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TARİH 9

 3. ÜNİTE :

 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA



3.3. KAVİMLER GÖÇÜ

Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun 

farklı nedenlerle kendi yurdunu terk 

ederek başka bir yere gitmesi veya yer 

değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir 

neden olmadan topraklarını bırakıp 

sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz. 

Çünkü yöneldikleri topraklar tamamen 

boş ve sahipsiz değildir. 



Bu yüzden göç eden topluluklar 

gittikleri yerlerdeki kavim veya 

topluluklara karşı hâkimiyet 

mücadelesi vermek zorundadır. 

Bunun sonucunda da göç eden 

topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki 

halkı ya hâkimiyeti altına alması 

ya da onu başka bir yere sürmesi 

gerekir.



 Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere 

pek çok kez göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Kavimler Göçü, 

gerek sonuçları itibariyle geniş sahalardaki farklı medeniyetleri 

etkilemesi gerekse etkisinin yüzyıllar boyu sürmesi nedeniyle 

ayrı bir öneme sahiptir.



 Asya Hun Devleti’nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle 

Orta Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları 

bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla nüfusu artan 

bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru 

göç etmiştir



IV. yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu’nun sınırları 

dışında yaşayan Germen kavimleri, geçim kaynaklarının 

yetersizliği nedeniyle güneye Roma İmparatorluğu’nun Ren-

Tuna nehirleri hattındaki sınırlarına yığılmıştır. Roma 

İmparatorluğu ise sınırlarını bu kavimlerden korumak için siyasi 

ve askerî mücadeleye başlamıştır. 



Diğer taraftan Hun Türkleri batıya doğru harekete geçtiklerinde, 

önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri 

(Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) batıya doğru sürükleyerek 

yerlerinden etti. Hunlardan kaçan bu kavimler, Roma sınırlarına 

yığılmış başka kavimleri domino taşı etkisiyle itmiş ve bu topluluklar 

376 yılında kitleler hâlinde Roma İmparatorluğu topraklarına 

girmiştir. Tarihte bu büyük nüfus hareketine Kavimler Göçü 

denilmektedir.



Sonuçları

 Avrupa yüzyıl süren bir karışıklık ortamı yaşadı.

 Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (476)

 Hunlar Avrupa Hun Devletini kurdular.

 Derebeylik(Feodalite) rejimi ortaya çıktı.

 Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kuruldu.Bunların en önemlisi Frank 

Devleti’dir.

 Germen kavimleri arasında Hrıstiyanlık yayıldı. Kilise ve Papalık güçlendi.

 Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı oluştu.

 Bu olay, İlkçağ’ın sonu Ortaçağ’ın başlangıcı kabul edildi.

 Hunlar, askeri ve kültürel alanda Avrupa’yı etkilemişlerdir. 
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 THEODOSİUS, ATTİLA GİBİ, ASİL BİR BABANIN OĞLUDUR. ATTİLA 

BABASI MUNCUKTAN ALDIĞI ASALETİ MUHAFAZA ETMİŞ, FAKAT 

THEODOSİUS ATTİLA’NIN HARAÇGÜZARI OLMAKLA KÖLE

DURUMUNA DÜŞMÜŞTÜR. THEODOSİUS KÖLELİK HAYSİYETİNİ DE 

KORUYAMAMIŞTIR, ÇÜNKÜ EFENDİSİ OLAN ATTİLA’NIN CANINA 

KIYMAK İSTEMİŞTİR.

Attila’nın Bizans imparatoruna yazdığı mektuptan
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Avrupa Hun Devleti

Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve 

Volga Irmakları arasındaki, Alanların 

hâkim olduğu toprakları ele geçirdi. 

Buradan, Balamir idaresinde batıya 

doğru yeniden harekete geçen Hunlar, 

önlerine çıkan kavimleri yerlerinden 

etmekle kalmamış aynı zamanda Avrupa 

içlerine kadar da ilerlemişlerdir. Kavimler 

Göçü olarak bilinen bu önemli olayın 

sonucunda Avrupa Hun Devleti bölgede 

önemli bir güç hâline gelmiştir



Balamir’den sonra hükümdar olan Uldız, Hun dış politikasının 

ana hatlarını belirlemiştir. Buna göre Doğu Roma 

İmparatorluğu baskı altında tutulurken Batı Roma 

İmparatorluğu’yla dostluk kurulacaktı. 422 yılında Rua, Doğu 

Roma entrikalarını etkisiz hâle getirmek için Balkan seferine 

çıkmış ve Doğu Roma’yı vergiye bağlamıştır.



Rua’dan sonra hükümdar 

olan Attila devlete en 

parlak dönemini yaşatmıştır. 

Attila tahta çıktıktan sonra 

ilk olarak Doğu Roma 

İmparatorluğu’yla 434 

yılında Margus

Antlaşması’nı imzalamıştır.



 Bu antlaşma ile Attila, Doğu Roma’yı vergiye bağlayarak 

batıdaki hâkimiyetini pekiştirmiştir. Verdiği sözleri yerine 

getirmediği için 441 yılında Doğu Roma üzerine I. Balkan 

Seferi’ni düzenlemiştir. Bu sefer sonucunda Balkanlarda, 

Hunların karşısında durabilecek bir kuvvetin kalmadığı 

anlaşılmış ve Doğu Roma da barış şartlarına uyma garantisi 

vermiştir.



 Attila, 447 yılında Doğu Roma’nın barış şartlarına yine 

uymaması üzerine II. Balkan Seferi’ne çıkmış ve Doğu 

Roma’yla Anatolios Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmayla 

birlikte Attila, devletinin dış siyasetini değiştirmiş ve Batı Roma 

İmparatorluğu üzerine yönelmiştir.



 Avrupa Hunları, düzenlediği bu iki sefer sonunda Kuzey İtalya’yı ele 

geçirmiştir. Başkentin düşeceğinden endişe eden Romalılar, Papa I. Leo

başkanlığında bir barış heyetini Attila’ya göndermiş ve ondan Roma’yı 

esirgemesini istemiştir. Papa’nın güvence isteğini kabul eden Attila, 

böylece Batı Roma’ya üstünlük sağlamıştır. 



 Attila’nın Roma önlerinden dönmesini, Roma’nın Hıristiyan dünyası için 

kutsal bir merkez olması Batı Roma’nın gücünü kırdığına inanması ve 

doğu’da bir tehlike olarak gördüğü Sasani Devleti üzerine sefere çıkmak 

istemesine bağlarlar.

 Attila, bu sefer dönüşünde ölmüş ve yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik

ve İrnek geçmiştir. İrnek Dönemi’nde Avrupa’da tutunamayacağını anlayan 

Hunlar, Karadeniz’in kuzeyine çekilmiştir
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AVRUPA HUN DEVLETİ 

(375-469)
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1-Margos Antlaşması
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3.4. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI

Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda temel 

etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil 

vermiştir. Tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği buna karşın otlakların geniş yer tuttuğu 

Orta Asya’da Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini hayvancılık üzerine kurmuştur. Bu

nedenle hayvancılık ile uğraşan Türklerin büyük çoğunluğu, konar-göçer bir yaşam 

tarzını benimserken bir kısmı da yerleşik yaşam sürmüştür.



Eski Türk topluluklarının özellikle su 

kaynaklarına yakın, yaylak- kışlak hayatı 

üzerine kurulu bir yaşamları vardı. Böyle bir 

hayat tarzını, avcılık ve toplayıcılık ile 

geçinen toplumların yaşamları ile 

karıştırmamak gerekir. Konar-göçer yaşam 

şekli, bozkırda doğa ile bütünleşmiş bir 

toplumun hayatını sürdürebilme 

mücadelesidir. Bu yaşam tarzında boylar, 

büyük sürüler hâlinde baktıkları hayvanların 

ürünleriyle hayatlarına devam 

edebiliyordu.



Avrasya’da yaşayan bütün Türklerin konar-göçer bir hayat 

sürdürdükleri söylenemez. Türk boylarından bazıları, uygun 

tarım alanlarında hem tahıl hem de meyve-sebze yetiştirmiştir. 

Eski Türkler, yaşamaya uygun alanlarda yerleşik hayata 

geçerek şehirler kurmuş ve eserler meydana getirmiştir. 



Türkler, elverişli buldukları alanlarda hayat tarzlarını değiştirmiş, daha 

kolay ve rahat olan yerleşik yaşamı tercih etmişlerdir. Ancak Türklerin 

çoğu, toplum özelliklerinin de etkisiyle bozkırdaki zor yaşamı daha çok 

benimsediler.

Yiyecekleri; kurutulmuş et, pastırma, et tozu gibi farklı şekillerde 

muhafaza ederek tükettikleri bilinen Türkler, tarihte ilk defa konserve 

yapan millettir.



Türklerin Ana Yurttan Göçleri

 Türk toplulukları, çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeleri kitleler hâlinde 

terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka alanlara göç 

etmiştir. Göçlerin siyasi ve ekonomik olmak üzere iki temel sebebi vardır. 

Ekonomik sebepler; nüfusun artması nedeniyle otlakların yetersiz kalması, 

kuraklık veya ağır kış şartları yüzünden kıtlık yaşanmasıdır. Siyasi sebepler 

ise Türk boyları arasındaki mücadeleler ile Çin ve Moğol baskısıyla 

boyların yerlerini terk edip başka bölgelere gitmeleridir. 



Yeni ülkeler elde etme arzusu ve bunun doğal sonucu olarak yeni vatanlar 

kurma fikri de Türk göçlerinin sebepleri arasında sayılabilir. Dolayısıyla Türk 

toplulukları, sosyal yapısı gereği taşıdığı toplumsal dayanışma ve dinamizm 

sayesinde zaman zaman Orta Asya’daki yurtlarını terk etmiştir. Böylece başka 

coğrafyalara göç etmişler ve yayılmışlardır.






