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KARAHAN, Abdülkadir 
(1 913-2000) 

Eski Türk edebiyatı alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan alim. 

_j 

Eylül 1913'te Urfa' nın Siverek kaza
sında doğdu. Babası yörenin tanınmış din 
adamlarından Molla Hacı Zülfikar Efen
di, annesi Besime Hanım ' dır. İlköğreni
mini Siverek'te, orta öğrenimini Adana 
ve İzmir öğretmen okullarıyla İzmir Ata
türk Lisesi'nde tamamladı ( 1934). Bir yıl 
kadar İzmir'de ilkokul öğretmenliği yap
tıktan sonra Yüksek Muallim Mektebi ve 
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 
Mezuniyetinin ardından Samsun ve İzmir 
(İnönü) liselerinde edebiyat öğretmenli
ği yaptı (ı 939-194 7). Bu yıllarda Fikirler 
Dergisi ile Yeni Asır gazetesinde yazı
ları çıktı. istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde yaptığı Fuzuli : Muhiti, 
Hayatı ve Şahsiyeti adlı çalışmasıyla 
doktor unvanını kazandı ( 1945). Aynı fa
kültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü'nde metin
ler şerhi ve Osmanlı edebiyatı asistanlığı
na tayin edildi ( 194 7) İslam-Türk E de-
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biyatında Kırk Hadis adlı teziyle do
çent oldu ( 1952) 27 Mayıs ihtilali üzeri
ne 14 Tler arasında uzaklaştınldığı kür
süsüne 1 963'te dönerek eski Türk edebi
yatı profesörlüğüne yükseltildi. Bu ara
da istanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde 
hadis (ı 963- ı 973). Yüksek Öğretmen 
Okulu'nda eski edebiyat metinleri (ı 972-
ı 979) derslerini okuttu. Bir süre Kahire'
de Ayn Şems Üniversitesi'nde ders verdi 
(1963). 

1948-1950 yılları arasında ilmi araştır
malar için Paris'te bulunan. ayrıca çeşitli 
kongre ve sempozyumlara katılan. İkbal 
Akademisi, Joseph von Hammer Cemiye
ti, Avrupa ve İslam Araştırmaları Birliği 
gibi çeşitli milletlerarası kuruluşların üye
si olan Karahan 1 Ocak 1983'te emekli ol
du. 27 Temmuz 2000 tarihinde öldü ve 
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 7000 
kitap ve 150 kadar süreli yayından olu
şan kütüphanesini sağlığında Urfa'da 
kendi adını taşıyan cadde üzerinde kuru-
lan kütüphaneye bağışlamıştır. · 

Karahan'ın gençlik yıllarında yazdığı ilk 
şiiri olan ve Servet-i Fünun mecmuasın

da yayımlanan "Dicle' de Akşam Güneşi"n

den sonra ilkşiir kitabı Güneşin Doğdu
ğu Yurt'tur (i zmir 1934 ). ilmi araştırma
ları ve çeşitli yazıları ise Türkiyat Mec
muası ile Türk Dili ve Edebiyatı Der
gisi başta olmak üzere birçok dergi ve 
gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca İslam 
Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi'n
de, İslfım Ansiklopedisi'nin İngilizce ve 
Fransızca baskılarında , Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde
leri neşredilmiştir. 
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Maveraünnehir 
ve Doğu Türkistan'da hüküm süren 

Türk-İslam hanedam 
(840 -1212). 

_j 

Önceleri Türkistan ve Uygur hanları 
adıyla bilinen bu hanedanın mensupları 
kara han, kara hakan, arslan kara hakan, 
buğra karahakan gibi unvaniarında "yük
seklik ve yücelik" anlamına gelen kara ke
limesini kullandıkları için kurmuş olduk
ları devlete de ilk defa Rus şarkiyatçısı 
Vasilü Vasilevic Grigorev 1874'te yazdığı 
bir makalede (bk. bi bl.) Karahanlılar adını 
vermiş. hanedan daha sonra bu adla ta
nınmıştır. Karahanlılar İslam tarihi kay
naklarında Hakaniyye ( Haka nlılar). Haniy
ye (Divanü lugati't-Türk Tercümesi, ı . 14; 
RCızraverl. lll, 374; ibnü ' I-Eslr. IX, 462). 
Al-i Hakan, Hakaniyan (NizamT-i ArCızT. s. 
28 ; 46). Mülukü'l-Hakaniyye. Mülukü'l-Ha
niyye (Divanü lugati 't-Türk Tercümesi, ı. 

30: ibnü'l-Eslr, X. ı 20). Evladü'l-Haniyye 
(ibnü ' l-EsTr. X. 350). MülQkü'l-Haniyye el
Etrak ( a.g.e., Xl, 82). Al-i Efrasyab et-Tür
ki (a.g.e., XI. 82). Beytü'l-Haniyye (a.g. e., 
Xl. 83) , Neblre-i Efrasyab (CüveynT. ll , 305). 
MülQk ve Selatin-i Efrasyabl (CCızcanT. ı . 

307). ümera-yi Efrasyab (a.g.e., ı. 252) . 
MülQk-i Türkistan ve Efrasyabiyan (a.g.e., 



ı . 245) şeklinde anılmaktadır. Karahan
lılar hakkında kullanılan isimlerden biri 
Buğra Hanlılar. diğeri de sikkelerde ve 
islam kaynaklarında sıkça geçen (ibnü ' l
Eslr. IX, 100, 1 08; Cüveynl, ll , 33 I) i lig {ii ek) 
Han lar' dır. 

Karahanlılar'ın kökeni konusunda Uy
gur. Türkmen , Yağma. Karluk, Karluk
Yağma. Çiğ il ve T'i.ıchüe-A-shi-na (Tukyu
Göktürk) olmak üzere yedi faraziye ileri 
sürülmektedir. Karahanlılar'ı T'uchüe-A
shi-na hanedanının bir kolunu teşkil eden 
Karluklar'a bağlayan OmeUan Pritsak (Isi., 
XXX [ 1952 ı. s. 22; İA, VI. 252). Karluklar'ın 
Uygurlar'ın çeşitli savaşlar sebebiyle için
de bulundukları sıkıntılı ortamdan istifa
de ederek Balasagun ve Talas'ı (Taraz) is
tila ettiklerini, ancak 840 yılına kadar 
Uygurlar ' ı metbQ tanımayı sürdürdük
lerini söyler. Ona göre bu tarihte Uygur 
Devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Türk 
devlet sisteminde büyük bir değişiklik 
meydana gelmiş . T'uchüe-A-shi-na soyuna 
mensup olduğunu iddia eden Karlukyab
gusu kendisini bozkırlar hakiminin (Gök
türk Kağa nlığı) kanuni halefi ilan ederek 
Karahan (Kara Hakan. Arslan Kara Hakan) 
unvanını almıştır. Yeni kurulan Karahanlı
lar Devleti için Balasagun (Kuzordu) mer
kez olarak seçilmiş ve devlet Altay siste
mine göre ikiye ayrılmıştır. Doğu kısmının 
hakimi olan büyük kağan Balasagun'a yer
leşmiş ve Arslan Hakan unvanıyla bütün 
Karahanlılar'ın en büyük hakimi sayılmış
tır. Batıdaki toprakları idare eden Buğra 
Han büyük kağana tabi olmak şartıyla 
önce Talas'ı, ardından Kaşgar'ı ve sonra 
tekrar Talas'ı başşehir olarak seçmiştir 
(İA, VI, 252). 

Ka rahanlılar 

Pritsak'ın verdiği bilgilere şüpheyle ba
kan ve Karluklar'ın bu dönemde güçlü bir 
siyasi varlık teşkil edecek durumda olma
dıklarını ileri süren Reşat Genç. Samani 
Hükümdan ismail b. Ahmed'in 893'te 
Talas'a kadar gelerek Karlukyabgusunun 
hatunu da dahil olmak üzere 15.000 ki
şiyi esir alıp dönmesinden hareketle Kar
luklar'ın Karahanlılar gibi büyük bir dev
let kuracak kadar güçlü olmadıklarını. 
kuwetli olsalardı Samaniler karşısında 
zor durumda kalmayacaklarını söyler (Ka

rahanlı Devlet Teşkilatı, s. 35-36) . kjrıca 
Karluklar'ın başında bulunan hükümdar
ların kağan . hakan veya han gibi unvanlar 
taşıdıklarının tesbit edilemediğini belir
terek Karluklar'ı Karahanlılar'ın kurucu
su diye kabul etmenin mümkün olmadı
ğını ileri sürer. Ona göre Karahanlılar'ın 
kurucusu Karluklar değil Yağmalar'dır. 

840'ta Ötüken'deki Uygur Devleti'nin yı
kılmasının ardından Uygur hükümdar 
ailesinden başbuğların idaresinde bulu
nan Yağmalar Kaşgar'a gelmiş ve bazı 
yerleri Karluklar'dan alarak bölgeye ha
kim olmuşlar. daha sonra hakimiyet sa
halarını genişletip ÇQ ve ili vadilerini de 
ele geçirmişlerdir. ÇQ vadisindeki Bala
sagun ilk fetihlerin arkasından Kaşgar'la 
birlikte devletin önemli merkezlerinden 
biri olmuştur. 521'de (1127) yazılan mü
ellifi meçhul Mücmelü't-tevaril] ve'l-]J:ı
şaş'ta Yağmalar'ın başındaki hükümdar
ların "Buğra Han", Çiğiller ' in hükümdarı

nın da "Tekin" (Tegin) unvanını kullandık
larının belirtilmesi. If ududü '1- 'alem 'de 
de Yağmalar'ın Uygurlar'ın bir kolu olarak 
gösterilmesi (s. 96) ve Kaşgar ile Artuç'un 
o dönemde Yağmalar'ın elinde olduğunun 
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bildirilmesi (s. 97). 11 OS'te Karahanlı sa
rayından Abbasi Ha lifesi Müstazhir- Bil
lah'a elçi olarak gönderilen Ebü'l-Mecd 
Mahmud b. Abdülcelil'in Satuk Buğra 
Han'ın Artuçlu olduğunu söylemesi (Gol
den, The Cambridge History o{ Early lnner 
Asia, s. 357) Yağmalar'ın Karahanlılar'ın 
kurucusu olduğunu gösteren kuwetli de
lillerdir. 

T'uchüe-A-shi-na hanedanının yıkliması 
üzerine (742) bozkırlarda hakimiyet önce 
Basmillar'a, ardından Uygurlar'a geçti. 
Uygur Devleti (Dokuz Oğuzları Kırgızlar'ın 

baskısıyla 840'ta yıkıldı. Bu tarihten itiba
ren batıya doğru göç ederek Kaşgar böl
gesine gelen ve buraları Karluklar'dan alıp 
kendilerine yurt edinen. daha sonra ili va
disine yayılıp Balasagun'u da ele geçiren 
Yağmalar'ın hükümdarları han unvanını 
kullanmaya başladılar. Halbuki o sırada 
Karluklar yabgu unvanını kullanıyorlar
dı (Genç, Karaha n/ı D ev let Teşk ilatı , s. 
126). 

Karahanlı hanedanının ilk kağanı Bilge 
Kül KadırHan'dan sonra büyük oğlu Ars
lan Han Bezir'in büyük kağan sıfatıyla Ba
lasagun'da, diğer oğlu KadırHan'ın Oğul
çak, yardımcı kağan sıfatıyla Talas'ta ve 
Kaşgar'da hüküm sürdüğü kaydedilmek
tedir. Ancak bu bilgiler Balasagun'un 942 
yıllarına kadar Karahanlılar' ın hakimiye
tinde olduğuna dair hiçbir delil olmadığını 
dikkate alan bazı araştırmacılar tarafın
dan şüpheyle karşılanmıştır (a.g.e., s. 38-
39). Büyük kağanlar hakkında X. yüzyılın 
sonuna kadar hiçbir malümat bulunma
maktadır. 

Samaniler'den ismail b. Ahmed. Muhar
rem 280'de (Mart- Nisan 893) Doğu Kara
hanlılar'ın merkezi Talas' ı zaptedince bu
radaki Türk emir ve dihkanlarının çoğu 
müslüman oldu . Kadır Han Oğulçak bu 
gelişmeler üzerine başşehri Kaşgar'a 
nakletti. Daha sonra Samaniler arasında
ki iç çatışmalardan faydalanarak Samani 
topraklarına saldıran Oğulçak kendisine 
sığınan bir Samani şehzadesini kabul et
ti. Bu müslüman şehzadeyle ve Nişabur
lu Ebü'l-Hasan Muhammed b. Süfyan ei
Kelemati (Sem 'a nT. X, 458-459) gibi alim 
ve sQfılerle karşılaşan Oğulçak'ın yeğeni 
Karahakan Satuk b. Bezir (ibnü' I-Eslr, Xl. 
82) müslüman oldu (308/920 veya 333/ 
945) ibnü'I-Esir. onun rüyasında gökten 
inen bir kişinin kendisine Türkçe olarak. 
"Müslüman ol ki dünya ve ahirette sela
rnet bulasın" dediğini, bunun üzerine rü
yasında islamiyet'i kabul ettiğini ve sabah 
olunca müslüman olduğunu herkese açık
ladığını kaydeder (a.g.e., Xl , 82) Abdül-
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kerim adını alan Satuk amcası Oğulçak ile 
mücadele ederek başarı kazanmış ve Ka
rahanlılar'ın batıdaki topraklarında İsla
miyet'in yayılmasına çalışmıştır. Mücahid 
ve gazi unvanlarıyla anılan Satuk Buğra 
Han müslüman olmayan Türkler'le uzun 
süre mücadele etmiş , gayri müslim Türk
ler 942'de Balasagun'u ele geçirmişler, 
ancak Satuk Buğra Han daha sonra bu
rayı geri almayı başarmıştır. 

Satuk Buğra Han 'ın İslamiyet' i kabulü
nün ardından Samani-Karahanlı müca
delesi yerini dostluk ve iş birliğine bırak
tı . 344'te (955) vefat eden Satuk Buğra 
Han Kaşgar yakınlarındaki Artuç'ta def
nedildi. Onun ölümünden beŞ yıl sonra ye
rine oğlu Mü sa ( Pritsak' a göreTürkçe adı 
Baytaş'tır, b k. Isi. , XXX 119521 , s. 2 5), Mu
sa'nın ardından da kardeşi Arslan Han 
Baytaş Süleyman geçti. Süleyman. Doğu 
Karahanlı Hükümdan Arslan Han'ı mağ
lüp ederek hanedanın bu koluna son ver
di. 

Baytaş Süleyman'ın yerine geçen oğlu 
(Pritsak'a göre M usa ' nın oğlu, b k. a.g.e., 
s. 25) Ebü'I-Hasan Ali Arslan Han. Sa
manller'in Horasan valisi Ebü Ali Slm
cürl ile Ceyhun nehri sınır olmak üzere Sa
mani topraklarını paylaştı: böylece Hora
san Slmcürller'in, Maveraünnehir de kar
deşi Harun Buğra Han'ın (Kılıç Buğra Han 
H asa n) hakimiyetine girdi. İslamiyet'in 
yayılması için büyük gayret gösteren 
Ebü'I-Hasan Ali 388 Muharrem sonların
da (Ocak 998) vefat etti. Ebü'I-Hasan Ali'
nin kardeşi Harun Buğra Han (Kılı ç Buğra 

Han EbO MOsa Hasan) Samani emirlerinin 
de yardımıyla 990:da İsficab'ı zaptetti. 
992 başlarında Semerkant'ı aldıktan son
ra Samani başşehri Buhara'yı ele geçir
di. Kaşgar'a dönerken Koçkarbaşı denilen 
yerde vefat etti (992) . 

Ebü'I-Hasan Ali Arslan Han'ın ölümü 
üzerine (388/998) oğlu Ebü Nasr Ahmed 
büyük kağan sıfatıyla tahta geçti. Kara
hanlılar bu tarihten itibaren Ali ve Hasan 
(Harun Buğra Han) kolu olmak üzere iki kol 
halinde varlıklarını sürdürdüler. Arslan 
Han Ebü'I-Hasan Ali'nin Togan Han Ebü 
Nasr Ahmed. İlig Han Nasr, Arslan Han 
MansOr ve Muhammed adlı oğulları Ka
rahanlılar'ın birinci kolunu: Kılıç Buğra 
Han Hasan'ın üç oğlu KadırHan Yusuf 
(oğulları Süleyman. Muhammed , Mah
mud) . Togan Han Ahmed, Ali Tegin (oğlu 
Yusuf) ikinci kolunu teşkil eder. Arslan 
Han Ali'nin dört oğlundan İlig Han Nasr 
998'e kadar babası adına. bu tarihten 
sonra da kardeşi Togan Han Ebu Nasr Ah-
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med adına batıda hüküm sürdü ve Sama
nller'le mücadele etti. İlig Han Nasr, o ta
rihte Abbas! Halifesi Kadir-Billah'ı metbü 
tanıyan ilk Karahanlı olarak bilinir. Sama
ni Devleti'nde önemli mevkileri ellerinde 
bulunduran Faik ei-Hassa, Ebü Ali Slm
cürl ve Se bük Tegin arasında başlayan iç 
mücadelelerden istifade eden İlig Han 
Nasr 386'da (9961 Faik'in teşvikiyle Sa
manı topraklarına yürüdü ve Gazne Va
lisi Sebük Tegin'in vasıtasıyla yapılan ant
laşma ile Siriderya sahası Katvan'a kadar 
Karahanlılar'a bırakıldı. Faik de Semer
kant valisi oldu (996) . 997'de Buhara üze
rine yürüyen. ancak başarılı olamayan İ lig 
Han Nasr iki yıl sonra hiçbir mukavemet
le karşılaşmadan Samani başşehri Buha
ra'yı zaptetti ( 389/999). Hanedan men
suplarını Özkent'e sürdü, bölgeye kendi 
valilerini tayin edip Özkent'e döndü. Sa
manller Devleti böylece fiilen sona ermiş 
oldu. Karahanlılar'ın elinden kaçmayı ba
şaran Samanı şehzadesi İsmail b. Nüh. 
390 ( 1000 [?]) yılında Buhara'da ei
Müntasır unvanıyla tahta çıkınca İ lig Han 
Nasr karşı saldırıya geçti. İsmail Buha
ra'yı terketmek zorunda kaldı ve Selçuk 
Bey'in oğlu Arslan Yabgu'dan yardım is
tedi. Bu sayede, Karahanlılar'la yapılan 
savaşlarda zaman zaman başarılı olan is
mail bir süre sonra öldürüldü (395/ 1 005) 

Sebük Tegin'in yerine geçen oğlu Gaz
neli Mahmud, Karahanlılar'la Amuderya 
sınır olmak üzere bir antlaşma yaptı. İ lig 
Han Nasr. Gazneli Mahmud'un Hindistan 
seferinde bulunduğu bir sırada bütün 
Samani topraklarını ve anlaşma gereği 
Gazneliler'e bıraktığı Horasan'ı ele geçir
mek için Horasan üzerine iki ordu gön
derdi 1 ı 006) Bu ordular Mahmud tarafın
dan mağlüp edilince Hoten'i elinde tutan 
KadırHan Yusuf b. Hasan'dan yardım is
tedi. Buna rağmen Gazneliler karşısında 
Belh savaşında yeniidi (398/ 1008). Kara
hanlılar'ın Horasan'ı ele geçirmek için 
yaptıkları son teşebbüs de başarısızlıkla 
sonuçlandı. Bu başarısızlıklar hanedan 
arasında çekişmeye sebep oldu. Büyük 
Kağan Togan Han Ahmed b. Ali, kardeşi 
İlig Han Nasr'a karşı Gazneli Mahmud ile 
dostluk kurdu. Sikkelerde kullandıkları 
"mevla emlri'l-mü'minln" ibaresinden. bu 
yıllarda Batı Karahanlılar'ın Abbas! ha
lifelerinin otoritesini tanıdığı ve onları 
metbü kabul ettiği anlaşılmaktadır. 

İ lig Han Nasr. bu mücadelede kendisine 
yardım etmeyen ağabeyi Büyük Kağan 
Togan Han Ahmed'e karşı bağımsızlık 
mücadelesine girdi ve Kaşgar üzerine yü-

rüdü. Fakat kış yüzünden başanya ulaşa
madı. Gazneli Mahmud'un aracılığıyla iki 
kardeş arasında barış sağlandı. Ancak çok 
geçmeden İ lig Han Nasr öldü (403/1 O 12-
1 3 ). Yerine Arslan İ lig Han sıfatıyla kar
deşi MansOr b. Ali geçti ve kısa zamanda 
hanedanın en meşhur hükümdan oldu. 

Ağabeyi Togan Han Ahmed'in hastalı
ğından faydalanıp kendini büyük kağan 
ilan eden Arslan İlig Han MansOr Talas, 
Şaş.Fergana.Özkent. Hucend,Üşrüsene 
ve Buhara'yı hakimiyeti altına aldı. Diğer 
kardeşi Muhammed de onun hakimiye
tini tanıdı. Bunun üzerine Togan Han Ah
med. Hoten hakimi Yusuf Kadır Han ve 
Ali Tegin ile birlikte kardeşleri Arslan İlig 
Han MansOr ile Muhammed' e karşı hare
kete geçti. ancak başarı sağlayamadı. He
nüz islamiyet'i kabul etmemiş olan göçe
be Türkler'le mücadele eden Togan Han 
Ahmed 'in ölümünden ( ı o ı 7) sonra Ha
run Buğra Han'ın (Kı lıç Buğra Han Hasan) 
oğlu Yusuf Kadır Han. Arslan İlig Han 
Mansur'u büyük kağan olarak tanımayıp 
bu unvanı kendisi kullanmak istedi. Bu 
amaçla Gazneli Mahmud'dan yardım is
tedi. Mahmud yardım için yola çıktıysa 
da sonra geri döndü. Bunun üzerine Yu
suf Kadır Han ile Arslan İlig Han MansOr 
birleşerek Mahmud'a savaş açtılar. Fakat 
Belh civarında yapılan savaşta yenildiler 
(41 O/ ı o 19) . Karahanlı ordusuna mensup 
çok sayıda asker Ceyhun'u geçerken bo
ğuldu. Yenilginin ardından Yusuf Kadır 
Han Gazneli Mahmud ile anlaştı. Çok 
geçmeden Arslan İlig Muhammed birçok 
şehirde hakimiyet kurarak hanedan ın en 
güçlü siması oldu. Ancak Yusuf Kadır 
Han'ın kardeşi Ahmed b. Hasan 409'da 
11 o 19) Arslan İlig Muhammed'in baş
şehri Özkent'i. ertesi yıl da Ahslkes'i 
ele geçirdi. Tam bu sırada Yusuf Kadır 
Han'ın kardeşi Ali Tegin, Arslan İlig Man
sOr'un elinden kurtulup Arslan b. Selçuk 
ile iş birliği yaparak Buhara'yı zaptetti ve 
MansOr'un kardeşi Muhammed b. Ali'
nin kuwetlerini bozguna uğrattı. Ali Te
gin bunun ardından Arslan İlig Mansür'u 
büyük kağan olarak tanıdı. MansOr 415'
te ( 1 024) dervişliği tercih edip tahtından 
feragat edince yerine Yusuf Kadır Han 
geçti. Daha önce Hoten hakimi olan Yu
suf KadırHan 'ın bir süre Buhara'yı. Ars
lan İlig MansOr b . Ali adına da Semer
kant'ı idare ettiği anlaşılmaktadır. Kar
deşleri. Ali Tegin ile Ahmed Yusuf Kadır 
Han'a karşı mücadeleye giriştiler. Ah
med'in kendisini büyük kağan ilan ede
rek Balasagun. Hucend ve Fergana'yı ele 
geçirmesi üzerine Yusuf Kadır Han, Gaz-



neli Mahmud ile tekrar ittifak yaptı. Mah
mud esasen Ali Tegin ' in kendi ülkesine 
saldırıda bulunmasından rahatsızdı. Se
merkant'taki ikinci buluşmalarında Ma
veraünnehir 'in Ali Tegin'den alınıp Yusuf 
KadırHan'ın oğlu Muhammed'e verilme
sini, Arslan Yabgu 'nun kendilerine prob
lem çıkarmaması için gerekli tedbirlerin 
alınmasını ve iki hanedan arasında akra
balık tesis edilmesini kararlaştırdılar. Ali 
Tegin , Buhara ve Semerkant'ı bırakıp 
bozkırlara kaçtı , müttefiki Arslan b. Sel
çuk bir ziyafet sırasında hileyle tutuklanıp 
Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapse
dildi (41 6/1 025 ). AncakGazneli Mahmud, 
Yusuf KadırHan'ın tek başına bütün Tür
kistan'a hakim olmasından endişe ettiği 
için Ali Tegin'i bertaraf etmeyi düşünme
di. Ali Tegin, Mahmud'un ayrılmasından 
sonra tekrar Buhara ve Semerkant'a ha
kim oldu . Gazneli Mahmud, Abbas! ha
Iifeliğinin Karahanlılar ' la olan ilişkilerini 
kendi vasıtasıyla yapmaları için Abbasl
ler'le antlaşma yaptı. 

Yusuf Kadır Han ile oğulları 416'da 
(1 025) Özkent'i. ertesi yıl başşehir Bala
sagun'u ele geçirdiler. Sonunda kardeşi 
Ahmed b. Hasan da Yusuf KadırHan'ın 
hakimiyetini tanıdı. Gazneli Mesud 421 
( 1 030) yılında tahta geçince Karahanlı
Iar'a bir elçilik heyeti gönderip tahta çık
tığını haber verdi ve Karahanlılar'la ak
rabalık kurma arzusunu bildirdi. Ancak 
Yusuf Kadır Han, büyük kağanlık mese
lesinden dolayı kırgın olduğundan Kaş
gar'da elçileri iyi karşılamadı (422/1 031 ). 
Yüsuf Kadır Han Muharrem 424'te (Ara
Iık 1 032) vefat etti ve Kaşgar'da Cenbe
zetülhakaniyye denilen mezarlıkta gö
müldü. Devlet yönetimini oğulları Arslan 
Han Süleyman ile Buğra Han Muhammed 
üstlendiler. 

405'te (101 4) Buhara ve 407'de (1016) 
Semerkant hakimi olduğu anlaşılan Yüsuf 
KadırHan ' ın kardeşi Ali Tegin , Gazneli 
Mahmud'un saldırılarından kurtulduktan 
sonra 41 Tde (1 026) Maveraünnehir'in 
müstakil hükümdan oldu. Böylece sürat
le Maveraünnehir'i ele geçiren Ali Tegin 
Tamgaç Buğra, Karahakan unvanıyla tek
rar bağımsızlığını ilan etti (42 3/1032) . 
Gazneli Mesud, taht kavgası sırasında 
kardeşi Muhammed'e karşı Ali Tegin'den 
yardım istedi ve Huttel'i de ona verece
ğini söyledi. Ancak sözünde durmayıp Ali 
Tegin 'e karşı Yusuf KadırHan'ın oğlu Mu
hammed'in Maveraünnehir'e hakim ol
ması için gayret sarfetti. Gazneli tahtına 
çıkınca Maveraünnehir'i Ali Tegin'den alıp 

yerine Yusuf KadırHan 'ın oğlu Buğra Han 
Mahmud'u getirmek istedi. Bu maksatla 
Harizmşah Altuntaş ei-Hacib'i 423 ( 1 032) 
baharında Ali Tegin üzerine gönderdi. Al
tuntaş Debusiye savaşında ağır yaralan
dı . İki yıl sonra Harizmşah Harun Gazneli 
Mesud'a karşı Ali Tegin ile ittifak yaptı. 
Bu olayın ardından Ali Tegin öldü ( 426/ 
1035). Ailenin Ali Tegin ile devam eden bu 
kolu, Satuk Buğra Han'ın torunlarından 
Kılıç Buğra Han Hasan (Harun) b. Baytaş'a 
nisbetle Hasanller adıyla bilinir. Ali Te
gin'in oğlu ve halefi Yusuf, Harizmşah 
Altuntaş ailesiyle yapılan antlaşmaya sa
dık kaldı ve onunla birlikte Mesud'a karşı 
harekete geçerek Saganiyan'ı zaptetti. 
Tirmiz'i kuşattı. Daha sonra Karahanlı 

Iar'la Gazneliler arasında akrabalık tesis 
edildi. 

Yüsuf Kadır Han ile oğulları 416'da 
( 1 025) zaptettikleri Özkent'i 423' e ( 1 032) 
kadar ellerinde tuttular. Özkent, 424-425 
( 1 033-1 034) yıllarında İ lig Han Nasr'ın oğ
lu Aynüddevle Muhammed'in elindeydi. 
426'da (1 035) Yüsuf KadırHan'ın oğulları 
tarafından buradan uzaklaştırılan Aynüd
devle Muhammed 428'de (1 037) tekrar 
ve daha güçlü bir şekilde şehre hakim ol
du. Kardeşi Böri Tegin İbrahim , Gazneliler 
karşısında başarı sağladıktan sonra Ali 
Tegin'in oğullarıyla mücadeleye girdi. Ha
rizmşah Harun'un ölümünün (426/ 1035) 
ardından Ali Tegin 'in vefatı üzerine yerine 
geçen oğlu Yüsuf. Gazneli Sultan Mesud'a 
başvurarak Arslan Han Süleyman ile ba
rışmaları için aracılık yapmasını istedi, fa
kat bundan sonuç alınamadı. Böri Tegin, 
İbrahim Ali Tegin oğullarının hakimiye
tindeki Soğd ve Buhara ile diğer bazı yer
Ieri ele geçirdi. Ali Tegin'in oğulları Yusuf 
KadırHan'ın oğullarına sığındılar. Aynüd
devle Muhammed ve kardeşi Böri Tegin 
İbrahim , Ali Tegin oğullarına karşı kazan
dıkları zaferlerden sonra Maveraünne
hir'in tamamına hakim olup burada ba
ğımsız bir devlet kurdular ( 433/1 04 ı -42 ). 
Ailenin Satuk Buğra Han'ın torunlarından 
Arslan Han Ebü'I-Hasan Ali b. Baytaş ile 
devam eden bu kolu ona nisbetle Alevi 
diye anılmaktadır. Büyük Kağan Aynüd
devle Muhammed Arslan Hakan, yardım
cı kağan İbrahim ise Tabgaç Buğra Kara 
Hakan unvanını almış, bu tarihten itiba
ren Karahanlılar Doğu ve Batı Karahanlı
lar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Doğu Karahanlılar. Yusuf KadırHan'ın 
ölümünden sonra batıda meydana gelen 
olaylar sonucunda batıdaki toprakları İlig 
Han Nasr'ın çocuklarına intikal edince Yu
suf Kadır Han'ın oğulları da doğuda hü-
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küm sürmeye başladılar. Doğu Karahan
lılar'ın ilk hükümdan Yusuf Kadır Han' ın 

oğlu Şerefüddevle Arslan Han Süleyman 
423-448 (1 032-1 056) yılları arasında hü
küm sürdü. Onun zamanında müslüman 
olmayan Türkler'le mücadele edildi. Ku
zeydoğuda Yabaku, Basmil ve Çomullar 
itaat altına alındı. Balkaş ve Aral gölü yö
resi bir müddet için de olsa Karahanlı ha
kimiyeti altına girdi . Bu mücadelelerin 
Karahanlılar lehine sonuçlanmasıyla Bul
gar ve Balasagun arasında yerleşmiş olan 
10.000 çadırlık göçebe Türk İslamiyet'i 
kabul etti (435/1044) . Arslan Han Süley
man bu işlerle uğraşırken İlig Han Nasr'ın 
oğulları batıdaki toprakları ele geçirdiler. 
Arslan Han Süleyman ve kardeşleri ülke
de huzur ve düzeni sağladıktan sonra iş 
birliği yapmaya karar vererek aynı yıl bir 
araya geldiler. Buna göre Süleyman Bü
yük Kağan sıfatıyla Balasagun ve Kaş

gar'ı, kardeşi Muhammed (muhtemelen 
Ka şga rlı Mahm ud'un dedes id ir) Buğra 
Han sıfatı ile Talas ve İsficab ' ı , diğer kar
deşi Mahmud ise devletin en doğudaki 
eyaJetini idare edecekti. Kardeşler Batı 
Karahanlılar'a karşı iş birliği yaparak Fer
gana'nın bazı topraklarıyla Özkent'i zap
tettiler. 

Arslan Han Süleyman, 448'de (1 056) 
kardeşi Muhammed'in topraklarına dü
zenlediği sefer sırasında esir düştü ve 
hapsedildL Bu olayın ardından kendini 
büyük kağan ilan eden Muhammed on 
beş ay sonra devlet idaresini büyük oğlu 
Hüseyin'e (Çağrı Tegin) bıraktı. Fakat karı
sı buna öfkelenip üvey oğlu olan Hüseyin'i 
zehirletti ve kendi oğlu İbrahim ' i tahta 
çıkardı ( 449/ 1 057) . 

İbrahim b. Muhammed ülkede istikrarı 
sağlamakta sıkıntılarla karşılaştı . Bu fır
sattan istifade eden Batı Karahanlılar'ın 
büyük kağanı Tamgaç Han Böri Tegin İb
rahim b. Nasr Fergana'yı tekrar zaptetti, 
Doğu Karahanlılar'ın hakimiyetindeki Şaş 
ve diğer bazı yerleri de ele geçirdi. Anne
sinin kışkırtmaları sonunda Barsgan şehri 
hakimiYinal Tegin üzerine yürüyen İbra
him b. Muhammed bu Karahanlı prensi 
tarafından mağ!Qp edilerek öldürüldü 
(451/1 059). Bunun üzerine Yusuf Kadır 
Han 'ın oğlu Tuğrul Karahan Mahmud Do
ğu Karahanlılar'ın büyük kağanlığına ge
tirildi. 

Tuğrul Karahan Mahmud. yardımcı ka
ğan Kaşgar hakimi Tamgaç Buğra Kara
han Ebu Ali Hasan b. Süleyman ile bera
ber Batı Karahanlılar 'a kaptırılmış olan 
toprakları geri almak için Böri Tegin İbra
him b. Nasr'ın ölümünün ardından halefi 
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Şemsülmülk Nasr b. İbrahim üzerine yü
rüdü. 460'tan (1 068) sonra iki devlet ara
sındaki sınırları tesbit eden bir anlaşma 
yapıldı. Buna göre Batı Karahanlılar'ın sı

nırı Sirideryayı takiben Şemsülmülk Nasr'a 
verilen Hucend'e kadar uzanıyor ve bütün 
Fergana Doğu Karahanlılar'a bırakılıyor
du. Mahmud'un yerine oğlu Tuğrul Tegin 
Ömer geçti ( 467/ 1 075) . Ancak iki ay son
ra iktidarı Kaşgar hakimi Tamgaç Buğra 
Han ele geçirdi. 

Sultan Melikşah 482'de (1089) Mave
raünnehir'i zaptedip Özkent'e gelince 
Tamgaç Buğra Han ona tabiiyyet arzetti. 
Tamgaç Buğra Han'ın kardeşi ve Atbaşı 
hakimi Yakub Tegin Semerkant tahtına 
çıktı, ancak Melikşah 'ın yaklaşması üzeri
ne Atbaşı'na kaçtı. Tamgaç. Melikşah'ın 
emriyle kardeşini ele geçirdi. Onu Sultan 
Melikşah'a teslim etmek üzere Özkent'e 
hareket ettiği sırada Tuğrul b. Yi nal adlı 
Karahanlı prensi tarafından esir alındı. 
Bunun üzerine Sultan Melikşah, Yakub 
Tegin ile anlaşıp Tuğrul ile mücadeleyi ona 
bıraktı. Tamgaç Buğra Han Ebu Ali Hasan 
bir süre sonra esaretten kurtuldu ve oğ
lu Çağrı Tegin Ebu Musa Harun'u kendi 
adına Yarkent ve havalisini idare etmek 
üzere görevlendirdi ( 494/11 O ı). Büyük ka
ğan olarak 1075-1102 yıllarında hüküm 
süren Tamgaç Buğra Han Ebü Ali Ha
san'ın döneminde Kaşgar önemli bir kül
tür merkezi haline geldi. Yusuf Has Hacib 
Kutadgu Bilig'i ona ithaf etmiş , Ebü'I
Fütuh Abdülgafir el-Aimai de Tarih-i 
Kfışgar adlı eserini bu dönemde yazmış
tır. 

1'amgaç Buğra Han'ın yerine geçen oğ
lu Ahmed, Halife Müstazhir-Billah'a elçi 
gönderip berat istedi. Halife de bu isteği 
kabul edip ona Nurüddevle lakabını ver
di. Ahmed, 522'de (1128) veya daha son
raki bir tarihte Karahıtaylar'ı mağlup 
ederek onların ileri harekatını bir süre 
için engelledi. Ahmed muhtemelen 535 
(1141) yılında öldü. Onun halefi, Balasa- . 
gun'da hüküm süren ll. İbrahim b. Ah
med Karahıtaylar'ı yardıma çağıran kişi 
olmalıdır. Yardım amacıyla bölgeye gelen 
Karahıtaylar'dan Gürhan Balasagun'u ele 
geçirdi. Böylece Balasagun Karahıtay baş
şehri. Gürhan büyük kağan oldu. İlig-i 
Türkmen (Cüveynl, ll , 305) unvanını ver
diği ll. İbrahim 'in başşehri Kaşgar oldu ve 
ülkeyi buradan idare etmek zorunda kal
dı. Bu süreç Batı Karahan lı lar'ın Karahı
taylar'a tabi olmalarıyla sonuçlandı . 

isyan eden Karluk Türkmenleri'ni bas
tırmak için Gürhan tarafından Mavera-
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rünnehir'e gönderilen ll. İbrahim muhte
melen bu sırada şehid düştü (553/1158) . 
Onun Arslan Han unvanını taşıyan oğlu 
ll. Muhammed hakkında bilgi yoktur. To
runu Ebü'I-Muzaffer Yüsuf b. Muham
med'in Receb 601 'de (Mart 1205) öldüğü 
ve Kaşgar'da hükümdarlar mezarlığına 
gömüldüğü bilinmektedir. 

Nayman Devleti Hükümdan Güçlüg 
(Küçlük) Han, Gürhan'ı esir alınca Ebü'I
Muzaffer Yusuf'un oğlu Ebü'I-Feth lll. 
Muhammed'i kurtarıp Doğu Karahanlı 
tahtına oturtmak üzere Kaşgar'a gön
derdi. Fakat şehrin ileri gelenleri ve bey
ler isyan edip Karahanlılar'ın bu son tem
silcisini daha Kaşgar'a varmadan yolda 
öldürdüler (607/121 O- ll) . Bunun üzerine 
Güçlüg Han Kaşgar'ı da ele geçirip isyan
cıları öldürttü. Doğu Karahanlılar da bu 
şekilde sona ermiş oldu. 

Batı Karahanlılar. Aynüddevle Muham
med b. Nasr. Batı Karahanlılar'ın büyük 
kağanı (Arslan Kara Hakan) olduktan son
ra da Özkent'te oturdu. Yardımcı kağanı 
olan kardeşi Tamgaç Han İbrahim ise Se
m erkant'ta oturup Maveraünnehir'i idare 
ediyordu. Aynüddevle muhtemelen 444 
( 1 052) vefat edince kardeşi Böri Tegin İb
rahim, Tamgaç Buğra Karahan unvanıyla 
büyük kağan oldu ve Özkent'e gitmeyip 
başşehir olarak batının merkezi Semer
kant'ı tercih etti. 

Hanedan, Aynüddevle Muhammed b. 
Nasr ' ın oğulları Ahmed ile Abbas'ın ço
cukları olmadığı için Tamgaç Han İbra
him b. Nasr'ın soyu ile devam etti. Bü
yük Tamgaç Han olarak bilinen İbrahim 
b. Nasr (ı 052-1 068) İslam tarihi kaynak
larında adil ve dindar bir hükümdar ola
rak tanıtılmakta, devlete ait kararları biz
zat kaleme aldığı , fukahadan izin alma
dan yeni vergiler ihdas etmediği kayde
dilmektedir (ibnü ' l-Eslr, IX, 300). Buhara 
ve Semerkant merkez olmak üzere birçok 
şehirde hayır müesseseleri kuran Tamgaç 
Han İbrahim Semerkant'ta medrese ve 
hastahane yaptırmıştır. Bu medrese ve 
hastahanenin Arapça vaktiyeleri Fran
sızca tercümeleriyle birlikte Muhammed 
Kadr (Khadr) tarafından yayımlanmıştır 
(bk. bibl.) Dahayardımcı kağan iken436'
da (1 044-45) Maveraünnehir'de İsmaill
ler' le mücadele eden Tamgaç Han İbra
him. hanedanın Doğu Karahanlılar'ın için
deki anlaşmazlıklardan istifade ederek 
onların topraklarına girdi. 451 ( 1 059) yı
lından itibaren Şaş. llak, Tünhas ve Fer
gana'da basılan sikkelerde onun adı mev
cuttur. Selçuklular'ın hızla yükseldiği bu 

dönemde Sultan Alparslan. Huttel (Hut
telan) ve Saganiyan'ı (Çaganiyan) zaptetti. 
Selçuklular buradan Karahanlılar sahası
na akınlar yapmaya başladılar. Tamgaç 
Han İbrahim halifeye elçi gönderip bu du
rumdan şikayetçi olduysa da bir sonuç 
alamadı. Öte yandan Doğu Karahan lı hü
kümdarları Mahmud b. Yusuf ile Hasan b. 
Süleyman ona karşı harekete geçip eski 
topraklarını almak istedilerse de bu mü
cadele barışla noktalandı. Tamgaç Han 
felç olunca yerine oğlu Şemsülmülk ll. 
Nasr b. İbrahim geçti (ı 068-1 079) Sel
çuklular'la doğrudan savaşa giren ll. 
Nasr. Alparslan'ın Maveraünnehir sefe
rinde ölümü üzerine Tirmiz'i aldı (Reblü
lahir 465 1 Ara lı k ı 072). ardından Belh üze
rine yürüyüp burayı da zaptetti. 

Selçuklu- Karahan lı mücadelesi M elik
şah devrinde de devam etti. Melikşah, 
Tirmiz'i teslim aldıktan sonra Semerkant 
üzerine yürüyünce II. Nasr barış istedi. 
Nizamülmülk'ün gayretleriyle barış sağ
landı ( 466/ 1074) ve Maveraünnehir'de 
Selçuklu hakimiyeti tanındı. ll. Nasr, Me
likşah ' ın kız kardeşi Ayşe Hatun ile evlen
di. Amcası Isa Han'ın kızı Celaliye Hatun'u 
da (Terken Hatun) Melikşah'a verdi. II. 
Nasr. Buhara yakınlarında Şernsabad Sa
rayı ile biri Harceng köyü yakınlarında , di
ğeri Semerkant- Hucend yolu üzerinde iki 
ri bat yaptırdı. Bozkırlarda islamiyet'i yay
mak ve ülkede dini konulardaki karışık
Iıkiara son vermek için çalıştı. Ömer Hay
yam'ın Semerkant'a kadar gidip kendisiy
le görüştüğü kaydedilmektedir. 

II. Nasr ' ın yerine geçen kardeşi Ebu 
Şüca· Hızır (ı 079-1 080) hakkında yeter
li bilgi yoktur. Şair ve alimierin ham isi, 
akıllı ve adil bir hükümdar olarak tanı
tılan HızırHan' ın yerine geçen küçükyaş
taki oğlu Ahmed Han (ı 081-1 088 ve ı 090-
1095) ulema ilegeçinemedi. Kadılkudat 
Ahmed b. Süleyman'ı öldürdü. Bunun 
üzerine Şafii fakihi Ebu Tahir b. Alek is
fahan 'a giderek Melikşah'tan yardım is
tedi. Melikşah 481'de (1088) Buhara ve 
Semerkant' ı zaptederek Özkent'e geldi 
ve Ahmed Han'ı esir alıp İsfahan'a götür
dü. Semerkant'a Ebü Tahir ei-Harizml na
i b tayin edildi. Bu sırada Talas, İsficab ve 
Balasagun hakimleri Sultan Melikşah 'a 

tabi olduklarını bildirdiler. Melikşah daha 
sonra Doğu Karahan lı topraklarına yönel
di, Özkent'e kadar geldi. Bu esnada Kaş
gar hakimi Buğra Kara Hakan Hasan da 
itaat arzedip hutbeyi Melikşah adına 
okuttu. Böylece Ahmed Han'ın esir alın
masıyla Batı Karahanlılar Selçuklular'a 



tabi kılındığı gibi Doğu Karahanlılar da on
ları metbu tanıdı (48 2/ ı089) . Ancak bir 
süre sonra Çiğiller'in kumandanı Aynüd
devle Selçuklu hakimiyetine karşı isyan 
edip Semerkant naibi Ebu Tahir'i şehir
den çıkardı: Kaşgar Hanı Kara Hakan Ha
san'ın kardeşi ve Atbaşı hakimi Yakub Te
gin'i Semerkant'a davet etti. Yakub Tegin 
Aynüddevle'yi katiedince Çiğiller ona düş
man oldular. Melikşah tekrar Buhara'ya 
gelince Yakub Tegin Atbaşı'na kaçtı. Me
likşah 483 ( 1 090) yılı sonlarında ikinci defa 
Semerkant'ı zaptettiğinde Emir Atsız'ı bu
raya vali tayin etti. Kaşgar hanına da ha
ber göndererek Yakub Tegin'i yakalayıp 
huzura getirmesini istedi ve Özkent'e ha
reket etti. Ancak Kaşgar H anı Kara Hakan 
Hasan kardeşini teslim etmek istemedi. 
Fakat sultanın ikinci defa Özkent'e gel
mesi üzerine kendisine sığınan kardeşi 
Yakub Tegin'i Sultan Melikşah'a teslim 
edilmek üzere gönderdi. Bu sırada Kaşan 
Kalesi hakimi Tuğrul b. Yına!, Kaşgar Ha
nı Kara Hakan Hasan'ı esir aldı. Yakub Te
gin de muhafıziara bazı vaadlerde bulu
narak kurtuldu. Melikşah. Yakub ile an
laşarak onu Doğu Karahanlılar'ın başına 
getirdi ve Tuğrul b. Yinal ile mücadele et
mek üzere görevlendirdi. Melikşah İsfa
han'a döndükten sonra Ahmed b. Hızır'ı 
kendisine tabi kalmak şartıyla ülkesine 
iade etti. Ulema, muhtemelen İran'da is
mailller'in etkisinde kalan Ahmed'i zındık
lıkla itharn etti. Bunun üzerine Ahmed 
yargılanıp idama mahkum edildi (ı 8 Ce
maziye lahir 488 125 Haziran ı 095) . 

Ahmed b. Hızır'ın yerine Arslan İ lig olan 
amcazadesi Kılıç Tamgaç Han ı. Mes'ud 
b. Muhammed getirildi (ı 095- ı 097). Sel
çuklu Sultanı Berkyaruk Maveraünnehir'e 
hakim olduktan sonra Kılıç Tamgaç Han 
Mesud'un üç halefini peşpeşe tahta çı
kardı. Bunlardan ilki, Mesud'un amcaza
desi Buğra Han Süleyman Tegin b. Da
vud 'dur. Buğra Han. Süleyman Berkya
ruk'un kız kardeşiyle evlenmiş ve tahta 
çıkineaya kadar Merv'de Selçuklular'ın 

arasında kalmıştır. İkincisi Tamgaç Han 
Ebü'I-Kasım ı. Mahmud (ı097-ı099). 
üçüncüsü de Harun Tegin'dir (Togan Han 
KadırHan Cibrail b. ömer). Ebü'l-Kasım 
Mahmud'u öldürüp devleti ele geçiren 
Harun Tegin. Maveraünnehir'i istila ettik
ten sonra Melikşah'ın oğulları arasında 
çıkan karışıklıklardan faydalanarak Hora
san'ı ele geçirmek istedi ve 11rmiz'i zap
tetti. Fakat Selçuklu Sultanı Sencer tara
fından esir alınıp idam edildi (2 Şa ban 
495 122 Mayı s ı ıo2ı Maveraünnehir'e ta
mamen hakim olan Sultan Sencer. onun 

yerine yeğeni ve damadı ll. Muhammed 
b. Süleyman'ı Arslan Han unvanıyla bü
yük kağan olarak Batı Karahanlılar'ın ba
şına geçmek üzere Semerkant'a tayin 
etti (ı ı 02- ı ı 30) Onun bazı sikkelerinde 
metbüu Sultan Sencer'in adına da yer 
verilmiştir. 

Kimliği tam olarak tesbit edilemeyen 
Ömer Han adlı bir kişi Arslan Han Mu
hammed'i Semerkant'tan uzaklaştırdı. 
Fakat Ömer Han askerleriyle geçineme
diği için Harizm'e kaçmak zorunda kaldı. 
Orada Sencer tarafından mağlup edilerek 
öldürüldü. Arslan Han böylece bu tehli
keden kurtulmuş oldu. Bu yıllarda Ali Te
gin'in soyundan gelen Hasan b. Ali (Sagun 
Beg, Sağır Bey), Karahanlı tahtında hak id
dia ederek Arslan Han Muhammed ile 
m ücadeleye girdi. Sekiz yıl süren müca
dele, Nahşeb'de yapılan savaşta Sencer'in 
yardımı sayesinde Arslan Han Muham
med'in zaferiyle sonuçlandı (503/1 ıo9) . 

Arslan Han ll. Muhammed b. Süleyman 
adına basılan sikkelerde Sencer'in adına 
yer verilmesi Karahanlılar' ın Selçuklular'a 
tabi olduğunu göstermektedir. 

Bündarl'ye göre Arslan Han Muham
med (metinde yan lı ş lıkla Ahmed) b. Sü
leyman 12.000 kişilik bir orduyla müslü
man olmayan Türkler'e karşı (muhteme
len Kıpçakl arı sefer düzenlemiş ve bu se
beple gazi unvanını almıştır (Zübdetü 'n
Nusra, metin s. 264, tre. s. 239). Ülkede is
tikrarı sağladıktan sonra Buhara'da bazı 
imar faaliyetlerinde bulunan Arslan Han 
Muhammed, son yıllarında felç olduğun
dan oğullarından yardımcı kağan lll. 
Nasr'ı kendisine naib tayin etti. Nasr'ın 
bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 
diğer oğlu ll. Ahmed'i Semerkant'a çağır
dı. Sultan Sencer ile ll. Ahmed ve babası 
Arslan Han Muhammed arasında ihtilaf 
çıkınca Sencer Semerkant' ı zaptederek 
yönetime el koydu ve Arslan Han Muham
med'i esir aldı ( 5 24/ ı ı 30) . Muhammed 
526'da (1132) Merv'de öldü. ll. Ahmed 
ise 526'ya (1132) kadar muhtemelen 
Sencer' e tabi olmadan hüküm sürdü. 

Sencer, ll. Ahmed'den sonra Merv'de 
esir olarak bulunan Hasan b. Ali'yi (Hasan 
Tegin, Sagun Bey) Semerkant'a tayin etti. 
Onun 526'da (1132) ölümü üzerine Ars
lan Han Muhammed'in kardeşi Tamgaç 
Buğra Han İbrahim büyük kağan oldu. 
Onun da ölümünden sonra Arslan Han 
Muhammed'in üçüncü oğlu ll . Mah
mud ( ı ı 32- ı ı 4 ı ı büyük kağan ilan edil
di. Sencer'in yeğeni olan ll. Mahmud 
Han, Hucend yakınlarındaki savaşta Ka-
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rahıtaylar'a yenilerek Semerkant'a kaçtı 
(Ramazan 5 3 ı / Haziran ı ı 3 7) . 1l. Mah
mud Han Karluklar'la anlaşarnayıp Sen
cer'den yardım isteyince Karluklar da Ka
rahıtaylar'dan yardım istedi. Katvan boz
kırlarında 536 (11 41) yılında yapılan sa
vaşta yenilen Sencer ve ll. Mahmud Ma
veraünnehir'i Karahıtaylar'a terkederek 
Horasan'a kaçmak zorunda kaldılar. Bu 
olayın ardından ll. Mahmud'un kardeşi 
Tamgaç Buğra Han lll. İbrahim . . Karahı
taylar'ın himayesinde Batı Karahanlı tah
tına geçti (5 36/ ı ı 4 ı ) . Aynı yıl Alp Tegin 
adlı bir kişi Buhara valisi tayin ediidiyse de 
idareye Burhan ailesi hakimdi. lll. İbra
him Karluklar'la yaptığı savaşı kaybedip 
öldürüldü (55 ı;ı ı 56) . ll. Mahmud ölün
ceye kadar Horasan'da kaldı. Sencer'in 
Oğuzlar'a esir düştüğü 1153-1156 yılla
rında ve Sencer'in ölümünden sonra 
( ı ı 5 7- ı ı 62) iki defa tahta çıkarıldı. ll. 
Mahmud'un hanlığı Irak Selçuklu Sultanı 
Muhammed b. Mahmud tarafından da 
tasdik edildi (a.g .e. , s. 284) . ll. Mahmud 
Nlşabur'da bulunurken oğlu Muhammed 
de yardımcı kağan olarak Maveraünne
hir'de kalmış olmalıdır. Oğuzlar'ın isteği 
üzerine önce oğlu Muhammed 554'te 
(1159) Oğuzlar'ın başına geçti. Ardından 
kendisi Oğuzlar'ın hükümdan oldu. Ha
rizmşah Atsız ona "hakan -ı a'zam" diye 
hitap ederdi. Mahmud adına Horasan'da 
basılmış sikkeler mevcuttur. Horasan'ı 
ele geçirmek için harekete geçen Sen
cer'in kumandanlarından Müeyyed Ay
aba, 558'de (1163) ll. Mahmud ile oğlu 
Muhammed'i esir alıp gözlerine mil çek
tirdi. Ertesi yıl ikisi de hapishanede ölünce 
Batı Karahanlılar sona ermiş oldu (559/ 
ı ı64) 

Bundan sonra iktidar Ali Tegin ailesinin 
eline geçti. Hasan Tegin'in oğlu Ali Han 
(Kök Sagun, Çağrı Han) lll. İbrahim b. Mu
hammed' e halef oldu. Ali Han döneminde 
(ı ı 56-1 160) Karluk reisi Yabgu (Peygu) öl
dürülerek Karluklar Maveraünnehir'den 
uzaklaştırıldı. Ali Han 555'te ( 1160) ölün
ce yerine kardeşi Alp Kutluğ Toga (Tlga) 
Bilge Kılıç Tamgaç Han ll. Mesud geçti. 
Karluklar ve Oğuzlar'la mücadele eden Alp 
Kutluğ ülkede istikrarı sağlamaya çalış
tı. imar faaliyetlerinde bulundu, alim ve 
edipleri korudu. Muhammed b. Ali ez-Za
hiri es-Semerkandl Sindbô.dnô.me (n ş r. 

Ahmed Ateş , istanbu l ı 948) adlı eserini 
ona ith af etmiştir. Oğlu ll. Muhammed de 
onun yardımcı kağanı idi. Alp Kutluğ ll. 
Mesud'un 574'te (1178) vefatı üzerine ye
rine yeğeni Arslan Han IV. İbrahim b. H ü
seyin geçti. Mecdüddin Muhammed b. 
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Adnan es-Surhakatl Tarih-i Türkistan 
adlı eserini ona ithaf etmiştir. IV. ibrahim 
601 'de (1204) öldü, yerine oğlu 1. Osman 
büyük kağan sıfatıyla tahta çıktı. Osman 
önce Karahıtaylar'a tabi iken daha sonra 
Karahıtaylar'a karşı Harizmşah Muham
med b. Tekiş ile iş birliği yaptı ve 604'
te (1207-1208) Buhara'yı zaptetti. 607 
(1210) tarihli sikkeden Osman' ın Harizm
şah Muhammed'e tabi olduğu anlaşıl
maktadır. Osman daha sonra Harizmşah
lar'ı mağlup eden Karahıtaylar'a tabi ol
du. Bir süre sonra tekrar Harizmşah ile 
anlaştı, Harizmşah 'ın kızıyla evlenip bir yıl 
kadar Harizm'de kaldı. Semerkant'a dö
nünce ona tabiiyeti reddetti. Osman'ın 

Semerkant'ta çıkan isyanda Harizmliler'i 
kılıçtan geçirmesine öfkelenen Harizm
şah Muhammed Semerkant'ı ele geçirip 
katliam emrini verdi; ancak seyyidler ve 
alimierin şefaat dilemeleri üzerine bun
dan vazgeçti. Esir aldığı Osman' ı bir süre 
sonra kızı Han Sultan'ın isteği üzerine öl
dürttü (Cüveyn!, ll , 333). Semerkant Ha
rizmşah Muhammed 'in başşehri oldu. 
Böylece Karahanlılar tarihe karışmış ol
du (608/1212) 

Fergana Hanlığı. Batı Karahanlılar ayrı 
bir devlet olarak ortaya çıkınca buraya 
bağlı bir kağanlık olarak varlığını sürdü
ren Fergana 440'ta (1 048) tekrar Doğu 
Karahanlılar'ın eline geçti. Togan Han ll . 
Ahmed'in ölümünden sonra buraya Ali 
Tegin kolu hakim oldu (448/1056). Kara
hıtaylar'ın Maveraünnehir'i istila etmesi
nin ardından (536/1 ı 4 ı) Fergana'da baş
şehri Özkent olmak üzere bağımsız bir 
Karahanlı Devleti kuruldu. Fergana hü
kümdarları Tuğrul Kara Hakan unvanını 
aldılar. Hasan Tegin'in oğlu Hüseyin bu 
hanlığın ilk hükümdan olarak gösteril
mektedir. Hüseyin'in iki kardeşi Ali ve ll. 
Mesud Batı Karahanlılar'ın büyük kağanı 
olmuşlardır. 

Hüseyin, Karahanlılar arasında unva
nında Türk kelimesi bulunan (Bilge Türk 
Tuğrul Hakan) ilk hükümdardır. Hüse
yin'den sonra (ö . Receb 55 ı 1 Eylül ı ı 56) 
yerine oğlu Togan Han (Tuğrul Han) Mah
mud geçti. Mahmud SS9'da (1164) vefat 
edince kardeşi Nusretü'd-dünya ve'd-dln 
ibrahim (son Bat ı Ka rahan lı hükümdan 
Osman'ın babası IV. ibrahim) ona halef ol
du. Mahmud'un diğer kardeşi Tuğrul Han 
Nasr ise Fergana tahtına geçti (ı ı 68-
ı ı 73) . Tuğrul Han Nasr'ın oğlu Tuğrul Ha
kan Muhammed S78 'de (1182) Ferga
na'da tahtta bulunuyordu. 606 ( 121 O) 
yılında Uluğ Sultan Kadır Han unvanıyla 
Özkent'te tahta çıkan kişi onun oğlu veya 
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kardeşi olmalıdır. Batı Karahanlı Hüküm
dan Osman ' ın ölümünün ardından Ha
rizmşah Muhammed'in kendine tabi ol
maya çağırdığı Fergana emlri de muhte
melen bu şahıstır. Osman ' ın yeğeni Ta
ceddin Bilge Han da Fergana koluna men
sup olup 613'e (1216) kadar Otrar 'da 
hüküm sürmüş ve Nesa'da Harizmşah 
tarafından öldürülmüştür. 

Kaynaklarda Moğol istilası anlatılırken 
Yedisu'da bir Karluk Devleti'nin bulun
duğundan bahsedilmektedir. ll. Arslan 
Han adındaki Karluk hükümdarının baş

şehri Kayalığ (Kayalık) idi. Bir müddet Ka
rahıtaylar'a tabi olarak hüküm süren ll . 
Arslan Han. 608'de (1211) Karahıtaylar'a 
tabiiyetten ayrılıp Cengiz Han·a tabi ol
muş. Mengü Han da onun oğlunu Özkent 
hakimi tayin etmiştir. Bunların Harizm
şahlar'ın katliamından kurtularak Yedi
su'ya sığınan Fergana Karahaniılan oldu
ğu düşünülebilir. 

Teşkilat ve İdare. Eski Türk hakimiyet 
anlayışını benimseyen Karahanlılar haki
miyetin ilahi menşeli olduğuna. yani dev
leti yönetme yetki ve gücünü ifade eden 
"kut"u Tanrı kime vermişseancak onun 
hükümdar olabileceğine inanıyorlardı (Yu
suf Has Hacib, beyit nr. 740-741 ). Bundan 
dolayı hükümdarlık kutsal sayılmakta ve 
kutu n kan yoluyla babanın hatundan do
ğan oğullarının hepsine intikal ettiği ka
bul edilmekteydi. Yusuf Has Hacib'in "Ba
bası bey ise oğlu da bey doğar ve babaları 
gibi bey olur" sözü (a.g.e., beyit nr. I 950) 
ve. "Babasının tahtı (yeri) ve adı oğula 
kalır" atasözü de bu anlayışı ifade etmek
tedir. Kuta nail olan hükümdarlar devleti 
iyi idare etmek. halkın huzur ve refahını 
sağlamak zorundadır. Aksi takdirde ken
disine kutu veren Tanrı katında sorumlu 
olacaktır. 

Karahanlı hükümdarları beg. ilig ("il"e 
yani devlete sahip olan hükümdar), hakan 
ve han unvaniarını kullanmışlardır. Bu 
konudaki çalışmalarıyla tanınan OmeUan 
Pritsak, ilig unvanının devletin dört yar
dımcı kağanından sadece ikisi tarafından 
kullanıldığını. ilig ve hanın birbirinden ay
rı unvanlar olduğunu ve farklı rütbeleri 
gösterdiğini söyler ( İA, VI, 2 5 ı) . Reşat 
Genç ise Kutadgu Bilig ve çeşitli belge
lere dayanarak iligin yardımcı kağanı için 
değil hakan unvanı yerine kullanıldığını 
ve bu tabirin zaman zaman "ilig-han, ilig 
padişah" şeklinde kaydedildiğini, Kutad
gu Bilig'deki "ilig kutı" (beyit nr. 720) 
sözünün "devletli hükümdar" anlamına 
geldiğini belirtir ( Karahan/ı Devlet Teşki· 
La tı, s. 131-132). 

Hükümdarlar unvaniarını Muizzüddev
le, Şemsülmülk. Müşeyyidüddevle, izzüd
din, Burhanü'l-mülk gibi çeşitli lakaplar
la: arslan, buğra, tonga, tamgaç. kara , 
kadır ve kılıç gibi isim ve sıfatlarla birlik
te kullanmışlardır. Karahanlılar'ın kuru
luşundan önce Yağmalar tarafından kul
lanılan Buğra Han (Bugra Karahan) unvanı
nı Karahanlı hükümdarları da kullanmış
lardır. Hükümdarlar bunun dışında Tam
gaç (Tavgaç) Han ("ülkesi büyük ve eski" 
anlamına gelen bir unvan). KadırHan (sert 
huylu ve çetin hükümdar) , Kılıç Han (kılıç 
gibi keskin kararlı hükümdar). ldık-kut 
(Tanrı tarafından verilen iktidar yetkisi). 
sultan ve sahib-kıran gibi unvanlar da 
kullanmışlardır. Bunların dışında hutbe, 
sikke, başkent (ordu) (Kaşga r. Balasagun, 
Talas, Özkent ve Semerkant), saray. otağ 
(çuvaç). taht, taç. çetr. bayrak, tuğ. nev
bet ve hil'at Karahanlı hükümdarlarının 
hakimiyet alametleriydi. Hakandan son
ra söz sahibi olan hükümdar hanımfarına 
Terken Hatun, şehzadelere tegin (tigin), 
hanedan mensubu prens ve prenseslerle 
bunların çocuklarına da tarım denilirdi. 

Saray teşkilatının başında ulu (ulug) ha
ci b bulunurdu. Onun emrinde başka ha
cibler ve sadece hükümdara mahsus bir 
de has hacib vardı. Ulu hacib emrindeki 
diğer haciblerle birlikte devlet adamı. ku
mandan ve halkın şikayetlerini dinlemek. 
haksızlığa uğrayıp şikayetçi olanları me
zalim günlerinde hükümdarın huzuruna 
çıkarmak, törenlerde herkesi rütbesine 
göre yerleştirmek. elçileri karşılayıp her 
çeşit işlerine bakmakla mükellefti. Kapı
cıbaşı ise saray görevlilerinin her türlü 
tayin ve terfileriyle ilgilenmek. saray hiz
metlerinin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak ve hükümdarın korunmasıyla 
alakah tedbirleri almakla yükümlüydü. 
Hükümdar ve diğer saray mensuplarını 
korumak candarların göreviydi: başların
daki kumandana emir-i candar denilirdi. 
Bunların dışında sarayda silahdar, alem- . 
dar. hansalar ve camedar gibi görevliler 
de vardı. 

Merkez teşkilatının başında yuğruş de
nilen vezir bulunurdu ve hükümdar adı
na devlet işlerini yürütürdü. Yusuf Has 
Hacib hükümdarın vezirlikle görevlendir
diği kişiye tuğ, davul, zırh. hil'at. eyer ta
kımı, at ve vezaret mührü verdiğini söy
ler (Kutadgu Bilig, beyit nr. 1036, I 766). 
Vezirin ikbalin son derecesine ulaştığı 
kabul edilir. ondan ülkeyi iyi yönetmesi, 
halkın huzurunu temin edecek tedbirleri 
alması. devlet hazinesini zenginleştir
mesi, ülkeyi genişletmesi, hizmet erba-



bına iyi davranması istenirdi (a.g.e., be
yitnr.l766,2178-2180). 

Karahanlı devlet teşkilatında yer alan 
vezirlerin başkanlık ettiği büyük divanla 
ilgili malumat yoktur. Ancak Sencer'in 
inşa divanından çıkan bazı mektuplarda 
Batı Karahanlılar'ın meclis-i allsinden sık
ça bahsedilmesi Karahanlılar'da da ben
zeri bir divanın bulunduğunu göstermek
tedir (Genç, Karahanit Devlet Teşkilatt, s. 
255) Karahanlılar'da büyük divana bağlı 
olarak çalışan diğer divanların bulunup bu
lunmadığı konusunda da yeterli bilgi yok
tur. Bununla beraber müstevfinin yerine 
ağıçı (hazinedar). tuğrainin yerine bitigci 
denilmesi. ılımga ve tamgaçı (mühürdar) 
gibi görevlilerden söz edilmesi dikkate 
alınarak bu teşkilatın mevcut olduğu söy
lenebilir. 

Hükümdarın fermaniarına yarlık denir 
(Dfvanü Lugati 't-Türk Tercümesi, lll, 42) 
ve bunlar hükümdarın damgasını taşırdı 
(a .g .e., ııı . 353). Uygur harfleriyle yazılan 
fermanları kaleme alan katipiere ılımga 
adı verilirdi ( a.g.e., ı. 143; katipierin taşı
ması gereken vasıflar için bk. Genç, Kara
haniL Devlet Teşkilatt, s. 259 vd.). Hazine
ye ağı kaznakl ve kaznak. daha sonraları 
hazine ve kenc. hazinedara ise ağıçı de
nildiği ve Xl. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren mali işlerle uğraşanlar için müstev
fi ve amil unvaniarının kullanıldığı anla
şılmaktadır (a.g.e., s. 263). 

Karahanlı hükümdarları bizzat meza
lim mahkemelerine başkanlık ettikleri gi
bi kendilerine vekalet etmek üzere bir ka
dıyı da görevlendirebilirlerdi. Mesela Tam
gaç Buğra Han İbrahim b. Nasr, Kadı Ebu 
Nasr Mansur b. Ahmed b. İsmail'i Semer
kant ve civarına sahibü'l-mezalim tayin 
etmişti (a.g.e., s. 266; Muhammed Khadr. 
JA, CCLV 119671. s. 320). Şer'i davalara 
ise kadılkudatın naibi durumundaki ka
dılar bakardı. Batı Karahanlı Hükümdan 
Ahmed b. Hızır Han. kadı ve fakihlerden 
oluşan bir mahkeme heyeti tarafından 
zındıklıkla suçlanarak yargılanmış ve 
ölüm cezasına çarptırılmıştı (İbnü'I-Eslr. 
X, 243-244) 

Karahanlı Devleti eski Türk idari gele
neğine uygun olarak ikili teşkilat esasına 
göre idare edilirdi. Doğu ve batı olmak 
üzere ikiye ayrılan devletin doğu kısmı 
doğrudan büyük hakan. batı tarafı ise 
onu metbu tanıyan bir hanedan mensubu 
tarafından yönetilirdi. Mesela Ebu Nasr 
Ahmed b. Ali büyük hakan olarak iktidarı 
elinde bulunduruyor. kardeşi Nasr b. Ali 
de ona tabi olarak başta Maveraünnehir 

olmak üzere Fergana'dan itibaren devle
tin batıdaki topraklarını idare ediyordu. 
Bu durum devletin ikiye ayrıldığı 1041-
1042 yıllarına kadar sürmüştür (Genç. Ka
rahanlt Devlet Teşkilatt, s. 269). Vilayetler 
ise hanedan mensupları. naibler ve valiler 
tarafından yönetilirdi. Mesela İ lig Han 
Nasr, Semerkant'ın idaresini kardeşi Ca
fer Tegin'e verirken Buhara'ya da bir vali 
tayin etmişti (a.g.e., s. 270). 

Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi 
askeri karaktere sahip olan Karahanlılar 
da ordu saray muhafızları, hassa ordusu. 
hanedan mensuplarıyla vali ve diğer dev
let adamlarına bağlı güçler. Çiğil, Karluk 
gibi devlete tabi Türk kabilelerine men
sup kuwetlerden teşekkül ediyordu. Yat
gak ve turgak denilen saray muhafızları 
hükümdan ve sarayı gece-gündüz koru
makla görevliydi. Gulamlar küçük yaşta 
satın alınarak yetiştirilirdi. Gulamlardan 
oluşan muhafıziara bir subaşı kumanda 
ederdi (a.g.e., s. 288). Ölen hükümdarın 
ve devlet adamlarının gulamları yeni hü
kümdarın hizmetine girerdi (a.g.e., s. 
290) Hükümdarın şahsına bağlı ücretli 
askerlerden meydana gelen hassa ordu
su hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak 
Arslan Han Muhammed b. Süleyman'ın 
12.000 Türk köleden oluşan ordusu bu
lunduğu bilinmektedir (Bündarl, s. 239). 
Ordunun maaşı ve savaş araç gereçle
riyle ilgilenen askerlerin kayıtlarını tu
tan bir divan teşkilatının (Divan-ı Arz. DT
vanü'l-ceyş) mevcut olduğu anlaşılmak
tadır. Askerlerin adları ve istihkakları Ay 
bitiği denilen (Dfvanü Lugati't-Türk Tercü
mesi, ı. 40) bir deftere kaydedilirdi. Özel
likle Batı Karahanlılar'da hassa askerleri
nin ikta sahibi olduğu söylenebilir (Genç, 
Karahanit Devlet Teşkilatt, s. 293). Hü
kümdarın belli bölge ve vilayetleri yönet
mek üzere görevlendirdiği hanedan men
suplarının ve valilerin de kendilerine bağlı 
askeri birlikleri bulunmaktaydı. 

Karahanlı ordusunda başta Çiğiller ol
mak üzere muhtelif Türk kavimlerine 
mensup kuvvetler vardı. Çiğiller ' in ku
mandanları Karahanlılar'la Selçuklular 
arasındaki siyasi ilişkilerde önemli rol oy
namışlar, aynı şekilde Karluklar da XII. 
yüzyıla kadar Karahanlı ordusunda hiz
met etmişlerdir. Ali Tegin'in Buhara ya
kınlarındaki Harluh -ordu denilen askeri 
karargahı Karluklar'ın Karahanlı ordusu
na hizmet ettiklerini göstermektedir ( İA, 
VI, 259). Ugraklar'ın Uygurlar'la yapılan 
savaşlarda Karahanlı ordusunda görev 
yaptıkları (Dfvan-1 Lugati't-Türk Tercüme

si, lll. 183). Basmil ve Çomullar'ın da or-
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duda görev aldıkları bilinmektedir (Genç, 
KarahaniL Devlet Teşkilatt, s. 296). 

Hunlar'dan beri uygulandığı bilinen on
lu sistemin Karahanlı ordusunda da tat
bik edildiği söylenebilir. En küçük askeri 
birliğe otag. kumandanına otagbaşı de
nilirdi. Otagbaşının emrinde yaklaşık on 
kişinin bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Daha sonra sırasıyla yaklaşık elli kişiden 
oluşan hay! (hi! de denilen takım) ve on
otag denilen askeri birlikler geliyordu. 
On- otağın yaklaşık 1 00 kişiden oluştuğu 
tahmin edilmektedir (a.g.e., s. 317). Her 
ordunun başındaki kumandan subaşı un
vanıyla anılırdı. Yusuf Has Hacib'in. "On 
iki binlik ordu büyük bir kuwet" ve. "Dört 
bin asker tam bir ord udur" şeklindeki 
ifadelerinden (Kutadgu Bilig, beyit nr. 
2334. 2335) bu orduların 4000-12.000 ki
şilik askeri birliklerden meydana geldiği 
tahmin edilebilir. 
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• ABDÜLKERİM ÜZAYDIN 

Karahanlı Türkçesi . X. yüzyılın başla
rında Maveraünnehir ile Doğu Türkistan 
arasındaki bölgede kurulan Karahanlı 

Devleti'nin kullandığı yazı diline Karahan lı 
Türkçesi ya da Hakaniye Türkçesi denir. 

Buna, Çağatay Türkçesi'nin teşekkülüne 

kadar Orta Asya Türk edebiyatının ortak 
edebi dili olması sebebiyle Müşterek Or

ta Asya Türkçesi adı da verilmiştir. Dil. 
lehçe ve şivelerin coğrafya ismiyle anıl

ması uygun olmadığından genellikle ya

bancı Türkologlar'ın tercih ettiği bu son 
adiandırma doğru kabul edilmemektedir. 

Türkçe'nin çeşitli dönemlerinin adlandı
rılmasında Çağatay, Harizm ve Osmanlı 

Türkçesi gibi devlet ismi de kullanıldığın

dan bu dönem için Karahanlı Türkçesi 
veya Türkistan Türkçesi denmesi daha 

uygundur. Doğu Türkçesi de denilen Ça

ğatay Türkçesi'nin esasını Karahan lı Türk
çesi teşkil eder. Kaşgarlı Mahmud, Divd
nü lugö.ti't-Tüı:k'te bu dönemdeki yazı 
dili için Hakaniye Türkçesi ile birlikte sa

dece Türkçe ifadesine de yer vermiştir. 

Karahanlı Türkçesi Eski Türkçe'nin kul

lanıldığı bölgenin dışında İslam medeni
yetinin etkisinde gelişen ve Eski Türkçe'

nin dil özelliklerini küçük değişikliklerle 

de~am ettiren bir şivedir. Orta Türkçe dil 
devresinin ilk yazı dili olması vasfını da 

taşıyan XI-XII. yüzyıllar arasındaki bu dö
nemde Uygur yazısıyla birlikte Arap yazısı 

da kullanılmaya başlanmıştır. Kelime ha

zinesi bakımından Eski Türkçe'ye göre 
daha zengin olan bu dönemde Eski Uy

gurca devresinde dile giren Budizm'le il

gili kelimelerin birçoğu atılmış. bunların 

yerine Arapça ve Farsça'dan İslamiyet' le 
ilgili kelimeler alınmıştır. Karahanlı Türk

çesi'nin eldeki örnekleri şu eseriere da

yanmaktadır: 1. Kur'an Tercümesi. Do
ğu Türkçesi ile yazılmış. günümüze kadar 

ulaşan Kur'an tercümelerinin dilinden. 
bu metinlerin ya Samanller'den Mansur 

b . Nuh zamanında (961-976) Kur'an'ın 

Farsça'ya ilk tercümesi yapılırken ya da 
Xl. yüzyılda Türkçe'ye de çevrilmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır (inan . TDl., 1161 ı 9521. 

s. 12-15;Togan, lllll -2 11960J,s. 134-140). 

z. Kutadgu Biliif. Balasagunlu Yusuf 
Has Hacib tarafından 1 069 yılında yazıl
mış 6645 beyitlik bu eserde eski ve yeni 

kültür çevrelerinden yabancı asıllı kelime 
az miktarda bulunduğundan dili henüz 

saflığını koruyan bir Türkçe olarak kabul 
edilebilir. 3.Divanü lugati't-Türk*. Kaş
garlı Mahmud'un 1 07 4 yılında telif ettiği 
eser Araplar'a Türkçe'yi öğretmek ama
cıyla kaleme alınmıştır. Türkçe'nin ilk 

sözlüğü olmasının yanı sıra içinde çeşitli 
Türkçe şiirlerin yer alması bakımınd~n da 
önemli olan eserde ayrıca o dönemdeki 
Türk boyları ve bunların dilleri hakkında 
bilgi verilir. 4. Atebetü 'l-hakayık*. Edi b 

Ahmed Yüknekl tarafından yazılan eser 
101 dörtlükten oluşur. Yazılış tarihi ve ye
ri bilinmese de eser Karahanlı Türkçesi'
nin son zamanlarına ait olmalıdır. Yabancı 
kelime nisbeti Kutadgu Bilig'e göre bir 

hayli çoğalmıştır. s. Divan-ı Hikmet*. 
Ahmed Yesevi'nin hikmetlerinden oluşan 
eserin günümüze ulaşan nüshaları Ahmed 
Yesevi'nin dilini yansıtmasa da XII. yüzyı
lın ilk yarısında yazıldığı tahmin edildi

ğinden Karahanlı Türkçesi'nin ürünle
rinden sayılmaktadır. Divdnü lugö.ti't
Türk'te 8624, Kutadgu Bilig'de 2961 
ve Atebetü '1-hakö.yık'ta 1306 madde 

başı sözün bulunması, Karahanlı Türkçe
si'nin kelime hazinesinin zenginliğini gös
termesi bakımından bir fikir vermekte
dir. 
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[il NECMETIİN HACIEMİNOGLU 

o MİMARİ. Asya'da İslami dönem 
Türk mimarisinin izlenebilen gelişmesi
nin ilk eserleri Karahanlılar devrinde orta

ya çıkar. İlk Karahanlı eserleri kerpiç ya-


