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TEST6
1. 

Kişi; ailede çocuk, okulda öğrenci, oyun 
grubunda oyuncu, okul takımında kaptan 
oyuncu, bir sosyal kulüp üyesi, toplu taşı-
ma aracında yolcu, markette müşteri vb. 
roller içerisinde olabilir.

Buna göre yapılan aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Bir kişi aynı anda birden fazla rol üstlenebi-
lir.

B) İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulun-
dukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üst-
lenirler. 

C) Bireylerin içinde bulundukları rollerle birlik-
te kendilerinden beklenen davranışlar de-
ğişmez.

D) Önemli olan içinde bulunduğumuz role uy-
gun davranışlarda bulunmak ve farklı rolle-
rin davranışlarını birbirine karıştırmamaktır.

 

Bir ilköğretim okulunda Sosyal Bilgiler Öğret-
meni olan Reyhan Hanım, okul çıkışı pazara 
uğramış ve alışveriş yapmıştır. Daha sonra evi-
ne geçerek eşi ve çocukları için akşam yemeği 
hazırlamıştır. 

2. ve 3. soruları metne göre çözünüz.

2. Buna göre, Reyhan Hanım gün içinde 
hangi rolü üstlenmemiştir?

A) Şoför B) Anne

C) Müşteri D) Öğretmen

3. Reyhan Hanım'ın üstlendiği rollerden han-
gisi, eğitim öğretim hayatını tamamladık-
tan sonra kazandığı bir mesleki roldür?

A) Eş

B) Anne

C) Müşteri

D) Öğretmen

4. Bazı rollerimiz vardır ki bunlara isteğimizle 
çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip 
oluruz. Bunlardan bazıları da özgür irade-
mizle katıldığımız grupların bize yüklediği 
rollerdir.

Açıklamada geçen rollere aşağıdakiler-
den hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Ağabey olmak

B) Sınıf başkanı olmak

C) Takım kaptanı olmak 

D) Futbol kulübü üyesi olmak

5. ‘’Okulda eğitim öğretim hizmetlerinden fay-
dalanmak hakkımız, ders çalışmak ise sorum-
luluğumuzdur.’’

Bu ifadeden yola çıkarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Bazı rollerimiz hayat boyu devam eder.

B) Rolümüzün sorumlulukları yaşımız ilerle-
dikçe değişir.

C) Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişme-
se de sorumluluklarımız değişir.

D) Sorumluluklarımız, üstlendiğimiz rollerimi-
zin gereklerini yerine getirmeyle ilgilidir.

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
TOPLUMDAKİ ROLLERİM 01
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6.  

Görselde profosyonel bir tiyatrocu grubu gösterilmiştir. Bu kişiler usta oyuncular olduklarından sah-
nedeki rollerini başarılı bir şekilde uygulamaktadırlar. İşte bizim de hayatın içinde değişen birtakım 
rollerimiz var. Ancak bu oyunculardan farkımız kendimizi oynamamız yani................

Verilen açıklamanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?

A) rollerimizin gerçek olmasıdır.

B) rollerimizin zamanla değişmemesidir.

C) davranışlarımızın rollerimizi tam olarak yansıtmamasıdır.

D) rollerimizin bazılarını kendi isteğimiz ve çabalarımızla elde etmemizdir.

7.        

Görseldeki doktor bir anneden evde annelik yapması beklenirken; 
hastanede hastalarını tedavi etmesi ve trafikte sürücü olarak trafik 
kurallarına uyması beklenir.

Buna göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İçinde bulunduğumuz role uygun davranışlar göstermemiz gere-
kir.

B) Farklı rollerin farklı davranışlarını birbirine karıştırmamak gerekir.

C) Bireylerin içinde bulundukları rollerle birlikte kendilerinden bekle-
nen davranışlar da değişmektedir.

D) İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlar-
da aynı rolleri üstlenirler.

4554
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TEST6
1.   

"Meslek hayatım başladı. Babam bana 'Kızım 
hangi işi yaparsan yap, işin hakkını vererek 
yap.' derdi. Mesleğim polislik olduğu için bu 
söz daha da bir anlam kazanmıştı. Çünkü in-
sanların güvenliğinin sorumluluğunu üzerim-
de hissediyordum. Ben de iyi bir polis olmak 
için çaba gösterdim."

Görseldeki başarılı bir kadın polis memu-
runun, yukarıda verilen açıklamasında 
aşağıdakilerden hangisinin önemine dik-
kat çektiği söylenebilir?

A) İçinde bulunulan gruptaki rollerin

B) Rollerin zaman içinde değişmesinin

C) Doğuştan kazanılan rollerin

D) Aynı anda birden fazla role sahip olmanın

2. 
İçinde bulunulan meslek grubunun gerek-
tirdiği davranışlara ve kurallara uygun hare-
ket etmeye mesleki rol denir. Mesleki rolle-
re ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere 
ilişkin beklentiler ise yazılı değildir. Örneğin 
……… kanun ve yönetmelikler çerçevesin-
de belirlenmiş görev ve sorumluluklarının 
yanında toplumun da onlardan beklentile-
ri vardır. Toplum onların dürüst, fedakâr ve 
özverili olmalarını bekler. Bu mesleğin say-
gın mesleklerden olmasının nedenlerinden 
biri de budur.

Açıklamada boş bırakılan alana aşağıda-
kilerden hangisi yazılamaz?

A) Doktor B) Polis

C) Öğretmen D) Ev hanımı

3. Her çocuğun sahip olabileceği;

œ evlat,

œ kardeş,

œ torun

gibi roller hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. 

B) Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynak-
lanır.

C) Herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen 
rollerimizdir.

D) Dünyaya geldiğimiz anda bazılarını seçme 
imkânımız vardır.

4.  

Selçuklu saltanatı Tuğrul ve Çağrı Beye kal-
mış, Tuğrul Bey, Çağrı Beyi yanına oturtup 
sadağından bir ok alıp kırmasını söylemiş, 
Çağrı Bey sadağından bir oku alıp kolayca 
kırmıştır. Bunun üzerine Tuğrul Bey kardeşi 
Çağrı'ya sadağından on ok alıp deste ha-
linde kırmasını emretmiş, Çağrı Bey ne ka-
dar zorlasa da deste halindeki on oku bir 
türlü kıramamıştır. Bunun üzerine Tuğrul 
Bey Çağrı Bey'e demiş ki : " Kardeşim, ayrı-
lırsak işte şu tek ok gibi bölünüp parçalanı-
rız. Ama beraber hareket edersek, bölünüp 
parçalanmayız." Tuğrul ve Çağrı beyler bir 
olmuş ve devleti büyütmüşler...

Aşağıdakilerden hangisinin parçanın ana 
konusu ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) Birlik ve beraberlik

B) Paylaşma ve yardımlaşma

C) Saygı ve sevgi

D) Dostluk ve kardeşlik

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
TOPLUMDAKİ ROLLERİM 02
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5.  

Savant otizm sendromlu Doktor Ali'nin hikayesini anlatan görseldeki dizide, toplumda görülen ön 
yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımızın, her çalışan kadar verimli olabileceği anlatılmak-
tadır.

Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler.

B) Genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır.

C) Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek 
verilebilir.

D) Ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak, bu tür kişiler ile  toplumsal temas 
azaltılmalıdır.

6. Türkler tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişler-
dir……………… diyen atalarımız, düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket et-
mişlerdir. Birlik olmayı başardıkları zaman hep zaferler kazanıp güçlü devletler kurmuşlardır.

Açıklamadaki düşünce akışının bozulmaması için boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerin-
den hangisi getirilemez?

A) “Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz.”

B) ‘’Bir elin nesi var, iki elin sesi var.’’

C) ‘’Yalnız taş duvar olmaz.’’

D) ‘’ Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.’’

7. Yaşımıza göre zaman içerisinde farklı gruplarda farklı roller üst-
leniriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir bireyin içinde yer aldı-
ğı ilk sosyal kurumdur?

A) Aile   B) Akraba

C) Okul   D) Arkadaş çevresi

4555
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TEST6
1. 

“Her milletin kendine özgü gelenekleri, ken-
dine özgü âdetleri, kendine göre millî özel-
likleri vardır. Hiçbir millet, aynen diğer bir 
milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle 
bir millet, ne taklit ettiği milletin aynısı olabi-
lir, ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun 
sonucu şüphesiz ki acıdır.” M. Kemal Atatürk

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden 
hangisinin önemini doğrudan vurgula-
mak istediği söylenemez?

A) Millî kimlik B) Millî ekonomi

C) Millî kültür D) Millî birlik

2. Toplumumuzun sahip olduğu ortak kültür 
mirasına baktığımızda İslamiyetin etkisini 
görürüz. İnancımız bütün yaşantımızı etkile-
miş, davranışlarımıza ve sözlerimize yansı-
mıştır. Örf ve âdetlerimizde, konuşma biçimi-
mizde, giyimimizde, aile içi ilişkilerimizden 
tutun da toplumsal ilişkilerimize varıncaya 
kadar her türlü gelenek ve yaşama biçimi-
mizde İslam’ın etkisi vardır.

Verilen metinde kültürümüzü oluşturan 
ögelerden hangisine değinilmiştir?

A) Din  

B) Dil

C) Tarih  

D) Gelenek ve görenekler

3. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteli-
ğin oluşmasında tarih, dil, din, gelenek, gö-
renek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir.

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi yanlıştır?

A) Bu ögelerin bir araya gelmesi kültürü oluş-
turur. 

B) Kültür bir toplumun devamı için önemli bir 
unsurdur.

C) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluş-
turur. 

D) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağla-
maz.

4. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu di-
ğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplu-
mun millî kültürüdür.

Buna göre yapılan aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluş-
turmaz.

B) Kültür, hem bireysel hem de toplumsal ha-
yatı etkiler.

C) Sağlıklı bir toplum hayatı için kültürel de-
ğerler korunmalıdır.

D) Din, dil, tarih millî kültürün unsurlarından-
dır.

5. 
Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kı-
lan, geçmişten beri değişerek devam eden, 
kendine özgü sanatı, inançları, örf ve âdet-
leri, anlayış ve davranışları ile onun kimliği-
ni oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

Verilen açıklamada geçen kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Rol B) Kültür

C) Sanat D) Ekonomi

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
BİZİ "BİZ" YAPANLAR 03
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6. 

TÜRKÇESİ 
VARKEN 
NEDEN
"START" 

VERİYORSUNUZ?
HEMEN BUGÜN 

TÜRKÇE KONUŞMAYA
BAŞLAYIN!

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan  Başbakanlık Genelgesi  ile 2017 yılı 
"Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.

Bu projeyle ilgili görseldeki afişten de yola çıkarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Bir milletin dili bozulursa kültürü de zarar görür.

B) Son dönemde yabancı kelimelerin günlük konuşmamıza girme-
si dilimize zarar vermektedir.

C) İş yeri tabelalarında yabancı kelimelerin kullanılması, televizyon, 
Genel Ağ, sosyal medya vb. ortamlarda Türkçemizin yanlış ve bo-
zuk kullanılması Türkçenin zenginliğini artırmaktadır.

D) Bir milletin kültürel değerlerini oluşturan din, tarih, edebiyat, sa-
nat, bilim-teknik, müzik vb. ögeler ancak dil sayesinde yeni nesil-
lere aktarılabilir.

7. Avrupa’dan yurdumuza giriş yapanları Edirne şehrindeki Mimar Sinan’ın yaptığı, millî kültürümüzün 
ve kimliğimizin önemli simgelerinden biri olan tarihî bir yapı karşılar.

Bu yapı aşağıdaki görsellerden hangisinde verilmiştir?

A)   B) 

C)   D) 

8. Türk toplumu olarak kültürel özelliklerimiz yani millî kültürümüz 
bizim millî kimliğimizdir. Kültürümüz, milletimizin her ferdini “biz” 
duygu ve düşüncesi etrafında birleştiren ögelerden oluşur. Kültü-
rümüzü oluşturan bu ögeler bizi birbirimize bağlar ve böylece 
daha güçlü olmamızı sağlar. 

Bu duruma;

I. din,     II. dil,       III. tarih,         IV. gelenek ve görenekler

gibi ögelerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I    B) I ve III 

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

4556
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TEST6
1. 

DİLİNİ 
KORUYAN 
ÜLKESİNİ 

KORUR

BİRLİĞİMİZ
TÜRKÇE İLE 

DİRLİĞİMİZ 
TÜRKÇE  İLE

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI T.C CUMHURBAŞKANLIĞI

Görsellerdeki afişleri inceleyerek dilin 
toplumsal birlik oluşturmadaki rolü ile il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Bir ülkenin ana dili sadece o ülkede yaşayan 
insanlar arasında konuşulur.

B) Dil bir toplumun millî birlik ve beraberliğini 
sağlamada önemli bir unsurdur.

C) Aynı dili konuşan, aynı duygu, düşünce ve 
amaçlar içerisinde olan insanlar bir araya 
geldiklerinde dil sayesinde anlaşıp kaynaşa-
bilir, duygu ve düşüncelerini paylaşabilirler.

D) Ortak dile sahip insanlar aynı toplumun 
üyesi olduklarını fark edip millet olmanın 
şuuruna varırlar.

2.  

Camileri, çarşısı, mahalleleri, sokakları, tarihi 
evleri ile geçmişin hikayelerini günümüze taşı-
yan özgün bir Anadolu kenti olan Safranbolu 
1994 yılında kültürel niteliği ile UNESCO Dün-
ya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir. 

Bu durum kültürümüzü oluşturan ve bizi 
birbirimize bağlayan aşağıdaki ögeler-
den hangisine örnektir?

A) Din          B) Dil          C) Tarih        D) Mimari  

3. 

Görseldeki sadaka taşları “Bir elin verdiğini 
diğer el görmeyecek.” sözünün canlanmış 
hâlidir. Osmanlı Devleti’nde insan merkezli 
mahalle anlayışının en güzel yansımala-
rından biridirler. Genellikle cami etrafında 
bulunan ve üzerinde para koyabilecek bir 
oyuğu bulunan sadaka taşları, mesaisine 
akşam karanlığında başlardı. Dar ve çıkmaz 
sokaklı Osmanlı mahallesine karanlık çöktü-
ğünde canlanırdı sadaka taşları. Sadaka taş-
larına para bırakıldıktan sonra ihtiyacı olan 
kişi sadaka taşından sadece ihtiyacı kadarını 
alır ve diğer ihtiyaç sahiplerini de düşünür-
dü. Sadaka alan ve veren kişilerin birbirlerini 
görmemesi kişilerin gururlarını da korurdu.

Genel Ağ haberinden düzenlenmiştir.

Bu uygulama ile atalarımızın,

I. sadaka verirken gizli olmaya,

II. sadaka alınan kişilerin incitilmemesine,

III. yalnızca maddi olarak sadaka yapılması-
na

durumlarından hangilerine önem verdik-
leri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
BİZİ "BİZ" YAPANLAR 04
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4. 

Toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine görseldeki şahsiyetlerin eserleri katkı sağlamıştır.
Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Din, kültürün maddi unsurlarından biridir.

B) İslamiyet’in birleştirici gücü, millî kültürümüzü etkileyerek toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmiştir.

C) Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendirir. 

D) Din, toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve değişmesinde etkili olan unsurlardandır.

5. 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuştur. Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı 
gözetmeksizin muhtaç insanlara hizmet veren bir hayır kurumudur. Burada barınan sakinlerin tüm gi-
yinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır.

Açıklamada geçen aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  B)  C)  D) 

6. 
Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendi-
rir. Kültürü besleyen bu kaynak, toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve değişmesinde etkili 
olan unsurlardandır.

Açıklamada geçen duruma örnek olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez?

A) Kültürümüzün önemli bir unsuru olan atasözleri ve deyimlerimi-
zin dinimizin pek çok emrini yansıttıkları görülür.

B) Düğün, sünnet vb. sosyal faaliyetlerimizde İslam dininin herhangi 
bir etkisi yoktur.

C) Sevgi, saygı, doğruluk, merhamet, cesaret, yardımseverlik, sorum-
luluk, adaletli olmak, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri kazan-
mamızda dinimizin önemli bir yeri vardır.

D) Çevremizde bulunan yardıma muhtaç kişilere yardım etmek ve 
destek olmak, dinimiz tarafından bize yüklenen bir görevdir. 
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TEST6
1.  

Yardımlaşma ve dayanışma, hayatımızın vaz-
geçilmez değerleridir. Hayatta bazen yalnız 
iken yapamayacağımız, üstesinden gelemeye-
ceğimiz işler vardır. Böyle zamanlarda iş birliği 
yapmak, gücümüzü ve yeteneklerimizi birleş-
tirmek gerekir. Bunun en güzel örneği de gör-
seldeki insanların yaptığı imece faaliyetleridir.

Bu faaliyetler hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Sorunların kolay çözülmesini sağlar.

B) Başarıyı beraberinde getirir.

C) Birlik ve beraberliği güçlendirir.

D) Toplumsal barışa katkı sağlamaz.

2.       

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan 
hizmeti esnasında şehit olan veya her-
hangi bir nedenle hayatını kaybeden 
Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü ol-
dukları yakınları ile gazi ve engelli Meh-
metçiklere destek olmak amacıyla hangi 
vakıf faaliyet göstermektedir?

A) Kızılay

B) Mehmetçik Vakfı

C) Türk Eğitim Vakfı (TEV)

D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü

3.  

“Askerlerimiz Saraybosna’da görev yapmak-
tadır. Bu göreve bağlı olarak ordumuz özel-
likle ihtiyacı olan köyleri, okulları dolaşıp 
yardımlarla donatmaktadır. Köy muhtarla-
rından kimlere yardım yapılabileceğine dair  
liste alınır. Yardım kolileri Türkiye’de paket-
lenerek askerî kargo uçağıyla Saraybosna’ya 
götürülür. Köyün birinde askerlerimiz yar-
dımları dağıtmaya başlarlar. Köy muhtarı ko-
mutanımıza yaklaşır ve ‘Köyün yukarısında 
yaşlı bir teyze var. Orada tek başına yaşıyor. 
Listeye onun adını yazmayı unutmuşuz. Aca-
ba ona da kolilerinizden götürür müsünüz?’ 
şeklinde ricada bulunur. Askerlerimiz ‘Elbet-
te!’ deyip yardım kolilerini sırtlanırlar. Ağır kış 
koşullarında askerler zor da olsa eve ulaşırlar 
ve kapıyı çalarlar. Kapı açılır, karşılarında yaşlı 
bir teyze... Kapıyı açar açmaz ‘Türk müsü-
nüz?’ diye sorar. Bizimkiler ‘Türk’üz’ deyince: 
Yaşlı teyze, ‘Geleceğinizi biliyordum.’ der. O 
Bosnalı teyze nasıl bizi bekliyorsa milyonlar-
ca mazlum insan, umudunu yitirmeden bizi 
bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor.” 

Prof. Dr. Tufan Gündüz

Bu olay, kültürümüzü oluşturan ve bizi 
birbirimize bağlayan aşağıdaki ögeler-
den hangisinin Türkiye sınırları dışında 
da etkili olduğunu göstermez?

A) Din   

B) Tarih 

C) Mimari   

D) Gelenek ve görenek

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
BİZİ "BİZ" YAPANLAR 05
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4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında dep-
remzedelere destek olmayan isteyen vatandaşlar için yardım kampanyası başladığını duyurdu ve 
banka-sms numaralarını paylaştı.

SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek 
afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun 
ilgi ve talepleri bulunduğu ifade edildi.   www. haber.com 28 Ocak 2020

Görseldeki Genel Ağ haberinden yola çıkarak Türk milletinin;

I. milli tarih,

II. milli birlik ve beraberlik,

III. yardımlaşma ve dayanışma 
unsurlarından hangilerine verdiği öneme ulaşılabilir? 

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

5. 

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsü-
rü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite 
öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı 
Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi. Su-
riyeli genç, yaptıklarıyla sadece bir canı kurtarmadı, o bu 
kahramanlığıyla göçmenlere yönelik ön yargılara, kalıp 
yargılara da güzel bir cevap verdi. 

26.01.2020 Genel Ağ'dan uyarlanmıştır.

Bu Genel Ağ haberine göre, ön yargı ve kalıp yargı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, 
mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir.

B) Ön yargıların artması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin 
kuvvetlenmesini sağlar.

C) İnsanların günlük hayattaki etkileşimleri sırasında çevrelerindeki 
kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ön yargıya neden 
olmaktadır.

D) Günlük hayatta buna benzer ön yargıları, kalıp yargıları yıkan ha-
berler ve olaylarla karşılaşmak  mümkündür.
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TEST6
1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bu ihti-

yaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, top-
lumun ekonomik yapısını dengede tutan, 
birlik ve beraberliği artıran değerlerdir(I). Bu 
değerler kapsamında yapılan faaliyetler art-
tıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal 
huzur artar(II). Sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma maddi yardımlarla yapılabileceği gibi 
manevi destekle de yapılabilir(III). Komşu-
muzun iyi ve kötü gününde yanında olmak, 
karşılaştığımız bir kişiye selam verip gülüm-
semek maddi desteklere örnektir(IV).

Verilen metindeki numaralandırılan cüm-
lelerden hangisinde bir bilgi yanlışı var-
dır?

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

2. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına 
dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplum-
da dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar. 
Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim 
alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 
……………kurulmuştur. Ülkemizde farklı 
alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum 
kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum ku-
ruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki 
vakıf geleneğine dayanmaktadır.

Açıklamadaki boş bırakılan alana aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Türk Eğitim Vakfı (TEV)

B) Kızılay Genel Müdürlüğü

C) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı

D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü

3.       

Görseldeki olayda insanların sağlıklı ile-
tişim kuramamalarının nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Farklı kültürden olmaları

B) Empati kuramamaları

C) Dayanışma içinde olmamaları

D) Paylaşma bilincine sahip olmamaları

4. 
œ “Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli 
şart, olay ve görüntülere dayanarak önce-
den edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, 
peşin yargıdır.” 

œ  “Halkın bir grup hakkındaki inancı, bir 
grubun başka bir grup hakkındaki duygu-
sallaşmış, tecrübeyle çok az değişmiş olan 
inancıdır.”

Yukarıdaki açıklamalarda;

I. empati,

II. ön yargı,

III. kalıp yargı
kavramlarından hangileri tanımlanma-
mıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
BİZİ "BİZ" YAPANLAR 06
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5.   Kilimlerdeki desenlere tek tek baktığımızda bir anlam 
ifade etmezler. Desenler bir araya gelince zenginliğe 
dönüşür. Renkler desenleri, desenler motifleri, mo-
tifler de kilimi oluştururken farklılıklar bir sanata dö-
nüşmüştür. Tıpkı bunun gibi Anadolu da, geçmişten 
bugüne en güzel renkleri barındıran bir coğrafya ol-
muştur. 

Verilen ifadeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her kültür ve kimlik, bir renk olarak hem yalnız başına hem de diğer renklerle bir bütün hâlinde an-
lamlıdır.

B) Kültürümüzdeki farklılıklarımız birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir.

C) Kültürel zenginliği korumanın yolu, ön yargı, kalıp yargı ve ayrımcılığa neden olup, farklılıklara say-
gı göstermemekten geçer.

D) Farklılıklarımız kilimdeki desenler gibi düşünülmeli, bir bütün hâlinde daha güzel olduğumuz unu-
tulmamalıdır.

6. Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, elinde bulu-
nan bir pastel boyayı göstererek, "Burada CE işaretinin bulunmasını istiyoruz. CE işareti ürünün gü-
venli olduğunu ve uygulanan standartlarda mevzuatların tamamının yerine getirildiğini gösteren 
bir işaretleme. Yine bu ürünlerde 3 yaş uyarısının olması gerekiyor. 3 yaş altında kullanılmamasını 
gösteren bir ibare önemlidir. Bunların yanında üreticinin, ithalatçının iletişim bilgileri, adresi, telefon 
numarası muhakkak bulunmalı etiketin üstünde." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/ |28.08.2019

Görseldeki  Genel Ağ haberine göre ALO 175 kurumsal telefon hattı ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışveriş-
lerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerini 
bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabile-
cekleri bir hattır.

B) Öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşların eğitim ile ilgili her türlü 
soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetlerini değerlendirmek 
için kurulmuş bir hattır.

C) Vatandaş ile polis arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla 7 gün 24 
saat arayabileceğimiz suçun önlenmesi, eğer suç işlenmişse suç-
lunun bir an önce yakalanması ve vatandaşımızın devam eden 
mağduriyetinin giderilmesi için kullanılan sırdaş hattır.

D) Sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabilece-
ğimiz, sağlık hizmetinden yararlanırken yaşadığımız sorunları ile-
tebileceğimiz bir hattır.
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TEST6
1.      

Yukarıdaki görselde Genel Ağ ulaşım say-
fası gösterilen CİMER uygulaması hakkın-
da aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak 
hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygula-
masıdır. 

B) Vatandaş ile devlet arasındaki diğer iletişim 
kanallarını kapalı tutarak müracaatların yal-
nızca Genel Ağ üzerinden yapılmasını sağ-
lamaktadır.

C) CİMER uygulaması sayesinde devlet ile va-
tandaş arasındaki iletişim kanallarının tümü 
(elektronik mektup, faks, telefon ve şahsen) 
açık tutulmaktadır. 

D) Vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, ta-
lep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi 
edinme haklarına ilişkin idari makamlara 
yapacakları müracaatlara cevapların hızlı ve 
etkin bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır

2. 
Bundan birkaç yüzyıl önce, sağlıklı bir çevre-
de yaşama hakkından söz edilmezdi. Ancak 
günümüzde çevre kirliliği, böyle bir hakkın 
varlığını gerekli kılmıştır.

Verilen açıklamadan yola çıkarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsan hakları içerisinde çocuk haklarına özel 

bir yer ayrılmamıştır.
B) İnsan hakları, zaman içinde sürekli geliş-

mekte ve yeni haklar ortaya çıkmaktadır. 
C) İnsanca yaşamanın koşulları zamana ve ar-

tan ihtiyaçlara göre değişmektedir.
D) İnsan hakları tarihsel süreç içerisinde sürek-

li gelişmekte ve değişmektedir. 

3. 
Sınırsız özgürlük, özgürlüğü ortadan kaldırır.

Yukarıda verilen yargının anlamı ile ilgili 
olarak,

I. Toplumdaki bir kişi, aynı toplumdaki 
başkalarının da haklarını ve özgürlüğü-
nü dikkate alarak sorumlu davranmalı-
dır.

II. Toplumdaki bir kişi, her şeyde olduğu 
gibi hak ve özgürlüklerinin de bir sınırı 
olduğu unutmamalıdır.

III. Toplumu oluşturan her kişi, o toplumda 
yalnızca kendi hakkını savunabilmeli ve 
her istediğini yapabilmelidir.

IV. Anayasa ve yasalarla düzenlenen yazılı 
kurallarla birlikte gelenek ve görenek-
ler, görgü kuralları vb. yazısız kurallara 
uyulmadığı takdirde toplum yaşamında 
kargaşa doğar, rahat ve mutlu bir yaşam 
sürdürülemez.

yorumlarından hangisi yanlış olur?

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

4. 
MADDE 74- Vatandaşlar ve karşılıklılık esası 
gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden 
yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili 
dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makam-
lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı 
ile başvurma hakkına sahiptir.

Yukarıda verilen anayasa maddesi hangi 
hak ile ilgili değildir?

A) Dilekçe hakkı

B) Bilgi edinme hakkı

C) Seyahat hakkı

D) Kamu denetçisine başvurma hakkı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
HAK, ÖZGÜRLÜK, SORUMLULUK 07
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5. İzlediği bir televizyon programında, genel izleyiciye yönelik olmasına rağmen çok fazla 
şiddet ve argo konuşmaların olduğunu gören bir kişi aşağıdaki kurumlardan hangisine şi-
kayet hakkını kullanabilir?

 A)  B)  C)  D) 

6. 
Adana'da otobüs durağında bekleyen iki lise öğrenci-
sinin cep telefonuyla izinsiz fotoğraflarını çeken sanığa 
"özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis 
cezası verildi. Sanık, Seyhan ilçesi kent merkezindeki 
İnönü Parkı'nda bulunan otobüs durağında 13 Kasım 
2017'de  cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen iki 
kız öğrencinin fotoğraflarını çekmiş, öğrencilerin şika-
yeti üzerine şüpheli hakkında dava açılmıştı. 

Genel Ağ'dan uyarlanmıştır.  | 14.06.2018

Yukarıdaki Genel Ağ haberinde geçen kişinin ceza almasının nedeni, diğer kişilerin hangi 
haklarını ihlal etmesidir?

A) Eğitim ve Öğrenim Hakkı B) Seçme ve Seçilme Hakkı

C) Özel Hayatın Gizliliği Hakkı D) Sağlıklı Beslenme ve Yaşama Hakkı

 

7. Hak ve özgürlüklerin korunduğu ve yaşatıldığı ülkelerde, yaşam 
kalitesi oldukça düşüktür(I). Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli 
bireylerden oluşan toplumlarda karşılaşılabilecek sorunlar azalır(II). 
Şahıslardan hatta devlet kurumlarından kaynaklanan sorunlar ile 
karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz(III). Karşı-
laştığımız sorunları çözerken haklarımız ve sorumluluklarımız doğ-
rultusunda hukuka uygun hareket etmeliyiz(IV).

Verilen metindeki numaralandırılan cümlelerden hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır?

A) I        B) II                C) III                       D) IV
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TEST6
1. 

Görselde günümüzdeki ülkelerin bulunduğu 
Orta Asya fiziki haritasında, Türklerin ilk ana-
yurdu yani Türkistan’ın sınırları gösterilmiştir. 
Türkistan; Türklerin yaşadığı ülke anlamına 
gelmektedir.

Haritada verilen bilgilerden yola çıkarak, 
Türkistan’ın coğrafi özelliklerinin Türkle-
rin yaşayış tarzı ve ekonomik faaliyetleri 
üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Sert karasal iklimin yaşandığı, geniş bozkır-
ların olduğu bir coğrafyadır.

B) Bölgenin coğrafi özellikleri bozkır kültürü-
nün gelişmesine neden olmuştur.

C) Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı bozkır 
kültürüne göre şekillenmiştir. 

D) Burada yaşayan Türk toplulukları daha çok 
yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir.

2. Türklerin bilinen ilk yurdu Orta Asya’dır. Orta 
Asya batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan 
Dağları, kuzeyde Altay Dağları, güneyde ise 
Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında 
yer alır. Bu coğrafyada Türkler, İslamiyet’ten 
önce;

I. Hun,

II. Kök Türk, 

III. Uygur,

IV. Selçuklu 
gibi devletlerden hangilerini kurmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) I ve III D) I, II ve III

3.  

Görseldeki  son derece değerli Türk kültür 
mirasına, günümüzde Rusya’nın St. Peters-
burg şehrinde bulunan Leningrad Hermita-
ge Müzesi ev sahipliği yapmaktadır. Pazırık 
Kurganı’nda çıkan bu halı, en eski düğüm 
tekniği ile dokunmuş halı olarak kabul edilir. 
Halıda bozkır kültürüne ait hayvan figürleri 
ve Hun Gülü adı verilen çiçek görseli kullanıl-
mıştır. Teknik ve estetiğin yaşam koşulları ile 
bir araya geldiği eşsiz bir eserdir.

Metinde veriler bilgilerden yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu bulgular, Türkler arasında dokumacılığın 
geliştiğini göstermektedir.

B) Halı dokumacılığı, Türklerin dünya medeni-
yetine bir armağanı olarak kabul edilmiştir. 

C) Halı ilk kez Hunlar tarafından koyun yünün-
den dokunarak kullanılmıştır.

D) Halı, yerleşik yaşam tarzının vazgeçilmez 
eşyasıdır.

4. 
Mani dinini kabul etmişlerdir. Bu dine göre 
hayvansal gıdaların tüketilmesi yasaktı. Bu 
yüzden bitkisel gıda tüketmek için toprağı 
ekip biçmeye başladılar. Buna bağlı olarak 
da zamanla yerleşik hayata alışmış ve savaş-
çı özelliklerini yitirmişlerdir.

Metinde geçen Orta Asya Türk Devleti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar B) I. Köktürkler

C) II. Köktürkler D) Uygurlar

TARİHE YOLCULUK
TÜRKLERİN ANAYURDU ORTA ASYA 08
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5. 
Ünlü tarihçi Jean Paul Roux, Türkler ve Orta Asya hakkında şu bilgileri vermiştir:

“Aslında Türükler (Türkler), kendilerini “güçlüler” olarak adlandırmakta haklıydılar. Ülke şartları ol-
dukça acımasızdı ve ancak buna uyanlar yaşayabilirdi. Çünkü bu bölge ortalama yükseltisi 1200 
ile 1400 metre arasında değişen bir yayladır. Dağların yükseltisi ise 4000 metrenin üzerindedir. 
Büyük çöküntüler ve yüksekliklerden oluşur. Bölge çok az yağış almaktadır. Kışın şiddetli soğuklar 
olur, sıcaklık -50 0C’ye kadar düşer, akarsular ve göller donar.” 

(Jean Paul Roux,”Türklerin Tarihi Pasifikten Akdenize 2000 Yıl”, s.118)

Metinde verilen Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez?

A) Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerini ortaya çıkarmıştır.

B) Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır.

C) Deniz ticareti ile uğraşan Türkler, denizci karakterli bir millet olma özelliği kazanmıştır.

D) Türkler yılın belli bölümlerinde mevsim koşullarına göre yerlerini değiştirerek konargöçer bir hayat 
tarzı yaşamışlardır.

6. Masmavi gökyüzünün örttüğü Avrasya’da Türkler, sayısız maceralar yaşadılar. Ekonomik ve siyasi 
sebeplerden dolayı bilinmeyen ufuklara doğru göç etmek zorunda kaldılar. Zorlandıkları anda sı-
ğındıkları “Gök” idi. Türkler mavi gökyüzünün altında devamlı mücadele ile geçen bir hayat sürdüler. 
Uçsuz bucaksız bozkırda yaşayan bir Türk için gökyüzü birbirini tamamlayan nesnelerden oluşu-
yordu. Gök aynı zamanda Türk’ün bütün evrenini çevreleyen çadır gibiydi. Gök kubbede karanlığı 
kovan güneş, ay ve yıldızlar vardı. O yüzden inandıkları yaratıcıya “Gök Tanrı” adını verdiler. Kök Türk 
Yazıtlarında Bilge Kağan, “Tanrı beni kağan olarak oturttu.” diyerek bize Gök Tanrı inancı hakkında 
ipuçları verir. (Ahmet Taşağıl, “Kök Tengri’nin Çocukları” , s.18)

Metinde yer alan bilgilere göre Orta Asya Türk devletlerinde-
ki yönetim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kağanlık, Türklere Tanrı tarafından verildiğine inanılan bir görev-
di. 

B) Kut olarak adlandırılan bu anlayışta Kut’un kanda olduğuna ve 
kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılırdı. 

C) Bu durum hükümdar öldükten sonra hanedan üyelerinin taht 
üzerinde hak iddia etmelerine ve kağanlık mücadelesinin çıkma-
sına neden olurdu.

D) Kağanlık mücadeleleri ülkenin zayıflamasına veya yıkılmasına yol 
açmaması için seçim yapılarak yeni yöneticiler ülkenin başına ge-
tirilirdi.
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1.  

Devlet meclisi diyebileceğimiz görseldeki ku-
rultay; kağanın başkanlığında yapılan, boy 
beylerinin ve kağanın eşinin (hatun) de katıl-
dığı toplantılardı. 

Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlan-
dığı bu tür toplantılara ne ad verilir?

A) Toy B) Kurgan

C) Töre D) Kutluk

2.  

Türkler arasında …I… yaygındı. Bu  tek tanrılı 
bir inanç sistemiydi. Orta Asya’da Türkler ölüm-
den sonra hayatın devam ettiğine inanır, bun-
dan dolayı ölen kişi kıymetli eşyalarıyla bera-
ber …II… adı verilen mezarlara gömülürdü. 
Ölen kişinin arkasından …III… adı verilen ce-
naze töreni yapılırdı. Mezarların etrafına ölen 
kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar görsel-
deki …IV… denilen heykeller dikilirdi.

Verilen açıklamada boş bırakılan numa-
ralı yerlere getirilmesi kavramlar aşağı-
dakilerden hangisinde yanlış açıklanmış-
tır?

A) I : “Gök Tanrı inancı”

B) II : “kurgan”

C) III:  “kurultay”

D) IV : “balbal”

3.  

Orta Asya’da kurulan Asya Hun Devleti ta-
rihte bilinen ilk Türk devletidir. Görseldeki, 
devletin bilinen ilk hükümdarı olan Teo-
man’ın oğlu Mete Han, Orta Asya'da siyasi 
hâkimiyeti sağladıktan sonra Çin toprakla-
rına doğru akınlara başlamıştır. Çinliler, bu 
Türk akınlarını durdurabilmek için Çin Sed-
di’ni yapmışlardır. Ancak Mete Han, Çin Sed-
di'ni kolayca aşarak Çin imparatorunu yıllık 
vergiye bağlamıştır. Mete Han bu başarıyı 
on, yüz, bin gibi bölümlere ayırdığı disiplinli 
ordusu sayesinde başarmıştır. Oluşturduğu 
bu “onlu sistem” günümüze kadar gelmiş ve 
dünyadaki birçok devlete örnek olmuştur.

Metindeki bilgilere göre Metehan hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşat-
mıştır.

B) Kahramanlıkları ve hizmetleriyle Türk mille-
tinin hafızasına kazınmıştır.

C) Orta Asya'da Türk birliğini sağlamış, birçok 
yabancı kavmi kendi hükümranlığı altına al-
mıştır.

D) Ölümünden sonra geriye yerleşik hayata 
özgü olan birçok tapınak, saray, kale gibi sa-
nat yapıları bırakmıştır.
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4.  

Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan görseldeki Orhun Abideleri, Bilge Kağan, 
Kültigin ve vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kültigin ve Bilge Kağan Abideleri Yolluğ Tigin tarafın-
dan,Tonyukuk Kitabesi kendisi tarafından yazılmıştır.

Bu kitabeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

B) Kitabelerde Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşayışları, bağımsızlıklarını kazanmak için yaptık-
ları mücadeleler ve yönetim anlayışları anlatılmıştır. 

C) Devlet adamları ile halkın karşılıklı görevlerinden, vatan sevgisinden, yaşam tarzlarından, sanat an-
layışları ve geleneklerinden bahsedilmiştir.

D) Türk milletinin diğer milletlerden gelecek tehlikelere karşı daima uyanık olmaları gerektiği vurgu-
lanmıştır.

5. 

UYGUR DEVLETİ (744 - 840)

Görselde bayrağı gösterilen Uygurların; diplomatik belgeleri, söz-
leşmeleri, vasiyetleri vb. belgeleri sakladıkları ciddi bir birikimleri 
vardır. Tahta oyma kalıplı matbaa tekniğini kullanmışlardır. Birçok el 
yazması eser yanında baskı tekniğini kullanarak da eserler ortaya 
koymuşlardır. Siyah ve kırmızı mürekkep kullanarak kâğıt üzerine 
yazmışlardır. Posta teşkilatı, vergi sistemleri kurmuşlardır. Ticarette 
para kullanmışlar, edebiyat, sanat 
ve medeniyet alanında çok önem-
li eserler vermişlerdir. Hatta kendi-

lerinden sonra gelen pek çok devlete örnek olmuşlardır.

Uygur medeniyetine ait bu izlerin, aşağıdakilerden hangisi-
nin bir göstergesi olduğu söylenebilir?

A) Konargöçer hayat tarzını benimsediklerinin.

B) Çok gelişmiş bir devlet teşkilatına sahip olduklarının.

C) Kendinden önceki Türk devletlerinin devamı niteliğinde oldukla-
rının

D) Günümüzde Çin’e bağlı Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşamaya de-
vam ettiklerinin.

4562
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TEST6
1. “Kök Türk kağanı Kapgan’ın Çin ile yaptığı 

anlaşmanın bir maddesi, Çin’in Kök Türkle-
re üç bin ziraat aleti ile bin iki yüz elli ton 
tohumluk darı teslim etmesi hükmünü taşı-
yordu. Arkeolojik kazılarda Altay bölgesin-
de Hunlar zamanında açılmış sulama kanal-
larına rastlanmıştır. Tötü ırmağından açılan 
kanal, Altay’larda tarımın yapıldığının işa-
retidir. Kök Türkler zamanında kullanıldığı 
anlaşılan Tötü Kanalı’nın boyu 10 km’ye 
yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye 
dayanmakta idi ki Ruslar 1935’te bu kanalı 
aynen kullanmaya devam ettiler.”

(İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s.328)

Buna göre, Hun ve Kök Türkler dönemin-
de konargöçer yaşam tarzının yanında 
aşağıdakilerden hangisinin örneklerine 
de rastlanmaktadır?

A) Yerleşik hayat tarzını yansıtan tarım havza-
larının

B) Daha çok küçükbaş hayvancılık ile halı ve 
kilim dokumacılığının

C) Devletin başına geçen kağanların yetersiz 
olmalarının zamanla devleti zayıflatmasının

D) Öldürdükleri kişilerin diğer dünyada kendile-
rine hizmet edeceği inancında olduklarının

2. Türklerde asker ve askerlik her zaman önemli 
olmuş, askerlik bir meslek olarak görülmemiş, 
ordu-millet anlayışıyla hareket edilmiştir.

Bu konu ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Millet savaşlara topyekûn katılmıştır. 

B) Ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmış olup 
çoğu atlı birliklerden meydana gelmiştir. 

C) Askeri birliklere hakanın eşi komuta etmiştir.

D) Başlıca silahları ok, yay, kılıç, mızrak, kalkan, 
gürz vb. olmuştur.

3.  

‘’Atam Bumin Kağan Orta Asya’daki bütün Türk 
boylarını bir bayrak altında toplayarak devleti-
mizi kurmuştur. Devletimiz tarihte Türk adıyla 
kurulan ilk Türk devletidir. Başkentimiz Ötü-
ken’dir. Ülkeyi ikili teşkilata uygun olarak kar-
deşi İstemi Yabgu ile birlikte yönetmiştir. İpek 
Yolu’nu ele geçirmek için Akhunlar ve Sasani-
lerle mücadelemiz oldu. Benim zamanımda 
devletim en güçlü dönemini yaşadı. Ölümüm-
den sonra, Çin entrikaları sonucu devletim za-
yıfladı ve Çin hâkimiyetine girdi.’’

Yukarıda verilen, görseldeki Mukan Ka-
ğan’ın anlatımında geçen hangi Türk dev-
leti’dir?

A) Hun Devleti                B) I. Köktürk Devleti

C) II. Köktürk Devleti      D) Uygur Devleti

4. 
Sözlü edebiyat Orta Asya’da çok gelişmiştir. 
Yaşam biçimlerini anlatan savlar (atasözü), 
ölenler için söylenen sagular (ağıt), koşuk 
adı verilen şiirler ve meşhur destanları var-
dır. Özellikle başkahramanının üzerine dik-
kat çekilen destanlara ilk örnekleri Türkler 
vermiştir.

Orta Asya’daki Türk toplumlarının başın-
dan geçen olayların abartılı bir şekilde 
anlatıldığı bu edebi eserlere aşağıdakiler-
den hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Köroğlu Destanı

B) Ergenekon Destanı

C) Oğuz Kağan Destanı 

D) Alp Er Tunga Destanı

TARİHE YOLCULUK
TÜRKLERİN ANAYURDU ORTA ASYA 10
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5. 
İl Han’ın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Yalnız il Han'ın 
küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kaçıp 
kurtulmayı başardılar. Düşmanın onları bulamayacağı bir 
yere gitmeğe karar verdiler. Yabani koyunların yürüdüğü 
bir yolu izleyerek yüksek bir dağda bulunan dar bir geçite 
vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çe-
şitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulun-
duğu bir yere gelince Tanrı’ya şükrettiler ve burada kal-

mağa karar verdiler…… Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğaldı. Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri 
o kadar çoğaldılar ki Ergenekon'a sığamadılar. Atalarının buraya geldiği geçitin yeri unutulmuştu. 
Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Bir demirci dağın demir kısmı eritirlerse yol açı-
labileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. 
Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek 
kadar yer açıldı. İl Han'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndü-
ler. (Umay Günay, “Türk Destanları”, s.12)

Bu destandaki bilgilerin, Orta Asya;

I. Hun,

II. Köktürk,

III. Uygur
Türk devletlerinden hangilerinin kuruluşu ile ilgili olduğu söylenebilir?

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

6. ‘’Atam Kutluk Kağan, Çin esaretine isyan ederek 682 yılında II. Kök Türk Devleti’ni kurmuştur.

Kutluk Kağan, Türkleri bir araya getirip devleti tekrar kurduğu için İlteriş (ili yani devleti derleyen, to-
parlayan) unvanını almıştır. Ünlü vezir Tonyukuk bu dönemde Kutluk 
Kağan’ın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmuştur. Benim zama-
nımda II. Kök Türk Devleti en güçlü dönemini yaşadı. Devlet yöneti-
minde kardeşim Kültigin ve vezirim Tonyukuk’un desteğini aldım. 
Benim dönemimdeki bu iş birliği millet ve devlette dirliği getirdi. 
Devletimiz, gücüne erişilmez bir imparatorluk hâline geldi. Çin’i bas-
kı altına alarak, bütün Türk boylarının birlikteliğini sağladım. Ancak 
ölümümden sonra devletim zayıflayarak, birer Türk boyu olan Kar-
luk, Basmıl ve Uygurların saldırıları sonucu yıkılmıştır.’’

Metinde geçen anlatımın aşağıdaki hakanlardan hangisine 
ait olduğu söylenebilir?

A) Bilge Kağan  B) Teoman

C) Mete Han   D) Oğuz Kağan
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TEST6
1.  

Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türkler, özel-
likle ekonomik şartların zorlaşmasından dola-
yı, görseldeki haritada gösterilen yönlere göç 
etmeye başlamışlardır. Yıllar içerisinde de ik-
lim şartları, dış baskılar, nüfus artışı, bağımsız 
yaşama arzusu vb. nedenlerden dolayı bu 
göçler devam etmiştir.

Yukarıda anlatılan göç hareketi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Türkler bu göçler sayesinde Orta Asya dışın-
da çeşitli devletler kurmuşlardır. 

B) Türkler gittikleri yerlere kültürlerini taşımış-
lar ve değişik kültürleri etkilemişlerdir.

C) Türkler gittikleri yerlerdeki başka kültürlerle 
etkileşim içine girmemişlerdir.

D) Avrupa’ya uzanan bu göçler sayesinde Ka-
vimler Göçü (375) başlamış ve bugünkü Av-
rupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

2.  Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım      
Şimdi de Hunların çadırı yerim
Ocağım kül oldu ona ağlarım,
Dünyaya gelmemiş olmak isterim
Yünden ip yapar, keçe giyerler
Gözüme beter gelir, gönlüme kötü,

Koyunun etini yerler,
İçemem bakırla sunulan sütü
Davulu her gece durmaz döverler,
Dönerler ta güneş doğana kadar.
Fırtına bozkırda gök gibi gürler,
Yollar toz duman boğana kadar.

Yukarıda verilen dizeler Hun hükümdarı ile ev-
lenen bir Çinli prensesin yazdığı şiire aittir.

Bu şiirden yola çıkarak, Hunların;

I. barınakları,

II. yiyecek ve içecekleri,

III. dokuma ve giyecek türleri
konularından hangileri hakkında bilgi 
elde edilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) I, II ve III

3. 
Türkler arasında Gök Tanrı inancı yaygındı. 
Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar, 
ölen kişileri eşyaları ile birlikte yuğ adı veri-
len bir törenle gömerlerdi. 

Buna göre Gök Tanrı inancı ve İslami-
yet’in;

I. ahiret,

II. melek,

III. ilahi kitap

inançlarından hangileri bakımından or-
tak oldukları söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

TARİHE YOLCULUK
TÜRKLERİN ANAYURDU ORTA ASYA 11
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4. ‘’ Babam Teoman, Orta Asya’da kurulan ve ilk Türk devleti olarak bilinen Asya Hun Devleti’nin ilk 
hükümdarıdır. Babam Teoman’ın sürekli akınlar düzenlemesi üzerine Çinliler, bu akınları durdurmak 
için Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir. Benim zamanımda Hunlar en güçlü dönemlerini yaşadılar. Dağınık 
hâlde yaşayan Türkleri bir çatı altında topladım. Orduda ilk defa onlu sistemi ben kurdum ve ordumu 
bu sisteme göre oluşturdum. İpek Yolu’nun denetimini ele geçirdim. Bu sayede Hun ekonomisini 
güçlendirdim. Ayrıca Çin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdim ve Çin’i vergiye bağladım. An-
cak kalabalık Çin nüfusu içinde Türklerin millî kültürlerini kaybederek yok olmalarını önlemek ama-
cıyla bu topraklara Türkleri yerleştirmedim.’’ 

Ünlü Hun hükümdarı Mete Han’ın bu anlatımından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Orta Asya'da siyasi hâkimiyeti sağlamıştır.

B) Hun Devleti’ni çağının gelişmiş devletlerinden biri yapmıştır.

C) Hun Türklerinin millî kültürlerini korumaya önem vermemiştir.

D) “Onlu sistem” adı verilen; on, yüz, bin gibi bölümlere ayrılmış disiplinli bir ordu kurmuştur.

5.    
Görseldeki yazarın Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) 
adlı kitabı, Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerden-
dir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara 
Buğra Han'a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğ-
retmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mut-
luluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında 
bilgi verilmiştir.

Metinde verilen bilgiler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Yusuf Has Hacip

B) Kaşgarlı Mahmut

C) Edip Ahmet Yükneki

D) Hoca Ahmet Yesevi
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TEST6
1.  

Yukarıdaki haritada İslamiyetten önceki Arap 
Yarımadası ve yakın çevresi gösterilmiştir.

Bu harita incelendiğinde;

I. Mısır, Suriye, Anadolu ve Doğu Avru-
pa’da Doğu Roma İmparatorluğu,

II. İran’da Sasani İmparatorluğu,

III. Türklerin çoğunlukla yaşadığı Orta As-
ya’da Kök Türk Devleti ,

IV. Arap Yarımadası’ndaki birliği sağlayan 
Abbasi Devleti bulunuyordu.

yorumlarından hangisi yanlış olur?

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

2. 
Aralarında Hz. Muhammed’in (s.a.v) de bu-
lunduğu Mekke’nin ileri gelenleri, İslamiyet-
ten önce bir topluluk oluşturdu. Bu topluluk 
Mekke’de zulme uğramış mazlumlara yardım 
etme ve zalimlerle mücadele etme kararı aldı.

Açıklamada geçen topluluğun adı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hilfu’l-Fudûl

B) Muhammed-ül Emin

C) Medine Sözleşmesi

D) Ensar ve Muhacir Kardeşliği

3. 
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Ca-
hiliye Dönemi diye adlandırılan bir dönem 
yaşanıyordu. Arap toplumunun İslamiyet ön-
cesi bu dönemine Cahiliye Dönemi denme-
sinde o bölgede yaşayan insanların medeni 
açıdan geri kalmaları, toplumsal ahlak anlayı-
şının çökmüş olması etkili olmuştu.

Metne göre Cahiliye Dönemi ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar arasında sınıf ayrımı yapılmazdı.

B) Dinî inanç putperestlikti, falcılık ve büyücü-
lük de yaygındı.

C) Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştiri-
len insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı.

D) Her kabile kendisini diğerlerinden üstün 
görür ve aralarında oluşan kan davaların-
dan dolayı birbirleriyle sürekli mücadele 
ederlerdi.

4. 
Hz. Muhammed (s.a.v), başta eşi Hz. Hatice 
ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arap-
ları İslamiyet’e davet etmeye başladı. Hz. 
Peygamberin sohbetine katılıp ona inanan 
sahâbe adı verilen kişilerin Müslüman ol-
malarında yeni dinin zulme, adaletsizliğe, 
haksızlığa ve akla gelebilecek her türlü kö-
tülüğe karşı durması etkili oldu.

Buna göre, Hz. Muhammed’e (s.a.v) pey-
gamberlik geldikten sonra ona ilk inanan 
kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

A) Hz. Ali

B) Hz. Ömer

C) Hz. Ebubekir 

D) Hz. Zeyd bin Hârise

TARİHE YOLCULUK
İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 12
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5.  

Hz. Muhammed (s.a.v) putlara itibar etmiyor, putperestliğin yanlış bir inanç olduğunu düşünüyordu. 
Zaman zaman görseldeki Nur Dağı'nda yer alan Hira Mağarası’na gidip derin düşüncelere dalıyordu. 
Hz. Muhammed (s.a.v) yine böyle bir gün Hira Mağarası’ndayken vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılı-
ğıyla kendisine ilk vahiy geldi. Allah’tan gelen ilk vahiy “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı “alak”-
dan yarattı. Oku! Senin Rabb’in en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini 
öğretendir.” (Alak Suresi 1-5 ayet) şeklindeydi.

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin metinde açıklanan gelişmeden sonra yaşandığı 
söylenemez?

A) Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber oldu ve İslamiyet’i insanlara anlatmaya başladı.

B) Hz. Muhammed (s.a.v), başta eşi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslami-
yet’e davet etmeye başladı.

C) Hz. Muhammed (s.a.v), çevresindekiler tarafından sevilen ve güvenilen birisi olduğu için kendisine 
(Güvenilir Muhammed) denildi.

D) Hz. Muhammed’in (s.a.v) daveti yakın çevresinde karşılık bulsa da Kâbe’deki putları ziyarete gelen-
lerden para kazanan Mekke’nin ileri gelenleri İslamiyet’in yayılmasına engel olmaya çalıştı.

6. •	 Müslüman	ve	Yahudi	topluluklar	barış	içerisinde	yaşaya-
caklardır.

•		Medine’nin	savunması	birlikte	yapılacaktır.
•	 Yahudiler	dinlerini	yaşamakta	serbest	olacaktır.
•	 Müslümanlar	 ve	Yahudiler,	 kendileri	 dışında	 bir	 topluluk	
ile	yaşanacak	anlaşmazlıkta	birbirlerinin	yanında	yer	ala-
caktır.

•		Yahudiler	 ve	 Müslümanlar	 arasında	 yaşanabilecek	 anlaş-
mazlıklarda	Hz.	Muhammed	hakem	olarak	kabul	edilecektir.

Hz. Peygamber Müslüman, Yahudi ve Medineli putperestleri bir ara-
ya getirerek yukarıda bazı maddeleri verilen bir antlaşma yaptı.

Ahlak ve adalet ilkeleri açısından oldukça önemli olan bu 
antlaşmaya ne ad verilir?

A) Medine Sözleşmesi         B) Hudeybiye Antlaşması

C) I. Akabe Biatı         D) II. Akabe Biatı

4565



28

TEST6 TARİHE YOLCULUK
İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 13

1. Ey insanlar!
Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu 
hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ede-
rim. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde 
hakkınız olduğu gibi onların da sizin üze-
rinizde hakları vardır. Kadınlar hususunda 
Allah’tan korkun ve onlara en iyi şekilde 
davranın. Arap’ın Arap olmayana, Arap 
olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın 
da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah 
katında üstünlük ancak takva iledir. Biliniz 
ki mallarınız da canlarınız da aynı şekilde 
dokunulmazdır.

(İslam Ansiklopedisi, c.42, s.592)

Hz. Muhammed (s.a.v) son haccında Müslü-
manlara, yukarıda bir kısmı verilen Veda Hut-
besi ile seslenmiştir.

10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan;

I. yaşama hakkı,
II. eşitlik,
III. adalet 

kavramlarından hangilerinin 1400 yıl 
önce, onun bu konuşmasında vurgulan-
dığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) I, II ve III

2. Hz. Ömer Dönemi (634-644) ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dört Halife Dönemi içinde fetihlerin en çok 

yapıldığı dönemdir. 

B) Sınırlar genişleyip nüfus arttığı için siyasi, 
hukuki, sosyal alanlarda düzenlemeler ya-
pılmıştır.

C) Peygamberimizin hicretini başlangıç kabul 
eden Hicri Takvim bu dönemde hazırlan-
mıştır.

D) Savaşlarda pek çok hafızın şehit olması ne-
deniyle Kur’an-ı Kerim ilk kez kitap hâline 
getirilmiştir.

3. 
Hz. Muhammed (s.a.v) ve ona inanmış Müs-
lümanlar, İslamiyet’i anlatmaya başlayınca 
çıkarları zedelenen ve İslamiyet’e karşı olan 
Mekkeliler bu yeni dinin yayılmasına tepki 
gösterdiler. Müslümanlara baskı ve şiddet 
uygulamaya başladılar. Zor durumda kalan 
Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye göç et-
mek durumunda kaldılar. İslam Tarihi’nde 
622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan bu 
göç hareketine Hicret adı verilir.

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi 
bu göç hareketinden önce yaşanmıştır?

A) Mekke Dönemi’nin bitip Medine Döne-
mi’nin başlaması

B) Medine şehrinin hendek kazılarak müşrikle-
rin saldırılarına karşı korunması

C) İslamiyet’i kabul ettikleri için Mekkeli müş-
riklerin baskılarına maruz kalan az sayıda 
Müslümanın Habeşistan’a (Etiyopya) git-
mek zorunda kalması

D) Savaş sonunda esir alınan Mekkeli müşrik-
lerden okuma yazma bilenlerin her birinin, 
on Müslüman’a okuma yazma öğretme kar-
şılığında serbest bırakılması

4. Emevi hanedanlığına son veren Abbasiler 
750 yılında Bağdat merkezli bir devlet kur-
dular. Onların döneminde Emevilerin ırkçı 
tutumlarından vazgeçildi. Eşitlik ve adalete 
önem verildi.

Bu durumun sonuçları ile ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) İslamiyet’in diğer milletler arasında daha 
hızlı yayıldı. 

B) İslam dünyasında ziraat, ticaret, bilim ve 
eğitim düzeyi arttı.

C) Bağdat, Doğu’nun büyük ve önemli bilim ve 
ticaret merkezlerinden biri hâline geldi.

D) İslam kültür ve medeniyeti bu dönemde 
çok büyük gerilemeler kaydetti.
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5.    I. Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmek istemesi üzerine Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar ara-
sında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından Hudeybiye Antlaşması ile sorun çözül-
dü. Bu antlaşma ile Mekkeli müşrikler Müslümanları hukuken tanımış oldu.

II. Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nın şartlarını bozmaları üzerine Müslümanlar, 630 
yılında Mekke’yi fethederek Kâbe’yi putlardan temizledi ve İslamiyet tüm Arap Yarımadası’na 
yayıldı.

III. Hz. Muhammed (s.a.v) son haccında Müslümanlara Veda Hutbesi ile seslenmiştir. Bu hutbede 
Cahiliye âdetlerinin kaldırıldığını kesin bir şekilde söylemiştir. 

Yukarıda verilen gelişmelerin en baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) II-I-III C) III-I-II D) III-II-I

6. 
Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında …I… Savaşı yapıldı. Bu savaşta 
üç yüz kişilik Müslüman ordusu bin kişilik müşrik ordusunu mağlup etti. Savaş sonunda esir alınan 
Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenlerin her biri, on Müslüman’a okuma yazma öğretme 
karşılığında serbest bırakıldı.

625’te Mekkeli müşrikler intikam almak için Medine’ye doğru harekete geçti. Ordular bir dağın 
eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed’in (s.a.v) görevlendirdiği okçuların yerlerini terk etmesiyle 
…II…Savaşı’nı Müslümanlar kaybetti. Hz. Muhammed (s.a.v) bu savaşta yaralandı ve amcası Hz. 
Hamza şehit oldu.

627’deki ….III…Savaşı’nda Medine şehri çukurlar kazılarak korundu. Yaklaşık bir ay süren kuşat-
madan sonra iklim koşullarına dayanamayan müşrikler çekilmek zorunda kaldı. Mekkelilerin Müs-
lümanlar üzerine düzenlediği son sefer olan bu savaştan sonra Mekkeli müşrikler Müslümanlara 
saldırmaya bir daha cesaret edemediler ve savunmaya çekildiler.

Verilen açıklamalarda boş bırakılan alanlara sırasıyla aşağı-
dakilerden hangileri getirilmelidir?

        I                             II                           III     

A) Bedir Uhud Hendek

B) Uhud Hendek Bedir

C) Hendek Bedir Uhud

D) Uhud Bedir Hendek  

4566
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1.  

İslamiyet’in geniş sınırlara yayılması, Kur’an-ı 
Kerim’in çoğaltılması ihtiyacını doğurmuştur. 
Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Kur’an-ı Kerim, 
bir halife döneminde çoğaltılarak değişik böl-
gelere gönderilmiştir. Topkapı Sarayı’nda bu-
lunan görseldeki Kur’an-ı Kerim de bunlardan 
biridir.

Açıklamaya göre, görseldeki Kur’an-ı Ke-
rim’in hangi döneme ait olduğu söylene-
bilir?

A) Hz. Ali Dönemi (656-661)

B) Hz. Osman Dönemi (644-656)

C) Hz. Ömer Dönemi (634-644)

D) Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)

2. Dört Halife Dönemi’nden sonra merkezi 
Şam olmak üzere Emevi Devleti kuruldu 
(661-750). Bu dönemde Muaviye’nin, oğlu 
Yezid’i veliaht tayin etmesi ile halifelik salta-
nata dönüştü. 

Bu devlet hakkında aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Emevilerle birlikte Halifelik babadan oğula 
geçerek saltanata dönüştü.

B) Arap olmayan Müslümanlara karşı ırkçı bir 
yaklaşım içinde oldular.

C) Irkçı politikaları İslamiyet’in yayılışını hızlan-
dırırken Emevi iktidarının yıkılışını geciktir-
di.

D) Fetih politikasına ağırlık verip Atlas Okya-
nusu’ndan Türkistan’a kadar geniş bir alan 
fethettiler.

3. 

İstişare kelimesi herhangi bir konuda karar 
alınmadan önce, yetkili kişilerin görüşünü 
alma, danışma gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı 
Kerim, istişarenin önemini açık bir şekil-
de vurgulamış aynı zamanda Hz. Muham-
med’e (s.a.v) istişare etmeyi emretmiştir. 
Nitekim Hz. Muhammed’in (s.a.v), sadece 
kendi görüşüyle amel etmediği, gerektiğin-
de ashâbıyla istişare ettiği, uygulamaların-
dan anlaşılmaktadır. Müslüman olduktan 
sonra İslam dünyasının liderliğini üstlenen 
Türkler de devlet işlerini danışma yoluyla 
yürütme geleneklerini İslam’daki bu ilkeyle 
kaynaştırarak devam ettirmişlerdir.

Buna göre, İslam dünyasında yaşanan 
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin isti-
şare ile yaşandığı söylenebilir?

A) Dört halifenin yönetime gelmesi

B) İslamın Arap Yarımadası dışında yayılmaya 
başlaması

C) Hz. Muhammed son haccında müslümanla-
ra Veda Hutbesi ile seslenmesi

D) Emevi Devleti yıkıldıktan sonra İspanya’da 
Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması

4.       I.    Hz. Ömer Dönemi

II. Hz. Ali Dönemi

III. Hz. Osman Dönemi

IV. Hz. Ebu Bekir Dönemi

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından 
sonra yukarıda verilen Dört Halife Dönemi 
başlamıştır.
Bu dönemlerin en baştan sona doğru sı-
ralanışı nasıldır?

A) I-II-III-IV B) II-I-III-IV

C) III-II-I-IV D) IV-I-III-II

TARİHE YOLCULUK
İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 14
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5 ve 6. soruyu haritaya göre çözünüz.

5. Emeviler Tarık Bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip Güney Avrupa’da fetihlerde bulun-
du ve haritada gösterilen Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. (756-1031)

Haritaya göre, Endülüs Emevi Devleti’nin bulunduğu bölgenin, günümüzdeki hangi Avru-
pa ülkesinin sınırları içinde olduğu söylenebilir? 

A) İngiltere B) İspanya C) İsviçre D) Finlandiya

6. Yukarıda verilen İslamiyet’in yayılışı ile ilgili harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Emeviler zamanında İslamiyet Türkler arasında daha hızlı yayıldı.

B) Dört halife döneminde Türkler ile Müslümanlar sınır komşusu oldular.

C) Abbasiler zamanında İslamiyet Avrupa’da daha geniş alanlara yayılmıştır.

D) Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde İslamiyet Arap Yarımadası dışında daha hızlı yayılmıştır.

7. œ İlk halifedir.

œ Kur’an-ı Kerim’i kitap hâline getirmiştir.

œ Hz. Muhammed (s.a.v) ile olan ilişkilerindeki sadakatinden dolayı 
“sıddık” unvanını almıştır.

œ Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra Müslümanlar arasında 
yaşanan iç karışıklıkları bastırmış, birlik ve beraberliği sağlayarak 
devlet otoritesini yeniden tesis etmiştir.

Verilen bilgiler aşağıdaki halifelerden hangisine aittir?

A) Hz. Ali   B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman  D) Hz. Ebubekir
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1. İlk Müslüman Türk devletleri, İslam öncesi dö-

nemde olduğu gibi hayvancılık, tarım ve ma-
dencilikle beraber ticarete de önem vermişler-
dir. 

Bu yüzden, ticaretin canlanması ve gü-
venliği için Karahanlılar, ilk kervansaray-
lar olan aşağıdaki yapılardan hangisini 
inşa etmişlerdir?

A) Ribat B) Medrese

C) Darüşşifa D) Darülaceze

2.  

Devletimizin en güçlü zamanı benim döne-
mimdir. Hindistan’a on yedi askerî sefer düzen-
ledim ve bu bölgede İslamiyet’in yayılmasına 
öncülük ettim. Abbasi halifesini Büveyhoğulla-
rı Devleti’nin siyasi baskısından kurtardım ve 
bunun üzerine halife tarafından bana “sultan” 
unvanı verildi. Böylece “sultan” unvanını kulla-
nan ilk Türk hükümdarı oldum. Benden sonra 
tahta oğlum Sultan Mesut geçmiş, ancak çok 
başarılı olamamıştır. Devletim 1040 yılında Sel-
çuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşı’nda 
yenilmiş ve yıkılma sürecine girmiştir.

Yukarıda verilen konuşma metninin han-
gi Türk İslam devleti hükümdarına ait ol-
duğu söylenebilir?

A) Melikşah

B) Gazneli Mahmud

C) Sultan Sencer

D) Tuğrul Bey

3. Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları 
…I… zamanında gerçekleştirilen fetihlerle 
başladı. Ancak Türklerin toplu olarak İslami-
yet'i kabul etmeleri ve Türk-İslam devleti ku-
racak çoğunluğa ulaşabilmeleri üç asırlık bir 
zamanı buldu. Türkler arasında İslamiyet’in 
yayılmasının gecikmesinde  … II… idareci-
lerinin kendilerinden olmayan Müslümanları 
önemsememeleri etkili oldu. …III…. Döne-
mi’nde uygulanan eşitlik ve adalet politikala-
rının etkisiyle Türkler kısa zamanda ve kala-
balık gruplar hâlinde İslamiyet’i kabul ettiler.

Yukarıdaki metinde numaralandırılan 
boşluklara aşağıdakilerden hangileri ge-
tirilmelidir?             

           I                           II                      III      

A) Hz. Ömer           Emevi              Abbasi

B) Abbasi               Hz. Ömer         Emevi      

C) Hz. Ömer           Abbasi             Emevi      

D) Emevi                 Abbasi             Hz. Ömer

4. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde Gök 
Tanrı inancında İslamiyet’e benzer yönlerin 
bulunması etkili olmuştur. İslamiyet öncesin-
de Türklerin inandığı Gök Tanrı inancının; 
…………………. gibi İslamiyet’e benzeyen 
özellikleri Türklerin Müslüman olmalarını ko-
laylaştırmıştır.

Açıklamada boş bırakılan alana aşağıda-
kilerden hangisi getirilemez?

A) insanlar arasında köle, tüccar, asker, soylu 
sınıf ayrıcalıklarının bulunması

B) ölümden sonra hayat, cennet ve cehennem 
anlayışının olması

C) yalan söylemek, hırsızlık yapmak vb. kötü 
davranışların yasak olması

D) dünyaya hakim olmak düşüncesinin bulun-
ması

TARİHE YOLCULUK
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5. 
“… Bilge Kağan’ın şehirlerin etrafını duvarlarla ve kalın surlarla çevirtmek, Budist tapınakları inşa 
etmek, Budizm’i yaymak isteğine Tonyukuk karşı çıktı. Çünkü Kök Türklerin askerlik gücü, büyük 
ölçüde hayat tarzlarına dayanmakta idi. Şayet surlu şehirler inşa edip, içinde otururlarsa gelenek-
leri değişirdi. Ülkede Budizm propagandasına izin verilmesi ve bu dinin metotlarının uygulan-
masına gelince, bu dinin insanları zayıflatması söz konusu idi. Çünkü et yemenin yasak olduğu 
bu dinde Türklerin yiyecek bulması mümkün değildi. Et yemeyen toplumun soğuğa dayanması 
ve diğer faaliyetlerde kendini göstermesi beklenemezdi. Ayrıca Budistler az yerler ve az hareket 
ederlerdi. Sonuçta savaş hâlinde kuvvetli, dinamik olmak gerekirdi ve Budizm Türklerin savaşçı 
olmalarını, kuvvetli olmalarını önlerdi. Dolayısıyla ülkede uygulanamazdı.”

(Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s.168)

Metne göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İslamiyetin genel özellikleri Türklerin yaşantısına uygun değildir.

B) Türklerin yaşam tarzları savaşçı bir millet olmalarına dayanıyordu.

C) Türkler İslamdan önce farklı dinler ile temas halinde olmuşlardır.

D) Türkler herhangi bir inanç sistemini ya da dini kabul ederken kendilerine uygun olmasına dikkat 
etmişlerdir.

6. 

Orta Asya’da Kök Türk Devleti yıkılmış, siyasi otorite boşluğu or-
taya çıkmıştır. Bu siyasi boşluktan faydalanmak isteyen Araplar 
ve Çinliler Batı Türkistan için mücadeleye başlamışlardır. Abbasi-
ler ve Çinliler arasındaki bu mücadele bir savaşa neden olmuştur. 
Abbasiler bu savaşta Çin’e karşı Türklerle ittifak kurmuş ve Türkle-
rin desteği ile büyük bir zafer kazanmıştır. Zaferden sonra Arap-
lar ve Türkler arasında başlayan dostluk ve iyi ilişkiler sayesinde 
Türkler İslam dinini yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Böylece 
Türkistan coğrafyasında İslamiyet’in yayılmasıyla Batı Türkistan 
Çin egemenliğine girmekten kurtulmuş ve Türk-İslam tarihi baş-
lamıştır.

Metinde geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük Seferi

B) Talas Savaşı

C) Malazgirt Savaşı

D) Dandanakan Savaşı
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1. Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti-

dir.  Merkezi  Balasagun’dur. Bilinen ilk hü-
kümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Daha sonra 
hükümdar olan Satuk Buğra Han Müslüman 
olmuş ve Abdulkerim adını alarak Türkler 
arasında İslamiyet’i yaymak için çalışmıştır. 
İslamiyet’i resmî din olarak ilan etmiştir.

Taht kavgaları nedeniyle 1040 yılında Doğu 
ve Batı olmak üzere ikiye ayrılan devlet bir 
süre sonra yıkılmıştır.

Metinde geçen Türk İslam Devleti aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Karahanlı Devleti

B) Gazneli Devleti

C) Harzemşah Devleti

D) Büyük Selçuklu Devleti

2. 
Bağımsızlığına son derece düşkün olan Türk-
ler, İslam öncesi dönemde cihan hâkimiyeti 
düşüncesine sahip idi. Bu düşünce, İslami-
yet’in kabul edilmesinden sonra cihat anla-
yışı ile yaşamaya devam etti. Karahanlıların, 
Gaznelilerin ve Selçukluların gayrimüslim-
lerle mücadelesinde bu anlayış etkili oldu.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin Türk-
lerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardın-
dan ortaya çıkan bu tür siyasi değişimle-
re bir örnek olduğu söylenemez?

A) Kut B) Sultan

C) Halife D) Hutbe

3. Karahanlılar Dönemi’nde Uygur ve Arap alfa-

beleri kullanılmış, Türk-İslam edebiyatı oluş-

muştur. Kur’an-ı Kerim Türkçeye çevrilmiştir. 
Sözlü kültürden yazılı kültüre, yerleşik yaşam 

tarzından konargöçer toplum düzenine geçi-

şin hızlandığı bir dönem olmuştur.

1

2

3 4

5

Yukarıdaki metinde yapılan açıklamanın 
doğru olabilmesi için altı çizili kelimeler-
den hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

4.  

Kaşgarlı Mahmud tarafından Abbasi halife-
sine sunulan, Araplara Türk dilini öğretmek 
amacıyla yazılmış önemli bir eserdir. Kitapta 
Bizans sınırından Çin sınırına kadar çeşitli 
Türk topluluklarının lehçelerinden örnekler 
verilmiştir. Türklerin yaşadığı coğrafyaya, 
ekonomisine, sosyal hayatına ve inançla-
rına ait önemli bilgiler içerir. Ayrıca eserde 
görseldeki, Türk dünyasını gösteren harita 
bulunur.

Verilen metinde Türk-İslam edebiyatının 
aşağıdaki  ilk eserlerinden hangisi tanıtıl-
maktadır?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanı Lügatit Türk

C) Atabetül Hakayık

D) Divanı Hikmet

TARİHE YOLCULUK
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5. Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış bir tüccar Gazneli Mahmud’un huzuruna geldiğinde “O uzak di-
yarda üç ay gece, üç ay gündüz olur.” deyince Sultan, tüccarın kendisini kandırdığını zannederek 
öfkelendi. Tüccar söylediğinin doğruluğuna yemin edince Sultan da ona “Bana söylediğini münec-
cimbaşı da dinlesin, o inanmazsa sana en ağır cezayı veririm.” dedi. Sultan, müneccimbaşı Birûni’yi 
huzura çağırttı. Birûni, çok yer gezmişti ama uzak kuzey ülkelerine gitmemiş, oradaki iklimi, gece 
ve gündüz durumunu o güne kadar kimseden dinlememişti. Tüccarın anlattığını dinleyince gözleri 
parladı, Allah’a şükretti. Birûni’ nin tüccarı dinlerken sevindiğini görüp şaşıran Sultan “Ne diyorsun 
müneccimbaşı?” diye sordu. Ünlü bilgin önce bir elma istedi. Bu elmayı Sultan’a göstererek anlat-
maya başladı “Efendim, dünyamız şu meyve gibi yuvarlak ve karşılıklı iki yönden hafifçe basıktır. 
Hesaplarıma göre kendi ekseni etrafında 23 dakika 37 saniyelik bir eğimle döner. Bu durumda ku-
tupların, belli dönemlerde uzun zaman güneşi görmemesi gerekir. O hâlde bu tüccarın anlattıkları 
doğrudur.” Bunun üzerine Gazneli Mahmut ikna olmuş, tüccar da cezadan kurtulmuş ve birçok 
hediye ile mükâfatlandırılmıştır.

Refik ÖZDEK, “Türklerin Altın Kitabı”, cilt 2 s.155

Verilen metinden yola çıkarak, Gazneli Mahmut’un;

I. bilim,

II. tüccar,

III. bilim insanı
unsurlarından hangilerine değer verdiğine ulaşılır?

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

6. İslam dini, Karahanlılar aracılığıyla Orta Asya’ya, Gazneliler aracılığıy-
la Hindistan’a kadar yayılmıştır(I). Türklerin İslamiyet’i kabulüyle be-
raber İslami hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır(II). İslami hu-
kuk kurallarına “Şer’i Hukuk”, Türk töresine dayanan hukuk kurallarına 
da “Örfi Hukuk” denilmektedir(III). “Örfi Hukuk” kuralları “Şer’i Hukuk” 
kurallarına her zaman aykırı olmuştur(IV).

Yukarı verilen metindeki numaralı cümlelerden hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır?

A) I        B) II                C) III                       D) IV
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1. 

Selçuklularla Gazneliler arasında 1040 yı-
lında yapılan savaş, Selçukluların zaferiyle 
sonuçlandı. Bu zaferin sonucunda Selçuk-
lu Devleti kuruldu. Devletin kurucuları 
Selçuk Bey’in torunları Tuğrul Bey ve Çağrı 
Bey’dir. Türk ve dünya tarihi bakımından 
önemli sonuçlar doğuran bu savaştan 
sonra Büyük Selçuklular doğu ve batı yö-
nüne fetihlere başladı. Anadolu’ya akınlar 
düzenleyen Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul Bey’i 
Anadolu’ya yerleşmeye ikna etti.

Açıklamada geçen savaş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dandanakan Savaşı

B) Pasinler Savaşı

C) Malazgirt Savaşı

D) Kösedağ Savaşı

2.  

Sivas Divriği’de bulunan görseldeki Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifası UNESCO tarafından 1985 
yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 

Aynı zamanda Anadolu’daki ilk külliye 
olan bu tarihî eser hangi Anadolu beyli-
ğinden kalmadır?

A) Artuklular B) Mengücekliler

C) Danişmentliler D) Saltuklular

3. ‘’Abbasi halifeliğini tehdit eden Mısır Fâtımî 
Devleti’ne karşı sefere hazırlandığım sırada 
Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’in 
(Romen Diyojen) Anadolu’nun doğusuna 
ilerlediğini öğrendim. Şam’a doğru ilerle-
mekten vazgeçtim ve ordumla geri dön-
düm.’’

Yukarıdaki metinde, Sultan Alparslan’ın 
kendi anlatımıyla hangi savaştan bahse-
dilmektedir?

A) Dandanakan Savaşı

B) Pasinler Savaşı

C) Malazgirt Savaşı

D) Yassı Çemen Savaşı

4. Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, 
Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çev-
resinde kurulan Danişmentliler (1080-
1178) hakkında aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğrudur?

A) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

B) Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri içeri-
sinde en güçlü beyliktir. 

C) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası en önemli 
eserleridir.

D) Alparslan’ın komutanı Artuk Bey’in torunla-
rı tarafından kurulmuştur.

5. Malazgirt Savaşı ile Anadolu’da Türkiye Tarihi 
başlamıştır. 

Bu yargıya göre Malazgirt Savaşı’nın so-
nuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Anadolu’da Birinci Beylikler Dönemi başladı.

B) Anadolu’da İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

C) Anadolu’nun Türk yurdu olma süreci başladı.

D) Bizans’ın Anadolu’yu geri alma ümidi sona 
erdi.

TARİHE YOLCULUK
YENİ YURT ANADOLU 17
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6. 3 Bin Haçlıyı Müslüman Yapan Selçuklu Merha-
meti: II. Haçlı Seferi sırasında komutanları tarafın-
dan ölüme terk edilen binlerce Haçlı askeri kara 
yoluyla Antakya’ya gitmek üzere yola koyuldular. 
Yolculuk sırasında açlık, susuzluk ve yorgunluk 
sebebiyle geride kalan, yaralı ve hayattan ümidini 
kesmiş olan Haçlı kuvvetlerinin etrafını Selçuklu 
ordusu çepeçevre kuşatmıştı. Kılıç sallayacak, mız-
rak savuracak dermanı dahi kalmamış askerler artık 

Selçukluların eline düşmüştü. Selçuklular isteseler hepsini kılıçtan geçirebilirlerdi ama yapmadılar. 
Onlara merhamet gösterdiler. Kendi kralları tarafından kaderlerine terk edilmiş ve dindaşları olan Bi-
zanslı halktan da yardım görememiş olan Haçlıların, Selçuklulardan gördüğü bu davranış karşısında, 
aralarından tam 3 bin kişi Müslümanlığı seçerek Selçuklu saflarına katıldı.

Muharrem KESİK, “Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi”, s.96-97 (Düzenlenmiştir.)

Verilen metnin, Haçlı Seferlerinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisiyle ilgili olduğu 
söylenebilir?

A) Kiliseye olan güven azaldı.

B) Doğu-batı ticareti gelişti.

C) Merkezî krallıklar güçlendi.

D) Matbaa, kâğıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.

7. “Allah’ım! İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yal-
nız bırakma! Ya Rabbi, Alparslan’ı düşmanlarına muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuv-
vetlendir! Zira o senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O se-
nin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihad yapıyorsa sen de onu öylece koru ve 
düşmanlarını kahret.” (Osman Turan, “Selçuklular Zamanı Türkler”, s.58)

Yukarıda, Malazgirt Savaşı için Abbasi halifesinin hazırlattığı ve bü-
tün Müslüman ülkelerdeki cuma hutbelerinde okutulan dua metni 
verilmiştir.

Buna göre,

I. Müslüman Arap ülkeler de Anadolu’ya yerleşmek istemektedir.

II. Müslümanlar tek yürek olmuş ve Selçuklu askerleri için dua et-
mişlerdir.

III. Malazgirt Savaşı’nda İslam ülkeleri Türk askerlerini desteklemiş-
lerdir.

yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I   B)  Yalnız II 

C)  I ve III   D) II ve III
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1. œ  Bizans’a karşı elde edilen ilk büyük zafer-

dir.

œ Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı 
zaferdir.

œ Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetinin ke-
sinleştiği zaferdir.

Yukarıda verilenler arasında aşağıdaki 
savaşlardan hangisi ile ilgili bir açıklama 
yoktur?

A) Pasinler Savaşı 

B) Malazgirt Savaşı

C) Katvan Savaşı 

D) Miryokefalon Savaşı

2.  

ÇAKA 
BEYLİĞİ

 

Yukarıda Birinci Dönem Anadolu Beylikleri ha-
ritası gösterilmiştir.

Yalnızca bu haritadan yararlanarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) En geniş yüz ölçüme sahip olan Mengücek-
lilerdir.

B) Danişmentliler ilk denizci beyliktir.

C) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği Saltuk-
lulardır.

D) Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kurulmuş-
tur.

3. I. Dönem Anadolu Türk beylikleri, aşağıda 
bazıları verilen Türk İslam sanatının önemli 
eserlerini meydana getirmişlerdir.

œ Tokat Niksar’da Anadolu’daki ilk medrese-
lerden biri olan Yağıbasan Medresesi bulun-
maktadır.

œ Diyarbakır’da dünyanın en büyük taş ke-
merine sahip olan Malabadi Köprüsü bulun-
maktadır.

œ Taş işlemeleri ile ünlü Sivas’taki Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası UNESCO tarafından 
dünya miras listesinde yer almıştır.

Yalnızca bu açıklamadan yola çıkarak,

I. Anadolu’daki küçük yerleşim yerlerini 
büyük Türk şehirleri hâline getirmişler-
dir.

II. Başta Bizans ve Haçlılar olmak üzere Türk 
yurdunu saldırılara karşı korumuşlardır.

III. Anadolu’yu imar eden beylikler, Türk İs-
lam kültürünü Anadolu’ya taşımışlar ve 
yaptıkları mimari eserlerle Anadolu’nun 
Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı-
da bulunmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I ve III

4. Abbasilerin uyguladığı eşitlik ve adalet po-
litikası gereği Türklere devlet içinde görev-
ler verildi. Abbasi halifeleri, Türklere önemli 
görevler vermelerinin yanında onlara çok 
güvendi.

Bu yüzden Abbasiler, Türkler için Bağ-
dat’ın kuzeyinde hangi şehri kurdular?

A) Samarra B) Ötüken

C) Kurtuba D) Horasan

TARİHE YOLCULUK
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5.  Beylerim!
Anadolu'da nereyi 

fethederseniz 
orası sizindir. 
Fethettiğiniz 

yerlerde 
beyliğinizi 
kurunuz. Sultan Alparslan

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle Anadolu’nun fethine katılan beyler, buralarda aldıkları 
yerlerde birer beylik kurdular. 

Böylece başlayan Birinci Dönem Anadolu Beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Saltuklular B) Danişmentliler C) Mengücekliler D) Osmanoğulları 

6. Anadolu’nun yurt edinilmesinde mutasavvıflar etkili olmuştur. Sufiler adı verilen bu kişiler, Anadolu 
Türklüğünün Moğol istilası nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde eserleri ve samimi sohbetleriyle 
halka yol gösterdiler. İslam dininin özünü Anadolu insanına aktararak milletimizin birliğini ve bütün-
lüğünü korumasında önemli rol oynadılar.  Öğretileri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen değerlerini 
korumakta ve tüm dünya tarafından saygıyla karşılanmaktadır.  

Bu kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) 

Mevlânâ Celâleddini  
Rûmî

    B) 

Hacı Bektaşı Veli

         C) 

Yunus Emre

         D) 

Piri Reis

7. Görseldeki tabloda yaşanan savaşta, Türkleri Anadolu’dan atmak is-
teyen Bizans ile Türkiye Selçuklu 
Sultanı II. Kılıçarslan yönetimindeki 
Türk ordusu, Miryokefalon’da mü-
cadele etti.

Bu zaferin etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yanlış olur?

A) Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetleri kesinleşti.

B) Anadolu’da I. dönem Türk Beylikleri başladı.

C) Bizans’ın Anadolu’yu alma ümidi sona erdi.

D) Bizans artık savunmaya, Türkler taarruza geçti.

Miryokefalon Savaşı Temsilî Tablo-İstan-
bul, Harbiye Askerî Müze, Efkan SİNAN
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1. 

Türkiye Selçukluları yollarda zarara uğrayan 
tüccarların kayıplarını karşılayarak ilk sigor-
ta uygulamasını hayata geçirdiler. Tüccarları 
yolculukları boyunca rahat ettirmek ve her 
türlü tehlikeden korumak için önlemler al-
dılar.

Buna göre, Türkiye Selçukluları aşağıdaki 
ekonomik faaliyetlerden hangisine önem 
vermişlerdir?

A) Tarım B) Sanayi

C) Ticaret D) Turizm

2. 

Görseldeki haritadan yararlanarak İpek 
yolu hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayarak Ha-
zar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden 
iki kol hâlinde Avrupa’ya uzanan tarihî tica-
ret yoludur. 

B) Hazar Denizi’nin kuzeyinden geçen kolu Kı-
rım’a uğrarken, güneyinden geçen kolu 
Anadolu’yu boydan boya geçerek İstan-
bul’a kadar uzanmaktadır.

C) Bu yol sadece ticari anlamda değil, kültürel 
etkileşim anlamında da yol üzerinde bulu-
nan devletlerin birbirlerinden etkilenmesi-
ne neden olmuştur.

D) Avrupalıların yeni yollar keşfetmelerine rağ-
men günümüze kadar önemini koruyan bir 
ticaret yoludur.

3. 

Anadolu’dan eskiden beri Kral Yolu gibi 
önemli ticaret yolları geçerdi. Ancak Haçlı 
Seferleri’nin sürdüğü savaş ortamında tica-
ret kesintiye uğradı. Ticareti yeniden can-
landırmak için Türkiye Selçukluları ticaret 
yollarının güvenliğini sağladılar. Kervanların 
konaklaması için görseldeki gibi bazı yapı-
lar inşa ettiler. Bu yapıların içlerinde odalar, 
mescit, hamam, çeşme gibi bölümler ile he-
kim, veteriner, nalbant ve hayvanların ba-
kımını yapan görevliler bulunurdu. Ayrıca 
buralarda kalan tüccarların dinlenme, bes-
lenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları üç gün 
boyunca ücretsiz olarak karşılanırdı.

Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecine de 
katkısı olan bu önemli eserlere ne ad ve-
rilir?

A) Medrese B) Kervansaray

C) Bedesten D) Darüşşifa

4. Sekiz kez düzenlenen Haçlı Seferlerinden ilk 
dört sefer günümüz Türkiye sınırları üzerinden 
gerçekleştiği için Türkiye tarihi açısından 
önemlidir.

Bu duruma Haçlı Seferlerin sonucunda 
ortaya çıkan,

I. Kiliseye olan güven azaldı.

II. Anadolu’daki Türk akınları yavaşladı.

III. Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.
gelişmelerinden hangileri örnek olarak 
gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

TARİHE YOLCULUK
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5. 
Alâeddin Keykubat Dönemi’nde, Celaleddin Harzemşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait Ahlat’a 
saldırması üzerine iki Türk hükümdarı karışı karşıya geldi. …I….Savaşı (1230) sonucunda Celaled-
din Harzemşah yenildi. Bir yıl sonra Celaleddin Harzemşah’ın ölümüyle Harzemşah Devleti yıkıldı 
ve Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar komşu oldu. Moğol tehlikesi yeni bir dönemin başlama-
sına Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar’ın...II..Savaşı’nda (1243) karşı karşıya gelmesine neden 
oldu. Savaşı Moğollar kazandı. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi, Anadolu’daki siyasi 
birlik bozuldu ve İkinci Beylikler Dönemi’ne girildi.

Metinde boş bırakılan I ve II nolu yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

               I                                        II           

A) Yassı Çemen Kösedağ

B) Miryokefalon Malazgirt

C) Pasinler Katvan

D) Dandanakan  Malazgirt

6. 
Bizans, Anadolu’da Türklerin akınlarını bir türlü durduramıyordu. Türklerin ilerleyişi çok hızlı oldu-
ğu için İstanbul’un hatta Avrupa’nın güvenliği tehlikede idi. Bu durum sadece Bizans’ı olumsuz 
etkilemedi, Avrupa’daki diğer devletlerin de tedirgin olmasına sebep oldu. Bizans’ın Anadolu’daki 
Türk akınlarına karşı Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Büyük bir ordu hazır-
lamak isteyen Bizans imparatoru, Katolik kilisesinin başında bulunan Papa II. Urbano’dan (Urban) 
yardım istedi. Böylece Avrupa’daki farklı milletlerden bir araya gelen haçlı ordusu oluşturuldu.

Haçlı seferlerin düzenlemesinin parçada yapılan açıklamanın dışındaki nedenleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Doğunun zenginliklerini ele geçirmek

B) Doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak

C) Kudüs gibi kutsal yerleri geri almak

D) Kilisenin Avrupa’daki baskısını azaltmak

7. 
Anadolu’ya gelen Türkler Anadolu’da birçok sosyal ve kültürel 
teşkilatlar kurmuştur. Bunlardan biri de çeşitli meslek gruplarını 
bir araya getiren ve bir esnaf teşkilatı olan Ahi Teşkilatı’dır.

Anadolu toprakları üzerinde barış ve huzurun tesisinde 
önemli roller üstlenen bu teşkilatın kurucusu olan kişi kim-
dir?

A) Ahi Evran   B) Nasreddin Hoca

C) İbn Batuta   D) Hacı Bektaş-ı Veli
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TEST6
1.  

Ülkemizde içerisinde Afşar adı geçen 29, Bayat 
adı geçen 49, Bayındır adı geçen 51, Çavdar 
adı geçen 21, Çepni adı geçen 22, Çiğil adı ge-
çen 15, Kınık adı geçen 57, Salur adı geçen 26 
mahalle ve ilçe bulunmaktadır.

Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılabilir?
A) Boy adları günümüzdeki yerleşim yerlerinin 

isimlerinde kullanılmıştır.
B) Anadolu’ya yerleşen Türkler kendilerine 

özgü bir şehir yapısı meydana getirmişlerdir.
C) Fethedilen şehirlerde öncelikle camiler ya-

pılmış, şehre ilk gelenler bu cami etrafına 
yerleşerek yeni mahalleler oluşturmuşlardır.

D) Türkler Anadolu coğrafyasına yerleşmeye 
başlamalarından itibaren Anadolu’nun dağ 
ve nehirlerine Türkçe isimler vermişlerdir.

2.  

Görseldeki haritada gösterilen Baharat 
Yolu hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Baharat Avrupa’da üretilmiyordu.
B) Osmanlı Devleti Mısır’ı ele geçirince Baha-

rat  Yolu’na bir dönem hâkim oldu.
C) Baharat Yolu’nda yalnızca kara yolculuğu 

yapılırdı.
D) Hindistan’daki baharatların Basra Körfezi, 

Kızıldeniz ve Mısır yoluyla Akdeniz’e, bura-
dan gemilerle Avrupa’ya taşınmasında kul-
lanılan ticaret yolu idi.

3. 
Türkler kendi zengin kültür ve medeniyetle-
rini İslamiyet ile harmanlayarak Türk-İslam 
medeniyetini oluşturdular. Türk-İslam mede-
niyetinin oluşumu belirli bir süreç içerisinde 
gerçekleşmiştir. Karahanlılar zamanında ge-
çiş dönemini yaşamış, Gaznelilerle gelişme 
göstermiş, Selçuklular Dönemi’nde olgunluk 
safhasına ulaşmıştır.

Bu medeniyet ile ilgili aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi yanlıştır?
A) Karahanlılar, İslamiyet’i resmî din olarak be-

nimsemiş ancak devlet yönetiminde İslami-
yet öncesi döneme ait Kut, devletin hane-
danın ortak malı sayılması, ikili yönetim vb. 
anlayışları devam ettirmişlerdir.

B) Gaznelilerin, Karahanlıların aksine ordu teş-
kilatlarında yabancı askerlere görev verme-
leri, devletin kısa sürede yıkılmasına neden 
olmuştur.

C) İslamiyet öncesi Orta Asya’da konargöçer 
olarak yaşayan Türkler, İslamiyet ile beraber 
şehir hayatına uyum sağlayamamışlardır.

D) Gazneliler ve Selçuklularda resmî dilin Arap-
ça, bilim dilinin Farsça, saray ve halk dilinin 
Türkçe olması Türk dilinin gelişimini olum-
suz etkilemiştir.

4. İpek Yolu, Baharat yolu ve Akdeniz liman-
ları yıllarca korudukları önemlerini;

I. coğrafi keşifler,

II. yazının bulunması,

III. tekerleğin icat edilmesi,

IV. yerleşik hayatın başlaması

gelişmelerinden hangisiyle kaybetmiş-
lerdir?
A) I B) II C) III D) IV
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5. 

Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifâsı Konya Ilgın Hamamı Mardin Eminüddin Külliyesi

Yukarıdaki görsellerde XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da Türkler tarafından yapılan bazı eserle-
re yer verilmiştir. 

Bu eserlerin Anadolu’nun farklı yerlerinde görülmesi aşağıdakilerden hangisinin göster-
gesidir?

A) Türkiye Selçuklu Devleti ve Türk beylikleri tarafından Anadolu’nun Türkleşme sürecinde Bizans’tan 
kalma şehirlerin onarılarak kullanıldığının

B) Devlet ve vakıflar tarafından inşa edilen bu yapılardan sadece Türklerin faydalandığının

C) Türkiye Selçuklu Devleti ve Türk beylikleri Anadolu’yu kısa zamanda imar ve iskân ettiklerinin

D) Moğol baskısından kaçan Azerbaycan ve İran bölgelerinden gelen Türkmenlerin özellikle Batı Ana-
dolu’ya, kitleler hâlinde yerleştirildiğinin

6. Bir Devre Damga Vuran Devlet Adamı (Nizâmülmülk): Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu 
Devleti’nin hizmetine giren Nizâmülmülk, Sultan Alparslan’ın vefatıyla Melikşah’ın tahta geçmesin-
de, düzen ve asayişin korunmasında ve devletin en parlak dönemini yaşamasında etkili olmuştur. 
Selçuklu veziri Nizâmülmülk, XI. yüzyılın ikinci yarısında kendi adını taşıyan Nizamiye Medreseleri’ni 
kurmuştur. Medreseler gerek kuruluşu gerekse yetiştirdiği ilim adamlarıyla büyük öneme sahiptir. 
Medreselerde İslami ilimler ve pozitif bilimler okutulmuştur.

Feridun ESER, “Türk İslam Medeniyetinin Yıldızları”, s.97

Metinden hareketle, tarihe damga vuran ve ünlü bir devlet adamı 
olan Nizâmülmülk’ün, Selçuklu Sultanlarından;

I. Selçuk Bey,

II. Alparslan, 

III. Melikşah, 
dönemlerinden hangilerinde görev yaptığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II 

C) I ve III   D) II ve III
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