
 

 

 

A. TARİH BİLİMİ 

 

1-TARİHİN TANIMI VE KONUSU 

 
Tarih,geçmişte yaşamış insan topluluklarının kültürlerini ve medeniyetlerini yer ve zaman 

göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. 

 

a-Tarih biliminin konusu insanın yaptığı faaliyetlerdir. 

b-Tarih olayları arasında sebep  sonuç ilişkisi bulunmaktadır. 

c-Tarih olaylarının maddi ve manevi çeşitli sebepleri vardır. 

d-Tarih olaylarının belli bir kanunu yoktur. 

f-Olaylarla ilgili kaynak taraması yapılarak,bütün belgeler değerlen-dirilmelidir. 

g-Olayda rolü olanların katkılarının değerlendirilmesi, olayın geçtiği zamanının şartlarının 

incelenmesine bağlıdır. 

h-Olayın meydana geldiği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir.    

    

 BAŞARI TATLIDIR,AMA ÇOĞUNLUKLA TER KOKAR.  

 

2- TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ 

A-Kaynak bulma:Kaynaklar özelliklerine göre yazılı, yazısız,sözlü, sesli ve görüntülü olmak 

üzere, güvenilir-liklerine göre de 1.Elden kaynaklar ve 2. Elden kaynaklar olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

B-Verileri tasnif 

C-Tahlil (Analiz) 

D-Tenkit (Eleştiri) 

E-Terkip (Bir araya getirme)  

 
Tarih Anlayışları : 

 

Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, 

efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. 

Öğretici Tarih : Tarihi olaylardan ders almak ve liderleri örnek alarak yönlendirici rol 

oynamak amaçlanır. 

Sosyal Tarih : Toplumların her türlü faaliyetlerini inceler. 

Bilimsel Tarih : Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde bilimsel olarak inceler. Tarih bilinci bu 

sayede ortaya çıkmıştır. 

 

 

3.TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI) 

 

a-Zamana göre, 

b-Mekana göre, 

c- Konuya göre, 
                     

 a-Zamana Göre Sınıflandırma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aristo yolda giderken oldukça 

yakışıklı bir adama rast gelir. 

Bir de konuşup ta söylediği 

sözlerin, verdiği cevapların 

cahilane ve ahmakane 

olduğunu görünce der ki: 

-Güzel bir ev. Keşke içinde 

adam otursaydı! 

 

 

 

Hayat ne verir? 
 
Hayatta başarılı olmuş yaşlı 

bir adama gençler: 

-Hayatın bize azami başarı ve 

mutluluk olması için ne 

yapmalıyız? diye sormuşlar. 

-Sizin bu sorunuz,bana tek 

ineği olan köylüyü 

hatırlattı.Bir gün o 

köylüye birisi sordu: 

-İneğin ne kadar süt veriyor? 

-Köylü şu cevabı verdi. 

-İneğim süt vermez. Sütü 

ondan sizin almanız gerekir. 

 

 

 

Nükte 
 

Adamın biri köle pazarından 

kiralamak istediği 

hizmetçiye,”Ne kadar ücret 

istersin?” diye sorar.”Karın 

tokluğuna çalışırım.” 

Cevabını alınca da,kölenin iri 

cüssesine bakıp “Beni bağışla 

seni kiralayamayacağım.” 

der.  Bu sefer,adamın 

hizmetçi almak gibi bir 

niyetinin olmadığını anlayan 

köle “Pazartesi ve 

perşembeleri de oruç 

tutarım.”cevabını yapıştırır.  

 

 

 

 

 

NOT: Tarih öncesi devirlerin 

başlama ve bitiş zamanları 

bölgelere göre farklılık 

gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

TARİHİ ÖNCESİ 

DEVİRLER 

 

 

 

 

 

 

Taş Devri 

(MÖ.600.00-5500) 
Kalkolitik Dönem 

(MÖ.5500-2500) 

Yontma – Cilalı Taş 

Maden Devri 

(MÖ.2500-1200) 

Bakır-Tunç-Demir 



 

Aşağıda verilen  gelişmelerin ait olduğu çağları (x) ile işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESKİ TAŞ DEVRİ: İnsanlığın Buzul çağını yaşadığı yüz binlerce yıllık döne-mi 

kapsamaktadır.İnsanlar küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam 

ettirmişlerdir. Taştan,kemikten,ve ağaçtan ilk araç-gereçler yapılmıştır. Mağara ve tabii 

sığınaklarda barınmışlar,ateşi kullanmışlardır. Mağara duvarlarını hayvan resimleriyle 

süslemişlerdir. 

ORTA TAŞ DEVRİ: Buzul çağı sona ermiş,iklim şartları düzelmiş, insanlar avcılık ve 

toplayıcılığa devam etmişlerdir. 

YENİ TAŞ DEVRİ: Yerleşik hayata geçmişler,üretim yapmaya başlamışlardır.Ticaret 

başladı, hayvanlar evcilleştirildi.Dokumacılık gelişti,kilden kap kacak yapıldı. 

MADEN DEVRİ: Değişik madenler kullanıldı.İnançlar ortaya çıktı.İlk şehir devletleri ve 

daha sonra büyük devletler ortaya çıktı. Ticaret hızlandı, toplumlararası ilişkiler arttı. 

 

Aşağıda verilen  tarihlerin  kronolojik   sıralamasını   yandaki boşluğa yapınız 

 
MÖ. 3200          MÖ. 680  MÖ. 235   

MÖ. 450  MS. 985  MS. 1774  

MÖ. 647  MÖ. 587  MS. 1912  

MS. 1643  MÖ. 219  MÖ. 566  

MS. 115  MS. 751  MS. 375  

 

TARİHİ DEVİRLER 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kötü bir romancı Copus’e 

yeni eserini göstererek  “Son 

romanım üstad” der. Copus 

“Son mu?” diye sorar. 

“Gerçekten son mu, ne 

saadet!” 

 

 

 
TARİH YAZILISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

 
Soru: Miladi takvimin 

özelliklerini yazınız. 

Cevap: Hz.Muhammed’in 

kullandığı takvimdir. Miladi 

takvim Ramazan ayının ilk 

gecesi olmuştur.  

Soru: Tarih okumanın 

faydalarını yazınız. 

Cevap: Tarihten örnekler 

vererek laf altında kalmamış 

oluruz. Mesela Arnavutlukta. 

Soru:Türklerin kullandıkları 

takvimleri yazınız. 

Cevap: Hicri Takvim,Miladi 

Takvim, Diyanet Takvimi 

Soru: Tarihi Devirleri yazınız. 

Cevap: İ.Ç,O.Ç,Y.Ç,Y.Ç  

Soru: Tarihin yöntemlerini 

belirtiniz. 

Cevap: Kulaktan kulağa 

geçmesiyledir. 

Soru: Cilalı Taş Devrinin 

özellikleri nelerdir? 

Cevap: Samanlardan ev 

yapmışlardır.  

Soru: Tarih hangi olayla 

başlar? 

Cevap: Tarih Fransız İhtilaliyle 

başlar (687) 

 

Şair Baki’nin Dostları 
 

Klasik şiirimizin büyük 

ustası Baki’ye 

sormuşlar,dostluk nedir 

diye.. 

Cevap vermiş: 

Dostlukları bilmem;ama 

dostlar üç çeşittir. Bir dost 

vardır;gıda gibidir,insan onu 

her gün arar.Bir dost 

vardır;ilaç gibidir gereğinde 

aranır.Bir dost 

vardır;hastalığa benzer o 

seni arar..   

 

 

 

Gelişmeler Kabataş 

devri 

Yontma 

taş  

Cilalı taş 

d. 

Bakır devri Tunç devri 

Tekerlek 

bulunması 

     

Tarım 

üretimine 

geçilmesi 

     

Mağara 

yaşamının 

başla. 

     

İlk köyler 

kurulması 

     

Yazının icadı      

Yerleşik 

hayatın 

başlama. 

     

Avcılık 

yapılması 

     

Ateşin 

bulunması 

     

Bakır kaplar 

kullanılması 

     

Tunç heykel 

,vazolar 

     

TARİHİ DEVİRLER 

İlkçağ – M.Ö. 3500 

Yazının Bulunması 

Yakınçağ 

1789 

Fransız İhtilali 

Yeniçağ 

1453 

İstanbul’un Fethi 

Ortaçağ 

375 

Kavimler Göçü 
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İLKÇAĞDA ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 

Yazı dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı. 

Önemli buluşlar (para,takvim, alfabe) gerçekleştirilmiştir. 

İlk büyük imparatorluklar bu dönemde kurulmuştur. 

Musevilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır. 

      

ORTAÇAĞDA ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Feodalite (derebeylik) rejimi Avrupa’ya hakim oldu. 

İslamiyet ortaya çıktı ve yayıldı. 

Kağıt,matbaa,pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya taşındı. 

Avrupa’da kilise güçlenmiş, skolastik düşünce hakim olmuştur. 

İngiltere’de Magna Charta ilan edilerek demokratikleşme alanında ilk adım atılmıştır. 

    

YENİÇAĞ’DAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Re-form hareketleri bu dönemde meydana gelmiştir. 

Feodalite’nin yerini merkezi krallıklar almıştır. 

İlk sömürge imparatorlukları kurulmuştur. 

Kilisenin etkisi ve gücü azalmıştır. 

 

YAKINÇAĞ’DAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik akımı imparatorlukların parçalanmasına yol 

açmıştır. 

Sanayi İnkılabı sömürge rekabetini artırmıştır. 

Demokrasi,Liberalizm,Kapitalizm, Sosyalizm,Komünizm gibi sistemler ortaya çıkmıştır. 

 I  ve II.Dünya Savaşları çıkmıştır. 

 
Aşağıda çağlarla olayları eşleştiriniz. 

 

Gelişmeler İlkçağ Ortaçağ Yeniçağ                  Yakınçağ 

Yazının icadı x    

İlk  uygarlıklar     

Hristiyanlığın 

doğuşu 

    

İstanbul’un fethi     

Derebeyliğin 

yıkılması 

    

Reform     

İslamiyetin  

doğuşu 

    

Milliyetçilik 

akımının yay. 

    

Uzaya çıkış     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç merak buyurmayın 

haşmetmeap! 

 

 

 

Pek mağrur ve şımarık olan 

III.Napolyon , Sultan 

Abdülaziz ile buluşacaktı. 

Fuad Paşa’da ona refakat 

için Elize Sarayı’na gelmişti. 

Fransa teşrifat nazırı, krala 

vaktin geldiğini hatırlatınca 

Napolyon, Fuad Paşa’nın 

orada olduğunu unutup, 

„Biraz beklesin ,ne çıkar!“ 

diye çıkışmış;sonra da Fuad 

Paşa’yı görüp mahçup 

olmuştu. Telafi için Paşa’ya 

dönüp: 

-Aman Paşa! Sakın zat-ı 

şahaneye söyleme!deyince 

Paşa taşı gediğine koymuştu. 

-Hiç merak buyurmayın 

haşmetmeap! Hiç zat-ı 

şahanenin sizin hakkınızda 

söylediklerini haber veriyor 

muyum?  

 

 

Karanlığa Küfretmek Yerine 

Bir Mum Yakmak 

 

Afrika yerlileri arasında hizmet 

etmek üzere,her türlü rahatlık 

ve konforu terk eden genç 

doktoru,yakınları yolundan 

çevirmek için dil döküyorlardı. 

-Sen orada koca bir milletin 

çektiği ızdıraplara karşı,tek 

başına ne yapabilirsin ki? 

 Sen o muazzam insan 

denizinin ortasında kaybolup 

gideceksin.Onlardaki salgın 

hastalıkları önlemek için 

,elinden gelir? Savaşı 

,açlığı,su baskınlarını nasıl 

durdurabilirsin? diyorlardı. 

   İdealist genç doktor,kendini 

hizmet yolundan döndürmek 

isteyen yakınlarına şu 

düşündürücü cevabı vermişti: 

-Ben,çevrem karanlık olduğu 

zaman,karanlığa 

küfretmem.Hemen kandilimi 

yakarım. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aşağıdaki olaylar ve gelişmeleri arasında  sebep-sonuç bağlantısı yönünden 

ilişkilendiriniz. 

 

1-Yazının kullanılması  Yerleşik hayatın başlaması 

2-Tarım yapılması  2.Dünya savaşı 

3-Verimli topraklara sahip 

olma 

1 Kültürel alışverişin hızlanması 

4-Kavimler göçü  Derebeyliğin başlaması 

5-1.Dünya savaşı  Sömürgeciliğin artması 

6-Sanayi inkılabı    Ticaret yollarının değişmesi 

7-Coğrafi keşifler  Haçlı seferlerinin başlaması 

8-Özgür düşüncenin olması  Sık  saldırıya uğrama 

9-Taht kavgaları  Devletin kolay parçalanması 

10-Malazgirt savaşı  Bilimsel çalışmaların artması 

 

4. TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİLERİ 

 

Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler. 

Coğrafya : Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir.  

Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli 

olmamasıdır. 

Kronoloji : Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir. 

Paleografya : Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, 

Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi 

dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir. 

Antropoloji : İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. 

Diplomatik : Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da 

adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır. 

Etnografya : Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. 

Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılmaktadır. 

Sosyoloji : Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler. 

Kimya : C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları  

hakkında bilgi verir. 

Nümizmatik : Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. 

Epigrafi : Kitabeleri inceler. Örneğin : Göktürk ve Kültepe yazıtları. 

Toponomi : Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur. 

Heraldik : Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler. 

 

Aşağıdaki tabloda bilimlerin hangi dönemin aydınlatılmasında daha çok 

yararlanıldığını  belirleyiniz 

 

Bilimler   Tarih öncesi dönem          Tarih devirleri 

Arkeoloji   

Etnoğrafya   

Nümizmatik   

Paleoğrafya   

Epiğrafya   

Diplomatik   

Kronoloji   

 

 

 

 

 

Affedersen emsalsiz olursun 

 

Abbasi Halifesi Memun, 

Amcası İbrahim Bin Mehdi’yi 

öldürtmek istiyordu. Bunu 

sadrazmı Ahmet bin Halit’e 

açarak,onun fikrini almak 

istedi. Sadrazam şöyle cevap 

verdi: 

“Amcanızı katledersiniz 

emsaliniz vardır,yani sizin 

gibi bunu yapan çok 

olmuştur. Ancak amacanızı 

affederseniz,  sizin gibi biri 

asla bulunmaz ve emsalsiz 

olursunuz.”. 

Bu cevabı makul gören 

Memun, amcasını 

öldürtmekten vazgeçti. 

 

 

 

 
Fiziki Eksikliklerini Dert 

Etmeden Çalış 

 

  Kör ve sağır olmasına 

rağmen,Bayan Keller, 

 ünlü bir yazar ve hatip 

olmuştu. 

  Hayatı acı ve ıstıraplar içinde 

geçmesine rağmen o yılmadan 

çalışmıştı.Hatta Redcliffe  

Koleji’ni en üstün derece ile 

bitirmişti. 

   Bayan Keller,derin bir mizah 

kabiliyetine de 

sahipti. 

   Bir gün Harvard 

Üniversitesi’nde gençlere 

hitabına şu sözlerle başlamıştı: 

-Siz gençler,benden çok daha 

talihli insanlarsınız. Zira 

bendeki bir eksiklik hiç 

birinizde yok. 

  Harvardlı gençler,hatip 

kadının körlük ve sağırlığını 

kastettiğini zannederek son 

derece üzülmüşlerdi ki,Bayan 

Keller sözlerine şu cümle ile 

devam etmişti: 

-Çünkü benim dişlerim 

takma... 

Ve gençler,Bayan Keller’i 

çılgınca alkışlamışlardı.  

 

 

 

 

 

 

 



B-Zaman ve Takvim 

 

1.Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı 

Zamanı tanımlamak zordur. Zaman bir harekettir diyebiliriz. İnsanlar zamanı hayatlarına 

uygulayabilmek için, bazı bölümlere ayırmışlardır. Bölümlere ayırırken de gök cisimlerinin 

hareketlerini esas almışlardır. Ayın hareketlerine dayalı takvimlere ay yılı esaslı takvimler, 

dünyanın güneş etrafındaki hareketlerini esas alan takvimlere de güneş yılı esaslı takvimler 

denmiştir. 

 

2.Türklerin Kullandıkları Takvimler  

a-12 Hayvanlı Türk Takvimi: İslamiyetten önce Türklerde kullanılmıştır.Güneş yılına 

dayalıdır. 

b-Hicri Takvim: Hz.Ömer döneminde kullanılmaya başlamıştır. Başlangıç olarak Hicret’i 

esas almıştır. Ay yılına dayalı bir takvimdir. 

c-Celali Takvim: Nevruzu başlangıç olarak kabul eden bir takvimdir. Büyük Selçuklular 

zamanında kullanılmaya başlamıştır. Güneş yılı esasına dayanır. 

d-Rumi Takvim: Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek için kullanılmıştır. Güneş 

yılına dayalı bir takvimdir. Ama başlangıç olarak Hicri takvimi esas almıştır. 

e-Miladi Takvim: 1 Ocak 1926 yılından beri kullandığımız bu takvim, güneş yılını esas 

alıştır. Başlangıç olarak Hz. İsa’nın doğumunu almıştır. 

  

 

 
 
 

 

Zamanla İlgili Güzel Sözler Bularak Buraya Yazınız. 
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Kolay mı? 

 

Hayranlarından biri, Alexandre 

Dumas’a : 

-Üstad,dedi. Nasıl oldu da bu 

kadar güzel ihtiyarladınız? 

A.Dumas: 

-Eee,kolay değil...demiş. 

Bütün ömrümü onun için 

harcadım. 

 

 

 

 

 

Kaç yaşında  

 

Onu yakından tanımayan birisi 

bir gün Galile’ye kaç yaşında 

olduğunu sormuştu. 

Büyük bilgin sakalını 

sıvazlayarak: 

-Sekiz,on yaşında 

olmalıyım,dedi. 

Soruyu soran şaşırmıştı. Galile 

ekledi: 

-Sekiz-on yıl yaşayacağımı 

umduğum yıllardır. 

 

 

 

            Hatibin Cevabı  

 

 

Güzel konuşması ile ünlü 

Çiçero nutuk veriyordu. 

Çiçeroyu çekemeyen bir 

avukat kalabalık arasından 

fırlayarak bağırdı. 

-Hey, ne havlayıp 

duruyorsun orada? 

Çiçero’nun cevabı bir hatibe 

yakışır cinsten: 

-Ne yapayım, bir hırsız 

gördüm de... 

 

 

 

Dalkavuk 

 

Filozof ile dalkavuk 

konuşuyormuş. Filozof ne 

derse , dalkavuk onu tasdik 

ediyormuş. Nihayet sabrı 

tükenen filozof haykırmış : 

-Hiç olmazsa bir defa olsun 

itiraz et de, iki kişi 

olduğumuzu anlayalım be 

birader!.. 

 

 

 

 

 

 

Türklerin 

Kullandıkları 

Takvimler 

 

     ……………… 

 

………………… 

 

………………….. 

 

…………………. 



Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. 
 

1- Kısa bir sürede olup biten şeylere----------------denir.  

 

2-Bir milletin yada devletin tarihini inceleyen tarihe------------------ denir. 

 

3---------------------Kavimler göçü ile başlar  

 

4-Yerleşik hayata------------------------ geçildi   

 

5-Kitabeleri inceleyen bilim---------------dır.  

 

6---------------------- resmi belgeleri inceler  

 

7- ---------------zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere bölen cetvele denir.  

 

8-  Osmanlı Devletin de I. Mahmut zamanında, hicret başlangıç kabul edilerek güneş yılına 

göre hazırlanan takvimin adı--------------dir. 

 
9-  İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi ----------------------------------------kabul edilmektedir.  

 
10-. -------------------------Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da ilk üretimle ilgili bugüne kadar 

bulunmuş en eski yerleşim yeridir 

 
11- ------------------------------------bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini 

kültür ve medeniyet ürünlerini inceler 

 
12- Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi veren bilim dalına    

-------------------------denir. 

 

13-Çalışmaları bir araya getirerek  sonuca gitme işlemine --------------------------------------

denir.  

14------------------------- dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir. 

 

15-Tarihi bilgi veren her türlü malzemeye------------------------------------denir.  

 

16- Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre 

inceleyen tarih çeşidine  -----------------denir.   

 

17- Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında  daha çok -------------------------------- 

biliminden  yararlanılmaktadır. 

 

Aşağıdaki bilgileri (D) ,(Y) yönünden değerlendiriniz. 

 

 

( ) Tarihi bilgi veren her türlü malzemeye- kaynak denir. 

 

(  ) Tarihi olayların oluş sırasını veren bilim dalına kronoloji denir. 

 

(   ) Çalışmaları bir araya getirerek  sonuca gitme işlemine  tahlil denir. 

 

(  ) Sultan  Melikşah zamanında hazırlanan takvime Rumi takvim denir. 

 

(  ) Bir milletin yada devletin tarihini inceleyen tarihe Genel tarih   denir. 

 

(  ) Yerleşik hayata  Cilalı taş devrinde geçilmiştir. 

 

(  ) Yeniçağ Kavimler göçü ile başlar. 

 

(  ) Kitabeleri inceleyen bilim dalına Etnoğrafya denir. 

 

(  )  Diplomatik bilimi resmi belgeleri inceler. 

 

(  ) Ateşin  kullanılması Yontma taş devri sonlarına doğru gerçekleşmiştir. 

 

 

 
Taş Devri 

(MÖ.600.00-5500) 

 

Kalkolitik Dönem 

(MÖ.5500-2500) 

 

Yazının Bulunması 

(M.Ö.3500) 

 

Maden Devri 

(MÖ.2500-1200) 

 

Anadolu’da Tarihi Dönemlerin 

Başlaması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      375 

Kavimler Göçü  

 

 

 

 

 

 

 

 

1453 

İstanbul’un Fethi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1789 

Fransız İhtilali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aşağıdaki harflerle başlayan ünite ile ilgili en az birer tarihi  kavram yazınız 

K----------------A--------------S--------------N----------------T---------------  Z-------------------B----

------------------ M-----------------P------------------F--------------------- 

 

 

Aşağıdaki Tarihe yardımcı bilimlerin konu alanlarını karşılarına yazınız.  

 

Arkeoloji- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Epigrafya- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paleoloğrafya- -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nümizmatik (meskukat)------------------------------------------- --------------------------------- 

 

Filoloji- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Etnografya- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diplomatik------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antropoloji- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Arkeometri-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toponomi--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

Aşağıda verilen tarihleri yüzyıl olarak yazınız. 

M.Ö 1500 ----- -------------- 

MS 110 --------------------- 

M.Ö 850---------------------- 

MS 610------------------------ 

M.Ö 650------------------------ 

MS 1865-----------------------  

MÖ 2890---------------------- 

MS 2003----------------------- 

MÖ 312------------------------ 

 

 

Aşağıdaki kavramların  tanımlarını karşılarına yazınız. 

Olay: 

Kaynak: 

Arşiv: 

Veri: 

Takvim: 

Yüzyıl: 

Ana kaynak: 

Yıllık: 

Milat :  

Tarih öncesi dönem: 

Çağ: 

 

Türklerin kullandıkları takvimlerin adlarını ve dönemlerini yazınız 
Adları             Dönemleri                              

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

“Veni,vidi,vici ”  

(Geldim,gördüm,yendim )  

 

 

M.Ö 49’da Sezar, Pompe’i 

takip ile Roma’ya geldi. 

Buradan Mısır’a geçen Sezar, 

Kleopatra ile tanıştıktan sonra 

tekrar Anadolu’ya dönüp, 

Partlar’la müthiş bir savaşa 

tutuştu. Uzun yıllar Doğu’da 

kalan Sezar, Roma’da 

dostlarından aldığı bir 

mektupta, kendisinin bu kadar 

zamandır neler yaptığı 

soruluyordu. Sezar, bu dostuna 

lakonik bir cevap verdi: 

-“Veni,vidi,vici ”  

(Geldim,gördüm,yendim )  

 

 

 

 

 

Bir hikmet erbabı, ilmi 

sevmekle beraber yaşının 

büyük olmasından dolayı 

utanan bir ihtiyara,şu ikazı 

yapmıştı : 

-Ey kişi, ömrünün sonunda, 

ömrünün evvelinden daha 

faziletli bir halde olmaktan mı 

utanıyorsun ? 

 

 

 

 

Ben şimdi duyuyorum 

 

Yeniçeri sokakta bir Yahudi’yi 

yakalayıp gırtlağına sarılmış : 

« Meğer Meryem Ana’yı siz 

Yahudiler öldürmüşsünüz ! 

Senden 0’nun intikamını 

alacağım ! » demiş. 

Korkudan dizlerinin bağı 

çözülen Yahudi: 

“Kulun kölen olayım, 

öldürülen Meryem Ana değil, 

İsa Peygamberdi!” diye 

kekelemiş.  

“Olsun demiş yeniçeri , o da 

bizim hak peygamberimizdir!.” 

Yahudi "Aman ağam,aradan 

bin sene geçti!.” diye mürur-u 

zamandan söz edecek 

olmuş;ama yeniçerinin niyeti 

kötü: 

“Zararı yok,demiş,ben şimdi 

duyuyorum,şimdi intikam 

alacağım!” 

 

 

 



TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 

1. Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada  yasayanların tas 

devrinden sonra, bakir,tunç ve demir devirlerine ayni zamanda girmiş olduklarını 

göstermektedir. 

Bu yerleşme yerinde yasayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü 

olasılıktır? 

A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir. 

B) Yerleşme yeri, bakir, kalay ve demir madenleri bakımından zengindir. 

C) Bakir ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır. 

D) Tas devri uygarlığını yasayanlar demir devrini yasayanlardan etkilenmişlerdir.                  

E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.  

(1981 - ÖSS) 

2. "Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşmesini ortaya koymak 

isteyen bir araştırıcı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya 

incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş:”böyle yaparsa daha çok kanıt bulabileceği 

söylenmiştir." 

İstanbul’un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?  

A) Yeni Türk Devleti'nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olmasına 

B) Haçlı Seferlerinin Anadolu'ya geçim noktası üzerinde bulunmasına 

C) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olmasına 

D) İstanbul’un Türklerden önce Araplar tarafından da kuşatılmış olmasına 

E) Halkının, değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılamasına 

(1981 -ÖSS) 

3. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını 

ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır? 

A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına                

B) iki olayda da ayni kişilerin etkin olup olmadığına 

C) iki olayın da ayni yerde geçip geçmediğine 

D) iki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına 

E) Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe  

(1982 -ÖSS)  

4. Ön Asya'da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bazı eserlerin, Orta Asya'da 

bulunan M.Ö. 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. 

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu uygarlığın Orta Asya  uygarlığından 

etkilendiğine bir kanıt olabilir? 

A) Bulunan eserlerin ayni tarih devrine ait olduğunun 

B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya'dan geldiklerinin 

C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun 

D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin 

E) Ön Asya'da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun 

(1983 -ÖSS) 

5. Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok 

etkili olmuştur? 

A) Bazı hayvanları evcilleştirme 

B) Giyim kuşamda değişme 

C) Tarımla uğraşma 

D) Toplumsal dayanışma                                  

E) Araç ve gereç yapma    

            (1984 -ÖSS)             

6. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? 

A) Türkiye, Şubat ayinin 28'inde NATO'ya girmiştir 

B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yasamıştır. 

C) Kars Antlaşması, Ekim ayı’nın birinci yarısında imzalanmıştır. 

D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur. 

E) Türkiye, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. 

(1990 - ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVGİ 

Akşam olup kocası eve 

döndüğünde kadın olanları 

anlatır.  

'Peki, onlara söyleyebilir 

misin, der adam. Ben evdeyim 

artık, bu eve gelebilirler...' 

Kadın dışarı çıkıp bu kişileri 

içeri davet eder.  

Ama bu defa da;  

'Hepimiz aynı anda içeri 

girmeyiz' der yaşlı adamlar.  

Kadın öğrenmek ister;  

'Niye giremezsiniz?..' 

İhtiyarlardan biri açıklar:  

'Onun adı ZENGİN, der bir 

arkadaşını göstererek.  

Diğeri BAŞARI...  

Ben ise SEVGİ...' 

Sonra ekler; 'Şimdi içeri gir ve 

kocanla konuş. Hangimizi 

evinizde istersiniz?..' 

Kadın içeri girip söylenenleri 

kocasına anlatır. Adam 

duyduklarıyla neşelenerek;  

'Ne güzel, der. Madem öyle, 

Zengin'i içeri çağıralım ve 

evimizi zenginlikle 

doldursun...' 

Karısı itiraz eder;  

'Canım, niçin Başarı'yı 

çağırmıyoruz?' 

Bu sırada, evin diğer köşesinde 

bulunan gelinleri 

konuştuklarını duyar. Koşarak 

gelir ve kendi fikrini söyler;  

'Sevgi'yi çağırsak daha iyi 

olmaz mı? Evimiz sevgiyle 

dolar!..'  

'Gelinimizin teklifini dikkate 

alalım, der adam karısına... 

Dışarı çık ve bizim misafirimiz 

olması için Sevgi'yi davet et.' 

Kadın dışarı çıkar ve yaşlı 

adamlara sorar;  

'Hanginiz Sevgi idi? Lütfen 

içeri gel ve misafirimiz ol...' 

Sevgi ayağa kalkar ve eve 

doğru yürümeye başlar. Fakat 

diğer iki yaşlı adam da onu 

takip ederler... Kadın şaşırmış 

bir halde Zengin ve Başarı'ya 

sorar;  

'Ben sadece Sevgi'yi davet 

ettim, siz niye geliyorsunuz?' 

Zengin ve Başarı bir ağızdan 

cevap verirler:  

'Eğer Zengin'i ya da Başarı'yı 

davet etmiş olsaydın diğer ikisi 

dışarıda kalırdı. Ama sen 

Sevgi'yi davet ettin...  

O nereye giderse biz de 

ardından oraya gideriz. Çünkü 

nerede Sevgi varsa, orda 



Başarı ve Zenginlik de vardır!..' 

 

7. Cilalı Tas Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye 

başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taslardan yapılan alet ve 

silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için 

topraktan çanak çömlek yapılmıştır. 

Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu 

gösteren bir kanıt yoktur? 

A) Yerleşik hayata geçilmezi 

B) Topraktan eşya yapılması 

C) Kullanılan silahların geliştirilmesi 

D) Tarım üretimine geçilmezi 

E) Yazının bulunması 

(1991 -ÖSS) 

 

8. "Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın  

en alt katından en üst katına doğru sırasıyla yontma tas, cilalı tas, bakır,tunç ve demirden 

yapılmış araçlara rastlanmıştır."  

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşme yerinde yasayanlar için 

aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir? 

A) Demiri islemesini en son öğrendikleri  

B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu 

C) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları  

D) ilk araçlarını taslardan yaptıkları 

E) isledikleri ilk metalin bakir olduğu 

(1985 – ÖSS) 

 

9. Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirile- bilmesi için 

aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir? 

A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların 

B) Başka olaylarla benzerliklerin 

C) Olayla ilgili değişik yorumların 

D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun 

E) Eleştirinin yapıldığı günün koşullarının                                  

(1986 - ÖSS) 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri 

olamaz? 

A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma 

B) Kaynak taraması yapma 

C) Buluntuları inceleme 

D) Deney yapma 

E) Olaylar arasında ilişki kurma 

 (1988-ÖSS) 

11. Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan 

ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.                                                               

Durum: İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün 

payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı 

olarak karşıladılar.                    

               Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine 

değinilmemiştir?                                                                                                                               

A) İnsan ilişkileri  B) Neden-sonuç ilişkileri                                                                         C) 

Yer D) İnsan topluluklarının yaşayışları 

E) Zaman                          

(1996-ÖSS) 

12. Kalkolitik çağda, Anadolu'da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır. 

Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? 

A) Verimli topraklara göç edilmiştir. 

B) Yerleşik hayata geçilmemiştir. 

C) insanların yaşantısı değişmiştir. 

D) Hayvancılık yapılmamıştır. 

E) Tüketim üretimden çok olmuştur. 

(1996 –ÖSS) 

 

 

 

 

Dünyayı düzeltmek için 
 

Adam, bir haftanın 

yorgunluğundan sonra, pazar 

sabahı kalktığında keyifle eline 

gazetesini aldı ve bütün gün 

miskinlik yapıp evde 

oturacağını hayal ediyordu. 

Tam bunları düşünürken oğlu 

koşarak geldi ve parka ne 

zaman gideceklerini sordu. 

Baba, oğluna söz vermişti; bu 

hafta sonu parka götürecekti 

onu; ama hiç dışarıya çıkmak 

istemediğinden bir bahane 

uydurması gerekiyordu. Sonra 

gazetenin promosyon olarak 

dağıttığı dünya haritası gözüne 

ilişti. Önce dünya haritasını 

küçük parçalara ayırdı ve 

oğluna uzattı: "Eğer bu haritayı 

düzeltebilirsen seni parka 

götüreceğim!; dedi. Sonra 

düşündü: "Oh be, kurtuldum! 

En iyi coğrafya profesörünü 

bile getirsen bu haritayı 

akşama kadar düzeltemez" 

Aradan on dakika geçtikten 

sonra oğlu babasının yanına 

koşarak geldi: "Babacığım, 

haritayı düzelttim. Artık parka 

gidebiliriz!"dedi. Adam önce 

inanamadı ve görmek istedi. 

Gördüğünde de hayretler 

içindeydi ve oğluna bunu nasıl 

yaptığını sordu. Çocuk şu 

ibretlik açıklamayı yaptı: 

"Bana verdiğin haritanın 

arkasında bir insan resmi vardı. 

İnsanı düzelttiğim zaman 

dünya kendiliğinden 

düzelmişti! 

 

 

 

 

Kötü Alışkanlıklar 

Montaigne şöyle diyor: 

-Kötü alışkanlıklar, yavaş 

yavaş, sinsi sinsi içimize ilk 

adımını atar. Başlangıçta kuzu 

gibi sevimli , alçak gönüllüdür. 

Ama zamanla oraya yerleşip 

kökleşti mi öyle azılı,öyle 

amansız bir yüz takınır ki 

kendisine  

gözlerimizi bile kaldırmaya 

izin vermez. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş,sonra toprak, daha sonra madenden 

yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını 

B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu 

C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını 

D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin 

aynı olduğunu 

E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu                                            

2006-1 

  14. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı 

katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar 

bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 

2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt 

olabilir? 
A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine 

B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede 

yerleşim olduğuna 

C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna 

D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına 

E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna          

2005 

15. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak 

bilinmekteyken 

1996’da Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının 

içinde, 

MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. 

Bu bilgiye dayanarak; 
I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. II. Yapılan her yeni kazı, 

eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski 

bir yerleşim 

bölgesidir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II  

E) I, II ve III                                        

 2004 

16. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisin-den kurtulamaz. Ne kadar 

birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği 

bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,  

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.  

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.  

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.  

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?  
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  

D) I ve II E) II ve III                                                                        

2007-1 

 

17. Konya yöresinde bakır ve kurşun Madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki 

Çatalhöyük’te bu Madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur. 

Bu bilgiler Çatalhöyük'te yasamış olan kültür ile ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir? 

A) insanları bir arada yasamaya zorlayan bir otorite vardır. 

B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır, 

C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir. 

D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır. 

E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır. 

(1999 - ÖSS - iptal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapse Gideceğimi Nereden 

Bilirim 

 

Ezop bir gün yolda giderken o 

bölgenin hakimine rast gelir.  

Hakim “Nereye gidiyorsun” 

diye sorar. Ezop “Nereye 

gittiğimi bende bilmiyorum” 

karşılığını verir. Bu cevaptan 

canı sıkılan hakim 

etrafındakilere emir verir, 

Ezop’u yakalatıp hapse 

koydurur. Bunun üzerine Ezop 

hakime der ki: 

-Gördünüz mü, sözüm 

doğruymuş. Ben hapse 

gideceğimi nereden bilirdim?  

 

 

 

Su,hareket,perhiz 

 

 

Meşhur tıp üstadı Falcon, son 

demindeyken etrafında 

toplanan meslektaşlarına : 

-Ölümüme üzülmeyin, dedi 

arkamda üç tane büyük hekim 

bırakıyorum. 

Başucundaki doktorlar hemen 

ağzından çıkacak isimleri 

işitmek için heyecanla üzerine 

eğildiler. 

Falcon saydı: 

“Su,hareket,perhiz!” 

 

 

 
Ben de yemin edeceğim.  

 

Sadrazam Koca Ragıp Paşa 

bir gün huzuruna çağırdığı 

memurlara : 

-Rüşvet almadığınıza dair 

yemin edebilir misiniz? Diye 

sormuş. 

Hepsi de almadıklarına dair 

yemin etmiş. Fakat şair 

Haşmet suskun kalıyormuş. 

Paşa şaire şöyle demiş: 

-Haşmet! Yemine 

yanaşmıyorsun; rüşvet almışa 

benzersin. 

Haşmet şöyle demiş: 

-Paşa hazretleri, yalan yere 

yemin edenler çatlar derler. 

Bakıyorum, çatlamazlarsa, ben 

de yemin edeceğim.  

 

 

 

 

 

 



II.ÜNİTE : ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ 

 
A-ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE 

 

Üç yanı denizlerle çevrili olan Anadolu; Avrupa, Asya ve Afrika’nın birbirine yaklaştığı bir 

bölgede yer aldığı için bir geçiş alanı gibi kullanılmıştır. Bu sebeple Anadolu’da çok sayıda 

devlet kurulmuştur. Bu devletlerden günümüze çok sayıda eser kalmıştır. 

 
TÜRKİYE’NİN TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERİNİ AYDINLATAN MERKEZLER 

 

  Tarih öncesi dönemler Taş Devri , Maden Devrine geçiş devri olan Kalkolitik devir ve 

Maden devri (Tunç Devri) olmak üzere üçe ayrılır.Bu dönemlerle ilgili çok sayıda buluntu 

merkezi vardır. 

       Yeni Taş Devri Türkiye’de geniş bir alana yayılmıştır. Diyarbakır Çayönü Türkiye ve 

Güneydoğu Avrupa’da ilk üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir. 

Çatalhöyük’te insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. 

        Anadolu’da Eski Tunç veya Bakır devri,tarihi devirlere geçiş dönemidir.Asur kolonileri 

çağını kapsar.Bu dönemde üretim artmış, ticari hayat gelişmiştir.Yazı, Asurlu tüccarlar 

vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya girmiştir.Böylece tarihi devirler başlamıştır. 

 

Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi tarih öncesi dönemlere ait buluntular içerdiğini 

yazınız 

 

Çatalhöyük  ------------------Çayönü  ---------------------------Karain    -----------------Beldibi ----

--------------------------------Tekkeköy ----------------Sakçagözü-------------------------Hacılar -----

--- -------------Alacahöyük ---------------------------- 

 

 

M.Ö II.BİNDEN M.Ö.VI.YÜZYILA KADAR TÜRKİYE 

 

HİTİTLER (M.Ö.1800-M.Ö.700) 

 Orta Anadolu’da kurul-muşlardır.Bu dönemin en ö-nemli olayı Yeni Krallık döneminde 

meydana gelen Kadeş Savaşı ve antlaşmasıdır. Kuzey Suriye hakimiyeti için Mısırla yapılan 

savaştan tam bir sonuç alınamamıştır. Hititler en son Asur ve Pers egemenliğine girmişlerdir. 

 

 
 

FRİGLER (M.Ö.750- M.Ö.600) 

 

Kuzeybatı Anadolu’da kurulan bir devlettir. Başkentleri Gordiyon şehridir. Kimmerler 

tarafından yıkılmışlardır. 

 

 
 

 

Karain Mağarası'nda 500 
bin yıllık eserler 
bulundu 

Karain Mağarası'nda 500 bin 

yıl öncesine ait eserler 

bulundu. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürü Orhan 

Düzgün, Antalya'nın 27 

kilometre kuzeybatısında, 

Katran Dağları'ndaki Karain 

Mağarası'nda 500 bin yıl 

öncesine ait obsidyen taşları 

ve takılara rastlandığını 

kaydetti Mağara, Türkiye'nin, 

içinde insan yaşamış en büyük 

mağarası olarak biliniyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOT: Anadolu kültür ve 

medeniyet alanında  kendinden 

önceki Mısır ve Mezopotamya’ 

dan etkilenmiştir. 

 

3 BİN YILLIK HİTİT BARAJI 
YENİDEN AÇILDI  

 

 
Hititlerin bundan 3 bin 246 yıl 

önce Alacahöyük antik kentin-

de inşa ettikleri tarihi baraj, 

yapılan kazı çalışmalarının 

ardından tekrar işlevsel hale 

getirildi. 



 

LİDYALILAR (M.Ö.687-M.Ö.546) 

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur.Başkentleri Sard şehridir.Kral  

Yolu bunlar tarafından kullanılmıştır. Persler tarafından yıkılmışlardır. 

 

 
 
İYONYALILAR (M.Ö.1200-M.Ö.546) 

İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan bölgenin adıdır. Ege Göçleri ile 

Yunanistan’dan göç ederek Anadolu’ya yerleşmişlerdir. En son Pers egemenliğini kabul 

etmişlerdir. 

 

 
 
URARTULAR (M.Ö.900-M.Ö.600) 

Urartu Devleti,Hazar Denizi , Malatya, Erzurum, Musul ve Halep civarında kurulmuştur. 

Başkentleri Tuşpa idi. Medler tarafından yıkıldı. 

 

 
 

 

 

 

 

İkinci Karun Hazinesi 
mi? 
DHA - UŞAK - Güre 

beldesindeki Karun 

Hazineleri `nin yatağında 

başlatılan kazı 

çalışmalarının ilk 

gününde topraktan tarih 

fışkırdı. Kazıda Lidya 

dönemine ait eserler 

bulundu. 

 

 

 
Ezop bir gün yolda giderken o 

bölgenin hakimine rast gelir.  

Hakim “Nereye gidiyorsun” 

diye sorar. Ezop “Nereye 

gittiğimi bende bilmiyorum” 

karşılığını verir. Bu cevaptan 

canı sıkılan hakim 

etrafındakilere emir verir, 

Ezop’u yakalatıp hapse 

koydurur. Bunun üzerine 

Ezop hakime der ki: 

-Gördünüz mü, sözüm 

doğruymuş. Ben hapse 

gideceğimi nereden bilirdim?  

 

 
 

NOT:  İyonya’ da bilimin 

gelişmesinde özgür düşünce 

ortamının ve ekonominin iyi 

olması etkili olmuştur. 

 

 

 

 
 

Sokrat’a sormuşlar, uzun ve 

rahat bir yaşamın sırrı nedir 

diye, “Masrafını kısmak 

yoluyla kendinden borç al. 

Rahatlığın sırrı budur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tumgazeteler.com/?a=89953
http://www.tumgazeteler.com/?a=89953


Devletlerle kavramları eşleştiriniz. 

 

 

                                                

 

                                                        Patesi                         Ziggurat                                

Pankuş 

 

  

                                       

                                       Tavananna                      Site                           Polis                     

Tema 

 

 

 

                                    Nom             Firavun              Piramit              Tiran                 

Tapetes     

 

 

                                      

 

                      Kral yolu       Efes    Yerebatan Sarayı     Bozdoğan Kemeri  

 

 

                                      

                          Ogüst Mabedi       Ayasofya          Helenistik Medeniyet       

 

 

                                        

                           Hammurabi          Solon                  12 Levha Kanunları 

 

 

 

                                 Katolik                       Ortodoks                Papa                    

Patrik 

 

 

 

 

                                 Sard                     Hattuşaş                   Gordiyon                  

Tuşpa 

 

 

                                    Sfenks                          Satrap                Midas                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleceğini biliyordum! 

 
Savaşın en kanlı günlerinden 

biri. Asker, en iyi arkadaşının 

az ileride kanlar içinde yere 

düştüğünü gördü. 

İnsanın başını bir saniye bile 

siperin üzerinde tutamayacağı 

ateş yağmuru altındaydılar.  

Asker teğmene koştu ve: 

- Teğmenim. Fırlayıp 

arkadaşımı alıp gelebilir 

miyim?.. 

Delirdin mi? der gibi baktı 

teğmen... 

- Gitmeye değer mi?. 

Arkadaşın delik deşik olmuş. 

Büyük olasılıkla ölmüştür 

bile.. Kendi hayatını da 

tehlikeye atma sakın.. 

Asker ısrar etti ve teğmen 

"Peki " dedi.. "Git o zaman.." 

İnanılması güç bir mucize. 

Asker o korkunç ateş yağmuru 

altında arkadaşına ulaştı. Onu 

sırtına aldı ve koşa koşa 

döndü. Birlikte siperin içine 

yuvarlandılar. Teğmen, kanlar 

içindeki askeri muayene etti.. 

Sonra onu sipere taşıyan 

arkadaşına döndü: 

- Sana değmez, hayatını 

tehlikeye atmana değmez, 

demiştim. Bu zaten ölmüş.. 

- Değdi teğmenim, dedi 

asker.. 

- Nasıl değdi? dedi teğmen. 

Bu adam ölmüş görmüyor 

musun?.. 

- Gene de değdi komutanım. 

Çünkü yanına ulaştığımda 

henüz sağdı.. 

Onun son sözlerini duymak, 

dünyaya bedeldi benim için.. 

Ve arkadaşının son sözlerini 

hıçkırarak tekrarladı: 

- Jim!.. Geleceğini 

biliyordum!.. demişti 

arkadaşı... Geleceğini 

biliyordum.. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Urartular 

 

İyonlar 

 

Hitit 

 

Frigler 

 

Lidyalılar 

 

Persler 

 

Bizans 

 

Roma 

İmp. 

 

İskender  

İmp. 

 

Sümer 

 

Babil 



ANADOLU’DA İLKÇAĞDA KURULAN DEVLETLERDE KÜLTÜR VE 

MEDENİYET 

 

İyonlar şehir devletleri biçiminde, diğer devletler merkezi krallık biçiminde 

teşkilatlanmışlardır. Hititlerde Tavananna adlı kraliçe yönetimde söz sahibi olabilmiştir. 

Krallar hem baş rahip,hem başkomutan hem de baş yargıç idiler. 

Çok tanrılı bir dini inanç vardır. İyonlar tanrılarını insan biçiminde düşünmüşlerdir. 

Halk çeşitli sosyal sınıflardan meydana gelmiştir. Hititler,tarım ve hayvancılık Frigler, 

tarım,hayvancılık ve madencilik Urartular,hayvancılık ve madencilik Lid- 

yalılar,kara ticareti ve tarım İyonlar deniz ticareti,tarım ve balıkçılıkla 

uğraşmışlardır.Lidyalılar,ilk madeni parayı kullanmışlardır.Lidalıların başkenti Sard’dan 

başlayan Kral Yolu Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanıyordu.Hititlerde Sümerlerden 

etkilenen bir hukuk sistemi vardı.Tazminat (fidye) esası uygulanıyordu. 

Hititler resim yazısı (hiyeroglif) yanında Mezopotamya’dan aldıkları çivi yazısını da 

kullanmışlardır. Urartular da çivi yazısını kullanmışlardır. Frigyalılar, İyonlar ve Lidyalılar 

Fenike alfabesini kullandılar. Hititlerde tarih yazıcılığı,İyonlarda birçok bilim dalı 

(felsefe,tıp,matematik, astronomi,tarih) gelişmiştir. 

Mimari,heykelcilik,kuyumculuk ve kabartmacılık gibi sanat dalları gelişmiştir. 

 
Aşağıdaki gelişmelerin ait olduğu uygarlığı(x) ile işaretleyiniz. 

 

Gelişmeler Hitit Lidya Urartu Friğ İyonya 

Analların 

oluşturulması 

     

İlk paranın 

kullanımı 

     

Deniz ticaretiyle 

uğraşma 

     

Kara ticaretinde 

gelişme 

     

Kanunların tarımı 

koruması 

     

Bilim ve kültürün 

gelişmesi 

     

Madenciliğin 

gelişmesi 

     

Kadeş savaşının 

yapılması 

     

Çivi yazısının ilk 

kullanımı 

     

Mezarların oda 

şeklinde yapılması 

     

Aile hukukunun 

gelişmesi 

     

Aşağıdakiler arasında  sebep-sonuç ilişkisini  kurunuz. 

 

1-Yazının kullanılması                   Bilimsel çalışmaların artması 

2-Paranın kullanılması                   Kültürel alışverişin hızlanması 

3-Mumyacılıkta gelişme                Tarih yazıcılığın başlaması 

4-Analların yazımı      Tıb ve eczacılığın gelişmesi 

5-İskender’in Asya  seferi             Hellenistik uygarlığın doğuşu 

6-Özgür düşüncenin olması  Ticaretin  gelişmesi 

Aşağıdaki  devletlerin geçim kaynaklarını  belirtiniz. 

 

Devletler Tarım Hayvancılık Deniz ticareti 

Hitit    

Yunan    

Sümer    

İyon    

Urartu    

Fenike    

 

 

 

TARİH YAZILISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 
 

Soru: Pankuş nedir? 

Cevap: İhtiyar halkın kralı 

tahttan indirmesi. 

Soru: İlkçağda Anadolu’da 

bulunan kölelerin ne gibi 

hakları vardı? 

Cevap: Köleler bir suç 

işlediğinde diğer esnaf, 

memur, çiftçi gibi insanların  

aldığı cezanın  1/5’ini 

çekerlerdi. 

Soru: Anadolu’da yazı ne 

zaman kullanılmaya 

başlamıştır? 

Cevap: Anadolu’da ilk yazı 

insanların yazı yazmayı 

bilmedikleri zaman M.Ö 547 

tarihinde başlamıştır. 

Soru: Fenikelilerin dünya 

medeniyetine katkıları 

nelerdir? 

Cevap: Fenikeliler 18 harften 

oluşan Uygur alfabesini 

getirmişlerdir. 

 Soru: Fenikeliler hangi 

alanlarda ileri bir medeniyet 

meydana getirmişlerdir? 

Cevap: Denizleri genişlettiler.  

 

 

 

Böyle millet galip gelmez. 

 

 

Mehmed  Akif , I.Dünya 

Savaşı sırasında Berlin’e 

gitmiş. Dönüşünde sormuşlar: 

-Nasıl, savaşı kazanacak 

mıyız? 

Akif şu cevabı vermiş: 

-Hayır!Çünkü Berlin 

Büyükelçisi Kur’an-ı  tefsir 

etmekle , Ayosofya Camii 

imamı da siyasetle meşgul. 

Böyle millet galip gelmez. 

 

 

 

Adaletle koruyunuz 

 

Halife Ömer bin Abdülaziz 

Hazretleri “Şehrimizi 

korumak için etrafını surla 

çevirmek istiyorum, gerekli 

parayı gönderiniz” diye 

müracaat eden valisine şu 

cevabı yazmıştı: “Şehrinizi 

surla değil, adaletle 

koruyunuz ve zulümden 

arındırınız.” 
 

 



4. M.Ö. VI YÜZYILDAN M.S XI. YÜZYILA KADAR TÜRKİYE 

 

a-PERSLER 

İran Medeniyeti'ni, Medler ve Persler meydana getirdi. Medleri M.Ö. 550'de Persler 

yıktı.Persleri M.Ö. 330'da Büyük İskender yıktı. 

 
b-MAKEDONYA BÜYÜK İSKENDER İMPARATORLUĞU 

Makedonya kralı Büyük İskender, M.Ö. IV. yy.'da Doğu'ya bir sefer yaptı. Bu sefer sonunda 

doğu ve batı uygrlıkları karışarak Hellenizm Uygarlığı doğdu.(MÖ. 330-30) 

Helen Medeniyeti'ne ait en önemli kültür merkezleri İskenderiye ve Antakya'dır. 

 

 
 

c-ROMA MEDENİYETİ SİYASİ TARİH 
 

Roma şehir Devleti, M.Ö. 753'de Etrüskler tarafından kuruldu.M.S. 395 yılında Batı Roma ve 

Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.Batı Roma İmparatorluğu, M.S. 476'da yıkıldı.Doğu 

Roma İmparatorluğu (Bizans), 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı.Krallık Devri 

(M.Ö. 753-M.Ö. 510). Cumhuriyet Devri (M.Ö. 510-M.Ö. 27) 

İmparatorluk Devri (M.Ö. 27-M.S. 395).Bizans İmparatorluğunun yıkılması ile Orta Çağ bitti, 

Yeni Çağ başladı. 

 

 

 

Tahta Perdedeki Çivi  

 
Kötü karakterli bir genç 

varmış. Bir gün babası ona 

çivilerle dolu bir torba vermiş.  

-Arkadaşların ile tartışıp 

kavga ettiğin zaman, her 

seferinde bu tahta perdeye bir 

çivi çak demiş. 

Genç, birinci (ilk) günde tahta 

perdeye 37 çivi çakmış. 

Sonraki haftalarda kendi 

kendini kontrol etmeye 

çalışmış ve geçen her günde 

daha az çivi çakmış.  

Nihayet bir gün gelmiş ki hiç 

çivi çakmamış.  

Babasına gidip söylemiş. 

Babası onu yeniden tahta 

perdenin önüne götürmüş. 

Gence:  

-Bugünden başlayarak 

tartışmayıp kavga etmediğin 

her gün için tahta perdelerden 

bir çivi çıkart (sök) demiş. 

Günler geçmiş. Bir gün gelmiş 

ki bütün çiviler çıkarılmış.  

Babası ona : 

-Aferin iyi davrandın ama bu 

tahta perdeye dikkatli bak. 

Artık çok delik var. Artık 

geçmişteki gibi güzel 

olmayacak demiş. 

Arkadaşlarla tartışıp kavga 

edildiği zaman kötü kelimeler 

söylenilir. 

Her kötü kelime bir yara 

(delik) bırakır. Arkadaşına bin 

defa kendisini affettiğini 

söyleyebilirsin ama bu delik 

aynen kalacak 

(kapanmayacak). Bir arkadaş 

ender bir mücevher gibidir. 

Seni güldürür yüreklendirir 

sen ihtiyaç duyduğunda 

yardımcı olur seni dinler sana 

yüreğini açar demiş. 

 

 

 

 

Eski Roma’da eyalet 

valilerinden biri, Kayser 

Tiberius’a vergilerin 

artırılmasını teklif edince 

ondan şu cevabı almış:”İyi 

çoban koyunlarının yününü 

kırpar ;ama derisini yüzmez 

 

 



 
 

 

d-BİZANS MEDENİYETİ ( 395-1453 ) 

 

Roma İmparatorluğu MS.395’te batı ve doğu olmak üzere iki kısma ayrıldı.Doğuda merkezi 

İstanbul olan Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu kurulmuştur. Bizans döneminde Anadolu 

Tema adı verilen ve başlarında geniş yetkileri olan genaellerin bulunduğu eyaletlere 

bölünmüştür. Bizans’ın en parlak dönemi Jüstinyen (527-565) döneminde yaşamıştır. 

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu Türklere kaptıran Bizans 1453’te İstanbul’un fethi 

ile sona ermiştir.  

 

e- M.Ö. VI. YÜZYILDAN M.S. XI. YÜZYILA KADAR ANADOLU (PERSLER, 

İSKENDER İMPARATORLUĞU, ROMA İMPARATORLUĞU,BİZANS 

İMPARATORLUĞU ) 

     KÜLTÜR VE MEDENİYET ÖZELLİKLERİ 

    Devlet yönetiminde mutlak krallık vardı. Kral, tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki 

temsilcisi.İranlılar Zerdüştlük dinine inandılar.Helen Medeniyeti'nde daha çok pozitif 

bilimlerde ilerleme görülmüştür. Helen Medeniyeti'nden günümüze kalan en önemli sanat 

eserleri, Zeus sunağı ve İskender Lahiti'dir.Persler,Lidyalılardan kalan Kral yolunu onararak 

ticaretin canlanmasını sağladılar.Persler kültürel açıdan Anadolu’dan etkilenmişlerdir. 

     Büyük İskender’in Asya seferiyle doğu ve batı kültürleri kaynaşarak Hellenistik 

medeniyeti oluşmuştur.(M.Ö.330-M.Ö.30) Hellenistik medeniyetin merkezlerinden 

Bergama’da ilk defa Parşömen kağıdı kullanılmaya başlanmıştır. 

     Roma şehri tarihte ilk büyük imparatorluğu oluşturmuştur.Roma döneminin en önemli 

özelliklerinden biri de Oniki Levha Kanunları’ dır. Roma hukuku,birçok devletin hukukunun 

temelini oluşturmuştur. Romalılar gerek Miladı takvimin oluşturulmasında gerekse Latin 

alfabesinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hıristiyanlık Romalılar 

döneminde yayılmış, 313 yılında serbest bırakılmış,381 yılında da devletin resmi dini kabul 

edilmiştir. 

      Kavimler Göçü’yle Roma imparatorluğu ikiye ayrılmış,böylece Doğu Roma 

İmparatorluğu (Bizans) ortaya çıkmıştır.Roma İmparatorluğu’nun devamı olan Bizans, zaman 

içinde Hellenistik doğu kültürünü benimsedi. Mezhep olarak ta Ortodoks Hıristiyanlığı 

benimsedi.Roma ise Latin kültürünü ve Katolik Hıristiyanlığı benimsedi. Roma halkı üç 

gruba ayrılırdı. Bunlar :Patriciler : Her türlü hakka sahip olanlar. (Yönetime katılabiliyor) 

 

 

 

Kanaat 

 
Filozof Diyojen çeşme başına 

oturmuş, çorba yapmak üzere 

mercimek ayıklıyordu. O 

esnada imparato yakınlığıyla 

tanınan Aristippus adlı başka 

bir filozof kendisini farkedip 

yanına yaklaştı. Aristippus da 

filozoftu, ama bilgisini 

etrafındakileri 

aydınlatmaktan çok , 

imparatora dalkavukluk 

etmek için kullanırdı. Bu 

şekilde keyif için kolay ve 

rahat bir hayat sürmenin 

yolunu bılmuştu. Alaycı sesle 

Diyojen’e “Sen de imparatora 

yakın olmayı becerebilseydin, 

böyle çeşma başlarında 

mercimek ayıklamaya mecbur 

kalmazdın” dedi. Diyojen şu 

cevabı verdi. “Sen de böyle 

mercimek çorbasına kanaat 

etmeyi becerebilseydin, 

imparatora dalkavukluk 

etmek zorunda kalmazdın.” 

 

 

 

Doğaldır 

 
Uzun bir yolculuktan dönen 

arkadaşlarından bahsetmişler 

Socrat’a. “Yolculuk onu hiç 

değiştirmemiş “ demişler. 

Sokrat; “Doğaldır çünkü 

gittiği yere kendisini de 

götürmüştür” demiş. 

 

 

 

Bu kadar Megabizos 
 

Pers hükümdarı I.Dara 

(Darius) ,generallerinden 

Megabizos’u çok severdi. Bir 

gün Dara nar yerken kardeşi 

yanına gelip: 

-“Bu nar taneleri sayısınca 

bir ömre malik olmak ister 

misin?” dediğinde Dara şöyle 

cevap vermişti: 

-“Bu kadar Megabizos’a 

malik olmayı tercih ederim.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Plepler : Hiç bir siaysi hakkı olmayan çiftçi, köylü ve sanatkarlar.Köleler : Ne siyasi ne de 

toplumsal hakka sahip. 

Roma medeniyeti denince akla ilk gelen On İki levha Kanunları'dır. 

 
Roma Medeniyeti'nden günümüze kalan en önemli sanat eserleri şunlardır : 

Aspendos Tiyatrosu (Antalya), Ogust Mabedi (Ankara),Elmadağ Su Yolu 

(Ankara),Roma Hamamı (Ankara)Bozdoğan Kemeri (İstanbul),Çemberlitaş (İstanbul) 
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5. ESKİÇAĞLARDA TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDEKİ KÜLTÜR VE 

MEDENİYETLER 

 

A-Mısır: MISIR MEDENİYETİ SİYASİ TARİH 
Eski Mısır'ın tarihi M.Ö. 3000 yıllarında başlar. Mısır tarihi Eski Krallık,Orta Krallık,Yeni 

Krallık ve Sais Krallığı Dönemi olmak üzere dörde ayrılır.M.Ö. 333 yılında Büyük 

İskender'in Mısır'ı almasıyla son bulur. 

 
 

 

“Haydi bakalım, şimdi 

ayağını yere vur.” 

 
Sezar M.Ö. 50 yılında Roma 

üzerine yürüyordu. Senatoda 

bir korku ve heyecan vardır. 

Senatör Çiçero yaptığı bir 

konuşmada : 

-“Sezar yaklaşmaktadır. Onu 

durduracak askerimiz var 

mıdır? Diye sorduğunda 

Pompe oturduğu yerden bir 

gurur ve haşmetle : 

-“Endişe etmeyiniz , İtalya’nın 

neresinde olursam olayım, 

ayağımı yere vurduğum zaman 

oradan ordular fışkırtırım” 

dedi. Ancak ne var ki Sezar’ın 

ilerlemesine kimse mani 

olamıyordu. Fırsatı kaçırmayan 

Çiçero, Konsül Pompe’ye 

yaklaşıp şöyle dedi: 

-“Haydi bakalım, şimdi 

ayağını yere vur.” 

 

Hammad er-Ravi’ye 

sormuşlar: 
-Artık bu ilimlere 

doymayacakmısın? diye 

sorulmuştu. 

Şu cevabı verdi: 

-Ne yapalım, var kuvvetimizi 

harcadık, ilmin nihayetini 

bulamadık. 

 

NEFSE İTİMAD EDİLMEZ 

Ebul Hasan Buşenci, bir gün 

yıkanmak için banyoda 

bulunduğunda, hizmetçisini 

çağırıp kapı arkasından 

gömleğini uzatıp, "Bunu falan 

fakire veriniz" buyurdu. 

Hizmetçi "Peki efendim" 

diyerek gömleği götürüp fakire 

verdi. Daha sonra  

EbulHasan'a : 

-Efendim bunu dışarı çıkınca 

söyleyemez miydiniz ? 

Banyoda iken söylemenizin 

sebebini anlayamadım, diye 

sordu : 

Ebul Hasan şu açıklamada 

bulundu : 

-O hayırlı düşünce hatırıma 

orada iken geldi dışarı 

çıkıncaya kadar nefsimin beni 

bu düşünceden 

caydırmasından korktum. 

Nefsime, çok kısa zaman da 

olsa itimad edem 

ESKİÇAĞ 

UYGARLIKLARI 

Anadolu Mezopotamya Ege,Yunan ve Doğu 

Akdeniz  

Medeniyetleri 



B- Mezopotamya Medeniyetleri 

 

SÜMERLER SİYASİ TARİHİ 

Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir.Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, 

Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı. 

Sümerler, M.Ö. 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı.Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle 

tarihi devirleri başlatmış oldular. 

AKADLAR SİYASİ TARİHİ 

Akadlar, Sami Soyundan gelir.Başkent Akad olmak üzere, M.Ö. 2350 yılında Kral Sargon 

önderliğinde krallıklarını kurdular.Kısa sürede tüm  Mezopotamya' ya hakim olduktan sonra 

Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar.Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük 

imparatorluğu kurdular.Akad Krallığı, M.Ö. 2150 tarihinde Uruk Krallığı tarafından yıkıldı. 

ASURLULAR SİYASİ TARİH 

Asurlular, Sami ırkına mensuptur.M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler. Başkentleri en 

önemli ticari merkezleri Asur kentiydi.Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da 

ticaret yapmışlardır.Asurluların varlığına M.Ö. 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından 

son verildi. 

 

İLKÇAĞ MEDENİYETLE-

RİYLE İLGİLİ TERİMLER 

     

     Kast Sistemi:Hint 

medeniyetinde görülen 

meslekleri babadan oğula 

geçen ve aynı geleneklere 

bağlı bulunan eşit olmayan 

gruplar topluluğudur. 

    Ariler:M.Ö.XIII.yüzyıl 

sonlarında Hindistan’a gelip 

yerleşmiş olan Avrupa kökenli 

bir kavim. 

    Satrap:Pers 

İmparatorluğu’nda eyaletlere 

verilen isim. 

    Ensi(Patesi):Sümerlerde 

şehirlerin başında bulunan 

rahip-krallara verilen isim. 

  Lugal:Birkaç Sümer şehrini 

ele geçiren patesilere verilen 

unvan. 

    Lugal-Kalma:Bütün Sümer 

bölgesini idaresi altına alan 

patesilere verilen unvan. 

    Ziggurat:Sümer 

tapınaklarına verilen isim. 

    Pankuş:Hititlerde görülen 

ve asillerden oluşan bir meclis. 

    Anallar:Hitit krallarının her 

yıl tanrılarına hesap vermek 

amacıyla tuttukları yıllıklar. 

    Tapetes: Frigyalıların 

ürettikleri halı ve kilimlere 

verilen isim. 

   Senato:Roma medeniyetinde 

krala danışmanlık ihtiyar 

meclisi. 

    Comita Curiata:Roma’da 

yasama organı durumunda olan 

ve patricilerin toplanmasıyla 

kurulan meclis. 

    Konsül:Roma’da iki kişiden 

oluşan ve iki ayda bir 

değiştirilen yönetim kurulu. 

    Patrici:Roma’nın ilk 

yerlileri olan soylular sınıfı. 

    Plep:Roama’ya sonradan 

yerleşmiş,Roma egemenliğini 

kabul etmiş ve hiçbir siyasal 

hakkı bulunmayan bir sınıf. 

    Nom:Mısır şehir 

devletlerine verilen isim. 

    Linear A ve B:Girit 

Medeniyeti’nde görülen yazı 

çeşidinin adıdır. 

    Tiran:Yunan şehirlerinin 

başında bulunan krallara 

verilen isim. 

    Arhon:Yunan 

medeniyetinde kanun yapıcı 

devlet adamlarına verilen isim. 

    Bazilika:Hristiyanların eski 

Roma mahkemeleri şeklinde 

yaptıkları ilk kiliselere verilen 

isim. 



BABİLLİLER SİYASİ TARİH 
Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir.Başkent Babil olmak üzere M.Ö. XIX. 

yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular.Birinci Babil Devleti'ni M.Ö. 1594'te 

Hititler yıktı. İkinci Babil Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı. 
 

 

 
 

 

C-DOĞU AKDENİZ MEDENİYETLERİ 

 

EGE VE YUNAN MEDENİYETİ 

 

YUNAN MEDENİYETİ SİYASİ TARİH 
Ege medeniyetini meydana getiren medeniyetler şunlardır. Yunan medeniyeti, Makedonya 

Medeniyeti, Trakya Medeniyeti, Anadolu Medeniyeti, Girit Medeniyeti ve Rodos Medeniyeti. 

Yunan Medeniyeti, M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kuruldu. Yunan Medeniyeti denince 

akla Polis (şehir devletleri) gelir.Yunan Medeniyeti'ne ait en önemli polisler şunlardır. Atina, 

Isparta, Korint, Tebai, Larissa, Magara. 

 

 
 

 

 

Üçlü Filtre Testi 

Bir gün bir tanidik büyük 

filozafa rastladi ve dedi ki, 

"Arkadasinla ilgili ne 

duydugumu biliyor musun ?" 

 

Bir dakika bekle diye cevap 

verdi Sokrat. Bana birsey 

söylemeden evvel senin kücük 

bir testten gecmeni istiyorum 

Buna Üçlü Filtre Testi deniyor. 

 

"Üçlü Filtre?" 

 

"Dogru, " diye devam etti 

Sokrat. Benimle arkadasim 

hakkinda konusmaya 

baslamadan önce, bir süre 

durup ne söyleyecegini filtre 

etmek, iyi bir fikir olabilir. Bu 

ona 3 filtre testi dememin 

sebebi. 

 

Birinci filtre "Gercek Filtresi" 

Bana birazdan söyleyeceğin 

seyin tam anlamiyla gercek 

olduğundan emin misin?" 

 

"Hayır," dedi adam " Aslında 

bunu sadece duydum ve .... 

 

"Tamam," dedi Sokrat Öyleyse, 

sen bunun gercekten dogru 

olup olmadigini bilmiyorsun. 

Simdi ikinci filtreyi deneyelim, 

" Iyilik Filtresini." 

 

Arkadaşım hakkında bana 

söylemek üzere olduğun sey iyi 

birsey mi ? 

"Hayır, tam tersi..." 

"Öyleyse, "diye devam etti 

Sokrat. Onun hakkinda bana 

kötü bir sey söylemek 

istiyorsun ve bunun dogru 

oldugundan emin 

degilsin.Fakat yinede testi 

gecebilirsin,cünkü geriye bir 

filtre daha kaldi. " Ise 

yararlilik filtresi." 

Bana arkadasim hakkinda 

söyleyecegin sey benim isime 

yarar mi ? 

"Hayir", gercekten degil. 

 

"Iyi" diye tamamladi Sokrat; 

Eger ,bana söyleyecegin sey 

dogru degilse,iyi degilse ve ise 

yarar, faydali degilse bana 

niye söyleyesin ki ? 

 

 

 

 



 

İBRANİ MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ 
İbraniler Sami asıllı bir kavimdir.M.Ö. XVII. yy'da Filistin'de ilk devletlerini kurdular.İbrani 

Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti olmak üzere ikiye 

ayrıldılar.Eski İsrail Devleti'ni Asurlular yıktı. 

Eski Yahudi Devleti'ni, Babilliler yıktı.1948'de İsrail Devleti yeniden 

 

 
 

 

 

FENİKELİLER SİYASİ TARİH 
Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir.M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular.Toprakları tarıma 

elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar.Asurlular, Babilliler ve Persler tarafından 

yıkıldılar. 

 

DEVLET YÖNETİMİ, DİN VE İNANIŞ,SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT,YAZI 

DİL VE EDEBİYAT, BİLİM VE SANAT 

 

      Sümerler krallarına Patesi adını verirlerdi.Yazı, tarihte ilk defa Sümerler tarafından 

kullanıldı.Tarihte bilinen en eski kanunlarda Sümerler'e aittir.Doğa güçlerine inanan 

Sümerler'de en ünlü tanrılar, Anu (Gök tanrısı), Enlil (Yeryüzü tanrısı), Enki (Okyanus 

tanrısı)'dır.Sümerlerde en önemli sanat eserleri zigguratlardır. 

Sümerler meydana getirdikleri yüksek uygarlık seviyesinde bilimde de ileri gitmişler bilim 

alanında şu çalışmaları yapmışlardır.1. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar.2. Gece ve 

gündüzü 12'şer saate böldüler.3. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar.4. Ay ve Güneş tutulmasını 

hesapladılar.5. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar.6. Çarpma ve bölme cetvellerini 

buldular.7. Daireyi 360 dereceye böldüler. 

Akadlar, Sümer Uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular.Tarihte ilk kez 

daimi ordu kuranlar Akadlar olmuştur. 

     Asurlular daha çok Anadolu'da yaptıkları ticaret ile tanınırlar.Anadolu'da ticari koloniler 

kurdular.Anadolu'da, Asur Pazar yerlerine KARUM denir.Büyük bir askeri imparatorluk 

kurdular.Güçlü orduları ve şiddetli kanunları vardı.En ünlü tanrıları Asur'du.Mezopotamya'da 

ölümden sonra hayat inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç rastlanmaz. 

      Babilliler, Kral Hammurabi zamanında mutlak krallığa dayalı büyük bir imparatorluk 

kurdular. 

 

 

Ben bilmek için öğrendim 

 

Tarih biyografisi ve monografi 

sahalarında dünya çapında 

ünlü şahsiyet olan İbnülemin 

Mahmut Kemal İnal’a 

sormuşlar : “Sizdeki bilginin 

çok azına sahip olmalarına 

rağmen sizden çok daha 

fazla tanınanlar var. Bunun 

sebebi nedir?” İbnülemin 

şöyle cevap vermiş:”Ben 

bilmek için öğrendim,onlar 

ise bilinmek için.”    

 

 

“Çok şey öğrendik” 

 

Thomas Edison,elektrik 

ampulünü çalıştırmak için tam 

iki bin farklı madde denemiş 

,ama hiçbirisi işe yaramamıştı. 

Bilim adamının yardımcısı 

aylar süren bu çabaları 

sızlanarak şikayet etti. 

“Bütün emeğimiz boşa 

gitti.Hiçbir şey elde 

edemedik.” 

Edison,kendinden emin bir 

sesle cevapladı yardımcısını: 

“Hayır!Çok uzun bir yol kat  

ettik ve çok şey öğrendik. İyi 

bir ampulün çalışması için iki 

bin maddenin 

kullanılamayacağını 

öğrendik!” 

 

 

Sende mi Brütüs 

 

Sezar’a M.Ö. 44’te Senato 

içinde bir suikast hazırlanıp, 23 

yerinden hançerlenerek ,feci 

bir şekilde öldürüldü. Bu 

sıralar 57 yaşında bulunan 

Sezar ilk hançer darbesinden 

sonra arkasına baktığında 

,evlatlığı Brütüs’ün de 

hançerini kaldırıp saldırmakta 

olduğunu gördü. Sezar bunu 

beklemediğinden kendini 

tutamayıp: 

-“Sende mi oğlum Brütüs?” 

diyerek, kendini hançerlere 

teslim etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sümer Kralı Urukagina tarafından yazdırılan ilk kanunlardan sonra Mezopotamya'da bilinen 

diğer bir kanun ise Hammurabi Kanunları'dır. Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, 

burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne bölmüşlerdir. 

Babillilere ait en önemli sanat eserleri şunlardı : Hammurabi Steli, Babil Kulesi ve Babil'in 

Asma Bahçeleri. 

       Tarihte bilinen ilk demokrasi denemeleri Yunanistan'da görülür. Yunanistan!da sınıf 

farkını ortadan kaldırmak için Drakon, Solon ve Kleistenes Kanunları ortaya çıkmıştır. 

Yunanistan'da felsefenin öncülerinden Sokrates, Platon, Aristotales ve Thukidides 

yetişmiştir.Eski Yunan'da sanat alanında heykelciliğe önem verilmiştir. 

       Yahudiler, tek tanrılı din olan Museviliğe inandılar. Musevilik, sadece Yahudilere ait bir 

dindir.İbranilere ait en önemli sanat eseri, Kudüs'teki Hz. Süleyman Tapınağı (Mescid-i 

Aksa)'dır. 

       Fenikeliler daha çok deniz ticaretiyle uğraştılar. Deniz ticareti sonucunda bir çok koloni 

elde ettiler.Kendilerine özgü 22 harflik bir Fenike Alfabesi kullandılar.Ön Asya Uygarlığı'nı 

Ege Havzası'na taşıdılar.  

 

Türkiye ve Çevresinde Kurulan Uygarlıklarla İlgili 20 Tane Özellik Yazınız. 
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Türkiye ve Çevresinde 

Kurulan Uygarlıklarla İlgili  

Kronolojiyi Buraya Yazınız 
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Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. 

 

1-Yazı---------------------- tüccarlar vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya girmiştir 

2-İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan bölgenin adı --------------------------dır. 

3-ilk madeni parayı     ------------------------------- kullanmışlardır  

4-Anadolu kültür ve medeniyet alanında  kendinden önceki -----------------ve---------------------

----etkilenmiştir 

5---------------------------------------Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur. 

6- -------------------------da bilimin gelişmesinde özgür düşünce ortamının olması ve 

ekonominin iyi olması etkili olmuştur 

7--------------------de--------------------------- adlı kraliçe yönetimde söz sahibi olabilmiştir. 

8-Hititlerde tarih yazıcılığı-----------------------------oluşturulmasıyla başlamıştır. 

9- Büyük İskender’in --------------------------------doğu ve batı kültürleri kaynaşarak -------------

--------------medeniyeti oluşmuştur. 

10-. Roma hukuku ve birçok devletin hukukunun temelini ---------------------- oluşturmuştur. 

11- ---------------------gerek -----------------takvimin oluşturulmasında gerekse -------------

alfabesinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

12-------------------- Roma imparatorluğu ikiye ayrılmış,böylece ------------------İmparatorluğu 

(Bizans) ortaya çıkmıştır. 

13- Güneş yılına dayalı ilk takvimi -----------------------kullanmıştır. 

 14-Mezopatamya’da --------------------,----------------,---------------,---------------ve,-------------

yaşamışlardır. 

15------------------------ tek tanrılı dini inanç başlamıştır. 

16---------------------,aritmetik ve geometrinin temellerini atmışlardır. 

17- Dünyada ilk kanunlar -----------------------------tarafından hazırlanmıştır. 

18---------------------------------- ilk defa yazıyı kullanmışlardır.-------------------- ilk alfabeyi 

oluşturmuşlardır. 

19- Yunanistan’da önce -----------------daha sonra-----------------------  ve son olarak da ---------

------------------ yönetim uygulanmıştır. 

20- Mısır tarihinin en önemli olayı ----------------yapılan-------------------- savaşı ve 

antlaşmasıdır. 

21- Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki toprakların ilk çağlardaki adı  -----------------------dır. 

22- Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanı -----------------edebiyatının en güzel örnekleridir. 

23------------------------ Ülke Nom adı verilen illere ayrılmıştı. 

24- ------------------etrafının deniz ve çöllerle çevrili olmasından dolayı işgaller kısa süreli 

olmuş ve dışarıdan fazla etkilenmemiştir.  

25-----------------devleti,  Anadoluya kadar ticari faliyetlerini geliştirerek ticaret kolonileri 

kurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki resimlerin hangi 

uygarlıklara ait olduğunu 

yazınız. 

 

BabilBabil’’inin Asma BahAsma Bahççelerieleri

 
 

-------------------------------- 

 

ColloseumColloseum

 
 

-------------------------- 
 

 
PPİİRAMRAMİİTT

 
 

--------------------------------- 

 

AyasofyaAyasofya

 
 

--------------------------- 
 

Valens Su Kemeri         Yerebatan SarnValens Su Kemeri         Yerebatan Sarnııccıı

 
 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aşağıdaki bilgileri (D) ve (Y) olarak değerlendiriniz. 

 

-(   ) - Güneş yılına dayalı ilk takvimi  Mısırlılar  kullanmıştır. 

 

-(   )  İlkçağ da İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan bölgenin adı İyon’ya dır. 

 

-(   ) Yazı Sümerli tüccarlar vasıtasıyla Orta Anadolu’ ya girmiştir. 

 

-(   ) Mısır tarihinin en önemli olayı  Hititlerle yapılan- Kadeş   savaşı ve antlaşmasıdır. 

 

-(   )  İbraniler de tek tanrılı dini inanç başlamıştır 

 

-(   ) İlyada ve Odessa destanı Urartulara aittir. 

 

-(   ) Kanunları tarımı  korumaya  yönelik  uygarlık  Friğlerdir. 

 

-(   ) Çemberlitaş kulesi    İstanbul’dadır. 

 

-(   ) Tarih yazıcılığın başlatan Hititlerdir. 

 

-(   ) İlk paranın kullanımı  Lidyalılara aittir. 

 

 

Aşağıda verilenlerin uygun karşılığını yazınız. 

1-Anadolu da ilk yazılı belgelerin bulunduğu yerleşim yeri…………………… 

2-Anadolu da kurulan ilk büyük uygarlığın adı………………………….. 

3-Friğlere ait olan halı çeşidi……………………………………. 

4-Tarih de ilk meclis………………… 

5-Lidyalıların yaptıkları ticaret yolu…………………….. 

6-Urartuların başkenti……………………….. 

7-Anadolu’ya yazı getiren toplum………………… 

8-Hititlerden kalma kabartma sanat eseri…………………. 

9-Friğlerin ünlü kralı……………………. 

10-Hititlerin olayları kaydettikleri yıllıklar………………….. 

11-İlkçağda Dicle ile Fırat arasında kalan bölgenin adı……………… 

12-Sümerlerde tapınak……………………. 

13-Lidyalıların takas usülüne son verdikleri buluş………………………. 

14-Tarihin ilk yazılı antlaşması…………………. 

15-Eski Yunanlılarda şehir devletine verilen isim…………………. 

16-Perslerin Anadolu’da oluşturdukları eyaletler………….. 

17-İskender’in ünlü seferi 

18-İskender’in ölümünden sonra ortaya çıkan uygarlık. 

19-Sümerlerde şehir devleti. 

20-Ünlü Babil kralı. 

21-İlkçağda Anadolu’da yaşayan İyonyalı edebiyatçı. 

22-Sümerlere ait ünlü destanın adı. 

23-Perslerden kalan Bodrum yakınlarındaki ünlü mimari eser. 

24-Eski Mısır’da kral mezarı. 

25-Bizans’ın Anadolu’da oluşturdukları eyalet 

 

 

 

 

 

İİvriz Kaya Kabartmasvriz Kaya Kabartmasıı

 

---------------------------- 

 

Truva AtTruva Atıı

 

---------------------------------- 

 

Van Kalesi Van Kalesi 

 

---------------------------------- 

 

Aşağıdaki yerleşim 

yerlerinin hangi tarih öncesi 

dönemlere ait buluntular 

içerdiğini yazınız 

Çatalhöyük  ------------------

Çayönü  --------------------------

Karain    ------------------

Beldibi ----------------------------

Tekkeköy ----------------

Sakçagözü------------------------

Hacılar -------- -------------

Alacahöyük ---------------------- 

 

 

Aşağıdaki yerleşim 

yerlerinin yer aldıkları  il 

adlarını karşılarına yazınız. 

Çatalhöyük --------------------

Çayönü---------------------

Karain------------------------

Beldibi---------------------------- 

Tekkeköy -------------------------

Sakçagözü-----------------

Hacılar-------------------------

Alacahöyük ---------------------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denizcilik yapmışlar 

ve koloniler 

kurmuşlardır. 

Bilimsel faaliyetlerde 

Anadolu’ nun en 

gelişmiş medeniyetidir. 

Şehir devletleri 

biçiminde teşki-

latlandıkları için 

hürriyet genişti. 

---------------------------- 

Anadolu’ya yazıyı 

getirerek Anadolu’ da 

tarihi dönemlerin 

başlamasını 

sağlamışlardır.Anadolu 

ile ticaret yaparak 

koloniler kurmuşlardır. 

İlk atlı birlikleri 

oluşturmuşlardır. 

---------------------------- 

 

Perslere karşı Asya 

sefe-rini 

düzenlemişlerdir. 

Batı ve Doğu 

medeniyetlerini 

birbirine tanıtarak 

Hellenistik 

medeniyetin 

oluşmasını sağlamışlar-

dır. 

 

----------------------------

--- 

 

Ticari amaçlı Kral 

Yolu’nu yapmışlardır. 

İlk defa madeni parayı 

kullanmışlardır.Batı 

Anadolu’da egemen 

olmuşlardır. 

Masalcılığın babası 

olarak bilinen Ezop 

burada yaşamıştır. 

---------------------------- 

 

Mısır yazısını 

geliştirerek 22 

harften oluşan bir 

alfabe 

oluşturmuşlardır. 

Doğu ve Ön Asya 

medeniyetini 

batıya 

taşımışlardır. 

---------------------- 

 

Akalar Anadolu’ya göç 

ettiler. Hititlerin yeni 

devlet dönemi başladı. 
Frigler Anadolu’ya 

geldiler. Dorlar 

Yunanistan’ a gelerek 
Polis denen şehir 

devletlerini kurmuşlardır. 

 

-------------------------------- 

 

Orta Anadolu’da 

kurulmuştur. 

Anadolu’da ilk siyasi 

birliği kurmuşlardır. 

ilk yazılı antlaşma olan 

Kadeş antlaşmasını 

yapmışlardır. 

 

---------------------------- 

 

Mezopotamya’da site 

denen şehir devletleri 

kurmuşlardır.İlk defa 

çivi yazısını kullan-

mışlardır.Dünyada ilk 

yazılı kanunları 

hazırlamışlardır.Bilims

el faaliyetlerde ileri git-

mişlerdir. 

--------------------------- 



 

 

Aşağıdaki harflerle başlayan ünite ile ilgili en az birer tarihi  kavram yazınız 

 

K----------------A--------------S--------------N---------------- T---------------Z-------------------B----

------------------M-----------------P------------------F--------------------- 

 

 

İlkçağda Anadolu’da kurulan ilk uygarlıkların adlarını ve merkezlerini  karşılaştırınız. 

 

 

Hitit uygarlığına ait 5 tane özellik yazınız. 

 

 

 

 

 

 

Hayata Dair 

 

İmkanlarının altında yaşa 

Bol bol gülümse, hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilmez. 

İnsanların adlarını hatırla. 

Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. 

Karının en iyi arkadaşı ol! 

İlk izlenimlerine güvenme. 

Arkadaşlarına borç verirken ihtiyatlı davran, ikisini de kaybedebilirsin. 

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış insanlardan uzak dur. 

Köprüleri atma. Aynı nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacağına şaşıracaksın. 

Büyük sözler vermekten korkma;ama yerine de getir. 

Hüküm vermeden önce her iki tarafı da dinle. 

Zarif ol. Kimseyi bile bile kendinden soğutma. 

Birisine seni seviyorum deme fırsatını kaçırma. 

Kimse tek başına başaramaz; sana yardımcı olanlara minnet duy. 

Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma. İkisi de geri alınamaz. 

İnsanlara değerlerini hissettirebileceğin fırsatları kolla. 

Güzel giyinmek için çok uğraştığını bildiğin birine “Harika görünüyorsun” de. 

Şükret. 

Başladığın her işi bitir. 

Hiç kimsenin sözünü kesme. 

Seni ziyaretleri gelenleri ayakta karşıla. 

Telefonu coşkulu ve dinamik bir sesle aç. 

Anne ve babanın kahkahalarını banda kaydet. 

Ölmeden önce kendine bir mezar yeri satıl al ve sık sık oraya git. 

Keşke sözcüğü yerine bir daha ki sefere demeyi dene. 

Misafirlikte yemeği övmeyi unutma. 

Karnın açken asla yiyecek-içecek alışverişine çıkma. Gereğinden fazlasını alırsın.  

Unutma!Bir insanın en derin duygusal ihtiyacı, takdir edildiğini hissetmesidir. 

Yaşlan;ama paslanma. 

İyi bir avukat, muhasebeci ve tesisatçıya ahbap ol. 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin   tarih öncesi 

devirlerini  aydınlatan 

merkezlerin bulunduğu 

illerin adlarını yazınız 

Çayönü ………………….. 

 

Çatalhöyük ……………… 

 

Karain……………………. 

 

Alişar …………………… 

 

Beldibi………………….… 

 

Alacahöyük ………………. 

 

Truva ………………………. 

 

Tilkitepe…………………… 

 

İvriz ……………………… 

 

İkiztepe……………………. 

 

 

Aşağıdakilerle eserlerin ait 

olduğu uygarlığı  yazınız. 

 

Aspendos tiyatrosu   

 …………………………..       

Zeus tapınağı     

 …………………………..      

 Bozdoğan kemeri   

 …………………………..       

Çemberlitaş kulesi   

…………………………..    

Dikilitaş  

 …………………………..           

12 Levha kanunları   

…………………………..       

Ayasofya  

…………………………..     

Yerebatan sarnıcı   

…………………………..      

Meryem ana kilisesi 

…………………………..    
 

Aşağıdaki savaşların  kimler 

arasında gerçekleştiğini 

yazınız. 

 

Kadeş savaşı 

…………………………….. 

Peleponnes savaşı 

………………………………                 

İssos savaşı 

………………………………. 

Asya seferi 

………………………… 
 

 

 

 

Hitit  Tuşpa 

Lidya Hattuşaş 

Frig Efes,Milet 

İyonya Sardes 

Urartu Gordion 



 

 

ESKİÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ 

 

I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar,sonra Sezar ve daha sonra Papa XIII.Gregor bu 

takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır. 

II. Fenikeliler alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi 

geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır. 

Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş 

olduğunu göstermektedir? 

A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla 

B) Savaşlar sırasındaki kültür alış verişleriyle 

C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle 

D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla 

E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla 

(1982 -ÖSS) 

2.   I. M.Ö.3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır. 

      II.M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır.  

      III.M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır. 

 Bu üç olayın ortak yönü nedir? 

A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları  

B) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları 

C) Oluşmalarında birbirlerinden etkilenmeleri 

D) Uluslararası ilişkileri içermeleri 

E) Uluslararası etkileşimi hızlandırmaları 

(1982-ÖSS) 

3. İlkçağ' da, Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya dendiği 

halde, Mısır’ın kuzeyine Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir. 

"Yukarı ve Aşağı" seklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır? 

A) Ekvatora olan uzaklığa 

B) Ovaların konumuna 

c) Yerleşim merkezlerinin dağılışına 

D) Nehirlerin akis yönüne 

E) Dağlık bölgelerin konumuna 

(1983 -ÖSS) 

4. ilkçağ'da Fenike, Ortaçağ’da Venedik ve Ceneviz, Yeniçağ’da Portekiz ve ispanya, 

Yakınçağ’da da İngiltere en çok hangi başarılarıyla ün kazanmışlardır? 

           A) Güzel sanatlar                           B) Devlet yönetimi 

           C) Deniz ticareti                             D) Bilimsel çalışmalar 

                                         E) Harp sanatı 

(1983 -ÖSS) 

5. Hitit Krallığı, feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti.Daha sonraları bu beylikler 

kaldırılmış,yerlerine valiler atanmıştır. 

Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Saltanat kavgalarını önlemek 

B) Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak 

C) Merkezi yönetimi güçlendirmek 

D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek 

E) Yönetimde, yetenekli kişilere görev vermek 

(1990 -ÖSS) 

6. Tarihte ticaret alanında değiş -tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, 

ekonomik hayatin büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Pusula                   B) Para           C) Yazı 

D) Takvim            E)Kağıt 

(1990-ÖSS) 

 

 

7. Kudüs'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kentin hem Museviler hem 

Hıristiyanlar, hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında baslıca etkendir? 

A) Bu dinlere inanan insanların birlikte yasadığı bir yer olması 

B) Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin bulunması 

C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması 

D) Uzun süre ticaret merkezi olması 

E) Önemli bir jeopolitik konumda bulunması 

(1991 -ÖSS) 

 

Kötülükler kuma, iyilikler 

kaya üstüne yazılır 

 
 
Çölde yolculuk eden iki 

arkadaş hakkında bir hikaye 

anlatılır. Yolculuğun bir 

aşamasında iki arkadaş 

tartışırlar, biri ötekine bir 

tokat aşk eder. Tokadı yiyenin 

canı çok yanar; ama tek kelime 

etmez ve kum üzerine şu sözleri 

yazar: “BUGÜN EN İYİ 

ARKADAŞIM BANA BİR 

TOKAT ATTI.” 

Yıkanabilecekleri bir vahaya 

rastlayana dek yürümeyi 

sürdürürler. Tokadı yiyen 

yıkanırken batağa saplanır, 

boğulmak üzereyken arkadaşı 

tarafından kurtarılır. 

Boğulmak üzere olan arkadaş 

tam selamete çıktıktan sonra 

bir kaya parçası üzerine şu 

sözleri kazır: “BUGÜN EN İYİ 

ARKADAŞIM BENİM  

HAYATIMI KURTARDI.” 

Tokadı vuran ve sonra en iyi 

arkadaşının hayatını kurtaran 

kişi ona şöyle der: “Senin 

canını yaktığımda bunu kum 

üzerine yazdın; ama şimdi 

kayaya kazıyorsun, neden?” 

Öbür arkadaş ona şöyle cevap 

verir. “Biri bizi incittiğinde 

bunu kum üzerine yazmalıyız ki 

bağışlama rüzgarı estiğinde 

onu silebilsin. Ama biri bize iyi 

bir şey yaparsa onu kayaya 

kazımalı ki onu hiçbir rüzgar 

yok etmesin.” 

İNCİNMELERİNİZİ KUMA, 

GÖRDÜĞÜNÜZ İYİLİKLERİ 

KAYALARA KAZIMAYI 

ÖĞRENİN.  

 

 

Abdülhak Hamit’in evinde bir 

sohbet sırasında , konu gençlik 

ve ihtiyarlıktan açılmış. Yaşı 

geçmiş bir hanım Hamid’e 

dönerek : 

-Efendim, gönül kocamaz, 

der.Hamid cevap verir: 

-Kocamaz ama kocamış bir 

vücut içinde de oturmak de 

istemez... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Mısır’da, öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, M.Ö. 3000 yıllarına ait edebi eserler 

bulunmuştur. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, ayni yıllara 

ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu'da ayni döneme ait 

buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır. 

Bu farkın, Anadolu'nun hangi özelliğinin bir sonucu 

olduğu savunulabilir? 

A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının 

B) Sik istilaya uğramasının 

C) ihtiyaçların Mısır’dakinden farklı olmasının 

D) Yazıya geçisin daha geç başlamasının 

E) Verimli topraklara sahip olmasının 

(1992 -ÖSS) 

9. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla basa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan 

kaldırmaya çalışmış, Halk meclisi kurmuş, bu meclise geniş yetkiler vermiştir. 

Klistenes'in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek  

B) Kanunları yazılı hale getirmek 

c) Halkı diş saldırılara karsı korumak  

D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek 

E) Halkın yönetime katılımını arttırmak  

(1993 -ÖSS)  

10. ilkçağ’da İyonya'da  

Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış 

Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. 

iyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?  
A) Çeşitli etnik grupların bir arada yasadığını 

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını 

C) Yöneticilerin çok sik değiştiğini 

D) ilk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu 

E) insanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını 

(1994 -ÖSS) 

11. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları 

aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 

A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının 

B) Mimarlıkta geliştiklerinin 

C) Birden fazla tanrıya inandıklarının 

D) Barış içinde yasadıklarının 

E) Hayatin ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının 

(1994 - ÖSS) 

12. Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmışlardır. 

 Buna göre Bizans'ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği 

savunulabilir? 

A) Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları 

B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları 

C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları 

D) Yönetimden maddi destek almaları 

E) isleyecekleri konuları özgürce seçmeleri 

 (1995 - ÖSS) 

13. ilkçağ’da Mısır’da tarım ürünlerinden alınan verginin belirlenmesi matematiğin, Nil 

nehrinin tasma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının tasmasıyla 

bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. 

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerin 

hangisine ulaşılabilir? 

A) ihtiyaçlar insanları bilimsel çalışmaya yönlendirmiştir. 

B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir.   

C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır. 

D) insanların yerleşik hayata gedmesinin bir nedeni tarımdır 

E) insanlar arasında kültür benzerlikleri vardır. 

(1995 - ÖSS) 

 

 

 

 

 

BİLİNMEYEN LEVHALAR 

 

İngiliz Büyükelçisi eski Türk 

evlerinin dış duvarlarına asılan 

"Ya Hafız" (Muhafaza eden 

Allah (c.c.) )levhalarını 

görünce dayanamamış ve 

Keçecizade Fuad Paşaya 

bunların ne olduğunu sormuş.  

Fuad Paşa, İngilizin tam 

anlayacağı dille cevap vermiş : 

- O gördükleriniz, Osmanlı 

Sigorta Şirketinin levhalarıdır. 

 

 

 

 

KİM ÖLE KİM KALA 

 

 

Padişaha Hindistan'dan nadide 

bir kumaş gelmiş. 

Padişah terzibaşını çağırmış : 

- Bak, demiş, bu gün 

çarşamba, cumaya kadar 12 

düğmeli bir elbise dikeceksin. 

Ama düğmeleri altından 

olacak. Altınları da sen döküp 

yapacaksın... 

Terzibaşı : 

- Ama... diyecek olmuş. 

Padişah kükremiş : 

- Aması... kellen ... 

Terzi evine çekilmiş. Eli ayağı 

titriyormuş. 

Karısı teselli etmiş: 

- Bak kocacığım. Sen şu işe bir 

başla gerisi Allah Kerim... 

Terzi önce düğmelerden 

başlamış. Altın düğme dökmek 

için önce çivi dökmek, sonra 

da bunu büküp yuvarlatmak 

gerekiyormuş. Terzi cuma 

günü şafak sökerken binbir 

zahmetle çivileri dökebilmiş. 

Düğme haline getirmeye 

çalışıyorken kapı çalmış. Terzi 

kireç gibi bir yüz ve titreyen 

bacakları ile kapıyı açmış. 

Karşısında üç zaptiye : 

-Padişah hazretleri dün gece 

Hakkın rahmetine kavuştular. 

Çivi lazım. Sen çivileri hazırla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih 

anlayışının bir göstergesidir? 

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması 

B) Yıllıkların, kralların yaptıkları isler konusunda bilgi vermek için yazılması 

C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları 

D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi 

E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması 

(1998 -ÖSS) 

15. Konya yöresinde bakır ve kurşun Madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki 

Çatalhöyük’te bu Madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur. 

Bu bilgiler Çatalhöyük'te yasamış olan kültür ile ilgili 

aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir? 

A) insanları bir arada yasamaya zorlayan bir otorite vardır. 

B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır, 

C) Verimli bir yörede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir. 

D) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır. 

E) Süsleme, bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır. 

(1999 - ÖSS - iptal) 

16. Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan 

metinde, antlaşmaya Hitit Kralı Hattuşili'nin müdürü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa'nin 

müdürü de basılmıştır. 

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının 

B) iki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun 

c) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının 

D) Kraliçenin devlet islerinde söz sahibi olduğunun 

E) Eski Anadolu'da, yasaların kadınları koruduğunun 

(1999 - ÖSS) 

17.Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Ortaçağ’da 

Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, 

  

I.İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması, 

II.İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, 

III.İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması 

                    Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 

    

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

2003 

 

Gerçek sevgi. 

 

Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:  

"Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?"  

Bakın göstereyim demiş, ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak 

onlara bir sofra hazırlamış.  

 

Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasındanda 

derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar.  

"Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz" diye bir de şart koymuş.  

Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü 

döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına.  

 

En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan.  

Bunun üzerine şimdi demiş ermiş, sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe.  

 

Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. 

"Buyurun" deyince, her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki 

kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar 

sofradan işte demiş ermiş, 'kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı 

düşünürse,o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından 

doyurulacaktır şüphesiz ve şunu da unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren kazançtadır 

daima.  

 

 

 

 
Sokrat’a sormuşlar, uzun ve 

rahat bir yaşamın sırrı nedir 

diye, “Masrafını kısmak 

yoluyla kendinden borç al. 

Rahatlığın sırrı budur” 

 

 

SÖZLÜKTE OLMAYAN 

KELİME 

Almanya'da tren 

istasyonlarında yatıp kalkan 

alkoliklere "penna" denir. 

Penna kelimesinin Türkçedeki 

karşılığını soran Alman 

öğretmene Türk öğrenci şu 

cevabı vermiştir: 

- Türkiye'de penna olmadığı 

için, onun karşılığı olan bir 

kelime de yoktur. 

 
İki kahve, biri askıda. 

 

Ünlü İtalyan sinema sanatçısı 

Vittorio de Sica bir TV 

röportajında anlatıyor : 

İtalya' da Napoli' nin kenar 

mahallelerinden birinde, bir 

Cafe-Bar da, espressolarımızı 

içiyoruz. 

İçeri giren müşterilerden biri, 

barmene "due caffee, uno 

sospeso" (iki kahve, biri 

askıda) diyor, iki kahve parası 

veriyor, bir kahve içip gidiyor, 

barmen de tezgahın üzerinde 

asılı duran çiviye bir küçük 

kağıt asıyor.  

Biraz sonra iki kişi içeri 

giriyor: "due caffee e un 

sospeso" (iki kahve ve bir 

askıda) diyorlar, üç kahve 

parası verip, iki kahve içip 

gidiyorlar, barmen gene bir 

küçük kağıt daha asıyor 

tezgahın üstündeki çiviye... 

Bunun gün boyu böyle 

sürdüğü anlaşılıyor. 

Derken üstü başı biraz eski, 

püskü, belli ki fakir biri bardan 

içeri girdi, barmene "un caffee 

sospeso" (askıdan bir kahve) 

dedi, ve barmenin hazırladığı 

kahveyi içip, para ödemeden 

çıkıp gitti. Barmen de tezgahın 

üzerine asmış olduğu 

kağıtlardan bir tanesini aşağı 

indiriverdi... 

 

 

 

 

 

 

 



 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

 
Soldan Sağa: 1- Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kurulmuştur. Başkentleri Sard şehridir. Kral 

Yolu bunlar tarafından kullanılmıştır.Persler tarafından yıkılmışlardır. Alışverişte parayı ilk kullanan uygarlıktır. 

2- Dorların saldırısı sonrası Batı Anadolu’ya göç ederek İyon şehir devletlerini kuran kavim –İlkel bir silah 2- 

Sümer şehir devletlerinden – Mezopotamya’da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan ve ilk atlı birlikleri kuran 

ve Anadolu’ya yazıyı taşıyan uygarlık – Mezopotamya’da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan MÖ. 539 

yılında  Medler tarafından yıkılan uygarlık – Mezopotamya’nın güneydoğusunda kurulan bir uygarlık 3- 

Ortaçağda Fransa’nın bulunduğu bölge – Mezopotamya’da Sami asıllı kavimler tarafından kurulan ve ilk daimi 

orduyu oluşturan uygarlık – Eski dilde güneş – Şiir şeklinde düzenlenmiş 4- Anne – Tersi, yüzde çıkar – Latince 

yeni – Bir organımız – Hafif ıslaklık 5- Tersi, halk dilinde bir hayvan – Hint hükümdarı- Asya’da yüksek bir 

bölge – Tersi, ilave 6- Beyaz – Zafer – Bir yağış türü – Eskiden büyükelçi için kullanılırdı 7- Eski dilde yiyecek 

– Renkleri karışık olan – Almanya’da Reform’u başlatan Luther soyadlı kişi – Rütbesiz asker  

8- Tersi, yüzyıl –Tersi, Fas’ta bir şehir  Ren kelimesinin sessizleri – Yarışmalarda uygulanan bir yöntem 9- Doğu 

Karadeniz’de bir il – Emeller – Hatay çevresinde bulunan sıradağlar – Bir meyve 10- Beyaz-İlk Türk topluluğu 

sayılan İskitler’in diğer adı – Tersi, inanç – Hititlerde tarihi olayların tutulduğu yıllıklar  11- Bizans’ta ortaya 

çıkan ayaklanma – Hindistan’da temeli eşitsizliğe dayalı sosyal sınıflardan oluşan sistem –Sirisyumun simgesi – 

Bir yağış türü 12- Macar devletini kuran sülale-Tersi,ilave – Utanma duygusu – Tersi, Çanakkale’nin bir ,ilçesi 

13- Hititlerin eskiden kullanılan ismi – Zor konuşan – Geri dönme- Osmanlı Devleti zamanında Adalar Denizi 

olarak adlandırılan deniz 14- Tersi, Ormanlar kralı – Duman kiri – Tersi, atik,girişken – Tersi, Osmanlı Devleti 

döneminde bir yönetim birimi 15- Yazılı resmi belge – İslam’ın beş şartından biri 16- Hüküm verme,buyurma – 

Özellikle damağın şişmesi – Tersi, Çinlilerle Araplar arasında yapılan ve Türklerin İslamiyet’e geçişinde önemli 

olan savaş – Kısaca Maden Tetkik Arama Enstitüsü 17- Mısır’da Güneş tanrısı – Myanmar’ın (Burma-

Birmanya) başkenti – Manisa’nın bir ilçesi 18-Osmanlılarda sancağı taşıyan görevli – Ana – Antalya’nın bir 

ilçesi 19- İma kelimesinin seslileri – Tersi, Asya’da bir ırmak – Bir isim – Afrika’da bir ülke 20- 

Mezopotamya’nın ilk uygarlığı – İsa kelimesinin seslileri – Afrika’da piramitleri de yapan eski bir medeniyet  

 

Yukarıdan Aşağıya: 1-Mezopotamya’da birkaç şehri egemenliği altına alan hükümdarlara verilen unvan-  

Yunan şehirlerinin başında bulunan krallara verilen isim-Katolik kilisesinde bir ülkenin ya da bir bölgenin 

Katolik kilisesinden çıkarılması 2- Perslerin kurulduğu bölge – Uzaklık ifade eder – Tersi, bir ek – Cet – Eski 

dilde su –Bir kürk hayvanı 3- Tersi, ilkel bir nehir taşıma aracı – Sunma – Bir kavim  4- Ok atmakta kullanılan 

araç – Mısır firavunlarından – Kısaca sayın – İlimle uğraşan 5- Parazit – Kıta – Doğum yaptıran 6- Sulu 

kelimesinin ikinci hecesi – Beyaz- İlke, prensip –Tersi, İtalya’nın başkenti 7- Güney komşularımızdan – 

Eklemek –Tersi, değerli bir taş 8- Fenikelilerin Kuzey Afrika’da oluşturdukları koloni – Tersi,İzmit’te kurulu 

olan kağıt fabrikası -  Tersi,bayanların başlarına taktıkları bir örtü 9- Tersi, bir yerleşim türü – Nalan kelimesinin 

sessizleri – İlaç- Eserler 10- Kur’an’da bir sure – İslam’da kutsal sayılan bir gün – Beyaz – İlave-Bir cismin kısa 

kenarı 11-Sodyumun simgesi – Bir göreve tayin etme – Utanma duygusu – Savaşa katılmış asker 12-



Peygamberimizin ikinci eşi – Kriptonun simgesi – Güzel kokan anlamında – Bir hayvan – Öncenin tersi 13-

Mısır’da Ptolemeler Krallığı’nın son hükümdarı bayan (Bundan sonra Roma imp.dönemi başlamıştır) – 

Hititlerde devlet yönetiminde de etkili olan kraliçe 14- İlkçağ uygarlıklarında bir tanrı- Red kelimesinin 

sessizleri – Kırmızı 15- Tersi, öğüt verici küçük hikayeler – Özellikle altın ölçmekte kullanılan bir ölçü birimi – 

Değerli bir taş – Bir soru eki 16- Kırmızı – Liste kelimesinin ilk hecesi – Tutsak olma,esirlik – Mısır’da 

Amenofis’in oluşturmaya çalıştığı dindeki tanrı  17- Tersi, bir meyve – Gerçek – Çok olmayan – Bir soru eki 18- 

Bir ağır taşıt markası – Araçları durdurmaya yarayan sistem – Ukrayna’nın başkenti – Tersi, sayıların esası 19- 

Kafası çalışan – Türklerin Anadolu’yu yurt edindiği savaş – Kırmızı 20- Frigleri de  yıkan bir  kavim – Gerçek – 

Eski belgelerin saklandığı yer  

 

 

 

 

Bir anneden... 

 

“Sadece bu sabah için, içimden ağlamak geldiği halde yüzünü gördüğümde gülümseyeceğim. 

  Sadece bu sabah için, ne giymek istediğinin seçimini sana bırakacağım ve gülümseyerek ne kadar yakıştığını 

söyleyeceğim. 

  Sadece bu sabah, çamaşırları yıkamaktan vazgeçip seninle parkta oynamaya gideceğim. 

  Öğleden sonra telefonun fişini çekip bilgisayarları kapatacağım ve arka bahçede oturup seninle köpükten 

balonlar uçuracağım. 

   Bu öğleden sonra dondurma arabası için çığlıklar attığında sana hiç kızmayacağım ve gelirse bir tane alacağım. 

   Bu öğleden sonra kurabiye pişirirken bana yardım etmene izin vereceğim ve tepende dikilip düzeltmeye 

çalışmayacağım.  

   Bu gece seni kollarımda tutacağım ve nasıl doğduğunu, seni ne kadar sevdiğimi anlatacağım. 

   Bu gece küvette suları sıçratmana izin vereceğim ve sana hiç kızmayacağım. Bu gece geç saate kadar oturmana 

ve balkonda oturup yıldızları saymana izin vereceğim. 

   Bu gece yanına uzanıp, en sevdiğim TV programlarını bir kenara bırakacağım. 

   Bu gece sen dua ederken parmaklarımı saçlarında dolaştırıp, bana en büyük armağanı verdiği için Tanrı’ya 

şükredeceğim. 

   Kayıp çocuklarını arayan anne ve babaları düşüneceğim. 

   Yatak odaları yerine çocuklarının mezarlarını ziyaret edenleri ve hastane odalarında donuk bakışlarla , daha 

fazla içlerinde tutamadıkları çığlıklarıyla hasta çocuklarını seyreden anne ve babaları düşüneceğim. 

   Ve bu gece yanağına iyi geceler öpücüğü kondurduğumda seni biraz daha sıkı ve biraz daha uzun tutacağım 

kollarımda. Tanrı’ya senin için teşekkür edip, bize yalnızca bir gün vermesi için yakaracağım. 

   Ben 29 yaşında bir anneyim. Tanrı bize bir çocuk verdi.Kızımızın ismi ‘Rachel ve 10 yaşında. Kısa bir süre 

önce doktorlar kızımıza beyin kanseri teşhisi koydular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

 
Soldan Sağa: 1-Geçmişi inceleyen bilim dalı –İlave – Utanma duygusu 2-Mezopotamya’da kurulmuş ve 

Anadolu’ya yazıyı getirmiş kavim 3- Özellikle para konulan kutu – Bazılarına göre hareket diye tanımlanan 4- 

Var kelimesin sessizleri –Ün,şan –Bir Kur’an suresi 5- Hititlerde bir sınıf 6-Küçük deniz aracı – Kripton’un 

simgesi 7-Tersi,Hititlerde tarihi yıllıklar – Osmanlılarda Mali işlerde kullanılan takvim 

Yukarıdan Aşağıya:1-Zamanı yıllara,aylara ,haftalara günlere bölme metodu 2-Eserler 3- Bir millet – 

İspanya’da ayrılıkçı örgüt  4-Perslerin kurulduğu bölge – Kısa taraf 5-Hal kelimesinin sessizleri – Efsanevi bir 

kuş  6- Bir konunun hakimi 7-Bir göz rengi – Mermer kelimesinin ilk hecesi 8-Eski dilde ay  9-Bir bayan ismi 

10-Sodyumun simgesi – Bir soru eki 11-Mısır’da güneş tanrısı - Bir renk 

 
 

Hatibin Cevabı 

Güzel konuşması ile ünlü Çiçero nutuk veriyordu. Çiçeroyu çekemeyen bir avukat kalabalık arasından fırlayarak 

bağırdı. 

-Hey, ne havlayıp duruyorsun orada? 

Çiçero’nun cevabı bir hatibe yakışır cinsten: 

-Ne yapayım, bir hırsız gördüm de... 

      

Dalkavuk 

Filozof ile dalkavuk konuşuyormuş. Filozof ne derse , dalkavuk onu tasdik ediyormuş. Nihayet sabrı tükenen filozof 

haykırmış : 

-Hiç olmazsa bir defa olsun itiraz et de, iki kişi olduğumuzu anlayalım be birader!.. 

 

Ama derisini yüzmez. 

 

Eski Roma’da eyalet valilerinden biri, Kayser Tiberius’a vergilerin artırılmasını teklif edince ondan şu cevabı 

almış:”İyi çoban koyunlarının yününü kırpar ;ama derisini yüzmez. 

 

Veni,vidi,vici 

 
M.Ö 49’da Sezar, Pompe’i takip ile Roma’ya geldi. Buradan Mısır’a geçen Sezar, Kleopatra ile tanıştıktan sonra 

tekrar Anadolu’ya dönüp, Partlar’la müthiş bir savaşa tutuştu. Uzun yıllar Doğu’da kalan Sezar, Roma’da 

dostlarından aldığı bir mektupta, kendisinin bu kadar zamandır neler yaptığı soruluyordu. Sezar, bu dostuna lakonik 

bir cevap verdi: 

-“Veni,vidi,vici ”  (Geldim,gördüm,yendim ) 

 

Sende mi Brütüs 

 

Sezar’a M.Ö. 44’te Senato içinde bir suikast hazırlanıp, 23 yerinden hançerlenerek ,feci bir şekilde öldürüldü. Bu 

sıralar 57 yaşında bulunan Sezar ilk hançer darbesinden sonra arkasına baktığında ,evlatlığı Brütüs’ün de hançerini 

kaldırıp saldırmakta olduğunu gördü. Sezar bunu beklemediğinden kendini tutamayıp: 

-“Sende mi oğlum Brütüs?” diyerek, kendini hançerlere teslim etti. 

 

Keşke İçinde Adam Otursaydı 

 

Aristo yolda giderken oldukça yakışıklı bir adama rast gelir. Bir de konuşup ta söylediği sözlerin, verdiği cevapların 

cahilene ve ahmakane olduğunu görünce der ki: 

-Güzel bir ev. Keşke içinde adam otursaydı! 

 



 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

 

Soldan Sağa: 1- İlk kez parayı kullanan başkenti Sard şehri olan ilkçağ uygarlığı  2- Tersi, İzmir’in bir kasabası 

– Utanma duygusu – Geçmiş 3- Oturulan her bir bina – Fer, dayanma gücü 4- Plan – Açık  5- En kısa zaman 

dilimi –Mısır’da güneş tanrısı 6- Tersi, evvel – Beyaz – Kırmızı 7- Dirlik sisteminin bölümlerinden – Neşet 

Ertaş’ın bir türküsünde geçen bayan ismi  8- İran’da kurulup Anadolu’ya da hakim olan Büyük İskender 

tarafından yıkılan uygarlık 9- Kaz kelimesinin sessizleri – Tersi, bir kürk hayvanı – Tersi, bir gezegen 10- 

Tersi,gebe, çocuk bekleyen 11- İlk defa Gazneli Mahmut tarafından kullanılan unvan – Kırmızı – İtalya’da bir 

ova 12- Asya seferine çıkarak Helenistik Dönem’in oluşmasını sağlayan ,Mısır’a hakim olan ve Perslere son 

Makedonya hükümdarı – Şaman  

Yukarıdan Aşağıya : 1- Arapça’da olumsuzluk bildirir – Bir amaca ulaşmak için belirlenen yol – Bir nota – 

Cengiz Han’ın ölümünden sonra kurulan hanlıklardan – Yunan Mitolojisi’nde baş tanrı 3-Tersi, Lidyalıların 

başkenti – Dolaylı anlatım – Melek kelimesinin sessizleri 4- Dorların kurduğu medeniyet – Mezopotamya şehir 

devleti 5- Rütbesiz asker – Utanma duygusu – Geniş meydan 6- Bir nota – Her bir milletin geldiği etnik köken – 

Yemin, misak 7- Türkü – Zeka kelimesinin ilk hecesi 8- Uzaklık ifade eder – Bir hayvan – Utanma duygusu 9- 

Emeller – Hasar kelimesinin sessizleri  10- Tersi, evli olmayan – Yaratıcı, tanrı  11- Önyargı – İlk insan ve 

peygamber – Para kelimesinin ilk hecesi  12- M.Ö. 2000’li yıllarda Anadolu’da kurulan ve Ege Göçleri ile 

parçalara ayrılan Anadolu’daki ilk siyasi teşkilat – İlkçağda Mısır’da yer alan eyaletler 

 

 

Hapse Gideceğimi Nereden Bilirim 

 

Ezop bir gün yolda giderken o bölgenin hakimine rast gelir.  Hakim “Nereye gidiyorsun” diye sorar. Ezop “Nereye 

gittiğimi bende bilmiyorum” karşılığını verir. Bu cevaptan canı sıkılan hakim etrafındakilere emir verir, Ezop’u 

yakalatıp hapse koydurur. Bunun üzerine Ezop hakime der ki: 

-Gördünüz mü, sözüm doğruymuş. Ben hapse gideceğimi nereden bilirdim?  

 

İşte Hocanızın Tarif Ettiği İnsan Budur 

 

Eflatun’un öğrencilerine “İnsan iki ayak üzerine yürüyen tüysüz bir hayvandır” dediğini duyan Diyojen, hemen bir 

horoz yakalar, tüylerini yolduktan sonra Eflatun’un dersanesinden içeri fırlatır. “İşte çocuklar!Hocanızın tarif ettiği 

insan budur” der. 

 

İskender ile Diyojen  

 

-Beni tanıdın mı? 

-Ben de Diyojen denilen adamım. 

-Sen benden korkmuyor musun? 

-Sen iyi adam mısın yoksa kötü bir adammısın? 

-İyi adamım. 

-Dünyada iyi adamdan kim korkar ki ben de senden korkayım?  

 

 

 



 
                            

      TARİH BİLİMİNE GİRİŞ  - ESKİÇAĞDA TÜRKİYE         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 
 
 

  Soldan Sağa : 1- Ön Asya Medeniyetini batıya taşıyan ve ilk defa alfabeyi kullanan uygarlık 2- 

Takvim bilimi 3- Yunanistan göç eden Akaların Batı Anadolu’da kurdukları uygarlık 4- Büyük 

Selçuklu hükümdarı Melikşah adına yapılan takvim 5- Yeni Taş çağı 6- Osmanlı Devleti’nde mali 

işler için düzenlenen takvim7- İlk defa Sümerler tarafından kullanılan yazı 8-Kitabeleri inceleyen 

bilim 9-Parayı ilk defa kullanan ve ordularını paralı askerlerden oluşturan uygarlık 10- 

Anadolu’nun bilinen ilk siyasi teşkilatı  11-Makedonya kralı II.Filip zamanında Yunan şehir 

devletlerinin de katılımıyla kurulan birlik 12- Van Gölü ve çevresinde Tuşpa merkez olmak üzere 

kurulan uygarlık 13-M.Ö 550 yılında İran merkez olmak üzere kurulan daha sonra Anadolu ve 

Mısır’a hakim olan ve Büyük İskender tarafından yıkılan uygarlık 14- Türkiye ve Güneydoğu 

Avrupa’da üretimle ilgili ilk buluntu merkezi 15- Doğu 16- Persler üzerine Asya seferine çıkarak 

doğu ve batı kültürlerinin kaynaşarak Helenistik Dönem Medeniyetinin oluşmasını sağlayan 

Makedonyalı hükümdar 17- Mısır’la Hititler arasında Kuzey Suriye’nin hakimiyeti için yapılan 

savaş ve antlaşma  

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Parşömen kağıdını kullanan Helenistik Dönemin merkezlerinden 2- 395-

1453 yılları arasında yaşayan devlet 3- Anadolu’ya yazıyı getiren Asurluların Kayseri 

yakınlarında kurdukları ticari koloninin bulunduğu bölge 4- Toplumların uzun süre birlikte 

yaşamaları sonucu oluşturdukları değerler 5- Hititlerin Çorum yakınlarında yer alan başkentleri 6- 

Sami asıllı  kavimler tarafından Mezopotamya’da kurulan orduda atları kullanan uygarlık 7- 

Sümer şehir devletlerinden 8- Dilbilimi 9- Dünyanın ilk şehir yerleşmesi 10- Gordiyon başkent 

olmak üzere Kuzeybatı Anadolu’da kurulan uygarlık  

 

 
 
Milattan önce 4-5. yüzyıllarda yaşayan, Sokrat’ın öğrencisi ve Diyojen’in hocası olan meşhur Yunan 

filozoflarından Antisthene bir gün bazı ahlaksız insanların kendisini övüp göklere çıkardıklarını işitince müthiş 

bir korkuya kapılmış, ne diyeceğini şaşırmış ve hemen duygusunu şöyle dile getirmiş: 

-Ödüm kopuyor, acaba fena bir şey mi yaptım!..  



 

      ESKİÇAĞDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
 
Soldan Sağa : 1- Yunanlı tarihin babası sayılan tarihçi 2- Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge 3- Hitit 

tanrılarından 4- Mezopotamya’nın yazıyı ilk defa kullanan uygarlığı 5-Mısırlılarla Hititler arasında yapılan savaş 6- 

Sümerlerde şehirleri yöneten rahip kral 7- Sami asıllı kavimler tarafından Mezopotamya’da kurulan uygarlık 8- 

Mezopotamya’da en geniş kanunları hazırlayan Hammurabi’nin kralı olduğu devlet 9- Fenikeliler tarafından Kuzey 

Afrika’da kurulan ticari amaçlı koloni 10- Sümerlerde kullanılan çok katlı tapınak 11- Sümer şehir devletlerinden 12- 

Yunan şehir devletlerine verilen isim 13- Mezopotamya’da kurulmuş uygarlıklardan 14- Yunan asıllı filozof 16- Mısır 

krallarına verilen isim 17- Mısırlıların şeker kamışından yaptıkları kağıt 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Dorların kurdukları medeniyet 2- Lübnan kıyılarında Sami asıllı kavimler tarafından şehir 

devletleri biçiminde kurulan uygarlık 3- Mısır’da kurulan şehir devletleri 4- Yahudi ve İsrail Devletlerini kuran millet 

5- Yunanistan’da Miken, Anadolu’da İyon uygarlığını kuran kavim 6- Mezopotamya’da ilk düzenli kanunları 

hazırlayan Sümer kralı  7-Krallarına firavun adı verilen uygarlık 8-Eski bir çalgı 9- Mezopotamya’daki bütün 

kanunları bir araya getirerek en geniş kanunları hazırlayan Babil kralı 10- Mezopotamya’da kurulan Sami asıllı ilk 

imparatorluk 11- M.Ö 550 yılında İran merkez olmak üzere kurulan daha sonra Anadolu ve Mısır’a hakim olan ve 

Büyük İskender tarafından yıkılan uygarlık  

 
Büyük İskender M.Ö 323’te Babil’de öldü. Ölüm döşeğinde iken, etrafında bulunan generaller “Devletin idaresini 

kime bırakacağını” sorduklarında , İskender şöyle dedi: 

-En layık olana. 

 
Anibal, M.Ö. 202 yılında ana vatan Kartaca’da Roma ordularına “Zama Meydan Savaşı”nda mağlup oldu. Roma 

sulh yapılabilmesi için Anibal’in teslimini şart koşunca Anibal memleketten ayrıldı. Uzun müddet Girit’te, Suriye’de 

gezdikten sonra, Anadolu’ya gelip Bitinya kralına sığındı. Ancak Roma burada da peşini bırakmadı. Artık kaçacak 

gücü de yoktu. Bu yüzdendir ki Anibal zehir şişesini ağzına boşaltırken: 

-“Romalıları korkularından kurtaralım”dedi.  

Öldüğünde 60 yaşında olan Anibal’ın mezarı Gebze’dedir. 

 

 

Sezar M.Ö. 50 yılında Roma üzerine yürüyordu. Senatoda bir korku ve heyecan vardır. Senatör Çiçero yaptığı bir 

konuşmada : 

-“Sezar yaklaşmaktadır. Onu durduracak askerimiz varmıdır? Diye sorduğunda Pompe oturduğu yerden bir guru ve 

haşmetle : 

-“Endişe etmeyiniz , İtalya’nın neresinde olursam olayım, ayağımı yere vurduğum zaman oradan ordular fışkırtırım” 

dedi. Ancak ne var ki Sezar’ın ilerlemesine kimse mani olamıyordu. Fırsatı kaçırmayan Çiçero, Konsül Pompe’ye 

yaklaşıp şöyle dedi: 

-“Haydi bakalım, şimdi ayağını yere vur.” 

 
 
 



 

 
 

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ 

  

    A-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları 

  

    1-Türk adının anlamı 

   Güç,kuvvet ve güçlü,kuvvetli anlamlarına gelir.Siyasi bir ad olarak ilk defa Göktürkler 

kullanmıştır. 

    2-Türklerin ilk ana yurdu 

    Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısı,Tanrı dağlarının kuzeyi,Aral gölü çevresi ve Hazar 

denizinin doğusu Türklerin ilk anayurdudur.  

      3-Göçler ve Türklerin tarih boyunca yaşadıkları bölgeler 

Türkler Orta Asya’dan iklim şartlarının elverişsiz hale gelmesi,kuraklık,hızlı nüfus artışı 

ve otlakların dar gelmesi ,soydaş ve yabancı kavimlerle mücadele ve yeni ülkeler 

fethetme arzusuyla başka bölgelere göç etmişlerdir. 

Milattan önce Çin,İran üzerinden Mezopotamya,Anadolu,Ege bölgesine ve Hindistan’a 

kadar Milattan sonra Kavimler Göçüyle Orta Avrupa ve Balkanlara,ayrıca Afganistan ve 

Kuzey Hindistan’a göç etmişlerdir. 

     4-İskitler 

Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu İskitler(Sakalar)’dir.Önceleri Hazar denizi 

ile Tanrı dağları arasında ki geniş topraklarda yaşarken,M.Ö VI.yüzyılda Karadeniz’in 

kuzeyine gelmişler,Tuna nehrine ve Macar ovalarına kadar yayılmışlardır. İskitler atlı 

göçebe bir kavimdi.Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanıyordu.Sanat eserlerin-de 

hayvan üslubu görülmektedir.İskitler M.S II.yüzyılda diğer kavimlere karışarak 

kaybolmuşlardır. 

 

 
 

BÜYÜK HUN DEVLETİ(ASYA HUN DEVLETİ)(M.Ö.220-M.S.216)  

 

Hunlar,Orta Asya’da bilinen teşkilatlı ilk Türk devletidir. 

Bilinen ilk hükümdarları Tuman (Teo-man)’dır.En ünlü hükümdarı Ma-odun (Mete)’dur. 

Mao-dun, Tunguzları ve Yüeçileri yenilgiye uğrattı.Yüeçileri batıya sürdü. 

Çinlileri yenilgiye uğratarak, onları vergiye bağladı;İpek yolunu kontrol altına aldı. 

Ma’dun(Mete) Devri   (M.Ö.209-174)  

Mao-dun ,zamanında Hunlar en geniş sınırlara ulaştılar.Mao-dun, Türk topluluklarını bir 

bayrak altında topladı. 

Mao-dun, devlet yönetimi ve askeri teşkilat alanındaki düzenlemeleriyle daha sonraki 

Türk devletlerinin temelini attı. 

      Büyük Hun Devleti Mao-dun’dan sonra Çinlilerin kışkırtmaları,Hun hükümdarlarının 

Çinli prenseslerle evlenmeleri ve Çin saldırılarıyla zayıfladı.İpek yolunun kontrolü Çin’ 

in eline geçti.Kardeşi Ho-hanyeh’in Çin himayesine girme teklifini kabul etmeyen Çi-Çi 

ayrılarak  Batı  Hunlarını meydana getirdi.(M.Ö.58).Çin saldırıları ile dağıldı.(M.Ö.36) 

M.S.48 yılında Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılan Hunlara, Kuzey Hunlar önce 

olmak üzere Çinliler son verdiler. (150)(216) 

 

 
Yerli Amerikalılar, Yakut 

Türkleriyle akraba çıktı  

 

Araştırmacılar, Sibirya'daki 

Yakut Türklerinin 

Amerikalılarla yakın akraba 

olduğunu gösteren genetik 

bulgulara ulaştı. 

Araştırmacılar, yeni DNA 

çalışmalarında, Sibirya'daki 

Yakut Türkleriyle yerli 

Amerikalılar arasında yakın 

akrabalık bulunduğunu ortaya 

koydu.  

 

Stanford Üniversitesi'nden 

Richard M.Myers 

başkanlığındaki ekibin, 

Science dergisinin dünkü 

sayısında yayımlanan 

çalışmasında, modern insanın 

Afrika'dan yayıldığı teorisine 

ek kanıtlar sunuldu. Bilim 

adamlarının uzun süredir, 

modern insanın ilk önce 

Afrika'da ortaya çıktığı ve 

oradan dünyanın diğer 

bölgelerine yayıldığı teorisini 

kabul ettiğini belirten 

araştırmacılar, yeni gen 

analizlerinin bu teoriyi güçlü 

biçimde desteklediğini 

açıkladı. 

 

BATI’DA 

YÜEÇİLERİ,GÖĞÜN 

YARDIMI İLE 

,SUBAYLARIMIN 

MUHARİPLİĞİ 

ATALARIMIN KUDRETİ 

İLE YENDİM VE HEPSİNİ 

KILIÇTAN GEÇİREREK 

HAKİMİYETİM ALTINA 

ALDIM. BUNDAN SONRA 

YİRMİALTI KAVMİ 

DAHA HAKİMİYETİM 

ALTINA ALDIM. 

BUNLARIN HEPSİ HUN 

OLDU.YAY ÇEKEBİLEN 

BÜTÜN KAVİMLER TEK 

BİR AİLE GİBİ 

BİRLEŞTİLER. 

 Mao-dun(Mete)’nun Çin 

imparatoruna yazdığı 

mektuptan .                                                                                                                 

(Han sülalesi tarihi ,61) 

 

Not: Hunlar,tarihte ilk defa 

Türkleri bir bayrak altında 

topladılar. 

BÜYÜK HUN 
DEVLETİ 

HÜKÜMDARLARI 

 

…………………. 
 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

İSLAMİYETTEN ÖNCE  

TÜRK DEVLETLERİ 

 

 

 

 

 

ASYA HUN DEVLETİ 

(MÖ.220-MS.216) 

GÖKTÜRKLER 

(552-659) 

UYGURLAR 

 (743-840) 



Not: Çi-Çi, ilk Türk milliyetçisi kabul edilir. 

 

 

 

 
 

KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN (BATI) DEVLETİ  

 

Kavimler göçü 

 

Hunların IV. Yüzyılda İtil(Volga)’in batısına geçerek  Karadeniz’in kuzeyine 

gelmeleri,bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştır.375 yılında başlayıp yaklaşık yüzyıl 

süren bu gelişmelere Kavimler Göçü denir. 

 

Sonuçları 

 

Avrupa yüzyıl süren bir karışıklık ortamı yaşadı. 

Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (476) 

Hunlar Avrupa Hun Devletini kurdular. 

Derebeylik(Feodalite) rejimi ortaya çıktı. 

Roma toprakları üzerinde birçok Ger-men devleti kuruldu.Bunların en önemlisi Frank 

Devleti’dir. 

Germen kavimleri arasında Hıristiyanlık yayıldı. Kilise ve Papalık güçlendi. 

Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı oluştu. 

Bu olay, İlkçağ’ın sonu Ortaçağ’ın başlangıcı kabul edildi. 

Hunlar, askeri ve kültürel alanda Avrupa’yı etkilemişlerdir.  

 

Avrupa Hun Devleti (375-469) 

 

Avrupa’ya gelen Hunlar,Balamir ve ondan sonra başa geçen Uldız liderliğinde bir devlet 

kurdular.Kurulduğu bölge Macaristan topraklarıydı. Hunların en ünlü hükümdarı 

Attila’dır. Attila Bizans ve Balkanlar üzerine iki sefer yaparak Bizans’ı etkisiz hale 

getirerek, Batı Roma üzerine yürüdü. Mavriyakus (Katalanum) savaşında her iki tarafta 

bir sonuç alamadı(451).Ertesi yıl Batı Roma üzerine yürüyen Attila imparatorluğu 

kendisine bağladı. Attila’nın ölü-müyle (453) Avrupa Hun devleti dağıldı.(469)  

 

 

 

Aşağıda verilen  tarihlerin yanına olaylarını yazınız. 

 
MÖ. 220          MS. 630  

MS. 209  MS. 681  

MS. 216  MS. 745  

MS. 552  MS. 840  

MS. 5820  MS. 751  

 

 

 

 

 
 

 
THEODOSİUS,ATTİLA 

GİBİ,ASİL BİR BABANIN 

OĞLUDUR. ATTİLA 

BABASI MUNCUKTAN 

ALDIĞI ASALETİ 

MUHAFAZA ETMİŞ, 

FAKAT THEODOSİUS 

ATTİLA’NIN 

HARAÇGÜZARI 

OLMAKLA KÖLE 

DURUMUNA 

DÜŞMÜŞTÜR. 

THEODOSİUS KÖLELİK 

HAYSİYETİNİ DE 

KORUYAMAMIŞTIR, 

ÇÜNKÜ EFENDİSİ OLAN 

ATTİLA’NIN CANINA 

KIYMAK İSTEMİŞTİR. 

 

                                                                                          

Attila’nın Bizans imparatoruna 

yazdığı mektuptan 

 
Biz de demire çelikle cevap 

veririz 

 

Attila, Katalanum 

Savaşı’ndan evvel Bizans’a 

bir elçilik heyeti göndererek 

yıllık vergisini istedi. 

İmparator Marcianus 

Attila’ya şu cevabı verdi: 

-“Ben, altını dostlarıma 

veririm,başkalarına vereceğim 

sadece demirdir.”  

Buna kızan Attila bir yandan 

savaş hazırlığı yapıyor ve bir 

yandan da Marcianus’a şöyle 

cevap veriyordu: 

-“Biz de demire çelikle cevap 

veririz.”   
 

 

 

 

ÜSTTE MAVİ GÖK ALTTA 

YAĞIZ YER 

YARATILDIĞINDA,İKİSİNİN 

ARASINDA 

İNSANOĞULLARI 

YARATILMIŞ. 

İNSANOĞULARININ 

ÜZERİNE ATALARIM 

DEDELERİM BUMİN HAKAN 

VE İŞTEMİ HAKAN TAHTA 

OTURMUŞ TAHTA 

OTURARAK, TÜRK 

HALKININ DEVLETİNİ VE 

YASALARINI 

YÖNETİVERMİŞ,DÜZENLEY

İVERMİŞLER. 

  

                                                                                

Kül-tekin yazıtı doğu yüzü  

 



 

   GÖKTÜRKLER (552-659) (681-745)  

 

Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. 

En eski yazılı kaynaklar bunlardan kalmıştır. 

Hunlardan sonra Türkleri ikinci defa bir bayrak altında toplamışlardır. 

Merkezleri Ötüken’dir. 

Devleti Avar Devletini yıkarak Bu-min Kağan kurmuştur(552). 

Avarlar,Kitanlar,Kırgızlar ve Çin’le siyasi münasebette bulunmuşlardır. 

İç çekişmeler ve Çin’in kışkırtmalarıyla 582 yılında ikiye ayrıldılar. 

Doğu Göktürkleri 630,Batı Göktürkleri 659 yılında Çinliler tarafından yıkıldı. 

Kutluk (İl-Teriş) Kağan 681 yılında II.Göktürk Devletini Çin egemenliğinden 

kurtularak kurmuştur. 

Bilge Kağan,kardeşi Kül-tekin ve vezirleri Tonyukuk devlete en parlak dönemini 

yaşatmışlardır. 

Çinlilerle,Türk boylarıyla ve kendi aralarındaki mücadelelerle zayıf düşen Göktürkler 

Basmil Karluk ve Uygurlar tarafından yıkılmışlardır (745) 

 

Not: Orhun Kitabeleri bu devlet dönemine aittir. 

 
 

 
 

UYGURLAR(745-840) 

  

Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur(745).Daha 

sonra merkez Ordubalık denilen Karabalgasun’a taşınmıştır. 

Moyun Çur Kağan zamanında Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas 

savaşından sonra Uygurlar Çin’in yenilmesinden yararlanarak Çin üzerinde baskı 

kurmuşlardır. 

Bögü Kağan zamanında Mani-heizm(Mani dini)’i kabul etmişlerdir. 

Mani dini Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde, tarım ve ticareti 

geliştirmelerinde,bilim edebiyat ve sanatlarının (özellikle mimari) gelişmesinde, savaşçı 

özelliklerinde etkili olmuş-tur. 

Mani dininin etkisi,Çin’in olumsuz etkisi, ağır kış şartları dolayısıyla çok olması ile orta-

ya çıkan ekonomik zorluklar ve iç mücadelelerle zayıflayan Uygurlar’a Kırgızlar son 

vermiştir. 

840 yılında yıkılan Ötüken Uygurları X. yüzyılın ilk yarısında Çin’in Kansu bölgesinde 

ve Doğu Türkistan(Turfan)’ da olmak üzere iki ayrı devlet kurmuşlardır. Her iki devlette 

daha sonra Moğol hakimiyeti altına girmiştir. Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular. 

 

    Uygurların Özellikleri 

Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. 

İlk ciddi mimari eserleri bunlar vermiştir. 

Çinlilerle etkileşim sonucunda kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. 

Siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında varlık göstermişlerdir. 

Tarım ve ticaret alanında etkili 

olmuşlardır.  

                                 

DÖRT BUCAK HEP 

DÜŞMAN İMİŞ. ORDULAR 

SEVKEDEREK,DÖRT 

BUCAKTAKİ HALKLARI 

HEP ALMIŞ,HEP 

KENDİLERİNE BAĞIMLI 

KILMIŞLAR. BAŞLILARA 

BAŞ 

EĞDİRMİŞ,DİZLİLERE 

DİZ ÇÖKTÜRMÜŞLER. 

DOĞUDA KİNGAN 

DAĞLARINA KADAR, 

BATIDA DEMİRKAPI’YA 

KADAR HALKLARINI 

YERLEŞTİRMİŞLER. 

  

                                                                                                     

Kül-Tekin yazıtı doğu yüzü 

 
Tarih Yazılısından İnciler 

 

Soru: Uygurların Türk 

tarihindeki önemi nedir? 

Cevap:  Tarihte ilk din 

değiştiren Türk devleti 

Uygurlardır. Katolik dinini 

kabul ettiler.                     

Soru: Keneşçi nedir? 

Cevap: Tabut yapan kimse 

Soru: Kurgan nedir? 

Ceavap: Toplu mezar 

Soru: Yuğ nedir? 

Cevap: Kızlara verilen başlık 

parası 

Soru:Türk destanlarını yazınız. 

Cevap: Fatih Destanı,II.Murat 

Destanı, Hz.Muhammed 

Destanı 

Soru: Balbal nedir? 

Cevap: Savaşta şehit düşen 

asker 

Cevap:Türklere eskiden 

güvenilmez kısmık diye 

verilen isimdir. 

Cevap: Mezarın başına yapılan 

direk. 

Cevap:Ölünün mezarına 

dikilen atnın kemikleri. 

Cevap: Şehitlerin başına konan 

taş. 

Soru: İslamiyetten önce 

Türkler komşularına hangi 

ürünleri satmışlardır? 

Cevap: Pamuk,su, et ürünleri, 

şeker pancarı, elma, armut, 

şeftali 

Soru: Sagu kelimesini bir 

cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Askeri birliktir. 

Cevap: Bugünkü 

milletvekilleri. 

Soru: Urug kelimesini bir 

cümle ile açıklayınız. 



Cevap: İlk Türk devletlerinin kumuş olduğu bir mahkemedir. 

 

 

 
 

 

Aşağıdaki devletlerin kurulduğu yerleri uygun biçimde (x) ile işaretleyiniz. 

 

Devletler Asya Avrupa 

Büyük Hun devleti   

Batı Hun devleti   

Göktürk devleti   

Kutluk devleti   

Uygur devleti   

                               

 

 

 

 
 

 

 

 

Aşağıda adları  verilen  hükümdarların hangi devletleri ilgilendirdiğini yazınız. 

 

Teoman  Bumin Han  Attila                 

Mete Han  KutlukKağan  Balamir  

Kün-cin  Mukan Kağa                                    Rua  

Çiçi  Bilge Kağan                                    Uldız  

 

Hunlara ait 5 tane  özellik yazınız 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Deniz Yıldızı 
 

Yazı yazmak için okyanus 

sahillerine giden bir yazar, 

sabaha karşı kumsalda dans 

eder gibi hareketler yapan 

birini görür. Biraz yaklaşınca, 

bu kişinin sahile vuran 

denizyıldızlarını, okyanusa 

atan genç bir adam olduğunu 

fark eder. Genç adama 

yaklaşır: 

 

- Neden denizyıldızlarını 

okyanusa atıyorsun? 

 

Genç adam yanıtlar; 

 

- Birazdan güneş yükselip, 

sular çekilecek. 

 

Onları suya atmazsam 

ölecekler. Yazar sorar; 

 

- Kilometrelerce sahil, binlerce 

denizyıldızı var. Ne değişecek 

ki? 

 

Genç adam eğilir, yerden bir 

denizyıldızı daha alır, 

okyanusa fırlatır. 

 

- Onun için çok şey değişti 

ama... 

 

İsveçlilerin de ataları 
Türk çıktı! 
 
İsveçli ünlü tarihçi Sven 
Bring, İsveçlilerin atasının 
Türk olduğunu iddia etti. 
Bring’in 1764’te yazdığı 
‘Türkçe ile İsveççenin 
Benzerlikleri’ kitabındaki 
iddiaya göre İsveçlerin atası 
olarak bilinen Oden, gerçekte 

İskandinavya’ya Orta 
Asya’dan gelmiş bir Türk. 
Tarihçi Bring, İsveç 
destanlarında, beraberindeki 
Türklerle bugünkü anayurda 
gelen Oden’in hikâyesine 
dayandırdığı iddiasını Türkçe 
ile İsveççenin benzerliklerini 
ortaya koyarak güçlendiriyor.  

1707-1787 yıllarında 

yaşayan ve yaptığı 
çalışmalardan dolayı asalet 
unvanı verilerek soyadı 
‘Lagerbring’ olarak 
değiştirilen Profesör Bring, 

Vikingli kardeşlerimizle olan 
ortak yanlarımızı 200 kadar 
kelime üzerinde çarpıcı 
biçimde gösteriyor.  

Türklerin 

Kullandıkları 

Takvimler 

 

     ……………… 

 

………………… 

 

………………….. 

 

…………………. 



Göktürk devleti ile ilgili 5 tane özellik yazınız. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Uygur devleti ile ilgili 5 tane özellik yazınız. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI 
 

Sibirler(Sabirler) 

VI.yüzyılda Kafkasya’da devlet kurdular. 

Sibirya’ya ismini verdiler. 

558 yılında Avarlara yenilerek güçlerini kaybettiler. Hazarlara karıştılar. 

 

Akhunlar(Eftalitler) 

 

Batı Afganistan’da kurulmuştur. 

Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hunların bir kolu tarafından kurulmuştur(350-360). 

Göktürkler ve Sasaniler tarafından yıkıldılar(557). 

 

Avarlar 

 

Orta Asya’da IV.yüzyılda kurdukları devletlerini Bumin Kağan yıkmıştır. 

Macaristan ve Romanya merkez olmak üzere Orta Avrupa’da yeni bir devlet 

kurdular.(562) 

Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında önemli rol oynadılar. 

Sasanilerle anlaşarak İstanbul’u iki defa kuşattılar. 

Franklar tarafından yıkıldılar.(805) 

 

Kırgızlar 

 

Uygurları yıkarak Ötüken’e yerleşip devlet kurdular.(840) 

1207’de Moğolların egemenliğine girdiler. 

Manas destanı Kırgızlara aittir. 

 

Hazarlar 

 

İtil ve Don ırmakları civarına hakim oldular. 

Yahudiliği benimseyen tek Türk boyudur. 

Müslüman Araplarla Kafkasya’da mücadele etmişlerdir. 

Temel geçim kaynakları ticarettir. 

Rus saldırılarıyla dağıldılar(956). 

 

Bulgarlar 

 

Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve Kama (İtil) Bulgarları diye ikiye ayrıldılar. 

Tuna’ya gelenler zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek ve Slavlara karışarak benliklerini 

yitirdiler. 

Kama(İtil) Bulgarları Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyet’i kabul ettiler. Batu Han 

zamanında Moğollar tarafın-dan yıkıldılar. Kazan Türkleri adıyla bilinirler.  

 

Türgişler 

 

Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk boylarını bir araya  getirerek devletlerini kurdular.    

Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi 

saldırılarına karşı korudular. Böylece Orta Asya’nın Araplaşmasını önlediler. Soğd 

alfabesinden yararlanarak bir Türk alfabesi yaptılar. 

Karluklar tarafından yıkıldılar (750). 

Her Mektup Geçemez 
 

Osmanlı döneminde ,yabancı 

bölgelerden gelen mektup 

belgelerin bulaşıcı hastalık 

tehlikesine karşı özel 

karışımlarla tütsülenip 

dezenfekte edildiği ortaya 

çıktı. 

Araştırmacı-yazar Kamil Şahin 

tarafından yapılan çalışmada 

,Osmanlıların yurt dışından 

gelen ya da şüpheli görülen 

mektup ,belge ve yazışmaların 

salgın hastalık tehlikesine karşı 

tütsüleme yoluyla dezenfekte 

edildiği ve bu işlemler için 

sterilizasyon merkezleri 

kurulduğu belirlendi. 18. ve 

19. yüzyıllarda 

“Tahaffuzname” ismi verilen 

merkezlerde,sterilizasyon 

işleminde kullanılan ilaç ve 

maddelerle merkezlerde çalı-

şan görevlilerin almış oldukları 

maaşlar ve diğer masraflar 

belgelerde ayrıntılı şekilde yer 

alıyor. 

 

 
 

 

Yavuz Sultan Selim, Mısır 

yolunda... Orduyu Hümayun 

saatlerce Kocaeli’nin bağ ve 

bahçelerinden geçer. 

Yavuz’un içinden şöyle bir 

endişe geçer: “Acaba asker 

izinsiz tek bir elma koparmış 

mıdır?” Bir müddet sonra 

ordusunu durdurur. Yeniçeri 

Ağasını yanına çağırarak 

bütün askerlerin heybelerinin 

aranması emrini verir. 

Aranacak şey, tek bir elmadır. 

Fakat bulunamaz. Yavuz 

mesrurdur. Bu sevinçle şöyle 

der : “Eğer bir askerin 

üstünde halkın bahçesinden 

koparılmış tek elma çıksaydı, 

Mısır seferinden 

vazgeçecektim. Şükür 

Allah’ıma!” 

 

 

 

Ana ve babaların çocuklarına 

bağışlayabilecekleri en güzel 

miras, günlük zamanlarından 

bir kaç dakikadır. 

O.A. Batista 

 

 

 

 



Karluklar 

 

Uygurlar ve Basmillerle Kutluk Devleti’ nin yıkılmasında etkili oldular. 

Talas savaşında Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini 

önlediler. 

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur. 

İlk Türk- İslam devleti Karahanlıların kurulmasında etkili oldular  

 

Macarlar 

 

IX.yüzyılda Ural ve İtil bölge-sinden bugünkü yurtlarına gel-diler. 

Balkanların Germenleşmesini önlediler. 

Hristiyanlığı kabul ederek benliklerini yitirdiler. 

 

Peçenekler 

 

X.yüzyılda Balkanlara geldiler. 

Bizans’la yapılan mücadelelerle zayıfladılar. 

Malazgirt savaşında Selçuklu tarafına geçtiler. 

 

Oğuzlar 

 

XI.yüzyılda Tuna boylarına ve Balkanlara kadar ulaştılar. 

Selçuklular ve Osmanlıların kuruluşunda etkili oldular. 

Günümüzde Türkmenistan,İran, Irak, Suriye,Azerbaycan,Türkiye,Kıbrıs ve Balkanlarda 

yaşayan Türklerin ataları Oğuzlardır. 

 

 

Kıpçaklar(Kumanlar) 

 

XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar. 

Bizans Peçeneklere karşı Kıpçakları kullanmıştır. 

1239’da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar. 

Ruslarla mücadeleleri Rusların İgor destanının oluşmasına,Oğuzlarla mücadeleleri Dede 

Korkut hikayelerine konu olmuştur. 

 

 

Başkırtlar 

 

Uralların güneyinde yaşayan Başkırtlar, IV. yüzyılda Hunlara,V.-IX.yüzyıllar arasında 

çeşitli Türk boylarına bağlandılar. 

XIII.yüzyılda Moğol egemenliğine girdiler ve İslamiyet’i kabul ettiler. 

Altınorda Devleti’nin yıkılmasından sonra bir kısmı Nogay Hanlığı’nın bir kısmı da 

Şeybanilerin hakimiyeti altına girdiler. .XVII.yüzyılda Rus egemenliği altına 

girdiler.1917 Sovyet devriminden sonra özel bir yönetim oluşturdular. 

 

Kimekler(Yimekler) 

 

İrtiş ırmağının orta bölgesinde yaşadılar.Hayvancılık ve avcılıkla geçindiler. 

XII.yüzyılda Harzemşahların yönetimi altına girdiler. 

                                                                                        İL GİDER,TÖRE KALIR  

 

 

 

Aşağıdaki verilenlerin karşılarına   uygun  olanı   yazınız 

İlk düzenli orduyu kuran  devlet……………………………….. 

İlk düzenli devlet teşkilatını kuran  devlet………………………. 

İlk Türk devletinin adı………………………………………….. 

İlk kez Türk adını kullanan devlet…………….………………… 

İlk yerleşik hayata geçen  devlet……………………………….   

İlk kez İpek yolu hakimiyetini elde eden………………………..  

İlk Türk yazıtlarının adı………………………………………. 

İlk Türk birliğini kuran  hükümdar……………………………. 

 

 

 

 
ŞEYH 

EDEBALİ’NİN,DAMADI 

OSMAN GAZİ’YE 

VASİYETİ 

 

Ey Oğul,artık Bey’sin! 

Bundan sonra öfke 

bize,uysallık sana.Suçlamak 

bize,katlanmak sana. Acizlik 

bize,hoş görmek sana. 

Anlaşmazlıklar bize,adalet 

sana. Haksızlık 

bize,bağışlamak sana. Ey 

oğul,sabretmesini bil, 

vaktinden önce çiçek açmaz. 

Şunu da unutma ve insanı 

yaşat ki, devlet yaşasın. Ey 

oğul,işin ağır,işin çetin,gücün 

kula bağlı. Allah yardımcın 

olsun. 

 

 

Harun Reşit, kendisini sık sık 

ikaz eden Behlül Dana 

hazretlerine “Sen kendi işine 

bak, her koyun kendi 

bacağından asılır!” dermiş. Bir 

gün sarayı pis bir koku 

kaplamış. Sebebini 

araştırdıklarında üst kattaki bir 

odada bacağından asılı bir 

koyun bulmuşlar. Bu işi yapanı 

da keşfetmişler elbette: Behlül. 

Halife kendisini sıkıştırdığında 

cevap müthiş 

olmuş:”Gördüğünüz gibi her 

koyun kendi bacağından asılır 

;ama kokusu herkesi rahatsız 

eder.” 

 

 

 

Anibal, M.Ö. 202 yılında ana 

vatan Kartaca’da Roma 

ordularına “Zama Meydan 

Savaşı”nda mağlup oldu. 

Roma sulh yapılabilmesi için 

Anibal’in teslimini şart 

koşunca Anibal memleketten 

ayrıldı. Uzun müddet Girit’te, 

Suriye’de gezdikten sonra, 

Anadolu’ya gelip Bitinya 

kralına sığındı. Ancak Roma 

burada da peşini bırakmadı. 

Artık kaçacak gücü de yoktu. 

Bu yüzdendir ki Anibal zehir 

şişesini ağzına boşaltırken: 

-“Romalıları korkularından 

kurtaralım”dedi.  

Öldüğünde 60 yaşında olan 

Anibal’ın mezarı Gebze’dedir. 

 

 



Verilen tarihlerin karşılığını yazınız. 

552…………………………………………………………………….. 

582………………………………………………………………………. 

630………………………………………………………………………….. 

682…………………………………………………………………………….. 

745…………………………………………………………………………….. 

751……………………………………………………………………………… 

 

 

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık  

Devlet Yönetimi 

 Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır. 

Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi. 

Devlet, hanedanın ortak malı kabul edilirdi. 

Hakanın yetkileri "Kurultay" denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı. 

UYARI : Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. Bu yüzden 

Türk devletleri çok kısa sürelerde yıkılmıştır. Devlet kuzey-güney, doğu-batı, sağ-sol 

olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sağı hükümdarlar yönetirdi. Senede iki kez toplanan Kurultay 

adı verilen bir meclis vardır. Boy beylerinden oluşurdu. Önemli kararlar alınırdı. 

Kurultay, Türklerde askeri yapıda demokrasinin olduğunu gösterir. 

  

 Hukuk 

 İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarına rastlanmaz. 

Genelde, sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları yani töreler baskındır. 

Devlet yapısında töreyi uygulayan adalet teşkilatının başı hükümdardır. 

Töre hükümleri ile çok ağır cezalar verildiği görülmüştür. 

  

 Ordu 

 İlk Türk devletlerinde kadın-erkek her Türk asker sayılırdı. 

İlk düzenli Türk ordusu Asya Hun İmparatoru Mete Han tarafından kuruldu. 

Ordunun başında başbuğ denilen başkomutan bulunurdu. 

Türkler savaşlarda en çok sahte ricat denilen geri çekilme taktiğini uygulayarak başarılı 

oldular. 

UYARI : Mete Han tarafından kurulan ordu, Türk Kara Kuvvetleri'nin temeli olarak 

kabul edilmiş ve Çin, Moğol, İran, Bizans ve Roma'yı da etkilemiştir. 

  

 Din 

 Tek bir tanrının varlığına inanılmış, Tanrı'ya "tengri" adı verilmişti. 

Bu tanrı Gök tanrı olarak da bilinmekteydi. 

Doğa da bir takım gizli güçlere inanılırdı. 

Şamanizm yani iyi ruh ile kötü ruhun varlığına inanılan bir inançta yaygındı. 

Öldükten sonra yaşama inanç vardı. 

UYARI : İslamiyet öncesi Türklerde görülen tek Tanrı inancı, İslamiyet'in kabul 

edilmesinde etkili olmuştur. Bu Türklerde öldükten sonra yaşama inanılır, mezarlara 

Balbal'lar dikilirdi. (Balbal, öldürülen düşman sayısı kadar dikilirdi.) 

  

 Ekonomik Hayat 

 Bozkır kültürünün bir sonucu olarak göçebe ve yarı göçebe bir hayat sürmüşlerdir. 

Göçebe hayatın bir sonucu olarak hayvancılık zorunlu geçim kaynağı olmuştur. 

Bununla birlikte balıkçılık, tarım ve yağmacılık da ekonomik hayatta önemli yer almıştır. 

  

 Dil ve Edebiyat 

 Türklerde görülen en eski dil Göktürkçe ve alfabe olarak da Göktürk alfabesidir. 

VII. yüzyılda Göktürkler tarafından Göktürk alfabesi ile yazılan Orhun kitabeleri bilinen 

en eski Türk yazıtları olarak kabul edilir. 

Uygurlar da Uygur alfabesini kullanmışlar ayrıca hareketli harfleri bulmuş ve matbaayı 

kullanmışlardır. 

   

 Orhun Kitabeleri 

İki kahve, biri askıda. 

Ünlü İtalyan sinema sanatçısı 

Vittorio de Sica bir TV 

röportajında anlatıyor : 

İtalya' da Napoli' nin kenar 

mahallelerinden birinde, bir 

Cafe-Bar da, espressolarımızı 

içiyoruz. 

İçeri giren müşterilerden biri, 

barmene "due caffee, uno 

sospeso" (iki kahve, biri 

askıda) diyor, iki kahve parası 

veriyor, bir kahve içip gidiyor, 

barmen de tezgahın üzerinde 

asılı duran çiviye bir küçük 

kağıt asıyor.  

Biraz sonra iki kişi içeri 

giriyor: "due caffee e un 

sospeso" (iki kahve ve bir 

askıda) diyorlar, üç kahve 

parası verip, iki kahve içip 

gidiyorlar, barmen gene bir 

küçük kağıt daha asıyor 

tezgahın üstündeki çiviye... 

Bunun gün boyu böyle 

sürdüğü anlaşılıyor. 

Derken üstü başı biraz eski, 

püskü, belli ki fakir biri bardan 

içeri girdi, barmene "un caffee 

sospeso" (askıdan bir kahve) 

dedi, ve barmenin hazırladığı 

kahveyi içip, para ödemeden 

çıkıp gitti. Barmen de tezgahın 

üzerine asmış olduğu 

kağıtlardan bir tanesini aşağı 

indiriverdi...  

 

 

Sezar M.Ö. 50 yılında Roma 

üzerine yürüyordu. Senatoda 

bir korku ve heyecan vardır. 

Senatör Çiçero yaptığı bir 

konuşmada : 

-“Sezar yaklaşmaktadır. Onu 

durduracak askerimiz var 

mıdır? Diye sorduğunda 

Pompe oturduğu yerden bir 

gurur ve haşmetle : 

-“Endişe etmeyiniz , İtalya’nın 

neresinde olursam olayım, 

ayağımı yere vurduğum zaman 

oradan ordular fışkırtırım” 

dedi. Ancak ne var ki Sezar’ın 

ilerlemesine kimse mani 

olamıyordu. Fırsatı kaçırmayan 

Çiçero, Konsül Pompe’ye 

yaklaşıp şöyle dedi: 

-“Haydi bakalım, şimdi 

ayağını yere vur.” 

 

 

 



Bilim ve Sanat 
 On iki hayvanlı Türk takvimini meydana getirmişlerdir.Bilim adamlarından meydana 

gelen ve Keneş Meclisi adı verilen bir meclisi meydana getirmişlerdir.Göçebe hayat 

sürdükleri için taşınabilir sanat eserleri olarak kemer, kılıç, at koşumu gibi el sanatları ile 

uğraşmışlardır.Uygurlar döneminde Maniheist mabetler yapılmış, mezar anıtları ve saray 

yapılarına da rastlanmıştır. 

 

Türk-Çin Münasebetleri 

 

Türk Çin münasebetleri genel olarak askeri,ekonomik ve kültürel alanda gelişti.Çin din 

alanında Türkleri etkilemiştir. Bununla birlikte Gök Tanrı inancı da Çinlileri etkilemiştir. 

Çinliler ata binmeyi ve ordularında süvari kullanmayı da Türklerden öğrenmişlerdir. 

Türk-Çin mücadelesinin teme-linde İpek Yolu yatar. 

 

Türk-Moğol Münasebetleri 

 

Moğollar Uygurların etkisiyle Türk kültür ve medeniyetinin etkisi altına girmişlerdir. 

Uygurlar aracılığıyla Türk askeri teşkilatının önemli özellikleri Moğollara 

geçmiştir.Uygurlar Moğolların bir kısmının zamanla Türkleşmesini de sağlamışlardır. 

 

Türk-Arap Münasebetleri 

 

Hz.Ömer devrinde başlayan Türk-Arap münasebetleri Talas Savaşı’ndan sonra Türklerin 

İslamiyeti kabulü ile sonuçlanmıştır. 

    IX.yüzyıldan itibaren ticaret başta olmak üzere gelişen münasebetler sonunda 

Türkler,büyük gruplar halinde İslamiyeti kabul etmeye başladılar.X.yüzyılda Oğuzlar 

Müslüman oldular.XI. Yüz-yılda İslam dünyasının liderliği Türklerin eline geçti. 

 

Türk-İran Münasebetleri 

Ticari ilişkiler şeklinde başlayan ilişkiler Akhunlar döneminde sü-rekli savaşlar şekline 

dönüştü. Sasaniler Göktürklerle anlaşarak Akhunlara son verdiler. Türkler İranlı 

Soğdlarla ipek ticaret yolu üzerinde uzun süre mücadele etmişlerdir.Türklerle sıkı ilişkiler 

içerisindeki Soğdlar zamanla Türkleşmiş ve Türk devletlerinde idarecilik vazifesinde 

bulunmuşlardır. 

 

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile ilgili 10 özellik yazınız. 
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 İlk Türk Devletlerinin Kültür ve Medeniyet Özelliklerinden 10 yazınız. 
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1500 Yıllık Ay Yıldızlı Türk 

Parası 

 

Göktürk Sikkelerinde Ay 

Yıldız 

Orta Asya’da yapılan kazılarda 

Göktürkler’e ait sikkeler 

bulundu. Sikkelerdeki ay-

yıldız motofi, Türkler’in ay 

yıldızı İslamiyetten önce de 

kullandığının en somut kanıtı 

olarak gösteriliyor.Arkeologlar 

tarafından Kırgızistan, 

Özbekistan ve Tacikistan’da 

yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılan toplam 104 sikke, ilk 

olarak geçen yıl Kırgızistan’da 

yapılan uluslararası bir 

konferansta kamuoyuna 

duyuruldu.Altıncı ve yedinci 

yüzyılda basıldığı tahmin 

edilen ay yıldız motifli 

sikkelerin, Türk tarihindeki en 

eski paralar olduğu 

bildirildi.Sikkelerdeki ay yıldız 

motifleri ise, Türkler’in ay 

yıldızı İslamiyetten önce de 

kullandığının somut kanıtı 

olarak gösteriliyor.9 Eylül 

Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Yardımcı Doçent Doktor 

Yavuz Daloğlu şunları söyledi: 

“Bunlar Türk tarihi açısından 

ilk paralar ve bu paraların 

bizim tarihimiz açısından çok 

önemli bir özelliği olduğu gibi 

bizim uygarlık tarihimiz 

açısından çok önemli 

özellikleri var. Nedeni de 

Türkler’in gelişmiş bir 

uygarlıkları olduğunu, 

Türkler’in devletlerinin her 

türlü gereklerini yerine getiren 

unsurları içerdiğini görüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar 

taşınılabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve tas 

isçiliğine dayalıdır.Uygurlarda ise sanat manastır, saray 

yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme 

göstermiştir. 

Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden 

hangisinin bir göstergesidir? 

A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin 

B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin 

C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının 

D) Ticaret anlayışının değiştiğinin 

E) Ülkenin istilalardan korunduğunun 

(1994 -ÖSS) 

2.. Uygur Türkleri,basta Budizm olmak üzere çeşitli 

dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, 

dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen 

göstermişlerdir. 

Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini 

korumaya çalışmışlardır? 

A) Toprak bütünlüğünü 

B) Yönetim biçimlerini 

c) Milli benliklerini 

D) Toplumda eşitlik anlayışını 

E) Eski inanç sistemlerini 

(1995 - ÖSS) 

3. Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul 

etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan 

ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara 

Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan 

bir hakimler 

kurulu bakıyordu. 

Bu durum, Hazar Devleti'nde aşağıdakilerden 

hangisinin bir göstergesidir? 

A) Kurucularının Musevi olduğunun 

B) Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının 

C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin 

D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun 

E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun 

(1996 - ÖSS) 

 

4. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla 

çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gibi konuları 

Meclise getirmiş, fakat bu görüşler Mecliste 

reddedilmiştir. 

Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini 

istemektedir. 

B) Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır. 

C) Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri kabul 

edilmemektedir. 

D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir. 

E) Hükümdar şehirlerin korunmasını istemiştir. 

(1996 - ÖSS) 

5. Uygur şehirlerinden idi kut’ta kervansaraylar ile 

Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerinin manastırların 

harabeleri yan yana bulunmuştur.  

Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Tek Tanrı inancında olanlar sayıca fazladır. 

B) insanlar ibadetlerinde özgürdür. 

C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır. 

D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir. 

E) insanların çoğunluğu şehirlerde yasamaktadır. 

(1997 -ÖSS) 

 

6. Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır: 

I. ilk kez "Türk" adini taşıyan kavim olarak ortaya 

çıkmışlardır. 

II. Doğu bati olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir. 

III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir. 

IV. Orta Asya'da devlet kurmuşlardır. 

V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık 

kurmuştur. 

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürklerde 

ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir? 

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

              D) III ve IV              E) IV ve V 

(1998 -ÖSS) 

7. - İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu 

hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler 

ön planda olmuştur.Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer 

kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme 

üzerine işlenmiştir.         

-Eki Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, 

içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını 

gösteren resimler yapılmıştır. 

 Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin 

göstergesidir?                                                       

 A) Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken 

geliştiğinin     

B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının 

C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının  

D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü 

olduğunun     

E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin

    (1999-ÖSS-ipt.)                   

 

8.Türkçede buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile 

altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının 

bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta 

gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?     

A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına    

B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar 

edindiklerine  

C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna  

D) Metal eşyalardan yararlandıklarına   

E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına 

                              (1999-ÖSS)

  

9. ilk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi 

önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı 

Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine 

benzemektedir? 

A) Meclis Hükümeti         B) Olağanüstü meclis 

 C) Kurucu meclis            D) Ulusal meclis 

                  E) Danışma meclisi 

(2000 –ÖSS) 

10.İslamiyet’ten önceki Türklerde, savaştan dönen 

yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli 

bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler 

yapılırdı. 

Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı 

savunulabilir?  

A) Toplumsal dayanışmayı 

B) Askerlik bilgisinin gelişmesini 

C) İnanç özgürlüğünü 

D) Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini 

E) Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını 

2003 



11. 
I. Türk topluluklarının farklı boylardan oluşması 

II. Türk topluluklarının genelde yerleşik düzene 

geç geçmeleri 

III. Türk topluluklarının dini inançları 

Orta Asya’daki Türk devletlerinin başlangıçta, 

ekonomilerinin temelini hayvancılığın 

oluşturmasında 

yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu 

savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III                                    

2004 

12. İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine 

“hatun” unvanı verilirdi. 

Hatunun, 

I. elçileri kabul etmesi, 

II. sarayının olması, 

III. oğlunun veliaht olması 

durumlarından hangileri, kağanı temsil etme 

yetkisinin 

olduğunu gösterir? 

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

D) I ve II E) II ve III 

2005 

13. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum 

düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik 

getirmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden 

biri olduğu savunulabilir? 
A) Ticaret yapmaları 

B) Sanata ilgi duymaları 

C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları 

D) Topluluklar halinde yaşamaları 

E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları             

2006-1 

14. Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam 

ordusuyla birleşip 751 yılında Talas’ta Arapların yanında 

savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye uğratılmasında 

önemli rol oynamışlardır. 

Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda 

desteklemelerinde, 
I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi, 

II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine sonbvermek 

istemesi, 

II. Türgiş Devleti’nin yıkılmış olması 

durumlarından hangileri etkili olmuştur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) I ve II    

 E) II ve III     

2006-2 

 15. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih 

boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-

kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?  
A) Egemen güçlerin değişmesinin  

B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının  

C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının  

D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin  

E) Kervan ticareti yapılmasının                              2007-1                                                                       

  16. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve 

Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?  
A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması  

B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması  

C) Kâğıt üretmeleri  

D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları  

E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri    

2007-2 

 

17. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının 

değişmesinde,  
I. Türgiş,  

II. Avar,  

III. Hun  

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?  
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  

D) I ve II E) II ve III       

 

 

 

Vur; fakat dinle  
 

M.Ö.480 yılında İran ve Yunan donanmaları Salamis 

limanında karşı karşıya gelmişlerdi. Savaştan evvel 

yapılan bir toplantıda Atinal’lı Temistokles, körfezin 

içinde savaş yapılmasını ileri sürdü. Amirale göre İran 

gemileri büyüktü,dar bir körfezde savaş yapamazlardı. 

Ancak Temistokles bu fikrini bağıra bağıra söyleyince, 

Baş Amiral Oribad buna kızmış ve bastonunu kaldırıp 

Temistokles’in üzerine yürümüştü. Temistokles  başını 

eğmiş ve şöyle demişti: 

-“Vur; fakat dinle.” 

 

 

 

Comte de Marsigli’yi dinleyelim: 

"Yazın İstanbul’dan Sofya’ya giderken dağlardan anayol 

üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran 

dağıttıklarına şahit oldum." 

Aynı müellif, ceddimizin hayırseverlikte fazla ileri 

gittikleri kanaatindedir. Şöyle diyor: 

" İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp, 

hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler." 

Bu tespiti, İslam ve Türk düşmanı avukat Guer, 

misallendiriyor: 

"Türk şefkati hayvanlara bile şamildir" dedikten sonra şu 

örneği zikrediyor: 

"Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları 

vardır. Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve 

kedilere et dağıtırlar... Sokaktaki ağaçların kuraklıktan 

kurumasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak 

kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür..." 

Ve devam ediyor: 

"Birçokları da sırf azad etmek için kuşbazlardan kuş satın 

alırlar. “ 

 

 

HERKES YANINDAKİNİ VERİR! 

    Kendisine hakaret edilen Hz. İsa’ya (a.s.): 

    - “Niçin karşılık vermediniz?” diye sorduklarında: 

    - Herkes yanındakini verir, demiş. Onda olan, benim 

yanımda yoktu. 

 

    MUTLULUK 

    Tolstoy’a “nasıl mutlu oluyorsunuz?” diye 

sorduklarında şu cevabı vermiş: 

    - Sahip olduğum şeylere sevinerek, sahip 

olmadıklarımı ise hiç düşünmeyerek 
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Soldan Sağa: 1- İslamiyeti ilk kabul eden ve İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol 

oynayan Türk boyu – Türklerin İslamiyeti kabul ettikleri ve kağıdın İslam dünyasında kullanılmaya başlandığı savaş – 

Bilinen ilk Türk devleti 2- Nehir –Beyaz - Erkek ördek – 1939 yılında Atatürk’ün çalışamaları ile Türkiye’ye katılan 

bölge – Tersi, mavera 3- Türk Sanat Müziğinde bir makam – Eğitimle uğraşan kişi – Tersi, I.Murat ve II.Murat 

devrinde Haçlı ordularının yenilgiye uğratıldığı savaş  4- Gol kelimesinin sessizleri – Kişinin özellikle resmi işlerde 

kullandığı belirteci – Tersi, Mezopotamya uygarlıklarının bir çoğunun bağlı olduğu ırk – Nikelin simgesi – Yüzyıl  5-

Temel, esas – Göktürk Devleti’nin kurucusu – Göktürklere ait destan – Araçlarda hareketin oluşmasını sağlayan temel 

birimlerden 6- Kolay olmayan –Ram kelimesinin sessizleri - Polanyalı –Mühim olma – Tuna ve İtil olmak üzere iki 

kola ayrılan Türk boyu  7-Tersi, sessizlik – Radonun simgesi – Sır – Tersi, kaz kelimesinin sessizleri 8- Bir işi yapmak 

için kullanılan araç- Hunlarda ilk Türk milliyetçisi kabul edilir- Bir haber ajansı – Tersi, bir soru eki – Mesajın 

ulaşmasını sağlar 9- Bir şeye bağlanma – Bir gıdanın bayatlaması sonucu çıkar – Uzaklık ifade eder – Ruslarla 

Kıpçaklar arasındaki mücadeleyi anlatan Rus destanı – Bir yiyecek – Bir bitki 10-Bir Kızılderili kabilesi – Türklerin 

kutsal kabul ettikleri başkentleri – Orta Asya’da bir dağ – İsim 11- Güneşin doğma vakti – Marka kelimesinin ilk 

hecesi – Bir kişiyi hatırlayan 12- Bir ek – Bir kürk hayvanı – İslamiyetten önce Türklerde mezar – Türklerle Çinliler 

arasındaki mücadelenin temel sebebi olan ticaret yolu 13- Bir Japon ismi –İlave – Bir nota – Tersi, bir şeye bağlanma – 

Lüks deniz teknesi 14-Avrupa (Batı) Hun Devleti  hükümdarlarından – Tersi,bir yağış türü – Bir bayan ismi – Geniş 

otlak – Tersi, futbolda topun kale çizgisini geçmesi 15-Tersi, kalsiyumun simgesi – Yemin,misak – Eski dilde su – 

Göktürklerde Bumin Kağan’a bağlı olarak batı bölgelerini yöneten yabgu – İslamiyetten önce ölülerin arkasından 

okunan şiirler,ağıtlar 16-Eski dilde su – Tersi, azı kelimesinin seslileri – Başlıca içeceğimiz – psikolojide içinde hazza 

ulaşmayı amaç edinmiş istek ve duygular diye tanımlanır – Saf ,temiz – Bir hastalık 17- Bir hükümdarlık unvanı – 

İkinci Göktürk devleti zamanında yaşamış vezir – Uygurların kabul ettiği din – Bir nota – Şal kelimesinin sessizleri 

18- Bir erkek ismi – Fasıla – İstanbul Ticaret Odası – Tersi, gayrimeşru ilişki – Türkçede bir ek  19- Arapça’da halk – 

Bir ay – Sodyumun simgesi – Görüntüyü yansıtır –Bir Türk boyu – Utanma duygusu  20- Ağacın bölümlerinden – 

Tersi, bir hitap – Gelenek,örf – Tersi,bir erkek ismi – Beyaz 21- Kırgızlara ait destan – Tersi, eski dilde köpek – Küçük 

parça – Lityumun simgesi – Tersi, ağır, şekilsiz 22- Attila’nın Bizans’ın vergisini iki katına çıkardığı antlaşma – Bir 

cetvel türü – Rus hükümdarı – Tersi, Türk Sanat Müziğinde bir makam – Dört tarafı sularla çevrili kara parçası 23-

Tersi, isim – Hastalığın sürekli hale gelmesi – Bir görevi yerine getirme – Tersi, bir çalgı aleti – Bir kişiyi görevden 

uzaklaştırma – Güreşte bir oyun – Ezmekten emir  24- Akıl – İlgi – Rönesans döneminde bir ressam – Tayin etme 25- 

Burgontlarla (Almanlar) Hunların savaşlarını anlatan Alman destanı – Bir soru eki – Bir hastalık teşhis yöntemi- 

Utanma duygusu- Fenike şehir devletlerinden  



 

Yukarıdan Aşağıya : 1-840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak devletlerini kuran Türk boyu – Avrupa’da kurulan ilk 

Türk devleti – Asya Hunlarının ikinci hükümdarı 2-Asya’da bir göl –Tersi, bir nehir aracı – Baryumun simgesi – 

Kilikya bölgesini oluşturan illerden 3- Tersi, semer kelimesinin sessizleri – Anadolu’da  yapılan ilkçağ tapınağı –Dört 

tarafı sularla çevrili kara parçası Tersi, bir bitki – Eski dilde su 4- Güney Avrupa’da yaşayan bir ırk – Bir yiyecek – 

Akışkan olan – İnce kalın tahta 5- Tersi, kutu kelimesinin ilk hecesi – Birinci Dünya Savaşı’nda batıdaki 

muharebelerden – İslamiyetten önce Türklerde hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiği inancı –Belirti – Ataya hitap 

– Sokullu’nun doğduğu kasaba 6-Çok olmayan – Tersi, bir meyve – Yüzyıl – Tasdik – Tersi, yöntem 7- Takma ad – 

Bir rüzgar çeşidi – Göktürklere ait kitabeler – Tersi, Avrupa’da bir nehir 8- İlkçağda İyon şehir devletlerini kuran  

uygarlık – Yüce, çok büyük – İsim – Lüks tekne – Tersi, olmaktan emir –Gümüşün simgesi 9-Bir meyve suyu markası 

– Yükselti – Şehirlerin etrafını çeviren duvar – Bir şeyin olmasına yardımcı olma  10- Bir erkek ismi – İlk Türk 

denizcisi – Göktürk hükümdarlarından – Arabaların serinlemesi için kullanılır 11- Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk 

hükümdarı – Lityumun simgesi – Hakimiyet – Uzaklık ifade eder – Bir hayvan – Şehirlerin girişlerinde yer alan kemer 

12- Tersi, Mısır yakınlarında  bir çöl – İslamiyetten önce Türklerin komşu ülkesi – Muazzam,büyük,koca – Bir rakam 

– Mavera – Beyaz 13-Tersi, bir nehir aracı –Tersi, Kıbrıs’ta bir şehir – Tersi, bir bayan ismi – Taramaktan emir  14- 

Dost, arkadaş – Bir bitki – Akıl – Bir Uygur hükümdarı 15- İngilizce’de dişil o – Gam kelimesinin sessizleri – Tersi, 

ipliğin sarıldığı araç – Tersi,üstün tersi –Ela kelimesinin seslileri – Bir haber ajansı 16- Ana – Galyumun simgesi – Bir 

bitki – Peygamberimizi öven şiirler – Bir şeyleri koymaya yarayan duvara monte edilen araç  17- Bir hayvan – 

Tersi,bir İslam alimi ……..Sina -  Fasıla – İslamiyetten önce Arap yarımadasında kurulan devletlerden – Kırmızı – 

Artırma 18- Sarmaktan emir – Besmelenin başlangıcı – Emir – İlk Türk topluluğu 19- Yay kelimesinin sessizleri – 

Ulama,ilave etme – Dişte şişme,cerahat – Tersi, çok hassas olan,çekinen  20-Orman Genel Müdürlüğü – Küçük parça – 

Mısır’da güneş tanrısı – Bir Sabar hükümdarı  21- Küba’nın başkenti – Avusturya ve Rusya’nın 18.yüzyılın sonlarında 

Osmanlı Devleti’ni paylaşma tasarılarında Romanya çevresinde kurmayı düşündükleri devlet – Avrupa’ya göç eden 

zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek benliğini yitiren Türk boyu  22- Osmiyumun simgesi – Tersi, Kur’an da bir sure – 

Tersi, aynısı – Dikkatsiz, sağa sola çarpan – Bir yiyecek 23- Tersi, yabancı bir futbolcu – Bir meyve –Tersi,jimnastikte 

bir hareket – Anne – Bir hayvan 24- Tersi, bir bitki – Bir Türk bölgesinin başkenti – İslamiyetten önce Türklerde aile – 

Yüksekokul 25- Türk adıyla kurulan İlk Türk devleti – Göktürklerden sonra Orta Asya’da hakim olan ve ilk defa 

yerleşik hayata geçen Türk topluluğu – Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış Türk boyu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        İLK TÜRK DEVLETLERİ     12  
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Soldan Sağa : 1- Türklerin İslamiyet’e geçmesini sağlayan savaş 2- Orta Asya’da kurulan tarihte 

bilinen ilk Türk Devleti 3- İslamiyet’i ilk kabul eden ve Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili 

kavim 4- 552 yılında Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti 5- Çinlilerle Türkler arasındaki 

mücadelenin ana konusu olan ticaret yolu 6- Göktürk kağanlarından 7- 1000’li yıllarda 

Hıristiyanlığı kabul ederek Türk benliğini yitiren, Balkanların Cermenleşmesini önleyen Türk 

kavmi 8- İlk düzenli Türk ordusunu kuran, vatan düşüncesini ilk defa ortaya atan Asya Hun 

hükümdarı 9- Avrupa’dan başlayıp Karadeniz’e ulaşan bir nehir 10- Türk devletlerinden 

bazılarının yurt tuttuğu bölgedeki ırmaklardan 11-Göktürklerin türediklerine inandıkları soy 12- 

Büyük Selçuklu,Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu sağlayan boy 13-II.Göktürk 

Devleti’nin kurucusundan dolayı verilen ad 14-Büyük Bulgar Krallığı’nın kurucusu 15- Alp Er 

Tunga destanı da olan, bilinen ilk büyük Türk topluluğu  

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Uygurların kabul ettiği ve hayvan ürünleri yemeyi ve savaşmayı 

yasaklayan dini inanış 2- Balamir tarafından kurulan ve Bizansla Margos,Anatolios Barışı,Roma 

İmparatorluğu ile Katalanum Savaşı’nı yapan Türk Devleti 3- Attila’nın Bizans’la yaptığı ilk 

barışı 4- Avrupa Hun Devleti’nin dış siyasetini büyük oranda belirleyen hükümdar 5- 552 yılında 

Göktürkler tarafından yıkıldıktan sonra Macaristan merkez olmak üzere 562 yılında bir devlet 

kuran ve İstanbul’u iki defa kuşatan Türk boyu 6-İlk defa yerleşik hayata geçen Türk topluluğu 7-

Türklerin kutsal başkenti 8- II.Göktürk (Kutluk) Devleti’nde Kutluk’un ve Bilge Kağan’ın 

vezirleri 9- Museviliği kabul eden Türk topluluğu 10- Askeri vali 11- İlk Türk denizcisi 12- 

Adalet örgütü  
 
Biz de demire çelikle cevap veririz 

 

Attila, Katalanum Savaşı’ndan evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi. İmparator 

Marcianus Attila’ya şu cevabı verdi: 

-“Ben, altını dostlarıma veririm,başkalarına vereceğim sadece demirdir.”  

Buna kızan Attila bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir yandan da Marcianus’a şöyle cevap veriyordu: 

-“Biz de demire çelikle cevap veririz.”   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU 

        
Asya: Bizans;Hıristiyanlık,Sasani;Zerdüşlük(Mecusilik-Ateşperest),Çin;Konfüşyüzm-

Taoizm-Budizm, -Budizm,Göktürkler;Gök Tanrı,Japonya;Budizm-Şintoizm. Hindistan; 

Brahmanizm-(Hinduizm)-Sinizm. Hindistan’a M.Ö 2000 yıllarında gelen Hint Arileri 

denilen kavimler yerli halkla uzun süre mücadele etmiş;sayılarının az olması 

sebebiyle,karışıp yok olmamak için “kast” sistemini kabul etmişlerdir. Bu sistemde halk 

dört sınıftan meydana geliyordu: Brahmanlar(Din adamları), Kşatriyalar(Hükümdar ailesi 

ve askerler) 

Vaisyalar(Tüccar,esnaf,çiftçiler),Sudralar(İşçiler).Bunlardan başka bir de pis sayılan işlerle 

uğraşanlar vardı ki bunlara da “parya” yani “dokunulmazlar” denilirdi. Bunlar “kast” dışı 

idi. 

       Kast Sistemi,Hintlilerin bir millet haline gelmelerini önlemiş,dışarıdan gelen 

kavimlerin saldırısına uğramalarına ve onların hakimiyeti altına girmelerine yol 

açmıştır.Güçlü devletler kuramamışlardır.Genellikle dışarıdan gelen kavimler güçlü 

devletler kurdular.   

 

         Avrupa:Bizans;Hıristiyanlık,Kavimler Göçü’nden sonra kurulan krallıklarda 

Hıristiyanlık. 

         Afrika:Kuzey Afrika’da Bizans;Hıristiyanlık,Habeşistan;Hıristiyanlık,diğer bölgelerde 

tabiat kuvvetlerine inanma,putperestlik. 

         İslamiyetten Önce Arabistan Yarımadası   
       Siyasi Durum:İslamiyetten Önce Arap Yarımadası’nda şu devletler 

kurulmuştur:Güney Arabistan’da Main,Seba ve Himyeri, Kuzey Arabistan’da 

Nebatiler,Tedmürlüler,Gassaniler,Lahmiler. Gassaniler Bizans’ın,Lahmiler Sasanilerin 

müttefikiydi. 

       Din ve İnanış:Arabistanda yaygın olan dini inanış putperestlikti. Bunun dışında 

Hıristiyanlık,Musevilik, Zerdüşlük gibi dini inanışlar vardı. Ayrıca Hz.İbrahim’in getirdiği 

esasları kabul eden Hanifler de vardı. Bunlar sayıca azdı. Bunların Hz.İbrahim’den 

nakledebildikleri,Allah lafzı,sünnet olmak,gusletmek ve tavaftı.  

         Sosyal ve İktisadi Hayat:Araplar kabileler halinde yaşarlardı. Aralarında kan davaları 

eksik olmazdı.Şehirde yaşayanlara Medeni,çöllerde yaşayanlara Bedevi denirdi. Ataerkil 

(babanın hakim olduğu) bir aile yapısı vardı. Çok kadınla evlilik yaygındı. Bazı aileler kız 

çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. 

         Araplar,tarım,ticaret ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Medine tarım, Mekke ticaretle 

uğraşıyordu. Bedeviler ise hayvancılıkla uğraşıyorlardı.  

         Yazı,Dil ve Edebiyat          

      Arapça Sami diller ailesindendi. Asur-Babil,Arami Dili,İbranice,Fenike Dili ve Habeşçe 

ile akrabadır. 

      İslamiyetten önce Araplarda edebiyat denilince akla hitabet ve şiir gelir. Cahiliye 

Devrinde insan-ı kamil olmanın üç şartı vardı. El-belaga (belagat-Güzel konuşma ),Er-

Rimaye (ok atma),El-Furusiyye (Binicilik). 

     Hz.Muhammed’in Hayatı ve İslamiyet’in Doğuşu 

     Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.(20 Nisan-12 Rebiülevvel) 

Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Amine idi. Hz.Muhammed doğmadan önce 

babasını,altı yaşında da annesini kaybetti. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip’in 

yanında yaşadı. Onun vefatı üzerine amcası Ebu Talip’e sığındı. Onunla birlikte ticarete 

başladı. 

     Hz. Muhammed çocukluk çağını geçip gençlik çağına ulaştığında akıllı ve olgun 

davranışı,doğru sözlülüğü ve nezaketi ile Kureyş içinde yüksek bir yer tutmuş bulunuyordu. 

Bu sebeple kendisine “el-Emin” lakabı verilmişti. 

     Ticari çalışmalar sırasında tanıştığı Hz.Hatice ile evlendi. Evlendikleri zaman 

Hz.Muhammed 25,Hz.Hatice 40 yaşlarında idi. Bu olay onun kendi deruni(iç ) dünyasına 

daha çok zaman ayırmasını sağlamıştı. Bunun neticesi olarak O,tenha bir yere çekilmek 

suretiyle,zaman zaman insanlarla ilişkiyi kesiyor,Mekke dışında Hıra dağında bulunan 

küçük bir mağarada ibadet ve tefekkürle vakit geçiriyordu. 

      Yine bir gün Hıra dağındaki mağarada iken, Cebrail Ona “Ey Muhammed!Yaratan 

Rabbinin adıyla oku !”diyerek Allah(c.c)’ın emirlerini bildiriyordu. 

      Çok heyecanlanan Hz.Muhammed süratle evine geldi. Eşine durumu anlatan 

Hz.Muhammed,O’nun bir akrabasından kendisine gelenin Cebrail olduğunu ve vahiy 

getirdiğini öğrendi. Vahiy bir süre kesildikten sonra yeniden başladı. 

 

 

    

Çu Kung, hocası 

Konfüçyüs’e iyi bir 

yönetimin nasıl olacağını 

sordu. Usta şöyle cevap 

verdi :Yeteri kadar yiyecek, 

yeteri kadar silah ve halkın 

güveni. “Hiçbir 

alternatifiniz kalmadı ve 

sıkıştınız. Önce bunlardan 

hangisinden vazgeçersiniz? 

Sorusuna Usta, “Silah” 

dedi. Sonra “yiyecek”. 

Niçin ? denilince 

Konfüçyüs cevap verdi. 

“Çünkü eski zamanlardan 

beri insanlar birçok 

sebepten ölümü 

tatmışlardır.,ancak 

yöneticisine güveni 

olmayan halkın ayakta 

kaldığı görülmemiştir.”  

 

Bir gün bir sahabi, Allah 

Resulü’nün huzuruna 

gelerek cahiliyeye ait bir 

canavarlığı şöyle dile 

getirmişti.: “ Ya 

Resulallah!Biz cahiliye 

devrinde kız çocuklarımızı 

diri diri gömerdik. Benim de 

bir kız çocuğum vardı. 

Annesine ‘Bunu giydir, 

dayısına götüreceğim ‘dedim. 

Hanımım dediğimi yaptı. 

Çocuk hakikaten dayısına 

gideceğini zannediyor ve cıvıl 

cıvıl koşuşuyordu. Elinden 

tutup daha önce kazdığım bir 

kuyunun yanına getirdim. 

Ona kuyuya bakmasını 

söyledim. O tam kuyuya 

bakayım derken, sırtına bir 

tekme vurdum ve onu kuyuya 

yuvarladım. Fakat nasılsa, 

eliyle kuyunun ağzına 

tutundu. Bir taraftan 

çırpınıyor, diğer taraftan da: 

‘Babacığım üzerin tozlandı.’ 

Deyip elbisemi silmeye 

çalışıyordu. Buna rağmen bir 

tekme daha vurdum ve onu 

diri diri toprağa gömdüm.” 

Adam bunu anlatırken Allah 

Resulü ve yanındakiler 

hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. 

Orada oturanlardan birisi 

“Be adam Resulallah’ı hüzün 

içinde bıraktın” deyince , 

Efendimiz adama: “Bir daha 

anlat dedi. Adam hadiseyi bir 

kere daha anlattı. 

Peygamberimizin gözünden 

süzülen yaşlar mübarek 

sakalından aşağıya akıyordu.   

 



 

    Hz.Muhammed İslamiyeti ilk önce çevresine tebliğ etmeye başladı. Bu ilk tebliği 

sırasında eşi Hz.Hatice,arkadaşı Hz.Ebubekir,am casının oğlu Hz.Ali,kölesi 

Hz.Zeyd,Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in İslamiyeti kabul etmeleri Müslümanlara güç vermişse 

de Kureyş’in kinini ve baskısını daha da artırdı.Bu sebeple Müslümanların bir kısmı 

Peygamberimizin de müsaadesi ile Habeşistan’a göç ettiler(615). 

     Peygamberimiz 620 yılında hem eşi Hz.Hatice’yi hem de amcası Ebu Talip’i kaybetti. 

Bu yıla “hüzün yılı” denmiştir. 

     Ebu Talip’in ölümünden sonra Mekke’de barınması çok güçleşen Hz.Muhammed Taife 

bir sefer yaptıysa da orada iyi karşılanmadı. 

621 yılında 12 Medineli Peygamberimizle görüşerek İslamiyeti kabul etti. Bu olaya I.Akabe 

biatı diyoruz.Ertesi yıl bu sefer 75 kişi gelerek İslamiyeti kabul ettiler.Bu olaya II.Akabe 

biatı denir. Bu olaydan sonra Peygamberimiz Müslümanların Medine’ye Hicretleri ne  

müsaade etmiştir. Arkasından kendisi de Hicret etmiştir. Göç eden Mekkeli Müslümanlara 

Muhacir,onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara da Ensar adı verilmiştir. 

     Hicretle Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atılmıştır. Hicretle Medine’de 

Muhacir,Ensar ve Yahudiler olmak üzere üç halk sınıfı oluşmuştur.  

 

 
    

Bedir Savaşı(624)  

   Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen Mekkelilerin bu amaçla bir kervan hazırlamaları; 

Müslümanların bu kervanın önünü kesmek istemeleri. 

    Bedir kuyusu yakınlarında yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bu Müslümanların 

ilk zaferidir. Cesaretlerini ve kendilerine güvenlerini artırmıştır. 

   

  Uhud Savaşı(625)  

   Mekkelilerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri. 

    Savaşın başlangıcında galip durumda olan Müslümanlar,Uhud dağına yerleştirilen 

okçuların yerini terketmesi ve galip gelindiği düşüncesi ile ganimet alma telaşına düşülmesi 

savaşın kaybedilmesine yol açmıştır. 

   Müslümanlar ilk yenilgilerini almışlardır. Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta 

şehit düşmüştür. 

  Hendek Savaşı(627)  

   Peygamberimizin Mekke ve Medine arasındaki kabileleri elde ederek siyasi bakımdan 

Kureyş’i yalnız bırakmak gayesini gütmeye başladı. Bu durumu fark eden Mekkeliler bunu 

engellemek ve Müslümanların varlığına son vermek istediler. 

    Selman-i Farisi’nin teklifi ile Medine’nin açık olan bölümlerine hendekler kazarak 

savunma savaşı yapılmıştır. Başarılı olamayan Mekkeliler geri çekilmek zorunda 

kalmışlardır. 

    Bu savaş Mekkelilerin son kez Medine’ye gelişleridir. Bundan sonra Müslümanlar 

Mekke üzerine gideceklerdir. 

     

     

 

 

 

 

“Büyük bir cüretle fakat 

edeple diyorum ki, bütün 

hayır ve bereketlerin menbaı 

olan Allah’ın kullarına 

vahyettiği Hz.Muhammed’in 

(s.a.v.) dini en doğru dindir. 

İnsanları kendisine tercih 

etmek,emaneti yerine 

getirmek,kuvvetli ve 

sarsılmaz bir imanla hayır ve 

şerrin arasını ayırarak,batılı 

men etmek ,işte eğer bunlar 

hayra delalet ediyorsa, 

Hz.Muhammed’in risaleti bu 

hayırları getiren vahiyden 

başka bir şey değildir.” 

 

Dr.Litz 

 

 

Hiç kimse Hazreti 

Muhammed (s.as.)’in 

prensiplerinden daha ileri bir 

adım atamaz.Avrupa’ya 

nasip olan bütün başarılara 

rağmen bizim konulmuş olan 

bütün kanunlarımız, İslam 

kültürüne nispetle 

eksiktir.Biz Avrupa 

Milletleri medeni 

imkanlarımıza rağmen 

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in 

son basamağına varmış 

olduğu merdivenin daha ilk 

basamağındayız. Şüphe yok 

ki,hiç kimse bu yarışmada 

O’nu geçemeyecektir. 

 

GOETHE    

 

 

Baştan başa bütün insanlık 

tarihi içinde, Hazreti 

Muhammed’in (s.a.s) 

şahsiyetine benzeyen tek bir 

insan mevcut değildir.O’ 

nun elinde bulunan maddi 

araçlar ne kadar azdı; 

göstermiş olduğu 

kahramanlıklar ise ne kadar 

büyüktü. Sadece bu yönden 

tarihi araştırmış olsaydık, 

Hazreti Muhammed’in 

isminden başka, bu derece 

parlak ve bu derece ayan bir 

isim bulamazdık. 

 

PROF.STUBART 

 

 

 

 

 

 



Hudeybiye Antlaşması(628)  

    Peygamberimiz 628 yılı ilkbaharında aniden Hacc’a karar verdi. Silah olarak yanlarına 

sadece kılıçlarını aldılar.1500 kişi idiler. Mekkeliler bu durumdan korkarak savaşa 

hazırlandılar. Peygamberimiz Hz.Osman’ı elçi olarak göndererek Hac için geldiklerini 

bildirdi. Bunun üzerine Ebu Süfyan Peygamberimizle görüşerek Hudeybiye Antlaşması’nı 

imzaladı.  

Buna göre:  

    -İki taraf 10 yıl müddetle birbirleriyle savaşmayacaklar. 

    -İki taraf ta istedikleri kabilelerle antlaşmalar yapabilecek;fakat askeri yardımda 

bulunmayacaktı. 

    -Velisinin izni olmadan bir Kureyşli İslamiyeti kabul eder de Hz.Muhammed’e sığınırsa 

velisine iade edilecek,ancak bir Müslüman Kureyş’e sığınırsa iade edilmeyecek. 

    -Müslümanlar o yıl hac yapmayacaklar,ertesi yıl Hac mevsiminde gelerek Mekke’de üç 

kalarak ibadetlerini yapacaklardı. 

    Hudeybiye Antlaşması ile,Mekkeliler Müslümanları siyasi bir güç olarak tanımışlardır. 

Bu barış döneminde pek çok Mekkeli İslamiyeti kabul etmiş ve İslamiyet daha da 

güçlenmiştir.  Barış devresinden yararlanan Hz.Muhammed Hayber kalesini Yahudilerden 

almıştır.   

     

    Hayber’in Fethi(629) 

    Medine-Şam ticaretini tehdit etmeleri üzerine Yahudiler üzerine yapılmıştır. Hayber 

kalesi alınarak Şam ticaret yolu güven altına alınmıştır. 

 

Mu’te Seferi(629) 

    Bizans kuvvetleriyle yapılan ilk savaştır. Müslümanlar büyük kayıplar vermiştir. Halid 

bin Velid fazla zayiat vermeden Müslümanları geri çekti. 

    Mekke’nin Fethi(630)  

    Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasını (Her iki taraf istedikleri kabilelerle 

anlaşabilecekler;fakat silah yardımında bulunmayacaklardı.) bozmaları sebebiyle 

Hz.Muhammed 10 bin kişilik bir orduyla Mekke’ye yürüdü. Fazla bir direnişle 

karşılaşmadan şehre girdi. Şehirde genel af ilan edildi. Kabe putlardan temizlendi. 

    Mekke’nin fethiyle Müslümanlar ekonomik olarak güçlendiler. Çünkü ticaretle 

uğraşıyordu. Pek çok Mekkeli İslamiyet’i kabul etti. 

   Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630) 

Mekke’nin fethinden iki hafta sonra,Mekke çevresinde bulunan kabileler 20 bin kişilik bir 

kuvvet oluşturarak Mekke’ye saldırmayı planladılar. Hz.Muhammed 12 bin kişilik bir 

kuvvet oluşturarak üzerlerine yüründü. Başlangıçta bir panik yaşandıysa da düşman 

yenilgiye uğratıldı. 

    Taif şehri kuşatıldıysa da alınamadı. Daha sonra Taifliler kendiliklerinden şehri teslim 

ettiler. 

    Mekke’nin fethini takip eden iki yıl zarfında Basra Köfezine ve Hint Okyanusu’na kadar 

bütün Arabistan kabileleri barış yoluyla ve müzakerelerle İslamiyeti kabul ettiler. Böylece 

Arabistan Yarımadası’nda en önemli siyasi güç Müslümanlar oldular.    

     

    Tebük Seferi(631) 

    Bizans’tan bir saldırı geleceği haberi alınması ve çevredeki kabilelere bir göz dağı verme 

düşüncesiyle yapılmıştır. Haberin doğru olmadığı anlaşıldığı için seferden dönülmüştür. 

    Seferin en önemli sonucu çevredeki bazı kabilelerin İslamiyeti kabul etmeleridir. 

 
   Hz.Muhammed’in Veda Haccı,Veda Hutbesi ve Vefatı (632) 

    632 yılı başında Hz.Muhammed hayatını gayesine ulaşmış olmanın huzuru ve mutluluğu 

içerisinde,Hac görevini ifa etmek üzere Mekke’ye hareket etti. Buna İslam tarihinde “Veda 

Haccı” denir. 

    Hz. Muhammed bu Hac esnasında her vesile ile , Hacc’a katılanlara hitabedip,onlarla bir 

nevi vedalaşma havası içinde görünmüştür. İslamiyet’in Müslümanlardan taleplerini 

özetlemiş,Müslümanların birbirleriyle kardeş olduklarını,birbirlerinin canına ve malına 

kastetmemelerini,CahiliyeDevri’nden kalan kan davalarından tamamıyle vazgeçmelerini 

ifade ederek,aile bağlarının kud- siyetini belirtip kadınlara ve kölelere iyi muamele 

etmelerini istemiş ve sonunda “Bugün sizin dininizi ikmal ettim,size nimetimi 

tamamladım,size din olarak İslam’ı kabul ettim” anlamındaki ayeti okumuştur. Böylece 

ölümünün  yaklaştığını da ima ediyordu.   

   Hz.Muhammed Mediye dönüşünden kısa bir süre sonra rahatsızlanması sonucu 8 Haziran 

632 tarihinde vefat etti (12 Rebiülevvel).  

 

 

Rûhum sana âşık, sana 

hayrandır Efendim, 

Bir ben değil, âlem sana 

kurbandır Efendim. 

 

Ecrâm ü felek, Levh u 

kalem, mest-i nigâhım, 

Dîdârına âşık Ulu 

Yezdân’dır Efendim. 

 

Mahşerde nebîler bile 

senden medet ister, 

Rahmet, diyen âlemlere, 

Rahman’dır Efendim. 

 

Tâ Arşa çıkar her gece 

âşıkların âhı, 

Medheyleyen ahlâkını 

Kur’an’dır Efendim. 

 

Aşkınla buhurdan gibi 

tütmekte bu kalbim, 

Sensiz bana cennet bile 

hicrândır Efendim. 

 

Doğ kalbime bir lahzacık ey 

Nûr-i dilârâ 

Nûrun ki gönül derdime 

dermândır Efendim. 

 

Ulvî de senin bağrı yanık 

âşık-ı zârın 

Feryâdı bütün âteş-i sûzândır 

Efendim. 

 

Kıtmîriniz ey Şâh-ı rüsûl, 

kovma kapından, 

Âsîlere lûtfun yüce 

fermândır Efendim. 

 
Ali Ulvi Kurucu  

Sakın Terk-i Edebden  

Sakın terk-i edebden kûy-ı 

Mahbûb-i Hudâ’dır bu 

Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı 

Mustafâ’dır bu 

Sakın edebi terk etme. 

Felekde mâh-i nev, 

Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır 

Bunun kandili Cevzâ, matla’-i 

ziyâdır 

Habib-i Kibriyâ’nın 

hâbgâhıdır fazilette  

Tefevvuk-kerde-i Arş-ı 

Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu. 

Bu hâkin pertevinden oldu 

deycûr-i adem zâil 

Amâdan açdı mevcûdât düş 

ceşmin tûtiyâdır bu. 

Muraât-ı edep şartıyla gir 

Nâbî bu dergâha 

Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-

ı enbiyâdır bu Ey Nâbî 

 

Nabi 

 



 

 

 

 
 

 

DÖRT HALİFE DEVRİ (Hülefa-i Raşidin) (632-661) 

    Hz.Ebubekir Devri (632-634) 

    Peygamberimizin vefatı üzerine halifeliğe seçimle Hz.Ebubekir getirildi. Hz.Ebubekir’in 

iki yıllık hilafeti İslami-yetten dönenler ve peygamberlik iddia edenlerle mücadeleler içinde 

geçmiştir. Buharkata “Ridde Harekatı” denir. 

    İç problemleri halleden Hz.Ebubekir Suriye ve Irak’ta fetih hareketleri başlatmıştır. 

Bunların sonuçlarını göremeden vefat etmiştir. 

    Hz.Ebubekir döneminde yapılan bir faaliyette,yalancı peygamberlerle mücadeleler 

sırasında pek çok hafızın şehit düşmesi üzerine, Hz.Ömer’in  de teklifi ile Kur’an-ı Kerim 

bir kitap haline getirildi. Buna mushaf adı verildi.  

    Hz.Ebubekir Devri İslamiyetin dağılmasının önlendiği ve derlenip toparlandığı  bir 

dönem olmuştur. 

    

    Hz.Ömer Devri (634-644) 

    Hz.Ebubekir’in vefatından sonra Hz.Ömer halifeliğe seçilmiştir. Hz.Ömer dönemi 

fetihler dönemidir. Hz.Ebubekir devrinde başlayan fetihler Hz.Ömer döneminde 

tamamlanmıştır. 

    Irak ve İran’ın fethi  

    Kadisiye Savaşı:Bu savaşla Sasani ordusu yenilgiye uğratılarak Irak ele geçirilmiştir. 

    Nihavend Savaşı: Bu savaşta Sasani ordusu yenilgiye uğratıldı, Sasani Devleti yıkıldı 

ve İran Müslümanların eline geçti. Böylece Türklerle Müslüman Araplar komşu 

oldular. 

 Suriye’nin Fethi  

   Yermük Savaşı:Bu savaşla Bizans ordusu yenilgiye uğratılmış,Kudus dahil Suriye  

kapıları Müslümanlara açılmıştır.  

    Mısır’ın Fethi 

    641 yılında Babilyon,642’de İskenderiye teslim oldu. 643 yılında Libya çölüne kadar 

Barka ve güney Mısır fethedildi. 

    Bunun dışında El-Cezire(Yukarı Mezopotamya-Kuzey Irak,Güneydoğu Anadolu) ve 

Azerbaycan’da fethedildi. 

    Hz.Ömer’in 10 yıllık hilafeti esnasında Irak,İran,Doğu Anadolu,Azerbaycan ve Suriye 

İslam Devleti sınırlarına dahil edildi     

 

   

 

 

 

 

 

“1300’lü yıllarda Gırnata 

(Granada)’da Yusuf Ebu’l 

Hallac tarafından yaptırılan, 

bir üniversitenin giriş 

kapılarından birinin nefis 

kitabesinde şunlar 

okunmaktadır; 

“Dünya hayatı şu dört şey 

üzerinde dayanıp durur.” 

1-Hikmet sahiplerinin 

taşıdığı ilim;  2-Yetkili 

kimselerin göstereceği 

adalet;  3-İyi ve salih 

kimselerin duası; 

4-Yiğitlerin cesareti; 

 
 

 

 

“ Adaletiyle meşhur Sasani 

hükümdarı Nuşirevan ziyafet 

veriyordu. Bir hayvan 

kesilmiş, ateşte  kebap 

ediliyordu. Ancak yanlarında 

tuz yoktu.Getirsin diye köye 

bir köle gönderdiler. 

Nuşirevan : 

- Tuzu para ile al ki, 

gasben bedava alma adeti 

çıkmasın, memleket zulüm 

ile harap olmasın, dedi. 

Bir tuzdan ne zarar gelir ? 

diye soran adamlarına 

Nuşirevan şu cevabı verdi: 

-Cihanda zulmüm temeli 

ufacık bir şeydi. Ama her 

gelen onu büyüttü. Nihayet 

şimdiki duruma ulaştı.” 

 

 

 

 

“Sana muasır bir vücut 

olamadığımdan dolayı 

müteessirim ey 

Muhammed!..Muallimi ve 

naşiri bulunduğun bu kitap 

senin değildir; O İlahi’dir. 

Bu kitabın Allah’tan 

olduğunu inkar etmek 

müspet ilimlerin batıl 

olduğunu ileri sürmek kadar 

gülünçtür.” 

 

Bismark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Hz.Osman Devri(644-656) 

 

    Hz.Ömer’in vefatından sonra  Hz.Osman halife seçilmiştir. Hz.Osman fetih hareketlerini 

devam etmiştir. Kafkasya’nın fethi için Hazarlarla mücadele edildi. Kafkasya’nın bir kısmı 

fethedildi. Doğu da İran’ın fethi tamamlandı. Horasan’da fethedildi.Anadolu’da fetihler 

Toroslara kadar uzandı. Libya fethedildi.Hz.Osman’ın hilafeti esnasında Suriye valisi 

Muaviye,Suriye sahillerinde ilk İslam donanmasını kurarak Kıbrıs’a (649)ve diğer adalara 

seferler düzenledi.655 yılında Finike açıklarında deniz savaşında İmparator Kos- tans’ın 

idare ettiği Bizans donanmasını mağlup etti.Bu savaşa Zatü’s Savari deniz savaşı denir. 

Hz.Osman zamanında Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak,önemli merkezlere gönderildi.     

   Hz.Osman’ın önemli görevlere Emevi ailesinden kişileri getirmesi hoşnutsuzluk 

yaratmış,isyanlara yol açmış ve sonuçta Hz.Osman şehit edilmiştir.  

    

   Hz.Ali Devri (656-661) 

   Hz.Osman’ın şehit edilmesiyle halifeliğe Hz.Ali getirilmiştir.Hz.Ali’nin halifeliği iç 

karışıklıklarla geçti. 

   Peygamberimizin eşi Hz.Aişe,Hz.Osman’ı şehit edenlerin bir an önce cezalandırılmasını 

Hz.Ali’den istedi. Hz.Ali olayların yatışmasını ve suçluların daha sonra cezalandırılacağını 

belirtti. Bu konuda ikna olamayan Hz.Aişe, Hz. Talha ve Hz.Zübeyr’i de yanına alarak 

kuvvet toplamaya başladı. Bunun üzerine Hz.Ali ,Hz.Ayşe üzerine yürüdü. Kufe 

yakınlarında yapılan savaşı Hz.Aişe kaybetti.Hz.Talha ve Zübeyr şehit oldu.Bu olaya Cemel 

vakası denir. 

    Hz.Muaviye, Hz.Ali’nin halifeliğini tanımadı. Bu sebeple aralarında Sıffın Savaşı 

meydana geldi. Bu savaştan bir sonuç alınama ması üzerine Hakem vasıtasıyla iş 

çözümlenmeye çalışıldı. Bu işte hile ortaya çıktığı için sonuç alınamadı. Bu durum İslam da 

ilk ayrılıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hz.Ali yanında olanların bir kısmı hakemlik 

konusuna karşı oldukları için O’ndan ayrıldılar. Bunlara Hariciler, Hz.Ali’nin yanında 

olanlara Şiiler,Hz.Muaviye taraftarlarına da Emeviler adı verilmiştir. 

    Hz.Ali Hariciler tarafından şehit edildi. Hz.Ali’nin vefatı ile Dört Halife devri sona 

ermiştir. 

 

 

Aşağıdaki savaşların kimler  döneminde yapıldığını  (x) işaretleyiniz. 

Savaşlar Hz.Ebubekir Hz.Ömer Hz.Osman Hz.Ali 

Yermük     

Ecnadin     

Nihavend     

Sıffin     

Köprü     

Kadisiye     

Cemel     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hz.Ömer Mecusi bir köle 

tarafından namaz kılarken 

şehit edilmiştir. 

Hz.Ömer, hutbe esnasında 

bir ara, hiç münasebet 

yokken mevzuu değiştirir: 

“Ya ömer,der,daha dün 

baban Hattab’ın develerini 

güden bir çobandın”. 

Hutbeden iner. Sorarlar: 

Durup dururken bunu 

söylemeye sevk eden neydi? 

Cevap verir: “Aklıma halife 

olduğum geldi.” 

Başka bir gün,sırtında bir 

çuval dolaşıyordu. Niçin 

böyle dolaştığını soranlara: 

“İçimde bir gurur hissettim 

ve onu öldüreyim dedim.” 

 

Bir gün Haccaa-ı Zalim şen 

tabiatlı, temiz itikatlı 

Kümeyl bin Ziyad’ı ihanet 

suçuyla, bir azap ve ceza ile 

bağlatıp meclisine getirir ve 

: 

-Benim hakkımda niçin 

yakışıksız sözler söyledin ve 

beddua eyledin ? der. 

Kümeyl inkar eder. 

  Haccac: 

-Filan bağda, filan ve 

filanla otururken beni 

andığınız vakit sen 

“Allah’ım sen onun yüzünü 

karart, boynunu kes ve 

kanını dök” demedin mi? 

-Evet, ben o bağda, asma 

üzerinde, tam karşımda 

salkım koruk görüp ona 

baktım ve bu sözleri 

söyledim. Benim muradım 

koruğun durumu idi. Yoksa 

mü’minlerin emirine 

sövmek değildi, der. 

  Haccac’a Kümeyl’in 

cevabı hoş gelip onu 

bağışladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz.Muhammed 

Dönemi Olayları 
………………………

………………………

………………………
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Hz.Ebubekir 
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Hz.Ömer  
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………………………

………………………

………………………

………….. 

Hz.Osman 

………………………
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Hz.Ali 

………………………
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……………… 



 EMEVİLER DEVRİ (661-750) 

 

 
 

    Hz.Ali’nin vefatından sonra 6 ay gibi kısa bir süre Hz.Ali’nin oğlu Hz.Hasan halifelik 

yaptı ise de Hz. Muaviye halifeliğini kabul etmedi. Kan dökülmesini istemeyen Hz.Hasan 

belli şartlarla halifeliği Hz. Muaviye’ye bıraktı.Bu şartlar arasında halifeliği oğluna 

bırakmama da vardı. 

  

Önemli Olaylar  

-Halifelik saltanat halini almıştır.-İstanbul kuşatıldı.(669,674-680,716) -Kerbela 

olayı.Peygamberimizin torunu,Hz.Ali’nin oğlu Hz.Hüseyin’in halife I.Yezit tarafından şehit 

edilmesi (10 Muharrem 680) Bu olay İslamdaki ayrılıkları daha da belirginleştirmiştir.      

Kuzey Afrika fethedildi.-İlk para basıldı.-Arapça resmi dil haline getirildi. -Kilikya’ya kadar   

fetihler yapıldı.-Berberilerin isyanı bastırıldı. -İspanya fethedildi. Tarık bin Ziyad tarafından 

Kadis Savaşı’nda yenerek Vizigotlardan almıştır.Böylece Avrupa’ya ayak basılmıştır.- Bizansla 

Savaşlar. Konya’ya kadar ilerlenmiştir.-Türkistan’ın bazı bölgelerinin Kuteybe bin Müslim 

tarafından fethi.-Hindistan’ın bazı bölgelerinin Muhammed bin Kasım tarafından fethi.-Cürcan 

ve Taberistan’ın fethi –Puvatya Savaşı. Franklarla yapılan bu savaşta mağlup olunmuş ve 

Müslümanların batıdaki sınırlarını belirlemiştir. Bu sınır Pirene dağlarıdır. 

 

 
  

 

Kubbetü’s Sahra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen onu taşırsın. 

Sasani hükümdarlarından 

Andşir Babegan, tabibine  

-Bir günde ne kadar yemek 

yemeli?diye sordu. 

Doktoru: 

-Üç yüz gram kadar yeter, 

diye cevap verdi. 

Babegan: 

-Bu kadarcık şey insana ne 

kadar kuvvet verir ki? 

Diyerek bunu az bulunca, 

tabip şu karşılığı verdi: 

-Bu kadarı seni taşır. 

Bundan fazla olursa sen 

onu taşırsın. 

 

TARİH YAZLISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

Soru: Kadiye savaşı 

kimlerle yapılmıştır? 

Cevap: Kadisiye savaşını 

Kıpkıçlılar yapmıştır. 

Soru: Kurtuba neresidir? 

Cevap: Endürüst Emevi 

devletinin başkenti. 

Soru: Medeni nedir? 

Cevap: Akıllı uslu 

anlamındadır. 

Cevap: Medeni=Durumu 

Soru: Eyyamü’l Arab 

nedir? 

Cevap: İslamiyetten Önce 

İslam Tarihi 

Soru: İlk müslümanları 

yazınız. 

Cevap: Zeyd bin Köle 

Cevap: Hz.Adem,Hz.Havva, 

Hz.İbrahim 

Cevap: Hz.Bekir, Hz.Seyit  

Cevap: Peygamberimizin 

karısı, peygamberimizin 

amcasının oğlu ve 

peygamberimizin amcasının 

arkadaşının oğlu. 

Soru: Vaha nedir? 

Cevap: Çöllerde bulunan 

serin, gölgelik yer. 

Cevap: Cennette bulunan su 

birikintileri. 

 

 

 



 

Kurtuba Camii 

 

 
Emevi Camii 

Emevilerin Yıkılış Sebepleri  
    En önemli sebebi ırkçı bir politika izlemeleri.Arapları Müslüman olan diğer milletlerden 

üstün görmeleri. Devletin tabii sınırlara ulaşması ve fetihlerin durması. Ekonominin buna 

bağlı olarak bozulması. Şiilerin çalışmaları. Abbasoğullarının  

çalışmaları. 

 

Endülüs Emevileri(756-1031)    

Emeviler,Abbasiler tarafından yıkılınca Emevilere karşı çok kan dökülmüştür. Emevi 

ailesinden Abdurrahman adındaki kişi kaçarak İspanya’ya geçmiş ve orada Endülüs Emevi 

Devletini kurmuştur. Merkezleri Kurtuba idi. III.Abdurrahman zamanında halifelik unvanı 

da kullanıldı. Endülüs Emevilerinin en önemli rolü İslam Medeniyetini batıya taşımalarıdır. 

Kurtuba ve Toledo şehirleri  önemli bilim merkezleriydi. 

   1031 yılında Endülüs Emevi Devleti yıkılınca pek çok küçük devletçik ortaya çıktı. Bu 

devletler İspanyollar tarafından yıkıldılar.En son Beni Ahmer Devleti İspanyollar tarafından 

yıkıldı (1492).O sırada Cem Sultan batılıların elinde olduğu için Osmanlı Devleti yeterli 

yardımı yapamadı. 

 

 

 

 

 

TARİH YAZLISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

Soru: Beyt’ül Mal nedir? 

Cevap: Hükümdarın 

gelirlerini saklamak 

amacıyla kurulmuş hazine 

bonosu. 

Soru: Haraç nedir? 

Cevap: Zorla alınan değerli 

varlık. 

Soru:  Firavun kimdir? 

Cevap:Hz.Musa ile savaşan 

kimse. 

Soru: Nihavent Savaşı 

kimler arasında 

olmuştur?Önemi nedir? 

Cevap: Emeviler ile 

B.Selçuklular arasında 

olmuşutr. Önemi: Büyük 

Selçuklu Devleti yendi. 

Soru: Ensar kelimelerini 

birer cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Ensar: Mekkelilere 

yardım edenlere ensar denir. 

            Cümle: 

Peygamberimizde ensardır. 

Soru: Hacerü’l Esved 

kelimesini birer cümle ile 

açıklayınız. 

Cevap: Hz.Muhammed’in 

elini yıkarken gördüğü taştır. 

Cevap: Peygamberimiz bir 

gün Kabe’den çıkarken 

gurup başları Hacerü’l Esved 

taşını biz kaldırıp koruz 

demişler. Buna kimse razı 

olmadı. Peygamberimizde 

orada hakemlik yaptı, bu 

olaya denir. Bütün gurup 

başlarını toplayıp rahatsızlık 

olmasın diye kaldırttı. 

Cevap: Kara taştan yapılan 

taş. 

Hacerü’l Esved: Kabenin en 

önemli taşının  adıdır. 

            Cümle: Hacerü’l 

Esved taşını peygamberimiz 

yerine koymuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhamra Sarayı 

 

Aşağıda verilen tarihlerin uygun karşılığını yazınız. 

571………………………..610……………………………622…………………………… 

630………………………  632……………………………661……………………… 

750-………………………751-……………………………………………………..… 

 

ABBASİLER (750-1258) 

 

Emevi Hanedanını yıkarak devletlerini kurdular.Abbasiler Devri fetihlerden daha çok bir 

bilim ve kültür devri olmuştur. Bilhassa tercüme faaliyetlerine önem 

verilmiş,Yunan,Hint,İran eserleri Arapça’ya çevrilmiştir.Bu amaçla El-Me’mun tarafından 

Beytü’l Hikme (Hikmet Evi) açılmıştır. 

 Önemli Olaylar 
-Talas Savaşı.Çinlilerle yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer 

almışlardır.(Abbasi Devleti’nin kuruluşunda en önemli pay Türklere aittir.) –Bağdat şehri 

kuruldu (762) –Bizans vergiye bağlandı. – Ağlebiler, İhşidler, Tolunoğulları, İdrisoğulları 

gibi ayrı devletler kuruldu. –Bilim ve teknikte ilerlemeler kaydedildi. –Irak bölgesinin 

önemi arttı. –Türkler önemli görevlere getirildiler. 

-İlkçağ Roma ve Yunan klasikleri Arapça’ya tercüme edildi. –İslam tarihinde ilk 

medreseler,vezirlik ve geniş anlamda divan teşkilatı bu dönemde oluşturuldu. 

 Abbasiler Moğolların saldırıları sonucu yıkıldı(1258). 

 

Emevilerle İlgili 5 özellik yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Abbasilerle İlgili 5 özellik yazınız.. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

İslam Medeniyetinin Temelleri 
İslamiyeti kabul eden milletlerin kendi kültürlerini ,İslamiyetle yoğurarak meydana 

getirdikleri,değer hükümleri ve iman ilkeleri İslam medeniyetinin temellerini teşkil 

etmektedir. Bunlar İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’ın temel hükümleridir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Harun Reşit’in zamanında 

bir deli tanrılık davasına 

kalkışır. Ve  halk arasında 

gezerek “Alemin 

Huda’sıyım” diye söyler. 

Tutup Harun Reşit’in 

Huzuruna getirirler. 

Harun, deliyi söyletip özüne 

sözüne bakar ve deliyi 

imtihan eder. 

-Geçen yıl da biriniz 

akılsızlık edip peygamberlik 

davasında bulundu, emir 

ettik idam edip boynunu 

vurdular, der. 

Deli: 

-Ey benim makbul kulum, 

iyi etmişsin ve sevap yoluna 

girmişsin. Çünkü o 

yalancıya ben daha 

peygamberlik vermemiş ve 

risaletle göndermemiştim.  

 

 

Halife Harun Reşit ,İmam 

Ebu Yusuf’u zamanın 

temyiz mahkemesi reisliğine 

getirmişti. Adamın biri ona 

bir soru sordu ve 

bilmiyorum cevabını aldı. 

Adam; 

-Nasıl bilmezsin, bir de 

devlet hazinesinden maaş 

alıyorsun, diye çıkıştı. Ebu 

Yusuf’ta şöyle cevap verdi; 

-Kardeşim, bize bildiğimiz 

şeylere maaş veriliyor. Eğer 

bilmediklerimiz için bir 

ücret alsaydık devletin 

hazinesi yetmezdi.  

 

 

 

“Hz.Muhammed (s.a.v) 

Arap putperestliğinin 

artıklarını, Yunan ve 

Yahudi ilahiyatının 

ananelerini ve dini 

liderlerinin faydasız ve 

lüzumsuz bütün fikirlerini 

bir yana atmış,o temizlerden 

temiz kalbi, o şimşek gibi 

parlak gözleriyle hakikatın 

ruhuna girmişti.” 

 

Carlyl     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İslam Medeniyetinin Oluşmasında Diğer Medeniyetlerin Tesiri 

     Eski Yunan,Hint,İran ve Roma eserlerinden yararlanılmıştır. Süryaniler aracılığıyla Eski 

Yunan eserleri Arapça’ya tercüme edildi. Hindistan’dan astronomi ve matematik,İran’dan 

edebiyat ve güzel sanatlar alanında faydalanıldı.Müslümanlar bu esrleri aynı şekilde taklit 

etmemişler kendi düşünce ve kültürel özelliklerine göre yeni şeyler eklemişler ve 

kendilerine has İslam Medeniyetini meydana getirmişlerdir. 

 

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Tesiri 

     İslam Medeniyeti en çok batıyı etkilemiştir. Bilhassa Endülüs Emevileri aracılığıyla 

Avrupa’ya taşınmıştır. Pek çok eser Latince’ye tercüme edilmiştir.Haçlı seferleri de önemli 

bir araçtır;batının İslam Medeniyetini tanımasında. Bu sebeple Rönesans’ın gerçek 

öncülerinin Müslümanlar olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bugün batıda bilimsel 

kökenli pek çok Arapça kelime vardır;Latice’ye geçmiş. 16.-17.yüzyıllara kadar batıdaki 

okullarda İbn-i Sina’nın tıp kitapları okutuluyordu.  

İslam Medeniyeti 

      1-Devlet Yönetimi 

      Hz.Muhammed siyasi ,askeri,adli ve idari yetkileri kendinde toplamıştır. 

     Dört Halife Devrinde halifeler seçimle iş başına geldiler. Emevilerle birlikte halifelik 

saltanat halini aldı.Hem din,hem devlet başka- nı idiler. Halifelik 

alametleri;hırka,hutbe,mühür,sikke,asa ve tıraz idi. 

     Hz.Ömer döneminde sınırlar genişleyince yeni müesseselere ihtiyaç duyuldu.Önemli 

merkezlere valiler atandı.Adalet işlerini görmek amacıyla kadılar atandı.Hazine oluşturuldu 

(Beytü’l Mal).Divanü’l Cünd (Ordu Divanı) kuruldu. 

     Emeviler Devrinde merkez teşkilatı genişlemiştir.Yeni görevler ihdas edilmiştir.Posta 

teşkilatı kuruldu. 

     Abbasiler Devri’nde vezirlik önemli bir görev haline geldi. 

 
 2-Din ve İnanış 
     Toplumun büyük çoğunluğu Müslümandı.İslamiyetin kaynağı Kur’an-ı Kerim ve 

sünnetti.Daha sonra icma ve kıyas ortaya çıktı. 

     Gayrimüslimlerden ehl-i kitap olanlar zimmet hukuku çerçevesinde inanışlarını 

sürdürmüşlerdir. 

     3-Sosyal ve İktisadi Hayat  

     Emeviler döneminde halk dört sınıfa ayrılmıştı: 1-Arap asıllılar 2-Mevali (Arap olmayan 

müslümanlar) 3-Zimmiler  4-Köleler 

Abbasiler Devri’nde Arap asıllı Müslümanlarla,Arap asıllı olmayan Müslümanlar eşit hale 

gelmişlerdir. 

     İslamm Devleti’nde iktisadi hayat ticaret,sanayi,tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. 

İslamiyetten önce de ticarete alışık olan Araplar,sınırlar genişleyince daha üyük çaplı ve 

daha uzak bölgelerle yapılmaya başladı.Müslüman tüccarlar Çin’e kadar uzandılar. 

Özellikle üzerinde durulmaya değer bir gelişme de Çin’den Semerkant’a getirilen kağıt 

imali idi.Bağdat’a,oradan Mısır’a uzanan kağıt üretimi İspanya üzerinden Avrupa’ya 

geçmiştir. 

     Sulamanın mümkün olduğu büyük nehirler çevresinde de tarım çok gelişmişti. 

     İslam Devleti’nin önemli gelir kaynakları 

şunlardır:Zekat,ganimet,harac,cizye,öşür,gümrük gelirleri,tuzla , maden,otlak vergileri. 

     İslam Devleti’nde ilk para 694 yılında basılmıştır.(I.Abdülmelik) 

   

4-Yazı,Dil ve Edebiyat 

     İslamdan sonra da şiir ve belagat önemini devam etti.Sadece konuları değişmiştir.İslami 

ağırlıklı bir şiir ve belagat örnekleri verilmiştir.Belagat alanında da Peygamberimiz en önde 

gelen kişi idi.Bu dönemde Peygamberimizin hayatını anlatan siyer ve savaşlarını anlatan 

megazi önemli eserlerdir. 

     I.Abdülmelik zamanında Arapça resmi dil haline gelmiştir.İslamiyeti kabul eden Arap 

olmayan milletler de dinlerinin mukaddes kitabını okuyabilmek için Arap alfabesini 

öğrenmeye başladılar. Böylece Arap alfabesi ve Arapça milletlerarası bir boyut kazandı. 

Zamanla Arapça bilim dili haline geldi.  

 

 

 

 

 

 

 

Şair Ebu Dellame, Abbasi 

Halifesi Mehdi’ye bir kaside 

takdim eder.Halife kasideyi 

pek beğenir: 

-Sana bu kaside için ne caize 

vereyim? 

-Efendim bendeniz bir av 

köpeği isterim. 

-Bu kadar güzel bir 

kasidenin caizesi bir av 

köpeği olur mu? 

-Efendim kulunuz böyle 

istiyor. 

Halife Mehdi bu işe şaşar 

ama, şairi de kırmak 

istemez. 

-Peki istediğin gibi sana bir 

av köpeği versinler. 

-Fakat efendin bendeniz ava 

ne ile gideceğim. 

-Hakkın bi rde at versinler. 

-Ata nasıl bineceğim. 

-Doğru!Güzel bir eğer 

takımı da versinler. 

-Efendim ata kim bakacak. 

-Haklısın bir de köle 

versinler. 

-Ama efendim atı nerede 

barındıracağım? 

-Bir de ahır versinler. 

-Köleyi nerede yatırayım? 

-Bir de ev versinler. 

-Bu kadar halkı ne ile 

doyuracağım. 

-Bin altın da harçlık 

versinler. 

 

Hammad er-Ravi’ye 

sormuşlar: 

-Artık bu ilimlere 

doymayacakmısın? diye 

sorulmuştu. 

Şu cevabı verdi: 

-Ne yapalım, var 

kuvvetimizi harcadık, ilmin 

nihayetini bulamadık. 

 

Batı dillerine geçmiş bazı 

Arapça kelimeler: 
Admiral,Alkohol,Amalgam, 

Arsenal,Artischocke,Atlas, 

Benzin, Benzol, Borax,Cafe, 

Chiffre,Diwan, Dragun, 

Gitarre,Gala,Ingwer,Koffer,

Magazin, Merinoschaff 

,Natron, Orange,Raket, 

Safari,Schirokko,Sterling,Tr

afik,Waran,Zenit,Zucker v.b 

(Avrupa’nın Üzerine Doğan 

İslam Güneşi,Dr.Sigrid 

Hunke 

 

 



 

 

 

5-Bilim ve Sanat  

     Müslümanlar sınırları genişledikçe yeni kültür ve medeniyetlerle komşu oldular.Bu 

çevre medeniyetlerden yararlanarak bilimde büyük gelişmeler meydana geldi.Bu araştırma 

ve merak duygusunun oluşmasında Kur’an-ı Kerim’deki tefekkürü ve araştırmayı isteyen 

ayet-i kerimelerin de büyük payı vardır. Bilhassa Abbasiler Devri’nde El-Me’mun 

döneminde kurulan Beytü’l Hikme’nin Eski Yunan ve Roma eserlerini tercüme etmesi,etkili 

olmuştur. Bunun sonunda tıp,matematik,kimya,fizik,biyoloji,tarih,coğrafya,ilahiyat 

alanlarında pekçok bilim adamı yetişmiştir. 

    İslam Devletlerinde mimari ,Emeviler Devri’nde Bizans’la yarışacak düzeye 

gelmiştir.Abbasiler Devri’nde de güzel sanatlarda gelişmeler devam etti. Binaların iç 

süslemesinde hat sanatından ve arabeskten yararlanılmıştı. 

 

 

Aşağıda verilenlerdeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. 

 

1-Arabistan’da şehirde yaşayanlara ………………..,çöllerde yaşayanlara 

……………………………..denirdi 

2-  Yine bir gün………………………… dağındaki mağarada iken,Cebrail Ona “Ey 

Muhammed!Yaratan Rabbinin adıyla oku !”diyerek Allah(c.c)’ın emirlerini 

bildiriyordu.(610) 

3-Kureyş’in kini ve baskısı yüzünden . Müslümanların bir kısmı Peygamberimizin de 

müsaadesi ile ………………………………………..göç ettiler(615). 

4-Göç eden Mekkeli Müslümanlara………………onlara yardımcı olan Medineli 

Müslümanlara da ………    adı verilmiştir. 

5- ……………………………………Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atılmıştır. 

 

6-…………………… Müslümanların ilk zaferidir. Cesaretlerini ve kendilerine güvenlerini 

artırmıştır. 

7-…………………………………… Müslümanlar ilk yenilgilerini almışlardır. 

Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit düşmüştür 

8-……………………………. teklifi ile Medine’nin açık olan bölümlerine hendekler 

kazarak savunma savaşı yapılmıştır. Başarılı olamayan Mekkeliler geri çekilmek zorunda 

kalmışlardır 

9-…………savaşı Mekkelilerin son kez Medine’ye gelişleridir. Bundan sonra Müslümanlar 

Mekke üzerine gideceklerdir. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valilik Sınavı 

Hz. Ömer halifeliği sırasında 

önemli bir adamı 

vilayetlerinden birine vali 

olarak atamış. Vali adayı 

atamasını almak için 

Hz.Ömer’in odasına 

gelmiş.Hz.Ömer o sırada bir 

çocuğu sevip okşuyormuş. 

Atama kağıdını bekleyen 

vali, çocuğun kim olduğunu 

sormuş ve kimsesiz bir 

yetim olduğunu öğrenince, 

halifeye hayretle bakıp:  

-Aman efendim, benim 

birkaç çocuğum var. Hiç 

birini okşamam, benden öyle 

korkarlar ki gözlerini 

kaldırıp yüzüme bakmaya 

bile cesaret edemezler! 

demiş.  

Hz.Ömer ise o sırada 

memurun getirdiği atama 

emrini hemen yırtıp atmış 

ve: 

-Kendi evladına şefkati 

olmayan adamın halka 

merhameti olamaz, diye taş 

yürekli babayı valilikten 

almış...  

 

 

Devasız Dert 

İbn-i Sina’ya bir gün şöyle 

bir soru sorulmuş:  

-Her derdin bir devası vardır 

derler. Dünyada devası 

olmayan dert yok mudur?  

Büyük alim şöyle cevap 

vermiş:  

-Derdin devasızı, iyinin 

kötüye muhtaç olmasıdır! 

 

Bir hikmet erbabı, ilmi 

sevmekle beraber yaşının 

büyük olmasından dolayı 

utanan bir ihtiyara,şu ikazı 

yapmıştı : 

-Ey kişi, ömrünün sonunda, 

ömrünün evvelinden daha 

faziletli bir halde olmaktan 

mı utanıyorsun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumlar 

 

Hz.Ömer Devri 

 

Emeviler Devri 

 

Abbasiler Devri 

………………………

………………………

…………. 

………………………

………………………

………….. 

………………………

………………………

………… 



 

 

10………………………………. Antlaşması ile,Mekkeliler Müslümanları siyasi bir güç 

olarak tanımışlardır 

11-   ……………………………… Medine-Şam ticaretini tehdit etmeleri üzerine Yahudiler 

üzerine yapılmıştır 16- ………………………….. Bizans kuvvetleriyle yapılan ilk savaştır. 

Müslümanlar büyük kayıplar vermiştir. Halid bin Velid fazla zayiat vermeden 

Müslümanları geri çekti. 

12-    ……………… fethiyle Müslümanlar ekonomik olarak güçlendiler. Çünkü ticaretle 

uğraşıyordu. Mekkeliler İslamiyet’i kabul etti. 

13-………………………………..    Bizans’tan bir saldırı geleceği haberi alınması ve 

çevredeki kabilelere bir göz dağı verme düşüncesiyle yapılmıştır. Haberin doğru olmadığı 

anlaşıldığı için seferden dönülmüştür. 

 14-632 yılı başında Hz.Muhammed hayatını gayesine ulaşmış olmanın huzuru ve 

mutluluğu içerisinde,Hac görevini ifa etmek üzere Mekke’ye hareket etti. Buna İslam 

tarihinde “…………………………….” denir. 

15-Hz.Ebubekir’in iki yıllık hilafeti İslamiyetten dönenler ve peygamberlik iddia edenlerle 

mücadeleler içinde geçmiştir.Buna…………………………………….” denir. 

16-………………………..döneminde,yalancı peygamberlerle mücadeleler sırasında pek 

çok hafızın şehit düşmesi üzerine, Hz.Ömer’in  de teklifi ile Kur’an-ı Kerim bir kitap haline 

getirildi. Buna mushaf adı verildi.  

 

17-   …………………………Devri İslamiyetin dağılmasının önlendiği ve derlenip 

toparlandığı  bir dönem olmuştur 

18-.  …………………dönemi geniş fetihler dönemidir 

19-………………………savaşında  Sasani ordusu yenilgiye uğratıldı, Sasani Devleti 

yıkıldı ve İran Müslümanların eline geçti. Böylece Türklerle Müslüman Araplar komşu 

oldular 

20-………………………savaşı ile Bizans ordusu yenilgiye uğratılmış, Kudus dahil Suriye 

kapıları Müslümanlara açılmıştır.  

 

21-655 yılında Finike açıklarında deniz savaşında İmparator Konstans’ın idare ettiği Bizans 

donanmasını mağlup etti.Bu savaşa ……………………deniz savaşı denir.     

22-…………………………………. zamanında Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak,önemli 

merkezlere gönderildi.     

23-……………………………. hilafeti esnasında Suriye valisi Muaviye,Suriye sahillerinde 

ilk İslam donanmasını kurarak Kıbrıs’a (649)ve diğer adalara seferler düzenledi. 

24-…………………………….. halifeliği hep iç karışıklıklarla geçti ve dışarıda fetihler 

yapılamadı. 

25-Hz.Ali ile  Kufe yakınlarında yapılan savaşı Hz.Aişe kaybetti.Hz.Talha ve Zübeyr şehit 

oldu.Bu olaya …………………………………………denir 

 26- Hz. Muaviye, Hz.Ali’nin halifeliğini tanımadı. Bu sebeple aralarında 

…………………Savaşı meydana geldi 

27………………………………………. İslam da ilk ayrılıkların ortaya çıkmasına yol 

açmıştır 

28………………………..Halifelik saltanat halini almıştır 

 

29-……………………. olayı.ile Peygamberimizin torunu,Hz.Ali’nin oğlu Hz.Hüseyin’in 

halife I.Yezit tarafından şehit edilmesi (10 Muharrem 680) Bu olay İslamdaki ayrılıkları 

daha da belirginleştirmiştir.  

30-İslam tarihinde ilk kez   İstanbul ‘un kuşatılması…………………………..devrinde 

gerçekleşti. 

31-İlk paranın  basılması………………………devrinde. gerçekleşti  

32-Arapçanın  resmi dil haline getirilmesi ………………………… devrinde. gerçekleşti 

33- Franklarla yapılan ……………………………….. savaşında mağlup olunmuş ve 

Müslümanların batıdaki sınırlarını belirlemiştir. Bu sınır Pirene dağlarıdır.- 

34-  Emevilerin yıkılışının en önemli sebebi …………………………………………….. 

35- Emevi ailesinden Abdurrahman adındaki kişi kaçarak İspanya’ya geçmiş ve orada 

……………………….Emevi Devletini kurmuştur. 

36-…………………………….en önemli rolü İslam Medeniyetini batıya taşımalarıdır. 

Kurtuba ve Toledo şehirleri  önemli bilim merkezleriydi. 

37-1031 yılında Endülüs Emevi Devleti yıkılınca pek çok küçük devletçik ortaya çıktı. Bu 

devletlere …………………………………….…….denir. 

38-Emevi Hanedanını yıkılmasında .Abbasilerin  

kurulmasında………………………………………ayaklanması etkili olmuştur. 

 

 

 

TARİH YAZLISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: Mushaf nedir? 

Cevap: Kur’an’ın kitap 

haline getirilmesi,yani iki 

kapak arasına alınması. 

Cevap: Serbest bırakılan 

köle. 

Soru: Uhud yenilgisinin 

sebepleri nelerdir? 

Cevap: Uhud dağının 

tepesine 50 okçu 

yerleştirilmişti, bunlara 

peygamberimiz emir 

vermedikçe yerlerinden 

tepinmeyeceklerdi. 

Cevap:Hz.Muhammed 

komutasında bulunan 

askerlere Hz.Muhammed 

emir vermedikçe askerlere 

bulundukları yerden 

kımıldamamlarını 

söylemişti. Fakat top 

başındaki mekkeli 

müşriklerin biraz 

zayıfladığını görünce yendik 

zannedip topların başından 

ayrıldılar. Bu durumdan 

yararlanan mekkeli 

müşrikler topçuları kurşun 

yağmuruna tuttular. Böylece 

müslümanlar yenilmiş 

oldular.   

Soru: Ensar ve Haraç 

kelimelerini birer cümle ile 

açıklayınız. 

Cevap: 

Mekke’den Medine’ye göç 

edenlere “ensar” denir. 

Rüyamda ensarları gördüm. 

Bir kimseden zorla alınan 

para,mülk. 

Ben haraç yemem. 

Soru: Ensar kelimesini bir 

cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Şerefli demek. 

 

Soru:Muhacir kelimesini 

bir cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Göçebe araplara 

Muhacir denir. 

Cevap: İslamiyet devrinde 

Müslüman halkı 

karşılayanlara muhacir denir. 

Cevap: Muhacirleri her 

yerde görebilirsiniz. 

Cevap: Muhacirleşmiş kişi 



 

 

 

39…………………………………… fetihlerden daha çok bir bilim ve kültür devri 

olmuştur. Bilhassa tercüme faaliyetlerine önem verilmiş,Yunan,Hint,İran eserleri Arapça’ya 

çevrilmiştir 

40-Yunan,Hint,İran eserleri Arapça’ya çevirmek için  El-Me’mun tarafından 

.........................................açılmıştır. 

41-Abbasiler ile .Çinliler arasında yapılan ………………….savaşında  Türkler Müslüman 

Arapların yanında yer almışlardır. 

42–İslam tarihinde ilk medreseler,vezirlik ve geniş anlamda divan teşkilatı 

…………………………döneminde  oluşturuldu. 

43-Abbasile………………………………………saldırıları sonucu yıkıldı (1258 

44- İslam Medeniyeti en çok batıyı etkilemiştir.Bilhassa 

……………………………aracılığıyla Avrupa’ya taşınmıştır. 

45- Dört Halife Devrinde halifeler seçimle iş başına geldiler.Bu 

döneme........................................................denir. 

46-………………devrinde  sınırlar genişleyince yeni müesseselere ihtiyaç duyuldu.Önemli 

merkezlere valiler atandı.Adalet işlerini görmek amacıyla kadılar atandı.Hazine oluşturuldu 

(Beytü’l Mal).Divanü’l Cünd (Ordu Divanı) kuruldu. 

47-.................................................................. Devri’nde vezirlik önemli bir görev haline 

geldi 

48-.İslam hukukunun  kaynağı .......................................... 

49- Emeviler döneminde halk dört sınıfa ayrılmıştı: 

................................................................................................. 

50- İslam Devleti’nde ilk para...................................devrinde   basılmıştır. 

51-İslam Devleti’nin önemli gelir kaynakları 

şunlardır:.................................................................................  

52-................................................. zamanında Arapça resmi dil haline gelmiştir  

53- Abbasiler Devri’nde El-Me’mun döneminde kurulan 

.........................................................Eski Yunan ve Roma eserlerini tercüme etmesi,etkili 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Soru: Cizye nedir? 

Cevap: Altın 

Soru: İslam Medeniyeti 

Avrupa’ya nasıl 

taşınmıştır? 

Cevap: Türklerde olan kılıçlı 

tarkanların Avrupa’ya 

şövalye olarak geçmesi. 

Cevap: İbn-i Sina’nın kitap 

çıkarması ve bu kitabın 

Avrupa’da satması. 

Soru: Hanif nedir? 

Cevap: Muhammedin 

savaşlarını dinleyen. 

Soru:Siyer nedir? 

Hz.Muhammed’in hayatını 

anlatan kişi. 

Cevap: Peygamberimizin 

Yahudilerle yaptığı 

antlaşmadır. 

Soru: İspanya hangi 

dönemde fethedilmiştir? 

Cevap: İspanya, Romen 

Diyojen zamanında 

fethedilmiştir. 

Soru: Hariciler kimlerdir? 

Cevap: Hor görülenler. 

Soru: Halife kelimesini bir 

cümle ile açıklayınız. 

Cevap: Görevli kişi( 

arabulucu) 

Soru: Kast Sistemi’nin 

Hintlilere ne gibi etkileri 

olmuştur? 

Cevap:Hintlilerin kendilerini 

mal gibi görmesine yol 

açmıştır. Yani (sınıflara 

ayrılmalarından hoşnut 

olmamalarıdır.) 

Soru: Kerbela olayı 

nedir?Önemi nedir? 

Cevap: Mekke’de bulunan 

putperestlere Hz. Hasan 

Hüseyin’i ve peygamberi-

mizin ailesini bir yemeğe 

davet etmişlerdir. Fakat bu 

müslümanlar için hazırlan-

mış bir pusu idi. Müslüman-

lar ile putperestler arasında 

büyük bir çatışma olmuş ve 

Hasan Hüseyin’in başını 

kesmişlerdir. 
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Emeviler Devri 

Olayları 



  

1. İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir 

mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap 

sanatı ve üslubu doğmuştur. 

Bu kültürel gelişmeyi sağlayan baslıca etken 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çok tanrılı dinler 

B) Eski Arap uygarlığı 

c) Arap. Çin ilişkileri 

D) Fethedilen ülkelerin kültürleri 

E) Hellen uygarlığı 

(1986 -ÖSS) 

2. İslamiyet’ten önce Mekke’yi  ziyarete gelen 

Araplar,kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, 

eğlenceler ve spor karsılaş-maları düzenlerler, sonra da 

Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek  

bir sonuç değildir? 

A) Mekke'nin kutsal olduğu 

B) Arapların ticarete önem verdikleri 

C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları 

D) Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu 

E) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu 

(1987 -ÖSS)   

3. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten 

sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç 

olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir? 

A) Kervan ticaretini sürdürmeleri 

B) Medinelilere karsı Uhud Savası’nı yapmaları 

C) Müslümanlara karsı baskılarını artırmaları 

D) Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye 

çalışmaları 

E) Hz.Muhammed'le Hudeybiye Antlaşması’nı 

imzalamaları 

(1990 - ÖSS) 

4. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, 

savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin 

kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin 

eşit haklara sahip olacağını, diş baskılara karsı birlikte 

hareket 

edileceğini duyurmuştur, 

Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt 

olabilir? 

A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine 

B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna 

C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına 

D) Askerliğin meslek haline getirildiğine 

E) Askeri ve siyasi islerin birbirinden ayrıldığına 

(1992 -ÖSS) 

5. Yeni bir felsefi görüsü veya sanat akimini yaymaya 

çalışanlar gibi Hz.Muhammed de İslam dinini yayarken 

başlangıçta büyük tepkiyle karsılaşmıştır. 

Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir? 

A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur. 

B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur. 

C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar 

geçerlidir. 

D)insan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır. 

E)Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır. 

 (1993 –ÖSS) 

 

 

 

 

6. Hz.Ebubekir döneminde, 

-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış, 

-iç ayaklanmalar bastırılmış, 

-Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman 

olmaları sağlanmıştır. 

Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü 

birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden 

hangisinin bir kanıtıdır? 

A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerden Çıktığının 

B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin 

C) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının 

D) Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun 

E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatin 

yaygınlaştığının 

(1993 - ÖSS) 

7. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş 

kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer 

Müslümanlardan üstün görülmüşlerdir. 

Emeniler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden 

hangisine ortam hazırlamıştır? 

A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına 

B) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılmasına 

C) Kur’un nüshalarının eyaletlere gönderilmesine 

D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yasamasına 

E) Siyasi kargaşaların başlamasına 

(1995 - ÖSS) 

8.Hz.Muhammed döneminde, İslamiyet’i yeni kabul 

etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını 

canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu 

yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, 

Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, 

kabartma ve heykellerle süslenmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti’nin 

kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman 

içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin 

nedenlerinden biridir? 

A)Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle 

ilişkiye girilmesi      

B)İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması 

C)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması    

D)İslamiyet'te ayrılıkların başlaması     

E)Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline 

getirilmesi     

            (1996-ÖSS) 

 

9-Türk - İslam uygarlığında aşağıdakilerden 

hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve 

nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili 

olmuştur? 

A) Yazı (hat) sanatı 

B) Duvar çiniciliği 

C) Resim ve heykelcilik 

D) Figürlü plastik sanatı 

E) Minyatür sanatı 

(1986 -ÖSS) 

10. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talaş 

Savası’nın dünya kültür tarihi açısından en önemli 

sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bati Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması 

B) Karlukların bağımsız devlet olmaları 

C) Türk - Arap mücadelesinin sona ermesi 

D) Kağıt üretiminin Çin'in dışında da yaygınlaşması 

E) Türklerin İslam dinini yakından tanımaları 

(1990 -ÖSS) 

 



 

11. Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan 

filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra 

Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında 

önemli bir etken olmuştur. 

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır. 

B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında 

Avrupa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardı. 

C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağ’daki Avrupa 

düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler. 

D) Ortaçağ’da Müslüman -Hıristiyan çatışması sona 

ermiştir. 

E) İslamiyet bilime, pozitif ve akilci düşünceye karsı 

değildir. 

(1994 - ÖSS) 

 

12. İslam dünyasının ünlü bilginlerinden ibni Sina'nin 

"Kanun“ adli eseri Batılılar tarafından onbeş defa Latince 

ye çevrilerek tip öğretiminde kullanılmıştır. 

Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini 

doğrulamaz? 

A) İslam dini, bilimsel gelişmelere açıktır. 

B) Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri 

vardır. 

C) Tip alanında da İslam bilgini yetişmiştir. 

D) Pozitif bilimler İslamiyet'le birlikte doğmuştur. 

E) Bati dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır. 

(1995 - ÖSS) 

13.Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali  

görevlerin yanı sıra askeri alanda da önemli görevler  

vermişlerdir.  

     Yalnız bu bilgiye dayanarak, 

I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür 

etkileşimi artmıştır. 

II. Türkler askerlik görevi ile tanışmışlardır. 

III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası 

uygulamamıştır. 

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız       B) Yalnız II  C) Yalnız III 

D) I ve III    E) I,II ve III   

 

                                                                       2003 

   14. Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı’nda esir 

alınan 

Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma 

öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt 

olabilir? 
A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu 

B) Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammet’in yönettiği 

C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu 

D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk başarısı 

olduğu 

E) Okuma yazmaya önem verildiği                       

2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde        

üstünlük kurma çabası Emeviler zamanında en üst 

düzeye 

ulaşmıştır. Bu duruma tepki olarak Emeviler 

zamanında başlayan, Abbasiler zamanında güçlenen 

ve İslam dünyasının çeşitli halklarının kendi kimlik 

arayışlarını kamçılayan “Şuubiye” adı verilen bir 

akım doğmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu akımın 

sonuçlarından 

biri olduğu savunulamaz? 
A) İslam ülkelerinde farklı kültürlerin gelişmesi 

B) Halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip 

çıkması 

C) Müslüman halklar arasında sürtüşmelerin çıkması 

D) İslamiyet’in yayılmasının hızlanması 

E) Halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar 

yapılması 

2005 

16. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına 

kadar,İslam    ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin 

diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde 

resmi dilin Arapça olmasını istemiştir. 

Abdülmelik’in bu tutumunun, 
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması, 

II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının 

daralması, 

III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin 

önlenmesi 

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı 

savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III                                

 2006-1 

 

        17. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın   

çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.  

Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların 

çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?  
A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması  

B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet ör-

gütlenmesinin dışında kalmak istemesi  

C) Devlet başkanının değişmesi  

D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât 

vergisine karşı çıkması  

E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya 

getirilip toplanmamış olması    

2007-1 

 

18. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin 

büyük katkıları vardır.  

Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en 

büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından 

hangisi sağlamıştır?  
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi  

D) Gazali E) İbni Sina    

 2007-2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2  25 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          

 

Soldan Sağa: 1- Emevilerden sonra Bağdat başkent olmak üzere kurulan ve İlhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından 

yıkılan İslam Devleti – Dört Halife döneminden sonra kurulan, halifeliğin saltanat haline geldiği, ırkçı bir politika izleyen ve 

Abbasiler tarafından yıkılan devlet – Bir bayan ismi 2 – Hz. Hüseyin’in Hz. Muaviye’nin oğlu  Yezit döneminde şehit 

edildiği olay – İnleme – Batınilerin faaliyetlerini yürüttükleri ve Hülagü Han tarafından ele geçirilen müstahkem kale – İri, 

gürbüz çocuk – 3- Bir ağaç türü – Sırlar – İspanya’yı fetheden komutan – Lidyalıların başkenti  4- Banmaktan emir – Bir 

göreve getirmek – Tersi, bir organımız – Birinci tekil şahıs zamiri – Bir hükümdarlık unvanı  5- Bir erkek ismi – İkinci İslam 

halifesi – Bir hükümdarlık unvanı – Tersi, dert, sıkıntı – Kırmızı 6- Ela kelimesinin seslileri – Saçı olmayan – İsim – 

Yoksulluk – Geç olmayan – Aracın hareketini sağlayan parçalardan  7- Kat kelimesinin sessizleri – Kalın uzun tahta parçası – 

Bir haber ajansı – Notada duraklama zamanı – 1453  yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılan devlet  8- “Allah’ın 

Kılıcı”(seyfullah) unvanı verilmiş sahabe- Kraliçe –Osmanlı döneminde bilinmeyen tarihler için kullanılan bir kelime-İle 

kelimesinin seslileri  9- Tersi, bir böcek ilacı markası – Hoş kokulu anlamında bir kelime – Saç teli – Gayret, çaba – Radon 

elementinin sembolü  10- Belirti – Türkiye Atam Enerjisi Kurumu – Bir organ – Kesin – Emevi Devleti’nin kurucusu 11-

Peygamberimizin hayatını anlatan eser – Mekke’den Medine’ye göç eden – Göç etme – Tersi, ülke dışına çıkarken istenen 

belgelerden 12- Eski bir Türk hükümdarlık unvanı – Bir soru eki – Ulamaktan emir – Cet – Eski Mısır’da güneş tanrısı – Bir 

nota – Alparslan döneminde fethedilen Kars’taki kale 13- Bir nota – Üye – Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad tarafından 

fethedilen ve Müslümanların Avrupa’ya ayak basmasına yol açan fetih – Tersi, bir göz rengi 14- Bir organımız – Fatih 

tarafından 1460 yılında fethiyle Bizans’ı diriltme umutlarının söndürüldüğü fetih – Arapça sarhoşluk – Balığı avlamak için 

kullanılan yem  15- Tersi, İtalya’nın başkenti – Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti – Bir dinlenme aracı – Tersi, bir kürk 

hayvanı – Bir nota 16- Sirisyumun simgesi – Adale -Tümör – Baryumun simgesi – Kripton’un simgesi – Fransız krallarının 

çok kullandıkları isimlerden – Bazen 17- Tersi, Yunanistan’ın başkenti – Balık tutmakta kullanılır – Tersi, haya – Bir ağaç 

türü – Bir nota  18- Nehir taşıtı – Tersi, türkü – Mustafa Kemal’in Trablusgarb’ta savaştığı bölgelerden – Mersin’in bir ilçesi 

– Hakimiyet 19- Akıcı olan – Sam kelimesinin sessizleri –Tulu kelimesinin ilk hecesi – Çayın kıvama gelmesi – Dişin 

iltihaplanması 20– Sodyumun simgesi – Ayılmaktan emir – Tersi, gerçek – Kabe’nin bulunduğu şehir 21- Tersi, Kur’an’da 

bir sure – En kısa zaman dilimi – Sav kelimesinin sessizleri – Peygamberimizin 628 yılında Mekke’li müşriklerle yaptığı 

antlaşma – Ateş 22- Tersi, kargaşa ortamı – Fatih zamanında yapılan Kırım seferi ile ele geçirilen ve İstanbul antlaşması ile 

Rusya’ya bıraktığımız kale – İnanma,inanç – Daş kelimesinin sessizleri – Birbirine dokunma 23- Hz. Ali ile Hz. Muaviye 

arasında yapılan savaş – Bir damar çeşidi –Gelecek –Ünlü Türk matematikçisi 24- Lisans Üstü Eğitim Sınavı – Utanma 

duygusu –Çok olmayan – Misak,yemin – Tersi, Ofiste resim programı -  Peygamberimizi öven şiirler 25- Bayan –  

732 yılında Emevilerle Franklar arasında meydana gelen ve Müslümanların batıdaki son ilerleyiş noktalarını belirleyen savaş 

– Muhtar,yarı bağımsız – Tersi, halk arasında entelektüel  



 

Yukarıdan Aşağıya: 1-Medinelilerin Peygamberimize biat ettikleri yer – 636 yılında Sasani ordusunun yenilgiye uğratıldığı 

ve Irak’ın fethedildiği savaş – Nihavent Savaşı (642) ile Hz. Ömer döneminde yıkılan devlet – Tersi, adale 2- Bekarlık – 

Müsaade – Kıbrıs’ta bir şehir – Yurt, vatan  3- Kalın örtü – Tersi, inleme – Sevgili – Tersi, dördüncü İslam halifesi – 

Tersi,kabaca yanından kovma 4- Araçlarda bir fren çeşidi – Büyük firmaların ortak hareketi ile oluşan şirket – Ölümü ifade 

eden bir halk deyişi – Tersi,Selçuklulara da başkentlik yapmış İran’da bir şehir 5- Eski dilde kılıç – Kalmaktan emir – 

Utanma duygusu – Bir peynir çeşidi – Utanma duygusu – Eski döneminde kullanılan bir tedavi yöntemi  6- Den, e kadar 

anlamında kullanılan kelime – Sözcük – Bir yağış türü – Sıcaklık – Sodyumun simgesi 7-Bir nota  -Ladik olup olmadığının 

sorusu –Tersi, İskitler – Mal kelimesinin sessizleri – Rapor kelimesinin kısaltması  8- Tersi, mavera –Seviye Belirleme 

Sınavı- Akıl – Tersi, serbest bırakma  9- Mısır’da güneş tanrısı –Gözleri görmeyen – İnleme, ağlama –Avrupa Ekonomik 

Topluluğu – Tersi, yurt  10- Türk- İslam Devletleri zamanında yaşamış bir bilim adamı – Pek güzel – Abbasi Halifesini 

Büveyhoğullarının baskısından kurtaran Büyük Selçuklu hükümdarı – Osmanlı Devleti’nde kadının yönettiği  yönetim birimi  

11- Sarmaktan mir – Yemek niyetiyle hayvan öldürme – Tersi, bir çamaşır suyu markası – Şehirleri koruyan kalın duvarlar – 

Notada duraklama işareti 12- Almanya’nın eski para birimi – İlaveli – Farsça’da dudak – Göçebe Araplar – Kamer 13- Bir 

göz rengi – Yas tutan – Mısır’da güneş tanrısı – Beytullah, Mekke’de bulunan Müslümanlarca kutsal sayılan mabet – 

Rütbesiz asker – Anlam 14- Canlı , var olan – Evvel – Lübnan bölgesinde Fenikeliler tarafından kurulan şehir devletlerinden 

– Adem oğlu – Kabaca evet 15- Simge, sembol – Tersi, Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda savaştığı cephelerden – 

Tersi, top oynanan alan – Bir cismin kısa tarafı – Balkanlarda bir nehir 16- Bir peygamber – Gelecek – Eskiden müzik 

eserlerinin çalındığı araç – Utanma duygusu – Titiz kelimesinin sessizleri 17- Yunanistan’la aramızda meydana gelen 

mübadele anlaşmazlığı – Bir görevi yerine getirme, bir müzik parçasını çalma – Bir ay  – Peygamberimizin kabrinin 

bulunduğu şehir  18- Bir nota – Hint hükümdarı –Katlı yatak – Peygamberimiz döneminde Mekke’de hakim olan kavim – 

Tersi, Rize kelimesinin ilk hecesi 19- Tersi, delil – Bir tür marmelat – Varların tersi  - Kab kelimesinin sessizleri – Allah’ın 

isimlerinden 20- Bir kömür türü – Tersi, kalın sesli – Yemek yapılan oda – Akıl – İnternet üzerinden okunan kitap  21- 

Rütbesiz asker – Hz. İbrahim dinine inanan kimse – Bir bayan ismi – Ata takılır 22- Gözlem – Dağın en yüksek bölümü – 

Fasıla – Bir bayan ismi 23- İnanma, inanç – Bir haber ajansı – Kavgalı – Kabak kelimesin sessizleri –Serbest bırakma , 

kölelikten bırakma 24- Tersi, bir şeye bağlanma – Tersi, Güney Amerika’daki medeniyetlerden – Bir kez daha – Nehir aracı – 

Üçüncü İslam halifesi  25- İspanya’da Emeviler tarafından kurulan devlet – Sasani Devleti’nin yıkıldığı savaş – Tersi, 

Hititlere eskiden verilen isim 

 

 

 

VEDA HUTBESİ 

 

 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse 
saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. 

Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür. "  

Ey Nâs!  
 

Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha berâber 
olamayacağım.  

İnsanlar! 
 

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir 
ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden masûndur.  

Ashâbım! 
 

Yarın rabbınıza kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra 
eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara 

bildirsinler. Olabilir ki, bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiş olur.  

Ashâbım!  
 

Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin . Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat 
aldığınız borcun aslını ödemek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle bundan böyle 
fâizcilik yasaktır. Câhiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de 

Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın fâiz alacağıdır.  

Ashâbım!  
 

Câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttalib'in 
torunu (amcalarımdan Hâris'in oğlu) Rabîanın kan davasıdır.  



Ey Nâs! 
 

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emâneti 
olarak aldınız. Onların nâmus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde 

hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve şerefinizi 
kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığınız kimseleri âile yuvanıza alırlarsa, onları 

hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe göre her türlü (meşru ihtiyaçlarını), 
yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.  

Mü'minler!  
 

Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emânetler, Allah'ın kitabı 
Kur'ân ve O'nun Peygamberinin sünnetidir.  

Ey Nâs!  
 

Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü duruma dönmüştür. Bir yıl, l2 aydır. 
bunlardan 4'ü Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep hürmetli aylardır.  

Ashâbım!  
 

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfûz ve saltanatını kurma gücünü ebedî olarak kaybetmiştir. Fakat 
size yasakladığım bu şeyler dışında, küçük gördüğünüz şeylerde ona uyarsanız, bu da onu sevindirir. ona cesâret 

verir. Dininizi korumak için bunlardan da uzak kalınız.  

Mü'minler!  
 

Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbınız birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan 
yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. 

Müslüman müslümanın kardeşidir. Böylece bütün müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, 
başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı 

vardır. Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler. 

 

Ey Nâs! 
 

Cenâb-ı Hak Kur'an da her hak sahibine hakkını vermiştir. Mirâsçı için ayrıca vasiyyet etmeye gerek yoktur. Çocuk 
kimin döşeğinde doğmuşsa, ona âittir. Zina eden için ise mahrûmiyet vardır. Babasından başkasına soy (neseb) 
iddiâsına kalkışan soysuz, yahut efendisinden başkasına intisâba yeltenen nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin 
lânetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın. Cenâb-ı Hak böylesi insanların ne tevbelerini ne de adâlet ve 

şâhitliklerini kabûl eder.  

Ashabım!  
 

Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin, âmirlerinize itaat 
edin. Böylece Rabbınızın Cennetine girersiniz. 

Ey Nâs!  
 

Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashâbı kiram:  

Allah'ın dinini teblîg ettin, vazîfeni hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şehadet ederiz, 
dediler.  

 
Rasûlüllah (s.a.s.) mübarek şehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemâat üzerine çevirip indirdikten sonra üç 

defa:  

Şâhid ol Yâ Rab!  
 

Şâhid ol Yâ Rab!  
 

Şâhid ol Yâ Rab!  
 

buyurdu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

KURTUBA CAMİİ 

Kurtuba Camii (İspanyolcada Arapça دجسم "Mescit" kelimesinden türemiş Mezquita adıyla bilinir) İspanya'nın 

Cordoba şehrinde sonradan kiliseye çevrilmiş olan camidir. Endülüs Emevilerinin başkenti Kurtuba'da 600 cami vardır. 

Bu camilerin en anıtsal ve ihtişamlısı Kurtuba Camii'dir. Vadil-Kebir nehri kenarındaki caminin temelini 786'da I. 

Abdurrahman atmıştır.Caminin kare minaresinin kenarları 8.48 m'dir. Kubbe sisteminde üst üste binen kemerlerde 

kırmızı beyaz mermer kullanılmıştır. Cami içinde 1293 sütun vardır (Özkeçeci, 2006:247). Bu ulu cami bugün Cordoba 

Katedrali'dir.Oymalı mermer mihrabı bütün camiler içinde en güzel mihraplardandır. Duvarlarda kufi yazılar lacivert 

zemine altınla yazılmıştır. Minber, pek çok fildişi parçayla, değerli taşlardan altın çivilerle yapılmıştır.İspanya'nın 

Cordoba (Kurtuba) şehrinde, şehrin ortasından geçen Guadalquivir (Vad'il Kebir) ırmağının kenarında bulunan Kurtuba 

Camii dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biridir. 

        Abdurrahman I tarafından yaptırılan ve 785 yılında inşaasına başlanan caminin yapımı bir yılda tamamlanmıştır. İlk 

yapıldığındaki büyüklüğü 75 metre eninde ve 100 metre boyundaydı. Daha sonraki hükümdarlar camiyi çeşitli 

eklemelerle büyüttüler. 833 yılında, Abdurrahman II, doğu ve batı taraflarına birer sahın ekleyerek sahınların sayısını 

11'e çıkardı. 961 yılında II. Hakem, camiye 11 sahın ve 11 kemer daha ekleyerek uzunluğu 47,5 metreye çıkardı. Bu 

ilaveler ilk şekli bozmadan, aynı üslupta yapılmıştır.Bu eklemelerden sonra mabet 175 metre uzunlukta, 134 metre 

genişlikte muazzam bir yapıya dönüştü. Caminin çevresinde 12,20 metre yükseklikte kalın bir duvar vardır. Dünyadaki 

en fazla sütuna sahip olan mabet, Kurtuba Camii'dir. Sütunlardan oluşan 19 paralel yol, bu doğrultya dik 36 adet yolu dik 

açıyla keser. 850 adet olan sütunların çoğu granitten, bazıları da çeşitli taşlardan yapılmıştır. Sütunlar, tuğlalardan ve 

beyaz taşlardan meydana gelen kemerleri destekler. 

     Kurtuba Camii'nin en güzel kısmı mihrabı ve minberidir. Mihrap at nalı şeklindedir. Mihrap kemerinin dayandığı 

sütunlar eşsiz güzelliktedir. Kurtuba Camii Kemerleri 

     Caminin dış süsleri çok zarar görmüş olmasına rağmen iç süsleri hala göz kamaştırıcıdır. Mabedin bir diğer özelliği de 

kemerlerin iki katlı olmasıdır ve bu özellik yalnız bu camide bulunmaktadır. 

      Kurtuba Camii, 1523'te katedrale çevrilmiştir ve çeşitli ilaveler yapılmıştır. Fakat bu arada orta kısımlardan 63 adet 

çok güzel sütun kaldırılmıştır. Bu harika eserdeki mimari özellik, kendisinden sonraki pek çok esere örnek olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyolca
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http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCl%C3%BCs_Emevi_Devleti
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Cordoba
http://tr.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhamra Sarayı -Kurtuba 

 

 

ELHAMRA SARAYI 

Girift bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı sayısız odalar ve salonlar, bu mekanların arasında yer 

alan avlular, ferahlatıcı yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçelerden ibarettir. Ama tüm bu mekanlar 

belli bir ahenk içinde dizilmiş, rahatsız edici olmayan geçişlerle birbirine bağlanmış bir düzene sahiptir. Bu düzen, Yahya 

Kemal Beyatlı'nın İspanya'daki elçilik görevi sırasında (1929) kaleme aldığı satırlarda şöyle özetlenir: 

... Elhamra'ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken hârikulâde bir mekan içine girileceğinin farkına bile varılmıyor. 

Girdikten sonra bir alemden başka bir aleme geçmiş, sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım, 

öylesine bir hayret içindeydim. Bu şaşkınlık daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sülüs 

bir yazı sarmaşığı gülümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış; nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların 

derinliklerine kadar her tarafı örtmüş, ama her taraf yine de bembeyaz görünüyor.  

Saray içindeki tüm oda ve salonları çepeçevre dolaşan bir sözcük, dünyanın bu en nazenin, ortaçağın en ünlü, 

Endülüs'teki 780 yıllık İslam hakimiyetinin de en önemli sarayı sayılan Elhamra'nın sırrını adeta özetleyen Arapça bir 

cümledir. Tüm Elhamra’ ya damgasını vuran bu tılsımlı sözcük, " Allah'tan başka galip yoktur" anlamını taşır. Bu 

bakımdan Elhamra, Allah'ın tek galip olduğunu tüm dünyaya haykıran bir saraydır ve dünyanın hiçbir yerinde Allah 

adını bu kadar çok zikreden sütun, kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray bulmak mümkün değildir. 

Saray mevcut haliyle halen göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasına rağmen, buranın çok uzun yıllar kendi kaderine terk 

edildiği, adeta dilencilerin ve evsiz barksız insanların barınak yeri haline geldiği bilinmektedir. Bu dönemde 

bakımsızlıktan dolayı bazı yerlerde duvar kabartma süsleri dökülmüş, hor kullanmadan dolayı kapı ve pencereler tahrip 

olmuştur. Öyle ki, bekçilik yapan bir ailenin korumasına teslim edilen sarayın bahçesine, ilgisizlikten dolayı gecekondu 

misali kaçak evler bile yapılmıştır. Sarayın Mexuar denen idari bölümü avlusunun bir zamanlar koyun ağılı olarak 

kullanıldığı, yine bu bölümün arka kısmında kapel haline çevrilen ibadethaneye geçiş için bir duvarın yıkılarak kapı 

haline dönüştürüldüğü bilinmektedir. Sarayın harem kısmındaki bir oda ise 1829 yılında Washington Irwing'in ikametine 

tahsis edilmiş ve Amerikalı yazar bu odada Elhamra ile ilgili anılarını kaleme almıştır. Granada'nın 1492 yılında 

düşüşünden sonra 5. Carlos sarayının yapımı için Elhamra'nın bir kısmının yıkıldığı bilinmektedir. Bu yıkılan bölümlerin 

neler olduğu, bu yıkımla sarayın neler kaybettiği ise hiçbir zaman öğrenilememiştir. 

         Tüm bu olumsuzluklara rağmen Elhamra'nın ayakta kalmak için zamana karşı başarıyla direndiği söylenebilir. 19. 

yy sonunda başlayan restorasyon çalışmaları 20. yy.da, özellikle yabancı ziyaretçilerin artışı sonucu hız kazanmış, eksik 

yönleri olsa da, sarayın yavaş yavaş eski ihtişamına kavuşmasına sebep olmuştur. İspanyol makamlarının restorasyonda 

süslemelerin aslına ve obje fonksiyonlarına mümkün olduğunca sadık kalmaya dikkat ettiklerini de özellikle belirtmek 

gerekir. 
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BALIKÇIL KUŞU 

Bir balıkçıl kuşu, göl kenarında,her gün tutabildiği birkaç balıkla geçinip gidiyormuş.  

Gitgide ihtiyarlamış, artık balık tutamaz olmuş. 

Bu gidişle artık açlıktan öleceği muhakkakmış. 

Nihayet gıdasını temin edebilmek için, kurnazca bir çareye başvurmuş.  

Göldeki bir yengece giderek demiş ki; 

"Geçen gün buraya avcılar geldi. 

Göle ağ atacaklarını ve ne kadar balık varsa,hepsini tutacaklarını söylediler. 

Zavallı balıklara yüreğim acıdı.  

Gölde nesilleri kuruyup gidecek" 

Yengeç balıklarla beraber kendisinin de avlanacağını sezerek pür-telaş balıkları tehlikeden haberdar edince, cümlesinin 

aklı başlarından gitmiş.  

Kendilerini kurtarmak için, bir çare aramışlarsa da bulamamışlar.  

 

Düşmanlarından fikir almak gibi aşağılık bir düşünceyle,  

Balıkçıl kuşunun yanına gelmişler.  

 

Kendilerini, bu akibetten kurtarabilmek için neler düşündüğünü sormuşlar. 

Balıkçıl kuşunun "Şurada bir nehir var.  

Oraya taşınırsanız kurtulursunuz." demesi üzerine, geniş nehirde avcıların ağlarından kurtulabileceklerine balıkların aklı 

yatmış. 

Lakin oraya nasıl gidebileceklerdi?  

Bu meselede de bir yol göstermesini düşmanları kuştan rica etmişler. 

Balıkçıl kuşu:  

"Ah, keşke genç olsaydım. Sizi oraya pek kolay taşırdım. Şimdi ihtiyarladım. 

Ne kadar gayret etsem, bir gün de ancak birkaçınızı taşıyabilirim" demiş. 

Balıklar, bu yardımı kendilerinden esirgememesini kendisinden tekrar, tekrar rica etmişler. 

İşi bu raddeye getiren Balıkçıl, her gün birkaç balığı alıyor, nehire diye ormana götürüp afiyetle yiyormuş.  

Göldeki balıklar ise giden arkadaşlarının o büyük nehirde rahat bir şekilde yaşadıklarına dair Balıkçılın verdiği haberi 

alıyorlar ve çok seviniyorlarmış!. 

Kaynak : Kelile ve Dimme  

Yazan : Beydeba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

İSLAM TARİHİ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 
Soldan Sağa: 1-Hz.Muhammed’in (s.a.v) dedesi – Bir nota 2- Bir yapıştırıcı markası – Eski dilde şaka 3- 

Medinelilerin peygamberimize biat ettikleri yer – Ters, bir bayan ismi – Arabistan’da eskiden kullanılan bir 

dil 4- Peygamberimizin kazandığı ilk zafer – Bir çoğul eki 5- Tersi, bir nota – Kısaca bakınız – Hububat, 

buğday ve arpa cinsi bitkilere verilen ad 6- İslamiyet öncesi Arabistan’da kurulan devlet – Tümör – Artırma 

7- Türkiye’nin uluslar arası trafik işareti – Allah’ın (c.c) esirgemesi,yardımı – Eski dilde köpek 8- Eklemek, 

ilave etmek – Komşu bir devlet 9- Yemeklere kattığımız hoş kokulu bir bitki – Ölümden sonraki alem – 

Tersi,cerahat 10- Kısaca Kara Kuvvetleri – Hz.Ömer döneminde 636 yılında Sasani Devleti ile yapılan savaş 

11- İrlanda Kurtuluş Örgütü – Tersi, Yüce Allah’ın insanlarla birlikte kendisine ibadet etmek için yarattığı 

görünmeyen varlık – Bir geyik türü 12- Pas – Farsça’da yeni 13- İslam tarihinde üçüncü halife – Tersi, 

kesilmiş olan  - Kuzu sesi 14- Hz. Ali döneminde Hz.Muaviye ile yapılan savaş – Peygamberimizin hicret 

ettiği yer 15- Hz.İsa’dan önce – Hz.Ali döneminde Hz.Aişe ile yaşanan olay – Tersi, sıkıntı  

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- İslamiyet’in ortaya çıktığı yarımada – Osmiyum’un simgesi 2-Pantolona takılır – 

Tersi, Hz.Ömer döneminde fethedilen ülkelerden 3- İsim – Eski Güney Amerika medeniyetlerinden – 

Mazhar- Fuat – Özkan üçlüsü 4- Bir acı bitki – İlave – Katışıksız 5- Hakimiyet, güç – Eski dilde kırmızı – 

Tersi,kama’nın kılıfı 6- Bir soru eki – İnleme – Bir cins değerli taş 7- Peygamberimizin ilk kaybettiği savaş – 

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar 8- Sporda bir üst kademeye çıkma – Tersi, istek – Kuzu 9- 

Donmuş su – Geçmiş olayları inceleyen bilim dalı – Kötü,fena 10- Tersi, bir göz rengi – Deriden yapılıp, 

ayağa girilen bir cins çarık – Ramazan’da yapılan bir ekmek çeşidi 11- Bir nota – Yüce Allah’ın bir ismi – 

Atılgan olan – Silmekten emir 12- Verme,ödeme – Büyük – Dost, yakın arkadaş 13- İhtiyar, yaşlı – Uçucu bir 

madde – Tersi, bir tane 14- Yalıyar – Tersi, İran’ın uluslar arası plaka işareti – En kısa zaman dilimi 15- 

Gökyüzü – Aktif, dinamik –II.Beyazıt’la taht mücadelesine giren Fatih Sultan Mehmet’in oğlu 16- Cennet 

bağları – Sasani Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanan Hz. Ömer devri savaşı (642) 

 

 

“1300’lü yıllarda Gırnata (Granada)’da Yusuf Ebu’l Hallac tarafından yaptırılan, bir üniversitenin giriş 

kapılarından birinin nefis kitabesinde şunlar okunmaktadır; 

“Dünya hayatı şu dört şey üzerinde dayanıp durur.” 
1-Hikmet sahiplerinin taşıdığı ilim;  2-Yetkili kimselerin göstereceği adalet;  3-İyi ve salih kimselerin duası; 

4-Yiğitlerin cesareti; 

 

 



 

 

 

 

İSLAM TARİHİ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 

Soldan Sağa:1- İspanya’da kurulan Emevi Devleti – Tıp alanında ünlü bilim adamının ikinci adı 2- 

Emevilerin kurucusu – Tersi, tatlı yiyecek 3- İlaç – Tersi, kuzu sesi- Tersi, bromun simgesi 4- Tersi, 

ihtiyaç için hayvan öldürme işi – Tersi, bir gezegen – Acele olması gereken 5- Hayvan barınağı – 

Tersi, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesine yol açan Emevi halifesi – Bir kürk hayvanı 6- Yardımlaşarak 

iş yapma – Bir nota 7- Yarışmalarda, koşularda her bir bölüm – En kısa zaman dilimi – Kırmızı 8- 

Abbasi halifelerinden Harun………..– Bir bağlaç 9- On bir ayın sultanı – Bir çoğul eki  

 

Yukarıdan Aşağıya:1- Abbasilerden önce kurulmuş kurucusu Hz. Muaviye olan devlet  2- 

Hanefiliğin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi – Vücuttan çıkan bir tür sıvı 3- Tersi, 

isim – Tersi, onda bir oranında alınan vergi  4- Öz olmayan – El bombası o çekilince patlar 5- Tersi, 

vilayet – Gelecek – Uzaklık ifade eder 6- Aza – Dolaylı olarak anlatma 7- Şeb-i Aruz törenlerinde 

dönen kişi  8- Fatih Sultan Mehmet’in oğlu – Hayvan barınağı 9- Peygamberimizin (s.a.v) hayatını 

anlatan eser 10- Vilayet – Vilayet 11- Bir meyve – Ermeni terör örgütü 12- Bağdat merkez olmak 

üzere Ebul Abbas Abdullah tarafından kurulan İslam Devleti.  

 

 

İçimde bir gurur hissettim ve onu öldüreyim dedim.” 
    

Hz.Ömer, hutbe esnasında bir ara, hiç münasebet yokken mevzuu değiştirir: “Ya ömer,der,daha dün baban 

Hattab’ın develerini güden bir çobandın”. Hutbeden iner. Sorarlar: Durup dururken bunu söylemeye sevk eden 

neydi? Cevap verir: “Aklıma halife olduğum geldi.” 

Başka bir gün,sırtında bir çuval dolaşıyordu. Niçin böyle dolaştığını soranlara: “İçimde bir gurur hissettim ve 

onu öldüreyim dedim.” 
    

Allah’ım sen onun yüzünü karart, boynunu kes ve kanını dök 

 

Bir gün Haccaa-ı Zalim şen tabiatlı, temiz itikatlı Kümeyl bin Ziyad’ı ihanet suçuyla, bir azap ve ceza ile bağlatıp 

meclisine getirir ve : 

-Benim hakkımda niçin yakışıksız sözler söyledin ve beddua eyledin ? der. Kümeyl inkar eder. 

  Haccac: 

-Filan bağda, filan ve filanla otururken beni andığınız vakit sen “Allah’ım sen onun yüzünü karart, boynunu kes ve 

kanını dök” demedin mi? 

-Evet, ben o bağda, asma üzerinde, tam karşımda salkım koruk görüp ona baktım ve bu sözleri söyledim. Benim 

muradım koruğun durumu idi. Yoksa mü’minlerin emirine sövmek değildi, der. 

  Haccac’a Kümeyl’in cevabı hoş gelip onu bağışladı. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                            

      İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ      

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 
 

Soldan Sağa : 1- Mekkelilerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıdıkları antlaşma 2- 

Hz.Ömer döneminde Sasanilerin ilk defa yenilgiye uğratıldıkları savaş(636) 3-Peygamberimizin 

ilk savaşı 4- Medinelilerin peygamberimize ilk biatı 5-Hindistan’da temeli eşitsizliğe dayalı sosyal 

bir örgüt 6- Peygamberimiz döneminde Bizans’la yapılan ilk savaş 7- Müslümanların yenilgiye 

uğradıkları ilk savaş 8- Peygamberimize güvenilir anlamında verilen unvan 9-Mekke’den 

Medine’ye göç edenlere yardım eden Medineli Müslümanlar 10- Mekke’den Medine’ye göç 11- 

Kur’an’da bir sure 12- Dört Halife Dönemi’nden sonra kurulan devlet 13- Adaletiyle tanınmış 

ikinci İslam halifesi 14-Peygamberimizin ilk eşi 15- Peygamberimizin sözleri 16- Emevilerin 

Maveraünnehir’e girmesini engelleyen Türgiş hükümdarı 

 

Yukarıdan Aşağıya: 1- Abbasiler devrinde çıkan dini ve siyasi özellikli bir isyan 2- Hz. 

Hüseyin’in I.Yezit tarafından şehit edildiği olay 3- Mekkelilerin son defa Medine üzerine 

geldikleri sefer 4-Emevilerden sonra kurulan,İlhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından 1258 

yılında yıkılan devlet 5-Mekke’nin fethinden sonra çevredeki müşrik kavimlerle yapılan savaş 6- 

Döneminde Kerbela Olayının meydana geldiği Emevi halifesi 7-Peygamberimizin dedesi 8- 

Mekke’yi yöneten kabile 9- Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı fethiyle(711) temeli atılan Abbasi 

Devleti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra (756) İspanya’da kurulan Emevi Devleti 10- Şehirli 

Arap 11- Kast Sistemi’nde pis işlerle uğraştıkları kabul edilen sınıf 12- Peygamberimizin annesi 

13- Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar  

 

 
Bir gün bir sahabi, Allah Resulü’nün huzuruna gelerek cahiliyeye ait bir canavarlığı şöyle dile getirmişti.: “ Ya 

Resulallah!Biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine 

‘Bunu giydir, dayısına götüreceğim ‘dedim. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk hakikaten dayısına gideceğini 

zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya 

bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım derken, sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat 

nasılsa, eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da: ‘Babacığım üzerin tozlandı.’ 

Deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm.” Adam 

bunu anlatırken Allah Resulü ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi “Be adam 

Resulallah’ı hüzün içinde bıraktın” deyince , Efendimiz adama: “Bir daha anlat dedi. Adam hadiseyi bir kere daha 

anlattı. Peygamberimizin gözünden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağıya akıyordu.   
 



TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 
 

Talas Savaşı (751) 

 

Çinlilerle Araplar arasında yapılan savaşta Türkler, Müslüman Arapların yanında yer 

almışlardır.Bu savaştan sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmıştır.Bu savaştan sonra 

kağıt üretimi ilk önce Semerkant’ta daha sonra da Bağdat’ta başlamıştır.Türklerle Araplar 

arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. 

 

Türklerin İslam Dünyasına Hizmetleri 
 

Karışıklık içerisinde bulunan İslam dünyasına Selçuklular çeki düzen vermişlerdir.Haçlı 

saldırılarına karşı İslam dünyası korunmuştur. Gazneli Mahmut tarafından İslamiyet 

Hindistan’a yayılmış ve bugünkü Pakistan devletinin temelleri atılmıştır. Osmanlılar 

tarafından İslamiyet Avrupa’ya yayılmıştır. Bilim ve sanat alanında büyük katkıları 

olmuştur.  

 

Tolunoğulları (868-905) ve İhşidler(935-969) 

 

Mısır ve Suriye’de Abbasilerden ayrılarak kurulmuşlardır. Halkı Arap kurucuları ve asker 

Türklerden oluşuyordu.İlk kurulan devleti Abbasiler, diğerini ise Fatımiler yıkmıştır. 

 

Karahanlılar (840-1212) 

 

İlk Müslüman Türk devletidir.Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.İlk Müslüman 

hükümdarı Satuk Buğra Han’dır. 

999 tarihinde Gaznelilerle birlikte Samanoğulları devletine son verdiler.Maveraünnehir 

bölgesini ele geçirdiler. 

 

Gazneliler (963-1187) 

 

Samanoğulları Devleti’nin Horasan valisi Alp Tigin tarafından kurulmuştur.Sultan 

Mahmut Hindistan’a 17 sefer yaparak, İslamiyetin bu bölgelerde yayılmasını sağlamış ve 

bu-günkü Pakistan Devleti’nin temellerini atmıştır. Sultan Mesut Selçuklularla yaptığı 

Dandanakan Meydan Muharebesi’ni kaybetmiş ve devlet yıkılma sürecine girmiştir. 

Devlet Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187).  

 

 
 

 

 

 

 
ARKADAŞ 

 
Eski Türklerde askerler 

savaşırken arkadan gelecek 

herhangi bir saldırıyı kontrol 

edebilmek için sırtlarını bir 

ağaca, kaya veya taşa vererek 

ok atarlarmış.  

Atalarımız genelde bozkır 

hayatı yaşadıkları için bu sırt 

dayanan nesne genelde bir taş 

veya kaya olurmuş yıllar sonra 

bu sırt dayanan taşın ismi 

ARKA-TAŞ’dan ARKADAŞ 

şeklinde dilimize yerleşmiş ve 

bugün bile güvenebileceğimiz 

bizi arkadan vurmayacak olan 

samimiyetine güvendiğimiz 

kişilere verdiğimiz isimdir. 

 

Valilik Sınavı 
 
Hz. Ömer halifeliği sırasında 

önemli bir adamı 

vilayetlerinden birine vali 

olarak atamış. Vali adayı 

atamasını almak için 

Hz.Ömer’in odasına 

gelmiş.Hz.Ömer o sırada bir 

çocuğu sevip okşuyormuş. 

Atama kağıdını bekleyen vali, 

çocuğun kim olduğunu sormuş 

ve kimsesiz bir yetim 

olduğunu öğrenince, halifeye 

hayretle bakıp:  

-Aman efendim, benim birkaç 

çocuğum var. Hiç birini 

okşamam, benden öyle 

korkarlar ki gözlerini kaldırıp 

yüzüme bakmaya bile cesaret 

edemezler! demiş.  

Hz.Ömer ise o sırada memurun 

getirdiği atama emrini hemen 

yırtıp atmış ve: 

-Kendi evladına şefkati 

olmayan adamın halka 

merhameti olamaz, diye taş 

yürekli babayı valilikten 

almış... 

 

 

 

 

 

 
BÜYÜK SELÇUKLU 

DEVLETİ (1038-1157)  
 

Kuruluşu: Oğuz Yabgu 

Devleti’nden ayrılarak Cent 

şehrine gelerek İslamiyeti 

kabul eden Selçuk Beyden 

ismini almıştır.Horasan 



bölgesine yerleşmeye çalış-tıkları için Gazne hükümdarı Mahmut Selçuk Beyin oğlu 

Arslan Yabgu’yu tutuklatarak hapsetmiştir. Tuğrul ve Çağrı beyler Dandanakan 

Muharebesi’nde Gaznelileri yenerek devletlerini kurmuşlardır. 

 

Tuğrul Bey (1038-1063) 

 

Devletin ilk hükümdarıdır. Dandanakan Meydan Muharebesi’nde Gaznelileri yenerek 

devleti fiilen kurmuştur. Anadolu için ilk ciddi savaş olan Pasinler Savaşı’nda Bizans 

ordusu yenilgiye uğratılmıştır.1054 yılında Anadolu’ya sefer düzenleyerek bazı bölgeleri 

ele geçirmiştir. Bağdat’a iki sefer düzenleyerek Bağdat Abbasi Halifesi’ni Şii 

Büveyhoğullarının baskısından kurtarmıştır. Halifenin siyasi yetkilerini elinden almıştır. 

İbrahim Yınal ayaklanmasını bastırmıştır. 

 
 

 
Alparslan (1063-1072) 

 

1064 yılında çıktığı Anadolu ve Kafkasya seferinde Kars ve Ani kalelerini ele 

geçirdi.  Ağabeyi Kavurt’un isyanını bastırdı. 1071 yılında Bizanslılarla yaptığı 

Malazgirt Savaşı’nı kazanmıştır. Bu savaştan sonra Anadolu’nun 
kapıları Türklere açıldı. seferlerine yol açtı. Anadolu’ da ilk Türk devletleri 

kuruldu.Türkiye tarihi başladı.Anadolu Türkleşmeye başladı.Haçlı seferleri başlatılmıştır. 

Batı Karahanlılar üzerine yaptığı bir sefer sırasında şehit edildi. 

 
Melikşah (1072-1092) 

 

Amcası Kavurt isyanını bastırdı.Batınilerle mücadele etti. Suriye,Anadolu ve Yemen’e 

kadar olan yerleri fethetti. Anadolu tamamen bir Türk yurdu haline geldi. Bağdat Abbasi 

halifesini ziyaret etti. Öldüğünde sınırlar Orta Asya’ dan Marmara ve Akdeniz kıyılarına 

,Kafkaslardan ve Aral gölünden Hint Denizine ve Yemene kadar uzanıyordu.  

 
Sultan Sencer (1119-1157)  
 

1092-1119 yılları arasındaki Fetret dönemine son vererek tahta geçmiştir. 1141 yılında 

Karahıtaylılarla yaptığı Kat-van Savaşı’nda  yenilmiş ve Maveraünnehir’i 

kaybetmiştir.1153 yılında Oğuzlarla yaptığı savaşı kaybetmiş ve esir   düşmüştür. 

Esaretten kurtulduktan bir yıl sonra ölümüyle devlet sona ermiştir. 

 

 

 

 

 

Sultan Alparslan’ın Merv 

şehrindeki türbe kitabesi şu 

şekildedir. “Ey Alparslan’ın 

göklere yükselmiş şan ve 

şöhretini görenler, gelin de 

onun nasıl toz toprak 

olduğunu görün.” 

 

TARİH YAZILISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

“Soru: Türklerin İslamiyete 

hizmetlerini yazınız. 

Cevap: Birçok mescid, minare 

v.b gibi faaliyetler 

yapmışlardır. 

Soru: Türk-İslam 

Devletlerinde yer alan önemli 

divanları yazınız. 

Cevap: Tura divanı,İstifa 

divanı, arz divanı, art divanı, 

şart divanı. 

Soru: Selçuklulara bağlı 

atabeylikler nelerdir? 

Cevap: Zeyekler, Berikler, 

Bektekir beyliği 

Soru: Dandanakan Savaşı^nın 

önemi nedir? 

Cevap: Anadolu’nun Kıbrısı 

Türklere açılmıştır. 

Soru: İstifa Divanının görevi 

nedir? 

Cevap: Devlet adamlarının 

istifa ettiği divandır. 

Soru: Türkler arasında yayılan 

belli başlı tarikatları yazınız. 

Cevap: Hoca Ahmet Yesevi, 

bedevi tarikatı 

Soru: Malazgirt Meydan 

Muharebesi’nin sonuçlarını 

yazınız. 

Cevap: Osmanlılar Çinlileri 

yenilgiye uğrattılar. Çinlilerin 

Osmanlıları Anadolu’dan 

çıkarma umutları kalmadı. 

Soru: Melikşah’ın yaptığı 

faaliyetleri yazınız. 

Cevap: 

 -Bu devirde devletin sınırları 

çok genişledi. 

-Çevresindeki komşuları ondan 

çekiniyorlardı. 

-Genç yaşta ölümü çok 

düşman sevindirdi. 

-Ölümü sonucunda devlet daha 

fazla ayakta kalamadı. 

-Çok cesur bir insandı. 

 



 
 

Harezmşahlar (1157-1220) 

 

Kurucusu Atsız olarak kabul edilmiştir. Daha önceleri Selçuklulara bağlı olarak 

yaşamışlardır. Alaeddin Tekiş Kara-hıtaylıları yenilgiye uğratarak onların gücünü 

kırmıştır. Alaeddin Muhammed zamanında devlet Moğol saldırısı ile karşı karşıya 

kalmıştır.Oğlu Celaleddin Azerbaycan’da devleti yeniden canlandırmaya 

çalışmış,Anadolu topraklarına saldırması dolayısıyla Anadolu Selçuklu Devleti ile 

Yassıçemen Savaşı’nı yapmış ve bu savaşta yenilmiştir.  

 

 
 

 

 

Eyyubiler (1174-1250) 

 

Fatımiler yıkılarak devlet kurulmuştur. Kurucusu Selahaddin-i Eyyubi’dir. Haçlıları 

yenilgiye uğratarak Kudüs’ü ele geçirmiş, bu sebeple İslam dünyasında ün kazanmıştır. 

Selahaddin-i Eyyubi’nin ölümünden sonra devlet dağılmış ve Memluklüler devleti 

yıkmışlardır  

 
Memlükler (1250-1517) 

 

 Eyyubiler yıkılarak kurulmuştur. Moğolları Ayn-ı Calut,Elbistan ve Humus savaşlarında 

yenilgiye uğratarak Suriye’ ye girmelerine engel oldular. Anadolu Türk birliğini 

sağlamalarından sonra Osmanlı Devleti ile araları açıldı. 1516 ve 1517 yıllarında yapılan 

Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Osmanlı Devleti tarafından yıkıldılar.  

 

 

 

Soru: Divan- Lügat’it Türk 

Cevap: Şimdiki Türk Dil 

Kurumu 

Soru:Muhakemetü'l Lügateyn 

nedir? 

Cevap:Önemli davaların 

görüldüğü mahkeme. 

Muhakeme kitabı(sözlüğü) 

karar verilmeyen davalarda bu 

kitap ya da sözlüğe bakılırdı. 

Emir-i Zalime:Zalimliğe 

uğrayanların davalarına bakar. 

Soru: Emir-i Alem 

Cevap: Herkese hükmeden en 

güçlü. Alemin kralı 

 
Sultan Alparslan 27 bin 

askeriyle Bizans topraklarında 

ilerlerken, keşfe gönderdiği 

askerlerden biri huzuruna gelip 

telaşla: “300 bin kişilik 

düşman ordusu bize doğru 

yaklaşıyor!” der. Alparslan hiç 

önemsemeyerek şöyle der: 

“Biz de onlara yaklaşıyoruz!..” 

 

Türk- İslam Devletleri ile 

ilgili önemli kronolojiyi 

yazınız. 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 



Verilen olayların taraflarını yazınız. 

 

Malazgirt savaşı……………………………………………………………………………. 

Dandanakan savaşı…………………………………………………………………………. 

Katvan savaşı……………………………………………………………………………….. 

Yassıçimen savaşı…………………………………………………………………………... 

Hindistan seferi……………………………………………………………………………... 

 

 

Verilenlerin birer önemli rolünü yazınız. 

Satuk Buğra Han………………………………………….. 

Sultan Mahmut……….………………………………… 

Tuğrul Bey………………………………………………… 

Tolunoğlu Ahmet…………………..…………………… 

Alparslan …………………….………………………………… 

Melikşah……………………..………………………………… 

 
Verilenler arasında eşleştirme yapınız. 

Alptigin--------------------------------------------------------------------- Harzemşahlar 

Kutluk Bilge Kül Kağan--------------------------------------------------Büyük Selçuklu Dev. 

Ahmed b. Tolun----------------------------------------------------------- Gazneliler 

Ebubekir Muhammed-----------------------------------------------------Karahanlılar 

Tuğrul Bey-----------------------------------------------------------------Tolunoğulları 

Atsız-------------------------------------------------------------------------İhşidiler 

 
Aşağıda verilen devletlerin  kuruldukları bölgeleri belirtiniz. 

 

Devletler Mısır İran Afganistan B.Türkistan 

Karahanlılar     

Harzemşahlar     

Gazneliler     

B. Selçuklu      

Tolunoğulları     

İhşidiler     

 

Aşağıda verilen  tarihler arasında hangi devletlerin  yaşadıklarını belirtiniz. 

 
Devletler Gazneli Harzemşahlar Tolunoğulları B. Selçuklular Karahanlılar 

840-1212      

963-1187      

1041-1157      

868-905      

1097-1231      

 

 

Verilen gelişmelerin karşılıklarını yazınız. 

 

Anadolu için yapılan ilk savaş  

Selçukluların Bizans ile ilk savaşı  

Türklere vatan kuran savaş  

Büyük Selçuklu dev. kurulması  

Gazneli devletini zayıflatan savaş  

Harzemşahları zayıflatan savaş  

Büyük Selçuklu dev. zayıflatan savaş  

Haçlı seferlerinin başlamasına yol açan savaş  

Kudüs’ün haçlılardan geri alındığı savaş  

 
 

 

 

Napolyon katıldığı savaşı 

kazanmış ve düşman 

ordusunun komutanı esir 

olmuştur. Ancak komutan 

olmasından dolayı ona esir 

değil, misafir muamelesi 

yapmış ve onu akşam 

yemeğinde kendi masasına 

kabul etmiştir. Düşman 

ordusunun komutanı olan 

adamda yenilgiden 

kaynaklanan hazımsızlık söz 

konusudur. Hiç durmadan 

konuşmakta ve yenilgiye kılıf 

aramaktadır. Bunun karşısında 

Napolyon’un tavrı gayet 

sakindir. Napolyon’un bu 

tavrıyla iyice çileden çıkan 

adam adam ,”Biz şerefimiz 

için savaştık, siz para için 

savaştınız!” deyince 

Napolyon’un cevabı gayet 

etkileyicidir. “Elbette... Çünkü 

herkes kendisinde olmayan şey 

için savaşır!”  

 
Hükümleri Kafamızla 

Veririz 

III.Selim Devrinde doğruluğu 

ile tanınmış bir alimi kadı tayin 

etmek isterler. Kadının 

ayağındaki kunduralar eski ve 

yamalı olduğundan kendisini 

sevmeyenlerden biri: 

-Böyle ayağına giyecek bir 

ayakkabısı olmayan adam kadı 

yapılır mı?...diye laf edince, 

kadı ona şu cevabı göndermiş: 

-Kendisine söyleyin . Biz 

hükümlerimizi ayağımızla 

değil, kafamızla veririz.  

 

Ben de yemin edeceğim.  

 

Sadrazam Koca Ragıp Paşa bir 

gün huzuruna çağırdığı 

memurlara : 

-Rüşvet almadığınıza dair 

yemin edebilir misiniz? Diye 

sormuş. 

Hepsi de almadıklarına dair 

yemin etmiş. Fakat şair 

Haşmet suskun kalıyormuş. 

Paşa şaire şöyle demiş: 

-Haşmet! Yemine 

yanaşmıyorsun; rüşvet almışa 

benzersin. 

Haşmet şöyle demiş: 

-Paşa hazretleri, yalan yere 

yemin edenler çatlar derler. 

Bakıyorum, çatlamazlarsa, ben 

de yemin edeceğim.  

 

 



Verilen devletler ile ilgili birer önemli gelişme  belirtiniz. 

 

Karahanlılar…………………………….……………………… 

Büyük Selçuklu Dev……………………………………….. 

Harzemşahlar……………………………………………… 

Tolunoğulları……………………………………………… 

İhşidiler…………………………………………………… 

Gazneliler……………………………………………… 
 

Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

 
Devlet Teşkilatı: Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya'dan Maveraünnehir 

ve Horasan'a gelince bütünüyle İslamiyeti kabul ettiler. Müslüman olmalarıyla eski bozkır 

kültürünün İslama aykırı olmayan müesseselerini sentezleştirdiler. Türk Devlet 

geleneğinin esasını teşkil ettiği Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Sâmânlı, Gazneli ve 

Abbasî devletleri teşkilatlarından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde 

mükemmel bir surette uygulamıştır. . Selçuklularda,kendilerine bir bölgenin yönetimi 

verilen hanedan üyelerine melik denmiştir. Melik-lerin yanlarına tecrübeli devlet 

adamlarından hocalar atanmıştır.Bunlara Atabey denmiştir. Türk-İslam devletlerinde belli 

bir veraset sistemi yoktu.Hanedan üyesi olan herkesin devleti yönetme yetkisi vardı. 

Hükümdar: Töre ve müesseselerin tanıdığı haklarla devletin tek hakimidir. Sultan 

ünvanlı hükümdarlara genellikle Sultanülâzam denilirdi. Türklerdeki Hâkan veya Kağan, 

batıdaki imparator kelimesinin karşılığıdır. Sultan, Türkçe adının yanında İslamî ad da 

taşırdı. Halife tarafından künye ve lakap da verilirdi. Sultan merkezde oturur, ülke 

toprakları hanedan mensuplarınca idare edilirdi. Merkeze bağlı beylik ve atabeglikler 

vardı. Sultanın hakim olduğu ülkelerde adına hutbe okunur ve para basılırdı. Fermanlara 

ve dîvanın kararlarına büyük sultanın imzası yerine tuğra çekilip, tevkiî (nişan) yazılır ve 

emir ondan sonra yürürlüğe girerdi. Harplerde ve devlet ileri gelenleriyle yaptığı 

seyahatlerde, hakimiyet işareti olarak, başının üstünde atlastan veya altın sırmalı 

kadifeden yapılmış çetr (hükümdar şemsiyesi) tutulurdu. Çetre, sultanın ok ve yaydan 

meydana gelen armaları işlenirdi. Hükümdarlık sarayının kapısında veya saltanat 

çadırının önünde, namaz vakitlerinde, günde beş defa nevbet (mehter) çalınırdı. Sultan, 

haftanın belirli günlerinde devlet ileri gelenleriyle yüksek mevkili memur ve 

kumandanları huzuruna kabul edip, ülke meselelerini görüşür ahalinin halinden haberdar 

olurdu. 

Saray Teşkilatı: Sarayda sultanın ailesi ve maiyeti otururdu. Saray teşkilatı ve 

teşrifatçılık, önceleri Oğuz töresine göre yapılırken, sonraları İslamî hüviyet kazandı. 

Sarayda, sultanla dîvanlar arasındaki irtibatı Hâcibü'l-hacib denilen Hâcib sağlar; örfî 

meselelerin hallinde kadıya da yardımcı olurdu. Hâcibler, sultanın güvendiği kişiler 

arasından seçilirdi. 

Emîr-i Candâr: Saray muhafızlarının başı olup, maiyetindeki hassa birlikleriyle sarayın 

ve sultanın emniyetini sağlamakla görevliydi. Silahdar, merasimlerde sultanın silahlarını 

taşırdı ve silahhanedeki muhafızların âmiriydi. 

Emîr-i Alem: Sultanın "Rayet-i Devlet" denilen bayrağını, saltanat sancaklarını taşımak 

ve muhafaza etmekle görevliydi. Emîr-i alemin maiyetinde alemdarlar vardı. Yasacı, 

bayrak ve nevbet takımını muhafaza ve idare ederdi. 

Câmedâr: Sultanın elbiselerinin muhafızıydı. Emîr-i meclis, sultanın ziyafetlerini 

hazırlatıp, teşrifatçılık yapardı. Emîr-i Çeşnigîr, sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra 

hizmetlerini yapan çeşnigirlerin amiriydi. Şerabdar-ı has, sultanın şerbetlerini 

hazırlamakla, haftanın belirli günlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmetle 

görevliydi. Serhenk (Çavuş), törenlerde ve sultanın seyahatlerinde yol açardı. Ayrıca, 

Abdâr, Emîr-i Âhur, Üstadüddâr, Vekîl-i Has, Emîr-i Şikâr, Bazdâr ve Nedimler de 

sarayda vazifeli kişiler arasındaydı. 

 

 

YARATILIŞ 

 

Padişah, oğlunun çok iyi 

yetişmesini istediği için, 

hocalar tutmuş, oğluna her şeyi 

öğretmeye çalışmış, ama 

nafile; çocuğun gözü 

eğlencedeymiş, çalsın sazlar 

oynasın kızlar, gününü gün 

ediyormuş... 

Padişah, bir gün vezirine dert 

yanmış : 

- Ne yaptımsa nafile, o kadar 

hoca tuttum, okuttum, olmadı! 

- Padişahım, çocuğun 

yaradılışında ne varsa o olur, 

neye kabiliyetliyse, onu yapar. 

Hocalar çocuğun kabiliyetini 

geliştirir, tabiatını, yaratılışını 

değiştiremez... 

Padişah kızmış : 

- Yani sana göre eğitimin, 

terbiyenin bir faydası yok mu ? 

- Hiç olmaz mı padişahım,ama 

eğitim, terbiye yaratılışı tam 

değiştirmez! 

Padişah, o gece sarayda bir 

eğlence düzenletmiş, eğlence 

sırasında terbiyeli eğitilmiş 

kediler de gösteri yapmışlar, 

sırtlarında bir tabak, tabakta 

yanan mum dolaşıp 

duruyorlarmış... 

Padişah vezire dönmüş : 

Gör, bak, terbiye, kedileri bile 

ne hale getiriyor! 

Vezir sesini çıkarmamış. Bir 

ay sonra yine saraya çağrılınca, 

bu sefer bir sepette beş, on tane 

fare koyup gitmiş... 

Biraz sonra padişahın terbiyeli, 

eğitilmiş kedileri ortaya 

çıkınca, vezir sepetin kapağını 

açıvermiş. Fareleri gören 

kediler gösteriyi filan unutup 

saldırmışlar, halılar tutuşmuş, 

ortalık birbirine girmiş, vezir 

de yavaşça padişahın kulağına 

fısıldamış : 

- Yaa, işte böyle padişahım, 

terbiye de, eğitim de yaratılışa 

bağlıdır! 

 

 

 

 

 

 



Hükûmet: Büyük dîvan denilen "dîvan-ı saltanat"ta devletin umumi işleri görüşülüp 

yürütülürdü. Selçuklularda büyük dîvandan başka, devletin malî, askerî, adlî ve diğer 

işlerine bakan dîvanlar da vardı. Dîvan başkanı, sultanın mutla vekili olan Sâhib, Sâhib-i 

Dîvan ve Hâce-i Büzürg de denilen vezirdi. Vezir bir tane olup, alâmet olarak destâr 

(sarık) ve altın divit verilirdi. Vezirin dividi, Devâtdâr'da olup, aynı zamanda sır kâtipliği 

de yapardı. 

Selçuklularda, İstifâ dîvanı, malî işlerle ilgilenir, en önemli üyesine Müstevfî denirdi. 

Tuğra dîvanı, ferman, berat, menşur, mektup dahil, yazışmalara tuğra çekerdi. İşraf 

dîvanı; Müşrif-i memâlik de denilen müşrifin âmirliğinde genel teftiş yapardı. Dîvan-ı 

arz'a, Arzü'l-ceyş başkanlık ederdi. Emîr-i ariz de denilen bu zatın başkanlığındaki 

teşkilat, millî savunma hizmetleri ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla vazifeliydi. 

Şehzadelerin yetişmesiyle ilgilenen atabegler, eyalet merkezlerinde güvenlik 

hizmetleriyle ilgilenen ve şıhne (veya şahne) denilen askerî valiler, mülkî idareden mesul 

olan âmiller ve zabıta hizmetleriyle "emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker" (iyiliği 

emredip kötülükten sakındırma) görevini üstlenmiş olan muhtesipler de hükümet teşkilatı 

için de yer alırdı. 

Selçuklular da divanların görevlerini belirtiniz. 

 

Divan-ı Saltanat…………………………………… 

Divan-ı İstifa…………………………………… 

Divan-ı Arz…………………………………… 

Divan-ı İnşa…………………………………… 

Divan-ı İşraf…………………………………… 

Adlî Teşkilat: Adliye; şer'î ve örfî kazâ olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şer'î davalara kadılar 

bakardı. Kâdı'l-kudât denilen baş kadı, Bağdat'ta bulunur, merkezde mahkeme başkanlığı 

yapardı. Baş kadı, diğer kadıları da teftiş ederdi. Kadılar, şer'î davalar, tereke (miras), 

hayrât ve vakıf işlerine bakarlardı. Selçuklu Türkleri, Hanefî mezhebinde olduklarından, 

davalar ve meseleler, bu mezhebin hükümlerine göre halledilirdi. Yanlış bir karar 

verilmişse, öteki kadılar, durumu sultana bildirerek, düzeltme yapılır, hatanın önüne 

geçilirdi. Kadıların yetişmesine çok dikkat edilirdi.Örfî mahkemelerin başında, Emîr-i 

dâd denilen adalet emîri bulunurdu. Bunlar, devlete, kanunlara ve emirlere karşı 

gelenlerin davalarına, siyasî suçlara bakarlardı. Bir nevi olağanüstü mahkemeler demek 

olan Dîvan-ı mezalim'e başkanlık ederlerdi. Kazaskerler (Kadıaskerler), ordu 

mensuplarının davalarına bakardı. Dine aykırı görülen her harekete muhtesip, anında 

müdahale ederdi. Adliye mensupları, bağımsız olup, büyük dîvana ve eyalet dîvanlara 

bağlı değildiler. 

Ordu: Devletin temeli olan ordu, Hassa ordusu ve timarlı sipahilerden meydana eliyordu. 

sarayda özel oarak yetiştirilip, doğrudan sultana bağlı olan Gulamân-ı saray askerleri 

çeşitli milletlerden seçilirdi. Bunlar senede dört defa maaş alırlardı. Hassa ordusu; melik, 

vali, vezir ve diğer yüksek rütbeli devlet memurlarının emri altında, her an harekete hazır 

askerler olup maaşlıydılar.Sipahiler; süvari kuvvetleriydi. Sipahi ordusu mensuplarından 

her biri, ülkenin çeşitli bölgelerinde kendilerine tahsis edilen toprakların (ikta=dirlik) 

gelirlerinden geçimlerini sağlıyordu. Selçuklular, askerî iktalar sayesinde, maaş 

ödemeden bir orduyu beslemiş, mühim bir Türkmen nüfusunu toprağa ve devlete 

bağlayarak iskân etmişti. Bu sayede üretimin artmasını, halk ile hükümet arasında yeni 

askerî ve idarî bir kadronun kurulmasını temin etmişti. Bin süvariden fazla asker besleyen 

ikta sahipleri vardı. Büyük Selçuklularda ordu mevcudu, 400.000'e kadar çıktı. Bunun 

46.000'i merkezde, geri kalanı devletin diğer bölgelerine dağılmış durumdaydı. İkta 

sistemiyle, ülke menfaatlerini âhenkleştirip, kudretli askerî ve idarî teşkilata sahip 

oldular. Aynı sistem, Osmanlıları da etkiledi. Halk arasından Haşer denilen ücretli 

askerler de alınırdı. Ayrıca gönüllü Gâziyân ve çeşitli askerî sınıflar da vardı. Selçuklu 

ordusunun gezici hastaneleri ve Çerge denilen hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak 

ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, harbe, sökü, bozdoğan da denilen topuz, gürz, balta, nacak, 

çekre, zemberek, pala, cevşen (zırh) ve çokal kullanılırdı. Ordunun silahları ülke içinden, 

en iyi malzeme kullanılarak, sanatında pek mahir ustalar tarafından imal edilirdi. Büyük 

Selçuklularda deniz kuvvetleri olmamasına rağmen, bağlı devletlerde vardı. Ordunun 

ihtiyacının karşılanması ve meselelerin halline Dîvanü'l-ceyş bakardı.  

 

BOŞ EL 

 

İbrahim bin Edhem bir gün 

hamamdan çıkarken para 

isterler : 

- Şimdi yok, sonra veririm. 

İlgililer : 

- Paran yoksa hamama 

girmeseydin. deyince, İbrahim 

bin Edhem Hazretleri vecde 

gelir ve düşüp bayılır. Bir süre 

sonra kendine geldiğinde, ne 

oldu diye sorarlar. O da şu 

karşılığı verir : 

- Boş el ile şeytanın evine 

koymuyorlar. Peki amelsiz 

olarak Rahman'ın evine nasıl 

gireriz? 

 

DÜŞÜNÜYORUM 

 

Bir sohbet sırasında Arif 

Nihat; "Düşünüyorum, o halde 

varım." sözünü biraz hatalı 

bulduğunu söylemiş.  

Doğrusunu sormuşlar, şöyle 

cevap vermiş : 

-Düşünülüyorum, o halde 

varım. 

Not : "Düşünüyorum, o halde 

varım." sözünü bir başka 

düşünür "Varım, o halde 

düşünmeliyim." şeklinde 

düzeltmiştir 

 

 

 

Alparslan  

Olaylar 

 

…………………….. 

 

…………………….. 

 

……………………. 



 

Din ve İnanış 

Karahanlılar bilhassa Maveraünnehirde İslamiyeti yaymak için çalışmışlardır. Gazneli 

Mahmut İslamiyeti Hindistan’ da yaymıştır. Siyasi bir nitelik almış olan Şiilik,Mısırda 

Fatımiler tarafından yıkıcı propaganda 

aracı olarak kullanılı-yordu. Irak’taki Büveyhi iktidarı Fatımilerle sıkı bir işbirliği 

içindeydi. His yoluyla Allah’a ulaşmaya çalışan Muta-savvıflar, Tasavvuf yoluyla 

İslamiyeti geniş kitlelere yaymaya çalışıyorlardı. Hoca Ahmet Yesevi ilk Türk-İslam 

mutasavvıfı kabul edilmektedir. İslam ülkeleri, Haçlı Seferleri ve Batınilik tehdidi 

karşısında manevi birliğin sarsıl-ma tehlikesi içindeyken tasavvuf,bu birliği korumak ve 

kuvvetlendirmek gibi sosyal bir ihtiyaca cevap vermiştir. 

Sosyal Hayat: Selçuklularda sınıfsız bir cemiyet hayatı vardı. Sosyal yapı, Ortaçağ 

Avrupası'ndan tamamen ayrıdır. Toplum; Selçuklu hanedanı ve mensupları başta olmak 

üzere askerî ve mülkî rical ile devlet teşkilatı dışında kalan ahaliden meydana geliyorsa 

da, Avrupa'daki gibi sınıf, Hindistan'daki gibi kast sistemi mevcut değildi. Hanedan ve 

devlet ileri gelenlerinin büyük yetkileri olmasına rağmen, şehirde ve köyde yaşayan 

halkın, kanun karşısında hak ve vazifeleri vardı. Şer'î hükümler karşısında herkes eşitti. 

Köylü hür olup, toprağın hâs ve ikta oluşuna göre hükümetin himayesi altında çalışırdı. 

Vergisini verirdi. Mülk, topraklar, veraset yoluyla çocuklara geçerdi. 

İktisadî ve Ticarî Hayat: Selçukluların hakim olduğu Horasan, İran, Irak, Anadolu ve 

diğer Ortadoğu ülkeleri bu devirde, ekonomik bakımdan en yüksek seviyeye çıkarak, 

milletler ve kıtalar arası ticarette köprü görevi görüyordu. Selçuklu ülkesinin her türlü 

ziraî mahsulün yetişmesine müsait iklim, coğrafî ve doğal zenginliklere sahip olması 

sayesinde bol mahsul yetişiyordu. Tahıl sıkıntısı çekilmeyip, o günkü şartlarda fiyatı da 

ucuzdu. Ülke içinde ve dışında, kıtalar ve milletlerarası ticareti emniyetle sağlayan yol ve 

kervansaraylar yapılmıştı. 

Yabancı ülkelerle ticarî anlaşmalar yapılıp, çok düşük gümrük tarifeleriyle ihracat ve 

ithalat teşvik edildi. Karada eşkiyanın ve açık denizlerde korsanların tecavüzlerine 

uğrayan tüccarın zararının, hazineden tazmin edilerek garanti altına alınması ticaretin 

gelişmesinde çok etkili oldu. Devletin tüccara garantisi, her türlü emniyet, huzur ve 

imkânının yanında ayrı bir teşvikti.  

Halkın bir kısmı şehirlerde,bir kısmı köylerde yaşıyordu.Bunun dışında göçebelerde yayla 

ve kışlaklarda yaşıyordu.Şehirlerde asker,memur,esnaf,tüccar,çiftçi gibi halk zümreleri 

vardı. Köylerde çiftçiler vardı. Göçebeler hayvancılık uğraşırlar ve genellikle boylar 

halinde yaşarlardı. Sulama imkanlarının bulunduğu   alanlarda tarım gelişmişti. İpek ve 

Baharat Yolu’nun geçtiği bölgelerde canlı bir ticaret hayatı vardı. Topraklar has,ikta 

,mülk ve vakıf adıyla bölümlere ayrılırdı. 

 

Verilenlerin kimlere bırakıldığını belirtiniz. 

 

Has arazi  

Vakıf arazi  

Mülk arazi  

Haraci arazi  

İkta  arazi  

 

 

 

 

 

 

 

Toplumlar ,gelecekleri ve 
gençleri ile 
ilgilenmezlerse üzüntü ve 
yıkılışları yakındır. 

Konfüçyüs 

Konuşmak ihtiyaç  
olabilir, fakat susmak bir 
sanattır. 

 Madamme De Stael 

 

Bir neslin kaderini önceki 
nesil tayin eder.” 

Konfüçyüs 

Gençlerin yetişmesine 
önem veriniz. Çünkü bu 
yolda en küçük ihmal , 
ülkenin yapısını ve 
istikbalini etkiler.                          

Aristo 

Zaman büyük bir 
öğretmendir; ne yazık ki 
bütün öğrencilerini 
öldürür.  

(Curt Goetz) 

Tahsil ve terbiyesi 
mükemmel olan toplumun 
idaresi kolay, fakat esir 
edilmesi zordur. 

 

"Bilgi olmayan yerde 
cehalet ilim olur." 

 

 GEORGE B. SHAW 

“Bir işin yapılmasını 
istiyorsanız, o işi meşgul 
bir insana verin”  

Churchill 

 

 

 

 

 



Ticaretin gelişmesi, gümrüklerin azlığı, üretimin bolluğu, otlak ve hayvanların çokluğu 

sebebiyle, Selçuklu ülkesinde zenginlik ve refah vardı. Bol buğday, pirinç ve pamuk 

tarımı yapılıyordu. Çok hayvan yetiştirilip diğer ülkelere satılıyordu. Bakır, demir, gümüş 

ve dokuma sanayii için şap madeni çıkarılıyordu. Halı, pamuk ve yünlü dokuma denizci 

örtüleri, ipek kumaşlar, ipek tül ve mendil dokunup ihraç ediliyordu. Kâşihanelerde zarif 

çiniler imal edilip, selçuklu eserlerini süslüyordu. Yapılan ve satılan mallar, sıkı 

kontrolden geçerdi. Her zanaat kolu, bir lonca teşkilatına bağlıydı. Loncalar, meslek ve 

erbabını kontrol altında tutardı. Lonca reisine Ahî, ahîlerin reisine de Ahî Baba denirdi. 

Bu teşkilat daha sonra Osmanlılara geçti. Esnaf ve tüccar mallarının alınıp satıldığı, 

tanıtıldığı, mahallî, millî ve milletlerarası pazarlar kurulurdu. Selçuklular, şeker ve nadide 

eşya alıp, at, halı, ipek ve maden satarlardı. Devletin gelir kaynakları, arazi vergisi olan 

harac, ziraat vergisi olan öşür, iltizam, ganimet, bağlı ve komşu devletlerin hediye ve 

yıllıkları idi. Hayat pahalılığı, yok denecek kadar az olup, 1056 ile 1113 yılları arasındaki 

yetmişbeş senelik fiyat yükselmesinin oranının toplamı yüzde onu geçmemiştir. 

İlim: Selçuklular, İslama tam bağlı, itikatta ve amelde Ehl-i sünnet mezhebine 

mensuptular. Türkler ekseriyetle itikatta Matüridî, amelde Hanefî mezhebindendir. 

Ülkede kısmen de itikatta Eş'arî ve amelde Şafiî ve diğer hak mezhep mensupları da 

vardı. Batınîler gibi sapık fırkalar varsa da, bunlarla âlimlar ve devlet mücadele 

halindeydi. Devlet, ilim ve âlimlerin yanında olup, gelişmesi için bütün imkânlarını 

seferber etmişti. Dinî eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviyeler ülkenin 

her tarafında yaygındı. 

Selçuklu medreselerinde, dinî ve fennî bütün ilimler, konunun mütehassısları tarafından 

okutulurdu. Selçuklular zamanında değerli âlimler yetişip, halâ değerini koruyan orijinal 

eserler yazıldı. Ebü'l-Kasım Abdülkerim Kuşeyrî, Ebu İshak Şirazî, Ebu Meâlî Cüveynî, 

İmam-ı Gazalî, El-Hatîbî, Abdullah-ı Ensarî, Vâhidî, Fahru'l-İslam Pezdevî, Serahsî, 

Yûsuf-i Hemedanî, Şehristânî, İmam-ı Begavî, Kâdı Beydâvî, Abdülkâdir-i Geylanî, 

Nizamülmülk dahil daha pek çok âlim, Büyük Selçuklu ve onlara bağlı devletlerde çok 

hürmet ve himaye görüp, değerli eserler vererek insanlığa hizmet etmişlerdir. 

Selçuklular, İslamî ilimlerin eğitim ve öğretiminin yapıldığı ve zamanın fen bilimlerinin 

öğretildiği çeşitli fakültelere sahip, üniversite mahiyetinde büyük medreseler yaptırdılar. 

En büyüğü, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi olup, İsfehan, Nişabur, Belh, Herat, Basra ve 

Amul'da benzerleri vardı. Buralarda aklî ve naklî bütün ilimler öğretilirdi. Medreselerde, 

mütehassıslarınca okutulan riyaziye (matematik), hey'et (astronomi), hendese (geometri), 

cebir, fizik, kimya sahalarında derin âlimler yetişti. Rasathaneler kurularak, gök 

cisimlerinin hareketleri izlendi ve esaslı takvimler yapıldı. Bu sahalarda, edebî yönüyle de 

tanınan Ömer Hayyam, Muhammed Beyhekî, Ebü'l-Muzaffer İsferâyinî, Vâsıtî, Ahmed 

Tûsî ve daha pek çok âlim yetişip değerli eserler verdiyse de, onüçüncü yüzyılda İslam 

ülkelerindeki Moğol tahribatı sebebiyle, bunlardan faydalanma imkânı büyük ölçüde 

kaybolmuştur. Yazılan pek değerli eserler, Moğolların kanlı çizmeleri altında heba 

olmuştur.  

Karahanlılar her alanda Türkçe kullanmıştır.Gaznelilerde bilim dili Arapça,edebiyat dili 

genel olarak Farsça,yazışmalarda da Farsça kullanılmıştır.Ordu ve saray dili Türkçe 

idiSelçuklu sultan ve devlet adamlarının destek ve himayesiyle kıymetli edebiyatçı ve 

şairler yetişmiştir. Selçuklu sarayında, devlet teşkilatıyla edebiyat çevrelerinde genellikle 

Farsça, medrese çevrelerinde Arapça, Selçuklu hanedanı ve Türkmenler arasında ve 

orduda da Türkçe konuşulup yazılırdı. Nazım ve nesir sahasında kıymetli kitaplarıyla 

tanınan Meşhur Bostan ve Gülistan sahibi Sadi-i Şirazî, Ömer Hayyam, Enverî, Lami-i 

Cürcânî, Ebyurdî, Ezrâkî gibi edip ve şairler, nesir ve nazım eserler verdiler. Gazâ ve 

fetih ruhunu canlı tutan destanî eserler yazdılar. İlmî eserlerde olduğu gibi, edebî eserlerin 

bazıları, Moğol tahribatı sebebiyle ele geçmemiştir.Bu dönemde Kutadgu Bilig,Divan-ı 

Hikmet,Divan-ı Lügat’it Türk,Atebetü’l Hakayık gibi ilk Türk-İslam eserleri yazılmıştır. 

 

Eserlerin hangi devletler döneminde yazıldığını belirtiniz. 

 

Siyasetname…………………………………… 

Kutadgu bilig…………………………………… 

Hint tarihi…………………………………… 

Divan-ı Hikmet ……………………………………                                     

Divanü Lügati’t-Türk ……………………………………                                  

Oğuzname…………………………………… 

 

 HİKMET-71 

Huşlamaydur alimler sizni 

aygan Türki'ni 

Ariflerdin eşitseng açar köngil 

mülkini 

Ayet hadis ma'nası Türki bolsa 

muvafık 

Ma'nasıga yetgenler yerge 

koyar börkini 

Kazı müfti mullalar şeriatda 

râhnı 

Arif âşık alıbdur tarikatnı 

arkını 

Amel kılğan alimler dinimizni 

çırağı 

Burak miner mahşerde egri 

koyar börkini 

Amel kılsa âlimler din u ayın 

yarukı 

Körse bolur alarnı rengi ruyı 

körkini 

Amel kılmay "kâl" ilmin okuy 

bilmey kalğanlar 

Arkasığa köterür kırk eşekni 

yükini 

Hâcemen dep laf urma uşbu 

dünya bîpayan 

Bilemen dep aytma sen 

köngüldegi çirkini 

Rehnemâdur Hace Ahmed 

gülistanı ma'rifet 

Sözler sözi hakikat açar köngül 

mülkini 

Miskin zaif Hace Ahmed yetti 

puştinge rahmet 

Farsi tilini biliben hub aytadur 

Türki'ni 

Divan-ı Hikmet’ten 

  

 



Mimarlık ve Sanat: Selçuklu mimarî ve sanat eserlerinin çoğu birer şaheserdir. Batınîler, 

Moğollar ve asırların tahribatına rağmen kalabilenleri uzmanlarınca halâ hayranlıkla 

incelenmektedir. Selçuklu sarayı, köşk, medrese, cami, mescit, türbe, kümbet, 

kervansaray, ribat, han çarşı, tıp fakültesi mahiyetinde her biri şifa yurdu olan hastane, 

kaplıca, hamam, çeşme, ev, yol, kale, sur, kule, tersaneler ve diğer sosyal, sivil ve askerî 

eserler belli başlı Selçuklu mimarî eserlerini oluşturur. Kitabe, hat, tezhip, süsleme, 

minyatür, çini, halı, kilim ve seccadeler ise Selçuklu eserlerine ayrı bir zenginlik 

kazandırır. Çadır şeklinde yapılan kubbeler de Selçuklu mimarî eserlerinin bir başka 

zarafet ve ihtişam örneğidir. Çadır şeklinde kubbe, türbelerde çok kullanılmıştır. Sultan, 

evliya, âlim, devlet adamları ve hürmete lâyık kişiler adına yapılan muhteşem türbeler, 

ülkenin her tarafında mevcuttu. 

 

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 

İlk Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Beyin, Rey'de Künbed-i Tuğrul, İsfehan, Hemedan 

ve Merv'de diğer sultanların muhteşem türbeleri çok süslü, kıymetli eşya ve mefruşatla 

doluydu. Bağdat'ta İmam-ı Azam Ebu Hanîfe'ye ve Necef'te Hazret-i Ali'nin makamına 

muhteşem türbe ve külliyelerin Sultan Melikşah tarafından yapılması, Selçukluların 

Sahabe-i Kiram, Ehl-i Beyt, âlim ve muhterem zatlara saygılarındandır. Selçuklular, 

Merv, Rey, İsfehan, Hemedan, Bağdat ve Nişabur'da muhteşem saraylar ve camiler inşa 

ettiler. 

İsfehan ve Bağdat'ta rasathaneler kurularak, mîladî Gregorien sisteminden daha sağlam ve 

hassas olan Celalî Takvimi, Sultan Melikşah'ın "Celaleddin" lakabına nisbetle hazırlandı. 

İsfehan ve Bağdat'ta, büyük şehirler de dahil, ülkenin her tarafında şaheser vasıfta büyük 

ve muhteşem camiler yapıldı. Selçuklular zamanında, iki bin kişinin namaz kılabileceği, 

yirmi bin kişinin vaaz dinleyebileceği kadar büyük camiler yapıldıysa da, bu muhteşem 

eserler, Batınîler ve Moğollar tarafından tahrip edilmiştir. Melikşah'ın İsfehan'da 

yaptırdığı Ulu Cami (Mescid-i Cuma), Batınîler tarafından kundaklandı. Yanan beşyüz 

yazma, paha biçilmez Kur'an-ı Kerim dışında cami, bir milyon altın sarfla tamir edildiyse 

de eski halini alamamıştır. 

Han, kervansaray, çeşme, yol, köprü, ribat, hankâh, hamam, cami ve medreseler ülkenin 

her tarafında yaygındı. Selçuklularda hükümetin imar ve inşaat işlerini Emîr-i mîmar 

yönetiminde bir heyet kontrol ve nezaret ederdi. Ayrıca, büyük abidevî eserlerin, 

ihtiyaçları vakıf gelirinden karşılanan, daimî bir mimarları bulunurdu. 

Verilenleri (D) ve (Y) olarak belirleyiniz. 

 

Kutadgu Bilig Türkçe ilk siyasetname kitabıdır.(  ) 

Divanü Lügati’t-Türk Türkçe’nin lehçeleri hakkında bilgi verir.(  )                                 

Gaznelilerin temeli Batı Türkistan’da atılmıştır.(   ) 

Mısır’da  ilk kurulan ilk Türk devleti İhşidiler’dir.(  ) 

Büyük Selçuklu devleti Pasinler savaşından sonra kurulmuştur.(  ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DÖRT TEHLİKELİ ŞEY 

Kardeşim; 

Tehlikelidir dört şey. 

Sakın bunlardan el verdikçe. 

Yakın olmak sultana; 

Dostluk etmek kötülerle; 

Rağbet etmek dünyaya; 

Düşüp kalkmak kadınlarla. 

Yakıcı ateştir sultana yakınlık. 

Helake götürür insanı kötülerle 

ülfet. 

Görsen de dıştan süslü püslü, 

yılan zehri vardır dünyanın 

işinde. 

Güzel görünür dıştan, hem de 

iyi, 

Tehlikeye düşer can onun 

zehriyle. 

Öldürücüdür bu süslü yılanın 

zehri. 

Akıllıdır ondan uzak duran. 

Bakma kırmızıya, sarıya 

çocuklar misali. 

Aldanma renge, kokuya 

kadınlar misali. 

Süslü geline benzer 

dünya denilen kocakarı. 

İki günde bir başka koca ister. 

Talihlidir ikisine sırtını dönen, 

boşayan bu kocakarıyı. 

Gülümser kocasının yanında. 

Ardından diş yarasıyla onu 

helak eder. 

Pendname- 

Feridüddün-i Atar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aşağıda verilenlerdeki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. 

 

 Türk-İslam devletlerinde hükümdarın yöneticiler ve halk ile görüşmesini sağlayan 

görevlinin adı…………… 

-Gelirleri hayır kurumlarının masraflarını karşılamak için ayrılan 

topraklara…………………………..denir. 

- Türk-İslam devletlerinde gayr-i Müslimlerin askere gitmedikleri için ödedikleri verginin 

adı…………………. 

-Nizamülmülkün ünlü eserinin adı………………………… Türk-İslam devletlerinde iç 

ve dış yazışmalara ………………………………………………..bakardı. 

-- Türk-İslam devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü 

hükümete……………………………………..denirdi. 

-Karahanlılarda vezire………………………………..denirdi. 

Türk-İslam devletlerinde esirlerin ve küçük yaştaki çocukların alınıp  yetiştirilerek devlet 

hizmetine alındığı sistemin 

adı…………………………………..dir. 

 

-İbn-i Sina’nın ünlü tıp eserinin adı………………………………………………… 

-Melikşah adına yapılan takvimin adı……………………………………. 

- Türk-İslam devletlerinde gelirleri devlet görevlilerine verilen  toprak 

çeşidi………………………….. 

-- Türk-İslam devletlerinde esnaf teşkilatının 

örgütlenmesine……………………………………….denir. 

-- Türk-İslam devletlerinde mali işlere bakan …………………………….divanı vardı. 

-- Türk-İslam devletlerinde ordunun işlerine bakan …………………………………… 

divanı vardı. 

- Türk-İslam devletlerinde ordunun içindeki davalara bakan görevlinin 

adı……………………………………. 

- Türk-İslam devletlerinde ticaret yollarında yapılan sosyal tesislerin 

adı……………………………………… 

- Türk-İslam devletlerinde eyaletleri yöneten askeri 

valiye………………………………….denirdi. 

Satuk Buğra Han Destanı 

 Hz. Muhammed kanatlı atı Burak’ın sırtında göklere yükseldiği “Mirâc Gecesinde” gök 

katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz ve 

Cebrail’e bunun kim olduğunu sorar. Cebrail : ” Bu peygamber değildir. Bu sizin 

ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan’da sizin dininizi 

yayacak olan bu ruh “Abdülkerim Satuk Buğra Han” adını alacaktır.” Hz. Muhammed 

yeryüzüne döndükten sonra her gün islâmiyeti Türk ülkesine yayacak olan bu insan için 

dua etti.  

Hz. Muhammed’in arkadaşları da bu ruhu görmek istediler. Hz. Muhammed dua etti. 

Başlarında Türk başlıkları bulunan silâhlı, kırk atlı göründü. Satuk Buğra Han ve 

arkadaşları selâm verip uzaklaştılar. Bu olaydan üç asır sonra Satuk Buğra Han, Kaşgar 

Sultanının oğlu olarak dünyaya geldi. Satuk Buğra Hanın doğduğu gün yer sarsılmış, 

mevsim kış olduğu halde bahçeler, çayırlar çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar bu çocuğun 

büyüyünce müslüman olacağını söyleyerek öldürülmesini isterler. Satuk Buğra Hanı, 

annesi : ” Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz.” diyerek ölümden kurtarır. 

Satuk Buğra Han 12 yaşında arkadaşlarıyla birlikte ava çıkmağa başlar. Avda oldukları 

günlerden birinde kaçan bir tavşanın arkasından hızla koşarken arkadaşlarından uzaklaşır. 

Kaçan tavşan durur ve bir ihtiyar insan görünümü kazanır. Satuk Buğra Han’ın sonradan 

Hızır olduğunu anladığı bu yaşlı kişi ona Müslüman olmasını öğütler ve islâmiyeti anlatır. 

Satuk Buğra, Kaşgar hükümdarı olan amcasından islâmiyeti kabul etmesini ister.  

Kaşgar Hanı, müslüman olmayacağını söyler. Satuk Buğra Han’ın işaretiyle yer yarılır ve 

hükümdar toprağa gömülür. Satuk Buğra Han hükümdar olur ve bütün Türk ülkeleri onun 

idaresinde islâmiyeti kabul ederler. Satuk Buğra Han, ömrünü müslümanlığı yaymak için 

mücadele ile geçirmiştir. Menkabelere göre Satuk Buğra Han’ın düşmana uzatıldığında 

kırk adım uzayan bir kılıcı varmış ve savaşırken etrafına ateşler saçıyormuş. 96 yaşında 

Tanrıdan davet almış bu sebeble Kaşgar’a dönmüş ve hastalanarak burada ölmüştür. 

Bir kadın, kapıdan dışarı 

çıktığında, bembeyaz sakallı 

üç ihtiyarın kendi evinin 

önünde oturduklarını görür.  

'Ben sizi hiç tanımıyorum, 

der...  

Ama aç ve susuz olmalısınız... 

Lütfen içeriye gelin de sizlere 

bir şeyler ikram edeyim...' 

'Evin erkeği içerde mi?' Diye 

sorar adamlar.  

'Hayır, der kadın. Şu an evin 

dışında.' 

'O evde olmadığı sürece bizim 

bu eve girmemiz mümkün 

değil...' diye cevap verirler.  

Akşam olup kocası eve 

döndüğünde kadın olanları 

anlatır.  

'Peki, onlara söyleyebilir 

misin, der adam. Ben evdeyim 

artık, bu eve gelebilirler...' 

Kadın dışarı çıkıp bu kişileri 

içeri davet eder.  

Ama bu defa da;  

'Hepimiz aynı anda içeri 

girmeyiz' der yaşlı adamlar.  

Kadın öğrenmek ister;  

'Niye giremezsiniz?..' 

İhtiyarlardan biri açıklar:  

'Onun adı ZENGİN, der bir 

arkadaşını göstererek.  

Diğeri BAŞARI...  

Ben ise SEVGİ...' 

Sonra ekler; 'Şimdi içeri gir ve 

kocanla konuş. Hangimizi 

evinizde istersiniz?..' 

Kadın içeri girip söylenenleri 

kocasına anlatır. Adam 

duyduklarıyla neşelenerek;  

'Ne güzel, der. Madem öyle, 

Zengin'i içeri çağıralım ve 

evimizi zenginlikle 

doldursun...' 

Karısı itiraz eder;  

'Canım, niçin Başarı'yı 

çağırmıyoruz?' 

Bu sırada, evin diğer köşesinde 

bulunan gelinleri 

konuştuklarını duyar. Koşarak 

gelir ve kendi fikrini söyler;  

'Sevgi'yi çağırsak daha iyi 

olmaz mı? Evimiz sevgiyle 

dolar!..'  

'Gelinimizin teklifini dikkate 

alalım, der adam karısına... 

Dışarı çık ve bizim misafirimiz 

olması için Sevgi'yi davet et.' 

Kadın dışarı çıkar ve yaşlı 

adamlara sorar;  

'Hanginiz Sevgi idi? Lütfen 

içeri gel ve misafirimiz ol...' 

 

 

 

 



 

1. Memlükler Devleti'nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti'nden daha kısa sürdüğü halde, 

Memlüklarde tahta geçen hükümdar sayısı Osmanlılardan daha çoktur. 

Memlüklerde hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması 

B) Her emirin sultan olma hakkına sahip olması 

C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması 

D) Osmanlı Devleti'nden önce kurulması 

E) Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması 

(1991 - ÖSS) 

 

2. Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. 

Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. 

Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 

A) Ordudaki asker şayisinin azalmasına 

B) Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine 

C) Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına 

D) Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine 

E) Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına 

(1991 -ÖSS) 

3. Selçuklu sultanları, din ve ırk ayırımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi 

değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır. 

Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini 

sağlamaya yöneliktir? 

A) Vergi toplama düzenini 

B) Üretimde artışı 

C) Toprak bütünlüğünün korunmasını 

D) Ülkede asayişi 

E) Yönetimde sürekliliği 

(1995 - ÖSS) 

4. Eşi Mümtaz Mahal’in anısına Hindistan’daki Tac Mahal’i yaptıran Şah Cihan, 

aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır? 

 

A) Babür B) İhşidler C) Memlük 

D) Karahanlı E) Tulunoğulları 

2006-2 

5. 
I. Harzemşahlar 

II. Hazarlar 

III. Selçuklular 

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 

2006-2 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurulmasını kolaylaştırmıştır?  
A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi  

B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması  

C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması  

D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması  

E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi      

2007-2 

 

7. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve 

Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?  
A) Şeybaniler  

B) Memluklar  

C) Anadolu Selçukluları  

D) Harzemşahlar  

E) Akkoyunlular                         

2007-2 

 

 

 

Sevgi ayağa kalkar ve eve 

doğru yürümeye başlar. Fakat 

diğer iki yaşlı adam da onu 

takip ederler... Kadın şaşırmış  

bir halde Zengin ve Başarı'ya 

sorar;  

'Ben sadece Sevgi'yi davet 

ettim, siz niye geliyorsunuz?' 

 
Zengin ve Başarı bir ağızdan 

cevap verirler:  

'Eğer Zengin'i ya da Başarı'yı 

davet etmiş olsaydın diğer ikisi 

dışarıda kalırdı. Ama sen Sevgi'yi 

davet ettin...  

O nereye giderse biz de ardından 

oraya gideriz. Çünkü nerede Sevgi 

varsa, orda Başarı ve Zenginlik de 

vardır!..' 

 

 

Türk-İslam Devletleri ile 

ilgili 10 tane önemli olay 

yazınız. 
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Alparslan'ın Malazgirt'teki Nutku 

 

 

 Cuma namazından sonra Sultan Alparslan, ordusuna şöyle hitap etti:  

  

-Kumandanlarım,askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursaolsunlar, daha fazla 

bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerdebizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine 

atmakistiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennetegirerim.  

  

Büyük bir inançla söylenen bu heyecanlı sözlere askerler hep bir ağızdan: 

-Ey Yüce Sultan! Her zaman senin emrinde ve seninle olacağız, nereye gidersen oraya gideceğiz, diye 

haykırdılar.  

  

Sultanın üzerinde beyaz bir elbise vardı. Düşmana hücum etmeden önce son söz olarak askerlerine şunları 

söyledi:  

  

-İşte şehitlik kefenim, savaş meydanında ölürsem beni bu elbise ile gömersiniz.  

  

Bundan sonra Türkordusu hücuma geçti. Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş akşam üzerisona erdi. 

Tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olan MalazgirtSavaşı Türk ordusunun kesin galibiyeti ile 

sonuçlandı. Büyük komutanAlparslan'ın üstün savaş taktiği ve Türk askerinin cesaret vekahramanlığı sayesinde 

elli dört bin kişilik Türk ordusu, kendisindenkat kat fazla olan Bizans ordusunu birkaç saat içinde kesin 

biryenilgiye uğratmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Bu savaşta Bizansimparatoru Romen Diojen de esir 

alınmıştı. İmparator, savaşın galibiBüyük Türk hakanı Alparslan'ın huzuruna çıkarıldı. Alparslan imparatoraçok 

iyi davrandı. Sultan Alparslan, imparator Diojene:  

-Zaferi sen kazansaydın bana ne yapardın?, diye sordu. Diojen:  

-Bir fırınhazırlatıp sana çok kötü davranacaktım, diye cevap verdi. Esirimparator, bu sözleri ile eline fırsat 

geçseydi ne kadar acımasızhareket edeceğini söylemekten çekinmemişti. Buna karşı bu büyük zaferinmuzaffer 

komutanı Sultan Alparslan, Diojen'i affetti ve yanınamuhafızlar vererek onu memleketine gönderdi. Alparslan bu 

davranışı ileinsanlığa çok önemli bir ahlak dersi vermiş, Türk milletinin sahipolduğu üstün özellikleri 

göstermiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

 

Soldan Sağa: 1- Alp Tekin tarafından Afganistan ve çevresinde kurulan ve Hindistan’da İslamiyet’in 

yayılmasını sağlamış Türk –İslam Devleti – Malazgirt Muharebesi ile Bizans ordusunu yenilgiye uğratarak 

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı –Bir ilimiz 2-Tersi, iklimler – Tersi, içten 

,kalpten – Bir haber ajansı – Tersi, açık ,bariz 3- Tersi, çok olmayan – Tersi, çok olmayan – Bir kişiyi devre dışı 

bırakmak – İlk Türk- İslam Devletlerinde mali işlere bakan divan – Sonra 4- Tersi, bir şeyin bozulması, 

ağırlaşması  – Ankara Ticaret Odası – Beyaz – Evvel – Normal Şartlar Altında 5-Tersi, dişin üstündeki ince zar – 

Tersi, yemeklik bir et cinsi – Çinko’nun simgesi – Karadeniz  teknesi –Tersi, Hititlerde yıllıklar – 6-Bir nota – 

Hıristiyanların ve Müslümanların kabul ettikleri bir peygamber – Başlıca içeceğimiz – Bir başörtüsü –Geniş 

olmayan - Tersi, Ak Merkez 7- Tersi, boş işler – Valör kelimesinin sessizleri– Üç semavi din tarafından da 

kutsal kabul edilen şehir – İsviçre’nin başkenti 8- Tablo, gösterge – Tersi, eski dilde ayna –Tersi, nağme 

kelimesinin ilk hecesi – Tersi, beyaz – Bir organımız 9- Dördüncü İslam halifesi – Fatimiler yıkılarak Mısır’da 

kurulan Türk –İslam Devleti –Rüzgar – Ağzımızdaki diş çeşitlerinden 10- Hindistan’da yaşayan – Tersi, batıda 

yapılan bir dans türü –Taç kelimesinin sessizleri – Eski dilde su – Büyük Selçuklularda melikleri eğitmek için 

görevlendirilen tecrübeli devlet adamları – Ölmekten emir 11-Tersi,  isim – Bir hayvan – İlave – Bir haber ajansı 

12-Akıl – İlk Türk mutasavvıfı sayılan Hoca Ahmet Yesevi’nin eseri – Eyyubilerden sonra Mısır’da devlet 

kuran, Moğolların Suriye’ye girmesine engel olan ve Suriye kıyılarından son Haçlı kalıntılarını temizleyen 

devlet  13- Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı – Tersi, kürklü bir hayvan –Normal Şartlar Altında – 

Değişik renkli 14- Sodyumun simgesi – Tersi, bir rüzgar çeşidi – Kısaca doktor – Tersi, ekmek hammaddesi – 

Tersi, bir maden – Anne 15- Pusat kelimesinin ilk hecesi – Beyaz – Selahaddin-i Eyyubi’nin Haçlı ordusunu 

yenilgiye uğratarak Kudüs’ü ele geçirdiği savaş – Yat kelimesinin sessizleri – Maden Tetkik Arama Enstitüsü 

16- Memluk Devleti’nin kurucusu – 1141 yılında Büyük Selçuklularla Karahıtaylılar arasında yapılan ve Büyük 

Selçukluların yıkılma sürecine girmesine ol açan savaş – Tersi, örmekten emir – Tersi, soylu – Güney Kore’nin 

başkenti 17-Japon çiçek düzenleme sanatı -1517 yılında yapılan bu savaşla Yavuz Sultan Selim Memluk 

Devleti’ne son vermiştir – İslamiyet’ten önce Türklerde hakimiyetin Gök Tanrı tarafından verildiğine dair inanç 

– Eski dilde su 18- Belirti – Sıkıntı, eziyet-Bosna-Hersek’in eski devlet başakanı ……İzzetbegoviç –Beyaz-  Bir 

soru – Tıpta Uzmanlık Sınavı -19- Bir meyve – Selçuklular döneminde Batınilerin müstahkem kalesi –Sal 

kelimesinin sessizleri – Trabzonspor Kulübü – Lezzet – Tersi, bir Afrika ülkesi 20-Lam kelimesinin sessizleri  – 

Baston –Farsça’da aslan - Uzaklık ifade eder – Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti 

sayıldığı antlaşma – Alparslan’ın Doğu Anadolu’da ele geçirdiği müstahkem kale 21- II.Bayezıt’la taht 

kavgasına girişen ve önce Memlüklere,daha sonra Rodos şövalyelerine sığınan ve Avrupa’da ölen Osmanlı 



şehzadesi – Yemeklerin yanında yenen sebzelerden yapılan pişmemiş yemek çeşidi – Çin’de hüküm süren 

Kubilay’la başlayan Moğol sülalesi (1271-1368) 22- Rus kelimesinin sessizleri –Tersi, yüzyıl - Ate kelimesinin 

seslileri –Tersi,bir şeyi yapmamak için gerekçeler bulma - Makine Kimya Endüstrisi – Selçuk Bey’in Oğuz 

Yabgu Devleti’nden ayrıldıktan sonra yerleştiği ve İslamiyet’i kabul ettiği şehir  23- Su kanalı –Gaznelileri yıkan 

Afgan yerlilerinin oluşturduğu topluluk –Sodyumun simgesi 24- Beyaz -Tersi, erkek ördek – Devleti temsil eden 

madalyon – Cet – Bir Türk –İslam astronomi bilgini 25- Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan ve 

Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesine yol açan savaş – Büyük Selçukluların zayıflığından yararlanarak 

Mavaraünnehir’de Atsız tarafından kurulduğu kabul edilen ve Yassıçemen Savaşı sonrası yıkılan Türk – İslam 

Devleti  

 

Yukarıdan Aşağıya :   1-İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Gazne hükümdarı – Bizans’la Anadolu 

için yapılan ilk ciddi savaş- İsim  2- Eski dilde ekmek – Tersi, vilayet – Tersi, bir peygamber – Artırma – 

İskitlerin diğer ismi 3- Zam kelimesinin sessizleri – Bir soru eki – Tanıdık, bilinen –Tersi, balık tutmakta 

kullanılır – Bizmutun simgesi  4- Askeri Garnizonların giriş bölümü – Doktor – Erkek keçi – Kuzey Kutbuna 

yakın parlak yıldız 5- Mezopotamya’da bir uygarlık – Arapların bağlı olduğu ırk – Tersi,medreselerde 

müderrislerin yardımcısı – Öyleki- Mis kelimesinin sessizleri – Sodyumun simgesi 6- Bir nota – Bir hayvan – 

Teoriler – Karahanlıların başkenti -7-Tersi, Rusların Türklere verdiği isim- Kırmızı – Arabalarda bir fren çeşidi 

– Tersi, ilave – Bir bayan ismi – ABD 8- Tersi, bir organımız – Kesmekten olumsuz emir – Ana – Kanamanın 

çoğulu 9- Luna kelimesinin ilk hecesi – Fars’ça yeni – Bayram- Bir şarkı sözü yazarının soyadı – Tersi, koşucu 

10- Tersi, yoksul – Tersi,vidalardaki spiral oyuk bölüm- İnleme – Tersi, yokun tersi – Ankara Şehirlerarası 

Otobüs Terminali  11- Bir pratik yemek – Sunu – Duman kiri – Siyah –Tersi, gizli olmayan 12- Tersi,isteyerek 

olmayan – Bir Türk yönetmenin soyadı –Nikelin simgesi-Sirisyumun simgesi – Büyük Selçuklularda ve 

Osmanlılarda pazarda satılan mallara konan fiyat  13- Mekke’deki putlardan – Bir soru – Eski dilde su –Türk 

malı – Tersi,Allah (c.c)-Ağacın bölümlerinden–Dolmanın halk arasındaki ismi 14- Posta kutusu – Bir Türk 

destanı - Sembol,imge- İlaç- Abbasilerin kurulduğu bölge – Tersi,çizgi,sınır - Utanma duygusu 15- 

Selçuklularda toprak gelirlerinin askerlere hizmet karşılı verilmesi usulü – Tersi, yükseltme,yüceltme – 

Tersi,etkisiz- 751 yılında Çinlilerle Araplar savaştığı ve Türkler arasında İslamiyet’in yayıldığı savaş  16- Tersi, 

sarmaktan emir – Su kanalı – Arabanın tekerlik bölümlerinden –İnsan – Eski dilde su – Çok olmayan 17- 

Karahanlılarda İslamiyet’i kabul eden ilk hükümdar – Küçük metal top,halk arasında enek – Pat kelimesinin 

sessizleri – Para çekme makinesi 18- Tersi, isim – Demiryolu aracı –Almanca, hiçbir zaman,asla -Arapça yemek 

–Yemek 19-Büyük ders salonu – Yerküre – Meşin kelimesinin sessizleri- Bir müzik aleti – Tersi, beyaz 20- 

Tersi,sallamaktan emir –Ölümcül virüs – Selçuklular döneminde kurulan medreselerden – Baha kelimesinin 

sessizleri 21- Bir yağış türü – Güreşte bir oyun – Bir hayvan – Akıl – Başlıca içeceğimiz – Mısır’da yer alan 

nehir 22- Tersi, Hititlerde bir tanrı – Baryumun simgesi – Yakıcı olan – Sit kelimesinin sessizleri – Gürcistan’da 

merkezi Batum olan özerk bir bölge 23- Gazneliler döneminde yazılan ünlü eser – İlmi geniş olan,alim – 

Gelenek, töre,örf,adet – Tümör  24- Bir erkek ismi – Tersi,muhtar – Ela kelimesinin sessizleri – Tersi, Mersin’in 

bir ilçesi – En kısa zaman dilimi – Eski dilde ekmek 25- İlk Müslüman Türk Devleti – Anadolu’nun kapılarını 

Türklere açan savaş- Hayvan barınağı   

 

 

 

Herkes kendi kurduğu evde yaşar. 

Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım işinden ayrılmak ve 

eşi, büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı ücretini elbette 

özleyecekti. Emekli olmak ihtiyacındaydı, ne var ki. 

Müteahhit iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü. Ve ondan, kendine bir iyilik olarak, son bir ev daha yapmasını rica 

etti. Marangoz kabul etti ve işe girişti, ne var ki gönlünün yaptığı işte olmadığını görmek pek kolaydı. Baştan 

savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine böyle son vermek ne 

talihsizlikti!.. 

İşini bitirdiğinde, işveren, evi gözden geçirmek için geldi.  

Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. "Bu ev senin" dedi,"sana benden hediye".  

Marangoz şoka girdi. Ne kadar utanmıştı!  

 

Keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi! O zaman onu böyle yapar mıydı! Bizim için de bu böyledir. Gün 

be gün kendi hayatımızı kurarız. Çoğu zamanda, yaptığımız işe elimizden gelenden daha azını koyarız. Sonra 

da, şoka girerek, kendi kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer tekrar yapabilsek, çok daha farklı 

yaparız. Ne var ki, geriye dönemeyiz.  

Marangoz sizsiniz. Her gün bir çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz.  

"Hayat bir kendin yap tasarımıdır"  

demiştir biri. Bugün yaptığınız davranış ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. Öyle ise onu akıllıca kurun. 

 



      
 

TÜRK DÜNYASI I      

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 
 

Soldan Sağa : 1- Oğuzlar tarafından 1038 yılında kurulan ve Anadolu’nun Türkleşmesini  

sağlayan devlet 2- Büyük Selçuklu Devleti’nin döneminde Anadolu’nun Türleşmesinin olduğu, 

Anadolu’da ilk Türk devletlerinin kurulduğu hükümdar dönemi 3- Malazgirt Savaşı ile 

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı 4- Afganistan çevresinde Alp 

Tekin tarafından kurulan devlet 5- Selçuklu Devleti’nde bir kısım asker ve devlet görevlilerine 

belirli bölgelerden vergi kaynaklarının tahsis edilmesi ve buna karşılık olarak onlardan devlet için 

hizmet beklenmesi usulü 6- Büyük Selçuklu Devleti’nin fiilen kurulmasını sağlayan, Gaznelilerin 

yıkılma sürecine girmesine yol açan savaş 7- 1260 yılında İlhanlı ordusunu Ayn-ı Calut 

Savaşı’nda yenilgiye uğratan Memlük hükümdarı 8- Karahanlılarda ilk Müslüman Türk 

hükümdarı 9- Selahaddin-i Eyyubi’nin Haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs’ü ele geçirdiği savaş 

10- Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile Memlükleri yenilgiye uğratarak bu devlete son veren 

Osmanlı hükümdarı  11- Türklerin İslamiyet’e geçmelerini sağlayan Çinlilerle Araplar arasında 

yapılan savaş 12- İslam hukukuna göre,bir mü’min alınteri ile kazandığı malından bir 

bölümünü,insanların hayrına olacak bir iş için ebediyyen tahsis ve tevkif etmesi 13- Büyük 

Selçuklu Devleti’nden ayrılarak Anuş Tigin tarafından kurulan ve Yassıçemen Savaşı’ndan sonra 

yıkılan Türk-İslam Devleti 14-Güzel yazı yazma sanatı 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Tasavvuf ehli,mutasavvıf 2- İlk Türk İslam devletlerinde adalet işlerine 

bakan görevli 3- Batinilerin müstahkem kalesi 4- Karahıtaylılara Katvan Savaşı’nda yenilen ve 

1153 yılında Türkmenlere esir düşen 1157 yılında ölümüyle devlet sona eren Büyük Selçuklu 

hükümdarı 5- Karluk,Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan İlk Türk İslam Devleti 6-

Mısır’da Abbasilerden ayrılarak kurulan İlk Türk-İslam Devleti 7- Sultan Sencer’in 

Karahıtaylılara yenildiği savaş 8- Anadolu’nun kapılarını Türklere açan, Anadolu’da ilk Türk 

Devletlerinin kurulmasına ve Haçlı Seferlerinin başlamasına yol açan savaş  

 
 
Sultan Alparslan’ın Merv şehrindeki türbe kitabesi şu şekildedir. “Ey Alparslan’ın göklere yükselmiş şan ve şöhretini 

görenler, gelin de onun nasıl toz toprak olduğunu görün.” 

 

A. Geylanî Hazretlerinin üzerine hiç sinek konmazdı. Onun bu haline vakıf olanlardan biri sordu. 

    - Üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz? Sebebi nedir? 

    Şu cevabı verdi: 

    - Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahiretin balı… 

 



                           

1-Moğol İstilası ve Sonrası 

 

Cengiz Han,1196 yılında Moğolların kurultayında Temuçin “Cengiz” unvanı ile kağan 

seçildi.Cengiz Han,çevredeki Moğol ve Türk boylarını bir araya getirerek güçlü bir devlet 

kurmuştur.1211-1216 yıllarında yaptığı seferlerle Çin topraklarından  Pekin’i ele 

geçirmiştir. 

                    1216’dan sonra batıya yönelmiştir.1215’ten sonra Moğollarla-Harezmşahlar 

arasında ticari ilişkiler artmıştır. 1218’de bir Moğol kervanının Harezmşahlar tarafından 

kılıçtan geçirilmesi Moğollarla aralarının açılmasına yol açmıştır.Bu olay üzerine 

Harezmşahlar üzerine yürüyen Cengiz Han,bu topraklarını ele geçirdi. Moğollar 

seferlerini Avrupa içlerine kadar sürdürmüşlerdir. Ancak Doğu Avrupa’da 

tutunabilmişlerdir.  

                    Cengiz Han ölmeden önce topraklarını dört oğlu arasında paylaştırmış halef 

olarak ta Ögedey’i seçmiştir.1225 senesinde yurduna dönen Cengiz Han 1227’de 

ölmüştür. 

 

Cengiz Han’ın  ele geçirdiği bölgelere 5 tane örnek veriniz. 

……………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

            2-Türk-Moğol Devletleri 

 

 
 
A-Altınorda (1227-1502) 

 

                     Cengiz Han,Kıpçak bozkırlarını büyük oğlu Cuci öldüğü için torunu Batu’ya 

bırakmıştı. Batu zama-nında Bulgar Devleti’ne (İtil) son verilmiştir. Berke Han 

zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir.Bu dönemde devlet hem Türkleşti hem de hem de 

İslamlaştı. Toktamış Han’ın Timur’a iki defa yenilmesiyle devlet parçalanma sürecine 

girmiştir.1502’de son Altınorda hükümdarının da ölümüyle devlet sona ermiştir.Devletin 

parçalanmasıyla ortaya altı tane hanlık çıkmıştır.Bunlar: 

Kırım,Kazan,Kasım,Ejderhan(Astırhan),Küçüm(Sibir),Noğay Hanlıkları  

                     Kırım’da kurulan hanlık,1475’ten sonra Osmanlı egemenliği altına 

girmiş,1774 Küçük Kaynarca antlaşması ile bağımsız olmuş,1783’te Rusya’ya 

bağlanmıştır. 

                     Rusların Kazan ve Ejderhan hanlıklarına son vermeleri üzerine Osmanlı 

Devleti Don-Volga nehirlerini birleş-tirme projesini hazırlamış,Rusya’nın güneye, Türk 

ülkelerine inmelerine  engel olmak istemişlerdir.Kırım Hanının bu işe önem vermemesi 

ve Rusların saldırıları bu projenin uygulanmasına fırsat vermemiştir. 

                     Ruslar,17.yüzyılın ortalarına doğru Sibir(Küçüm),sonlarına doğru 

Kasım,18.yüzyılın başlarında da Nogay Hanlığına son vermişlerdir.   

 

                    

                       

Vermekten korkmayın, eğer 

gönülden veriyorsanız, hiç bir 

zaman çok fazla vermiş 

olmazsınız. 

 

                LEO BUSCAGLIA 

 

Birbirimize söylediğimiz sevgi 

sözcükleri, yüreğimizin gizli 

cennetinde depolanır. 

Bir gün yağmur olarak düşer, 

ya da etrafa çiğ gibi yayılır. 

Böylece dünyamız yeşillenir. 

 

Mevlana  

 

Düşünülüyorum, öyleyse 

varım.  

Arif Nihat Asya 

 

Sevgi tedavi eder; alanları da 

verenleri de. 

Karl A.Menninger 

 

"Her zaman doğruyu söyle; ne 

dediğini hatırlamak zorunda 

kalmazsın." 

  

Bugün,kapıya gelmiş bir Tanrı 

misafiridir :O, hemen konacak 

ve yarın göçecektir.  

Hasan Basri 

Zaman , ne çıkarır ne de 

böler.Fakat öyle bir ölçüde 

toplar ki, çarpma bile onun 

yanında küçük kalır. 

Bobby Talbert 

 

Sevgi sessiz bir kuştur;uçar 

kalp denizinde.  

 

Beydeba 

 

Sevilmeyen yol kalabalık da 

olsa ıssızdır. 

Tagore 

 

 

Affetmek ve unutmak iyilerin 

intikamıdır. 

Schiller 

 

Dünyanın en mutlu cimrisi, 

edindiği gerçek dostlarını 

muhafaza edebilenlerdir. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

B-İlhanlılar (1256-1336) 

                      

                     Cengiz İmparatorluğu’nun parçalanması üzerine İran’da kurulmuş bir 

devlettir.Cengiz Han’ın en küçük oğlu Tuluy’un oğlu Hülagü Han tarafından 

kurulmuştur. Devletin merkezi Tebriz şehri idi.Devlet en güçlü döneminde İran,Irak ve 

Anadolu’ya hakim olmuştur.1258 yılında Abbasi Devleti’ne son vermişlerdir.Suriye 

hakimiyeti için Memluklerle yaptıkları savaşları kaybetmişlerdir. Ahmet Teküder 

zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir.Gazan Mahmut Han zamanında İslamiyet iyice 

yayılmıştır.Zamanla İslamlaşmış ve Türkleşmişlerdir.1335’te Bahadır Han’ın ölümü ile 

devlet parçalanmıştır 

 

C-Çağataylar (1227-1369) 

 

                      Cengiz Han,devletini oğulları arasında paylaştırırken,ikinci oğlu 

Çağatay’a,Maveraünnehir, Balkaş gölü etrafı ve Beşbalık Uygurları bölgesinin batı 

kısımları düşmüştü.Devlet Türk çoğunluğun hakim olduğu bir sahada kurulmuştu.Tarma-

Şirin (1326-1333) Han’dan itibaren İslam dini bu devletin de hakim dini oldu. Bunu 

takiben Çağatay Hanlığı da bir Türk-İslam devleti haline dönüştüğünü görüyoruz.Timur 

tarafından 1369 tarihinde bu devlete son verilmiştir. 

                     Cengiz Devleti’nin doğu bölgeleri Ögedey’in payına düşmüştü.Onun 

oğulları Mönke (Mengü) ve Kubilay zamanında bütün Çin ele geçirildi. 

 
D-Kubilay Hanlığı(Yüan Devleti) (1280-1368) 

       Kubilay 1280’den itibaren Çin’de Kubilay Hanlığını kurdu.Devletin merkezi Pekin 

idi.İtalyan seyyah Marco Polo,Pekin’de Kubilay Han’a Papa’nın mesajını iletmişti. 

       Kubilay Hanlığı 1368’de yıkıldı ve Moğollar Çin’i terkettiler. 

 
 3-Timurlular(1369-1501) 

 

 
 

               Timur,1369 yılında Çağatay topraklarının büyük bir kısmını ele geçirerek 

devletini kurmuştur.Timur, Kaşgar Hanlığını kendisine bağladıktan sonra 

Horasan,Sistan.Azerbaycan ve Harizm bölgelerini ele geçirdi. Kendi-sinin yardımı ile 

tahta geçmesine rağmen Timur topraklarına saldıran Toktamış Han’ı iki defa yenilgiye 

uğratan Timur bu devletin parçalan-masına yol açtı. Bu olay Rusların güneye,Türk 

ülkelerine doğru ilerleyişini kolaylaştırmış,Türk ülkelerinin Rus tehdidi altına 

girmelerine yol açmıştır.  

              Timur,1398 yılında Delhi şehrine kadar uzanan bir akın sonucunda Hindistan’ın 

büyük bir kısmını ele geçirdi. Karakoyunlu ve Celayirlilerin topraklarını ele geçirdikten 

sonra Anadolu’ya girmiş,bu sebeple Yıldırım Bayezid’le Ankara Savaşı’nı yapmış,bu 

savaşta galip gelerek Osmanlı Devleti’nin Fetret dönemini yaşamasına yol açmıştır. 

                 Timur’un ölümünden (1405) sonra sırasıyla Şahruh,Uluğ Bey ve Hüseyin 

Baykara tahta geçmiştir. Şahruh’tan sonra devlet hızlı bir parçalanma süreci 

yaşamıştır.Uluğ Bey astronomi ve matematik, Hüseyin Baykara ise sanat ve edebiyat ile 

ilgilenmiştir. Devlet Şeybaniler tarafından yıkılmıştır (1501).  

 

 

Meşhur Türk Hükümdarı 
Timurlenk'e:  

-Seni erlikten başbuğluğa 

yükselten nedir?..diye sordular.  

Timurlenk şu cevabı verdi :  

-Asla ümitsizliğe düşmedim... 

O kadar zorlukla karşılaştığım 

halde hiç birisinden yılmadım 

ve bir maksadıma erişmek için 

bir karınca bana örnek oldu: 

Bir gün düşmanlarımdan 

kaçmış bir harabeye 

sığınmıştım. Her yerden ümidi 

kesmek üzere olduğum bir 

anda gözüm bir karıncaya 

ilişti. Karınca kendinden 

büyük bir buğday danesini 

almış bir yıkıntının üzerinden 

aşırmak için uğraşıyor; fakat 

taşıdığı şey kendisinden büyük 

olduğu için sonuna kadar 

götüremiyor, düşürüyordu. 

Dane yuvarlanarak duvarın 

dibine düşüyor, karınca tekrar 

inip rızkını alıp götürmeye 

uğraşıyordu. Bu hal elliden 

fazla oldu; ama karınca da 

nihayet maksadına erişti. 

Karıncanın bu azmini 

gördükten sonra bende bir ümit 

peyda oldu. Kendi 

kendime:”Ben bu karınca 

kadar da mı olamayacağım.” 

dedim ve maksadıma erinceye 

kadar hiç bir zorluktan 

yılmadım. 

 

 

 

Fransız muellif Motray, 

1700’lerdeki halimizi şöyle 

anlatıyor: 

"Türk dükkanlarında hiçbir 

zaman tek meteliğim 

kaybolmamıştır. Ne zaman 

bir şey unutsam, hiç 

tanımadığım dükkancılar 

arkamdan adam 

koşturmuşlar, hatta birkaç 

kere Beyoğlu’ndaki 

ikametgahıma kadar 

gelmişlerdir." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Timur’un ele geçirdiği bölgelere 5 tane örnek 

……………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

                          4-Türkistan,Hindistan ve İran’daki Gelişmeler 

                          a-Şeybaniler (1428-1598) ve Özbek Hanlıkları 

 

                          Batı Türkistan’da hüküm sürmüş bir Türk hanedanıdır. Hanedanın 

kurucusu Altınorda hükümdarı Batu Han’ın kardeşi Şıban’ın soyundan Ebulhayr ‘dır. 

Şıban kelimesi farslar tarafından Şeyban şeklinde telaffuz edildiği için bunlara Şeybaniler 

adı verilmiştir. 

                           Ebulhayr Han, Altınorda hükümdarlarından Özbek Han’a bağlı olan 

boyların başına geçtiği için bunlara Özbekler de denmiştir. Merkezleri Harizm bölgesinde 

bulunan Gürgenç idi.En fazla Safevilerle mücadele etmişlerdir. Safevi hükümdarı Şah 

Abbas’ın Özbekleri yenmesi ile hanlık parçalanmıştır.Topraklarını Safeviler ve Kırgızlar 

ele geçirmiştir. 

                            Devlet yıkıldıktan sonra Şeybaniler yerine Özbek ismi kullanılır 

olmuştur. Ortaya çeşitli Özbek hanlıkları çıkmıştır.Bunlar:Hive,Buhara,Hokand. Bu 

hanlıklar Ruslar tarafından teker teker ortadan kaldırılmış, 1876 yılında Özbek ülkesi 

tamamen Rus kontrolü altına girmiştir.1920 yılında da Sovyetler Birliği’nin idaresine 

geçmiştir.1991 yılında bağımsız-lıklarını kazanmışlardır. Başkentleri Taşkent’tir.  

 

                           b-Safeviler (1502-1736) 

 

                            Selçuklular,Harizmşahlar,Çağataylılar,Timurlular,Karakoyunlular ve 

Akkoyunlular sırasıyla İran’a hakim olan Türk sülaleleri idi.Şah İsmail,Akkoyunlulara 

son vererek devletini kurmuştur.Daha sonra Anadolu’ya hakim olmak istemişse de 

Çaldıran ovasında Yavuz Sultan Selim’e yenilmiş,Anadolu’yu ele geçirme politikasından 

vazgeçmiştir. 

                            IV.Murat devrinde yapılan savaşlar Kasr-ı Şirin antlaşması ile sona 

ermiş ve bugünkü Türk-İran sınırı çizilmiştir. III. Ahmet devrinde de İran’dan bazı 

topraklar aldılarsa da bu uzun ömürlü olmadı.Çünkü Afşar hükümdarı bu toprak-ları geri 

aldı. 1736’dan itibarende İran’da Afşarlar sülalesi başlamıştır. 

                            Safeviler, Osmanlılar dışında Babürlüler ve Özbeklerle de ,daha 

başlangıçta  mücadeleye başlamış-lardı.                             

                             Nadir Şah’ın ölümünden bir süre sonra İran’a Zendler hakim oldular.Bu 

hakimiyet 1750 yılından 1779 yılına kadar devam etmiştir.1779 yılından 1925 yılına 

kadar da İran’da bir Türk hanedanı olan Kaçarlar hüküm sürmüştür.Bu tarihten sonra İran 

asıllı pehleviler sülalesi işbaşına geçti. 

                              

c-Hindistan’da Türk Sultanlıkları ve Babürlüler 

 

                             Gazneliler ve Gurlulardan sonra Hindistan’ın önemli bir kısmı Delhi 

Türk Sultanlığı’nın (1206-1413) eline geçmişti. 

                             Hindistan Türk Devleti ya da Babürlülere (1526-1858) 

gelince,kurucusu Timur’un torunlarından Ömer Şeyh Mirza’nın oğlu Babür Şah’tır.1494 

tarihinde 11 yaşında Timurluların Fergana tahtına oturan Babür,iç karışıklıklar ve 

Şeybani Özbeklerinin hücumları sonunda ,1501 yılında tahtını kaybetti.1504 yılında 

Kabil’i aldı.Kısa sürede topraklarını genişletti. 

                         Babür,1524 yılında karışıklıklar içerisinde bulunan Pencap’a girdi.1526 

yılında Afgan hükümdarı İbrahim Ludi’yi yenilgiye uğratarak Delhi’yi ele geçirdi ve Hint 

padişahı ilan etti.1528’de Kuzey Hindistan’ın fethini tamamladı. 

                             Babür’ün kurduğu devlet 1858 yılına kadar devam etti.Kendisinden 

sonraki hükümdarlar arasında Hüma-yun,I.Alemgir,Ekber Şah ve Şah Cihan önemli 

şahsiyetler olarak görünmektedir.Kuzeyden İran ve Afganlıların,güneyden de İngilizlerin 

saldırıları sonunda ,1858 yılında İngilizler tarafından sona erdirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timur Han, ölüm döşeğinde 

şunları söyledi: 

 

"Oğullarım,  

 

Milletin refahını, saadetini 

sağlamak için sizlere 

bıraktığım vasiyeti ve tüzükleri 

iyi okuyun, asla unutmayı ve 

tatbik edin. Milletin dertlerine 

derman bulmak vazifenizdir. 

 

Zayıfları koruyun, yoksulları 

zenginlerin zulmüne 

bırakmayın. "Adalet ve iyilik 

etmek" düsturunuz, rehberiniz 

olsun. 

 

Benim gibi uzun saltanat 

sürmek isterseniz, kılıcınızı 

iyice düşünerek çekiniz, bir 

defa çektikten sonra da onu 

ustalıkla kullanınız. 

 

Aranıza nifak tohumları 

ekilmemesi için çok dikkatli 

olun. Bazı nedimleriniz ve 

düşmanlarınız nifak tohumları 

saçmaya, bundan 

faydalanmaya çalışacaklardır. 

Fakat vasiyetimde size idare 

şeklini, ana ilkelerini 

gösterdim. Bunlara sadık 

kalırsanız taç başınızdan 

düşmez. 

 

Ölüm döşeğinde söylenen 

babanızın bu sözlerini 

unutmayın. 

 

Benden sonra hakan, Pir 

Muhammed Cihangir olacaktır. 

Ona, bana itaat eder gibi itaat 

edeceksiniz. Kumandanlarım, 

şimdi itaat yemini ediniz!" 

(Ve bütün kumandanlar, saray 

adamları, ağlayarak yemin 

ettiler.) 

 

TARİH YAZILISINDAN 

İLGİNÇ CEVAPLAR 

 

Soru: Babür’ün faaliyetlerini 

yazınız. 

 Cevap: Babür hükümdarı Taç 

Maç yaptırmıştır. 

 

Soru: Safevi Devleti’ni kim , 

nerede kurmuştur? 

Cevap: Şeyzamil kurmuştur.” 

 

 

 

 

 



 
    Tac Mahal 

                             ç-Kazak Hanlığı ve Yüzler 

 

                             Özbeklerden ayrılan bazı boyların Moğol ve Kırgızlara katılması ile 

Kazaklar oluşmuştur.Kazak deyimi “hür,serbest,meret,yiğit,cesur” gibi anlamlar ifade 

eder. 

                             1465 yılında Kazak bozkırlarında 200.000 kişilik bir Kazak topluluğu 

meydana gelmişti.Kısa sürede bunla-rın sayısı bir milyonu buldu.Hazar Denizi’nden 

Altay Dağlarına kadar uzanan geniş sahada (eski Nogay Hanlığı toprakları) Kazak 

Hanlığı’nı kurdular.Kazak hanlıklarını bir araya getiren Kasım Han’dır. Tevkel Han 

zamanında Hanlık üç bölüme ayrıldı:Ulu cüz (Büyük Orda),Orta cüz (Orta Orda),Kiçi 

cüz (Küçük Orda)   

                             Kazaklar XVIII.yüzyıl başlarında komşuları Uyratların saldırılarına 

uğradılar.Uyratların akınlarını durdura-mayınca Ruslardan yardım istediler.1731’de 

küçük,1740’ta orta ve 1742’de büyük cüz’ler Rusların himayesi altına girdiler. 1848 

yılında ise Kazak toprakları tamamıyla Rus egemenliği altına alındı. Ruslar,ülkenin 

ekonomik zenginliklerini elde etmek için buralara pek çok Rus göçmeni 

yerleştirdiler.1920’den sonra Sovyetler Birliği (SSCB)’ nin egemenliği altına 

girdiler.1991’de bağımsız oldular.Başkentleri Astana’dır. 

 

                            d-Sayan-Altay Türkleri ve Kırgızlar 

 

                            Kuzeydoğu Asya’da İrtiş,Obi,Yenisey ve Lena ırmaklarının yukarı 

kısımları ile Sayan ve Altay Dağlarını içine alan bölgeler en eski Türk yurtlarındandı.Bu 

bölgelerde bugün de bazı Türk kavimleri yaşamaktadır. Bunların başlıcaları 

Saka(Yakut),Tuva,Hakas ve Altay Türkleridir.XVII.yüzyılda Rus hakimiyetine 

girmişlerdir.Şu anda da Rusya Fedarasyonu’ na bağlı olarak yaşamaktadırlar. 

                            Kırgızlara gelince,bunların eski yurtları,Yukarı Yenisey boyları idi.840 

yılında Büyük Uygur Devleti’ni yıkarak Ötüken’e hakim olmuşlardır. Fakat X.yüzyıl 

başlarında Kara Hıtaylar tarafından Ötüken’den çıkarıldılar. Daha Cengiz Moğol 

Devleti’nin hakimiyetine girdiler. 

                            Kırgızların bugünkü yurtlarına ne zaman geldikleri bilinmemektedir. 

Burada bir süre Şeybani Özbeklerinin egemenlikleri altında kaldılar.Sonra Kazak 

Hanlarının idaresine girdiler.Ruslar 1876 yılında Kır-gızistan’a tamamen hakim 

oldular.Daha sonra Sovyet Rusya hakim olmuştur.1991’de bağımsız oldular. Başkentleri 

Bişkek’tir. 

                             

                          

 

 

 

 

Yaşamın Yankısı 

 
Bir adam ve oğlu ormanda 

yürüyüş yapıyorlarmış. Birden 

çocuk ayağı takılıp düşüyor ve 

cani yanıp 'AHHHHH' diye 

bağırıyor. 

İleride bir dağın tepesinden 

'AHHHHH' diye bir ses 

duyuyor ve şaşırıyor. 

Merak ediyor ve 

- ''Sen kimsin?'' diye bağırıyor. 

Aldığı cevap 'Sen kimsin?' 

oluyor. 

Aldığı cevaba kızıp - ''Sen bir 

korkaksın!'' diye tekrar 

bağırıyor. Dağdan gelen ses 

'Sen bir korkaksın!' diye cevap 

veriyor. 

Çocuk babasına dönüp 

- ''Baba ne oluyor böyle?'' diye 

soruyor. 

- ''Oğlum'' der babası, ''Dinle 

ve öğren!'' ve dağa dönüp 

''Sana hayranım!'' diye 

bağırıyor. 

Gelen cevap ''Sana hayranım!'' 

oluyor. Baba tekrar bağırıyor, 

''Sen muhteşemsin!'' 

Gelen cevap; ''Sen 

muhteşemsin!'. Çocuk çok 

şaşırıyor, ama halen ne 

olduğunu anlayamıyor. 

Babası açıklamasını yapıyor: 

- ''İnsanlar buna yankı derler, 

ama aslında bu yaşamdır. 

Yaşam daima sana senin 

verdiklerini geri verir. Yaşam 

yaptığımız davranışların 

aynasıdır. Daha fazla sevgi 

istediğin zaman daha çok sev! 

Daha fazla Şefkat istediğinde, 

daha şefkatli ol!  

 

Saygı istiyorsan insanlara daha 

çok saygı duy. İnsanların 

sabırlı olmasını istiyorsan sen 

de daha sabırlı olmayı öğren. 

Bu kural yaşamımızın bir 

parçasıdır, her kesiti için 

geçerlidir.'' 

Yaşam bir tesadüf değil, 

yaptıklarınızın aynada bir 

yansımasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              e-Yaka Türkmenleri (Türkmenistan) 

 

                             Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Türkmen diye 

adlandırılmıştır.Oğuzlar Anadolu’ya göç ettik-lerinde Hazar Denizi’nin doğusunda kalan 

Oğuzlara Yaka Türkmenleri veya Hazar Ötesi Türkmenleri adlarını 

vermişlerdir.Türkmenistan 

Türkmenleri,Selçuklular,Harizmşahlar,Moğollar,Çağataylar,Timurlular,Safeviler ve 

Özbekler (Şeybani ve Hive Hanlıkları)’nın idaresinde kaldılar. 

                              XVI.yüzyıldan itibaren 

Nogayların(Mangutların),Kalmukların,Özbeklerin ve son olarakta Rus-ların saldırılarına 

maruz kaldılar.1869 yılında Rusların Hazar Denizi’nin doğusunda ,bugünkü 

Türkmenistan’ın bazı yörelerini ele geçirmeleri ile başladı. 

1890 yılında Türkmenistan tamamen Rus kontrolü altına girdi. Daha sonra da Sovyet 

Rusya bu bölgelere hakim oldu.1991’de bağımsız oldular. Başkentleri Aşkabat’tır. 

 

                             f-Azerbaycan Hanlıkları 

                            Azerbaycan Atabeyliği’nin (İldenizliler),yıkılmasından (1225) kısa bir 

süre sonra Azerbaycan toprakları Moğollar tarafından istila edildi.Daha sonra sırasıyla 

İlhanlılar,Karakoyunlular,Akkoyunlular ve Safeviler hakim oldular.Safeviler döneminde 

Azerbaycan hakimiyeti için Osmanlı Devleti mücadele edilmiştir.Yavuz Sultan Selim 

1514 yılında Çaldıran zaferi sonrasında Tebriz’i ele geçirdi.  

              Bundan sonra Azerbaycan ,Osmanlılarla Safeviler arasında sık sık el değiştirdi. 

Azerbaycan’ın tamamı III.Murat ve III.Ahmet devirlerinde kısa süreli de olsa 

Osmanlıların eline geçmiştir. 

              Safevilerin son zamanlarındaki karışıklıklarından yararlanan Ruslar 1722’de 

Hazar Denizi sahillerini işgal ettiler. Afşar soyundan Nadir Şah’ın ölümünden sonra ise 

İran ve Osmanlıların etkisi azaldğı için Azerbaycan’da Rus müda-haleleri arttı. 1813’te 

İran, Gülistan Antlaşması ile Rusya’nın Kuzey Azebaycan’daki hakimiyetini 

tanıdı.Rusların ilerleyiş-lerini sürdürmeleri üzerine İran Ruslarla anlaşmak zorunda 

kaldı.Yapılan Türkmençay Antlaşması ile sınır Aras nehri olmuş, Kuzey Azerbaycan 

Rusya’ya,Güney Azerbaycan’da İran’a bırakılmıştır.1920 yılından sonra Sovyet Rusya’ya 

bağlanan Azerbaycan 1991’de bağımsız olmuştur.Başkenti Bakü’dür.Güney Azerbaycan 

ise İran toprakları içerisindedir. 

 

Aşağıdaki devletlerin kurucularını yazınız. 

Moğol devleti…………………………. 

Timur devleti………………………… 

Babür devleti………………………………… 

Safevi devleti………………………………… 

 

Aşağıdaki devletlerin kuruldukları bölgeleri işaretleyiniz. 

 

 İran Çin  Rusya  Türkistan  

Altınorda dev.     

İlhanlı dev.     

Çağatay dev.     

Kubilay dev.     

Safevi dev.     

 

      Verilen savaşların taraflarını yazınız. 

 Ankara savaşı……………………………………………………………………………. 

Çaldıran savaşı…………………………………………………………………………….. 

Panipat savaşı……………………………………………………………………………… 

Göktepe savaşı…………………………………………………………………………… 

                        

Aşağıda verilenlerin kuruldukları bölgeleri belirtiniz. 

Özbek hanlığı…………………………………… 

Kazak hanlığı…………………………………… 

Kırgızlar……………………………………  

Yaka Türkmenleri…………………………………… 

Sayan- Altay Türkleri………………………………… 

Doğu Türkistan hanlığı………………………………. 

Azerbaycan hanlığı…………………………………… 

  

Comte de Marsigli’yi 

dinleyelim: 

"Yazın İstanbul’dan Sofya’ya 

giderken dağlardan anayol 

üzerine inmiş köylülerin 

yolculara bedava ayran 

dağıttıklarına şahit oldum." 

Aynı müellif, ceddimizin 

hayırseverlikte fazla ileri 

gittikleri kanaatindedir. Şöyle 

diyor: 

" İyiliklerini yalnız insan 

cinsine hasretmekle kalmayıp, 

hayvanlara ve hatta bitkilere 

bile teşmil ederler." 

Bu tespiti, İslam ve Türk 

düşmanı avukat Guer, 

misallendiriyor: 

"Türk şefkati hayvanlara bile 

şamildir" dedikten sonra şu 

örneği zikrediyor: 

"Hayvanları beslemek için 

vakıflar ve ücretli adamları 

vardır. Bu adamlar sokak 

başlarında sahipsiz köpeklere 

ve kedilere et dağıtırlar... 

Sokaktaki ağaçların 

kuraklıktan kurumasını 

önlemek için bir fakire para 

verip sulatacak kadar kaçık 

Müslümanlara bile rastlamak 

mümkündür..." Ve devam 

ediyor: 

"Birçokları da sırf azad etmek 

için kuşbazlardan kuş satın 

alırlar. “ 

 

 

 

 

 

 

 

HERKES YANINDAKİNİ 

VERİR! 

    Kendisine hakaret edilen 

Hz. İsa’ya (a.s.): 

    - “Niçin karşılık 

vermediniz?” diye 

sorduklarında: 

    - Herkes yanındakini 

verir, demiş. Onda olan, 

benim yanımda yoktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-Kültür ve Medeniyet 

                              a-Devlet Yönetimi 

 

                               Moğol Devleti’nin başında Han unvanlı hükümdarlar bulunurdu. 

Hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Devlet Cengiz Han’ın hazırladığı yasalarla (yasağ) 

yönetilirdi.Yasada yabancı ülkelerle münasebetler, ordunun kuruluşu, posta teşkilatı, 

vergi usulü, miras işleri ve aile üyeleri arasındaki ilişkilerle ilgili kurallar bulunuyordu. 

                              Devlet işleri Kurultay denen mecliste görüşülürdü. Kurultayın başkanı 

Han idi.  

                              Cengiz Han,orduya büyük önem vermiştir.Eski Türk sistemi olan onlu 

sistemi uygulamıştır. 

                              Timur zamanında da Cengiz yasaları uygulanmıştır.Ondan sonra bu 

yasalarla birlikte şeriat kuralları da uygulanmaya başlamıştır. Timur zamanında devlet 

işleri Divan’da görüşülürdü.İki çeşit divan vardı: 

                              Tavacı Divanı:Askeri işlere bakan divandır.Timur ordusuda onlu 

sisteme göre düzenlenmişti. Ordu iki bölüme ayrılmıştı.1-Hassa ordusu 2-İktalı 

(suyurgal) askerler 

                              Divan-ı Mal veya Sart Divanı: Görevi vergi işlerini yürütmek,ziraatin 

gelişmesine ve şehirlerin imarına gayret etmek ve gelirlerin artırılmasını sağlamaktır. 

                               Babürlülerde devletin başında Şah bulunurdu.Padişahtan sonra vekil-

i mutlak en yetkili kişi idi. 

                               Babür ordusu;1-Hassa ordusu 2-İktalı (suyurgal) askerler adıyla iki 

gruptan oluşurdu. 

                               Safevilerde devletin başında Şah bulunurdu. Şahtan sonra vezir-i 

azam bulunurdu.Devlet işleri müşavere meclisinde görüşülürdü.Vezir-i azamdan sonra 

divan beyi gelirdi.Ordu;1-Hassa ordusu 2-Tımarlı sipahiler diye ikiye ayrılırdı 

                               Kazaklarda devletin başında Han’lar bulunurdu.Kazak boy ve 

oymaklarının başında Türe ,Ak, Süyek unvanlı kişiler bulunurdu.Yılda bir defa kazak 

temsilcilerini bir araya getiren bir meclis toplanırdı.Boy ve oymakların adalet işlerine Ak 

Sakal denen yaşlı ve tecrübeli kimseler örf ve gelenek hukukuna (töre) göre bakar-lardı. 

 

 
                      

Kıpçak Mezarları 

 

  b-Din ve İnanış 

 

                               Cengiz Devleti’ni kurmadan önce Moğollar arasında 

Totemizm,Şamanizm,Budizm ve Hıris-tiyanlık yayılmıştı.Cengiz yasası din adamlarına 

pekçok haklar tanımıştır.Cengiz Han’ın ölümünden sonra kurulan Altınorda,İlhanlılar ve 

Çağatay hanlığı zamanla bir Türk-İslam devleti halini almıştır. 

                               Safevi Devleti’ni kuran sülale bir tarikat iken Safevi Devleti’ni 

kurmuştur.Bu devleti kuranlar şii mezhe-bindendi.Babür Devleti’de Müslüman bir 

devletti. Diğer dinlere de hoşgörü ile bakılmıştır.Şeybaniler,Özbek Hanlıkları, Kazak 

Hanlıkları,Kırgızlar ve Türkmenlerde İslamiyet toplum hayatının en önemli unsurlarından 

biri olmuştur. 

 

 

 

 

Bir Öykü 

 

Kaba saba, soluk, yıpranmış 

giysiler içindeki yaşlı çift, 

Boston treninden inip utangaç 

bir tavırla Rektör'ün 

bürosundan içeri girer girmez, 

sekreter masasından fırlayarak 

önlerini kesti... Öyle ya, bunlar 

gibi ne idüğü belirsiz 

taşralıların Harvard gibi 

üniversitede ne işleri 

olabilirdi? 

 

Adam, yavaşça rektörü görmek 

istediklerini söyledi. İşte bu 

imkansızdı... Rektörün o gün 

onlara ayıracak saniyesi 

yoktu... Yaşlı kadın, çekingen 

bir tavırla; ''Bekleriz'' diye 

mırıldandı... Nasıl olsa bir süre 

sonra sıkılıp gideceklerdi...  

 

Sekreter sesini çıkarmadan 

masasına döndü... Saatler 

geçti, yaşlı çift pes etmedi.. 

Sonunda sekreter, 

dayanamayarak yerinden 

kalktı. ''Sadece birkaç dakika 

görüşseniz, yoksa gidecekleri 

yok'' diyerek rektörü iknaya 

çalıştı. Anlaşılan çare yoktu... 

 

Genç rektör, isteksiz bir 

biçimde kapıyı açtı. Sekreterin 

anlattığı tablo içini 

bulandırmıştı. Zaten 

taşralılardan, kaba saba 

köylülerden nefret ederdi. 

Onun gibi bir adamın ofisine 

gelmeye cesaret etmek, olacak 

şey miydi bu? Suratı asılmış, 

sinirleri gerilmişti. 

 

Yaşlı kadın hemen söze 

başladı. Harvard'da okuyan 

oğullarını bir yıl önce bir 

kazada kaybetmişlerdi. 

Oğulları, burada öyle mutlu 

olmuştu ki, onun anısına okul 

sınırları içinde bir yere, bir anıt 

dikmek istiyorlardı.  

 

Rektör, bu dokunaklı öyküden 

duygulanmak yerine öfkelendi. 

''Madam'' dedi, sert bir sesle, 

''Biz Harvard'da okuyan ve 

sonra ölen herkes için bir anıt 

dikecek olsak, burası 

mezarlığa döner...'' 

 

 

 

 



Aşağıda verilenlerden kurucuları ve  kurdukları devletleri eşleştiriniz. 

 

Şah İsmail                            Babür devleti 

Cengiz han                           Hindistan Türk sultanlığı 

Babür şah                             Özbek devleti 

Kutbeddin Aybeg                 Moğol dev. 

Ebu’l- Hayr han                    İlhanlı dev. 

Hülagü han                           Safevi dev 

 

 

 

Devletler  İslamiyeti kabul eden İslamiyeti kabul etmeyen 

Kubilay hanlığı   

İlhanlı han.   

Moğol dev.   

Kırım han.   

Safeviler   

 

 

   c-Sosyal ve İktisadi Hayat 
 

                               Moğollarda sosyal yapı dört gruptan meydana gelirdi: 1-Han ailesi ve 

noyanlar (beyler) 2-Askerler  3-Halk  4-Köleler 

                              Önce hayvancılıkla uğraşan Moğollar Cengiz Han zamanında ticarete 

önem verdiler.Demircilik ve marangozlukta gelişti. Ticaret sayesinde kağıt para basıldı. 

Çek kullanıldı. Ortak adı verilen şirketler kuruldu. Çin ile Hint ve İran limanları arasında 

deniz ticareti için tedbirler aldılar.Cengiz Han’ın ölümünden sonra kurulan devletlerde de 

ticarete önem vermişlerdir. 

 

 Altınorda hanları ve İlhanlılar ipek yolu ticareti için tedbirler aldılar. Timur,ülkenin 

birçok yerlerinde kanallar açtırdı. Ziraatin gelişmesini sağladı.Kazak,Kırgız ve Türkmen 

göçebelerinde iktisadi hayatta hayvancılığın ve avcılığın büyük önemi vardı.Sayan-Altay 

ve Sakaların hayatında da hayvancılık ve özellikle kürk avcılığı hayati önem taşırdı. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

''Hayır, hayır'' diyerek haykırdı 

yaşlı kadın... ''Anıt değil... 

Belki, Harvard'a bir bina 

yaptırabiliriz.'' Rektör, 

yıpranmış giysilere nefret dolu 

bir nazar fırlatarak, ''Bina mı?'' 

diyerek tekrarladı, ''Siz bir 

binanın kaça mal olduğunu 

biliyor musunuz? Sadece son 

yaptığımız bölüm yedi buçuk 

milyon dolardan fazlasına 

çıktı...'' 

 

   Tartışmayı noktaladığını 

düşünüyordu. Artık bu ihtiyar 

bunaklardan kurtulabilirdi... 

Yaşlı kadın, sessizce kocasına 

döndü: ''Üniversite inşaatına 

başlamak için gereken para bu 

muymuş? Peki, biz niçin kendi 

üniversitemizi kurmuyoruz, o 

halde?''  

 

Rektör'ün yüzü 

karmakarışıktı... Yaşlı adam 

başıyla onayladı. Bay ve bayan 

Leland Stanford dışarı çıktılar. 

Doğu California'ya, Palo 

Alto'ya geldiler. Ve Harvard'ın 

artık umursamadığı oğulları 

için onun adını ebediyyen 

yaşatacak üniversiteyi 

kurdular. 

 

Amerika'nın en önemli 

üniversitelerinden birini 

STANFORD'u. 

 

Türk –Moğol Devletleri ile 

ilgili kronolojiyi buraya 

yazınız. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………….... 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

d-Yazı,Dil ve Edebiyat 

 

                               Cengiz Han’la birlikte Moğollarda Uygurca yazışmalar yapılmaya 

başladı.Bu dönemin en önemli eser Moğolların Gizli Tarihi’dir. 

                               Moğol Devleti’nin parçalanması sonucu ortaya çıkan 

Çağatay,Altınorda ve Çağatay Hanlıkları bir Türk-İslam devleti haline geldi.Moğol 

istilasından sonra Çağatay,Altınorda ve İlhanlı sahalarında gelişen ve Timurlular devrinde 

Klasik bir mahiyet alan Doğu Türkçesine Çağatayca denir. Bu edebiyata da Çağatay 

Edebiyatı adı ve-rilmiştir. 

                              Çağatay edebiyatının en büyük temsilcileri Ali Şir Nevai,Babür ve 

Hüseyin Baykara’dır. Ali Şir Nevai Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseriyle Türkçenin 

Farsça’dan üstün olduğunu açıklamıştır.  

                              Safevi hanedanı Türkçeye ve Türk edebiyatına önem vermiştir.Bu 

devirde Azeri edebiyatıda gelişmiştir.Fuzuli ,Genceli Nizami,Köroğlu gibi şairler 

yetişmiştir. Dede Korkut hikayeleri de önemli edebiyat eserleri arasındadır. 

                              Kazak edebiyatının (sözlü) en güzel örnekleri Koblandı,Edige ve Çora 

Batır destanlarıdır. Kırgızların ise Manas Destanı meşhurdur. Türkmenlerin en meşhur 

şairi Mahdum Kulu’dur. 

 

                               e-Bilim ve Sanat 

 

                             Bu dönemde gelişen en önemli bilim dallarından birisi tarihtir. Bu 

alanda;Reşidettin’in Camiü’t Tevarih, Cüveyni’nin Tarih-i Cihanküşa,Hive hükümdarı 

Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türki ve Şecere-i Terakime (Türklerin ve 

Türkmenlerin soy ağacı) adlı eserleri ile yazarı belli olmayan Moğolların Gizli Tarihi adlı 

eser bilinmektedir.  

                             XIX. yüzyılda Rusların Orta Asya’yı istilaya başlaması üzerine fikir 

adamları,Türk kültürünü ,bilim ve sa-nat varlığını korumak için faaliyete geçtiler. 

Türkistan’da 500’den fazla ceditçi (yenilikçi) okula girdi. Kırımlı İsmail Gaspı-ralı’nın 

milli uyanış için yaptığı çalışmalar sonucunda pek çok fikir ve siyaset adamı ve edip 

yetişti. 

                             Mehmet Emin Resulzade,Hüseyin Cavit ve Sabir Azerbaycan’ın  ünlü 

şair ve yazarlarıdır. 

                             İlhanlılar döneminde imar faaliyetleri yapılmıştır. Isfahandaki  Mescid-i 

Cuma külliyesi bu devirde yapıldı musıki bilgini Safiyüddin Abdü’l Mümin Urmevi 

Hülagü tarafından korunmuştur. 

                           

   Uluğ Bey,Buhara Medresesini yaptırdı. Astronomi ve matematikle ilgilendi. Matematik 

ve astronomi bil-ginleri Kadızade-i Rumi ve Ali Kuşçu gibi bilginleri Semerkant’ta 

toplamıştır. 

                             Timur devrinde musıki bilgini Abdülkadir Meraği yaşamıştır. 

                             Mimari alanında en önemli eser Babür hükümdarı Şah Cihan’ın 

yaptırdığı Tac Mahal’dir. 

 

 

 

 

 
KIZILDERİLİ 

 Bu,  bir kartal  yumurtası 

bulup onu kır tavuklarının 

yuvasına koyan 

genç bir Amerikan 

kızılderilisinin  hikayesi. 

Kartal yumurtadan çıkar 

civcivlere katılır. Tabii 

muhteşem renkleri, iri ve 

güçlü kanatlarıyla 

diğerlerinden farklıdır, ama 

diğer tavuklardan biri 

olduğuna inanarak büyür. 

Pislikleri eşeler, tohumları 

gagalar, gıdaklar, birkaç 

santim zıplayıp yeni bir şey 

gagalamak için kanatlarını 

döver . Çünkü tavuklar böyle 

yapıyordur. 

Bir gün gökyüzüne bakar ve 

inanılmaz bir yetenekle yelken 

uçuşu yapan muhteşem bir 

kuş görür."Ne güzel bir kuş ! 

Nedir bu? " diye sorar. 

"O bir kartal, " cevabını verir 

tavuklardan biri, "bütün 

kuşların reisi. Ama aklına 

getirmeye bile kalkma, asla 

onun gibi uçamazsın." 

     Sonunda kartal bir kır 

tavuğu olduğunu düşünerek 

ölür. 

 

    MUTLULUK 

    Tolstoy’a “nasıl mutlu 

oluyorsunuz?” diye 

sorduklarında şu cevabı 

vermiş: 

    - Sahip olduğum şeylere 

sevinerek, sahip 

olmadıklarımı ise hiç 

düşünmeyerek 
 

Bir şemsiye tamircisi, yazmış 

olduğu şiirleri incelemesi için 

Sheakspeare'e gönderdiğinde, 

ünlü yazarın cevabı şu olur: 

“Dostum siz şemsiye yapın, 

hep şemsiye yapın, sadece 

şemsiye yapın!..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÜRK- MOĞOL DEVLETLERİ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

 

 Soldan Sağa : 1- Cengiz- Moğol Devletinin merkezi - Cengiz Han’ın diğer ismi - Uzaklık ifade eder -Babanın kız kardeşi  

2- Tümör – Bir gazeteci Fikret …. – Kareli kumaş –İlgi – Kaide 3- Küçük kulübe – Fatih’in Cenevizlilerden aldığı 

kalelerden – 1828 yılında Rusya ile İran arasında imzalanan ve Azerbaycan’ı ikiye ayıran antlaşma – Ret kelimesinin 

sessizleri 4- Ağabey –Tersi, Erbaa Radyo Televizyon – Türk Standartları Enstitüsü – Bal yapan böcek 5- Bir nota – Tersi, 

bir yazı stili – Tibet öküzü – Çok olmayan – İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara verilen isim 6- Bir bölgede nüfuzlu kişi – 

Hava aracı, tayyare – Türk marşı ile tanınan batılı bir bestekar – Tersi, seyrek olmayan – Tersi, mektep 7- Sene – Manganın 

simgesi –Altınorda Hanlığının yıkılmasından sonra kurulan hanlıklardan –Tersi, bir mobilya – Çağatay Hanlığı’na son 

vererek devletini kuran , Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ı yenen hükümdar  8- Tersi, yerli otomobil markası – 

Antalya’nın bir ilçesi – Doğu Türkistan Hanlığı’nın diğer adı – Bir soru 9- Ötmekten emir – Arar kelimesinin sessizleri – 

Partileşme,ayrışma – Bir ajans – Osmanlı Devleti’nde çitçinin toprağı ekip biçme hakkı – Eski dilde su 10- Timur 

Devleti’nde şehir güvenliğini sağlayan görevli  - Kişi – İlaç – Aynı soydan gelen 11- Rütbesiz asker – Arapça ey – Bir 

çoğul eki – Büyük bir marketler zinciri – Lityumun simgesi – Kocaman 12- Eski dilde yer – Radonun simgesi – Kırım 

Hanlığı’nın kurucusu – Bir organ –Tersi, çok olmayan – Türk lirası 13- Ecnebi kelimesinin ilk hecesi – İyonları kuran 

uygarlık – Anne – Utanma duygusu – Dünyanın uydusu – Tersi beyaz 14- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir eseri – 

Çalık kelimesinin sessizleri – Manganın simgesi – Baryumun simgesi – Hayvanlara takılır  15- Kubilay Hanlığı’nı da 

ziyaret eden bir seyyah – Karşı taraf – Özbek boyları ile Kırgız ve Moğolların karışmasıyla oluşmuş boy – Gün doğumu 

16- Ret kelimesinin sessizleri – Timurlulardaki ikta sistemi – Bir soru – İslam’ın şartlarından – Vole kelimesinin sessizleri 

17- Tersi, 1565 yılında Osmanlı Devleti tarafından kuşatılan,fakat alınamayan Akdeniz’deki ada  – Tuna kelimesin ilk 

hecesi – Ukba kelimesinin ilk hecesi – Tersi , bir kürk hayvanı – Eski dilde sıvı, su – Avrupa Parlamentosu – Hatıra 18- 

Müzikte bir erkek sesi- Ters, kiliselerde bulunur – 840 yılında Uygurları yıkarak bir devlet kuran ve Manas Destanının ait 

olduğu Türk boyu –Asya’da bir göl 19- Yankı – Tersi , türkü – Geri – Tersi, Mescid-i ….   20- Uzaklık ifade eder – Kale – 

Arık kelimesinin sessizleri – Mars kelimesinin sessizleri – Hindistan’da devlet kuran Türk hükümdarı 21- 750 yılında 

Emeviler yıkılarak kurulan devlet – 1566 yılında Osmanlı Devleti’nin Cenevizlilerden aldığı ada – Sodyumun simgesi – 

Zevce 22- Arapça ey – Ağaç bağlantı çivisi – Hoca Ahmet Yesevi’nin kurduğu tarikat – Vücudun bir bölgesi 23- Binanın 

yükselen her bir bölümü – İlave – Bir soru – Tersi, adale – 1502 yılında Şah İsmail tarafından kurulan devlet 24- Sağın tersi 

– Fasıla – Babür’ün yazdığı eser – Esas – Rütbesiz asker 25- Atsız tarafından Büyük Selçuklu Devleti’nden ayrılarak 

kurulan, Moğol Devleti tarafından parçalanan 1230 Yassıçemen Savaşı sonrası yıkılan devlet- Soyluluk – Azerbaycan 

Hanlıklarından   

 

 

 

 

 



 

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Cengiz – Moğol Devleti’nin parçalanması ile Moğolistan ve Çin’de kurulan devlet- Cengiz 

Han’ın oğullarından -Cengiz – Moğol Devleti’nin parçalanması ile Türkistan’da kurulan devlet – İnleme 2-Fasıla – 

Ayıltmaktan emir – Tersi, zamanla Hıristiyanlaşarak benliğini yitiren bir Türk boyu –Bir sebze 3- Bir nota – Telefon hitap 

sözü – Timur’un bağlı olduğu aşiret – Yüzyıl 4- Orta Asya’da bir bozkır – Tersi, vatan – Büyük Selçukluların sembolü bir 

kuş – Süt şekeri  5- Tersi, bir idman hareketi – Dişe yapışan tortu – Nika kelimesinin sessizleri –Tersi, para çekme 

makinesi- Tersi, bir kürk hayvanı – Tersi ,bir organ 6-Ekle – Oku kelimesinin sessizleri – Sodyumun simgesi – Osmiyumun 

simgesi – Özbek hanlıklarından 7- Mısır’da güneş tanrısı –Hindistan’ın Agra şehrinde Babür hükümdarı Şah Cihan’ın 

yaptırdığı eser – Aracın ön kapağı – Matematikte bir sayı – Tersi, latife 8- Kalan – Tersi, halk – Eğlencelik hareketler –

Nehir aracı- Mısır’da güneş tanrısı – 9- İçkilerin yanında alınan yiyecek – Kaz kelimesinin sessizleri – Mısır’da güneş 

tanrısı – Yüce, büyük – Baston- Tersi, ev 10- Tersi, beyaz – Canın alınması – Kalsiyumun simgesi – Savm, ramazan ayında 

tutulur – Rus  kelimesinin sessizleri –11- Altınorda hanlarından – Eski Meclis Başkanı Bülent ……. – Gak kelimesinin 

sessizleri –İhtiyaç için hayvan öldürme –Vana kelimesinin ilk hecesi  12- Duman kiri – Sayı yapma – Bir hayvan – 

Fransa’nın olduğu bölgenin eski ismi – Bir sayı – Farsça baş 13- Büyük Hun hükümdarlarından – Tersi, yol yiyeceği – 

Boru sesi – Tersi, yaş olan - Ayrıcalıklı iyilik 14- Tersi, eman – Antalya’da bir bölge – Fasıla – İslam’ın şartlarından 15- 

Çözüm –Şir kelimesinin sessizleri –Moğol asıllı bir boy – Tersi, bir müzik aleti –Tersi , bir hitap 16- Evvel – Tersi, 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Tersi, eskiden yol, su elektrik için kullanılan kısaltma – Tersi, bir dergi – Kuşak 17- 

İslam’ın şartlarından- Halk dilinde dolma – Çok olmayan – Tersi, sıradan halk 18- Kötü – Siyah – Altınorda hükümdarı  

Şeyban’ın soyundan gelenlerin kurduğu devlet – Tersi, katışıksız  19- Reklam – Tersi, beyaz – Üye – Bir film kahramanı 

20- Askeri yerleşim yeri – Ulaştırma – Tersi, kayıp olanı bulma – Bir Hint tanrısı 21-Küçük saray – Safevilerin başkenti – 

Tersi, siyasi birlik antlaşması – Saba kelimesinin sessizleri – Bir soru eki  22-Karakter,içsel davranış – Tersi, evvel – Ela 

kelimesinin sessizleri – İyonları kuran kavim – Gelir getiren mülk – Ünlü tekvandocu Bruce … 23- Utanma duygusu – 

Genel – Bizmutun simgesi – Üste bağlı – Sami asıllı bir ırk – İsviçre’nin başkenti  24- Bir çoğul eki – Tersi, tekvando sporu 

ile ilgili bir terim – Bir ay – Küçük tekne – Bir isim 25- Cengiz Han’ın ölümümden sonra torunu Batu Han tarafından 

Karadeniz’in kuzeyinde kurulan devlet – Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han tarafından İran merkez olmak üzere kurulan 

devlet – Bir nota 

 

 

 

Geleceğini biliyordum! 

 

Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker, en iyi arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştüğünü gördü. 

İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar.  

Asker teğmene koştu ve: 

- Teğmenim. Fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir miyim?.. 

Delirdin mi? der gibi baktı teğmen... 

- Gitmeye değer mi?. Arkadaşın delik deşik olmuş. Büyük olasılıkla ölmüştür bile.. Kendi hayatını da tehlikeye 

atma sakın.. 

Asker ısrar etti ve teğmen "Peki " dedi.. "Git o zaman.." 

İnanılması güç bir mucize. Asker o korkunç ateş yağmuru altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa 

koşa döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Teğmen, kanlar içindeki askeri muayene etti.. Sonra onu sipere 

taşıyan arkadaşına döndü: 

- Sana değmez, hayatını tehlikeye atmana değmez, demiştim. Bu zaten ölmüş.. 

- Değdi teğmenim, dedi asker.. 

- Nasıl değdi? dedi teğmen. Bu adam ölmüş görmüyor musun?.. 

- Gene de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağdı.. 

Onun son sözlerini duymak, dünyaya bedeldi benim için.. 

Ve arkadaşının son sözlerini hıçkırarak tekrarladı: 

- Jim!.. Geleceğini biliyordum!.. demişti arkadaşı... Geleceğini biliyordum.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

 

Soldan Sağa: 1- İlk Türk denizcisi – İlgi 2- Kırım Yarımadasında Karlofça Antlaşması ile Rusya’ya 

bırakılan kale  Tersi, Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran dağlar – Kek kelimesinin sessizleri 3- Tersi, 

elişi yapmakta kullanılır – Çayır ve çimenlerin genel adı – Mardin,Harput ve Hısnıkeyfa gibi kollara 

ayrılan beyliğe adını veren Türk komutanı 4- Beyaz – Tersi, anakara – İtalya’da bir ova 5- Namaza 

çağırır- Orta Asya’da Türklerin de eteğinde yaşadıkları bir dağ sırası  6- Cengiz Han tarafından kurulan 

devlet –Uzaklık ifade eder 7- Yas kelimesinin sessizleri – Hz.Ali’nin oğullarından biri 8- Tersi, bayağı – 

Tersi,bir gezegen 9- Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında meydana gelen ve Fetret Devrinin yaşanmasına 

yol açan savaş-İkinci tekil şahıs zamiri  10- Altınorda Devleti’nde İslamiyeti ilk kabul eden hükümdar – 

Tac………. 11- Ulama – Ced  12- Akkoyunlu Devleti’ne son veren İran’da Safevi Devleti’ni kuran şah– 

Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ı yenen hükümdar  

 

Yukarıdan Aşağıya: 1- Cengiz Han öldükten sonra ortaya çıkan hanlıklardan – Bir isim 2- Yola 

çıkarken kişinin yanına aldığı yemek – Yıl  3- Binaları her bir bölümü – İlaç – Kırışıklıkları gidermek 

için sürülür  4- Beyaz – Tersi, ipekböceğinin yaptığı madde – Cezzar Ahmet Paşa’nn Napolyon’u 

yenilgiye uğrattığı kale 5- Hükümdar çadırı – Tersi, gerinin tersi 6- Moğol Devleti’nin parçalanması 

sonucu Karadeniz’in kuzeyinde kurulan devlet – Yabancı  7- Bir nota  8- Fasıla – Kütahya’nın bir ilçesi  

9- Moğollarda devlet işlerin görüşüldüğü meclis  10- Kaygı – Tam olarak olmamış  11- Bazı maçlar 

kazanıldıktan sonra alınır – Altınorda Devleti’nin kurucusu  12- Kara Yülük Osman Bey tarafından 

Diyarbakır ve Tebriz civarında kurulan devlet.  

 
Timur Han, ölüm döşeğinde şunları söyledi: 

 

"Oğullarım,  

 

Milletin refahını, saadetini sağlamak için sizlere bıraktığım vasiyeti ve tüzükleri iyi okuyun, asla unutmayı ve tatbik edin. 

Milletin dertlerine derman bulmak vazifenizdir. 

Zayıfları koruyun, yoksulları zenginlerin zulmüne bırakmayın. "Adalet ve iyilik etmek" düsturunuz, rehberiniz olsun. 

Benim gibi uzun saltanat sürmek isterseniz, kılıcınızı iyice düşünerek çekiniz, bir defa çektikten sonra da onu ustalıkla 

kullanınız. 

Aranıza nifak tohumları ekilmemesi için çok dikkatli olun. Bazı nedimleriniz ve düşmanlarınız nifak tohumları saçmaya, 

bundan faydalanmaya çalışacaklardır. Fakat vasiyetimde size idare şeklini, ana ilkelerini gösterdim. Bunlara sadık kalırsanız 

taç başınızdan düşmez. 

 

Ölüm döşeğinde söylenen babanızın bu sözlerini unutmayın. 

Benden sonra hakan, Pir Muhammed Cihangir olacaktır. Ona, bana itaat eder gibi itaat edeceksiniz. Kumandanlarım, şimdi 

itaat yemini ediniz!" 

(Ve bütün kumandanlar, saray adamları, ağlayarak yemin ettiler.) 

 

 
 

 

 



 

 

 

      TÜRK DÜNYASI II      

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 
 

Soldan Sağa : 1- Cengiz Moğol Devleti’nin parçalanması sonrasında Türkistan’da kurulan ve zamanla 

Türkleşen ve Müslümanlaşan Moğol devleti 2- İlhanlı Devleti’nin İslamiyet’i ilk kabul eden hükümdarı 3- 

Tolunoğuları,İhşidler, Eyyubiler, Memlükler gibi Türk İslam devletleri ve Fatımi Devleti’nin kurulduğu 

bölge 4- Timur’a iki defa yenilerek devletinin parçalanmasına yol açan Altınorda hükümdarı 5- 

Hükümdarın emir ve buruklarının yer aldığı belge 6- 1501 yılında İran’da Şah İsmail tarafından kurulan 

devlet 7-1256 yılında Hülagü Han tarafından İran ve Irak’ta kurulan Türk-Moğol Devleti 8- Nizamülmülk 

tarafından Bağdat’ta kurulan medreseler 9- Özbek hanlıklarından 10- 1813 yılında Rusya ile İran arasında 

imzalanan Kuzey Azerbaycan’ı Rusya’ya bırakan antlaşma 11- Eski Türk hükümdarlık unvanlarından  

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Selçukluların hakim olduğu en güney bölgesi 2- Altınorda Devleti’nin 

parçalanmasına , Osmanlı Devleti’nin fetret dönemini yaşamasına yol açan hükümdar 3- Cengiz Han’ın 

ölümünden sonra torunu Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulan ve Türleşen,İslamlaşan 

devlet 4- Safevi hükümdarlarına verilen unvan 5- Özbek Hanlıklarından 6- Kırgızlara ait destan 7- 

Gazneliler zamanında yazılan Firdevsi tarafından yazılan eser 8- Altınorda Hanlığı’nın parçalanması 

sonucu ortaya çıkan ve 1475 yılında Osmanlı Devletine bağlanan hanlık 9-1526 yılında Hindistan’da 

kurulan Türk İslam Devleti 10- İlk Türk İslam devletlerinde Nasirüddin Tusi’nin ilk rasathaneyi kurduğu 

şehir 11- Cengiz Han’ın ölümünden sonra Moğolistan ve Çin’de kurulan Moğol asıllı devlet 12- Babür 

tarafından yazılan eser 13- 1866 yılında bağımsızlığın ilan eden, Osmanlı Devleti’nden yardım alan 1877 

yılında ölümü ile torakları işgal edilen Kaşgar hükümdaı, Yakup Bey  

 
Timur Han, ölüm döşeğinde şunları söyledi: 

 

"Oğullarım,  

Milletin refahını, saadetini sağlamak için sizlere bıraktığım vasiyeti ve tüzükleri iyi okuyun, asla unutmayı ve tatbik 

edin. Milletin dertlerine derman bulmak vazifenizdir. 

Zayıfları koruyun, yoksulları zenginlerin zulmüne bırakmayın. "Adalet ve iyilik etmek" düsturunuz, rehberiniz olsun. 

Benim gibi uzun saltanat sürmek isterseniz, kılıcınızı iyice düşünerek çekiniz, bir defa çektikten sonra da onu 

ustalıkla kullanınız. 

Aranıza nifak tohumları ekilmemesi için çok dikkatli olun. Bazı nedimleriniz ve düşmanlarınız nifak tohumları 

saçmaya, bundan faydalanmaya çalışacaklardır. Fakat vasiyetimde size idare şeklini, ana ilkelerini gösterdim. Bunlara 

sadık kalırsanız taç başınızdan düşmez. 

Ölüm döşeğinde söylenen babanızın bu sözlerini unutmayın. 

Benden sonra hakan, Pir Muhammed Cihangir olacaktır. Ona, bana itaat eder gibi itaat edeceksiniz. Kumandanlarım, 

şimdi itaat yemini ediniz!" 

 

(Ve bütün kumandanlar, saray adamları, ağlayarak yemin ettiler.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 
  TÜRKİYE TARİHİ 

 

                              1-Anadolu’ya İlk Türk Akınları 

 

                              Anadolu’ya ilk Türk akınları 4.yüzyılda Hunlarla başlar. Daha 

sonra Sabirler akınlar düzenlemiştir. Ab-basi Devleti hizmetine giren Türkler 

Bizans sınır bölgeleri olan Avasım illerine yerleştirilmişlerdir. 

                              Anadolu’ya yerleşme amaçlı akınlar Selçuklu Türkleri 

tarafından yapılmıştır. İlk defa Çağrı Bey Selçuklu Devleti kurulmadan önce keşif 

amaçlı akın düzenlemiştir. Akınlar devlet kurulduktan sonra da devam etmiştir. 

Tuğrul Bey zamanında 1048 yılında Bizans devleti ile Anadolu için ilk ciddi savaş 

yapıldı. Bizans yenilgiye uğratıldı. Tuğrul Bey devrinde Kelkit ve Çoruh vadilerine 

akınlar düzenlenmiştir. Muradiye ve Erçiş alındı. Alparslan zamanında Kars ve 

Ani kaleleri alındı. Anadolu’daki bu Türk akınları Bizans’ı rahatsız etmeye 

başladı. Romen Diyojen iki defa Anadolu’ya sefer düzenledi isede başarılı 

olamadı. 

  

 

 Türkiye Tarihi içinde yer alan devletlere 5 tane örnek veriniz. 

………………………………….……………………… 

………..……………………………………………… 

Tarihte Anadolu’ya akın yapan ilk Türk topluluklarını belirtiniz. 

……………..…………………………………………… 

………..……………………………………………… 

        

                              

                             2-Malazgirt Meydan Muharebesi 

 

                            Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemeyi düşünen Romen 

Diyojen, 200 bin kişiden oluşan bir orduyla batıya doğru ilerlemeye başladı. Bu 

sırada Malazgirt kalesini alarak Mısır’da Fatımiler üzerine  yürümekte olan 

Alparslan bu olayı haber alması üzerine geri dönerek Malazgirt önlerine geldi. 

Yapılan savaşta Bizans ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu savaş sonucunda 

Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Anadolu bir Türk yurdu haline gel-meye 

başlamıştır. Anadolu’da ilk Türk devletleri kuruldu. Türklerin ilerleyişi üzerine 

Bizans, Papa ve Avrupa’dan yardım istemiş bu olay Haçlı seferlerine yol 

açmıştır.Malazgirt Muharebesi ile Türkiye tarihi başlatılır. 

 

Malazgirt savaşı sebep sonuç 
Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmak 

istemesi 
  

Bizans’ın bütün İslam ülkelerini ele 

geçirmek isteği 
  

Anadolu’nun kapıları Türklere  açıldı   

Türklerin ilerleyişini kesmek istemesi   

Haçlı seferlerinin başlamasına yol açtı.   

İslam ülkelerine yönelik Bizans baskısı 

sona erdi. 
  

Anadolu  Türklere ikinci yurt oldu.   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevlânâ Hazretleri, talebelerinden 

biriyle yürürken, yol kenarında birkaç 

köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını 

görürler. 

    Yanındaki talebesi: 

    - Güzel bir kardeşlik örneği, der. 

Keşke insanlar da bunlardan ibret 

alsa. 
    Mevlânâ, tebessüm ederek karşılık 

verir. 

    - Aralarında bir kemik atıver de, 

gör kardeşliklerini. 

 

Gölge etme başka ihsan istemem 
Rusya sefiri meşhur İgnatiyef mezun 

olup memleketine giderken, veda için 

geldiği Yusuf Kamil Paşaya: 

“Efendimize Rusya’dan ne 

getireyim?” demesiyle paşa: 

- Bir mesele getirme de dedi, ben hiç 

bir şey istemem!  

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü 

Galile'ye hasımlarınından biri: 

“Efendim...” demiş. “Kulaklarınız, bir 

insan için biraz büyük değil mi?” 

Galile: “Doğru...” demiş. “Benim 

kulaklarım bir insan için biraz büyük 

ama, seninkiler bir eşek için fazla 

küçük sayılmaz mı?..” 

 

 

Cömertlikte, yardım etmede akarsu 

gibi ol, 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, 

Başkalarının kusurunu örtmede gece 

gibi ol, 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak 

gibi ol, 

Hoşgörülükte deniz gibi ol, 

Ya olduğun gibi görün, 

Ya göründüğün gibi ol. 

 

Mevlana Celaleddin-i Rumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3-Anadolu’nun Türkleşmesi 

                           Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri 

  

                            a-Danişmentliler (1080-1178): Danişmentoğlu Ahmet Gazi 

tarafından 1080 yılında Sivas,Malatya, Kay-seri,Amasya,Çorum,Tokat 

bölgelerinde kurulmuştur. Danişmentliler bilhassa Haçlılarla yaptıkları 

mücadelelerle tanınmış-lardır. II.Kılıçarslan bu devlete son verdi (1178). 

                            b-Saltuklular (1072-1202) :Ebul Kasım Saltuk tarafından 

Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Gürcülerle mücadele edilmiştir. II. Rükneddin 

Süleyman Şah tarafından yıkıldı (1202). 

                            c-Mengücekliler (1080-1228) : Mengücek Gazi tarafından 

Erzincan ,Kemah,Divriği ve Şebinkarahisar’da kurulmuştur.1228 yılında Alaeddin 

Keykubat tarafından yıkılmıştır.  

                           d-Artuklular (1102-1409): Hasankeyf,Harput ve Mardin 

Artukluları olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.Artuk beyin oğulları tarafından 

kurulmuştur. Hasankeyf koluna Eyyubiler,Harput koluna Alaeddi 

Keykubat,Mardin koluna Karakoyunlular son vermiştir. 

 

 
  

Malabadi Köprüsü                

 

 
 

Divriği Ulu Camii 

 

 

 

 

 

TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ 

CEVAPLAR 

 

“Soru: Haçlı seferlerinin sonuçlarını 

yazınız. 

Cevap: Akdeniz limanları canlandı, 

babanın oğluna güveni azaldı. 

Akdeniz ırmakları canlandı. 

Cevap: Derebeylikler azaldı, 

karabeylikler çoğaldı. 

            Ticarette zengin olan kervanı 

ortaya çıktı. 

Soru: Miryokefalon Savaşı’nın 

önemini yazınız. 

Cevap: İlk yazılı savaş. 

Cevap: Türkleri Anadoludan atma 

umudundaymış. Türkleri anadolunun 

bir Türk dünyası olduğunu 

öğrenmişler.”  Ticaret Meslek Lisesi 

Soru: Kösedağ Savaşı kimlerle 

yapılmıştır? 

Cevap: Kösedağ Savaşı I.Murat’la 

yapılmıştır. 

Cevap: Anadolu Selçukluları ile 

Macarlar arasında olmuştur .  

Soru: İlk Türk denizcisi kimdir? 

Cevap: Andrea Dorya 

 

 

 

 

ÖRTÜNMEK İÇİN GİYİNMEK! 

    İngiltere Kralı George ile 

görüştüğü sırada, Gandi’nin üzerinde 

her zamanki gibi beyaz örtüsü varmış. 

    Davetten çıkınca, bir gazeteci 

sormuş: 

    - Kıyafetiniz, bir kralla 

buluşmak için yeterli miydi? 
    Gandi, hiç aldırmadan cevap 

vermiş: 

    - Kral, ikimize de yetecek kadar 

giyimliydi. 

 

    MÜJDE 

    Harun Reşid’in vezirlerinden biri, 

Behlül Dânâ’ya latife yollu takılarak: 

    - “Müjde sana ey Behlül, 

Sultanımız seni, domuzlarla 

maymunlara çoban tayin etti” 
dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş: 

    - Öyle ise kulaklarını aç da 

emirlerimi yerine getirmeye 

hazırlan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    e-Çaka Beyliği (1081-1093) : Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde 

kurulmuştur. İlk Türk denizcisi ola-rak kabul edilir. Bizanslılarla mücadele 

etmiştir. I.Kılıçarslan tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

                           Bunlar dışında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulmuş çok 

sayıda Türk devleti mevcuttu: Sökmenliler, Dilmaçoğulları, 

İnaloğulları,Çubukoğulları,İnançoğulları ve Tanrıvermişoğulları. 

 

Beylikler 1. dönem  2.dönem 

Danişmendliler    

Mengücekliler    

Hamitoğulları    

Artukoğulları    

Saltuklular    

Menteşeoğulları    

Çubukoğulları    

Çaka beyliği   

 

                         TÜRKİYE (ANADOLU) SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308) 

 

Oğuz Türklerinin Üçoklu Kınık boyuna mensup Selçuklu hükümdar ailesinden 

Süleyman Şah tarafından, Anadolu'da kurulmuştur. Malazgirt Zaferi'yle, Anadolu 

kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan, bu savaşa katılan kumandan 

ve Türkmen reislerine, Anadolu'yu Türkleştirme ve İslamlaştırma görevini verdi. 

Bunlardan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun 

torunu olup, Anadolu'daki fetih harekâtından sonra Antakya'dan Anadolu'ya girdi. 

 

 1074 yılında Konya ve havalisini mahallî Rum despotlarından alarak, fetihlere 

devamla İznik önlerine geldi. 1075 senesinde İznik'i fethederek, emrindeki 

kuvvetlerin merkezi yaptı. Böylece Türkiye Selçuklu Devletinin temeli atılmış 

oldu.  

Süleyman Şah, Bizans'ın mahallî ve merkezî tekfurlukları arasındaki 

çekişmelerden faydalanarak, bölgede hakimiyetini güçlendirdi. İznik'te yeni bir 

Türk devletinin kurulması, Anadolu'ya gelen Türkmenlerin birleşmesini temin 

edip, doğudaki Müslüman Türklerin büyük topluluklar halinde bölgeye 

gelmelerine sebep oldu. Bölgede Türk nüfusunun artarak devletin güçlenmesiyle; 

Bizans'ın kötü idaresi, bitmek bilmeyen iç savaşlar ve isyanlar sebebiyle perişan 

olan yerli halk da, Süleyman Şah'ın idaresinde huzur ve sükûna kavuştu. Bu sayede 

Anadolu Selçuklu Devleti, sağlam bir temele oturdu. Hürriyet ve adalete kavuşan 

yerli halk, kısa zamanda seve seve Müslüman oldu.  

Çeşitli gayelerle bölgeye gelen Türkmenleri emrinde birleştiren Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah, Anadolu'da birlik ve hakimiyetini güçlendirmek, Fırat boylarında 

ve Kilikya taraflarında toplanmaya çalışan Ermeni gruplarına mani olmak için 

harekete geçti. 1082 yılında Çukurova'ya giden Süleyman Şah, Adana, Tarsus ve 

Misis dahil tüm bölgeyi zaptetti. 1084'te Hıristiyanlardan Antakya'yı aldı. 1086'da 

Suriye Selçuklu meliki Tutuş'la yaptığı savaşta yenildi ve savaş meydanında vefat 

etti. Oğulları, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın yanına gönderildi. Devlet bir süre 

Süleyman Şah'ın İznik'te vekil bıraktığı Ebü'l-Kasım tarafından yönetildi. 

Süleyman Şah’ın ölümümden sonra oğulları Melikşah tarafından Büyük Selçuklu 

Devleti’nin başkenti Isfahan’a götürülmüş ve Türkiye Selçuklu tahtı 1086-1092 

yılları arasında boş kalmıştır. 

 

 

ZORLAR / KOLAYLAR  

Hayatta zor işler, kolay işler var. 

Bunları ayıran insan olmak zor. 

Bilgiçlik taslamak, konuşmak kolay. 

Az ve öz konuşup, susan olmak zor. 

Akıl vermek kolay, iş bozmak kolay, 

Bozuğu onaran insan olmak zor. 

Niyet etmek kolay, başlamak kolay, 

Bir işi bitiren insan olmak zor. 

Almak kolay, benlik, bencillik kolay, 

Alan insan değil, veren olmak zor. 

Merak kolay , olay seyretmek kolay, 

Bakan insan değil, gören olmak zor. 

Kazanç kolay, servet , zenginlik kolay, 

Vicdanlı, namuslu, patron olmak zor. 

Açları kandırmak, azdırmak kolay, 

Açları doyuran , insan olmak zor. 

Yemin etmek kolay, söz vermek kolay, 

Verdiği sözünde duran olmak zor. 

Aday olmak kolay, Mebusluk kolay, 

Bunca ah'a gögüs geren olmak zor. 

Seçilmek, yükselmek, baş olmak kolay, 

Sahtekar baskıyı kıran olmak zor. 

Hile, yalan, riya, kalleşlik kolay, 

Doğru olmak, içten insan olmak zor. 

Kan akıtmak kolay, acıtmak kolay, 

Acıyan yarayı saran olmak zor. 

Dini bilmek kolay, vaaz etmek kolay, 

Müslüman yaşamak, mümin olmak zor. 

Nefse uymak kolay, hırslanmak kolay, 

Nefsini, hırsını, yenen olmak zor. 

Yuva kurmak kolay,evlenmek kolay, 

Yuvada huzura eren olmak zor. 

Yaşam kolay, doğmak, yaşlanmak 

kolay, 

İnsanca yaşlanmak, İNSAN OLMAK 

zor.  
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I.Kılıçarslan (1092-1107) 

Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 1092'de vefatından sonra, İran'dan kaçarak gelen 

Kılıç Arslan, İznik'te merasimle karşılanıp, Türkiye Selçuklu tahtına çıkarıldı. 

I. Kılıç Arslan, tahta çıkar çıkmaz, devleti yeniden teşkilatlandırdı. İznik'i mamur 

bir duruma getirdi. İçte otoriteyi sağladıktan sonra, hemen gazâ ve akınlara başladı. 

Marmara sahillerine yerleşmeye çalışan Bizanslıları bu bölgeden çıkardı. Batıyı 

emniyete aldıktan sonra doğuya yöneldi ve 1096 yılında Malatya'yı kuşattı. Fakat, 

bu sırada Haçlıların Batı Anadolu'ya girmesi üzerine, I. Kılıç Arslan, kuşatmayı 

kaldırıp hızla geri döndü. 

Avrupa'daki meşhur imparator, kral, prens, derebeyi ve şövalyelerin büyük bir 

taassupla katıldıkları Haçlı Seferlerinin ilki 1096-1099 yılları arasında yapıldı. I. 

Kılıç Arslan, Haçlıları, vur-kaç taktiğiyle imha etti. Ancak, İznik elden çıktığı için, 

Konya'yı payitaht (başkent) yaptı. Bizans imparatoruyla antlaşma imzaladıktan 

sonra, doğu fetihlerine başladı. 1103 senesinde Malatya'yı ele geçirdi. Daha sonra 

Musul'u da topraklarına kattı. Emir Çavlı, Artukoğlu İlgazi ve Suriye meliki 

Rıdvan'ın kuvvetleriyle Habur Nehri kenarında yaptığı muharebede yenilerek, 

nehre düşüp boğuldu. Kılıç Arslan'ın büyük oğlu, Musul valisi Şehinşah, Emir 

Çavlı tarafından esir alınarak İsfahan'a götürüldü. (1107) 

1107-1110 yılları arasında Türkiye Selçuklu tahtı ikinci defa boş kalmıştır. 

Şehinşah (1110-1116) 

Kılıç Arslan'ın ölümü ve oğlunun esir düşmesi, Türkiye Selçuklularını çok sarstı. 

Düşmanları bunu fırsat bilerek, ülke topraklarına saldırdı. Bizanslılar, Batı 

Anadolu sahillerini işgale başladılar. Bu durum karşısında Türkler, İç Anadolu'ya 

doğru çekilmek zorunda kaldılar. 1110 yılında esaretten kurtulan Şehinşah, 

Konya'ya gelerek tahta geçti. Şehinşah'ın ve Kayseri emîri Hasan Beyin büyük 

gayretlerine rağmen, Bizanslıların zulmünden kaçan Batı Anadolu'daki Türklerin, 

Orta Anadolu yaylalarına çekilmesi durdurulamadı. 

I.Mesut (1116-1155) 

 

1116 yılında Danişmendliler, Sultan Şehinşah'ı tahttan indirip, Şehzade Mesud'u 

sultan ilan ettiler. Sultan Mesud, Danişmendli tahakkümünden kurtulmaya, 

Bizanslıları Anadolu'dan atmaya ve birliği sağlamaya çalıştı. -

Ankara,Çankırı,Kastamonu,Elbistan,Sivas ve Malatya bölgeleri 

Danişmentoğullarından alınmıştır. 1142 yılında, Batı seferine çıktı. Sonra doğuya 

seferler düzenledi. Bizanslılar, Türklerin Batı Anadolu'da ilerlemelerini durdurmak 

için, İmparator Manuel komutasında bir orduyla Konya üzerine yürüdüler. Bu 

tehlikeli durum üzerine, Sultan Mesud'un oğlu II. Kılıç Arslan, Aksaray'da bir ordu 

hazırlayarak, Konya önündeki Bizans ordusunun karşısına çıktı. Bizans ordusunu, 

pusu ve taarruzlarla 1145 senesinde ağır bir yenilgiye uğrattı. 

Bu sırada İkinci Haçlı Seferiyle Anadolu'ya giren Avrupalılar da, Türk kılıçları 

önünde duramadı. Selçuklu ordusu, Haçlılar karşısında büyük başarılar elde etti. 

Bu zaferler, istikrar ve yükselme devrini tekrar başlattı. Halka adaletle muamele 

etmesi sebebiyle, Hıristiyanların bir çoğu, Bizans yerine Türk idaresine bağlandı. 

Bir çok eser inşa ettiren Sultan Mesud, kırk yıl saltanatta kaldıktan sonra, 1155 

senesinde vefat etti. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kadın, kapıdan dışarı çıktığında, 

bembeyaz sakallı üç ihtiyarın kendi 

evinin önünde oturduklarını görür.  

'Ben sizi hiç tanımıyorum, der...  

Ama aç ve susuz olmalısınız... Lütfen 

içeriye gelin de sizlere bir şeyler 

ikram edeyim...' 

'Evin erkeği içerde mi?' Diye sorar 

adamlar.  

'Hayır, der kadın. Şu an evin dışında.' 

'O evde olmadığı sürece bizim bu eve 

girmemiz mümkün değil...' diye 

cevap verirler.  

Akşam olup kocası eve döndüğünde 

kadın olanları anlatır.  

'Peki, onlara söyleyebilir misin, der 

adam. Ben evdeyim artık, bu eve 

gelebilirler...' 

Kadın dışarı çıkıp bu kişileri içeri 

davet eder.  

Ama bu defa da;  

'Hepimiz aynı anda içeri girmeyiz' der 

yaşlı adamlar.  

Kadın öğrenmek ister;  

'Niye giremezsiniz?..' 

İhtiyarlardan biri açıklar:  

'Onun adı ZENGİN, der bir 

arkadaşını göstererek.  

Diğeri BAŞARI...  

Ben ise SEVGİ...' 

Sonra ekler; 'Şimdi içeri gir ve 

kocanla konuş. Hangimizi evinizde 

istersiniz?..' 

Kadın içeri girip söylenenleri 

kocasına anlatır. Adam duyduklarıyla 

neşelenerek;  

'Ne güzel, der. Madem öyle, Zengin'i 

içeri çağıralım ve evimizi zenginlikle 

doldursun...' 

Karısı itiraz eder;  

'Canım, niçin Başarı'yı 

çağırmıyoruz?' 

Bu sırada, evin diğer köşesinde 

bulunan gelinleri konuştuklarını 

duyar. Koşarak gelir ve kendi fikrini 

söyler;  

'Sevgi'yi çağırsak daha iyi olmaz mı? 

Evimiz sevgiyle dolar!..'  

'Gelinimizin teklifini dikkate alalım, 

der adam karısına... Dışarı çık ve 

bizim misafirimiz olması için Sevgi'yi 

davet et.' 

Kadın dışarı çıkar ve yaşlı adamlara 

sorar;  

'Hanginiz Sevgi idi? Lütfen içeri gel 

ve misafirimiz ol...' 

Sevgi ayağa kalkar ve eve doğru 

yürümeye başlar. Fakat diğer iki yaşlı 

adam da onu takip ederler... Kadın 

şaşırmış bir halde Zengin ve Başarı'ya 

sorar;  
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Döner Kümbet                                       Gök Medrese- Sivas 

II.Kılıçarslan (1155-1192) 

Yerine oğlu II. Kılıç Arslan tahta çıktı. O da babasının yolunda giderek, büyük 

hamleler yaptı. Anadolu'nun siyasî birliğini kurmaya, ekonomik ve kültürel 

yükselişini sağlamaya çalıştı. Doğu seferine çıkarak, devletin hudutlarını Fırat 

nehrine kadar genişletti. Bizanslılar ve yardımcı kuvvetlere karşı, 1176 

Miryokefalon (Düzbel/Karamukbeli) Meydan Savaşı'nı kazanarak, Anadolu'yu 

yurt edinen Türklerin bölgeden atılamayacağını ispatladı. Akıncılarını, Batı 

Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. 1182 yılında, Uluborlu, Kütahya ve Eskişehir 

havalileri fethedildi. Denizli ve Antalya kuşatıldı. Danişmend arazisi ( 

Elbistan,Darende ve Kayseri,Sivas,Tokat,Niksar) ve Çukurova zaptedildi. 

Bizanslılarla antlaşma yaparak Anadolu’ya yönelmiş kardeşinden Ankara ve 

Çankırı’yı almıştır. Mengücekleri egemenliği altına aldı. 

Kazanılan zafer ve başarılarla siyasî birlik ve sınır emniyeti sağlandı. Ekonomik ve 

kültürel yükselme başladı. Bir süre sonra II. Kılıç Arslan, mücadeleyle geçen uzun 

saltanat yıllarındaki yorgunluğu ve ihtiyarlığını mazeret gösterip istirahata çekildi. 

Sahip olduğu toprakların idaresini onbir oğlu arasında taksim etti. Kendisi 

Konya'da büyük sultan olarak kaldı. Oğullarının her biri bir vilayette yönetimi ele 

aldı. Bu sırada Selahaddin Eyyubî'nin Kudüs'ü zaptetmesi, Üçüncü Haçlı Seferinin 

başlamasına sebep oldu. Anadolu'dan geçmeye çalışan kalabalık Haçlı ordusu, 

şehzadelerin direnişiyle karşılaştı. Yaptıkları çete harpleriyle Haçlı ordusuna büyük 

kayıp verdirdiler. Fakat çok kalabalık olan Haçlıların bir kısmı, Filistin'e ulaştı. 

I.Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196) İkinci defa (1204-1211) 

Gıyaseddin Keyhüsrev, devletin hudutlarını emniyete almak için, Bizanslılar ve 

Ermenilerle mücadele etti. Dördüncü Haçlı Seferiyle (1204) İstanbul, Latin 

hakimiyetine girdi. Bizans hanedanı Anadolu'ya kaçıp, İznik ve Trabzon'da iki 

devlet kurdu. Bizanslılar, Karadeniz kıyılarına yerleşerek ticaret yollarını 

kapattılar. Gıyaseddin Keyhüsrev, ticaret yolunu açmak için, 1206 yılında sefere 

çıktı. Bizanslıları bu bölgeden atarak, Karadeniz yolunu açtı. Ertesi sene Akdeniz 

sahillerine inerek Antalya'yı fethetti. (1207)Venediklilerle ticaret antlaşması 

yaptı.Bu sırada akıncı beyleri, Batı Anadolu'da bir çok yeri aldı. Bu fetihler, İznik 

Bizanslılarını telaşlandırdı. Bizans ordusu ile, 1211 senesinde Alaşehir'de yapılan 

muharebede Selçuklu ordusu büyük zafer kazandı. Savaş bittikten sonra, 

Gıyaseddin Keyhüsrev, meydanı dolaşırken bir düşman askeri tarafından şehit 

edildi. Yerine oğlu İzzeddin Keykavus geçti. 

 

 

 

 

 

 

 

CİMRİ 

    Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa 

yemesi gerektiğini söyleyen 

seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ 

havle” çekermiş. 

    Bir gün atları dermansızlıktan 

yığılıp kalınca, hiddetle sormuş. 

    - Atlarıma ne oldu? 

    Seyis, cevabı yapıştırmış: 

    - Ne olacak efendim, “Lâ havle” 

yiye yiye “Ve lâ kuvvete” oldular. 

 

MÜJDE 

    Harun Reşid’in vezirlerinden biri, 

Behlül Dânâ’ya latife yollu takılarak: 

    - “Müjde sana ey Behlül, 

Sultanımız seni, domuzlarla 

maymunlara çoban tayin etti” 
dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş: 

    - Öyle ise kulaklarını aç da 

emirlerimi yerine getirmeye 

hazırlan. 

 

    HAYATI SEYRETMEK 

    Yazar Kazancakis, bir ihtiyara 

“neye bakıyorsun?” diye 

sorduğunda, ihtiyar adam gözlerini 

akan sudan ayırmadan şu cevabı 

verir: 

    - Hayatıma oğlum, akıp giden 

hayatıma. 

 

ÖRTÜNMEK İÇİN GİYİNMEK! 

    İngiltere Kralı George ile 

görüştüğü sırada, Gandi’nin üzerinde 

her zamanki gibi beyaz örtüsü varmış. 

    Davetten çıkınca, bir gazeteci 

sormuş: 

    - Kıyafetiniz, bir kralla 

buluşmak için yeterli miydi? 
    Gandi, hiç aldırmadan cevap 

vermiş: 

    - Kral, ikimize de yetecek kadar 

giyimliydi. 
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II.Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204) 

Yerine büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Fakat, kardeşleri onun iktidarını 

kabul etmeyince, aralarında saltanat mücadelesi başladı. Tokat meliki Rükneddin 

Süleyman Şah, 1196 yılında Konya'yı zaptetti ve saltanatını ilan etti. Birliği 

sağladıktan sonra Bizans'ı tekrar senelik vergiye bağladı. İç mücadelelerden 

yararlanarak hudut tecavüzlerine başlayan Ermenileri cezalandırdı. Gürcüler, 

Saltukluların zayıflamasından istifade ederek, Erzurum'a kadar gelince, Doğu 

Seferine çıktı. 1201 yılında, Saltuklu Devletine son verdi. Artuklular ve 

Mengücüklerden aldığı yardımla, Erzurum'dan Gürcistan üzerine sefere çıktı. 

Sarıkamış yakınlarında, Gürcü-Kıpçak ordusunun baskınına uğradı ve mağlup 

oldu. Tekrar Gürcistan seferine çıktıysa da, yolda hastalanarak 6 Temmuz 1204 

tarihinde vefat etti. Konya'da Künbedhane'ye defnedildi. Yerine oğlu III. Kılıç 

Arslan geçti. Fakat çok geçmeden Gıyaseddin Keyhüsrev, Türkmen beylerinin 

davetiyle, küçük yaştaki yeğeni Kılıç Arslan'ın yerine, tekrar Türkiye Selçukluları 

sultanı oldu. 

     

Sultan Hanı - Aksaray                              Çifte Minareli Medrese-Sivas 

 

I.İzzeddin Keykavus (1211-1220) 

 

 İzzeddin Keykavus, saltanatının ilk yıllarında taht mücadelesini halletti. Daha 

çok iktisadî meselelere, ülkenin imarına ve kültür faaliyetlerine önem verdi. 

Kervansaray, cami ve medreseler inşa ettirdi. Sinop’u ele geçirdi (1214).Trabzon 

Rum imparatoru,Çukurova Ermenilerini vergiye bağladı. Eyyubiler üzerine yaptığı 

bir seferde öldü.Verem hastalığına yakalanan İzzeddin Keykavus, 1220 yılında 

Viranşehir'de vefat etti. Sivas'ta yaptırdığı darüşşifanın yanındaki türbesine 

defnedildi. Yerine kardeşi Alâeddin Keykubad geçti. 

 

 

 Çifte Minareli medrese-Erzurum 

 

 

 

 

 

 

 

'Ben sadece Sevgi'yi davet ettim, siz 

niye geliyorsunuz?' 

Zengin ve Başarı bir ağızdan cevap 

verirler:  

'Eğer Zengin'i ya da Başarı'yı davet 

etmiş olsaydın diğer ikisi dışarıda 

kalırdı. Ama sen Sevgi'yi davet 

ettin...  

O nereye giderse biz de ardından 

oraya gideriz. Çünkü nerede Sevgi 

varsa, orda Başarı ve Zenginlik de 

vardır!..' 

 

 

SUSTURUCU TEDAVİ 

    Zamane gençlerinden biri, bir 

toplantıda Mehmed Âkif’i küçük 

düşürmeye çalışıp: 

    - “Affedersiniz, demiş. Siz baytar 

mısınız?” 

    Mehmed Âkif, hiç istifini 

bozmadan şu cevabı vermiş: 

    - Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? 

 

    Adamın biri, Muhammed Bin 

Vâsi’nin bacağındaki yarayı görüp, 

“Sana acıyorum” dediğinde, ondan 

şu cevabı almış: 

    - Ben, aynı yaranın gözümde 

çıkmadığına şükrediyorum. 

 

PEYGAMBER HÂNESİ 
    Hz. Mevlânâ, evlerinde yiyecek 

olarak hiçbir şey kalmadığını 

söyleyen hanımına tekrar tekrar 

sormuş: 

    - Gerçekten hiçbir şey kalmadı mı? 

    - Evet, demiş eşi. Hiç yiyeceğimiz 

kalmadı. 

    O yoklukta tükenmez hazinelerin 

sahibini bulan Mevlânâ, ellerini 

kaldırıp: 

    - Allah’ım sana hamd-ü senâlar 

olsun, diye şükretmiş. Evim, 

Peygamber hanesine benzedi. 
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I.Alaeddin Keykubat (1220-1237) 

Sultan Alâeddin Keykubad zamanı, Türkiye Selçuklularının en kudretli, en 

müreffeh ve en parlak devri olarak geçti. Anadolu'nun emniyeti içi başta Konya, 

Kayseri ve Sivas olmak üzere, şehirleri surlarla tahkim ettirdi. Moğol tehlikesine 

karşı hudutlarda tedbir aldı. Bu işleri sırasında fetihlere de devam etti. Askerî ve 

ticarî önemi büyük olan Kolonoras kalesini muhasara altına aldı. 1221 senesinde 

kaleyi fethetti. Buraya, sultanın ismine nispetle Alâiye denildi. Burada bir tersane 

kurdu. Kırım limanlarından Suğdak ele geçirildi (1227) Ermeniler vergiye 

bağlandı.İçel alındı. Adıyaman,Kahta,Çemişkezek kaleleri alındı.Mengüceklilere 

son verildi (1228) Celaleddin Harezmşah’ın Anadolu’yu saldırması üzerine 

Yassıçemen Savaşı yapılmış,Harezmşahlar yenilmiş ve yıkılma sürecine 

girmişlerdir. Bu olay, Moğollara karşı ittifak şansının yitirilmesine yol açmıştır. 

Harput civarında Eyyubileri yenilgiye uğratmıştır (1234).Moğol tehlikesine karşı 

tahkim ve askerî tedbirler yanında diplomatik yola da başvuruldu. Moğol Ögedey 

Kağan'a elçi gönderip barış yaptı. Alâeddin Keykubad, saltanatı zamanında 

Türkiye Selçuklu Devletini, Moğol istilâ ve zulmünden korudu. Alâeddin 

Keykubad, 1 Haziran 1237 tarihinde Kayseri'de vefat etti. Yerine İzzeddin Kılıç 

Arslan'ı veliaht tayin etmesine rağmen, büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tahta 

geçti. 

 

 

Gelişmeler  Süleymanşah A.Keykubat G.Keyhüsrev İ.Keykavus 

İznik’in fethi     

Alanya’nın 

fethi 

    

Sinop’un fethi     

Antalya’nın 

fethi 

    

Suğdak’ın 

fethi 

    

 

 

 11.Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246), Baba İshak (Baba Resul) isyanı (1241) ve 

Moğollara Kösedağ'da yenilince (Temmuz-1243), devletin yıkımı başladı. 

Kösedağ bozgunundan, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışına kadar olan devrede 

(1243-1308), Selçukluları büsbütün sindirmek için, Moğol faaliyet ve zulmü 

devam etti. 

        1259'da, Kızılırmak hudut olmak üzere devletin ikiye ayrılması, 1262'de 

Karamanlılar'ın isyan ederek Konya üzerine yürümeleri, 1276'da Moğollara karşı 

Hatıroğlu İsyanı, 1277'de Mısır Memlûk Sultanı Baybars'ın, Hatıroğlu'nu 

desteklemek için Anadolu'ya girip Kayseri'ye kadar gelmesi, Karamanoğlu 

Mehmet Bey'in 1277'de Konya'da yeni bir sultanı tahta çıkartma girişimiyle, Cimri 

hadisesi gibi çeşitli siyasî, ekonomik ve sosyal çalkantılar meydana geldi. Anadolu 

Selçuklu Devletinin çöküşü başlayınca, Moğol zorbalığının önüne geçmek için 

Türk beyleri ve Anadolu halkının yer yer mücadelesi görüldü. Çökmekte olan 

devletin yıkıntıları üzerinde çeşitli Oğuz boyları, Türkmen ve kumandanlar, 

beylikler kurmaya başladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİÇ HAYLİNİZDEN SIFER 

ALDINIZMI 

Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne 

olmak ve yapmak istediği konusunda 

bir kompozisyon yazmasını istedi 

hocası…  

  Çocuk bütün gece oturup günün 

birinde at çiftliğine sahip olmayı 

hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir 

kompozisyon yazdı. Hayalini en ince 

ayrıntılarıyla anlattı. Hatta 

hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin 

krokisini de çizdi. Binaların, ahırların 

ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. 

Krokiye, 200 dönümlük arazinin 

üzerine oturacak 1000 metrekarelik 

evin ayrıntılı planını da ekledi. 

  Ertesi gün hocasına sunduğu 7 

sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi.. 

İki gün sonra ödevi geri aldı. 

  Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle 

yazılmış kocaman bir "0" ve "Dersten 

sonra beni gör" uyarısı vardı. 

  "Neden "0" aldım?" diye merakla 

sordu hocasına çocuk.. 

  "Bu senin yaşında bir çocuk için 

gerçekçi olmayan bir hayal" dedi, 

hocası.. "Paran yok. Gezginci bir 

aileden geliyorsun. Kaynağınız yok. 

At çiftliği kurmak büyük para 

gerektirir. Önce araziyi satın alman 

lazım. 

Damızlık hayvanlar da alman 

gerekiyor. Bunu başarman imkansız" 

ve ekledi: 

  "Eğer ödevini gerçekçi hedefleri 

belirledikten sonra yeniden yazarsan, 

o zaman notunu yeniden gözden 

geçiririm." 

  Çocuk evine döndü ve uzun 

düşündü. Babasına danıştı. 

  "Oğlum" dedi babası "Bu konuda 

kararını kendin vermelisin. Bu senin 

hayatin için oldukça önemli bir 

seçim!." 

  Çocuk bir hafta kadar düşündükten 

sonra ödevini hiçbir değişiklik 

yapmadan geri götürdü hocasına.. 

  "Siz verdiğiniz notu 

değiştirmeyin" dedi.. "Ben de 

hayallerimi. ."  

 

 

 

http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/giyaseddinkey2.htm
http://www.dallog.com/savaslar/kosedag.htm
http://www.dallog.com/beylikler/karaman.htm
http://www.dallog.com/devletler/memluk.htm
http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/karamanmehmed.htm
http://www.dallog.com/tdsa/hukumdarlar/karamanmehmed.htm
http://www.dallog.com/boylar/afsar.htm
http://www.dallog.com/kavramlar/anadolubeylik.htm


 

Bu beyliklerden, Bizans hududunda kurulan Osmanlı Beyliği'nin, Batı Hıristiyan 

âlemine açık fütuhat cephesiyle diğerlerinden farklı stratejik mevkide bulunması; o 

yönde sürekli genişleme imkânı bulduğu gibi, dar ve sıkışık beyliklerin reislerine 

yerine göre dostça, bazen de baskı yaparak, bütün Anadolu'yu kendi idaresinde 

toplamasını, 20. yüzyılın başlarına kadar üç kıtaya hakim olmasını sağladı. 

Anadolu Selçuklu Devleti toprakları üzerinde Moğollar, Haçlı istila hareketi 

neticesi gibi korkunç katliam, yıkım ve dehşet saçıcı hadiselerle bölgeyi işgal 

ettiler. Moğol istilasıyla, Anadolu Selçuklu Devleti, 14. yüzyılın başında yıkıldı. 

Anadolu, Moğol kontrolüne girdiyse de, 14. yüzyıldan sonra bölgede Osmanlı 

hakimiyeti başlayıp, Haçlıların ve Moğolların açtığı yaraları kapamaya 

çalıştı..Devlet son hükümdar II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümü ile devlet sona 

ermiştir (1308). 

        

Karatay Medresesi                                 Sırçalı Medrese – Konya 

Gelişmeler  1.Kılıçarslan A.Keykubat 2.G.Keyhüsrev 2.Kılıçarslan 

Konya’nın başkent 

yapılması 
    

Kösedağ yenilgisi     
Haçlılar ile ilk savaş     
Yassıçimen savaşı     
Baba ishak isyanı     
Moğol tehlikesinin 

geciktirilmesi 
    

Miryakefalon savaşı     
Danişmendlilere son 

verilmesi 
    

 

Aşağıda verilen savaşların taraflarını yazınız. 

Pasinler savaşı……………………… 

Malazgirt savaşı……………………… 

Miryakefalon savaşı……………………… 

Kösedağ savaşı……………………… 

Dorilion savaşı……………………… 

Hıttin savaşı……………………… 

 

Hükümdarlar  Büyük Selçuklu  Anadolu Selçuklu  

Alparslan    
Sencer    
Süleymanşah    
1.Mesud    
Alaaddin Keykubat   
Tuğrul bey   
Melikşah    
1.Kılıç Arslan   

               

 

Hazret-i Şems’i, konuşup nasihat 

etmesi için bir meclise davet etmişler. 

Hazret, meclise girer girmez, kapı 

eşiğine oturmuş. Kendisini baş 

köşeye davet edenlere de şu cevabı 

vermiş: 

    - Adam adamsa oturduğu her 

yer köşe olur ona! Adam adam 

değilse, köşe bile eşik olur ona! 

 

    HAKLI TENKİT 

    Eflâtun, bir grup arkadaşı arasında 

oturan Sokrat’a: 

    - Geçen gün bir arkadaşını 

herkesin arasında azarladın, diye 

çıkışmış. O sözleri başbaşa kaldığın 

zaman söyleyemez miydin? 
    Sokrat, soruya soruyla karşılık 

vermiş: 

    - Beni böyle azarlamak için, 

başbaşa kalmamızı bekleyemez 

miydin? 

 

ÖLÜM NEDİR? 

    Talebelerinden biri, Konfüçyüs’e: 

    - “Ölüm nedir?” diye sorduğunda, 

Konfüçyüz’ün cevabı şu olmuş: 

    - Hayat hakkında ne biliyorsun 

ki, sana ölümden bahsedeyim. 

Behlül Dânâ’ya biri sorar: 

    - Oğlum öldü. Mezar taşına ne 

yazdırayım? 
    Behlül Dânâ şu cevabı verir: 

    - Şunu yazdır: “Dün altında olan 

çimenler bugün üstünde yeşerdi. 

Ey yolcu anla ki, şu toprak 

günahtan gayri her şeyi örter.” 

Değirmen taşı 
Hasırcızade Mehmet ağa bir gün, 

Keçeci Zade Fuat Paşa'nın 

parmağındaki yüzüğe dikkatli dikkatli 

bakıyordu. Paşa sordu:  

- Taşıma mı bakıyorsun? 

- Evet Paşam, ne taşı diye bakıyorum. 

- Elmas! 

- Affedesiniz ama, bir şey soracağım: 

Sana kaç para getiriyor? 

- Hiç! 

Hasırcızade gülümseyerek: 

- Benim de dedi, dede yadigarı bir çift 

taşım var ama, her sene bana elli altın 

getirir! 

- Ne taşı bu? 

- Değirmen taşı, Paşam! 
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Selçuklu Kartalı                                       İnce Minareli Medrese 

 

HAÇLI SEFERLERİ (1196-1270) 

Sebepleri: 

-Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri. 

-Papa’nın ve Kluni tarikatının Hıristiyanları bu seferler için teşvik etmeleri. 

-Papa’nın Ortodokslar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi. 

-Din adamlarının seferlerin başarılı olacağına dair güvence vermeleri. 

-Türklerin Anadolu’yu ele geçirmelerinden sonra Bizans’ın Papa’da ve 

Avrupa’dan yardım istemesi. 

-Hıristiyanların zengin doğu ülkelerini ele geçirmek istemeleri. 

-Toprak sahibi olmayan derebeylerin toprak sahibi olma düşüncesi.  

 

Haçlı seferlerinin nedenleri sosyal ekonomik siyasi dini 
Kudüs’ün Müslümanlardan 

almak istemeleri 
    

Kluni tarikatının çalışmaları     
Doğu’nun zenginliklerine 

ulaşmak istemelei 
    

Türklerin ilerleyişini durdurmak 

istemeleri 
    

Avrupalı soyluların maceraperest 

düşünceleri 
    

İpek ve Baharat yollarının müs. 

elinde olması 
    

 

 I.Haçlı seferi ile Anadolu’ya gelen Haçlılar I.Kılıçarslan tarafından büyük 

kayıplara uğratıldılar.Buna rağmen Haçlılar Antakya,Urfa gibi şehirleri ele 

geçirdikten sonra Kudüs’ü ele geçirdiler. II.Haçlı seferi Musul Atabeyi İmadettin 

Zengi’nin Urfa’yı alması üzerine yapılmıştır. Fakat Haçlılar başarılı 

olamamışlardır. III.Haçlı seferi ise Eyyubi hü-kümdarı Selahaddin-i Eyyubi’nin 

Kudüs kralını Hıttın Savaşı (1187)’nda yenilgiye uğra-tarak Kudüs’ü ele geçirmesi 

üzerine yapılmıştır. Haçlılar bu seferde de başarılı olamamışlardır. IV.Haçlı seferi 

ise Suriye üzerine yapılacakken hedef değiştirmiş ve İstanbul üzerine yapılmıştır. 

Latinler İstanbul’u ele geçirmişler ve burada Latin krallığını kurmuşlardır. 

İstanbul’dan kaçan Bizans soyundan olanlar biri İznik diğeri de Trabzon'’a olmak 

üzere iki krallık kurmuşlardır. 

                         5.6.7. ve 8. Haçlılar başarılı olamadılar.7. ve 8. seferler Mısır 

üzerine yapılmış ve Fransa kralının ölümü ile seferler sona ermiştir. 

 

                          Sonuçları: 

                        -Papa’ya ve kilşiseye güven azalmıştır. 

                        -Derebeylik rejimi zayıflamıştır. 

                        -Akdeniz limanları doğu-batı ticareti sayesinde canlanmıştır. 

                        -Hıristiyanlar müslümanlardan pusula,kağıt,barut,matbaa gibi teknik 

araç ve gereçleri almışlardır. 

                        -Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti yıpranmıştır. 

 

 

 

DÜNYANIN YÜZÜ 
 

Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış 

olan bir adam, halk şairi Seyrani’ye: 

    - Bende dünyayı görecek göz mü 

kaldı? diye şikayette bulununca, söz 

eri Seyrani: 

    - Hiç üzülme dostum demiş. 

Zaten dünyada da bakılacak surat 

kalmadı. 

MUTLULUK 

 

    Tolstoy’a “nasıl mutlu 

oluyorsunuz?” diye sorduklarında şu 

cevabı vermiş: 

    - Sahip olduğum şeylere 

sevinerek, sahip olmadıklarımı ise 

hiç düşünmeyerek. 

A. Geylanî Hazretlerinin üzerine hiç 

sinek konmazdı. Onun bu haline vakıf 

olanlardan biri sordu. 

    - Üzerinize sinek konduğunu hiç 

görmüyoruz? Sebebi nedir? 
    Şu cevabı verdi: 

    - Niçin konsun ki? Üzerimde ne 

dünyanın pekmezi var, ne de 

ahiretin balı… 

 

ÖLÜM NEDİR? 

    Talebelerinden biri, Konfüçyüs’e: 

    - “Ölüm nedir?” diye sorduğunda, 

Konfüçyüz’ün cevabı şu olmuş: 

    - Hayat hakkında ne biliyorsun 

ki, sana ölümden bahsedeyim. 

 

Hayatımda hiç bir zaman bir ağaç 

kadar güzel bir şiir görmedim.  

Şiirleri yazan benim gibi 

çılgınlardır. 

Fakat ağaçları yapan Tanrı'dır. 

(W. Longfellow) 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         
Haçlı seferlerinin sonuçları siyasi dini kültürel ekonomik 
Kudüs Müslümanların elinde kaldı     
Kilise ye  güven azaldı     
Akdeniz limanları önem kazandı     
Türklerin ilerleyişi bir süre durdu.     
Avrupa’da derebeylik zayıfladı.     
Kağıt,matbaa ve barutu Avrupa 

öğrendi 
    

Rönesans’ın başlamasına zemin 

hazırladı 
    

Ticari ilişkiler arttı     

 

 

 

Anadolu Türk Beylikleri 

  

  

Malazgirt Savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, Türklerin 

kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu Türkiye Tarihi'nin üçüncü 

bölümünü Anadolu Türkmen Beylikleri oluşturur. 

  

Karamanoğulları 

  

Karamanoğulları Beyliği, Oğuzların Afşar Boyu'ndan olup Karaman merkez olmak 

üzere 1256 tarihinde kurulmuştu.  

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine Anadolu'da en güçlü devlet 

olmuşlardı. Karamanoğlu Mehmet bey döneminde Türkçe'yi resmi dil olarak kabul 

ettiler. Anadolu Türk Birliği'nin kurulmasında Osmanlılara karşı en çok mücadele 

eden beylik Karamanoğlu Beyliği olmuştur. Yıldırım Bayezıt döneminde 

Osmanlılara katılan beylik, Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar bağımsız olmuş, Fatih 

Sultan Mehmet döneminde etkisizleştirilerek, II. Bayezıt döneminde 1487 

tarihinde yıkılmıştı. 

   

Germiyanoğulları 

  

1299 yılında kurulan Germiyanoğlu Beyliği'nin kurucusu Yakup Bey'dir. Kütahya 

civarında kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 

Anadolu'da en güçlü devlet olmuşlardır. Ege ve Marmara kıyılarına kadar 

ilerlemişlerdi. Germiyanoğlu Süleyman Şah Karamanoğullarına karşı topraklarını 

koruyabilmek amacıyla kızını I. Murat'ın oğlu Bayezıt'a vermiş, çeyizx olarak da 

Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı'yı bırakmıştı. Germiyanoğlu Beyliğinin 

varlığına 1390 tarihinde Yıldırım Bayezıt son vermişti.  

1402 Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan beylik 1428'de Osmanlı Devleti'ne 

katıldı. 

  

Aydınoğulları 

  

Aydınoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği'ne bağlı komutanlardan 

Aydınoğlu Mehet Bey tarafından Birgi merkez olmak üzere 1308 tarihinde 

kurulmuştur. Denzicilikte gelişen bu beylik güçlü bir donanma oluşturmuştu. En 

ünlü denizcileri Gazi Umur Bey'dir. 

Aydınoğulları Beyliği 1390'da Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. 

1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Cüneyt Bey tarafından yeniden kurulmuşsa da 

1425 tarihinde II. Murat zamanında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. 

  

  

Saruhanoğulları 

  

Saruhan beyliği, Germiyanoğulları Beyliği'ne bağlı komutanlardan Saruhan Bey 

tarafından Manisa'da kurulmuştu.  

Denizciliğe önem veren Saruhan Beyliği, 1390 yılında Yıldırım Bayezıt tarafından 

ortadan kaldırılmış Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuşsa da, Çelebi 

Mehmet döneminde tamamen Osmanlılara katılmıştı. 

  

  

İNSANIN MAHARETİ 

    Bir sohbet sırasında, Ârif Nihat 

Asya’ya: 

    -Eğilir, bükülür, katlanır ve 

istenilen şekle kolayca sokulur bir 

cam keşfedilmiş, derler. 

    Ârif Nihat Asya, şöyle cevap verir: 

    - Desenize, eninde sonunda camı 

da kendimize benzettik! 

Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa 

yemesi gerektiğini söyleyen 

seyislerine kızar ve her seferinde "La 

havle" çekermiş. Bir gün arabasının 

atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, 

hiddetle sormuş: “Atlarıma ne 

oldu?..” Seyis cevap vermiş: “Ne 

olacak efendim, ‘La havle’ yiye yiye 

‘Ve la kuvvete’ oldular!..” 

 

 

Meşhur bir filozofa: “Servet 

ayaklarınızın altında olduğu halde 

neden bu kadar fakirsiniz?” diye 

sorulduğunda: “Ona ulaşmak için 

eğilmek lazım da ondan!..” demiş. 

 

 

Dünyayı düzeltmek için 

Adam, bir haftanın yorgunluğundan 

sonra, pazar sabahı kalktığında 

keyifle eline gazetesini aldı ve bütün 

gün miskinlik yapıp evde oturacağını 

hayal ediyordu. Tam bunları 

düşünürken oğlu koşarak geldi ve 

parka ne zaman gideceklerini sordu. 

Baba, oğluna söz vermişti; bu hafta 

sonu parka götürecekti onu; ama hiç 

dışarıya çıkmak istemediğinden bir 

bahane uydurması gerekiyordu. Sonra 

gazetenin promosyon olarak dağıttığı 

dünya haritası gözüne ilişti. Önce 

dünya haritasını küçük parçalara 

ayırdı ve oğluna uzattı: "Eğer bu 

haritayı düzeltebilirsen seni parka 

götüreceğim!; dedi. Sonra düşündü: 

"Oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya 

profesörünü bile getirsen bu haritayı 

akşama kadar düzeltemez" Aradan on 

dakika geçtikten sonra oğlu babasının 

yanına koşarak geldi: "Babacığım, 

haritayı düzelttim. Artık parka 

gidebiliriz!"dedi. Adam önce 

inanamadı ve görmek istedi. 

Gördüğünde de hayretler içindeydi ve 

oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. 

Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı: 

"Bana verdiğin haritanın arkasında bir 

insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim 

zaman dünya kendiliğinden 

düzelmişti! 

 



 

Karesioğulları 

  

Karesioğulları Beyliği, Germiyanoğulları beylerinden olan Karesi Bey tarafından 

Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuştu. Denizcilikte oldukça ilerleyen 

Karesioğlu Beyliği 1345 yılında Orhan Bey tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

 

Hamidoğulları 

  

Hamidoğulları Beyliği, Felekeddin Dündar Bey tarafından 1300 yılında Uluborlu 

merkez olmak üzere kurulmuştur. 

Denizcilikle uğraşan Hamidoğulları Beyliği Yıldırım Bayezıt zamanında 

Osmanlılara katılmasına rağmen Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuş, 

1423 yılında da II. Murat tarafından yıkılmıştır. 

  

  

Eşrefoğulları 

  

Eşrefoğulları Beyliği, Seyfeddin Süleyman tarafından Beyşehir merkez olmak 

üzere 1284 tarihinde kurulmuştur. 

1326 yılında İlhanlılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

  

  

Menteşoğulları 

  

Menteşoğulları Beyliği, Menteş Bey tarafından Milas merkez olarak kurulmuştur. 

Denizcilikle uğraşan bu beylik, Yıldırım Bayezıt zamanında 1391'de Osmanlılara 

katılmıştı. Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan beylik, II. Murat tarafından 

1425'te tamamen ortadan kaldırıldı. 

  

  

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) 

  

Diğer adı İsfendiyaroğulları olan Candaroğulları Beyliği, Şemseddin Yaman 

tarafından 1292 yılında Sinop ve Kastamonu civarında kurulmuştur.  

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

   

Eretna Beyliği  

  

Eretna Devleti 1335 yılında Uygur Türkleri'nden Eretna Bey tarafından Orta 

Anadolu'da kurulmuştur. Devletin merkezi önce Sivas, sonra da Kayseri olmuştur. 

1381 yılında Kadı Burhaneddin tarafından yıkılmıştır. 

  

 Kadı Burhaneddin 

  

Kadı Burhaneddin 1381 yılında merkezi Sivas olmak üzere Kadı Burhaneddin 

Devleti'ni kurdu. Candaroğulları, Karamanoğulları ve Taceddinoğulları ile 

mücadele eden Kadı Burhaneddin Devleti, Timur tehlikesi karşısında Sivas 

halkının 1389 tarihinde şehri Yıldırım Bayezıt'e teslim etmesi ile Osmanlı'ya 

katılmıştı. 

  

Dulkadiroğulları 

  

1337 yılında Zeyneddin Karaca Bey tarafından Elbistan'da kurulan 

Dulkadiroğulları Devleti, Osmanlılar'la, Memlüklülerin arasını açan devlet olarak 

bilinir. Yavuz Sultan Selim tarafından 1515 Turnadağ Savaşı ile Osmanlı'ya 

katılmıştır. Bu beylik Osmanlı'ya katılanson beylik olup, bu beyliğin alınmasıyla 

Anadolu'da Türk birliği sağlanmış oldu. 

   

Ramazanoğulları 

  

Ramazanoğulları Beyliği, Ramazan Bey tarafından 1353 yılında Adana ve 

çevresinde kurulmuştur. İlk önce Memluk devletine bağlı iken Yavuz Sultan Selim 

ile birlikte Memlüklere karşı savaşmış, bundan sonra da Osmanlı Devleti'ne bağlı 

bir beylik olarak yaşamışlardır. 

1608 tarihinde Osmanlı Devleti'ne bağlı bir vilayet haline getirilmiştir. 

  

 

REHBER BÖCEK 

    Ebü’l-Haccac Aksurî’ye: 

    - Maneviyatta rehberin kim? 

diye sorduklarında: 

    - Bir böcek, dedi. 

    Alay ediyor sandılar. İzah etti: 

    - Dışarıda gezerken, fener 

direğine çıkmak isteyen küçük bir 

böcek gördüm. Kaygan olduğu için 

yarı yoldan düşüyor, fakat hiç 

yılmıyordu. Yüzlerce defa aynı 

hareketi tekrarladı. Onu o halde 

bırakıp mescide gittim. Çıktığımda 

bir de ne göreyim, direği 

tırmanmış, fenerin yanında 

duruyor. O hayvan engellerden 

yılmama ve sebat etme konusunda 

rehberim oldu. 

 

ASLAN YADA CEYLAN 

 
“Afrika’da her sabah bir ceylan 

uyanır. 

En hızlı koşan aslandan daha 

hızlı koşması gerektiğini, 

Yoksa öleceğini bilir. 

Afrika’da her sabah bir aslan 

uyanır. 

En yavaş ceylandan daha hızlı 

koşması gerektiğini, 

Yoksa aç kalacağını bilir.  

Aslan ya da ceylan olmanızın bir 

önemi yok. 

Yeter ki, güneş doğduğunda, 

koşuyor olmanız gerektiğini bilin. 

Bu şiirin Türk usulü versiyonu; 

“Türkiye’de her sabah diplomalı 

bir işsiz uyanır. 

En aç diplomalı işsizden daha 

hızlı iş araması gerektiğini,  

Yoksa işsiz kalacağını bilir. 

Türkiye’de her sabah bir işveren 

uyanır. 

En ucuz diplomalı işsiz bulması 

gerektiğini, 

Yoksa ekonomik krizde 

batacağını bilir. 

Diplomalı işsiz yada işveren 

olmanız önemli değil. 

Yeter ki ikinizin de geleceğinin 

garanti olmadığını bilin.  

 

Başkalarının kusurlarını tartarken, 

parmağıyla terazinin kefesine 

bastırmayan insan pek enderdir. 

(Baron Langenfauld) 

 

http://www.saitcamlica.com/wp/?p=177


 

Aşağıda verilen beyliklerin kurulduğu yerleri belirtiniz. 

Beylikler  Kurulduğu yer  

Osmanoğulları   

Hamitoğulları   

Germiyanoğulları   

Candaroğulları  

Karesioğulları   

Saruhanoğulları   

Menteşeoğulları   

Dulkadiroğulları   

 

Beylikler  Karadeniz  Ege  Akdeniz  

Karesi     

Aydın     

Saruhanoğulları     

Candaroğulları     

Pervaneoğulları     

Hamidoğulları     

Menteşeoğulları     

 

  

Devlet Yönetimi 

 

Türkiye Selçuklularını, Oğuzların Üç Oklar kolunun Kınık boyuna mensup 

Selçuklular kurup yönettiler. Devlet teşkilatı, sağlam bir esasa sahipti. Türkiye 

Selçukluları; Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Abbasîlerin yanında diğer Türk ve 

İslam devletlerinin teşkilatlarından da büyük ölçüde faydalandılar. Bunları 

mükemmel bir şekilde kendi bünyelerine uydurdular. Sultanlar, devletin idaresinde 

hissedilen ihtiyaçlara göre teşkilatlarını genişlettiler ve zaman zaman da yenileme 

yoluna gittiler. Devletin, hanedan mensupları arasında bölüşülmesinin; bölünmeye 

ve saltanat mücadelesine sebep olduğu görüldü. II. Kılıç Arslan'dan sonra 

merkeziyetçilik geliştirildi. 

Devlet, önceki Türk hakimiyetlerinde olduğu gibi, hanedanın ortak sorumluluğu 

altındaydı. Devleti idare eden hükümdarın ise, hanedan mensubu olması şarttı. 

İsimleri Türkçe ve İslamî idi. Ayrıca, halife ve âlimler tarafından künye ve lakaplar 

verilirdi. Tahta yeni çıkan sultanlar, halifeye hükümdarlıklarını tasdik ettirirler, 

adlarına hutbe okutur ve para bastırırlardı. Savaşlarda veya herhangi bir gezide, 

hakimiyet alâmeti olarak, sultanların başları üstünde, atlastan veya altın işlemeli 

kadifeden yapılmış bir çetr (şemsiye) tutulur, daima yanında hazır bulunan kös, 

sultanın kapısında günde beş kez nevbet çalardı. Vilayetlerdeki meliklerin, günde 

üç nevbet çaldırma hakları vardı. Sultanlar, haftanın belli günlerinde devlet 

erkânını ve emîrleri huzurlarına kabul eder ve onların görüşlerini alırlardı. Sultan 

iktaların dağıtılması, kadıların (hakim) tayini, devlete bağlı beylik ve sultanlıkların 

başına geçenlerin tayinlerini onaylar, hükümete karşı işlenen cürümlerle uğraşan 

yüksek mahkemeye de başkanlık ederdi. Devletin idaresi, birinci derecede sultana 

ait olmakla birlikte, bizzat kendisi mevcut kanunlara uyardı. Sultan, adalet 

mekanizmasının sağlıklı olması için, haftada iki gün halkın derdini dinlerdi. 

Sultanlar, sarayda otururdu. Sarayda Hacibü'l-Hüccab, Üstadüddâr, Silahdar, Emîr-

i Alem, Câmedâr, Taştâr veya Âbdâr, Emîr-i Çaşnigîr, Emîr-i Ahur, Emîr-i Şikâr, 

Emîr-i Devât, Emîr-i Mahfil, Serheng-i Nedîm, musahip görev yapardı. Bunlar, 

sultanın en emniyetli adamları arasından seçilir ve her birinin emrinde askerî 

kıtalar bulunurdu. 

 

 

 

İNANMAK 

  "İnandığı bir hedefe odaklandığında, 

hayatında birçok şeyi değiştireceğini 

bilen biri". İşçi Sanders. 

Otoyolun kenarında bir lokantası 

vardı. Otoyol başka bir yere taşınınca 

lokantası iflasla burun buruna geldi. 

Ama o endişeye kapılmadı. Çünkü o 

biliyordu ki, endişelenmesi veya 

paniğe kapılması ona hiçbir şey 

kazandırmayacaktı. Onun için asla 

olumsuz düşüncelere fırsat vermedi. 

İşe başladığında ne kadar sermayesi 

vardı biliyor musunuz? Sadece bir 

piliç tarifi. 

Lokanta sahiplerine piliç tarifi satarak 

onlardan pirim almak size mantıklı 

geliyor mu? Ama bu iş Sanders' in 

odaklandığı konuydu. O bunun 

hayatında bir fark yaratacağına 

inanıyordu. 

Kendinizi bir test edin. Böyle bir işi 

yapmak istiyorsunuz; acaba bu tarifi 

satmak için kaç lokantaya gidersiniz? 

Sanders' in aldığı her hayır cevabı 

onu daha çok kamçılıyordu. 

"Bulacağım!" diyordu, "benimle iş 

yapacak lokantayı bulacağım!". 

Tüm ABD.’ yi dolaşmıştı neredeyse. 

Geceleri arabasında yatıyordu. Hiç de 

rahat sayılmazdı, ama o buna 

aldırmıyordu. O hedefine 

odaklanmıştı aradığı lokantayı 

bulacaktı. 1009' cu lokanta sahibiyle 

konuşurken Sanders ' ın beklediği şey 

oldu. Adam bu projeye ilgi gösterdi. 

Lokanta sahibiyle saatlerce 

konuştular. Lokanta sahibi hayalci bir 

insana "Evet" dedi. Evet cevabıyla 

birlikte Kentucky Fried Chicken 

efsanesi yazılmaya başladı. 

http://www.dallog.com/devletler/karahanlilar.htm
http://www.dallog.com/devletler/selcuk/selcuk.htm
http://www.dallog.com/kavramlar/nevbet.htm
http://www.dallog.com/kurumlar/timar.htm
http://www.dallog.com/kavramlar/sultan.htm


 

Verilenlerin karşılıklarını yazınız. 

Divan-ı istifa…………………………………………… 

Divan-ı Arz…………………………………………… 

Divan-ı inşa…………………………………………… 

Divan-ı işraf…………………………………………… 

Pervaneci divanı……………………………………… 

Niyabet-i saltanat………………………………………… 

 

Verilenlerin karşılıklarını yazınız 

Miri arazi…………………………………………… 

Has arazi…………………………………………… 

Mülk arazi…………………………………………… 

Vakıf arazi…………………………………………… 

İkta arazi…………………………………………… 

 
Vergiler  Şer ‘i örfi 

Öşür    

Haraç    

Cizye    

Ganimet    

Zekat    

Gümrük vergisi   

Ordu; Gulamân-ı Saray, hassa ordusu, hânedâna mensup meliklerin kuvvetleri, 

Türkmen kuvvetleri, tâbi kuvvetler, ücretli askerler ve donanmadan oluşurdu. 

Ordunun ve idarenin esasını, mahallinde çiftçilerin ödediği vergilerle beslenen 

Türk iktâ askerleri teşkil ederdi. Orduda, dinî vazifeleri görmek ve gazâ ruhunu 

canlı tutmak maksadıyla âlim, derviş ve mutasavvıflar bulunurdu. Silah olarak, ok, 

yay, kılıç, kargı, çomak, gürz, mızrak, topuz, nacak, mancınık, merdiven, seyyar 

kule kullanılırdı. Ordudaki birlikler, çeşitli bayrak, tuğ ve alem taşırlardı. 

Askerler merkez eyalet 

Hassa askerleri   

İkta askerleri   

Türkmenler   

Ücretli askerler   

Adlî Teşkilat: Türkiye Selçuklularında, şer'î davalara her şehirde bulunan kadılar 

bakardı. Konya'da oturan baş kadıya Kâdı'l-kudât denirdi. Bu kadılar, tereke 

(miras), hayrat işleri ve vakıfların idaresine bakarlardı. Selçuklularda örfî davalara 

bakan mahkemeler de bulunurdu. Bu mahkemeler, asayiş, devlet âmirlerine 

itaatsizlik ve siyasî suçlar gibi davalara bakarlardı. Bu örfî mahkemelerin başında, 

emîr-i dâd bulunurdu. Kadıların verdikleri hükme itiraz edilemezdi. Ancak yanlış 

verilen bir hüküm olursa, diğer kadılar tarafından altı imzalanarak, sultana arz 

edilirdi. Kadıların yüksek medrese tahsili görmüş, İslam ahlakıyla ahlâklanmış 

kimseler olması şarttı. Müftîler, Hanefî mezhebine göre fetva verirlerdi. 

Verilenlerin karşılıklarını yazınız 

Şer’i hukuk…………………………………………… 

Örfi hukuk…………………………………………… 

Emir-i Dad…………………………………………… 

Kadıasker…………………………………………… 

Kadıü’l-Kudat…………………………………………… 

 

 

 

EĞER 

 

Eğer bir çocuk, sürekli leştirilmşse, 

Kınama ve ayıplamayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk ,kin ortamında 

büyümüşse, 

Kavga etmeyi öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, alay edilip 

aşağılanmışsa, 

Sıkılıp, utanmayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, utanç duygusuyla 

eğitilmişse, 

Kendini suçlamayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, hoşgörü ile 

yetiştirilmişse, 

Sabırlı olmayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk ,desteklenip 

yüreklendirilirse, 

Kendine güven duymayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, övülmüş ve 

beğenilmişse, 

Takdir etmeyi öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk , hakkına saygı 

gösterilerek büyütülmüşse, 

İnançlı olmayı öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, kabul ve onay 

görmüşse, 

Kendini sevmeyi öğrenir. 

 

Eğer bir çocuk, aile içinde dostluk ve 

arkadaşlık görmüşse, 

Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. 

 

D. Nolte 

"Bilmeyen, ve 

bilmediğini de 

bilmeyen bir 

aptaldır. Ondan 

sakının. Bilmeyen, 

ve bilmediğini bilen 

bir öğrencidir. Ona 

öğretin. Bilen, ve 

bildiğini bilmeyen, 

uykudadır. Onu 

uyandırın. Bilen, ve 

bildiğini de bilen, 

akıllıdır. O'nu 

izleyin." 

ASYA ATASÖZÜ 

 

 

 

http://www.dallog.com/kavramlar/turkdenizcilik.htm
http://www.dallog.com/kavramlar/okculuk.htm
http://www.dallog.com/kavramlar/tug.htm
http://www.dallog.com/kurumlar/kadi.htm


 

Yöneticiler Merkez Taşra 

Hacip    

Candar    

Şıhne    

Muhtesip    

Kadı    

Muhassıl    

Atabey     

Müstevfi    

Naib    

 

Kavramların karşılığını yazınız. 

Ahi …………………………………………… 

Köy kethüdası…………………………………………… 

Hacip …………………………………………… 

Vakfiye……………………………………………  

Şıhne …………………………………………… 

Uc……………………………………………  

Horasan erenleri……………………………………………  

Pervaneci…………………………………………… 

Eğitim, Kültür ve Edebiyat: Anadolu Selçuklu sultanları, kültür ve medeniyet 

hizmeti için, ilme ve âlimlere değer verdiler. Bir ilim ocağı olan medreselerde 

eğitim ve öğretim ücretsizdi. Vakıf gelirleri, onların geçimini temin ederdi. 

Medreselerde İslam ilimlerinden; tefsir, hadîs, hadîs usulü, kelâm, kelâm usulü, 

fıkıh, fıkıh usulü ve tasavvuf yanında, matematik, astronomi, tıp ve felsefe gibi 

bilimler de öğretilirdi. Genellikle, medresenin yanında, dârüşşifa denilen hastane, 

cami, kütüphane, zâviye, kervansaray, imaret de bulunurdu. Bunlar da birer ilim 

irfan yuvasıydı. İslam ülkelerinden bir çok âlim, Anadolu'daki ilim yuvalarına 

gelip ders verdiler. Başta sultan olmak üzere devlet adamlarından ve halktan iyi 

muamele gördüler. Türkiye Selçuklu Devletini, ilim ve irfan yuvası haline getiren 

değerli âlimlerin arasında; Şihabüddin-i Sühreverdî, Necmeddîn-i Râzî, 

Muhyiddîn-i Arabî, Ahmed Fakîh, Mevlânâ Celaleddîn-i Rumî, Hacı Bektaş-ı Velî, 

Sadreddîn-i Konevî, Safiyyüddîn Muhammed Urmevî, Siracüddîn Mahmud 

Urmevî, İzzeddîn Urmevî, Celaleddîn Habîb, Sadeddîn-i Ferganî, Fahreddin Irakî, 

Kadı Burhaneddin, Kutbeddîn-i Şirazî, Ahî Evran, Ebu Hamid Kirmanî, Şems-i 

Tebrizî, Muhammed Behaüddîn Veled, Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizî, 

Şeyh Hüsameddin Çelebi, Mevlanâ Muhyiddîn Kayserî, Şeyh Edebâlî, İbn-i 

Türkmanî, İbrahim-i Hemedanî, Cemaleddin-i Aksarayî gibi devrin en seçkin 

âlimleri vardı. 

 

Mevalana Türbesi - Konya 

 

SİNİRLENDİĞİNİZDE bu öyküyü 

hatırlayın 

 

Adam yeni kamyonuna bakmak için 

evinden çıktığında, üç yaşındaki 

oğlunun gayet mutlu bir biçimde 

elindeki çekiçle kamyonunun 

kaportasını mahvettiğini görmüş. 

Hemen oğlunun yanına koşmuş ve 

çocuğun eline çekiçle vurmaya 

başlamış.  Biraz sakinleşince oğlunu 

hemen hastaneye götürmüş. Doktor, 

çocuğun kırılan kemiklerini 

kurtarmaya çalıştıysa da elinden bir 

şey gelmemiş ve çocuğun iki elinin 

parmaklarını kesmek zorunda kalmış. 

Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini 

açtığında, bandajlı ellerini fark etmiş 

ve gayet masum bir ifadeyle, 

“Babacığım, kamyonuna zarar 

verdiğim için çok üzgünüm.” demiş 

ve sonra babasına şu soruyu sormuş: 

“Parmaklarım ne zaman yeniden 

çıkacak?” Babası eve dönmüş ve 

hayatına son vermiş... 

 Birisi masaya süt döktüğünde ya da 

bir bebeğin ağladığını işittiğinizde bu 

öyküyü hatırlayın. Çok sevdiğiniz 

birine karşı sabrınızı yitirdiğinizi 

anladığınızda, önce biraz düşünün. 

Kamyonlar onarılabilir, ama kırılan 

kemikler ve incinen duygular hiçbir 

zaman onarılamaz; genellikle kişiyle 

performansı arasındaki farkı 

göremeyiz. İnsan hata yapar. Hepimiz 

hata yaparız. Fakat öfkeyle ve 

düşünmeden yapılan şeyler, insanı 

sonsuza kadar rahatsız eder. Harekete 

geçmeden önce durun ve düşünün. 

Sabırlı olun. Anlayış gösterin ve 

sevin.  

 

http://www.dallog.com/kurumlar/vakif.htm
http://www.dallog.com/kurumlar/kervansaray.htm
http://www.dallog.com/kurumlar/imaret.htm
http://www.dallog.com/tdsa/hacibektas.htm
http://www.dallog.com/beylikler/kbad.htm
http://www.dallog.com/tdsa/ahievren.htm
http://www.dallog.com/tdsa/edebali.htm


 

  Anadolu'da Türkmenler, Türkçe konuşup, sözlü ve yazılı edebiyat eserleri 

meydana getirdiler. Dinî ve bazı edebî eserlerde Arapça ve Farsça kullanıldı. 

Halkın büyük çoğunluğu Türkçe konuşurdu. Daha sonraları Türkçe, edebiyat dili 

haline geldi. Ahmed Fakîh, Hoca Dehhanî, Hoca Mesud, Yunus Emre, Türkçe 

şiirler söyleyip yazdılar. Yunus Emre, şiirdeki büyük kudreti ve tasavvuf aşkıyla, 

Türkçe'nin en güzel, en iyi örneklerini verdi. Göçebeler arasında, Oğuznâme ve 

Dede Korkut destanlarıyla gâziler arasında çok rağbet bulan Danişmendnâme ve 

Battalnâme, bu dönemde sözlü edebiyattan yazılı edebiyata intikal etti. Mevlanâ 

Celaleddin-i Rumî ve oğlu Sultan Veled, insanlara doğru yolu gösteren ve nasihat 

veren eserlerini Farsça yanında Türkçe'yle de yazdılar. 

Ticaret: Türkiye Selçukluları, Anadolu'yu Müslüman ve gayrimüslim kavimler 

arasında bir köprü haline getirdiler. Dünya ticaret yollarını açıp, tedbirler aldılar. 

Ticarî ilişkileri zorlaştıran engelleri kaldırıp, ülkenin bir çok yerinde 

kervansaraylar yaptırdılar. Yolcuların, buralarda hayvanları ile birlikte üç gün 

ücretsiz kalma ve yemek yeme hakları vardı. Buralara gelen Müslüman ve 

gayrimüslim, zengin-fakir, hür-köle bütün misafirlere aynı yemeğin verilmesi ve 

eşit muamele yapılması esastı. Kervansaraylar ve hanlar külliye halinde olup, 

hepsinin cami ve kütüphanesi vardı. 

Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz. 

Garipname…………………………………………… 

Danişmendname……………………………………………  

Mesnevi…………………………………………… 

Divan-ı Kebir…………………………………………… 

Cemşid-i Hurşid…………………………………………… 

Risaletü’n-Nushiye …………………………………………… 

İskendername……………………………………………  

Selçuklu şehnamesi…………………………………………… 

 

Aşağıda verilen medreselerin bulundukları şehirleri belirtiniz. 

Yağıbasan  medresesi…………………………………………… 

Cacabey  medresesi…………………………………………… 

Karatay medresesi…………………………………………… 

İnce Minareli medresesi…………………………………………… 

Sırçalı medresesi…………………………………………… 

Gök medresesi…………………………………………… 

Buruciye medresesi…………………………………………… 

Çifte Minareli medrese…………………………………………… 

Aşağıda verilenlerin uygun bir şekilde karşılıklarını yazınız. 

Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti………………………………. 

Bizans’ın Anadolu’yu geri alma düşüncesi ortadan kalktı…………………….. 

Hristiyanlar Türk-İslam medeniyetini yakından tanımaya 

başladılar………………….. 

Türkiye Selçuklu devletinin dağılma dönemi başladı…………………………. 

Anadolu’da 2.dönem bağımsız beyliklerin ortaya çıkışında etkili 

olmuştur…………………… 

Türkiye Selçuklu devletinin ilk deniz aşırı seferidir…………………………… 

Türkiye Selçuklu devletinin son dönemlerinde devlet adamlarının dışarıdan yardım 

istedikleri hükümdar………………… 

Osmanlılara katılan ilk beyliktir…………………….. 

Anadolu’da ilk kez Türkçeyi resmi dil ilan eden beyliktir…………………… 

Anadolu’da kurulan en güçlü beyliktir………………………….. 

Osmanlılara en son katılan beyliktir…………………. 

Donanması en güçlü beyliktir………………………….. 

Anadolu’da ikinci .güçlü beyliktir……………………… 

Ankara savaşından sonra tekrar kurulmayan beyliktir…………………………… 

 Osmanlılara vasiyet yoluyla katılan beyliktir…………………………….. 

Osmanlılara bir kısım topraklarını para ile satan 

beyliktir…………………………….. 

Osmanlılara bir kısım toprakları çeyiz olarak verilen beyliktir…………………….. 

 

 

Anadolu Selçuklu Sultanlarının 

Tahta Çıkış Tarihleri 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah / 1076 

Ebü'l-Kasım'ın nâibliği / 1086 

Birinci Kılıç Arslan / 1092 

Fetret Devri / 1107-1110 

Şehinşah (Melikşah) / 1110 

Birinci Rükneddin Mesud / 1116 

İkinci Kılıç Arslan / 1155 

Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev 

(Birinci Hükümdarlığı) / 1192 

Rükneddin Süleyman Şah / 1196 

Üçüncü Kılıç Arslan / 1204 

Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (İkinci 

hük.) / 1205 

Birinci İzzeddin Keykavus / 1211 

Birinci Alâeddin Keykubad / 1220 

İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev / 1237 

İkinci İzzeddin Keykavus / 1246 

Ortak İktidar / 1249-1254 

Birinci Keykavus / 1254 

Dördüncü Kılıç Arslan (Ülkenin bir 

bölümünde) / 1257 

Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev / 1266 

İkinci Gıyaseddin Mesud (Birinci 

hük.) / 1284 

Saltanat Mücadelesi / 1296-1298 

Üçüncü Alâeddin Keykubad / 1298 

İkinci Gıyaseddin Mesud (İkinci 

hük.) / 1302 

Beşinci Kılıç Arslan / 1310 

Moğol Valisi Timurtaş'ın Türkiye 

Selçukluları saltanatına son vermesi / 

1318 

"Her sabah hesabınıza 86,400 dolar 

yatıran bir banka düşünün. Gün boyu 

istediğiniz kadar parayı harcamakta 

veya harcamamakta serbestsiniz. 

Bunu istediğiniz herhangi bir şekilde 

kullanabilirsiniz - sadece bir koşul 

var: Harcamayı başaramadığınız 

meblağ ne kadarsa, ertesi güne 

devretmez. Ve onun hiçbir bölümünü 

her ne nedenle olursa olsun, 

saklayamazsınız. Bir önceki günün 

tutarının tamamını harcamış veya 

hiçbir bölümünü harcamamış da 

olsanız ertesi sabah hesabınızda yine 

86,400 dolar bulacaksınız. Farkında 

olsanız da olmasanız da, yaşamınızın 

her gününde bu durumla 

karşılaşmaktasınız. Zaman "banka"dır 

ve size her gün istediğiniz gibi 

harcayabileceğiniz 86,400 saniye 

verilir. Ve bu saniyeleri kullanmayı 

başaramazsanız, onları ebediyen 

kaybedersiniz." 

 

 

http://www.dallog.com/boylar/yoruk.htm
http://www.dallog.com/tdve/tedebiyat.htm
http://www.dallog.com/tdve/turkdili.htm


 

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

 

 

 
Soldan Sağa : 1-1071 yılında Bizans’la yapılan ve Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş – 1048 yılında Bizans’la 

yapılan ilk ciddi savaş – Kan akması 2- Türk İslam Devletleri zamanında bir nehir – Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin kurduğu 

tarikat – Tersi, bir gezegen 3-Bir kürk hayvanı – Tersi, bir organımız – Mısır’da güneş tanrısı – İnleme – Tersi, kalmaktan 

emir – Türkü – Tersi, yemek 4- Bir Türk mutasavvıfı –Yemek – Eski bir kumaş türü – Halk dilinde maden suyu –Tersi, tümör 

5- Osmiyumun simgesi- Kokulu bir sebze – 1243 yılında Moğollarla yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara 

bağlandığı savaş – Fasıla - Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti 6-Yürek –Türkiye Selçuklu Devleti’nde donanma 

komutanı Melikü’s……..  – Kazak başbuğu  7-Kraliçe – İstanbul Belediyesine bağlı bir işletme – Türkiye Selçuklularında 

mali işlere bakan divan – Maddenin parçacıklarından – Bir soru eki 8-- Bir içecek – Bir teşhis aleti – Çok bilmiş – Küçük 

organ – Arının yaptığı yiyecek 9- Araplar dışında kalan, özellikle İranlılar için kullandıkları tabir – Elde edilen kazanç,gelir – 

İyonları kuran kavim – Bir hayvan – Tersi,bir kürk hayvanı  10- Tersi, kuzey – 1833 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile 

Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma – Yapılaşmanın yasak olduğu alan – Türkiye Selçuklu hükümdarı 

I.Kılıçarslan’ın Emir Çavlı ile yaptığı savaş sırasında boğularak öldüğü ırmak  11-İngilizce bir –Miken medeniyetini kuran 

kavim –Tersi, iki yüzlülük – Meta 12-Nikelin simgesi – Tersi,Ramazanoğullarının kurulduğu şehirlerinden – En kısa zaman 

dilimi – Masrafı çok olan – Uzaklık ifade eder 13-Allah’a bağlı insan – Tersi, ceryan  - 1473 yılında yapılan Otlukbeli 

Savaşı’nda Fatih’e yenilen Akkoyunlu hükümdarı – Türkiye Selçuklu Devleti’nin ikinci başkenti  14- En kısa zaman dilimi – 

Paylama – Mısır’da güneş tanrısı – Bir nota – Bugünün bir öncesi  15-Tersi, Söke’nin ilk hecesi  – Tersi, bir bayan ismi – 

Utanma duygusu – 1097-1270 yılları arasında Hıristiyanların İslam dünyası üzerine düzenlediği seferler 16- I. Alaeddin 

Keykubat devrinde Karadeniz’in kuzeyinde ele geçirilen kale – İlaç – Güzel yazı yazma sanatı – Gözleri görmeyen –Kısa 

taraf – Zevce 17- Rütbesiz asker – Ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen toprak 

gelirlerine verilen isim – Akıl, anlayış – Hititlerde kullanılan yıllıklar – Tersi, bir müzik aleti – Ak merkez  18- Bir sendika – 

Yüce, büyük – Tersi, yıka kelimesinin ilk hecesi – Tersi,başı koruyan başlık – Bir nota 19- 1207 yılında ele geçirilen Akdeniz 

kenti – Bulmaya çalışma – Tavanın uzantıları – Baryumun simgesi –Kısa taraf 20- Tersi, ölü olmayan – Çarşı ve pazarlardaki 

mallara konulan fiyat –Kabaca burada – Batman çayı üzerinde Artuklular tarafından yapılan bir köprü 21- Ev, yuva – Tersi, 

küçük tekne – Verici – Mısır’daki nehir 22- Bir ilimiz – İngilizce hariç – Bir gezegen – Akıl 23- Siyah – Ana,esas – Eserler –

Türkiye’nin uluslar arası plaka kodu – Bir organımız 24- Duman kiri – Sodyumun simgesi – Utanma duygusu – Akıllı, 

yaramaz olmayan – Rütbesiz asker – Arıtma tesisi 25- Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu  

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- 1176 yılında Bizans’la yapılan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasının kesinleştiği savaş – 1243 

yılında Moğollarla yapılan savaş –Değerli bir taş 2- Kırmızı – Akıl – Samsun ve çevresinin eski ismi  - Bir ülke – Bir bayan 

ismi 3- Tersi, bir şeye ulaşma – Konuşamayan – Akıl – Seviye Tespit Sınavı – Utanma duygusu 4-  Erkek ördek – 



Tersi,dolaylı anlatım – Kımızı – Tersi, ilke , prensip – Bir ilimiz 5- Zam kelimesinin sessizleri – Bir erkek ismi – Ün ,nam – 

Nezir – Tersi, tarihi bir kahraman – Kırmızı 6- Bir İslam alimi – Tersi, yutmaya çalışmak – İnsan 7- Tersi, Dört Halife 

döneminden sonra kurulan devlet – Bir cetvel – Adalet işerline bakan görevli – 1223 yılında ele geçirilen şehir – Arı 

kelimesinin seslileri 8-Rol kelimesinin sessizleri –  

Sat kelimesinin sessizleri – Tersi, nam,şan – Miken uygarlığını oluşturan kavim – Bir haber ajansı- Gökyüzünün tepe noktası 

9- Miras kalan mal,mülk – Mal, para – En yüksek – Tersi, öncenin tersi  10- Tersi, ihtiyaç için hayvan öldürme – Öven – 

Amerika’da eski bir uygarlık –Utanma duygusu – Savaşlarda vücudu koruyan – Yüce, büyük 11- Matematikte bir sayı – 

Baston – Bir bayan ismi – Utanma duygusu –Bir hayvan – Sal kelimesinin sessizleri 12- 1211 yılında Bizans’la yapılan ve 

I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in öldüğü savaş – Yar kelimesinin sessizleri – Eski Türk unvanlarından – Bir kamyon markası – 

Yüce, büyük 13- Hindistan’da bir halk – Disko kelimesinin ilk hecesi – Bir haber ajansı – İstek, arzu – Bir içecek – Akıl 14- 

Tersi, bir soru eki  - Saltukluların kurucusu emir – Tersi, bir kap – Kürklü bir hayvan – Bir haber ajansı 15- Tahıl dövmekte 

kullanılan taş – Tersi, içki sunan – Sih kelimesinin sessizleri – Tersi, internet alemi için kullanılır – I.Kılıçarslan’la Büyük 

Selçuklu Devleti’nin savaşmasına yol açtığı şehir – Tersi, bölüm,kısım – Afacan kelimesinin ilk iki hecesi – Marmara’da bir 

ada – Tersi, makara kelimesinin ilk iki hecesi – Güneş tanrısı 17- Hakimiyet – Uyuşluk – Bir kürk hayvanı – Bir nehir 

hayvanı – İlk Türk denizcisi 18- Mısır’da güneş tanrısı – Fasıla – Yemek – Tersi, uzaklık – Artan – Ram kelimesinin 

sessizleri 19- Tersi, gayem – Rütbesiz asker – Alan kelimesinin sessizleri – Araç lambası – Serum takarken kullanılır  20- 

Tersi, türkü – Atak –Bir soru eki – Bir nota – Kırmızı – Su tesisatında kullanılır – Radonun simgesi 21- Utanma duygusu -

1214 yılında fethedilen Karadeniz liman şehri – Kabaca evet – Tersi, Orta Asya’da tarihte yer alan bir nehir –Arının ürünü – 

Kaya parçası 22- Bir meyve – Jimnastikte bir hareket – Alan kelimesinin sessizleri – Tersi, ağacın bölümlerinden – I.Haçlı 

seferleri sonucu elden çıkan Musul Atabeyi İmadettin Zengi’nin Haçlılardan geri aldığı ve II.Haçlı seferinin yapılmasına da 

yol açan peygamberler şehri  23-Miken uygarlığını kuran kavim – Sodyumun simgesi – Farsça kapı – Tersi, kötü – Bir haber 

ajansı – İnsan – İhmal kelimesinin ilk hecesi 24- Bir ırk – Eski dilde su – Sınır bölgeleri –Kalb- Kısa taraf 25- Mardin, Harput 

ve Hasankeyf çevresinde kurulan bir Türk-İslam devleti – Sivas, Kayseri ve Tokat civarında kurulmuş Türk- İslam 

devletlerinden 

 

   

Tahta Perdedeki Çivi  

 

 

Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş.  

-Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman, her seferinde bu tahta perdeye bir çivi çak demiş. 

Genç, birinci (ilk) günde tahta perdeye 37 çivi çakmış. 

Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen her günde daha az çivi çakmış.  

Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış.  

Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş. Gence:  

-Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahta perdelerden bir çivi çıkart (sök) demiş. 

Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki bütün çiviler çıkarılmış.  

Babası ona : 

-Aferin iyi davrandın ama bu tahta perdeye dikkatli bak. Artık çok delik var. Artık geçmişteki gibi güzel olmayacak demiş. 

Arkadaşlarla tartışıp kavga edildiği zaman kötü kelimeler söylenilir. 

Her kötü kelime bir yara (delik) bırakır. Arkadaşına bin defa kendisini affettiğini söyleyebilirsin ama bu delik aynen 

kalacak(kapanmayacak). Bir arkadaş ender bir mücevher gibidir. Seni güldürür yüreklendirir sen ihtiyaç duyduğunda 

yardımcı olur seni dinler sana yüreğini açar demiş. 

 

 

  Bir Kese İnci 
 

Basra mücevhercileri bir araya toplanmıştı. İçlerinden biri başından geçen bir olayı şöyle anlattı: 

“Bir zaman çölde yolumu kaybetmiştim. Yanımda yiyecek ve içecek hiçbir şey kalmamıştı. Tam hayattan ümidimi kestiğim 

sırada içi dolu bir kese buldum. Bunu kavrulmuş buğday sandığım andaki zevki ve sevinci , inci olduğunu öğrenince de 

duyduğum acıyı ve hüznü hiçbir zaman unutamam..” 

“Kuru  çöllerde, kumların ortasında susuzun ağzında inci olmuş, sedef olmuş, ne çıkar? Azıksız adamda ha altın olmuş ha 

saksı kırığı!”  
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Soldan Sağa: 1- Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu 2- Hedefi vurma – Tersi, bir isim 3- Bir renk – Tersi, 

Türkiye Selçuklularında melikleri eğitmekle görevli tecrübeli devlet adamalarına verilen isim 4- Ordu 

Yardımlaşma Kurumunun kısaltması – Bir meyve – Tersi, özellikle kiliselerde kullanılır 5- Matematikte sabit bir 

sayı – Temiz – Rey 6- Türk- İslam Devletlerinde hükümdardan sonra gelen devlet adamı – Balı seven bir hayvan 

7- Haçlı seferlerinin yapılmasına sebep olan Hıristiyan, Musevi ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen şehir 8- 

1176 yılında yapılan ve Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma umudunun ortadan kalkmasına yol açan savaş 9- 

Tersi, geometrik bir şekil  10- Şeker kelimesinin sessizleri – Bir şey kuşatan 11- Bir maddenin kısa tarafı – Bir 

patlayıcı maddenin kısa yazılışı – Tersi, Kuzey Irak’ta petrolde çıkarılan bir şehir 12- Türkiye Selçuklu 

Devleti’nin Moğollara bağlanmasına yol açan savaş – Türkiye Selçuklularında devlete ait arazilere verilen isim  

 

Yukarıdan Aşağıya:1-Türkiye Selçuklularının Karadeniz kıyısında ele geçirdiği şehir – Tersi, konuşurken 

kekeleyen 2- Askeri açıdan stratejik olarak kullanılan askeri alan – Vidalarda bulunan dişlere verilen isim – Tersi, 

teklif 3-Kızınca tüküren hayvan – Sırlı olan ,gizli olan 4- Tersi, Japonya’da deprem olan bir şehir –Yok 

kelimesinin sessizleri – Tersi,bir besin maddesi 5-Tersi, oy – Yatak takımının kenarlarına yapılan desenli nakış – 

Yemin 6- Tersi, kısaca Türk malı –Tersi, İslam’ın kutsal kitabı – Uzaklık ifade eder 7- Tibet öküzü – Okulda 

öğrencilere, öğretmenler tarafından verilir 8- Rütbesiz asker – Bayatlayınca yiyeceklerde çıkar – Eski dilde 

kırmızı 9-Tersi,bir rakam – Tersi, bir kürk hayvanı – Yunanlılara verilen diğer isim 10-Alaeddin Keykubat 

tarafından fethedilen Akdeniz şehri – Başkaldıran,karşı çıkan  11- Kusurlu davranış,yanlış tavır – İyi olan 

insanların ve bebeklerin yüzlerinde olduğu söylenir 12- Hıristiyanlarca Kudüs’e sefer düzenleyenler – Tersi, 

hayvan barınağı – Bir nota    

 

DOSTLUĞUN ÖLÇÜSÜ 

Şemsi Tebrizi ve Mevlana Celaleddin Rumi iki büyük dosttur. 

Aralarındaki dostluk asırları aşarak günümüze kadar ulaştı. Gerçek dostluğun ne olduğuna dair kıymetli ölçüler 

verdi. Çeşitli defalar ayrıldılar, kavuştular. Ayrılığın acısını, kavuşmanın sevincini yaşadılar. 

Bir gün Şems Tebriz'dedir. Bir Yahudi koşarak gelir ve bağırır : 

- Müjde ! Mevlana geliyor. 

Şems mütebessim. Hemen bütün varını yoğunu yahudiye bağışlar. Yahudi gittikten sonra olaya şahid olan birisi 

Şems'e : 

- Bu yahudi seni aldattı. Yolda kimse yok, Mevlana gelmiyor der. 

Şems tebessümünü bozmaz ve dostluğun o müthiş ölçüsünü verir : 

-Biliyorum. Bu sözün yalanına malımı mülkümü verdim. Doğru olsaydı canımı vermem gerekirdi. 

 

 

 

 

 



 

     TÜRKİYE TARİHİ        

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

 
Soldan Sağa : 1- Bizans’la yapılan ve Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş 2- Haçlı 

seferlerinin düzenlenmesi için çalışan Hıristiyan tarikatı 3- 1214 yılında I.İzzeddin Keykavus tarafından fethedilen 

Karadeniz liman şehri 4- I.Haçlı Seferi sonucu Haçlıların ele geçirdiği, Hıttin Savaşı ile Selahaddin-i Eyyubi’nin 

ele geçirdiği ve III.Haçlı seferinin düzenlenmesine yol açan şehir 5- 1207 yılında I.Gıyaseddin Keyhüsrev 

tarafından ele geçirilen Akdeniz liman şehri 6- Türkiye Selçuklu Devleti’nde donanma komutanı 7- İlk Türk İslam 

mutasavvıfı kabul edilen Hoca Ahmet ------ 8-Türkiye Selçuklu Devleti’nin I.Haçlı seferi sonucu İznik’in elden 

çıkması üzerine taşındığı ikinci başkenti 9- Selahaddin-i Eyyubi’nin Haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs’ü ele 

geçirdiği savaş 10- Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş 11- Türkiye Selçuklu Devleti’nin I.Haçlı seferi ile 

Haçlıların eline geçen ilk başkenti 12- Erzurum ve çevresinde Ebul Kasım Saltuk tarafından Türkiye’de kurulan 

İlk Türk devletlerinden 13- Türkiye Selçuklu Devleti ile Harezmşahlar Devleti arasında yapılan ve 

Harezmşahların yıkılmasına yol açan savaş 14- Gelenek,örf ve adete dayalı hukuk sistemi   

 

Yukarıdan Aşağıya : 1- Erzin ve Kemah civarında kurulan Türk devleti 2- Osmanlı Devleti’nin bağlı olduğu 

Oğuz boyu 3- 1243 yılında II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Moğollara yenildiği ve Anadolu’nun Moğol egemenliğine 

girdiği savaş 4- 1223 yılında I.Alaeddin Keykubat tarafından ele geçirilen Akdeniz liman şehri 5- Artukluların 

yaptırdığı Batman çayı üzerinde kurulan köprü 6- Niksar, Sivas ,Malatya ve Kayseri civarında kurulan Türk 

devleti 7- Selçuklu Devleti’nde bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarının 

tahsis edilmesi ve buna karşılık olarak onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulü 8- Kudüs’ü ele geçirmek 

amacıyla bilhassa Kluni tarikatının çalışmaları sonucu ortaya çıkan büyük Hıristiyan topluluk 9- Çarşı ve pazarda 

devlet tarafından satılan mallara belirlenen etiket fiyatı  

 

 
BOŞ EL 

İbrahim bin Edhem bir gün hamamdan çıkarken para isterler : 

- Şimdi yok, sonra veririm. 

İlgililer : 

- Paran yoksa hamama girmeseydin. deyince, İbrahim bin Edhem Hazretleri vecde gelir ve düşüp bayılır. Bir süre sonra 

kendine geldiğinde, ne oldu diye sorarlar. O da şu karşılığı verir : 

- Boş el ile şeytanın evine koymuyorlar. Peki amelsiz olarak Rahman'ın evine nasıl gireriz? 

 

MENFAAT  
Mevlana Hazretleri, müridlerinden biriyle giderken, bir kaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görür. 

Müridi : 

- Güzel kardeşlik örneği der, keşke insanlarda bunlardan ibret alsa. 

Mevlana tebessüm ederek karşılık verir : 

- Aralarına bir kemik atıver de, gör kardeşliklerini. 

 
 



1. "Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı 

imparatorluğu’nun Yükselme Dönemi'nde Anadolu'daki 

zanaatkarlar "lonca" denilen zanaat gruplarına ayrılarak 

yöneticilerini kendileri seçmişlerdir." 

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösteren bir kanıt 

olabilir? 

A) Loncaların ticari alanda basarili olduklarını 

B) Devletin zanaatkarları desteklediğini 

C) Halkın çoğunluğunun zanaatkar olduğunu 

D) Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu 

E) EI sanatlarının Anadolu'da baslıca gelir kaynağı 

olduğunu 

(1985 - ÖSS) 

 

2.Anadolu Selçuklu Devleti döneminde İtalyan, Fransız, 

İranlı, Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar Antalya, 

Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise 

Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleşmişlerdi. 

Bu durumun baslıca nedeni aşağıdaki alanlardan 

hangisinde görülen gelişmelerdir? 

A) Ticaret               B) Savunma              C) Eğitim 

                  D) Mimari              E) Tarım 

 (1988-ÖSS) 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ’da kiliseyi temsil 

eden Papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak 

gösterilemez? 

A) Kendi hakimiyetinde toprakları olması 

B) Çok sayıda din adamı yetiştirmesi 

c) Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması 

D) Haçlı Savaşlarını düzenlemesi 

E) Krallara taç giydirmesi 

(1990 -ÖSS) 

 

4. Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi 

limanları ele geçirdikten sonra bu limanlarda Avrupalı 

tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır. 

Anadolu Selçuklularındaki bu uygulamanın amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ticari ilişkileri geliştirmek 

B) Avrupa’nın Türklere karsı birleşmesini önlemek 

C) Avrupa'da nüfuz bölgeleri kurmak 

D) Denizlerde üstünlük sağlamak 

E) Anadolu'da siyasal birliği sağlamak 

(1991 -ÖSS) 

 

5. XIII yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol 

baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştirilmiş 

Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de 

zayıflamıştır. 

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız 

kazandırmıştır? 

A) Anadolu'da ticaretin gelişmesine 

B) Bizans'ta entrikaların başlamasına 

C) Anadolu'da nüfusun artmasına 

D) Anadolu'daki karışıklıkların ortadan kalkmasına 

E) Beyliklerin ortaya çıkmasına 

 (1992 –ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anadolu Selçuklu Devleti'nde,kendilerine bir bölgenin 

yönetimi verilen hanedan üyelerine "melik" 

deniyordu.Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan 

meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme 

yapma yetkileri yoktu. 

Meliklerin yetkilerinin sinirli tutulması, 

aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir? 

A) Sınırların güvenliğinin artırılmasına 

B) Ekonomik durumun düzeltilmesine 

C) Ülke bütünlüğünün korunmasına 

D) Yerleşik hayatin yaygınlaştırılmasına 

E) Diş ilişkilerin artırılmasına 

(1992 –ÖSS) 

7. Bizans imparatorluğu’nda hükümdarlık makamını 

kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele 

geçirebilirdi 

Bu durum, Bizans imparatorluğu’nda aşağıdakilerden 

hangisine neden olmuştur? 

A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına 

B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına 

C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına 

D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine 

E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine 

(1992 -ÖSS) 

8. Avrupa toplumlarında-Katolik Kilisesi'ne bağlılık, 

Haçlı Savaşlarından sonra eski gücünü kaybetmiştir. 

Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur? 

A) Hıristiyanların Kudüs'ü kutsal yer saymasında 

B) Feodal rejimlerin kurulmasında 

C) Kavimlerin yer değiştirmesinde 

D) Mezhep Savaşlarının sona ermesinde 

E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında 

(1993 -ÖSS) 

 

 

9. Ortaçağ’da Avrupa toplumlarının soylular, 

rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara 

ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? 

A) Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını 

B) Halk arasında eşitsizlik olduğunu 

c) Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını 

D) Halkın yasam düzeyinin yüksek olduğunu 

E) Halk arasında belli mesleklere önem verildiğini 

(1993 - ÖSS) 

10. Ortaçağ’da kurulan devletlerin bir çoğunda 

hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din 

adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir 

göstergesidir? 

A) Laik olmayan devlet anlayışı 

B) Tutsaklık uygulamasının 

C) Lonca sisteminin 

D) Feodal sistemin 

E) Şehir devleti anlayışının  

(1994-ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Ortaçağ’ın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, 

ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve 

gelişmeler görülmüştür. 

Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin 

bir sonucudur? 

A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya 

başlamasının 

B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının 

C) Toplumların sınıflara ayrılmasının 

D) Dünya görüsünün değişmesinin 

E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının 

(1997-ÖSS) 

12. Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi, dini hakların 

yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce 

alanında,kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara 

aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği 

savunulabilir? 

A) Katolik Kilisesi’nin varlığını sürdürecek önlemler 

almasını 

B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını 

C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını 

D) Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını 

E) Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını 

2004 

13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk 

Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları 

B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra 

kurulmaları 

C) Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde etkili 

olmaları 

D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet’i yaymaya 

çalışmaları 

E) Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri 

ve Anadolu’yu Türkleştirmeye çalışmaları 

2006-2 

 

14. Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da 

vilayetlerin ve yerel askeri güçlerin başında bulunan 

sübaşılar,bu vilayetlerdeki iktaların sahibi değil yöneticisi 

ve askerlerin amiriydiler. 

Bu bilgiye dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle 

ilgili: 

I. Toprağın mülkiyeti işleyene aittir. 

II. Yönetim ve askerlik hizmetleri birlikte yürütülmüştür. 

III. Sübaşılar sultana bağlı değildir. 

yorumlarından hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III      

2006-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk 

Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Büyük Selçuklular tarafından yıkılmaları 

B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra 

kurulmaları 

C) Anadolu’nun bayındır hale getirilmesinde etkili 

olmaları 

D) Egemen oldukları bölgelerde İslamiyet’i yaymaya 

çalışmaları 

E) Kurdukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermeleri 

ve Anadolu’yu Türkleştirmeye çalışmaları 

2006-2 

 

16. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol 

baskısının azalması ve Selçuklu Devleti’nin 

otoritesinin zayıflaması aşağıdakilerden hangisine 

ortam hazırlamıştır? 

 

A) Haçlı seferlerinin başlamasına 

B) Oğuzların Anadolu’ya gelmesine 

C) Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgaları çıkmasına 

D) Altın Ordu Devleti’nin parçalanmasına 

E) Uclara yerleştirilen Türkmen beylerinin beylikler 

    kurmasına                                                 

2006-2 

17. 

I. Coğrafi Keşiflerin başlaması  

II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması  

III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi  

Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başlarında 

gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri 

etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  

D) I ve II E) I, II ve III    

2007-1 

 

18.  
I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması  

II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması  

III. Halife–Sultan ayrımı olması  

durumlarından hangileri Selçuklularla 

Osmanlıların ortak özellikleri arasındadır?  
   A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  

   D) I ve II E) I, II ve III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


