UTEYBE (Benî Uteybe)

Hindî ile Reþîdîler arasýndaki mücadeleyi
anlatan atýþmalar meþhurdur. Ýbrâhim Paþa’nýn 1818 Dir‘iye kuþatmasýnda olduðu
gibi Osmanlý ordusunda yer alan Uteybe
kabilesine mensup askerler, Suûdîler’le
(Abdülazîz b. Abdurrahman) Þerîfler (Þerîf Hüseyin) arasýndaki mücadelelere katýldýlar. Ýbn Suûd ile birlikte 1907’de Reþîdîler’e üstünlük saðlayan Uteybeliler, bundan sonra Suûdîler’le iþ birliðine devam ettilerse de Þerîf Hüseyin’e karþý büyük sempati duyuyorlardý. Bir süre Þerîf Hüseyin’le beraber hareket ettiler, ardýndan Suûdîler’in safýna geçerek Suudi Arabistan’ýn
kurulmasýnda önemli rol oynadýlar. Kabile
mensuplarý Uteybî nisbesiyle anýlýr. Bunlar arasýnda Þeyh Abdülhamîd b. Abdülazîz el-Es‘adî ve Türkî el-Gaddâh gibi âlim,
þair ve edipler sayýlabilir. 1979’da Kâbe baskýnýný gerçekleþtiren hareketin liderliðini
Cühayman b. Muhammed el-Uteybî üstlenmiþti. Günümüzde de Arap yarýmadasýnda bilinen kabilelerin en büyüklerinden
olan, Necid ve Kasîm’de yoðun biçimde
yaþayan Benî Uteybe ve kollarýna Bahreyn,
Küveyt ve Katar’da da rastlanýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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186; V, 349-350, 355-356; A. Musil, Northern
Neðd, New York 1928, s. 268-288; Emîn er-Reyhânî, TârîÅu Necdi’l-¼adî¦, Beyrut 1988, tür.yer.;
Zekeriya Kurþun, Necid ve Ahsa’da Osmanlý Hakimiyeti: Vehhabî Hareketi ve Suud Devleti’nin
Ortaya Çýkýþý, Ankara 1998, s. 148, 167, 189; M.
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UVEYM b. SÂÝDE
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Ebû Abdirrahmân
Uveym b. Sâide b. Âiþ el-Ensârî
(ö. 23/644’ten önce)
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Sahâbî.
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Milâdî 570-580 yýllarý arasýnda Medine’de doðdu. Aslen Kuzey Arabistan’da yaþayan Belî kabilesinden geldiði ve Medine’ye
Evs kabilesi boylarýndan birinin antlaþma240

lýsý (halîf) olarak yerleþtiði rivayet edilmiþse
de Uveym, Kubâ’nýn sakinleri Evs kabilesinin Amr b. Avf oðullarýndandýr. Babasý
kabilenin ileri gelenlerindendi; annesi ayný kabileden Umeyre bint Sâlim b. Seleme’dir. Mekke’de Hz. Peygamber’le ilk defa
görüþüp Ýslâm’ý kabul eden Medineliler’den birinin Uveym b. Sâide olduðu nakledilir. Vâkýdî’ye göre her iki Akabe biatýna
katýlmýþ; Mûsâ b. Ukbe, Ýbn Ýshak ve Ebû
Ma‘þer es-Sindî’ye göre ise yalnýz Ýkinci Akabe Biatý’nda bulunmuþ ve Resûl-i Ekrem’i
Medine’ye davet ederek onu ölümü pahasýna korumaya söz verenler arasýnda yer
almýþtýr. Medine’de özellikle kendi kabilesinde Ýslâm’ýn yayýlmasý için büyük gayret
gösterdi. Hicret sýrasýnda Medine’ye girmeden önce Kubâ’ya inen müslümanlarý
ve ardlarýndan gelen Resûlullah’ý karþýlayan ve aðýrlayanlarýn baþýnda gelir. Hz. Peygamber onu bir rivayete göre Ömer, diðer bir rivayete göre Hâtýb b. Ebû Beltea
ile kardeþ ilân etti. Bedir, Uhud ve Hendek
gazveleri baþta olmak üzere Resûl-i Ekrem’in bütün seferlerine katýldý ve önemli
görevler ifa etti. Resûlullah bir yerde konakladýðýnda çadýrýnýn, bir eve girdiðinde
o evin kapýsýnda nöbet tutar, sorumsuz ve
art niyetli kimselerin onun yanýna girip
rahatsýz etmelerine engel olurdu. 2. yýlda (624) yahudi Benî Kaynuka‘ kabilesinin
Medine’den sürülmesine karar verilince
münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey b. Selûl, yahudilerden oluþan bir heyetin baþýnda sürgünü durdurmak amacýyla görüþmek üzere Hz. Peygamber’in yanýna geldiðinde kapýda Uveym b. Sâide ile karþýlaþtý ve onu dikkate almadan içeriye geçmek istedi. Karþýsýna dikilen Uveym kendisine Resûl-i Ekrem’den izin almadýðý takdirde görüþemeyeceðini söyledi. Buna öfkelenen Abdullah zorla içeri girmeye kalkýnca mukavemet gösteren Uveym, çýkan
arbedede Abdullah’ý baþýndan yaraladý ve
onun Resûlullah’ýn huzuruna girmesini engelledi (Vâkýdî, I, 178). Uveym, savaþlarda
elde edilen ganimetlerin taksimide ve devlet tarafýndan uygulanan kýsas ve ölüm
gibi cezalarýn infazýnda da görev alýrdý.
Kur’ân-ý Kerîm’de bahsi geçen, takvâ üzerine kurulu mescidin içinde ve çevresinde
bulunup temizlenmeyi sevdiði belirtilen insanlarýn (et-Tevbe 9/108) Kubâlýlar olduðu
nakledilmiþ, Uveym b. Sâide’nin bunlarýn
içinde yer aldýðý özellikle belirtilmiþtir (Ýbn
Sa‘d, III, 459-460; Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm,
s. 291).
Hz. Peygamber’in vefatýndan hemen
sonra ensarýn Benî Sâide çardaðýnda top-

lanýp hilâfet konusunu görüþtüðü haberi
Mescid-i Nebevî’ye ulaþýnca Hz. Ebû Bekir ve Ömer oraya gitmek üzere hareket
etmiþ, yolda Uveym b. Sâide önlerine çýkarak hararetli tartýþmalarýn yaþandýðý ensarýn yanýna gitmemelerini, hilâfet meselesini kendi aralarýnda halletmelerini tavsiye etmiþtir (Ýbn Sa‘d, III, 460). Gerek Ebû
Bekir gerekse Ömer halife seçildiðinde
Uveym b. Sâide kendilerine ilk biat edenlerden oldu. Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde (634-644) altmýþ beþ veya altmýþ altý yaþýnda Medine’de vefat etti. Cenazesine katýlan Ömer onu hayýrlý bir insan diye nitelemiþ, Resûl-i Ekrem devrinde cihad maksadýyla sancak açýldýðýnda altýnda ilk toplananlardan birinin Uveym olduðunu belirtmiþtir (Buhârî, s. 44; Zehebî, TârîÅu’lÝslâm, s. 291-292). Uveym’in Hz. Peygamber hayatta iken vefat ettiðine dair rivayet muteber sayýlmamýþtýr. Resûlullah’ýn
“cennetlik bir insan” dediði Uveym (Ýbn
Sa‘d, III, 459) Hazrec kabilesinden Ümâme bint Bükeyr b. Sa‘lebe ile evlenmiþ ve
Utbe, Süveyd, Karaza, Abdurrahman adlarýnda oðullarý olmuþtur. Kendisinden yedi rivayet intikal etmiþ, bu rivayetler oðullarý Utbe ve Abdurrahman tarafýndan nakledilmiþtir (Ýbn Hazm, s. 180-181; Ýbn Hacer el-Askalânî, Teh×îbü’t-Teh×îb, VIII, 155).
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Fezâre kabilesinin reisi,
müellefe-i kulûbdan.
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Asýl adý Huzeyfe olup geçirdiði bir yüz
felci yüzünden gözleri küçüldüðü için “Uyeyne” (küçük gözlü) lakabýyla tanýnmýþtýr. Dedesinin babasý Bedr’e nisbetle Uyeyne b.
Bedr diye de anýlýr. Babasýnýn ölümünden

UYEYNE b. HISN

sonra Fezâre kabilesinin reisi olmuþ, Câhiliye döneminde Ýkinci Ficâr savaþlarýnýn
baþlamasýna yol açan Ukâz panayýrý baskýnýný kendisi düzenlemiþtir. Hz. Peygamber, Uyeyne ile ilk defa Dûmetülcendel seferi sýrasýnda karþýlaþtý; o dönemde kuraklýk yaþanan Benî Fezâre’ye ait Vâdilkurâ’dan emniyetle geçmesi için Uyeyne’nin Ýslâm topraklarýndaki Taðlemeyn’de hayvanlarýný otlatmasýna izin verdi. Üç ay burada
kalan Uyeyne kuraklýktan sonra bölgesine
döndü.
Uyeyne, Hendek Gazvesi’nde Medine’yi
kuþatan müþrik ordusundaki Fezâreliler’in
kumandanýydý. Kuþatma uzayýnca Resûl-i
Ekrem, düþman ordusundan çekilmesi için
Uyeyne’ye Medine’nin yýllýk hurma mahsulünün üçte birini vermeyi teklif etti, Uyeyne ise yarýsýný istedi. Anlaþma imzalanmak
üzereyken sahâbeden Üseyd b. Hudayr,
Sa‘d b. Ubâde ve Sa‘d b. Muâz sonuna kadar çarpýþmaya hazýr olduklarýný söyleyerek Resûlullah’ý bundan vazgeçirdiler. Bu
kazançtan mahrum olan Uyeyne, dört ay
kadar sonra (Muharrem 6 / Haziran 627)
kýrk adamýyla birlikte Medine-Suriye yolu
üzerindeki Gabe mevkiinde otlatýlan Hz.
Peygamber’e ait yirmi saðmal deveyi bir
gece baskýnýyla ele geçirdi. Bu sýrada develerin baþýnda bulunan Ebû Zer el-Gýfârî’nin oðlunu öldürdü, Ebû Zerr’in karýsýný
da alýp götürdü. Resûl-i Ekrem’in emriyle hemen yola çýkan bir grup sahâbî kendilerine yetiþti ve Uyeyne’nin oðullarýndan
Hubeyb ve Abdurrahman ile yeðeni Mes‘ade’yi öldürerek develerin bir kýsmýný geri
aldý. Sahâbîler kendilerine katýlmak üzere
yola çýkan Resûlullah’la Zûkared mevkiinde buluþtular. Gabe veya Zûkared Gazvesi denilen, vakit namazlarýnýn “korku namazý” (salâtü’l-havf*) þeklinde kýlýndýðý bu
seferde Hz. Peygamber beþ gün kadar kalýp düþmaný bekledi, ardýndan Medine’ye
döndü (bk. GABE GAZVESÝ).
7 (628-29) yýlýnda Resûl-i Ekrem Hayber
seferine çýktýðýnda Uyeyne ve adamlarýna
tarafsýz kalmalarý için birtakým vaadlerde
bulunduysa da Uyeyne yahudilerin safýnda
kalmayý tercih etti. Ancak Resûlullah’ýn,
Hayber’den önce onlarýn memleketine yürümeye teþebbüs etmesi üzerine Uyeyne
ve adamlarý Hayber’den ayrýlýp yahudileri
yalnýz býraktýlar. Savaþýn ardýndan Uyeyne
Medine’ye gelerek tarafsýz kalmasý karþýlýðýnda kendisine önerilen mallarý talep etti, fakat olumlu cevap alamadý. Birkaç ay
sonra Medine üzerine baskýn yapmayý planlayan Gatafânlýlar’a Uyeyne’nin yardým etme niyetinde olduðu anlaþýlýnca Hz. Pey-

gamber’in gönderdiði Beþîr b. Sa‘d kumandasýndaki 300 kiþilik bir kuvvet tarafýndan yenilgiye uðratýldý.
Mekke’nin fethinden sonra müslüman
olan Uyeyne’nin fetihten önce Ýslâm’ý benimsediði söylenmekle birlikte kendi ifadeleri, onun hem fethe hem Huneyn ve
Tâif seferlerine sýrf mal ve câriye elde etmek için katýldýðýný ortaya koymaktadýr.
Tâif Muhasarasý’nýn ardýndan gelen Hevâzin heyeti esir düþen yakýnlarýný geri istedikleri vakit Uyeyne ile diðer bir kiþi dýþýnda herkes hissesini geri verdi. Uyeyne ise
payýna düþen yaþlý bir kadýný ancak uzun
uðraþlar sonunda iade etti. Resûl-i Ekrem, Uyeyne’ye Hevâzinliler’den elde edilen ganimetten 100 deve ile Hz. Ali’nin Yemen’den gönderdiði külçe altýnýn dörtte
birini verdi. Bu dönemde artýk Ýslâm’ý kabul ettiði anlaþýlan Uyeyne, 9 yýlýnýn Muharrem ayýnda (Mayýs 630) hepsi kendi
kabilesinden olan elli atlý ile zekât vermek
istemeyen Benî Temîm üzerine gönderildi. Benî Temîm mensuplarý kaçýnca o bölgede yaþayan ve ayný kabilenin bir kolu
olan Benî Anber’e saldýrýp bazýlarýný esir
alarak Medine’ye getirdi.
Uyeyne, Resûlullah’ýn vefatýndan sonra
irtidad edip peygamber olduðunu iddia
eden Tuleyha b. Huveylid el-Esedî’ye katýldý. Onun yanýnda savaþýrken Hâlid b. Velîd tarafýndan esir alýnýp Medine’ye götürüldü. Medine yollarýnda çocuklar kendisine, “Ey Allah düþmaný! Ýmandan sonra
küfre mi düþtün?” deyince o, daha önce de
Allah’a inanmadýðýný söyledi; ancak tekrar
Ýslâm’ý kabul etmesi üzerine Hz. Ebû Bekir tarafýndan salýverildi. Uyeyne’nin, Akra‘ b. Hâbis’le birlikte Hz. Ebû Bekir’in
yanýna gelerek kendilerine arazi verilmesini istediði, halifenin de onlara buna
dair bir belge verdiði kaydedilir. Fakat
Hz. Ömer, Ýslâm’ýn müellefe-i kulûbun
desteðine ihtiyacý kalmadýðýný belirterek
ellerindeki belgeyi yýrtýp atýnca Hz. Ebû
Bekir’e þikâyet etmiþlerse de bir sonuç
alamamýþlardýr. Hayatýnýn son dönemlerinde kör olduðu belirtilen Uyeyne’nin
ölüm tarihi bilinmemekte, ancak Hz. Osman’ýn hilâfetinin ikinci devresine kadar
hayatta kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hacer,
Uyeyne’nin irtidad ettiði gerekçesiyle Hz.
Ömer tarafýndan öldürüldüðü haberini Þâfiî’den baþka hiç kimsenin zikretmediðini,
bu haberin doðru olmasý halinde Uyeyne’nin sahâbî sayýlamayacaðýný söylemektedir. Fakat ona göre Uyeyne muhtemelen
tekrar Ýslâm’ý kabul ettiði için Hz. Ömer
kendisini öldürmemiþtir (el-Ý½âbe, III, 55).

Birçok rivayette adý geçen Uyeyne’den sadece iki hadis nakledilmiþtir.
Kaba bir bedevî olarak tanýnan Uyeyne’nin müslüman olmadan önce ve sonraki
dönemlerde yaptýðý kabalýklara dair birçok rivayet nakledilir. Bir gün Hz. Peygamber’in yanýna izinsiz girmiþ, kendisine tepki gösterilince de hiçbir Mudarlý’dan izin
almaya gerek görmediðini söylemiþtir.
Örtünmeyle ilgili âyetlerin inmesinden
önce Resûlullah’ýn yanýna geldiðinde Hz.
Âiþe’yi görmüþ ve Resûl-i Ekrem’e münasebetsizce onu boþayýp daha güzel olan
kendi karýsýný almasýný teklif etmiþtir. Buna öfkelenen Hz. Âiþe onun kim olduðunu sorunca Resûlullah, “Ahmak bir adam,
ancak kavmi ona itaat ediyor” cevabýný vermiþtir. Bir defasýnda Hz. Peygamber, Uyeyne’nin karþýdan geldiðini görünce onu kötülemiþ, fakat yanýna geldiðinde iltifat edip
güleryüz göstermiþtir. Bunun sebebini soranlara da insanlarýn en kötüsünün, þerrinden emin olunmak için kendisine izzet
ve ikramda bulunulan kimse olduðunu belirtmiþtir (Buhârî, “Edeb”, 38, 48, 82). Resûl-i Ekrem’in, torunlarýndan birini öptüðünü görünce kendisinin on çocuðu olduðu halde hiçbirini öpmediðini söyleyen, bunun üzerine Hz. Peygamber’in hakkýnda,
“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” (Buhârî, “Edeb”, 18) dediði kiþi de
Uyeyne’dir.
Uyeyne kabalýklarýný Hulefâ-yi Râþidîn
zamanýnda da sürdürmüþtür. Hz. Ömer
döneminde yeðeni Hür b. Kays’ýn ricasýyla
huzuruna çýkabildiði halifeye adaletli davranmadýðýný, insanlara kendilerini hoþnut
edecek ihsanlarda bulunmadýðýný söyleyince öfkelenen Hz. Ömer kendisini cezalandýrmaya niyetlenmiþse de Hürr’ün araya girmesiyle bundan vazgeçmiþtir. Uyeyne’nin kýzý Ümmü’l-Benîn ile evli olan Hz.
Osman bir gün Uyeyne’yi akþam yemeðine davet etmiþ, o da oruçlu olduðunu, gece orucunun kendisine gündüz orucundan daha kolay geldiðini söylemiþtir. Bu
lâubali tavýrlarý yüzünden Uyeyne’nin Ýslâm’ý samimiyetle kabul edip etmediði hususunda her zaman þüphe duyulmuþtur.
Vâkýdî, Medine çevresinde münafýk bedevîlerin bulunduðunu bildiren âyette (etTevbe 9/101) Uyeyne ve kavminin de kastedildiði kanaatindedir (el-Me³åzî, III, 1025,
1072).
BÝBLÝYOGRAFYA :
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Önceleri Ötüken’de (bugünkü Moðolistan), daha sonra Uluð Türkistan denilen
Orta Asya’nýn deðiþik bölgelerinde devletler kuran Uygurlar bugün Doðu Türkistan’da yaþamaktadýr. Uygur adýnýn aslý tam olarak bilinmemektedir. Kâþgarlý Mahmud’un
bu adla ilgili verdiði bilgi daha çok halk etimolojisine dayanýr. Uygurlar’dan bahseden
Çin kaynaklarý onlarý Hunlar’ýn soyundan
kabul eder ve Hui-ho (uçan þahin) adýyla kaydeder. Akraba kavimlerle birlikte Dokuz
Oðuz-On Uygur diye isimlendirilirler. IV-V.
yüzyýllarda Toba Devleti zamanýnda Töles
adýný aldýlar. Çinliler’e göre Uygurlar kalabalýk bir topluluk deðildi, fakat çok kabiliyetli ve cesurdu; yüksek tekerlekli (kao-chih)
arabalarý vardý, gerek göçlerde gerekse savaþlarda bu arabalarý kullanýrlardý. Selenga ve Orhon nehirlerinin kýyýlarýnda oturan Töles oymaklarý Göktürk Devleti kurulunca onlarýn egemenliðini tanýdý. Baykal
gölünün güneyindeki bozkýrlarda iç iþlerinde serbest olarak yaþadýlar. VII. yüzyýlda
Göktürkler Çinliler’e yenilince Töles birlikleri daðýtýldý.
Göktürk Devleti’nin zayýf çaðý olan VII.
yüzyýlýn baþýnda Uygur, Bugu, Bayýrku,
Tongra gibi kabileler bir reisin hâkimiyeti
altýnda toplanýp siyasî birlik oluþturdular.
Reislerinin unvaný “Ýrkin” idi. Ýrkin’in P’u-sa
adlý oðlu 630’dan sonra Göktürkler’in kuzey sýnýrlarýna akýnlar yapmaya baþladý.
Göktürkler bu Uygur–Töles akýnlarýný durdurmak için bir ordu gönderdilerse de baþarý saðlayamadýlar. Bu durum Uygurlar
ve Tölesler’e büyük itibar kazandýrdý. Göktürkler’in zayýfladýðý bu çaðda Orta As242

ya’nýn kuzeyinde baþlýca iki kuvvet vardý:
P’u-sa’nýn emrindeki Uygur Tölesleri ve Sirtarduþ Tölesleri. 646 yýlýndan sonra Uygurlar yine bir liderin (ilteber) idaresinde
bulunuyorlardý, fakat bu kiþi Çinliler’in adamý durumundaydý. Sirtarduþ Tölesleri de
Çin’in müttefiklerine yenilip Uygurlar’ýn idaresine girmeye mecbur oldular. Böylece Orta Asya’nýn doðu kýsmý bir Çin eyaleti haline geldi. Çinliler’ce desteklenen ilteber
kendini kaðan ilân etti ve Göktürk tarzýnda teþkilât kurdu. Ancak bunu gerçek bir
kaðanlýk dönemi olarak kabul etmek güçtür. Zira Uygur Tölesleri, Çin hâkimiyetinden kurtulmaya çalýþýyordu. 648’de ilteber
öldürüldü ve yerine halkýn benimsediði bir
reis getirildi, fakat o da Çinliler’in hilesine
kurban gitti. Uygurlar’ýn isyanýndan korkan Çinliler, onlarla Ch’i-pi Tölesleri ile arasýnda anlaþma saðlayýp büyük vaadlerde
bulunarak Batý Göktürkleri’ne saldýrmalarýna yol açtýlar. Çinliler gittikçe kuvvetlenip Batý Göktürkleri’ni devamlý maðlûp ettiler. Uygurlar da Po-jun adlý baþka bir reisin idaresine girmiþti. Bunlar 651’de Çin
adýna Kore isyanýný bastýrdýlar, Batý Göktürk savaþlarýna katýldýlar. 656’da On Oklar’a karþý zafer kazandýlar, Taþkent’e kadar ilerlediler. 661-663 yýllarýnda Çin’e baþ
kaldýrdýlarsa da baþarýlý olamadýlar. Göktürk Devleti ikinci defa kurulduðu zaman
Uygurlar yine bu devletin içinde yer aldýlar. 742-743’te Göktürkler’in hâkimiyeti altýnda bulunan Karluk, Basmýl ve Uygur oymaklarý Göktürk Kaðaný Ozmýþ’ý maðlûp
ederek öldürdüler. Göktürk Devleti ortadan kalkýnca Basmýllar’ýn idaresinde yeni
bir kaðanlýk kuruldu. Uygurlar sol (doðu),
Karluklar sað (batý) yabguluðu teþkil ettiler. 745 yýlýnda Uygur yabgusu Basmýl kaðanýný yenilgiye uðratýp kendini kaðan ilân
etti ve Kutluð Bilge Köl unvanýný aldý; böylece Büyük Uygur Kaðanlýðý kurulmuþ oldu. Bu esnada Uygurlar’ýn kendi birlikleri
Yaglakar, Hu-tu-ku, Hu (Chiou-lo-wu =
Kürebir), Küremür, Mo-ko-hsi-chi (Bagasýgýr), A-Wu-ch’e (Ebirçeg / Abýrçak), Huwu-su, Yo-wu-ku (Yagmurkar), Hsi-ye-wu
(Ayavire / Ayabire = Ayamur / Aymur) adlý
dokuz oymaktan oluþuyordu. Uygurlar kaðanlýk süresince Çinliler’le görünürde dostça yaþadýlar. Ýyi münasebetleri geliþtirmek
amacýyla kurulan akrabalýk baðlarý da bunu destekledi. Bu devirde Uygurlar, Çin’de
rahat otorite kurabilmek için bu ülkeye yardým ettiler ve yýllýk vergi aldýlar. Ýmparatorun sadece bir isimden ibaret kaldýðý zamanlar geldi. Gerileme devrinde ise Çinliler entrikalarýyla yýkýlýþta baþrolü oynadýlar.

Moyen-Çor (Bayan-Çor) Kaðan’la kuvvetlenen, Maniheizm’i resmen kabul eden Bögü Kaðan ile parlayan, Kutluð Bilge Kaðan
ile zirveye ulaþan Uygurlar 821’den sonra
gerilemeye baþladýlar. Kuzeyde Kýrgýzlar’la tekrar savaþ çýktý. Ülkede Çin sarayýnýn
entrikalarý kaðanlýk ailesinin gücünü zayýflattý. 840 yýlýndaki Kýrgýz saldýrýsý kaðanlýðýn sonunu getirdi. Bunda savaþçý ruhunu gevþeten Maniheizm’in rolü büyüktür. Yenisey kýyýlarýnda kuvvetli bir devlet
kuran Kýrgýzlar Uygurlar’ý yenilgiye uðratýnca baskýndan kurtulabilen Uygurlar
çeþitli bölgelere daðýldýlar. On beþ Uygur
kabilesi batýya Karluklar’a gitti. Diðer bir
grup Çin’in kuzeyindeki Kansu vilâyetine
göç etti ve Kan-chou þehrinde yeni bir Uygur Devleti kurdu; bunlar daha sonra Sarý
Uygurlar adýyla anýldý. On üç kabileden ibaret baþka bir grup Çin’in güney sýnýrlarýna kadar indi. Diðer kabileler Doðu Türkistan’a göç edip Turfan, Kuça, Karaþar þehirlerine ve civarýna yerleþtiler. Uygurlar’ýn
en büyük topluluðu olan bu son gruplar
kaynaklarda Dokuz Oðuzlar diye geçer. Küçük bir grup da doðuda Hsi-wei’ler’e sýðýndý. Bir bölümü Kýrgýzlar tarafýndan yok
edildi, bir kýsmý da Beþbalýk þehri yöresine yerleþtirildi. Bunlar sonradan Beþbalýk
Uygurlarý adýyla tarihe geçen Uygurlar’ýn
atalarýdýr. Ayrýca Kitan ve Kay kabileleri-
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