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KARAHITAYLAR 

Doğu ve Batı Türkistan'ın 
büyük bir kısmında hüküm süren 

Moğol devleti 
(1130-1211). 

_j 

_j 

Tarih sahnesine ilk defa IV. yüzyılda çı
kan ve Orhun kiti'ıbelerinde "doğudaki 
Türk düşmanı kavim" şeklinde tanıtılan 
Moğol asıllı Hıtaylar'ın ( Kıtayi ar- K'i-tan) 
anavatanları Mançurya'nın güneyidir. X. 
yüzyılın başında Yeh-lü A-pao-chi (Apao
ki) adlı Hıtay reisi. kavminin bütün boyla
rını itaat altına alarak Moğolistan'ın bü
yük bir kısmına hakim oldu ve 916 yılın
da kendini hükümdar ilan etti. Onun oğlu 
Te Kuang (926-94 7) Kuzey Çin'in bir kıs
mını ele geçirerek orada Çinliler'in Liao 
hanedanı dedikleri devleti kurdu. Kuzey 
Çin 'de iki yüzyıldan fazla hüküm süren 
Liao İmparatorluğu'nun güney sınırları 
Chi-li eyaletinin kuzeyinden -şimdiki Pe
kin dahil- Shan-hsi'ye kadar uzanıyordu: 
ayrıca bütün Moğolistan ve Mançurya 
halkları, hatta Kırgızlar da bu devlete 
bağlanmıştı. Hıtaylar 1 009'da batıya yö
neldiler ve Uygurlar'la Karahanlılar'ı teh
dit etmeye başladılar. Fakat Karahanlılar 
tarafından Balasagun yakınlarında boz
guna uğratılarak (ı o 16) batıya ilerleyiş
leri bir yüzyıl geciktirildi. Bununla bera
ber Oğuzlar'ın İran'a ve Peçenekler'in Av
rupa'ya doğru göçleri Hıtaylar'ın bu ileri 
harekatıyla ilgili görülmektedir. Liao ha
nedanının yıkılışından sonra Hıtaylar'ın 
büyük bir kısmı Tunguz kavmine men
sup olan Curcenler'in hakimiyetini kabul 
ederken Liao İmparatorluğu 'nun kurucu
su A-pao-chi'nin sekizinci göbekten toru
n u olan Prens Yeh-lü Ta-şi, yönetimi al
tındaki küçük bir grup ve Batı Moğolis

tan'daki birçok kavmin desteğini sağla
dıktan sonra Türkistan'a doğru ileri ha
rekata geçti. 

1121-1126 yıllarında İslam alemiyle te
masa geçen Yeh-lü Ta-şi kumandasındaki 
Karahıtay ordusu 1128 yılında Balasagun, 
Hoten ve Kaşgar bölgesine ilk girdiğinde 
Doğu Karahanlı Hükümdan Arslan Han 
Ahmed b. Hasan tarafından mağiGp edil
di. Fakat 1130 baharında Yenisey boyun
daki Kırgız topraklarını geçtikten sonra 
tekrar güneybatıya yönelerek Tarbaga
tay'da İmil şehrini kuran Yeh-lü Ta-şi, 

Karluklar'la Kanglı boyları tarafından sı
kıştırılan Karahanlı hükümdarının yardım 

istemesi üzerine herhangi bir mukave
metle karşılaşmadan Balasagun'a kadar 
geldi ve bu fırsattan yararlanarak Kaşgar. 
Beşbalık ve Hoten'i de kendine tabi kılıp 
başşehri Balasagun olan Karahıtay Dev
leti'ni kurdu ( 11 30). Yeh-lü Ta-şi'nin Liao 
İmparatorluğu'na mensup olmasından 
dolayı Çin kaynakları bu devleti Hsi Liao 
(Batı Liao) adıyla zikretmişlerdir. Türk- İs
lam kaynakları ise büyük bir ihtimalle Hı
ta (Hata) dedikleri Kuzey Çin'deki Liao İm
paratorluğu'ndan ayırt etmek için bu 
devlete Karahıtay adını vermişlerdir. Bun
dan sonra "gürhan" unvanıyla anılan Yeh
lü Ta-şi ( 1130-l 142), önce eski yurtlarını 
geri almak için Kuzey Çin topraklarına 
bazı seferler düzenlediyse de pek başarı
lı olamadı. Bunun üzerine batıya yönele
rek Maveraünnehir'e ve Doğu İran'a sal
dırdı. 531 'de (1137) Hucend yakınlarında 
Selçuklu Sultanı Sencer tarafından tayin 
edilen Batı Karahanlı Hükümdan Mah
mud b. Muhammed'i mağiGp eden Yeh-lü 
Ta-şi daha sonra da Sultan Sencer'i Kat
van savaşında ağır bir bozguna uğrattı (5 
Safer536/9 Eylülll4l). Toplam 30.000 
kayıp veren Sencer Tirmiz'e kaçarken eşi 
Terken Hatun ve önde gelen emirleri esir 
düştü: Mahmud Han da ülkeyi terketti. 
Katvan savaşının Karahıtaylar'ın zaferiy
le sonuçlanması Büyük Selçuklular'ın yı
kılışına zemin hazırladığı gibi bütün İslam 
dünyasının siyasi, içtimal ve iktisadi buh
ranlara sürüklenmesine de yol açmıştır. 
Böylece karşılarında rakip kalmayan Ka
rahıtaylar, Ceyhun ırmağının sağ kıyısına 
kadar bütün Maveraünnehir'i ele geçirdi
ler ve Buhara'da kendilerine direnen Bur
han ailesinden Sadr Hüsameddin ömer b. 
Abdülazlz işgal sırasında şehid edilince 
yerine Alp Tegin adlı birini vali tayin etti
ler. Semerkant'ta ise Batı Karahanlı tah
tına Tamgaç Buğra Han lll. İbrahim b. 
Muhammed'i oturttular ve vergi topla
mak üzere memurlar görevlendirip geri 
çekildiler. Bu arada Harizmşahlar'ı da yıl
da 30.000 dinar vergiye bağladılar. 

1170 veya 1172'de Karahıtay ordusu 
vergisini vaktinde ödemeyen Harizmşah
lar üzerine sefere çıktı ve öncü kuwetle
rinin kumandanı Ayyar Beg'i yenerek esir 
aldı. Bu sırada Harizmşah İlarslan öldü ve 
başlayan taht mücadelesinde taraflardan 
biri olan hükümdarın büyük oğlu Cend 
Valisi Alaeddin Muhammed Tekiş , baba
sının veliaht seçtiği küçük kardeşi Sultan
şah Mahmud ile annesiTerken Hatun'a 

KARAHITAYLAR 

karşı Karahıtaylar'dan yardım istedi ve 
tahta çıktığı takdirde vergileri muntazam 
bir şekilde ve fazlasıyla ödeyeceğini bil
dirdi. Bunun üzerine Karahıtaylar'ın ba
şında bulunan Yeh-lü Ta-şi'nin kızı Çieng
tien ( 11 64-1 177) kocası Fu-ma'yı büyük 
bir orduyla yardıma gönderdi. Tekiş'i Ha
rizm'e kadar götüren Fu-ma Gürgenç'e 
yaklaştığında orada bulunan Sultanşah 
ve annesi Terken Hatun şehri terkettiler: 
sonuçta Tekiş tahta çıktı (568/ 1173). Fa
kat Tekiş, Karahıtaylar'ın yardımıyla tah
ta çıkmasına rağmen onlara karşı tutu
munu değiştirdi. Çieng-tien de bu defa 
kocası Fu-ma'yı Tekiş'e karşı Sultanşah 'ın 

yardımına gönderdi. Ancak Teki ş bentle
ri açıp yolları ve geçitleri sular altında bı
rakınca Karahıtay kuwetleri geri dönmek 
zorunda kaldı (yaklaş ı k ı 175). 

1198 yılında Gurlular'dan Bahaeddin 
Sam b. Muhammed'in Karahıtaylar'a bağ
lı bir Türk beyi tarafından idare edilen 
Belh şehrin i alması üzerine Karahıtay or
dusu Tayangu'nun kumandasında Cey
hun ırmağını geçerek Cuzcan'ın bir kıs
mını ve civar vilayetleri yağmaladı. Fakat 
daha sonra yapılan savaşta Gur ordusu
na yenildl ve 12.000 kayıp verdi. Bu yenil
ginin sebebini Harizmşahlar'a yükleyen 
Karahıtaylar onlardan tazminat istediler: 
reddedilince de başşehirleri Gürgenç' i 
kuşattılar. Ancak Alaeddin Tekiş geceleri 
yaptığı baskınlarla kuşatmanın kaldırıl

masını sağladı. 1204 yılından itibaren Ka
rahıtaylar, Harizmşahlar'la Gurlular ara
sındaki mücadelede aktif rol oynamaya 
başladılar. Gürhan Yeh-lü Ch'e-lu-ku ( 1178-
1211), Gurlular'a karşı kendisini destek
lemesini isteyen Harizmşah Alaeddin Mu
hammed b. Tekiş'e yardım amacıyla Ta
yangu kumandasında büyük bir ordu gön
derince Gurlular geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Fakat Tayangu onları takip etti 
ve Gurlu Hükümdan Muizzüddin (Şeha
beddin) Muhammed Endhud (Endhüy) Ka
lesi'ne sığındı. Karahıtaylar, yanlarında 
bulunan kendilerine tabi Batı Karahanlı 
Hükümdan Sultan Osman'ın ara bulucu
lukyapması üzerine saldırmaktan vazge
çip Gurlular'ın verdiği hazine, silah, tec
hizat ve filleri alarak geri döndüler. 

1206'da Karahıtaylar'ın yardımıyla 1ir
miz'i alan Harizmşah Muhammed b. Te
kiş çevresindeki bütün müslüman rakip
lerini sindirmişti ve artık onlara bağlı kal
mak istemiyordu. Karahıtaylar da eski 
güçlerini yitirdikleri için kendilerine tabi 
bölgeleri eskisi gibi kontrol altında tuta
mıyorlardı. Harizmşah Muhammed b. Te-
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kiş önce Semerkant ve Buhara'yı ele ge
çirdi; daha sonra da Seyhun ırmağını ge
çerek Tayangu'nun ordusunu İ lam ış sah
rasında (veya Talas'ta) mağiGp edip ken
disini esir aldı. Çaresiz kalan ordu başşe
hir Balasagun'a dönünce ahali kale ka
pılarını kapattı. Bunun üzerine -kuşatma 
altına alınan şehir üç gün yağma edildi ve 
katliama maruz kaldı. 1209'da Karahıtay
lar'ın tabilerinden Uygur Hükümdan İdi
kut Barçuk. Cengiz Han'a bağlandı. Bu 
sırada Harizmşahlar, Moğol Naymanlar'ın 

hükümdan ve Gürhan Ch'e-lu-ku'nun da
madı olan Küçlüğ Han ile anlaşarak ayrı 
yönlerden saldırdılar. Önce Küçlüğ. arka
sından Harizmşah Muhammed b. Tekiş 
ve sonra tekrar Küçlüğ zafer kazandılar. 
Böylece Karahıtaylar'a son darbeyi vuran 
Küçlüğ kayınpederi Ch'e-lu-ku'yu esir 
ederek bu devlete son verdi ( 121 ı ) . 

Karahıtay Devleti'nin sınırları en geniş 
olduğu dönemde doğuda Çin'in batısın
daki Hsi-hsia'ya. kuzeyde Altay dağların
daki Nayman ülkesine, batıda Ceyhun ır
mağına, güneyde ise Belh. Tırmiz ve Ho
ten'e dayanıyordu. Doğuda Beşbalık'tan 
başlayarak Turfan . Karaşar ve Kuça'da 
oturan Uygur Türkleri. kuzeyde Aşağı İli'
de oturan Karluklar. güneybatıda Mave
raünnehir ve Kuzey Afganistan halkları. 
Doğu iran'da da müslüman Türkler ve 
diğer bazı kavimler Karahıtaylar'a tabi 
idiler. Müslüman yazarlar tarafından put
perest olarak tanıtılan Karahıtaylar'ın 
dinleri Budizm ile Şamanizm karışımı bir 
mahiyette idi. İbnü'l-Eslr ilk hükümdarla
rını Maniheist olarak gösterir (el-Kamil, 
Xl, 82). Karahıtaylar. İslamiyet'i kabul et
memekle birlikte genelde bütün din ve 
inançlara karşı hoşgörülü davrandılar; 
son gürhan Ch'e-lu-ku'nun gizlice müs
lüman olduğu da rivayet edilir (CGzdlnl, 
rı. 96). Çin hece sisteminden uyarlanmış 
özel bir yazıya sahip olan Karahıtaylar sü
rekli kendi kültürlerine dayanarak eski 
Liao İmparatorluğu'ndan getirdikleri ge
lenekle ri ve idare sistemini muhafaza 
etmişlerdir. Devlet idaresinde Yeh-lü ve 
Hsiao adlı iki aile büyük rol oynamıştır. 
Beş hükümdardan ikisinin kadın olması il
gi çekicidir ve kadınların toplumda önem
li bir yer işgal ettiğini göstermektedir. 
İpekyolu güzergahını elinde bulunduran 
Karahıtaylar doğu ile olan ticari münase
betlerini daha da güçlendirdiler. Karahı
taylar'ınyıkılmasından sonra hanedana 
mensup Barak Hacib (Kutluğ Han) Kir
man'da Kutluğhanlılar adıyla bilinen bir 
devlet kurmuştur ( 1222). 
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KARAHiSAR 

Türkiye'de bazı yerlerin 
ortak coğrafi adı . 

_j 

Ülkemizde ikisi Trakya'da -biri Karahi
sarlı şeklinde olmak üzere- otuzdan fazla 
yerde Karahisar adına rastlanmaktadır. 
Genellikle ulaşılması güç yerlerde kurul
muş hisarlarla (kale) bunların yanı başın
daki yerleşme yerlerine Karahisar adı ve
rilmiştir. Hisar kelimesinin başına ekle
nen kara sıfatı . genellikle üzerinde hisar 
bulunan yükseltinin sert bazalt ya da tra
kit lavlarından oluşmuş koyu renkli bir 
görünümde olmasıyla ilgilidir. Ülkemizde 
Karahisarlar'ın biribirine karışmaması için 
çoğunun başına birer tanımlayıcı kelime 
ilave edilmiştir. Bu isim bazan söz konusu 
Karahisar'ın hangi yörede bulunduğunu 
ifade eder : Vankarahisarı, Tekekarahisarı, 
Develikarahisarı gibi. Bazan Şarkikarahi
sar örneğinde olduğu gibi yön ifade eder. 
Bazan da yerleşmenin veya çevresinin 
önemli bir ürününü hatırlatır (Afyonka
rahisar ve Şarkika rahi sar' ın başka bir ad ı 

olan Şebinkarahisar örnekleri nde afyon ve 

şap ürünlerini anımsatmas ı gibi) . Bir kısım 
Karahisar isminin ise başına değil sonuna 
başka bir kelime eklenerek yer ismi oluş
turulmuştur. Ankara 'nın Nallıhan ilçesi 
sınırları içinde bulunan Karahisarkozlu ve 
Karahisargölcük ile Yozgat' ın Akdağma

deni ilçesine bağlı Karahisartatlısı köyleri 
gibi. Bazan da Karacahisar ve Karahisarlı 
gibi az farklı yerleşme isimlerine rastlan
maktadır. Türkiye'deki Karahisarlar'ın en 
tanınmış olanları Afyonkarahisar ile Şe
binkarahisar' dır. 

Develikarahisar (günümüzdeki adı Yeşil

hisar) . Erciyes dağının güneyindeki Develi 
ovasının ( Develikarahisar ovas ı) batı kena
rındaki bir tepenin yamacında deniz sevi
yesinden 11 SO m. yükseklikte kurulmuş
tur. Kayseri'yi Niğde'ye bağlayan karayo
lu ve demiryolu buradan geçer. Bugünkü 
yerleşmenin 4 km. kadar güneybatısında
ki Kaleköyyakınında bulunan ve İlkçağ'a 
ait harabeleri görülen (Zengibar Kalesi) 
Nora veya Cybystra antik şehirlerin mi
rasçısı olan Karahisar, Selçuklular'dan 
sonra Eretnaoğulları ' nın hakimiyetinde 
kalmış. bir süre Kadı Burhaneddin Devle
ti'nin, ardından Karamanoğulları Beyli
ği'nin idaresi altına girmiştir. 1391'de Yıl
dırım Bayezid tarafından Osmanlı toprak
larına katıldıysa da burada kesin bir haki
miyet kurulamadı. Osmanlılar. Karama
noğulları ve Kadı Burhaneddin Devleti sı
nırları yakınında bulunduğundan sık sık 

bu üç devlet arasında el değiştirdi. 1474'
te Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Bey
liği'ne son vermesi üzerine kesin olarak 
Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bu 
dönemlerde Develikarahisar olarak tanı
nan kasaba aynı ovanın doğusunda bulu
nan Develi kasabası ile karıştırılmış. biri
ne ait bilgilerin diğerine ait gibi gösteril
mesi yakın zamanlara kadar sürmüştür. 
Develikarahisar. Osmanlı yönetiminin ilk 
dönemlerinde Karaman eyaletinin Niğ
de sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. 
1 530'da burası dört mahalleden oluşan 
(Yukarı mahalle, Orta mahalle veya Cami, 
Kadı Mescidi mahallesi ve Şam! Mescidi 
mahallesi). 118 hane (yaklaşık 550 kişi) 
nüfusu bulunan küçük bir kasabaydı (387 
Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman 
ve Rum Defteri, ı . 184). Kalesinde ise alt
mış iki muhafız görev yapıyordu. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında eyalet sistemin
den vilayet sistemine geçilince burası An
kara vilayetinin Kayseri livası içinde yer 
aldı. XIX. yüzyılda Karahisar birkaç yüz 
evden müteşekkil bir köy olarak tasvir 
edilmiştir. Bu yerleşmenin gelişme gös
terememesinde, Erciyes dağı eteklerin-


