
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-4 
 
1.  Asya Hun Devleti'nin meydana getirdiği askeri, siyasi, adli 

ve sosyal yapı, kendisinden sonraki Türk devletlerince de 
devam ettirilmiştir. 
Bu durum Hunlar'la ilgili aşağıdakilerden hangisine 
kanıt olarak gösterilebilir? 
 
A) Medeniyet alanında en ileri giden Türk devleti 

olduğuna 
B) Ülkeyi adaletli ve hoşgörülü bir şekilde yönettiklerine 
C) Türk kültürünün oluşmasında temel teşkil ettiklerine 
D) Göçebelikten yerleşik hayata geçtiklerine 
E) Türk toplulukları arasında birlik ve beraberliği sağ- 

ladıklarına 
 
2.  Asya Hun hükümdarı Mete Han, kendisinden toprak 

isteyen Çinli elçiye; "Toprak ulusun malıdır, eğer şahsi 
mallarımı istersen veririm, ama toprağı asla" diyerek bu 
isteği reddetmiştir. Bu durum Mete Han'ın;  

      I.  ülke topraklarını ulusun malı saydığı  
     II.  toplumun haklarını gözettiği  
     III. özel mülkiyete karşı olduğu 

özelliklerinden hangilerine kanıttır? 
 
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 
 
3.  Asya Hunları, Çin tarafından yıkıldıktan sonra, esaret 

altına girmektense göçe karar vermişler ve 375 yılında 
Kavimler Göçü'nü gerçekleştirmişlerdir. Bu durum; 
I. Hunlar'ın bağımsızlıklarına düşkün oldukları  
II. Kavimler Göçü'nün Hun Devleti yıkıldıktan sonra 

gerçekleştiği  
     III. Çinlilerin her zaman askeri açıdan güçlü oldukları 

yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
 
A) Yalnız I  B) I ve II     C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 
 
4. Türk toplulukları genelde göçebe bir yaşantı sürdür-

müşler ve bu yaşantıya uygun faaliyetlerde bulunmuş-
lardır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçebe Türk-
ler'in faaliyetlerinden biri değildir? 
A) Ticaret B) Mimari C) Yönetim 

D) Askerlik E) Hayvancılık 
 
5.  Göçebe Türklerin sanat faaliyetlerinde çoğunlukla savaş 

sahneleri, av sahneleri ve hareketli figürler yer alır. 
Bu durum Türk sanatı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir? 
 
A) Boyların katkıları ile oluştuğunun 
B) Göçebe yaşantıdan etkilendiğinin 
C) Klasik bir dönem yaşadığının 
D) Halk tarafından benimsenmediğinin 
E) Başka kültürlerden etkilendiğinin 

 
 
 
 
 
 

6.   Göktürkler, göçebe bir yaşantı sürmelerine rağmen 
yazıyı kullanmışlar ve Orhun Abideleri 'ni dikmişlerdir. Bu 
durum; 
I. Göktürklerde yazılı hayatın bulunduğu 
II. göçebeliğin yazılı hayata engel teşkil etmediği 
III. Orhun Abideleri'nin en eski sanat yapıtı olduğu 
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz? 
 
A) Yalnız II  B) Yalnız III     C) I ve II 

D) II ve III   E) I ve III 
 
 
7. Orta Asya Türk devletlerindeki veraset anlayışı "Kut" 

esasına dayanmaktaydı. Buna göre devleti kuran kişiye bu 
hakkı Gök-Tanrı vermiştir ve bu güç hükümdarın 
kanında bulunmaktadır. Hükümdarın ölümünden sonra bu 
güç, hükümdarla aynı kanı taşıyan kişilere geçebil-
mektedir. Kanında kut olan herkesin de devlet yönetiminde 
hak sahibi olduğuna inanılmaktadır. Buna göre Orta 
Asya Türk devletleriyle ilgili olarak;  

       I. hakimiyet bir soya bağlı kalacaktır, 
II. ülke, doğu-batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilecektir, 
III. taht kavgaları artacaktır, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III 
 
8.   I. Tapınaklar inşa etmeleri 

II. Tarımla uğraşmaları 
III. Evler yapmaları 
IV. Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri 
V. Ticaret yapmaları 
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, Uygurların 
yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olamaz? 
 
A) Yalnız V B) II ve III   C) I ve IV 

D) III ve V  E) I, IV ve V 
 
9.  Kavimler Göçü'nün Avrupa'nın siyasal yapısını 

değiştirdiğini öne süren bir araştırmacı; 
I. derebeylik sisteminin başlaması 
II. merkezi krallıkların yıkılması 
III. Avrupa'nın etnik yapısının şekillenmesi 
IV. göçebe kültürün Avrupa'da tanınması 
özelliklerinden hangilerini bu düşüncesine kanıt o-
larak gösteremez? 
 
A) I ve III 
B) I ve II 
C) II ve IV 
D) III ve IV 
E) Yalnız IV 

 
10. Eski Türklerde hükümdar eşleri ve çocukları da yönetime 

karışabiliyordu. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-
tur? 
 
A) Ülke sınırlarının genişlemesine 
B) Farklı kültürlerle karşılaşılmasına 
C) Devletin uzun ömürlü olmasına 
D) Halkın devlete bağlanmasına 
E) Merkezi otoritenin zayıf olmasına 



11. Türklerin anayurtlarının Orta Asya olduğu bilinmesine 
rağmen yaşadıkları coğrafi sahanın sınırlarını net bir 
biçimde çizememekteyiz. Bu durum; 
   I. çevre bölgelere göç etmeleri 
  II. teşkilatçı yapıya sahip olmaları 
III. Gök-Tanrı inancını benimsemeleri 
gibi yargılardan hangileriyle açıklanabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
 

12. Türk devletlerinden günümüze kalan en eski eserler 
içerisinde Uygur eserlerinin çoğunlukta olması; 

      I. yerleşik hayata daha önce geçmeleri 
II. istilacı özelliklerini yitirmeleri 
III. ticaretle uğraşmaları 
durumlarından hangileri ile ilgilidir? 
  
A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) I ve II 

D) II ve III  E) I, II ve III 
 
13. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletleri, boylar fe-

derasyonu şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu örgütlenme 
biçimi, devletin kolay kurulmasına yol açtığı gibi kolay 
yıkılmasına da sebep olmuştur. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
 
A) Devletin sağlam temellere dayanmadığının 
B) Uzun ömürlü devletler kurulduğunun 
C) Yönetimde demokratik özellikler olduğunun 
D) Devlet örgütünün kutsallaştığının 
E) Hükümdarın sonsuz yetkilere sahip olduğunun 

 
14. Eski Türklerde boy beylerinden oluşan Kurultay Meclisi 

ülke yönetiminde hükümdara yardımcı olmuş, hü-
kümdarla birlikte hareket etmiş ve hükümdara önemli 
ülke meseleleriyle ilgili danışmanlık yapmıştır. Bu 
durum; 
I. son kararın hükümdara ait olduğu 
II. devletin kısa ömürlü olduğu 
III. hükümdar yetkilerinin sonsuz olduğu 
yargılarından hangilerine kanıttır? 
 
A) Yalnız I  B) Yalnız III   C) I ve II 

D) II ve III  E) I ve III 
 
15. Uygur Türkleri tahta harflerden matbaa yapmışlar ve bu 

şekilde kitaplar basmışlardır. Bu durum Uygurlarda; 
I. kültürel hayatın gelişmesi  
II. çevre kültürleri etkilemesi  
III. yerleşik hayata geçilmesi 
özelliklerinden hangilerinin oluşumuna neden olmuş-
tur? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve 
ticarete dayanmaktadır. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
A) Dini inanışlar 
B) Kültürel yapı 
C) Savaşçı özellikler 
D) Göçebe yaşam 
E) Kavimler Göçü 

 
17. Toplumların yaşam biçimlerinin şekillenmesinde en 

önemli etken coğrafi özelliklerdir. Buna göre; 
I. Türklerde göçebe yaşam, bozkır şartlarından doğ- 

muştur, 
II. Uygarlıkların tarıma geçmelerinde uygun topraklara 

göç etmeleri etkili olmuştur, 
III. Türklerin ticaret faaliyetlerinde gelişmeleri göçe 

beliğe bağlıdır, 
yargılarından hangileri yanlıştır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II   C) Yalnız III 

D) I ve II  E) I ve III 
 
18. Orta Asya Türk devletlerinde devletin ileri gelen beyle-

rinden kurulu "Kurultay" adlı bir meclisin varlığı gözümüze 
çarpmaktadır. Bu mecliste devletin önemli meseleleri 
görüşülür ve alınan karar onaylanması amacıyla 
Hakan'a sunulurdu. Alınan bu karan Hakan onaylamaya-
bilirdi. Yani son söz Hakan'a aitti. Ancak, Hakan'ın da 
uymak zorunda olduğu, yazılı olmayan birtakım 
kurallar mevcuttu. "Töre" adı verilen bu kurallar, Ha-
kan'ın yetkilerinin sonsuz olmadığının göstergesiydi. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Kurultay Meclisi, Hakan'ın danışma meclisi niteliğindedir. 
B) Kurultay Meclisi, devlet sorunlarının çözümünde 

Hakan'a yardımcı olmaktadır. 
C) Orta Asya Türk devletlerinde töre, Hakan'ın üzerinde 

yer almaktadır. 
D) Orta Asya Türk devletlerinde yürütme işleri belirli 

bir sisteme oturtulmuştur. 
E) Orta Asya Türk devletlerinde yazılı hukuk sözlü 

hukukun üzerinde olmuştur. 
 


