
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ-2 
 
1. Türk - islam Tarihinde; 

I. Haçlılarla savaşan ilk devlettir. 
II. Mısır'da kurulan ilk devlettir. 
III. Moğolları yenen ilk devlettir. 
IV. Hıttin Savaşı'yla III.  Haçlı  Seferi'ne neden olan 

devlettir. 
Aşağıdakilerden hangisi, özelliği verilen Türk - İslam 
devletlerinden biri değildir? 

A) Eyyübiler B) Memlükler        C) ihşitler 
D) Tolunoğulları       E) Anadolu Selçukluları 

2. Memlûk Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden han 
gisi "ulusçu devlet anlayışına" yapısına uygundur? 

A) Abbasilerden Halifeliği almaları 
B) Mısır'da kurulan Türk - islam devleti olmaları 
C) Osmanlı Devleti ile çağdaş olmaları 
D) Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmeleri 
E) Başarılı komutanlara hükümdarlık hakkını verme 

leri 

3. XI. yüzyılın sonlarıyla XIII. yüzyıl arasında Anadolu'da 
bilim ve düşünce hayatında bir durgunluk yaşanmıştır. 
Bu durgunlukta aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
daha fazladır? 

A) Loncalar B) Tarikatlar    
C) Haçlı Seferleri D) Taht kavgalar 
E) Coğrafi Keşifler 

4. Türk - islam devletlerinde; her ne şekilde olursa olsun 
ikta sahibi devlet tarafından belirlenen vergiden fazla 
sını halktan talep edemezdi. Eğer haksız vergi topla 
yan olursa halkın bunları "Büyük Divan"a şikayet etme 
hakkı vardı. Eğer halk haklı çıkarsa veya ikta sahibi 
devlet görevinden uzaklaştırıIırsa ikta arazisi elinden 
alınır ve başkasına verilirdi. Bununla birlikte ikta sahibi 
ölecek olursa ikta arazisi genelde evladına kalırdı. 
Bu bilgilere dayanarak ikta sistemi ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Türk - İslam devletlerinde alınacak vergi miktarını 
devlet belirlemiştir. 

B) Merkezi otoritenin sağlanması keyfi uygulamaların 
önüne geçmiştir. 

C) Haksızlıklara karşı halka yargı yolu açılmıştır. 
D) ikta sistemini ilk uygulayanlar Türk - İslam devlet 

leri olmuştur. 
E) ikta sahibinin ailesi sosyal ve ekonomik güvence 

altına alınmıştır. 

5.     -    Hz Peygamber dönemi'nde ganimetlerin beşte biri 
savaşa katılan kişilere verilmiştir. -   Selçuklularda 
fethedilen bölge orayı fetheden komutana "Kılıç hakkı" 
olarak verilmiştir. Bu uygulamaların asıl amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak 
B) Fetihlere hız kazandırmak 
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek 
D) Halkın gelir düzeyini yükseltmek 
E) Ülke yönetimini kolaylaştırmak 

6. XIII. yüzyıldaki Moğol istilası sonucunda birçok Türk -İslam 
bilginiyle birlikte kalabalık Türkmen kitleleri doğudan batıya 
doğru göç ederek Batı Anadolu bölgelerinde Türk nüfusunun 
artmasında ve Türk kültürünün canlanmasında etkili 
olmuştur. 
Bu bilgilere göre; 
I. Bozkır kültürünün Anadolu'da yoğunlaştığı 
II. Ahadolu'dakTBizans etkisinin tamamen kırıldığı 
III. Moğol saldırılarının olumlu yönünün de olduğu 
durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

7.      I.   Türkler, zor durumda kalan İslam Halifesi'ni korumaları 
altına almışlardır. 

II. Abbasi   Devleti'nde   valilik   makamına   yükselen 
Türkler olmuştur. 

III. Türk bilim adamları İslam düşünce hayatının ge 
lişmesine katkıda bulunmuşlardır. 

IV. Türk yaşantısı  ile islam  inancının  kaynaşması, 
kültürel zenginliği artırmıştır. 

Türkler'in İslam dünyasına yaptıkları katkılarından 
hangilerinin istek ve irade dışında, zamanla ger-
çekleştiği söylenebilir? 

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

8.      Aşağıdaki devletlerden hangisi.döneminde Türk İslam 
kültürüne ait eserler verilmiş olamaz? 

A) Karahanlılar         B) Gazneliler         C) Uygurlar 
D) Selçuklular E) Babürler 

9. Gazneli, Karahanlı ve Büyük Selçuklu devletlerinde sultanlar 
kanun koyma, adalet ve yürütme yetkilerini kullanma 
bakımından en üstün konumda idi. 
Buna göre adı geçen devletlerin siyasi yapılarıyla ilgili 
olarak; 
I. Yasama yetkisinin boy beylerine devredildiği 

II. Sultanların otoritelerinin yasalar tarafından sınır 
landırıldığı 

III. Sultanların merkeziyetçi devlet anlayışını benim 
sedikleri 

durumlarından hangilerine ulaşılamaz? 

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



10. ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar dili, devlet 
teşkilatı ve toplumsal yapısıyla Eski Türk devletlerine 
benzemektedir. 
Bu bilgiden hareketle; 
I. Devlet başkanına Hakan denmesi 
II. Ülkenin hanedanın ortak malı olması 
III. Dini anlayışlarının farklı olması 

durumlarından hangileriyle Karahanlılar eski Türk 
devletlerinden farklı bir özellik taşır? 

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

11. Oldukça kalabalık ve savaşçı olan Türkmenler Yakındoğu'da 
genel olarak uç bölgelerini yurt olarak edinmişler, bazı 
devletlerin ve beyliklerin askeri kuvvetleri arasında da yer 
almışlardır. Anadolu, iran ve Suriye'de kurulan devletler için 
bitmez tükenmez bir yedek kuvvet rolünü oynamışlardır. 
Bu bilgilere göre, hem Türkmenler hem de bağlı 
oldukları devletler için; 
I. Türkmenler, sınır ötesine akınlar yaparak düşman 

saldırılarına karşı koymuşlardır. 

II. Bağlı bulundukları devletler Türkmenler sayesinde 
zenginleşmiş ve askeri başarılar kazanmışlardır. 

III. Türkmenler,  hem  bulundukları  bölgelerin  hakimi 
olmuşlar hem de oraları Türkleştirmişlerdir. 

yargılarından hangileri söylenebilir? 

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

12. Türk - İslam uygarlığında, hükümdarlık alametlerinden olan, 
para bastırma, savaş açma, hutbe okutma ve kılıç kuşanma 
gibi gelenekler vardı. Ayrıca Melik olarak sancaklara tayin 
edilen ve buralarda staj gören şehzadelerin yetkileri kısıtlanır 
böylece merkeze bağlılıkları sağlanırdı. Bu bilgilere göre, 
Türk - İslam devletlerinde; 
I. Merkezi otoritenin korunmak istendiği 
II. Her hükümdarın uyguladığı geleneksel kuralların 

olduğu 
III. Şehzadelerin tecrübeli olmasının sağlandığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

13.    Mısır, Türk tarihinin ve kültürünün yaygın olduğu ö-nemli 
coğrafyalardan biridir. 
Aşağıdaki devletlerden hangisinin bu bölgede Türk 
kültürünün yayılmasında etkili olduğu söylenemez? 

A) Osmanlı Devleti B) Memlükler 
C) Eyyübiler D) Tolunoğulları 
E) Babür Devleti 

14. Türkler, Önasya'da İslamiyeti kabul ettikten sonra kendi 
kültürel değerlerini devam ettirirken içinde bulundukları 
coğrafi bölgenin kültürel şartlarının da gereği olarak bazı 
konularda sistem veya düşünce değişikliğine uğramışlardır. 
Bu değişimin sebebi olarak; 
I. Türklerin kültürlerine bağlı olmadığı 

II. Türklerin farklı topluluklara hoşgörülü yaklaştığı 
III. islam'ın Türkleri asimile ettiği 
durumlarından hangileri gösterilebilir? 

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

15. Kölemen, (Memlûk) devletinde bütün askerlerin başarıları 
nispetinde rütbeleri artardı. Bu terfi en üst makama yani 
sultanlığa kadar devam edebilmekteydi. 
Bu uygulama; 
I. Taht kavgaları 
II. Demokratik yönetim tarzı 
III. Farklı hanedanların yönetime geçmesi 
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? 

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

 
 


