
9. SINIF TARİH DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI 

1). İlk Türk Devletlerinden Asya Hun Devleti hakkında bilgi veriniz? 

 

 

 

 

ASYA HUN 

(BÜYÜK 

HUN) 

 

- bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. 

-Başkenti Ötüken’dir. 

-İlk bilinen hükümdarı Teoman 

- Teoman’ın Çin politikasını beğenmeyen  Mete babasının yerine tahta geçti. 

 

- Metehan) döneminde; 

-Türkistan’daki Türk boyları birleştirildi. 

-Moğollar hakimiyet altına alındı. 

-Çin’e yapılan seferler sonucunda MÖ.200 yılında Hunlar ile Çinliler arasında antlaşma imzalandı. 

! Doğu Asya tarihinde iki devlet arasında imzalanan ilk antlaşmadır. 

! Türk-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolunu kontrol etme arzusudur. 

_Asya Hun Devleti en geniş sınıra ulaştı. 

-İlk Türk devlet ve ordu teşkilatı kuruldu. 

                                     

                                 

 

2) Uygur Devleti hakkında bilgi veriniz? 

 

 

 

 

 

 

UYGURLAR 

744-840 

Kutluk Bilge Kül Kaan tarafından Ordu-Balık (Karabalgasun) da kurulmuştur. 

Bögü Kaan zamanında Mani Dinini devletin resmi dini yaptı. Din değiştiren ilk Türk Devletidir. 

! Uygurlar Mani Dininin etkisiyle yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti olmuştur. 

-840ta Kırgızlar tarafından yıkıldılar.  

-Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletidir. 

-Uygur alfabesini kullanmışlardır. 

 hareketli matbaa ve kağıt yapımını kullanmışlardır. 

! Uygurlar borçalpı-verme ,kiralama,alım-satım,vasiyetnameler ve vakfiyeler gibi kanunlara ait belgeler 

hazırlamıştır. 

- Uygurlar İpek kağıt üzerine baskı yöntemiyle para basmış ve kullanmışlardır. 

-! Uygurlar minyatür sanatını uygulayan ilk Türk devletidir. 

- Uygurların Göç  ve Türeyiş destanları mevcuttur. 

 

3) Göktürk Devleti hakkında bilgi veriniz? 

 

 

 

I.KÖK TÜRK 

DEVLETİ  

552-659 

 

-Bumin Kaan önderliğinde Ötüken’de kuruldu. 

-İpek yolunu ele geçirmek isteyen İstemi Yabgu Akhunlara karşı Sasaniler ile ittifak yaparak 

557de Akhun Devletini yıkarak devletlerini paylaştılar. 

-Daha sonra Sasani’lere karşı Doğu Roma ile ittifak yapıldı. Kök Türk Devleti 558de Doğu 

Roma’ya resmi heyet gönderdi. 

!Türkistan’dan Doğu Roma’ya gönderilen ilk resmi heyettir. 

!İpek Yolu ticareti Türkistan Türklerini dış politikasının temelini oluşturur. 

-*Ta-po Kaan döneminde Maniheizm benimsenmiştir.Bu durum halkın tepkisine neden 

olmuştur. 

         

 

! Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. 

! Bumin Kağanın ülkenin doğusunu,kardeşi İstemi Yabgunun batısını yönetmesi Türklerdeki 

ikili teşkilatlanmanın en önemli göstergesidir. 

 
II. KÖK RÜRK 

DEVLETİ 

(KUTLUK)  

682-744 

 

Çin esareti altındaki Türkler, 682de Ötüken’i ele geçirerek bağımsızlıklarını kazandılar.En 

parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.Kardeşi Kül Tigin ve vezir Tonyukuk ile birlikte devleti 

yönetmişlerdir.744te Uygur saldırısı ile yıkılmışlardır. 

! Orhun Kitabeleri (yazıtları) bu döneme aittir. Vezir Tonyukuk adına 728,Kül Tigin adına 

732,Bilge Kaan adına 735te dikilmiştir. 

! Türk Dili ve Edebiyatının ilk yazılı örnekleri Yenisey ve Orhun Yazıtlarıdır. 

!Tarihte bilinen ilk Türk alfabesi Kök Türk alfabesidir. 

 



4) TÜRKİSTAN GÖÇLERİNİN SEBEP VE SONUÇLARI           

 

5) ANAYUTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR 

 

 

ANAV KÜLTÜRÜ 

  

 

-Türkmenistan’ın Aşkabat yakınlarında kurulmuştur. 

-Yerleşik hayat yaşamışlardır.           -Tuğladan evler yapmışlardır. 

-Dokumacılık gelişmiştir.                 -Toprak ve bakır eşyalar yapmışlardır. 

-Tarımla uğraşmışlardır.                    Koyun,keçi,sığır ve deve beslemişlerdir. 

 

AFANASYEVO KÜLTÜRÜ  

 

Altay ve Sayan Dağlarının kuzeybatısındadır. 

-Avcı ve savaşçı bir topluluktur. 

-Atı evcilleştirmişlerdir. 

-Bakır eşyalar,çakmak taşından ok uçları,kemikten yapılmış iğneler kullanmışlardır. 

 

ANDRONOVA KÜLTÜRÜ  

 

-Altay-Tanrı dağları,Güney Sibirya ve Hazar denizinin doğusunda kurulmuştur. 

-Tunç ve bakırdan yapılmış eşyalar kullanmışlardır. 

-Hayvan figürlü süslemeler yapmışlardır. 

-At,binek ve yük hayvanı olarak kullanılmıştır. 

KARASUK KÜLTÜRÜ 

  

 

-Demir ilk defa bu kültürde işlenmiştir. 

-Yünlü dokuma ve keçe çadırlar kullanmışlardır. 

-Üzeri çadırlarla örtülü dört tekerlekli araçlar kullanmışlardır. 

TAGAR KÜLTÜRÜ 

  

Abakan bölgesinde görülür. 

-İki yüzü keskin hançer,ok uçları,iğne, bileklik, küpe,tarak gibi eşyalar kullanmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET 

YÖNETİ

Mİ 

 

 

Türk Devletlerinde siyasi teşkilatlanmanın en üst basamağı il veya el (devlet) tir. barış anlamındadır 

KUT Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisine denir. 

HÜKÜMDAR Türk Devletlerinde egemenliğin ve siyasi iktidarın en başta gelen unsuruydu.Türk Hükümdarı 

Şanyü,Kaan,Hakan,Han,Yabgu,İlteber,İdi-kut,erkin vb. Unvanlar kullanırdı 
 

HÜKÜMDARIN 

GÖREVLERİ 

Türk Hükümdarı Kök Türk kitabelerine göre; 

-Halkını doyurmak                         -  Fetihlerde bulunmak                                                                                                                                                            

-Giydirmek                                      - Sayıca az ise çoğaltmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Refah içinde yaşatmak               - Mali istikrarı sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirlik ve düzen sağlamak            - Töreyi düzenlemek ve uygulamak                                                                                                                                                                                                                                                                

KURULTAY Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. 
 

YAZI 

DİL 

EDEBİY

AT 

Türklerin kullandıkları alfabeler 

GÖKTÜRK ALFABESİ:4 sesli, 26 sessiz,8 birleşik  toplam 38 harften oluşur.! Türklerin kullandıkları ilk alfabedir. 

UYGUR ALFABESİ:3 sesli,5 sessiz toplam 18 harften oluşur. 

-Uygurlar ilk kez örgün eğitim kurumlarını oluşturmuşlardır.kütüphaneleri mevcuttur. 
SANAT -Konar-Göçer hayat tarzını benimseyen Türklerde taşınabilir sanat eserleri ön plana çıkmıştır. 

-Altın işlemeli kılıçlar,altın ve gümüş kemer tokaları,küpeler,ok mahfazaları, altın yada tunç heykeller,at koşum 

takımları ilk dönem Türk sanat eserleridir. 

-Çadır sanatı gelişmiştir.                       

-KURGAN denilen anıt mezarlar yapmışlardır. 

-Uygurlar döneminde anıt mezarlar çadırdan esinlenerek kubbeli yapılmıştır. 

STUPA denilen kubbeli tapınaklar yapmışlardır.              

 -Balbal geleneği heykelciliğin ilk örnekleridir. 

-uygurlar tapınaklarını süslemek için duvar resimleri (Fresko) yapmışlardır.      

-Uygurlar çini sanatını ve minyatürü kullanmışlardır. 

-Demircilik,dokumacılık,dericilik,maden ve ahşap işçiliğinde HAYVAN ÜSLUBU kullanılmıştır.   

 

SİYASİ 

SEBEPLERİ 

    

-Boylar arası mücadele                                -Dış baskılar 

-Yeni yurt edinme arzusu                       -Bağımsızlık düşüncesi 

  SOSYAL VE 

EKONOMİK 
-Kuraklık                                                                  -Salgın hastalıklar 

-Otlak ve tarım alanlarının darlığı                              -Nüfus artışı 

 

 

SONUÇLARI 

 

-Türkler ;göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından etkili oldular. 

-Göç ettikleri yerlerde yeni devletler kurdular. 

-Anadolu. Orta Avrupa, Suriye ve Sibirya’ya yerleştiler. 

-Türk boyları arsında dini,  kültürel,ekonomik,siyasi ve sosyal farklılıklar oluştu. 

!Türk göçleri; boy beyleri önderliğinde disiplinli ve planlı bir hareket olarak  gerçekleştirildiği için gidilen  

yerlerde  yeni devletler kurulmuştur 


