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2 Tarihin Özü

Tarih ve Zaman

        TARİH                           VE   ZAMAN

Tarih, geçmişi incelediği için deney ve gözlem yöntemini kullana-
maz. Tarih, ancak kaynaklara dayalı olarak yazılır. Geçmişten 
günümüze gelen her türlü belgeye “kaynak” denir. Kaynaklar 
önce kendi içinde “Birinci Elden Kaynaklar” ve “İkinci Elden 
Kaynaklar” olmak üzere ikiye ayrılır.

Birinci Elden Kaynaklar

Tarihi olayın geçtiği 
döneme ait belgeler ve 
bulgulardır.

 İkinci Elden Kaynaklar

Tarihi olayın geçtiği döneme yakın 
ya da o dönemin kaynaklarından 
yararlanarak meydana getirilen 
eserlerdir.

“Birinci Elden Kaynaklar” ve “İkinci Elden Kaynaklar” da niteliğine 
göre “Yazılı, Sözlü, Gerçek Eşya ve Nesneler, Sesli ve Görüntü 
Kaynaklar” olmak üzere 4 grupta toplanır.

YAZILI KAYNAKLAR
–	Kitabeler	 –	Tabletler
–	Kitaplar	 –	Paralar
–	Mühürler	 –	Fermanlar
–	Antlaşma	metinleri	vb.	

         
GERÇEK EŞYA VE NESNELER

–	Arkeolojik	buluntular	 –	Mezarlar
–	Fosiller	 	 	 	 –	Heykeller
–	Mağara	resimleri	 	 –	Silahlar	vb.
–	Araç	-	gereçler	

SÖZLÜ KAYNAKLAR

–	Destanlar	 –	Efsaneler	
–	Mitler	 	 –	Şiirler	vb.	

         
SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYNAKLAR

–	Filmler		 	 	 –	Fotoğraflar
–	CD	ve		DVD’ler	 	 –	Resimler	vb.	

Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle 

olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını; yer ve zaman göstererek, 

belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) bir şekilde ve neden-so-

nuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir. 

TARİH NEDİR?

TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER

TARİH ÖÐRENMENİN YARARLARI

TARİHİN KAYNAKLARI

 � Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceler. Bu nedenle tarihi 
olaylar tekrarlanamaz, gözlemi ve deneyi yapılamaz.

! Tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliktir.

 � Tarihi bilgiler kesin değildir. Bulunacak her yeni belge, mevcut 
bilgileri güçlendirebilir veya değiştirebilir.

 � Tarih, belgelere dayalı olarak yazılır.

 � Tarihi olayların yeri ve zamanı belli olmalıdır.

! Tarih bu özelliği bakımından edebiyattan ayrılır.

 � Tarihi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi vardır.

 � Tarih, toplumları çok yönlü etkileyen, uygarlığa katkısı olan ki-
şi ve olayları konu alır.

 � Tarihi olaylar, tarafsız (objektif) bir şekilde incelenmelidir.

 �  Tarihi olaylar değerlendirilirken, olayın gerçekleştiği dönemin 
koşulları dikkate alınmalıdır. Geçmiş, günümüz değer yargıları-
nı kullanmadan, kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilme-
lidir. Bunun için geçmişte yaşamış insanların durumlarını, on-
ların gözüyle anlamaya (tarihsel empati yapmaya) çalışmalıyız.

 � Tarihî bilgi kanıtlara dayalı olmasının yanı sıra tarihçilerin de-
ğerlendirme ve yorumlarını da içerir. Aynı tarihsel olayı, fark-
lı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmek,  farklı yorumlara ne-
den olur.

1. İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirir.

2. İnsanların kültür seviyelerini yükseltir.

3. Günümüz olaylarının  daha iyi anlaşılmasını ve  gelecekle ilgili 
daha sağlıklı planlar yapılmasını sağlar.

4. Empati yeteneğini geliştirir. 

5. Olaylara geniş açıdan bakarak, yapıcı, hoşgörülü ve yararlı ol-
mayı öğretir.

6. İnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanında barış içinde ya-
şama fikrini güçlendirir.

7. Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerde temel değerle-
rin oluşmasına katkıda bulunur.

8. Araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi 
kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile de-
ğişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerileri kazanmayı 
sağlar. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi tarih ancak kaynaklara dayalı ola-

rak yazılır. Tarihçi ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara tek başına ula-

şamaz; ulaşsa bile tüm kaynakları inceleyemez. Bunun için de 

araştırmalarında başka bilim dallarından yardım alır. Dolayısıyla 

bu yardımlaşmanın amacı istenilen kaynaklara ulaşmak ve ula-

şılan kaynaklar hakkında daha detaylı bilgi elde etmeye yönelik-

tir. Tarihçinin yardım alacağı bilimler incelediği alana göre çeşit-

lilik gösterir. Fakat en çok yardım alınan  bilimler aşağıdakilerdir:

Arkeoloji

Kazı	bilimi

Coğrafya

Yer	bilimi

Kronoloji

Zaman  
bilimi

Geneoloji

Soy	kütüklerini	
inceleyen	bilim	

Antropoloji

İnsan	ırkının	oluşumunu	ve	kültürlerin	ge-
lişimini	 inceleyen	 bilim	 (Fosilleri	 incele-
yen	alt	dalına	Paleantropoloji	denir.)

Etnografya

Toplulukların	kültürlerini	
inceleyen	bilim

Nümizmatik 
(Meskûkat)

Eski	paraları	 
inceleyen	bilim

Diplomatik

Siyasi	belgeleri	
inceleyen	bilim

Toponomi

Yer	 isimlerini	 inceleyen	 bilim	 (Ayrı-
ca	 insan	 isimlerini	 Antroponomi,	 özel	
isimleri	Onomastik	inceler.)	

Paleografya

Yazı	bilimi

Filoloji

Dil	bilimi

Epigrafya

Kitabe	 
bilimi

Heraldik

Armaları	inceleyen	
bilim

Kimya (Karbon 14)

Tarihi	 belgelerin	 orijinalliğini	 ve	
yaşlarını	 belirlemede	 tarihe	 yar-
dımcı	olan	bilim

• Birinci elden kaynaklar yaşandığı dönem hakkında daha detaylı 
bilgi verdiği için ikinci elden kaynaklara göre daha önemlidir. Bi-
rinci elden kaynaklar içinde ise yazılı kaynaklar daha önemlidir. 

• Yazılı kaynaklar daha detaylı ve doğru bilgiler sağlar.  

• Tarih, yazının bulunuşuyla başlar. Tarih Öncesi Çağlarda yazılı kay-
nağa rastlanmaz. 

UYARI

Unutulmamalıdır ki geçmişteki insan neyse, bugünkü insan da aynı-
dır. Dolayısıyla geçmişteki insan ve insan davranışlarını bilmek, 
bugünün insanını anlama konusunda bize mükemmel bir donanım 
kazandırır.

UYARI

 Tarihçi, yaptığı araştırmanın niteliğine göre; edebiyat, felsefe, sos-
yoloji, iktisat, istatistik, hukuk ve sanat tarihi gibi bilimlerden de 
yardım alabilir.

NOT
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Tarih ve Zaman

        TARİH                           VE   ZAMAN

TARİHİN KONUSU

TARİHİN BÖLÜMLERİ

TARİHİN DEVİRLERİ

Tarihin konusu, insanların geçmişteki faaliyetleri ve bıraktıkları 
eserlerdir. Bunlar Tarihî eser, Tarihî vaka (olay) ve Tarihî vakıa 
(olgu) olmak üzere 3 başlıkta toplanır.

Tarihî eser

Örnek:	Selimiye	Camii

Tarihî  vaka (olay)

Örnek:	Malazgirt	Savaşı

Tarihî  vakıa (olgu)

Örnek:		Anadolu’nun	
Türkleşmesi

Yazılış Şekline Göre

 � Hikayeci Tarih 
 � Öğretici (Pragmatik) Tarih
 � Kronik Tarih
 � Araştırmacı

Zamana Göre

 � Cilalı Taş Devri Tarihi

 � İlk Çağ Tarihi

 � XX. Yüzyıl Tarihi vb.

Mekana Göre

 � Türkiye Tarihi

 � Avrupa Tarihi

 � Orta Asya Tarihi vb. 

Konuya Göre

 � Sanat Tarihi

 � Dinler Tarihi

 � Bilim Tarihi vb. 

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

a) Taş Devri

 1.  Eski (Yontma) Taş Devri 
(Paleolitik)

	 	 (MÖ	600.000	–	10.000)

 2.  Orta Taş Devri  
(Mezolitik)

	 	 (MÖ	10.000	–	8000)

 3.  Yeni (Cilalı) Taş Devri 
(Neolitik)

	 	 (MÖ	8000	–	5500)

b)  Maden Devri

	 (MÖ	5500	-	MÖ	3200)

 1.	Bakır	Devri	(Kalkolitik)

 2.	Tunç	Devri

 3.	Demir	Devri

TARİH DEVİRLERİ

a) İlk Çağ (MÖ 3200 - MS.375)

 •		Yazının	 bulunuşuyla	 başlar,	

Kavimler	Göçü	ile	sona	erer.

b) Orta Çağ (375 - 1453) 

 •		Kavimler	 Göçü	 ile	 başlar,	

İstanbul’un	 fethi	 ile	 sona	

erer.

c) Yeni Çağ (1453 - 1789)

	 •		İstanbul’un	 fethi	 ile	 başlar,	

Fransız	İhtilali	ile	sona	erer.

d) Yakın Çağ (1789 - ....)

 •		Fransız	 İhtilali	 ile	 başlar	 ve	

günümüzde	de	devam	eder.

İnsanların kontrolü dışında meydana gelen doğa olayları tarihin 
konusu değil; pozitif bilimlerin konusudur. Tarih, insanların geç-
mişteki faaliyetlerini inceleyen sosyal bir bilimdir.

UYARI

Tarihi devirlerin bu şekilde dönemlendirilmesi hem göreceli hem 
de Avrupa tarihi merkezlidir ve Türk tarihiyle de örtüşmemektedir. 
Oysa Türk tarihi; Avrupa milletlerinin tarihi gibi sınırları belirli bir 
coğrafyada değil, aynı zaman dilimi içerisinde değişik coğrafya-
larda meydana gelmiştir.

UYARI

 Tarihî vaka (olay): Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Belli bir yerde 
ve zamanda gerçekleşmiştir. Tekrarı yoktur. 

Tarihî vakıa (olgu): Benzer türdeki tarihî olayların uzun süreçte 
meydana gelen sonuçlarıdır. Genellik ve süreklilik gösterir. 

Örneğin Anadolu’nun Türkleşmesi, Malazgirt Savaşı ile başlamış; 
bu doğrultuda yapılan diğer savaşlar ve Anadolu’ya yapılan eser-
ler bu sürece katkıda bulunmuştur. 

NOT

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN KULLANDIÐI  
TAKVİMLER
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Güneş
İslamiyet’ten	 önceki	 Türk	 toplulukları	 tarafından	 kullanıl-
mıştır.	Türklerden	başka	Çinliler	ve	Tibetliler	tarafından	da	
kullanılmıştır.	Her	yıl	bir	hayvan	adıyla	anılmıştır.	

Ay

Hz.	 Muhammed’in	 Mekke’den	 Medine’ye	 hicretini	 [622]	
başlangıç	 yılı	 olarak	 esas	 almıştır.	Hz.	Ömer	Dönemi'nde	
hazırlanan	 bu	 takvim,	 İslam	 ve	 Türk	 –	 İslam	 devletleri	
tarafından	kullanılmıştır.

Güneş

Büyük	 Selçuklu	 Sultanı	 Melikşah	 tarafından	 Ömer	
Hayyam’a	 yaptırılmıştır.	 Başlangıç	 tarihi	 1079	 yılı	 kabul	
edilmiştir.
!	Selçuklularda	Hicri	ve	Celali	Takvim	beraber	kullanılmış-
tır.	

Güneş

Osmanlı	 Devleti’nde	 mali	 işlerde	 aksama	 olmaması	 için	
kullanılmıştır.	Başlangıç	yılı	olarak	Hicret	(622)	kabul	edil-
miştir.	 Tanzimat	 Döneminde	 son	 şekli	 verilen	 Rumi	
Takvim’de	1	Mart	yılbaşı	olarak	kabul	edilmiştir.
!	Osmanlılarda	Hicri	ve	Rumi	Takvim	beraber	kullanılmıştır.	

Güneş
Hz.	 İsa’nın	 doğumu	 başlangıç	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Bu	
takvim	 Türkiye’de	 1	Ocak	 1926’dan	 itibaren	 kullanılmaya	
başlanmıştır.

HİKÂYECİ TARİH

KRONİK TARİH 

ÖÐRETİCİ TARİH

ARAŞTIRMACI TARİH

Eski Yunan’da MÖ V. yüzyılda 
yaşamış olan Heredot’un yaz-
dığı tarih bu türün ilk örneği-
dir. Hikâyeci tarihte, hikâye ve 
efsanelerle dolu bilgiler nakle-
dilir. Yer ve zaman belirtilmek-
le birlikte sebep - sonuç ilişkisi 
üzerinde durulmaz. 

Tarihi olayların oluş sırasına 
göre sıralandığı tarih anlayışı-
dır. Hitit analları, Osmanlı ve-
kayinameleri, Rus kronikleri bu 
türün örnekleridir.  

Bu tarih yazıcılığının ilk tem-
silcisi, Eski Yunan’da yaşamış 
Tukidides’tir. Öğretici tarihte; 
topluma fayda sağlamak, top-
lumun milli ve ahlaki değerle-
rini geliştirmek amaçlanmıştır. 

XIX. yüzyılda doğmuş olan 
araştırmacı tarih anlayışında, 
tarihi olaylar kaynaklara dayalı 
olarak araştırılır ve başvurulan 
kaynaklar oluşturulan eserler-
de dipnot olarak belirtilir. Ayrı-
ca eserlerde, olayların gelişimi, 
yeri, zamanı, sebepleri, sonuç-
ları ve bunların arasındaki iliş-
kiler bir bütün olarak ele alınır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH YAZICILIÐI

TARÝHÝN YÖNTEMÝ
Tarihî bir olayın değerlendirilmesi ve sonuca ulaştırabilmesi için 
yapılan araştırma planına "yöntem" denir. Her bilim dalının ken-
dine özgü yöntemleri vardır. Tarih bilimi de kendine has bilimsel 
özellikleri ve yöntemleri olan sosyal bir bilim dalıdır. Tarih araştır-
macılığında sırasıyla aşağıdaki yöntemler kullanılır:

1. Kaynak arama (Tarama)

2.  Kaynakları sınıflandırma (Tasnif)

3. Kaynakları çözümleme (Tahlil)

4. Kaynakları eleştirme (Tenkit)

5.  Kaynakların sentezini yapma (Terkip)
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İnsanlığın İlk Dönemleri

– İn san la rın av cı lık ve 
top la yı cı lık tan üre ti ci li-
ğe ge çiş dö ne mi dir.

– Bu zul lar eri me ye baş-
la mış, dö ne min son la-
rı na doğ ru ateş dene-
tim altına alınmıştır.

– Dö ne min en öz gün bu-
lun tu la rı çak mak ta şın-
dan ya pıl mış, mik ro lit 
adı ve ri len ve gün de lik 
ya şam da kul la nıl ma ya 
yö ne lik kü çük araç ge-
reç ler dir.

 Ana do lu’da ki önem
li mer kez le ri: Göl ler 
Böl ge si’nde Ba ra diz, 
An ka ra Ma cun çay ve 
Sam sun Tek ke köy’dür.

Or ta Taş Dev ri 

(Me zo litik)

– Te mel ge çim kay na ğı 
av cı lık ve top la yı cı lık tır 
(Tü ke ti ci top lum).

– Ya şam ma ğa ra lar da 
ve ağaç ko vuk la rın da 
sür mek te dir.

– İn san lar gö çe be ya şa-
mak ta dır.

– Sa vun ma ve av lan ma 
amaç lı taş tan ve ke-
mik ten ke si ci alet ler 
ya pıl mış tır. 

– Te ker lek icat edil miş tir.

– Ma ğa ra du var la rı na re-
sim ler ya pıl mış tır (İlk 
sanatsal faaliyet).

– Dö ne min bü yük bir 
bö lü mü bu zul lar al tın-
da geç miş tir.

 Ana do lu’da ki önem
li mer kez le ri: An tal ya 
çev re sin de ki Ka ra in, 
Bel di bi ve Bel ba şı; İs-
tan bul’da ki Ya rım bur-
gaz ma ğa ra la rı dır.

✓ Ya rım bur gaz Ma ğa ra-
sı, Tür ki ye’de ki bi li nen 
en es ki yer le şim ye ri-
dir.

Es ki (Yontma) Taş 
Dev ri 

(Pa le oli tik)

– Ha va la rın ısın ma sıy la 
akar su ve göl ke nar la rın-
da yer le şim baş la mış tır.

– Yer le şik ya şam la be ra-
ber ta rım baş la mış tır.

– İlk köy ler ku rul muş tur.
– Hay van lar ev cil leş ti ril-

me ye baş lan mış tır.
– Yer le şik ya şa ma bağ lı 

ola rak özel mül ki yet an-
la yı şı doğ muş tur.

– Üre ti min ar tı şı so nu cu 
de ğiş-to kuş (ta kas) yo-
luy la ti ca ret baş la mış tır.

– İş gü cü ne du yu lan ih ti-
yaç kö le  li ği or ta ya çı kar-
mış tır.

– Bit ki lif le rin den ilk el bi se-
ler ya pıl mış tır.

– Kil den kap  ka cak ya pı mı 
se ra mik çi liği or ta ya çı-
kar mış tır.

 Bu dö nem le il gi li baş lı-
ca bu lun tu lar; men hir ve 
dol men adı ve ri len me-
zar lar dır. 

 Ana do lu’da ki önem li 
mer kez le ri: Di yar ba kır 
Ça yö nü, Kon ya Ça tal hö-
yük ve Şanlıurfa Göbek-
litepe’dir. 

✓ Ça yö nü; Tür ki ye ve Gü-
ney do ğu Av ru pa’da ta-
rım sal üre tim le il gi li en 
es ki yer le şim ye ri dir. Ça-
tal hö yük; in san lık ta ri hi-
nin ilk şe hir yer leş me si-
dir.

Ye ni (Cilalı) Taş Dev ri

(Ne oli tik)

– İn san la rın ilk keş fet tik le-
ri ve kul lan dık la rı ma den 
ba kır dır (Do ğa da bol 
bu lun du ğu ve ko lay iş-
len di ği için).

– Ba kır dan si lah lar ve 
gün de lik kul la nı ma yö-
ne lik kap ka cak ya pıl-
mış tır.

– Ma de nin in san ya şa mı-
na gir me siy le ta rım da 
be re ke ti sim ge le yen 
ma de ni hey kel ci k ler ya-
pıl ma ya baş lan mış tır.

 Ana do lu’da ki önem li 
mer kez le ri: Ço rum Ala-
ca hö yük, De niz li Bey-
cesul tan, Ça nak ka le 
Tru va ve Sam sun İkiz te-
pe’dir.

Ba kır Dev ri

(Kal ko li tik)

– Ba kır ve ka la yın ka-
rı şı mı so nu cu da ha 
da ya nık lı tunç el de 
edil miş tir.

– Şe hir dev let le ri ku rul-
muş tur.

– Şe hir le rin et ra fı ka le 
ve sur lar la çev ril miş-
tir.

– Sa ban, çöm lek-
çi çar kı ve do ku ma 
tez ga hı kul la nıl ma ya 
baş lan mış tır.

– Asur lu tü ccar lar ta-
ra fın dan Ana do lu’ya 
ya zı ge ti ril miş; böy-
le lik le Ana do lu’da 
ta ri hi de vir le re ge çil-
miş tir. 

✓ Ana do lu’da ilk ya zı lı 
bel ge ler, Kay se ri Kül-
te pe’de bu lun muş-
tur. 

Tunç Dev ri

MÖ 10.000 MÖ 8.000 MÖ 5.500

������� ������� ������ ������

TAŞ DEVRİ MADEN DEVRİ

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

  İNSANLIĞIN           İLK DÖNEMLERİ

Tarih Öncesi Devirlerde temelleri atılan insanlık tarihinin, gerçek inşacıları Antik Medeniyetlerdir (İlk Çağ Uygarlıkları). Bu 
medeniyetlerin birikimini Orta Çağ’da Müslüman bilim insanları yeni bir ruhla geliştireceklerdir. Akıl ve dinin oluşturduğu bu 
birikim, Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa’ya taşınacaktır. Bu birikimin Avrupa’ya taşınmasında Endülüs Emevileri de önem-
li bir rol üstlenecektir.

NOT
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İnsanlığın İlk Dönemleri

– Şe hir dev let le ri nin ya-
nın da mer ke zi kral lık lar 
or ta ya çık mış tır.

– İm pa ra tor luk lar ku rul ma-
ya baş lan mış tır. 

✓ Ça ğın bü yük bir bö lü mü-
ne dam ga sı nı vu ran Ro-
ma İm pa ra tor lu ğu’dur.

– Ko lo ni ti ca re ti (koloni-
zasyon faaliyetleri) yay-
gın laş mış tır.

– İpek Yo lu, Ba ha rat Yo lu 
ve Kral Yo lu önem li ti ca-
ret yol la rı ola rak or ta ya 
çık mış tır.

– Tek tan rı lı din ler (Mu se-
vi lik, Hris ti yan lık) or ta ya 
çık mış tır.

İlk Çağ

– De mi rin kul la nıl ma sıy-
la da ha da ya nık lı alet-
ler ve si lah lar ya pıl mış-
tır.

– Dö ne min son la rı na 
doğ ru ya zı bu lun muş-
tur.

 Ana do lu’da ki  önem
li mer kez le ri: Bur dur 
Ha cı lar, Yoz gat Ali şar, 
Ço rum Ala ca hö yük ve 
Ça nak ka le Tru va’dır.

✓ Her toplumun yazıyı 
kullanması aynı dö-
neme rastlamamıştır. 
Yazıyı kullanmaya 
başlayan toplumlar İlk 
Çağ’a girerken yazıyı 
kullanmayanlar Tarih 
Öncesi dönemi yaşa-
maya devam etmiştir.

De mir Dev ri

– Av ru pa’da de re bey lik 
(fe oda li te) re ji mi ve sko-
las tik dü şün ce güç len-
miş tir.

– Sı nıf lı top lum ya pı sı (kö-
le lik) yay gın laş mış tır.

– İs la mi yet doğ muş tur.
– Haç lı Se fer le ri düzenlen-

miştir.
– Ko lo ni ti ca re ti ge liş miş tir.
– İn gil te re’de 1215’te 

Mag na Car ta ilan edi le-
rek kra lın yet ki le ri sı nır-
lan dı rıl mış tır.

Or ta Çağ

– De re bey lik ler yı kıl mış, 
mer ke zi kral lık lar güç-
len miş tir.

– Coğ ra fi Ke şif ler so nu-
cu ye ni ti ca ret yol la rı 
bu lun muş tur.

– Rö ne sans ve Re form 
ha re ket le ri so nu cun-
da sko las tik dü şün ce 
yı kıl mış, “Ay dın lan ma 
Ça ğı” baş la mış tır.

– Sö mür ge im pa ra tor-
luk la rı ku rul muş tur.

Ye ni Çağ

– Fran sız Dev ri mi son-
ra sı mil li yet çi lik, eşit-
lik ve de mok ra si 
dü şün ce le ri yay gın-
laş mış tır.

– İm pa ra tor luk lar da ğıl-
ma ya, ulus dev let ler 
ço ğal ma ya baş la mış-
tır.

– Sa na yi Dev ri mi son-
ra sı sö mür ge re ka be-
ti art mış tır.

– 1830 - 1848 Dev rim-
le ri son ra sı li be ral 
de mok ra si ler ve sen-
di kal hak lar güç len-
miş tir.

– ABD ku rul muş tur.

– Al man ve İtal yan si ya-
si bir lik leri ta mam lan-
mış tır.

– I. ve II. Dün ya Sa vaş-
la rı çık mış tır.

Ya kın Çağ

MÖ 3.200

Yazının 
bulunması

Hz. İsa'nın 
doğumu

Kavimler 
Göçü

İstanbul'un Fethi Fransız Devrimi

3750 1453 1789

TARİHİ DEVİRLER

ORTA ÇAĞ MODERN DÜNYA

��� ���

  İNSANLIĞIN           İLK DÖNEMLERİ

İlk ve Orta Çağların değerleri ve felsefesi Batı top-
lumlarında 17. yüzyıldan itibaren önemini yitirme-
ye başlamıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise pozitiviz-
min etkisiyle yerini modernizme bırakmıştır. Doğu 
toplumlarında ise bu durum daha farklıdır. Doğu 
toplumlarında Eski Çağların birikimi, varlığını ba-
zı alanlarda uzun yıllar korumayı başarmıştır. Örne-
ğin Eski Çağlarda gelişen Çin tıbbı ve akupunktur 
tedavisi, masajla tedavi, yoga terapileri, hacamat 
yöntemi bugün bile varlığını korumaktadır.

NOT

Eski Çağların genelinde bilim, kültür ve sanatın 
şekillenmesinde dini inançlar büyük rol oynamış-
tır. Bu durum en çok mimari ve heykel sanatında 
kendini göstermiştir. Yaratan ve/veya tanrılar adına 
düzenlenen etkinlikler (Yunanlıların Tanrıları adına 
düzenledikleri olimpiyatlar, Cahiliye Dönemi Arap-
larının putlar için düzenledikleri etkinlikler vb.) kül-
türel etkileşimi artırmıştır. Avrupa’da yaşanan Akıl 
ve Aydınlanma Çağı ile beraber dinin bilim, kültür 
ve sanat alanındaki rolü azalmıştır. Bu azalma mo-
dern dönemde daha da belirgin hale gelmiştir.

NOT

	 	 										İNSANLIĞIN			 	 	 İLK	DÖNEMLERİ
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İnsanlığın İlk Dönemleri
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HABEŞİSTAN

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

RO MA UY GAR LI ĞI 
(MÖ 753 - MS 395)

Başkenti:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Ekonomisi:

ANA DO LU UY GAR LIK LA RI
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Başkenti:
Yönetimşekli:
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Ekonomisi:
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Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:
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Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:
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Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliSanatEserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:
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Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

HEL LEN UY GAR LI ĞI 
(MÖ 359 - MÖ 323)

YönetimŞekli:
Diniİnancı:
ÖnemliEserleri:
Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

ES Kİ YU NAN UYGARLIĞI 
(MÖ 1200 - MÖ 337)

Başkenti:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

UygarlığaKatkısı:

Ekonomisi:

Başkenti:

Diniİnancı:

UygarlığaKatkısı:

Ekonomisi:

Sü mer ler (MÖ 4000 - MÖ 2350)

ME ZO PO TAM YA                        UY GAR LIK LA RI

Akad lar (MÖ 3800 - MÖ 2100)

EGE UY GAR LI ĞI

Baş	ken	ti:	Knos	sos
Yö	ne	tim	Şek	li:	Ya	rı	de	mok	ra-
si
Di	ni	İnan	cı:		Çok	tan	rı	lı
Önem	li	 eser	le	ri:	 Knos	sos	
Sa	ra	yı

Eko	no	mi	si:	 De	niz	 ti	ca	re	ti,	
ba	lık	çı	lık,	ta	rım

Baş	ken	ti:	Mi	ken
Yö	ne	tim	Şek	li:	Ya	rı	de	mok	ra-
si
Di	ni	İnan	cı:		Çok	tan	rı	lı
Önem	li	eser	le	ri:		Mi	ken	Şa	to	su
Eko	no	mi	si:	 De	niz	 ti	ca	re	ti,	
ba	lık	çı	lık,	ta	rım

Gİ RİT  
(MÖ	3500	-	MÖ	1200)

Mİ KEN (AKA)  
(MÖ	2000	-	MÖ	1200)

DO ĞU AK DE NİZ UY GAR LI ĞI

Baş	ken	ti:	Şe	hir	dev	let	le	ri	şek-
lin	de	 ör	güt	len	dik	le	rin	den	 her	
şe	hir	ba	ğım	sız	bir	yö	ne	tim	bi-
ri	mi	dir.	
Yö	ne	tim	Şek	li:	Mo	nar	şi
Önem	li	 Eser	le	ri:	 Ah	şap	 ve	
cam	iş	le	me	ci	li	ği

Di	ni	İnan	cı:		Çok	tan	rı	lı
Uy	gar	lı	ğa	 kat	kı	sı:	 Al	fa	be	 ve	
cam	işlemeciliği
Eko	no	mi	si:	 De	niz	 ti	ca	re	ti	
(Ko		lo	ni	ci	lik)

Baş	ken	ti:	Ku	düs

Yö	ne	tim	Şek	li:	Mo	nar	şi

Önem	li	 Eser	le	ri:	 Sü	ley	man	
Ma	be	di

Di	ni	İnan	cı:		Mu	se	vi	lik

Uy	gar	lı	ğa	 kat	kı	sı:	 Mes	cid-i	
Ak	sa,	Hz.	Sü	ley	man	Ma	be	di

Eko	no	mi	si	:	Ti	ca	ret

FE Nİ KE (MÖ	1000	-	MÖ	520) İB RA Nİ (MÖ	1000	-	MS	70)

                  İLK ÇAĞ                  UY GAR LIK LA RI  (MÖ 3200 - MS 375)
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Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

Ekonomisi:

Başkenti:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

UygarlığaKatkısı:

Ekonomisi:

Başkenti:

Diniİnancı:

Önemli Eserleri:

UygarlığaKatkısı:

Ekonomisi:

ME ZO PO TAM YA                        UY GAR LIK LA RI

Elam lar (MÖ 3000 - MÖ 640) Ba bil ler (MÖ 2100 - MÖ 539) Asur lar (MÖ 2000 - MÖ 609)

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:
ÖnemliEserleri:

Uygarlığa katkısı:

Ekonomisi:

MI SIR UY GAR LI ĞI 
(MÖ 3000 - MÖ 525)

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

OR TA AS YA TÜRK  
UY GAR LI ĞI

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Uygarlığakatkısı:

Ekonomisi:

HİNT UY GAR LI ĞI

Başkenti:

YönetimŞekli:

Diniİnancı:

ÖnemliEserleri:

Ekonomisi:

ÇİN UY GAR LI ĞI

İRAN UY GAR LI ĞI

PERS LER  
(MÖ	550	-	MÖ	330)

MED LER  
(MÖ	858	-	MÖ	549)

Baş	ken	ti:
Per	sa	po	lis
Yö	ne	tim	Şek	li:	
Mo	nar	şi
Di	ni	İnan	cı:		
Me	cu	si	lik
Uy	gar	lı	ğı	kat	kı	sı:	İlk	
sat	rap	lık	(eya	let),	ilk	
pos	ta	teş	ki	la	tı,	ilk	
is	tih	ba	rat	ör	gü	tü,	
Kral	Yolu	
Eko	no	mi	si:	Ta	rım,	
sa	vaş	ge	lir	le	ri

Baş	ken	ti:	Ek	ba	ta	na

Yö	ne	tim	 Şek	li:	 Mo-
nar	şi

Di	ni	İnan	cı:	
Zer	düşt	lük

Eko	no	mi	si:	Ta	rım

                  İLK ÇAĞ                  UY GAR LIK LA RI  (MÖ 3200 - MS 375)
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İLK ÇAÐ UY GAR LIK LA RI NIN GE NEL ÖZEL LİK LE Rİ

TOP LUM

–  Nü fus, ya şam ko şul la rı nın uy gun ol du ğu yer ler de yo ğun laş mış tır. Bu yer le rin ge nel özel lik le ri şun lar dır: İk li mi ılı man, tat lı 
su kay nak la rı bol, ta rım ve hay van cı lı ğa uy gun, ti ca ret ve göç yol la rı üze rin de olan yer ler dir. 

–  Sı nıf lı top lum ya pı sı yay gın dır. Top lum ge nel lik le soy lu lar, din adam la rı, tüc car lar ve sa nat kar lar, köy lü ler ve kö le ler ol mak 
üze re sı nıf la ra ay rıl mış tır.

–  Ta rım ve ti ca ret le uğ ra şan lar yer le şik bir ya şam sü rer ken, hay van cı lık la uğ ra şan lar ge nel lik le gö çe be bir ya şam sür müş-
ler dir.

YÖ NE TİM

–  Mo nar şik (kral lık) yö ne tim şek li yay gın dır.
–  Ba zı top lum lar da (Mı sır) kral lar Tan rı ola rak ka bul edil miş (Tan rı - kral an la yı şı); ba zı top lum lar da (Sü mer ler) ise din ada-

mı ola rak ka bul edil miş tir (Ra hip - kral an la yı şı). Bu du rum, la ik bir an la yı şın bu lun ma dı ğı nı, do la yı sıy la te ok ra tik bir yö ne-
tim şek li nin uy gu lan dı ğı nı gös te rir. 

–  Şe hir dev let le ri (si te / po lis / nom) yay gın bir ör güt len me şek liy di.  Ça ğın son la rı na doğ ru im pa ra tor luk lar ku rul ma ya baş-
la mış tır.

–  Ba zı top lum lar da (Hi tit ler) ka dın lar da yö ne tim de söz sa hi biy di. Hi tit ler de “Ta va nan na” adı ve ri len kra li çe le rin di ni tö ren-
le re baş kan lık yap ma sı, kral sa va şa git ti ğin de ül ke yi yö net me si bu na ka nıt tır. 

–  Ro ma, Yu nan ve İyon uy gar lık la rın da de mok ra si an la yı şı ge liş miş tir. Bu uy gar lık lar da il kel an lam da cum hu ri yet yö ne ti mi 
gö rül müş tür.

–  Ba zı top lum la rın (Hi tit ler, Pers ler) feo dal bey lik le ri or ta dan kal dı ra rak yer le ri ne mer kez den va li ler ata ma la rı, mer ke zi yö ne-
ti mi güç len dir me ama cı na yö ne lik tir. Bir dev le tin, mer kez den va li ve yö ne ti ci ler ata ya rak ül ke yi yö net me si, mer ke ziyetçi 
anlayışın güç lü ol du ğu nu ka nıt lar.

OR DU

–  Or du lar ge nil lik le ya ya ve at lı as ker ler den oluş muş tur. 

–  Ba zı top lum lar (Lid ya lı lar) sa vun ma la rı nı ta ma men pa ra lı as ker ler va sı ta sıy la ya par ken, ba zı top lum lar (Türk ler) or du la rın-
da pa ra lı as ker le re yer ver me miş ler dir.

–  Top lum lar, sa vun ma so run la rı nı or du lar ya nın da, sur lar ya pa rak gi der me ye ça lış mış lar dır (En önem li ör nek Çin Sed di’dir).

–  İlk dü zen li or du yu Akad lar ku rar ken, on luk sis te me da ya lı or du sis te mi ni Hun lar oluş tur muş lar dır. 

HU KUK

–  Sos yal sı nıf ça tış ma la rı so nu cu hu kuk ku ral la rı or ta ya çık mış tır. Bu doğ rul tu da do ğan Ro ma ya sa la rı (12 Lev ha Ka nun la-
rı) bu gün kü Av ru pa hu ku ku nun te me li ni oluş tur muş tur.

–  Ba zı top lum lar da (Mı sır), kra lın söz le ri Tan rı buy ru ğu ka bul edil miş ve ya sa ola rak uy gu lan mış tır. Bu tür top lum lar la gö çe-
be ya şam sü ren top lum lar da (Türk ler ve Mo ğol lar) ya zı lı bir hu kuk sis te mi oluş ma mış tır. 

–  Ba zı top lum lar da (Ba bil ler) sert hu kuk ku ral la rı (Ham mu ra bi Ka nun la rı) uy gu la nır ken ba zı top lum lar da (Hi tit ler) ise da ha 
in san cıl hu kuk ku ral la rı uy gu lan mış tır. Hi tit ler de me de ni ka nun ve ce za ka nu nu bü yük ge liş me gös ter miş tir.

DİN

–  Ge nell ikle çok tan rı lı (po li te izm) din ler gö rül müş tür. Bu din le rin bir kıs mın da ahi ret inan cı var ken bir kıs mın da yok tur. Ölü-
le rin me za ra eş ya la rıy la gö mül me si ve mum ya lan ma sı ahi ret inan cı na ka nıt gös te ri le bi lir.

–  İb ra ni ler le be ra ber tek tan rı lı (mo no te izm) din ler or ta ya çık mış (Mu se vi lik), Ro ma lı lar dö ne min de ise yay gın laş mış tır (Hris-
ti yan lık).

Bİ LİM   
KÜL TÜR   

SA NAT

–  İh ti yaç lar, top lum la rı bi lim sel çal ış ma la ra yön len dir miş tir. Ör ne ğin, Mı sır lı lar ver gi le rin he sap lan ma sı için ma te ma ti ği, Nil’in 
taş ma za ma nı nı be lir le mek için as tro no mi yi (tak vi mi), sel ne de niy le bo zu lan ara zi sı nır la rı nı ölç mek için geo met ri yi, mum-
ya ya pa bil mek için tıb bı ve ec za cı lı ğı ge liş tir miş ler dir.

–  Sü mer ler, ta pı nak la ra (zig gu rat) tes lim edi len ürün le ri kay det me ih ti ya cın dan dolayı ilk kez ya zı yı (çi vi ya zı sı) kul lan mış lar; 
böy le lik le ta ri hi çağ la rı baş lat mış lardır (MÖ. 3500). Ya zı her yer de ay nı an da kul la nıl ma dı ğı için top lum la rın ta ri hi çağ la ra 
geç me le ri fark lı za man lar da ger çek leş miş tir. Ör ne ğin, Mı sır, MÖ. 3000 - MÖ. 2000’li yıl lar da ya zıy la ta nış mış (Hi ye rog lif / 
Re sim ya zı sı) ve ta ri hi çağ la ra geç miş tir. 

–  Al fa be yi ilk kez Fe ni ke li ler kul lan mış tır. Bu al fa be da ha son ra Ana do lu’da Frig ler, Lid ya lı lar, İyon lar ta ra fın dan kul la nıl mış; 
İyon lar, Yu nan lı lar ve Ro ma lı lar ta ra fın dan ge liş ti ri le rek gü nü mü ze ka dar ulaş mış tır. Bu du rum, gü nü müz uy gar lı ğı nın oluş-
ma sın da top lum lar ara sı kül tür alış ve ri şi nin önem li bir rol oy na dı ğı nı gös te rir (Top lum lar ara sı kül tür alış ve ri şi üç yol la ger-
çek le şir: Sa vaş lar, göç ler ve ti ca ret) 

–  Tan rı la rın gökyü zün de ol du ğu inan cı ve gök ci sim le ri nin kut sal sa yıl ma sı in san la rı gökyü zü nü in ce le me ye yö nelt miş; bu 
da as tro no mi bi li mi ni ge liş tir miş tir. As tro no mi bi li mi nin ge liş me si so nu cun da Sü mer ler ta ra fın dan Ay esas lı tak vim, Mı sır-
lı lar ta ra fın dan ise Gü neş esas lı tak vim oluş turulmuştur. Bu tak vim ler ge liş ti ril erek gü nü mü ze ka dar gel miş tir.

–  İyon ya’da, Hi pok rat, He re dot, Ho me ros, Pi sa gor ve Ta les gi bi önem li bi lim adam la rı ye tiş miş tir. İyon ya’nın sa hip ol du ğu 
zen gin lik ve hür dü şün ce or ta mı bi li min ge liş me si ne or tam ha zır la mış tır. (Bi lim ve uy gar lı ğın ge liş me sin de ih ti yaç lar ka dar 
eko no mik zen gin lik ve öz gür dü şün ce or ta mı da et ki li dir.)

–  Çin li ler ta ra fın dan bu lu nan mat baa, ba rut, pu su la gi bi tek nik bu luş lar, Türk ler ta ra fın dan öğ re nil miş; Ta las Sa va şı’ndan 
son ra ise Müs lü man lar ta ra fın dan ge liş ti ril miş tir. Bu bu luş lar, Haç lı Se fer le ri so nu cu Av ru pa lı lar ta ra fın dan öğ re nil miş tir.

–  Sa vun ma ih ti ya cın dan do la yı as ke ri mi ma ri (sur, ka le), di ni ih ti yaç lar dan do la yı ta pı nak ve me zar mi ma ri si (pi ra mit ler ve 
la bi rent ler) ge liş miş tir. Mi ma ri nin ge liş me si geo met ri  bilgisinin da ha da artmasına se bep ol muş tur.  

EKO NO Mİ

–  Üre ti min art ma sı ve çe şit len me si so nu cu ti ca ret ge liş miş tir. Ta kas (de ğiş - to kuş) yo luy la ya pı lan ti ca ret, ulus la ra ra sı bir 
ni te lik ka za nın ca, ti ca ret te pa ra kul lan ma ih ti ya cı doğ muş ve bu ih ti ya cın so nu cun da Lid ya lı lar ta ra fın dan ilk kez pa ra kul-
la nıl ma ya baş lan mış tır. Pa ra nın kul la nıl ma sı ti ca re ti ko lay laş tır mış ve ulus la ra ra sı ti ca re ti ge liş tir miş tir. 

–  Ba zı top lu luk lar (Yu nan lı lar, Asur lu lar) ulus la ra ra sı ti ca ret ya pa rak zen gin leş miş ler, ken di top rak la rı dı şın da ti ca ri üs ler (ko-
lo ni ler) kur muş lar dır. Bu du rum ti ca ret ka dar kül tür alış ve ri şi ni de ge liş tir miş tir (Kolonizasyon faaliyetleri).

–  Ulus la ra ra sı ti ca re tin ge liş me si so nu cu önem li ti ca ret yol la rı or ta ya çık mış tır. Bu yol la rın önem li le ri şun lar dır.  Lid ya’nın 
baş ken ti Sard’ı Pers'in baş ken ti Persapolis'e bağ la yan Kral Yo lu; Çin’i Or ta As ya üze rin den Ana do lu’ya bağ la yan İpek Yo-
lu; Hin dis tan’ı Mı sır’a bağ la yan Ba ha rat Yo lu ve Si bir ya’dan ge çen Kürk Yo lu’dur. 
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İnsanlığın İlk Dönemleri

İLK ÇAÐ UY GAR LIK LA RI NA 
AİT ÖNEM Lİ GE LİŞ ME LER

İlk çi vi ya zı sı nı bu lan 
top lu luk

SÜ MER LER

İlk re sim ya zı sı nı bu lan 
top lu luk

MI SIR LI LAR

İlk al fa be yi bu lan top-
lu luk

FE Nİ KE Lİ LER

İlk Ay esas lı tak vi mi bu-
lan top lu luk

SÜ MER LER

İlk Gü neş esas lı tak vi mi 
bu lan top lu luk

MI SIR LI LAR

İlk im pa ra tor lu ğu ku ran 
top lu luk

AKAD LAR

İlk de mok ra si uy gu la-
ma la rı nı baş la tan top-
lu luk

YU NAN LI LAR

İlk dü zen li or du yu ku-
ran top lu luk

AKAD LAR

İlk on luk sis te mi uy gu-
la yan top lu luk

HUN LAR

İlk ya zı lı hu kuk ku ral la-
rı nı oluş tu ran top lu luk

SÜ MER LER

İlk me de ni hu kuk ku ral-
la rı nı oluş tu ran top lu luk

Hİ TİT LER

İlk ya zı lı ant laş ma yı ya-
pan top lu luk

Hİ TİT LER 
MI SIR LI LAR

İlk ta raf sız ta rih ya zı cı-
lı ğını baş la tan top lu luk

Hİ TİT LER

İlk pa ra yı bu lan top lu-
luk 

LİD YA LI LAR

İlk olim pi yat la rı baş la-
tan top lu luk

YU NAN LI LAR

İlk tek tan rı lı di ne ina-
nan dev let

İB RA Nİ LER

İlk mü rek kep, ka ğıt, ba-
rut, pu su la ve mat ba ayı 
kul la nan top lu luk

ÇİN Lİ LER

İlk kü tüp ha ne yi ku ran 
top lu luk

ASUR LU LAR

 Kral Yolu

İpek Yo lu ve Ba ha rat Yo lu
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Orta Çağ'da Dünya

ORTA ÇAĞ'IN ÖNEMLİ SİYASİ OLAYLARI ORTA ÇAĞ'IN ÖNEMLİ DEVLETLERİ
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AVRUPA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

AVRUPA
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 �

 �

 �
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 �

ÖN ASYA

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ÖN ASYA ve AFRİKA

 �

 �

 �

 �

ORTA ASYA
1. 4.

2. 5.

3.  6.

ORTA ASYA

1. 
2. 

UZAK DOĞU

1. 

2. 

3. 

ANADOLU

1. 

AMERİKA

 �

UZAK DOĞU

 �

AMERİKA

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA
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Orta Çağ'da Dünya

ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA

ÖNEMLİ SİYASİ  
OLAYLARI EGEMEN DÜŞÜNCESİ

EGEMEN GÜÇLERİ

!    Veraset savaşları niteliği  taşıyan Yüz-
yıl ve Çifte Gül savaşları Avrupa’da fe-
odaliteyi  zayıflatmış, mutlak krallıkları 
güçlendirilmiştir.

BAŞLANGICI

BİTİŞİ

KA VİM LER GÖ ÇÜ (375)

İS TAN BUL’UN FET Hİ (1453)

1. HAÇ LI SEFERLERİ  

(1096  1270)

3. YÜZ YIL SA VAŞ LA RI  

(1337  1453)

2. MAG NA CAR TA  

(BÜ YÜK ŞART) (1215)

SKO LAS TİZM (Dog ma tik Dü şün ce)

1. FE ODA Lİ TE (De re bey lik)

2. KİLİSE



12 Tarihin Özü

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İs kit ler [Sa ka lar]

(MÖ.	VIII.	Yüzyıl	-	

MÖ.	II.	Yüzyıl)

–		Tarihi	bilinen	en	eski	Türk	topluluğudur.		

–		Atlı	göçebe	bir	topluluk	olup	at	arabalarında	yaşamışlardır.

–			Kadın	savaşçılarına	''Amazon''	denir.		Ayrıca,	bir	dönem		"Tomris"	adlı	bir	kadın	lider	tarafından	yönetilmişlerdir.	

–		Maden	işlemeciliği	alanındaki	gelişmişliklerinden	dolayı	"Bozkırın	kuyumcuları"	olarak	anılırlar.	

–		En	önemli	hükümdarı	Alp	Er	Tunga'dır.

–		Uzun	yıllar	Medler	ve	Persler	(İranlılar)	ile	savaşmışlardır.		İranlı	Şair	Firdevsi'nin	ünlü	eseri	"Şehname",	Alp	Er	Tunga'nın	Persler	ve	Medler	

ile	yaptığı	savaşları	konu	alır.	Bu	eserde	Alp	Er	Tunga	"Efresyap"	adıyla	anılır.

–		''Alp	Er	Tunga''	ve	''Şu''	destanları	en	önemli	edebi	eserleridir.

Hun lar

(MÖ.	220	- 

MS.	216)

–		Orta	Asya'da	devlet	kuran	ilk	Türk	topluluğudur.	Orhun	ve	Selenga	ırmakları	ile	Ötüken	çevresinde	geniş		bir	alana	egemen	olarak	bu	böl-
gede	güçlü	bir	devlet	kurmuşlardır.

–		Başkentleri	Ötüken'dir.

!  Ötüken, Türklerin yeryüzünde ilk varolduğu ve oradan dünyaya yayıldığı yer olarak kabul edilen; bu yüzden pek çok Türk devletine 
başkentlik yapan kutsal şehirdir.

–		Bilinen	ilk	hükümdarı	Teoman	olup	en	güçlü	dönemlerini	Mete	Han	döneminde	yaşamışlardır.

–		Çinliler,	Hun	saldırılarından	korunmak	için	Çin	Seddi'ni	yapmışlardır.

–		Onluk	sisteme	dayalı	ilk	düzenli	orduyu	kurmuşlardır.

–		Mete	Han'dan		sonra,	Hohanyeh	ve	Çiçi	kardeşler	döneminde	Çin	entrikaları	ve	taht	kavgaları	yüzünden		doğu-batı	olmak	üzere	ikiye	ayrı-
mışlardır.		Bu	dönemde	siyasi	güçlerini	kaybeden		Hunların	büyük	bölümü	Çin	egemenliğine	girmiştir.	Çin	egemenliğine	girmek	istemeyen	
Kuzey	Hunları,	Balamir'in	liderliğinde	batıya	doğru	göç	ederek	Kavimler	Göçü'nü	başlatmışlardır.

–		Oğuz	Kağan	Destanı	en	önemli	edebi	eserleridir.

Ak hun lar
[Eftalitler]
(420	-	567)

–		Hunların	Asya'da	kalan	bir	kolu	tarafından	Afganistan	bölgesinde	kurulmuştur.
–		Sasani	Devleti'nde	çıkan	Mazdek	isyanını	bastırmışlardır.
–		İpek	Yolu	mücadelesi		nedeniyle	oluşan	Göktürk	-	Sasani		ittifakına	yenilerek	yıkılmışlardır.

Gök türk ler

[I. Kök Türk ler]

(552	-	659)

–		Türk	adıyla	devlet	kuran	ilk	Türk	topluluğudur.

–		Bumin	Kağan	liderliğinde	devlet	kurmuşlar,	en	güçlü	dönemlerini	Mukan	Kağan	zamanında	yaşamışlardır.

–	Tapo	Kağan'ın	Budizm'i	Türkler	arasında	yayma	çalışmaları	devlet	adamları	tarafından	tepkiyle	karşılanmıştır.	

–		Başkentleri	Ötüken'dir.

–		Orta	Asya'da	Türk	siyasi	birliğini	sağlamışlardır.

–		Çinliler	üzerinde	baskı	kurup	Avarları	Asya'dan	çıkarmışlardır.

–		İpek	Yolu	için	Akhunlara	karşı	Sasaniler	ile	ittifak	kurmuşlardır.	Sasanilere	karşı	ise	Bizans	ile	ittifak	kurmuşlardır	(Denge	politikası).

!  İslamiyet öncesi Türkler; en çok doğuda Çin, batıda ise Bizans ve Sasanilere karşı mücadele etmişlerdir. En çok mücadeleyi Çin'e kar-
şı vermişlerdir. Bundan dolayı bu dönemdeki Türk toplulukları ile ilgili en çok bilgi Çin kaynaklarında yer almaktadır.

–		Taht	kavgaları	ve	Çin	politikaları	yüzünden	582'de	doğu-batı	olarak	ikiye	ayrılmışlar	ve	bir	süre	sonra	Çin	esaretine	girmişlerdir	(Esaret	Devri:	630-

680).

Kut luk lar  
[II. Kök Türk ler]

(682	-	744)

–		Çin	esaretindeki	Göktürkler,	Çin'e	karşı	önce	ayaklanmışlar	(Kürşat	Ayaklanması),	ardından	başlattıkları	bağımsızlık	savaşı	sonrası,	Kutluk	
(İlteriş)	Kağan	liderliğinde	yeniden	devlet	kurarak	Orta	Asya'daki	Türk	birliği	yeniden	sağlanmışlardır.		Bu	yüzden	Göktürklerin	II.	dönemle-
rine	"Kutluk	Devleti"de	denir.

–		Bağımsızlık	savaşı	sonrası	devlet	kuran	ilk	Türk	topluluğudur.

–		Kendilerine	ait	alfabe	(Orhun	Alfabesi)	ile	yazılı	eserler	(Orhun	Anıtları)	bırakan	ilk	Türk	topluluğudur.

–		Kutluk	Kağan,	vezirliğe	getirdiği	Tonyukuk'la	beraber	güçlü	bir	devlet	kurmuştur.	

–		II.	Göktürklerin	en	parlak	dönemi	Bilge	Kağan	dönemidir.	Bilge	Kağan,	ülkeyi	kardeşi	Kültigin	ile	beraber	yönetmiştir.	Bu	dönemde	Tonyu-
kuk	da	vezirliğe	devam	etmiştir.

–		Tarımı	geliştirmek	için	çalışmalar	yapmışlar,	sulama	amaçlı	Töte	Kanalı'nı	açmışlardır.

–		Türk	tarihinde	ilk	kez	parayı	kullanmışlardır.

–		Bilge	Kağan	ve	Kül	Tigin'in	ölümünden	sonra	hızla	zayıflamaya	başlayan	II.	Göktürk	Devleti'ne	Karluk,	Basmil	ve	Uygur	boyları	son	vermiş-
tir.

!  Göktürklerin Türk adıyla devlet kurması, bağımsızlık savaşı vererek devlet kurması, kendilerine ait alfabe oluşturması milli benlikle-
rine önem verdiklerini gösterir. Göktürkler bu özellikleri bakımından Türkiye Cumhuriyeti'ne benzer.

–		Orhun	Kitabeleri	(Bilge	Kağan+Kül	Tigin+Tonyukuk	Kitabeleri),	Ergenekon	ve	Bozkurt	destanları	en	önemli	edebi	eserleridir.

	 	 	 İLK	VE	ORTA	ÇAĞLARDA	 	 		TÜRK	DÜNYASI
Konu A
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İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Uy gur lar

(744	-	840)

–		Kurucusu	Kutluk	Bilge	Kül	Kağan	olup	en	parlak	dönemlerini	Moyen	-	Çur	döneminde	yaşamışlardır.

–		Ordubalık(Karabalgasun)	şehrini	kurarak	başkent	yapmışlardır.

–		Yerleşik	yaşama	geçen	ilk	Türk	topluluğudur.

–		Bögü	Kağan	döneminde	Maniheizm	dinine	inanıp	gösterişli	tapınaklar	inşa	etmişlerdir.	(Uygurlar,	Orta	Asya'da	Göktanrı	ve	Şamanizm	dininden	
uzaklaşarak	din	değiştiren	ilk	Türk	topluluğudur.)

–		Maniheizm,	savaşçılık	özelliklerini	kaybettirirken,	kültürel	alanda	gelişmelerini	sağlamıştır.	(Bu	yüzden	Uygurlar,	siyasi	ve	askeri	başarılarından	
çok	kültürel	faaliyetleri	ile	ön	plana	çıkmışlardır.)

–		Kendilerine	ait	alfabeleri	vardır.

–		Kağıt	üretimini	ve	tahta	harflerden	hareketli	matbaa	tekniğini	geliştirmişler,	ilk	Türkçe	kitapları	basmışlardır.	

–		Uygurlar,	oluşturdukları	minyatürlü	kitap	örnekleriyle;	mimari,	resim,	heykel	gibi	sanat	dallarındaki	faaliyetleriyle	kendilerinden	sonraki	dönemle-
ri	de	et	kilemişlerdir.

–		Kıtlık	ve	salgın	hastalıklar	yüzünden	zayıflayan	Uygur	Devleti,		840'da	Kırgızlar	tarafından	yıkılmıştır.	Uygur	Devleti	yıkıldıktan	sonra	Uygurların	bir	
bölümü	gü	neye	inerek	Kansu	bölgesine,	bir	bölümü	de	Turfan	bölgesine	yerleşmiştir.		Kansu	(Sarı)	Uygurları	1226'da	Cengiz	Han	(Moğol)	ida-
resine	girmiştir.	Turfan	(Doğu	Türkistan)	Uygurları	ise	1209'da	Moğol	egemenliğine	girmiştir.	Bu	dönemde	Uygurlar,	kültürel	yönden	gelişmişlik-
leri	ile	Moğolları	et	kilemişler	ve	Moğollar	arasında	Türk	kültürünün	yayılmasını	sağlamışlardır.

–		Günümüzde	Uygurlar,	Çin	egemenliği	altında	yaşamaktadır.

Kır gız lar

(840	-	1207)

–		Uygur	Devleti'ni	yıkarak	Ötüken'de	bir	devlet	kurmuşlar,	1207'de	Moğol	egemenliğine	girmişlerdir.	(Cengiz	Han'a	bağlanan	ilk	Türk	topluluğudur.)

! Kırgızlar, XIX. yüzyılda Rus egemenliğine girmişlerdir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

–		Yenisey		Kitabeleri		ve	Manas	destanı	en	önemli	edebi	eserleridir.

Si bir ler  
[Sa bar lar]
(503	-	576)	

–		Sibirya'nın	batısı	ve	Kafkaslarda	yaşamışlar,	Anadolu'ya	akınlar	düzenlemişlerdir.	(	Sibirler,	Hunlardan	sonra	Anadolu'ya	akınlar	düzenleyen	ikin-
ci	Türk	topluluğudur.)

–		Sibirya'ya	adını	veren	bu	topluluğa,	Hazarlar	son	vermiştir.

Ha zar lar

(630	-	968)

–	Museviliğe	inanan	tek	Türk	topluluğudur.

–	Yöneticileri	Musevi	olmasına	rağmen	farklı	dini	ve	etnik	kökenden	insanlar	hoşgörü	içinde	bir	arada	yaşamışlardır.

–		Güçlü	ordularıyla	VII.	ve	IX.	yüzyıllar	arasında	bulundukları	bölgede	dinsel	hoşgörüyü,	ekonomik	zenginliği,	huzuru	ve	ulaşım	güvenliğini	sağla-
mışlardır.	Hazarların	bu	dönemi	"Hazar	Barış	Çağı"	olarak	adlandırılır.

–			Hz.	Osman	döneminde	İslam	ordularıyla	uzun	süre	mücadele	etmişler	(651	Belencer	Savaşı)	ve	İslamiyet'in	Kafkaslarda	yayılmasını	engellemiş-
lerdir.

–		Ordularında	paralı	askerler	bulundurmuşlardır.

–		Bizans	Devleti	ile	diplomatik	ilişkiler	kurmuşlardır.

–		Ruslar	tarafından	yıkılmışlardır.

–		Günümüzdeki	Hazar	Denizi,	adını	bu	Türk	devletinden	almıştır.

Tür giş ler
(659	-	766)	

–		Kurucusu	Baga	Tarkan,	kendi	adına	para	bastıran	ilk	Türk	hükümdarıdır.

–		Sulu	Kağan	döneminde,	Emevi	ordularının	Orta	Asya'ya	girmesine	engel	olmuşlardır.

–		Karluklar	tarafından	yıkılmışlardır.

Karluklar 

–		Kutluk	Devleti	ve	Türgişlerin	yıkılmasında	etkili	olmuşlardır.

–		Talas	Savaşı'nda	Çinlilere	karşı	Müslüman	Arapları	desteklemişlerdir.

–		Orta	Asya'da	İslamiyet'i	kabul	eden	ilk	Türk	topluluğudur.

–		Moğollar	tarafından	yıkılmışlardır.

!  Yağma ve Çiğil boylarıyla beraber Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olmuşlardır.

Oğuz lar 

–		Oğuz	Kağan	Destanı'na	göre	Oğuzlar,		Oğuz	Han'ın	6	oğlu	ve	onların	4'er	oğlundan	meydana	gelmişlerdir.	

–		En		kalabalık	Türk	topluluğu	olan	Oğuzlar,	uzun	süre	Göktürk	ve	Uygur	devletlerinin	egemenliğinde	yaşamışlardır.

–	X.	yüzyılda	Oğuz	Yabgu	Devleti	adıyla	kendi	devletlerini	kurmuşlardır.

–		Devletleri	yıkılınca,	Oğuzların	bir	bölümü	Avrupa'ya	göç	ederek	Hristiyanlaşmıştır.	Geriye	kalan	bölümü	ise	İslamiyeti	benimseyerek	Büyük	Sel-
çuklu	Devleti,	Türkiye	Selçuklu	Devleti,	Osmanlı	Devleti	ve	Türkiye	Cumhuriyeti'nin		kuruluşlarında	yer	almıştır.

–		Oğuzların	Kınık	boyu	Selçuklu,	Kayı	boyu	Osmanlı,	Bayındır	boyu	Akkoyunlu,	Avşar	boyu	İran'da	Avşar	hanedanlığını	kurmuştur.

!  X. yüzyıldan itibaren özellikle İran, Anadolu ve Balkanlar bölgesinde kurulan tüm beylik ve devletler, doğrudan Oğuzlar/Türkmen hane-
danlar tarafından kurulmuştur.

! Oğuzların Avrupa'ya göç ederek  Hristiyan olanlarına Uz, Ön Asya'ya yerleşerek Müslüman olanlarına Türkmen denir.

–		Dede	Korkut	hikayeleri	en	önemli	edebi	eserleridir.

	 	 	 İLK	VE	ORTA	ÇAĞLARDA	 	 		TÜRK	DÜNYASI
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Av ru pa Hun la rı

(378	-	469)

–	Avrupa'ya	göç	eden	Hun	toplulukları,	Avrupa	Hun	Devleti'ni	kurmuşlardır.	(Avrupa'da	devlet	kuran	ilk	Türk	topluluğudur.)

–	İlk	hükümdarları	Balamir	olup,	en	güçlü	dönemlerini	Attila	zamanında	yaşamışlardır.

–	Avrupalıların	"Tanrı'nın	kırbacı"	adını	verdikleri	Attila,	Doğu	Roma	(Bizans)	ve	Batı	Roma'yı	vergiye	bağlamıştır.

–		Attila	Döneminde		Anadolu'ya	ilk	Türk	akınları	düzenlenmiş	ve	bu	akınlar	sonucunda,	Anadolu'ya	egemen	olan	Doğu	Roma		(Bizans)	
İmparatorluğu		ile	Margus	ve	Anatolius	Antlaşmaları	yapılmıştır.	Ayrıca	Batı	Roma	İmparatorluğu		üzerine	de	seferler	düzenlenerek	Ba-
tı	Roma	yenilgiye	uğratılmış	ve	böylelikle		geniş	bir	bölgede	egemenlik	kurulmuştur.

–		Attila'nın	ölümünden	sonra	başlayan	taht	kavgaları,	boylar	arası	mücadeleler	ve	Bizans'ın	etkisiyle	kısa	sürede	yıkılmışlardır.	(469'da	
Dengizik	Bizans'a	yenilmiş,	İrnek	idaresindekiler	de	Karadeniz'in	kuzeyine	göç	etmiştir.)

–		Attila	Destanı	en	önemli	edebi	eserleridir.

Avar lar  
[Ju an Ju an]

(562	-	805)

–		Orta	Asya'da	IV.	yüzyılda	kurdukları	devletleri,	Töles	İsyanları	sonucu	zayıflamış	ve	552'de	Göktürkler	tarafından	yıkılmıştır.			Bunun	
üzerine	batıya	göç	etmek	zorunda	kalmışlardır.

–		Hem	Asya'da	hem	de	Avrupa'da	devlet	kuran	Türk	topluluklarından	biridir.

–		Sasanilerle	iş	birliği	yapıp	İstanbul'u	kuşatmışlardır.	(	İstanbul'u	kuşatan	ilk	Türk	topluluğudur.)

–		Devlet	yönetimi	ve	askerlik	konusunda	Balkan	topluluklarını	etkilemişler;	özellikle	Slav	topluluklarının	kabile	hayatından,	devlet	düzeni-
ne	geçmelerinde	etkili	olmuşlardır.	Bunun	sonucunda	güçlenen	Slavların,		Balkanlara	inmesine	ve	Balkanların	Slavlaşmasına	yol	aç-
mışlardır.

–		Üzengiyi	ilk	kez	Avarlar	kullanmışlardır.

–		En	güçlü	dönemlerini	Bayan	Kağan	döneminde	yaşayan	Avarlar,	zamanla	Hristiyanlığı	benimseyerek	asimile	olmuşlar	ve	Franklar	ta-
rafından	yıkılmışlardır.

Bul gar lar

(583	-	1237)

–			Orta	Asya'dan	Avrupa'ya	göç	eden	Türk	topluluklarından	biridir.

–			Balkanlara	yerleşerek		Kubrat	liderliğinde	güçlü	bir	devlet	kurmuşlar;	daha	sonra	İtil	[Volga]	ve	Tuna	Bulgarları	olarak	ikiye	ayrılmışlar-
dır.

–			Tuna	Bulgarları,	Boris	Han	döneminde	Hristiyanlığı	benimsemişler,	Kurum	Han	döneminde	ise	İstanbul’u	kuşatmışlardır.	(Bulgarlar,	İs-
tanbul'u	ikinci	kez	kuşatan	Türk	topluluğudur.)

–			İtil	Bulgarları,	Almış	Han	döneminde	İslamiyet'i	benimsemiştir.	Ticari	ilişkiler	sonucu	İslamiyet	ile	tanışan	İtil	Bulgarları,		İbn-i	Fadlan'ın	
da	yer	aldığı	Abbasi	Devleti'nin	gönderdiği	heyetin	faaliyetleri	sonucu	İslamiyeti	benimsemiştir.	(İtil	Bulgarları,	İslamiyeti	kabul	eden	ilk	
Türk	topluluklarından	biridir.)

–			1237'de	Altın	Orda	Hanlığı	tarafından	yıkılmıştır.

Pe çe nek ler

(751	-	1091)

–	Orta	Asya'dan	Avrupa'ya	göç	eden	Türk	topluluklarından	biridir.

–		Balkanların	kuzeyine	yerleşmişler	ve	Bizans	ordusunda	paralı	askerlik	yapmışlardır.	(1071	Malazgirt	Savaşı'nda,	Bizans	ordusundaki	
Peçenek	Türkleri,		Selçuklu	tarafına	geçerek	savaşın	seyri	üzerinde	etkili	olmuşlardır.)

–		Rusların	Karadeniz'e	inmesini	engellemişlerdir.	

–		İstanbul'u	kuşatmayı	planlayan	İzmir	Beyi	Çaka	Bey	ile	Peçenekler	ve	Selçuklular	ittifak	yaparak	Bizans'ı	üçlü	baskı	altına	almışlardır.	
Bu	baskıdan	kurtulmak	isteyen	Bizanslılar,	Kıpçaklarla	anlaşarak	Kıpçakların	Peçeneklere	saldırmalarını	sağlamışlardır.	Bunun	üzerine	
Kıpçaklar,	Peçenekleri	yenerek	siyasi	varlıklarına	son	vermiştir	(1091).

–		Siyasi	güçlerini	kaybeden	Peçenekler,	zamanla	Hristiyanlığı	benimseyerek	asimile	olmuşlardır.

Kıp çak lar  
[Ku man lar]

(1050	-	1239)

–				Orta	Asya'dan	Avrupa'ya	göç	eden	Türk	topluluklarından	biridir.

–				Macaristan'a	yerleşmişler;	Macarların	etnik	yapısının	oluşmasında	ve	Romanya	Devleti'nin	kurulmasında	etkili	olmuşlardır.

–				Oğuzlarla	mücadeleleri	Dede	Korkut	Hikayelerine	konu	olmuştur.

–				Moğol	saldırıları	sonucu	yıkılmışlar,	ardından	da	Balkanlar,	Kafkaslar	ve	Anadolu'ya	dağılmışlardır.

–				Kıpçakların	bir	bölümü	daha	sonra,	Altın	Orda	Devleti'nin		ana	unsurunu	oluşturmuş;	bir	bölümü	de	Eyyübi	ve	Memlük	ordularında	yer	
almıştır.	Eyyûbiler	ve	Memlükler,	ordularında	Kıpçaklardan	"Gulam"	(Kölemen/Paralı	asker)	olarak	yararlanmışlardır.

Ma car lar

(896	-	11.	Yüzyıl)

–			Orta	Asya'dan	Doğu	Avrupa'ya	göç	eden	Türk	topluluklarından	biridir.

–			Arpat	liderliğinde	bugünkü	Macaristan'a	yerleşmişlerdir.

–			Germenlerin	doğuya	yayılmalarını	engelleyerek	Balkan	kavimlerini	Germenleşmekten	korumuşlardır.

–			X.yüzyılın	sonlarında	Hristiyanlığı	benimseyip	ardından	yerli	halklarla	karışarak	büyük		ölçüde	asimile	olmuşlardır.

–			XVI.	ve	XVII.	yüzyıllarda	Osmanlıların	ardından	da	Avusturya'nın	himayesine	girmişler;	1918'de	ise	bağımsız	olmuşlardır.

–			Dünyada	ilk	Türkoloji	Enstitüsü,	XIX.yüzyılda	Macaristan'da	açılmıştır.	Bu	durum,	Macarların	bir	bölümünün	Türklükle	bağlantısını	ko-
ruduğunu	gösterir.

Uzlar
–			Oğuzların	Batı'ya	göç	ederek	Hristiyanlığı	kabul	eden	koludur.

–			Günümüzde	Romanya'nın	kuzeyine	yerleşen	Uzlar,	Gagavuzlar;	Kiev'in	güneyine	yerleşen	Uzlar	ise	Karakalpaklar	olarak	anılmaktadır.	
Bunların	büyük	bölümü,	milli	benliklerini	korumayı	başarmışlardır.

AVRUPA'DA EGEMENLİK KURMUŞ OLAN TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI
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İS LA Mİ YET ÖN CE Sİ TÜRK KÜL TÜ RÜ NÜN ÖZEL LİK LE Rİ

YÖNETİM

–		Türkler,	ülkeyi	yönetme	yetkisinin	Tanrı	tarafından	bir	aileye	verildiğine	inanıyorlardı.	

Kut	inancı	adı	verilen	bu	anlayışa	göre	o	ailenin	tüm	erkek	üyelerinin	hükümdar	olma	

hakkı	vardı.	Bundan	dolayı,	hanedan	mensupları	ve	hükümdar	çocukları	da	"şad"	un-

vanıyla	ülke	yönetiminde	etkiliydi.	Bu	durum	hükümdar	öldükten	sonra	tüm	hanedan	

mensuplarını	 tahta	hak	sahibi	yapmaktaydı.	Veraset	sistemindeki	bu	belirsizlik	 taht	

kavgalarına	yol	açmıştır.

–		Türklerde	ülkeye	il	veya	el	denmiştir.

–		Ülke,	hakan	ve	ona	yardımcı	olan	kurultay	(Toy)	tarafından	yönetilirdi.	Hükümdar	eş-

leri	olan	hatunlar	da	yönetimde	etkiliydi.

–		"Ülke,	hanedanın	ortak	malı"	anlayışından	dolayı	ve	geniş	bozkırların	yönetimini	ko-

laylaştırabilmek	için	ülke,	Doğu	ve	Batı	olmak	üzere	ikiye	ayrılarak	yönetilmiştir	(İkili	

yönetim).	Doğuda	hakan,	batıda	yabgu	bulunurdu.	Yabgular	iç	işlerinde	serbest,	dış	

işlerinde	doğudaki	hakana	bağlıydılar	(Federatif	yönetim).

–		Türk	devletleri	boyların	bir	araya	gelmesiyle	kurulmuştur	(Boylar	federasyonu).

!  Türk devletlerinin ikiye ayrılarak yönetilmesi ve boyların kendi içlerinde bağımsız 

hareket etmesi, Türk devletlerine federatif bir nitelik kazandırmıştır. Bu durum 

merkeziyetçi bir yapının oluşmasını engellemiştir.

–		Türklerde	ülkenin	başındaki	hükümdarlara;	hakan,	kağan,	han,	ilteber,	ilteriş,	tanhu,	

idikut,	şanyü	gibi	unvanlar	verilmiştir.

–		Türklerde;	unvan	alma,	tuğ	(sancak),	sorguç	(kotuz),	nevbet	(davul),	otağ	(kağan	ça-

dırı),	çetr	(hükümdarlık	şemsiyesi)	ve	örgin	(taht)	hükümdarlık	sembolleri	olarak	gö-

rülmüştür.

ORDU

–			Türklerde	ordu	-	millet	anlayışı	gelişmiş,	bu	doğrultuda	herkes	tehlike	anında	asker	
kabul	edilmiştir.

–			Mete	Han	döneminde	onluk	sisteme	dayalı	ilk	düzenli	ordu	kurulmuş;	bu	sistem	da-
ha	sonra	pek	çok	devlet	tarafından	da	uygulanmıştır.

–			Savaşlarda	Turan	(hilal=bozkut=	kurt	kapanı=sahte	ricat)	taktiği	uygulanmıştır.

–			Ordu	atlı	birliklerden	(sipahi	=	süvari)	oluşmuştur.	Bu	durum	Türk	ordusuna,	savaş-
larda	hızlı	taktik	ve	manevra	değiştirebilme	kaabiliyeti	kazandırmıştır.

!  Türklerin, etrafı korunaksız bozkırlarda yaşamaları, güçlü devletlere komşu olma-
ları, maden işlemesi konusundaki maharetlerinden dolayı iyi savaş aleti yapma-
ları ve atı iyi kullanmaları savaşçı özelliklerini geliştirmiştir.

TOPLUM

–		Türkler	göçebe	(konar-göçer)	bir	yaşam	sürmüşlerdir.	Yaşantılarını	otağ	denilen	ça-
dırlarda	sürdürmüşlerdir.

–		Türklerde	sınıflı	 toplum	yapısı	(kölelik)	oluşmamıştır.	Bu	duruma,	ülke	topraklarının	
kamu	malı	kabul	edilmesinden	dolayı	özel	mülkiyet	bilincinin	gelişmemiş	olması,	gö-
çebe	yaşam	şartları	ve	törenin	herkese	eşit	şekilde	uygulanması	neden	olmuştur.

–		Türklerde	toplum;	oğuş	(aile)	→ urug	(soy)	→ boy	(sülale)	→	budun	(millet)	şek-
linde	örgütlenmiştir.

–		Boylar,	Türk	devletlerinin	kurulmasında	da	yıkılmasında	da	etkili	olmuştur	(Boylar	Fe-
derasyonu).

! Türklerde yerleşik yaşam Uygurlarla beraber başlayacaktır.

SANAT ve BİLİM

–		Göçebe	yaşamdan	dolayı	mimari	ve	mimariye	bağlı	sanatlar	uzun	süre	gelişmemiş-
tir.
–		Sanat	daha	çok	taşınabilir	eşyalar	üzerine	yapılmıştır.
–		Türklerin	ekonomik	uğraşları	arasında	yer	alan	maden	işlemeciliği,	dericilik	ve	doku-
macılık	aynı	zamanda	sanat	dalları	olarak	da	gelişmiştir.	Ekonomi	ile	sanatın	iç	içe	ol-
duğu	bu	tür	dallara	zanaat	denir.
–		Türkler	arasında	en	önemli	müzik	aleti	kopuzdur.
–		Türk	mezar	taşları	olan	balballar,	Türk	heykel	sanatının	ilk	örnekleri	olarak	kabul	edi-
lir.

! Türklerde mimari ve mimariye bağlı sanatlar Uygurlarla beraber gelişmeye başlaya-
caktır.
–		Türkler,	gök	bilimi	(astronomi)	alanında	çalışmalar	yapmışlar	ve	bu	çalışmalar	sonu-
cu	"On	İki	Hayvanlı	Türk	Takvimi"ni	oluşturmuşlardır.

EKONOMİ
–		İslamiyet	öncesi	Türk	toplulukları	Orta	Asya'nın	iklim	ve	coğrafi	özelliklerinden	dola-
yı	tarımdan	bekledikleri	verimi	alamadıkları	için	hayvancılıkla	uğraşmışlardır.

–		Hayvancılık	dışında	maden	işlemeciliği,	dericilik,	dokumacılık,	et	ve	süt	işlemeciliği	
ile	ticaret	Türklerin	diğer	ekonomik	uğraşlarıdır.

–		İpek	Yolu	ve	Kürk	Yolu	üzerinden	komşularıyla	ticari	ilişkiler	kurmuşlardır.

–  Ticarette	kendilerine	ait	ilk	parayı	kullanan	Türk	toplulukları	Göktürkler	ve	Türgişlerdir.	
Uygurlar	döneminde,	madeni	para	dışında	“kamdu”	adı	verilen	bez	paralar	da	kullanıl-
mıştır.

–		Tarımsal	faaliyetler	geliştirilmeye	çalışılmış,	Göktürkler	döneminde	sulama	amaçlı	Tö-
te	Kanalı	açılmış;	fakat	coğrafi	nedenlerden	dolayı	tarım	gelişememiştir.

! Türklerde tarımsal faaliyetler, Uygurlarla beraber gelişmeye başlayacaktır.

DİN

–		İslamiyet	 öncesi	 Türk	 toplulukları,	 yaygın	 olarak	 Göktanrı	 ve	 Şamanizm	 dinlerine	

inanmışlardır.	Tek	tanrıya	ve	ahirete	 inanan	Türkler,	 tabiat	güçlerini	(tabiat	kültü)	ve	

atalarının	ruhlarını	(atalar	kültü)	da	kutsal	saymışlardır.

–		Din	adamlarına	şaman,	kam	ve	baksı	denmiştir.

–		Kurgan	adı	verilen	mezarlara	ölülerini	değerli	eşyalarıyla	gömmüşlerdir	(Ahiret	inancı).

–		Cenaze	törenlerine	yuğ,	törenler	sırasında	yakılan	ağıtlara	sagu,	mezarların	başlarına	

diktikleri	taşlara	balbal	denmiştir.

–		Zamanla	göçler	sonucu	Orta	Asya	dışına	göç	eden	Türk	toplulukları	arasında,	farklı	

topluluklarla	etkileşim	sonucu	yeni	dinler	yayılmıştır.	Bu	çerçevede	Uygurlar,	Manihe-

izm	ve	Budizm;	Hazarlar,	Musevilik;	Avrupa'ya	göç	edenler,	Hristiyanlık;	Ön	Asya'ya	

göç	eden	Oğuzlar	arasında	ise	İslamiyet	yayılmıştır.

!  Türk toplulukları arasında Göktanrı ve Şamanizm inancından ilk uzaklaşan Uygur-

lar olmuştur. Bu dinlerin etkisiyle Uygurlar arasında yerleşik yaşam yaygınlaşmış 

ve Uygurlar savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir.

!  En kalabalık Türk topluluğu Oğuzların İslamiyeti kabul etmesi sonucu İslamiyet 

hızla diğer Türk toplulukları arasında da yayılmış ve böylelikle İslamiyet Türkler 

arasında en yaygın din haline gelmiştir.

EDEBİYAT

–		Türklerde	yazı	bilinmesine	rağmen	göçebe	yaşamdan	dolayı	yazılı	edebiyat	uzun	sü-
re	gelişememiştir.	Sadece	taş	üzerine	yazılmış	sınırlı	sayıda	kitabe	(yazıt)	günümüze	
kadar	ulaşabilmiştir.	Bu	kitabeler	içinde	en	önemlisi	Orhun	Kitabeleridir.	Bilge	Kağan,	
Kül	Tekin	ve	Tonyukuk	adına	dikilen	bu	kitabeler	Yolluğ	Tigin	tarafından	yazılmıştır.	Bu	
kitabeler,	1893	yılında	Danimarkalı	bilim	adamı	Wilhelm	Thomsen	tarafından	okun-
muştur.

–		Yazılı	edebiyat	yerine	sözlü	edebiyat	gelişmiştir.	Önemli	sözlü	edebiyat	ürünleri;	des-
tanlar,	koşuklar	(lirik	şiirler),	savlar	(atasözleri),	sagular	(ağıtlar)	ve	manilerdir.

!  Bir yerde yazılı edebiyatın gelişebilmesi için kâğıt ve matbaanın kullanılması ge-
rekir. Kâğıt ve matbaanın kullanılabilmesi için de yerleşik yaşam şarttır.

! Türklerde yazılı edebiyat yerleşik yaşamla (Uygurlarla) beraber gelişmeye başlaya-
caktır.

HUKUK

–		Yazılı	hukuk	yerine	sözlü	hukuk	(Töre)	gelişmiş,	siyasi	ve	toplumsal	yaşam	töre	ku-
rallarına	göre	belirlenmiştir.

–		Töre	kuralları;	gelenek	ve	görenekler,	hakan	buyrukları	ve	kurultay	kararlarından	oluş-
maktaydı.	Bu	kuralları	uygulayan	kişilere	yargıcı	(yargucu)	denirdi.

–		Göçebe	yaşamdan	dolayı	uzun	süreli	hapis	cezaları	görülmemiştir.

–		Töre	kurallarına	hakan	dahil	herkes	uymak	zorundaydı	(Eşitlikçi	toplum	anlayışı).

–		Bazı	töre	kuralları	zaman	içinde	değişebilir.

! Türklerde yazılı hukuk kuralları Uygurlarla beraber gelişmeye başlayacaktır.

!  İslamiyet öncesi Türk topluluklarında, hukuk kuralları dine dayalı olmadığından 
teokratik bir devlet anlayışından söz edilemez.
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İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Türk ler de “Kut” an la yý þý, ve ra set sis te mi ni be lir siz kýl mýþ; 
ve ra set sis te min de ki be lir siz lik ise taht kav ga la rý na yol aç-
mýþ týr. Taht kav ga la rý mer ke zi oto ri te yi za yýf lat mýþ ve Türk 
dev let le ri nin ký sa sü re de yý kýl ma sý na yol aç mýþ týr. 

UYARI
Osmanlı Devleti'ne kadar olan Türk devletlerinde merkezi-
yetçi yapı zayıf olduğu için Türk devletlerinin ömürleri kısa 
olmuştur. Merkeziyetçi yapıyı zayıflatan faktörler şunlardır: 
1. Kut anlayışından kaynaklı taht kavgaları 2. Boyların gücü 
3. İkili (fedaratif) yönetim anlayışı.

UYARI

Ýs	la	mi	yet	ön	ce	si	Türk	 top	lu	luk	la	rý	ül	ke	yi	yö	net-
me	yet	ki	si	nin	Tan	rý	ta	ra	fýn	dan	bir	ai	le	ye	ve	ril	di	ði-
ne	 inan	mýþ	lar	dýr.	“Kut”	de	ni	len	bu	 ina	ný	þa	gö	re	
ül	ke	yi	yö	ne	ten	hü	küm	dar	öl	dük	ten	son	ra	ül	ke	yi	
yö	ne	tme	hak	ký,	 ölen	hü	küm	da	rýn	 ai	le	si	nin	 (ha-
ne	da	nýn)	er	kek	üye	le	rin	den	(oðul	la	rý,	er	kek	kar-
deþ	le	ri	gi	bi)	bi	ri	ne	ait	tir.	Bu	du	rum,	Türk	ler	de	ve-
ra	set	sis	te	mi	ni	be	lir	siz	kýl	mýþ	týr.	

KUT ANLAYIÞI

Hü	küm	dar	öl	dük	ten	son	ra,	hü	küm	dar	ai	le	sin	den	bir	er	ke	ðin	hü	küm	dar	ol	ma	sý	sis	te	mi	ne	ve-
ra	set	ve	ya	sal	ta	nat	sis	te	mi	de	nir.	Bu	sis	te	min	kay	na	ðý	Kut	an	la	yý	þý	dýr.

Ýs	la	mi	yet	ön	ce	si	Türk	dev	let	le	rin	de	gö	rü	len	bu	sis	tem,	Türk	ler	Ýs	la	mi	ye	t’i	ka	bul	et	tik	ten	son	ra	
da	de	vam	et	miþ	tir.

Ve	ra	set	sis	te	mi	ni	uy	gu	la	ma	yan	iki	Türk	dev	le	ti	var	dýr.	Bun	lar	dan	bi	ri	Mem	lük	Dev	le	ti,	bi	ri	si	de	
Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’dir.	Mem	lük	ler	de	hü	küm	dar	dan	son	ra	ye	ri	ne	güç	lü	ko	mu	tan	lar	dan	(emir)	
bi	ri	ge	çerdi.	Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti’nde	ise	yö	ne	ti	ci	ler	se	çim	le	be	lir	le	nir.	

Türk	ler	de	ki	ve	ra	set	sis	te	mi	sýk	sýk	taht	kav	ga	la	rý	na	ne	den	ol	muþ	tur.	

VERASET SÝSTEMÝ

Türk	ler	de	uy	gu	la	nan	ve	ra	set	sis	te	mi	ne	gö	re	hü	küm	dar	öl	dük	ten	son	ra	onun	ai	le	sin	den	bir	ki	þi	hü	küm	dar	ola	cak	týr;	ancak	o	ki	þi	nin	kim	ola	ca	ðý	bel	li	de	ðil	dir.	Bü-
yük	oð	lu	mu	?	Kü	çük	oð	lu	mu?	Kar	de	þi	mi?	Am	ca	sý	mý?	Han	gi	si	nin	hü	küm	dar	ola	ca	ðý	nýn	bel	li	ol	ma	ma	sý	ve	ra	set	sis	te	mi	ni	be	lir	siz	kýl	mýþ	týr.	Ve	ra	set	sis	te	min	de-
ki	bu	be	lir	siz	lik,	taht	ta	hak	sa	hi	bi	olan	ha	ne	dan	üye	le	ri	ara	sýn	da	taht	kav	ga	la	rý	na	yol	aç	mýþ	týr.

Taht	kav	ga	la	rý	son	ra	sý	dev	let	ler	za	yýf	la	mýþ	ve	bir	sü	re	son	ra	yý	kýl	mýþ;	yer	le	ri	ne	ha	ne	dan	üye	le	ri	ta	ra	fýn	dan	ye	ni	dev	let	ler	ku	rul	muþ	tur.	Ye	ni	ku	ru	lan	dev	let	ler	de	bir	
sü	re	son	ra	ay	ný	so	run	yü	zün	den	ya	zayýflamýþ	ya	da	yý	kýl	mýþ	týr.	

Bu	du	rum	Türk	dev	let	le	rin	de	ki	mer	ke	zi	oto	ri	te	yi	sü	rek	li	za	yýf	lat	mýþ	ve	Türk	dev	let	le	ri	nin	ký	sa	ömür	lü	ol	ma	sý	na	yol	aç	mýþ	týr.

Ve	ra	set	sis	te	min	de	ki	bu	be	lir	siz	li	ði	(hü	küm	dar	öl	dük	ten	son	ra	han	gi	ha	ne	dan	üye	si	nin	hü	küm	dar	ola	ca	ðý	so	ru	nu	nu)	çö	ze	bi	len,	do	la	yý	sýy	la	da	taht	kav	ga	la	rý	ný	or-
ta	dan	kal	dý	ra	bi	len	tek	Türk	dev	le	ti,	Os	man	lý	Dev	le	ti’dir.

Os	man	lý	Dev	le	ti’nin	ken	di	sin	den	ön	ce	ki	Türk	dev	let	le	ri	ne	gö	re	da	ha	mer	ke	zi	yet	çi	bir	dev	let	ol	ma	sýn	da	ve	yak	la	þýk	al	tý	yüz	yýl	ya	þa	ya	bil	me	sin	de	bu	so	ru	nu	çöz-
me	si	et	ki	li	ol	muþ	tur.

Os	man	lý	Dev	le	ti’nde;

–		I.	Mu	rat	Dö	ne	min	de	“ül	ke	pa	di	þah	ve	oðul	la	rý	nýn	dýr.”	an	la	yý	þý	be	nim	se	ne	rek	ha	ne	da	nýn	di	ðer	üye	le	ri	yö	ne	tim	de	dev	re	dý	þý	bý	ra	kýl	mýþ	týr.

–		II.	Meh	met	Dö	ne	min	de,	“Kar	deþ	Kat	li”	ya	sal	ha	le	ge	ti	ri	le	rek	pa	di	þah	olan	kar	de	þin	ege	men	lik	hak	ký	güç	len	di	ril	miþ	tir.

–			I.	Ah	met	Dö	ne	min	de	“Ek	ber	ve	Er	þet”	ku	ra	lý	ile	ha	ne	da	nýn	en	yaþ	lý	ve	ak	li	den	ge	si	ye	rin	de	olan	üye	si	nin	pa	di	þah	ol	ma	sý	ku	ra	lý	be	nim	se	ne	rek	ve	ra	set	sis	te-
min	de	ki	be	lir	siz	lik	gi	de	ril	miþ	tir.	

Bu	uy	gu	la	mayla	hü	küm	dar	öl	dük	ten	son	ra	ki	min	hü	küm	dar	ola	ca	ðý	ke	sin	ku	ra	la	bað	lan	mýþ	týr.	Böylece	taht	kav	ga	la	rý	na	ve	kar	deþ	kat	li	ne	son	veril	miþ	tir.	

TAHT KAVGALARI

ÝS LA MÝ YET ÖN CE SÝ TÜRK KÜL TÜ RÜ NÜ
AY DIN LA TAN BÖL GE LER

Anav (MÖ 5000 - MÖ 3000)
Batý	Türkistan’da		Aþkabat	yakýnlarýnda	bulunan	Anav	

bölgesinde	ortaya	çýkmýþtýr.	

Kelteminar (MÖ 3000)
Amuderya	nehri	etrafýnda	ortaya	çýkmýþtýr.

Afa nas ye vo (MÖ 3000 - MÖ 1700)

Altay	daðlarýnýn	kuzeybatýsýnda	bulunan	Abakan	bölge-
sinde	ortaya	çýkmýþtýr.	

An dro no va (MÖ 1700 - MÖ 1200)
Tanrý	daðlarý	ve	Baykaþ	gölü	çevresinde	ortaya	çýkmýþtýr.	

Ka ra suk (MÖ 1200 - MÖ700)

Yenisey	nehrinin	kollarýndan	biri	olan	Karasuk	nehri	et-
rafýnda	ortaya	çýkmýþtýr.

Ta gar (MÖ 700 - 100)
Abakan	bölgesinde	ortaya	çýkmýþtýr.	

TA RÝH BO YUN CA TÜRK  TOP LU LUK LA-
RIN DA KUL LA NI LAN AL FA BE LER

Gök türk [Or hun]
Türk	le	re	öz	gü	ilk	al	fa	be	olup	sað	dan	
so	la	ya	zý	lýr	ve	35	harf	ten	olu	þur	du.

 Uy gur 
Türk	le	re	öz	gü	ikin	ci	al	fa	be	olup	sað-
dan	so	la	ya	zý	lýr	ve	18	harf	ten	 

olu	þur	du.

Soðd

Arap

Ki ril

La tin

ÝS LA MÝ YET ÖN CE SÝ TÜRK TOP LU LUK LA RI  
ARA SIN DA GÖ RÜ LEN DÝ NÝ ÝNANÇ LAR

Gök Tan rý Di ni ve Þamanizm
[Ýs	kit	ler,	Hun	lar,	Gök	türk	ler,	Tür	giþ	ler]

Ma ni he izm ve Budizm
[Uy	gur	lar]

Mu se vi lik 
[Ha	zar	lar]

Hris ti yan lýk 
[Ma	car	lar,	Bul	gar	lar,	Pe	çe	nek	ler,	Kýp	çak-
lar,	Avar	lar,	Uz	lar,	Hunlarýn	bir	bölümü]

Ta bi at Kül tü ve Atalar Kültü
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– Hay van cý lýk

–  Ça dýr ya pý mý, de ri ci-
lik ve do ku ma cý lýk

–  Söz lü ede bi yat (Des-
tan, Koşuk, Sav, Sa-
gu)

– Söz lü hu kuk (Tö re)

– Teþ ki lat çý lýk

– Sa vaþ çý lýk

– Baðýmsýzlýk duygusu

– Ta rým

– Mi ma ri

– Þe hir ci lik

– Ya zý lý ede bi yat

– Ya zý lý hu kuk

–  Topraða dayalý özel 
mülkiyet anlayýþý

Ge liþ miþ tir Ge liþ memiþ tir

Or ta As ya’da eko no mik, si ya si ve ya sos yal ne den ler den do la yý ya þam ko þul la rý bo zu lan 
Türk top lu luk la rý, Or ta As ya’yý terk ede rek Dün ya’nýn çe þit li böl ge le ri ne göç et miþ ler dir. 

GÖÇ LER

Türk le rin, ya þa dýk la rý coð raf ya ta rý ma el ve riþ li ol ma dý ðý için te mel ge çim kay nak la rý hay-
van cý lýk týr. Hay van cý lý ða bað lý ola rak Türk ler ara sýn da  de ri ci lik, do ku ma cý lýk, et ve süt iþ le-
me ci li ði ve ti ca ret de ge liþ miþ tir. 

HAYVANCILIK

Hay van cý lýk la uð ra þan Türk ler, hay van la rý ný do yu ra bil mek için sü rek li ye ni ot lak ara yý þýn da 
ol muþ lar dýr. Bu sü rek li ot lak ara yý þý Türk le ri gö çe be bir ya þa ma mec bur et miþ tir. 

GÖ ÇE BE (KO NARGÖ ÇER) YA ÞAM

Yüz ler ce yýl gö çe be bir ya þam sü ren Türk ler ara-
sýn da or tak bir kül tür oluþ muþ tur. Bu kül tü re; Ýs-
la mi yet Ön ce si Türk Kül tü rü, Boz kýr Kül tü rü, At-
lý Kül tür, Gö çe be Kül tür gi bi ay ný an la ma ge le n 
isim ler ve ril miþ tir. 

GÖ ÇE BE (BOZ KIR) KÜL TÜ RÜ

Göç ile gö çe be ya þam bir bi ri ne ka rýþ tý rýl ma ma lý dýr. Göç, 
bir böl ge yi bir da ha dön me mek üze re terk et mek tir. Gö çe-
be ya þam ise bir böl ge de bel li ara lýk lar la yer de ðiþ tir me dir. 
Gö çün ne de ni ya þam ko þul la rý nýn bo zul ma sý, gö çe be li ðin 
ne de ni ise hay van cý lýk týr. 

UYARI

ÝS LA MÝ YET ÖN CE SÝ TÜRK EDE BÝ YA TI NA AÝT ÖNEM LÝ ESER LER

TÜRK DEV LET VE  

TOP LU LUK LA RI

SÖZ LÜ EDE BÝ YAT  

ÜRÜN LE RÝ
 YA ZI LI EDE BÝ YAT ÜRÜN LE RÝ

Sa ka lar Alp Er Tun ga ve Þu Des ta ný

Hun lar Oðuz Ka ðan Des ta ný

Gök türk ler
Er ge ne kon ve Boz kurt Des-

ta ný
Or hun Ki ta be le ri  (Bil ge Ka ðan Ki ta be si + Kül  Tigin Ki ta be si + Ton-

yu kuk Ki ta be si)

Uy gur lar Tü re yiþ ve Göç Des ta ný Ka ra bal ga sun, Si ne–Uþi ve Moyen Çur Ki ta be le ri

Kýr gýz lar Ma nas Des ta ný Ye ni sey Ki ta be le ri

Oðuz lar De de Kor kut Hi ka ye le ri

OR TA AS YA
Ýs	la	mi	yet’	ten	ön	ce	Türk	ler,	yüz	ler	ce	yýl	Or	ta	As	ya’da	ya	þa	mýþ	lar	dýr.

Or	ta	As	ya’da	ya	þa	yan	Türk	top	lu	luk	la	rýn	dan	ba	zý	la	rý,	ya	þam	
ko	þul	la	rý	bo	zu	lun	ca	Or	ta	As	ya	dý	þý	na	göç	et	miþ	ler	dir.

Ge	niþ	boz	kýr	la	ra	(yük	sek	düz	lük	le	re)	sa	hip	Or	ta	As	ya	
coð	raf	ya	sý,	ta	rý	ma	el	ve	riþ	li	ol	ma	dý	ðý	için	bu	bölgede	ya	þa	yan	
Türk	ler	hay	van	cý	lýk	la	uð	raþ	mak	zo	run	da	kal	mýþ	lar	dýr.	

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
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NE DEN LE Rİ SO NUÇ LA RI

Sİ YA Sİ
–	Çin	ve	Mo	ğol	sal	dı	rı	la	rı	

–	Ye	ni	yurt	ara	yış	la	rı

–	Boy	mü	ca	de	le	le	ri

–	Fark	lı	böl	ge	ler	de	ye	ni	Türk	dev	let-
le	ri	nin	ku	rul	ma	sı

–	Bal	kan	la	rın,	Ön	As	ya’nın	ve	Av	ru-
pa’nın	si	ya	si	ya	pı	sı	nın	de	ğiş	me	si

EKO NO MİK
–	Sal	gın	hay	van	has	ta	lık	la	rı

–	Ot	lak	la	rın	da	ral	ma	sı

–	İk	li	min	ka	ra	sal	laş	ma	sı

–	 Türk	ler	 ara	sın	da	 fark	lı	 eko	no	mik	
fa	ali	yet	le	rin	yay	gın	laş	ma	sı

TOP LUM SAL
–		Boy	lar	 arası	 ya	şa	nan	ça-
tış	ma	lar

–	 Nü	fu	sun	art	ma	sı

–	Türk	ler	ara	sın	da	yer	le	şik	ya	şa	mın	
yay	gın	laş	ma	sı

KÜL TÜ REL

–	Türk	kül	tü	rü	nün	ge	niş	alan	la	ra	ya-
yıl	ma	sı

–	 Türk	 kül	tü	rü	nün	 fark	lı	 kül	tür	ler	le	
et	ki	le	şi	me	gir	me	si

–	Türk	çe	nin	fark	lı	leh	çe	le	ri	nin	or	ta	ya	
çık	ma	sı

–	Türk	ta	ri	hi	nin	 in	ce	len	me	si	nin	zor-
laş	ma	sı

Dİ Nİ
–		Türk	ler	ara	sın	da	Hris	ti	yan	lık,	Mu-
se	vi	lik	ve	İs	la	mi	yet	gi	bi	ye	ni	din-
le	rin	ya	yıl	ma	sı

GÖÇLER KAVİMLER GÖÇÜ

SO NUÇ LA RI

As	ya	Hun	Dev	le	ti’nin	par	ça	lan	ma	sın	dan	son	ra	Çin	ege	men	li	ği	ne	gir-

mek	is	te	me	yen	Hun	top	lu	luk	la	rı	nın	Ba	la	mir	ön	der	li	ğin	de	Ba	tı	yö	nün	de	

iler	le	me	si	 ve	bu	 iler	le	yiş	 sı	ra	sın	da	ön	le	ri	ne	çı	kan	 “Bar	bar	Ka	vim	le	ri”	

Av	ru	pa	 iç	le	ri	ne	 doğ	ru	 gö	çe	 zor	la	ma	sı	 so	nu	cu	 375	 yı	lın	da	 baş	la	yan	

bü	yük	göç	dal	ga	sı	na	“Ka	vim	ler	Gö	çü”	de	nir.

–	 	Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu	do	ğu	ve	ba	tı	ola	rak	iki	ye	ay	rıl	mış	tır	(395).	Ba-

tı	Ro	ma	İm	pa	ra	tor	lu	ğu	476’da	yı	kıl	mış	ve	top	rak	la	rı	üze	rin	de	bir-

çok	Ger	men	dev	le	ti	ku	rul	muş	tur.

–	 Av	ru	pa’nın	et	nik	ya	pı	sı	de	ği	şe	rek	ye	ni	mil	let	ler	or	ta	ya	çık	mış	tır.

	 •	Alan	lar,	Van	da	llar	ve	Vi	zi	got	lar,	İs	pan	yol	la	rın

	 •	An	gıl	lar	ve	Sak	son	lar,	İn	gi	liz	le	rin

	 •	Ger	men	ler,	Al	man	la	rın

	 oluş	ma	sı	nı	sağ	la	mış;	böy	le	lik	le	bu	gün	kü	İn	gil	te	re,	Fran	sa,	İs	pan	ya	

ve	Al	man	ya	gi	bi	Av	ru	pa	dev	let	le	ri	nin	te	mel	le	ri	atıl	mış	tır.

–	 Türk	ler,	 Av	ru	pa’da	 ye	ni	 bir	 Hun	 dev	le	ti	 kur	muş	tur.	 (Avrupa	 Hun	

Devleti)

–	 Türk	kül	tü	rü	Av	ru	pa’da	ya	yıl	mış	tır.

–	 Av	ru	pa’da	 ki	li	se	nin	 gü	cü	 art	mış,	 bu	nun	 so	nu	cun	da	 Av	ru	pa’ya,	

Sko	las	tik	dü	şün	ce	ege	men	ol	muş	tur.

–	 Av	ru	pa’da	fe	oda	li	te	(de	re	bey	lik)	re	ji	mi	or	ta	ya	çık	mış	tır.	

–	 İlk	Çağ	so	na	er	miş,	Or	ta	Çağ	baş	la	mış	tır.

K

DB

G

Sibirler

Göktürkler

Uygurlar

Türgişler

Karluklar

Orta
Asya’da
yaşadılar

Ak
hu

nla
r

Oğu
zla

r

Hazarlar

Avrupa Hunları
AvarlarPeçenekler

KıpçaklarBulgarlarUzlarMacarlar

Batı’ya Göç Ettiler

Yeni göçlerle
beslenemediler

Azınlık durumuna
düştüler

Hristiyanlığı
benimsediler

Benliklerini kaybettiler

Anadolu’ya göç ettiler

Sürekli göçlerle beslendiler

Müslüman oldular

Büyük devletler kurdular

B.Selçuklu
Devleti

Beylikler Türkiye
Selçuklu
Devleti

Osmanlı
Devleti

Asya
Hunları

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası



ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR

191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A E D B D A A D D C E

3. Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardın-
dan Hunlar, batıya doğru yayılmaya baş-
lamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan 
Germen kavimlerini batıya doğru itmişler-
dir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte 
Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle ge-
lirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu 
önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ka
vimler Göçü’nün sonuçlarından biri ola
rak gösterilemez?

A) Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.

B) Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.

C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye 
başlamıştır.

D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler ya-
şanmıştır.

E) Avrupa’da siyasi dengeler değişmiştir.

TYT / 2019

1. Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, 
Çanakkale’de şehit düşen bir askerin ha-
tıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın 
Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğ-
rencilerine bu materyallerden hangisinin 
birinci el kaynaklar içerisinde yer alama-
yacağını sormuştur.

Öğrencilerin bu soruya doğru cevap 
olarak aşağıdakilerden hangisini ver
mesi beklenir?

A) Halil İnalcık’ın eseri

B) Şehidin hatıratı

C) Tarihî para

D) Ferman

E) İstiklal madalyası

YGS / 2015

2. Doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunan 
Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etki-
lenmişlerdir. Çin’den Budizmi, İran’dan 
Maniheizmi alan Uygurlar, Akdeniz Hav-
zası’ndan Suriyeli rahipler ve Soğdlar ara-
cılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebi-
yatı ve sanatı öğrenmişlerdir.

Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdaki
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geniş bir coğrafya ile ilişki kurdukları-
na

B) Farklı dinleri benimsediklerine

C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına

D) Kültürel etkileşime açık olduklarına

E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik oldu-
ğuna

TYT / 2020

7. Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve 
benzeri belgelerin yazılarının okuna
bilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının 
hangisinden yararlanır?

A) Paleografi B) Nümizmatik C) Epigrafi

 D) Antropoloji E) Etnografya 

AYT / 2019

4. Ammianus, ''Hunlar piyade olarak savaş-
maya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak ka-
dar uzak mesafelere attıkları ve demir ka-
dar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu 
oklarını atmada gösterdikleri maharete 
hiç kimse erişemezdi... Hunlar iyi savaş-
çılar olup yay ve kement kullanmakta eş-
sizdirler.'' demiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili ola
rak;

I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,

II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,

III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

 D) I ve II E) I ve III 

AYT / 2018

6. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk ve 
Uygur devletlerinin ortak özelliklerin
den biri değildir?

A) Yerleşik hayata geçmeleri

B) Yazılı metinler bırakmaları

C) İslamiyet öncesi Türk devletleri olma-
ları

D) Çinlilerle mücadele etmeleri

E) Orta Asya’da kurulmuş olmaları

MSÜ / 2018

5. Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kül
türel etkileşimlerle geliştiğini gösteren 
örneklerden biri değildir?

A) Sümerlere ait kanunların, Babilliler ta-
rafından geliştirilmesi

B) Anadolu’ya yazının Asur ticaret koloni-
leri tarafından getirilmesi

C) Eski Yunan eserlerinin Arapçaya çev-
rilmesi

D) Ateşin aynı dönemde dünyanın farklı 
yerlerinde bulunması

E) Akdeniz’deki denizcilerin birbirlerinin 
haritalarından faydalanması 

AYT / 2020

9. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da 
kurulan Türk devletleri hakkında bilgi al
mak isteyen bir araştırmacının, aşağı
dakilerden hangisinin kaynaklarından 
faydalanması beklenir?

A) Babil B) Mısır C) Roma

 D) Çin E) Hitit 

AYT / 2019

10. Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisin
de, taşınabilir mesken ihtiyacına cevap 
verdiği söylenebilecek unsur aşağıda
kilerden hangisidir?

A) Kurgan B) Tuğ C) Otağ

 D) Balbal E) Ongun 

AYT / 2018

11. İmameddin İsfahani, “Türklerin almadığı 
memleket, içmediği su kalmadı. Şehirleri 
ve ülkeleri doldurup her tarafa hâkim ol-
dular.” demiştir.

İsfahani’nin bu ifadesinden hareketle 
Türklerin aşağıdakilerden hangisine sa
hip olduğu söylenemez?

A) Teşkilatçı yapıya

B) Cihan hâkimiyeti anlayışına

C) Güçlü bir orduya

D) Ekonomik güce

E) İkili yönetim anlayışına

MSÜ / 2019

8. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlı
ğı'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kul-
lanmışlardır.

B) Nom adı verilen şehir devletleri kurmuş-
lardır.

C) Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı yapmış-
lardır.

D) Sınıfsız bir toplum yapısı oluşturmuş-
lardır.

E) Ölümden sonraki yaşama inanmışlar-
dır.

AYT / 2019
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MEKKE MEDİNE

Ya yıl dı ğı YerHic retDoğ du ğu Yer

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
Konu A

n
la

tım
ı

 �  571 yı lın da Mek ke’de doğ du.
 �  Hz. İb ra him so yun dan olup, an ne si nin adı Ami ne, ba ba sı-

nın adı Ab dul lah’tır.
 �  Kü çük yaş ta an ne si ve ba ba sı nı kay be den Hz. Mu ham-

med’i de de si ve am ca sı bü yüt tü. 
 �  Kü çük yaş tan iti ba ren ti ca ret le uğ ra şan Hz. Mu ham med 25 

ya şın da Hz. Ha ti ce ile ev len di.
 �  Mek ke’de “Mu ham med-ül Emin” ola rak ta nın dı.
 �  610 yı lın da Hira ma ğa ra sın da, va hiy me le ği Ceb ra il ara cı lı-

ğıy la Pey gam ber lik gö re vi ve ril di ve bu ta rih ten son ra İs la-
mi yet’i yay ma ya baş la dı.

 �  Mek ke’de kar şı laş tı ğı güç lük ler den do la yı ken di ne ina nan 
Müs lü man lar la be ra ber 622 yı lın da Me di ne’ye göç (hic ret) 
et ti. 

 �  632 yı lın da ve fat et ti ğin de ge ri de sa de ce hız la ya yıl mak-
ta olan bir din de ğil, ay nı za man da hız la güç le nen bir dev-
let bı rak tı. 

 �  Ya kın ar ka daş la rı na “as hab/sa ha be” ken di sin den son ra 
onun kur du ğu dev le tin ba şı na ge çen le re ise “Ha li fe” de nir.

Peygamberi: HZ. MU HAM MED

 �  610 yı lın da va hiy me le ği Ceb ra il ara cı lı ğıy la ve va hiy yo luy-
la Hz. Mu ham med’e in di ril me ye baş lan dı.

 �  Mek ke’de in me ye baş la dı, Me di ne’de ta mam lan dı.
 �  Hz. Ebu Be kir ta ra fın dan ki tap ha li ne ge ti ril di. (Amaç, Ku-

ran-ı Ke rim’in öz gün ha li ni ko ru mak)
 �  Hz. Os man ta ra fın dan ço ğal tı la rak eya let le re da ğı tıl dı.

(Amaç, İs la mi yet’in doğ ru öğ re nil me si ni ve yönetimde bir-
liği sağlamak).

Kutsal Kitabı: KUR’ANI KE RİM

 �  İlk ola rak Hz. Adem ta ra fın dan in şa edil miş, Nuh Tu fa-
nı’ndan son ra Hz. İb ra him ve oğ lu Hz. İs ma il ta ra fın dan 
ona rıl mış tır. 

 �  Bu kut sal me kan bir dö nem put pe rest li ğin mer ke zi ha li ne 
ge ti ril miş tir.

 �  630 yı lın da Mek ke’nin fet he dil me siy le Kâbe put lar dan te-
miz le ne rek as li iş le vi ne ge ri dön dü rül müş ve Müs lü man la-
rın kıb le si ha li ne ge ti ril miş tir. 

!  630 yı lın dan ön ce Müs lü man la rın kıb le si Mes cid-i Ak sa idi. 

Kutsal Mekânı: KÂBE

 Ku ru cu su: Hz. Mu ham med

 Ku rul du ğu Yer: Me di ne

Dev let Baş ka nı: Hz. Mu ham med, Hz. Mu ham med’den son ra 

ise onun ye ri ne ge çen ha li fe ler

Baş ken ti: Hz. Ali Dö ne mi ne ka dar : Me di ne

 Hz. Ali Dö ne min de   : Kû fe

 Eme vi ler Dö ne min de : Şam

 Ab ba si ler Dö ne min de : Bağ dat

 Mem lük ler Dö ne min de : Ka hi re

 Os man lılar Dö ne min de : İs tan bul

Ha li fe lik Os man lı Dev le ti’nin yı kıl ma sın dan son ra 3 Mart 

1924’te kal dı rıl dı. 

Devleti: İS LAM DEV LE Tİ



21

İslam Medeniyetinin Doğuşu

A. CA Hİ Lİ YE DÖ NE Mİ
 � Arabistan Yarımadası'nın İslamiyet'ten önceki dinî, siyasî ve 

sosyal düzenine "Cahiliye Dönemi" denir. 
 �  Ara bis tan ya rı ma da sı si ya si ve top lum sal bö lün müş lük için-

de dir.
 �  Ka bi le ler ara sı kan da va la rı ve ça tış ma lar yay gın dır.
 �  Sı nıf lı top lum ya pı sı ve kö le ci bir dü zen var dır. Ka dı nın top-

lum sal ya şam da ye ri yok tur.
 �  Put pe rest bir din an la yı şı var dır. Bü yük put lar, Kâbe’de ser-

gi le nmektedir.
 �  Mek ke, di ni ve ti ca ri bir mer ke zi dir. Mek ke’de her yıl ha ram 

ay la rı ola rak anı lan ay lar da Ukaz adı verilen bir panayır ku-
rulurdu.

 �  Te mel ge çim kay na ğı ti ca ret tir. 

D. EME Vİ LER DÖ NE Mİ (661  750)
 �  Hz. Ali’den ha li fe li ği alan Mu avi ye, öl me den ön ce ye ri ne oğ-

lu Ye zit’i ha li fe ta yin ede rek ha li fe li ği sal ta na ta dö nüş tür müş-
tür. 

 �  Mu avi ye, Hz. Ali dö ne min de Kûfe’ye ta şı nan baş ken tin ye ri-
ni Şam’a ta şı mış tır.

 �  Eme vi ler Hz. Ali’nin şah sı na, ço cuk la rı na ve ta raf tar la rı-
na kar şı bas kı ve şid det uy gu la mış lar, ay rı ca Arap ol ma yan 
Müs lü man la ra Me va li (ya rı kö le) mu ame le si uy gu la mış lar dır. 
Eme vi le rin bu po li ti ka la rı, Eme vi le re kar şı si ya si ve top lum-
sal mu ha le fe ti güç len dir miş tir. Bu mu ha le fet, bir ayak lan ma 
ile Eme vi ha ne da nı na son ve re rek Ab ba si ler Dö ne mi ni baş-
lat mıştır.

 �  Eme vi ler Dö ne min de İs lam Dev le ti’nin sı nır la rı İs pan ya’yı da 
içi ne ala cak şe kil de Av ru pa’ya ka dar uzan mış tır. 

 �  Eme vi ler, İs tan bul’u da ku şat mış, fa kat ala ma mış tır.
 � Dönemin Savaşları ve Önemli Siyasi Olayları: Kerbela 

Olayı, Kadiks Savaşı, Türk–Arap Savaşları, Puvatya Savaşı

B. HZ. MU HAM MED DÖ NE Mİ (610  632)
 �  610 yı lın da pey gam ber lik gö re vi ve ri len Hz. Mu ham med, İs la-

mi yet’i Mek ke’de yay ma ya ça lış mış tır.
 �  İs la mi yet Mek ke’de özel lik le kö le ler ve ka dın lar ara sın da hız-

la ya yıl ma ya baş la mış tır.
 �  İs la mi yet’in Mek ke’de hız la ya yıl ma sın dan ra hat sız olan Mek-

ke li müş rik ler, Müs lü man la ra bas kı ve şid det uy gu la ma ya 
başlayınca, Müs lü man lar 622 yı lın da Mek ke’den Me di ne’ye 
göç (Hic ret) etmişlerdir. Yesrib, Hicret'ten sonra başkent ol-
muş ve Medine'tül Münevvere (Peygamber Şehri) olarak anıl-
maya başlanmıştır.

 �  Hz. Mu ham med Me di ne’de İs lam Dev le ti’nin te mel le ri ni ata-
rak İs la mi yet’in ya yıl ma sı nı hız lan dırmıştır.

 �  Müs lü man la rın Me di ne’de güç len me sin den ra hat sız olan 
Mek ke li müş rik le rin sal dı rı sıy la baş la yan sa vaş la rı Müs lü-
man lar ka zanmıştır. Bu mü ca de le ler so nu cun da Mek ke, Müs-
lü man lar ta ra fın dan fet he di le rek Kâbe put lar dan te miz len miş 
ve Müs lü man la rın kut sal me ka nı ha li ne ge ti rilmiştir.

 �  Hz. Mu ham med, 632 yı lın da ve fat et ti ğin de, Kur’an-ı Ke rim ta-
mam lan mış; İs la mi yet, Hi caz böl ge sin de güç len miş ve baş-
ken ti Me di ne olan güç lü bir dev le tin te mel le ri atıl mış tır. 

 � Döneminin Savaşları ve Önemli Siyasi Olayları: Akabe Bi-
atları, Hicret, Medine Sözleşmesi, Bedir Savaşı, Uhud Sava-
şı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı, Hayber'in Fethi, Mute 
Seferi, Mekke'nin Fethi, Taif Seferi, Tebük Seferi, Veda Haccı 

E. EN DÜ LÜS EME Vİ LE R DÖ NE Mİ (7561031/12321492)

 �  Eme vi ha ne dan lı ğı yı kıl dık tan son ra Ab ba si ege men li ği ne gir-
mek is te me yen İs pan ya Müs lü man la rı ta ra fın dan Kur tu ba mer-
kez li ye ni bir dev let ku rul muş tur.

 �  Bu dev le tin en güç lü hü küm da rı III. Ab dur rah man’ın da ha li-
fe un va nı kul lan ma sı üze ri ne İs lam dün ya sın da ay nı an da Ab-
ba si ler, En dü lüs Eme vi le ri ve Fa ti mi ler ol mak üze re üç ha li fe 
or ta ya çık mış tır. Bu du rum İs lam dün ya sın da ki si ya si bö lün-
müş lü ğün ka nı tı dır.

 �  II. Ha kem dö ne min de Kur tu ba Ca mii, kü tüp ha ne ve med re-
se le riy le İs lam dün ya sı nın en önem li bi lim ve kül tür mer kez-
le rin den bi ri ha li ne gel miş tir.

 �  En dü lüs Eme vi le ri Av ru pa’yı bi lim ve kül tür yö nün den et ki-
le miş; Av ru pa’nın ay dın lan ma sı na ve felsefenin gelişmesine 
kat kı da bu lun muş tur.

 �  En dü lüs Eme vi Dev le ti yı kı lın ca ay nı böl ge de Gır na ta mer-
kez li Be ni Ah mer Dev le ti ku rul muş tur. Be ni Ah mer Dev le-
ti 1492’de İs pan yol lar ta ra fın dan yı kıl mış; bu ra da ki Müs lü-
man lar, İs pan yol la rın uy gu la dı ğı kö tü mu ame le den do la yı II. 
Baye zid dö ne min de Os man lı ül ke si ne ge ti ril miş tir. 

C. DÖRT HA Lİ FE (CUM HU Rİ YET) DÖ NE Mİ (632  661)
 �  Hz. Mu ha med ve fat et tik ten son ra İs lam Dev le ti’nin ba şı na sı-

ra sıy la onun dört ya kın ar ka da şı se çim le be lir le ne rek geç miş-
tir. Hz. Ebu Be kir, Hz. Ömer, Hz. Os man ve Hz. Ali’nin İs lam 
Dev le ti’ni yö net ti ği dö ne me, se çim le be lir len dik le ri için, Cum-
hu ri yet Dö ne mi de de nir.

 �  Dört Ha li fe Dö ne min ’de İs la mi yet’in Ara bis tan ya rı ma da sın-
da ya yıl ma sı ta mam lan mış ve İs lam Dev le ti’nin sı nır la rı Or-
ta As ya’dan Ku zey Af ri ka’ya ka dar uza nan ge niş bir coğ raf-
ya ya ya yıl mış tır.

 �  Hz. Ebu Be kir dö ne min de sah te pey gam ber le re ve iç ka rı şık-
lık la ra son ve ril miş tir.

 �  Hz. Mu ham med dö ne min de te mel le ri atı lan İs lam Dev le ti, 
özel lik le Hz. Ömer dö ne min de oluş tu ru lan as ke ri, si ya si ve 
hu ku ki ör güt ler le güç lü bir dev let ha li ne gel miş tir.

 �  Hz. Ebu Be kir dö ne min de ki tap ha li ne ge ti ri len Kur’an-ı Ke-
rim, Hz. Os man dö ne min de ço ğal tı la rak eya let le re gön de ril-
miş tir.

 �  Hz. Os man dö ne min de ya şa nan olay lar, İs lam Dev le ti’nde iç 
so run la ra yol aç mış tır.

 �  Hz. Ali dö ne min de iç so run lar de rin leş miş; si ya si ve di ni bö-
lün me ler ya şan mış tır.

 � Dönemin Savaşları ve Önemli Siyasi Olayları: Ridde Hare-
keti, Yermük Savaşı, Ecnadeyn Savaşı, Kadisiye Savaşı, Ku-
düs'ün Fethi, Mısır'ın Fethi, Nihavent Savaşı, Kıbrıs'ın Fethi, 
Sıffin Savaşı

F. AB BA Sİ DÖ NE Mİ (750  1258)
 �  Eme vi ha ne da nı nın yı kıl ma sı üze ri ne Ebu’l Ab bas ta ra fın dan 

ku ru lan Ab ba si Dev le ti’nin baş ken ti Bağ dat’tır.
 �  En güç lü dö nem le ri ni Ha run Re şit zamanında ya şa mış lar-

dır. Bu dö nem de Bağ dat, dün ya nın en önem li bi lim ve kül-
tür mer ke zi ha li ne gel miş tir. Bu dö ne me “İs lam Rö ne san sı” 
adı ve ri lir. 

 �  Ta las Sa va şı’nda Çin li le ri ye nip, İs la mi yet’in Or ta As ya’da ya-
yıl ma sı nı sağ la mış lar dır.

 � Türk le re kar şı ya kın ve hoş gö rü lü bir po li ti ka iz le me le ri, Türk-
ler ara sın da İs la mi yet’in ya yıl ma sı nı hız lan dır mış tır.

 �  Eme vi le rin iz le di ği Arap mil li yet çi li ği po li ti ka sı na kar şı üm-
met çi lik po li ti ka sı iz le miş ler, tüm Müs lü man top lu luk la ra eşit 
dav ran mış lar dır.

 �  IX. yüz yıl dan iti ba ren si ya si güç le ri ni kay be den Ab ba si ha li-
fe le ri ni Türk ler (ön ce Gaz ne li ler, da ha son ra Sel çuk lu lar) ko-
ru ma al tı na al mış lar dır. 

 �  1258’de İl han lı hü küm da rı Hü la gu’nun Bağ dat’ı iş gal et me si 
üze ri ne dev let le ri ni kay be den Ab ba si ha ne da nı üyeleri Mem-
lük lü le re sı ğın mış tır. 1517 Ri da ni ye Sa va şı’na ka dar Mem lûk  
Dev le ti’nin ko ru ma sı al tın da Mı sır’da ha li fe lik le ri ni sür dür-
müş ler dir. Os man lı Dev le ti’nin Mem lük lü Dev le ti’ne son ver-
me siy le ha li fe lik Os man lı Dev le ti’ne geç miş tir. 

 � Dönemin Savaşları ve Önemli Siyasi Olayları: Talas Savaşı
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İS LAM TA Rİ Hİ NE AİT ÖNEM Lİ GE LİŞ ME LER

DÖ NEM FE TİH HA RE KET LE Rİ ÖR GÜT LEN ME FA ALİ YET LE Rİ İÇ KA RI ŞIK LIK LAR

Hz.Mu ham med 
Dö ne mi

–		Mek	ke’nin	Fet	hi
–		Hay	ber’in	Fet	hi

–		İs	lam	Dev	le	ti	ku	rul	du.
–		Me	di	ne	Söz	leş	me	si	ya	pıl	dı.
–		Me	di	ne	baş	kent	ol	du.
–		As	hab-ı	Suh	fa’da	eği	tim	fa	ali	yet	le	ri	baş	la	dı.

Hz. Ebu Be kir  
Dö ne mi

–		Su	ri	ye’nin	fet	hi	ne	baş	lan	dı.
–		Irak’ın	fet	hi	ne	baş	lan	dı.

–		Sa	vaş	lar	da	 çok	 sa	yı	da	 ha	fı	zın	 öl	me	si	 üze	ri	ne	
Kur’an-ı	Ke	rim	ki	tap	ha	li	ne	ge	ti	ril	di.

–	Ya	lan	cı	pey	gam	ber	ler	or	ta	dan	kal	dı	rıl	dı.
–	Din	den	dö	nen	le	rin	(Rid	de)	tek	rar	İs	lam’a	dön	me	si	sağ	lan	dı.

Hz. Ömer 
Dö ne mi

– 	Su	ri	ye’nin	fet	hi	ta	mam	lan	dı.
–		Ku	düs,	 Fi	lis	tin,	An	tak	ya	 ve	
Ha	lep	fet	he	dil	di.
–		Irak’ın	fet	hi	ta	mam	lan	dı.
–		İran	fet	he	dil	di.
–		Mı	sır	fet	he	dil	di.

–		İlk	dü	zen	li	or	du	ve	cund	adı	ve	ri	len	as	ke	ri	gar	ni	zon-
lar	(or	dugâh	şe	hir	ler)	ku	rul	du.
–		İlk	di	van	ör	gü	tü	oluş	tu	rul	du.
–		Beyt’ül	Mal	adı	ve	ri	len	dev	let	ha	zi	ne	si	ku	rul	du.
–		Ül	ke	eya	let	le	re	ay	rıl	dı	ve	baş	la	rı	na	va	li	atan	dı.
–		Ka	dı	lık	ku	ru	mu	oluş	tu	rul	du	ve	mah	ke	me	ler	ku	rul	du.
–		Fet	he	di	len	top	rak	lar	da	ik	ta	sis	te	mi	uy	gu	lan	ma	ya	baş	la	ndı.
–		Hic	ri	Tak	vim	kul	la	nıl	ma	ya	baş	lan	dı.

Hz. Os man 
Dö ne mi

–		Kıb	rıs	fet	he	dil	di.
–		Ha	rezm	 ve	 Ho	ra	san	 fet	he-
dil	di.
–		Azer	bay	can	 ve	 Gür	cis	tan	
fet	he	dil	di.
–	Tu	nus	fet	he	dil	di.

–		İlk	İs	lam	do	nan	ma	sı	ku	rul	du.
–		Kur’an-ı	Ke	rim	ço	ğal	tı	la	rak	eya	let	le	re	gön	de	ril	di.

–		Dev	le	tin	 üst	ma	kam	la	rı	na	 ken	di	 so	yun	dan	olan	la	rı	 ge	tir	me	si	
tep	ki	le	re	yol	aç	tı	ve	bir	grup	is	yan	cı	ta	ra	fın	dan	şe	hit	edil	di.	

Hz. Ali  
Dö ne mi

–		İç	 ka	rı	şık	lık	lar	 ve	 sa	vaş	lar	
yü	zün	den	fe	tih	ler	dur	du.

–		Baş	kent	Me	di	ne’den	Kûfe’ye	ta	şın	dı.

–		Hz.	Ali’nin	ha	li	fe	se	çil	me	si	ne,	Hz.	Mu	ham	med’in	eşi	Hz.	Ai	şe	ve	Su	ri-
ye	Va	li	si	Mu	avi	ye	baş	ta	ol	mak	üze	re,	şe	hit	edi	len	Hz.	Os	man’ın	ya	kın-
la	rı	iti	raz	et	ti.	
–	Hz.	Ali	ile	Hz.	Aişe	arasında	Cemel	(Deve)	olayı	yaşandı.
–		Su	ri	ye	Va	li	si	Muaviye	li	der	li	ğin	de	ör	güt	le	nen	Hz.	Ali	kar	şıt	la	rı	ile	Hz.	Ali	
ara	sın	da	Sıf	fin	Sa	va	şı	ya	şan	dı.
–		Sıf	fin	Sa	va	şı’nda	ye	ni	le	ce	ği	ni	an	la	yan	Mu	avi	ye,	ha	li	fe	lik	so	ru	nu	nun	Ha-
kem	ler	ta	ra	fın	dan	çö	züm	len	me	si	ni	is	te	di	ve	Hz.	Ali	bu	is	te	ği	ka	bul	et	ti.
–		Muaviye’nin	hakeminin,	Muaviye’yi	 halife	 seçmesi	 ile	 sorun	daha	da	
büyüdü.	
–		Ha	kem	Ola	yı	so	nu	cun	da	Müs	lü	man	lar;	Mu	avi	ye’den	ya	na	olan	lar,	Hz.	
Ali’den	yana	olanlar	 (Şii	ler)	 ve	 ikisininde	halifeliğini	 kabul	 etmeyenler	
(Ha	ri	ci	ler)	ol	mak	üze	re	üçe	bö	lün	dü	ler.
–		Hz.	Ali,	Ha	ri	ci	ler	 ta	ra	fın	dan	şe	hit	edil	di.	Böy	le	lik	le	Dört	Ha	li	fe	Dö	ne	mi	
so	na	er	di,	Eme	vi	ler	Dö	ne	mi	baş	la	dı.	

Eme vi ler  
Dö ne mi

–		İs	tan	bul	 iki	 kez	 ku	şa	tıl	dı	
ama	alı	na	ma	dı.
–		Ku	zey	 Af	ri	ka’nın	 fet	hi	 ta-
mam	lan	dı.
–		İs	pan	ya	fet	he	dil	di.
–		Kaf	kas	lar	 ve	 Ma	ve	ra	ün	ne-
hir	 böl	ge	sin	de	 ba	zı	 Türk	
böl	ge	le	ri	ele	ge	çi	ril	diy	se	de	
Ha	zar	lar	 ve	 Tür	giş	le	rin	 di-
re	ni	şi	 ne	de	niy	le	 Or	ta	 As-
ya’da	iler	le	ne	me	di.

–		Baş	kent	Kûfe’den,	Şam’a	ta	şın	dı.

–		Ha	li	fe	lik	sal	ta	na	ta	dö	nüş	tü	rül	dü.

–		Arap	ça	res	mi	dil	ha	li	ne	gel	di.

–		İlk	Arap	-	İs	lam	pa	ra	sı	(di	nar/dir	hem)	ba	sıl	dı.

–	Polis	(şurta)	ve	posla	(berit)	teşkilatı	oluşturuldu.

–		Mu	avi	ye’den	 son	ra	 ha	li	fe	 olan	 Mu	avi	ye’nin	 oğ	lu	 Ye	zit,	 Hz.	
Ali’nin	kü	çük	oğ	lu	Hz.	Hü	se	yin	ve	ar	ka	daş	la	rı	nı	Ker	be	la’da	şe-
hit	et	ti.	Ker	be	la	Ola	yı	ola	rak	anı	lan	bu	olay,	Ha	kem	Ola	yı’ndan	
son	ra	baş	la	yan	ay	rı	lı	ğı	da	ha	da	de	rin	leş	tir	di.

–		Gü	nü	müz	de	ki	Şii	lik	ve	Sün	ni	lik	ay	rı	mı	nın	te	me	li	bu	ola	ya	da-
ya	nır.	

!			Emevî	Devleti	yıkılınca	İspanya'daki	Müslümanlar,	Abbasî	Dev-
leti'ne	bağlanmayıp,	Endülüs	Emevîleri	 (Beni	Ahmer	Devleti)	
adıyla	siyasi	varlıklarını	sürdürmüşlerdir.	

Ab ba si ler 
Dö ne mi

–		Çin	li	le	re	kar	şı	Ta	las	Sa	va	şı	
ka	za	nıl	dı	 ve	 İs	la	mi	yet’in	
Or	ta	 As	ya’da	 ya	yıl	ma	sı	
sağ	lan	dı.

–		Baş	kent	Şam’dan	Bağ	dat’a	ta	şın	dı.
–		Önem	li	ko	mu	tan	lık	ve	va	li	lik	le	re	Türk	ler	ge	ti	ril	di.
–		Türk	ler	için	or	dugâh	şe	hir	ler	ku	rul	du.
–		Ba	zı	 va	li	ler,	Ab	ba	si	Dev	le	ti’nin	 za	yıf	la	dı	ğı	 son	dö-
nem	le	rin	de	“Te	va	if-i	Mü	lük”	de	ni	len	dev	let	ler	ku	ra-
rak	ya	rı	ba	ğım	sız	ha	le	gel	di	ler.
–		Ve	zir	lik	ma	ka	mı	oluş	tu	rul	du.
–		Dev	let	 iş	le	ri,	 çe	şit	li	 gö	rev	le	ri	olan	di	van	lar	ara	cı	lı-
ğıy	la	yü	rü	tül	dü.
Bu	di	van	lar	şun	lar	dır:
–		Di	van-ı	İn	şa:	Ya	zı	iş	le	ri	ile	gö	rev	liy	di.
–		Di	van-ı	Me	za	lim:	Ada	let	iş	le	ri	ile	gö	rev	liy	di.
–		Di	van-ı	Ceyş:	As	ker	lik	iş	le	ri	ile	gö	rev	liy	di.
–		Di	van-ı	Beyt’ül	Mal:	Ma	li	iş	ler	ile	gö	rev	liy	di.

–		Ba	bek	İs	ya	nı,	Türk	ko	mu	tan	Af	şin	ta	ra	fın	dan	bas	tı	rıl	dı.
–		IX.	 yüz	yıl	dan	 iti	ba	ren	Ab	ba	si	Dev	le	ti	 za	yıf	la	ma	ya	 baş	la	dı.	 Bu	 sü	reç	te	
ge	niş	yet	ki	le	re	sa	hip	Emir-ül	Üme	ra	adı	ve	ri	len	va	li	ler,	ba	ğım	sız	lık	la	rı	nı	
ilan	ede	rek	Te	va	if-ül	Mü	lük	adı	ve	ri	len	kı	sa	ömür	lü	dev	let	ler	kur	du	lar.	Bu	
dev	let	ler	şun	lar	dır:
			–	Mı	sır’da:	To	lu	no	ğul	la	rı,	İh	şid	ler
			–	Ku	zey	Af	ri	ka’da:	Ag	le	bi	ler
			–	Ho	ra	san’da:	Ta	hi	ri	ler	
			–	Ma	ve	ra	ün	ne	hir’de:	Sa	ma	no	ğul	la	rı
			–	İran	ve	Irak’ta:	Bü	vey	ho	ğul	la	rı.
	!	Bu	durum	Abbasilerin	parçalan	sürecini	başlatmıştır.
–		Za	man	la	güç	le	nen	Şi	i	Bü	vey	ho	ğul	la	rı	Bağ	dat’ı	iş	gal	ede	rek	Ab	ba	si	ha-
li	fe	le	ri	ni	bas	kı	al	tı	na	al	dı	lar.	Ab	ba	si	ha	li	fe	le	ri	ni	bu	bas	kı	dan	ön	ce	Gaz	ne-
li	Mah	mut,	da	ha	son	ra	da	Bü	yük	Sel	çuk	lu	Sul	ta	nı	Tuğ	rul	Bey	kur	tar	dı.
–		Bü	yük	 Sel	çuk	lu	 Dev	le	ti	 yı	kı	lın	ca	 ko	ru	ma	sız	 ka	lan	 Ab	ba	si	 Dev	le	ti,	
1258’de	İl	han	lı	Hü	küm	da	rı	Hü	la	gu	Han’ın	Bağ	dat’ı	iş	gal	et	me	si	üze	ri	ne	
yı	kıl	dı.	 İl	han	lı	lar	dan	 ka	çan	 Ab	ba	si	 ha	ne	da	nı	 men	sup	la	rı	 Mı	sır’da	ki	
Mem	lük	Dev	le	ti’ne	sı	ğın	dı	lar.	
–		Os	man	lı	Dev	le	ti’nin	Mı	sır’ı	ele	ge	çir	me	si	ne	ka	dar	Ab	ba	si	ha	li	fe	le	ri	Mı-
sır’da	Mem	lük	Dev	le	ti’nin	ko	ru	ma	sın	da	ya	şa	dı	lar.	
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ADI ÖZEL LÝ ÐÝ

Aka be Bi at la rý
(621 - 622)

–		Hic	ret	ön	ce	si	Hz.	Mu	ham	med	ile	Me	di	ne	li	ler	ara	sýn	da	ya	pýl	mýþ	olup,	Me	di	ne	li	ler	Hz.	Mu	ham	med’e	bað	lý	ka	la	cak	la	rý	na	ve	yar	dým	ede	cek	le-
ri	ne	söz	ver	miþ	ler	dir.	Bu	nun	üze	ri	ne	Mek	ke	li	Müs	lü	man	lar	Me	di	ne’ye	göç	et	me	ye	baþ	la	mýþ	týr.

Hic ret
(622)

–		Mek	ke’de	bas	ký	ve	þid	det	gö	ren	Müs	lü	man	la	rýn,	622	yý	lýn	da	Hz.	Mu	ham	med’in	li	der	li	ðin	de	Mek	ke’den	Me	di	ne’ye	göç	et	me	si	ola	yý	dýr.		
–		Bu	olay,	Hz.	Ömer	dö	ne	min	de	ha	zýr	la	nan	Hic	ri	Tak	vi	m’in	baþ	lan	gý	cý	ka	bul	edil	miþ	tir.	Hicret'ten	sonra	Yesrib'e	Medine'tül	Münevvere	(Peygam-
ber	Şehri),	göç	eden	Mek	ke	li	le	re	“Mu	ha	cir”,	on	la	ra	yar	dým	eden	Me	di	ne	li	ev	sa	hip	le	ri	ne	ise	“En	sar”	de	nil	miþ	tir.

Me di ne  
Söz leþ me si

(622)

–		Hic	ret’in	so	nun	da	Hz.	Mu	ham	med	ile	Me	di	ne	li	Ya	hu	di	ler	ara	sýn	da	ya	pýl	mýþ	týr.
–		Bir	ana	ya	sa	ni	te	li	ðin	de	olup,	Ýs	lam	Dev	le	ti’nin	ku	rul	du	ðu	nu	gös	te	ren	bir	bel	ge	dir.
–		Bu	söz	leþ	mey	le	Ya	hu	di	ler,	Müs	lü	man	lar	la	bir	lik	te	ya	þa	ma	yý,	Me	di	ne’ye	bir	sal	dý	rý	olur	sa	bir	lik	te	sa	vun	ma	yý	ka	bul	et	miþ	tir.

Be dir Sa va þý
(624)

–  Me	di	ne’ye	göç	eden	Müs	lü	man	lar	la	Mek	ke	li	müþ	rik	ler	ara	sýn	da	yapýl	mýþ	olup	savaþý	Müs	lü	man	lar	ka	zan	mýþ	týr	(Müs	lü	man	la	rýn	ilk	za	fe	ri	dir.).
–		Sa	vaþ	so	nun	da	ga	ni	met	le	rin	1/5’i	dev	le	te	bý	ra	ký	lýr	ken	4/5’i	sa	va	þan	la	ra	da	ðý	týl	mýþ	týr	(Bu	uy	gu	la	ma	Ýs	lam	sa	vaþ	hu	ku	ku	nun	te	mel	le	ri	ni	oluþ-
tur	muþ	tur).
–		Esir	alý	nan	Mek	ke	li	müþ	rik	ler	den	her	bi	ri	10	Müs	lü	man	gen	ce	oku	ma	-	yaz	ma	öð	ret	mek	þar	týy	la	ser	best	bý	ra	kýl	mýþ	týr	(Ýs	la	mi	yet’in	oku	ma	
yaz	ma	ya	ver	di	ði	öne	min	ka	ný	tý	dýr).

Uhud Sa va þý
(625)

–		Be	dir	Sa	va	þý’nýn	in	ti	ka	mý	ný	al	mak	is	te	yen	Mek	ke	li	müþ	rik	ler	le	Müs	lü	man	lar	ara	sýn	da	ya	pýl	mýþ	týr.
–		Hz.	Mu	ham	med’e	bað	lý	ok	çu	lar	dan	bir	bö	lü	mü	nün	za	man	sýz	yer	le	ri	ni	ter	k	et	me	si	üze	ri	ne	kay	be	dil	miþ	tir	(Müs	lü	man	la	rýn	ilk	ye	nil	gi	si	dir).

Hen dek 
Sa va þý
(627)

–		Mek	ke	li	le	rin	sal	dý	ra	ca	ðý	ný	ha	ber	alan	Hz.	Mu	ham	med,	Me	di	ne’nin	et	ra	fý	na	hen	dek	ler	kaz	dý	ra	rak	sa	vun	ma	ön	le	mi	aldýrmýþtýr.
–		Müs	lü	man	lar	ta	ra	fýn	dan	ka	zanýlmýþtýr.
–		Müs	lü	man	la	rýn	son	sa	vun	ma	sa	va	þý	dýr.

Hu dey bi ye  
Ba rý þý
(628)

–		Hz.	Mu	ham	med’in	Hen	dek	Sa	va	þý’ndan	son	ra	1500	Müs	lü	man	la	be	ra	ber	Hac	gö	re	vi	ni	ye	ri	ne	ge	tir	mek	için	Mek	ke’ye	doð	ru	ha	re	ke	te	geç-
me	si	ni,	sa	vaþ	zan	ne	den	Mek	ke	li	müþ	rik	ler	sa	vaþ	ha	zýr	lý	ðýna	baþ	lamýþtýr.	Hz.	Mu	ham	med,	bu	nun	üze	ri	ne	Hz.	Os	man’ý	Mek	ke	li	le	re	el	çi	ola	rak	
gön	dermiþtir.	Hz.	Os	man’ýn	esir	alýn	ma	sý	üze	ri	ne	Hz.	Mu	ham	med	de	sa	vaþ	ka	ra	rý	almýþtýr.	Müs	lü	man	lar	la	sa	va	þý	gö	ze	ala	ma	yan	Mek	ke	li	ler	
ba	rýþ	is	temiþtir.	Ba	rýþ	is	te	ði	ni	Hz.	Mu	ham	med	ka	bul	et	miþ	ve	Mek	ke	li	ler	le	Hu	dey	bi	ye	Ba	rýþ	Ant	laþ	ma	sý	ya	pýlmýþtýr.

   Bu Ant laþ ma ya gö re;
		•		Müs	lü	man	lar	o	yýl	hac	ya	pa	ma	ya	cak	lar,	fa	kat	er	te	si	yýl	hac	gö	rev	le	ri	ni	ye	ri	ne	ge	ti	re	bi	le	cek	ler	di.	
		•		Re	þit	ol	ma	yan	bir	Mek	ke	li,	Müs	lü	man	olur	sa	Me	di	ne’ye	alýn	ma	ya	cak	tý	(Müs	lü	man	la	rýn	aley	hi	ne	gi	bi	gö	rü	nen	bu	mad	de	da	ha	son	ra	Müs-
lü	man	la	rýn	le	hi	ne	dön	müþ	tür).

		•		Ýki	ta	raf	ara	sýn	da	on	yýl	sa	vaþ	ya	pýl	ma	ya	cak	tý	(Bu	mad	de,	baþ	ka	böl	ge	le	re	se	fer	ler	dü	zen	len	me	si	ni	ko	lay	laþ	týr	mýþ	týr).
!  Hu dey bi ye Ant laþ ma sý ile Mek ke li ler, Ýs lam Dev le ti’nin var lý ðý ný res men ta ný mýþ lar dýr. 

Hay ber’in 
Fet hi
(629)

–  Þam	ti	ca	ret	yo	lu	nun	ki	lit	nok	ta	sýn	da	yer	alan	ve	Ya	hu	di	le	rin	kon	tro	lün	de	bu	lu	nan	Hay	ber’in	fet	hi	Müs	lü	man	la	rýn	eko	no	mik	gü	cü	nü	ar	týr	mýþ	týr.
–		Müs	lü	man	la	rýn	ilk	ta	ar	ruz	sa	va	þý	olup	ay	ný	za	man	da	top	rak	ka	zan	dýk	la	rý	ilk	sa	vaþ	týr.
–		Gay	ri	müs	lim	ler	den	ha	raç	ve	ciz	ye	ver	gi	le	ri	alýn	ma	ya	baþ	lan	mýþ	týr.

Mu te Se fe ri
(629)

–		Mu	te,	Bi	zans’a	bað	lý	Su	ri	ye	böl	ge	sin	de	ki	bir	ye	rin	adý	olup,	bu	se	fer	Bi	zans’	la	ya	pý	lan	ilk	sa	vaþ	týr.
–		Hz.	Mu	ham	med	ka	týl	ma	mýþ	týr.
–		Bi	zans’a	kar	þý	üs	tün	lük	sað	la	na	ma	mýþ	týr.

Mek ke’nin 
Fet hi
(630)

–  Mek	ke	li	le	rin	Hu	dey	bi	ye	Ba	rý	þý’ný	boz	ma	la	rý	üze	ri	ne	dü	zen	le	nen	se	fer	so	nu	cu	Mek	ke	li	ler,	þeh	ri	Müs	lü	man	la	ra	tes	lim	etmiþtir.
–		Kâbe	put	lar	dan	te	miz	le	ne	rek,	Mes	cid-i	Ak	sa	ye	ri	ne	Müs	lü	man	la	rýn	ye	ni	kýb	le	si	ol	du	(Müs	lü	man	la	rýn	ilk	kýb	le	si	Ku	düs’te	ki	Mes	cid-i	Ak	sa	’dýr).
–		Ýs	lam	Dev	le	ti,	Ara	bis	tan	ya	rý	ma	da	sý	nýn	en	bü	yük	si	ya	si,	eko	no	mik	ve	as	ke	ri	gü	cü	ol	du.

Hu neyn 
Sa va þý
(630)

–		He	nüz	Ýs	la	mi	yet’i	ka	bul	et	me	yen	ka	bi	le	ler	le	ya	pý	lan	bu	sa	va	þý	Müs	lü	man	lar	ka	zan	mýþ	týr.

Ta if Se fe ri
(631)

–		Hu	neyn’de	ye	ni	len	put	pe	rest	le	rin,	Ta	if	þeh	ri	ne	sý	ðýn	ma	la	rý	üze	ri	ne	dü	zen	le	nen	se	fer	de	Ta	if	ku	þa	týl	mýþ,	fa	kat	alý	na	ma	mýþ	týr.	Ta	if	li	ler	bir	yýl	son-
ra	ken	di	rý	za	la	rýy	la	Müs	lü	man	ol	muþ	lar	dýr.	
–		Hu	neyn	ve	Ta	if	se	fer	le	ri	ile	put	pe	rest	le	re	son	dar	be	vu	ru	la	rak	Mek	ke’nin	fet	hi	pe	kiþ	ti	ril	miþ	tir.

Te bük Se fe ri
(631)

–		Hz.	Mu	ham	med,	Bi	zans’ýn	Müs	lü	man	la	ra	sal	dý	ra	ca	ðý	ha	be	ri	üze	ri	ne	Bi	zans	üze	ri	ne	se	fe	re	çýk	tý.	Te	bük’e	ge	lin	di	ðin	de	ha	be	rin	asýl	sýz	ol	du	ðu	
an	la	þý	lýn	ca	ge	ri	dö	nül	dü.
–		Bu	se	fer	Arap	ya	rý	ma	da	sý	dý	þý	na	yapýlan	ilk	se	fer	olup,	Hz.	Mu	ham	med’in	de	son	se	fe	ri	dir.

Ve da Hac cý
(632)

–		Hz.	Mu	ham	med’in	son	hac	cý	dýr.
–		Bu	hac	da	yak	la	þýk	100.000	ki	þi	ye	hi	ta	ben	oku	du	ðu	hut	be	si	ne	“Ve	da	Hut	be	si”	de	nir.
–		Hz.	Mu	ham	med	Ve	da	Hut	be	si’nde
			–	Al	lah’tan	baþ	ka	bir	ilah	bu	lun	ma	dý	ðý	ný,
			–	Bü	tün	Müs	lü	man	la	rýn	kar	deþ	ol	du	ðu	nu,
			–	Ka	dýn	la	ra	iyi	dav	ra	nýl	ma	sý	ge	rek	ti	ði	ni,
			–	Kur’an-ý	Ke	rim’in	ta	mam	lan	dý	ðý	ný	
			vur	gu	la	mýþ	týr.
–		Ve	da	Hut	be	si,	in	san	hak	la	rý	ný	içe	ren	ilk	bel	ge	ler	den	bi	ri	dir.
–		Hz.	Mu	ham	med,	Ve	da	Hac	cý’ndan	bir	müd	det	son	ra	has	ta	la	na	rak	ve	fat	et	miþ	ve	Rav	za-i	Mu	tah	ha	ra’ya	def	ne	dil	miþ	tir.

İslam Medeniyetinin Doğuşu



24 Tarihin Özü

ÝS LAM TA RÝ HÝN DE KÝ ÖNEM LÝ SÝ YA SÝ, AS KE RÝ VE TOP LUM SAL GE LÝÞ ME LER

ADI
YA ÞAN DI
ÐI DÖ NEM

ÖZEL LÝ ÐÝ

Rid de Ha re kâ tý
(632) Hz.	Ebu	Be	kir

–		Hz.	Mu	ham	med’in	ve	fa	tý	nýn	ar	dýn	dan	din	den	dö	nen	ler	ol	muþ	ve	ya	lan	cý	pey	gam	ber	ler	or	ta	ya	çýk	mýþ	týr.	Din	den	dö	nen	le	re	kar-
þý	ya	pý	lan	sa	vaþ	la	ra	Rid	de	Ha	re	kâ	tý	de	ni	lir.

Yer mük Sa va þý 
(634) Hz.	Ebu	Be	kir

–		Bi	zans’la	ya	pýl	mýþ	ve	ka	za	nýl	mýþ	týr	(Bi	zans’a	kar	þý	ka	za	ný	lan	ilk	za	fer	dir.).
–		Su	ri	ye’nin	fet	hi	ne	baþ	lan	mýþ	týr.

Ec na deyn 
Sa va þý (636) Hz.	Ömer

–		Bi	zans’la	ya	pýl	mýþ	ve	ka	za	nýl	mýþ	týr.
–		Su	ri	ye’nin	fet	hi	ta	mam	lan	mýþ	týr.

Ka di si ye 
Sa va þý
(636)

Hz.	Ömer
–		Sa	sa	ni	ler	le	ya	pýl	mýþ	ve	ka	za	nýl	mýþ	týr.
–		Irak,	Ýs	lam	Dev	le	ti’nin	sý	nýr	la	rý	na	ka	týl	mýþ	týr.

Ku düs’ün Fet hi
(637)

Hz.	Ömer
–		Kudüs	Müslümanlara	teslim	edilmiþ;	Filistin,	Halep	ve	Antakya	fethedilmiþtir.

Mý sýr’ýn Fet hi
(641)

Hz.	Ömer –		Amr	Bin	As	ko	mu	ta	sýn	da	ki	Ýs	lam	or	du	la	rý	Bi	zans’ý	ye	ne	rek	Mý	sýr’ý	Ýs	lam	Dev	le	ti’nin	sý	nýr	la	rý	na	katmýþtýr.
!  Ku zey Af ri ka’nýn fet hi, Hz. Ömer dö ne min de baþ la mýþ, Eme vi ler dö ne min de ta mam lan mýþ týr.

Ni ha vent 
Sa va þý
(642)

Hz.	Ömer
–		Sa	sa	ni	ler	le	ya	pýl	mýþ	ve	ka	za	nýl	mýþ	týr.
–		Ýran,	Ýs	lam	Dev	le	ti’nin	sý	nýr	la	rý	na	ka	týl	mýþ	týr.	Bu	sa	va	þýn	so	nun	da	Müs	lü	man	lar	la	Türk	ler	sý	nýr	kom	þu	su	ol	muþ	tur.

Kýb rýs’ýn Fet hi
(649) Hz.	Os	man –		Su	ri	ye	va	li	si	Mu	avi	ye	ta	ra	fýn	dan	ilk	Ýs	lam	do	nan	ma	sý	oluþ	tu	rul	muþ	ve	bu	do	nan	may	la	Kýb	rýs	fet	he	dil	miþ	tir.

Ýlk Türk-Arap 
Sa vaþ la rý 

(655)
Hz.	Os	man

–		Ho	ra	san’a	ka	dar	iler	le	yen	Müs	lü	man	-	Arap	or	du	la	rýy	la	Ha	zar	Türk	le	ri	ara	sýn	da	yo	ðun	sa	vaþ	lar	ya	þan	mýþ;	bu	sa	vaþ	lar	so	nu-
cun	da	Ha	zar	lar	Ýs	lam	or	du	la	rý	nýn	Kaf	kas	lar’ýn	ku	ze	yi	ne	geç	me	si	ni	en	gel	le	miþ	tir.

De ve (Ce mel) 
Ola yý (656) Hz.	Ali

–		Hz.	Os	man’ýn	þe	hit	edil	me	si	üze	ri	ne	Hz.	Ali	ha	li	fe	se	çil	miþtir.	Bunun	üzerine,	Hz.	Os	man’ýn	ai	le	si	(Eme	vi	ler),	Hz.	Os	man’ýn	
ka	til	le	ri	ni	ce	za	lan	dýr	ma	dý	ðý	ge	rek	çe	siy	le	Hz.	Ali’ye	cep	he	al	mýþtýr.	Ýki	ta	raf	ara	sýn	da	ki	ger	gin	lik	ký	sa	sü	re	de	bü	yü	ye	rek	bir	iç	
çatýþmaya	dö	nüþmüþtür.	Bu	çatýþmalara,	Hz.	Ay	þe’nin	bin	di	ði	de	ve	nin	et	ra	fýn	da	ger	çek	leþ	ti	ði	için	“De	ve	Ola	yý”	den	miþ	tir.	
–		Bu	olay	son	ra	sý	Hz.	Ali,	baþ	ken	ti	Me	di	ne’den	Kûfe’ye	ta	þýmýþtýr.
–		Müs	lü	man	lar	ara	sýn	da	ki	ilk	iç	sa	vaþ	týr.	(Sýf	fin	Sa	va	þý,	Ha	kem	Ola	yý	ve	Ker	be	la	Ola	yý	bu	sa	va	þýn	de	va	mý	ni	te	li	ðin	de	ki	di	ðer	iç	
sa	vaþ	lar	dýr.)

Sýf fin Sa va þý 
ve Ha kem 
Ola yý (657)

Hz.	Ali

–			Hz.	Ali’ye	kar	þý	olan	lar	(Eme	vi	ai	le	si	/	Hz.	Os	man	ta	raf	tar	la	rý)	Þam	Va	li	si	Mu	avi	ye’yi	ha	li	fe	seçince,	Hz.	Ali	ve	Mu	avi	ye	ta	raf-
tar	la	rý	ara	sýn	da	sa	vaþ	baþlamýþtýr.

–			Sa	vaþ	Hz.	Ali	ta	raf	tar	la	rý	nýn	üs	tün	lü	ðü	ile	sü	rer	ken,	Mu	avi	ye	ta	raf	tar	la	rý,	mýz	rak	la	rý	nýn	uç	la	rý	na	Kur’an-ý	Ke	rim	say	fa	la	rý	ta	ka-
rak	ha	li	fe	lik	so	ru	nu	nun	çö	zü	mü	için	Kur’an-ý	Ke	rim’in	ha	kem	li	ði	ne	baþ	vu	rul	ma	sý	ný	is	te	di	ler.	

–			Ha	kem	Ola	yý	ile	ha	li	fe	lik	so	ru	nu	çö	züm	le	ne	me	di	ði	gi	bi	da	ha	bü	yük	bir	çýk	ma	za	gir	di.	Bu	olay	so	nun	da	Müs	lü	man	lar	üç	gru-
ba	ay	rýl	dý	lar:

       Eme vi ler: Mu	avi	ye’den	ya	na	olan	lar.
       Þii ler: Hz.	Ali’den	ya	na	olan	lar.
       Ha ri ci ler : Hz.	Ali	ve	Mu	avi	ye’ye	kar	þý	olup	Ýs	la	mi	yet’in	ha	li	fe	siz	de	yö	ne	ti	le	bi	le	ce	ði	ni	sa	vu	nan	lar.
–			Ha	ri	ci	ler,	Ha	kem	Ola	yý	son	ra	sýn	da	Hz.	Ali	ve	Mu	avi	ye’nin	öl	dü	rül	me	si	ne	ka	rar	ver	miþler.	Bu	nun	so	nu	cun	da	Hz.	Ali’yi	þe	hit	
etmiþler,	Mu	avi	ye	ise	on	la	rýn	sui	kast	gi	ri	þi	min	den	kur	tul	muþtur.	Böy	le	lik	le	Dört	Ha	li	fe	Dö	ne	mi	so	na	er	miþ,	Eme	vi	ler	Dö	ne	mi	
baþlamýþtýr.

–			Bu	olay	Ýs	lam	dün	ya	sýn	da	ki	ay	rý	lýk	la	rý	da	ha	da	art	týr	mýþ	týr.

Ker be la Ola yý
(680) Eme	vi	ler

–		Mu	avi	ye’den	son	ra	ha	li	fe	olan	Mu	avi	ye’nin	oð	lu	Ye	zit’in	ha	li	fe	li	ði	ni	ta	ný	ma	yan	Hz.	Ali	ta	raf	tar	la	rý,	Hz.	Hü	se	yin’i	ha	li	fe	yap	mak	
is	te	di	ler.	Bu	nun	üze	ri	ne	Ye	zit’in	as	ker	le	ri	Hz.	Hü	se	yin	ve	be	ra	be	rin	de	ki	le	ri	þe	hid	et	ti	ler.	Bu	olay	Ýs	lam	dün	ya	sýn	da	ki	ay	rý	lýk	la	rý	
de	rin	leþ	tir	miþ	tir.	

Ka diks Sa va þý
(711)

Eme	vi	ler
–			Ta	rýk	Bin	Zi	yad	ko	mu	ta	sýn	da	ki	Eme	vi	ler,	Vizigotlarla	savaþarak	Ýs	pan	ya’yý	fethettiler	ve	bu	ra	ya	En	dü		lüs	adý	ný	ver	di	ler.
–		Bu	sa	vaþ	son	ra	sýn	da	Eme	vi	ler,	Ýs	la	mi	yet’i	ba	tý	dan	Av	ru	pa’ya	yay	ma	ya	baþ	la	dý	lar.	Da	ha	son	ra	da	Os	man	lý	lar	do	ðu	dan,	Ýs	la-
mi	yet’i	Av	ru	pa’ya	yay	ma	ya	baþ	la	ya	cak	lar	dýr.

Türk-Arap 
Sa vaþ la rý Eme	vi	ler

–		Eme	vi	or	du	la	rý	ile	Kaf	kas	lar’	da	Ha	zar	lar,	Ma	ve	ra	ün	ne	hir’de	ise	Tür	giþ	ler	ara	sýn	da	sa	vaþ	lar	ya	pýl	mýþ	týr.	Bu	sa	vaþ	lar	so	nu	cun-
da	Eme	vi	le	rin	Or	ta	As	ya’ya	gir	me	si	en	gel	len	miþ	tir.	

Pu vat ya 
Sa va þý
(732)

Eme	vi	ler	
–		Av	ru	pa’da	Eme	vi	ler	le	Frank	lar	ara	sýn	da	ya	pýl	mýþ	týr.
–		Bu	sa	vaþ	ta	Frank	lar,	Eme	vi	le	ri	ye	ne	rek	Ýs	la	mi	yet’in	Av	ru	pa’nýn	iç	le	ri	ne	doð	ru	iler	le	me	si	ni	dur	dur	muþ	lar	dýr.	

Ta las Sa va þý
(751) Ab	ba	si	ler

–		Or	ta	As	ya	ege	men	li	ði	için	Müs	lü	man	Araplarla	(Ab	ba	si	ler)	Çin	li	ler	ara	sýn	da	ya	þan	mýþ	týr.
–		Kar	luk,	Yað	ma	ve	Çi	ðil	Türk	le	ri	nin	yar	dý	mýy	la	sa	va	þý	Ab	ba	si	ler	ka	zan	mýþ	týr.
–		Bu	sa	vaþ	son	ra	sýn	da	Müs	lü	man	lar,	Çin	li	ler	den	ka	ðýt,	mat	baa,	ba	rut	ve	pu	su	la	yý	öð	ren	miþtir.
–		Bu	sa	vaþ	son	ra	sý	Türk	ler,	Ýs	la	mi	yet’i	ka	bul	et	me	ye	baþ	la	mýþtýr.

İslam Medeniyetinin Doğuşu
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İS LAM KÜL TÜR VE UY GAR LI ÐI NIN ÖZEL LİK LE Rİ

YÖ NE TİM
–			İs	lam	Dev	le	ti,	Hicret'in	ardından	Hz.	Mu	ham	med	ta	ra	fın	dan	Me	di	ne’de	ku-
rul	muştur.	

!   Bu olaydan sonra Yesrib'in adı Medinetü'n-Nebi (Peygamber Şehri) 
olarak anılmaya başlanmıştır.
–			Hz.	Mu	ham	med	pey	gam	ber	lik	gö	re	vi	dı	şın	da,	dev	let	baş	kan	lı	ğı	ve	or	du	
ko	mu	tan	lı	ğı	gö	rev	le	ri	ni	de	üst	lenmiştir.

–			Hz.	Mu	ham	med’den	son	ra	İs	lam	Dev	le	ti’nin	ba	şı	na	ge	çen	dev	let	baş	kan-
la	rı	na	ha	li	fe	denmiştir.

–			Hz.	Ömer	dö	ne	min	de	ilk	di	van	ör	gü	tü	oluş	tu	rul	muş,	ül	ke	eya	let	le	re	ay	rı-
lıp	 baş	la	rı	na	 va	li	ler	 atan	mış,	 ilk	 ad	li	 teş	ki	lat	 kurulmuş,	 ka	dı	lık	 ku	ru	mu	
oluş	tu	rulmuş	ve	Bey	tül	Mal	de	ni	len	ha	zi	ne	oluş	tu	rulmuştur.

–			İlk	dört	ha	li	fe	se	çim	le	be	lir	le	nir	ken	Eme	vi	ler	le	be	ra	ber	ha	li	fe	lik	ba	ba	dan	
oğu	la	geç	me	ye	baş	la	dı	(sal	ta	nat	lık	sis	te	mi)	ve	bu	uy	gu	la	ma	Ab	ba	si	ler	ve	
Os	man	lı	lar	da	da	de	vam	etmiştir	(Son	ha	li	fe	Os	ma	no	ğul	la	rı	ai	le	sin	den	Ab-
dül	me	cit	tir).

–			Eme	vi	ler	 Dö	ne	min	de	 po	lis	 (şur	ta)	 ve	 pos	ta	 (be	rid)	 teş	ki	lat	la	rı	 oluş-
turulmuştur.

–			Ab	ba	si	ler	Dö	ne	min	de,	Sa	sa	ni	le	rin	et	ki	siy	le	dev	let	ör	güt	len	me	si	ge	niş	le	til-
miş	ve	ve	zir	lik	ma	ka	mı	oluş	tu	rul	muş	tur.

OR DU

–			İs	lam	sa	vaş	hu	ku	ku,	Hz.	Mu	ham	med	Dö	ne	min	de	oluşmuştur.
–			Hz.	 Ömer	 dö	ne	min	de	 ilk	 dü	zen	li	 or	du	 (ceyş)	 ku	rul	muş	 ve	 or-
dugâhlar	oluş	tu	rulmuştur.

–			Eme	vi	ler	Dö	ne	min	de	Arap	ol	ma	yan	la	ra	or	du	da	yer	ve	ril	mez	ken,	Ab-
ba	si	ler	dö	ne	min	de	bu	uy	gu	la	ma	ya	son	ve	rilmiştir.	Özel	lik	le	Türk	le-
re	or	du	da	ge	niş	yer	ve	ril	miştir.	Türk	ler	için	Sa	mar	ra	or	dugâhı	ku	rul-
muş	ve	Bi	zans	sı	nı	rın	da	ki	eya	let	le	re	(ava	sım)	Türk	ler	yer	leş	ti	rilmiştir.

–			Hz.	Os	man	dö	ne	min	de	ilk	İslam	do	nan	ması	kurulmuştur.
!   Gay ri müs lim top rak la ra yö ne lik (fe tih amaç lı) ya pı lan sa vaş la ra 

ga za ve ya ci hat de nir.
HU KUK

–			İs	lam	Hu	ku	ku,	Kur’an-ı	Ke	rim	ve	Hz.	Mu	ham	med’in	söz	ve	uy	gu	la	ma	la	rı	
(sün	net)	et	ra	fın	da	şe	kil	len	miş	tir.	Şer’i	Hu	kuk	de	ni	len	bu	hu	kuk	sis	te	mi	za-
man	la	din	adam	la	rı	nın	yo	ru	mu	(kı	yas	ve	ic	ma)	ile	ge	niş	le	miş	tir.

–			Hz.	Ömer	dö	ne	min	de	ka	dı	lık	mü	es	se	se	si	oluş	tu	rul	muş	ve	eya	let	le	re	ka-
dı	lar	atan	mış	tır	(İs	lam	hu	ku	ku	nu	uy	gu	la	yan	ki	şi	le	re	ka	dı	de	nir).

TOP LUM

–			İs	la	mi	yet,	Ca	hi	li	ye	Dö	ne	min	de	ki	ka	dı	nı	aşa	ğı	layan	ve	kö	le	ci	li	ği	özen	di	ren	
an	la	yı	şı	or	ta	dan	kal	dı	ra	rak,	tüm	in	san	la	rı	eşit	gör	müş	tür.	Bu	du	rum	ka-
dın	la	rın	ve	kö	le	le	rin	İs	la	mi	ye	ti	be	nim	se	me	si	ni	hız	lan	dır	mış	tır.

–			Bu	eşit	lik	çi	an	la	yış	Eme	vi	ler	Dö	ne	min	de	bo	zul	muş	tur.	Eme	vi	ler,	Arap	mil-
li	yet	çi	li	ği	po	li	ti	ka	sı	iz	le	miş	ler	ve	Arap	ol	ma	yan	la	rı	“me	va	li”	ya	ni	ya	rı	kö	le	
uy	gu	la	ma	sı	na	 ta	bi	 tut	muş	lar	dır.	 Ab	ba	si	ler	 Dö	ne	min	de	 bu	 uy	gu	la	ma	ya	
son	ve	ril	miş	tir.

–			İs	lam	top	lu	mun	da	gay	ri	müs	lim	le	re	(Hris	ti	yan	ve	Ya	hu	di	ler)	“zım	mi”	den-
miş	tir.	Zım	mi	ler	dev	le	tin	ken	di	le	ri	ne	sağ	la	dı	ğı	ko	ru	ma	ya	kar	şı	ek	ver	gi	ye	
(ciz	ye,	ha	raç)	ta	bi	tu	tul	muş	tur.

EKO NO Mİ

–			Halk	yay	gın	ola	rak	ti	ca	ret,	hay	van	cı	lık	ve	ta	rım	la	uğ	raş	mış	tır.
–			Hz.	Ömer	dö	ne	min	de	dev	le	te	ait	top	rak	lar	da	ik	ta	sis	te	mi	uy	gu	lan-
ma	ya	baş	lan	mış	tır.	Bu	sis	tem	hem	ül	ke	top	rak	la	rı	nın	da	ha	ve	rim	li	
kul	la	nıl	ma	sı	nı	sağ	la	mış,	hem	de	dev	le	tin	top	rak	üze	rin	de	ki	ege	men-
li	ği	ni	güç	len	dir	miş	tir.

!   Bu sis tem, da ha son ra ku ru la cak tüm Türk-İs lam dev let le rin de 
de uy gu la na cak tır.
–			Hz.	Ömer	dö	ne	min	de,	Beyt’ül	Mal	de	ni	len	dev	let	ha	zi	ne	si	oluş	tu-
rulmuştur.

–			Eme	vi	ler	Dö	ne	min	de,	 ilk	 İs	lam	pa	ra	sı	olan	di	nar	ve	dir	hem	ba	sıl-
mıştır.

–			Sı	nır	la	rın	ge	niş	le	me	siy	le	 İpek	Yo	lu	ve	Ba	ha	rat	Yo	lu	gü	zergâhla	rı	na	
ha	kim	 olan	Müs	lü	man	lar,	 fark	lı	 top	lu	luk	lar	la	 (Çin	li	ler,	 Hint	li	ler,	 Bi-
zans	lı	lar,	Sa	sa	ni	ler,	Frank	lar,	Ha	zar	lar	ve	İtil	Bul	gar	la	rı)	ti	ca	ri	iliş	ki	le-
ri	ni	yo	ğun	laş	tır	mıştır.

!   Bu du rum, baş ta İtil Bul gar la rı ol mak üze re, İs la mi yet’in fark lı 
top lu luk lar ta ra fın dan ta nı nıp ka bul edil me si ne ne den ol muş tur. 

	İs	lam	Dev	le	ti’nde	dev	le	tin	ge	lir	kay	nak	la	rı	şun	lar	dır:
–	Öşür:	Müs	lü	man	lar	dan	1/10	ora	nın	da	alı	nan	ürün	ver	gi	si
–	Ha	raç:	Gay	ri	müs	lim	ler	den	1/5	ora	nın	da	alı	nan	ürün	ver	gi	si
–	Ciz	ye:	Gay	ri	müs	lim	ler	den,	as	ke	rlik	yapmadıkları	için	alı	nan	ver	gi
–	Ga	ni	met	ler:	Sa	vaş	ta	ele	ge	çi	ri	len	le	rin	1/5’i
–			Di	ğer	 ver	gi	ler:	 Ma	den	ler	den,	 güm	rük	ler	den,	 bağ	lı	 ül	ke	ler	den,	 or-
man	lar	dan	ve	tuz	la	lar	dan	alı	nan	ver	gi	ler

–			Ze	kât:	Zen	gin	Müs	lü	man	lar	ın	mallarından	1/40	ora	nın	da	alı	nıp	fa	kir-
le	re	da	ğı	tı	lan	ver	gi

Bİ LİM

–   Hz.	Mu	ham	med	dö	ne	min	de	Mes	cid-i	Ne	be	vi’nin	bir	kıs	mı	eği	tim	ve	öğ	re-
tim	için	ay	rıl	mış	tır.	So	fa	adı	ve	ri	len	bu	bö	lüm	de	eği	tim	gö	ren	ki	şi	le	re	“As-
hab-ı	Suf	fa”	adı	ve	ril	miş	tir.	İlk	İs	lam	eği	tim	ve	öğ	re	tim	ku	ru	mu	özel	li	ği	ta-
şı	yan	bu	okul	da	biz	zat	Hz.	Mu	ham	med	ders	vermiştir.

–			Ab	ba	si	ler	 Dö	ne	min	de	 Bağ	dat’ta	 Beyt’ül	 Hik	me(İlim	ler	 Evi)	 adı	 ve	ri	len	
araş	tır	ma	okul	la	rı,	bü	yük	kü	tüp	ha	ne	ler	ve	çe	vi	ri	bü	ro	la	rı	açılmıştır.	(Ab	ba-
si	le	rin	bi	li	me	ver	dik	le	ri	önem	sa	ye	sin	de	“İs	lam	Rö	ne	san	sı”	ya	şan	mış	tır.)

–			En	dü	lüs	 Eme	vi	leri	 Dö	ne	min	de	 ku	ru	lan	 Kur	tu	ba	 Med	re	se	si’nde	 Müs	lü-
man	lar	dı	şın	da	Av	ru	pa’nın	de	ği	şik	böl	ge	le	rin	den	ge	len	Hris	ti	yan	lar	da	eği-
tim	gör	müş	tür.

!   Bu du rum İs lam kül tür ve uy gar lı ğı nın Av ru pa’da ta nın ma sın da ve Av-
ru pa’nın ay dın lan ma sın da et ki li ol muş tur.

–			Bü	yük	Sel	çuk	lu	ve	zi	ri	Ni	za	mül	mülk	ta	ra	fın	dan	Bağ	dat’ta	açı	lan	Ni	za	mi	ye	
Med	re	se	si,	dö	ne	mi	nin	en	önem	li	eği	tim	ku	ru	mu	dur.	Di	ni	ve	po	zi	tif	bi	lim-
le	rin	be	ra	ber	oku	tul	du	ğu	bu	med	re	se	ay	nı	za	man	da	ilk	üni	ver	si	te	ni	te	li	ği	
ta	şır.	Bu	med	re	se	ge	le	ne	ği	ni	da	ha	son	ra	Os	man	lı	lar	da	ha	da	ge	liş	tirmiştir.

SA NAT

–			İs	lam	sa	na	tı	 en	çok	mi	ma	ri,	hat	 (gü	zel	ya	zı)	 ve	 tez	hip	 (süs	le	me)	
alan	la	rın	da	ge	liş	miş	tir.

–			Baş	lan	gıç	ta	 Arap	 et	ki	si	nin	 ege	men	 ol	du	ğu	 İs	lam	 sa	na	tı,	 za	man	la	
Müs	lü	man	olan	fark	lı	top	lu	luk	la	rın	(Türk	ler,	İran	lı	lar,	Hint	ler	gi	bi)	ve	
çev	re	uy	gar	lık	la	rı	nın	(Bi	zans)	kat	kı	sıy	la	ge	liş	miş	ve	sen	tez	bir	ni	te-
lik	ka	zan	mış	tır.	

–			Re	sim	ve	hey	kel	sa	na	tı,	Ca	hi	li	ye	Dö	ne	mi	nin	alış	kan	lık	la	rı	nı	çağ	rış-
tır	dı	ğı	ge	rek	çe	siy	le	ge	liş	me	miş	tir.

–			En	 çok	 ca	mi	 mi	ma	ri	si	 ge	liş	miş	tir.	 Eme	vi	ler	 Dö	ne	min	de	 ca	mi	le	re	
min	ber	ve	mi	na	re	ya	pıl	ma	ya	baş	lan	mış	tır.
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Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Karahanlılar Devleti (840 - 1212)
Gazneliler Devleti (963 - 1187)

Peçenekler

KARADENİZ

BİZANS
İMPARATORLUĞU

Tebriz

Kudüs İsfahan

H
A

ZA
R

D
EN

İZİ

Nesa

Nişapur

Basra

Herat

Kandehar
Hürmüz

Merv

Gazne

Belh

Lahor

Buhara

ARABİSTAN

K
IZILD

EN
İZN

il

MISIR

AKDENİZ

İtil

Aral
Gölü

Ural

İn
du

s Delhi Lasa

Ganj

HİNDİSTAN

UMMAN
DENİZİ

HİNT
OKYANUSU

Hotan

Cend

Ceyhun
Seyhun

Semerkant

Talas

Balasagun

Kaşgar

Yarkent

Turfan

Beşbalık
Hami

Altay Dağları

Ötüken

Karabalgasun

Balkaş G.

İrtiş

Baykal
Gölü

Uygurlar

Sarı Nehir

Çin Seddi

Amur

Pekin
Edirne

TÜRKİYE SELÇUKLULARI

KİRMAN 
SELÇUKLULARI

Sinop

Ankara
Batum

Konya

Antalya Antakya Musul

Şam
Rey

Hazarlar

Derbent

Kahire

Medine

Yenikent Farab

Tarbagatay Dağları

Karanlık Dağlar

Kıpçaklar

Dandanakan

Harezm

Himalaya Dağları

Kurulduğu Yer: 

Başkent: 

Önemli Eserleri:

 Ku ru cu su:

�Baş�kent:�

�Önem�li� Özel�li�ği:

 Ku ru cu su:

�Ku�rul�du�ğu�Yer:

Kurulduğu Yer/Başkent: 

Önemli Eserleri:

Önem li Hükümdarı:

Yıkılışı:

İLK ANA DO LU 
BEY LİK LE Rİ

KA RA KO YUN LU 
DEV LE Tİ

TÜRKİYE SEL ÇUK LU 
DEV LE Tİ

II. ANADOLU
BEYLİKLERİ

AK KO YUN LU 
DEV LE Tİ

ANADOLU’DA KURULAN DEVLETLER

Kurulduğu Yer/Başkent: 

 Ö

Kurulduğu Yer/Başkent: 

Önem li Hükümdarı:

Önemli Siyasi Olayları:

Kurulduğu Yer/Başkent: 

Önemli Siyasi Olayları:

KA RA HAN LI DEV LE Tİ GAZ NE DEV LE Tİ BÜ YÜK SEL ÇUK LU DEV LE Tİ

 MAVERAÜNNEHİR VE ÇEVRESİNDE KURULAN DEVLETLER

Konu A
n

la
tım

ı
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Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Karahanlılar Devleti (840 - 1212)
Gazneliler Devleti (963 - 1187)

Peçenekler

KARADENİZ

BİZANS
İMPARATORLUĞU

Tebriz

Kudüs İsfahan

H
A

ZA
R

D
EN

İZİ

Nesa

Nişapur

Basra

Herat

Kandehar
Hürmüz

Merv

Gazne

Belh

Lahor

Buhara

ARABİSTAN

K
IZILD

EN
İZN

il

MISIR

AKDENİZ

İtil

Aral
Gölü

Ural

İn
du

s Delhi Lasa

Ganj

HİNDİSTAN

UMMAN
DENİZİ

HİNT
OKYANUSU

Hotan

Cend

Ceyhun
Seyhun

Semerkant

Talas

Balasagun

Kaşgar

Yarkent

Turfan

Beşbalık
Hami

Altay Dağları

Ötüken

Karabalgasun

Balkaş G.

İrtiş

Baykal
Gölü

Uygurlar

Sarı Nehir

Çin Seddi

Amur

Pekin
Edirne

TÜRKİYE SELÇUKLULARI

KİRMAN 
SELÇUKLULARI

Sinop

Ankara
Batum

Konya

Antalya Antakya Musul

Şam
Rey

Hazarlar

Derbent

Kahire

Medine

Yenikent Farab

Tarbagatay Dağları

Karanlık Dağlar

Kıpçaklar

Dandanakan

Harezm

Himalaya Dağları

Kurulduğu Yer/Başkent: 

 Önemli Eserleri:

 Ku ru cu su:

�Ku�rul�uşu:

Kurulduğu�Yer/Başkent:�

Yıkılışı:

TO LU NO ÐUL LA RI DEV LE Tİ İH ŞİD (AKŞİT) DEV LE Tİ

Kurulduğu Yer/Başkent: 

 Önemli Siyasi Olayları:

Kurulduğu Yer/Başkent: 

EY YÜ BÎ DEV LE Tİ MEM LÜK DEV LE Tİ

MISIR’DA KURULAN DEVLETLER

Kurulduğu Yer/Başkent: 

�Önem�li�Hükümdarı:

HAR ZEM ŞAH DEV LE Tİ SAFEVİLER

                         MAVERAÜNNEHİR VE ÇEVRESİNDE      KURULAN DEVLETLER

Kurulduğu Yer/Başkent: 

 Önemli Eserleri:

İL HAN LI DEV LE Tİ

 Önemli Eserleri:

ÇA ÐA TAY DEV LE Tİ

 Ku ru cu su:

Kurulduğu Yer/Başkent: 

KUBİLAY DEVLETİ

�Yıkılışı:

Tİ MUR DEV LE Tİ

 Ku ru cu su:

K

AL TI N OR DA DEV LE Tİ

Kurulduğu Yer/Başkent: 

 Önem li Hükümdarı:

 Önemli Eserleri:

BA BÜR DEV LE Tİ

TÜRK-MOĞOLDEVLETLERİ
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İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 Ku rul uþu:

Kurulduðu Yer/Baþkent: 

 Önemli Bilim Ýnsanlarý ve Sanatçýlar: 

 Yýkýlýþý:

 Önemli Özellikleri:

 Ku rul uþu:
Kurulduðu Yer/Baþkent: 

 Önemli Siyasi Olaylarý:

 Yýkýlýþý:

Önemli Özellikleri:

 Ku rul uþu:

Kurulduðu Yer/Baþkent: 

 Ö

 Önemli Bilim Ýnsanlarý ve Sanatçýlar: 

 Yýkýlýþý:

Önemli Özellikleri:

KARAHANLI DEVLETÝ (840 – 1212)

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETÝ (1038 – 1157) TÜRK–ÝS LAM TA RÝ HÝ NE AÝT ÖNEM LÝ SA VAÞ LAR

GAZNE DEVLETÝ (963 – 1212)

TA RAF LA RI SA VA ÞIN SO NU CU

Ab	ba	siler 

Çin

Ab	ba	si	ler	 ka	zan	mýþ	týr.	 Savaþ	 sonrasýnda	
Türk	ler	 	 Ýs	la	mi	yet’i	 kabul	 etmeye	 baþ-
lamýþtýr.

!			Türk–İslam	tarihini	başlatan	savaştır.

Bü	yük	Sel	çuk	lular 
Gaz	ne	Dev	le	ti	

Büyük	 Sel	çuk	lu	lar	 ka	zan	mýþ	týr.	 Ta	rih	te	 bir	
bü	yük	Türk	dev	le	ti	(Gaz	ne)	yý	ký	lýr	ken	baþ-
ka	bir	bü	yük	Türk	dev	le	ti	(Bü	yük	Sel	çuk	lu)	
ku	rul	muþ	tur.
!			Büyük	Selçukluların	kuruluşunu	sağlayan	
savaştır.

Bü	yük	Sel	çuk	lular 
Bi	zans

Büyük	Sel	çuk	lu	lar	ka	zan	mýþ	týr.	Ana	do	lu’ya	
Türk	le	rin	akýn	la	rý	sýk	laþ	mýþ	týr.
!			Anadolu'nun	 kapılarını	 Türklere	 aralayan	
savaştır.

Bü	yük	Sel	çuk	lular 
Bi	zans

Büyük	Sel	çuk	lu	lar	ka	zan	mýþ	týr.	Ana	do	lu’nun	

ka	pý	la	rý	Türk	le	re	açýl	mýþ	týr.	Ardýndan	Anado-

lu’da	ilk	beylikler	kurulmuþtur.

!					Anadolu'nun	kapılarını	Türklere	açan	sa-

vaştır.

SA VA ÞIN 

ADI

Ta las

Dan da na kan

Pa sin ler

Ma laz girt

Kat van
Bü	yük	Sel	çuklular	
Ka	ra	hý	tay	lar

Büyük	Sel	çuk	lu	lar	kay	bet	miþ	tir.	Bü	yük	Sel-
çuk	lu	Dev	le	ti	yý	ký	lýþ	sü	re	ci	ne	gir	miþ	tir.

!			Büyük	Selçukluların	yıkılmasına	yol	açan	
savaştır.

Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
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ADI DEV LE Tİ ÖZEL Lİ Ðİ

Gaz ne li Mah mut Gaz	ne	Dev	le	ti
	 İs	la	mi	yet’in	Hin	dis	tan’a	ya	yıl	ma	sı	nı	sağ	la	mış	tır.	
	 Ab	ba	si	Ha	li	fe	le	ri	ni	ko	ru	muş	tur.
	 Ab	ba	si	Ha	li	fe	le	ri	ta	ra	fın	dan	ken	di	si	ne	sul	tan	un	va	nı	ve	ri	len	ilk	Türk	hü	küm	da	rı	dır.

Tuğrul Bey Büyük	Selçuklu	Devleti 		Selçuklu	Devleti’ni	tam	bağımsız	bir	devlet	haline	getirmiştir.	

Çağrı Bey Büyük	Selçuklu	Devleti 		Tuğrul	Bey’in	kardeşi	olup	Anadolu’ya	yönelik	ilk	Selçuklu	akınlarını	başlatmıştır.

Al pars lan Bü	yük	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti 	 Ma	laz	girt	Sa	va	şı’nı	ka	za	na	rak	Ana	do	lu’nun	ka	pı	la	rı	nı	Türk	le	re	aç	mış	tır.

Me lik Şah Bü	yük	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti 	 Bü	yük	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti’ni	en	ge	niş	sı	nır	la	ra	ulaş	tır	mış	tır.	
	 Ba	tı	ni	le	re	kar	şı	mü	ca	de	le	et	miş	tir.

Ni za mül mülk Bü	yük	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti 	 Bü	yük	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti’nin	ün	lü	ve	zi	ri	dir.	Si	ya	set	na	me	ad	lı	ese	rin	sa	hi	bi	dir.	Türk–İs	lam	dev	let	le	rin	de	ki	
pek	çok	uy	gu	la	ma	nın	dü	zen	le	yi	ci	si	dir.	Ni	za	mi	ye	Med	re	se	le	ri	nin	ku	ru	cu	su	dur.

KUTADGU BİLİG (Mutluluk Veren Bilgi)

Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig, Karahanlılar 
Dönemi'nde Türk-İslam kültürünün teşekkül ettiği Uygur kültür 
havzasında ortaya çıkan ve İslami esaslarla millî değerlerin har-
manlandığı Türk dilinde kaleme alınan, siyasetname niteliğindeki 
bir eserdir.

DÎVÂNÜ LÜGATİ'T TÜRK

Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve 

Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek mak-

sadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğüdür. Dîvânü Lügati't Türk, Türk 

toplum hayatının her sahasına ait çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. 

Bu yönüyle ansiklopedik bir sözlük niteliği taşıyan eserde yer alan 

haritanın, ilk Türk dünyası haritası olması bakımından büyük değe-

ri vardır. Haritada Türklerin oturduğu yerlerle bunların münasebet-

te bulunduğu milletlere de yer verilmiştir.

DİVÂNI HİKMET 

Ahmed Yesevî'nin "hikmet"lerinden oluşan eserdir. Bu hikmetlerin 

temelinde Ahmed Yesevî'nin inanç ve düşünceleri, tarikatının esas-

ları bulunmaktadır. Hikmetler, Türkler arasında bir düşünce birliği-

nin oluşması bakımından çok önemlidir.

ATEBETÜ’L HAKAYIK (Hakikatlerin Eşiği)

XII. yüzyıl Türk şairlerinden Edib Ahmed Yüknekî'nin Uygur alfabe-

sini kullanarak Doğu Türkçesiyle yazdığı ahlâk ve nasihata dair 

eseridir. Türk-İslam edebiyatının Kutadgu Bilig'den sonra yazıya 

geçirilmiş en eski ikinci eseridir. Dinî ve toplumsal ahlâk esaslarını 

topluma yerleştirmek için çok defa âyet ve hadislerle desteklenen 

fikirler, kolaylıkla anlaşılabilecek tarzda oldukça sade bir dille  ifade 

edilmiştir. Bu özellikleriyle esere bir nasihat kitabı olarak da bak-

mak mümkündür. 
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I. ANADOLU BEYLİKLERİ

TÜRK–İS LAM TA Rİ Hİ NE YÖN VE REN ÖNEM Lİ DEV LET ADAM LA RI

İLK TÜRK  İSLAM YAZILI ESERLERİ

Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
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• Malazgirt Savaşı’nın ardından Büyük Selçuklu komutanları tarafından Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kurulmuşlardır. 
• Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bağımsız hale gelmişlerdir. 
• Anadolu’ya ilk Türk-İslam eserlerini yaparak, Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini başlatmışlardır. 
• Türkiye Selçuklu Devleti tarafından ortadan kaldırılmışlardır. 

SALTUKLULAR (1072  1202) 

• Erzurum bölgesine egemen olmuşlardır. 
• Anadolu’da kurulan ilk beyliktir. 

DANİŞMENTLİLER (1080  1178) 

• Sivas, Kayseri, Niksar ve Tokat bölgelerine egemen olmuş-
lardır. 

• Haçlı Seferlerine karşı mücadele etmişlerdir. 
• Anadolu’da Yağıbasan adıyla ilk medreseleri kurmuşlardır. 
• “ Danişmentname” adlı destanları en önemli edebi ürün-

leridir. 

MENGÜCEKLER (1080  1228) 

• Erzincan, Kemah ve Divriği bölgelerine egemen olmuşlar-
dır. 

• Divriği Ulu Camii en önemli eserleridir. 
! Divriği Ulu Cami, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mira-
sı’na alınmıştır. 

ÇAKA BEYLİÐİ (1081  1093)

• İzmir ve çevresine egemen olmuşlardır. 

• Çaka Bey denizcilikle uğraşmış, önemli bir donanma kur-

muş ve böylelikle Türklerde denizciliği başlatmıştır. İstan-

bul’u denizden kuşatmayı düşünmüştür. 

ARTUKLULAR (1102  1409) 

• Diyarbakır, Mardin ve Hasankeyf bölgelerine egemen ol-

muşlardır. 

• Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye 

Medresesi en önemli eserleridir. 

• Pek çok anıt mezar (kümbet) inşa etmişlerdir. 

• Ünlü bilim adamı Cezeri, Artuklular döneminde yaşamıştır.

 � Ku tal mı şoğ lu Sü ley man Şah ta ra fın dan mer kez İz nik 
ol mak üze re Ana do lu’da ku rul muş tur.

 i 1092 yı lı na ka dar Bü yük Sel çuk lu Dev le ti’ne bağ lı ya-
şa mış tır.

 �  I. Kı lıç Ars lan dö ne min de I. Haç lı Se fer le ri ne kar şı mü-
ca de le edil miş; bu nun so nu cun da baş kent İz nik’ten 
Kon ya’ya ta şın mış tır.

 �  I. Me sut dö ne min de pa ra bas tı rı la rak tam ba ğım sız lık 
sağ lan mış tır.

 �  II. Kı lıç Ars lan dö ne min de Bi zans, Mir yo ke fa lon Sa va-
şı’nda ye nil gi ye uğ ra tıl mış tır. Bu sa vaş so nu cun da Bi-
zans, Türk le ri Ana do lu’dan at ma umut la rı nı yi tir miş ve 
Ana do lu ke sin olarak Türk yur du ha li ne gel miş tir. 

 i İlk al tın pa ra bas tı rıl mış, ilk kervansaray yaptırılmıştır 
(Alay Han).

 �  I. Gı ya sed din Key hüs rev dö ne min de An tal ya fet he di-
le rek Ak de niz ti ca re tin de önem li bir li man ha li ne ge ti-
ril miş tir.

 �  I. İz zed din Key ka vus dö ne min de Si nop fet he di le rek 
Ka ra de niz ti ca re tin de önem li bir li man ha li ne ge ti ril miş-
tir.

 �  I. Ala ad din Key ku bat dö ne min de Kı rım’ın Suğ dak şeh ri 
ile Alan ya fet he dilmiş ve Türkiye Sel çuk lu Dev le ti, Ak de-
niz ve Ka ra de niz ti ca re tin de güç len miş tir.

 i  Uluğ Key ku bat ve Yü ce Sul tan ola rak anı lan Ala ad din 
Key ku bat, Türkiye Sel çuk lu Dev le ti’ne en par lak dö ne-
mi ni ya şat mış tır.

 i  I. Al a ad din Key ku bat dö ne min de ti ca re tin ge liş ti ril me-
si ne ça lı şıl mıştır. Bu nun için ker van sa ray lar ku rul muş, 
gü ven lik bi rim le ri oluş tu rul muş, güm rük ver gi le ri dü şü-
rül müş ve ba zı dev let ler le ti ca ri ant laş ma lar ya pıl mıştır.

 i  Ken di le ri ni Bü yük Sel çuk lu Dev le ti’nin va ri si ola rak gö-
ren Har zem şah lar, Yas sı çe men Sa va şı’nda ye nil gi ye 
uğ ra tıl mıştır(1230). Bu sa vaş tan son ra Har zem şah la rın 
yı kıl ma sı üze ri ne Türkiye Sel çuk lu Dev le ti ile Mo ğol lar 
(İlhanlılar) kom şu olmuşlardır. Bu du rum ise Ana do-
lu’yu Mo ğol sal dı rı la rı na açık ha le ge tir miştir.

 i  Bu dö nem de Or ta As ya’dan Ana do lu’ya pek çok bi-
lim ada mı ve dü şü nür gel miş tir. İç le rin de Mev la na Ce-
la led din Ru mi’nin de ol du ğu bu ki şi ler Ana do lu’nun 
Türk leş me ve İs lam laş ma sü re ci ni hız lan dır mış tır.

 �  II. Gı ya sed din Key hüs rev dö ne min de Ana do lu’da si ya si 
ve top lum sal dü zen bo zul muştur. Ve zir Sa det tin Kö pek’in 
kö tü yö ne ti mi bu bo zul ma yı da ha da ar tır mıştır.

 i Bozulan ekonomik ve toplumsal düzen Anadolu’da Ba-
bailer Ayaklanması’nın çıkmasına yol açmıştır. Bu ayak-
lanma Anadolu’daki kargaşayı iyice artırmıştır. Güçlükle 
bastırılan ayaklanma, Anadolu’yu İlhanlı saldırılarına açık 
hale getirmiştir.

 i  1243’de İl han lı lar la (Mo ğol lar la) ya pı lan Kö se dağ 
Sa va şı’nın kay be dil me si üze ri ne Türkiye Sel çuk lu 
Dev le ti yı kı lış sü re ci ne gir miştir. Bu sü reç te Ana do-
lu’da Türk bir li ği bo zulmuş ve pek  çok bey lik or ta-
ya çıkmıştır.

A) I. ANADOLU BEYLİKLERİ  (Malazgirt Savaşı Sonrası Kurulan Beylikler)

B) TÜRKİYE (ANADOLU) SEL ÇUK LU LA RI (1077 - 1308)
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– Türkiye Sel çuk lu Dev le ti, 1243 Kö se dağ Sa va şı son ra sın da İl han lı la ra bağım lı ha le ge le rek as ke ri ve si ya si gü cü nü kay-
bet miştir. Bu dö nem de İl han lı la rın ege men li ği ni ka bul et mek is te me yen Türk men bey le ri ço ğun luk la Ana do lu’nun ba tı 
böl ge lerinde ken di bey lik le ri ni kurmuşlardır. Böy le ce Ana do lu’da, Türkiye Sel çuk lu Bey lik le ri (İkin ci Bey lik ler) Dö ne mi 
baş la mıştır. Bu dö nem de Ana do lu’da si ya si bir lik bo zul ma sı na rağ men kül tü rel bir lik korunmuştur. 

– Her bey lik, bu lun du ğu böl ge yi Türk-İs lam eser le ri ile do na ta rak ve Türkçenin kullanılmasını yaygınlaştırarak Ana do lu’da ki 
Türk-İs lam kül tü rü nün da ha da ile ri dü ze ye çıkmasını sağlamıştır. 

– Bu beylikler, Osmanlı Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği ikinci kez sağlanmıştır.

–	 Kü	tah	ya,	 Emet,	 Si	mav,	 Tav	şan	lı	 böl	ge	le	ri	ne	 ege-
men	ol	muş	lar	dır.	

–	 Osmanlı	Devleti	bu	beylikten	çeyiz	yoluyla	toprak	
almıştır.

GER Mİ YA NO ÐUL LA RI

–	 Ma	ni	sa	ve	çev	re	si	ne	ege	men	ol	muş	lar	dır.
–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.	

SA RU HA NO ÐUL LA RI

– Ba	lı	ke	sir,	Ça	nak	ka	le	böl	ge	le	ri	ne	ege	men	ol	muş	lar-
dır.

–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.
! Os man lı Dev le ti’ne bağ la nan ilk bey lik tir.

KA RESİ OÐUL LA RI
–	 Kas	ta	mo	nu	 ve	 Si	nop	 böl	ge	le	ri	ne	 ege	men	 ol-
muş	lar	dır.

–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.

CAN DA RO ÐUL LA RI

–	 Bey	şe	hir,	 Ak	şe	hir	 ve	 Sey	di	şe	hir	 böl	ge	le	ri	ne	 ege-
men	ol	muş	lar	dır.

ES RE FO ÐUL LA RI

–	 Uygur	 Türklerinden	 Eretna	 Bey	 tarafından	 kurul-
muştur.

–	 Devletin	merkezi	önce	Sivas	sonra	Kayseri	olmuş-
tur.	

–	 Bu	devlete,	devletin	veziri	olan	Kadı	Burhaneddin	
tarafından	son	verilmiştir.

ERETNA DEVLETİ

–	 Muğ	la,	Fet	hi	ye	böl	ge	le	ri	ne	ege	men	ol	muş	lar	dır.	
–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.	

MEN TE ŞE OÐUL LA RI

–	 Is	par	ta,	Eğ	ri	dir	ve	An	tal	ya	böl	ge	le	ri	ne	ege	men	
ol	muş	lar	dır.

–	 Osmanlı	Devleti	bu	beylikten	satın	alma	yoluyla	
toprak	almıştır.

HA Mİ TO ÐUL LA RI

–	 Ada	na	ve	çev	re	sine	ege	men	ol	muş	lar	dır.
RA MA ZA NO ÐUL LA RI

–	 Di	yar	ba	kır	 ve	 Mar	din	 böl	ge	le	ri	ne	 ege	men	 ol-
muş	lar	dır.

–	 Yavuz	Sultan	Selim	döneminde	Turnadağ	Sava-
şı	sonucu	Osmanlı	Devleti’ne	bağlanmışlardır.

! Os man lı Dev le ti’ne bağ la nan son bey lik tir.

DUL KA Dİ RO ÐUL LA RI

–	 Af	yon	ka	ra	hi	sar	böl	ge	si	ne	ege	men	ol	muş	lar	dır.

SA Hİ PA TA OÐUL LARI

– Kon	ya	ve	Ka	ra	man	böl	ge	si	ne	ege	men	ol	muş	lar	dır.
–	 Ken	di	le	ri	ni	Türkiye	Sel	çuk	lu	Dev	le	ti’nin	mi	ras-
çı	sı	ola	rak	gör	müş	ler	dir.	

–	 Ka	ra	ma	noğ	lu	Meh	met	Bey,	Türk	çe	yi	 res	mi	dil	
ilan	ede	rek	Türk	dil	inin	ge	liş	me	si	ne	des	tek	ver-
miş	tir.

–	 Os	man	lı	 Dev	le	ti’nin	 en	 çok	 mü	ca	de	le	 et	ti	ği	
bey	lik	tir.

KA RA MA NO ÐUL LA RI

–	 Ay	dın,	De	niz	li	ve	İz	mir	böl	ge	le	ri	ne	ege	men	ol	muş-
lar	dır.

–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.	
–	 Aydınoğlu	 Umur	 Bey,	 büyük	 Türk	 denizcilerinden	
biridir.	

AY DI NO ÐUL LA RI

–	 Nik	sar,	 Sam	sun	 ve	Or	du	 böl	ge	le	ri	ne	 ege	men	 ol-
muş	lar	dır.

TA CET Tİ NO ÐUL LA RI

–	 Si	nop	ve	çev	re	sin	de	ku	rul	muş	lar	dır.
–	 De	niz	ci	lik	le	uğ	raş	mış	lar	dır.

PER VA NE OÐUL LA RI

–	 Eretna	topraklarında	Kadı	Burhaneddin	tarafından	
kurulmuştur.

–	 Devletin	merkezi	Sivas’tır.
–	 Timur	tehlikesi	karşısında	Osmanlı	Devleti’ne	katıl-
mıştır.	

KADI BURHANEDDİN DEVLETİ

–	 An	ka	ra	ve	çev	re	sin	de	ya	şa	mış	lar	dır.
–	 Os	man	lı	 yö	ne	ti	ci	le	ri	ne	 des	tek	 ve	re	rek,	 Os	man	lı	
Dev	le	ti’nin	güç	len	me	sin	de	et	ki	li	ol	muş	lar	dır.

AHİ LER

–	 Sö	ğüt	ve	Do	ma	niç	böl	ge	sin	de	kurulmuşlardır.
–	 Ku	rul	duk	la	rı	ye	rin	stra	te	jik	ko	nu	mun	dan	yarar	la	na-
rak	ba	tı	yö	nün	de	fe	tih	po	li	ti	ka	sı	iz	le	mişler	ve	sı	nır-
la	rı	nı	hız	la	ge	niş	let	miş	lerdir.	Böy	le	lik	le	kı	sa	sü	re	de	
güç	lü	bir	dev	let	ha	li	ne	gel	miş	ler	dir.	

–	 Ba	tı	 yö	nün	de	 güç	len	dik	ten	 son	ra	Ana	do	lu’ya	 yö-
ne	le	rek	 di	ğer	 bey	lik	le	ri	 or	ta	dan	 kal	dır	mış	lar	 ve	
Ana	do	lu	si	ya	si	bir	li	ği	ni	sağ	la	mış	lar	dır.	

OS MA NO ÐUL LA RI

C) II. ANADOLU BEYLİKLERİ  (Kösedağ Savaşı Sonrası Kurulan Beylikler)
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DEVLET YÖNETİMİ

Türkiye Selçuklu Devleti, devlet yönetiminde Büyük Selçuklu 
Devleti’ni örnek almıştır. Eski Türk devlet geleneği olan veraset 
sistemi ve kut anlayışı Türkiye Selçuklu Devleti’nde de devam et-
miştir. Devletin başındaki hükümdar genellikle  sultan unvanını 
kullanırdı.
✓ Türkiye Selçuklu hükümdarları, sultan unvanı yanında  ulu sul-

tan anlamına gelen Keyhüsrev, Keykubat, Keykavus gibi Far-
sça unvanlar da kullanmışlardır. Bu durum, Türkiye Selçuklu 
Devleti’ndeki İran(Fars) kültürünün etkisini gösterir.

Hükümdarlık alametleri; tuğ, çetr (şemsiye), sancak, otağ, nevbet, 
hilat (elbise), saray, taht, hutbe okutma ve para bastırma idi. Tür-
kiye Selçuklu sultanları hutbelerde Abbasi Halifesi’nin adını ken-
dilerinden önce okuturdu. Halifeden menşur (onay) almaya özen 
gösterirdi.
Anadolu’da kurulan Mengücekli, Artuklu ve Saltuklu hükümdarları 
genellikle Alp, Kutluk, İnanç, Tegin gibi Türkçe unvan ve lakapları 
kullanmışlardır.
Türkiye Selçuklularında devlet işleri, büyük divan tarafından yü-
rütülürdü. Büyük divana, “Divan-ı Saltanat” da denirdi. Büyük di-
vanın başı sultandı. Sultan olmadığında vezir başkanlık ederdi.
Büyük divana bağlı diğer divanlar şunlardır:
– Divan-ı İstifa  – Divan-ı Arz – Divan-ı İşraf

– Divan-ı İnşa  – Divan-ı Pervane – Niyabet-i Saltanat

ORDU

Türkiye Selçuklularında başkomutan sultandı. Sultan olmadığı za-
man emirül ümera unvanıyla vezir bu görevi yerine getirirdi.
Türkiye Selçuklu ordusu teşkilatlanma açısından Büyük Selçuklu Devle-
ti’nin devamıydı. Farklı olarak, Türkiye Selçuklularının donanması vardı.
Türkiye Selçuklu ordusunun başlıca bölümleri şunlardır:
– Hassa Askerleri (Gulam-Kapıkulu Ordusu): Hükümdarın şah-
sına bağlı askerlerdir. Farklı milletlerden satın alınan, esir edilen 
ya da toplanan çocuklar gulamhane denilen ocaklarda yetiştirilirdi. 
Çoğunlukla atlı olup, maaş da alırlardı.
✓ Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklulardan farklı olarak gulam siste-

mini güçlendirip Türkmenlerin etkisini ortadan kaldırmak istedi. Amaç 
merkezi otoriteyi güçlendirmekti. Fakat bunda başarılı olamadılar.

– Sipahiler: Kendilerine maaş yerine ikta (dirlik) adıyla bir arazi-
nin vergi geliri bırakılan atlı askerlerdir (dirlik askerleri).
✓ Hassa askerleri Kapıkulu, dirlik askerleri Tımarlı Sipahi adıyla 

Osmanlı Devlet’inde de görülecektir.
– Türkmenler: Uç bölgelerde yaşarlar ve her an savaşa hazır du-
rumdadırlar.
– Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri
– Ücretli Askerler: Yükselme döneminde Rum, Frenk ve Rus un-
surlarından oluşturulurdu. Savaş ya da isyan durumunda orduda 
yer alırlardı.
✓  Türkiye Selçuklularında donanma komutanına ise Melikü’s Se-

vahil ya da Reisül Bahr (deniz reisi) denirdi.

TOPRAK YÖNETİMİ

Türkiye Selçuklularında, Büyük Selçuklularda olduğu gibi, toprak-
ların çoğu devletin malı sayılmıştır. Devletin malı olan arazilere 
“miri arazi” denmiştir. Miri arazilerin; mülkiyeti devletin, ekip-biçme 
hakkı halkın, vergi geliri ise komutanların ve memurlarındır.  Bu 
işleyiş “ikta” adıyla sistemleşmiştir.

TAŞRA (EYALET) YÖNETİMİ

Türkiye Selçukluları idareyi kolaylaştırmak amacıyla bir takım yö-
netim birimleri oluşturmuştur. Bu yönetim birimleri şunlardır:
a) Merkeze Bağlı Vilayetler
Yönetim ve gelirleri ile büyük divana bağlıdır. Valileri sultan tara-
fından atanır. Vilayetlerin başlıca görevlileri;
Sübaşı: Askeri işlerden sorumludur.
Kadı: Adaletten sorumludur.
Muhtesip: Fiyat denetimi, ölçü ve tartıların kontrolü, üretilen mal-
ların kalitesi gibi belediye işlerine bakar.
✓ Önemli şehir merkezlerinde, şahne denilen askeri valiler olurdu.
b) Meliklerin Yönettiği Vilayetler
Selçuklu ailesinden meliklerin yönettiği vilayetlerdir. Büyük Di-
van’a değil, doğrudan sultana bağlıdırlar. Meliklerin yanında 
yönetim ve devlet işlerinden anlayan bir atabey bulunurdu. Yarı 
bağımsız meliklerin, adlarına para bastırdığı ve kendi divanlarını 
kurduğu bilinmektedir.
c) Bağlı Beylik ve Devletler
Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular, Eyyübiler, Kilikya Ermeni 
Prensliği, Trabzon Rum İmparatorluğu. Bu devletler, yıllık vergi 
öder ve gerektiğinde asker gönderirdi.

HUKUK

Birçok Türk-İslam Devletinde olduğu gibi Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nde de hukuk; şerî ve örfî olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Şer-i Hukuk: Evlenme, boşanma, miras, nafaka, alacak-verecek ve 
vakıflarla ilgili davaları içerirdi. Bu davalara kadılar bakardı. Kadılar, 
karalarında hiçbir kişi ya da kuruma bağlı değildi. Kadıların başı olan 
Kadı’ül Kudat, Konya’da otururdu. Yanlış bir karar birkaç kadının ha-
zırladığı bir raporla sultana sunularak temyiz edilebilirdi.
Örfi Hukuk: Devlete isyan etme, devletin düzenini bozma, kanun-
lara uymama gibi siyasi davalarla ilgilenirdi. Örfi yargı sisteminin 
başında bulunan yetkiliye Emir-i Dad denirdi.
Emir-i Dad, bir yönüyle adalet bakanı gibiydi. Veziri ve divan üye-
lerini yargılayabilir, tutuklayabilirdi.
Türkiye Selçuklularında askeri davalara kadıasker (kadıyı leşker) 
bakardı.
İlk Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi; ağır siyasi suçlar, sultanın 
bakanlığındaki Divan-ı Mezalim’de görüşülerek karara bağlanırdı.

DİN VE ANLAYIŞ

Malazgirt Zaferi’den sonra Anadolu’ya yerleşen Türklerin büyük 
çoğunluğu Hanefi Mezhebi’ndedi. Abbasilerin de bu mezhepten 
olması, Türkiye Selçuklu ve halife ilişkisini olumlu yönde etkiledi.
Anadolu’ya yönelik fetihlerin bir amacının da İslam dinini yaymak 
olduğu unutulmamalıdır.
Türkiye Selçukluları, Horasan’dan göç yoluyla gelenleri Moğol-
ların önünden kaçan Türkmenleri Anadolu’ya yerleştirdi. Göç 
edenler arasında daha önce Horasan ve İran’da kurulmuş olan 
tarikatların üyeleri de bulunuyordu. Bunlara Horasan erenleri  ya 
da alperenler deniyordu.
Anadolu’ya gelen alperenler Anadolu’da kurdukları tarikatlarla;
- İslamiyeti yaymaya,

- Moğol istilasının ve Baba İshak İsyanı’nın neden olduğu sıkıntı-
ları çözmeye çalıştılar.

✓ Tarikatlar, Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da milli birlik ve 
beraberliğin korunmasına katkı sağladı. (Bunların en önemlileri; 
Mevlevilik, Bektaşilik, Yesevilik, Ekberilik ve Nakşibendiliktir.)

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
Türkiye	Selçuklu	Devleti'nin	kültür	ve	medeni-
yeti,	Büyük	Selçuklu	Devleti'nin	devamı	niteli-
ğinde	olup	hemen	hemen	aynı	özellikleri	taşır.	

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi


