültürlerinden etkilenmele-
ri sonucunda Emeviler ve Abbasiler 
devrinde bazı saraylar, resim, heykel 
ve kabartmalarla süslenmiştir. Ulu-
sal kültür ve coğrafi özellikler farklı 
tarzda mimari eserlerin yapılmasına 
neden olmuştur.

EKONOMİ
İlk kez hazine teşkilatını (Maliye) 
Hz. Ömer kurmuştur. Emevi Halifesi 
Abdülmelik Dönemi’nde ise ilk İslam 
parası basılmıştır.

Toprak devletindir. Hz Ömer döne-
minden itibaren topraklar iktalara 
bölünerek devlet memurlarına ve 
askerlere maaş karşılığı verilmeye 
başlanmıştır. 

Devletin gelirleri şunlardır:

1. Ganimetlerin 1/5’i
2. Gümrük vergisi
3. Öşür
4. Haraç
5. Cizye
6. Ağnam
7. Avarız

8. Hz. Muhammed, Medine’de kendisini dev-
let başkanı ilan etmiş ve kısa sürede de
Arabistan’ın büyük bölümünü egemenlik al-
tına almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gös-
tergesidir?
A) İslam Devleti’nin temellerinin atıldığının
B) Devletin kurumsallaştığının
C) İslamiyet’in toleransla yayıldığının
D) İslamiyet’te ayrılıkların başladığının
E) İslamiyet’in adalete önem verdiğinin

9. İslamiyet’in kısa sürede birçok insan ta-
rafından kabul edilmesinde, aşağıdakiler-
den hangisi etkili olmuştur?
A) Silahla yayılması
B) Teokratik bir devlet yapısı olması
C) Kutsal bir kitabının olması
D) Eşitlikçi bir din olması
E) Yönetimin halka dayanması

10. Din ve devlet işlerinin iç içe geçtiği devlet bi-
çimlerine teokratik devlet denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Arap-
İslam Devleti’nin teokratik yapıya dayalı
olduğunun kanıtı olamaz?
A) Toplumu oluşturan grupların ayrımında, di-

nin esas alınması
B) Devlet ve toplum kurallarının dine dayan-

ması
C) Devlet başkanının, dini ve siyasi yetkilere

sahip olması
D) Devlet başkanlarının, peygamber adına

devleti yönetmesi
E) Hristiyan ve Musevilere dini serbestlik ta-

nınması

11. Hz. Ömer zamanında görülen,
• Ülkenin büyük illere ayrılması,
• Kalıcı ordugâhların kurulması,
• Adli teşkilatın oluşturulması
çalışmaları aşağıdaki gelişmelerden han-
gisinin bir sonucu olduğu söylenemez?
A) Siyasi sorunların artmasının
B) Sınırların genişlemesinin
C) Doğal sınırlara ulaşılmasının
D) Teşkilatlanma ihtiyacının
E) Hukuksal sorunlar yaşanmasının

12. Abbasiler, Emevilerin tersine ırkçı ve Arap mil-
liyetçiliği politikası izlememişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun bir göster-
gesi olamaz?

A) Farklı milletlere yönetimde görev vermele-
ri

B) Helenistik eserlerini tercüme etmeleri
C) Türkleri komutanlıklara getirmeleri
D) Yerel dilleri korumaları
E) Medreseler açmaları

13. Emeviler Dönemi’nde,
I. resmi yazışma dilinin Arapça olması,
II. Arap olmayan Müslümanların mevali

(köle) olarak görülmesi,
III. Müslümanların farklı mezheplere bölün-

mesi
uygulamalarından hangileri İslamiyet’in 
yayılmasını engellemiştir?

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

14. İslamiyet öncesi Arap mimarisi gelişmemiştir.
Ancak zaman içerisinde İslam mimarisi önem-
li gelişme kaydetmiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Mekke’den Medine’ye göç yaşaması
B) Bizans mimarisinden etkilenmeleri
C) İran mimarisinden etkilenmeleri
D) Fethettikleri yerlerden etkilenmeleri
E) Sınırların genişlemesi

Yanıtlar
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KARAHANLI DEVLETİ  
(840-1212)
Türkistan’da kurulmuştur. Yağma, 
Çiğil ve Karluklar tarafından kurul-
muştur. Başkentleri Balasagun’dur. 

1130 yılında Doğu Karahanlılar Ka-
rahitaylar tarafından yıkılmıştır. Batı 
Karahanlılar 1212’de Harzemşahlar 
tarafından yıkıldılar.

Özellikleri: 

• Türkçeyi resmi dil kabul etmiş-
lerdir.

• Müslüman ilk Türk Devletidir.
• Uygur alfabesini kullanmışlar-

dır.
• Posta teşkilatı kurmuşlardır.

İlk Türk İslam edebi eseri olan Ku-
tadgu Bilig Yusuf Has Hacib tara-
fından bu dönemde yazılmıştır. Bu 
eserde devletin halka, halkında dev-
lete karşı görev ve sorumlulukları 
anlatılmıştır.

Divan-ı Lügati’t Türk (Türkçe - Arap-
ca sözlüktür.) Türkçenin zengin bir 
dil olduğunu kanıtlamak ve Araplara 
Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı 
Mahmut tarafından yazılmıştır.

GAZNELİLER (963-1187)
Pencap, Harzem ve Horasan şehrin-
de, Saman oğullarının komutanı olan 
Alp Tigin tarafından kurulmuştur. 

En güçlü oldukları dönem Gazne-
li Mahmut dönemidir. İlk “Sultan” 
unvanını kullanan Türk hükümda-
rı Gazneli Mahmut’tur. Hindistan’a 
on yedi sefer yaparak İslamiyet’i 
Hindistan’a yaymıştır. 

1040’ta Büyük Selçuklular ile Gaz-
neliler arasında Dandanakan Sava-
şı yapılmış ve Gazneliler yenilmiştir.

Bu savaştan sonra Gazneliler iyice 
zayıflamış ve 1187 yılında da Afgan 
Gurlular tarafından yıkılmıştır.

Gaznelilerin özelikleri: Arapçayı res-
mi dil kabul etmişler.

Egemenlikleri altında birçok mil-
let vardır. (Bir imparatorluk özelili-
ği taşır)

TEST • 1
1. İlk Türk-İslam Devleti olan Karahan-

lı Devleti’nde bugünkü Bakanlar Kurulu’nun 
karşılığı olan Divan-ı Âli adlı büyük divandan 
başka, maliye, askerlik, adalet ve yönetim iş-
lerinin denetimine ve halkın şikâyetlerine ba-
kan, ayrı divanlar da bulunmaktaydı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Devlet yönetiminde İslamiyet’in etkisi yok-
tur.

B) Yönetim tamamen geleneklere dayan-
maktadır.

C) Gelişmiş bir devlet örgütlenmesi vardır.
D) Türkçe edebiyat eserleri yazılmıştır.
E) Ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayıl-

mıştır.

2. 1258’de Moğollar Bağdat’ı alarak, Abbasi 
Devleti’ne son verdi. Memluk Sultanı Baybars, 
Mısır’a kaçan Halife Zâhir’in oğlu Ahmed’i, 
Mustansır adıyla halife ilan etti. Bir sembol 
olarak kalan halifeliğin, Memluk Devleti yö-
netiminde önemli bir etkisi olmadı.
Buna göre,

I. Abbasilerin siyasal varlığı sona ermiştir.
II. Memluklar, İslam dünyasının önemli bir si-

yasal gücüdür.
III.  Abbasi soyu varlığını sürdürmüştür.
IV. Moğollar İslamiyet’i kabul etmiştir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

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

3. Gazneli Mahmut Karahanlılar, Hindistan ve 
Selçuklular üzerine yaptığı seferlerle, üstünlü-
ğünü kabul ettirmiştir. Bunun sonucunda, Ab-
basi Halifesi tarafından “Büyük Sultan” olarak 
tanınmıştır.
Buna göre, Gaznelilerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yıkılma sürecine girmiştir.
B) Türklerin çoğunlukta olduğu bir devlettir.
C) Resmi dili Türkçedir.
D) Siyasi gücünü Müslümanlara kabul ettir-

miştir.
E) Şaman inancına sahiptir.

4. Memluk Sultanı Baybars, XII. yüzyıl’da Orta 
Asya’da bir devlet kurarak, çok kanlı ve yıkıcı 
bir şekilde yayılan Moğolları, 1260’ta Ayn Ca-
lut ve 1277’de Elbistan Savaşları’nda yenerek, 
Suriye’de durdurmayı başarmıştır.
Buna göre,

I. Moğolların Batı’ya yayılmaları durmuştur.
II. Kuzey Afrika ve Avrupa, olası bir Moğol 

istilasından kurtulmuştur.
III. Moğolların siyasi egemenliği sona ermiştir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

5. • İlk Türk-İslam Devleti olan Karahanlıların 
resmi dili Türkçedir.

• Gazneliler, Arapçayı resmi dil olarak benim-
semişlerdir.

• Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, 
medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu.

• Osmanlılarda ise Arapça, Farsça ve Türkçe 
karışımı olan Osmanlıca kullanılmıştır.

Bu açıklamaları dikkate alarak, aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Türkler İslamiyet’i benimsedikten sonra, 

süreç içerisinde Arap ve Fars kültürünün 
etkisinde kalmışlardır.

B) Türkçe, özgünlüğünü korumuştur.
C) Türkler kendi kültürlerini, Arap ve İranlılara 

öğretmişlerdir.
D) Türkçenin Arapçadan daha zengin bir dil 

olduğu kanıtlanmıştır.
E) Türk dili, Arapça ve Farsçanın gelişiminde 

etkili olmuştur.

6. Selçuklularda ikta araziler gelirine göre ayrılır 
ve kişilerin makamlarına göre dağıtılırdı. İkta 
sahibi bu toprakların gelirinin bir kısmı ile ge-
çinirken, geri kalanıyla da atlı asker yetiştir-
mek zorundaydı.
Buna göre,

I. Toprak yönetimi ve askeri sistem iç içedir.
II. Memurların tamamı hazineden maaş al-

maktadır.
III. Atlı askerler merkez ordusudur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
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Mimariye önem verilmiştir. 

Birçok bilim adamı ve şair yetiştir-
mişlerdir.

El-Biruni - “Asarı Bakiye” adlı mate-
matik kitabını, Firdevsi-Şeyhname’yi 
bu dönemde yazmıştır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ 
(1038-1157)
Selçuklular Oğuzların Kınık boyun-
dadır. Tuğrul ve Çağrı Bey dönemin-
de Nişabur başkent yapılarak devlet 
kurulmuştur.

DANDANAKAN SAVAŞI (1040)
Gaznelilerle Selçuklular arasında 
yapılan Dandanakan Savaşı’nı Sel-
çuklular kazandı ve büyük bir devlet 
haline geldiler.

Selçuklu-Bizans İlişkileri:

1048 Pasinler Savaşı’nda ilk kez 
Bizans’ı yenerek Van’dan, Trabzon’a 
kadar Doğu Anadolu topraklarını ele 
geçirdiler. 

Malazgirt Savaşı (1071)

Nedeni: Türklerin, yeni bir yurt 
edinmek, İslamiyet’i Anadolu’ya 
yaymak; Bizans’ın ise kendi toprak-
larını koruyup Türklerin Anadolu’yu 
fethini engellemek istemesi savaşın 
nedenleridir. Yapılan savaşta Büyük 
Selçuklular galip gelmiştir.

Sonuçları:

• Türkler kısa sürede Anadolu’yu 
fethederek İslamiyet’i Anado- 
lu’ya yaydılar.

• Türkiye tarihi başladı ve 
Anadolu’da ilk Türkmen Beylik-
leri kuruldu.

• Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan 
atmak için Avrupalılardan yar-
dım istemesi Haçlı Seferleri’ne 
neden olmuştur.

Yorum: Selçukluların fethedilen 
toprakları fetheden komutana ikta 
(yurt) olarak vermeleri fetihleri ko-
laylaştırmıştır. Fakat bu durum aynı 
zamanda Selçukların zayıflamasıy-
la beyliklerin kurulmasına ve devle-
tin parçalanmasına neden olmuştur.

7. Büyük Selçuklular zamanında, edebiyat ala-
nında önemli gelişmeler olmuştur. Türk sultan-
larının himayesi sayesinde İran edebiyatının 
pek çok seçkin siması yetişmiştir. Selçuklu-
lar Devri’nde üstün bir seviyeye ulaşan Fars-
ça edebiyat dili olarak rağbet görmüş, Arapça 
bilim dili olarak kalırken, Türkçe konuşma dili 
olarak kullanılmıştır.
Bu parçaya göre, çıkarılabilecek en önemli 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selçuklularda Türkçe eser veren birçok bi-
lim adamı yetişmiştir.

B) Selçuklu hükümdarları sanata önem ver-
miştir.

C) Düşünce hayatında Türkçe ikinci plana 
atılmıştır.

D) İran’da edebiyat gelişmiştir.
E) Selçuklular sadece Farsça kullanmıştır.

8. Selçuklularda İkta, Osmanlılarda Dirlik siste-
miyle ulaşılmak istenen belirli amaçlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan 
birisi değildir?

A) Devletin harcamasını azaltmak
B) Özel mülkiyet anlayışını yerleştirmek
C) Asker gereksinmesini karşılamak
D) Memur ve askerlerin maaşını karşılamak
E) Üretimde devamlılığı sağlamak

9. X. yüzyıldan itibaren, Abbasilerin vali ve ordu 
komutanlıklarına Türkler getirilmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine yol 
açmıştır?

A) Türk-İslam kültürüne ait ilk eserlerin yazıl-
masına

B) İran, Maveraünnehir ve Afganistan’a Türk-
lerin yerleşmesine

C) Karahanlı Devleti’nin kurulmasına
D) İlk kervansarayların yapılmasına
E) Abbasilerin parçalanmasına

10. Emevilerin Horasan valisi Kuteybe, Ceyhun 
Nehri’ni aşarak Maverünnehr’e girmiş ve 
Semerkand’ı almıştır. Emeviler, bu bölgede 
yaşayan Türklere karşı sert davranıp ülkeleri-
ni yağmalamışlardır.
Bu durum,

I. Türk-Arap savaşlarının başlaması,
II. Türklerin Müslüman olmasının gecikmesi,
III. İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayıl-

ması
olgularından hangilerine yol açmış olabi-
lir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

11. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, med-
rese eğitimi ise Arapça yapılıyor, halk ve ordu 
arasında Türkçe konuşuluyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden 
hangisine neden olmuştur?
A) İran ve Arap kültürünün etkisinde kalınma-

sına 
B) Ülke yönetiminde din adamlarının etkili ol-

masına
C) Askerlerin sayısının azalmasına
D) Dış devletlerin siyasal baskılarının önlen-

mesine
E) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların 

güçlenmesine

12. Türk-İslam devletlerinde uygulanan İkta 
Sistemi’nde,
• Toprağın mülkiyeti devlete aittir.
• Toprak, maaş karşılığında asker ve devlet 

memurlarına verilmiştir.
• İkta topraklarından elde edilen verginin kar-

şılığında eyaletlerde asker beslenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Taşrada yerel güçlerin oluşması engellen-

miştir.
B) Devlet memurlarının maaşları hazineye 

yük getirmemiştir.
C) Her an savaşa hazır bir ordu oluşturulmuş-

tur.
D) İkta gelirleri hayır kurumlarının ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanılmıştır.
E) İkta sistemi ekonomik ve askeri açıdan 

devlete fayda sağlamıştır.

Yanıtlar
123456789101112
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Yorum: Anadolu halkının Bizans 
baskısından ve ağır vergilerden bık-
ması, Türklerin adaletli ve anlayışlı 
davranmaları, halkın din ve inanç-
larına karışılmaması Türklerin kısa 
sürede Anadolu’yu fethine neden 
olmuştur.

Selçuklu-Abbasi İlişkileri: Sel-
çuklular döneminde Selçuklu hü-
kümdarları dini bakımdan Abbasi 
halifelerine, Abbasi halifeleri de si-
yasi bakımdan Selçuklu hükümdar-
larına bağlı olmuşlardır.

ÇIKMIŞ SORU: 

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Sultan 
Alparslan komutanlarına hitaben 
“Toprak fethedenin malıdır” sözünü 
söylemiştir.

Alparslan bu sözle aşağıdakiler-
den hangisini gerçekleştirmeyi 
amaçlamıştır?

A) Yeni bir yönetim şekli oluştur-
mak

B) Hâkimiyetini güçlendirmek

C) Bizans’ı anlaşmaya zorlamak

D) Çıkabilecek isyanları önlemek

E) Anadolu’yu kısa sürede fethet-
mek

YGS 2015

ÇÖZÜM: 

Selçuklu hükümdarı Alparslan “Top-
rak fethedenin malıdır” diyerek, 
fethedilen yerleri fetheden komu-
tanlara yurt-ikta olarak vermiştir. 
Bu da Anadolu’nun kısa sürede fet-
hedilmesini sağlamıştır. Bunun so-
nucunda Anadolu’da birçok Tükmen 
beylikleri kurulmuştur.

Yanıt: E

TEST • 2
1. Gazneli Mahmut, Hindistan üzerine on yedi 

sefer düzenlemiştir.
Bu seferlerin aşağıdakilerden hangisine 
neden olduğu söylenemez?

A) İslamiyet’in Hindistan’a yayılmasına
B) Bugünkü Pakistan’ın temellerinin atılması-

na
C) Hindistan’ın zenginliklerinden yararlanıl-

masına
D) İngiliz sömürgecileriyle mücadele edilme-

sine
E) Gaznelilerin güçlü bir devlet haline gelme-

sine

2. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan 
“Divan-ı Lügati’t Türk” ün yazılış amacını, 
aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) Türk Tarihi’ni aydınlatmak
B) Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ka-

nıtlamak ve Araplara Türkçe öğretmek
C) Türklerin Halifeye bağlılığını kanıtlamak
D) Halkın devlete, devletin de halka karşı gö-

revlerini ortaya koymak
E) Türk-Arap savaşlarını aydınlatmak

3. Talas Savaşı’nın, dünya tarihi açısından 
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Türk Devleti’nin kurulması sağlanmıştır.
B) Çinliler, Türk egemenliğine girmiştir.
C) Kâğıt üretimi ve kullanımı yaygınlaşmıştır.
D) Türklerin, Moğol hâkimiyetinden kurtulma-

sını sağlamıştır.
E) Türklerin, Orta Asya’dan göçlerine neden 

olmuştur.

4. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden han-
gisi Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiş-
tir?

A) Gazneliler B) İhşitler
C) Tolunoğulları D) Selçuklular
E) Karahanlılar

5. Tulunoğulları (868-905) ve İhşitler (935-969) 
Mısır’da kurulan ve kısa ömürlü olan iki Türk 
devletidir.
Bu devletlerin uzun süre ayakta kalama-
masında, aşağıdakilerden hangisinin 
önemli bir rolünün olduğu söylenebilir?

A) Hanedanların, Abbasi Halifeliği’ne bağlı 
kalması

B) Yöneticilerle halkın etnik yapılarının farklı 
olması

C) Haçlı Seferleri sonucu yıpranmaları
D) Ticaret yollarına uzak olmaları
E) Deniz ticaretine önem vermemeleri

6. Aşağıdakilerden hangisi Arapların, Orta 
Asya’ya egemen olmalarının ve Türklerin 
İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmeleri-
nin başlangıcı olmuştur?

A) Haçlı Seferleri B) Talas Savaşı
C) Katvan Savaşı D) Pasinler Savaşı
E) Kösedağ Savaşı

7. İhşitler’i yıkarak Mısır’a egemen olan Fatımi-
ler (969-1174), Şii inançlı bir devlettir. Fatımiler 
Bâtıni tarikatını kurarak, Abbasi ve Selçuklu-
lara karşı mücadele etmişlerdir.
Bu devletin ortaya çıkmasında,

I. Hz. Ali Dönemi’nde, Hakem Olayı’nın ya-
şanması,

II. Emeviler zamanında, Kerbela Olayı’nın 
yaşanması,

III. Talas Savaşı’nı Abbasilerin kazanması,
IV. Endülüs Emevilerin Puvatya Savaşı’nda 

yenilmesi
olaylarından hangilerinin etkisinin olduğu 
savunulabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
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MELİKŞAH DÖNEMİ 1072-1092
Bağdat’ta Nizamiye Medresesi aç-
mıştır. (Nizam-ül Mülk tarafından 
kurulmuştur.) İmam Gazali, Ömer 
Hayyam bu medresede ders ver-
miştir.

Divan Teşkilatı kurulmuş. İkta (top-
rak) sistemi geliştirilmiştir. 

Bu dönemde güneş yılına dayanan 
Celali Takvimi yapılmıştır.

Selçukluların Yıkılma Nedenleri

• Beyliklerin kurulmasıyla Sel-
çukluların parçalanması

• Hanedan üyelerinin bağımsızlık-
larını ilan etmesi

• Atabeylerin bağımsızlığını ilan 
etmesi

• Bâtıni mezhebinin Selçuklu hü-
kümdarlarına karşı suikastlara 
girişmesi

• Selçuklular 1141 yılında Katvan 
Savaşı’nda Karahitaylara yenil-
diler. 1157 yılında da Oğuzların 
isyanı sonucunda yıkılmıştır.

Selçuklu toprakları üzerinde;

• Irak Selçukluları
• Suriye Selçukluları
• Kirman (İran) Selçukluları
• Türkiye Selçuklu Devleti kurul-

muştur. 
• Atabeylikler kurulmuştur.

MISIR’DA KURULAN  
TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ
Mısır’da kurulan Türk-İslam devlet-
lerinin yöneticileri Türk, halkı Arap-
lardan oluşmuştur.

Bu devletler şunlardır: 

1. Tolunoğulları 
2. İhşitler 
3. Eyyubiler 
4. Memluklar

Eyyubi Devleti’nin kurucusu Sela-
hattin Eyyubi 1187 yılında Hıttin 
Savaşı’nda Haçlıları yenerek, Kudü-
sün Müslümanların elinde kalmasını 
sağlamıştır.

Memluklarda her emirin (aşiret reisi) 
hükümdar olma hakkı vardır. Bu da 
taht kavgalarına neden olmuş ve çok 
sayıda hükümdar görev yapmıştır.

8. Mısır ve Suriye’ye egemen olan Memluk-
larda,
• Babadan oğula geçen bir hanedanlık yöne-

timi görülmemiştir.
• Çok sayıda sultan görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağ-
lanabilir?

A) Baharat Yolu’na egemen olmalarına
B) Moğol istilasını durdurmalarına
C) Güçlü olanların emir olarak başa geçme-

lerine
D) Eyyubi Devleti’ne son vermelerine
E) Abbasi Halifesi’ni korumalarına

9. Talas Savaşı’ndan sonra Araplar, 
Semerkand’da bir kâğıt fabrikası kurarak, 
kâğıt üretmeyi öğrendiler.
Bu olayın kültür tarihi bakımından önemli 
sayılmasında, aşağıdakilerden hangisinin 
etkisi olmamıştır?

A) Kâğıt üretiminin yayılması
B) İslam Devleti’nde kitaba ve kültürel çalış-

malara verilen önemin artması
C) Bilimsel çalışmaların yayılması
D) Türk-Arap savaşlarının sona ermesi
E) Okuma-yazmanın artması

10. İslamiyet öncesi Türk devletleri gibi, Büyük 
Selçukluların da kısa süre içinde yıkılmala-
rında iç ve dış nedenler etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi iç nedenlerden 
biridir?

A) Anadolu’yu Türklerden geri almak isteyen 
Bizans’ın saldırıları

B) Halifelerin siyasi gücü ele geçirmek için 
yaptıkları olumsuz çalışmalar

C) Veraset sistemindeki belirsizlikten kay-
naklanan taht kavgaları

D) Haçlı saldırıları
E) Moğol saldırıları

11. Durum I: Çinlilerle Araplar arasında 751 yı-
lında yapılan Talas Savaşı’nda, Türklerin 
desteğini alan Müslüman Araplar savaşı ka-
zanmışlardır. Bu durum, Türklerin İslamiyet’i 
tanımasını ve kalabalık gruplar halinde Müs-
lüman olmaları sürecini başlatmıştır.
Durum II: Abbasiler, Bizans sınır bölgesinde, 
Avasım şehirleri oluşturmuş, bu şehirlere Türk 
kökenli askerleri yerleştirerek, sınırlarının ko-
runmasını sağlamışlardır.
Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde, va-
rılacak doğru yargı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Türkler, Arap kültüründen etkilenmişlerdir.
B) Abbasiler, Türklerin askeri gücünden ya-

rarlanmıştır.
C) Türklerin İslamiyet’i kabulü, Bizans’ın 

Müslümanlar üzerindeki baskılarını azalt-
mıştır.

D) Türklerin İslamiyet’i kabulüyle, göçebe ve 
yarı-göçebe yaşamları sona ermiştir.

E) İslamiyet’in kabulü, Türk dilinin gelişimini 
yavaşlatmıştır.

12. Selahattin Eyyubi’nin, Avrupalılar tarafın-
dan tanınmasında,

I. Kudüs’ü Haçlılardan geri alması,
II. Fatımi Devleti’ne son vermesi,
III. Mısır’da bir devlet kurması 
durumlarından hangileriyle ilgili olabilir?

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

13. Abbasi Halifesi’nin, Şii Büveyhoğullarına kar-
şı Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey’den yardım 
istemesi üzerine, Tuğrul Bey Bağdat seferine 
çıkarak Halifeliğin koruyucusu olmuştur. Bu 
dönemde Halife siyasi bakımdan Selçuklu 
hükümdarlarına, Selçuklu hükümdarı da dini 
bakımdan Abbasi Halifesi’ne bağlı olmuştur.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Abbasilerin siyasi ve askeri olarak zayıf ol-
duğu

B) Halifeliğin Selçuklulara geçtiği
C) Selçuklu Devleti’nin siyasi yönden güçlü 

olduğu
D) Halifelerin, Müslümanların dini temsilcisi 

olduğu
E) Abbasilerin Şii Büveyhoğulları ile sorunlar 

yaşadığı

Yanıtlar
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ASYA’DA KURULAN DİĞER 
TÜRK DEVLETLERİ

HARZEMŞAHLAR (1097-1231)

Aral gölü ve Ceyhun ırmağı çevre-
sinde kurulmuştur. Anuş Tigin adlı 
bir Türk komutanı tarafından kurul-
muştur.

TÜRK MOĞOL DEVLETİ (CENGİZ 
HAN DEVLETİ) (1206-1227)

Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 

Sanat ve ticareti geliştirdi. Tıp ve 
Matematik biliminde önemli eser-
ler verdiler. 

İpek Yolunu canlandırarak Asya ile 
Avrupa arasında ticareti geliştirdiler. 

Devlet yönetimi konusunda Avrupa 
toplumlarını etkilemişlerdir. 

Cengiz Han’ın ölümünden sonra:

• Çin’de, Kubilay Hanlığı

• Türkistan’da, Çağatay Hanlığı

• İran’da, İlhanlı Devleti

• Rusya’da, Altınorda Devleti ku-
rulmuştur.

TİMUR İMPARATORLUĞU

Çağatay Hanlığına son veren Timur 
tarafından kuruldu. Bütün Moğolla-
rı birleştirmek için fetihlere girişti. 
İran’da İlhanlı Devleti’ni yıktıktan 
sonra Anadolu’ya gelerek 1402 An-
kara Savaşı’nda Osmanlıları yendi.

BABÜR İMPARATORLUĞU  
(1504-1856)

Hindistan’da kurulmuştur. İngilizle-
rin Hindistan’ı ele geçirmesiyle yıkıl-
mıştır. Bu dönemde Şah Cihan’ın eşi 
için yaptırdığı Taç Mahal önemli mi-
mari eserleridir. Ayrıca Alişir Nevai 
Türkçe’yle Farsçayı karşılaştırdığı 
Muhakemet-ül Lügateyn adlı eseri-
ni bu dönemde yazmıştır.

TEST • 3
1. Büyük Selçuklu topraklarında,

• Musul’da Zengiler,
• İran’da Salgurlular,
• Azerbaycan’da İldenizoğulları,
• Urfa’da Beğ - Teginoğulları,
• Şam’da Böriler
gibi atabeylikler kurulmuştur.
Bu durum atabeylerin, 

I. sultan çocuklarını yetiştirmeleri,
II. Selçuklu merkezi otoritesinin zayıflama-

sından yararlanmaları,
III. eyaletlerde görev yapmaları
durumlarından hangilerinin bir sonucu 
olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde ikta ve dirlik 
adı verilen topraklar, sadece Müslüman olan-
lara verilirdi. Hristiyan ve Musevi azınlıklara 
dirlik ve ikta verilmezdi. İkta ve dirlik alanlar, 
devlete asker beslemek zorundaydı. Ayrıca 
devlet memurluğuna sadece Müslüman olan-
lar alınırdı.
Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin bu uygu-
lamaları, aşağıdakilerden hangisine ne-
den olmuştur?
A) Türklerin yönetim içerisindeki etkinliğinin 

artmasına
B) Türk ve Müslümanların tarım, askerlik ve 

memurluk, azınlıkların ise ticaret yapma-
larına

C) Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde azınlıkla-
rın ekonomik yönden güç duruma düşme-
sine

D) Azınlıkların yönetimi ele geçirmesine
E) Ordu içerisinde Hristiyan ve Musevilerin 

güçlenmesine

3. Tuğrul Bey Abbasi Halifesini Şii baskısından 
kurtarmanın karşılığı olarak, Halifenin siyasi 
yetkilerini üzerine almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde et-
kili olmamıştır?
A) Şii ve Sünni mücadelesinin hızlanmasında
B) Halifenin sadece dinsel lider olarak kalma-

sında
C) Selçukluların siyasi gücünün artmasında
D) Halifenin, Selçuklu Devleti’ni egemenlik al-

tına almasında
E) Selçukluların İslam dünyasında söz sahibi 

olmasında

4. I. Devlet yönetiminde dini esasların geçerli 
olması

II. Savaşta ölenlerin şehit kabul edilmesi
III. Toprakların hanedan üyeleri arasında pay-

laştırılması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk-
İslam devletlerinde dinsel yapının toplum 
ve devlet üzerinde etkili olduğuna örnek 
gösterilemez?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

5. Türk İslam devletlerine ait aşağıda verilen 
özelliklerden hangisi, devletlerin parça-
lanmasında etkili olmuştur?
A) İkta topraklarının sadece Müslüman Türk-

lere verilmesi
B) Ülke topraklarının hanedan üyelerinin or-

tak malı sayılması
C) Sadece Müslümanların memur olması
D) Hükümdarların medreselerin işlerine karı-

şamaması
E) Türkçe dışında farklı dilleri resmi dil olarak 

kabul etmeleri

6. Anadolu’ya yerleşmekte olan Türkleri buradan 
çıkarmak ve Anadolu’ya yönelik Türk saldırı-
larına kesin çözüm bulmak amacıyla, Bizans 
İmparatoru Romen Diyojen, iki yüz bin kişilik 
bir orduyla Selçuklulara karşı sefere çıkmış-
tır. Ancak Bizans, Büyük Selçuklularla yaptığı 
Malazgirt Savaşı’nda büyük bir yenilgi almış-
tır.
Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın so-
nuçlarından biri değildir?
A) Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi,
B) İslamiyet’in Anadolu’ya yayılması,
C) Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin Türklere 

karşı işbirliği yapması
D) Bizans’ın siyasi gücünün zayıflaması
E) İstanbul’un Türklerin eline geçmesi

7. Büyük Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayıf-
lamasıyla Anadolu’da bazı komutanlar kendi 
beyliklerini kurmuşlardır. Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin Kösedağ Savaşı’nda Moğollara 
yenilmesinden sonra yine birçok beylik orta-
ya çıkmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Türk devletlerinde iç çatışmalar olduğuna
B) Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklula-

rının siyasi gücünün zamanla zayıfladığı-
na

C) Türklerin Moğollar karşısında başarısız ol-
duğuna 

D) Devletin güç kaybetmesinin parçalanmaya 
neden olduğuna 

E) Türk-İslam devletlerinde devletin hüküm-
dar ailesinin ortak malı olduğuna 
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TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖRNEK SORU 

Türk-İslam devletlerinde resmi dil 
olarak Arapça, Edebiyat dili ola-
rak Farsça’nın kullanılmış olması 
ile ilgili olarak;

I. İslam kültürünün etkisi artmış-
tır.

II. Halk ile devlet arasında kopuk-
luklara neden olmuştur.

III. Türkçenin gelişimi yavaşlamış-
tır.

yargılarından hangilerine ulaşıla-
bilir?

A) Yalnız III 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III

ÇÖZÜM: 

Bir devlet kendi ulusunun değil de 
başka bir ulusun dilini kullanıyorsa 
kültürel etkilenme söz konusudur. 
Halkının dili devlet işlerinde kulla-
nılmıyorsa elbetteki kopukluklar ve 
yabancılaşma olur. Sonuçta kullanıl-
mayan, itibar edilmeyen dil geriler.

Yanıt: E

8. Karahanlılar, eski Türk geleneklerini devam 
ettirerek hükümdara siyasi yetkinin Tanrı ta-
rafından verildiğine inanmışlardır. Devlet hü-
kümdar ailesinin ortak malıdır. Bu da taht 
üzerinde hanedan üyelerinin tümünün hak id-
dia etmesine neden olmuştur. Devlet, doğu-
batı olarak iki yönetim birimine ayrılmıştır.
Bu bilgilere göre Karahanlı Devleti ile il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Veraset kesin bir kurala bağlanmamıştır.
B) Egemenliğin kaynağı dinseldir.
C) Geleneksel Türk yönetim anlayışı korun-

muştur.
D) Halk devlet yönetiminden memnundur.
E) Siyasi iktidar mücadeleleri yaşanmıştır.

9. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılardır. Ka-
rahanlılar Müslüman olmalarına rağmen Türk-
çeyi resmi dil kabul etmişlerdir.
Karahanlılar aşağıdaki hangi özellikleriy-
le eski Türk devletlerinden farklılık göste-
rirler?

A) Türkçeyi kullanmalarıyla 
B) Asya’da kurulmuş olmalarıyla
C) Doğu-Batı olarak ikiye ayrılmalarıyla
D) İslam dinini benimsemeleriyle 
E) Yöneticilerinin Türk olmasıyla

10. Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, göçe-
be Oğuzların İran topraklarını yağmalamasını 
ve Müslüman halka zarar vermesini engelle-
mek için bu kitleleri Anadolu topraklarına yön-
lendirmiştir.
Bu olayın sonucunda aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

A) İslamiyet’in Anadolu’ya yayılması
B) Anadolu’nun Türkleşmesine ortam hazır-

laması
C) Halifeliğin Selçuklulara geçmesi
D) Bizans topraklarının fethedilmeye başlan-

ması
E) Türklerin yeni bir yurt edinmeye başlaması

11. Gazneliler Müslüman olmalarına rağmen 
Fars ve Arap kültürünün etkisinde kalmışlar-
dır. Türkçe ikinci planda kalmış, Farsça birçok 
edebi eser verilmiş, bilim alanında ise Arapça 
kullanılmıştır.
Bu durum Gazneliler’de aşağıdakilerden 
hangisine neden olduğu söylenemez?

A) İmparatorluk kurmalarına 
B) Türkçe edebi eserlerin azalmasına
C) Türkçenin gelişmesinin durmasına 
D) Arap kültüründen etkilenmelerine
E) Fars kültürünün etkisinde kalmalarına

12. Türk-İslam devletlerinde köylüler, ikta arazisi-
ni ekip biçtikleri ve vergi ödedikleri müddetçe 
kullanırlardı. Üç yıl toprağın boş bırakılması 
halinde toprak köylünün elinden alınırdı. 
İkta arazide bu şekilde bir uygulamanın 
amaçları arasında aşağıdakilerden hangi-
si yer almaz?

A) Üretimi artırmak
B) İkta sahibinin ekonomik gücünü artırmak
C) Devletin zarar etmesini engellemek
D) Halkın kanun ve kurallara uymasını sağla-

mak
E) Halkın mülkiyet hakkını güvenceye almak

13. Bir Türk-İslam Devleti olan Büyük Selçuk-
lular zamanında, 

I. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri,
II. taht kavgaları yaşanması,
III. Şıhne adında askeri valiler atanması, 
IV. Anadolu’nun fethine görevlendirilen komu-

tanların bağımsızlıklarını ilan etmeleri
gelişmelerinden hangileri Büyük Selçuklu 
Devleti’nin parçalandığının göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve IV E) I, II ve III

14. Büyük Selçuklular döneminde eğitim alanında 
önemli çalışmalar yapılmış ve birçok bilgin ve 
devlet adamı yetişmiştir.
Bu bilginler ve devlet adamlarının yetiş-
mesi aşağıdaki kurumlardan hangisi sa-
yesinde olmuştur?

A) Rasathane B) Külliye 
C) Medrese D) Cami 
E) Tekkeler

Yanıtlar
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