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TARİH 9

 3. ÜNİTE :

 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA



3.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ

 Avrasya, Asya ile Avrupa’nın neredeyse tamamını içine alan 

coğrafi bir bölgedir. Orta Asya kavimlerinin yerleşik düzene 

geçtiği; Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlilerin yaşadığı 

geniş bir alan olarak kabul edilebilir.



İlk olarak Avrasya’da görülen Türkleri araştıran bilim insanları, bu 

kadim milletin adını en eski tarihî kaynaklarda aramıştır. Türk adına, gerek 

kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı; 

Çin kaynaklarına göre “miğfer”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, 

A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, Ziya Gökalp’e göre “kanun ve 

nizam sahibi” anlamına gelmektedir. Türk adına, çeşitli anlamlar 

verilmesine rağmen “güç, kuvvet” anlamına geldiği 1911’de yayınlanan eski 

bir Türkçe metinden anlaşılmıştır. Türk adı, 552’de bağımsızlığını ilan eden 

Kök Türk Devleti’yle resmî bir kimlik kazanmıştır.



 Coğrafi Ad Olarak Türkiye:

• Türkiye kelimesi, ilk olarak VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta 

Asya” için kullanmıştır. Bizans kaynakları, IX ve X. yüzyıllarda 

Volga’dan, Orta Avrupa’ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını 

vermiştir. XI-XIII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiştir. 

Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya 

başlanmıştır.



Türk topluluklarına ait ilk kültür izleri, geniş bozkırlara sahip 

Avrasya’da görülmüştür. Bu nedenle İslamiyet öncesi Türk 

tarihi; başta Orta Asya olmak üzere Kafkaslar, Karadeniz’in 

kuzeyi ve Macaristan ovalarını içine alan geniş bir sahada 

yaşanmıştır. Böylesine geniş bir coğrafyada Türklerin bilinen ilk 

ana yurdu Orta Asya’dır ve tarihî süreçte burada çeşitli Türk 

devletleri kurulmuştur. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde 

Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in 

batısı (Doğu Türkistan), güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş

Dağları arasında yer alır.



Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000)

Anav, günümüzde Aşkabat’ın güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. Bu 

yerleşim sahasında yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik örneklerinin, bozkır 

kökenli bir halka, özellikle de Türklere ait olduğu düşünülmektedir. Türk 

kültürünün önemli bir unsuru olan at, ilk defa bu kültürde görülmüştür. Orta 

Asya’nın en eski kültürüdür.



Afanesyevo Kültürü (MÖ 2500-MÖ 1700)

Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak kabul edilmektedir. Altay-Sayan 

Dağları’nın güneybatı bölgesinde (Minusinsk Bölgesi), buluntu yerine bağlantılı 

olarak Afanesyevo adıyla bilinir. Çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik 

iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler bu kültürün belli başlı eserleridir.



Andronova Kültürü (MÖ 1700-MÖ 1200)

Adını Yenisey yakınlarındaki Andronova yerleşiminden alan bu kültür, bir önceki 

Afanesyevo kültürünün daha geniş bir alana yayılmış ve gelişmiş şeklidir. 

Afanesyevo ve Andronova kültürü, Ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından 

meydana getirilmiştir.



 Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)

Andronova kültürü ile benzerlik gösteren Karasuk kültürü, adını 

Yenisey Irmağı’nın bir kolu olan Karasuk Nehri’nden almıştır. Bu 

kültürün en önemli özelliği, dünyanın pek çok bölgesine göre 

demiri daha erken işlemeye başlamasıdır. İskit kültürünü oluşturan 

atlı-göçebe kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamışlardır.

BIÇAK



Tagar Kültürü (MÖ 700-MÖ 300)

Karasuk kültürünün takipçisi olan Tagar kültürü, kendinden önceki Türk kültürlerinin bir 

sentezi ve gelişmiş şeklidir. Bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar 

denilmeye başlanmıştır. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli 

hayvan tasvirleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir



Orta Çağ’da Türk Devlet ve Toplulukları

Avar Hakanlığı (558-805), Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra IV. yüzyıl 

sonlarında, Moğolistan’da kurulmuştur. I. Kök Türk Devleti; Avar Hakanlığına son 

verince Avarlar, Batı’ya göç etmiş ve Bayan Han zamanında Orta Avrupa’da 

devlet kurmuşlardır. İstanbul’u iki kez kuşatan Avarlar, Germen ve Slav 

sanatlarını etkilemiştir.



 Türgişler (659-766), Emevilerle mücadele ederek Arapların 

Orta Asya’da hâkimiyet kurmasını engellemiştir. Kendi adlarına 

para bastırmışlardır.



İtil (Volga) Bulgar Devleti (680-1391), Büyük Bulgar Devleti’nin 

yıkılmasından sonra Otuz-Ogurlar’dan bir grup tarafından 

kuruldu. Ticari ilişkiler sonucu, İslamiyet’le tanışan Bulgarlar, X. 

yüzyılın ilk yarısında İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Doğu 

Avrupa’da Türk-İslâm kültürünün temsilcisi olmuşlardır.



Kırgızlar (840-1207), 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak 

Ötüken’de Kırgız Devleti’ni kurdular. XIII. Yüzyılda Moğolların, XIX. 

yüzyılda Rusların egemenliğine giren Kırgızlar, 1991 de bağımsız 

bir devlet kurdular.



Karluklar (627-1212), Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman 

ordusunun yanında yer aldılar. Karluklar, İslamiyet’i kabul eden 

ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili 

olmuşlardır.



Hazar Hakanlığı (630-968), VII ve X. yüzyıllarda Kafkaslar ve 

Karadeniz'in kuzey düzlüklerinde kurulmuştur. Bizans, Sasani ve 

Müslüman Araplarla siyasi ilişkilerde bulundular. Doğu Avrupa 

tarihinde büyük rol oynamış olan Hazarlar, Museviliği benimseyen 

tek Türk topluluğudur ve Ruslar tarafından yıkılmıştır.



Tuna Bulgar Devleti (679-869), Dobruca’nın güneyinde 

Asparuh (679-702) tarafından kurulmuştur. Boris Han 

Dönemi’nde (864) Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir.



 Oğuzlar (766-1000), 630-682 yılları arasında Dokuz-Oğuz Kağanlığı 

altında toplandılar. Daha sonra Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine giren 

Oğuzlar, X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. X. yüzyılın sonlarına 

doğru İslamiyet’i kabul eden Oğuzlar, Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi 

kuşatıcı cihanşümul imparatorluklar kurmuşlardır
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Affetmek ve unutmak iyilerin 

intikamıdır.

Schiller
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 14. Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam ordusuyla birleşip 751 

yılında Talas’ta Arapların yanında savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye 

uğratılmasında önemli rol oynamışlardır.

 Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda desteklemelerinde,

 I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi,

 II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek istemesi,

 II. Türgiş Devleti’nin yıkılmış olması

 durumlarından hangileri etkili olmuştur?

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

 E) II ve III                

 2006-2
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Dalkavuk

 Filozof ile dalkavuk konuşuyormuş. Filozof ne derse , 

dalkavuk onu tasdik ediyormuş. Nihayet sabrı tükenen filozof 

haykırmış :

 -Hiç olmazsa bir defa olsun itiraz et de, iki kişi olduğumuzu 

anlayalım be birader!..
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Böyle millet galip gelmez

 Mehmed  Akif , I.Dünya Savaşı sırasında Berlin’e gitmiş. 

Dönüşünde sormuşlar:

 -Nasıl, savaşı kazanacak mıyız?

 Akif şu cevabı vermiş:

 -Hayır!Çünkü Berlin Büyükelçisi Kur’an-ı  tefsir etmekle , 

Ayosofya Camii imamı da siyasetle meşgul. Böyle millet galip 

gelmez.
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İlim müslümanın yitik malıdır, 

nerede bulursa alsın.

Hz.Muhammed (S.A.V.)
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DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

Avarlar

İstanbul’u 

kuşattılar

Bulgarlar

Zamanla 

Hıristiyanlığı 

kabul ederek 

benliklerini 

kaybettiler

Macarlar

Balkanların 

Cermenleşmesini

önlediler.

Peçenekler

Malazgirt 

Savaşı’nda 

Selçuklu 

tarafına 

geçtiler.

Oğuzlar

Selçuklular ve 

Osmanlıların 

kuruluşunda 

etkili olacaklar.

Kıpçaklar

Ruslarla 

mücadeleleri 

İgor,Oğuzlarla 

mücadeleleri 

Dede Korkut 

hikayelerine konu 

olmuştur.
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DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

Karluklar

İslamiyeti’i 

kabul eden 

ilk Türk boyu

Hazarlar

Museviliği 

benimseyen tek 

Türk  boyudur.

Kırgızlar

Uygurları 

yıkarak Ötüken

merkezli 

devletlerini 

kurdular.. 

Manas destanı 

bu boya aittir.

Başkırtlar

XIII.yüzyılda 

Moğol 

egemenliği

ne girdiler. 

İslamiyeti

kabul ettiler.

Sabirler

558 yılında 

Avarlara  

yenileer

Hazarlara 

karştılar.

Türgeşler

Araplarla 

mücadele 

ederek 

Mavrraün-

nehirin

Araplaşma-

sını önlediler.

Kimekler

XIII.yüzyılda 

Harezmşahla-

rın egemenliği 

altına 

girmişlerdir..
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