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rada toplanmýþlardý. Ancak müslümanlarýn gelmekte olduðunu duyan kabileler
bölgeyi terkedip civara daðýldýlar. Geride
býrakýlan sürüleri ganimet olarak alan Hz.
Ömer müfrezenin baþýnda geri döndü. Dönüþ yolunda Cedr mevkiine gelindiðinde
kýlavuz Hz. Ömer’e, yurtlarýndaki kuraklýk
yüzünden oraya göç eden Has‘am kabilesine saldýrmayý teklif etti. Ancak Ömer, Resûlullah’ýn kendisini sadece müslümanlara
saldýrý için hazýrlýk yapan kabilelerin üzerine gönderdiðini söyleyerek bunu uygun
görmedi.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Vâkýdî, el-Me³åzî, II, 722; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt,
II, 89, 117; Halîfe b. Hayyât, et-TârîÅ (Ömerî), I,
78; Belâzürî, Ensâb, I, 379; Taberî, TârîÅ (Ebü’lFazl), III, 22; Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî, er-Rav²ü’l-ünüf (nþr. Mecdî Mansûr), Beyrut
1997, IV, 395; Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, IV, 80;
Ýbn Seyyidünnâs, £Uyûnü’l-e¦er (nþr. Muhammed
el-Îdü’l-Hatrâvî – Muhyiddin Müstû), Medine
1413/1992, I, 446-447; Ýbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü’l-me£âd, Beyrut 1985, II, 213; Ýbn Kesîr,
es-Sîre, III, 418; Þâmî, Sübülü’l-hüdâ, VI, 255256; Nûreddin el-Halebî, Ýnsânü’l-£uyûn, Beyrut
1400, III, 185, 191; Muhammed b. Abdülbâký ezZürkanî, Þer¼u’l-Mevâhib, Kahire, ts. (Dârü’t-týbâati’l-Mîriyye), II, 298; Köksal, Ýslâm Tarihi (Medine), VII, 306-307; Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, Ýstanbul 2001, s. 75-76.

ÿÝsmail Yiðit

–

—
TÜRK
I. TARÝH
II. KÜLTÜR ve MEDENÝYET
1. Genel
2. Yazý
3. Dil ve Edebiyat
4. Sanat

˜

5. Din

™

I. TARÝH

Türk Soyu ve Tarihi, Ortaya Çýkýþý, Yayýlýþý, Kollarý, Kurduklarý Devletler. Hero-

dotos’un milâttan önce V. yüzyýlda doðu
kavimleri arasýnda zikrettiði bir kavim için
kullandýðý Targita isminin Türk kelimesinin ilk þekli olabileceði ileri sürülmüþtür.
Ýskit topraklarýnda oturduklarý söylenen
Tyrkaeler, Tevrat’ta adý geçen Yafes’in torunu Togharma, eski Hint kaynaklarýnda
bildirilen Turukhalar, Thraklar ve Troialýlar’ýn Türk adýný ilk defa taþýyan kavimler
olduðu sanýlmýþtýr. Ýslâm kaynaklarýnda
bildirilen Ýran Zend-Avesta rivayetleri içerisinde Hükümdar Feridun’un oðlu Turac
(Tur-Turan) ve Yafes’in torunu Türk’ten türeyen nesil de Türk adýný ilk alan kavim diye düþünülmüþtür. Ayrýca Ýran-Turan mü-

cadelelerinde zikredilen Efrâsiyâb da (Alp
Er Tunga) bir Türk baþbuðu kabul edilmektedir. Çin kaynaklarýnda geçen ve Hun
Hükümdarý Mo-tu’nun kabilesinin adý olarak gösterilen Tu-ku’nun (T’u-ko) Türk anlamýna geldiði, bu kelimenin milâttan önce 209’da kaynaklarda yer aldýðý bazý araþtýrmacýlar tarafýndan ileri sürülmüþtür.
Türkçe’de cins ismi þeklinde eskiden beri
bilinen türk kelimesinin Altaylý (Seyhun
nehrinin kuzeyi) kavimleri ifade etmek
üzere 420 tarihli bir Pers metninde ve
515 olaylarý dolayýsýyla “türk Hun” (kuvvetli
Hun) tabirinde geçtiði bilinmektedir. Türk
kelimesine kaynaklarda çeþitli anlamlar
verilmekle birlikte 1911 yýlýnda neþredilen
Uygurca bir belgede “kuvvet ve güç” mânasýna geldiði görülmektedir.

zasýndan Siriderya (Seyhun) boyu üzerinden Mangýþlak’a ve Ýdil’e (Ýtil) kadar daðýnýk halde yaþadýlar. Oðuz adý bu dönemde ön plana çýksa da Türk kimliklerinden
dolayý Ýslâm kaynaklarýnda Türkmen, Rus
kaynaklarýnda Tork adýyla anýldý. Üç kýtada hüküm süren Osmanlý Devleti’ne Batýlýlar Türk Devleti adýný veriyordu. Türkiye
tabiri daha VI. yüzyýlda Bizanslýlar tarafýndan Orta Asya için kullanýlýyordu. Yine Bizanslýlar IX ve X. yüzyýllarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adýný vermiþlerdi. XI-XII. yüzyýllarda
Mýsýr ve Suriye’ye Türkiye denirdi. Anadolu ise XII. yüzyýldan itibaren Türkiye olarak tanýnmaya baþlandý. Orta Asya yaklaþýk 4000 yýl, Anadolu ise 1000 yýldýr Türkler’e vatan vazifesi görmektedir.

Arkeolojik kazý neticeleri Türkler’in en
eski anayurdu konusunda bazý ip uçlarýný
ortaya çýkarmýþ, nihayet 1950’li yýllarda
yapýlan yeni çalýþmalar sonunda Altay daðlarýnýn kuzeyi ile Sayan daðlarýnýn güneybatýsý arasýndaki bölgenin en eski Türk
yurdu olduðu anlaþýlmýþtýr. Buna göre Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo ile (m.ö.
2500-1700) Andronovo (m.ö. 1700-1200)
kültürleri eski Türk yurdunun Proto-Türkleri’nin temsilcisidir. Milâttan sonra X.
yüzyýla kadar Moðolistan’ýn doðusundaki
Kerulen ýrmaðýndan Macaristan ovalarýna
uzanan geniþ saha Türk boylarýyla meskûn iken daha sonra Ortadoðu Türk göçlerine sahne oldu. Türkler’in çok sayýda
kavimle temaslarý neticesinde Türk ismi
yanýnda boy adlarý farklý milletlerin kaynaklarýnda çeþitli þekillerde yazýlmýþtýr.
Türk adý, 542 yýlýnda tarih sahnesine çýkan ve 552’de baðýmsýzlýðýný ilân eden Göktürk (Kök-Türk) Devleti’yle resmî bir kimlik kazandý. Aslýnda bu devletin adý KökTürk deðil Türk’tü ve bazan yazýtlarda Türük þeklinde yazýlýyordu. Moðolistan’da kurulan Türk devleti kýsa zamanda bütün
Orta Asya’yý, Kuzey Çin’i ve Tibet’i hâkimiyeti altýna aldý. Daha sonra Kore’den Karadeniz’e kadar Kafkaslar’ýn kuzeyini ve
Kuzey Afganistan’ý kendine baðladý. Böylece hem Doðu (Çin, Tibet, Kore) hem Batý
(Bizans) kaynaklarýnda Türk Devleti adýyla
geniþ yer edindiði gibi Orta Asya da Türkiye diye anýlmaya baþlandý. Türk Devleti
745’te yýkýlýnca topraklarýnýn doðu kanadýnda Uygur Devleti, Dokuz Oðuz boylarýnýn üzerinde hâkimiyet kurup idareyi sürdürdü. Batý Göktürk topraklarýnda ise önce çeþitli boy topluluklarý Türgiþ (Türkiþ /
Türkler) adýyla varlýklarýný devam ettirdi.
766’da Türgiþ siyasî birliði ortadan kalkýnca Oðuzlar, Tanrýdaðlarý-Çu-Yedisu hav-

Milâttan Önce Türk Göçleri. Ortaçað’ýn
sonuna kadar yayýlmalar / toplu göç hareketleri Türk kavimlerinin en karakteristik özelliklerindendir. Anayurttan (Andronovo bölgesi) ilk göç hareketi milâttan önce 1700’lü yýllarda Altay ve Tanrýdaðlarý’na olmuþtur. Milâttan önce 1300’lerde Kazakistan ve Mâverâünnehir’e doðru bir hareketlenme söz konusudur. Milâttan önce
1100’lerde Çin’in kuzeyindeki Kansu-Ordos bozkýrlarýna bir göç gerçekleþmiþtir.
Don nehrine doðru yayýlma hareketi milâttan önce 1500’lerde meydana geldi. Ayný tarihlerde Baykal gölü civarýna bir baþka göç vardýr. Milâttan önce 1000’li yýllarda bir Türk grubu Kuzey Hindistan’a gitti.
Altaylar ve Sayan bölgesini terkeden bir
baþka kitle Ural daðlarý ve Sibirya yöresine çekildi. Milâttan önce 52’den sonra
Chih-ch’i Hunlarý Ötüken bölgesinden Batý
Türkistan yöresine (Güney Kazakistan ve
Fergana) geldiler.
Milâttan Sonra Türk Göçleri. Hunlar, I.
yüzyýlýn sonlarýndan II. yüzyýlýn ortalarýna
kadar Orhon (Orhun) bölgesinden Güney
Kazakistan bozkýrlarýna yayýldýlar. 375’ten sona Orta Avrupa’ya, Uar-Hunlar Afganistan ve Kuzey Hindistan’a, Ogurlar
Güneybatý Sibirya’dan Güney Rusya’ya (461465), Sabarlar Aral’ýn kuzeyinden Kafkaslar’a (V. asrýn ilk yarýsý), Avarlar Batý Türkistan’dan Orta Avrupa’ya (VI. asýr ortasý),
Peçenek, Kuman-Kýpçak ve Uzlar (Oðuzlar) Hazar denizinin kuzeyinden Doðu Avrupa’ya ve Balkanlar’a (IX-XI. asýr), Bulgarlar Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a
ve Volga nehri kýyýlarýna (668’den sonra),
Macarlar’la birlikte bazý Türk boylarý 830’dan sonra Kafkaslar’ýn kuzeyinden Orta
Avrupa’ya göç ettiler. 359 ve 373 yýllarýnda Hunlar’dan bir kitle Kafkaslar yoluyla
Anadolu, Suriye ve Azerbaycan’a geldiler.
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Oðuzlar XI. yüzyýlda Mâverâünnehir üzerinden Ýran’a ve Anadolu’ya yayýlýrken Uygurlar, Orhon nehri bölgesinden Ýç Asya’ya (840’ý takip eden yýllarda) göç ettiler.
Hunlar’dan Önceki Durum. Altaylar’da
milâttan önce 3000 yýllarýnda Oðuz tipinde brakisefal bir ýrk yaþýyordu. Ziraata çok
az yer veren bu kavmin kuzeyinde Sibirya’da Mongoloid ýrklar hâkimdi. Milâttan
önce 2500-1700 arasýnda Güney Sibirya’yý etkileyen Afanasyevo kültürünün Altay
kültüründen doðduðu düþünülmektedir.
Daha sonraki devirlerde hemen bütün Orta Asya’ya (Doðu ve Batý Türkistan) yayýlan Altay kültürü proto-Türk kültürünün
ilk temsilcisidir. Bu kültürün yayýlmalarý
neticesinde Kuzey Çin’de Sarý ýrmaðýn üst
taraflarýnda milâttan önce 2000’den itibaren Yang-shao kültürü ortaya çýktý. Milâttan önce 1700’lerden itibaren Orta Asya’da göçebe ve savaþçý bir kavmin hâkimiyeti görülmeye baþlar. Antropologlar tarafýndan “Andronovo insaný” denilen bu
kavmin kültürü Sibirya’nýn milâttan önce
1700-1200 tarihleri arasýndaki Bronz devrine iþaret eder. Bu kültürün kalýntýlarý ilk
defa Yenisey nehrinin baþ taraflarýndaki
Minusinsk bölgesinde bulundu. Andronovo insaný ziraat ve hayvancýlýkla geçiniyordu. Atýn kullanýlmasý ve demirin iþlenmesi Andronovo kültürünün dünya medeniyetine bir armaðanýdýr. Andronovo kültürünün geliþmesi ve yayýlmasý ayný zamanda proto-Türk yayýlmasý ve geliþmesini
göstermektedir. Bu kültür Altaylar’da devam ettiði sýrada Minusinsk bölgesinde
milâttan önce 1000 yýllarýnda Karasuk kültürü adý verilen yeni bir kültür görülmeye baþlar. Milâttan önce 800’lerde Altaylar’da ve Minusinsk civarýndaki bozkýrlarda atlý göçebeler tamamen hâkim olmuþtur. Bazý Moðol boylarýnýn da atlý göçebeler halinde yaþadýðý anlaþýlmaktadýr. Bu
tarihlerde Karasuk kültürü, yerini Altaylar’da Mayemir kültürü ve Minusinsk’te
Tagar kültürüne býraktý.
Türkler’in Ýslâm’dan Önce Asya’da Kurduklarý Devletler. Asya Hun Ýmparatorluðu. Türkler’in kurduðu ilk devlet olan Hun-

lar’ýn ortaya çýkýþýnýn tarihi kesin þekilde
belli olmamasýna raðmen efsanevî Çin kayýtlarýna göre bu tarih milâttan önce 2255’lere kadar götürülebilir. Bu dönemde Hunlar’ýn adý kaynaklarda farklý biçimlerde yazýlmýþ, Çin kaynaklarýnda Yen-yün, Hsienyün þeklinde kaydedilmiþtir. Milâttan önce 318 tarihli bir antlaþma metninde geçen Hsiung-nu kelimesinin Hun adýnýn karþýlýðý olduðu milâttan sonra 311 yýlýna ait
Soðdca bir metinden anlaþýlmýþtýr. Milât468

tan önce 2255-318 yýllarý arasýnda -pek
açýk olmamakla birlikte- Hunlar’ýn atalarýna dair bazý belgeler mevcuttur. Belgelerde Hunlar’ýn atalarýnýn Çin’deki hânedanlarla iliþkilerine yer verilmektedir. Hunlar’ýn atalarýnýn Çin’e akýnlarý neticesinde
Çin’deki Lung-shan kültürünün yerini Yangshao kültürü aldý. Yang-shao kültürü demirin kullanýmý, atýn evcilleþtirilmesi ve gök
kültü dolayýsýyla bozkýr özellikleri taþýmaktadýr. Bu kültürün siyasî sahnede temsilcisi Chou Devleti’dir (m.ö. 1122-255). Bu devlet zamanla Çinlileþmiþtir. Diðer taraftan
Çin’e Hun akýnlarý asýrlarca devam etti.
Bu akýnlarý durdurmak için milâttan önce
780’li yýllarda Çin Seddi’nin ilk temelleri
atýldý. Hunlar’la savaþlarda baþarýlý olamayan Çinliler, milâttan önce 247-221 yýllarýnda Çin Seddi’nin inþasýný tamamladýlar.
Adý bilinen ilk Hun hükümdarý (Þan-yü)
T’ou-man’dýr. Milâttan önce 221 yýlýnda
Hun tahtýnda görülen T’ou-man zamanýnda Çinliler, Hunlar’ý yenerek Kuzeybatý
Çin’den çýkardýlar. Bu durum Hunlar’ýn Orhon, Selenge, Onon, Ongin gibi ýrmaklarýn havzasýnda (Moðolistan) güçlenmelerine yol açtý ve imparatorluðun temeli
atýldý. Mo-tu milâttan önce 209’da babasý T’ouman’ý öldürüp Hun tahtýna çýktý ve
devletini güçlendirmeye baþladý. Önce doðuda kendilerini tehdit eden Tung-hular’ý,
ardýndan güneydeki Yüe-chihler’i yendi.
Daha sonra Kuzeybatý Çin’deki atalarýnýn
eski topraklarýný alarak devletini ekonomik açýdan kuvvetlendirdi. Ayrýca Orta Asya’da Kýrgýzlar, Ting-lingler gibi yirmi altý
boyu ve devletçiði kendine baðladý, devletini geniþ bir imparatorluk haline getirdi.
Milâttan önce 199’da çok büyük bir orduya sahip Çin imparatorunu kuþatýp büyük
tehlike yaþattý, bu yüzden Çin kaynaklarýnda en az bin yýl sürecek bir ölümsüzlüðe kavuþtu. Devletin sýnýrlarý Kore’den Aral
gölüne, Baykal gölünden Çin Seddi’ne ve
Doðu Türkistan’ý içine alacak þekilde Tibet’e ulaþtý. Tamamýný iþgal edecek güçte olduðu halde Çin’i ele geçirmedi; Çinliler’e üstünlüðünü kabul ettirdi ve onlarý
vergiye baðladý. Milâttan önce 174 yýlýnda
Mo-tu’nun ölümünden sonra oðlu Chi-yü
(Lao-shang) zamanýnda (m.ö. 174-160) ve
Chi-yü’nün oðlu Chün-ch’en’in saltanatýnýn (m.ö. 160-126) ilk yirmi yýlýnda Hun üstünlüðü sürdü. Ancak onun ve diðer devlet adamlarýnýn baþarýsýz idaresine Çinliler’in entrikalarý da eklenince yenilgiler
baþladý. Çin’e karþý askerî üstünlüklerini
milâttan önce 119’daki savaþta kaybeden
Hunlar milâttan önce 56 yýlýna kadar baðýmsýzlýklarýný korudular. Çinliler’le savaþ-

malarýnýn yanýnda ülke içinde onlarýn müttefikleri Wu-huanlar, Hsien-piler, Ting-lingler, Wu-sunlar’la mücadele ediyorlardý. Milâttan önce 56’da tahta çýkan Ho-han-ye
ülkesi için tek kurtuluþ çaresinin Çin’e baðlanmak olduðunu düþünüyordu. Buna karþý çýkanlar davalarýný kaybedince hükümdarýn kardeþi Chih-ch’i liderliðinde Batý
Türkistan’a göç ettiler. Burada ayrý bir devlet kurdular; ancak milâttan önce 36’da
üzerlerine gönderilen kalabalýk Çin ordusuna karþý direndilerse de neticede yok
edildiler. Doðuda kalanlar, Ho-han-ye liderliðinde Çin’in siyasî üstünlüðünü tanýyarak varlýklarýný sürdürdüler. Milâttan önce 8 yýlýnda Hun tahtýna geçen Wu-chu-liou devrinde Çin’e olan baðýmlýlýk sona erdi. Kuzey Çin’i yerle bir eden akýnlar düzenlendi. Milâttan sonra 13’te yerine geçen kardeþi ve diðer hükümdarlar devrinde bu durum devam etti. Ancak milâttan
sonra 46 yýlýnda Hun ülkesinde çýkan büyük bir kýtlýk yüzünden devlet zayýflamaya baþlayýnca hükümdar ekonomik bakýmdan Çinliler’le anlaþmak zorunda kaldý.
Wu-sunlar’la Çinliler’in ortak harekâtý neticesinde ülke karýþýklýða sürüklendi ve milâttan sonra 48’de kuzey ve güney olmak
üzere ikiye ayrýldý. Çin’e baðlanmayý reddeden Kuzey Hun Devleti ekonomik güçlüklerle uðraþýyordu. Bunlarýn akýnlarý karþýsýnda Çinliler barýþ istemek zorunda kaldýlar. Kuzey Hunlarý’ný savaþ meydanýnda
yenemeyen Çinliler doðudaki Hsien-piler’i,
batýdaki Ting-lingler’i ayaklandýrdýlar. Zor
durumda kalan Kuzey Hunlarý’nýn hükümdarý savaþta ölünce kabilelerin çoðu Çin’e
itaat etti. Yeni bir kýtlýk daha baþ gösterdiðinde çöken Kuzey Hun Devleti milâttan
sonra 93 yýlýnda tarihe karýþtý. Milâttan
sonra 48’de Çin’e baðlanan Güney Hun
Devleti ilk zamanlarýnda silik durumdaydý
ve Çinliler daha çok Kuzey Hunlarý ile uðraþtýðý için arada kalmýþlardý. Kuzeydeki
devlet yýkýlýnca Çin’e karþý bazý güçsüz
akýnlar düzenleseler de genelde onlarýn
baskýsý altýnda yaþamak zorunda kaldýlar.
Milâttan sonra 303 yýlýna kadar varlýklarýný bu þekilde sürdürebildiler. Bunun yanýnda bazý kuvvetli Hun boylarý Kuzey Han,
Ýlk Chao, Son Chao, Kuzey Liang, Hsia gibi küçük Hun devletlerini kurdular ve milâttan sonra 439’a kadar varlýklarýný korudular.
Akhun (Eftalitler) Devleti. Milâttan sonra 350’li yýllarda Juan-juan Devleti’ne baðlý Uar ve Hun adlý iki Türk kabile grubu Altaylar yöresindeki yerlerini terkederek Güney Kazakistan bölgesine geldi. Burada
yaþayan Hun kitlelerini Avrupa’ya sürdü-
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ler. Ardýndan güneye yönelip Afganistan’da Tohâristan civarýna ulaþtýlar. Bu yeni
devlet daha sonra Mâverâünnehir ve Çu
havalisini, Semerkant civarýný aldý. Arkasýndan hâkimiyetini Hazar denizi ve güneyine kadar geniþletti. Onlarýn ilk hücumlarý neticesinde Sâsânî Ýmparatorluðu büyük sarsýntý geçirdiyse de iki ülke arasýnda barýþ yapýldý. 359’da Âmid’i (Diyarbakýr) kuþatan Ýran ordularýna Akhun kuvvetleri yardýmcý olmuþtu. 420’den sonra
Akhun-Sâsânî iliþkileri yeniden bozuldu.
Akhunlar’ýn Eftal (Abdel) hânedanýndan
Kün-han, Ýran’ýn iç iþlerine karýþarak nüfuzu altýna aldýðý veliahd Fîrûz’u Sâsânî hükümdarý yaptý (457). Ardýndan Kuzey Hindistan’a yönelip Gupta Devleti’ni daðýttý
(470 dolaylarý). 484’te Ceyhun kýyýlarýnda
maðlûp edilen Sâsânîler’e ait Herat bölgesi Akhunlar’ýn eline geçti. Yýllýk vergiye
baðlanan Sâsânîler ekonomik bunalýma
düþtüler. Bu arada patlak veren Mezdek
isyanýnda (486) bütün Ýran’daki asiller ve
din adamlarý öldürülüp evleri yaðma edildi. Aile müessesesi tahrip edildikten baþka
Ýran baþtan sona yakýlýp yýkýldý. Þah Kubâd, Akhunlar’ýn yanýna sýðýndý. Ýsyaný bastýrmak için 30.000 kiþilik bir süvari birliðini Ýran’a gönderen Akhun hükümdarý, Sâsânî Devleti’ni kurtardý ve Þah Kubâd tekrar tahtýna oturdu. Hoten, Kuça, Aksu,
Kâþgar taraflarý Akhunlar’ýn eline geçti.
Kâbil’de oturan Tegin unvanlý Toramana
bütün Kuzey Hindistan’ý zaptetti. Toramana’nýn oðlu Mihiragula ordusunda birçok
fil bulunduruyordu. Kuvvetinden dolayý Mihiragula en azametli Akhun hükümdarý
olarak görünmektedir. 557’de Göktürkler
ile Sâsânîler’in ortak hücumu neticesinde
Akhun Devleti yýkýldý ve topraklarý iki devlet arasýnda paylaþýldý. Hükümdarlarýn “hakan” unvanýný taþýdýðý Akhunlar’da Afganistan bölgesinde oturup Kuzey Hindistan’ý idare eden prenslere “tegin” unvaný
veriliyordu.
Tabgaç Devleti. IV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Çin Seddi’nin kuzeyinde yaþayan
Tabgaçlar (385-550) daha sonra güneye
doðru indiler ve Tai (P’ing-ch’eng) þehrini
merkez yaptýlar. Ayný tarihlerde onlarýn
güneyinde bir Hun boyu, eski hükümdarlýk ailesinden gelen Liu Tsung’un yönetiminde Lo-yang þehrini ele geçirip Henan’ýn kuzeyi, He-pei’in güneyi ve Shanhsi’de hüküm sürmekteydi. Liu Tsung’un
ölümünden sonra topraklarý parçalandý.
350 yýllarýnda Kuzey Çin’e hâkim olan Ch’in
hânedanýnýn yýkýlmasýyla bölgede Tabgaç
hâkimiyeti güçlenmeye baþladý. Tabgaç
Hükümdarý Kuei zamanýnda (386-409)

Hsien-piler’in bir kabilesi olan Mu-junglar
maðlup edilerek büyük miktarda toprak
kazanýldý. Bu sýrada kuzeyde Juan-juan
Devleti oldukça güçlenmiþti. Tabgaçlar,
Juan-juanlar’la 150 yýl kadar süren mücadeleden galip çýkýnca T’ai-wu devrinde
(424-452) bugünkü Ýç Moðolistan’a hâkim oldular ve kuzey bölgelerinde üstünlüðü saðlayarak düþmanlarý bertaraf ettikten sonra batýya yöneldiler. Batýya doðru geniþlerken Yüeh-pan, Kâþgar, Kuça,
Turfan gibi merkezleri ele geçirdiler ve
doðu-batý ticaret yolunu kontrol altýna aldýlar. 460 yýlýna kadar büyüyen, Güney Çin’de bazý bölgeleri zapteden Tabgaç Devleti, Çinliler’in gittikçe artan miktarda devlet memuriyetlerine getirilmesi, ayrýca Budizm ve Konfüçyanizm’in etkisiyle Çinlileþme’ye baþladý. Bu asimilasyon sebebiyle
ortaya çýkan isyanlar sonucunda Tabgaç
Devleti, merkezleri Ho-nan’da Doðu Weiler’i ve Ch’ang-an’da Batý Weiler’i olmak
üzere ikiye ayrýldý (534); doðuda Kuzey
Ch’i sülâlesi (550-577), batýda Chou sülâlesi (557-581) kuruldu.
I. Göktürk Devleti. Türk adýný resmî
devlet ismi olarak ilk defa kullanan Göktürkler önce Hsien-pi asýllý Juan-juanlar’ýn
vasalý idiler. O sýrada Altay daðlarýnýn güney eteklerinde yaþýyor ve demir üretimi
yapýyorlardý. Menþeleri konusunda kaynaklarda çeþitli efsaneler bulunan Göktürkler
542’de tarih sahnesinde yer aldýlar. Çince
metinlerden ve arkeolojik kazýlardan anlaþýldýðýna göre Göktürkler’in kökeni Altay
daðlarýnýn kuzey bölgelerine dayanmaktadýr. Kaynaklardaki bir baþka ifadeyle Hunlar’ýn kuzey kolundan geliyorlardý. 542 yýlý
civarýnda Kuzey Çin’e akýn yapabilen Göktürkler 545’te Çin’deki Batý Wei Devleti’yle ilk resmî iliþkiyi kurdular. Ardýndan Bumýn liderliðinde Töles boylarýný kendilerine baðlayýp hem askerî açýdan hem nüfusça güçlerini arttýrdýlar. Bumýn, Juan-juan
Devleti’ni yýktý ve yerine baðýmsýz Göktürk
Devleti kuruldu (552). Ýl Kaðan unvanýný
alan Bumýn, kuruluþun ilk yýlýnda ölünce
yerine büyük oðlu Kara tahta geçti ve devleti büyütmeye çalýþtý; onun da 553’te ölümü üzerine kardeþi Mukan tahta oturdu.
Yirmi yýl kaðanlýk yapan Mukan zamanýnda Göktürk Devleti çok parlak bir dönem
yaþadý. Doðuda Kore’den batýda Karadeniz’e kadar uzanan sahada yaþayan Töles
ve kuzeyde Kýrgýzlar gibi Türk boylarý ile yabancý kavimler bu devlete baðlandý. 557’de Akhun Devleti’ni yýkarak Batý Türkistan’ý tamamen ele geçirdiler ve tarihî Ýpek
yoluna hâkim oldular. Batýdaki fetihler, Mukan’ýn amcasý Ýstemi Yabgu kumandasýn-

daki ordular tarafýndan gerçekleþtiriliyordu. Bu arada Kuzey Çin’de bulunan Chou
ve Ch’iler üzerinde aðýr baský kuruldu; Mukan Kaðan her iki devletten faydalandý.
Ülkenin batýsýný Tanrýdaðlarý’nýn kuzeyindeki Aktað’da oturan Ýstemi Yabgu idare
ediyordu. Ýstemi Yabgu, Sâsânîler’le arasý
açýlýnca Bizans Ýmparatorluðu ile temasa
geçti ve 567 yýlýnda Ýstanbul’a bir elçi heyeti yolladý. Bu heyet tarihte Orta Asya’dan Ýstanbul’a gönderilen ilk elçilik heyetidir. Buna karþýlýk Bizanslýlar da Ýstemi
Yabgu’nun merkezine elçi yolladýlar. Göktürk-Bizans ittifaký Sâsânî Ýmparatorluðu’nu zor durumda býraktý ve daha sonra Ýslâm kuvvetlerinin Ýran’ý fethetmesini
kolaylaþtýrdý. Tibet’in doðusundaki T’u-yühun kavmi Göktürk ordularýna boyun eðmiþti. Mukan Kaðan’ýn 572’de ölümü üzerine kardeþi Taspar kaðan oldu. Çok geliþmiþ bir devletin baþýna geçen Taspar devleti yeniden teþkilâtlandýrdý; küçük kaðanlýklar ihdas ederek devletin çeþitli yerlerini oðullarýna ve yeðenlerine verdi; kendisi büyük kaðan oldu. Taspar Kaðan da Çin
devletlerine karþý baský politikasýný sürdürdü. Ancak büyük bir hata yaparak Budizm’e meyletti ve baþþehir Ötüken’de bir
Buda mâbedi inþa ettirdi. 581’de hastalandýðý zaman bir hata daha yaptý; Türk geleneðine uymayan veraset þekliyle Göktürk
tahtýna aðabeyi Mukan’ýn, annesi Türk olmayan oðlu Ta-lo-pien’i aday gösterdi. Ayný yýl ölünce halk Ta-lo-pien’i kaðan olarak
kabul etmedi. Devlet meclisinde yapýlan
müzakereler neticesinde Kara Kaðan’ýn
oðlu Iþbara tahta geçti. Bu hükümdarlýk
tartýþmalarý sýrasýnda I. Göktürk Devleti
sarsýldý ve devletin ileri gelenleri arasýnda
derin ayrýlýklar ortaya çýktý. Batý tarafýný
babasý Ýstemi Han’dan sonra idare etmeye baþlayan Tardu anlaþmazlýklardan faydalandý. Çinliler’in kurt baþlý sancak gönderip tahrik etmeleri sonucu 582’de Batý
Göktürk Devleti’nin baðýmsýzlýðýný ilân etti.
Doðu Göktürk Devleti. I. Göktürk Devleti ikiye ayrýldýktan sonra Iþbara, Doðu
Göktürk Devleti’ni yönetmeye devam etti. Çin entrikalarýnýn ardý arkasý kesilmediðinden iç savaþ çýktý. Zor durumda kalan
Iþbara, Çin’den yardým alabilmek için 585
yýlýnda Suei hânedanýnýn siyasî üstünlüðünü kabul etti. 587’de ölümünün ardýndan kaðan olan kardeþi Baga ertesi yýl bir
savaþ esnasýnda okla vurularak öldü. Iþbara’nýn oðlu Tou-lan tahta çýktý. 593 yýlýndan itibaren Suei (Sui) üstünlüðünü tanýmayarak karþý hücuma geçen Tou-lan
Kaðan’ý Çinliler yine bir baþka Göktürk
prensi Ch’i-min’i kullanmak suretiyle za-
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yýflattýlar. Ayrýca Töles boylarý isyana teþvik edildi, çýkan isyanlar neticesi 601 yýlýnda Tou-lan öldürüldü. Bir süre Batý Göktürk Kaðaný Tardu, Doðu Göktürk Devleti’ni de yönetti. Ancak Çinliler onu hayvanlarýný ve askerlerini zehirlemek suretiyle
güç durumda býraktýlar. Yine Töles boylarýnýn isyaný neticesinde Tardu ülkesinde
kontrolü tamamen kaybetti ve T’u-yü-hunlar’a sýðýnmak zorunda kaldý (603). Ayný
yýl Ch’i-min, Çinliler’in desteðiyle Doðu Göktürk tahtýna geçti. Fakat baþþehri güneyde Çin sýnýrýna yakýn bir noktada idi. 609
yýlýna kadar Suei hânedanýna baðlý olarak
hükümdarlýk yaptý. Ölümünden sonra oðlu Shih-pi tahta geçti ve baþarýlý bir kaðanlýk dönemi geçirdi. 619 yýlýna kadar önce
devletin itibarýný kurtardý. Devleti çok kuvvetlendirdiði gibi 615’te Çin imparatorunu Yen-men Kalesi’nde kuþattý. Ardýndan
Çin tarihinin en parlak devleti sayýlan T’ang
Ýmparatorluðu’nun kuruluþuna yardým etti. Babasýnýn aksine Çin’e hükmedercesine
bir siyaset uyguluyordu. 619’da ölümü
üzerine yerine geçen kardeþleri Ch’u-lo
(619-621) ve Ýl (Hsieh-li) (621-630) devirlerinde devlet gücünü daha da arttýrdý. Fakat
625’ten sonra tekrar baþlayan Çin entrikalarý, 627 yaz mevsiminde yaðan kar neticesinde çýkan kýtlýk ve törenin Türk asýllý olmayan vezirler tarafýndan bozulmasý
devletin yýkýlmasýný hazýrladý; 630’da Doðu
Göktürk Devleti Çinliler tarafýndan ortadan kaldýrýldý.
Batý Göktürk Devleti. Tardu 582’de doðudaki büyük kaðanlýktan ayrýlýp kendi baþýna hüküm sürmeye baþladý. Onun idaresinde Kuzey Afganistan’la Ýran’ýn kuzeydoðusu hâkimiyet altýna alýndý. Daha sonra Ýran’daki taht mücadelelerine karýþan
Tardu bu ülkenin içlerine gönderdiði ordular sayesinde zaferler kazandý. 598 yýlýndan sonra Doðu Göktürk Devleti’ne ve
Çin’e yöneldi. Tardu, özellikle Çin hesabýna
casusluk yapan T’u-li (daha sonra Ch’imin) isyanýnýn bastýrýlmasýnda Doðu Göktürk Kaðaný Tou-lan’a yardým etti ve 603
yýlýna kadar kaðanlýðýný devam ettirdi. Yerine torunu Ch’u-lo geçtiyse de milletine
karþý sert tutumu yüzünden boylar isyan
edince 612’de Çin’e sýðýndý. Orada Çinliler
adýna Koreliler’in isyanýný bastýrdý. Fakat
onun Çinliler’in hesabýna kazandýðý baþarýlar Doðu Göktürk Kaðaný Shih-pi’nin nefretine yol açtý. Sonuçta Çinliler’in ihanetine uðrayarak Shih-pi Kaðan’a teslim edilip öldürüldü. Ch’u-lo Kaðan 611 yýlýnda
Çin’e gidince Tardu’nun diðer torunlarýndan She-kuei kaðan oldu. Yeni kaðan önce
daðýnýk Türk boylarýný bir araya getirdi.
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Batý Göktürk Devleti’nin hem siyasî sýnýrlarýný hem askerî gücünü dedesi Tardu zamanýndaki seviyesine çýkardý. She-kuei’in
ölümünün ardýndan yerine küçük kardeþi T’ung Yabgu geçti. Kaynaklarýn özellikle çok zeki, cesur, taktikçi bir þahsiyet olarak tanýmladýðý bu kaðan ülkedeki bütün
boylarý devlete itaat ettirdi. Hindistan’ýn
Keþmir bölgesini idaresi altýna aldý. Ýpek
yolu üzerindeki bütün Soðd þehirleri onun
hâkimiyetine girdi. 623’te Batý Göktürkleri’nin bir savaþta Sâsânîler’i yenmesi Ýslâm dünyasýnda önemli etkiler býraktý. 630
yýlýna doðru ülkedeki huzursuzluklar artmaya baþladý. Ayný yýl amcasý Bagatur, T’ung
Yabgu’yu öldürdü ve yerine geçmek istedi.
Fakat devlet bu sýrada büyük bir karýþýklýða sürüklendi. Neticede Batý Göktürk Devleti de Çin’e baðlý birçok beyliðe ayrýldý.
Göktürkler’in Fetret Devri. Her iki Göktürk Devleti 630’da Çin esaretine girmiþ
bulunuyordu. Bu durum Türk milletine
çok aðýr gelmiþ ve VIII. yüzyýlda yazýlan Orhon yazýtlarýnda acý bir þekilde vurgulanmýþtýr. Yazýtlara göre Türkler, Çin’in entrikalarý, Türk hükümdarlarýnýn baþarýsýz yönetimi ve Türk milletinin hükümdarlarýna
itaatsizliði yüzünden Çin’in esaretine girmiþtir. Çinliler, 630 yýlýndan sonra bir kýsým Göktürk halkýný kuzey eyaletlerine yerleþtirmek suretiyle idare etmeye çalýþtýlar. Göktürk ülkesini beyliklere parçalayýp
ellerinde tutuyorlardý. Çin hâkimiyetine
karþý birçok Türk beyi isyan etti. 648’de
Ch’e-pi baþ kaldýrarak baðýmsýzlýðýný kazandý. Ancak Çinliler ona karþý diðer Türk
boylarýný ayaklandýrdýlar ve çeþitli hilelerle onu etkisiz hale getirdiler. 650 yýlýndan
sonra Çinliler Orta Asya’yý ellerinde tutmak için yeni bir yol denediler. Göktürk ülkesinde çeþitli askerî valilikler kurularak
Çinli askerî valiler tarafýndan yönetilmeye
baþlandý. Buna raðmen Göktürkler arasýndaki istiklâl ateþi gün geçtikçe artýyordu. 670’li yýllarda Türkler kuvvetlenmeye
baþladý. Ordos’ta isyan eden Türk Prensi
Ni-shih-fu yenilerek Çin baþþehrine götürüldü ve orada idam edildi (679). Yine Göktürk soyundan A-shih-na Fu-nien elli üç
arkadaþý ile birlikte 681’de katledildi. Bu
arada Göktürk hânedanýndan Kutluð baðýmsýzlýk savaþýna giriþti ve baþarýlý oldu
(682).
II. Göktürk Devleti. Kutluð, yardýmcýsý
Tonyukuk ile birlikte Çinliler’e ardarda darbeler indirdi; hem kendi gücünü arttýrdý
hem diðer Türk boylarýný onlarýn elinden
kurtardý. 682’de Ötüken’de Oðuzlar yenilip devlete baðlanýnca Kutluð, Ýlteriþ unvanýyla Kaðan ilân edilerek II. Göktürk Dev-

leti resmen kurulmuþ oldu. Pekin’den Kansu’ya kadar uzanan bütün Kuzey Çin bölgelerine Türk akýnlarý baþladý. 682-687 yýllarýnda buralara toplam kýrk altý sefer düzenlendi. 692’de ölen Ýlteriþ Kaðan’ýn yerine, oðullarý Bilge ve Kültigin küçük olduðundan kardeþi Kapgan geçti. Kapgan
tahtta kaldýðý yirmi dört yýl boyunca politikasýný sürekli Çin’i baský altýnda tutmak,
Çin’de daðýnýk halde yaþayan esir Türkler’i kurtarmak, Orta Asya’da yaþayan
Türkler’i Göktürk Devleti’ne baðlamak þeklinde üç temel üzerine oturttu. 695 yýlýna
kadar doðudaki Kitanlar’ý ve Çin’i baský
altýna almayý baþardý. 696-697’de Kýrgýzlar’ý devlete itaat ettirdi, ardýndan Türgiþler’e yöneldi. Bu arada Göktürkler’in isteklerini yerine getirmeyen Çin’e karþý büyük bir sefer düzenlendi. Türk ordularý
Þantung ovasýna ve Yeþil nehre (Yang-ts’e)
kadar uzandý. Bu yýlýn sonuna doðru ülkenin batý tarafýndaki Türgiþler tamamen
Göktürk birliðine katýldý. Ardýndan Batý
Türkistan’a yönelen Kapgan ve beraberindeki Tonyukuk, Bilge ve Kültigin gibi kumandanlar idaresinde Türk ordusu 701’de Demirkapý’ya (Temir Kapýg) ulaþtý. Ertesi yýl Tangutlar’a ve bazý Soðd kolonilerine boyun eðdirildi. 709 yýlýna kadar uzak
bölgelerdeki Basmýllar, Çikler, Azlar itaat
altýna alýndý. Ancak daha sonra Kapgan
Kaðan’ýn anlaþýlmaz sert tutumu yüzünden devlete baðlý boylarýn çoðu ayaklanmaya baþladý. Ýsyan eden Kýrgýzlar 710’da yeniden devlete baðlandýysa da birçok
Türk boyu gidip Çin’e sýðýndý. Bayýrku boyunun isyanýnýn bastýrýlmasýnýn ardýndan
Kapgan Kaðan, Ötüken’e geri dönerken yanýna fazla asker almamýþtý. Söðüt ormanýndan geçerken Bayýrkular’ýn saldýrýsýna
uðradý ve öldürüldü. Kesik baþý orada bulunan bir Çinli casus tarafýndan Çin baþþehrine götürüldü (716). Onun yerine geçen oðlu Ýnel baþarýsýz kaðanlýðý yüzünden tahttan indirildi. Yerine Ýlteriþ’in oðlu Bilge kaðan oldu. Bilge Kaðan ilk iþ olarak boylarýn isyanýný bastýrdý. Çok uzun
mücadelelerden sonra devletin birliði yeniden saðlandý. Bilge Kaðan, Çinliler’le iyi
geçinmeye çalýþtý ve iki ülke arasýnda dostluk kuruldu. Bilge’nin Çinliler’in etkisinde
kalarak Budistleþme ve þehirleþme teklifi
devlet meclisi tarafýndan reddedildi (723).
Tonyukuk yazýtýnda Göktürk Devleti’nin yeniden kuruluþu ve baðýmsýzlýk için çekilen
sýkýntýlar, verilen mücadelelerden bahsedilir (bk. ORHON YAZITLARI). Bilge Kaðan’dan sonra baþa geçen kaðanlar yetersiz
kaldýðýndan devlet kýsa zamanda zaafa uðradý. 742’de isyan eden Basmýl ve Uygur-
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lar, Göktürkler’i bozguna uðrattýlar; 745
yýlýnda tamamen yýkýldýlar. Artakalanlarýn
bir kýsmý Çin’in kuzeyinde 941 yýlýna kadar
varlýðýný sürdürdü.
Uygur Hakanlýðý. Uygurlar, Töles boylarý arasýnda bir kabile olarak görünmektedir. Bunlardan ilk defa Töles boylarýnýn
603 yýlýndan sonra Göktürkler’e karþý isyaný münasebetiyle bahsedilir. Uygurlar,
627-646 yýllarý arasýnda baðýmsýzlýðýný koruyan Sir Tarduþ siyasî birliðinin içinde
yer aldýlar ve 648’de Çin’e baðlandýlar. 682’de II. Göktürk Devleti kurulunca Dokuz
Oðuzlar’la birlikte bu devlete tâbi oldular.
Dokuz Oðuzlar’a Uygurlar da katýlýp On Uygur adýyla anýlmaya baþladýlar. 740 yýlýndan sonra II. Göktürk Devleti iç karýþýklýða
sürüklenince Uygurlar, Basmýllar ve Karluklar’la ittifak yaparak onlara karþý ayaklandýlar ve maðlûp ettikleri Göktürkler’i
yenerek Basmýl Kaðanlýðý’ný kurdular. Basmýl Kaðanlýðý fazla yaþamadý. Uygurlar
744’te Basmýllar’ý bozguna uðratýp Ötüken Büyük Uygur Kaðanlýðý’ný kurdular;
ardýndan Orhon-Selenge merkez olmak
üzere Moðolistan coðrafyasýný hâkimiyetlerine aldýlar. Bu esnada Uygurlar dokuz
kabileden oluþuyordu. Moyen-çor zamanýnda Uygurlar güçlerinin zirvesine ulaþtýlar. Þine-usu yazýtýna göre batýda Altay
daðlarýnýn güneybatý eteklerinde yaþayan
Karluklar ile Çu ve Talas nehirleri bölgelerindeki Türgiþler üzerine yapýlan seferlerle Uygur Devleti’nin sýnýrlarý Siriderya nehri kýyýlarýna kadar uzandý. Çik boyu da Uygurlar’a baðlandý. Merkezde Selenge nehri kývrýmýnda oturan Sekiz Oðuz ve Dokuz
Tatarlar tamamýyla itaat altýna alýndý. Moyen-çor Kaðan tahta çýktýðý zaman isyanlar yüzünden zor durumda kalan Çin’deki
T’ang hânedanýna yardýmda bulundu (758).
Bögü Kaðan 764’te Maniheizm’i kabul etti. Alp Ulug Bilge Kaðan zamanýnda Karluklar’ýn isyaný bastýrýldý, Tibetliler Doðu Türkistan’dan uzaklaþtýrýldý ve Kýrgýzlar tamamen devlete baðlandý. Alp Ulug, Turfan’a ve Doðu Türkistan þehirlerine büyük önem verdi. 821’de Kün Tengride Ülüg
Bulmýþ Alp Küçlüg Bilge kaðan oldu. Bu
yýl entrikalar ve suikastlar yüzünden Uygur tarihinin önemli bir dönüm noktasýdýr. Özellikle kaðanýn evlendiði Çinli prensesin faaliyetleri sebebiyle iç huzur saðlanamadý. 824’te kaðanýn ölümü üzerine yerine kardeþi Ho-sa (Hazar Tegin) ve onun
yerine 832’de Hu Tegin baþa geçti. 839’da bazý devlet adamlarý tahtý gasbetmek
istediler. Bunu farkeden Hu Tegin onlarý
öldürttü. Bu sýrada seferde olan Kürebir
buna çok öfkelenerek ayaklandý ve Hu Te-

gin öldürüldü; Ho-sa Tegin kaðan ilân edildi. Hu Tegin’in ölümüne üzülen ve Kürebir’e kýzan Uygur kumandaný Külüg Baga, Kýrgýzlar’la anlaþýp 100.000 süvarinin
baþýnda merkeze hücum etti. Ho-sa Tegin’i ve Kürebir’i öldürdü. Kaðanlýk otaðý
yakýldý ve Uygur Devleti sona erdi (840).
Kan-chou Uygur Devleti (Sarý Uygurlar).

Yýkýlan Uygur Devleti’nin halký ve idarecileri etrafa daðýlarak küçük þehir devletleri kurdular ve Ýpek yolu ticaretinde etkili
oldular. Bunlardan biri Sarý Uygurlar adýyla
da bilinen Kan-chou Uygurlarý olup T’ang
hânedanýyla iyi iliþkiler tesis ettiler. Çin
imparator kýzlarý ile Uygur kaðanlarý arasýndaki evliliklerle akrabalýk baðlarý kuruldu. Sarý Uygurlar siyasî yönden 940’tan
sonra Hýtaylar’ýn (Ki-tan, Liao), 1028’den
sonra Tangutlar’ýn, 1226’dan sonra Moðollar’ýn nüfuz sahasý içinde kaldýlar. Bugün halen Kuzeybatý Çin’de yaþayan Uygurlar onlarýn soyundan gelmektedir.
Turfan Uygur Devleti. 840’ta çevreye
daðýlan Uygur boylarýndan bir kýsmý batýya giderek Beþbalýk, Turfan, Hoço, Kâþgar taraflarýnda yerleþti. Bunlar son Uygur kaðanýnýn yeðeni Mengli’yi kaðan seçti. Tibet’ten endiþe duyan Çin yeni Uygur
Devleti’ni tanýdý. Devletin kýþlýk merkezi
Kao-ch’ang (Koço), yazlýk merkezi Beþbalýk idi. Kaynaklarda önemli þehirlerinin isimlerine göre geçen bu Uygurlar bazan da hükümdar adlarýna göre Arslan Han Uygurlarý veya Ýdikut Uygurlarý ismiyle kaydedilmiþtir. Turfan Uygur Devleti ticaret yollarý
üzerinde bulunduðundan ekonomik bakýmdan geliþti. 911’de baðýmsýz hale gelen Uygur Devleti güneyde Tibet, Batý Türkistan’da Karluk bölgesiyle sýnýrlýydý. 1209’da Cengiz Han’a baðlanýp 1368 yýlýna kadar Çaðataylýlar idaresinde varlýklarýný sürdürdüler. Günümüzde Doðu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi içinde yaþamaktadýrlar. Bu Uygur topluluðu yerleþik medeniyet unsurlarý bakýmýndan çok deðerli eserler vermiþtir.
Kýrgýzlar. Ýslâm öncesi dönemde Yenisey nehrinin kaynaklarýnýn doðduðu yörede yaþýyorlardý. Onlarýn Çin ve Ýslâm dünyasýndan çok uzakta olmalarý yüzünden
haklarýnda yeterli bilgi bulunmamaktadýr. Asya Hunlarý’na milâttan önce 199 yýlýndan evvel baðlanan Kýrgýzlar’ýn Çin kaynaklarýnda isimleri Ke-K’un ki-ku, KienKun, Gen-gün, Gegun þeklinde kaydedilmiþtir. Milâttan önce 48’de bir defa daha
Hunlar’a tâbi olmak zorunda kaldýlar ve
milâttan sonra 558’de Göktürk Devleti’ne
baðlandýlar. 648’de Göktürkler’in zor durumda kalmasýndan faydalanýp Çin ile si-

yasî münasebet kurdular. Kýrgýzlar ancak
840 yýlýnda Büyük Uygur Devleti yýkýlýnca
baðýmsýzlýklarýný kazanabildiler. 920’de doðudan gelen Karahýtaylar onlarýn devletini ortadan kaldýrdý ve Ötüken’den eski
yurtlarýna, Altay daðlarýnýn kuzeyi ile Sayan daðlarýnýn kuzeybatýsýna sürüldüler.
Daha sonra kurulan Moðol Ýmparatorluðu’na katýlarak onlarýn ordusunda yer aldýlar.
Türgiþler. 630’da Batý Göktürk ülkesinde Kaðan T’ung Yabgu’nun öldürülmesi
üzerine ülke iç karýþýklýða sürüklenmiþti.
Baþý boþ kalan çeþitli boylar 635’te kendi
aralarýnda teþkilâtlanarak Türgiþler’i meydana getirdiler. Buna raðmen baþlarýnda
daima Batý Göktürk hânedanýna mensup
beyler bulunuyordu. 634’te Batý Göktürk
hânedanýndan Iþbara ülkesini on boya bölmüþ, her boya birer ok verilmiþ, bundan
sonra unvanlarý On Þad ve On Ok þeklinde söylenmeye baþlanmýþtýr. Boylar arasýnda dördüncü boy olarak tarihte ilk defa
651’de Türgiþ adý geçmektedir. VII. yüzyýlýn ortalarýnda onlarý Ho-lo-shih çor adlý
baþbuð yönetiyordu. 656’dan sonra bir
kýsmý Isýk Göl taraflarýna göç etti. Çin hâkimiyeti altýnda iken zaman zaman ayaklandýlar. Nihayet II. Göktürk Devleti’ne baðlandýlar. 720 dolaylarýnda Emevîler’le Mâverâünnehir için mücadele ettiklerinde
baþlarýnda Su-lu Kaðan vardý. 737’de bir
kumandanýn suikastý sonucu Su-lu öldürülünce Türgiþ Devleti birliðini koruyamadý. Çinliler, 751 yýlýnda Emevî-Karluk iþ
birliðine karþý meþhur Talas Savaþý’ný kaybedince bölgeden çekilmek zorunda kaldýlar. Uygur Devleti’nin baskýsýna mâruz
kalan Türgiþler (735-756) kendi içlerinde
Sarý Türgiþler ve Kara Türgiþler olmak üzere ikiye ayrýldýlar. Bunlar kendi kaðanlarýný
tahta geçirip karþýlýklý savaþtýlar. 766’da
Karluklar batýya doðru hareket ederek
Suei-ye (Tokmak) civarýný ele geçirdiler. Neticede Türgiþler, Seyhun boylarýna doðru
göç ettiler. Bir kýsmý Tanrýdaðlarý’nýn güneyindeki Karaþar civarýna gitti.
Tarih sahnesinde ilk defa 627 yýlýnda görülen Karluklar, Orta Asya tarihinde önemli rol oynamýþtýr (bk. KARLUKLAR). Göktürk
Devleti’nin 630’da merkezî hâkimiyetinin
çökmesiyle birlikte ön plana çýkan Oðuzlar da tarihte önemli rol oynamýþ bir Türk
boyudur (bk. OÐUZLAR).
Doðu Avrupa’daki Devletler ve Boylar.
Avrupa Hunlarý. Asya’daki Büyük Hun Ým-

paratorluðu’nun zayýflamasýnýn ardýndan
Batý ve Kuzey Kazakistan bozkýrlarýnda bir
Türk nüfusu yýðýlmasý meydana geldi. Buradaki Cim, Emba ve Yayýk ýrmaklarý civa471
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rý iki asýrdan fazla Hun boylarýna yurtluk
yaparken kalabalýk yüzünden otlaklarý yetersiz hale geldi. Ýdil (Ýtil) nehrinin doðusundaki bazý Hun gruplarý bu nehri geçerek 330-350 yýllarýnda Kafkaslar’ýn kuzeyinde Kuban ve Terek nehirleri arasýndaki bozkýrlarý istilâ ettiler. 370’li yýllarda Ýdil
boyundaki Hunlar’ýn baþýnda Balamir vardý. 374-375’te onun önderliðinde Hun kitleleri Ýdil nehrini aþarak batýya doðru ilerlemeye baþladýlar. Önce Alanlar yerlerinden
batýya doðru sürüldü. Arkasýndan Ostrogotlar aðýr bir yenilgiye uðratýldý. Bunlar
batýya kaçýnca meþhur kavimler göçü baþladý. Birçok kavim yer deðiþtirdi ve Avrupa’da yeni bir etnik durum ortaya çýktý.
378’de Edirne civarýnda yapýlan savaþta
Vizigotlar’la Hunlar, Bizans’ý yenip imparatorlarý Valens’i öldürdüler. Avrupa âleminin Hunlar’ýn savaþ tekniði karþýsýnda
baþarýsýz kalmasý ve onlarýn çok üstün askerî usulleri kýtayý baþtan baþa dehþete
düþürdü. Bu arada Basýk ve Kursýk liderliðinde Hunlar’dan bir grup 395-396 yýllarýnda Anadolu’ya akýn yaptýlar. Kafkaslar’dan Doðu Anadolu’ya girerek Erzurum,
Malatya ve Çukurova’ya kadar ilerlediler.
Antakya ile Urfa’yý kuþatýp Suriye’ye girdiler. Kudüs’e kadar uzanarak geri göndüler. Hunlar’ýn merkezi 400 yýlý civarýnda
Ýdil’den Orta Avrupa’ya nakledildi. Hunlar,
Tuna’ya ulaþýnca kavimler göçünün ikincisi baþladý. Rua liderliðindeki Hunlar, Orta
Tuna ve Tissa havzalarýný hâkimiyetleri altýna aldýlar. Çeþitli Germen ve Slav kavimleri Hunlar’a itaat etti. V. yüzyýlýn ortalarýna doðru Orta Avrupa’dan Hazar denizinin doðusuna kadar uzanan bir Hun Devleti ortaya çýktý. Rua 433’te ölünce Hunlar’ýn baþýna Muncuk’un oðullarý Attila ve
Bleda geçti. Ýki kardeþin idaresi on bir yýl
kadar sürdü. Bu dönemde Balkanlar’da
Bizanslýlar’a ait bazý kaleler Hunlar’ýn eline geçti. Attila, Akatir ve Ak Ogur (Þarogur) isyanlarýný bastýrdý. 445 yýlýnda Bleda
ölünce Attila tek hâkim oldu. Devleti daha da geniþleten Attila’ya doðuda Aral gölünden batýda Ren nehrine kadar otuzdan fazla kavim baðlanmýþtý. 447’de çýktýðý büyük Balkan seferinde Attila, bozguna uðrattýðý Ýmparator Theodosius’la
6000 libre altýn savaþ tazminatý ve 2100
libre yýllýk vergi karþýlýðýnda barýþ yaptý.
Bu savaþta Hun ordusu iki koldan ilerleyerek Sofya, Filibe, Preslav, Lüleburgaz ve
Büyükçekmece’ye kadar ulaþtý. Seferden
bir yýl sonra Bizans’ýn kendisine hazýrladýðý suikasttan kurtulan Attila bu devleti
kontrol altýna aldýðýndan yönünü batýya
çevirdi. Yýllar önce kendisine gönderilen
472

Honoria’nýn niþan yüzüðünü bahane ederek Batý Roma Ýmparatorluðu’nun yarýsýný veya devletin idaresine katýlma hakkýný istedi. Bunun reddedilmesi üzerine sefere hazýrlanan Attila, Batý Roma kumandaný Aetius ile Galya’da Campus Mauriacus denilen yerde karþýlaþtý (Haziran 451).
Yirmi dört saat süren savaþta her iki taraf aðýr kayýplar verip geri çekildi. Attila
maksadýna ulaþtý ve Batý Roma’nýn asker
kaynaðý Galya tahrip edildi. Sayýsý 200.000’i
bulan Hun ordusunun yarýsý Germenler
ve Gotlar’dan oluþuyordu. Ertesi yýl ilkbaharda Ýtalya seferine çýkan Attila, Kuzey
Ýtalya’yý istilâ etti. Dehþete kapýlan Roma
imparatoru Roma þehrini terketmeye karar verdi; ancak Papa Leon’un gelip kendisine yalvarmasý, vergi ve Prenses Honoria’nýn niþan yüzüðünü teklif etmesi üzerine Attila ordusunu toplayarak Ýtalya’dan
geri döndü. Attila’nýn 453’te ölümüyle yerine oðlu Ýlek geçti. Fakat Avrupa Hun
Devleti çözülmeye baþlamýþtý. Gerek Ýlek’le kardeþleri arasýndaki taht mücadeleleri
gerekse Germen kitlelerinin isyanlarý kýsa
zamanda devletin daðýlmasýna yol açtý.
Ýlek, Gepid kralýyla yaptýðý savaþta öldürüldü. Diðer oðlu Dengizik 468 yýlýnda Bizanslýlar’a yenildi ve esir düþtü; Ýstanbul’a
getirilerek idam edildi. Üçüncü ve küçük
oðlu Ýrnek kendisine baðlý bazý gruplarla
Karadeniz’in kuzeyine döndü. Burada yaþayan Ogur Türkleri ile karýþýp Bulgarlar’ý
meydana getirdiler.
Avarlar. Avarlar’ýn aslý milâttan sonra
350’li yýllara kadar gitmektedir. Bu tarihte Uar-Hunlar’ýn bir kolu Tohâristan, Tanrýdaðlarý, Kuþan bölgesini, Mâverâünnehir’i ve Soðdiana’yý ele geçirerek Akhun
(Eftalit) Devleti’ni kurmuþtu. Bu devlet
557 yýlýna kadar yaþadý. Uar-Hunlar’ýn kuzey kolu Göktürkler karþýsýnda tutunamayýnca önce Kafkaslar’a, ardýndan Karadeniz’in kuzeyine, nihayet Orta Avrupa’ya
ulaþtýlar. Bunlarýn Moðolistan’ýn doðusunda ortaya çýkan ve büyük bir devlet kuran
Juan-juanlar’la ilgisi yoktur. Aslýnda Apar
adý altýnda bu boy Kültigin yazýtýnda bir
yerde geçmektedir. 572’de Mukan Kaðan
öldüðünde onun cenazesine katýlanlar arasýnda Avarlar da vardý. Bizans ve Slav kaynaklarýnda Abar, Avar, Abari gibi isimler
verilen boyun 557 yýllarýnda Sabarlar’ý yenip Bizans sýnýrý Azak kýyýlarýna geldiði
görülmektedir. Kafkasya’ya geldiklerinde
Alanlar’ý kendilerine baðlayan Avarlar, 558’de Bizans’a elçiler göndererek topraklarýnda yerleþmek için bir bölge talep ettiler. Ayrýca Bizans sýnýrlarýný koruma ve karþýlýðýnda bir miktar vergi alma teklifinde

bulundular. O sýrada Balkanlar’da Ogurlar’la uðraþan Ýmparator Iustinianos teklifi kabul edip onlarla bir anlaþma yaptý.
Bunun üzerine Avarlar, Karadeniz kýyýsýnda ve Kafkasya’daki Sabarlar, On Ogurlar
ile bir Slav kabilesi olan Andlar’ý maðlûp
ederek sýnýrlarýný Aþaðý Tuna’ya kadar geniþlettiler. Volga ile Tuna arasýndaki Türk
boylarý da Avarlar’ýn hâkimiyetini tanýmýþtý. Karpatlar’a kadar ilerleyen Avarlar, Tuna’nýn batýsýndaki Longobardlar’la anlaþýp
Doðu Macaristan’da Gepidler’i itaat altýna aldýlar. 568’den itibaren Longobardlar’ýn
Kuzey Ýtalya’ya göçmesiyle Macaristan topraklarý Avarlar’a kaldý. Böylece Avarlar imparatorluklarýný Orta Avrupa’da iyice güçlendirmiþ oldular. Batýda Franklar’ý yendikten sonra güneyde bugünkü Belgrad
ve Eszek gibi Bizans’ýn önemli sýnýr þehir
kalelerini ele geçirdiler. Avarlar’ýn en güçlü
dönemi Bayan Kaðan zamanýdýr. Bayan,
devlet merkezini Tuna ile Tisa nehirleri arasýnda stratejik bakýmdan önemli mevkiye
naklederken sýnýrlarý Dinyeper’den Elbe’ye, Adriyatik’ten Kuzey denizi sahillerine
kadar geniþletti. 565 yýlýnda Bizans’ta çýkan karýþýklýklardan faydalanan Avarlar onlardan büyük paralar aldýklarý gibi Karadeniz kýyýsýndaki kaleleri kuþatýp bölgeden
topladýklarý esirleri Batý Roma Ýmparatorluðu’nun boþ arazilerine yerleþtirdiler. Trakya ve Makedonya’daki Avarlar, Selânik kapýlarýna dayanýp þehri kuþattýklarýnda Ýran
savaþlarýndan dönen Bizans ordularý karþý
hücuma geçince geri çekildiler. Tisa nehrine kadar takip edilen Avarlar’ýn imdadýna Bizans ordusunda patlak veren Fokas
isyaný yetiþti (602). Avarlar, Bizans’a karþý Longobardlar’la birlikte hareket ettiler
ve 616’dan sonra Ýtalya’ya akýnlar yaptýlar.
Ayrýca Slav ve Bulgarlar’dan oluþan kuvvetlerle Dalmaçya, Orta Yunanistan ve Peloponnes’e kadar girdiler; Bizans Ýmparatoru Herakleios büyük paralar karþýlýðýnda barýþ yaparak Selânik’i kurtardý (619).
626 yýlýnda Sâsânîler’le ortaklaþa gerçekleþtirilen Ýstanbul kuþatmasýnda Bizans
çok zor anlar yaþadý. Herakleios, Hazarlar’dan yardým istemek için Doðu Karadeniz bölgesinde iken Ýran ordusu Anadolu’dan geçip Boðaziçi’ne kadar ulaþtý. Diðer taraftan Bulgar ve Slav birlikleriyle
takviye edilen Avar ordusu Balkanlar ve
Trakya’dan geçip Bizans surlarý önüne geldi. Ýki ateþ arasýnda kalan Bizans çaresizlik ve ümitsizlik içinde iken Avarlar’ýn emrindeki Slavlar, Bizans’ýn kýþkýrtmasýyla onlara karþý isyan etti. Donanmanýn bulunmayýþý sebebiyle muhasaradan bir netice
alýnamadan geri dönüldü. Tehlikeyi atla-
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tan Bizans’ta o gün bayram ilân edildi ve
yüzyýllarca kurtuluþ günü olarak kutlandý. Bu durum Avarlar’ýn nüfuz kaybetmesine yol açtý. Nitekim Alpler ile Dalmaçya’daki Slavlar’ýn ve 630’da güvenilir müttefikleri Bulgarlar’ýn isyanlarý Avarlar’ý zor
durumda býraktý. Bunlara Avar kaðanýnýn
zamansýz ölümü eklenince durum iyice karýþtý. Bulgarlar kaðanlýk makamý üzerinde hak iddia ettiklerinde isyan bastýrýldý;
fakat On Ogur Bulgarlarý baðýmsýzlýklarýný
ilân ederek Dinyester ýrmaðýnýn doðu kýsýmlarýný ele geçirdiler. Tuna Sava bölgesiyle kuzey kýsýmlarý Slavlar’da kalýnca Orta Macaristan topraklarýna sýkýþýp kalan
Avarlar her geçen gün biraz daha zayýfladýlar. 791 yýlýndan itibaren yaklaþýk on beþ
yýl Frank Ýmparatoru Büyük Charles’ýn din
savaþlarýna direnen devlet 805’te parçalanarak daðýldý. Avarlar kýsa zamanda Hýristiyanlaþýp dillerini kaybederek kalabalýk
kitleler içerisinde eridi.
Sabarlar. Batý Sibirya ile Kafkaslar’ýn kuzey bölgeleri arasýnda önemli rol oynayan
Sabarlar, Bizans tarihlerinde Sabar, Sabir,
Savir; Ermeni, Süryânî ve Ýslâm kaynaklarýnda Savir, Sabir, Sibir diye geçmektedir.
Filologlar Sabar kelimesini “sab-ar” þeklinde açýklamýþtýr; “sapan, yol deðiþtiren, serbest olan” anlamýna gelmektedir. Sabarlar’a ait bilinen kiþi adlarýnýn tamamý Türkçe’dir (Balak, Ýliger, Boarýk gibi). V. yüzyýl
Bizans tarihçisi Priskos’un verdiði bilgiye
göre isimleri ilk defa Batý Sibirya’ya göç
eden kavimler arasýnda geçmektedir. Buna göre güneydoðudan gelen Avarlar karþýsýnda tutunamayan Sabarlar batýya yönelmiþ ve Altaylar ile Ural arasýndaki düzlüklerde yaþayan Ogurlar’ý yurtlarýndan çýkarýp Tobol-Ýþim ýrmaklarý çevresine yerleþmiþtir. VI. yüzyýl baþlarýnda Bulgar gruplarýný kendilerine baðlayarak Ýdil-Don nehirleri arasýnda ve Kuban nehrine uzanan
sahaya yayýldýlar. Böylece Bizans ve Sâsânî imparatorluklarýna komþu oldular. Bu
sýrada Bizans ile savaþan Sâsânîler’in tarafýnda yer alan Sabarlar, Bizanslýlar’ý meþhur hakanlarý Balak’ýn idaresinde maðlûp
ederek Ermenistan bölgesine akýnlar düzenlediler. Anadolu’ya girip Kayseri, Ankara, Konya yöresine kadar ilerlediler. Sonraki yýllarda çýkarlarýna göre Bizans’ýn ya
da Ýran’ýn yanýnda yer aldýlar. 557’de Avarlar’ýn çok sert hücumuna mâruz kalan Sabarlar daðýldýlar. Hâkim olduklarý bölge
Göktürkler’in batý koluna baðlandý. Güney
Kafkasya’daki yurtlarý da Bizanslýlar’ýn
kontrolüne girdi (576). Bölgede daðýnýk
halde yaþayan Sabarlar VII. yüzyýlda Hazar Devleti’nin kuruluþunda yer aldýlar. Ha-

zar topluluklarý arasýnda önemli bir yer
tutan Belencer ve Semender boyu Sabarlar’a dayanmaktadýr. Hazarlar VII-XI. yüzyýllar arasýnda Karadeniz ile Kafkas daðlarýnýn kuzeyinde ve Ýdil (Volga) nehirleri dolaylarýnda hüküm sürdüler (bk. HAZARLAR).
Büyük Bulgar Devleti. Ogurlar’ýn Karadeniz’in kuzeyinde Hun kalýntýlarýyla karýþtýktan sonra kurduklarý devlete Büyük
Bulgarya (Magna Bulgaria) denildi. Kurucusu Kurt’tur (Kobrat, Kobratos, Kuvratos).
Doulo sülâlesine mensup olup Asya Hunlarý’nýn T’u-ko hânedan ailesine baðlanmaktadýr. 630 yýlýnda Orta Asya’da Göktürkler’in fetret devrine girmesiyle Hazarlar gibi Bulgarlar da Büyük Bulgar Devleti’nin baðýmsýzlýðýný ilân ettiler. Ýmparator
Herakleios zamanýnda Bizans ile sýký münasebetler kurdular; ancak devlet uzun
yaþamadý ve kurucusunun 665’te ölümünün ardýndan þehzadeler arasýndaki mücadeleden faydalanan Hazar Hakanlýðý’nýn
baskýsý sonucu parçalandý. Otuz Ogurlar’ýn
çoðunluðunu oluþturduðu grup kuzeye
çekilerek Ýdil Bulgarlarý Devleti’ni tesis etti. Kurt’un oðlu Bat-Bayan, On Ogur Bulgarlarý’nýn ve Macarlar’ýn baþýnda Hazarlar’a tâbi olarak Kafkasya’daki yurtta kaldý. Bulgar kitleleriyle Tuna’ya yönelen diðer oðul Asparuh (Espereh), Balkanlar’a
geçip (668) Tuna Bulgar Devleti’ni kurdu
(679). Ýdil Bulgar Devleti, Ýdil-Çolman (Kama) sahasýnda XV. yüzyýla kadar yaþadý.
Devletin merkezi Bulgar þehridir. Ýslâmiyet’i resmî din olarak kabul eden ilk Türk
devleti Ýdil Bulgar Hakanlýðý’dýr (bk. ÝDÝL
BULGAR HANLIÐI).
Tuna Bulgar Devleti. Asparuh’un Bizans’ýn direnmesine raðmen Dobruca’nýn
güney bölgesinde kurduðu Tuna Bulgar
Devleti, Bizans yanýnda Avarlar’ýn hücumlarýna da karþý koydu. 681’den itibaren Tuna Bulgar Devleti’nin sahasý Besarabya ile
Dobruca’dan baþka Kuzey Bulgaristan’a,
doðuda Karadeniz’e, güneyde Balkanlar’ýn
geçitlerine ve batýda Ýsker nehrine kadar
uzanýyordu. Tuna Bulgar Devleti 688’den
itibaren uzun yýllar Bizans’la mücadele etmek zorunda kaldý. Kurum Han 814’te Ýstanbul’u kuþattýðý sýrada öldü. Yerine geçen oðlu Omurtag Han (814-831) Bizans’la
otuz yýllýk anlaþma imzaladý. Bu anlaþma
Bulgarlar’a güneyde sükûn, Bizans’a da
mallarýný gümrük ödemek þartý ile kuzeye sevkedebilme imkâný saðlýyordu. Omurtag Han bu arada Franklar’la da mücadele etti. Tuna-Sava-Drava havzasýný alýp Maroþ nehri vadisindeki, Orta Avrupa’nýn Roma devrinden beri terkedilmiþ olan en bü-

yük tuzlalarýný iþletmeye açmak suretiyle
devletine büyük servet kaynaðý kazandýran Omurtag Han zamaný Tuna Bulgarlarý’nýn en parlak devirlerini teþkil etti. Kurulan þehirler, saraylar, köþkler, su yollarý, âbideler, Pliska ve Preslav þehirleriyle
Madara kasabasý civarýnda yüksek bir kaya üzerinde Kurum Han’ýn 40 m²’lik yeri
kaplayan kitâbeli kabartmasý o çaðlardan
günümüze kalan bir hâtýradýr. Fakat yerlilere oranla az olan Bulgar Türkleri arasýnda Slavlaþma baþladý. Slavlaþma, Malamir (831-836) ve Presiyan (837-852) dönemlerinde hýzla arttý. Boris Han’ýn 864’te Ortodoksluðu resmen kabul ederek, o
zamana kadar tek Tanrý inancýný benimseyen Bulgarlar’ý hýristiyanlaþtýrmasý ile
tamamlandý. Boris, Mikhail adýný aldý. 869870 Ýstanbul kiliseler toplantýsýnda Bulgar kilisesinin müstakil piskoposluk olarak Katolik kilisesi temsilcilerince tanýnmasý üzerine Roma’nýn Balkan yarýmadasýndaki iddialarýnýn sona ermesiyle Türk
devleti karakterini tamamen kaybedip Slav,
Bizans kültür çevresine girdi. O güne kadar kullanýlan Türkçe han unvaný da Boris’in halefi Simeon (893-917) tarafýndan
“çar”a çevrildi.
Peçenekler. IX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Hazar-Uz baskýsýna dayanamayan Cim ve Yayýk boylarýndaki Peçenekler, kalabalýk kitleler halinde Ýdil nehrini aþýp 860-880 yýllarýnda Don-Kuban bölgesine geldiler. Buralarda yaþayan Macarlar’ý yerlerinden çýkardýlar. Peçenekler’in daha önceki tarihleri hakkýnda fazla bilgi bulunmamaktadýr. 889-893 yýllarýnda Don’dan Dinyeper’in
batýsýna kadar uzanan sahaya hâkim oldular. Peçenekler’in buralarda sekiz boy
halinde yaþadýðý bilinmektedir. Bu boylar
Ertim (Erdem), Yula, Çor, Külbey, Karabay,
Tolmaç, Kapan ve Çoban’dýr. Adlardan bazýlarý eski Türk unvanlarýdýr (Yula, Çor, Külbey, Kapan = Kargan). Ertim, Çor ve Yula
boylarý birlikte hareket edildiðinde idareci durumundaydýlar, bunlara Kenger (Kangar) denilmekteydi. XII. yüzyýla gelindiðinde boy sayýsý on üçe yükseldi. Hazarlar,
Uzlar (Oðuzlar), Macarlar ve birtakým Fin
kabileleriyle Slavlar, Peçenekler’in komþularýydý. 900’den 1036 yýlýna kadar on biri büyük çapta olmak üzere birçok seferde bulundular. 968’de Kiev’i kuþattýlar ve
Knez Svyatoslav’ý maðlûp ederek öldürdüler. 992, 996 ve 1015 yýllarýnda Ruslar’ýn
hücumlarýna karþýlýk verdiler. Bu sayede
Peçenekler, Ruslar’ýn Karadeniz’e inmelerini engellediler. Bu durum Bizans’ýn menfaatlerine uygun düþüyordu. 915’te baþlayan Peçenek-Bizans dostluðu Ýstanbul’-
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dan gönderilen elçiler ve hediyelerle bir
müddet devam etti. Peçenekler, Bizans’tan kumaþ, baharat, boya, süs eþyasý ve
mücevherat alýyor, karþýlýðýnda bal mumu,
tutkal, kýymetli deri satýyordu. Peçenekler’i Ýdil ötesi yurtlarýndan çýkaran Uzlar’ýn
batýya doðru ilerlemesi üzerine Peçenekler’den bir kýsmý 942-970 yýllarýnda Macaristan’a yerleþti. Asýl kitle batýya doðru
kaymaya baþladý. XI. yüzyýlýn baþlarýnda Peçenekler, Dinyester boyuna indi. Bu durum onlarýn Don bölgesindeki hâkimiyetlerinin zayýflamasýna yol açtý. Bundan istifade eden Ruslar, Peçenekler’e 1036 yýlýnda aðýr bir darbe vurdular. Bu tarihten
sonra Peçenekler, Tuna boylarýna geldiler,
Tuna nehri Peçenekler ile Bizans arasýnda sýnýr oldu. Arkalarýnda Uz baskýsý þiddetlenince Peçenekler Balkanlar’a doðru
kaymaya baþladýlar. Bazý boylar Bizans ile
anlaþarak sýnýr bekçiliði yapýyorlardý. 1048’den sonra pek çok Peçenek Bizans hizmetine girdi. Bunlar arasýndan Anadolu’ya gönderilenler de oldu. Anadolu’da Peçenekler’le ilgili birçok yer adý Bizans tarafýndan yerleþtirilen bu Peçenekler’e aittir. Bunlardan bir kýsmý 1071 Malazgirt
Savaþý’nda Alparslan tarafýna geçerek Bizans’ýn yenilmesinde rol oynadý. 1050’den
itibaren Edirne çevresi, Trakya’nýn Marmara’ya kadar olan sahilleri Peçenekler’in
hücumuna mâruz kaldý. Ýzmir Beyi Çaka,
Ýstanbul’u zaptetmek için Peçenek baþbuðlarý ile ittifak yaptý. Ege’de donanmasý ile Çaka Bey, Marmara sahillerinde Selçuklular, Edirne’de Peçenekler, Ýstanbul’u
kýskaç içine almak üzere anlaþtýlar (1091).
Çok zor durumda kalan Bizans’ýn imdadýna Kumanlar (Kýpçaklar) yetiþti. 1060 yýlýndan itibaren Peçenekler’e ait Karadeniz’in kuzeyindeki sahayý iþgal eden Kumanlar 1080’lere doðru Tuna boylarýna
kadar ilerleyince Peçenekler’le aralarýnda
büyük bir düþmanlýk baþ gösterdi. Rus
knezleri önceleri bu durumdan yararlandýðý gibi Bizanslýlar da faydalanmanýn yollarýný buldular. Meriç nehri kenarýnda Bizans’a kesin bir darbe indirmeye hazýrlanan Peçenekler, Bizans’ýn tahrikiyle çok
kalabalýk Kumanlar’ýn saldýrýsýna uðradýlar. Lebinium’da yenilip tamamen ezildiler (29 Nisan 1091). Böylece siyasî tarihleri sona eren Peçenekler’den geri kalanlar çeþitli bölgelere daðýldýlar. Bir kýsmý
Macaristan’a gitti ve Peþte çevresiyle Fertö’de yerleþtirildi. Bir kýsmý Uzlar ve Kumanlar arasýna karýþtý. Balkanlar’da kalanlarýn çoðu Vardar nehri boyunca yerleþti. Makedonya’daki Meglano-Ulahlar’ý ile
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çenek neslinden geldiði söylenmektedir.
Anadolu, Sýrbistan, Rusya, Macaristan ve
Kafkaslar’da bazý yer adlarý ile halk efsanelerinde Peçenekler’in hâtýralarý yaþamaktadýr. Orta Macaristan’da ele geçen meþhur Nagy-Szent Miklos hazinesinin altýn
kaplarý üzerindeki Göktürk alfabeli yazýlarýn Peçenekler’e ait olduðu anlaþýlmýþtýr.
Ayrýca Güney Rusya’da Poltava’da bulunan Perescepine hazinesi de onlara aittir.
150 yýldan fazla Karadeniz’in kuzeyinde
yaþayan Peçenekler’den her biri kendi baþbuðunun idaresinde boy teþkilâtý çevresinde kaldý ve bir devlet kurulamadý. Fakat savaþ ve müdafaa durumlarýnda ortak hareket edebildiler. XI. yüzyýlýn ortalarýnda Turak adýnda bir baþbuð on bir Peçenek boyunun baþýna geçtiyse de bütün
boylarý hâkimiyeti altýna alamadý.
Uzlar. Oðuzlar’ýn batý kolu Uzlar, Rus
yýllýklarýnda Tork (Türk), Bizans kaynaklarýnda Uz diye geçmektedir. 860’lý yýllarda
Peçenekler’i Ýdil ötesindeki yurtlarýndan
çýkarýp oraya yerleþtiler ve daha sonra
batýya doðru ilerlediler. Kiev Knezi Vlademir’in müttefiki olarak 985’te Ýdil Bulgarlarý’na karþý yapýlan sefere bazý Uz gruplarý da katýldý. Yalnýz bunlarýn Kiev bölgesine göçleri 1036’da Peçenekler’i yenmelerinin ardýndan gerçekleþti. Doðu Avrupa
sahasýnda kýsa bir dönem faaliyet gösteren Uzlar hakkýnda diðer Türk boylarýna
göre çok az bilgi bulunmaktadýr. Bugün
Moldavya’da yaþayan, dil ve kültürlerini büyük ölçüde muhafaza eden Gagauz Türkleri’nin bunlarýn kalýntýlarý olduðu tahmin
edilmektedir (bk. OÐUZLAR). Batý Göktürkler’e mensup bir Türk kavmi olan Kýpçaklar da (Kumanlar), Peçenekler ve Uzlar gibi
Güneydoðu Avrupa bozkýrlarýnda bir devlet kuramadýlar (bk. KIPÇAKLAR).
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