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ARİF ÖZBEYLİ



TÜRKLERİN TARİH 

SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE 

İLK TÜRK DEVLETLERİ



1-Türk adının anlamı

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. 

A-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları



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.

Güç, kuvvet ve güçlü, kuvvetli anlamlarına gelir.

Siyasi bir ad olarak ilk defa Göktürkler kullanmıştır.



2012-ORTAÖĞRETİM



 Cevap: C



2-Türklerin ilk ana yurdu

Altay-Sayan dağlarının

kuzeybatısı, Tanrı

dağlarının kuzeyi, Aral 

gölü çevresi ve Hazar

denizinin doğusu Türklerin 

ilk anayurdudur.

Altay Dağları



3-Göçlerin Sebepleri ve Türklerin 
tarih boyunca yaşadıkları bölgeler

Türkler Orta Asya’dan iklim

şartlarının elverişsiz hale

gelmesi,kuraklık, hızlı nüfus artışı

ve otlakların dar gelmesi ,soydaş ve

yabancı kavimlerle mücadele ve

yeni ülkeler fethetme arzusuyla

başka bölgelere göç etmişlerdir.

Tanrı Dağları



Milattan önce Çin, İran üzerinden

Mezopotamya, Anadolu, Ege böl-

gesine ve Hindistan’a kadar göç 

etmişlerdir.



İLK TÜRK 
DEVLETLERİ

ASYA (BÜYÜK) 
HUN DEVLETİ

AVRUPA 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

Akrostiş:            A-AGU
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Kırmızı renkli olan kavimler Avrupa’ya göç eden kavimler



 Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyinde önemli uygarlık kuran 

topluluklardan biri de İskitlerdir. İskitler, MÖ. VII.ile MÖ. II. yüzyıllar 

arasında yaşamışlardır. 

Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu İskitler(Sakalar)’dir. Önceleri Hazar 

denizi ile Tanrı dağları arasında ki geniş topraklarda yaşarken, M.Ö VI.yüzyılda 

Karadeniz’in kuzeyine gelmişler,Tuna nehrine ve Macar ovalarına kadar 

yayılmışlardır. İskitler atlı göçebe bir kavimdi. Ekonomileri tarım ve hayvancılığa 

dayanıyordu. Sanat eserlerinde hayvan üslubu görülmektedir. İskitler M.S II. 

yüzyılda diğer kavimlere karışarak kaybolmuşlardır.
www.tariheglencesi.com



www.tariheglencesi.com

İskit-Pers Savaşları 

İskitlerin Alp Er 

Tunga Destanına, 

İranlıların Şehname

destanlarına konu 

olmuştur.





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.

16



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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2016-KPSS ORTAÖĞRETİM



Cevap: D



2012-ORTAÖĞRETİM



Cevap: A



Çin Seddi





 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)



 Not:Hunlar,tarihte ilk defa Türkleri bir bayrak

altında topladılar.

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

 EĞER MEJESTELERİ BENİM VE HUNLARI-MIN 

ÇİN SEDDİNE YAKLAŞMALARINI İS-

TEMİYORLARSA,ELÇİMİN ORAYA GELİ-ŞİNE 

KADAR GERİ ÇEKİLMELERİ LAZIMDIR.

Mao-dun(Mete)’nin Çin imparatoruna yazdığı

mektuptan



 KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN (BATI) 

DEVLETİ 

Kavimler göçü

Hunların IV. Yüzyılda İtil(Volga)’in 

batısına geçerek  Karadeniz’in kuze-

yine gelmeleri,bu bölgede bir göç hare-

ketini başlatmıştır. 375 yılında başlayıp 

yaklaşık yüzyıl süren bu gelişmelere 

Kavimler Göçü denir.



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 Hristiyanlık

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 Av-

rupa’yı etkilemişlerdir. 



FEODALİTE 
REJİMİ

Soylular 
Din 

Adamları 
(Rahipler)

Burjuvaziler 
(Esnaf ve 
Tüccarlar)

Köylüler

Serbest 
Köylüler

Serfler

Köleler

29



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.

www.tariheglencesi.com





AVRUPA HUN 
DEVLETİ 

(375-469)

Balamir

Avrupa’ya 
geldiklerind
e başlarında 

olan 
hükümdar.

Uldız

Bizans’ı baskı 
altına alıp 

Batı Roma’ya 
yardım etme 

siyasetini 
belirleyen 
hükümdar

Karaton Attila

1-Margos Antlaşması

2-Balkan Seferi

Anatolyus Barışı

3-Galya seferi ve Katalanum (Mavriyakus) 
Savaşı

4-Batı  Roma seferi

Roma’nın Hıristiyan dünyası için kutsal bir 
merkez olması Batı Roma’nın gücünü 

kırdığına inanması

Doğu’da bir tehlike olarak gördüğü Sasani 
Devleti üzerine sefere çıkmak istemesidir.

İlek,

Dengizik,

İrnek

Bu dönemlerde 
yıkılma 

sürecine girmiş 
ve devlet 
yıkılmıştır.
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Cevap: D



GÖKTÜRKLER(552-659)(681-745)





Türk adıyla kurulan ilk Türk 

devletidir.

En eski yazılı kaynaklar bunlardan 

kalıştır.

Hunlardan sonra Türkleri ikinci defa 

bir bayrak altında toplamışlardır.



I.KÖKTÜRK DEVLETİ 
(552-659)

İstemi 
Yabgu

(552-576)

Bumin Kağan 
(552-553)

Mukan Kağan 

(553-572)

1- Avarları ortan 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.



2016-KPSS-LİSANS



Cevap: A



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)



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)



 İç çekişmeler ve Çin’in kışkırtmalarıyla 582 

yılında ikiye ayrıldılar.

 Doğu Göktürkleri 630, Batı Göktürkleri 659 

yılında Çinliler tarafından yıkıldı.

 Kutluk (İl-Teriş) Kağan 681 yılında II. Göktürk 

Devletini Çin egemenliğinden kurtularak 

kurmuştur.





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.



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.



 2012-ÖNLİSANS



Cevap: D



Nezaket insana para 

kazandırmaz, ama her şeyi satın 

alır. Montaigne



UYGURLAR(745-840)





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.



UYGURLARIN İKİYE AYRILMASI

Mani dininin etkisi, Çin’in olumsuz etkisi, ağır kış 
şartları dolayısıyla 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.



 1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların 

matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına 

bir kanıt olduğu  savunulabilir?

 A) Tahtadan yapılmış harfler

 B) Çeviri eserler

 C) 18 harften oluşan alfabe

 D) Taş üzerine yazılmış kitabeler

 E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler

2008-ORT



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.



Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları



Diğer Türk Devletleri 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. Franklar tarafından yıkıldılar. (805)



 Türgişler (659-766), Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk 

boylarını bir araya  getirerek devletlerini kurdular.  

Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya’da 

hâkimiyet kurmasını engellemiştir. Kendi adlarına para 

bastırmışlardır. Soğd alfabesinden yararlanarak bir Türk 

alfabesi yaptılar. Karluklar tarafından yıkıldılar(750).



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. Manas 

destanı Kırgızlara aittir.



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.



2009-2



Cevap: E



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.



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.



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. Günümüzde Türkmenistan, İran, 

Irak, Suriye, Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan 

Türklerin ataları Oğuzlardır.



Macarlar

 IX.yüzyılda Ural ve İtil bölgesinden 

bugünkü yurtlarına geldiler.

 Balkanların Germenleşmesini önlediler.

 Hıristiyanlığı kabul ederek benliklerini 

yitirdiler.



Peçenekler

 X.yüzyılda Balkanlara geldiler.

 Bizans’la yapılan mücadelelerle 

zayıfladılar.

 Malazgirt savaşında Selçuklu tarafına 

geçtiler.



 VI.yüzyılda Kafkasya’da devlet kurdular.

 Sibirya’ya ismini verdiler.

 558 yılında Avarlara yenilerek güçlerini 

kaybettiler. Hazarlara karıştılar.

Sibirler(Sabirler)



Akhunlar(Eftalitler)

 Batı Afganistan’da kurulmuştur.

 Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hunların bir 

kolu tarafından kurulmuştur(350-360).

 Göktürkler ve Sasaniler tarafından 

yıkıldılar(557).



Kıpçaklar(Kumanlar)

 XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar.

 Bizans Peçeneklere karşı Kıpçakları kullanmıştır.

 1239’da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar.

 Ruslarla mücadeleleri Rusların İgor destanının 

oluşmasına,Oğuzlarla müca-deleleri Dede 

Korkut hikayelerine konu olmuştur.



Başkırtlar

 Uralların güneyinde yaşayan Başkırtlar, IV.

Yüzyılda Hunlara, V.-IX. yüzyıllar arasında 

çeşitli Türk boylarına bağlandılar.

 XIII. yüzyılda Moğol egemenliğine girdiler ve 

İslamiyet’i kabul ettiler.



 Altınorda Devleti’nin yıkılmasından sonra bir 

kısmı Nogay Hanlığı’nın bir kısmı da 

Şeybanilerin hakimiyeti altına girdiler. .XVII. 

yüzyılda Rus egemenliği altına girdiler.1917 

Sovyet devriminden sonra özel bir yönetim 

oluşturdular.



Kimekler(Yimekler)

 İrtiş ırmağının orta bölgesinde yaşadılar. 

Hayvancılık ve avcılıkla geçindiler.

 XII.yüzyılda Harzemşahların yönetimi altına 

girdiler.

İL GİDER,TÖRE KALIR 



www.tariheglencesi.com



Affetmek ve unutmak iyilerin 

intikamıdır.

Schiller



İlim müslümanın yitik malıdır, 

nerede bulursa alsın.

Hz.Muhammed (S.A.V.)



DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

Avarlar

İstanbul’u 
kuşattılar

Bulgarlar

Zamanla 
Hıristiyanlığı 
kabul ederek 
benliklerini 
kaybettiler

Macarlar

Balkanların 
Cermenleş-

mesini 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

ni
kurdular.. 

Manas 
destanı bu 
boya aittir.

Başkırtlar

XIII.yüzyıl
da Moğol 

egemenliğ
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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 2.

 I. Bulgarlar

 II. Macarlar

 III. Göktürkler

 Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri 

Hristiyanlığı kabul etmiştir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

 2008-ORTÖĞRT



Cevap: C 



Altın Elbiseli Adam          Pazırık Halısı



 Tarihte bilinen ilk Türk Devleti’dir.

 En ünlü hükümdarı Ma’dun’dur.

 Bütün Türk boylarını bir bayrak altın-da 

toplamıştır.

 Çinle siyasi ve ekonomik münasebet-ler

kurmuşlardır.

 Yıkılmalarında Çinli prenseslerle ya-pılan siyasi 

evlilikler dolayısıyla Çin’in etkisinin artması ve 

İpek Yolu’nun kaybedimesi etkili olmuştur.



Asya (Büyük) 
Hun Devleti



 Onlu sisteme dayalı ilk askeri teşkilatı 

kurmuştur.

 Bütün Türk boylarını bir bayrak altında 

toplamıştır.

 İpek Yolu’nun kontrolünü almış ve Çin’i 

vergiye bağlamıştır.



Ma’dun (Mete)



 Kavimler Göçü’nden sonra kurulmuştur.

 Attila zamanında Bizans vergiye 

bağlanmış,daha sonra Batı Roma etkisiz 

hale getirilmiştir.

 Kültürel ve askeri açıdan Avrupa’yı 

etkilemiştir. 



Avrupa(Batı) 
Hun Devleti



 Avar Devleti yıkılarak kurulmuştur.

 Ülke doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak 

yönetilmiştir.

 Çin,Bizans,Sasani ve Akhunlarla siyasi 

münasebetlerde bulunmuştur.

 Siyasi münasebetlerinde İpek Yolu’nun büyük 

önemi vardır.

 Önce ikiye ayrılmışlar ve Çinliler tarafından 

yıkılmışlardır.



I.Göktürk

Devleti



 Çin egemenliğinden kurtulunarak Kutluk 

(İlteriş) Kağan tarafından kurulmuştur.

 Çin’e karşı barış siyaseti izlenerek ticaret 

geliştirildi.

 Orhun kitabeleri dikilmiştir.

 Basmil,Karluk ve Uygurlar tarafından 

yıkılmıştır.



II.Göktürk 
(Kutluk) Devleti



 Kutluk Bilge Kül Kağan tarafın-dan 

kurulmuştur.

 Mani dinini kabul ettiler.Bu dinin etkisiyle 

yerleşik hayata geçtiler ve zamanla savaşçı 

özelliklerini kaybettiler.

 Kırgızlar tarafından yıkıldılar.



Uygurlar



 Orta Asya’da IV.yüzyılda kurduk-ları

devletlerini Göktürkler yıkmış-tır.

 Macaristan ve Romanya merkez olmak 

üzere Orta Avrupa’da yeni bir devlet 

kurdular.

 Sasanilerle anlaşarak İstanbul’u kuşattılar.

 Franklar tarafından yıkıldılar (805).



Avarlar



 Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve İtil olmak 

üzere ikiye ayrıldılar.

 Tuna’ya gelenler zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek 

ve Slavlara karışarak benliklerini yitirdiler.

 İtil kolu Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyet’i 

kabul etti.

 Batu Han zamanında Moğollar tarafından yıkıldılar.

 Kazan Türkleri adıyla bilinirler.



Bulgarlar



 Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk boylarını bir 

araya getirerek devletlerini kurdular.

 Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir

bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi

saldırılarına karşı korudular. Böylece Orta Asya’nın 

Araplaşmasını önlediler.

 Soğd alfabesinden yararlanarak bir Türk alfabesi 

yaptılar.

 Karluklar tarafından yıkıldılar. 



Türgişler



 Uygurlar ve Basmillerle Kutluk (II.Göktürk) 

Devleti’nin yıkılmasında etkili oldular.

 Talas Savaşı’nda Müslüman Arapların yanında yer 

alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini önlediler.

 İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur.

 İlk Türk-İslam Devleti Karahanlıların kurulmasında 

etkili oldular.



Karluklar



 IX.yüzyılda Ural ve İtil bölgesin-den 

bugünkü yurtlarına geldiler.

 Balkanların Germenleşmesini önlediler.

 Hıristiyanlığı kabul ederek benliklerini 

yitirdiler.



Macarlar



 XI.yüzyılda Tuna boylarına ve Balkanlara 

kadar ulaştılar.

 Selçuklular ve Osmanlıların kuruluşunda etkili 

oldular.

 Günümüzde Türkmenistan, Irak, Suriye, İran, 

Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs ve Balkanlarda 

yaşayan Türklerin atalarıdır.



Oğuzlar



 XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar.

 Bizanslılar tarafından Peçeneklere karşı 

kullanıldılar.

 1239’da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar.

 Ruslarla mücadeleleri İgor destanının, 

Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut 

Hikayelerine konu olmuştur.



Kıpçaklar 
(Kumanlar) 



 Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı 

belgeleridir.

 Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.

 Devletin ve halkın karşılıklı görevlerini 

belirtir.

 Türk kültürü ve medeniyeti hakkında bilgi 

verir.

 Sosyal devlet anlayışından bahseder.



Orhun Kitabeleri



 Uygurların yerleşik hayata geçmelerine yol 

açtı.

 Edebiyat,sanat,bilim ve mimarinin 

gelişmesine yol açtı.

 Hayvancılığın yerini tarım ve ticaret aldı.



Mani dininin 
kabulü



 Türk inancına göre hükümdarlara yönetme 

yetkisi Gök Tanrı tarafından veriliyordu.Buna 

kut deniyordu.

 Kurultay önemli konuları görüşen meclisti.

 Hükümdarın eşi Hatun’da devlet işlerinde 

önemli rol oynamıştır.

 Ülke,hanedanın ortak malı olduğu için taht 

kavgaları çok olurdu.



Devlet Yönetimi



 Çinden başlayarak Suriye ve Anadolu’ya 

kadar uzanıyordu.

 Hakimiyeti için Çin ve Türk devletleri 

arasında rekabet olmuştur.



İpek Yolu



 Türklerle ilişkileri  Hz. Ömer zamanında 

başlamıştır.

 Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Türklerin 

desteğini almışlardır.

 Maveraünnehir’e hakim olabilmek için 

Türgişlerle mücadele etmişlerdir.



Araplar



 Akhunların kurulması ile Türklerle ilişkileri 

başlamıştır.

 Göktürklerle anlaşarak Akhunları

yıkmışlardır.

 İpek Yolu sebebiyle Göktürk-lerle araları 

açılmıştır.



Sasaniler



 Asya Hunlarının egemenliği altında 

yaşamışlardır.

 Uygurlardan geniş oranda 

etkilenmişlerdir.

 Bazı bölgelerde Türklere karışarak 

Türkleşmişlerdir.



Moğollar


