
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-2 
 
 
1.  Orta Asya'da bilinen en eski Türk Devleti Asya Hun 

Devleti'dir. Çin'i egemenlik altına almışlar, İpek Yolu' na 
hakim olmuşlar ve tüm Türk boylarını tek bir çatı altında 
toplamayı başarmışlardır. Buna göre Asya 
Hunları’nın;  

      I. siyasi birliği sağladıkları  
     II. ticaret yollarına hakim oldukları 

III. Çin'e karşı askeri üstünlük sağladıkları 
IV. Avrupa'ya göçe başladıkları 
özelliklerinden hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II 

D) II ve IV E) I ve IV 
 
2. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde Hakan'ın da-

nışma meclisi özelliğinde, "Kurultay" adlı bir meclis 
bulunmaktaydı. Bu meclise, devletin ileri gelen beyle-
rince oluşturulmasından dolayı "Aristokratlar Meclisi" de 
denilmekteydi. 
Buna göre Orta Asya Türk devletleriyle ilgili ola-
rak;  
I. son kararı Hakan vermiştir, 
II. güçlü bir merkeziyetçilik bulunmaktadır, 
III. katı bir mutlakıyet yoktur 
gibi yorumların hangileri yapılabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) II ve III 
 
3.   Türk topluluklarının çok sayıda devlet kurmaları; 

I. teşkilatçı olmaları  
II. askeri olarak güçlü olmaları 
III. boy teşkilatına sahip olmaları 
IV. esas geçim kaynağı olarak hayvancılıkla ilgilenmeleri 
V. Gök-Tanrı inanışına sahip olmaları 
yargılarından hangileriyle açıklanabilir? 
 
A) I ve III   B) III ve V     C) IV ve V 

 D) I ve II   E) II ve IV 
 
4.  Orta Asya'da İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletleri 

'nde ülke, hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiş ve 
aile üyelerine ülke yönetiminde görevler verilmiştir. 
Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kısa sürede yıkılmaları 
B) Halka baskı uygulamaları 
C) Savaşçı bir toplum olmaları 
D) Göçebeliği benimsemeleri 
E) Avrupa'ya göç etmeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Türkler zaman içerisinde Orta Asya'dan başka bölgelere 
göç etmişler ve göç ederken boy yapılarını ve teşki-
latlarını bozmamaya özen göstermişlerdir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu 
kolaylaştırmıştır? 
 
A) Yerleşik hayata geçişi 
B) Gittikleri yerlerde yeni devletler oluşturmalarını 
C) Çevre uygarlıklardan her alanda etkilenmeyi 
D) Bazı boyların zamanla birleşerek büyümesini 
E) Farklı din ve inanışların benimsenmesini 

 
6.  Türk tarihine ait bilgilerin çoğunlukla Çin kaynak-

larından araştırılması ve ortaya çıkarılması; 
I. Türklerin, bırakmış oldukları kaynakların çoğunlukla 

sözlü kaynak olması 
II. Çin uygarlığının çevre uygarlıklar hakkında kayıt 

tutması 
III. Türklerin yazılı hayata geçmemiş olmaları 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II 

D) I ve III   E) I, II ve III 
 
7.  Orta Asya Türk devletlerinde, hükümdarlık yetkisinin 

tanrı tarafından hanedana verildiğine inanılır ve bu 
yetkiye "Kut" denirdi. Sadece bu bilgiler;  

     I. hükümdarlık yetkisinin kutsallaştırıldığı 
II. ülkenin ikiye ayrılarak yönetildiği 
III. savaşçı özelliklerinin geliştirildiği 
yargılarından hangileriyle ilgili değildir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) II ve III E) I ve III 
 
8.  Uygurlarda Manihaizm resmi din olarak kabul edilmesine 

rağmen, devlet içerisinde başka dinlere ait mabetlere de 
sıkça rastlanmaktadır. Buna göre Uygurlarla ilgili 
olarak; 
I. dini inançlara karşı hoşgörüyle yaklaşılmıştır, 
II. toplumda mezhep farklılıkları bulunmaktadır, 
III. laik devlet anlayışı benimsenmiştir, 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) II ve III E) I, II ve III 
 

9. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin ege-
menliği altına girmek istemeyen Hun boylan sistemli bir 
şekilde batıya doğru göç ederek Kavimler Göçü'nü 
başlatmışlardır. Göç ederken Karadeniz'in kuzeyinde 
bulunan barbar kavimleri de yerlerinden oynatarak 
onların da Avrupa'ya yönelmelerine neden olmuşlardır. 
Buna göre; 
I.  Kavimler Göçü'nün kitlesel bir yer değiştirme ha-

reketi olduğu 
II.  Hun boylarının bağımsızlıklarını kaybetmek iste- 

medikleri  
      III. Kavimler Göçü'nün sadece Türk göçü olmadığı 

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

D) II ve III E) I, II ve III 
 



10. Orhun Kitabeleri'ndeki bir metne göre başa geçen 
Hakan; "Az milleti çok, aç milleti tok, çıplak milleti de 
giyimli yapmak zorundadır." denilmektedir. Orhun 
Kitabeleri'ndeki bu metne göre Orta Asya Türk 
devletlerinin; 
I. sosyal 
II. ümmetçi 
III. demokratik 
IV. federal 
gibi özelliklerden hangilerine sahip oldukları söyle-
nebilir? 
 
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve IV E) I, III, IV 
 
11. Asya Hunlar ve Göktürkler, Çin ile yaptıkları savaş ve 

mücadeleler neticesinde önce ikiye bölünmüşler, sonra 
da zayıflayarak yıkılmışlardır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt niteliği 
taşır? 
A) Türk devletlerinin yıkılmasında Çin'in etkili olduğuna 
B) Göçebe yaşantının Türk kültürü ile uyumlu 

olmadığına 
C) Göktürklerin, Asya Hunları ile mücadele ettiğine 
D) Hunların Çin'e karşı hiçbir zaman askeri üstünlük 

sağlayamadığına 
E) Asya Hun'un Göktürkler ile aynı dönemde yaşadığına 

 
12. Orta Asya Türk devletlerinde devlet yönetiminde Ha-

kan'a yardımcı olunabilmesi amacıyla Kurultay adlı bir 
meclis oluşturulmuştur. Bu meclis karar alma meclisi 
değil danışma meclisi niteliğindedir. Buna göre; 
I.  son kararın Hakan'a ait olması 
II.  devletin ileri gelenlerince oluşturulması 
III.devlet yönetiminde Hakan'a yardımcı olması 
gibi özelliklerden hangileri Kurultay'a danışma 
meclisi niteliği katmaktadır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 

13. İslam öncesi Türk toplumlarında "Töre" denilen sözlü 
hukuk kuralları geçerliydi. Devlet ve toplum hayatı bu 
hukuka göre işlerdi. Hükümdarlar bile bu kurallara aykırı 
hareket edemezlerdi. Buna göre;  

     I.  hükümdarları sınırlayan kurallar bulunduğu 
II. sözlü hukuk kurallarının yaygın olduğu 
III. en yetkili gücün hükümdar olduğu 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III    C) I ve II 
D) I ve III E) II ve III 

 
14. Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu 

Uygurlardır. 
      Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata 

geçtiğine kanıt olamaz? 
 
A) Tapınaklar inşa etmeleri 
B) Karabalsagun, Beşbalık gibi şehirler oluşturmaları 
C) Tarımsal faaliyetlerle uğraşmaları 
D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri 
E) 18 Harfli alfabe oluşturmaları 

 

15. Kırgız baskınlarıyla dağılan Uygur toplulukları daha 
sonra Moğolların hakimiyetine girmişler ve Moğol 
Devleti'nde önemli görevlerde bulunmuşlardır. Hatta 
kültürel olarak Moğolları önemli ölçüde etkilemişlerdir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-
tur? 
 
A) Moğolların zamanla Türkleşmesine 
B) Moğol Devleti'nin kısa sürede parçalanmasına 
C) Orta Asya'da Moğol egemenliğinin kurulmasına 
D) Uygurların zamanla asimile olmasına 
E)Moğol devlet başkanlarının Türklerden seçilmesine 

 
16. Eski Türk devletlerinde ülke toprakları, hükümdarın 

ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında paylaştırıl-
mıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuş-
tur? 
 
A) Kurulan devletlerin egemenlik alanlarının genişle-

mesine 
B) Devletin kısa sürede parçalanmasına 
C) En büyük oğulun tahta geçmesine 
D) Türk kültürünün diğer toplumları etkilemesine 
E) Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine 

 
17. Göktürklerden günümüze halı, kilim dokumaları, kılıçlar 

ve at koşum takımları kalmıştır. Bu durum; 
I. göçebe yaşantıya sahip oldukları 
II. yazılı eserler meydana getirdikleri 
III. savaşçı oldukları 
IV. dokumacılıkta geliştikleri 
V. maden kullanmasını bildikleri 
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz? 
 
A) Yalnız II  B) II ve III   C) I ve IV 

D) I, III ve IV  E) I, III ve V 
 

 
18. Türk devletlerinde devlet, suçluları yakalamak ve ce-

zalarını vermek konusunda çok hassas davranmış ve 
işlenen suçlara gereken ceza gecikmeden verilmiştir. Bu 
durum; 
I. adaletin sağlandığı 

 II. devlet otoritesinin ön planda tutulduğu 
III. kültür birliğinin oluşturulmaya çalışıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz? 
 
A) Yalnız II   B) Yalnız III    C) I ve II 

D) I ve III    E) II ve III 
 


