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1.  Orta Asya Türk Devletleri’nde bir inanç sistemi olan 

Şamanizm’in etkileri, aradan binlerce yıl geçmesine 

karşın günümüz Türklerinde kendini göstermektedir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru 

açıklanabilir? 

  

 A) Toplumların değer yargılarını terk etmesi kısa 

zamanlı ve kolay değildir. 

 B) Günümüz Anadolu Türkleri, başka inanç 

sistemlerinden etkilenmemişlerdir. 

 C) Türkler İslamiyet’i özümseyememiştir. 

 D) Toplumların tarihlerinde kapalı inanç sistemleri 

belirleyici olmuştur. 

 E) Şamanizm, inanç sistemleri içerisinde en etkili 

olanıdır. 

  

 

2.  Türk tarihini belli bir zaman kesitinde ve bir coğrafyada 

bütün halinde incelemek zordur. 

Bu durum Türklerin hangi özelliğinden 

kaynaklanmaktadır? 

  

 A) Savaşçı bir toplum olmaları 

 B) Ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı saymaları 

 C) Boylar halinde yaşamaları 

 D) Güçlü bir askeri teşkilat kuramamaları 

 E) Konar–göçer hayatı benimsemeleri 

  

 

 

 

3.  Orta Asya’nın iklim şartları, geniş bozkır ve yaylaları 

Türkler’ in konar–göçer hayatı tercih etmelerine neden 

olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından 

biri değildir? 

  

 A) Mimari alanda kalıcı eserler bırakılmamıştır. 

 B) Uzun süreli hapis cezaları uygulanmamıştır. 

 C) Ülke doğu–batı şeklinde yönetilmiştir. 

 D) Tarım üretimi gelişmemiştir. 

 E) Halk sınıflara ayrılmamıştır. 

 

 

4.  Orta Asya Türk Devletleri’nde Hakanın eşi olan hatunlar 

hükümdarın en büyük yardımcıları idi. Hatunlar 

kurultaylara katılır, hükümdar adına çeşitli ziyaretlerde 

bulunur, elçileri kabul ederdi. 

Yalnızca bu bilgilere göre; 

I. İslam öncesi Türk tarihinde anaerkil bir aile yapısı 

olduğu, 

II. hatunun devlet yönetiminde etkili olduğu, 

III. kadınlara değer verildiği, 

IV. hatunların bir elçi gibi hareket ettiği, 

V. İslam öncesi Türk ailesinde çok eşliliğin olmadığı 

durumlarından hangileri söylenemez? 

  

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

 D) IV ve V E) III ve IV  

  

 

 

5.  Türk hükümdarlarına, devleti idare etme hakkının Tanrı 

tarafından verildiğine inanılırdı. Bu yetkiye kut denirdi. Kut 

kan yoluyla hükümdarın bütün çocuklarına geçerdi. Bu 

nedenle hanedanın kanı kutsal sayılmış akıtılmamıştı. 

Bu durumun doğrudan sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  

 A) Taht kavgaları yaşanmıştır. 

 B) Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır. 

 C) Türk devletleri kısa sürede yıkılmıştır. 

 D) Hanedan üyelerinin halkın gözünde dokunulmazlığı 

olmuştur. 

 E) Hakan devlet işlerinde Kurultay’a hesap vermiştir. 

  

 

6.  I. Tarım gelişmiştir. 

II. Saraylar ve tapınaklar inşa etmişlerdir. 

III. Kendilerine ait alfabe oluşturmuşlardır. 

IV. Şehir kültürünü geliştirmişlerdir. 

V. İki katlı evler yapmışlardır. 

Yukarıdakilerden hangisi Uygurlar’ ın yerleşik hayata 

geçtiğinin kanıtı olamaz? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
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7.  Uygurlar, benimsedikleri dinin etkisiyle Maniheist mabetler 

yapmışlar, saraylar inşa etmişler ve minyatür sanatıyla 

uğraşmışlardır. Uygur minyatürleri daha sonra İslam 

minyatürlerinin de kaynağı olmuştur. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

  

 A) Uygurlar başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir. 

 B) Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. 

 C) Uygur sanatı diğer medeniyetleri etkilemiştir. 

 D) Uygurlar ölümden sonraki hayata inanmışlardır. 

 E) Uygurlar eski Türk inancını terk etmişlerdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Türk devletleri yönetim bakımından doğu–batı olarak ikiye 

ayrılmıştı. Hakan doğuda oturur, yakınlarından biri de 

yabgu ünvanıyla batıyı idare ederdi. Yabgu iç işlerinde 

serbest dış işlerinde hakana bağlı idi. 

İkili teşkilat anlayışı aşağıdakilerden hangisine neden 

olmuştur? 

  

 A) Merkezi otoritenin güçlenmesine 

 B) Taht kavgalarının sona ermesine 

 C) Devletin ikiye bölünmesine 

 D) Askeri yapının güçlenmesine 

 E) Kültürel gelişmenin durmasına 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.  I. Çin baskısı 

II. Hayvan hastalıkları 

III. Nüfusun artması 

IV. Boylar arasındaki mücadeleler 

V. Otlakların azalması 

Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk göçlerinin siyasi 

nedenleridir? 

  

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

 D) II ve V E) III ve V  

10.  Orta Asya Türk Devletleri’nden; 

I. Göktürklerin kendilerine ait alfabelerinin olması, 

II. Uygurların değişik kültürlere ait terimlere Türkçe 

karşılık bulmaları, 

III. Göktürkler’ in ilk kez Türk adını taşıyan bir devlet 

kurmaları, 

IV. Hun hükümdarı Mete’nin 10’luk teşkilatı oluşturması, 

V. Kutluk Devleti’nin ikili teşkilata göre yönetilmesi 

gelişmelerinden hangilerinde ulusçu bir devlet 

anlayışının olduğu söylenebilir? 

  

 A) I ve III B) II, IV ve V C) I, II ve III 

 D) III ve II E) IV ve V  

  

 

 

 

11.  İslam öncesi Türk devletlerinde görünüşte hükümdar 

yaptıklarından ancak Tanrı’ya karşı sorumluydu. Fakat 

Türk töresi hükümdarı da kuşatmaktaydı ve töreye aykırı 

hareket etmesi çok zordu. Töreye aykırı hareket eden 

hükümdar Türk toplumunca, Tanrı’nın Kutu ondan geri 

aldığı inancıyla tahttan indirilirdi. 

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılabilir? 

  

 A) Hükümdar yönetimde yalnız Tanrı’ya karşı 

sorumludur. 

 B) Töreyi belirleyen hükümdardır. 

 C) Hükümdar töreye aykırı kararlar veremezdi. 

 D) Hükümdarın yetkileri sınırsızdır. 

 E) Devlet dini kurallara göre yönetilmektedir. 

  

 

 

12.  I. Hazarların resmi dini Museviliktir. 

II. Halk arasında İslamiyet’e, Hıristiyanlığa ve 

Şamanizm’e  inananlar vardır. 

III. Başkentte cami, sinegog ve kilise yan yanadır. 

IV. Davalara ikisi Yahudi, ikisi Müslüman, ikisi Hıristiyan 

ve biri de Şamanist hakimlerden oluşan kurul 

bakmaktadır. 

V. Arap ordularına karşı Bizans’la ittifak yapmışlardır. 

Yukarıda Hazarlar’a ait verilen bilgilerin hangilerinde 

dini hoşgörü vardır? 

  

 A) I, II ve IV B) I ve V C) II, III ve IV 

 D) II ve III E) III ve IV  
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