
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-3 
 
1.   İslamiyet öncesi Türk tarihini inceleyen tarihçiler Çin, 

İran, Rus, Arap ve Bizans kaynaklarını da incelemek 
durumunda kalmışlardır. Bu durum; 
I. Türkler'in çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmeleri 
II. Türkler'in birçok toplumla siyasi, dini, askeri ve 

ekonomik ilişkilere girmeleri 
III. Türkler'in kendilerine ait hiç yazılı eser bırakma- 

maları 
gibi durumların hangilerinden kaynaklanmak- 
tadır? 
 
A) Yalnız I  B) I ve II    C) I ve III 

D) II ve III   E) I, II ve III 
 
2.   Orta Asya Türk tarihi incelendiğinde; 

- ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü, 
- çadır yaşantısının hakim olduğu 
- yazılı eserlere pek rastlanmadığı, 
- boylar halinde yaşandığı görülür. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özellik- 
lerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir? 
 
A) Ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancı 
B) Yazısız hukuk ve edebiyatın hakim olduğu 
C) Göçebe bir yaşantı sürdürüldüğü 
D) Örgütlü bir toplum yapısına sahip olunduğu 
E) Mimari alanda gelişme gösterildiği 

 
3.   Türk topluluklarında ölüler, törenle çadırlara konur ve 

çadırın etrafında kurbanlar kesilirdi. Ölü, atı ile yakılır ve 
külleri törenle mezara yerleştirilirdi. Ayrıca sevdiği bazı 
eşyalar külleriyle birlikte mezara konurdu. 
Buna göre Türk cenaze törenleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Cenaze törenlerine önem verildiği 
B) Ahiret inancına sahip olunduğu 
C) Ölülerin manevi hatırasına saygı duyulduğu 
D) Atın insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğu 
E) Dinin, siyasi yaşamı yönlendirdiği 

 
4.   Bazı Türk toplulukları, anayurtları Orta Asya'dan Tarih 

Öncesi Çağlar'dan itibaren göç etmek durumunda 
kalmışlardır. Gittikleri bölgelerde kısa sürede örgütlen-
meyi de başarmışlardır. Buna göre Orta Asya 
Türkleri'yle ilgili;  

      I. teşkilatçı yapıya sahiptirler, 
II. yerleşik kültüre sahiptirler, 
III. değişik coğrafyalara ayak uydurabilmektedirler, 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Asya Hun hükümdarı Mete Han zamanında; 
- İpek Yolu'nun denetimi ele geçirilmiş 
- ordu onluk sisteme göre düzenlenmiş 
- Türk boylan bir bayrak altında toplanmış 
- Çin vergiye bağlanmıştır. 
Bu gelişmeler; 
I. ekonomik alanda güçlenmeye başlandığı  
II. güçlü bir ordu teşkilatı oluşturulduğu 

III. yerleşik hayata geçildiği 
IV. teşkilatlanma alanında çalışmalar yapıldığı 
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III 

                  D) I ve IV E) I ve III 
 
6.   Türk tarihi belirli bir coğrafi mekan içerisinde 

incelenemez. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile 
ilişkilendirilebilir? 
 
A) Uzun yıllar boyunca göçebe yaşamaları 
B) İkili yönetim anlayışına sahip olmaları 
C) Kurulan devletlerin kısa sürede yıkılmaları 
D) Sağlam bir devlet teşkilatı oluşturamamaları 
E) Savaşçı bir toplum olmaları 

 
7. Eski Türkler'de hukuk, hem yönetenlerin hem de yö-

netilenlerin uymak zorunda oldukları ve hükümdarın 
otoritesiyle dahi değişmeyen kurallar bütünüdür. Töre 
adıyla adlandırılan bu hukuk, yazıya geçirilmeden uy-
gulanmaktadır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? 
 
A) Kanunların toplumda etkili olduğu 
B) Yazılı hukuk kurallarının hükümdarca yapıldığı 
C) Töre hukukunun sözlü olduğu 
D) En büyük siyasi gücün töre olduğu 
E) Sosyal hayatın töre çerçevesinde şekillendiği 

 
8.   Eski Türkler'de var olan; 

I. mimarinin gelişmemesi 
II. ekonominin hayvancılığa dayanması 
III. yazılı kültür unsurlarına pek rastlanmaması 
IV. ticaretin gelişmesi 
V. toplumda adalet duygusunun gelişmesi 
gibi gelişmelerden hangileri göçebe yaşamın ortaya 
çıkardığı bir sonuç değildir? 
 
A) I ve III B) II ve IV C) IV ve V 

D) I ve V E) III ve IV 
 
9.   Eski Türkler'de ülke, hanedanın ortak malı olarak kabul 

edilmiş ve aile üyeleri yönetimde etkili olmuşlardır. 
Bu durumun; 
I. ülkenin kısa ömürlü olması  
II. federatif yönetim şeklinin oluşması  
III. çevre ülkelerle ilişkilerin artması 
yargılarından hangilerine sebep olduğu söylene-
mez? 

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



10. Eski Türk topluluklarından; 
- Sakalar, Alp Er Tunga Destanı'nı 
- Hunlar, Oğuz Kağan Destanı'nı 
- Kırgızlar Manas Destanı'nı 
- Uygurlar Türeyiş Destanı'nı 
oluşturmuşlardır.Buna göre;  

  I. kültürel alanda faaliyetler gösterildiği, 
II. edebiyat alanında çalışmalar yürütüldüğü 
III. toplumların kendilerince önemli gördükleri olayları 

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

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

11. Uygur hükümdarı Bögü Kağan, Hindistan'ın kuzeydoğu 
bölgelerine yapmış olduğu sefer sonucunda Ma-niheizm 
dinini benimsemiş ve sefer dönüşünde bu dini halkına da 
benimsetmek amacıyla dört Tibetli rahibi ülkesine 
getirmiştir. Hayvani gıdaların yenmesini yasaklayan bu 
dinin benimsenmesi sonucunda yerleşik yaşama 
geçilmiştir. Buna göre Uygurlar'la ilgili;  

     I. göçebe hayatın terkedildiği  
     II. Türklük özelliklerinin sona erdiği 

III. din değiştirildiği 
IV. çevre uygarlıklardan etkilenildiği 
yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV 

D) II ve III E) II ve IV 
 
12. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman 

olmasına rağmen, gerçek kurucu olarak Mete Han kabul 
edilmektedir. 
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Uzun süre tahtta kalması 
B) Devlet kurumlarını oluşturması 
C) Ticareti geliştirmesi 
D) Ülkesini genişletmesi 

      E) Adaletli bir yönetim uygulaması 
13. İslam öncesi dönemde Türk toplumunda; 

- Şad adı verilen vezirlerin hükümdara yardımcı olması 
- Kurultay Meclisi'nin devlet işlerinde karar alabilmesi 
- Hatun denilen hükümdar eşlerinin hükümdara yardım 
cı olması 

gibi özellikler;  
I. Hakan'ın yönetimde tek başına hareket etmediği 
II. devlet yönetiminde dayanışmaya önem verildiği 
III. kadının toplumda itibar sahibi olduğu 
yargılarından hangilerinin göstergesidir? 
 
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Hazar Devleti'nde davalara ikisi Müslüman, ikisi Hris-
tiyan, ikisi Musevi ve biri de Şamanist olan yedi kişilik 
hakim heyeti bakardı. Sadece bu bilgiler; 
I.  dinsel hoşgörünün olduğu 
II.  ülkede din birliği olmadığı 
III. ülkenin demokrasiyle yönetildiği 
yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
15. Asya Hunlan tarafından Çin'e karşı sürekli olarak akınlar 

düzenlenmiş ve Çinliler bu akınları durdurabilmek 
amacıyla Çin Seddi'ni inşa etmişlerdir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
 
A) Türk - Çin ilişkilerinin yalnız savaşa dayandığının 
B) Çin'in askeri açıdan güçlü olduğunun 
C) Türkler'in İpek Yolu'na hakim olmaya çalıştığının 
D) Hunlar'ın Çin'e yerleşmeye çalıştığının 
E) Çinlilerin daha çok savunma durumunda olduklarının 

 
16. Oluşturulan uygarlıklar ve kurulan devletler çoğunlukla 

bulundukları bölgenin özelliklerine göre bir yaşantı 
oluştururlar. Buna göre Türkler'in; 
I. göçebe yaşamaları 
II. hayvancılıkla geçinmeleri 
III. sözlü edebi ürünler oluşturmaları 
özelliklerinden hangileri bulundukları bölgenin iz-
lerini taşır? 
 
A) Yalnız I  B) I ve II    C) I ve III 

D) II ve III  E) I, II ve III 
 
17. Eski Türk topluluklarmdaki; 

- ülkenin hanedanın ortak malı olarak kabul edilmesi 
- kumlusundan itibaren devletin ikiye ayrılarak yönetilmesi 
- aile üyelerinin ülkenin değişik bölgelerini idare etme- 
gibi gelişmeler aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili 
olmuştur? 
 
A) Güçlü bir ordu oluşturulması 
B) Siyasi bütünlüğün bozulması 
C) Dış saldırılara karşı açık olması 
D) Merkezi otoritenin güçlenmesi 
E) Ekonominin hayvancılığa dayanması 

 
18. İslamiyet'ten önceki Türk devletleri incelendiğinde 

Uygurlar'a kadar olan dönemle ilgili, hayvancılık eko-
nomisinin hakim olduğu ve taşınabilir sanat ürünlerinin 
varlığı gözümüze çarparken, Uygurlar'dan itibaren 
tarımsal üretimin geliştiği ve mimari eserler ortaya 
koyulduğu görülmektedir. Buna göre; 

I. Uygurlar, yaşam tarzı açısından önceki Türk devlet 
lerinden ayrılmaktadır, 

II. Uygurlar'dan önce Orta Asya'da göçebe yaşam 
tarzı hakim olmuştur, 

III. Uygurlar, kendilerinden önceki Türk devletlerine 
oranla daha kalıcı eserler ortaya koymuşlardır, 

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

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


