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TARİH 9

 3. ÜNİTE :

 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA



3.2. BOYLARDAN DEVLETE

Ana yurtta kurulan ilk Türk devletleri, boy 

birliği şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Türk 

toplumunun sosyal yapısı; oguş (aile), urug

(aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve 

il (devlet) şeklinde birbirine sıkı sıkıya bağlı 

olan unsurlardan meydana geliyordu.



 Türkler, köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahipti. Eski Türk 

toplumunda en küçük birlik olan aile, kan bağı esasına 

dayanırdı. Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına 

rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına verdikleri 

önemden kaynaklanmıştır. Bu toplum yapısında, aileler 

urugları, uruglar boyları, boylar budunları (millet) meydana 

getirirdi. Boyların başında bulunan boy beyleri, ekonomik ve 

siyasi güçleri olan, doğrulukları ile tanınmış kimseler arasından 

seçilirdi.



Budunların bir kağan etrafında bir araya gelmesiyle de il 

oluşurdu. Türkler, devlete “el” veya “il” adını vermiştir. Devlet, 

yöneticilerle işbirliği yapan geniş halk kitlelerinin gayretleri ve 

katkıları sonucunda meydana gelmiştir. Dolayısıyla budun, 

devletin hem kurucusu hem de temel unsuru olmuştur. Başka

bir deyişle budun, devletin gerçek sahibidir.



 Bu sosyal yapı içerisinde hayatlarını 

sürdüren ve Orta Asya bozkırlarının 

elverişli alanlarında hayvancılıkla uğraşan 

Türk boyları, kendi aralarında güçlü siyasi 

birlikler oluşturmuştur. Bunun ilk örneği 

Asya Hun Devleti olurken onu Kök Türk ve 

Uygur gibi diğer Türk devletleri izlemiştir.
ASYA HUN DEVLETİ BAYRAĞI



Boylar konfederasyonu üzerinde yükselen bu ilk Türk 

devletleri, boylar arasında birlikteliği sağladıkları 

dönemlerde, güçlerinin zirvesine ulaşmıştır. Örneğin 

Asya Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan 

Mete Han, yirmi altı boyu Türk tarihinde ilk kez tek 

bayrak altında toplamıştır. I. Kök Türk Devleti’nde ise 

Mukan Kağan, Kore’den Karadeniz’e kadar uzanan 

sahada yaşayan bütün Tölesleri ve diğer Türk 

boylarını hâkimiyeti altına alarak devletine en güçlü 

dönemini yaşatmıştır.



II. Kök Türk Devleti zamanında da Kapgan Kağan 

yine Orta Asya’daki tüm Türk boylarını bir bayrak 

altında toplayarak gücüne güç katmıştır. Uygur 

Kağanı Moyen-Çor ise Hun ve Kök Türk dönemlerinde 

olduğu gibi öncelikle Orta Asya’daki boyları kendine 

bağlamıştır.



İlk Türk devletlerinin kurulması ve güçlenmesinde etkili olan 

boylar, bu devletlerin zayıflamasında da önemli rol oynamıştır. 

Boyların isyan etmesi ve budun birlikteliğinin bozulması, Türk 

devletlerinin güç kaybetmesine neden olmuştur.



Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı

 Türklerde devleti yönetme yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından 

verildiğine inanılırdı. Dolayısıyla Türklerde gücün kaynağı ilahiydi. Ancak 

Türk kağanı hiçbir zaman kutsal varlık, yani eski Mısır medeniyetinde 

olduğu gibi tanrı-kral sayılmamıştır. Tarihî kayıtlardan da anlaşıldığı üzere 

ilk Türk devletlerinde siyasi iktidar kavramı “kut” tabiri ile ifade edilmiştir. 

Tanrı, Türk kağanına kut vererek hükümdarlık gücü ve yetkisi bahşetmiştir.



 Türklerde kağan olabilmek için Gök Tanrı tarafından kut 

verilmiş bir aileye mensup olmak gerekirdi. Bu aileler belli olup 

Hunlarda Tu-ku, Kök Türklerde Aşina ve Uygurlarda Yağlakâr

ailesidir. Kut, kan yoluyla geçtiği için bütün hanedan üyeleri 

kağan olma hakkına ve yetkisine sahiptir. 



Tanrının iradesinin hangi hanedan 

üyesi üzerinde olduğu da ancak taht 

için yapılan bir mücadele sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Kağan olmak için 

aynı zamanda adil, yetenekli, ilim 

sahibi, asil, cesur olmak gerekirdi. Eski 

Türklerde kuta sahip olan hanedan 

üyeleri arasında kağan seçmek için 

kurultay toplanırdı.



 Türklerde kağan, hem bütün devlet 

teşkilatının başı hem de toplumun lideri 

durumundaydı. O, devletin başı olarak 

iç ve dış siyaseti düzenler, savaş ve 

barışa karar verir, ordulara komutanlık 

eder, elçiler gönderir ve elçileri kabul 

ederdi. Ayrıca devlet teşkilatının her 

kademesindeki görevlileri tayin eder 

veya onları görevlerinden alırdı.

TUĞ



Türk devletlerinde hükümdarlara; 

şanyü, tanhu, han, yabgu, ilteber, 

idikut, erkin ve kağan gibi unvanlar 

verilmiştir. Hunlardan itibaren 

Türklerde bazı hükümdarlık 

sembolleri de görülmektedir. Bunlar; 

taht, davul, otağ, kotuz, tuğ ve 

yaydır. Kağan ülkeyi idare eder, töre 

koyabilir ve gerektiğinde yargılama

da yapabilirdi.

Kotuz: Genellikle hükümdarların başına taktığı, bir topluluğun başındaki insan olduğunu belirten hayvan 

tüyüdür.

OTAĞ



Gücün Maddi ve Temel Kaynakları

Orta Asya; Gobi, Taklamakan, Karakum gibi çöllerden, geniş bozkırlardan ve 

ıssız düzlüklerden oluşur. Ayrıca büyük bir bölümü kapalı havza olan Orta 

Asya’da yer yer yüksekliği 7.000 m’yi aşan sıradağlar, büyük çukurlar ve göller 

yer alır. Bu coğrafi bölgedeki bozkırların kışı çok soğuk ve kar fırtınalı, yazı ise 

genellikle sıcak ve kuraktır. Yazın ara sıra şiddetli sağanaklar olsa bile yaşanan 

bu kuraklığı gideremez.



Bozkırın bu sert yapısı, bölgede yaşayan kavimleri etkilemiş ve 

konar-göçer hayat tarzının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bozkır, 

adaların ve vahaların dışında insanlara kalıcı bir yerleşme ve 

dinlenme imkânı tanımamıştır. Konar-göçerler, ulaşımda ve 

göçlerde atı kullanarak bu zorlu koşulların üstesinden gelmiştir. 



Bununla birlikte bozkırın atlı 

göçebeleri, çabucak organize 

olabilen savaşçı bir toplum yapısına 

sahiptir. Esasen bozkır tarihi, en güzel 

otlakları ele geçirmek için mücadele 

eden ve bazı hâllerde gezinmeleri 

asırlar süren hayvan sürülerini yaylak 

ve kışlak arasında getirip götüren Türk 

kavimlerinin tarihinden ibarettir.

GÖKTÜRK BAYRAĞI



Türklerin Orta Asya’da ırmak, göl gibi su 

kaynakları çevresinde konar-göçer bir 

yaşam tarzı vardı. Boyların ekonomisinin 

temel dayanağı olan hayvanlarıyla birlikte 

yaşadığı ve belirli bir alanları olduğu 

anlamına da gelmekteydi. Hunlar, Kök 

Türkler ve Uygurlar yazın yaylak denilen 

serin, sulak, otlağı bol yüksek yaylalarda; 

kışın ise kışlak denilen daha ılık ova ve 

vadilerde yaşardı.

UYGUR BAYRAĞI



Geniş bozkır sahalarında iklim ve 

coğrafya gereği sürekli hareket hâlinde 

olan konar-göçerler, toprak bağlılığını 

değil soy aidiyetini birinci planda 

tutmuşlardı. Sosyal kimlik; aile, oguş ve 

boylar içinde gelişmiş ayrıca sınırlı otlakları 

kullanma mecburiyeti, aile ve grup 

ilişkilerini güçlendirmiştir. Zira bu özellik 

gelişmemiş olsaydı geniş bozkırlar 

boyunca ilerleyen boyların tek başına 

hayatta kalması mümkün olmazdı.
Pazırık Halısı



 981-984 tarihleri arasında Turfan Uygurları’na giden Çin elçisi Wang Yen-

te’nin raporuna göre; “Kao-ch’ang (Turfan) şehrinde yağmur ve kar yoktur. 

Aynı zamanda çok sıcaktır. Evler beyaz badanalıdır. Chinling Dağları’ndan 

çıkan nehir, başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini 

sular ve su değirmenlerini işletir. Bu yerde beş hububat yetişir. Zengin insanlar 

at eti yerler, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onlar müziklerinde 

kopuz kullanırlar. Onlar, samur kürkü postu, keçe ve çiçek motif işlemeli 

elbise imal ederler. Kadınlar başlarına bir çeşit şapka giyer. Onların 

âdetlerine göre büyük bir kısmı ata biner ve ok atarlar. Onlar, gümüş ve 

pirinçten yaptıkları tüpleri su ile dolduruyorlardı. Bu tüplere basarak suyu 

fışkırtırlar yahut birbirlerine su atarak spor yaparlar.



Uygur Devleti, Kök Türklerin sahip olduğu mirasın üzerine kurulduğu için bozkır 

kültür geleneğini sürdürmüştür. Ancak zamanla Çinlilerle fazla yakınlaşılması ve 

Maniheizm’i kabul etmesi, Uygurların hayat tarzını değiştirmiştir. Bu nedenle 

Uygurlarda, toplumsal yapı hızlı bir değişim göstermiş ve şehirleşmeye doğru 

bir eğilim başlamıştır. Bunun yanında konar-göçer yaşamın da devam etmesi 

Uygurlarda bozkırlı ve şehirli olmak üzere iki farklı hayatın ortaya çıkmasına 

neden olmuştur.



Her an saldırıya açık bir coğrafyada 

yaşadıkları için konar-göçer toplulukların 

silahlı güce sahip olmaları gerekirdi. Bozkır 

kültürünün ögelerinden atı kullanan ve 

demiri işleyen Türkler, askerî bakımdan 

çevresindeki milletlere üstünlük sağlamıştır. 

Türk ordusu, ücretli askerlerden değil her an 

savaşabilecek durumda olan süvarilerden 

kuruluydu.



Örneğin Hunlar, çocuklarını daha küçük 

yaşlarda biniciliğe alıştırırdı. Gençlik 

çağına geldiklerinde mükemmel binici 

olan bu çocuklar, böylece atlı savaş 

usullerini çok iyi uygulardı. Hunlarla 

savaşlarda başarılı olamayan Çinliler, yüz 

yıl süren bir askerî reform yapmış ve 

ordularını Hun tarzında teşkilatlandırarak 

onları durdurmaya çalışmıştır.

Esik Kurganı



 Mete Han Çin’e karşı millî bir siyaset izlemiştir. 

Buna göre Hun Devleti, Çin’i savaş gücü ile 

baskı altına alacak, devletin ve halkın 

ihtiyaçları vergi veya ticaret yoluyla Çin’den 

sağlanacaktı. Mete’nin, Çin’e karşı izlediği bu 

politikanın içinde Çin ülkesini ele geçirmek ve 

onu idare etmek gibi bir düşünce 

bulunmuyordu. Çin İmparatorluğu’nun da 

Hunlara karşı belirlediği bir politika vardı. Bu 

politikanın esası, Hunları tamamen hâkimiyet 

altına almak ve onları Çinlileştirmekti. 



 Savaş meydanlarında yenemedikleri Türkleri, çeşitli entrikalarla 

yenmeye çalışmışlardır. Önce hanedan üyelerinin aralarını rüşvet, 

yalan ve teşvik gibi uygulamalarla açarak daima devletin 

kağanına karşı onları kışkırtmışlardır. Diğer taraftan yine devlete 

bağlı boyları hediye ve benzeri şeylerle isyana teşvik etmişlerdir. 

Ayrıca her hükümdara özel eğitimli prensesler yollayarak casusluk 

yaptırmışlar, kağanları en yakından takip etmişlerdir.



Güç Paylaşımı ve Yönetim

Türk devlet teşkilatında kurultay (toy); siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik 

konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan 

en yüksek kuruluştur. Kağan, hanedan üyeleri, hatun, aygucı ve boy 

beylerinden oluşan kurultay, genellikle yılda üç kez toplanarak devlet 

işlerini görüşürdü. Kurultay’ın üyelerine “toygun” denilirdi. Boy beylerinin 

kurultaya katılımı sadakat işareti sayılır aksi bir durum söz konusu 

olduğunda bu bir isyan olarak algılanırdı.



TÜRKLERDE YÖNETİM

Kağan

Kağan’ın kurultayı toplantıya 
çağırma, töre değişikliğini 
teklif etme aygucıyı tayin 
etme, yargıya başkanlık 

etme gibi görevleri vardır. 
Kut: Siyasi hakimiyetin 
hükümdara Gök Tanrı 

tarafından verilmesi inancı.

Ülüş: Gök Tanrı’nın kağana 
iktisadi güç bağışlamasıdır. 

Buna hisse, pay, nasip, 
kısmet anlamında ülüş denir. 

Bugünde üleşmek, 
paylaşmak anlamında 

kullanılır. 

İKİLİ TEŞKİLAT

Doğu-Batı

Doğuyu 
Kağan, Batıyı 

Yabgu 
yönetir. Batıyı 

yöneten 
Yabgu 

kağana 
bağlıdır, ama 

bağımsız 
hareket 

eder.

TOY

(Kurultay)

Üyeler (Toygun): 
Kağan, 

Hanedan 
üyeleri,  Boy 

beyleri, Aygucı, 
Hatun

Yasama Organı

AYUKI

(Hükümet)

Aygucı
(Vezir)

Buyruk 
(Bakan)

Yürütme 
Organı

HÜKÜMDARLIK 
SEMBOLLERİ

Taht, Davul, 
Otağ, Kotuz, 

Tuğ, Yay
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Kotuz: Genellikle hükümdarların başına 

taktığı, bir topluluğun başındaki insan 

olduğunu belirten hayvan tüyüdür.

TUĞ



 Kurultay, kağanın seçimi veya 

görevden alınmasında da etkiliydi. 

Kağan, kurultayın doğal 

başkanıydı ve kağanın olmadığı 

zamanlarda aygucı (başbakan) 

kurultaya başkanlık ederdi. 

Kurultaylarda alınan kararlar halka 

duyurulurdu.



Coğrafi şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle 

kurultayın her zaman toplanması ve boy beylerinin hızla bir 

araya getirilmesi mümkün değildi. Bu yüzden kurultay 

kararlarının uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için 

buyruklardan (bakan) oluşan bir ayukıya (hükûmet) ihtiyaç 

vardı. Çin kaynaklarında Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri’nde 

görülen bu hükümet sisteminden sıkça bahsedilmiştir. 



 Yine Çin kaynaklarına göre Kök Türk hükûmeti dokuz bakandan 

oluşmaktadır. Dolayısıyla ilk Türk devletlerinde, kurultay (yasama) ve 

hükümet (yürütme) birbirlerinden ayrı kurumlardı. Fakat halktan ve 

yönetimden birinci derecede sorumlu olan kağandı. Kurultayı toplantıya 

çağırma, töre değişikliğini teklif etme, aygucıyı tayin etme, yargıya 

başkanlık etme görevleri kağana aitti.



 Kurultaylarda alınan örnek kararlar

 • MÖ 56 yılında, Asya Hun Devleti’nde Ho-han-yeh ile kardeşi 

Çi-çi taraftarları arasında Çin hâkimiyetini kabul etme ve 

bağımsızlık konusunda tartışmalar çıkmıştır. Hun birliğinin 

bölünmesiyle sonuçlanan bu görüşmeler kurultayda 

gerçekleşmiştir. 

 • II. Kök Türk Hükümdarı Bilge Kağan’ın, Çinlilerin etkisinde 

kalarak Budistleşme isteği, Türklerin yapısına uymadığı 

gerekçesiyle kurultay tarafından reddedilmiştir.



 İlk Türk devletlerinde ülkenin yönetimi, Hunlardan itibaren 

devlet yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla doğu ve batı 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İkili teşkilatlanma denilen bu 

sistemde, daima bir tarafın hâkimiyet üstünlüğü tanınmıştır. 

Buna göre kağan, doğuda otururken batının yönetimi 

hükümdar ailesinden önde gelen bir kişiye, genelde kağanın 

kardeşine bırakılırdı. Batı’daki yabgu unvanlı yönetici, 

Doğu’daki kağana bağlı olarak töre hükümlerini yürütürdü.



Türk kağanını kut yani siyasi iktidar ile donatan Gök Tanrı, ona 

iktisadi güç anlamına gelen “ülüş” bağışlamıştır. Ülüş, Türkçe 

“üleşmek” fiilinden çıkmış bir isim olup “pay, hisse, nasip, 

kısmet” anlamına gelmektedir. Tanrı, “ülüş” bağışı ile Türk 

ülkesinde bolluk ve bereketi artırmıştır. Türk kağanı da bu gücü 

halkın lehinde kullanarak elde ettiği maddi varlığı adil bir 

şekilde halka dağıtmıştır.



BÜYÜK HUN DEVLETİ

(M.Ö.220-M.S.216) 

TUMAN (TEOMAN)

Devletin bilinen ilk hükümdarıdır. 

Tuman (MÖ.220-209) 

zamanında Çinliler,Yüe-çiler ve 

Moğol asıllı Tuzguzlarla savaş 

yapılmış, bu savaşların 

sonucunda Çin topraklarının bir 

kısmı ele geçirilmiştir. 

MAO-DUN (METE) Kİ-OK Kİ-OK’TAN SONRA

www.tariheglencesi.com



BÜYÜK HUN DEVLETİ

(M.Ö.220-M.S.216) 

MAO-DUN

(MÖ.209-174)

1-Tunguzları ve Yüeçileri yenilgiye

uğrattı. Yüeçileri batıya sürdü.

2-Çinlileri yenilgiye uğratarak,onları

vergiye bağladı;İpek yolunu kontrol

altına aldı.

3-Mao-dun ,zamanında Hunlar en geniş

sınırlara ulaştılar.

4-Mao-dun, Türk topluluklarını bir

bayrak altında topladı.

5-Mao-dun, devlet yönetimi ve askeri

teşkilat alanındaki düzenlemeleriyle

daha sonraki Türk devletlerinin

temelini attı.
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BÜYÜK HUN DEVLETİ

(M.Ö.220-M.S.216) 

TUMAN 
(TEOMAN)

MAO-DUN 
(METE) Kİ-OK

Çin ile siyasi ve ticari 
ilişkiler geliştirildi.

Ki-ok bir Çin 
prensesiyle 

evlenerek Çinlilerle 
akrabalık ilişkisi 

kurmuştur.

Kİ-OK’TAN 
SONRA

İpek yolunun
kontrolü

Çin’ in eline
geçti.

Ki-ok’tan sonra 
devlet Çinlilerin

kışkırtmaları, Hun
hükümdarlarının Çinli

prenseslerle
evlenmeleri ve Çin

saldırılarıyla zayıfladı.
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Çin Seddi
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 Kardeşi Ho-hanyeh’in Çin himayesine girme teklifini kabul etmeyen Çi-

Çi ay-rılarak Batı Hunlarını meydana getirdi. (M.Ö.58).Çin saldırıları ile

dağıldı. (M.Ö.36)

 M.S.48 yılında Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılan Hunlara, Kuzey

Hunlar önce olmak üzere Çinliler son verdiler. (150)(216)
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 Not: Hunlar,tarihte ilk defa Türkleri bir bayrak altında topladılar.

 Not: Çi-Çi,ilk Türk milliyetçisi kabul edilir.

 EĞER MEJESTELERİ BENİM VE HUNLARIMIN ÇİN SEDDİNE 

YAKLAŞMALARINI İSTEMİYORLARSA, ELÇİMİN ORAYA 

GELİŞİNE KADAR GERİ ÇEKİLMELERİ LAZIMDIR.

Mao-dun(Mete)’nin Çin imparatoruna yazdığı mektuptan
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“Bir işin yapılmasını istiyorsanız, o işi meşgul bir

insana verin” Churchill
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 ÜSTTE MAVİ GÖK ALTTA YAĞIZ YER YARATILDIĞINDA, 

İKİSİNİN ARASINDA İNSANOĞULLARI YARATILMIŞ. İNSANO-

ĞULARININ ÜZERİNE ATALARIM DEDE-LERİM BUMİN HAKAN 

VE İŞTEMİ HAKAN TAHTA OTURMUŞ TAHTA OTURARAK, TÜRK 

HALKININ DEVLETİNİ VE YASALARINI YÖNETİVERMİŞ, 

DÜZENLEYİVERMİŞLER.

Kül-tekin yazıtı doğu yüzü
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 DÖRT BUCAK HEP DÜŞMAN İMİŞ. ORDULAR SEVKEDEREK, DÖRT 

BUCAKTAKİ HALKLARI HEP ALMIŞ, HEP KENDİLERİNE BAĞIMLI 

KILMIŞLAR. BAŞLILARA BAŞ EĞDİRMİŞ, DİZLİLERE DİZ 

ÇÖKTÜRMÜŞLER. DOĞUDA KİNGAN DAĞLARINA KADAR, BATIDA 

DEMİRKAPI’YA KADAR HALKLARINI YERLEŞTİRMİŞLER.

Kül-Tekin yazıtı doğu yüzü

www.tariheglencesi.com



 Merkezleri Ötüken’dir.

 Devleti Avar Devletini yıkarak Bumin 

Kağan kurmuştur(552).

 Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.

 En eski yazılı kaynaklar bunlardan kalıştır.

 Hunlardan sonra Türkleri ikinci defa bir 

bayrak altında toplamışlardır.

www.tariheglencesi.com

GÖKTÜRKLER(552-659)(681-745)



I.KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

İstemi 
Yabgu

(552-576)

Bumin Kağan 
(552-553)

Mukan Kağan 

(553-572)

Mukan Kağan zamanında Kök Türk Devleti her yönüyle parlak bir dönem yaşadı. Kore’den Karadeniz’e 

kadar uzanan sahada yaşayan bütün Töles ve diğer Türk boylarını, kuzeyde Kırgız Türklerini ve yabancı 

kavimleri devlete bağladı. Onun zamanında Kök Türkler dünyanın en güçlü devletlerinden biri oldu.1-

Avarları ortadan kaldırdı. 2-Ülke sınırlarını Hazar Denizi’ne kadar genişletti. 3-Kitanlar ve Kırgızlar 

hakimiyet altına alındı. 4-Çin baskı altında tutuldu. 5-Akhunlar üzerine seferler yapıldı.
www.tariheglencesi.com



I.KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

İstemi Yabgu

(552-576)

İpek Yolu’nu kontrol etmek isteyen İstemi Yabgu, Akhunlara karşı 

Sasanilerle işbirliği yapmış ve Akhun Devleti’ne son verilmiştir. Akhun

toprakları Ceyhun nehri sınır olmak üzere paylaşılmıştır (557). 

Sasanilerle ilişkileri bozulunca bu devlete karşı Bizans’la anlaşma 

yolları aramıştır.

Bumin Kağan 
(552-553)

Mukan Kağan 

(553-572)

www.tariheglencesi.com



I.GÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

BATI

İSTAMİ YABGU              
(552-576)

TARDU   (576-603)

BATI KÖK TÜRK (582-659)

DOĞU

BUMİN HAN (552-553)

MUKAN KAĞAN(553-572)

TAPO KAĞAN(572-581)

İŞBARA KAĞAN

(581-587)

DOĞU KÖK TÜRK (582-630)

DEVLETİN İKİYE 
AYRILMASI (582)

www.tariheglencesi.com
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İç çekişmeler ve Çin’in kışkırtmalarıyla 582 yılında ikiye 

ayrıldılar.

Doğu Göktürkleri 630,Batı Göktürkleri 659 yılında 

Çinliler tarafından yıkıldı.

www.tariheglencesi.com



 Kutluk (İl-Teriş) Kağan 682 yılında II. Göktürk 

Devletini Çin egemenliğinden kurtularak kurmuştur.

www.tariheglencesi.com



II.KÖTÜRK DEVLETİ

(682-744)

İlteriş

Kapgan Kağan

Bilge Kağan

Basmiller, Karluklar,Kırgızlar ve Türgişler yeniden hakimiyet 

altına alınmıştır. Çin üzerine başlangıçta sefer yapılsa da 

daha sonra antlaşma yapılmıştır.

Bilge Kağan’ın ölümünden sonra hanedan üyeleri 

arasında taht kavgaları çıkmıştır. Karluklar, Basmiller ve 

Uygurlar birleşerek devlete son verdiler.

Türk boylarının 

çoğu egemenlik 

altına alınmış,Türk 

birliği büyük 

oranda 

sağlanmıştır.Çin’e 

seferler 

düzenlenmiştir.

Çin’e 46 sefer 

düzenlenmiştir.

Not: Orhun Kitabeleri 

bu devlet dönemine 

aittir.
www.tariheglencesi.com
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II.GÖKTÜRK 
DEVLETİ 682-744)

İLTERİŞ (KUTLUK) KAĞAN 
(682-692)

KAPGAN KAĞAN 

(692-716)

BİLGE KAĞAN (716-734)

Hanedan üyeleri arasında taht kavgaları

Uygurlar, Basmiller ve Karluklar tarafından yıkıldı.
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ORHUN KİTABELERİ
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 Kötülükler kuma, iyilikler kaya üstüne yazılır

Çölde yolculuk eden iki arkadaş hakkında bir hikaye anlatılır. 

Yolculuğun bir aşamasında iki arkadaş tartışırlar, biri ötekine bir 

tokat aşk eder. Tokadı yiyenin canı çok yanar; ama tek kelime 

etmez ve kum üzerine şu sözleri yazar: “BUGÜN EN İYİ 

ARKADAŞIM BANA BİR TOKAT ATTI.”    

www.tariheglencesi.com



 Yıkanabilecekleri bir vahaya rastlayana dek yürümeyi 

sürdürürler. Tokadı yiyen yıkanırken batağa saplanır, boğulmak 

üzereyken arkadaşı tarafından kurtarılır. Boğulmak üzere olan 

arkadaş tam selamete çıktıktan sonra bir kaya parçası üzerine 

şu sözleri kazır: 

“BUGÜN EN İYİ ARKADAŞIM BENİM HAYATIMI KURTARDI.”

www.tariheglencesi.com



 Tokadı vuran ve sonra en iyi arkadaşının hayatını kurtaran kişi 

ona şöyle der: “Senin canını yaktığımda bunu kum üzerine 

yazdın; ama şimdi kayaya kazıyorsun, neden?” Öbür arkadaş 

ona şöyle cevap verir. “Biri bizi incittiğinde bunu kum üzerine 

yazmalıyız ki bağışlama rüzgarı estiğinde onu silebilsin. Ama biri 

bize iyi bir şey yaparsa onu kayaya kazımalı ki onu hiçbir rüzgar 

yok etmesin.”

 İNCİNMELERİNİZİ KUMA, GÖRDÜĞÜNÜZ İYİLİKLERİ KAYALARA 

KAZIMAYI ÖĞRENİN. 

www.tariheglencesi.com



Nezaket insana para 

kazandırmaz, ama her şeyi satın 

alır. Montaigne
www.tariheglencesi.com
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UYGURLAR (744-840)

Kutluk Bilge Kül 
Kağan (744-747)

Basmil ve Karluklarla 

birleşen Uygurlar 

Kutluk Devleti’ne son 

vererek devletlerini 

kurmuşlardır. Başkent 

Ötüken’den

(Karabalgasun) 

Ordubalıg’a

taşınmıştır. 

Moyen-Çur

(747-759)

Talas Savaşı’nda Çinlilerin 

yenilmesi üzerine Çin’de iç 

karışıklık çıkmış ve Çin 

Uygurlardan yardım 

istemiştir. Yardım eden 

Moyen- Çur ile Çin 

imparatorunun kızı 

evlenmiştir. Çevrede ki Türk 

boyları yönetim altına 

alınmıştır.   

Bögü Kağan 

(759-780)

Bögü Kağan Çin’in iç 

karışıklıklarından 

yararlanarak bazı bölgeleri 

ele geçirdi.

Maniheizm kabul edildi.

Bu dinin etkisi ile Türkler 

savaşçı özelliklerini 

kaybettiler.

Yerleşik hayata geçtiler.

Kültürel faaliyetler gelişti. 

Tarım ve ticaret gelişti.

Baga Tarkan 

(780-789)

Baga Tarkan, ülkede düzeni 

sağlamak için bazı kanunlar 

çıkardı. Uygurlar içinde bulunan 

Dokuz Oğuzlara karşı olumsuz 

tutum sergilemiştir. Onun bu 

tutumu devlet içinde büyük 

karışıklıklara sebep olmuştur. 

Sonraki hükümdarlar 

döneminde ortaya çıkan 

açlık,kıtlık ve salgın hastalılar 

devleti zayıflattı.
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UYGURLARIN İKİYE AYRILMASI

Mani dininin etkisi,Çin’in olumsuz etkisi, ağır kış şartları dolayısıyla çok olması ile ortaya 

çıkan ekonomik zorluklar ve iç mücadelelerle zayıflayan Uygurlar’a Kırgızlar son 

vermiştir. 

KANSU UYGUR

(SARI UYGURLAR)DEVLETİ

Uygurların bir kısmı Çin’in kuzeyindeki 

Kansu bölgesine gelerek burada Kansu 

Uygur Devleti’ni kurdular. En son Moğol 

egemenliği altına girdiler.1226

DOĞU TÜRKİSTAN 

(TURFAN) UYGUR DEVLETİ

Beşbalık, Turfan ,Koçu bölgesine yerleşen 

Uygurların kurdukları devlettir. Uygurlar, ticaret 

yaparak ekonomik yönden güçlendiler. 

1209’da Moğol egemenliği altına girdiler.www.tariheglencesi.com



Uygurların Özellikleri

 Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen ilk Türk 

topluluğudur.

 İlk ciddi mimari eserleri bunlar vermiştir.

 Çinlilerle etkileşim sonucunda kağıt ve matbaayı 

kullanan ilk Türk devletidir.

 Siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında 

varlık göstermişlerdir.

 Tarım ve ticaret alanında etkili olmuşlardır. 

EY TÜRK! TİTRE VE KENDİNE DÖN.
www.tariheglencesi.com



 16. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak 

özelliklerinden biridir? 

 A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması 

 B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması 

 C) Kâğıt üretmeleri 

 D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları 

 E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri   

 2007-2
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İlk Türk Devletlerinde Töre

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan 

sözlü hukuk kuralları denilen “töre” oluştururdu. Töre; sosyal düzeni 

sağlayan örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya 

çıkmıştır. Orta Asya’daki konar-göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, 

sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde 

kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Hareketli göçebe Türk 

toplumunu yönetmek, her zaman disiplin altında tutmak, etkin hukuk 

kurallarının oluşmasına ve bunların gereği gibi uygulanmasına bağlıydı.



Törenin oluşumunda; kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan 

kurallar, kurultaylarda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum 

içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. Getirilen kuralların 

adalete uygun olmasına dikkat edilmiştir. Kağanlar da dâhil olmak üzere 

bu töreye herkesin uyması zorunludur. Töre, Türk toplumunda gerek 

kağanın iktidarı gerekse devletin sürekliliği için önemli bir koşuldur. Bu 

sebeple töresini kaybetmiş bir ulusun yok olmuş sayılacağı hatırlatılarak 

kağanlardan her zaman töreye uygun davranmaları istenmiştir.

İl Gider, töre kalır.



 Türk kağanları ülkelerinde adaletin sağlanmasına büyük önem 

vermiştir. Orhun Kitabeleri’nde töre kelimesinin, on bir yerde geçmesi ve 

bunun altısının il ile birlikte kullanılmış olması bunun bir göstergesidir. 

Ayrıca devletin varlığını devam ettirmesi, törelere bağlılık ile 

ilişkilendirilmiştir. Devlet ile törenin eş değer olduğunu, abidelerdeki şu 

cümleler açıklamaktadır: «Ey Türk budunu (milleti), devletini, töreni kim 

bozabilir.» Törenin en önemli değeri olan adalet de bu yüzden mülkün 

yani devletin temeli kabul edilmiştir. Devlet teşkilatlanmasında 

düzenleyici bir role sahip olan töre, kağanın hem keyfî hareket etmesini 

engellemiş hem de halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması 

olmuştur.



 Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim 

Anlayışı

Tarihin köklü milletlerinden olan Türkler, Avrasya 

coğrafyasında çok geniş bir alana yayılmıştır. 

Başta Orhun Yazıtları olmak üzere Yenisey ve 

diğer yazıtların okunmasıyla eski Türk kültürü 

daha iyi anlaşılmıştır. Yenisey Yazıtları’nda yazıt 

kahramanının yaptığı işlerden bahsedilmiştir. Bu 

yazıtlardan kişi, boy ve halk adları 

öğrenilmektedir. Bir siyasetname örneği olan 

Orhun Yazıtları, Türklerin devlet ve yönetim 

anlayışı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Yenisey Yazıtları



Orhun Yazıtları’na göre Türkler, devleti 

evrenin yaratılış düzenine uygun bir tarzda 

şekillendirmiştir. Yazıtlarda, “Üstte mavi gök, 

altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında 

insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine 

ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan 

oturmuş.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre 

gökyüzü ve yeryüzü yani bütün dünya Türk 

devletinin mekânını oluşturmaktadır. Türk 

kağanları ise “cihanşümul” yani bütün 

dünyanın hükümdarı konumundadır.

Orhun Kitabeleri



Yazıtlara göre dünya hâkimiyeti, 

Tanrı tarafından Türk kağanlarına bir 

görev olarak verilmiştir. Bilge Kağan, 

yazıtında âdeta dünya hâkimiyetini 

gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi 

şöyle konuşmaktadır: “Doğuda gün 

doğusuna, güneyde gün ortasına, 

batıda gün batısına, kuzeyde gece 

ortasına kadar onun içindeki millet 

hep bana tâbidir. Bunca milleti hep 

düzene soktum.”



 Yazıtlarda ilk Türk devletlerindeki 

egemenlik anlayışının ilahi kaynaklı 

olduğu görülmektedir. “Tanrı gibi gökte 

olmuş Türk Bilge Kağan’ı, bu zamanda 

oturdum.” ve “Türk milletinin adı sanı 

yok olmasın diye babam kağanı, 

annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il 

veren Tanrı” ifadeleri bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir.



Türk kağanları, ordular sevk ederek 

savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk 

soyundan olan bütün toplulukları bir 

devlet çatısı altında toplamak, birlik ve 

bütünlüğü sağlamak zorundadır. Bu 

durum Orhun Yazıtları’nda “Tanrı 

lütfettiği için illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı

kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış, 

dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş 

eğdirmiş.” şeklinde ifade edilmiştir.



Yazıtlarda kağanların millete karşı 

sorumlu olduğunu ve millete hesap 

verdiğini gösteren örnekler de 

bulunmaktadır. “Türk Milleti için gece 

uyumadım, gündüz oturmadım. 

Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve 

lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu 

için ölecek milleti diriltip kaldırdım, 

çıplak milleti giydirdim, fakir milleti 

zengin ettim, nüfusu az milleti çok 

ettim.”



 Türklerde devletin kuruluşuna halkın katkısı Orhun 

Yazıtları’nda şöyle geçmektedir: “Babam (İlteriş) 

on yedi er ile harekete geçti. Haberi işiten 

ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler, 

yetmiş kişi, sonra yedi yüz kişi oldular. Kağanlığı 

atalarının törelerinde kurdular.” Bilge Kağan, Kül 

Tigin Yazıtı’nın başından sonuna kadar vermek 

istediği mesaj; “Ey Türk Oğuz beyleri! Milleti işitin. 

Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız toprak 

delinmedikçe, ey Türk milleti, senin ilini, töreni 

kim bozabilir!” ifadesinde yer alan Türk milletinin 

kıyamete kadar yaşayacağı düşüncesidir.




