
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-1 
 
1.  Yargı: Bir toplumun uğraş alanını belirleyen temel faktör 

coğrafi konumdur. 
Durum: Orta Asya Türk toplulukları yarı göçebe yaşam 
tarzını benimsemişler, hayvancılığı ekonomilerinin temeli 
olarak görmüşlerdir. Yargı ile durum birlikte 
değerlendirildiğinde; 

        I. Orta Asya Türkleri uğraş alanlarını coğrafi şartlara göre 
belirlemişlerdir, 

II. Orta Asya'nın coğrafi şartları, yarı göçebe yaşam 
tarzına uygundur, 

III. Orta Asya Türklerinin temel ihtiyaçları hayvansal 
ürünlerdir, 

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

D) II ve III     E) I, II ve III 
 
2. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde, önemli me-

seleler Kurultay adı verilen mecliste tartışılır ve çıkan 
kararlar Hakan'ın görüşünü etkileyebilirdi. Hatta bazı 
durumlarda Hakan bile bu kararlara uymak durumunda 
kalırdı. 
Buna göre; 
I. eski Türklerde monarşinin tam anlamıyla işlediği 
II. halk arasında eşitliğin kesin olarak sağlandığı 
III. toplum yaşantısında önemli değişmeler meydana 

geldiği 
IV. hükümdar yetkilerinin sınırsız olmadığı 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II 

D) I ve III E) II, III ve IV 
 
3. Orta Asya Türk devletlerinde aileye Oğuş denilmekteydi. 

Oğuşların birleşmesiyle Urug denilen sülaleler,urugların 
birleşmesiyle Boylar, boyların birleşmesiyle Bodun 
denilen millet meydana gelirdi. Bu silsilenin 
yanında teşkilatlanmanın da gerçekleşmesiyle İl denilen 
devlet oluşuyordu. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-
dir? 
 
A) Türklerin teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunun 
B) Halk arasında hoşgörü olduğunun 
C) Göçebe yaşam tarzının değiştiğinin 
D) Savaşçılık özelliklerinin önemli ölçüde geliştiğinin 
E) Devletlerin kısa ömürlü olduğunun 

 
4.   Orta Asya Türk toplumlarında göçebe yaşantının 

oluşmasında; 
      I. yaşanılan bölgenin bozkır olması 

II. iklim ve toprak yapısının tarıma müsait olmaması 
III. Gök-Tanrı dinine inanılması 
yargılarından hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
 
 
 
 

5.  En eski Türk devletleriyle ilgili bilgilere, Türklerin 
ilişkide bulundukları devletlerin kaynaklarından ulaşı-
labilmektedir. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 
A) Türklerle Çinlilerin dostluk içerisinde yaşamaları 
B) Göçebe Türklerde yazılı hayatın gelişmemesi 
C) Türklerin sürekli olarak Avrupa'ya göç etmeleri 
D) Türklerin tarih yazıcılığına yeterince önem vermemeleri 
E) Orta Asya Türk birliğinin sağlanamamış olması 

 
6.   Türk topluluklarının zaman içerisinde çok farklı dilleri 

konuşup, farklı inanışlara sahip oldukları görülür. Bu 
durumun oluşmasında;  

      I. sözlü hukuk kurallarının hakim olması  
     II. değişik bölgelere göç edilmesi  
    III. değişik toplumlardan etkilenilmesi 
     yargılarından hangileri etkili olmuştur? 

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

D) I ve II   E) II ve III 
 
7.  - Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Türklerin, Çin 

egemenliğine girmek yerine Avrupa'ya doğru göç 
etmeleri 

- Çin egemenliği altındaki Göktürklerin sürekli olarak 
ayaklanmaları 

gibi gelişmeler dikkate alındığında Orta Asya Türk- 
leri'yle ilgili; 
I.  ulusal kimliklerine sahip çıktıkları 
II.  bağımsızlıklarına düşkün oldukları 
III. ikili yönetim anlayışına sahip oldukları 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 

8.  Eski Türklerde "Kut" inanışı etrafında şekillenen anlayışa 
göre hükümdarlar, yönetme yetkisini Tanrı'dan aldıklarını 
ileri sürmüşler ve halkı da buna inandırmışlardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu 
olarak kabul edilebilir? 
 
A) Hükümdarlığın en büyük oğula devredilmesi 
B) Aile üyelerinin yönetime müdahale edememesi 
C) Güçlü bir merkeziyetçilik anlayışı oluşturulması 
D) Yönetme gücünün kutsallaştırılması 
E) Dini ayinlere hükümdarın başkanlık etmesi 

 
9.  Eski Türk toplumlarında, yıkılan bir Türk devletinin 

hemen yanı başında yeni bir devletin kurulması; 
I. Gök-Tanrı inanışına sahip olmaları 

     II. sözlü hukuk kurallarının oluşturulması 
III. savaşçılıkta çok ileri olmaları 
IV. teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları 
yargılarından hangileri ile bağlantılıdır? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız IV    C) II ve III 

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



10. Göktürkler döneminde devlet, doğu-batı olarak ikiye 
ayrılmıştır. Doğu tarafını büyük Hakan unvanı ile Bumin, 
batı tarafını ise içişlerinde bağımsız, fakat dışişlerinde 
Bumin'e bağlı olarak kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir. 
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin doğru-
luğu savunulamaz? 
 
A) Devletin ikili sistemle yönetildiği 
B) Federal bir yönetim anlayışının benimsendiği 
C) Devlette esas gücün Bumin'in elinde olduğu 
D) Devlette merkeziyetçi anlayışın güçlü olmadığı 
E) İstemi Yabgu'nun tam bağımsız hareket ettiği 

 
11. Gök-Tanrı inancı Orta Asya Türkleri arasında en yaygın 

din olmakla beraber, göç eden Türk toplulukları 
arasında farklı dinleri benimseyenler de olmuştur. 
Buna göre Türklerle ilgili olarak; 
I. değişik kültürlerden etkilenmişlerdir, 
II. teşkilatçı bir yapıya sahiptirler, 
III. değişik coğrafyalarda yaşamışlardır, 
gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 
 
12. Eski Türk devletlerinde; 

- hapis cezasının çok nadir olarak uygulanması 
- yazılı hayatın gelişme gösterememesi 
- köleliğin, toplumsal bir sistem haline gelmemesi 
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak düşü-
nülebilir? 
 
A) Ekonomik bağımsızlığın 
B) Göçebe yaşantının 
C) Savaşçı kültürün 
D) Dini inanışın 
E) Yönetim yapısının 
 

13. Asya'da kurulan Türk devletlerinin Çin ile yaptıkları 
ticarette, Çinlilere canlı hayvan, hayvan derisi ve hay-
vansal ürünler sattıkları ve karşılığında buğday, arpa ve 
darı gibi ürünler aldıkları görülür. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt ola-
rak gösterilemez? 
 
A) Türklerin komşularıyla ticari ilişkileri olduğuna 
B) Türklerin göçebe bir yaşantı sürdüğüne 
C) Tarımsal faaliyetlerin Türklerde yoğun olmadığına 
D) Çin'de tarımsal ürün fazlalığı olduğuna 
E) Türklerin savaşçılıkta Çinlileri örnek aldığına 

 
14. İslamiyet öncesi Türk toplumlarından; 

- Göktürklerin Gök-Tanrı inancına 
- Bulgarların Hıristiyanlığa 
- Hazarların Museviliğe 
- Uygurların Manihaizm ve Budizm'e 
inanmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesi 
olamaz? 
 
A) Türk kültürünün zamanla yok olduğunun 
B) Farklı toplumlardan etkilenildiğinin 
C) Türklerin zamanla din değiştirdiklerinin 
D) Dini bütünlüğün bulunmadığının 
E) Tek tanrılı dinlerin de benimsendiğinin 

15. İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde görülen; 
I. konar-göçer yaşam tarzının benimsenmesi 
II. her boyun "Kurultay Meclisi" nde temsil edilmesi 
III. ikili yönetim anlayışının uygulanması 
gibi özelliklerden hangileri bu devletlerin kısa süre-
de yıkılmalarında etkili olan sebeplerdendir? 
 
A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III 

D) I ve II   E) I ve III 
 
16. İlkçağ'da kölecilik sistemi yaygın olmasına rağmen bu 

durum Orta Asya Türklerinde gözümüze çarpma-
maktadır. Bu durumun oluşmasında Orta Asya 
Türklerinin; 
I. göçebe olmaları 
II. tarımla uğraşmamaları 
III. savaşçı olmaları 
özelliklerinden hangileri etkilidir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II     C) I ve II 

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

17. I.  Mimari faaliyetler  
     II. Tapınak yapımı 

III. Tarımsal faaliyetler 
IV. hayvancılık ekonomisi 
V. savaşçılık 
Göçebe olarak yaşayan Orta Asya Türk toplumla-
rında bu özelliklerden hangilerinin gelişmesi bekle-
nemez? 
 
A) Yalnız I   B) I ve II       C) IV ve V 

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

18. İlk Türk devletlerinin uzun ömürlü olamayıp kısa 
sürede yıkılmalarında; 
I. ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları 
II. hakimiyetin aynı soya bağlı olması 
III. ayrıntılı bir veraset yasası uygulamamaları 
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


