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Türk kelimesini siyasi bir ad olarak ilk kullanan Göktürk-

lerdir. Coğrafi bir terim olarak Bizanslılar tarafından 9. 

ve 10. yy.da Asya’nın batısından Orta Avrupa’ya kadar 

olan bölgeye bu ad verilmiştir. Anadolu topraklarına ise 

12. yy.dan itibaren Avrupalılarca Türkiye denilmiştir. 

Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kaynak ise Orhun kitabe-

leridir. 

 

TÜRKLER’İN İLK ANAYURDU 

 
 

Türklerin en eski anayurdu Orta Asya’dır. 

Doğuda Kingan dağları 

Batıda Hazar denizi 

Güneyde Hindikuş ve karanlık dağları 

Kuzeyde ise Altay dağları ve Baykal gölüyle çevrilidir. 

  

 

 

Anayurdun denizlerden uzak ve dağlık 

olması sonucu karasal bir iklim oluşmuştur. 

Bunun sonucunda Türkler tarım yapamadık-

larından hayvancılıkla uğraşmış, bu yaşam 

tarzı göçebe olmalarına yol açmıştır. Yaşam 

tarzları zor ve nüfusları Çin’e göre az oldu-

ğundan savaşçı olmuşlardır. 

K av i ml e r  G öç ü  ( 3 7 5 )   

Kuzey Hunların Çin’in önünden batıya doğru göç etme-

leri sonucu Avrupa’daki milletlerin yer değiştirmesi ola-

yına kavimler göçü denir.  

 

N e de n l e r i  

 Orta Asya’da ki kuraklık ve İklim şartlarının  değiş

 mesi 

 Nüfus artışı,  

 Tarım ürünlerinin ve  otlak alanların yetersiz olması 

 Boylar arasındaki ve Çinlilerle savaş 

 Yud denilen Hayvan hastalıkları  

 

 

 

 

Türkler; göçler nedeniyle değişik yerlere 

gitmişlerdir. Fakat yazıyı kullanmadıkların-

dan bu dönem hakkında yeterli bir bilgiye 

sahip değiliz. Türklerin göç etmelerini kolay-

laştıran başlıca etken atı evcilleştirmeleridir. 

 

 

G öç  Y o l l ar ı  

1. Hazar denizinin kuzeyinden batıya göç edenler; 

 Karadeniz’in kuzeyine, Orta Avrupa’ya yerleşmiş

 lerdir.  

 

 

 

Avrupa’ya gidenler zamanla Hristiyan olmuş, 

milli benliklerini yitirmişlerdir 

 

 

2. Hazar denizinin güneyinden batıya göç edenler; 

 İran, Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’a yerleşmiş

 lerdir.  

 

 

 

Buraya göç edenler, zamanla Müslüman olmuş 

ve milli benliklerini korumuşlardır.   

 

S on u ç l ar ı  

 Orta Asya kültür ve medeniyeti başka yerlere 

 yayıldı. 

 Türkler Avrupa’da devlet kurdular. (Avrupa Hun 

 Devleti)  

 Maden işletmeciliği başka yerlere yayıldı. 

 Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Günümüz Avrupa 

 toplumu oluştu 

 Roma önce ikiye (395) ayrıldı. Sonra da Batı

 Roma İmparatorluğu yıkıldı. (476) 

 Avrupa’da feodalite, kilise ve skolastik düşünce 

 güçlendi. 

 Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı. 

İSLAMDAN ÖNCE TÜRK TARİHİ  TARİH
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Türkler, gittikleri yerlerde taş devrini yaşa-

yan toplumlara ekip-biçme, hayvan evcilleş-

tirme ve madeni işlemesini öğretmişlerdir. 

 

 

 

Mete Han Çin’le yaptığı savaşı kazanınca bir antlaşma 

yaptı. Bu antlaşmaya göre, 

 I. Bozkır bölgeleri Türklere bırakılacak 

 II. Çin yıllık vergi ödeyecek 

 III. Mete bir Çinli Prensesle evlenecek 

Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangi-

leri iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine kat-

kıda bulunmuştur? 
 

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

D) Yalnız II E) Yalnız III 

ÇÖZÜM 

Evlilikler, devletler arasındaki dostluk ilişkilerinin geliş-

mesine büyük katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı 

hükümdarlar birbirlerinin kızlarıyla evlenirlerdi. 

Cevap E’dir. 

 

İLK TÜRK DEVLETLERİ 
 

1. Büyük Hun Devleti  

 (Asya Hun Devleti) MÖ: 220 – MS: 220 

 
 

 Teoman tarafından kuruldu. 

 Teoman’ın akınları nedeniyle Çinliler Türkleri dur

 durmak için Çin seddini yaptılar.  

 Hunlar; ilk defa bütün Türkleri tek bir bayrak altında 

 topladılar.  

 Mete döneminde; Çini vergiye bağladılar. 

 Mete Han ilk defa orduyu onlu sisteme göre düzen

 ledi. 

 Mete, Çin’i alabilecekken almayıp vergiye bağladı. 

 

 

Mete Çin’i alabilecekken almamasının temel 

nedeni kalabalık Çinliler arasında Türklerin 

asimile olabileceği endişesiydi. 

 

 Hun devlet adamlarının Çinli Prenseslerle evlenme-

leri, lüks merakı, Çin hileleri ve ipek yolunun elden 

çıkması nedeniyle devlet zayıflayıp yıkıldı. Kuzey 

Hunları Çin esaretine girmemek için batıya göç etti-

ler. Bu durum Kavimler göçüne yol açtı.  

 

 

Avrupa Hun Devleti (375 – 469) 

 Balamir tarafından Macaristan’da kuruldu.  

 En güçlü hükümdarları Atilla’dır.  Atilla Roma’yı 

 kuşattı. Roma’yı alabilecekken almadı. Bizans’ı 

 vergiye bağladı.  

  Atilla’nın ölümüyle Türklerin bir kısmı geri döndü. 

 Kalanlar milli benliklerini yitirdiler. 

 

 

 

 

Türklerin Avrupa’da kurdukları ilk devlettir. 

 

 

Göktürkler (552-659) 

  
 

  Hun devletinden sonra  Asya’da kurulan ikinci 

 Türk  devletidir. 

  Türk adıyla kurulan ilk  devlettir. 

 Bumun Kağan ile kardeşi İstemi Han tarafından 

 (Ötüken’de) kurulmuştur. 

 İkili yönetim sistemini uyguladılar. (Doğu-Batı)  

 İpek yoluna egemen olmak için Sasani’lerle birleşe-

 rek,  Akhunlar’ı yıktılar.  

 En parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. 

 Çin saldırısı sonucu yıkıldılar. 

 

ÖRNEK   
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ll. Göktürk (Kutluk) Devleti (680-745) 

 

 
 

 Kutluk ilteriş Kağan tara- fından Çin’e karşı bağım

 sızlık mücadelesi vererek Karakum’da kuruldu. 

 Başkenti Karakum’dur 

 Bilge Kağan döneminde Orhun anıtlarını yaptılar. 

 

 

 

Orhun anıtları, tarihte Türk adının geçtiği ilk 

belgedir. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı 

kaynağıdır. 

 

 Karluk, Basmil ve Uygur saldırısı sonucu yıkıldı. 

 

 

Uygurlar (745-840) 

 

 
 

 

  Kutluk Bilge Kül Kağan tara- fından kuruldu 
 

 Talas savaşından sonra Orta  Asya egemenliği 

 Uygurlara geçti. 
 

  Mani ve Budizm dinini ilk defa benimseyen Türk top-

 lumudur. 

 

 

 

 

Manihizm’in savaşa karşı olması Uygurların 

savaşçılık özelliklerini yitirmelerine yol aç-

mıştır. 

 

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir 
 

 

 

 

Yerleşik hayata geçmesi sonucu saray ve 

tapınak mimarisinde ileri gittiler. Yazılı belge 

bıraktılar. 

 Soğd alfabesinden esinlenerek Uygur alfabesini 

 yaptılar 

 Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. 

 Kırgız isyanı sonucu Kansu ve Turfan uygurları 

 olmak üzere ikiye ayrıldılar.  

 Moğolların egemenliğini kabul ederek onların TürK

 leşmesini sağladırlar. 

 

 

Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla 

çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gibi konuları 

meclise getirmiş, fakat bu görüşler mecliste reddedilmiş-

tir. 

Bu bilgiye dayanarak, Göktürklerle ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

 

A)  Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini iste-

mektedir. 

B)  Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır. 

C)  Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri  kabul 

edilmemektedir. 

D)  Hükümdar demokratik bir tutum  içindedir. 

E)  Hükümdar şehirlerin korunmasını  istemiştir. 

ÇÖZÜM 

Metindeki bilgileri şıklarla karşılaştırdığımızda istenen 

cevabı hemen buluruz. 

 

A) Hükümdar, Budizm ve Taoizm gibi bazı inanç sis-

temlerini meclise sunarak bilinmesini istemiştir. 

C) Bu inanç sistemlerinin ve şehirlerin surlarla çevril-

mesi görüşü kabul edilmemiştir. Dolayısıyla hüküm-

darın her önerisi kabul edilmemektedir. 

D) Hükümdar, düşüncelerini meclise sunarak çoğunlu-

ğun kararına uymuştur. Kendi düşüncesini uygulat-

maya kalkışmadığından demokratik bir tutum içerisi-

ne girmiştir. 

E) Şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesini istemekle 

Hükümdar,    şehirlerin korunmasını istemiştir. 
 

Buradaki bilgiye dayanarak ulaşamayacağımız tek yargı 

"B" seçeneğindeki mecliste sadece belli konular tartıştığı 

görüşüdür. Çünkü bununla ilgili herhangi bir bilgi bulun-

mamaktadır. 

Cevap B’dir. 

ÖRNEK ÖSS - 1996  



İ S L A M D A N  Ö N C E  T Ü R K  T A R İ H İ  

Ü n i v e r s i t e y e  H a z ı r l ı k  S ö z e l  -  E A  D e r g i  /  S a y ı  2  50 

DİĞER TÜRK DEVLET VE BOYLARI 

Avarlar 

 

 
 

 İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk devletidir.  

  Slavları etkileyerek devlet kurmalarını sağladılar. 

 Hıristiyanlığı benimse yerek benliklerini yitirdiler. 

Bulgarlar 

 Karadenizin kuzeyinde Büyük Bulgar krallığını kur-

 dular 
 

 Bu devlet; Tuna ve İtil (Kama) Bulgarları olmak 

 üzere ikiye ayrıldı. 
 

 Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaştı

 lar. İtil Bulgarları da Müslümanlığı benimsediler 

 

 

 

İslam’ı benimseyen ilk Türk devleti İtil Bul-

garlarıdır. 

 

Hazarlar 

 Kafkasya’nın kuzeyinde yaşadılar 

 Müslümanlarla ilk savaşan Türk devletidir. (Hz. 

 Osman döneminde) 

 

 

 

İslam’ın Kafkaslarda yayılmasını engelledi-

ler. 

 

 Aşırı bir dini hoşgörüye sahiptir. 

 Türklerde Museviliği benimseyen ilk devlettir.  

 

Macarlar 

 Avar ve Peçenekler’in baskısı sonucu Orta  Asya-

da’ki Macaristan’a yerleştiler. 

 Hristiyanlığı kabul ederek, milli benliklerini yitirdiler. 

Türgişler (Türgeşler) 

 Göktürklerin yıkılması sonucu Türkleri bir araya 

 topladılar. 

 Emevilerle savaşarak İslam’ın Orta Asya’da yayıl-

 masını önlediler.  

 İlk Türk parasını bastılar. 

 

Peçenekler 

 Boy teşkilatı çerçevesinde kalmış, devlet kuramamış

 lardır. 

 Rusların Karadeniz’e inmelerini engellediler. 

 Bizans ordusunda paralı asker olarak çalışmışlardır. 

 Malazgirt savaşında Büyük Selçukluların safına 

 geçtiler 

 Hristiyanlığı benimseyerek diğer toplumlar arasında 

 kayboldular 

Kumanlar (Kıpçaklar) 

 Ruslarla mücadeleleri sonucu Rusların İgor destanı

 nın konusunu oluşturdular. 

 Oğuzlarla yaptıkları mücadele Dede Korkut hikaye-

 lerine konu oldu 

 Moğolların Türkleşmesini sağladılar 

 En yakışıklı Türk boyu kabul edilmektedir. 

Oğuzlar (Uzlar) 

 Avrupa’ya göç etmişlerdir.  

 Bizans ordusunda paralı asker olarak çalıştılar 

 Malazgirt savaşında Büyük Selçukluların safına 

 geçtiler.  

 

Başkırt (Başkurt)  

 Ural dağlarının güneyinde yaşamışlardır. 

 Kabile teşkilatını korumuşlardır. 

 İslam dinine girmişlerdir.  

 

Sabirler (Sibirler) 

 Günümüz Sibiryasına adlarını verdiler. 

 Hazar devletini oluşturmuşlardır. 

 Anadoluya akınlar düzenlediler. 
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Kırgızlar 

 Uygurlara karşı isyan ederek bu devleti yıktılar. 
 

 Cengiz Han’a bağlılıklarını bildiren ilk Türk devletidir. 
 

v Manas destanını yazdılar.  

 

Karluklar 

  Talas savaşında Müslüman Arapları desteklediler 
 

 İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’ı 

 kurdular. 

 

 

 

 

İlk Müslüman Türk boyu olduğu kabul edil-

mektedir. Fakat yeni araştırmaların sonuçla-

rı, ilk Müslüman  Türk boyunun İtil Bulgar-

ları olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Akhunlar (Eftalit) 

 Sasani ve Göktürk saldırısı sonucu yıkıldılar. 

 İpek yolu üzerinde kurulduğundan bir çok saldırılara 

 uğradılar. 

 

 

 

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden Hunlar’ın; 

 I. Mimari eserleri günümüze ulaşmamıştır. 

 II. Başlıca geçim kaynakları hayvancılıktır. 

 III. Yazılı kültür gelişmemiştir. 

 IV. İpek yoluna egemen olmuşlardır. 

yukarıda verilenlerden hangileri göçebe yaşam 

tarzının bir sonucudur? 

 

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

C) I ve II D) Yalnız I 

E) Yalnız IV 

 

 

ÇÖZÜM 

Göçebe toplumlarda mimari eser gelişmez. Çünkü sü-

rekli hareket halindedirler. Ayrıca, ilim ve eğitim alanla-

rında da ileri olmadıklarından yazılı kültür de gelişmez. 

Göçebe toplumların başlıca geçim kaynakları hayvancı-

lıktır. 

Cevap B’dir. 

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVRE KÜLTÜRLERİYLE 

İLİŞKİLERİ 

Türk – Çin İlişkileri 

  Türklerin en çok ilişki kurduğu devlet Çin’dir. 
 

  Çinlilerle Türkler arasındaki mücadelenin temel 

 konusu ipek yolu egemenliğidir. 
 

  Türkler, Çin’e akınlar düzenlediklerinden, Türk 

 akınlarını durdurmak için Çin seddini yapmışlardır.  

 

 Türk – Moğol İlişkileri 

  Moğol kökenli Kitanlarla yoğun ilişkilere girilmiştir. 

 Kımızı Kitanlar üretip satmışlardır. 
 

  Uygurların para yerine kullandıkları kamdu adı veri-

 len bez parçalarını Kitanlarda kullanmışlardır.  
 

  Uygur yazısını kullanmışlardır.  
 

 Uygurlar tarafından Türkleştirilmişlerdir. 

 

 Türk – Arap İlişkileri 

  Türklerle Araplar arasındaki ilk ilişkiler Sasani 

 aracılığıyla olmuştur.  
 

  642 Nihavend savaşı sonucunda Hz. Ömer döne-

 minde Araplar Horasana dayanınca Türklerle Arap-

 lar ilk kez komşu oldular. 
 

  Türklerle Araplar arasındaki ilk savaş Hz.Osman 

 zamanında Hazar Türleri arasında olmuştur. 
 

  En şiddetli savaşlar Emeviler zamanında oldu. 

 Türgişler, Emevilerle savaşarak Arapların Orta As-

 ya’da yayılmasını engelledi.  
 

  751 Talas savaşı sonucunda Türklerle Araplar ara-

 sında dostluk ilişkileri başladı. 

 

 Türk – İran İlişkileri  

  Türklerle İranlılar arasında en yoğun ilişkiler        

 Göktürkler döneminde oldu. İstemi Han,  Sasani-

lerle ittifak kurarak Akhunları yıktı. 
 

  Avarlar, Sasanilerle ittifak kurarak İstanbul’u kuşattı-

 lar.  

 

 Türk – Bizans İlişkileri 

ÖRNEK   
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  Türklerle Bizans arasında ilk ittifak Göktürkler dö-

 neminde İstemihan tarafından Sasanilere karşı 

 oldu.  
 

  Bizans’ı ilk kez vergiye bağlayan Atilla’dır. (Anatolia 

 ve Margius) 
 

  Avarlar, Sasanilerle ittifak kurarak İstanbul’u kuşattı

 lar.  

İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE 

MEDENİYET 

1- Devlet Yönetimi 

Eski Türkler devlete il (el) diyorlardı. İslam’dan önceki 

Türk devletleri; aile, oymak, boy ve bodun sıralamasına 

göre oluşurdu. 
 

Devlet Yönetimi ile ilgili Kavramlar:  
 

Kağan: Hükümdarlara Kağan, Han veya Hakan denilmekte 

olup, hükümdar çadırlarının önüne hükümdarlık sembo-

lü olarak 9 Tuğ çekilirdi. Hükümdarın oturduğu başkente 

Ordu denirdi.  

 

Hatun: Hakanın eşi de devlet yönetiminde söz sahibi olup 

Kağana yardım etmekteydi Hakanın eşine de Hatun 

denilmektedir.  
 

 

 

İslam öncesi Türk Devletlerinde kadına 

önem verildiğini göstermektedir. 

 

Kurultay:  Devlet işlerinin görüldüğü yere Toy veya kurul-

tay denilmektedir. Kurultay, yılda iki kez toplanır. Savaş, 

barış ve yapılacak işlere karar verirdi.  
 

 

 

Kurultay’ın olması Türklerde bir nevi demok-

rasi olduğunu göstermektedir.   

 

 

Töre: Devlet, Töre, örf, adet ve anane ile yönetilmektedir. 

Töre, yazılı olmayan hukuk demektir.  

 

 

 

Türklerde devletin hanedan üyelerinin ortak 

malı sayılması, taht kavgalarına ve çabuk 

yıkılmalarına neden olmuştur. 

 

Kut: Yönetimin tanrı tarafından hanedan üyelerine veril-

mesine denir.  
 

 

 

2- Ordu 

Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusu Mete 

Handır. Türk ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandır-

mıştır.  

Türklerin birçok savaş taktiği bulunmaktadır. (Turan 

taktiği, Hilal taktiği) Türkler, Bizans ordusunda da paralı 

askerlik yaptılar.  

 

3- Din 
 

Göktanrı İnancı: Eski Türklerin dini Gök–tanrı inancıydı. Bu 

din temelde bir tanrı inancına sahipti.  
 

Şamanizm: Tabiatta her şeyin bir ruhu, gizli gücü olduğuna 

inanma, atalar ruhuna tapınma veya ruhçuluk anlamına 

gelmektedir 
 
 

Ahiret İnancı: Eski Türkler;  ölümden sonraki hayata inan-

makta olup, bazı zamanlarda ölüyle birlikte eşyalarını 

özellikle de atını gömerlerdi.  
 

Kam, Şaman:  Din adamlarına verilen isimdir. 
 

Balbal: Mezar taşlarıdır. Bu taşlarda, kişinin öldürdüğü 

düşman sayısı kadar şekiller veya resimler bulunurdu.  

 
 

Yuğ: Ölüler için düzenlenen törenlere yuğ adı verilmekte-

dir. 

Sagu: Ağıt demektir. 
 

4- Ekonomi ve Toplum Yapısı 

Türklerin başlıca geçim kaynakları hayvancılık olduğun-

dan, göçebe bir yaşantıları olmuştur. Ayrıca, sürekli göç 

ettiklerinden köle sınıfı ve hapis cezaları oluşmamıştır.  
 

5- Dil ve Edebiyat  

a) Yazı 

Türkler, tarih boyunca birçok alfabeler kullanmışlardır. 

Bunlar, Göktürk, Uygur, Arap ve Latin harfleridir.  

Göktürk alfabesinin diğer adı Orhun alfabesidir. 38 

harften oluşmaktadır. Yenisey ve Orhun anıtları bu 

alfabeden oluşmuştur.  
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Uygur alfabesi ise; Uygurlar tarafından Soğd alfabesine 

bazı eklemeler yapılarak oluşmuştur. 18 harflidir. Türk-

lerden ilk matbaayı da Uygurlar kullanmışlardır.  

 

b) Kitabeler 

Türklerin kendi adlarıyla bıraktıkları ilk Türkçe belge 

Orhun yazıtlarıdır. Orhun ırmağı bölgesinde bulunmuş-

tur. Danimarkalı Wilhem Thomson tarafından (1893) 

okunmuştur.  

 
 

Orhun Kitabelerinin Önemi 

  Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. 

 

  Metinde Türk devlet adamları millete hesap vermiştir 

 

  Devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerini belirtmiş

 tir 

 

  Türk medeniyeti, yasaları ve kültürü hakkında bilgi 

 vermektedir. 

 

 
 

c) Destanlar 

Uygurlara ait olan Türeyiş Hunların Oğuz Kağan, 

Göktürklerin Ergenekon, Kırgızların Manas, İskitlerin 

ise Alp-Er Tunga ve Şu destanları bulunmaktadır.  

 

 

6. Sanat 

Türklerin sanat yapısı göçebe ve çadır sanatıdır. Sanat 

taşınabilir bir şekilde yapılmıştır. Fakat Uygurlarla birlikte 

mimari ve yazılı belge de bırakılmıştır.  

 

 
 

 

Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlar-

dır: 

l. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. 

ll. Manihizm'i kabul etmişlerdir. 

lll.Alfabelerinde 14 -18 harf kullanmışlardır. 

lV. Orduyu onluk sisteme göre ilk kez düzenlemişlerdir. 

V. Moğollar döneminde kültürel etkinlikleri olmuştur. 

Vl.Siyasi varlıklarına Göktürkler son vermişlerdir. 

Bu olgulardan hangileri Uygurlara ilişkindir? 
 

A) I ve III B) I ve V C) IV ve VI 

D) II, III ve V E) II, IV ve VI 

ÇÖZÜM 

Göktürk'lerin yıkılmasından sonra Uygurlar (745-840) 

yılları arasında Aral gölü civarında, bugünkü Doğu Tür-

kistan bölgelerinde yaşamışlardır.  

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olup, Uygur 

alfabesini oluşturmuş, Budizm ve Maniheizm gibi dinleri-

ni kabul etmişlerdir. Moğolların, siyasi egemenlikleri 

altına girmelerine rağmen, kültür bakımından ileri olduk-

larından, Moğolları etkileri altına almışlardır. Bu bilgiler 

ışığında l. ve Vl. olamayacağı bellidir. Orduda onluk 

sistemini de ilk kullanan, Asya Hun imparatoru Mete 

handır. Avrupa'da devlet kuran Türk toplulukları da şun-

lardan oluşmaktadır. Hunlar, Sibirler, Avarlar, Hazarlar, 

Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve Oğuzlar-

dır. 

Cevap D’dir. 

 

 
 

 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türklere ait de-

ğildir? 
 

A) Toy        B) Bitikçi               C) Buyruk 

D) Tarkan      E) Süzeren 
 

 

 

 

ÇÖZÜM 

Bu soruyu çözmenin yolu kavramları tek tek açıklamak-

tır. Bunlar;  

Toy: Kurultay’da alınan kararlar veya meclis 

Bitikçi: Yazışma ve dış işlerinde görevli 

Buyruk: Bakan 

Tarkan: Askeri işleri yöneten komutan 

Süzeren: Ortaçağ Avrupası’nda Feodal bey’e verilen 

isim 

   Cevap E’dir. 
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1.  Türklerin anavatanı orta Asya’dır. Yaşadıkları 
bölge dağlarla çevrili olup, denizlerden uzaktır. 
Bundan dolayı, iklim oldukça sert olup yaşam ko-
şulları zordur. Tarım alanları yetersiz olmuş, yerle-
şik hayata geçmemiş sürekli göçler halinde yaşa-
mışlardır. 

 Buna göre Türk yurdu için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

 

A) Karasal bir iklime sahiptir 

B) Tarıma elverişli değildir 

C) Yaşam tarzları zordur 

D) Çin saldırısına elverişlidir 

E) Hayvancılıkla geçinmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Türk göçlerinin nedenlerinden bazıları şunlardır.  

 I. Topraklar halkın geçimini sağlamaya elverişli 
olmaması 

 II. Dış baskı 

 III. İklim değişimi 

 Yukarıdakilerden hangisi Türk göçlerinin siyasi 
nedenlerindendir?  

 

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

 D) I ve II E) II ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Türk tarihini belirli bir zaman kesitinde, bir 
ülkede veya bir bütün olarak incelemek zordur 
diyen bir tarihçi Türklerin hangi özelliğini vur-
gulamıştır? 

 

A) Türklerin tarihi malzeme bırakmamaları 

B) Türklerin değişik yerlere göç etmeleri 

C) Türk tarihinin eski olmaması 

D) Türklerde tarih biliminin gelişmemiş olması 

E) Türkler arasında birlik ve beraberliğinin olma-
ması 

4. Mete Han, Çin İmparatoruna yazdığı mektupta, 
Orta Asya’da yay çekebilen bütün ulusları birleştir-
diğinden ve bu ulusların barış içinde yaşadığından 
bahsetmiştir.  

 Buna göre  

 I. Hunlar 

 II. Moğollar 

 III. Çinliler 

 Mete Han’ın barış içinde yaşattığını söylediği 
ulus yukarıdakilerden hangisidir? 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Türklerin en önemli özelliklerinden birisi de teşki-
latçı olmaları ve devlet kurmalarıdır. Tarihin her 
aşamasında ve her bölgesinde söz sahibi bir Türk 
devleti bulunmuştur.  

 Bu devletlerden hangisi 

 I. Asya Hun 

 II. Uygurlar    

 III. Osmanlı Devleti 

 IV. Roma imparatorluğu 

 Ortaçağda kurulmamış bir Türk devletidir? 
 
  

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

 D) Yalnız IV E) I ve IV 

 

 

 

 

 

6.  İslam’ı ilk kabul eden Türk devletinin hangisi oldu-
ğu konusu tartışılmalıdır. İbn-i Faldan 922 yılında 
İtil Bulgarlarına yaptığı seyahatinde onların Müs-
lüman olduğunu belirtir. Karluklar’ın da bu sırada 
Müslüman olduğu düşünülürse hangisinin ilk Müs-
lüman Türk toplumu olduğu konusu net değildir.  

 Yukarıdaki bilgiye göre ulaşacağımız yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Türkler İslam’ı çok önceden benimsemişlerdir 

B) İslam, Türklerin yapılarına en uygun dindir 

C) Karluklar, İslam’ı benimseyen ilk Türk boyudur 

D) İbni Faldan Türklerle savaşlar yapmıştır. 

E) İslam’ı benimseyen ilk Türk boyunun kim oldu-
ğu tartışmalıdır. 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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7. Türk devlet yöneticilerinin bazılarının unvanları 
şunlardır. 

 Bunlar, 

 I. Şad      

 II. Yabgu 

 III. Subaşı 
 

 Bu yöneticilerden hangisi hanedan mensubu 
yarı bağımsız yöneticidir? 

 

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

 D) I ve II E) II ve III 

 

 

 

 

8.   Kavimler göçünün yapılmasına neden olanlar 

Kuzey Hunlarıdır. Kuzey Hunları bağımsızlıklarını 
yitirmemek için anavatanlarını terk ederek batıya 
göç ettiler. Onların bu göçü sonucu önlerindeki ka-
vimler yer değiştirdiler. Böylece Kavimler göçü 
oluştu. 

 Hunlar, 

 I. Çin  

 II. Bizans 

 III. Sasani 

 IV. Emevi 

 devletlerinden hangisinin baskısı sonucu Orta 
Asya’yı terk ederek Avrupa’ya göç etti? 

 

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

 D) Yalnız IV E) I ve II 

 

 

 

 

9. Türklerde Hakan’ın yanında diğer boy beyleri de 
yönetimde söz sahibiydi. Kararlar ortak alınırdı. Bu 
durum Türklerde Mutlak Monarşinin olmadığını 
göstermektedir.  

 İslam Öncesi Türk devletlerinde mutlak monar-
şinin olmadığını kanıtlayan en önemli olay 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Kut Anlayışı B) Hakanlık 

 C) Kurultay D) Boy teşkilatı 

 E) Veraset sistemi 

 
 
 
 

10.  Tarih boyunca Türklerin kurmuş olduğu devletler 
bir çok yabancı kavimlerin saldırısı sonucu yıkıl-
mıştır. Fakat, Türk boylarının kendi aralarında yap-
tıkları iktidar mücadeleleri sonucu yıkılan devletle-
rin sayısı da oldukça fazladır. 

 Buna göre aşağıdaki Türk Devletlerinden han-
gisi bir Türk boy veya devletin saldırısı sonucu 
yıkılmamıştır? 

 

 A) Göktürkler   B) Kutluk Devleti     

 C) Uygurlar    D) Avarlar         

 E) Akhunlar 

11.    Türgişler 

   Hazarlar 

 Yukarıdaki iki Türk devletinin ortak özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Orta Asya’da kurulmuştur. 

B) İslamın yayılmasını durdurmuşlardır. 

C) Çin Saldırısı sonucu yıkılmışlardır. 

D) Taht kavgaları sonucu bölünmüşlerdir. 

E) Aralarında hakimiyet mücadeleleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

12. Mete Han Çin’le yaptığı savaşı kazanınca bir 

antlaşma yaptı  

 Bu antlaşmaya göre, 

 I. Bozkır bölgeleri Türklere bırakılacak 

 II. Çin yıllık vergi ödeyecek 

 III. Mete bir Çinli Prensesle evlenecek 

 Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden 
hangileri iki ülke arasındaki ilişkilerin geli-
şimine katkıda bulunmuştur? 

  

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

 D) Yalnız II E) Yalnız III 

 

 

 

 

 

13. Türklerde yazılı hukuk gelişmemiş olup ülke tö-
re’ye göre yönetilirdi. Ayrıca, hapis cezaları bu-
lunmazdı.  

 Türklerde yazılı hukuk ve hapis cezalarının 
olmamasının temel sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) İnsan hürriyetine büyük önem vermişlerdir. 

B) Göçebe bir yaşam tarzları vardır. 

C) Yazılı kültür gelişmemiştir. 

D) Törelerde hapis cezaları bulunmaz 

E) Türklerdeki hakimiyet anlayışının bir sonucu-
dur. 

 

 

 

 

 

14. Uygurların tapınak ve saray gibi taşınmaz sa-

nat eserleri yapmaları onların hangi özellikle-
rinden kaynaklanmaktadır? 

 

A) Ticaret yapmaları 

B) Dindar olmaları 

C) Yerleşik hayata geçmeleri 

D) Sanat sever olmaları 

E) Kültür alanında ileri gitmeleri 
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1. Bir yerin dağlarla çevrili olması, denizden gelen 
sıcak havanın iç kesime geçmesini engeller ve 
bozkır iklimi oluşur. Ayrıca, bölge tarıma da elve-
rişli olmadığından insanlar yaşamak için hayvancı-
lığa yönelmek zorunda kalırlar. Buna rağmen, bir 
yerin etrafı dağlarla çevrili olması, o bölge için do-
ğal bir savunma sağlar. Yani Çin saldırısına elve-
rişli değildir. 

    Cevap D’dir. 

 

 

 

2. Maddeleri tek tek inceleyelim. 

 I. Topraklarının halkın geçimini sağlamaya 
elverişli  olmaması ekonomik 

 II. Dış baskıdan kasıt Çin saldırılarıdır. Bu siya-
sidir. 

 III. İklim değişimi de coğrafiktir. 

   

    Cevap D’dir. 

 

 

 

3. Türk tarihini belirli bir coğrafik bölgede incelene-
memesinin nedeni Türklerin göç etmesi ve bir yer-
de sabit kalmamalarıdır. 

   Cevap B’dir. 

 

 

 

4. Tarih boyunca Türkler iyi ok kullanmalarıyla ta-
nınmışlardır. Burada Mete Han Türklerin bu özelli-
ğini vurgulayarak Çin Han’ını tehdit etmiştir. Yani 
arkamda çok iyi ok kullanan bir ulus var ve bu ulu-
sun hepsi etrafımda kenetlenmiş demektedir. 

    Cevap A’dır. 

 

 

 

5. ÖYS nitelikli bir bilgi sorusu. Bu soruyu cevaplan-
dırmak için devletlerin kuruluş tarihlerini bilmek ge-
rekmektedir. Seçeneklerde ortaçağda kurulmamış 
olan tek Türk devleti Asya Hun devletidir. 
(MÖ:220) Yani ilkçağda kurulmuştur.  

     Cevap A’dır. 

 
 
 
 

6. Aslında parçaya göre sorunun cevabı son derece 
açık. İtil Bulgarların ve Karlukların aynı dönemde 
Müslüman olmaları hangisinin daha önce Müslü-
man olduğunun netlik kazanmaması bu konuyu 
tartışılır kılmaktadır.  

    Cevap E’dir. 

 

7. Yine bir öys sorusu. Bu soruyu cevaplamanın tek 
yolu bu kavramların ne anlama geldiğini  bilmektir. 
Biz de kavramları açıklayalım.  

 Şad: Hanedan mensubu komutan veya vezir 
 Yabgu: Hanedan mensubu yarı bağımsız yönetici 
 Subaşı: Ordu komutanı 

    Cevap B’dir. 

 

8. Seçeneklere baktığımızda Çinlilerin dışında Orta 
Asya’da yaşayan devlet bulunmamaktadır. Dolayı-
sıyla Hunları bölgeden sürükleyen Çin dir. 

    Cevap A’dır. 

 

9. Monarşi, babadan oğula geçen ve tepedeki mo-
nark’ın her sözünün kanun olduğu yönetim biçimi-
dir. Fakat Türklerde Kurultay’ın bulunması ve bu-
rada kararların karşılıklı istişare sonucu alınması, 
mutlak bir monarşinin olmadığını göstermektedir. 

   Cevap C’dir. 

 

10. Göktürkler Çin saldırısı sonucu yıkılmıştır. 

Cevap A’dır. 

 

 

11. Hazarlar Hz. Osman ile savaşarak İslam’ın Kaf-
kaslarda yayılmasını engellemiş, Türgişlerde 
Emevilerle savaşarak İslamın Orta Asya’da ki iler-
leyişini durdurmuştur. 

Cevap B’dir. 

 

 

12. Evlilikler, devletler arasındaki dostluk ilişkilerinin 
gelişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Bundan 
dolayı hükümdarlar birbirlerini kızlarıyla evlenirler-
di. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

13. Göçebe toplumlarda hapis cezaları bulunmaz. 
Çünkü hareket halinde olduklarından suçluları 
yanlarında taşıyamazlar. Bundan dolayı cezalar 
bedensel olur. Ayrıca, göçebe toplumlarda hukuk 
karmaşık olmadığından ve devlet birimleri tam 
oluşmadığından detaylı hukuk çalışmaları olmaz. 
Gelenekler ve töre onlar için yeterlidir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

14.  Uygurlar yerleşik hayata geçtiğinden artık sanat 
ve mimari alanında çalışmalar yapmışlardır. Bu 
durum Uygurların yerleşik hayata geçtiklerini gös-
termektedir. 

Cevap C’dir. 

 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1.  Orta Asya’da yaşayan, Türklerin hayvancılıkla 
geçinmeleri yaşam tarzlarını nasıl etkilemiştir? 

 

A) Hayvan sever olmuşlar. 

B) Göçebe olmuşlar. 

C) Dış saldırılara açık olmuşlar. 

D) Ticarete önem vermişler. 

E) Orta Asya kültürünü batıya taşımışlar. 

 

 

 

 

 

2. İlk Türk yazılı belgesi Orhun kitabeleridir. Orhun 
kitabeleri II. Göktürk Devleti döneminde 727 yılın-
da yazılmıştır. Bu kitabeler, Bilge Kağan, Tonyu-
kuk ve Kültigin adına yazılmıştır. 

 Türklerin yazıyı geç kullanmalarının temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Eğitime önem vermemeleri 

B) Tarım toplumu olmaları 

C) Yazı malzemesinin pahalı olması 

D) Henüz yazının icat edilmemiş olması 

E) Yerleşik hayata geçmemiş olmaları 

 

 

 

 

 

3.  Türklerle Çinliler arasındaki mücadelenin amaçları 
şunlardır. 

 I. İpek yolu egemenliği 

 II. Orta Asya egemenliği 

 III. Çin’in batıya yayılma isteği 

 IV. Türklerin Çin’e hakim olma mücadelesi 

 Türklerle Çinliler arasındaki bu mücadeleler-
den hangisinde tamamen ticari kaygılar ege-
mendir? 

 

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

 D) Yalnız IV E) I ve IV 

 

 

 

4.  Türk boyları arasında yapılan savaşlarda savaşı 
kaybeden boylar yurtlarını terk etmişlerdir.  

 Türklerdeki bu yapı aşağıdaki olaylardan han-
gisine yol açmıştır? 

 

A) Yeni devletlerin kurulması 

B) Siyasi birliklerinin bozulması 

C) Yeni yerlerin keşfedilmesi 

D) Kavimler göçü 

E) Roma’nın yıkılması 

5.  Hun hakanı Hohanyeh Çin egemenliğine girmeyi 
savunurken kardeşi Çi-Çi ise bu düşünceye karşı 
çıktı. Kurultay Hohanyeh’in fikirlerini “utanç verici” 
olarak gördü. Bu fikir ayrılığı devletin ikiye bölün-
mesine yol açtı.  

 Buna göre Kurultay Hohanyeh’in teklifini aşa-
ğıdaki ilkelerden hangisinden dolayı utanç ve-
rici kabul etmiştir? 

 

A) Türklerin Çinle ilişkileri bozmak istememesi 

B) Egemenliğin devredilmemesi 

C) Fikir ve düşünce özgürlüğü 

D) Halkın yönetimde söz sahibi olması 

E) Kardeşler arasındaki mücadeleyi kötülemeleri 
 

 

 

 

6.  Savaş meydanlarında Türkleri yenemeyen Çinliler 
hileye baş vurdular. Bunun sonucunda Çinli Pren-
seslerle evlenen Türkler, zamanla asimilasyona 
açık hale geldiler. Bu Çinli Prensesler hanedan 
üyeleri arasındaki mücadeleleri kızıştırdılar. Böy-
lece hanedan üyeleri ve boylar arasında iç savaş-
lar yaşandı. 

 Bu parçaya göre, Türkleri yenmek için Çinliler 
aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandılar? 

 

A) Türklerle savaştılar. 

B) Hile ve entrika uyguladılar. 

C) Ekonomik ambargo yaptılar. 

D) İki ülke arasıdaki ilişkiler gelişti. 

E) Türkler asimilasyona karşı çıktılar. 
 

 

 

 

7.  Çin İmparatoru Wu, İpek Yolu üzerindeki ulusları 
ve ülkeleri öğrenmek ve onlarla Hunlarla karşı iş 
birliği sağlayabilmek için yüksek rütbeli bir asker 
olan Çang-Çien’i bu ülkelere gönderdi.  

 Çin’in bu faaliyetle ulaşmak istediği hedef 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Türklerle diyalog kurmak 

B) Bölgenin ticaretine katkıda bulunmak 

C) İpek yolunun güvenliğini sağlamak 

D) İpek yolu egemenliğini ele geçirmek 

E) Coğrafi keşifleri başlatmak 
 

 

 

 

8.  Türklerle Araplar arasındaki ilk ilişkiler Savaşla 
başlamıştır. Savaşların en yoğun olduğu dönem 
Emeviler dönemidir. Bu dönemde Türkler arasında 
İslam yayılmadı. Abbasilerle birlikte Türk – Arap 
ilişkisi gelişti ve İslam Türkler arasında hızla yayıl-
dı.   

 Buna göre Türkler’in İslam’ı oldukça geç bir 
dönemde benimsemeleri Emeviler’in hangi po-
litikası neden olmuştur? 
 

A) Mevali politikası 

B) Savaşçı olmaları 

C) Çin-Emevi mücadelesi 

D) Orta Asya’da yayılmak istemeleri 

E) Peygamber soyundan gelenlere iyi davranma-
maları 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1  
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9.  Atilla, Avrupalıları çok etkilemişti. Hristiyanlar, 
Atilla’yı “Allah tarafından kendilerini cezalandırmak 
için gönderilen bir kişi” olarak görmüşler ve Atil-
la’ya “Tanrı’nın kırbacı” adını vermişlerdir.  

 Hristiyanlar, Atilla’yı kendilerini cezalandırmak 
için tanrı tarafından gönderilmiş olarak dü-
şünmeleri Atilla’nın hangi özelliğinden kaynak-
lanmaktadır? 

 

A) Atilla’nın aşırı baskıcı yönetimi 

B) Savaşlardaki başarısı 

C) Avrupa’nın dini durumunun zayıf olması 

D) Hristiyanların inanç esaslarından sapmaları 

E) Hristiyanların dindar olmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Macar belgelerinde Kıpçaklarla ilgili pek çok kişi ve 
aile adı ile kültür unsurlarına rastlamaktayız.  

 Buna göre Kıpçakların Macarları bu kadar 
etkilemelerinin nedenleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi bulunmamaktadır? 

 

A) Kıpçakların Macaristan’a yerleşmiş olmaları 

B) Macarlarla Kıpçakların aynı etnik kökene sahip 
olmaları 

C) Kıpçakların bölge halkıyla ilişki kurmuş olmala-
rı 

D) Macarların Kıpçak bölgesine yerleşmiş olmala-
rı 

E) Kıpçakların bölgede uzun süre kalmış olma-
maları 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Türklerde kadın sosyal hayata aktif olarak katılmış,  
Hakan’ın eşi Hatun devlet yönetiminde ve Kurultay 
da söz sahibi olmuş, elçileri Hakanla birlikte kabul 
etmiştir. 

 Bu parçada dile getirilen görüş aşağıdaki yar-
gılardan hangisini kanıtlamaktadır? 

 

A) Kadınlara önem verilmiştir 

B) Devletler arasında diplomatik ilişkiler gelişmiş-
tir 

C) Türklerde Kadınlar özgürdür 

D) Kurultay bir aile meclisidir 

E) Hakan olmadığı zaman eşi devleti yönetmek-
tedir. 

12. Hüküm: Türklerde ülke hanedan üyelerinin ortak 
malıdır. 

   Durum: Hanedan üyeleri arasında bu anlayıştan 
dolayı sıksık taht kavgaları yaşanmakta ve bazen 
bu savaşlara komşu devletler de karışmaktadırlar. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın doğur-
duğu bir sonuçtur? 

 

A) Çok geniş bir alana yayıldılar 

B) Bir çok devlet kurdular 

C) Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına neden 
oldu 

D) Çin entirikaları sonucu iç savaşlar yaşandı. 

E) Savaşçı bir millet olduklarından kendi araların-
da da savaşmışlardır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Türklerde Hakan’ın mutlak otoritesi bulunmaktadır. 
 Hakanın otoritesini tartışmasız hale getirmek 

ve güçlendirmek amacıyla aşağıdaki yöntem-
lerden hangisi kullanılmıştır? 

  

A) Askeri yöntemlere önem verilmesi 

B) Kut anlayışının olması 

C) Veraset sistemini değiştirme 

D) Kurultay’da Kağanın’da olması 

E) Boy Beyleri arasında seçim yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Orta Asya’da eski bir yerleşim merkezinde yapılan 
arkeolojik kazılar sonucu Türklere ait küpeler, 
düğmeler, diğer elbise süsleri ile kemikten iğneler 
bulunmuştur. Ayrıca, demiri işleyerek çeşitli eşya-
lar yaptıkları ve elbise dokudukları anlaşılmıştır. 

 Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A) Hayvancılıkla uğraştıkları  

B) Başlıca geçim kaynaklarının tarım olduğu 

C) Sanat ve süslemecilikte ileri gittikleri 

D) Savaşçı oldukları 

E) Mimaride ileri gittikleri  

 



T A R İ H  

Ü n i v e r s i t e y e  H a z ı r l ı k  S ö z e l  -  E A  D e r g i  /  S a y ı  2  59 

 
 

1.  I. Slavları etkileyerek devlet kurmalarını sağladı-
lar. 

 II. Sasanilerle birleşerek İstanbul’u iki kez kuşat-
tılar. 

 III. Avrupa’da devlet kurdular. 

 Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağı-
dakilerden hangisidir? 

 

 A) Avarlar        B) Bulgarlar         C) Göktürkler 

 D) Macarlar    E) Hunlar 

 

 

 

 

2.  Yabancı uluslarla yapılan mücadeleler sonucunda 
yenilen Türklerin büyük çoğunluğu, başkasının 
egemenliği altına girmek istememiş, özgürlüklerini 
kaybetmektense yurtlarını terk edip yeni bölgeler-
de bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir. 

 Buna göre Türk göçlerinin ana sebebi aşağıda-
kilerden hangisidir? 

 

A) Türklerin göçebe olması 

B) Türklerin savaşçı olması 

C) Özgürlüklerine düşkün olmaları 

D) Başka uluslarla iyi geçinmemeleri 

E) Boylar arasındaki mücadele 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki dinlerden hangisi Türklerin milli 
dinidir? 

 

 A)  İslam B) Budizm C) Mani 

 D) Göktanrı E) Zerdüştlük 

 

 

 

 

 

 

4.  Bizans İmparatoru Sasanilere karşı Göktürklerle 
ittifak yapmak amacıyla bir elçi gönderdi. Elçi, İs-
temi Yabgu ile görüşerek bir antlaşma yaptı.  

 Buna göre Göktürk-Sasani ve Bizans Devletle-
rinin karşı karşıya gelmelerinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Çin’e karşı ittifak arayışı 

B) Akhunlar’a egemen olmak 

C) Doğu-Batı ticaretini geliştirmek 

D) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak 

E) İpek yoluna egemen olmak 

5.  Atilla’ya kadar Hunlarda yönetim hanedan üyeleri-
ne aitti. Hükümdar ölünce hanedan üyeleri arasın-
da yapılan taht kavgalarını kazanan kişi hükümdar 
oluyordu. Atilla, bu sistemi değiştirerek babadan 
oğula geçen bir monarşi kurdu.  

 Atillanın bu değişiklikle ulaşmak istediği hedef-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi bulun-
mamaktadır? 

 

A) Monarşik bir yönetim oluşturmak 

B) Taht kavgalarını azaltmak 

C) Hanedan üyelerinin desteğini almak 

D) Devlet yönetimini kolaylaştırmak 

E) Veraset anlayışını değiştirmek 

 

 

 

 

 

 

6.  Orta Asya Türk tarihi hakkındaki bilgilerimizin çoğu 
Çin, İran ve Bizans kaynaklarına dayanmaktadır.  

 İlk dönem Türk tarihi hakkındaki bilgilerimizin 
Türkçe belgeler yerine çevre medeniyetlerinin 
kaynaklarına dayanması Türklerin hangi özelli-
ğini göstermektedir? 

 

A) Türklerin komşuları ile iyi ilişkiler içinde olduğu 

B) Türk kültürünün çevre kültürleri etkilediği 

C) Diğer ulusların Türklerle dostluk ilişkisi geliş-
tirmeye çalıştığı 

D) Türklerin çok geniş bir alana yayılmış olduğu 

E) Türklerin yazıyı kullanmadıkları 

 

 

 

 

 

 

7. Dünyada onlu sistemi ilk kez Mete han kurmuştur.  

 Mete Han’ın onlu sistemi kurması, Hunların 
hangi alanda ileri gittiğini göstermektedir? 

 

 A) Bilim B) Teknik   C) Askeri     
D) Ekonomi E) Matematik 

 

 

 

 

 

8.  Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayıl-
ması Türkler arasında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine yol açmıştır? 

 

 A) Tarım alanların gelişmesi 

B) Hanedan üyeleri arasında dayanışmanın art-
ması 

C) Taht kavgaların uzun sürmesi 

D) Halk ile yöneticilerin kaynaşmasının engellen-
mesi 

E) Hanedan üyelerinin iyi eğitim alması 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  2  
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9. İslamiyet öncesi Türklerde, 

 I. Sanat eserlerinin taşınabilir olması 

 II. Hapis cezalarının olmaması 

 III. Tapınak ve sarayların olmaması 

 Aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir? 
 

A) Sanata önem vermemeleri 

B) Hukukun yazılı olmaması 

C) İnsan hürriyetine önem vermemeleri 

D) Savaşçı olmaları 

E) Göçebe olmaları 

 

 

 

 

10. Moğolların Macaristan’dan geri çekilmesi üzerine 
tekrar Macar topraklarına yerleşen Kıpçaklardan 
Macarlar Hristiyan olmalarını istemişlerdi. Hristiyan 
olan Kıpçaklar, yerleşik hayata geçmiş, Hristiyan 
esirleri azat etmiş, ardından Macarlarla karışmış-
lardı. 

 Buna göre Kıpçakların Macarlarla kaynaşması-
nı sağlayan temel faktör aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 

A) Hristiyanları azat etmeleri 

B) Din değiştirmeleri 

C) Yerleşik hayata geçmeleri 

D) Macaristan’a yerleşmeleri 

E) Moğolları Macaristan’dan atmaları 

 

 

 

 

11.  Türlerin atı evcilleştirmeleri, hayvan koşumla-
rını bulmaları ve tekerleği kullanmaları aşağı-
daki alanlardan hangisinde ileri gitmelerine yol 
açmıştır? 

 

A) Sık sık yer değiştirmelerine 

B) Ulaşım sektöründe ileri gitmelerine 

C) Ticarette başarılı olmalarına 

D) Yeniliğe açık olmalarına 

E) Dışa kapalı olmamalarına 

 

 

 

 

12.  Hun hükümdarı Ki-ok Çin ile ticari ilişkileri sürdür-
mek için bir Çin prenses ile evlendi. Fakat bu evli-
lik ileride kötü sonuçlara neden olacaktır.  

 Bunlardan, 

 I. Evliliğin uzun sürmemesi 

 II. Çin ile ilişkilerin bozulması 

 III. Prenseslerin entrikaları 

 Hangileri bu evliliğin doğurduğu olumsuz so-
nuçlardır? 

 

 A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll 

 D) I ve II    E) ll ve lII 

 

13. Hazar devletinde çok farklı din mensupları bulunu-
yordu. Hakan ve ailesinin 800 yılında Museviliği 
kabul etmesine rağmen, diğer din mensuplarına 
büyük müsamaha gösteriliyordu. Bu nedenle Ha-
zarlar arasında İslam dini hızla yayılmıştır. Hazar 
başkenti İtil’de 30’ dan fazla cami ve 10 bin civa-
rında Müslüman yaşamaktaydı.  

 Bu durum Hazar devletinde aşağıdakilerden 
hangisinin bir göstergesidir? 

 

A) Yahudiliğin Türkler arasında da yayıldığı 

B) Din alanında baskının yapılmadığı  

C) İslam’ın Türkler tarafından büyük bir çoşkuyla 
kabul edildiği 

D) Müslümanların tapınak mimarisinde ileri gittik-
leri 

E) Hazarlar da İslam ile Musevilik arasında büyük 
bir rekabetin yaşandığı 

 

 

14. Atilla’nın sarayında Hun dilinin yanında Germen 
dilleri de konuşulmuştur. 

 Buna göre,  

 I. Atilla’nın yabancı kültürlerin etkisinde kaldığı 

 II. Ülkede dil birliğinin olmadığı 

 III. Diğer ulusların kültürlerine saygı gösterdiği. 

 ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

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

 D) I ve II E) II ve III 

 

 

15. Türgişlerin bastığı paranın bir yüzünde Arap, diğer 
yüzünde Çin motifleri görülmüştür. 

 Buna göre, Türgişlerin Çin ve Araplardan etki-
lenmeleri onların hangi özelliğinden kaynak-
lanmaktadır? 

 

A) İki ülkeyle de ticaret yapmaları 

B) Çin ve Arap sanat adamlarını kullanmaları 

C) Sanatta etkileşime açık olmaları 

D) Çeşitli kültürlere karşı hoş görülü olmaları 

E) Türgişlerin yerleşik hayata geçmiş olması 

 
 

16. Orta Asya Türk devletlerinde ulusçuluk yaygındır. 
 Buna göre, 

 I. Türk ismiyle devlet kurmaları  

 II. Uygurların Budizm’i benimsemelerine rağmen 
bu dinle ilgili kavramları Türkçeleştirmeleri  

 III. Ülkenin hanedan üyeleri arasında bölünmesi 

 IV. Kendilerine ait bir alfabe geliştirmeleri 

 uygulamalarından hangilerinde milliyetçilik 
anlayışının doğrudan bir etkisi yoktur? 

 

 A) I ve II B) III ve IV C) Yalnız I 

 D) Yalnız III E) I, II, III ve IV 


