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Z. İslam Öncesi Türk Devletleri. Türkler 
milartan önce lV. yüzyılda, kuzeybatı Çin 
ile Orhun ırmağı arasındaki sahada, Çin 
yıllıklarında Hiung-nu (Türkçe H un: halk. 
insan) adı ile tarih sahnesine çıkmadan 
önce de belirli bir i da rf- askeri teşkila
ta sahiptiler. Zira o devre kadar geçen 
1200 yıla yakın bir zaman hareket ha
lindeki kalabalık kütlelerin binlerce ki
lometrelik bir sahada yer değiştirmele
ri mümkün olamazdı. Elde kesin bir de
lil bulunmamakla beraber bazı tarihçiler 
Çin'deki Chou hanedanının (m.ö. ı 050-
256), bir kısım araştırmacılar da daha 
ileri giderek milartan önce III. binlerde 
Mezopotamya ·da görünen Sumerler' in 
-dil yapılarının Türkçe'ye uygunluğu do
layısıyla- muhtemelen Türk kökenli ol
duklarını söylemişlerdir. Bu tahmin ve 
faraziyeler bir yana bırakılırsa, her yön
den Türklüğü ispat edilebilir durumda
ki Asya Hunları Devleti'ni ilk Türk siyasi 
kuruluşu olarak kabul etmek daha isa
betli sayılabilir. Bu devletle ilgili ilk yazı
lı vesika, komşu devletlerle yapılan bir 
antlaşma olup milartan önce 318 tarih
lidir ve şimdilik Türkler' in tarihi devri 
de bu yılda başlatılabilir. Pers Kralı Key
husrev ile milartan önce SSO'lerde sava
şan ünlü Turan Başbuğu Alp Er Tunga 
muhakkak bir Türk hükümdan ise de, 
bu hususta yazılı haberler ancak Xl. yüz
yılda Firdevsf'nin Şehndme'sinde geçti
ğinden kesin bir delil sayılmaz. 

Hunlar, hükümdarlık unvanı Tan - hu 
(sonraki oku yu ş: Şan-yü) olan Mo -tu n 
(Türkçe aslı Beğ-tun ~Bey soylu) zama
nında (m ö 209- ı 7 4) en muhteşem çağ
larını yaşadılar. Onun oğlu Ki-ok (Kök?) 
ve tarunu Kün-çin zamanlarında (m.ö. ll. 
yüzyıl sonları) Hun Devleti'nin sınırları 

Mançurya'dan -İç Asya dahil- Hazar de
nizi yakınlarına kadar genişledi. Böylece 
Hunlar Türk soylu kütlelerin hemen hep
sini tek bayrak altında topladılar ve sos
yal yapısı, dini, ekonomik faaliyetleri, 
hükümranlık anlayışı, hukuku ve ordu
su ile daha sonraki bütün Türk siyasi 
kuruluşlarına örnek teşkil ettiler. İslami 
devre dahil Türk hakanlık. hanlık ve bey
liklerinin hepsi, aşağı yukarı kendisin
den koptukları Büyük Hun Devleti tara
fından tesbit edilmiş ana çizgiler üze
rinde yürüdüler. 

Kün-çin'den (ö m.ö. ı 26) sonra zayıf
lamaya başlayan Hun Devleti, iktisadi 
sıkıntı ve iç karışıklıklar yüzünden mi
lattan önce 54'te, fakat daha sonra bir 
daha birleşmernek üzere 48 yılında iki-
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ye ayrıldı (Güney ve Kuzey Hunları). Kuv
vetten düşmüş idareler halinde iken bir 
yandan Çin, diğer yandan Çin'in devam
lı tahriki ile Moğol Hsi-yen-piler'in as
keri saldırıları karşısında tutunamayan 
kalabalık Hun kütlelerinin batı istika
metinde göçmeleri sonucu önce Kuzey 
H un Devleti çöktü (ı 56'lar); ardından Çin 
sınırları boyunca yaşamakta olan Güney 
Hun Devleti 216'da aynı akıbete uğradı. 
Ancak Güney Hunları'nın bakiyeleri eski 
hükümdar ailesi üyelerinin idaresinde 
Çin'de kurdukları kudretli Tabgaç Dev
leti dışında, küçük devletler şeklinde V. 
yüzyıl sonlarına kadar müstakil olarak 
varlıklarını korudukları gibi (son Hun 
Devleti 442-460. Turfan etrafında). batıya 
yönelen Kuzey Hun kütleleri de Hazar 
denizi kuzeyindeki eski soydaşları ile 
(Oğurlar) birleşerek Batı Hunları'nı (Avru
pa Hunları) meydana getirdiler. 

Ortadoğu ' da ise Akhun (veya Eftalit) 
diye anılan Hun Devleti (IV yüzyıl ortala
rı - 5 5 7), Hazar denizinin güneyi, Kuzey 
Hindistan ve İç Asya'ya yayılan geniş böl
geye hakim olmuş, Kün-han (480'ler), 
Tararnana ve oğlu Mihiraqula (ö 545'ler) 
gibi, Türk cengaverliğini zaafa uğrataca
ğı endişesiyle Buda dini propagandasını 
yasaklayacak kadar hassasiyet gösteren 
hükümdarlar yetiştirmiştir. Bu devletin 
büyük hizmetlerinden biri de komşu 
İran 'da patlak veren dinf-siyasi karak
terdeki Mazdek hareketinin (496-498) 
bastırılmasına askeri müdahale ile yar
dım etmesidir. Böylece büyük maddi 
tahribata ve sosyal felaketiere yol açan 
bir ideolojik cereyan söndürOlerek Sasa
nf İmparatorluğu' nda, doğu siyaset ede
biyatının hakkaniyete örnek diye göster
diği Nüşirevan-ı Adil devri açılmıştır. 

Çin'de kurulan Tabgaç (To-p'a veya To 
ba) Devleti de aslında Asya Hun İmpa
ratorluğu'nun devamı idi. Halkın çoğun
luğunu on dokuz Hun kabilesi teşkil edi
yor ve hükümdar ailesi (Çince adı Wei) 
eski Hun başbuğtarına bağlanıyordu . Ön
celeri Türklük vasfını koruyan ve Türk
çe Börü (Kurt) lakaplı Tai-vu (424-452) 
zamanında tıpkı Akhunlar'da olduğu gi
bi ülkede Budizm ' in yayılmasını ciddi
yetle önleyen bu devlet, daha sonra ba
şa geçenlerin Budizm'i benimserneleriy
le "millf vasıf"larını kaybetmeye başla
dı. Bilhassa Türk geleneklerinin yasak
landığı, hatta resmf yazışmalardan Türk
çe tabirlerin bile çıkarıldığı 494'ten iti
baren büsbütün hızlanan Çinlileşme so
nunda devlet ikiye bölündü (534 : Doğu 

Weileri. Batı veya Kuzey Weileril; sonra 
da ülke tamamen yerli Çinli ailelerin eli
ne geçti 1550. 5571 

Orhun bölgesinde Ötüken merkez ol
mak üzere. önceki Moğol Juan-Juan Dev
leti topraklarında yer alan Göktürk (as
lı Kök-Türk yani semavi, ilahi Türki Hakan
lığı da VI. yüzyılda Töles (asıl. öz) diye 
de anılan Oğuz boylarından ibaret Asya 
H unları· nın torunları tarafından kurul
du. Juan-Juan kuwetlerini hezimete uğ
ratarak kendini hükümdar ilan eden Bu
mın'ın (552) Aşına (Kurt) lakabı ile meş
hur ailesi Güney Hun tanhuları vasıta
sıyla Büyük Hun imparatoru Mo-tun'un 
sOlalesinden geliyordu. Her yönden As
ya Hunları'nın varisi olan Göktürk Ha
kanlığı (552-744), Surnın ' ın kardeşi olup 
devletin batı kanadının başında görev 
alan Yabgu unvanlı İstemi (552-5761 ile 
doğudaki asıl hükümdar Surnın'ın oğlu 
Mukan (Beğ-han? 553-572) zamanların
da en parlak çağını id rak etti ; Çin üze
rinde baskı kurulduğu gibi, Akhun-Ef
talit Devleti çökertilerek ülkesi İran hü
kümetiyle paylaşıldı. Batıda Maveraün
nehir, Hazar denizi sahilleri, Harizm böl
gesi, Aral gölünün kuzey doğusundaki 
Oğur boyları, Azak denizine kadar Ku
zey Kafkaslar idare altına alındı ve ha
kanlığın sınırları doğuda Baykal' ın ku
zeyi ve Kerülen ırmağından İç Asya da
hil batıda Karadeniz'e kadar genişledi. 
Mukan hakanın desteğinde askeri fe
tihleri yanında, İran Şehinşahı Nüşire
van ile İpek yolu kervan ticareti mese
lesinden ihtilafa düşünce , Bizans ile an
laşmak üzere tarihte ilk defa Orta As
ya'dan istanbul'a elçilik heyeti gönde
ren İstemi'nin büyük çaptaki faaliyetle
ri neticesinde Göktürk Hakanlığı Çin, Bi
zans, Sasanf imparatorlukları arasında 
dört yana etki yapan bir cihan devleti 
haşmeti ile yükselmişti. Fakat bu du
rum uzun sürmedi. Kudretli komşusun
dan ürken Çin, vaktiyle Hunlar'a uygu
ladığı entrika mekanizmasını işleterek 

Türk hanedan üyelerini birbirine düşür
dü ve nihayet batıda İstemi'nin oğlu 
Tardu, doğu kanadının hakimiyetini red
dettiğinden hakanlık ikiye bölündü 15821 
Bu devir Çin'de tam tersine Sui sülalesi 
tarafından siyası birliğin kurulduğu yıl

lardı. Zayıflayan Doğu Göktürk Hakanlı
ğı Çin ile giriştiği uzun mücadeleyi kay
bettiğinden Çin himayesinin büsbütün 
ülkeye yerleştiği 630'da Batı Göktürk 
Hakanlığı da Çin tabiiyetine girdi ; siyasi 
ihtirasa kapılmış olan Tardu'nun bazı 



zaferlerine ve bir ara hakanlığın doğu 
bölümüne de hakim olarak Göktürk bir
liğini ihya etmesine ve küçük tarunu 
"mahir bir muharip ve seçkin bir tak
tikçi olan " Tong Yabgu'nun (Çin y ıllı ğ ı 

T' ang-shu) kısa bir süre yurda sükün ve 
refah sağlamasına rağmen. yıkıcı Çin 
propagandası karşısında çıkan iç isyan
lar kısa sürede aynı akıbeti hazırladı. 

Göktürk tarihinin karanlık yılı olan 
630'da başlayıp elli yıl süren hürriyet ve 
istiklalden mahrumiyet dönemi halk için 
çekilmez bir matem devri oldu. Millet 
kendi devleti ve hakanının hasreti ile çır
pınıyor, "Üikeli millet idim, şimdi ülkem 
nerede? Hakanlı millet idim, hani haka
nım?" diye feryat ediyordu. Halkın bu 
ıstırap ve istiklal özlemini hisseden Aşı
na ailesinden Kutluğ. giriştiği istiklal 
savaşını. başta büyük devlet adamı ve 
kumandan Tonyukuk olmak üzere et
raftan katılan Türkler'in ortak gayretle
riyle kazandı ve başşehir Ötüken'de Il. 
Göktürk Hakanlığı'nı kurdu (682) İl-te
riş (devleti derleyip toplayan) unvanı ile 
hakan ilan edilen Kutluğ, on yıl kadar 
Çin' e ve itaat altına alınması gerekli top
luluklar üzerine başarılı seferler yaptık
tan sonra 692'de ölünce iki oğlu henüz 
küçük olduklarından (Bi lge sekiz. Kültigin 
yedi yaşında idi). yerine yirmi yedi yaşın
daki kardeşi ihtiraslı Kapgan (Fatih) geç
ti. Türk tarihinin sayılı fatihleri arasın
da yer alan Kapgan (692-716). Çin'i dai
ma baskı altında tutmak, elli yıllık fet
ret döneminde Çin topraklarına yerleş
miş Türkler'i anavatan Ötüken'e çek
mek. Asya'daki bütün Türkleri Göktürk 
sancağı altun kurt başlı tuğ altında top
lamak gibi yüksek emellerini, Çin'e de
vamlı akınlar, On-aklar (Aitaylar' ın batı

sında yaşayan Töles Türkleri'nden on boy), 
Türgişler (On -oklar'dan). Karluklar. Kır
gızlar ve diğer kabileleri üzerindeki za
ferleri ve Bilge · nin de katıldığı. fakat 
Tonyukuk'un idaresinde yapılıp Demir
kapı'ya kadar uzanan meşhur Mavera
ünnehir seferi ile gerçekleştirdi. Ancak 
şiddetli davranışları tepkilere yol açtı

ğından Oğuzlar'ın bir suikastı sonucun
da hayatını kaybetti (Temmuz 716); ye
rine hakan olan oğlu isyanları bastırıp 

yurda huzur getiremediği için Bilge ile 
Kültigin ve taraftarlarınca tertiplenen 
bir ihtilalle tahtından indirildi. onun yeri
ne Bilge hakan ilan edildi (716-734) Çin 
yıllıklarında savaş sanatının üstadı ola
rak anılan kardeşi Kü ltigin ordu kuman
danlığını üstlendi ; Tonyukuk ise meclis 

başkanlığı ve başbakanlık yapıyordu. Bil
ge'nin zamanı genellikle sakin geçti. ül
kede asayiş sağlandı, memleket imar 
edildi. Bazı abideler ve ünlü Orhun ki
tabelerinden Tonyukuk ve Kültigin adı
na dikilenler bu devrin yadigarlarıdır. 

Bilge'nin 734 'te zehirlenerek ölümün
den sonra oğulları memlekete sahip ola
madılar ve idare Oğuz boylarının mey
dana getirdiği Uygur birliğinin eline geç
ti (744) 

Göktürk Hakanlığı. Türkler'in Asya 
Hunları'nınkinden sonra ikinci büyük dev
leti olup. Türk milletine ad vermek şe
refinden başka , çöküşünü takip eden 
asırlardaki Türk ve Türk-İslam siyasi te
şekkülleri üzerinde Türklük damgasını 
ebedileştirmek payesine yükselmiş, on
dan ayrılıp bir yelpaze gibi etrafa yayı
larak çeşitli adlar altında devletler ku
ran kütleler (Uygur. Türgiş, Karluk. Hazar. 
Peçenek, Kıpçak [Kuman] ve bütün Oğuz 

grupları ile Kimek. Kang lı, Çiğil , Yağma. Tah
sı ve diğer daha küçük kabile birlikleri) artık 
hep Türk adını da taşımışlar ve Göktürk 
dil, inanç, edebiyat, sanat, gelenek ve 
göreneklerini korumuş ve devam ettir
mişlerdir. Halen doğudan batıya Orta 
Asya, Türkistan, Maveraünnehir, Kuzey 
Hindistan. Horasan, Azerbaycan, Suriye, 
Irak ve Anadolu Türkleri'yle Balkan Türk
leri'nin önemli bir kısmı Göktürkler'in 
tarihi ve kültürel mirasını ortaklaşa pay
laşmaktadırlar. 

744'te Ötüken'de iktidara gelen, hal
kı dokuz adet Oğuz boyu ile beş kabile 
Uygur'dan meydana gelen Uygur (birleş
miş, müttefik) Hakanlığı ise bir asır ka
dar yaşadı. Başlangıçta "Bozkırlı" ola
rak din, hukuk, ekonomik hayat ve dev
let anlayışı yönlerinden köylü ve asalak 
kültür mensubu topluluklardan farklı 

değerlere sahipken kudretli hakan Mo
yen-çor'dan (Bayan-çar) sonra tahta çı

kan oğlu Bögü'nün (759-779), himaye 
maksadıyla Çin'e yaptığı seferler sıra
sında Maniheizm ile temasa gelerek ül
kesine davet ettiği Mani rahiplerinin et
kisi altında bu dini resmen kabul ve ilan 
etti (762) . Böylece yavaş yavaş karakter 
değiştirerek "yerleşik topluluk" vasfına 
bürünme yoluna giren devlette Türk ya
zısı (Orhun alfabesi) yerine yabancı men
şeli Uygur yazısı kabul edildi. Oldukça 
geniş topraklara hükmetmekle beraber 
hakanlık gittikçe zayıfladı ve nihayet 
840'ta kuzeydeki Kırgız saldırılarına da
yanamayarak dağıldı. Kutsal Türk yurdu 
Ötüken'i ele geçiren, fakat Orhun kül-
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türünü tam idrak edemedikleri için ora
da fazla tutunamayan Kırgızlar, 920'1er
de ülkeyi Moğollar'a (önce K'i-tanlar'a, 
l209 'dan itibaren Cengiz Moğolları'na) 

terkettiler. 

Uygur hakimiyetinin yıkılması yine bü
yük çapta göçlere sebep oldu ; bir kısım 
Uygurlar Çin'e giderek Kansu havalisin
de (Kan-çou Devleti: 847-940) K'i-tan
lar'a, 1 028'de Tangutlar'a, 1226'da Cen
giz Han'a bağlandı (şimdiki Sa rı Uygur
l ar' ı n ata ları) ; daha kalabalık bir kütle 
de İç Asya'ya yönelerek Doğu Türkistan 
(Turfan) Uygur Devleti'ni kurdular (846-
1209, önce Moğo l Karahıtaylar'a, sonra 
Cengiz Han'a bağlandı ve Uygur sülalesi 
Çin'de Ming devrine kadar [13681 devam 
etti) . Fakat bir yandan Maniheizm ve 
Budizm 'in. diğer yandan yeni tabii ve 
kültürel çevrenin tesiriyle tamamen "yer
leşik" hale geldiler. Bu yüzden varlıkla
rını, uzlaşmacı bir siyaset güderek, baş
ta Çin olmak üzere komşuları ile ticari 
ilişkiler içerisinde korumuşlar ve asker
likten ziyade tarım, zirai sanatlar ve dini 
edebiyat sahasında gelişme göstermiş
lerdir. Uygurca'ya tercüme edilen eser
ler (Altun yaruk, Sekiz yükrnek vb ) ya
nında Turfan, Beşbalık, Bezeklik, Toyuk 
vb. şehirlerdeki renkli duvar resimleri, 
tezyinat ve ciltli kitaplara ilaveten çağ
daş matbaa tekniğinin ilk tipi olan mü
teharrik (movable) hurufatla baskı usu
lünü (Avrupa'ya buradan intikal etmiştir) 
keşfetmeleri onların medeni seviyeleri
ni göstermektedir. 

Aslında Göktürk Hakanlığı'nın On-ok
lar grubundan iken 716 ihtilalinden son
ra müstakil hakanlık olarak harekete 
geçen Türgişler (717 -766). bilhassa Ha
kan Su-lu idaresinde Orta Asya'daki Arap 
fütuhat teşebbüslerine karşı Türk top
raklarını müdataada dikkat çekici ba
şarılar elde etmişlerdi. Daha sonra ay
nı bölgede iktidara gelen Karluklar'da 
(766-849) önceleri Türgiş siyasetini güt
mekte iken Çin'in Türkistan'a sarkmak, 
Türk memleketlerini nüfuzu altına al
mak eğilimi sezilince Arap kuwetleriy
le iş birliği yaparak müslümanların Çin 
karşısında ünlü Talas Savaşı'nı (751 ı ka
zanmalarını sağlamak gibi tarihi bir rol 
oynamışlardır. Yine Türk ve Türk-İslam 
tarihi açısından çok önemli bir hadise 
de, 840'a kadar Ötüken Uygurları'nın 
siyasi üstünlüğünü tanımakta iken o ta
rihte Orhun bölgesinde iktidara gelen 
Kırgız hakimiyetini reddederek, kendi
sini töre gereği Bozkırlar'ın meşru hü-
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kümdarı ilan eden Karluk Yabgusu Bil
ge Kül Kadır'ın Karahan unvanı alması 
ile Orta Asya'da başşehri Kuz-ordu (ve
ya Kara-ordu, Balasagun yanında) olan 
yeni bir devletin başlamasıdır. Bu yeni 
Karahanlı Devleti ise İslamiyet'i resmen 
kabul eden ilk Türk siyasi kuruluşu ola
rak tanınmaktadır. 

630'da Göktürk merkezi idaresinin çö
küşü üzerine hakanlığın batı ucundaki 
Hazar denizi - Kafkaslar sahasında ken
di başlarına buyruk Hazar Hakanlığı'nı 
(630-695) kuran Türkler'in Oğur ve Avar 
unsurları yanında esas kütlesini, vaktiy
le Asya Hunları'na bağlı olup Bizans kay
naklarına göre (Priskos, V. yüzyıl). 461-
465 yıllarında doğudan gelen tazyik do
layısıyla Batı Sibirya· daki yurtlarından 
Kafkaslar'a göçen ve hükümdarları Ba
lak ve bilhassa hatunu Kraliçe Bağarık 
(515-532 [?[ı zamanlarında, siyasi-askeri 
kudretleriyle seçkinleşen Sabarlar (Sibir
ya adı buradan gelir) teşkil ediyordu. Se
mantik açıdan Türkçe Sabar ve Hazar 
adları da aynı manadadır. Hazar Hakan
lığı. 350 yıl kadar hakimiyeti altında tut
tuğu Kafkaslar -Dinyeper- Ka ma (kuzey
de Volga nehrinin kolu) arasındaki geniş 
alanda otoriter bir hükümet kurmuş Or
ta Asya'yı Orta Avrupa'ya, İskandinav
ya'yı Yakındoğu'ya bağlayan başlıca ka
ra ve nehir yollarının üzerinde bulun
masından dolayı o devirde pek yoğun ti
cari faaliyetten elde ettiği transit gelir
leriyle zenginlik ve refaha kavuştuğu 

için asayişi, kervan ve su yollarının em
niyetini muntazam teşkilatlı ordusu sa
yesinde korumak suretiyle Avrupa· nın 
doğu bölgesinde bir "Pax Khazarica" (Ha
zar barışı) çağı gerçekleştirmeyi başar

mıştı. Başşehir Hanbalık ve diğer şehir

lerinde türlü dilden, dinden, soydan tüc
car gruplarının kaynaştığı ülkede çeşitli 
diller konuşuluyor, türlü yazılar kullanı
lıyor, müslümanların camileri, hıristiyan
ların kiliseleri ve yahudilerin sinagogları 
yanyana bulunuyordu. Temeli ticarete 
dayalı memleketin Türk devlet ve ülke
leri açısından bir istisna teşkil eden bu 
durumunu kalabalık Slav tebaa istismar 
etti. Ruslar, kendilerinin Kiyef etrafında 
bir knezlik (beylik) kurmalarına bile yar
dım etmiş olan efendileri Hazar Hakan
lığı'nı sinsice veya açıkça devamlı saldı

rılar neticesinde yıktılar (965). Hazar de
nizi bu Türkler'in adı ile anıldığı gibi bu
gün Müseviliğin bir mezhebi olan Karay 
inancına sahip Türkler de (Karaim) da
ha çok Hazarlar'ın torunları sayılmak
tadırlar. 
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~ İBRAHiM KAFEsoi'iLu 

3. İslami Dönem. İslam dininin Arabis
tan'da ortaya çıkışı (610) dünya tarihin
de, özellikle de Asya tarihinde önemli 
bir dönüm noktası teşkil eder. İslami
yet ortaya çıkışından sonraki ilk yüzyıl 
içinde Arap yarımadasından başlayarak 
ön Asya, Anadolu, Azerbaycan, Orta As
ya, Hindistan ve Uzakdoğu'ya kadar ya
yılmıştır. Kısa sürede bu kıtanin Arap
lar, İranlılar, Türkler, Gurlular, Moğollar, 
Hintliler. Cinliler gibi ka labalık, farklı ırk 

ve inançlara mensup milletleri geniş öl
çüde bu yeni dini benimsediler. 

1. Güneybatı Asya. a) Arap Yarımadası. 
Hz. Muhammed İslamiyet'i tebliğ eder
ken karşılaştığı güçlükler yüzünden Mek
ke'den Medine'ye hicret etmiş ve o gü
ne kadar tek bir hükümdarın hakimiyeti 
altında birleşmemiş olan bir ülkede İs
lam devletini kurmuştur (622). Mekke'-

nin fethiyle (630) İslam devleti Arabis
tan'ın en güçlü siyasi teşekkülü haline 
gelmiş ve bütün yarımada bu devletin 
hakimiyeti altına girmeye başlamıştır. 

Hz. Ebü Bekir (632-634), Hz. Peygam
ber'in ölümüyle ortaya çıkan isyan ve 
irtidad olaylarını bastırdıktan sonra fe
tih harekatını başlattı ve 633'te Irak'ta
ki Hlre'yi islam topraklarına kattı. Fetih 
harekatı Hz. Ömer devrinde (634-644) 

daha yoğun bir şekilde sürdürüldü. Irak 
ve İran'ın büyük bir kısmı fethedilerek 
Sasani Devleti' ne son verildiği gibi Su
riye de zaptedilerek Bizans İmparator
luğu'na ağır bir darbe indirildi. Hz. Os
man zamanında (644-656) İslam devleti
nin sınırları Taberistan ve Horasan'a ka
dar uzandı. Hz. Ali dönemi ( 656-661) ise 
daha çok iç karışıklıktarla geçti. 

Muaviye b. Ebü Süfyan tarafından ku
rulan Emeviler Devleti (661-750) Asya'
daki ilk İslam hanedam olup bu dönem
de İslamiyet kıtanın en uzak sınırlarına 
ulaştı. Kuteybe b. Müslim kumandasın
daki İslam orduları Toharistan. Soğd, 
Buhara, Semerkant. Harizm ve Ferga
na 'yı fethederek Doğu Türkistan· daki 
Kaşgar' a kadar uzandı. Muhammed b. 
Kasım da İndus vadisine kadar inip Be
lücistan. Pencap ve Sind 'i fethetti. Bu
dizm'in önemli merkezi Mültan ele ge
çirildi. İslam mücahidleri ileri harekata 
devam ederek Çin sınırına dayandı. Ay
rıca Bizans hakimiyetindeki Anadolu'ya 
akınlar düzenlendi. Ancak takip ettikle
ri hatalı politika sebebiyle vuku bulan 
isyanlar sonunda Emeviler'in yıkilması 
üzerine devlet idaresi Abba siler' e geçti 
(750-1258). Abbasiler devrinde Bizans'ın 
Asya· daki topraklarına başarılı akınlar 

tertip edildi. Bu dönemde Asya ilim, kül
tür ve medeniyet sahasında önemli ge
lişmelere sahne oldu. Fakat IX. yüzyılın 
sonlarına doğru devletin siyasi birliği çö
zülmeye ve muhtelif bölgelerde mahalli 
hanedanlar kurulmaya başladı. X. yüz
yılda Büveyhiler tarafından baskı altın
da tutulan ve makamlarından uzaklaş
tırılan Abbasi halifeleri Selçuklu Türkle
ri'nin müdahalesiyle bu durumdan kur
tuldular. Müktefl ve Nasır-Lidlnillah gi
bi bazı halifeler devrinde yeniden to
parlanma imkanı bulan Abbasl Devleti 
Moğol istilasına karşı koyamamış ve İl
hanlı Hükümdan Hülagü'nun Bağdat'ı 
işgal edip son halife Musta'sım'ı öldürt
mesiyle ortadan kaldırılmıştır ( 1258). 

Abbasiler devrinde Arabistan'ın çeşit
li yerlerinde kurulan hanedanlardan biri 
de Karmatller'dir (899-976). Merkezle-


