
BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 5 S a y f a  | 4 

 

ANADOLU’NUN KISA TARİHİ* 
Ensar KILIÇ 

 
Öz: Anadolu binlerce yıllık kadim bir medeniyetler beşiğidir. Bu topraklarda 

Luvilerden başlayarak onlarca farklı medeniyet doğmuş, büyümüş ve ölmüştür. 

Ancak tüm bu medeniyetler, dünya tarihine önemli katkılar sunmuş ve Anadolu’yu 

küresel kültürün mihenk noktalarından biri hâline getirmiştir. İşte bu yazımızda, 

binlerce yıllık Anadolu tarihinin Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan kesitini sizler 

için özetliyoruz. 

Anahtar kelimeler: Anadolu tarihi, Anadolu isminin efsanesi, ilk Anadolu 

uygarlıkları, Anadolu Türk medeniyeti. 

Abstract: Anatolia is a cradle of thousands of years old civilizations. Dozens of 

different civilizations were born, grew and died in these lands, starting with the 

Luwians. However, all these civilizations have made important contributions to 

world history and have made Anatolia one of the touchstones of global culture. 

Here in this article, we summarize the section of Anatolian history of thousands of 

years up to the Republican Period for you. 

Keywords: Anatolian history, legend of the name Anatolia, first Anatolian 

civilizations, Anatolian Turkish civilization. 

 

                                                           
* Künye: Kılıç, Ensar (2021). “Anadolu’nun Kısa Tarihi”. Simit Çay Betik, S. 5, s. 1-7.. 
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Anadolu ne demek? 

Anadolu kelimesinin kökeni konusunda birçok farklı görüş var. Ayrıca neredeyse 

tüm yer isimlerinde olduğu gibi Anadolu kelimesi için de halk tarafından üretilen 

“halk etimolojileri” mevcut.  

Bilimsel açıdan bakıldığında Anadolu kelimesi, Grekçe kökenlidir. 7. yüzyıldan 

sonra yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim Yunanlar, bu coğrafyayı Ἀνατολή 

(Anatolḗ) yani “Doğu” olarak adlandırmıştır. Grekçedeki bu kelime “Güneş’in 

yükselmesi” anlamındaki ἀνατέλλω (anatello) kelimesinden gelmektedir. 

Türkler Anadolu kelimesini fetihler sırasında öğrenmiştir. Türklerde sözlü efsane 

ve halk etimolojisi kültürünün yaygın olması, Anadolu adının oluşumu ile ilgili 

de çeşitli anlatıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan en bilineni Kırmızı 

Ebe efsanesidir.  

Söylenceye göre Selçuklu’nun dirayetli sultanı Alâeddin Keykubat, 

seferden dönerken Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden 

geçmektedir. Bu esnada sultanın askerleri susuzluk içindedir. 

Taşlıca köyüne ulaştıklarında ordunun durumunu fark eden Kırmızı 

Ebe ve oğlu Oruç, sultandan orduyu burada konaklatmasını ister. 

Sultan da bunu kabul eder. Kırmızı Ebe yeni hazırladığı yayık 

ayranını ayran taşına döker. Tüm askerler sırayla Kırmızı Ebe’nin 

dağıttığı ayrandan içmeye başlar. Ancak Kırmızı Ebe’nin dağıttığı 

bu ayran hiç tükenmez. Bunu gören Kırmızı Ebe, askerlerin 

ayrandan daha da fazla içmelerini ister. Artık askerler hem yakıcı 

sıcağın verdiği susuzluktan kurtulmuş hem de iyice güç toplamıştır. 

Bu sebeple ayranın kendilerine yeterli geldiği anlamında “ana 

dolu” şeklinde Kırmızı Ebe’ye seslenmeye başlarlar. İşte Anadolu 

ismi buradan gelir. 

Bu söylence Anadolu halkı tarafından o denli sevilip benimsenmiştir ki bugün 

Kızılcahamam’ın Taşlıca köyünde bulunan Kırmızı Ebe Türbesi her yıl çok 

sayıda insan tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca burada askerlere ayranın 

dağıtıldığına inanılan bir ayran taşı da mevcuttur. 

Anadolu tarihi nerede başlar? 

Anadolu tarihsel olarak insanın tarih sahnesine çıktığı kadim topraklardır. 

Nitekim yaklaşık 14 bin yıl önce yaşanan Buz Devri’nden sonra bu topraklar 
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Hint-Avrupa ve Altay milletlerinin dünyaya yeniden yayıldığı coğrafya olarak 

kabul edilir. Daha basit bir ifade ile bugünkü Avrupa milletleri, İranlılar, Hintler, 

Türkler, Japonlar ve Korelilerin tüm dünyaya Anadolu’dan yayıldığına dair 

önemli genetik veriler vardır. 

İnsanoğlu henüz Tarım Devrimi gerçekleşmeden önce Anadolu’da yarı toplayıcı 

yaşam tarzıyla ilk mabetlerini inşa etmeye başlamıştır. Nitekim Göbeklitepe, 

günümüzden yaklaşık 13 bin yıl önce kurulmuş bir inanç merkezidir. Bu durum 

henüz tarım yapmayan insanlarının da “inanca” sahip olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir ve bilimdeki kültürün cemiyet hayatında ortaya çıktığı 

yönündeki yüzlerce yıllık kanaati altüst etmiştir.  

Anadolu’nun yalnızca Mezopotamya’ya açılan kısmında değil diğer birçok 

bölgesinde de erken dönem insan yerleşimlerine rastlanmıştır. Örneğin 

Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan bir mağarada Göbeklitepe ile çağdaş insan 

kalıntılarına, kesici aletlere ve işlenmiş obsidyenlere rastlanmıştır. 

Anadolu kurulan ilk devlet nedir? 

Anadolu’da kurulan ilk devlet, bilinenin 

aksine Hititler değil Luvi Krallığı’dır. MÖ 

2000 yılına tarihlenen bu krallığın izlerine, 

bugünkü İzmir’in Selçuk (Luvice: Apasa) 

ilçesinde rastlanmaktadır. 

Luviler, Hitit Uygarlığı’nın hazırlayıcısı 

durumundadır. Nitekim bu uygarlık 

Hititlerden önce çivi yazısını kullanmıştır. 

Nitekim Luvi Krallığı, Hititlerin kuruluş 

yıllarında hâlâ ayaktadır ve başta Hititler 

olmak üzere Babilliler ve Hurriler ile kültürel 

bir temas içerisindedir. Luvilerin en büyük 

kralı Tarhuntadaru’dur. 

Zamanla başkentlerini bugünkü Adana civarına taşıyan Luviler, Kizzuvatna 

Uygarlığı’nın ortaya çıkmasıyla MÖ 1400’de tarih sahnesinden çekilmiştir. 

Bugün Anadolu’da kökeni Grekçeye dayandırılan birçok yer adı aslında Luvice 

kökenlidir. 

 

Luvi kenti Patin’in yöneticisi 

Şuppiluliuma  
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Anadolu’da hangi uygarlıklar kurulmuştur? 

Anadolu bir uygarlık beşiğidir. Bu sebeple Anadolu’da sayısız uygarlık 

kurulmuştur. Ayrıca Anadolu’da kurulmamakla birlikte Anadolu’ya hükmeden 

çok sayıda imparatorluk vardır. Bu eski imparatorluk ve uygarlıklar arasında 

Hititler, Frigyalılar, İyonlar, Urartular, Lidyalılar, Persler, Helenler, Doğu Roma, 

Selçuklular ve Osmanlılar ön plana çıkanlardır. 

Yazıyı etkin bir şekilde kullanmaları ve dünyadaki ilk devletler arası antlaşma 

olan Kadeş Barış Antlaşması’nı imzalamaları yönüyle Hititler, Anadolu’nun ilk 

gelişmiş medeniyetlerinden biridir. Ahşap işçiliğinin ustaları olan ve doğa ile 

barışık bir topluluk olan Frigler ise Anadolu’da tarım toplumunun temellerini 

atmıştır. Ayrıca hayvancılık ve maden işlemeciliği denince akla Urartular 

gelmektedir. İyonlar ve diğer Helenistik topluluklar felsefe ve pozitif bilimlere 

dair birçok temel buluşun mimarlarıdır. Lidyalılar ise parayı ilk kez kullanmaları 

yönüyle dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Anadolu’da Türkler 

Hun İmparatoru Attila ile en yoğun dönemini yaşayan batı akınları, Kubrat gibi 

önemli Türk beylerinin Karadeniz’in kuzeyindeki ilerlemeleriyle güç 

kazanmıştır. Nitekim Hun ve Bulgar Türklerinin Avrupa’daki ilerleyişiyle, bu ön 

Türk kavimleri, Avrasya’nın demografik ve siyasi yapının oluşmasında etkili bir 

unsur hâline gelmiştir.  

Büyük Bulgar Hanlığı’nın kurucusu Kubrat, Bulgarlar ve Bizanslılar arasındaki 

ittifakın bir nişanesi olarak çocukluğunu İstanbul’daki Doğu Roma sarayında 

“siyasi tutsak” olarak geçirmiştir. Kubrat, Büyük Bulgar Hanlığı Dönemi’nde de 

Doğu Roma siyasetinde etkili bir figür olmayı başarmıştır. Bu yönüyle Kubrat, 

Anadolu ve İstanbul’da bulunan ilk Türk devlet adamlarından biri olmalıdır. 

Göktürkler de Anadolu ile siyasi ilişkilere sahiptir. Özellikle 6. yüzyılda 

Göktürklerin batı istikametindeki ilerlemesinden sorumlu olan Türkşad, Doğu 

Roma ve Kafkas kavimleriyle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Öyle ki Batı 

kavimleri ona “Türkşad, Türksanf, Ta'n han, Turhantos, Turhat” gibi farklı 

isimler vermiştir. O, önce Doğu Roma ile iyi ilişkiler geliştirmiş, ardından Doğu 

Roma’yı “on dilli ve yalancı” olmakla itham ederek Karadeniz’in kuzeyinde 

Kırım’a ilerlemiştir.  
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Orta Asya’daki iklimsel sorunlar ve meraların yetersizliği gibi problemler, 

Türklerin sadece yayılma politikası ile değil iskân yönüyle de batıya ilerleyişinde 

etkili olmuştur. 

Çağrı ve Tuğrul Bey’in Anadolu’ya yönelen akınları, Anadolu’nun Türkleşmesi 

noktasındaki ilk kıvılcım olarak kabul edilebilir. Çünkü bu akınların nihayetinde 

Malazgirt Savaşı’yla (1071) Anadolu’nun kapıları Türklere sonuna kadar 

açılmıştır.  

Haddizatında Anadolu’da Malazgirt 

Savaşı’ndan daha önce de yerleşen Türk 

boyları vardır. Bunlardan en önemlileri Uz, 

Peçenek ve Kıpçak Türkleridir. Bizans 

ordusunda paralı asker olarak görev yapan 

bu Türk soylu topluluklar, Malazgirt Savaşı 

esnasında taraf değiştirerek Alparslan’ın 

1071’de kazandığı büyük zaferin önemli 

paydaşlarından biri olmuştur. 

Alparaslan’ın Anadolu’nun kapılarını 

Türklere açmasının ardından yaklaşık bir 

asır sonra II. Kılıç Arslan, 17 Eylül 1176 

tarihinde gerçekleşen savaşta Bizans 

ordusunu mağlup etmiştir. Miryokefalon 

Savaşı olarak bilinen bu hadise ile 

Anadolu’daki Türk egemenliği tam 

anlamıyla sağlanmıştır. 

Anadolu’nun Türkleşme süreci özellikle Miryakefalon Savaşı ve savaştan önceki 

on yılda büyük ivme kazanmıştır. Başka bir deyişle Anadolu’da birbiri ardına 

kurulmaya başlayan beylikler Miryakefalon Zaferi’nin müjdecisidir. 1071'de 

Danişmendliler, 1072'de Saltuklular, 1080'de Mengücekliler, 1081'de Çaka 

Beyliği ve 1102'de Artuklular; Anadolu topraklarında kurulan ilk beylikler 

olmuştur. Ayrıca 1077’de Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Bu gelişmeler 

özellikle Harezm ve İran coğrafyasından gelen Türk göçlerinin önünü açmıştır. 

Türk beylikleri ve Anadolu Selçukluları kısa sürede hızlı bir kalkınma ve 

teşkilatlanma başarısı göstermiştir. Özellikle Anadolu Selçuklularının Haçlılarla 

verdiği başarılı mücadele Türklerin İslam dünyasında da büyük sempati 

kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca bu dönemde Anadolu’da birçok kervansaray, 

Alparslan’ın Diyojen’i esir almasını 

resmeden De Casibus Virorum 

Illustrium’dan alınmış kalma bir 

tablo 
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cami ve medrese inşa edilmiştir. Örneğin bugün 1102-1409 arasında yaşamış bir 

beylik olan Artukluların sadece Mardin’de bıraktığı yüzlerce eser mevcuttur. 

 

13. yüzyılda Moğol baskınları sonucunda Anadolu tam bir kaos ortamına 

sürüklenmiş, büyük veba salgını da bu kaosun boyutunu daha da artırmıştır. 

Ancak Moğollardan kaçan Türklerin kitleler hâlinde Anadolu’ya yönelmesi, 

Anadolu’daki Türk nüfusunu ciddi oranda artırmıştır. İşte bu durum Orta Asya’da 

oluşan Türk-İslam irfanının Anadolu’ya taşınmasını sağlamıştır. Edip Ahmet 

Yüknekî ve Hoca Ahmet Yesevî gibi erenlerin yolundan giden Yunus Emreler, 

Hacı Bektaşlar; Anadolu’nun Türkler için bir gönül coğrafyası olmasını 

sağlamıştır. Böylelikle Oğuz Türkleri, kadim ve destansı Dede Korkut anlatısının 

yanında yeni bir edebî iklimle tanışmıştır. 

Küçük bir beylikten dünyanın en büyük devletlerinden birine dönüşen Osmanlı, 

dünyanın her yerinde erin etkiler oluşturan kudretli bir Türk uygarlığı olarak 

Anadolu’da gövermiştir. Ancak Anadolu’dan filizlenen bu devlet zamanla kıtalar 

arası büyük bir stratejik ve askerî güce kavuşmuştur. Bunda Osmanlı’nın 

özellikle kurulma ve yükselme aşamalarında pozitif bilimlere ve savaş sanatına 

verdiği büyük önem kuşkusuz tartışılmaz bir yere sahiptir. Nitekim ilk kez 

sistemli tüfek birliklerini kullanan Osmanlı, dünya tarihinde gerçek anlamda ağır 

bombardıman ekipmanı üretip kullanan ilk devlettir. Öyle ki İstanbul’un fethinde 

şahi adı verilen ağır bombardıman toplarının rolü yadsınamaz.   

13. yüzyıl Anadolu’sunda Moğol istilaları en önemli siyasal olayların 

başında gelmektedir. 
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Osmanlı’nın askerî başarıları Avrupa’daki derebeylik sisteminin yıkılmasını 

hızlandırmış, coğrafi keşifleri tetiklemiştir. Aynı zamanda Osmanlı sanat ve 

yaşam pratiği alanında dünya kültür mirasına birçok yenilik sunmuştur. Dünya 

mimarlık tarihini değiştiren Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin en eşsiz 

eserlerini verirken tezhip, hat, minyatür ve ebru gibi alanlarda yüksek bir 

seviyeye ulaşılmıştır. Edebiyatta ise yıllarca taklit edilen Fars edebiyatından daha 

üstün örnekler verilmiştir. 

Osmanlı, siyasi açıdan en zor durumda olduğu dönemde bile Türk devlet aklı 

istikbalini kurtaracak cevherleri ve idealleri üretmeyi başarmıştır. Anadolu 

dışında kaybedilen her bir toprak parçasındaki Türkler, “ana yurt” bilinciyle 

Anadolu’ya toplanmış, böylelikle Anadolu’daki Türk nüfusun artması 

sağlanmıştır. Osmanlı’nın dağılma sürecine girdiği bir dönemde; öngörülü, 

gerçekçi, vatansever ve idealist Türk aydınları, Mustafa Kemâl Atatürk’ün 

önderliğinde Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu kalacağını dünyaya 

haykırmıştır. 
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