
İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ

www.tariheglencesi.comYoutube kanalı: tariheglencesi Arif özbeyli

İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK 

DEVLETLERİ VE KÜLTÜR VE 

MEDENİYET



İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK 
DEVLETLERİ

ASYA (BÜYÜK) 
HUN DEVLETİ

AVRUPA (BATI) 
HUN DEVLETİ

GÖKTÜRKLER

I.GÖKTÜRK 
DEVLETİ

II.GÖKTÜRK 
(KUTLUK) 
DEVLETİ

UYGURLAR
DİĞER TÜRK 

DEVLETLERİ VE 
TOLULUKLARI

Avarlar             
Bulgarlar     
Macarlar            

Peçenekler    

Kıpçaklar

Uzlar

Karluklar

Hazarlar

Kırgızlar

Başkırtlar

Sabirler

Türgeşler

Kimekler

2

Kırmızı renkli olan kavimler Avrupa’ya göç eden kavimler



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
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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. Kardeşi Ho-

hanyeh’in Çin himayesine girme teklifini 

kabul etmeyen Çi-Çi ayrılarak  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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KAVİMLER GÖÇÜ (375)

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. 6



FEODALİTE 
REJİMİ

Soylular 
Din Adamları 

(Rahipler)

Burjuvaziler 
(Esnaf ve 
Tüccarlar)

Köylüler

Serbest 
Köylüler

Serfler

Köleler
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AVRUPA HUN DEVLETİ 

(375-469)

Balamir

Avrupa’ya 

geldiklerinde 

başlarında olan 

hükümdar.

Uldız

Bizans’ı baskı 

altına alıp Batı 

Roma’ya yardım 

etme siyasetini 

belirleyen 

hükümdar

Karaton Rua

422 yılında Rua, 

Doğu Roma 

entrikalarını

etkisiz hâle 

getirmek için 

Balkan seferine 

çıkmış ve Doğu

Roma’yı vergiye 

bağlamıştır.

Attila

1-Margos 
Antlaşması

2-Balkan Seferi

Anatolyus Barışı

3-Galya seferi ve 

Katalanum

(Mavriyakus) Savaşı

4-Batı  Roma seferi

İlek, 
Dengizik, 

İrnek

Bu 

dönemlerde 

yıkılma 

sürecine 

girmiş ve 

devlet 

yıkılmıştır.
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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)

11



II.KÖTÜRK 
DEVLETİ

(682-744)

İlteriş (682-692)

Kapgan Kağan 
(692-716)

Bilge Kağan      
(716-734)

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.
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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. 

Maniheizm’in etkisiyle 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. Kırgızlar tarafından 

yıkıldıktan sonra ikiye ayrılmışlardır.

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



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.

www.tariheglencesi.com



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  

yenilen 

Hazarlara 

karıştılar.

Türgeşler

Araplarla 

mücadele 

ederek 

Mavrraün-

nehirin

Araplaşma-

sını önlediler.

Kimekler

XIII.yüzyılda

Harezmşahların

egemenliği 

altına 

girmişlerdir..

www.tariheglencesi.com



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

www.tariheglencesi.com

Kotuz: Genellikle hükümdarların başına 

taktığı, bir topluluğun başındaki insan 

olduğunu belirten hayvan tüyüdür.

TUĞ



İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

DEVLET YÖNETİMİ

Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır.

Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi.

Hakanın yetkileri "Kurultay" denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı. Devlet, hanedanın 

ortak malı kabul edilirdi.

UYARI : Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. İslamiyet 

öncesinde kurulan Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarına rastlanmaz.

Genelde, sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları yani töreler baskındır.

Devlet yapısında töreyi uygulayan adalet teşkilatının başı hükümdardır.

Töre hükümleri ile çok ağır cezalar verildiği görülmüştür.Mete Han tarafından kurulan ordu, 

Türk Kara Kuvvetleri'nin temeli olarak kabul edilmiş ve Çin, Moğol, İran, Bizans ve Roma'yı da 

etkilemiştir.
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İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE 

KÜLTÜR VE MEDENİYET

DİN VE İNANIŞ

Tek bir tanrının varlığına inanılmış, Tanrı'ya 

"tengri" adı verilmişti.

Bu tanrı Gök tanrı olarak da 

bilinmekteydi.UYARI : İslamiyet öncesi 

Türklerde görülen tek Tanrı inancı, 

İslamiyet'in kabul edilmesinde etkili 

olmuştur. Bu Türklerde öldükten sonra 

yaşama inanılır, mezarlara Balbal'lar dikilirdi. 

(Balbal, öldürülen düşman sayısı kadar 

dikilirdi.)

SOSYAL VE İKTİSADİ HAYAT

Bozkır kültürünün bir sonucu olarak 

göçebe ve yarı göçebe bir hayat 

sürmüşlerdir.

Göçebe hayatın bir sonucu olarak 

hayvancılık zorunlu geçim kaynağı 

olmuştur.

Bununla birlikte balıkçılık, tarım ve 

yağmacılık da ekonomik hayatta önemli 

yer almıştır.
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İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE 

KÜLTÜR VE MEDENİYET

YAZI, DİL VE EDEBİYAT

Türklerde görülen en eski dil Göktürkçe ve 

alfabe olarak da Göktürk alfabesidir.

VII. yüzyılda Göktürkler tarafından Göktürk 

alfabesi ile yazılan Orhun kitabeleri bilinen en 

eski Türk yazıtları olarak kabul edilir.

Uygurlar da Uygur alfabesini kullanmışlar 

ayrıca hareketli harfleri bulmuş ve matbaayı 

kullanmışlardır. En önemli edebi eserler 

destanlardır.

BİLİM VE SANAT

Oniki hayvanlı Türk takvimini meydana 

getirmişlerdir.

Bilim adamlarından meydana gelen ve 

Keneş Meclisi adı verilen bir meclisi 

meydana getirmişlerdir.

Göçebe hayat sürdükleri için taşınabilir 

sanat eserleri olarak kemer, kılıç, at 

koşumu gibi el sanatları ile uğraşmışlardır.

Uygurlar döneminde Maniheist mabetler 

yapılmış, mezar anıtları ve saray yapılarına 

da rastlanmıştır.
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