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Önsöz

Orta Asya Türk tarihi esas olarak Türkistan Türklerinin ve onlar›n uzant›lar›

olan halklar›n tarihlerini içermekte olup Genel Türk Tarihi alan›yla büyük ölçüde

örtüflmektedir. Çok genifl bir co¤rafyay› ve zaman dilimini kapsayan bu tarih, üç

ana bölümde incelenebilir. 1. ‹slam Öncesi Türk Tarihi: Türklerin ilk ortaya ç›kt›-

¤› zamanlardan bafllay›p Hun, Gök-Türk, Uygur devletleri, Orta Asya’da devlet

kurmufl di¤er Türk boylar› ile Karadeniz’in kuzeyinde hüküm sürmüfl olan Avru-

pa Hunlar›, Bulgarlar, Peçenekler, O¤uzlar, Hazarlar ve K›pçaklar›n tarihi bu çer-

çeveye dâhildir. 2. XIII-XIX. Yüzy›llar Aras›nda Orta Asya Türk Tarihi: Harezm-

flahlar, Mo¤ol ‹mparatorlu¤u, Ça¤atay Hanl›¤›, Alt›n Orda ve ard›l› devletler, Ti-

murlular ve Türkistan Hanl›klar›n›n tarihi orta dönemi oluflturmaktad›r. 3. XIX.

Yüzy›ldan Günümüze Türk Dünyas› Tarihi. Bat› ve Do¤u Türkistan’da yaflayan

Özbek, Kazak, Türkmen, K›rg›z, Karakalpak ve Uygur Türklerinden baflka, ‹dil-

Ural bölgesinde yaflayan Tatar ve Baflkurtlar›n, K›r›m Tatarlar›n›n, Sibirya’da yafla-

yan Türk topluluklar›n›n ve Kafkasya Türklerinin yak›nça¤ tarihlerini ve günü-

müzdeki durumlar›n› içermektedir. Çarl›k Rusya’s› ve Sovyet dönemleri ile ba¤›m-

s›zl›k sonras› geliflmeler bu alanda incelenmektedir.

Orta Asya Türk tarihi hem Türkiye hem de Orta Asya, ‹dil-Ural ve Kafkasya

Türklerinin ortak haf›zalar›n›, geleneklerini ve medeniyetini, davran›fl tarzlar›n›n

alt›nda yatan kültürü bilmek aç›s›ndan önemlidir. Ortak bir çal›flman›n ürünü olan

bu kitapta Orta Asya Türk tarihi bütün yönleriyle incelenmeye çal›fl›ld›. ‹slam ön-

cesi Türk tarihi, bu alanda de¤erli çal›flmalar› olan Ahmet Tafla¤›l; Timur ve Ti-

murlular, bu konunun üstad› ‹smail Aka; Hindistan Timurlular› Ahmet Kanl›dere;

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u döneminde Türkistan, Harezmflahlar ve Ça¤atay Hanl›¤› M.

Bilal Çelik; Alt›n Orda ve ard›l› devletler ise ‹lyas Kamalov taraf›ndan kaleme al›n-

d›. Timurlulardan sonra Bat› Türkistan’da hüküm süren fiibanîler, Buhara, Hive ve

Hokand Hanl›klar›, Kazak Hanl›¤› ile Do¤u Türkistan’da kurulan Yarkend Hanl›¤›

ve Kaflgar Emirli¤i bu konular›n uzman› Mehmet Alpargu taraf›ndan yaz›ld›. Tür-

kistan’›n yak›n dönem tarihine ve son 20 y›lda ortaya ç›kan geliflmelere de yer ay-

r›ld›. Rusya Türklerinin fikir tarihi ile Çarl›k ve Sovyet egemenli¤inde yaflayan Tür-

kistanl›lar›n muhatap olduklar› tesirler Ahmet Kanl›dere taraf›ndan ele al›nd›.

Kitapta olabildi¤ince özlü bilgiler verilmeye ve özellikle kültür tarihi üzerinde

durulmaya çal›fl›ld›. Ama yine de siyasi tarih a¤›rl›kl›, zor ve yo¤un k›s›mlar oldu-

¤unun fark›nday›z. Ö¤renmeyi daha cazip ve aktif hâle getirece¤i düflüncesiyle,

mümkün oldu¤unca harita ve resimlere yer verildi ve bunlar›n yanlar›na ayr›nt›l›

aç›klamalar koyuldu. Kitab›n k›sa zamanda haz›rlanm›fl olmas›n›n ortaya ç›karaca-

¤› muhtemel noksanlar›n ileride yap›lacak bask›larda tamamlanmas› umulmaktad›r.

Yo¤un bir çal›flmayla kitab›n en güzel bir flekilde haz›rlanmas› için titizlik gös-

teren de¤erli meslektafllar›ma samimi teflekkürlerimi sunar›m.

Editör

Prof.Dr. Ahmet Kanl›dere

Önsözviii





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türk tarihinin genel özelliklerini aç›klayabilecek;
Büyük Hun ‹mparatorlu¤u ve Ak Hun Devleti’nin Türk tarihindeki yerini de-
¤erlendirebilecek;
Çin’de kurulan Tabgaç Devleti’nin tarihî sürecini tan›mlayabilecek;
I. Gök-Türk Devleti’nin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî önemini aç›klayabilecek;
II. Gök-Türk Devleti’nin tarihî sürecini de¤erlendirebilecek;
Gök-Türklerin sosyal yap›s›n› aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Türk Tarihinin Bafllang›c›
• Büyük Hun ‹mparatorlu¤u
• Gök-Türk Devletleri

• Ak Hunlar 
• Tabgaçlar

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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ORTA ASYA TÜRK TAR‹H‹



TÜRK TAR‹H‹N‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹
Avrasya’n›n genifl bozk›rlar› tarihin ilk devirlerinden itibaren Türk kökenli halkla-
ra yurtluk etmifltir. Bu sebepten ‹slam Öncesi Türk tarihi sadece Orta Asya’da de-
¤il, Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzeyinde, hatta Macaristan ovalar›na uzanan genifl
sahada da gerçekleflmifltir. Milyonlarca kilometre karelik bu alanlar co¤rafi olarak
afla¤› yukar› ayn› iklim özelliklerini göstermektedir. Türk tarihinin bilinen en eski
devirlerinden XI. yüzy›la kadar Türk kökenli topluluklar Mo¤olistan’›n do¤usunda-
ki Kerulen Irma¤›’ndan Tuna boylar›na kadar çok genifl bir alanda hareket etmifl-
lerdir. Nitekim bu genifl alanda söz konusu halklar›n (boylar›n) izlerini takip et-
mek, bir bak›ma erken dönem Türk tarihini ayd›nl›¤a kavuflturmakt›r. Ancak, kay-
naklar›n ço¤u Türk dilinde de¤il, komflu milletlerin dillerinde (Çin, Fars, Arap,
Grek, Latin ve Rus dillerinde) yaz›lm›flt›r. Bu durum Eski Türk tarihini araflt›rmay›
zorlaflt›rmaktad›r. Ancak, söz konusu alan›n tamam›nda eski Türk dilinin yadigâr-
lar› bulunmaktad›r; runik alfabe de denen bu oyma yaz› ço¤unlukla tafllar›n üstü-
ne kaz›nm›flt›r.

Eski Türk topluluklar›n›n su kaynaklar› (›rmak, göl vs.) ve yaylak-k›fllak hayat›
üzerinde kurulu bir sistemleri vard›. Bu her boyun kendi insan toplulu¤u ve eko-
nomisinin temel dayana¤› olan hayvanlar›yla birlikte yaflad›¤› belirli bir alan oldu-
¤u anlam›na gelmektedir. Asl›nda, genel bir bak›flla burada söz konusu edilmesi
gereken iki önemli özellik ortaya ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi Türk göçleridir.
Bu normal bir yaylak k›fllak hayat› de¤il, çeflitli nedenlerle yaflad›klar› bölgeyi kit-
leler halinde terk ederek, çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle bir baflka alana
gitmeleridir. Bunlar çok önemli tarihi sonuçlar do¤urmufltur. Siyasi ve ekonomik
olmak üzere göçlerin iki temel sebebi vard›r. Ekonomik sebep denince özellikle
nüfusun artmas› nedeniyle otlaklar›n yetersiz kalmas›, kurakl›k veya a¤›r k›fl flart-
lar› yüzünden k›tl›k ç›kmas› ve baflka etkenler gösterilebilir. Siyasi sebebe gelince
özellikle Çin, Hsien-pi ve Mo¤ol gibi kavimlerin bask›s›yla yerlerini terk edip bafl-
ka sahalara gitmeleridir.

‹kinci karakteristik özellik ise Eski Türk toplumunun sosyal yap›s›d›r. Bu sosyal
yap›y› aileden (ogufl) bafllayarak, urug-boy, bodun fleklinde birbirinin içine geçen
halkalar fleklinde belirtmek mümkündür. Bu sosyal sistem halkalar› içinde boy bi-
rimi ön plana ç›kmaktad›r. Boylar›n toplumsal özellik olarak tafl›d›¤› sosyal daya-
n›flma ve dinamizm, bireylerine birlikte hareket etme arzusunu getirmifl ve çok
uzun mesafeleri çetin mücadelelerle aflmalar›n› sa¤lam›flt›r.
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Böyle bir sistemle zaman (derinlik) ve mekân (genifllik) denkleminde Türk
boylar› Avrasya bozk›rlar›nda kendilerini gösterme f›rsat› buldular. Özellikle ken-
dilerine elveriflli alanlarda hayvanc›l›kla u¤raflarak (bozk›r ekonomisi) hayatlar›n›
sürdürürken kendi aralar›nda siyasi birlikler oluflturdular. Bu siyasi birliklerin baz›-
lar› imparatorluk seviyesine yükseldiler. Asya Hun ‹mparatorlu¤u bu alanda ilk ör-
nektir. Hunlar›n y›k›lmas›ndan sonra Orta Asya’da egemenlik Tunguz ve Mo¤ol
kökenli (Juan-juan) topluluklara geçti. Ama bu esnada bölgeden Çin’e göç eden-
ler, Kuzey Çin’de küçük çapta Hun ve Tabgaç devletlerini kurdular. Bat› yönünde
göç edenler, Bat› Türkistan ve Afganistan’da Ak Hun, Orta ve Do¤u Avrupa’da Av-
rupa Hun devletlerini kurdular (IV. yüzy›ldan sonra).

552 y›l›nda Juan-juan hâkimiyetine son veren Gök-Türkler, tarihte Türk ad›yla
tan›nan ilk devleti kurarlarken k›sa sürede Orta Asya’n›n tamam›na hâkim oldular.
Bu yeni sosyal ve siyasi sistem içinde ortaya ç›kan urug, boy, bodunlar toplam› X.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Selçuklular›n ortaya ç›k›fl›na kadar sürdü. Gök-Türkler za-
man›nda kurumsallaflm›fl bir bozk›r devleti aç›kça görülmektedir. Ayr›ca bu dö-
nemde Türk dili Yenisey ve Orhun ›rma¤› k›y›lar› baflta olmak üzere bölgenin bir-
çok yerinde tafllar üzerinde kaz›narak ilk örneklerini veriyordu. Sosyal, kültürel ve
devlet teflkilat› bak›m›ndan Gök-Türk Devleti bütün Türk tarihi içinde model dev-
let olarak kabul edilmelidir. Uygur, Karahanl›, Gazneli, Selçuklu ve Osmanl› dev-
letleri bu model üzerinde yükselmifllerdir.

Ayn› modeli Avrupa’ya tafl›yan Avarlar, 558-805 y›llar› aras›nda önce bir impa-
ratorluk kurdular, daha sonra Orta Avrupa’da derin etkiler b›rakt›lar. Attila Hunla-
r›n›n kal›nt›lar› ile kar›flan Ogurlar, Bulgarlar› meydana getirdiler. Büyük Bulgarya
Devleti’nin y›k›lmas›ndan sonra Tuna, ‹til (Volga) ve Kafkaslarda üç ayr› Bulgar
toplulu¤u do¤du. Bir k›sm› H›ristiyan, di¤er bir k›sm› ‹slam dinlerine girdiler. Bu
arada özellikle vurgulanmas› gereken bir baflka Türk kökenli topluluk ise, Sabar-
lard›r. Onlar Bat› Sibirya’dan kopup gelerek Kafkaslarda yaklafl›k bir yüzy›l hâkim
oldular. Bizans kaynaklar›nda, Sabarlar›n teknolojik bak›mdan geliflmifl olduklar›n-
dan bahsedilmektedir. Ayr›ca 520’li y›llarda ‹ncil’in Türkçeye tercüme edildi¤i bile
rivayet edilmektedir. Üç yüz y›ll›k bir ömre sahip Hazar Ka¤anl›¤›, farkl› dinlere ta-
n›d›¤› genifl hoflgörü ile tan›nm›flt›r. Hazarlar zaman›n iki büyük imparatorlu¤u
olan Bizans ve ‹slam (Emevi ve Abbasi) imparatorluklar›n› Kafkaslarda baflar› ile
durdurmufllard›. 860’larda Peçenekler, yüzy›l sonra Uzlar (O¤uzlar), devam›nda da
Kuman-K›pçaklar, Orta Asya’n›n bozk›rlar›ndan koparak Do¤u Avrupa ve Balkan-
lara gelerek önemli tarihi roller oynad›lar.

Asya Hunlar›n›n sonunda oldu¤u gibi Gök-Türk ve Uygur dönemlerinde de
çok say›da Türk kökenli topluluk Kuzey Çin yönüne do¤ru göç etmifltir. Gittikleri
yerlerde (Kansu ve Ordos) önceleri küçük devletler kurdularsa da 50-100 y›ll›k bir
süreçte asimile olarak çinlilefltiler. Ancak, bu bölgelerde günümüze kadar onlar-
dan kalan baz› unsurlar vard›r.

Türk Ad› Hakk›nda
‹lkça¤lardan itibaren Türklerin çok say›da milletle temas etmeleri sonucunda Türk
ad› farkl› milletlerin kaynaklar›nda çeflitli flekillerde kaydedilmifltir. Türk ad› 542 y›-
l›nda tarih sahnesinde yer alan, Gök-Türk (Kök-Türk) Devleti’yle resmî bir kimlik
kazanm›flt›r. Asl›nda bu devletin ad› Gök-Türk de¤il, Türk idi ve bazen iki heceli
Türük fleklinde yaz›l›yordu. XIX. yüzy›l›n sonunda baz› Türkologlar›n kabul etti¤i
biçimiyle Gök-Türk kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. 
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Türk ad›n›n nas›l olup da yayg›nlaflarak günümüze ulaflt›¤›n› da k›saca aç›kla-
mak gerekir. Mo¤olistan’da kurulan Türk adl› devlet, k›sa zamanda bütün Orta As-
ya’y›, Kuzey Çin’i, hatta Tibet’i hâkimiyeti alt›na ald›. Arkas›ndan Kore’den Karade-
niz’e kadar Kafkaslar›n kuzeyi, hatta Kuzey Afganistan’› kendine ba¤lad›. Böylece
hem do¤u (Çin, Tibet, Kore) hem de bat› kaynaklar›nda (Bizans) Türk Devleti
ad›yla genifl yer edindi¤i gibi Orta Asya Türkiye olarak an›lmaya bafllad›.

Ba¤›ms›zl›¤› yaklafl›k iki yüz y›l süren Türk (Gök-Türk) Devleti, 745 y›l›nda y›-
k›larak tarih sahnesinden çekildi. Devletin topraklar›n›n do¤u kanad›nda Uygur
Devleti, Dokuz O¤uz boylar›n›n üzerinde hâkim olarak idareyi sürdürdü. Bat›
Gök-Türk topraklar›nda ise önce çeflitli boy federasyonlar› Türgifl (Türkifl/Türkler)
ad›n› alarak varl›klar›n› devam ettirdiler. 766 tarihinde Türgifl siyasi birli¤i ortadan
kalk›nca O¤uzlar (kabileler) olarak Tanr› Da¤lar›, Çu ve Yedisu havzas›ndan S›r
Derya (Seyhun) boyu üzerinden Mang›fllak’a ve hatta ‹til’e kadar da¤›n›k halde ya-
flad›lar. O¤uz ad› bu dönemde ön plana ç›ksa da Türk kimliklerinden dolay› ‹slam
kaynaklar›nda Türkmen, Rus kaynaklar›nda Tork ad›yla an›lmaya bafllad›lar.

Bundan sonra kurulacak olan Selçuklu Devleti baflta olmak üzere di¤er bütün
Müslüman Türk devletleri farkl› adlarla adland›r›lsalar da kimlik özelliklerini koru-
dular. Osmanl› ‹mparatorlu¤u üç k›tada yay›ld›¤›nda Bat›l›lar taraf›ndan “Türk
Devleti” ad›yla bahsediliyordu. Ayn› flekilde önce M›s›r, sonra Anadolu “Türkiye”
olarak adland›r›ld›.

Böylesine zengin ve genifl bir tarihe sahip olan Türklerin, ayr›ca çok eski bir
millet oluflu tarihçileri Türk ad›n› çok eski tarihî kaynaklarda aramaya sevk etmifl-
tir. Herodotos’un M.Ö. V. yüzy›lda do¤u kavimleri aras›nda zikretti¤i Targitalar›n
Türk isminin ilk flekli olabilece¤i ileri sürülmüfltür. ‹skit topraklar›nda oturduklar›
söylenen Tyrkaeler, Tevrat’ta ad› geçen Yafes’in torunu Togharma, eski Hind kay-
naklar›nda bildirilen Turukhalar, Thraklar ve hatta Troyal›lar›n Türk ad›n› ilk defa
tafl›yan kavimler olduklar› san›lm›fllard›r. 

‹slâm kaynaklar›nda bildirilen ‹ran Zend-Avesta rivayetleri içerisinde hükümdar
Feridun’un o¤lu Turac (Tur-Turan) ve Yafes’in torunu Türk’ten türeyen neslin de
Türk ad›n› ilk tafl›yan kavim oldu¤u düflünülmüfltür. Di¤er yandan o dönemlerde
‹ran-Turan mücadelelerinde zikredilen Afrasyab’›n (Tonga Alp Er) bir Türk baflbu-
¤u oldu¤u tahmin edilmektedir. 

Türkçede cins ismi olarak eskiden beri mevcut oldu¤u bilinen Türk kelimesi-
nin Altayl› (Seyhun nehri kuzeyi) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers
metninde ve daha sonra yine 515 hadiseleri dolay›s›yla Türk Hun (kuvvetli Hun)
tabirinde kullan›ld›¤› bilinmektedir. Türk ad›na kaynaklarda çeflitli anlamlar veril-
mesine ra¤men, “güç” anlam›na geldi¤i anlafl›lm›flt›r. Resmî devlet ad› olarak ilk
defa Gök-Türk Devleti taraf›ndan kullan›lan Türk kelimesinin bundan önce Törük
veya Türük flekilleriyle kullan›ld›¤› ve daha sonra Türk haline dönüfltü¤ü kabul
edilmektedir. 

Türkiye ve Türk Yurdu
Türkiye tabiri ise daha VI. yüzy›lda Bizansl›lar taraf›ndan Orta Asya için kullan›l›-
yordu. Yine onlar IX. ve X. yüzy›llarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan sa-
haya da Türkiye ad›n› vermifllerdi. XI-XII. yüzy›llarda M›s›r ve Suriye’ye Türkiye
denirdi. Anadolu ise XII. yüzy›ldan itibaren Türkiye olarak tan›nmaya bafllam›flt›r.

Günümüzde Balkanlardan Çin Seddi’ne kadar uzanan çok genifl bir sahada ya-
flayan Türklere ça¤lar boyu flüphesiz birçok bölge yurtluk yapm›flt›r. Bunun günü-
müzde saha adlar› olarak yans›malar› do¤udan bat›ya flöyledir: Yakutistan, Güney
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Sibirya-Altaylar, Mo¤olistan, Kansu-Ordos, Do¤u Türkistan, Bat› Türkistan, Kuzey
Afganistan, Horasan, Kafkaslar ve Azerbaycan, Musul-Kerkük, Halep civar›, Ana-
dolu, Balkanlar, K›r›m ve Kazan. Sayd›¤›m›z bölgelerdeki Türkler, binlerce y›l›n
hadiseleri neticesinde günümüzde hâlâ söz konusu bölgelerde varl›klar›n› devam
ettirme baflar›s›n› göstermektedirler. 

Genel olarak Orta Asya dört bin y›l, Anadolu bin y›l Türklere vatan vazifesi gör-
mekle beraber en eski Türk ana yurdu üzerinde çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Ya-
z›n›n mevcut olmad›¤› zamanlarda arkeolojik ve antropolojik araflt›rmalar bilim
adamlar›na yön vermektedir. Dolay›s›yla yap›lan arkeolojik kaz› neticeleri Türkle-
rin en eski ana yurdu konusunda baz› ipuçlar›n› ortaya ç›karm›flt›r. 

Türk ad›n›n anlam› ve Türkiye tabirinin de¤iflik dönemlerdeki kullan›m› hakk›nda ‹bra-
him Kafeso¤lu’nun Türk Milli Kültürü (‹stanbul, 1997) kitab›nda ayr›nt›l› bilgiler bula-
bilirsiniz.

ASYA HUN ‹MPARATORLU⁄U (M.Ö. 221- M.S. 439) 
Türklerin kurdu¤u ilk devlet olan Asya Hun ‹mparatorlu¤u ayn› zamanda Orta As-
ya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorlu¤udur. Hunlar›n tarih sahnesine ç›k›fllar›-
n›n kesin tarihi belli olmamakla birlikte, efsanevi Çin kay›tlar›nda M.Ö. 2255’lere
kadar götürülmektedir. Bu dönemde Hunlar›n ad› kaynaklarda farkl› flekillerle ya-
z›lm›flt›r. Çin kaynaklar›nda, de¤iflik isimlerle geçen Hunlar, M.Ö. 318 y›l›nda bir
anlaflma dolay›s›yla Hun ad›n›n en çok bilinen Hsiung-nu flekli ilk defa kullan›l-
m›fl ve bu durum bir daha de¤iflmemifltir. Hsiung-nu kelimesinin Hun ad›n›n tam
karfl›l›¤› oldu¤u ise M.S. 311 tarihli So¤dça bir metinden anlafl›lm›flt›r.

Pek aç›k olmamakla birlikte, Hunlar›n atalar›na dair baz› belgeler mevcuttur.
Kaplumba¤a kabuklar› ve kemikler üzerine yaz›lan söz konusu yaz›larda Hunlar›n
atalar›n›n Çin’deki hanedanlarla iliflkilerine yer verilmektedir. Daha sonraki devir-
lerde de görüldü¤ü gibi, Ordos ve Kansu bölgeleri aras›ndaki alan, Hunlar›n atala-
r›n›n Çin’e ak›n yoludur. Bu ak›nlar neticesinde Çin’deki a¤aç saban kullanan ve
geliflmemifl Lung-shan kültürünün yerine Yang-shao kültürü ortaya ç›km›flt›r. Yang-
shao kültürü demirin kullan›m›, at›n evcillefltirilmesi, gök kültü gibi özellikleri do-
lay›s›yla bozk›r özellikleri tafl›maktad›r. Bu kültürün siyasi sahnede temsilcisi Cho-
u (M.Ö. 1122-255) Devleti’dir. Bozk›r özellikleri tafl›yan bu devlet zamanla çinlilefl-
mifltir. Di¤er taraftan Çin üzerine düzenlenen Hun ak›nlar› as›rlarca durmak bilme-
mifl, bu ak›nlar› durdurmak için M.Ö. 780’li y›llarda Çin Seddi’nin ilk temelleri at›l-
m›flt›r. Hunlarla savafllarda baflar›l› olamayan Çinliler, yüz y›l süren bir askeri re-
form yapm›fllar, ordular›n› Hun tarz›nda teflkilatland›rarak, e¤iterek ve silahland›-
rarak onlar› durdurmaya çal›flm›fllard›r. Nihayet, Ch’in hanedan›n›n imparatoru bü-
yük bir imar faaliyetine giriflerek M.Ö. 247-221 y›llar› aras›nda Çin Seddi’nin infla-
s›n› tamamlam›flt›r.

Ad› bilinen ilk Hun hükümdar› (fian-yü) Tou-man’d›r (M.Ö. 221-209). Onun
vaktinde Çinliler Hunlar› yenerek Kuzeybat› Çin’den ç›karm›fllard›r. Bu durum Or-
hun, Selenga, Onon ve Ongin gibi ›rmaklar›n havzalar›nda, yani Ötüken ve Mo¤o-
listan co¤rafyas›nda Hunlar›n nüfus olarak güçlenmelerine sebep olmufl, gelecek-
teki büyük imparatorlu¤un temeli at›lm›flt›r. 

Babas› ve üvey annesinin entrikalar›na ra¤men kendisine kurulan tuzaklardan
kurtulan Mo-tu (Mete/”Bahad›r”), M.Ö. 209’da Hun taht›na ç›km›fl, önce do¤uda
kendini tehdit eden Tung-hu’lar›, daha sonra güneydeki Yüe-chihlar› yenerek ra-
kipsiz oldu¤unu göstermifltir. Akabinde Kuzeybat› Çin’deki atalar›n›n eski toprak-
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lar›n› alarak devletini özellikle ekonomik aç›dan güçlendirmifltir. Bunun yan›nda
Orta Asya’da K›rg›zlar ve Ting-lingler gibi 26 boy ve devletçi¤i kendine ba¤layarak
devletini genifl bir imparatorluk haline getirmifltir. M.Ö. 199 y›l›nda kendisinden en
az dört kat büyük orduya sahip Çin imparatorunu kuflatarak, ona büyük bir tehli-
ke yaflatm›flt›r. Devletin s›n›rlar› Kore’den Aral Gölün’e, Baykal Gölü’nden Çin Sed-
di’ne ve Do¤u Türkistan’› içine alacak flekilde genifllemifltir. Tamam›n› iflgal edecek
gücü oldu¤u halde Çin’i ele geçirmemifl, ancak kendi ekonomisini güçlendirmek
maksad›yla Çin’i vergiye ba¤lam›flt›r. 

Orta Asya’n›n en büyük imparatorlu¤u haline gelen Asya Hun ‹mparatorlu¤u-
nun bu güçlü durumu M.Ö. 174 y›l›nda Mete’nin ölümünden sonra o¤lu Chi-yü
(M.Ö. 174-160) zaman›nda da devam etmifltir. Onun o¤lu Chün-ch’en (M.Ö. 160-
126) döneminin ilk yirmi y›l›nda Hun üstünlü¤ü sürmüfl, ancak daha sonra onun
ve di¤er devlet adamlar›n›n baflar›s›z yönetimi yüzünden ülkede huzursuzluklar
bafl göstermifltir. Buna Çinlilerin entrikalar› da eklenince savafl meydanlar›nda ye-
nilgiler birbirini takip etmifltir. Bu arada Çinliler Bat› Türkistan’›n di¤er halklar›yla
(Yüe-chihlar, Wu-sunlar) temasa geçmifller ve Hunlara karfl› ittifak yapm›fllard›.
Çin’e karfl› askeri üstünlüklerini M.Ö. 119 y›l›nda bir savaflta kaybeden Hunlar›n
mücadelesi durmad›; M.Ö. 56 y›l›na kadar ba¤›ms›zl›klar›n› korudular. D›flar›da
Çinlilere karfl› savaflt›klar› gibi, ülke içinde de onlar›n müttefikleri olan Wu-huan-
lar, Hsien-piler, Ting-lingler ve Wu-sunlarla mücadele ediyorlard›.

M.Ö. 56 y›l›nda tahta ç›kan Hun hükümdar› Ho-han-ye, ülkesi için tek kurtulufl
çaresinin Çin’deki Han hanedan›na ba¤lanmak oldu¤u düflüncesini tafl›d›¤›n› dev-
let meclisinde söyleyince büyük bir tart›flma ç›kt›. Ba¤›ms›zl›k taraftarlar› davalar›-
n› kaybedince hükümdar›n kardefli Chih-ch’i liderli¤inde Bat› Türkistan’a göç etti-
ler. Burada yerleflerek ayr› bir devlet kurdular ve M.Ö. 36’da üzerlerine gönderilen
kalabal›k Çin ordusuna kahramanca direndilerse de, ma¤lup olarak yok edildiler. 

Do¤uda kalan Hunlar ise Çin’in siyasi üstünlü¤ünü tan›yarak varl›klar›n› sürdü-
rüyorlard›. M.Ö. 8 y›l›nda Hun taht›na geçen Wu-chu-liou, Çin’e olan siyasi ba¤›m-
l›l›¤a son verdi. Devleti eski gücüne kavuflturma yönünde önemli ad›mlar att›. Ku-
zey Çin’i yerle bir eden ak›nlar düzenledi. Onun M.S. 13’te ölümü üzerine bafla ge-
çen kardefli ve di¤er hükümdarlar devrinde de güçlü durum devam etti.

Ancak, M.S. 46 y›l›nda Hun ülkesinde büyük bir k›tl›k ç›k›nca devlet yeniden
zay›flamaya yüz tuttu. Hun hükümdar› ekonomik destek için Çinlilerle anlaflmak
zorunda kald›. Wu-sunlarla Çinliler ortak harekât yap›nca Hun ülkesi kar›fl›kl›¤a
sürüklendi ve M.S. 48 y›l›nda kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayr›ld›.

Asya Hun hükümdar› Mo-tu (Mete) devrinde devletin s›n›rlar› nerelere ulaflm›flt›r?

‹kiye Bölünme: Kuzey ve Güney Hun Devletleri
Çin’e ba¤lanmay› reddeden Kuzey Hun Devleti, ba¤›ms›z bir flekilde varl›¤›n› sür-
dürüyordu. Ancak, ç›kan k›tl›klar yüzünden Kuzey Hunlar› ekonomik zorluklarla
karfl› karfl›ya kald›lar. Bunu bazen Çin’e karfl› ak›nlar düzenleyerek çözümlemeye
çal›flt›lar. Hükümdarlar› Wu-ta fianyü, M.S. 52’de bir ara Çin’in himayesini kabul etti
ise de, kendisinden sonra gelenler durumu toparlad›lar. Maveraünnehir’e kadar se-
fer düzenleyerek güçlerini ayakta tuttular; Semerkand kral›n›n o¤lunu rehin almay›
baflard›lar. Arkas›ndan Çin’deki Han ‹mparatorlu¤u’na karfl› harekete geçtiler. Onla-
r›n ak›nlar› karfl›s›nda bir fley yapamayan Çinliler bar›fl istemek zorunda kald›lar. 

Çinliler, Kuzey Hunlar›n› savafl meydanlar›nda yenemeyince do¤udaki Hsien-
pileri ve Ting-lingleri ayakland›rd›lar. Zor durumda kalan Kuzey Hunlar›n›n hü-
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M.Ö. 56 y›l›nda bafla geçen
Hun hükümdar› Ho-han-
ye’nin, devlet toplant›s›nda
ülkesindeki kötü durumdan
kurtulmak için tek çarenin
Çin’deki Han hanedan›na
ba¤lanmak oldu¤unu dile
getirmesi üzerine büyük bir
tart›flma ortaya ç›kt›.
Ba¤›ms›zl›k taraftarlar›,
Chih-ch’i liderli¤inde Bat›
Türkistan’a göç ederek
orada ayr› bir devlet
kurdularsa da, üzerlerine
gönderilen kalabal›k Çin
ordusu karfl›s›nda yenildiler
ve tarih sahnesinden
çekildiler (M.Ö. 36).
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kümdar› savafl meydan›nda ölünce 58’den fazla kabile Çin’e s›¤›narak onlara itaat
etti. M.S. 73’ten sonra Çinliler ve Güney Hunlar› ortaklafla Kuzey Hunlar›na sald›-
r›p bozguna u¤ratt›lar. Böylece çöken Kuzey Hun Devleti M.S. 93 y›l›nda tamamen
tarihe kar›flt›. Halk›n›n ço¤unlu¤u bat›ya do¤ru kayarken, onlar›n topraklar›n› do-
¤udan gelen Hsien-piler iflgal etti.

M.S. 48’de Çin’e ba¤lanan Güney Hun Devleti, ilk zamanlar›nda silik bir vazi-
yette idi. Çinliler daha çok Kuzey Hunlar› ile u¤raflt›¤› için arada kalm›fllar ve Çin-
lilerle iflbirli¤i yapm›fllard›. Kuzeydeki devlet y›k›l›nca seslerini duyurmaya bafllad›-
lar. Çin’e karfl› baz› ak›nlar düzenleseler de genelde onlar›n hâkimiyeti alt›nda ya-
flamak zorunda kald›lar. M.S. 303 y›l›na kadar varl›klar›n› bu flekilde sürdürebildi-
ler. Baz› kuvvetli Hun boylar› Kuzey Han, ‹lk Chao, Son Chao, Kuzey Liang ve
Hsia gibi küçük Hun devletlerini kurarak M.S. 439 y›l›na kadar varl›klar›n› devam
ettirdiler.

Hunlarda Sosyal ve Kültürel Yap› 
Hunlar çocuklar›n› daha küçük yafllarda binicili¤e al›flt›r›rlard›. Gençlik ça¤›na gel-
diklerinde mükemmel binici olurlard›. Atl› savafl usullerini Hunlar çok iyi uygulu-
yorlard›. Sahte geri çekilme esas›na dayal› bir savafl taktikleri vard› ki, onun saye-
sinde kendilerinden üstün ordular› çember içine alarak ma¤lup ederlerdi. Hunlar
savafl için dolunay vaktini beklerlerdi.

Hunlar›n sadece hayvanc›l›kla u¤raflmad›klar›, tar›m da yapt›klar› bilinmektedir.
Son yap›lan arkeolojik kaz›larda Altay Da¤lar›’ndaki Çul›flman Irma¤› bölgesinde
sulama kanallar› gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. Orhun ve Selenga ›rmaklar› havalisinde
yap›lan kaz›larda ise sabanlar, oraklar ve tar›m ürünlerini ö¤ütmede kullan›lan de-
¤irmen tafllar› ele geçmifltir. 

Asya Hunlar›na ait yaz›l› Türkçe metinler mevcut olmasa da, Çin kaynaklar›nda
kaydedilmifl, Hun dilinden kalma baz› kelimeler vard›r. Bunlar Ching-lu (k›l›ç) ve
Ch’eng-li ku-t’u (tanr› kutu) gibi sözcüklerdir. 

Çin kaynaklar›nda, Hunlara ait müzikle ilgili bilgilerden de söz edilmektedir.
Dokuz delikten oluflan Pi-li adl› saz›n cenaze törenlerinde kullan›ld›¤› anlat›l›r. Hu-
chia ise yukar›s› dar, afla¤›s› k›sa ve genifl bir alet olup melankolik havalar çal›n›r-
d›. Pi-pa ise at üzerinde çal›nan telli bir müzik aletiydi.

Paz›r›k, Tuyehta ve Noin-ula benzeri çok önemli arkeolojik merkezlerde ele ge-
çen Hunlardan kalma eserler günümüzde Petersburg’da Hermitaj Müzesi’nde ser-
gilenmektedir. Buluntular hal›, keçe örtü, at koflum tak›mlar›, çeflitli silahlar, elbi-
seler, kemer tokalar› ve demirden üretilmifl ev eflyalar›d›r. Bunlar›n üzerindeki de-
senler ve süslemeler bozk›r hayvan üslubunu meydana getirmektedir. A¤aç oyma-
lardan yap›lan at yular tak›mlar›ndaki yanak süsleri dikkat çekmektedir. At eyerle-
rindeki süslemeler de do¤adaki hayvan mücadelelerini yans›t›r. Hun öncesi döne-
me ait Paz›r›k hal›s› dünya tarihinin ilk dü¤ümlü hal›s› kabul edilmektedir.

Hunlar devri hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri Bahaeddin Ögel’in, Büyük Hun ‹mparatorlu¤u
Tarihi (Ankara, 1982) adl› eserinde bulabilirsiniz.

AK HUN DEVLET‹ (367-557) 
Ak Hunlar, tarih kaynaklar›nda Eftalitler olarak da bilinirler. M.S. 350’li y›llardan
sonra Juan-juan Devleti’ne ba¤l› Hun kal›nt›s› Uar ve Hun adl› iki Türk kabile gru-
bu Altaylar havalisindeki yerlerini terk ederek Güney Kazakistan bölgesine geldi.
Burada yaflayan daha önceden gelmifl olan Hun kitlelerini Avrupa’ya ittiler. Daha

8 Orta Asya Türk  Tar ih i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



sonra güneye yönelerek Afganistan’›n Toharistan civar›na geldiler (367). Daha son-
ra Maveraünnehir ve Çu havalisini ele geçirdiler. Arkas›ndan hâkimiyetlerini Hazar
Denizi do¤usu ve güneyine kadar genifllettiler. Onlar›n ilk hücumlar› neticesinde
Sasanî ‹mparatorlu¤u büyük sars›nt› yaflad› ise de, daha sonra iki ülke aras›nda ba-
r›fl yap›ld›. 

359 y›l›nda Amid’i (Diyarbak›r) kuflatan ‹ran ordular›n›n yan›nda yard›mc› ola-
rak Ak Hun kuvvetleri de bulunmufltu. 420 y›l›ndan sonra Ak Hun-Sasanî iliflkileri
yeniden bozuldu. Ak Hunlar›n Eftal (Abdel) hanedan›ndan Kün-han, ‹ran’›n iç ifl-
lerine kar›flarak nüfuzu alt›na ald›¤› veliaht Firuz’u Sasanî hükümdar› yapt› (459).
Daha sonra Kuzey Hindistan istikametine yönelip, Gupta Devleti’ni da¤›tt› (470
dolaylar›). Ancak, Sasanî Devleti üzerine Ak Hun bask›s› durmuyordu. 484 y›l›nda
Ceyhun Nehri k›y›lar›nda ma¤lup edilen Sasanîlerin Herat bölgesi Ak Hunlar›n eli-
ne geçmiflti. Bundan sonraki devirlerde Sasanîlerin iç ifllerine kar›flan Ak Hunlar,
fiah Kubad’›n yeniden tahta ç›kmas›n› sa¤lad›lar. 

Hoten, Kuça, Aksu ve Kaflgar taraflar› da Ak Hunlar›n eline geçmiflti. Kabil’de
oturan Tegin unvanl› Toramana ad›ndaki kumandan taraf›ndan bütün kuzey Hin-
distan zapt edilmiflti. Ak Hun Toramana’n›n o¤lu Mihiragula ordusunda sürekli ye-
di yüz savafl fili bulunduruyordu. Kuvvetli oluflundan dolay› Mihiragula (515-545)
en büyük Ak Hun hükümdar› görünmektedir. 

‹pek Yolu’nu elinde tutan Ak Hun Devleti’nin topraklar›nda do¤uda Gök-Türk-
lerin, bat›da ise ‹ranl›lar›n gözü vard›. Her iki devletin ortak hareketi neticesinde,
557 y›l›nda Ak Hun Devleti y›k›ld›. Topraklar›n›n büyük bir k›sm› ve ‹pek Yolu
Gök-Türklerin eline geçerken, di¤er k›sm› ‹ran hükümdar› Anûflirvân’a ba¤land›. 

Afganistan’da bulunan Ak Hun hükümdar› Hakan unvan›n› tafl›yor, Kuzey Hin-
distan’a uzanan bölgeyi idare eden prenslerine ise Tegin unvan› veriliyordu. 520
y›l›nda Ak Hun hükümdar›n›n Bedehflan’daki yazl›k merkezini ziyaret eden ünlü
Budist rahip Sung Yün, Ak Hunlar›n flehirlerde oturmad›klar›n›, merkezlerinin sey-
yar bir karargâh oldu¤unu, su ve otlak aramak için yer de¤ifltirdiklerini, yaz›n se-
rin yerlere, k›fl›n ›l›man bölgelere göç ettiklerini, hükümdar çad›r›n›n duvarlar›na
yünlü hal›lar serildi¤ini ve hükümdar›n ipekten ifllemeli bir elbise giydi¤ini yaz-
m›flt›r.

Çin’den ç›karak Akdeniz dünyas›na kadar ulaflan ‹pek Yolu’nun en önemli ke-
simi Ak Hun Devleti topraklar›ndayd›. Baz› kaynaklara göre Ak Hunlar keçeden
yap›lm›fl veya ipekten elbiseler giyiyorlar, çad›rlarda oturuyorlard›. Ak Hunlar ya-
flad›klar› co¤rafi mevki bak›m›ndan Budist ve eski ‹ran sanatlar›ndan etkilenmifller-
di. Ak Hun sikkelerinde inci dizisi motiflere, insan portrelerine ve ay-y›ld›z gibi tas-
virlere rastlan›r.

Ak Hunlar›n merkezini ziyaret eden Budist rahipten neler ö¤renmekteyiz?

TABGAÇ DEVLET‹ (385-550) 
Hunlar›n y›k›lmas›ndan sonra Çin’e giden Türklerin kurdu¤u devletlerden biri de
Tabgaç Devleti’dir. Tabgaçlar, 250’li y›llardan sonra Çin Seddi’nin kuzeyinden, gü-
neye indiler. IV. yüzy›l bafl›nda Tai (P’ing-ch’eng) flehri merkez olmak üzere siya-
si bir güç haline geldiler. Tabgaç hükümdar› Kuei (386-409) Hsien-pilerin bir kabi-
lesi olan Mu-junglar› ma¤lup ederek büyük miktarda toprak ele geçirdi. Bu s›ralar-
da kuzeyde Juan-juan Devleti oldukça güçlenmiflti. Tabgaçlar, onlarla yapt›klar›
150 y›l kadar süren mücadeleden galip ç›kt›lar ve bugünkü ‹ç Mo¤olistan’a da hâ-
kim oldular. Bat›ya do¤ru geniflleyerek Hunlar›n eski komflusu Wu-sun Devleti
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baflta olmak üzere Yüeh-pan, Kaflgar, Kuça ve Turfan gibi merkezleri kendilerine
ba¤lad›lar. 

460 y›l›na kadar hâkimiyet sahas›n› geniflleten ve Güney Çin’de de baz› bölge-
lere hâkim olan Tabgaç Devleti, bir yandan Çinlilerin gittikçe daha fazla miktarda
devlet memuriyetlerine getirilmesi, di¤er yandan Budizm ve Konfüçyanizmin etki-
si ile çinlileflmeye bafllam›flt›r. Tabgaç Devleti’nin idari kadrosunun gittikçe çinlilefl-
mesi sonucunda millî varl›¤›n› korumak isteyen halk içinde birçok isyanlar ortaya
ç›km›fl, bu isyanlar bir yandan fliddetle bast›r›l›rken öbür yandan da ileride daha
fliddetli bir bozulmay› getiren kararlar al›nm›flt›r. ‹syan ve iç kar›fl›kl›klar sonucun-
da Tabgaç Devleti, 534 y›l›nda ikiye ayr›lm›flt›r. Do¤udaki topraklarda daha sonra
çinlileflen Kuzey Ch’i sülâlesi (550-577), millî benli¤ini korumak isteyen bat›daki
topraklarda da Chou sülâlesi (557-581) kurulmufltur. 

Tabgaçlar›n örf âdet ve geleneklerinin ço¤u, kendilerinden önceki ve sonraki
Türk boylar›n›n kültürü ile benzer özellikler gösterir. Dinî inançlar› hakk›nda veri-
len bilgilere göre Tabgaçlarda ma¤ara, da¤ ve orman kültleri bulunuyordu. Di¤er
Türk boylar›nda oldu¤u gibi kurttan türeme ve göç efsaneleri, Tabgaçlar aras›nda
da anlat›l›yordu. ‹badetlerini tafltan binalar içinde gerçeklefltiriyorlard›. Atalar›, ha-
kanlar›n›n soyu, Gök ve Yer’in kutsal ruhlar› için kurban keserler ve kutsal sayd›k-
lar› kay›n a¤açlar›n› dikerlerdi. Bu kay›n a¤açlar› büyüdü¤ünde kutsal ormanlar
meydana gelece¤ine inan›rlard›. Budistleflme ile birlikte bu gelenekler unutulmufltur.

Tabgaçlar hakk›nda daha fazla bilgiyi W. Eberhard’›n Çin Tarihi (Ankara, 1987) adl› ese-
rinde bulabilirsiniz. 

Tabgaçlar nas›l çinlileflti?

GÖK-TÜRK DEVLETLER‹ 

I. Gök-Türk Devleti (552-582) 
Tarihte Türk ad›n› resmî devlet ismi olarak ilk defa kullanan Gök-Türkler, ba¤›m-
s›zl›klar›n› kazanmadan önce Mo¤ol as›ll› Juan-juanlara ba¤l› idiler. O s›rada Altay
Da¤lar›’n›n güney eteklerinde yaflayan Gök-Türkler demir üretiyorlard›. Gök-Türk-
lerin kesin olarak tarih sahnesine ç›k›fllar›ndan önceki dönemlerine ait bilgiler ef-
sane ve rivayetlerle kar›fl›kt›r. Çin kaynaklar›ndan ve arkeolojik kaz›lardan anlafl›l-
d›¤›na göre Gök-Türklerin kökeni Altay Da¤lar›’n›n kuzey bölgelerine dayanmak-
ta, Hunlar›n kuzey kolundan geldikleri ifade edilmektedir. 

542 y›l› civar›nda Kuzey Çin’e ak›n yapabilecek kadar güçlenen Gök-Türkler,
giderek siyasi durumlar›n› da kuvvetlendirdiler ve 545 y›l›nda Çin’deki Bat› We-
i devletiyle ilk resmî iliflkiyi kurdular. Arkas›ndan reisleri Bum›n liderli¤inde Töles
boylar›n› kendilerine ba¤layarak askerî aç›dan ve nüfus bak›m›ndan güçlerini ar-
t›rd›lar. Böylelikle kendine güveni artan Bum›n, tâbi oldu¤u Juan-juan hükümdar›-
n›n k›z›yla evlenmek istediyse de, teklifi hakaret edilmek suretiyle reddedildi. Bu-
nun üzerine ani bir kararla Juan-juanlara hücum eden Bum›n, çok k›sa zamanda
onlar›n devletini y›karak yerine Gök-Türk Devleti’ni kurdu (552). ‹l Ka¤an unva-
n›n› alan Bum›n, devletin ilk hükümdar› oldu ve kuruluflun ilk y›l›nda öldü. Yeri-
ne büyük o¤lu Kara Ka¤an, Gök-Türk taht›na geçti ise de, onun da hükümdarl›¤›
uzun sürmedi. 553 y›l›nda ölmesi üzerine, kardefli Mukan Gök-Türk taht›na oturdu. 

Yaklafl›k yirmi y›l ka¤anl›k yapan Mukan zaman›nda Gök-Türk Devleti, her yö-
nüyle çok parlak bir dönem yaflad›. Kore’den Karadeniz’e kadar uzanan sahada
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yaflayan bütün Töles ve di¤er Türk boylar›n›, kuzeyde K›rg›z Türklerini ve yaban-
c› kavimleri devlete ba¤lad›. Gök-Türk Devleti k›sa zamanda dünyan›n en güçlü
devleti oldu. 557 y›l›nda Ak Hun (Eftalit) devletini y›karak ‹pek Yolu’na hâkim ol-
dular. Bat› taraf›ndaki fetihler Mukan Ka¤an’›n amcas› ‹stemi Yabgu kumandas›n-
daki ordular taraf›ndan yap›l›yordu. Bu arada, kuzey Çin’de bulunan Chou ve Ch’i
devletleri üzerinde a¤›r bir bask› kuruldu. Mukan Ka¤an her iki devletten de ken-
di milleti menfaati do¤rultusunda faydalanmay› bildi. 

Mukan Ka¤an, bütün Gök-Türk Devleti’nin hükümdar› olmakla beraber, daha
çok devletin do¤u k›sm›yla ilgileniyor, bat› k›sm›n› ise devletin kuruluflundan be-
ri, Tanr› Da¤lar›’n›n kuzeyindeki Akta¤’da oturan ‹stemi idare ediyordu. Yabgu un-
van›n› tafl›yan ‹stemi’nin bütün icraat› do¤udaki ka¤anl›k ad›na idi. ‹stemi Yabgu,
kendisine karfl› düflmanca tutum tak›nan Sasanî hükümdar› Anûflirvan’a karfl› Bi-
zans ‹mparatorlu¤u ile temasa geçti. 567 y›l›nda ‹stanbul’a bir elçi heyeti gönder-
di. Bu elçilik heyeti, tarihte Orta Asya’dan ‹stanbul’a gönderilenlerin ilki idi. Buna
karfl›l›k Bizansl›lar da ‹stemi Yabgu’nun merkezine elçi gönderdiler. Türk-Bizans
ittifak›, Sasanî ‹mparatorlu¤u’nu zor durumda b›rakm›fl ve daha sonralar› ‹slam
kuvvetlerinin ‹ran’› fethetmelerini kolaylaflt›rm›flt›r. 

Tibet’in do¤usunda yaflayan ve o devirde önemli bir askerî güç olan T’u-yü-hun
kavmi de Gök-Türk ordular›na boyun e¤di. Art›k, tamamen bir cihan devleti hali-
ne gelen Gök-Türk Devleti 572 y›l›nda büyük ka¤an›n› kaybetti. Mukan Ka¤an’›n
ölümü üzerine, kardefli Taspar, ka¤an oldu. Her bak›mdan çok geliflmifl ve kuvvet-
li bir devletin bafl›na geçen Taspar, fazla büyüyen devleti yeniden teflkilâtland›rd›;
küçük ka¤anl›klar ihdas ederek devletin muhtelif k›s›mlar›n› o¤ul ve ye¤enlerine
verdi. Bu flekilde kendisi ka¤anlar ka¤an›, yani Büyük Ka¤an oldu. 

Taspar Ka¤an da a¤abeyi Mukan gibi Çin devletleri üzerindeki bask› politikas›-
n› sürdürdü. Bu esnada her iki Çin devleti de Gök-Türklerle yak›nlaflabilmek için
birbirleriyle yar›fl ediyorlard›. Ancak, Taspar Ka¤an, Türklerin yap›s›na hiç uyma-
yan Budizm’e meyletti ve merkezi Ötüken’de bir Buda mabedi infla ettirdi. Di¤er
taraftan Kuzey Çin’deki devletlere karfl› yanl›fl politika izlemesi yüzünden devletin
itibar› sars›ld›. Önce destekledi¤i bir Çinli prensi daha sonra bir tuzakla düflmanla-
r›na yakalatt›. 581 y›l›nda hastaland›¤› zaman, Türk gelene¤ine uymayan bir vera-
set flekliyle Gök-Türk taht›na, a¤abeyi Mukan’›n, annesi Türk olmayan o¤lu Ta-lo-
pien’i aday gösterdi. Ayn› y›l öldü¤ünde, Ta-lo-pien ka¤an olarak benimsenmedi.
Devlet meclisinde yap›lan uzun müzakereler sonucunda Kara Ka¤an’›n o¤lu Iflba-
ra’n›n tahta geçmesi kabul edildi. 

Bu hükümdarl›k tart›flmalar› s›ras›nda I. Gök-Türk Devleti sars›ld›. Devletin ile-
ri gelenleri aras›nda derin ayr›l›klar ortaya ç›kt›. Bat› taraf›n› babas› ‹stemi’den son-
ra idare etmeye bafllayan Tardu, meydana gelen anlaflmazl›klardan ilk faydalanan
kifli oldu. Tardu, Çinlilerin kurt bafll› sancak göndererek tahrik etmesi sonucu, 582
y›l›nda Bat› Gök-Türk Devleti’nin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Bu hadise ile I. Gök-Türk
Devleti sona erdi ve Gök-Türk Devleti Bat› ve Do¤u olmak üzere ikiye ayr›ld›. 

I. Gök-Türk Devleti ka¤an› Mukan, Çin’e karfl› nas›l bir politika izlemifltir?
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Mukan Ka¤an zaman›nda
Gök-Türk Devleti parlak bir
dönem yaflad›. Do¤uda
Kore’den bat›da Karadeniz’e
kadar uzanan sahada
yaflayan bütün Töles ve
di¤er Türk boylar›, kuzeyde
K›rg›z Türkleri ve yabanc›
kavimler devlete ba¤land›.
Gök-Türk Devleti k›sa
zamanda dünyan›n en güçlü
devleti durumuna geldi.
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Do¤u Gök-Türk Devleti (582-630) 
582 y›l›nda I. Gök-Türk Devleti ikiye ayr›ld›ktan sonra Iflbara, Do¤u Gök-Türk
Devleti’ni idare etmeye devam etti. Çin entrikalar›n›n ard› arkas› kesilmedi¤i için
hanedana mensup di¤er baz› teginler de baflkald›rm›fllard›. Zor durumda kalan Ifl-
bara, Çin’den yard›m almak suretiyle ka¤anl›¤›n› koruyabildi. Ancak, 585 y›l›nda
Çin’deki Suei hanedan›n›n siyasi üstünlü¤ünü kabul etmek zorunda kald›. Onun
587’de ölümü üzerine kardefli Baga, ka¤an oldu. Bir sene ka¤anl›k yapan Baga,
588 y›l›nda bir savafl esnas›nda vurularak öldü. Iflbara’n›n o¤lu Tou-lan, ka¤an ola-
rak tahta geçti. 

593 y›l›nda bafl kald›ran Tou-lan Ka¤an’› Çinliler, yine bir baflka Gök-Türk
prensini kullanmak suretiyle zay›flatt›lar. Ayr›ca Töles boylar›n› da isyana teflvik et-
tiler. Ç›kan isyanlar sonunda Tou-lan Ka¤an öldürüldü (601). Bir süre için, Do¤u
Gök-Türk Devleti’ni Bat› Gök-Türk ka¤an› Tardu yönetti. Ancak, Çinliler, hayvan-
lar›n› ve askerlerini zehirlemek suretiyle onun gücünü zay›flatt›lar. Bu s›rada orta-
ya ç›kan Töles boylar›n›n isyan› sonucu Tardu denetimi tamamen kaybetti ve T’u-
yü-hunlara s›¤›nmak zorunda kald› (603). Bu olaydan sonra Tardu tarih sahnesin-
den çekildi. 

Ayn› y›lda Ch’i-min, Çinlilerin deste¤i ile Do¤u Gök-Türk taht›na geçti. Onun
baflkenti Ötüken de¤il, güneyde Çin s›n›r›na yak›n bir noktada idi. 609 y›l›na ka-
dar Suei hanedan›na ba¤l› olarak hükümdarl›k yapt›. Ad› geçen tarihte ölümü üze-
rine karakteri kendisine hiç benzemeyen o¤lu tahta geçti. Öncelikle devletin say-
g›nl›¤›n› kurtard›. Do¤u Gök-Türk Devleti’ni çok kuvvetlendirdi¤i gibi 615 y›l›nda
Çin imparatorunu Yen-men kalesinde kuflatt›. Daha sonra Çin tarihinin en parlak
devleti say›lan T’ang ‹mparatorlu¤u’nun kurulufluna yard›m etti. Babas›n›n aksine,
Çin’e hükmedercesine bir siyaset uygulad›. 619 y›l›nda, ölümünden sonra yerine
geçen kardeflleri Ch’u-lo (619-621) ve ‹l (Hsieh-li) (621-630) devirlerinde devlet
gücünü korudu. Ancak, 626 y›l›ndan sonra yeniden bafllayan Çin entrikalar›, 627
y›l›nda yaz mevsiminde kar ya¤mas› neticesinde ç›kan k›tl›k ve hanedandan olma-
yan boylar›n topluca isyan› devleti y›pratt›. Çin s›n›rlar›na yak›n bir yerde ava ç›-
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Eski Türklere ait
bir heykel ve
mezar abidesi
(Barl›k bozk›rlar›,
Tuva Özerk
Cumhuriyeti). Eski
Türkler atalar›n›n
ruhlar›na sayg›
göstermek
amac›yla belli
alanlara heykeller
ve balballar
dikerlerdi. 

Kaynak: V. N.
Basilov (ed.),
Nomads of
Eurasia, Seattle,
1989.

626 y›l›n› takiben yeniden
bafllayan Çin entrikalar›,
627 y›l›nda yaz mevsiminde
kar ya¤mas› neticesinde
ç›kan k›tl›k ve baz› boylar›n
topluca isyan› devleti
y›pratt›. Ayr›ca, Türk as›ll›
olmayan vezirler taraf›ndan
törenin bozulmas› da, Do¤u
Gök-Türk Devleti’nin
y›k›lmas›n› haz›rlad›.



kan ‹l Ka¤an, pusuya düflürüldü. Kendisi yan›na kaçt›¤› ye¤eni taraf›ndan Çinlile-
re teslim edildi ve böylece 630 y›l›nda Do¤u Gök-Türk devleti Çinliler taraf›ndan
ortadan kald›r›ld›. 

Do¤u Gök-Türk Devleti neden y›pran›p y›k›l›fla gitti?

Bat› Gök-Türk Devleti (582-630) 
582 y›l›nda do¤udaki büyük ka¤anl›k merkezinden ayr›l›p, ba¤›ms›z hüküm sür-
meye bafllayan Tardu, 603 y›l›na kadar ka¤anl›¤›n› devam ettirdi. Onun idaresinde
Kuzey Afganistan ve ‹ran’›n kuzey do¤usu Bat› Gök-Türk Devleti’ne ba¤land›. Da-
ha sonra ‹ran’daki taht mücadelelerine kar›flan Tardu, bu ülke içlerine gönderdi¤i
ordular sayesinde zaferler kazand›. 598 y›l›ndan sonra Do¤u Gök-Türk Devleti’ne
ve Çin’e yönelen Tardu, özellikle Çin hesab›na casusluk yapan T’u-li (ve daha son-
ra Ch’i-min) isyan›n›n bast›r›lmas›nda Do¤u Gök-Türk ka¤an› Tou-lan’a yard›m et-
miflti. Ancak, Çinliler, hayvan ve askerlerinin su içece¤i p›narlar› zehirlemek sure-
tiyle onu tuza¤a düflürdüler ve büyük bir darbe vurdular. Arkas›ndan Tardu, Töles
boylar›n›n isyan› neticesinde Tibet’in do¤usunda yaflayan T’u-yü-hunlara s›¤›nmak
zorunda kald› (603). 

Tardu’nun yerine Ch’u-lo (Tardu’nun torunu) geçti ise de, onun sert tutumu yü-
zünden Töles boylar›n›n bir k›sm› isyan etti. Ch’u-lo 612 y›l›nda Çin’e s›¤›nd›. Ora-
da Çinlilerin ad›na Korelilerin isyan›n› bast›rd›. Ancak, onun Çinliler hesab›na ka-
zand›¤› baflar›lar Do¤u Gök-Türk ka¤an› Shih-pi’nin nefretine sebep oldu. U¤run-
da mücadele etti¤i Çinlilerin ihanetine maruz kalarak, Shih-pi Ka¤an’a teslim edi-
lip öldürüldü. 
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VI. yüzy›lda ve
VII. yüzy›l
bafl›nda Gök-
Türk Ka¤anl›¤›. 

Kaynak: R.
Grousset, The
Empire of the
Steppes, New
Brunswick,
1970.



Ch’u-lo Ka¤an Çin’e gidince Tardu’nun di¤er torunlar›ndan She-kue-
i Ka¤an olmufltu. Onun ilk ifli da¤›n›k Türk boylar›n› bir araya getirmek oldu. Bat›
Gök-Türk Devleti’nin hem siyasi s›n›rlar›n›, hem de askerî gücünü dedesi Tardu
zaman›ndaki kadar büyüttü. She-kuei’in ölümünden sonra yerine küçük kardefli
T’ung Yabgu geçti. Kaynaklar›n özellikle çok zeki, cesur, taktikçi bir flahsiyet ola-
rak tan›mlad›¤› bu ka¤an›n ilk ifli ülkedeki bütün boylar› devlete itaat ettirmek ol-
du. Hindistan’›n Keflmir bölgesini idaresi alt›na ald›. ‹pek Yolu üzerindeki bütün
So¤d flehirleri onun ülkesine kat›ld›. 623 y›l›nda Bat› Gök-Türklerinin bir savaflta
Sasanîleri yenmesi ‹slâm dünyas›nda önemli tesirler b›rakt›. 630 y›l›na do¤ru ülke-
deki huzursuzluklar artmaya bafllad›. Bu y›lda amcas› Bagatur, T’ung Yabgu’yu öl-
dürdü ve yerine geçmek istedi. Ancak, devlet tam bu s›rada büyük bir kar›fl›kl›¤a
sürüklendi. Neticede Bat› Gök-Türk Devleti Çin’e ba¤l› birçok beyli¤e ayr›ld›. 

Gök-Türklerin Fetret Devri (630-681) 
630 y›l›nda her iki Gök-Türk Devleti de Çin esaretine girmifl bulunuyordu. Bu du-
rum Türklere çok a¤›r gelmifltir. VIII. yüzy›l›n bafl›nda yaz›lan Orhun yaz›tlar›nda
bu husus ac› bir flekilde vurgulanm›flt›r. Bu yaz›tlara göre Türklerin Çin esaretine
girmesinin üç sebebi vard›: 1. Çin entrikalar›, 2. Türk hükümdarlar›n›n baflar›s›z
idaresi, 3. Türk milletinin hükümdarlar›na itaatsizli¤i. 

Çinliler, 630 y›l›ndan sonra bir k›s›m Gök-Türk halk›n› kuzey eyaletlerine yer-
lefltirmek suretiyle idare etmeye çal›flt›lar. Gök-Türk ülkesini ise beyliklere parça-
layarak ellerinde tutuyorlard›. Çin hâkimiyetine karfl› birçok Türk beyi isyan etti.
Bunlar›n en önemlisi Çin saray›n› basmak isteyen Chie-shih-shuai’›n 639 y›l›ndaki
bafl kald›r›fl›d›r. Ad› geçen bey Çin saray›n› basarak veliahd› kaç›r›p, kendi ülkesi-
ne götürmeyi planlam›flt›. Ayr›ca kendisi gibi Gök-Türk hanedan›ndan biri olan
Ho-lo-hu’yu ka¤an yapacakt›. Ancak, havan›n aniden f›rt›naya dönüflmesi ve neh-
rin tafl›p önlerini kesmesi yüzünden bu giriflim baflar›s›z kald›. Bundan sonra 648
y›l›nda Altay Da¤lar›nda Ch’e-pi Tegin isyan ederek ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Ancak
Çinliler, yine çeflitli hileler çevirerek, onu tesirsiz hale getirdiler. Di¤er Türk boyla-
r›n› ona karfl› isyana teflvik ettiler. 

650 y›l›n› takiben Çinliler Orta Asya’y› ellerinde tutmak için yeni bir yol dene-
diler. Gök-Türk ülkesinde çeflitli askerî valilikler kurarak Türkleri idare etmeye
bafllad›lar. Bütün bunlara ra¤men Gök-Türkler aras›ndaki istiklal atefli gün geçtik-
çe art›yordu. 670’li y›llarda baz› Türk gruplar› güçlenmeye bafllad›. Ordos’ta isyan
ederek imkâns›zl›klar içinde savaflan Türk prensi Ni-shih-fu yenilerek, Çin baflken-
tine götürülüp orada idam edildi (679). Yine Gök-Türk soyundan A-shih-na Fu-ni-
en de elli üç arkadafl› ile birlikte öldürüldü (681). Bu arada Kutlug ve etraf›ndaki-
ler ba¤›ms›zl›k savafl›na giriflmifllerdi. Kutlug, Do¤u Gök-Türk Devleti’nin son hü-
kümdar› ‹l Ka¤an’›n neslinden geliyordu. O ve arkadafllar› ilk önce gizlice bir tefl-
kilat kurarak harekete geçtiler. Süratle yay›lan bu teflebbüse kat›lanlar›n say›s› k›sa
zamanda befl bini buldu. 681 y›l›ndan itibaren Çin eyaletlerine bask›nlara bafllan-
d›. 682 y›l›nda zafere ulafl›larak II. Gök-Türk Devleti kuruldu. Hapiste bulundu¤u
Çin’den kaç›p gelen Tonyukuk ise “Apa Tarkan” unvan›n› alarak onun en büyük
yard›mc›s› oldu. Onun görevi bütün askerî ve idari iflleri planlamakt›.

II. Gök-Türk Devleti (682 -745) 
Bundan sonra Kutlug, en büyük yard›mc›s› Tonyukuk ile birlikte giriflti¤i ba¤›ms›z-
l›k mücadelesinde Çinlilere ard arda darbeler indirerek, hem kendi gücünü art›rd›,
hem de di¤er Türk boylar›n› itaat alt›na ald›. Eski Gök-Türk Devleti yeniden can-
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land›. 682 y›l›nda Ötüken’de O¤uzlar yenilip devlete ba¤lan›nca Kutlug, “‹lterifl Ka-
¤an” ilân edilerek, II. Gök-Türk Devleti kurulmufl oldu. 

Yeni kurulan bu devletin ilk ifli Çin’den intikam almak oldu. Pekin’den Kan-
su’ya kadar uzanan bütün Kuzey Çin bölgelerine Türk ak›nlar› bafllad›. 682-87 y›l-
lar› aras›nda bu sahaya k›rk alt› sefer tertip edildi. Ayn› zamanda O¤uzlar›n ve Ki-
tanlar›n devlete ba¤l›l›¤› sa¤lamlaflt›r›ld›. 

692 y›l›nda ölen ‹lterifl Ka¤an’›n yerine kardefli Kapgan geçti. Faaliyetleri aç›s›n-
dan Türk tarihinin en büyük fatihlerinden biri olan Kapgan Ka¤an, tahtta kald›¤›
yirmi dört y›l içinde politikas›n›, sürekli Çin’i bask› alt›nda tutmak, Çin’de da¤›n›k
halde yaflayan esir Türkleri kurtarmak, Orta Asya’da yaflayan ne kadar Türk varsa
hepsini Gök-Türk devletine ba¤lamak fleklinde üç ana temel üzerine oturtmufltu. 

Kapgan, tahta geçiflinin arkas›ndan Çin’e ak›nlara bafllad›. 695 y›l›na kadar hem
do¤udaki Mo¤ol Kitanlar›, hem de Çin’deki T’ang ‹mparatorlu¤u’nu bask› alt›na al-
may› baflard›. Arkas›ndan 696-97 y›llar›nda K›rg›zlar› itaat alt›na ald›ktan sonra Tür-
gifllere yöneldi. Bu arada Gök-Türklerin isteklerini yerine getirmeyen Çin’e karfl›
büyük bir sefer düzenlendi. Türk ordular› fiantung ovas›na ve Yeflil Irma¤a (Yang-
ts’e) kadar uzand›. Savunma için sefere ç›kar›lan Çinli generaller korkular›ndan
Türk ordular›na yaklaflam›yor, sadece uzaktan seyrediyordu. Bu y›l›n sonuna do¤-
ru ülkenin bat› taraf›ndaki Türgifller tamamen Gök-Türk hâkimiyetine girdiler. 
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Harita 1.2

Orhon Yaz›tlar›
(Mo¤olistan) XIX.
yüzy›l›n sonunda
keflfolunmufl olup
Türk dilinde yaz›lm›fl
en eski
kaynaklardand›r.
Tonyukuk Yaz›t›’nda
II. Gök-Türk
Ka¤anl›¤›’n›n
komutan› ve devlet
adam› Tonyukuk’un
yapt›¤› ifller kendi
a¤z›ndan
anlat›lmaktad›r.
Di¤er iki yaz›ttan Kül
Tigin 732 y›l›nda,
Bilge Ka¤an yaz›t› ise
735 y›l›nda
dikilmifltir. Kül Tigin
ve Bilge Ka¤an
yaz›tlar›nda I. Gök-
Türk Ka¤anl›¤› genel
hatlar›yla
özetlendikten sonra,
esaret dönemi ve II.
Gök-Türk Ka¤anl›¤›
ayr›nt›l› olarak
anlat›lmaktad›r. 

Kaynak: A. Taflç›,
“Türklerin Kökenleri,”
Atlas Dergisi. 



Bundan sonra Bat› Türkistan’a yönelen Kapgan Ka¤an ve onun emrindeki Ton-
yukuk, Bilge ve Kül Tegin gibi kumandanlar idaresinde Türk ordusu 701 y›l›nda
Demir Kap›’ya (Temir Kap›g) ulaflt›. Ertesi sene Tangutlar ve baz› So¤d kolonileri
yenilerek boyun e¤dirildi. 709 y›l›na kadar uzak bölgelerdeki Basm›llar, Çikler ve
Azlar itaate al›nd›. ‹syan eden K›rg›zlar 710’da yeniden devlete ba¤land›. Ancak,
bundan sonra Kapgan Ka¤an’›n anlafl›lmaz sert tutumu yüzünden devlete ba¤l› bü-
tün boylar birer birer isyan etmeye bafllad›lar. Birçok Türk boyu Çin’e s›¤›nd›. Bu
isyanlarda Çin entrikalar›n›n büyük rolü vard›. Kapgan Ka¤an ve devletin di¤er ile-
ri gelenleri bu isyanlarla u¤raflmak zorunda kal›yorlar, düflmanlar› Çin ile mücade-
le etme f›rsat›n› bulam›yorlard›. Bu boy isyanlar›ndan birinin, Bay›rku isyan›n›n bas-
t›r›lmas›ndan sonra Ötüken’e geri dönerken yan›na fazla asker almayan Kapgan Ka-
¤an, Sö¤üt orman›ndan geçerken Bay›rkular›n sald›r›s›na u¤rad› ve öldürüldü. Ke-
sik bafl› orada bulunan bir Çinli casus taraf›ndan Çin baflkentine götürüldü (716). 

Onun yerini alan o¤lu ‹nel’in ka¤anl›¤› yetersiz bulunarak tahttan indirildi. Ye-
rine ‹lterifl’in o¤lu Bilge, ka¤an oldu. ‹lk ifl olarak, amcas› zaman›ndan beri devle-
tin bafl›na büyük dert açan boylar›n isyan›n› bast›rd›. Çok uzun mücadelelerden
sonra devletin birli¤i yeniden sa¤land›. Bunu baflard›ktan sonra Çinlilerle iyi geçin-
meye çal›flt› ve onlarla dostluk kurdu. Bilge’nin Çinlilerin etkisinde kalarak Budist-
leflme iste¤i, devlet meclisi taraf›ndan, Türklerin yap›s›na uymad›¤› gerekçesiyle
reddedildi (723). 

Ünlü devlet adam› Tonyukuk, 727 y›l› dolaylar›nda öldü. 726-27 y›llar›nda Türk
tarihinin en muhteflem abidelerinden biri olan Tonyukuk Yaz›t› dikildi. Yaz›t, Ton-
yukuk’un a¤z›ndan Gök-Türk devletinin yeniden kuruluflu, yap›lan mücadeleler,
Çin’in hilekârl›¤› ve Türk halk›n›n itaatsizli¤i gibi konular üzerinde durmaktad›r.
731 y›l›nda Kül Tegin ölünce a¤abeyi Bilge onun ad›na bir yaz›t› Orhun nehri ya-
k›n›na dikti. Bu yaz›tta da Kül Tegin’in mücadeleleri ve kazand›¤› baflar›lar Bilge
Ka¤an’›n a¤z›ndan anlat›lmaktad›r. Türk halk›n›n geçmiflin ac› olaylar›ndan ders al-
mas› isteniyordu. 734 y›l›nda ölen Bilge Ka¤an ad›na o¤lu taraf›ndan 735 y›l›nda
bir yaz›t dikildi. Bu yaz›tta da Kül Tegin gibi Türk halk›na ö¤ütler veriliyordu. 

Bilge Ka¤an’dan sonra devletin bafl›na geçen ka¤anlar yetersiz flahsiyetlerdi. K›-
sa zamanda devlet zaafa u¤rad›. 742 y›l›nda isyan eden Basm›l ve Uygurlar yapt›k-
lar› hücumla Gök-Türk Devleti’ni sarst›lar. Son Gök-Türk hükümdar›n›n sahip ol-
du¤u güç 745’te Uygurlar taraf›ndan da¤›t›ld›.

Kapgan Ka¤an’›n uygulad›¤› politikas›n›n esaslar› ne idi? 

Gök-Türklerin Sosyal Yap›s› 
Devlet kavram›n›n il ile ifade edildi¤i Gök-Türklerde en yüksek askerî ve idari
mevkide ka¤an bulunurdu. Hükümdar karfl›l›¤› olan ka¤an, devlet baflkan›, baflku-
mandan, meclis ve hükümet baflkan› idi. Ka¤an›n icraat›n› denetleyen bir devlet
meclisi olan toy mevcuttu. Bu meclis, gerekti¤inde ka¤anlar› taht›ndan indiriyor
veya ka¤an olan birini bu makama kabul etmeyebiliyordu. Ka¤an›n han›m› (ha-
tun) da devlet idaresinde söz sahibiydi. Gerekti¤inde ka¤an› kendi fikirleri do¤rul-
tusunda etkileyebiliyordu. Di¤er taraftan ayguc› (baflbakan), buyruk (bakan), üge
gibi hükümet üyeleri vard›. Asl›nda ka¤andan sonra ikinci büyük unvan yabgu
(kanat idarecisi)’dur. Daha sonra flad, tegin, ilteber, erkin ve tudun gibi unvanlar
s›ralanmaktad›r. Çin kaynaklar›na göre say›lar› 28’den fazla olan bu unvan ve ma-
kamlar, devletin içinde bulundu¤u duruma göre bazen farkl› görevleri yerine geti-
riyorlard›. 
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Bilge, ka¤an olduktan sonra
devletin bafl›na büyük dert
açan isyanlar› bast›rd› ve
devletin birli¤ini yeniden
sa¤lad›. Çinlilerle iyi
geçinmeye çal›flarak onlarla
dostluk kurdu. Budistleflme
yolundaki e¤ilimleri, devlet
meclisi taraf›ndan, Türklerin
yap›s›na uymayaca¤›
gerekçesiyle reddedildi
(723).
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Gök-Türk sosyal yap›s› aile, urug (aileler birli¤i), boy (ok), bodun (millet) ve il
(devlet) fleklinde birbirine s›k› s›k›ya ba¤l› halkalar halinde tezahür ediyordu. Gök-
Türkler, ça¤dafllar› olan devletlere göre çok farkl› hukuk sistemine sahiptiler. Ana-
yasa karfl›l›¤› olarak töre vard›. Sosyal düzen töreye ba¤l› kal›narak sa¤lan›yor ve
herhangi bir bunal›m yaflanm›yordu. Vatana ihanet, adam öldürmek, zina yapmak
ve h›rs›zl›k gibi a¤›r suçlar›n cezas› idamd›. 

Gök-Türk ekonomisi temelde hayvanc›l›¤a (at ve koyun) dayal›yd›. Tar›ma el-
veriflli bölgelerde ziraat geliflmiflti. Mesela Turfan ve civar›nda sebze ve meyvecili-
¤in çok ilerledi¤i tespit edilmifltir. 

Gök-Türk tarihinin en mühim özelliklerinden birisi, hiç flüphesiz, Orhun hava-
lisi baflta olmak üzere bütün Orta Asya’n›n de¤iflik yerlerinde Gök-Türk alfabesiy-
le yaz›lm›fl yüzlerce yaz›t b›rakm›fl olmalar›d›r. Arkeolojik kaz›lar ilerledikçe birçok
yeni yaz›t›n bulunaca¤› muhtemeldir. Bugünkü Avrupa milletlerinin ço¤unun he-
nüz yaz›y› tan›mad›¤› bir devirde Türklerin böyle kültür abidelerine sahip olmala-
r› epey dikkat çekicidir. 

Gök-Türk devletinde hanedan›n mensup oldu¤u A-shih-na’n›n d›fl›nda birçok
Türk boyu daha vard›. K›rg›z, Karluk, Uygur, Sir Tardufl, Bay›rku, O¤uz, Bugu,
Basm›l, ‹zgil, Az ve Türgifl gibi boylar bunlar›n en önemlileri idi. Asl›nda önceleri
Kerulen Irma¤›’ndan Karadeniz ve Kafkaslar›n kuzeyine kadar uzanan genifl saha-
da yaflayan bütün Türk boylar›n tamam› kaynaklarda Töles ad›yla geçmektedir.
Gök-Türk Devleti’nin do¤uda ve bat›da güçten düflmesi üzerine söz konusu boy
grubunun içinden baz›lar› güçlenerek ön plana ç›kt›lar ve 627 y›l›ndan sonra kay-
naklarda kendi özel adlar›yla an›lmaya bafllad›lar. 

Gök-Türklerde sosyal yap› nas›l belirmektedir?

Gök-Türkler hakk›nda daha fazla bilgiyi Ahmet Tafla¤›l’›n 3 ciltlik Gök-Türkler (Ankara,
2004) adl› eserinden ö¤renebilirsiniz. 
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Türk tarihinin genel özelliklerini aç›klamak. 

Türk tarihinin bilinen en eski devirlerinden XI.
yüzy›la kadar Türk kökenli topluluklar Mo¤olis-
tan’›n do¤usundaki Kerulen Irma¤›’ndan Tuna
boylar›na kadar çok genifl bir alanda hareket et-
mifllerdir. Türk tarihine ait kaynaklar›n ço¤u Türk
dilinde de¤il, komflu milletlerin dillerinde (Çin,
Fars, Arap, Grek, Latin ve Rus dillerinde) yaz›l-
m›flt›r. Ancak, eski Türk dilinin runik harflerle
yaz›l› yadigârlar› da bulunmaktad›r. Eski Türk
toplumunun sosyal sistemi içinde boy birimi ön
plana ç›kmaktad›r. Boylar›n toplumsal özellik
olarak tafl›d›¤› sosyal dayan›flma ve dinamizm,
bireylerine birlikte hareket etme arzusunu getir-
mifl, çok uzun mesafeleri çetin mücadelelerle afl-
malar›n› sa¤lam›flt›r. Türk ad› Gök-Türk Devle-
ti’yle resmi bir kimlik kazanm›flt›r. Türkiye tabiri
ise, VI. yüzy›lda Bizansl›lar taraf›ndan Orta Asya
için kullan›l›yordu. Yine onlar IX. ve X. yüzy›llar-
da Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan saha-
y› da Türkiye olarak an›yorlard›. XI-XII. yüzy›l-
larda M›s›r ve Suriye’ye Türkiye denirdi. Anado-
lu ise XII. yüzy›ldan itibaren Türkiye olarak ta-
n›nmaya bafllam›flt›r.

Büyük Hun ‹mparatorlu¤u ve Ak Hun Devleti’nin

tarihî önemini de¤erlendirmek.

Asya Hunlar›n›n ilk tarihi M.Ö. 2255’lere kadar
gitmektedir. Ancak, M.Ö. 318’den M.S. as›rlara
kadar süren bir Hun tarihi söz konusudur. M.Ö.
209’da Mo-tu (Mete) ile güçlenen Hunlar, daha
sonra kendi aralar›ndaki anlaflmazl›klar ve Çin
entrikalar› sonucu ikiye ayr›ld›lar, k›tl›k vs. se-
bepler yüzünden y›k›ld›lar. Bir k›sm› Kuzey
Çin’de devlet ve beylikler kurdular. Hunlardan
bir k›sm› Bat› Türkistan, Afganistan bölgesine ge-
lerek Ak Hun (Eftalit) Devleti’ni kurdu. ‹pek Yo-
lu ve ‹ran üzerinde önemli roller oynayan bu
devlet, 557 y›l›nda Gök-Türkler ve ‹ran’daki Sa-
sanî Devleti taraf›ndan y›k›ld›.

Çin’de kurulan Tabgaç Devletinin tarihî süreci-

ni tan›mlamak. 

Tabgaçlar, Kuzey Çin’de bozk›r karakterinde bir
devlet halinde yükseldiler. Bölgeyi ve etraflar›n-
daki devletleri kendilerine ba¤lad›lar. 465’ten
sonra Budizm’in etkisine girerek çinlilefltiler ve
556’ya kadar siyasi varl›klar›n› sürdürdüler.

I. Gök-Türk Devleti’nin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî

önemini aç›klayabilmek.

Gök-Türklerin, 542’de Altay Da¤lar›n›n güney
eteklerinde olduklar› bilinmektedir. 552’de ba¤l›
olduklar› Juan-juan’lar› yenerek ba¤›ms›zl›klar›n›
ilan ettiler ve k›sa zamanda Orta Asya’y› kaplad›-
lar. 582’de Do¤u ve Bat› olmak üzere ikiye ayr›l-
d›lar. Do¤u k›sm› ço¤unlukla baflar›l› bir siyaset
yürüterek 630’a kadar yaflad›. Bat› ise Ön Asya
üzerinde etkili olduktan sonra do¤uya yönelince
gücünü kaybetti. 621’den sonra bir ara toparlan-
d› ise de 630’da iç kar›fl›kl›klar yüzünden y›k›ld›.

II. Göktürk Devleti’nin tarihî sürecini de¤erlen-

dirmek. 

630-82 aras›nda Do¤u Gök-Türk ülkesi Çin’e ba¤-
lanan boy beylerinin idaresinde geçti. 682’de Kut-
lug önderli¤inde bafllayan isyan hedefe ulaflt› ve
II. Gök-Türk Devleti kuruldu. Kapgan ise (692-
716) önceleri zaferler dolu idare yürütse de afl›r›
sert idaresi yüzünden boy isyanlar› ç›kt›. Bundan
sonra devletin bafl›na geçen Bilge Ka¤an ve kar-
defli Kül Tegin ülkede huzuru sa¤lad›lar. Ancak,
onlardan sonra Gök-Türk Devleti’nin ömrü uzun
sürmedi; 745 y›l›nda Uygurlar taraf›ndan y›k›ld›.

Gök-Türklerin sosyal yap›s›n› aç›klamak. 

Devletin karfl›l›¤›n›n il oldu¤u Gök-Türklerde,
sosyal yap› ogufl (aile), urug, boy ve bodun gibi
halkalardan meydana geliyordu. Töre hükümleri
ise Anayasa hükmündeydi. Bozk›rlarda geliflen
çok sa¤lam gelenekler üzerinde yükselen devlet-
te kendine özgü bir hukuk sistemi de vard›. Gök-
Türk Devleti’nde hanedan›n mensup oldu¤u A-
shih-na’n›n d›fl›nda K›rg›z, Karluk, Uygur, Sir Tar-
dufl, Bay›rku, O¤uz, Bugu, Basm›l, ‹zgil, Az ve
Türgifl gibi boylar da bulunmaktayd›. 
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1. Türk kelimesinin anlam› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Güçlü, kuvvetli
b. Sert ve savaflç›
c. Türeyen adam
d. Mi¤fer
e. Terk edilmifl

2. Ad› bilinen ilk Hun hükümdar› afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Mo-tu (Mete)
b. T’ou-man
c. Lao-shang
d. Hu-han-ye
e. Pi-nu

3. M.Ö. 119’da Çinliler Hunlar› savafl meydan›nda ye-
nebilmek için afla¤›dakilerden hangisini yapm›fllard›r?

a. Hun ülkesinde iç savafl ç›karm›fllard›r.
b. Hunlara fazla ipek ve di¤er hediyeler yollayarak

rehavete kap›lmalar›n› sa¤lam›fllard›r.
c. Ülkelerinde uzun süren bir askeri reform yapa-

rak ordular›n› Hun tarz›nda düzenlemifllerdir.
d. Hun ülkesinde k›tl›k ç›km›flt›r.
e. Romal›lar, Çinlilere yard›m etmifllerdir.

4. Tabgaç Devleti afla¤›daki olaylardan hangisi nede-
niyle Çinlileflmifltir?

a. Tibetlilerin Tabgaçlar› ma¤lup etmesi
b. Ak Hunlar›n, Tabgaçlar› Çin’e sürmesi
c. Hunlar Çin’den ekonomik yard›m talep etti¤in-

de rahip gönderilmesi
d. Tabgaçlar›n, Budizm dininin etkisinde kal›p Bu-

da ö¤retilerini kabul etmesi
e. Korelilerin Tabgaçlar› Juan-juanlara karfl› destek

vermeye ça¤›rmas›

5. Gök-Türkler afla¤›daki devletlerden hangisini ma¤-
lup ederek ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar?

a. Bat› Wei 
b. Do¤u Wei
c. Ak Hun Devleti
d. Bizans ‹mparatorlu¤u
e. Juan-juan Devleti

6. Afla¤›dakilerden hangisi I. Gök-Türk Devleti’nin iki-
ye ayr›lma sebebidir?

a. Çinlilerin ‹stemi’nin o¤lu Tardu’ya kurt bafll› san-
cak gönderip ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›¤›n› bildirme-
si (582)

b. Ak Hunlar›n Gök-Türkler taraf›ndan y›k›l›p top-
raklar›n›n iflgal edilmesi

c. Tibetlilerin, Gök-Türkleri yenip onlar› co¤rafi
olarak bölmesi

d. Gök-Türk ülkesinde k›tl›k ç›kmas›
e. Çinlilerin Gök-Türklere prenses göndermeleri

7. Afla¤›dakilerden hangisi II. Gök-Türk Devleti’nin ku-
rucusudur?

a. Kapgan
b. Tengri
c. Bilge 
d. Kül Tegin
e. Kutlug

8. Bilge Ka¤an çok sevdi¤i kardefli Kül Tegin ölünce
afla¤›dakilerden hangisini yapm›flt›r?

a. Onun ad›na yaz›t diktirmifltir.
b. Çin’e savafl açm›flt›r.
c. Yerine kendi o¤lunu tayin etmifltir.
d. Çinlilerden çok çekinip savunma haz›rl›klar›n›

art›rm›flt›r.
e. Uygur, Basm›l ve Bay›rkular›n isyanlar›n› bast›r-

ma tedbirleri alm›flt›r.

9. Gök-Türk Devleti’nde il kavram›n›n karfl›l›¤› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Meclis
b. Eyalet
c. Vilayet
d. Yüksek mahkeme
e. Devlet

10. Gök-Türk ekonomisinin temeli afla¤›dakilerden han-
gisine dayan›yordu?

a. Hayvanc›l›¤a
b. ‹pek üretimi ticaretine
c. Tar›ma
d. El sanatlar›na
e. Denizcili¤e

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türk Ad› Hakk›nda” k›sm›-
n› yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asya Hun ‹mparatorlu¤u”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asya Hun imparatorlu¤u”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tabgaç Devleti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “I. Gök-Türk Devleti” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “I. Gök-Türk Devleti ve Ba-
t› Gök-Türk Devleti” konular›n› yeniden göz-
den geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “II. Gök-Türk Devleti” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “II. Gök-Türk Devleti” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Gök-Türklerin Sosyal Ya-
p›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Gök-Türklerin Sosyal Ya-
p›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Mo-tu devrinde Asya Hun Devleti’nin s›n›rlar› Kore’den,
Aral Gölüne, Baykal Gölü’nden Çin Seddi’ne ve Do¤u
Türkistan’› içine alacak flekilde Tibet’e kadar ulaflm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Seyyahlar, Ak Hunlar›n flehirlerde oturmad›klar›n›, mer-
kezlerinin seyyar bir karargâh oldu¤unu, su ve otlak
aramak için yer de¤ifltirdiklerini, yaz›n serin yerlere, k›-
fl›n ›l›ml› bölgelere göç ettiklerini, hükümdar çad›r›n›n
duvarlar›na yünlü hal›lar serildi¤ini ve hükümdar›n
ipekten ifllemeli bir elbise giydi¤ini bildirmektedirler. 

S›ra Sizde 3

Tabgaç Devleti, bir yandan Çinlilerin gittikçe daha faz-
la miktarda devlet memuriyetlerine getirilmesi, di¤er
yandan Budizm’in ve Konfüçyanizm’in etkisi ile çinli-
leflmeye bafllam›flt›r.

S›ra Sizde 4

Mukan Ka¤an zaman›nda Gök-Türk Devleti gücünün
zirvesine ulaflt›. Gök-Türkler 557 y›l›nda Ak Hun Dev-
leti’ni y›karak ‹pek Yolu’na hâkim oldular. Devletin ba-
t› taraf›nda ‹stemi Yabgu fetihler gerçeklefltiriyordu. Mu-
kan Ka¤an, kuzey Çin’de bulunan iki devlet Chou ve
Ch’iler üzerinde a¤›r bir bask› kurdu ve her iki devlet-
ten de faydalanmay› bildi.

S›ra Sizde 5

626 y›l›ndan sonra yeniden bafllayan Çin entrikalar›,
627 y›l›nda yaz mevsiminde kar ya¤mas› neticesinde ç›-
kan k›tl›k ve hanedandan olmayan boylar›n topluca is-
yan etmeleri Do¤u Gök-Türk Devleti’ni y›pratt›. Ayr›ca,
törenin Türk as›ll› olmayan vezirler taraf›ndan bozul-
mas›, devletin k›sa zamanda y›k›lmas›n› haz›rlad›. 630
y›l›nda Çin s›n›rlar›na yak›n bir yerde ava ç›kan ‹l Ka-
¤an pusuya düflürüldü. Yan›na kaçt›¤› ye¤eni taraf›n-
dan Çinlilere teslim edilince Do¤u Gök-Türk Devleti ta-
rih sahnesinden çekildi. 

S›ra Sizde 6

Kapgan Ka¤an’›n izledi¤i siyasetin esas›, Çin’i sürekli
olarak bask› alt›nda tutmak, Çin’de da¤›n›k bir durum-
da yaflayan esir Türkleri kurtarmak ve Orta Asya’da ya-
flayan bütün Türk boylar›n› kendi devletine ba¤lamakt›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 7

Gök-Türk sosyal yap›s› aile, urug (aileler birli¤i), boy
(ok), bodun (millet) ve il (devlet) fleklinde birbirine s›-
k› s›k›ya ba¤l› halkalar halinde flekillenmiflti. Gök-Türk
devletinde hanedan›n mensup oldu¤u A-shih-na’n›n d›-
fl›nda birçok Türk boyu daha vard›. K›rg›z, Karluk, Uy-
gur, Sir Tardufl, Bay›rku, O¤uz, Bugu, Basm›l, ‹zgil, Az
ve Türgifl gibi boylar bunlar›n en önemlileri idi.

Eberhard, W. (1987). Çin Tarihi, Ankara: Türk Tarih
Kurumu.

______. (1942). Çin’in fiimal Komflular›, Ankara: Türk
Tarih Kurumu.

Güzel, H. C.; K. Çiçek; S. Koca (ed.) (2002). Türkler I-
II, Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›.

Kafeso¤lu, ‹. (1987). Türk Milli Kültürü, ‹stanbul: Ötü-
ken Neflriyat.

Ögel, B. (1982). Büyük Hun ‹mparatorlu¤u Tarihi,
Ankara: Kültür Bakanl›¤›

______. (1987). ‹slamiyetten Önce Türk Kültür Tari-

hi, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Tarihte Türk Devletleri (1987). I-II, Ankara: Ankara

Üniversitesi.
Tafla¤›l, A. (2004). Çin Kaynaklar›na Göre Türk Boy-

lar›, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
______. (2004). Gök-Türkler, I-III, Ankara: Türk Tarih

Kurumu.

Yararlan›lan Kaynaklar 



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uygurlar›n ortaya ç›k›fl›n› ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›n› aç›klayabilecek;
Uygur Ka¤anl›¤›’n›n yükselmesi sürecini tan›mlayabilecek;
Uygurlar›n Maniheizm inanc›n› kabulü sürecini de¤erlendirebilecek;
Uygur Ka¤anl›¤›’n›n y›k›l›fl› ve Uygur göçlerini aç›klayabilecek;
Uygurlar›n hangi kültürel özelliklere sahip olduklar›n› belirleyebileceksiniz.

‹çindekiler

• Dokuz O¤uzlar
• Bayan Çor Ka¤an
• Bögü Ka¤an

• Maniheizm’in kabulü
• fiine-Usu Yaz›t›
• Karabalgasun Yaz›t›

Anahtar Kavramlar
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Uygur Ka¤anl›¤›

• BA⁄IMSIZLIKLARINA KADAR
UYGURLAR

• UYGUR KA⁄ANLI⁄I’NIN
YÜKSEL‹fi‹

• DEVLET‹N ZAYIFLAMASI VE
YIKILIfiI

• UYGUR DEVR‹N‹N GENEL
KARAKTER‹ 

• UYGUR MEDEN‹YET‹
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BA⁄IMSIZLIKLARINA KADAR UYGURLAR
Uygurlar›n meydana getirdi¤i zengin tarih, onlar›n Çinli tarihçiler taraf›ndan kö-
kenlerinin eski devirlerde gösterilmesine yol açm›flt›r. Çin kaynaklar›nda de¤iflik
flekillerde yaz›lan Uygur ad›na 945 y›l›nda yaz›lan bir Çin kayna¤›nda “flahin gibi
dolaflan, hücum eden” anlam› verilmektedir. Uygur Kelimesinin uy’dan (akraba,
müttefik) geldi¤i ve On Uygur ad›n›n 10 müttefik manas›nda oldu¤u da kay›tlarda
geçmektedir. Daha baflka anlamlar›n da verildi¤ine de rastlanmaktad›r.

Uygurlar›n kökeni konusunda kilit konumunda olan Kangl› boylar›d›r. Asl›nda
Kangl›lar tek bir boy olmay›p, bunlar›n hepsi Uygur da de¤ildi. Sadece Yüan-ho
adl› kabile Uygurlar›n ad›n›n ilk flekli olarak görünmektedir. 605 y›l›ndan sonra ay-
n› isim Wei-ho flekliyle yeniden Töles boylar›n›n içinde yerini alm›flt›r. Bu s›rada
Tola Irma¤›’n›n kuzeyinde bulunan Uygurlar, Bugu, Tongra Bay›rku ve Bu¤ra gibi
di¤er Töles boylar› ile birlikte yafl›yorlard› ve adlar› geçen bu boylarla beraber bir
erkin taraf›ndan idare ediliyorlard›. Dolay›s›yla, 605 y›l› dolaylar›nda onlar›n küçük
bir kabile oldu¤u sonucuna var›yoruz. Say›lar›n›n on bin ve bunun yar›s›n›n da as-
ker oldu¤u söylenmektedir. Tola Irma¤›’n›n kuzeyinde yaflayan Töles boylar›n›n
içlerinde gösterilmesi ve kökenlerinde aç›kça bunun belirtilmesi konuyu netli¤e
kavuflturmaktad›r. Zaten bu bölgede yaflayan Töles boylar›, 140 y›l sonra Dokuz
O¤uz ad›yla Uygur Ka¤anl›¤›’n›n ana unsurunu oluflturacakt›r. 

627 y›l›n› takiben Do¤u  Gök-Türk Devleti h›zla zay›flay›nca Sir Tardufllar, do-
¤udaki Töles boylar›n›n içindeki en kuvvetli boy olarak ön plana ç›kt›. Çin taraf›n-
dan da tan›nan Sir Tardufl birli¤i 646 y›l›na kadar Ötüken bölgesi ve Tola Irma¤›
civar›na hâkim oldu. Onlara ba¤lanan Uygurlar›n unvan› Huo ‹lteber idi. Bu tarih-
te Sir Tardufllar zay›flay›p askeri güçleri da¤›l›nca, çok say›da boy Çin’deki T’ang
hanedan›yla iliflki kurup onlardan askeri unvanlar al›rken, Uygurlar da bofl durma-
m›fllard›. Onlar da irtibata geçerek Çin’den generallik unvanlar› ald›lar. Uygurlar›n
ad›, 627 y›l›nda vergilerin art›r›lmas› üzerine  Gök-Türklere isyan eden boylar ara-
s›nda da geçmektedir. Üzerlerine gönderilen yüz bin kiflilik  Gök-Türk ordular›n›
yenmeleri flöhretlerinin artmas›na sebep oldu. Do¤u  Gök-Türk hükümdar› ‹l Ka-
¤an onlar›n üzerine ye¤eni T’u-li’yi göndermifl, o da yenilmiflti. Uygurlar 646’da Sir
Tardufllar›n ma¤lup edilmesi s›ras›nda Çinlilere yard›mc› olmufllard›. 

Çinliler 648 y›l›nda Altay Da¤lar›’nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Ch’e-pi Ka¤an li-
derli¤indeki  Gök-Türkleri de, Karluk, Uygur ve Bugular› kullanmak suretiyle ma¤-
lup etmifllerdi. Daha sonra Çin hâkimiyetini tan›mayan Bat›  Gök-Türk beylerinden

Uygur Ka¤anl›¤›

945 y›l›nda yaz›lan bir Çin
kayna¤›nda Uygur, “flahin
gibi dolaflan, hücum eden”
anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bu
kelimenin uy’dan (akraba,
müttefik) geldi¤i ve On
Uygur ad›n›n 10 müttefik
manas›nda oldu¤u da
bilinmektedir.



birinin bozguna u¤rat›lmas› için haz›rlanan Çin ordusuna Uygurlardan yaklafl›k 50
bin kiflilik bir ordu kat›lm›fl, Çinlilerle beraber Taflkent’e kadar ilerlemifllerdi. 

717 y›l›nda Uygur ‹lteberi ile Kargan’da savaflan Bilge Ka¤an onu ma¤lup edip
do¤uya kaçmas›na sebep olmufltur. Bu bilgiler ›fl›¤›nda Uygurlar›n 740’l› y›llara
kadar fazla bir varl›k gösteremedikleri sonucuna varmak mümkündür. Ancak, Uy-
gurlar›n dâhil olduklar› Dokuz O¤uz boy birli¤inin II.  Gök-Türk Devleti döne-
minde (682-745) devlete karfl› isyanlarda daima ön saflarda oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Devlete ba¤land›klar› zamanlarda do¤u kanad›n›n halk tabakas›n› oluflturu-
yorlard›.

Sir Tardufllar›n zay›flay›p askeri güçlerinin da¤›lmas›, Uygurlar› ne yönde etkiledi?

742 y›l›na gelindi¤inde Uygurlar›n çok kuvvetli bir flekilde tarih sahnesinde be-
lirdi¤i görülmektedir. II. Gök-Türk Devleti, Bilge Ka¤an’›n ölümünden sonra (734)
h›zla zay›flad›¤›nda Karluk, Basm›l ve Uygurlar ön plana ç›kt›lar. Asl›nda onlar›n iç
kar›fl›kl›¤a düfltü¤ü s›rada Çin ‹mparatoru devreye girmifl ve Sun Lao-nu adl› elçiyi
Uygur, Karluk ve Basm›llara göndererek onlar› Gök-Türklere karfl› tahrik etmiflti.
Ayaklanan bu üç boy 742’de Gök-Türk ka¤an› Kutlug’u öldürdüler. Basm›llar›n rei-
si ka¤an seçilirken Uygurlar do¤u (sol), Karluklar bat› (sa¤) kanat yabguluklar›n›
ald›lar ve hep beraber Çin’e elçi göndererek resmen tan›nd›lar. U¤rad›klar› felaket-
lerden y›lmayan  Gök-Türkler, en nihayet Ozm›fl’›n o¤lunu ka¤anl›¤a getirdilerse
de (744 y›l›) baflar›l› olamad›lar. 745 y›l›nda bu ka¤an da Uygurlar taraf›ndan orta-
dan kald›r›ld›. 

Bu arada, Uygurlar ile Basm›llar›n aras› aç›lm›fl, Karluklar da Uygurlar›n taraf›-
n› tutunca Basm›llar yenilmifllerdi. Uygurlar›n, Karluk ve Basm›llara göre daha
kuvvetli olmas›n›n sebebi hiç flüphesiz kalabal›k Dokuz O¤uz boylar›n›n kendi
yanlar›nda yer almalar›yd›. Bu Dokuz O¤uz kabilesi Bugu, Bay›rku, Hun (Qun),
Tongra, ‹zgil, Chi’i-Pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku ve Ediz’den olufluyordu. Bunlara
Uygurlar da kat›l›nca On Uygur olarak an›lmaya bafllad›lar. Uygur Devleti’nin bafl-
lang›çta halk›n› bu boylar meydana getirmifllerdir. Bu sebepten dolay› Uygurlar ba-
z› ‹slam kaynaklar›nda Dokuz O¤uz olarak kaydedilmifllerdir. Uygurlar kendi içle-
rinde de dokuz uru¤a (küçük kabile) bölünmüfllerdi: Bunlar Ya¤lakar, Uturgar,
Kürebir, Baga S›g›r, Ebirçeg (Ab›rçak), Hazar, Hu-wu-su, Yagmurkar ve Ayabire
adlar›n› tafl›yorlard›.

Ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan sonra Uygur Ka¤anl›¤›’n›n ilk hükümdar› Kutlug
Bilge Kül oldu. Yeni bir imparatorluk do¤arken do¤uda ve bat›da Uygurlar›n top-
raklar› genifllemeye bafllam›flt›. Bafllang›çta Uygurlara ba¤lanan topraklar bat›da Al-
tay Da¤lar› ile do¤uda Mançurya aras›nda uzan›yordu. Do¤u Gök-Türk Devleti’nin
eski topraklar›n› kaplam›fllard›. Karluklar ise daha üst seviyede olan sol yabgulu¤u
ald›lar. Kutlug Bilge Kül 747’de ölünce yerine o¤lu Bayan Çor tahta geçti. 

Uygurlar ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan sonra Karluklar nas›l bir rol oynad›lar?
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UYGUR KA⁄ANLI⁄I’NIN YÜKSEL‹fi‹

Bayan Çor Ka¤an (747-759)
Bayan Çor Ka¤an’›n devri her bak›mdan Uygur Devleti’nin geliflti¤i sa¤lam temel-
lere oturdu¤u bir dönem say›l›r. Sekiz y›ll›k süre içinde devlet her bak›mdan bü-
yümüfl, etraf›ndaki boy ve devletlere üstünlü¤ünü kabul ettirdi¤i gibi teflkilatlan-
mas›n› tamamlam›flt›r. Ka¤an, Hun ve  Gök-Türk dönemlerinde oldu¤u gibi, önce-
likle Orta Asya’daki boylar› kendine ba¤lamaya çal›flm›flt›r. ‹lk zamanlarda Bayan
Çor’un ka¤anl›¤› halk›n bir kesimi taraf›ndan tan›nmak istenmemifl olmal›d›r. On-
lar Bayan Çor’un babas› vaktinde yabgu ilan edilmifl olan Tay Bilge Tutuk’u ka¤an
ilan ettiler. K›tanlar ve Tatarlar da onlara kat›l›nca Bayan Çor için tehlike büyüdü.
Bükekü civar›nda iki gün süren çarp›flmalarda K›tan ve Tatarlar› ma¤lup etmeyi
baflar›nca kendi soyundan gelen bütün kabileler dönüp ona ba¤land›. Beyleri ve
di¤er ileri gelenleri cezaland›rd›. Buna ra¤men halk yeniden ayaklan›p K›tan ve
Tatarlardan bir daha yard›m istedi. Ancak, istedikleri yard›m gecikince, Bayan Çor
onlar› çok a¤›r bir bozguna u¤ratt›¤› gibi sürülerini ve kad›nlar›n› al›p geri döndü.
Arkas›ndan Selenga’n›n kuzeybat›s›nda K›tan ve Tatarlar› a¤›r bir bozguna u¤ratt›.
Kaçmaya çal›flan K›tanlar kendili¤inden teslim olurken, Tatarlar Keyra Irma¤› kay-
na¤›nda ve Üç Birkü Suyu’nda s›k›flt›r›l›p, askerlerinin yar›s› öldürüldükten sonra
teslim al›nd›lar. Di¤er isyanc›lar Tuzlu Alt›r Gölü civar›nda ma¤lup edildikten son-
ra devletin do¤u taraf›ndaki huzursuzluklar sona erdi (750’den önce).

750 sonbahar›nda Kem (Yenisey) boyunda yaflayan Çikler itaat alt›na al›nd›.
Ayn› y›l›n ilkbahar›nda Uygurlar Kuzey Bat› Mançurya’daki Tatarlar› ma¤lup ettiler.
751’de bir kez daha Çikleri yendiler, K›rg›zlara bask›n düzenlediler. Bu seferleri ya-
pan Bayan Çor’un bir kumandan› idi. Kendisi ayn› s›ralarda Bolçu (Urungu) nehri
üzerinde Karluklar› yendi. 752 y›l›nda çat›flmalarda ise Basm›llar, Türgifller ve Kar-
luklar› ma¤lup ettiler. fiine-Usu Yaz›t›’ndan anlafl›ld›¤›na göre, Bayan Çor Ka¤an’›n
iç savafllar› 755 y›l›na kadar devam etmifltir. 

Kurulufllar› s›ras›nda Uygurlar›n müttefiki olan Karluklar›n bat›s›nda Türgifller
yafl›yordu. Karluklar›n gücü zaten biliniyordu. Bunlar zamanla Türgifllerle birleflin-
ce önemli bir rakip oldular. Dolay›s›yla Karluklar üzerine sefer düzenleme ihtiyac›
ortaya ç›kt›¤›nda, Bayan Çor bat›ya do¤ru ilerledi. Altay-Tanr› Da¤lar› aras›nda ge-
nifl Cungarya-Tarbagatay bozk›rlar›nda Karluklar› yenerek, onlar› bat›ya do¤ru çe-
kilmek zorunda b›rakt›. Daha sonra Türgiflleri de ma¤lup edince Uygur Devleti’nin
s›n›rlar› Seyhun ›rma¤›na kadar geniflledi.

Kuzeyde Yenisey’in Bat› kolu Kemçik Irma¤› civar›nda yaflayan Çikler de Ba-
yan Çor Ka¤an’a ba¤lan›rken, bu bölgenin güçlü boyu K›rg›zlar henüz ona boyun
e¤memifllerdi. Bu arada Selenga civar›nda isyan eden Sekiz O¤uz ve Dokuz Tatar-
lar ma¤lup edildiler. Art›k Orta Asya’da herkes Uygurlar›n siyasi üstünlü¤ünü ka-
bul etmek zorunda kalm›flt›. 

Bu arada Çin tarihinin en parlak hanedanlar›ndan olan T’ang ‹mparatorlu¤u ka-
r›fl›kl›¤a sürüklendi. Di¤er taraftan 751 y›l›ndaki Talas Savafl›’nda u¤rad›klar› ma¤-
lubiyet, onlar›n Orta Asya’dan geri çekilmelerini sa¤lad›. Ard›ndan So¤d as›ll› An
Lu-shan’›n ç›kard›¤› isyan T’ang ‹mparatorlu¤u’nu tamamen kar›flt›rd› (755). Bu is-
yan T’ang hanedan›n›n çat›rdamas›na yol açarken, yeni imparator Uygurlar›n yar-
d›m›yla düfltü¤ü çaresiz durumdan ç›kmaya çal›fl›yordu. 
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Uygur ka¤an› bir Uygur prensesini gelin olarak T’ang saray›na gönderdi. Bayan
Çor’un hedefi evlilik yolu ile akrabal›k kurmak suretiyle T’ang hanedan›n› etki al-
t›na almakt›. Yine birçok devlet adam›n› baflkente yollayarak, yeni diplomatik giri-
flimlerde bulundu. Arkas›ndan kendisi ç›kt›¤› büyük seferde Çinli devlet adam› Ku-
o Tsu-i ile birlikte Çin’e do¤ru ilerledi ve Sar› Irmak kenar›nda Çin’e sald›ran Türk
as›ll› Tongra boyunu yendi. Uygurlar 757 y›l›nda Çin’e bir Yabgu ile birlikte dört
bin kadar asker ve çok say›da at göndermifller, Çinliler de onlar› büyük ziyafetle
karfl›lam›fllard›. Yabgu, Çin’deki isyan›n bast›r›lmas› ifline giriflti. Uygur ordusu
Feng Suyu kenar›nda asileri yendi ve isyanc›lar›n eline geçen baflkent Ch’ang-an
geri al›nd›. Arkas›ndan yazl›k baflkent olan Lo-yang’› geri almak üzere harekete
geçtiler. 

Uygur kuvvetleri Yabgu’nun idaresinde ilerleyip asileri tamamen bozguna u¤-
ratt›lar; Lo-yang’› da ya¤malad›lar. Onlar›n sayesinde ülkesine tekrar sahip olan
‹mparator Uygur kumandanlar›n› a¤›r hediyelerle ödüllendirdi. 758 y›l›nda ‹mpa-
rator, Bayan Çor Ka¤an’a küçük k›z›n› efl olarak gönderdi. Tarihte Çin ‹mparator-
lar›n›n öz k›zlar›n› yabanc› ülkelere gelin göndermeleri çok nadirdir. Herhalde bu
Uygurlar›n Çin’e yapt›¤› yard›mlar›n karfl›l›¤› olmal›d›r. Prenses muhteflem bir me-
rasimle Bayan Çor Ka¤an’a gönderildi. Ka¤an büyük bir devlet adaml›¤› örne¤i
göstermifl, kendisine sunulan hediyeleri devlet adamlar›na da¤›tm›flt›r. Bayan Çor
Ka¤an ad›na 759 y›l›nda Mo¤olistan’›n  fiine-Usu Gölü civar›nda bir yaz›t dikilmifl-
tir. Yaz›tta Bayan Çor Ka¤an’›n zaferleri ve baflar›lar› anlat›lmaktad›r. Bayan Çor
Ka¤an baz› Çinli ve So¤dlu ustalara Selenga üzerinde Ordu Bal›k ad›nda bir flehir
kurdurtmufltur.

Uygur ka¤an› neden bir Uygur prensesini Çin’deki T’ang saray›na gelin olarak gönderdi?
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Bayan Çor Ka¤an zaman›nda
Çin tarihinin en parlak
hanedanlar›ndan olan T’ang
‹mparatorlu¤u kar›fl›kl›¤a
sürüklendi. 751 y›l›ndaki
Talas Savafl›’nda u¤rad›klar›
ma¤lubiyet, Çinilerin Orta
Asya’dan çekilmelerini
sa¤lad›. Ard›ndan So¤d
as›ll› An Lu-shan’›n
ç›kard›¤› isyan T’ang
‹mparatorlu¤u’nu tamamen
kar›flt›rd› (755).
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fiekil 2.1

Uygur Ka¤anl›¤›

Kaynak:
R. Grousset, The
Empire of the
Steppes, New
Brunswick, 1970.



Bögü Ka¤an ve Uygurlar›n Maniheizm’i Kabulü 
Uygur Ka¤anl›¤›’n› her yönden gelifltiren ve yükselten Bayan Çor Ka¤an 759 y›l›n-
da ölünce yerine o¤lu Bögü geçti. Bögü Ka¤an, Çin’deki T’ang hanedan›na isyan
eden Shih Chao-i’nin gönderdi¤i elçilere yüz vermedi¤i gibi tahkir de etti. Buna
karfl›l›k Çinli elçi eski dostluklar›ndan ve verilen hediyelerin çoklu¤undan bahse-
derek onu etkilemeye çal›flt›. Hatta daha önce Çin’de savaflan Yabgu’nun yan›nda
yeni imparatorun oldu¤unu dahi vurgulam›flt›. Bu arada Çin’in kuzey s›n›rlar› Uy-
gurlar taraf›ndan düzenlenen ak›nlara maruz kalm›flt›. Ancak Çin’in daha derinleri-
ne girme ifli Pu-ku Huai-en taraf›ndan engellendi. Çünkü bu ülkeyi yak›ndan tan›-
yan Türk as›ll› Pu-ku Huai-en, Uygurlar›n menfaatine de¤il zarar›na sonuçlar ç›ka-
ca¤›n› biliyordu. 

Çin’in zenginli¤i, kalabal›k ve genifl yap›s› ayn› zamanda kültürü kuzeyden ge-
len kavimleri yutuyordu. Söz konusu ak›nlardan sonra sakinleflen Uygurlar, ordu-
lar›n› yeniden düzenlediler. Art›k, T’ang hanedan›na yard›ma gelmeye niyetlen-
mifllerdi. Pu-ku Huai-en do¤u kanad›n›n idarecisi tayin edildi. Uygur askerlerinin
geçtikleri yerleri ya¤malamamalar› için Çinliler ordunun yolunu de¤ifltirmeye çal›-
fl›yorlard›. Bögü Ka¤an, Sar› Irmak’›n kuzeyindeki Shao Chou’da konaklad›¤›nda
yan›ndaki Çinli veliahd› ve kumandanlar› tören dans› yapmad›klar› için azarlaya-
rak tam anlam›yla hâkim oldu¤unu gösteriyordu. O s›rada Uygurlara ihtiyac› olan
Çinli devlet adamlar› u¤rad›klar› hakaretlere ses ç›karamam›fllard›. Arkas›ndan Pu-
ku Huai-en, Uygur kuvvetlerine kumanda ederek asi Shih Chiao-i’yi bozguna u¤-
ratt›. Bu isyan›n bast›r›lmas› karfl›l›¤›nda T’ang imparatoru, Ka¤an’a birçok hediye-
ler gönderdi¤i gibi, ayr›ca y›ll›k iki bin ailenin vergi gelirini ona yollamaya da raz›
olmufltu.

762’deki Lo-yang seferinin Uygur tarihinde bir baflka etkisi daha gerçekleflmifl-
tir. Söz konusu seferler esnas›nda Mani dini rahipleri, Bögü Ka¤an ile tan›flm›fllar,
onu etkileyerek, onunla birlikte  Uygur baflkenti Karabalgasun’a gelmifllerdir. On-
lar›n anlatt›klar›na hayran olan Ka¤an, hayvansal g›dalar yemeyi yasaklayan, sa-
vaflç›l›k duygusunu zay›flatan bu dini kabul etti. Ka¤an›n hedefi Uygurlar›n bozk›r
hayat›n› b›rak›p flehirli olmalar›n› sa¤lamak, dolay›s›yla ülkeyi daha bay›nd›r hâle
getirmekti.

Bögü Ka¤an, Maniheizm’i kendi halk›na kabul ettiren ilk ve tek hükümdard›r.
Ancak, onun bu dine neden sempati duydu¤u anlafl›lamamaktad›r. Karabalga-
sun’a gelen dört rahibin en ünlüsü Juei-hsi (nüfuz edici vakar sükûnet) adl› biri
idi. Uygur Devlet adamlar› aras›nda bu dinin kabulü hakk›nda uzun tart›flmalar
meydana geldi. Kabulüne karfl› ç›kan devlet adamlar›n› ad› geçen rahip ikna ede-
rek susturmufltu. Daha sonra Ka¤an halk› onarl› gruplara böldü ve her grubun ba-
fl›na birini getirerek geri kalan dokuzunun e¤itimini verdi. Siyasi sebeplerle, Çin’de-
ki Budizm’e karfl› Maniheizm’in tercih edilmifl olma ihtimali de vard›r. Çünkü en
büyük rakip Budist Çinli kültürü Uygurlar için asimilasyon aç›s›ndan tehlikeli ola-
bilirdi. 

Maniheizm’i kabul etmesindeki esas neden Bögü Ka¤an’›n halk›n›n yerleflik ha-
yat› ve dolay›s›yla refah› ö¤renmesini istemesidir. Bu dinin kabulüyle hem halk
zenginleflecek, hem de kuvvetli Budist Çin’in etkisinden uzak kal›nacakt›. Ayr›ca,
Uygur Devleti Maniheist inanc›nda olan tüccar So¤dlular› yan›na çekerek mali aç›-
dan da güçlenecekti. Mani dininin resmen kabulünden sonra Uygur merkezine ka-
d›n ve erkek seçkin rahiplerden oluflan heyetler geldi. Maniheizm dünyas›nda ka-
¤an›n ve Uygurlar›n flöhreti yay›ld›. Bu arada Bögü Ka¤an ileri bir ad›m daha ata-
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Bögü Ka¤an, Maniheizm’i
kendi halk›na kabul ettiren
ilk ve tek hükümdard›r.
762’deki Lo-yang seferinden
sonra Maniheist rahiplerle
tan›flan Bögü onlar›
Karabalgasun’a dönerken
yan›nda götürmüfl, onlar›n
etkisiyle Maniheizm inanc›n›
kabul etmifltir.

Maniheizm veya Mani dini:
III. yüzy›lda Pers
‹mparatorlu¤u’nda Mani
taraf›ndan kurulan bu din,
baz› H›ristiyan, ‹ranî ve
Zerdüflt unsurlar›n
birleflmesinden oluflur.
Temelinde bir düalizm
vard›r. Dünyada iki z›t unsur
devaml› bir mücadele
halindedir; ‹yi ve kötü, yani
ayd›nl›k ve karanl›k daima
çat›fl›r. Maniheizm IV.
yüzy›lda Bat›’da, Afrika’da
ve Küçük Asya’da yay›lmaya
bafllam›fl, buradaki di¤er
dinlerin takipçilerini,
özellikle H›ristiyanlar›
endifleye düflürmüfltür.
Maniheizm bu ülkelerden
kovalan›nca Orta Asya’ya
s›¤›nm›fl ve orada kendisine
taze bir hayat bulmufltur.
Uygurlar›n 762’de Lo-yang
flehrini zapt etmesinden
sonra, Maniheizm Uygurlar
aras›nda h›zla yay›ld› ve
Uygur devletinin resmî dini
haline geldi. Bögü Ka¤an,
Çin’de Mani tap›naklar› infla
etmek için Çin
imparatorundan bir
kararname ç›karmay›
baflarm›flt›r. Uygur
devletinin y›k›lmas›ndan
sonra hâmisini kaybeden
Maniheizm Çin’de takibata
u¤ram›fl ve ibadet yerleri
y›k›lm›flt›r. 



rak Mani dininin Çin’de de yay›lmas› için teflebbüse geçti. Ka¤an›n bu yoldaki bas-
k›lar›na dayanamayan T’ang imparatoru, Lo-yang’da Mani tap›naklar›n›n kurulma-
s›na izin vermek zorunda kald› (768).

Türk as›ll› bir boydan gelip daha sonra Çin’e giderek orada yerleflen Pu-ku
Huai-en yukar›da da görüldü¤ü gibi Uygurlarla birlikte T’ang ‹mparatoruna karfl›
isyanc›larla savafl›p önemli baflar›lar kazanm›flt›. Ancak, söz konusu isyan bast›r›-
l›nca do¤an bofllukta kendisi isyan etti (764). Ertesi y›l iki yüz binden fazla Uygur,
Tibetli, Tangut ve Nu-la gruplar›n› yan›na çekerek hâkimiyet alan›n› daha da ge-
niflletti. Ancak, Pu-ku Huai-en’›n ani ölümü, T’ang hanedan›n› kurtarm›flt›r. Geride
kalan asilerden Tibetliler ülkelerine geri dönerken, isyana kat›lm›fl olan Uygurlar
Çin ile anlaflt›. Daha sonra bu Uygurlar ve Çinliler hep birlikte Tibetlileri ma¤lup
ettiler.

Bu hadiseler dolay›s›yla Bögü Ka¤an’›n o dönemde Çin’den istediklerini elde
etti¤ini söylemek mümkündür. Çin’den sürekli olarak gönderilen hediye ve vergi-
lerle Uygurlar zenginleflirken, Çin’de s›k›nt›lar bafllad›. Bögü Ka¤an 769 y›l›nda bir
Çinli prensesle evlenmek için teklifte bulundu¤unda derhal kabul edildi. Çünkü
Uygurlar›n gücünden çekinen ve sürekli yard›m talep eden Çinliler onlar› k›zd›r-
mak istemiyorlard›. Di¤er yandan Uygurlar, ticari iliflkilerde de art›k baflar›l› olu-
yorlar, her bir at›n karfl›l›¤›nda çok fazla ipek al›yorlard›. Siyasi iliflkilerdeki üstün-
lük ticari iliflkilere yans›m›flt›. Bu durum 778 y›l›na kadar devam etti. Önceden is-
yanlardan dolay› çok y›pranan T’ang hanedan› art›k kendini toparlamaya bafllay›p
ayn› tarihte s›n›rlarda ufak çapta da olsa askerî baflar›lar elde edince durum birden
de¤iflti. Çin baflkenti Ch’ang-an’da uzun süreden beri kalan ve rahat bir flekilde ya-
flayan Uygur tüccarlar›na karfl› tav›r ald›lar. Bögü Ka¤an, bunun üzerine Çin’e sal-
d›rd›, ilk çarp›flmada galip gelerek 10 bin Çinliyi öldürdü ise de Tai-chou valisi onu
ma¤lup etmeyi baflard›. Art›k iç isyanlardan kurtulan T’ang hanedan› kendini to-
parlam›fl ve nüfusu artm›flt›.

Uygur Ka¤anl›¤›’n›n içindeki halk unsurunu oluflturan Dokuz O¤uzlar ve tüc-
car kavim So¤dlular, Bögü Ka¤an’› Çin’e karfl› büyük bir sefer düzenlenmek için
ikna ettiklerinde vezir Tun Baga Tarkan, buna engel olmaya çal›flt›. Baflar›l› olama-
y›nca Ka¤an ve yak›nlar›n› öldürterek ortadan kald›rd› ve kendisi devletin bafl›na
geçti.

Bögü Ka¤an’›n en önemli özelli¤i nedir?

Tun Baga Tarkan (779-789)
Tun Baga Tarkan 789 y›l›na kadar on y›l tahtta kald›. T’ang hanedan› art›k güçlen-
di¤i için, Çin’e karfl› eskisi gibi hâkimane davran›fllar göstermek yerine bar›fl yan-
l›s› bir politika izledi. Onun döneminde Çin’de Uygur tüccarlar›n›n yan›nda Dokuz
O¤uzlar da serbestçe dolafl›yorlar ve ticaret yapmalar›n›n yan›nda yerli halka zarar
veriyorlard›. Bunlar›n bafl›nda Tudun unvanl› biri bulunuyordu. 780’de Çin impa-
ratoru onlardan ülke s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›kmalar›n› istedi. Çinliler önceleri onlardan
çekinse de, Uygur tüccar› aras›na nifak sokarak onlar› böldüler ve daha sonra bafl-
ta Tudun olmak üzere hepsini öldürdüler. Uygur ka¤an› Alp Külüg Bilge’nin bu
duruma tepkisini önlemek için hediyeler gönderdiler.

Sha-t’o Türkleri, Uygurlar›n vergileri art›r›p mallar›n› ellerinden almas› üzerine
786 y›l›nda onlardan ayr›l›p Tibetlilerle iliflki kurdular; Tibetlilerle birlik olarak Befl-
bal›k flehrini ele geçirdiler. Bu dönemde Tibetlilerin güçlendi¤i, Kuça ve Kaflgar gi-
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786 y›l›nda Sha-t’o Türkleri,
Uygurlar›n vergileri art›r›p
mallar›n› ellerinden almas›
üzerine onlardan ayr›l›p
Tibetlilerle iflbirli¤i yapt›lar;
onlarla birlikte Beflbal›k’›
iflgal ettiler. Bu dönemde
Tibetlilerin güçlenmesi Orta
Asya tarihinin ak›fl›n›
de¤ifltirdi.



bi Uygur flehirlerine sald›rd›klar› görülmektedir. Karluklar›n do¤u grubu ve Sha-
t’o’lar›n Tibetlilerin taraf›n› tutmas› Uygurlar›n iflini zorlaflt›r›yordu. 790’da Beflbal›k
Tibetlilerin eline geçince T’ang ‹mparatorlu¤u Orta Asya’dan tamamen çekildi.

Tun Baga Tarkan’›n (Alp Kutlug Bilge Ka¤an) 789 y›l›nda ölümü üzerine yeri-
ne o¤lu To-lo-ssu, Ay Tengride Kut Bulm›fl Külüg Bilge unvan›yla tahta geçti. ‹ki
y›l kadar süren hükümdarl›¤› döneminde Tibetlilerin iflgal etti¤i Beflbal›k flehrini
kurtarmaya çal›flt› ve bunda baflar›l› oldu. 790 y›l›nda kardefli veya hatunu taraf›n-
dan zehirlenerek öldürüldü. Kardefli hemen kendini ka¤an ilan etti ise de devlet
adamlar› bunu kabul etmeyip öldürülen ka¤an›n o¤lunu tahta geçirdiler.

Sha-t’o Türkleri, Uygurlar›n vergileri art›r›p mallar›n› ellerinden almas› ne yapt›lar?
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Resim 2.1

Bir Uygur
elyazmas›nda yer
alan resim (VIII.-
IX. yüzy›l, Koço,
Do¤u Türkistan).
Resimde, iki s›ra
halinde oturan,
bafllar›nda beyaz
külah ve beyaz
elbiseleriyle
Maniheist
rahipler
görülmektedir.
Ortada Uygur
alfabesiyle
yaz›lm›fl bir
metin
bulunmaktad›r. 

Kaynak: J. P.
O’Neil (ed.),
Along the Ancient
Silk Routes, New
York, 1982.



Di¤er Ka¤anlar ve Devletin Güçlenmesi
Ka¤an oldu¤unda henüz 16-17 yafllar›nda bulunan A-ch’o Ka¤an, devlet idaresin-
de kontrolü sa¤layacak durumda de¤ildi. Onun zaman›nda Çinlilerle iyi iliflkiler
kuruldu, Tibet üzerine seferler yap›ld› ve sonunda Ling-chou’da Tibetliler a¤›r bir
bozguna u¤rat›ld›. 795 y›l›nda o¤ul b›rakmadan ölünce yerine Yaglakar kabilesin-
den olmay›p Ediz kabilesinden gelen bir evlatl›k oldu¤u anlafl›lan kifli devlet
adamlar› taraf›ndan Ay Tengri’de Ülüg Bulm›fl Alp Ulug Bilge unvan›yla ka¤anl›-
¤a getirildi. 

Yeni ka¤an ilk ifl olarak Karluk isyan›n› bast›rd›. Daha sonra Tibetlileri bozgu-
na u¤ratt› ve kuzeydeki K›rg›zlara karfl› büyük bir zafer kazand›. ‹pek Yolu üzerin-
de çok stratejik mevkide bulunan Do¤u Türkistan ve özellikle Turfan’›n üzerinde
hâkimiyet sa¤lanmas› devlete çok fazla ekonomik gelir kazand›rm›flt›. Kuzeydeki
zengin demir yataklar›n› kullanan K›rg›zlar, ‹ran’dan Çin’e kadar elde ettikleri ka-
liteli demiri sat›yorlard›. K›rg›zlar›n tâbi olmas›yla demir ticaretinin kontrolü Uygur-
lar›n eline geçti. Uygur ka¤an›n›n faaliyetleri Karabalgasun Yaz›t›’nda ayr›nt›l› bir
flekilde anlat›lm›flt›r. Daha sonra Tanr› Da¤lar› havalisindeki Karluklarla savaflan bu
ka¤an önce Tibetlileri kesin olarak bu bölgeden uzaklaflt›rd›. Akabinde Karluklar›
Fergana’ya kadar sürdü. Kuca ve Karaflar tamamen Uygurlar›n eline geçti. On y›l
tahtta kal›p devleti eski gücüne kavuflturan bu ka¤an, 805 y›l›nda öldü. 

Tengride Bolm›fl Alp Külüg Bilge ad›yla tahta geçen yeni ka¤an üç y›l kadar ka-
¤anl›k yapt›. Onun dönemine ait bilgiler s›n›rl›d›r. Tahta ç›k›fl›nda Çinliler elçi gön-
derip kutlam›fllard›. 806 y›l›nda Mani dini rahipleri Uygur elçileri ile beraber Çin
baflkentine gitmifl ve kendilerine bir ibadethane kurmufllard›. Onlarla birlikte çok
say›da Uygur Çin’e gidip bu ülkede koloniler oluflturmufllard›. 

808 y›l›nda ka¤an ölünce yerine Ay Tengride Kut Bulm›fl Alp Bilge Ka¤an geç-
mifltir. Di¤er ka¤anlara göre epey uzun süre tahtta kalan bu hükümdar dönemin-
de bir önceki ka¤an›n elde etti¤i baflar›lar›n sonucu görülmüfl, savafl meydanlar›n-
da çok az çarp›flmalar yap›lsa da devletin gücü kendini göstermifltir. Ülkenin için-
de herhangi bir boy isyan›n›n ç›kmamas› sa¤lanan iç huzurun belirtisiydi. 

D›fl iliflkilerde ise en büyük rakip Tibetliler (Tangutlar) idi. Eski durumlar›na k›-
yasla epeyce güçlenen Tibetliler, ‹pek Yolu’na gözlerini diktiler, özellikle Turfan
ve onun do¤usundaki topraklar› zaman zaman istila ettiler. Sha-t’olar›n Uygurlarla
aralar›n›n aç›lmas›n› f›rsat bilip onlar› kendilerine ba¤lad›lar. Bu yüzden aralar›nda
uzun mücadeleler oldu. Bu savafllarda genellikle Uygurlar galip geliyordu. Uygur-
lar›n Tibetliler elindeki Lian-chou’yu ele geçirmeleri üzerine Sha-t’olar Tibetlileri
b›rak›p Uygurlara ba¤land›lar. Bu s›rada Çin’den dönen Uygur elçileri Tibetliler ta-
raf›ndan soyuldular. Bunun üzerine Uygurlar 812 y›l›nda Gobi Çölünü geçerek Ti-
betliler üzerine ak›n yapt›lar. Tibetliler Uygurlar›n baflkenti Karabalgasun bölgesi-
ne kadar sefer düzenledilerse de baflar›l› olamad›lar.

Uygur ka¤an›n›n ‹-nan-chu (‹nanç?) adl› elçiyi 813 y›l›nda Çin’e göndererek bir
Çin prensesiyle evlenme talebinde bulundu¤u bilinmektedir. T’ang imparatoru bu
talebi masraflar›n›n a¤›rl›¤› yüzünden reddetmek istemifl, ancak bunu aç›klamaya
çekinip oyalama yoluna gitmifltir. Çinli devlet adamlar› Uygurlar›n bu duruma k›-
z›p büyük problemler ç›karaca¤›n› ileri sürüyorlard›. Uygur ka¤an› 820’de Alp Tar-
kan baflkanl›¤›nda bir heyet daha yollay›p evlilik yolundaki ›srar›n› tekrarlay›nca
‹mparator Hsien-tsung çaresiz boyun e¤mek zorunda kald›. 
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DEVLET‹N ZAYIFLAMASI VE YIKILIfiI
Ka¤an 821 y›l›n›n bafl›nda ölünce Kün Tengride Ülüg Bulm›fl Alp Küçlüg Bilge un-
vanl› yeni ka¤an tahta geçti. Bu ka¤an›n üç y›ll›k saltanat›nda daha önce söz veri-
len Çinli prenses gelin olarak geldi. Bu evlenme dolay›s›yla kaynaklarda ayr›nt›l›
bilgiler verilmektedir. 824 y›l›nda bu ka¤an›n da ölümü üzerine devleti çökertecek
olan Ay Tenride Kut Bulm›fl Bilge Ka¤an tahta geçti. Çin entrikalar› bu dönemde
yo¤un bir flekilde devletin içini kar›flt›r›rken, Çinliler bol hediyelerle ka¤ana hiçbir
fley olmam›fl gibi davran›yordu. Tabii ki, devletin zay›flamas›nda daha önceki ka-
¤an›n zaman›nda gelen Çinli prensesin entrikalar›n›n büyük rolü vard›. 832 y›l›nda
bu baflar›s›z ka¤an öldürülerek saltanat›na son verildi. 

Yeni ka¤an Hu Tegin öncekine hiç benzemiyordu. Devleti nispeten toparlad›
ise de daha sonra baz› devlet adamlar›n›n ihtilal yapmak teflebbüslerini engelleme-
yi baflard›ysa da, vezirlerinden Kürebir, Sha-t’olarla birlikte ona hücum ederek öl-
dürdü. Yerine Hazar Tegin’i ka¤an olarak tahta geçirdi. 839 y›l›nda çok a¤›r geçen
k›fl mevsimi yüzünden Uygurlar›n sürülerinin ço¤u telef oldu. Bu da siyasi bunal›-
m› daha da a¤›rlaflt›ran k›tl›¤› ortaya ç›kard›, ülkedeki huzursuzlu¤u artt›rd›. Önce-
ki ka¤an›n tahttan indirilifli s›ras›nda merkezde olmayan kumandanlardan Külüg
Baga, K›rg›zlar›n yan›na giderek onlarla birlikte yüz bin süvariyle Uygur baflkenti-
ni bast› ve Hazar Tegin’i ve Kürebir’i öldürdü. Ka¤anl›k ota¤› da içinde olmak üze-
re bütün de¤erli varl›klar K›rg›zlar›n eline geçti (840).

Böylece Uygur Ka¤anl›¤› y›k›ld› ve Uygurlar›n on befl boyu bat› yönüne, Kar-
luklara do¤ru gitti. Bir grup Uygur Tibet’e, di¤er bir grup ise Kuca’ya s›¤›nd›. Ge-
ride kalan on üç Uygur boyu kendi aralar›nda Üge Tegin’i ka¤an seçtiler (840). Bu
arada K›rg›zlar›n bask›n s›ras›nda ele geçirdikleri Çin as›ll› prensesi geri ald›larsa
da kendi aralar›nda anlaflamad›lar. Sha-t’olar›n deste¤iyle ad› geçen prenses kurta-
r›larak Çin’e götürüldü. Devletin eski dirli¤ini sa¤layamayan Üge Ka¤an 847 y›l›n-
da öldürülüp ortadan kald›r›ld›. Bat›ya do¤ru giden grup ikiye ayr›larak bir k›sm›
Kuca’ya, di¤er k›sm› Beflbal›k’a yerleflti.

Kansu (840-1226) ve Beflbal›k Uygurlar› (840-1368)
Orhun bölgesinde kendilerine hayat olmad›¤›n› anlayan Uygurlar, bundan sonra
iki kola ayr›larak de¤iflik ülkelere göç ettiler. Bir grup Kansu bölgesine giderek
Kansu Uygur Devleti’ni kurdu. Ancak, bu devlet genelde Çin’e ba¤l› kalm›fl, ön-
ce T’ang hanedan› (907’ye kadar), sonra Befl Hanedan devrinde (960’a kadar) Çin
ile iyi iliflkilerini sürdürmüfltür. Bazen karfl› gelseler de herhangi bir büyük çat›fl-
ma olmam›flt›r.

Pek fazla bir askerî varl›k gösteremeyen Kansu Uygurlar›, 940’tan sonra K›tan-
lara, 1028’den sonra Tangutlara, 1226’da ise Mo¤ollara tâbi oldu. Onlar günümüz-
de hâlâ Sar› Uygurlar ad›yla varl›klar›n› sürdürmektedirler.

Orhun bölgesindeki siyasi varl›klar›n› kaybettikten sonra bir k›s›m Uygurlar
Beflbal›k bölgesine gitmiflti. Bunlar Beflbal›k, Turfan ve Tanr› Da¤lar› etraf›na yer-
leflmifltiler. Beflbal›k Uygurlar›, bu s›ralarda Tibetlilerin yo¤un bask›s› alt›ndaki
T’ang hanedan› taraf›ndan tan›nd›. Uygur ülkesi ‹pek yolu üzerinde olmas› ve do-
¤al kaynaklara sahip bulunmas› sebebiyle k›sa süre içinde zenginleflti. Uygurlar›n
deste¤iyle Maniheizm inanc› Çin’de yay›ld›. 911’de Kansu Uygurlar›n›n Tun-hu-
ang’› almas› üzerine Çin’den koparak tamamen ba¤›ms›z oldular. Ancak, Tibetliler
ve Karluklar aras›nda s›k›flan bu Uygurlar hakk›nda fazla bir kay›t tutulmam›flt›r.
Anlafl›lan o ki, Uygurlar Turfan, Hami, Kaflgar, Beflbal›k ve Kuca gibi flehirlerde sa-
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nat, edebiyat ve ticaret sahas›nda kendilerini gelifltirdiler ve önemli eserler ortaya
koydular. 947’de baflkentleri Koço, yazl›k merkezleri ise Beflbal›k’ta bulunuyordu.
948’den sonra hükümdarlar› ‹duk-kut unvan›yla an›lmaya bafllam›flt›r.

Beflbal›k Uygurlar›nda Budizm daha fazla yay›lm›fl, neredeyse Maniheizm’in ye-
rini alm›flt›r. Daha sonraki as›rda az olmakla beraber Nesturi H›ristiyanl›¤› ve özel-
likle de ‹slamiyet kabul görmüfltür. Takip eden devirlerde ‹slam buradan Çin’e
do¤ru yay›lm›flt›r.

Karah›tay Devrinde Uygurlar›n ‹duk-kut Barçuk Art Tegin adl› bir hükümdarla-
r› bulunuyordu. ‹duk-kut 1209 y›l›nda, Cengiz Han’a ba¤land›. Mo¤ollar dönemin-
de ‹duk-kut sülalesi varl›¤›n› devam ettirdi ve 1368 y›l›nda sonra ‹duk-kut, Ho-
shang Ming ‹mparatorlu¤u’na teslim oldu. Karah›tay ve Cengiz ‹mparatorlu¤u dö-
neminde birçok Uygur yüksek mevkilerde görevler alm›flt›r (Tata Tonga gibi). Uy-
gur kültürünün izleri zenginli¤inden ve derinli¤inden dolay› Orta Asya’n›n do¤u-
sunda ve bat›s›nda her zaman hissedilmifltir.

UYGUR DEVR‹N‹N GENEL KARAKTER‹
Uygur Ka¤anl›¤› Gök-Türk devleti’nin sahip oldu¤u miras›n üzerine kuruldu¤u için
bu devletin, yani bozk›r kültürünün gelene¤ini sürdürüyordu. Ancak, zamanla Çin-
lilerle fazla yak›nlaflma ve Maniheizm’in girmesi hayat tarz›n› eskisine göre de¤ifltir-
melerine sebep oldu. So¤dlular›n devlet mekanizmas›nda yer al›p etkili olmalar›n›n
da bunda rolü vard›. Uygur Devleti Dokuz O¤uz boylar› üzerinde yükselmiflti; halk
unsurunun esas› onlard›. Zaten, di¤er kalabal›k Karluk ve Türgifl gibi boylar Orta As-
ya’n›n bat›s›nda S›r Derya, Çu, Talas ve ‹li gibi ›rmaklar›n havzalar›nda yo¤unlaflm›fl-
lard›. Nitekim Dokuz O¤uz tabiri Çin kaynaklar›nda do¤udaki Töles boylar›na veri-
len add›r ve ilk defa 627 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Bunun yan›nda Uygurlar kendi içle-
rinde on kabileden olufluyordu. ‹lk hanedan›n ad› Yaglakar kabilesinden geliyordu
ve 795’e kadar bu durum devam etti.

Uygur Ka¤anl›¤›’n›n s›n›rlar› do¤uda Mo¤ol kökenli Shih-weilere kadar uzan›yor-
du. Di¤er taraftan bat›da Altaylar, Çin’de Kansu-Ordos’a kadar olan bölge, Gobi çö-
lünün güneyi ve Beflbal›k-Turfan havzas› s›n›r say›labilirdi. Ancak bu yöndeki s›n›r
Tibetlilerin bask›lar› yüzünden bazen elden ç›k›yordu. Beflbal›k’taki Ka¤an Fu-t’u
kalesi bir ara Karluklar›n eline geçmiflti. 

‹kinci hanedandan itibaren unvanlar›n de¤iflmesi ay ve kün gibi tabirler Manihe-
izm’in etkisini aç›kça göstermektedir. Bunun yan›nda 795’ten sonra Beflbal›k, Koço,
Kuca, Aksu, Karaflar ve Kaflgar gibi flehir devletçikleri üzerinde Uygur nüfuzunun
artmas›nda Maniheizm’in katk›s› görülmektedir.

Karabalgasun, devletin merkeziydi ve devlet meclisi burada toplan›rd›. Gök-
Türklerin kulland›¤› bütün unvanlar Uygurlar taraf›ndan da kullan›l›yordu. Ama ba-
z› unvanlar›n karfl›l›klar› de¤iflmiflti. Mesela, Çince kökenli olan Tutuk unvan› “aske-
rî vali” yerine “boy reisi” anlam›na geliyordu. Onlar›n say›lar› 11 olup siyasi görev-
lerinin yan›nda devlet için vergi toplamaktayd›lar. 779’da bir ihtilal yapan Tun Baga
Tarkan, verdikleri zarardan dolay› Maniheistleri devletten uzak tutmufltur. On üç hü-
kümdar›n yedisinin han›m› Çinli idi.

On üç ka¤andan yedisinin unvan›nda flu terimlerden biri bulunmaktad›r: Tengri-
de, Ay Tengride, Kün Tengride. Bu, hâkimiyetin gökten, güneflten veya aydan gel-
di¤ine inan›ld›¤›n› göstermektedir. Asl›nda bir bak›ma Uygur ka¤anlar›n›n söz konu-
su unvanlarla hükümdarl›klar›n›n sadece Uygurlarla s›n›rl› olmay›p, bütün dünyan›n
hükümdar› oldu¤u düflüncesinin oldu¤u sonucunu ç›karmak da mümkündür.
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Her ne kadar Çin imparatorlar› Uygur ka¤anlar›n›n kendileri taraf›ndan tayin
edildi¤ini iddia etseler de, asl›nda Uygur ka¤anlar› onlara karfl› daima hâkimane
bir tav›r tak›nm›flt›r. 762’de asi Shih Chao-i’ye karfl› T’ang hanedan›na yard›m için
Çin’e giden Bögü Ka¤an, Çin veliahd›n›n kendi önünde dans etmesini istemifl, bu-
na karfl› ç›kan Çinli memurlar dövülerek öldürülmüfllerdi. Uygurlarda ilginç bir
nokta da yönetme becerisi gösteremeyen basiretsiz hükümdarlar›n s›k s›k tahttan
indirilerek katledilmeleridir. 

821 y›l›nda Ordu Bal›k’› ziyaret eden Arap seyyah› Tamim ‹bn Bahr’›n bildirdi-
¤ine göre Maniheizm flehirli halk›n ba¤l› oldu¤u iki dinden (di¤eri Gök Tanr› inan-
c›) biri idi. Bu da gösteriyor ki, bütün propagandalara ra¤men Mani dini Uygurlar
aras›nda tam olarak yayg›nlaflmam›flt›.

Uygurlarda toplumsal yap› h›zl› bir de¤iflim göstermifl, özellikle ekonomide
ve düflünce tarz›nda flehirleflmeye do¤ru at›l›mlar yap›lm›flt›r. Henüz devletin ku-
rulufl aflamas›nda, 744’te Çin kaynaklar›nda Uygurlar hakk›nda “sulak ve otlakla-
r› bulmak için gezerler, atç›l›k ve okçulukta ustad›rlar” gibi kay›tlar vard›r. Asl›n-
da daha sonraki dönemlerde de, Uygurlar›n büyük bir k›sm› göçebe olarak kal-
maya devam etmifltir. At, s›¤›r, koyun ve deve yetifltirmek onlar›n iktisadi teme-
lini oluflturmaktayd›. Bozk›r hayat flartlar› gere¤i, en de¤erli hayvanlar koyun ve
at olarak göze çarpmaktad›r. Atlar›n özellikle Çin ile yap›lan ticarette ön plana
ç›kt›¤› görülmektedir.

An Lu-shan’›n o¤luna karfl› 757’de ç›k›lan seferde 4 bin kiflilik Uygur ordusuna
günlük 20 s›¤›r, 200 koyun ve 2900 kg. tah›l verilmesi etin ne kadar çok tüketildi-
¤ini göstermektedir. Hayvanc›l›¤›n yan›nda, Maniheizm öncesinde bile Uygurlar
aras›nda tar›m›n var oldu¤u bilinmektedir. Maniheizm’in tesiriyle tar›m daha da
yayg›nlaflm›flt›r. Mani din adamlar› so¤an benzeri fleyleri yiyorlard›. 821 y›l›na ge-
lindi¤inde her ne kadar ziraat yayg›nlaflsa da otlaklar›n önemi hâlâ devam ediyor-
du. Karabalgasun büyük bir flehir olup ziraat yayg›n bir flekilde yap›lmakta idi. Ar-
keologlar›n araflt›rmalar›na göre Uygurlar de¤irmen tafllar› ve harman tokmaklar›
kullan›l›yor, hatta sulama yap›yorlard›. Baz› Uygur mezarlar›nda ölü ile birlikte gö-
mülen dar› gibi tah›l kal›nt›lar›na rastlanm›flt›r.

Ziraat›n geliflmesine paralel olarak, flehircilik de geliflmiflti. Ka¤an›n emriyle iki
flehir infla edilmifltir. Bunlardan biri Baybal›k olup ka¤an›n 757 y›l›nda kurulmaya
bafllanm›flt›. Di¤eri ise Karabalgasun idi. ‹çinde ka¤an›n saray› olan Karabalgasun’un
etraf› surlarla çevriliydi ve 12 büyük demir kap›s› vard›. Nüfusu kalabal›k olup çar-
fl›lar› ve esnaf› mevcuttu. Bunun yan›nda flehre hâkim bir mevkide, çok uzaklar-
dan görülebilen alt›ndan bir çad›r oldu¤u, bunun saray›n düz dam›n›n üzerinde
bulundu¤u ve içine yüz kiflinin s›¤d›¤› kaydedilmifltir. Büyük Uygur Ka¤anl›¤› dev-
rinden bafllayarak, Beflbal›k ve Koço gibi flehirlerin etraf›nda Uygur nüfusu toplan-
m›flt›. Beflbal›k Uygurlar› döneminde flehir kültürü buralarda epeyce geliflmifltir. Ti-
careti de ö¤renen Uygurlar, lüks eflyalara ihtiyaç duymaya bafllad›lar. Çinlilerle At-
ipek ticareti hiç görülmedi¤i kadar artm›flt›. Uygurlar elde ettikleri ipe¤in fazlas›n›
ya baflka ülkelere ihraç ediyorlar ya da para birimi olarak kullan›yorlard›. 

T’ang hanedan›n› temelinden sarsan An Lu-shan isyan› bertaraf edilince baz›
Uygurlar Çin’de kalm›fllard›. Onlar orada zenginlefltiler ve bankerlik yapmaya bafl-
lad›lar. Zamanla bu durum öylesine geliflti ki, bunlar IX. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru
Çin’in hemen bütün maliyesini kontrol edecek duruma gelmifllerdi.

Uygurlar deve ve ata dayal› basit bir ulafl›m sistemi kurmufllard›. Çok kalabal›k
gruplar halinde yola ç›k›ld›¤›nda atlar›n, develerin ve arabalar›n beraber oldu¤u
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kervanlar kullan›l›rd›. 820 senesinde binlerce Uygur ve Çinlinin bulundu¤u kafile
Ch’ang-an’dan Uygur baflkentine do¤ru yola ç›km›flt›r.

Her ne kadar flehirleflme olsa da çad›r önemli bir bar›nak yeri olarak varl›¤›n›
devam ettirmifltir. “Zenginlerin iki veya daha fazla çad›r› olurdu” fleklinde kay›tlar
bulunmaktad›r.

Eserini IX. yüzy›l ortalar›nda yazm›fl olan el-Câhiz’e göre, Uygurlar Mani dini-
ni kabul ettikten sonra Karluklara yenilmeye bafllam›fllard›. Yeni kabul edilen din
Uygur ka¤anlar›n›n savafl isteklerini köreltmifl olmal›yd›. Uygurlar aras›nda bozk›r
ve flehirli olmak üzere iki farkl› hayat›n ortaya ç›kmas› devletin temelini sarsan
baflka bir sebepti. Devletin baflkent d›fl›nda otoritesi zay›flam›fl, boy reislerine ser-
best hareket etmek için f›rsat do¤mufltu. Lüks ve gevflek hayat askerî mücadele-
lere karfl› devlet adamlar›n›n gücünü bitirirken, vezirler iktidar› ele geçirmek için
f›rsat kolluyorlard›. 

Ordu geleneklere uygun olarak ka¤anlar›n›n emrindeyse de, merkezî otoritede-
ki gevfleme sonucunda “Tutuklar” ön plana ç›k›yorlar, zay›f ka¤anlara sadakatle
ba¤l› olmuyorlard›.

795’ten sonra Beflbal›k, Koço, Kuca, Aksu, Karaflar ve Kaflgar gibi flehir devletçikleri üze-
rinde Uygur nüfuzunun artmas›n›n sebebi nedir? 

UYGUR MEDEN‹YET‹ 
‹slâm öncesi Türk devletlerinde boylar yaz›n yaylak denilen serin, sulak, otla¤› bol
yüksek yaylalarda, k›fl›n ise k›fll›k denilen daha ›l›k ova ve vadilerde yaflarlard›. Hü-
kümdarlar›n da yazl›k ve k›fll›k olmak üzere iki merkezleri bulunurdu. Uygurlar
için de durum ayn› idi. K›fll›k bölgede evlerin daha ziyade kerpiç veya ahflap ol-
mas› tercih edilirdi. Surlar bile kal›n a¤aç kütüklerinden yap›l›rd›. 

Ticari aç›dan bak›ld›¤›nda, Uygurlar komflu devletlere canl› hayvan, kösele, de-
ri, kürk ve hayvansal g›dalar satarlar, karfl›l›¤›nda hububat ve ipek al›rlard›. Bu de-
virde Türklerle komflular› aras›ndaki ticaret iki yoldan gerçeklefliyordu. 1. ‹pek Yo-
lu: Bu yol Çin’den bafll›yor, Türklerin ço¤unlukta oldu¤u ‹ç Asya’dan geçip Akde-
niz’e ulafl›yordu. ‹pek Yolu’na hâkim olan devlet devrin dünya ticaretine hâkim
olaca¤›ndan, bölgenin büyük devletleri aras›nda k›yas›ya bir rekabet vard›. 2. Kürk
Yolu: Bu yol, Hazar ve Bulgar ülkelerinden bafllayarak, Ural, Güney Sibirya, Altay-
lar ve Sayan da¤lar› üzerinden Çin’e ve Amur nehrine uzan›yordu. Bozk›r sahas›-
n›n ço¤unlu¤unu otlaklar meydana getirmekteydi. Tar›ma elveriflli topraklarda Uy-
gurlar bu¤day ve dar› baflta olmak üzere tah›l ürünlerini ekip biçmekteydiler. 

‹slâm öncesi Türk devletlerinde ekonomi, ba¤l› devletlerden al›nan y›ll›k vergi
ve hediyeler ve halktan toplanan vergilere dayan›yordu. Vergi toplama ifllemi özel
memurlar taraf›ndan yerine getiriliyordu. Ayr›ca ifllek ticaret yollar›ndan sa¤lanan
vergiler ve  madencilikten elde edilen yüksek gelir devletin mali gücünü art›r›yor-
du. Para olarak üzeri resmî damgal› ipek parçalar› kullan›yorlard›.

Edebiyat ve Sanat
Türk destanlar› bozk›r insan›n›n hayat mücadelesi örnekleriyle doludur. Bu edebi-
yat türünde kurttan türeme, gökten inme ve ›fl›ktan olma motifleri bulunmaktad›r.
Uygur mitolojisinde kurdun rehberlik vasf› aç›k olarak görülür. “Kutlu Da¤” efsa-
nesine göre kutlu bir kaya Uygur ülkesine bereket ve mutluluk getirmektedir. Bu
kaya Çinlilere verilince memlekete çöken u¤ursuzluklar, açl›k ve k›tl›k yüzünden
Uygurlar göç etmek zorunda kalm›fllard›r. 
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fiine-Usu Yaz›t›: Uygur
Ka¤anl›¤›’na ait olup Orhun-
Selenga nehirleri aras›ndaki
fiine-Usu gölü yak›n›nda
bulunmufltur. Gök-Türk
harfleriyle yaz›lm›fl olan bu
yaz›t Bayan Çor  Ka¤an
ad›na dikilmifltir. Kitabede
Selenga ve Orhun
›rma¤›ndan, On Uygur,
Dokuz O¤uzlardan ve Türk
ülkesinden
bahsedilmektedir. Ayr›ca
Uygur, Türk, Üç Karluklar, On
Oklar, Sekiz o¤uzlar ve
Dokuz Tatarlar gibi kavimler
aras›ndaki mücadelelerden
ve Uygur ka¤an›n›n Çikler
üzerine yürüdü¤ünden
bahsedilmekte (750),
Basm›llarla olan mücadele
anlat›lmaktad›r. 



Uygur Ka¤anl›¤›’na ait fiine-Usu Yaz›t›, Orhun-Selenga nehirleri aras›nda fiine-
Usu gölü yak›n›nda bulunmufltur. Gök-Türk harfleriyle yaz›lm›fl olan bu yaz›t
Bayan Çor Ka¤an ad›na dikilmifltir. Kitabede Selenga ve Orhun ›rma¤›ndan, On
Uygur, Dokuz O¤uzlardan ve Türk ülkesinden bahsedilmektedir. Ayr›ca Uygur,
Türk, Üç Karluklar, On Oklar, Sekiz O¤uzlar ve Dokuz Tatarlar gibi kavimler ara-
s›ndaki mücadelelerden, Tardufl, Tölis ve K›rg›z kavimlerinden söz edilmektedir.
Uygur ka¤an›n›n Çikler üzerine yürüdü¤ünden bahsedilmekte (750), Basm›llarla
mücadele anlat›lmaktad›r. 

Türkçe, Çince ve So¤dça olarak üç dilde yaz›lan Karabalgasun Yaz›t›, bafllan-
g›çtan IX. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar Uygur tarihini konu al›r. As›l metin Gök-
Türk alfabesiyle yaz›lm›flt›r. Ancak, Türkçe olan k›s›m çok tahrip olmufltur; sadece
baz› kelimeler okunmaktad›r. Yaz›t›n So¤dça olan yüzü de çok fazla silinmifltir. Sa-
dece Çince k›sm› sa¤lam kalm›flt›r.

Uygur yaz›tlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için Hüseyin Nam›k Orkun’un Eski Türk Yaz›tlar›
(Ankara, 1936-41) adl› eserine bakabilirsiniz.

Uygurlar yerleflik hayata geçtikten sonraki döneme ait belgeler oldukça fazlad›r.
Arkeolojik kal›nt›lar, el sanatlar›, resimler, hukuk vesikalar›, elçi raporlar›, özellikle
Turfan Uygur Devleti kültürü halk›nda de¤erli bilgiler vermektedirler. Bunlardan bi-
ri 981-984 tarihleri aras›nda Çin’in resmi elçisi olarak Uygurlara giden Wang Yen-
te’nin raporudur. Bu rapora göre: “Kao-ch’ang flehrine ya¤mur ve kar ya¤maz, ayn›
zamanda buras› çok s›cakt›r. Burada evler beyaz badanal›d›r. Chin-ling da¤lar›ndan
ç›kan nehir flehrin bütün çevresini dolafl›r, tarlalar› ve meyve bahçelerini sular ve su
de¤irmenlerini iflletir. Zengin insanlar at eti, geri kalanlar ise s›¤›r eti ve yaban kaz›
yerler. Onlar›n müzik aleti olarak kulland›¤› alet kopuzdur. Samur kürkü, pamuklu
kumafl ve çiçek motifleriyle ifllenmifl giysiler üretirler. Onlar›n âdetlerine göre büyük
bir k›sm› ata binerler ve ok atarlar. fiehrin içinde pek çok iki katl› binalar vard›r. ‹n-
sanlar iyi yüzlüdür ve usta sanatkârlard›r. Bunlar alt›n, gümüfl ve demir kap yap›-
m›nda çok ustad›rlar. Onlar ayn› zamanda yeflim tafl› ifllemesini de çok iyi bilirler.”

Turfan Uygurlar› mimari sahada da çok eser vermifllerdir. Bu eserlerde Türk
“ota¤” ve “ordu” gelene¤i, eski bozk›r kültürü özellikleri görülmekte idi. Malzeme
olarak da, afl› boyal› ve yald›zl› a¤aç, balç›k, tu¤la ve tafl (nadiren) yan›nda oymal›
keramik ve s›rl› tu¤la da kullan›rlard›. Uygurlar daha Orhun Irma¤› k›y›lar›nda Or-
du-bal›k’ta iken de bu teknikleri biliyorlard›. Arkeolojik kal›nt›lardan anlafl›ld›¤›na
göre Uygurlar surlu flehirler, hükümdar kalesi, dini külliyeler, göller ve akarsular›n
bulundu¤u bahçeler yapm›fllard›r. 

Maniheizm kendi sanat›n› da birlikte getirmifltir. Mani’nin kendisi bizzat res-
sam idi. Bu dinin ad›n› bile duymak istemeyen Müslüman yazarlar, onun resim-
deki baflar›s›ndan hayranl›kla söz ederler. Uygur Devleti’nin Turfan bölgesinde
ve özellikle de ‹dikut flehrinde bulunan freskler ve minyatürler, Maniheizm’in
Uygurlar aras›nda ne kadar güçlü bir flekilde yay›ld›¤›n› göstermektedir. Bu min-
yatürlerde Uygur as›ll› müminlerin yan›nda beyaz elbiseli Mani rahipleri resme-
dilmifltir. Murtuk ve Bezeklik’teki Budist fresklerin baz›s›nda Uygur müminlerin
resimleri vard›r. Bunlar Uygur kültürünün zenginli¤ini ortaya koymaktad›r. Bu
fresklerdeki So¤dlu kervanc›lar, Uygurlar›n bunlar vas›tas›yla ‹ran’›n dinleriyle
temas kurduklar›n› göstermektedir.

Uygur devri sanat›nda Türklerin dik duruflu, ciddi ifadeleri, protokol s›ras› ile
diziliflleri resimlerde görülmektedir. Uygur devrinde realist portre sanat› geliflmifl-
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Karabalgasun Yaz›t›: Türkçe,
Çince ve So¤dça olarak üç
dilde yaz›lan bu yaz›t,
bafllang›c›ndan IX. yüzy›l›n
ilk çeyre¤ine kadar Uygur
tarihini anlatmaktad›r.
Yaz›t, Uygurlar›n ilk
hükümet merkezi olan
Karabalgasun’da dikilmifltir.
Türkçe ve So¤dça olan
k›s›mlar çok tahrip
olmufltur; Çince olan k›sm›
sa¤lam kalm›flt›r.

Maniheizm ve Resim Sanat›:
Maniheizm inanc›n›n
kurucusu olan Mani’nin
kendisi bizzat ressam idi.
Dolay›s›yla bu din kendi
sanat›n› da beraberinde
getirmifltir. Turfan
bölgesinde ve özellikle de
‹dikut flehrinde bulunan
freskler ve minyatürler,
Maniheizm’in Uygurlar
aras›nda ne kadar güçlü
yay›ld›¤›n›n delilidir. Bu
minyatürlerde Uygur as›ll›
müminlerin yan›nda beyaz
elbiseli Mani rahipleri
resmedilmifltir. Murtuk ve
Bezeklik’teki Budist
fresklerin baz›s›nda Uygur
müminlerin resimleri vard›r. 



tir. Türk ressamlar› hayalî ve güzellefltirilmifl flah›slar yerine tabiî portreler çiziyor-
lard›. Türk örf adetlerini temsil eden tablolar yap›lm›fl, Türk ordusunun kahraman-
lar› ve Uygur ka¤anlar›n›n resimleri Budist mabetlerinin duvarlar›n› süslemifltir.
Bozk›r sanat›n›n hayvan motifleri, bilhassa at resmi yerleflik Uygur sanat›nda da
önemini korumufltur.

Yerleflik medeniyetin en büyük
özelliklerinden biri flehirleflmedir.
Kurulan bu flehirlerde pazarlar›n or-
taya ç›kmas›, ticaretin geliflmesi ve ti-
carette paran›n kullan›lmas› Uygurla-
r›n ilerlemesinin aç›k göstergeleridir. 

Elimize geçen hukuk vesikalar›n-
dan anlafl›ld›¤›na göre Uygurlar›n
al›m-sat›m ve borç al›p vermede be-
lirli bir para ve ölçü sistemleri vard›.
Borç olarak al›nan mal ve para faiz
karfl›l›¤›nda genellikle ilkbaharda al›-
n›r, mahsulün kald›r›ld›¤› sonbahar-
da ödenirdi. Bu kay›tlar bize ziraat›n
çok geliflmifl oldu¤unu göstermekte-
dir. Borç karfl›l›¤› her ay faiz ödeme-
si yap›lmas›, belki de Türklerde ilk
bankac›l›¤›n temelini teflkil etmifltir.
Evlatl›k verme vesikalar›nda evlâtl›k
verilen o¤ul ve babal›¤›n karfl›l›kl›
uymak zorunda olduklar› hususlar
kaydedilmektedir. Mesela, evlatl›¤a
verilen o¤ul yeni ailesine karfl› ahla-
ki görevlerini yerine getirecektir. So-
rumluluklar›n› yerine getirmedi¤i
takdirde cezaland›r›lacakt›r. Buna
karfl›l›k babal›k da yeni evlad›na ken-
di öz evlad› gibi davranacak onun
bütün maddi ve manevi sorumluluk-
lar›n› yüklenecektir. ‹leride kendisi-
nin de bir evlad› dünyaya gelse, onu
öz evlad›ndan ay›rt etmeyecek ve
onun yetiflmesine yard›mc› olacakt›r.

Mimari Eserler
Uygur kültür ve sanat›n›n karakterini eski Türk dinî inançlar› ile Maniheizm ve Bu-
dizm meydana getirmifltir. Sanat ve mimarl›k eserleri de bu inançlar›n gereklerini
yans›t›yordu. Uygur mimarisinde dikkati çeken bir baflka geliflme, Budist külliyele-
rinin Türk “ordu-bal›k” yap›s› gibi iç içe iki surla çevrili olmas›d›r. Dört köflede bü-
yük da¤lar› temsil eden kuleler ve müstakil infla edilen iflaret kalesi vard›. Pagoda
mimarisinin özelliklerini tafl›yan bu kuleler zamanla Uygur sanat›n›n incelikleriyle
de¤iflerek inceldi ve Türk minaresine dönüfltü. 

Do¤u Türkistan’da tap›nak ve manast›rlar genellikle bir külliye manzaras› arz
etmektedir. Kare say›labilecek dikdörtgen bir sur ile çevrili olan ve içerisinde hü-
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Resim 2.2

Uygur prensi.
Kumafl üzerine
resmedilmifltir (IX.
yüzy›l, Koço,
Do¤u Türkistan).
Resmin sol alt
taraf›nda güçlükle
okunan Uygurca
bir yaz›da “Bu
benim babam,
Tengrim (?) Han
Tutuk için” ibaresi
yer almaktad›r.

Kaynak: J. P.
O’Neil (ed.), Along
the Ancient Silk
Routes, New York,
1982.



kümdar saray›n›n ve baz› köflklerin de yer ald›¤› Koço flehrinin güneyinde, merke-
zî bir avlu etraf›nda gruplanm›fl mekânlardan oluflan manast›r bu durumdaki ör-
neklerden sadece bir tanesidir. Koço, Yar-Hoto, Murtuk ve Sengim flehrindeki ma-
nast›rlar da etraflar›nda rahip hücreleri ve di¤er çeflitli yard›mc› fonksiyonlar› üst-
lenen müfltemilat yap›lar› ile birlikte ele al›n›yordu. Bu yap›lar genellikle bir yük-
selti üzerine yap›lm›fl dikdörtgen planl› yap›lard›r. 

Budist tap›naklar Uygurlardan evvelki Türk dönemlerinde de vard›. Gök-Türkler
döneminde Akbeflim flehrinde tipik özellikleriyle Budist tap›naklar yer almaktayd›.
Ancak Budist ve Maniheist tap›naklar as›l geliflimini Uygur devrinde göstermifltir. 

Uygur manast›r ve tap›naklar›, Selçuklu ve Osmanl› külliyelerinin kayna¤›n›
teflkil etmektedir. Uygur tap›naklar› aras›nda en önemlilerinden biri Koço tap›na-
¤›d›r. Akbeflim flehrindeki Budist tap›naklardan birine benzeyen bu mabedin köfle-
lerindeki ve kap›lar›n›n yan›ndaki kuleler sonraki mimarî geliflmeler aç›s›ndan dik-
kati çekmektedir. 

Di¤er önemli tap›naklar aras›nda Murtuk Sengim’de bulunan baz› dinî yap›lar-
dan bahsedebiliriz. Tap›naklar›n bir bölümünde ayr› olarak infla edilmifl, çok katl›
kule fleklinde olup Türkçe olarak ediz ev denilen pagodalar ilgi çekicidir. Bu pa-
godalardan birisi, Yar-Hoto, flehrinin merkezinde yer alan ana tap›na¤›n s›n›r› içe-
risinde, nifllerine (infla esnas›nda duvar içinde b›rak›lan oyuk) Buda heykelleri yer-
lefltirilmifl bir kule fleklinde yükselmektedir. Stupa denen Budist türbeler, içi dolu
bir kubbe fleklindeki yap›lard›. Uygur stupas› ise kubbeli ota¤a benzer bir yap›ya
dönüflmüfltür. 
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Resim 2.3

Uygurlar
Budizm’e ve
Maniheizm’e
girdikten sonra
çok zengin kültür
ürünleri meydana
getirdiler. Uygur
resim sanat›,
‹slami dönemde
‹ran ve Hint
minyatür sanat›n›
derinden
etkilemifltir.
Yukar›daki (IX.
yüzy›l, Bezeklik,
Do¤u Türkistan)
resimde üç Uygur
prensi
görülmektedir. 

Kaynak: J. P.
O’Neil (ed.), Along
the Ancient Silk
Routes, New York,
1982.



Uygur devri Türk sanat› tarihinin en ilgi çekici mimari eserleri aras›nda kayala-
ra oyulmufl ma¤ara tap›naklar› da gösterilebilir. Bu tap›naklar›n esas› Çin’in kuze-
yinde devlet kuran Tabgaçlarda da görülmektedir. Do¤u Türkistan’daki Bezeklik,
K›z›l ve Tun-huang ma¤ara tap›naklar› çok ünlüdür. Bunlar aras›nda Uygur tarz›-
n›n en seçkin örnekleri Bezeklik mabetleridir. 

Bezeklik ma¤ara tap›naklar› Murtuk vadisinde, K›z›l Da¤ mevkiinde kayalara
oyulmufl 40 tap›naktan meydana gelmektedir. Tap›naklar›n genel plan› en içte yer
alan ve yaln›z rahiplerin girebildi¤i ve tap›n›lan Buda veya di¤er bir ilâh›n heyke-
linin bulundu¤u iç tap›nak ile bunun etraf›ndaki dehliz ve ikinci derecede mekân-
lardan oluflmaktayd›. Bu mabetler duvarlar› yo¤un bir flekilde fresko tekni¤iyle ya-
p›lm›fl ve dinî anlam› olan resimlerle bezendi¤i için Bezeklik ad›n› alm›flt›r.

Türk Budist mimarisinde geliflen stupalar, ‹slâmiyetten sonraki Türk türbe mi-
marisinin temelini oluflturmaktad›r. Uygurlardaki stupa flekli “yurt tipi” çad›r flek-
linden ilham alm›flt›. ‹slâmiyetten sonraki Türk mimarisinde so¤an kubbe denilen
lotus kubbe tipi de ilk kez Uygur stupalar›yla bafllam›flt›r. Türklerden önce stupa-
lar, bir dinî flahsiyetin kemiklerinin ve eflyalar›n›n muhafaza edildi¤i kubbeli yap›-
lardan ibaretti. 

Koço flehrinin surlar› d›fl›nda, kuzeydo¤u taraf›nda bulunan ve Kofl-Gumbaz
olarak adland›r›lan stupalar Uygur stupalar›n›n en güzel örneklerindendir. Ayn› fle-
kilde Toyuk flehrindeki stupalar ile Yar-Hoto flehrinin güneydo¤usunda bulunan
birçok stupa da zikredilmeye de¤er özelliklere sahiptir. 

Genel olarak Orta Asya mimarisinde, özel olarak Uygur mimarisinde sivil mi-
marinin en önemli ürünleri saraylar ve evlerdir. Saraylar eski ordu-kent kuruluflla-
r›n›n ‹ç kale k›sm›na karfl›l›k geliyordu. Bazen yaln›z bu iç kale saray olarak nite-
lendiriliyor, bazen de sur içerisinde saray ve köflkler söz konusu oluyordu. 

Koço’da hükümdar saray› kal›nt›lar› ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bir set üzerine infla
edilmifl bu saray, ayn› zamanda çift s›ra surlarla kuflat›lm›fl bir kale (ordu kent) idi.
Saray›n mekânlar›n›n kubbeli veya düz tavanl› oldu¤u ve divanhanelerinin kuzey
ve bat›da bulundu¤u san›lmaktad›r. Bu tip saray düzenlemelerinde bazen setin kö-
flelerinde daha küçük köflkler de bulunuyordu. 

Saraylar›n baz› örnekleri bu flekilde bir set üzerinde de¤ildir. Mesela Yar-hoto
saray harabeleri surla çevrili bir avlu içerisinde ve baflka bir tiptedir. Uygur evleri
ise, genellikle kaplumba¤a tarz› çat› denilen, k›vr›k çat›l›, etraf› duvarla çevrili, ma-
sif örgülü, dört köfle veya yuvarlak pencerelidir. 

Türklerde ordu-kentler sivil ve askerî mimarinin kaynaflt›¤› yap›lard›r. Proto tip-
leri Milattan önceki devirlere inen bu kent tipinde, surlar ve kulelerle çevrili, yaflan›-
lan mekânlar ve alanlar toplulu¤u vard›. En d›flta ise bir hendek bulunurdu. Dörtgen
plandaki ordu-kentte dört yönden gelen yollar hükümdar›n köflkü veya çad›r›n›n ol-
du¤u yerde kesiflirdi. Erken devirlerden sonra ordu kentlerde bir iç kale bir de d›fl
kale teflekkül etmiflti. Hükümdar veya yöneticinin iskân edildi¤i k›s›m iç kale idi. 

Eski Türk topluluklar›nda önemli askerî yap› örneklerinden olan Karguy ya da
Kargu denilen gözetleme kuleleri hudut bölgelerinde, önemli mevkilerde, surlar
üzerinde veya sur içinde yer alm›fllard›r. Bu kuleler Türkler ve Çinliler taraf›ndan
infla ediliyordu. Özellikle Gök-Türk devrinden ‹slâmî döneme kadar olan zaman
içerisinde bunlar çok yayg›nd›. Bu kuleler genellikle dört köfle veya yuvarlak plan-
l› olarak infla edilmifllerdir. Söz konusu eserler bazen yukar›ya do¤ru incelerek
yükselmekte, bazen de yukar›da darlaflan düz bir bölümle sona ererek tepesi ke-
sik bir piramidi and›rmaktad›r.

Uygurlardaki stupa flekli mimari yap›n›n esas› neden ilham alm›flt›r?
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Uygurlar›n ortaya ç›k›fl›n› ve ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanmalar›n› aç›klamak.
Uygur ad›na bir Çin kayna¤›nda “flahin gibi dola-
flan, hücum eden” anlam› verilmektedir. Yine
uy’dan (akraba, müttefik) geldi¤i ve On Uygur
ad›n›n 10 müttefik manas›nda oldu¤u da bildiril-
mifltir. Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde
bozk›r co¤rafyas›nda bozk›r kültürüyle kurulan
üçüncü büyük devlet Uygur Ka¤anl›¤›’d›r. Tola
Irma¤›’n›n kuzeyinde bulunan Uygurlar, Bugu,
Tongra, Bay›rku ve Bu¤ra gibi di¤er Töles boyla-
r› ile birlikte yafl›yorlard› ve adlar› geçen bu boy-
larla beraber bir erkin taraf›ndan yönetiliyorlard›.
Uygurlar VIII. yüzy›l›n ortas›nda Gök-Türklerin
zay›flamas› üzerine Basm›l ve Karluklarla birlikte
hareket ederek ba¤›ms›zl›klar›n› kazan›p kendi
devletlerini kurdular. Kurucular›n›n ad› Kutlug
Bilge Ka¤an’d›r.

Uygur Ka¤anl›¤›’n›n yükselifl sürecini tan›mla-
mak.
Bayan Çor Ka¤an devrinde Uygurlar, hem Orta
Asya’da hem de Çin’de zirveye ç›kt›lar. 750-55
y›llar› aras›nda Ka¤anl›k içindeki di¤er Türk boy-
lar›n› (Basm›llar, Karluklar, Türgifller ve di¤erle-
ri) ma¤lup ederek itaat alt›na ald› ve böylece iç
birli¤i sa¤lad›. Bayan Çor, Çin’deki iç kar›fl›kl›k-
lar zaman›nda T’ang hanedan›n›n yard›m›na kofl-
tu; Çin’in yazl›k baflkenti Lo-yang’›n geri al›nma-
s›nda ve isyanc›lar›n bast›r›lmas›nda etkili oldu.
Onun zaman›nda Selenga nehri üzerinde Ordu-
bal›k flehri kuruldu, fiine-Usu Yaz›t› dikildi. Di-
¤er Türk boylar›n›n ço¤u Uygur Ka¤anl›¤›’n›n s›-
n›rlar› içine dâhil oldular. VIII. yüzy›l sonu ve IX.
yüzy›l bafllar›nda Uygurlar içte ve d›flta parlak ve
zengin bir dönem geçirdiler.

Uygurlar›n Maniheizm inanc›n› kabulü süreci-
ni de¤erlendirmek. 
Bögü Ka¤an, 762’deki Lo-yang seferi s›ras›nda
Mani rahipleri ile tan›flm›fl, onlardan etkilenmifl
ve dört rahibi Uygur baflkentine getirmifltir. Hay-
vansal g›dalar yemeyi yasaklayan ve savaflç›l›k
duygusunu zay›flatan bu dini kabul eden Bögü
Ka¤an’›n hedefi Uygurlar›n bozk›r hayat›n› b›ra-
k›p flehirli olmalar›n› sa¤lamak, dolay›s›yla ülke-
yi daha bay›nd›r hale getirmekti. Siyasi sebepler-

le, Çin’deki Budizm’e karfl› Maniheizm’in tercih
edilmifl olma ihtimali de vard›r. Çünkü en büyük
rakip Budist Çinli kültürü Uygurlar için asimilas-
yon aç›s›ndan tehlikeli olabilirdi. Ama esas ne-
den Bögü Ka¤an’›n halk›n›n yerleflik hayat› dola-
y›s›yla refah› ö¤renmesini istemesidir. Bu vesi-
leyle halk›n zenginleflece¤ini ve kuvvetli Budist
Çin’in etkisinin cazibesinden uzak kalaca¤›n› dü-
flünmüfl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca Mani di-
nine ba¤l› olan tüccar So¤dlular› yan›na çekerek
mali aç›dan da güçlenecekti. Bögü Ka¤an bir
ad›m daha atarak Mani dininin Çin’de de yay›l-
mas› için teflebbüse geçmifl, 768’de Lo-yang’da
Mani tap›naklar›n›n kurulmas›n› T’ang imparato-
runa kabul ettirmifltir.

Uygur Ka¤anl›¤›’n›n y›k›l›fl›n› ve Uygur göçlerini
aç›klamak.
821’den sonra iç çekiflmeler yüzünden ülke sar-
s›ld›. Tahta ç›kan ka¤anlar duruma hâkim olam›-
yorlard›. Nihayet, Uygur devlet adamlar›ndan bi-
rinin teflvikiyle K›rg›zlar, 840 y›l›nda Büyük Uy-
gur Ka¤anl›¤›’n› yok ettiler. Arta kalan Uygurla-
r›n bir k›sm› Kansu, di¤er bir k›sm› ise Beflbal›k
bölgesine göç etti. Buralarda beylik fleklinde dev-
letçikler kurdular.

Uygurlar›n hangi kültürel özelliklere sahip ol-
duklar›n› belirlemek. 
Uygurlar, göçlerinden sonra Budizm ve Manihe-
izm’in de etkisiyle yerleflik hayata geçtiler ve bu
alanda farkl› bir kültür ortaya koydular. Mimari,
resim ve heykel sanat› gibi alanlarda eserler ver-
diler. Oldukça çok say›da olan edebî eserlerin-
den birço¤u günümüze kadar ulaflm›flt›r. Bu ka-
¤anl›k yaklafl›k yüz y›l devam ettikten sonra K›r-
g›zlar taraf›ndan y›k›l›nca ikiye ayr›lan Uygurla-
r›n bir k›sm› Kansu-Ordos bölgesine, di¤er bir
k›sm› ise Beflbal›k bölgesine geldiler. Sonraki
as›rlarda her iki grup da hayat tarz›n› de¤ifltire-
rek yerleflik kültüre geçtiler. Maniheizm, Budizm
ve ‹slam dinlerinin de etkileri buna eklenince,
eski Türklerin farkl› bir yönleri ortaya ç›kt›. Neti-
cede yerleflik hayat tarz› onlara günümüze kadar
gelen eflsiz sanat eserleri meydana getirme imkâ-
n› tan›d›. Dolay›s›yla Uygurlar, Türk tarihinin kül-
türel aç›dan çok farkl› bir cephesini oluflturdular. 
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1. Uygurlar afla¤›daki devletlerden hangisini y›karak
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler?

a. Hunlar›
b. Karluklar›
c. Samanileri
d. Türgiflleri
e. Gök-Türkleri

2. Uygurlar›n Tola Irma¤› civar›ndaki Töles boylar›n›n
içinde gösterilmesinin sebebi afla¤›dakilerden hangisi-
dir?

a. Aç›kça Töleslerin do¤u grubundan gelmeleri
b. Bat›dan, O¤uzlardan gelmeleri
c. Talas Savafl›’nda yer almalar›
d. Karluklarla akraba olmalar›
e. Basm›llarla ittifak halinde bulunmalar›

3. Uygur Devleti’nin tam olarak teflkilatlanmas›n› hangi
ka¤an sa¤lam›flt›r?

a. Bayan Çor
b. Bilge Kül Ka¤an
c. Bögü Ka¤an
d. Tun Baga Tarkan
e. Ay Tengride Kut Bulm›fl Ülüg Bilge Ka¤an

4. Uygurlar›n An Lu-shan isyan›n› bast›rmak için Çin’e
yard›m etmelerinin sonucu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ekonomik kazanç sa¤layarak Çin’in içifllerine
kar›flma f›rsat› bulmufllard›r.

b. Çin’in üstünlü¤ünü tan›y›p ba¤lanm›fllard›r.
c. Tibetlilere de yard›m etmifllerdir.
d. Baflkentlerini Çin’e tafl›m›fllard›r.
e. Hat›ras›na yaz›t dikmifllerdir.

5. Bögü Ka¤an’›n Tun Baga Tarkan taraf›ndan öldürül-
mesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. So¤dlular›n telkinlerine kap›larak gereksiz yere
Çin’e sefer açmak istemesi

b. An lu-shan isyan›n› bast›rmas›
c. Maniheizm’i herkese zorla kabul ettirmek iste-

mesi 
d. Karluklardan afl›r› vergi talep etmesi 
e. K›rg›zlar›n bar›fl teklifini kabul etmemesi

6. 795 y›l›nda ka¤an olan Ay Tengri’de Ülüg Bulm›fl Alp
Ulug Bilge Ka¤an ilk ifl olarak afla¤›dakilerden hangisi-
ni yapm›flt›r?

a. Karluk isyan›n› bast›rd›.
b. K›rg›zlara karfl› büyük bir zafer kazand›.
c. ‹pek Yolu’nu emniyet alt›na ald›.
d. Tibetlilere sefer düzenledi.
e. Budist rahipleri ülkesine ça¤›rd›.

7. Uygur kumandanlar›ndan Külüg Baga’n›n, K›rg›zla-
r›n yan›na giderek onlarla birlikte yüz bin süvariyle Uy-
gur baflkentini basarak Hazar Tegin ve Kürebir’i öldür-
mesinin, Ka¤anl›k ota¤› dâhil bütün de¤erli varl›klar›n
K›rg›zlar›n eline geçmesinin (840) sonucu afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Arta kalan Uygurlar K›rg›zlara s›¤›nd›.
b. Arta kalan Uygurlar, Bat› Türkistan’a gitti.
c. Arta kalan Uygurlar, Çin’e s›¤›nd›.
d. Arta kalan Uygurlar Tibet’e s›¤›nd›.
e. Arta kalan Uygurlar ikiye ayr›larak Kansu ve Befl-

bal›k taraflar›na gitti.

8. 821 y›l›nda Ordu Bal›k’› ziyaret eden Arap seyyah› Ta-
mim ‹bn Bahr’a göre flehirli halk›n ba¤l› oldu¤u iki din-
den biri Gök Tanr› inanc› ise di¤eri afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Müslümanl›k
b. Hristiyanl›k
c. Maniheizm 
d. Budizm
e. Hinduizm

9. “Kutlu Da¤” efsanesine göre kutlu bir kaya Uygur ül-
kesine afla¤›dakilerden hangisini getirmektedir? 

a. U¤ursuzluk
b. Savaflma gücü
c. Tanr›ya yak›nl›k
d. Kamlara ibadet yeri
e. Bereket ve saadet 

10. Gök-Türklerin kulland›¤› bütün unvanlar›n ayn› za-
manda Uygurlar taraf›ndan da kullan›lmas› afla¤›daki-
lerden hangisini göstermektedir?

a. Uygurlar›n Çin devlet yap›s›n› taklit etti¤ini
b. Bozk›r kültürünün sürekli¤ini
c. Uygurlar›n kendilerine özgü bir devlet sistemi

gelifltirdiklerini
d. Uygurlar›n Bat› Gök-Türk ülkesinden ç›kt›¤›n›
e. K›rg›zlar›n Uygurlara bu konuda yard›m etti¤ini

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ba¤›ms›zl›klar›na Kadar
Uygurlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ba¤›ms›zl›klar›na Kadar
Uygurlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bayan Çor” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bögü Ka¤an ve Uygurlar›n
Maniheizm’i Kabulü” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tun Baga Tarkan” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Di¤er Ka¤anlar ve Devle-
tin Güçlenmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Devletin Zay›flamas› ve Y›-
k›l›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uygur Devrinin Genel Ka-
rakteri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Edebiyat ve Sanat” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uygur Devrinin Genel Ka-
rakteri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Uygurlar Çin ile irtibata geçerek generallik unvanlar›
ald›lar.

S›ra Sizde 2

Karluklar daha üst seviyede olan sol yabgulu¤u ald›lar.

S›ra Sizde 3

Bayan Çor’un hedefi evlilik yolu ile akrabal›k kurmak
suretiyle T’ang hanedan›n› etki alt›na almakt›.

S›ra Sizde 4

Bögü Ka¤an, Maniheizm’i kendi halk›na kabul ettiren
ilk ve tek hükümdard›r.

S›ra Sizde 5

Uygurlardan ayr›l›p Tibetlilerle iliflki kurdular.

S›ra Sizde 6

795’ten sonra Beflbal›k, Koço, Kuca, Aksu, Karaflar ve
Kaflgar gibi flehir devletçikleri üzerinde Uygur nüfuzu-
nun artmas›nda Maniheizm’in katk›s› vard›r.

S›ra Sizde 7

Uygurlardaki stupa flekli “yurt tipi” çad›r fleklinden il-
ham alm›flt›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Töles boylar›n›n önemini tan›mlayabilecek;
K›rg›z Ka¤anl›¤›’n›n ortaya ç›k›fl›n› ve geliflmesini aç›klayabilecek;
Türgifllerin Orta Asya’daki tarihî rollerini tan›mlayabilecek;
Karluklar›n di¤er devlet ve kavimlerle olan iliflkilerini aç›klayabilecek;
O¤uzlar›n Türk tarihindeki rollerini de¤erlendirebileceksiniz.

‹çindekiler

• Türk boylar›
• Tölesler
• Sir Tardufllar
• K›rg›zlar
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• Karluklar
• O¤uzlar
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TÖLES BOYLARI
627’ye kadar Baykal Gölü’nün do¤usundan Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan
sahada Gök-Türk Devleti’ne ba¤l› di¤er Türk boylar› Töles ismiyle adland›r›l›yor-
du. Tölesler, en fazla boy say›s›na sahiptiler. Tölesler, IV. ve V. yüzy›llarda yafla-
yan Kangl›lar›n devam›d›r. Büyük Hun ‹mparatorlu¤u zaman›nda devlete ba¤l›, fa-
kat bat› bölgelerinde yaflayan boylar›n genel isminin Ting-ling oldu¤u bilinmekte-
dir. Sonra Orta Asya’daki da¤›n›k boylar Kangl› olarak adland›r›lm›flt›r. VI. yüzy›-
l›n ortalar›nda, Gök-Türklerin büyük bir h›zla yükseldi¤i s›rada Orta Asya’da onla-
ra ba¤l› da¤›n›k Türk boylar›n›n genel ad› ise Töles’tir. Gök-Türkler, Töles boyla-
r›n› yenip, onlar›n 50 bin ailesini kendilerine ba¤lad›ktan sonra istiklâllerini elde
etme yolunda büyük güven kazanm›fllard›. Dolay›s›yla Gök-Türk Devleti’nin kuru-
luflunda Töleslerin katk›s› çok önemlidir. 

Tölesler, Gök-Türkler gibi bir hayat tarz›n› sürdürüyorlard›. Belirli bir yerde ika-
met etmedikleri, da¤lar› ve vadileri takip ederek yaflad›klar› bilinmektedir. Hare-
ketli hayat tarzlar› sayesinde a¤›r ve vahfli hayat flartlar›na karfl› dayan›kl›yd›lar. Or-
ta Asya’da yaflam›fl bütün Türk topluluklar›n›n ortak özelli¤i olan at üstünde ok at-
mada usta olmalar›yla tan›n›yorlard›. Çin’in bat› s›n›rlar›na yak›n olan Turfan civa-
r›nda yaflayan Töles gruplar›n›n bitki yetifltirme ve tar›m gibi ifllerle u¤raflmala-
r›ndan da Türklerin ‹slam’› kabullerinden önce Orta Asya’da tar›m yapt›klar› anla-
fl›lmaktad›r. Bu boylar tar›mla ve bahçecilikle u¤raflt›klar›ndan, daha çok s›¤›r ye-
tifltiriyorlard› ve dolay›s›yla ata ihtiyaçlar› azd›.

603 y›l›nda Bat› Gök-Türk ka¤an› Tardu’nun yenilgiye u¤ramas› üzerine Altayla-
r›n bat›s›nda Tanr› Da¤lar› havalisinde yaflayan Töles boylar› da¤›ld›. Töles boylar›-
n›n tarihleri büyük çoklukla Bat› Gök-Türkleri içinde geliflti. Ancak, Sir Tardufl, Ba-
y›rku ve benzeri boylar›n bunlara dâhil olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Do¤uda kalanla-
r›n hepsi 627 ve takip eden y›llarda birer müstakil siyasi güç olarak ortaya ç›kt›lar.

Töles boylar›n›n co¤rafi da¤›l›m› Orta Asya Türk tarihi aç›s›ndan çok önemlidir.
Mo¤olistan’da Tola Irma¤›’n›n kuzeyinde küçük Töles kabileleri yafl›yordu. Bir k›s-
m› Hami’nin bat›s›, Karaflar’›n kuzeyi ve Ak Da¤ (Tanr› Da¤lar›) eteklerindeydiler.
Töles boylar›ndan baz›lar› biraz daha kuzeyde Altay Da¤lar›’n›n güney bat›s›n› yurt
tutmufllard›. Baz› Töles kümeleri Semerkand’›n kuzeyinde, S›r Derya’n›n (Ar›s ›r-
ma¤›) yan›nda, di¤er baz›lar› ise Hazar Denizi’nin do¤usunda bulunuyordu. Ayr›-
ca, Karadeniz’in kuzey do¤usunda yaflayan Töles kabileleri de vard›.

Türk Boylar›

Tölesler: Tölesler IV. ve V.
yüzy›llarda yaflayan
Kangl›lar›n devam›d›r. En
fazla boy say›s›na sahip
olan Tölesler, 627’ye kadar
Baykal Gölü’nün
do¤usundan Karadeniz’in
kuzeyine kadar uzanan
sahada yay›lm›fllard›. Gök-
Türk Devleti’ne ba¤l› di¤er
Türk boylar› Töles ismiyle
adland›r›l›yordu. 



Tölesler, Bat› Gök-Türk Devleti’nin zay›flamas› (603) üzerine tekrar siyasi sahne-
de rol oynamaya bafllad›lar. Tardu’nun ma¤lubiyeti ile bir ara da¤›lan Töles boylar›-
n›n orta grubu, yani Altay Da¤lar›’n›n güney-bat›s› ile Tanr› Da¤lar›’n›n kuzeyinde ya-
flayanlar›n›n, Bat› Gök-Türk ka¤an› Ch’u-lo taraf›ndan itaate al›nd›¤›n› söylemek
mümkündür. Töleslerin güçlenmelerinden endiflelenen Ch’u-lo Ka¤an, a¤›r vergiler
koymak suretiyle onlar›n mallar›n› toplad›. Arkas›ndan Sir Tardufllar›n kendisine ita-
atten vazgeçeceklerini zannederek onlar›n kabile liderlerinden yüzden fazlas›n› orta-
dan kald›rd›.

Bu a¤›r bask›lara dayanamayan Töles boyu Ch’i-piler, erkinleri Ke-leng liderli-
¤inde Gök-Türkleri ma¤lup etmeyi baflarabildiler. Di¤er bir Töles boyu olan Sir
Tardufllar da erkinleri Ye-shih’y› “Küçük Ka¤an” unvan›yla tahta geçirdiler. Onun
gücünden korkuya kap›lan Hami, Koço ve Karaflar gibi küçük devletçikler de ona
ba¤land›. Ancak, Ch’i-piler ve Sir Tardufllar ba¤›ms›zl›klar›n› uzun süre devam et-
tiremediler; Bat› Gök-Türk Devleti yeniden kuvvetlenince ona ba¤land›lar. 

Do¤u Gök-Türk Devleti’nin yeniden güçlenmesiyle etkisiz bir duruma gelip
ona ba¤lanan Töles boylar›ndan Tola ve Kerulen ›rmaklar› civar›nda oturanlar, 627
y›l›ndan sonra Çin’in deste¤i ile isyan ettiler. Do¤u Gök-Türk Devleti, bu isyan ne-
ticesinde iyice zay›flad› ve arkas›nda da k›tl›k ç›k›nca tamamen da¤›ld›. 627 tarihi
Orta Asya’da yaflayan bütün Türk kökenli boylar için dönüm noktas›d›r. Bu tarih-
ten sonra bu boylar ba¤›ms›z yaflayacak kadar öz güvene sahip oldular. Bunlar›n
en güçlüleri Sir Tardufllar, Bay›rkular, Bugular ve Uygurlar idi. Onlar ilerleyen de-
virlerde önemli tarihî roller üstlendiler. Öncelikle Sir Tardufllar, 646 y›l›na kadar
ba¤›ms›z bir devlet kurdular. Töles ad› bahsetti¤imiz tarihte önemini yitirse de çe-
flitli Türk topluluklar› içinde varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Töles boylar›n›n Gök-Türk Devleti’nin kurulufluna katk›s› nas›l olmufltur?

KIRGIZLAR (M.Ö. 202-M.S. 960)
K›rg›zlar›n anayurtlar› Kögmen (Sayan) Da¤lar›’n›n kuzeyi ve Yenisey nehrinin
kollar›nda bulunan Kem havzas› idi. K›rg›z ad›n›n k›r-gezmek’ten veya K›rk
O¤uz’dan geldi¤i konusunda fikirler vard›r. Çince metinlerde K›rg›z ismi de¤iflik
flekillerde yaz›lm›flt›r. K›rg›zlar, ilk defa Büyük Hun ‹mparatorlu¤u’nun hükümda-
r› Mo-tu (Mete) zaman›nda zikredilmifllerdir. M.Ö. 202 y›l›nda Hunlara ba¤lanan
K›rg›zlardan bundan sonra bahis yoktur. Bu esnada K›rg›zlar Altay Da¤lar›’n›n ku-
zeyinde Kem (Yenisey) Irma¤› civar›nda yafl›yorlard›.

M.Ö. 99’da Çinli generaller Li Ling ve Wei Lü, Çin’deki Han hanedan›ndan ka-
ç›p Hunlara s›¤›nd›klar› zaman, Hunlar, bu generallerden Wei Lü’yü Ting-lingler
üzerine, Li Ling’i ise K›rg›zlar üzerine idareci tayin ettiler. M.Ö. 46 y›l›nda Hun hü-
kümdar Chih-ch’i taraf›ndan ma¤lup edilen K›rg›zlar, bu hükümdara itaat etmek
zorunda kald›lar; Altay Da¤lar›’n›n do¤usu ve Sayan Da¤lar›n›n kuzeyine çekildi-
ler. K›rg›zlar›n bu dönemde Wu-sun’lar›n yaflad›¤› Is›k Göl’ün kuzeyine do¤ru ya-
y›ld›klar› ve Chih-ch’i’ye yenilince tekrar eski yerlerine döndükleri anlafl›lmaktad›r.

Gök-Türk Devleti’nin kuruluflundan sonra K›rg›zlar›n tarihî metinlerde yeniden
yer almaya bafllad›¤› görülmektedir. Asl›nda Gök-Türk Devleti kurulmadan önce
de efsanelerde K›rg›zlar›n adlar›na tesadüf edilmektedir. Gök-Türklerin ikinci kö-
ken efsanesinden K›rg›zlar›n 552 tarihinden önce Abakan nehri ile Yenisey nehri
aras›nda yaflad›klar› sonucunu ç›karmak mümkündür. 

553 y›l›nda Gök-Türklerin bafl›na geçen Mukan Ka¤an, devletini h›zla büyütme-
ye bafllam›flt›. 555’te do¤udaki K›tan kavminin yenilmesinden sonra, onlar›n kuze-
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627 tarihinden sonra Orta
Asya’da yaflayan Türk boylar›
ba¤›ms›z yaflayacak kadar
öz güvene sahip oldular.
Bunlar içinde en güçlüleri
Sir Tardufllar, Bay›rkular,
Bugular ve Uygurlar idi. Bu
boylar sonraki dönemde
önemli tarihî roller
üstlendiler. Öncelikle Sir
Tardufllar, 646 y›l›na kadar
ba¤›ms›z bir devlet kurdular.
Töles ad› önemini yitirse de,
Tölesler çeflitli Türk
topluluklar› içinde varl›¤›n›
sürdürmeye devam etti.
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yindeki K›rg›zlar Mukan’a itaat etmifllerdi. 572 y›l›nda Mukan Ka¤an ölünce onun
yas törenine kat›lan kavimler aras›nda K›rg›zlar da vard›. 

630’da Bat› ve Do¤u Gök-Türk devletleri y›k›larak Çin’deki T’ang hanedan›na
ba¤land›klar›nda Türk boylar› ba¤›ms›z bir flekilde hareket etmeye bafllad›lar.
627’yi takip eden zaman sürecinde güç kazanan Sir Tardufllara ba¤land›¤› anlafl›-
lan K›rg›zlar, onlar taraf›ndan gönderilen bir ilteber taraf›ndan yönetiliyorlard›. Bu
arada Gök-Türk beyi Ch’e-pi Tegin, Karluk ve K›rg›z gibi Türk boylar›n› kendine
ba¤layarak kuvvetlendi. Gök-Türk beyi 648’de baflar›s›z olup gücünü kaybedince
Karluk, Sir Tardufl ve Bugu gibi Türk boylar› Çin imparatoruna elçi gönderip hedi-
yeler sundular. K›rg›zlar da bu esnada elçi göndererek Çin imparatoruna kendi ül-
kelerinde yetiflen mallardan hediyeler sundular. 

650 y›l›n› takiben Çinliler taraf›ndan Gök-Türk ülkesi askerî valiliklere bölündü-
¤ü zaman K›rg›z askerî valili¤i de ihdas edildi. K›rg›z reisi iltebere “askeri vali ve
sol savunma generali” unvan› verildi. K›rg›zlar 650-83 aras›nda, 708 y›l›nda (ve
713-55 tarihleri aras›nda dört kez) Çin’e elçi göndererek hediyeler sundular. 

Orhun Yaz›tlar›’nda K›rg›z ad› defalarca kaydedilmifltir. ‹lterifl Ka¤an’›n 692 y›-
l›nda ölümünden sonra yerine geçen kardefli Kapgan Ka¤an devletini her alanda
güçlendirmeye bafllam›flt›. Tonyukuk Yaz›t›’ndan anlad›¤›m›z kadar›yla Çinliler,
On-ok ve K›rg›zlarla anlaflt›lar; On-ok ve K›rg›zlar Altay da¤lar›nda oturacaklar,
Çinlilerle anlafl›p Gök-Türk ka¤an› Kapgan’a sald›racaklard›. Ancak, Kapgan ve
Tonyukuk yönetimindeki Gök-Türk ordusu 696-97 k›fl›nda Kögmen Da¤lar›’n› afla-
rak, Yenisey kollar›ndan An› Irma¤› k›y›s›nda K›rg›zlar› çok a¤›r bir bozguna u¤-
ratt›. K›rg›z han› da orada öldürüldü. 

K›rg›zlar, 708 y›l›nda Çin’deki T’ang ‹mparatorlu¤u ile temasa geçtiler. Bunun
neticesinde Gök-Türk Devleti’ne karfl› isyan etmifl olmal›lar ki, 710 y›l›nda Bilge ve
Kül Tegin kardefller taraf›ndan yeniden ma¤lup edildiler. 731 y›l›nda Kül Tegin öl-
dü¤ü zaman cenazesine K›rg›zlardan ‹nançu Çor gelmiflti.

Gök-Türk Devleti y›k›l›p yerini Uygurlara b›rak›nca ilk ka¤an Bayan Çor devletin
birli¤ini sa¤lamak maksad›yla K›rg›zlarla savaflt›. 779 y›l›ndan önce Bögü Ka¤an tara-
f›ndan ma¤lup edilen K›rg›zlar, onun yerine geçen Tun Baga Tarkan’dan da a¤›r bir
darbe yediler. 800’lü y›llar›n bafl›nda K›rg›zlar›n yine Uygurlarla savafl›p yenildiklerini
görüyoruz. Uygurlardan Kutlug Bilge Ka¤an, K›rg›zlar üzerine ç›kt›¤› seferde, onlar›n
reisini öldürdü¤ü gibi çok say›da at ve s›¤›r ele geçirdi. Ayr›ca K›rg›zlar›n Orta As-
ya’daki di¤er boy ve flehirlerle yapt›¤› demir ticareti Uygurlar›n eline geçti.

Uygur hâkimiyeti döneminde K›rg›z ad› “sar›, k›z›l yüzlü” fleklinde ifade edil-
mektedir. Bu esnada K›rg›zlar, yine de Karluk, Tibet, ‹ran gibi boy ve devletlerle
münasebetlerini devam ettirdiler. Uygurlar, onlar›n reisi A-je’ya makam ve unvan-
lar vererek kendilerine ba¤lam›fllard›. Uygur Devleti zay›flad›¤›nda A-je ka¤anl›¤›-
n› ilan etti. Bunun üzerine Uygurlar baz› kumandanlar›n› göndererek isyan› bast›r-
mak istedilerse de Uygur kumandanlar› kuvvetli K›rg›z ordusuyla bafl edemediler.
Bu s›rada Uygur kumandanlar›ndan Küllüg Baga, K›rg›z ka¤an› A-je’ya rehberlik
ederek kendi ka¤an›n›n merkezini bast›rtt›. Yenilen Uygur ka¤an› Ho-sa öldürüldü
(840). Di¤er bütün Uygur kumandanlar› ve teginleri de ma¤lup oldu. Uygurlar›n
alt›n ota¤› ve Çin as›ll› prensesleri K›rg›zlar›n eline geçti. K›rg›z ka¤an› kendi hü-
kûmet merkezini Uygur ka¤an›n›n merkezine on befl günlük mesafede bulunan
Lao Da¤›’n›n güneyine nakletti.

K›rg›zlar, elde ettikleri bu büyük zaferden bir y›l sonra on tarkandan oluflan bir
elçi heyetini Çin’e gönderdiler. Uygurlar›n elinden al›nan Çin as›ll› prensesi iade
edeceklerdi. Ancak, Uygur ka¤an› Üge, K›rg›z elçilik heyetini yolda bast› ve tar-
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kanlar›n hepsini öldürerek, Çin as›ll› prensesi ele geçirdi. K›rg›zlar, yaklafl›k bir as›r
süren Büyük Uygur Ka¤anl›¤›’na son vererek Ötüken bölgesini ele geçirdikten
sonra, 843 y›l› bafllar›nda Çin’e bir elçilik heyeti daha yollayarak yeni kurduklar›
devletin tan›nmas›n› istediler. 

844’te Çinliler, K›rg›zlarla bir anlaflma yapa-
rak Uygurlar ve Kara Arabal› kabilesini ceza-
land›rmay› kararlaflt›rd›lar. K›rg›z elçisi Tirek
‹nanç iki beyaz atla ve mektupla Çin saray›na
geldi. Elçiye son derece hürmetle davran›l-
m›fl, flerefine e¤lenceler düzenlenmiflti. Ara-
dan geçen zaman içinde Çinliler verdikleri
sözü tutmay›nca görüflmeler uzad›. Buna ra¤-
men K›rg›zlar kendi baflbakanlar› Apa’y› 70
bin kiflilik kuvvetle Shih-weilerin üzerine yol-
lad›lar. Shih-weiler yenildi ve Uygurlar, K›r-
g›zlar taraf›ndan al›n›p Gobi Çölü’nün kuzey
taraflar›na götürüldüler. Da¤lara ve ormanla-
ra kaçan Uygurlar ise Do¤u Türkistan istika-
metinde ilerleyip Kuca civar›ndaki Uygurlar›
idare eden Menlig Tegin’e ba¤land›lar.

860-73 tarihleri aras›nda üç defa Çin’e elçi
gönderen K›rg›zlar, Budizm dinini ö¤reten
klasik kitaplardan istemifller, ancak Çinliler
onlar› oyalam›flt›r. 863’te gelen Alp ‹nanç ad-
l› K›rg›z devlet adam›: “Bize klasik kitaplar
hediye etmenizi istiyoruz. Ayr›ca her sene el-
çi göndererek Çin’i gezmek ve Çin takvimini
ö¤renmek isteriz. Bundan baflka An-hsi böl-
gesinden itibaren bütün topraklar› Çin hâki-
miyetine döndürmek için Uygurlara taarruz

ederek onlar› cezaland›rmam›z› kabul etmenizi dileriz” demifl, fakat imparator bu-
nu kabul etmemiflti. 

‹slam kaynaklar›nda K›rg›zlar hakk›nda çok az malumat vard›r. ‹ki y›lda bir K›r-
g›z ülkesinden Maveraünnehr’e kervan geldi¤inden bahsedilmektedir. Gelen mal-
lar de¤erli kürkler, misk ve özellikle ok yap›m›nda kullan›lan a¤açlard›. Oradan
K›rg›z ülkesine baflta dokuma ürünleri ve birçok ticaret mal› giderdi. K›rg›z ka¤a-
n›, Kemcikefl adl› flehirde otururdu. Bundan baflka flehirleri yoktu. K›rg›zlar ölüle-
rini yakan tek Türk kavmiydi. Çad›rlarda ve keçeden kulübelerde oturur, atefle ta-
parlard›. Kürk, misk ve boynuz elde etmek için avlan›rlard›. Dîvânu Lûgâti’t-
Türk’te K›rg›zlar›n Türklerden bir boy oldu¤u vurgulanm›flt›r.

K›rg›zlar, Uygurlar üzerine baflar›l› seferler yapm›fl olmalar›na ra¤men Mo¤olis-
tan’da fazla kalamad›lar. 960’lardan sonra do¤udan gelen Öngütlerin bask›s›yla es-
ki yurtlar›na geri döndüler. Cengiz Han döneminde h›zla yükselen Mo¤ol ‹mpara-
torlu¤u’na ba¤land›lar ve Tanr› Da¤lar›’na göç ettiler. Bir k›sm› eski yurtlar› Hakas-
ya’da kald›. 

K›rg›zlar›n kanunlar› çok sertti. Savafltan kaçanlar, memuriyetlerini iyi yapa-
mayanlar, vatana ihanet edenler ve h›rs›zl›k yapanlar bafl› uçurulmak suretiyle
cezaland›r›l›rd›.
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Resim 3.1

Yenisey
yaz›tlar›ndan
Alt›n-köl Yaz›t›
(VII. yüzy›l).
Yenisey nehri
havzas›nda
bulundu¤u için bu
adla an›lan ve
runik harflerle
yaz›lan bu yaz›tlar
Orhon
yaz›tlar›ndan daha
eskidir. ‹lim
adamlar› Yenisey
yaz›tlar›n›n
K›rg›zlar
taraf›ndan
yaz›ld›¤›
görüflündedirler.
Yenisey nehrinin
kuzey taraflar›nda
K›rg›zlar
oturmaktayd›.

Kaynak: H. N.
Orkun, Eski Türk
Yaz›tlar›, Ankara,
1987.



K›rg›zlar›n en önemli eserleri, Kopen mezarlar›, Uybat kurganlar›, Kapçal ve
Tuyuhtyansko gibi kurganlardan ç›kar›lm›flt›r. Bunlar alt›n ve gümüfl kaplar, at ko-
flum tak›mlar›, ok, yay, k›l›ç ve hançerler, mi¤fer, z›rhlar ve keramikler gibi nesne-
lerden oluflmaktad›r. Ayr›ca a¤açtan yontulmufl hayvan figürlerine de rastlanmak-
tad›r. Bozk›r kufla¤› sanat›nda oldu¤u gibi av sahneleri K›rg›zlarda da yayg›nd›. Es-
ki Türklerde en erken devirlerde bir kült olan av ile ilgili tasvirler bir eyer kafl› üze-
rinde yer ald›¤› gibi kayalar üzerine de çizilmifltir. 

840 y›l›nda K›rg›zlar›n Uygur Ka¤anl›¤›’n› y›kmas›n›n sonucu ne olmufltur?

TÜRG‹fiLER (634-766)
630 y›l›nda Bat› Gök-Türk ülkesinde T’ung Yabgu’nun öldürülmesi üzerine ülke iç
kar›fl›kl›¤a sürüklenmiflti. Bafl›bofl kalan çeflitli boylar, 635 y›l›nda kendi aralar›nda
teflkilatlanarak Türgifller denilen halk› meydana getirmifllerdir. Buna ra¤men baflla-
r›nda daima Bat› Gök-Türk hanedan›ndan gelen beyler bulunmufltur. Asl›nda 634
y›l›nda Bat› Gök-Türk hanedan›ndan Iflbara ülkesini on boya bölmüfl, her boya bi-
rer ok vermifl bundan sonra unvanlar› On fiad ve On Ok fleklinde söylenmeye bafl-
lam›flt›r. Türgifller bunlardan birinin ad›d›r. Yaz›l› belgelere göre ilk defa 651 y›l›n-
da tarih sahnesinde görülen bu Türk boyu, Bat› Gök-Türk Devleti’ni (581-659)
meydana getiren On-Ok konfederasyonuna ba¤l› befl Tou-lu grubunun dördüncü
boyu olarak Barotala nehri boylar›nda tarih sahnesinde yer al›r. VII. yüzy›l›n orta-
lar›nda Türgiflleri Ho-lo-shih Çor isimli bir baflbu¤ yönetmekteydi. 

656 y›l›nda Çin’deki T’ang ‹mparatorlu¤u’nun üç kol hâlinde Bat› Gök-Türk
Devleti topraklar›na sald›rmas›, di¤er Türk boylar›n› oldu¤u gibi, Türgifl boyunu da
etkiledi. Bunun sonucunda Türgifller Is›k Göl ile ‹li nehri taraflar›na göç ettiler. On-
lardan küçük bir grup da Beflbal›k taraflar›na göç etti. 

Çinlilerin yapt›¤› bu sefer sonucunda, bat› Türk kabileleri gibi Türgifl boyu da
Çin egemenli¤i alt›na girdi. Türk oymaklar›n› yönetmek üzere T’ang ‹mparatorlu-
¤u taraf›ndan devlet hizmetinde görevli Türk kökenli bir ka¤an gönderildi. Bu du-
rum 690 y›l›na kadar devam etti. II. Gök-Türk Devleti’yle s›k s›k çat›flan Türgifller,
Bolçu savafl›nda ma¤lup oldular. 

720 y›l›nda, bat›dan gelen Emevî ilerleyifli devam ediyordu. Maveraünnehir
üzerinde Türklerin hak sahibi oldu¤unu düflünen Su-lu Ka¤an, Arap ordusunun
ilerleyifline karfl› buradaki mahalli flehir devletlerine elinden gelen yard›m› yapt›.
737 senesinde bir kumandan›n›n komplosuna kurban giden Su-lu Ka¤an’›n ölümü
üzerine Türgifl Devleti birli¤ini koruyamad›. Çin ‹mparatorlu¤u bu durumdan ya-
rarlanmak istedi. Çinliler, Türgifllere karfl› baz› baflar›lar kazand›larsa da, Emevîler-
le Karluklar›n iflbirli¤i ile hareket etti¤i Talas Savafl›’n› (751) kaybettiler ve bölge-
den çekilmek zorunda kald›lar. Bir ara Uygur Devleti’nin bask›s›na maruz kalan
(735-756) Türgifller, Sar›-kara kabileler aras›ndaki ihtilaf›n büyümesi yüzünden bir
daha kendilerini toparlayamad›lar ve Seyhun boylar›na do¤ru göç etmeye bafllad›-
lar. Onlardan boflalan topraklar üzerinde Karluk Devleti kuruldu (766). 

Sar› Türgifl Devleti kurulmadan önce baflbu¤lar› Baga Tarkan unvan›n› tafl›yor-
du. Onun iki devlet merkezi vard›. Birisi Tokmak’›n kuzey bat›s›ndaki Ordukent,
di¤eri önceleri ‹li nehri yak›n›ndaki Kong-yue flehri, sonralar› ise göçler sebebi ile
tafl›n›lan Kouna-flar (Eskiflehir) idi. Sar› Türgifl ka¤an› bu flekilde iki büyük kabile
grubunu rahat bir flekilde idare ediyordu. 

II. Gök-Türk Devleti’nde devlet yönetiminde ka¤andan sonra iki flad yer al›yor-
du. Sar› Türgifl Devleti bu durumu kendine örnek alm›fl görünmektedir. Burada
Yabgu ve fiad, Tou-lo ve Nu-shih-pi adl› kabile gruplar›n› yönetmekle görevli idi-
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Türgifller: 630 y›l›nda Bat›-
Gök-Türk Devleti’nin
y›k›lmas›ndan sonra,
da¤›lan boylardan bir k›sm›
yeniden örgütlenerek
Türgifller denilen kabileler
federasyonunu
oluflturmufllard›r. 634
y›l›nda Bat› Gök-Türk
hanedan›ndan olan Iflbara
ülkesini on boya bölmüfl, her
boya birer ok verilmiflti.
Bundan sonra bu boylar On
fiad ve On Ok fleklinde
an›lmaya bafllanm›flt›r.
Türgifller bunlardan birinin
ad›d›r.



ler. Yabgu ve fladdan sonra beyler yer al›yordu. Burada beyler, büyük bir ihtimal-
le boy baflkanlar› idiler. Sar› Türgifl Devleti’nde bir de buyruk (bakan, vezir) görül-
mektedir. Buyruk, idarede yabgu ve fladdan sonra, fakat beylerden önce gelirdi. 

690’l› y›llarda Kara Türgifl Devleti’nin bafl›nda Çor unvanl› biri bulunuyordu.
Halka sert davranan ve bölgeyi iyi idare edemeyen bu ka¤an, II. Gök-Türk Devle-
ti’nin ak›nlar›na karfl› koyamay›nca Çin’e kaçmak zorunda kald›. Bafls›z kalan Tür-
gifllerin bafl›na Baga Tarkan geçti. Halk›n› iyi idare etti¤i için sadece Türgifller de-
¤il, çevredeki bütün di¤er Türk boylar›n›n ço¤u kendi arzular›yla ona ba¤land›lar.
Böylece birli¤ine kat›lan di¤er boylarla beraber çok güçlenen Baga Tarkan, II.
Gök-Türk Devleti’ne karfl› Çinlilerin yan›nda yer ald›. Onun ölümünden sonra ye-
rine o¤lu Suo-ke geçerek ka¤an unvan›n› ald› ve mensup oldu¤u Türgifl boylar›n›n
s›fat› (sar›) ile bir devlet kurdu. 

Sar› Türgifl Devleti (690-712)
Baga Tarkan’›n kurdu¤u bu devlet k›sa zamanda Türk boylar›n› bir araya getirdi.
Turfan’dan Seyhun nehrine kadar uzanan genifl bir bölgeyi idare eden Sar› Türgifl
ka¤an› 16 y›ll›k icraat›n›n ilk sekiz y›l›n› teflkilât›n› tamamlamaya ve birli¤i sa¤la-
maya harcad›. ‹kinci sekiz y›l›nda ise II. Gök-Türk Devleti’nin kudretli ka¤an› Kap-
gan’›n ilerleyiflini durdurmak istedi. Ancak Bolçu Savafl›’n› (698) kaybedince otori-
tesi sars›ld›. Yerine geçen o¤lu So-ko ise (706-710) k›sa süren saltanat›nda, taht›na
göz diken kumandan› Külçor’la ve kardeflinin sebep oldu¤u ihtilâflar› gidermekle
u¤raflt›. Daha sonra Bars Bey, II. Gök-Türk Devleti’nin himayesinde “ka¤an” unva-
n› ile Türgifl taht›na ç›kar›ld› ise de, o da ülkede birlik ve beraberli¤i sa¤layamad›. 

Kara Türgifl Devleti (716-739)
716’da Kapgan Ka¤an’›n ölümünden sonra Su-lu kendisini “Ka¤an” ilân etti. Su-lu
Ka¤an, takip etti¤i d›fl politika ile takdir toplad›. Tibet Krall›¤› ve II.  Gök-Türk
Devleti’nden bir prenses alan Su-lu Ka¤an Çin ‹mparatorlu¤u ile münasebetler kur-
du. Su-lu’nun iki büyük kumandan› vard›. Biri Külçor unvan›na sahipti. Onlar, iki
büyük kabile konfederasyonunu idare ediyorlard›. 

Beflbal›k bölgesi Türgifllerinin teflkilât ve idaresinde orijinal özellikler görülür.
Burada boy baflkanlar› han unvan›na sahiptiler. Bu unvan daha sonra Türgifllerden
Karahanl›lara geçmifltir. Kara Türgifl Devleti y›k›ld›ktan sonra Karaflar flehrinde or-
taya ç›kan Türgifllerin flefi yabgu unvan›na sahipti. Burada yabgu ba¤›ms›z bir dev-
let baflkan› görünümündedir. 

Sar› Türgifl Devleti’nin ordu mevcudu yüz k›rk bine ulafl›yordu. Kara Türgifl
Devleti’nde Su-lu Ka¤an önceleri iki yüz bin kiflilik bir orduya sahipti. II. Gök-Türk
Devleti’ne tâbi boylardan bir k›sm›n›n da kendisine kat›lmas›yla bu say› üç yüz bi-
ni buldu.

756 y›l›ndan sonra Türgifller zay›flad›. Sar› ve Kara kabileler kendi ka¤anlar›n›
tahta geçirip karfl›l›kl› savaflt›lar. 766 y›l›nda Karluklar çok kuvvetlendiler. Bat›ya
do¤ru hareket edip Tokmak civar›n› ele geçirdiler. Türgifller ise Seyhun boylar›na
do¤ru göç ettiler. Bir k›sm› Tanr› Da¤lar›’n›n güneyindeki Karaflar civar›na gitmifl-
ti. Türgifl boylar› bir süre sonra O¤uzlar ad›yla tarih sahnesinde yer ald›lar.

Türgifller nas›l ortaya ç›kt›?

KARLUKLAR (627-1212)
Karluklar, Gök-Türk hanedan›na yak›n boylar aras›nda gösterilmifltir. Altay Da¤la-
r›n›n güney etekleri Gök-Türklerin tarih sahnesine ilk ç›kt›klar› yerdir. Zaten Kar-
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Sar› Türgifl Devleti’nin devlet
yönetimi II. Gök-Türk Devleti
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Bundan sonra buyruk (vezir)
ve beyler fleklinde bir
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luklar, kaynaklarda Töles boylar› aras›nda de¤il, Türgifller gibi Gök-Türk haneda-
n›ndan gösterilirler. Dolay›s›yla, Karluklar›n Gök-Türklerin bir kolu oldu¤unu söy-
lemek mümkündür.

Tarih sahnesinde ilk göründükleri s›rada Karluklar, Altay Da¤lar›’n›n bat›s›nda
Pu-ku-chen Suyu kenar›nda gösterilmektedirler. Buras› onlar›n ilk yurtlar› olmaya-
bilir. Ancak, 630 y›l›ndan önce Karluklar›n yaflad›¤› bölge konusunda bize fikir
vermektedir. 627 y›l›n› takiben Do¤u Gök-Türk ülkesinde büyük bir boylar hare-
keti oldu. O s›rada Bat› Gök-Türk ka¤an› T’ung Yabgu’ya ba¤l› Sir Tardufllar en
kuvvetli boydu. T’ung Yabgu ile anlaflamayan Sir Tardufllar, Do¤u Gök-Türk ülke-
sine göç ederek ‹l Ka¤an’a itaat ettiler. Böylece Tanr› Da¤lar›’n›n kuzey do¤usu bo-
flal›nca Altaylar›n güney eteklerinde yaflayan Karluklar, bu genifl alana yay›larak
güçlendiler.

Bu s›rada Karluklar üç kabile halinde, Altaylar›n güney bat›s›, Beflbal›k’›n kuzey
bat›s› ve Pu-ku-chen Suyu’nun kenar›nda yafl›yorlard›. Karluklar, 627 y›l›ndan son-
ra ba¤l› olduklar› Bat› Gök-Türk Devleti’nin hükümdar› T’ung Yabgu’ya isyan etti-
ler. Bat› Gök-Türklerinin önemli boylar›ndan biri olan Karluklar›n bafl kald›rmas›,
çok kuvvetli bir durumda olan T’ung Yabgu’nun gücünü sarsm›flt›r.

Bundan sonra 648 y›l›na kadar kaynaklarda Karluk ad›na rastlanmaz. Sir Tar-
dufllar›n 646’ya kadar Do¤u Gök-Türk ülkesine hâkim olmalar›, Bat› Gök-Türk ül-
kesinde hanedan soyundan gelen beylerin taht kavgas› içine düflmeleri gibi olay-
lar sebebiyle Karluklar Çin’in dikkatinden kaçm›fl olmal›d›r. 

Do¤u Gök-Türk Devleti 630 y›l›nda y›k›l›nca Sir Tardufllar, Çin taraf›ndan tan›-
narak ba¤›ms›zl›klar›n› ilân etmifllerdi. Bir k›s›m Gök-Türk ahalisi de onlara ba¤-
lanm›flt›. Ancak, S›r Kartufllar hanedandan gelen Ch’e-pi adl› beyi ka¤an yaparak
kendi bafllar›na geçirmek istediler. Ch’e-pi ise ortaya ç›kan siyasi anlaflmazl›klara
dayanamad› ve kaçarak Altay Da¤lar›n›n kuzeyinde üç taraf› sarp kayalarla çevrili
bir yere s›¤›nd›. Sir Tardufllar üç bin süvariyle onu takip ettilerse de yakalayamad›-
lar. Ch’e-pi, bol otlu bu genifl yerde gücünü art›rd›. Zaten buras› onun eskiden ida-
re etti¤i saha idi. Askerlerinin say›s› otuz bine ulaflt›¤›nda oradan ç›karak etrafa si-
yasi otoritesini yaymaya bafllad›. Bat› taraflar›ndaki Karluklar ve Yenisey nehri kay-
naklar›ndaki K›rg›zlar kendisine tâbi oldular. Karluklar s›kl›kla Sir Tardufllar›n sü-
rülerini ya¤ma ediyorlard›. Çinliler Orta Asya’da hiçbir gücün büyüyüp kendileri-
ne rakip olmalar›na izin vermek istemediklerinden harekete geçtiler. Ch’e-pi Çin’e
ba¤lanmay› reddedince Çin elçisi Karluklar› kendi taraf›na çekerek onu ortadan
kald›rmak istedi. 

Kendisi için kurulan tuza¤›n fark›na varan Ch’e-pi, o¤lunu bir orduyla gönde-
rerek Çinli elçileri ortadan kald›rd›. Çin imparatoru bu defa baflka bir generalini
Ch’e-pi’nin üzerine yollad›. Bu general önce Uygur ve Bugu gibi boylarla iflbirli¤i
yapt›; arkas›ndan Karluklar da Ch’e-pi’yi terk ederek Çin ordusu taraf›na geçtiler.
Çin, Uygur, Bugu ve Karluklardan oluflan ordu A-hsi Da¤›’na ulaflt›. Rakiplerinden
korkmayan Ch’e-pi, kendisine ba¤l› olan bütün halk› savafla davet etti. Ancak, hiç
kimse savaflmak istemeyince yan›na hatununu ve birkaç yüz süvariyi alarak Altay
Da¤lar›’na kaçt› ise de, Çinliler onu yakalay›p Çin baflkenti Ch’ang-an’a getirerek
imparatora sundular; ancak öldürülmeyip hayat› ba¤›flland›.

Neticede T’ang hanedan› Do¤u Gök-Türk ülkesinde Çin’e karfl› bafllat›lan bir ba-
¤›ms›zl›k hareketini daha bast›rm›fl oldu. Çin ‹mparatorlu¤u, bu ülke co¤rafyas›nda
yaflayan bütün boylarla do¤rudan temasa geçti. Boy idarecilerine Çince unvanlar
verildi, boylar›n yaflad›¤› yerlerde askerî valilikler kuruldu. Karluklar da teflekkül
halinde bulunduklar› üç boy ile birlikte Çin imparatoruna ba¤land›lar. Karluk boy-
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lar›n›n reisleri askerî vali (Tu-tu) tayin edildiler. Daha sonra söz konusu kabilelerin
üçü de güneye do¤ru hareket etti. Vard›klar› yer muhtemelen Tanr› Da¤lar› silsile-
leri idi. Epey kuvvetli hale gelmifl olmal›lard› ki, onlar hakk›nda “Bat› Gök-Türk ve
di¤er küçük devletler onlardan korkar hâle gelmiflti” ifadesi kullan›lm›flt›r.

Bundan sonra Karluklar “Üç Kabile Yabgulu¤u” unvan›n› ald›lar. Bu unvan on-
lar›n siyasî ve askerî bak›mdan oldukça kuvvetlendiklerini göstermektedir. Her ne
kadar Karluklar, Ch’e-pi’ye ihanet edip Çinlilerin taraf›na geçtiler ve daha sonra
onlardan unvanlar ald›larsa da baz› gruplar›n›n ayr› hareket ettikleri görülmekte-
dir. fiöyle ki, 650’den sonra Çin’e karfl› isyan eden Bat› Gök-Türk beyi A-shih-na
Ho-lu’ya ba¤l› boylar aras›nda Karluklar da görülmektedir. Baz› Karluk boylar› Ba-
t› Gök-Türk Devleti’nin do¤u taraf›nda yer ald›lar. A-shih-na Ho-lu, 652’de Karluk
ve benzeri boylarla Turfan’› iflgal etti. Bu boylar 654 y›l›nda Çin ordusu kumanda-
n› Liang Chien-fang ve Uygurlar taraf›ndan ma¤lup edildiler. 657 y›l› Karluklar›n
tam olarak Çin’e itaat etti¤i tarihtir. En az dört ayr› kola bölündükten sonra art›k bir
daha birleflemediler.

Bu tarihten sonra çok uzun say›labilecek bir süre Karluklar›n ad›na Çin kaynak-
lar›nda rastlanmaz. Ancak, 711 y›l›nda Çin’e elçi gönderdiklerinden bahsedilir.
Çünkü Kapgan’›n zalimce idaresine baflkald›rm›fllard›. Yaklafl›k 46 y›ll›k devrede
Karluklar›n nerede olduklar› ve ne yapt›klar› sorusuna, onlar›n II. Gök-Türk Dev-
leti’ne itaat ettikleri fleklinde cevap vermek mümkündür.

714 ve 715 y›llar›nda baz› Türgifl kabileleri (On Ok, On Kabile) ile birlikte Kar-
luklar da Çin’e ba¤l›l›klar›n› bildirmifllerdi. Arkas›ndan üç Karluk kabilesi T’ang ha-
nedan›na s›¤›nd›. ‹mparator onlar› Türgifllerin üzerine yollad›. Ancak, Türgifller
kendilerini baflar›yla savundular. 715 y›l›nda Karluk reisi Tam›g Iduk Bafl, Gök-
Türklere sald›rd›. Kül Tegin’in üstün baflar›lar gösterdi¤i savaflta Karluklar a¤›r bir
bozguna u¤rad›lar ve Çin’e ba¤lanmak zorunda kald›lar. Karluklar›n, II. Gök-Türk
Devleti’ne karfl› ayaklanmalar› durmak bilmiyordu. 716’da Kül Tegin bir defa daha
Karagöl’de Karluklar› ma¤lup etti.

720 y›l›nda Çinlilerin tahrikleri neticesinde baz› isyanlar ç›kt›. Karluklarla Gök-
Türkler aras›nda Çin’e yak›n yerlerde çarp›flmalar meydana geldi¤inde Tudun Yam-
tar’›n idare etti¤i Gök-Türk ordusu Karluklar› bir kez daha yendi. Bu hadiseden
742’ye kadar Gök-Türklerle Karluklar aras›nda bir çat›flma olmad›¤› görülmektedir. 

734’te Bilge Ka¤an’›n ölümünden sonra II. Gök-Türk Devleti gerilemeye yüz
tuttu ve bafla geçen ka¤anlar›n yetersizli¤i sebebiyle devlet idaresi çat›rdamaya
bafllad›. Bu dönemde say› ve nüfuz bak›m›ndan kuvvetli olan boylar hareketlen-
meye bafllad›lar. Bunlar Karluklar, Basm›llar ve Uygurlard›. Bu üç boy, devlet
adamlar›n›n birbiri ile mücadele etti¤i II. Gök-Türk Devleti’ne karfl› isyan edip Kut-
lug Ka¤an’› öldürdüler. Zafer kazan›ld›ktan sonra ittifakla Basm›llar›n reisini ka-
¤anl›k makam›na oturttular. Uygurlar, do¤u (Sol) kanat yabgulu¤unu al›rken, Kar-
luklar (Sa¤) bat› yabgusu oldular.

Bu arada Uygurlar, Çinlilerle gizlice temasa geçmifl ve ard›ndan Karluklarla bir-
leflerek Basm›l ka¤an›n› öldürmüfllerdi. Neticede Karluklar Sol Yabgulu¤u, yani da-
ha yüksek mertebe olan mevkii elde ettiler. Ayr›ca, Uygur Devleti’nin öncü kuvve-
tini meydana getiriyorlard›.

Uygur-Karluk dostlu¤u fazla devam etmedi. Altaylarda oturan Karluk gurubu,
Uygurlara sald›rmaya niyetlenince 746-747 y›l›nda ma¤lup edildiler ve bat›da Tür-
gifllerin bölgesine kaçt›lar. 751 y›l›nda Bolçu’da bir kere daha Uygurlar›n hüküm-
dar› Bayan Çor’un bask›n›na maruz kald›lar. Basm›llarla anlaflan Karluklar, yine
Uygurlara savafl açt›larsa da netice alamad›lar. Daha sonra Türgifller ve Karluklar
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715-20 y›llar› aras›ndan
Karluklar›n birçok defa II.
Gök-Türk Devleti’ne karfl›
ayakland›klar›, bazen Çin’in
de bu ayaklanmalar› teflvik
etti¤i, fakat her defas›nda
bu isyanlar›n bast›r›ld›¤›
görülmektedir. 734’ten
sonra II. Gök-Türk Devleti
gerilemeye yüz tuttu¤u
dönemde, Karluk, Basm›l ve
Uygur boylar›
hareketlendiler. II. Gök-Türk
Devleti’ne karfl› isyan edip
Kutlug Ka¤an’› öldürdüler.
‹ttifakla Basm›llar›n reisini
ka¤anl›k makam›na
oturttular. Uygurlar, do¤u
(Sol) kanat yabgulu¤unu,
Karluklar ise (Sa¤) bat›
yabgulu¤unu ald›lar.



tekrar hücuma kalkt›larsa da, Bayan Çor Ka¤an, Basm›llar› ve Karluklar› Yogra Ya-
r›fl’ta yenmeyi baflard›. Buna ra¤men baz› kifliler kaç›p Karluklara s›¤›n›nca bir sa-
vafl daha olmufl, nihayet bafls›z kalanlar Türgifllere s›¤›nm›fllard›. Bunun sonras›n-
da Uygurlarla Karluklar aras›nda son bir savafl daha olmufl, Karluklar bir daha on-
lar›n karfl›s›na ç›kamam›fllard›. Bu arada Karluklar Çinlilerle elçi teatisinde bulunu-
yorlar ve d›fl destek ar›yorlard›.

Bundan sonra ancak, 791 y›l›nda Çin kaynaklar›nda Karluklara ait bilgi vard›r.
Bu kayda göre Tibetlilerle ittifak yapan Karluklar, birlikte Ka¤an Stupa flehrini
(Beflbal›k’›n kuzeyi) ald›lar. Zaten art›k onlar›n Çinlilerle komflulu¤u kalmam›flt›.
XI. ve XII. as›rlarda Kuku Nor civar›nda görülen Karluk bakiyelerinin bunlar oldu-
¤u san›lmaktad›r.

Taflkent’te Bat› Gök-Türk hanedan›ndan gelen ve Tudun unvan›n› tafl›yan biri
taraf›ndan yönetilen devlet, kuzeyde S›r Derya k›y›s›ndaki Kara Türgifl Devleti’yle
çat›flmaya bafllad›¤›nda (740’tan sonra) do¤udaki Karluklar› kendine müttefik yap-
t› ve böylelikle üstünlük sa¤lad›. Yeni kurulan devlette Karluklar da görev alm›fllar
ve Yabgu olmufllard›. Ancak, çok geçmeden Taflkent flehir devletçi¤i Çin’e tâbi ol-
may› (vassall›¤›) kabul etti.

751 senesinde Orta Asya tarihinin ak›fl›n› de¤ifltirecek bir hadise meydana gel-
di. T’ang imparatoru ad›na Do¤u Türkistan’› idare eden Çinli vali, Taflkent tudunu-
nu hapse att›. Tudunun o¤lu bat›daki di¤er devletçiklere kaçarak durumu anlatt›.
Bu devletçikler, Do¤u Türkistan’› Çin elinden kurtarmak için Arap kuvvetlerini ik-
na ettiler. Çinli vali uzun bir yürüyüflten sonra Talas flehrine yaklaflt›. Atlah denilen
mevkide Arap ordular›yla Çin ordusu befl gün süren bir savafl yapt›lar. ‹flte bu çar-
p›flmalar›n fliddetli an›nda Is›k Göl Karluklar› Araplar›n taraf›n› tutarak Çin’e karfl›
cephe ald›lar. Ön ve arka cepheden sald›r›ya maruz kalan Çin ordusu yenilip geri
çekilmek zorunda kald›.

Bundan sonra Karluk gruplar› Tanr› Da¤lar›’n›n kuzey silsileleri, Is›k Göl taraf-
lar› ve Talas Irma¤› boylar›na do¤ru yay›ld›lar. Onlar›n a¤›rl›k merkezleri art›k Ba-
t› Türkistan idi. Tokmak, Evliya-ata ve di¤er flehirleri ele geçirdiler. 766’ya do¤ru
bir Karluk Devleti kuruldu.

809 y›l›nda Feyzabad yak›n›ndaki Vascirt adl› yerde Karluklar›n yaflad›klar› bi-
linmektedir. X. yüzy›lda ‹bn Rüsteh, Amu Derya’n›n kollar›ndan Vahflab civar›nda
Karluklar›n›n yaflad›¤›n› zikretmektedir. Hudûdü’l-Âlem adl› eserde ise Karluklar›n
Hilend ve Belh’e kadar yay›ld›klar› bildirilmektedir. XII. yüzy›ldaki olaylarda Bu-
hara Karluklar›n›n adlar› geçer. Karluklar, Ça¤aniyan ile Tirmiz, Nahflab ve Kifl’de
Bat› Karahanl› hükümdarlar› ile savaflt›lar. Celaleddin Harezmflah Gazne’ye geldi-
¤inde karfl›s›nda yine Karluklar› bulmufltur. Onlar›n reisi Seyfeddin Hasan kendisi-
ne itaat etmiflti. O Mo¤ollardan kaçarken topraklar›n›n bir k›sm›n› Karluk Seyfed-
din Hasan’a b›rakt›. Yüzy›l›n sonunda onlar›n Belh ve Tirmiz’e do¤ru kayd›klar›
anlafl›lmaktad›r.

Çin’in Tanr› Da¤lar› civar›ndan elini çekmesi, bu havalide ve kuzeyde yaflayan
boylar›n ifline yarad›. Bundan sonra Tokmak (Suyab) ve Talas bölgesine gelen Kar-
luklar, Türgifllerin Nu-shih-pi boyunun bulundu¤u sahalar› ve Bat› Gök-Türkleri-
nin eski merkezlerini ele geçirdiler ve Balasagun’u baflkentleri yapt›lar. Türgifl boy-
lar› onlara tâbi oldu. 766-775 y›llar› aras›nda Kaflgar’› ald›lar. Fergana’y› da Abbasî-
lerin elinden al›p, O¤uzlarla ittifak ederek Peçenekleri yendiler. Tibetlilerle iflbirli-
¤i yaparak Beflbal›k’›n kuzeyindeki Ka¤an Stupa flehrini iflgal ettiler. K›sacas› 766’y›
takip eden y›llarda müstakil bir Karluk Devleti bulunmaktayd›.

513.  Ünite  -  Türk  Boy lar ›

II. Gök-Türk Devleti’nin
y›k›lmas›ndan sonra önemli
Türk boylar› aras›nda
mücadeleler oldu¤u
görülmektedir. 745 y›l›nda
Uygurlar, Çinlilerle gizlice
anlaflarak ve Karluklarla
birleflerek Basm›l ka¤an›n›
öldürdüler. Böylece Karluklar
Sol Yabgulu¤u, yani daha
yüksek mertebe olan mevkii
elde ettiler. Ancak, Uygur-
Karluk dostlu¤u fazla devam
etmedi. Altaylarda oturan
Karluk gurubu, Uygurlara
sald›rmaya niyetlenince
746-747 y›l›nda ma¤lup
edildiler. 751 y›l›nda
Karluklar Bolçu’da bir kere
daha Uygurlar taraf›ndan
ma¤lubiyete u¤rat›ld›lar.
Karluklar, bundan sonra
Basm›llarla anlaflarak yine
Uygurlara karfl› savafl
açt›larsa da netice
alamad›lar. Karluklar›n
bundan sonraki giriflimleri
de Uygurlar taraf›ndan
bertaraf edildi; sonunda
bafls›z kalan Karluklar
Türgifllere s›¤›nmak zorunda
kald›lar. 751-59 y›llar
aras›ndaki bu
mücadelelerden sonra
Karluklar bir daha
Uygurlar›n karfl›s›na
ç›kamad›lar.

751’den sonra bir k›s›m
Karluk gruplar› Tanr›
Da¤lar›’n›n kuzey silsileleri,
Is›k Göl taraflar› ve Talas
Irma¤› boylar›na do¤ru
yay›ld›lar. A¤›rl›k merkezleri
art›k Bat› Türkistan idi.
Tokmak, Evliya-ata ve di¤er
flehirleri ele geçirerek 766’ya
do¤ru Karluk Devleti’nin
temellerini att›lar.



Aslan ‹l Türgig, 780’li y›llarda Karluk hükümdar› idi ve Kaflgar, Yarkent ve Ta-
las bölgelerini yönetiyordu. 791 y›l›nda Karluklar Tibetlilerle iflbirli¤i yapt›lar ve
Uygurlarla çarp›flt›lar. Karabalgasun Yaz›t›’n›n Çince k›sm›nda Karluklar›n 791-812
tarihleri aras›nda Uygurlara ma¤lup olduklar› bildirilmektedir. 

840 y›l›ndaki K›rg›z bask›n› sonras›nda Uygurlardan bir k›sm› Karluklara s›¤›n-
d›. IX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra Tanr› Da¤lar›’n›n do¤u k›sm›na gelen Uy-
gurlar Karluklar› tehdide bafllad›lar. ‹li ve Is›k Göl havalisindeki savafllarda kesin
netice elde eden taraf olmad›. Ayn› devirde K›rg›zlar da kuzeyden sürekli olarak
Karluklar› taciz ettiler ve Bancul kasabas›n› ele geçirdiler. 817-836 aras›nda bir Kar-
luk elçisinin Tibet kral›n› ziyarete gitti¤i bilinmektedir. 

Karluklar bat› taraf›nda Abbasîlerle münasebet kurdular. Fergana’y› ele geçiren
Karluklar bir süre sonra buralar› kaybettiler. 775’te Halife Mehdi’nin üstünlü¤ünü
tan›yanlar aras›nda Karluk yabgusu da vard›. Ayn› yabgu 792-793’te Fergana’y› ele
geçirince üzerine gelen Amr b. Cemil’i yenmeyi baflarm›fl, ancak Yahya el-Berme-
kî’yi durduramam›flt›. Daha sonra patlak veren Rafi b. Leys isyan›na Karluklar da
kat›ld›lar. Halife Memun zaman›nda bu tür mücadeleler devam etti. 816’da Ot-
rar’da Karluklar, vezir Fadl b. Sahl karfl›s›nda a¤›r bir yenilgiye u¤rad›lar. Karluk
yabgusu Kimek ülkesine kaçt›. 822’de Fergana Karluklar taraf›ndan bir kez daha ifl-
gal edildi ise de Horasan valisi taraf›ndan geri al›nd›. 

Karluklar IX. asr›n ikinci yar›s›nda zay›flamaya bafllad›lar. Kendi içlerinde kar›-
fl›kl›¤a sürüklendikleri gibi do¤udan gelen Uygurlar›n hücumlar› da onlar› sarst›.
Nihayet, Samanîlerden ‹smail b. Ahmed’in 893 y›l›nda S›r Derya’n›n do¤usuna yap-
t›¤› seferde 10 bin Karluk öldürmesi onlara a¤›r bir darbe vurdu ve Talas flehri Sa-
manîler’in eline geçti.

893’ten sonra, Karluklara bir baflka darbe de O¤uzlar taraf›ndan geldi. Bu ara-
da O¤uz yabgusunun dahi öldü¤ü savafllar yap›ld›. Kaflgar flehri taraf›nda da Ya¤-
malarla savafl devam etmekte idi. 943’e do¤ru Kaflgar’dan hareket eden Karahanl›-
lar Çu vadisine girerek Karluklara son verdiler.

Kaynaklarda Karluklara ait 15 yer ismi gösterilmifltir. Karluk ülkesinin do¤usun-
da Tibet’in baz› k›s›mlar›, Ya¤ma ve Dokuz O¤uz s›n›rlar›, güneyinde Ya¤malar›n
baz› k›s›mlar› ile Maveraünnehir ülkesi, bat›s›nda O¤uz s›n›rlar›, kuzeyinde Tuhsi,
Çigil ve Dokuz O¤uz ülkeleri vard›. Buras› bay›nd›r ve ›l›man iklimli bir yerdi. Kar-
luk hükümdarlar› önceleri Cabguy veya Yabgu unvan›n› al›yorlard›. Onlar›n bir
k›sm› avc›, bir k›sm› çiftçi, bir k›sm› çoband›. Zenginlikleri koyun, at ve çeflitli
kürklerdi. Bu dönemde Karluk hükümdarlar› Atasagun unvan›n› tafl›yordu.

Büyük Uygur Ka¤anl›¤› y›k›l›nca (840) Karluklar›n siyasi nüfuzu artt› ve bu böl-
gede kurulan Karahanl› Devleti’nin esas kütlesini meydana getirdiler. Pendnâme
adl› eserde bildirdi¤ine göre Gazneli Devleti’nin kurucusu Sebük Tegin, bir Karluk
flehri olan Barshan’dan ç›km›flt›r. Karluklar zamanla Karahanl› Devleti’ne cephe al-
m›fllard›. Bu durum do¤udan gelen Karah›taylar›n iflini kolaylaflt›rm›flt›r. Özellikle
Katavan savafl›nda olumsuz etki yapt›klar› ve 1137 y›l›ndan sonra Karah›taylar›n
Horasan’a kadar sokulmalar›na sebep olduklar› bilinmektedir. Günümüzde Özbe-
kistan’da ve Fergana vadisinde hâlâ Karluklar soyundan gelenler yaflamaktad›r.

657 tarihinde Karluklar Tanr› Da¤lar›na do¤ru hareket etmeden önce neler yapt›lar?

O⁄UZLAR (766-1000)
O¤uz ismi, Gök-Türk Devleti’nin özellikle 630’da merkezî hâkimiyetinin çökme-
siyle birlikte tarih sahnesine ç›kmaya bafllam›flt›r. O¤uz kelimesi kabileler anlam›-
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na geldi¤inden dolay› farkl› bölgelerdeki kabileler, Üç O¤uz, Dokuz O¤uz gibi ka-
bile federasyonlar› fleklindeki adlarla an›lm›fllard›r. O¤uz ismi gerek Türk gerekse
Çin kaynaklar›nda s›k s›k geçmektedir. O¤uz ismi etnik bir boy de¤il, do¤rudan
Türk kabileleri anlam›na gelmektedir. Bir baflka ifade ile O¤uzlar, Gök-Türk dev-
letlerinin halk kütlesini temsil etmektedir.

O¤uz ad› üzerine çok çeflitli aç›klamalar yap›lm›flsa da, art›k kabileler anlam›na
geldi¤i, yani ok+u+z oldu¤u kabul edilmektedir. Zaten Bat› Gök-Türk Devleti’nde
634 y›l›n› takip eden hadiselerde On Oklar›n (On Kabile) ortaya ç›kmas› ve Tür-
gifllerin meydana gelmesi O¤uzlar konusundaki filolojik delilleri desteklemektedir.
Gök-Türk tarihinin 627 y›l›na kadar olan k›sm›nda hiç O¤uz ad›n›n geçmemesi,
her fleyden önce Töleslerin O¤uz öncesi fonksiyonunu icra ettiklerini göstermek-
tedir. Bir baflka ifade ile 627 y›l›ndan sonra Töles ad› önemini kaybetmifl, Orta As-
ya’da yeni boy dalgalanmalar› ve yap›lanmalar› görülmüfltür.

Tarihi süreç aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türgifllerin devam› olarak O¤uzlar› görmek
daha do¤rudur. Bilindi¤i gibi 766 y›l›ndan sonra Uygurlar›n bask›s›yla Tanr› Da¤-
lar›, Is›k Göl, Yedisu, Çu ve Talas havalisine gelen Karluklar›n s›k›flt›rmas›yla Tür-
gifller (O¤uzlar) daha da bat›ya, S›r Derya boylar›na ve daha kuzey bat›ya do¤ru
kaym›fllard›r. Zaten bu bölge eskiden beri Töles ve Türgifl bölgesi idi. Muhtemelen
603 dolaylar›nda kaynaklarda adlar› verilen Töles boylar› daha sonra On Oklar›,
yani Seyhun O¤uzlar›n› oluflturdular. 

IX. yüzy›ldan itibaren ‹slam kaynaklar›nda O¤uzlar›n varl›¤› art›k iyice belirgin-
leflmektedir. Bundan sonra ‹sficab flehrinden Hazar Denizi’ne uzanan Mang›fllak da
içinde olmak üzere, genifl bir alan O¤uzlar›n yurdu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Man-
g›fllak’ta güney s›n›r Gürgenç (Curcan) idi. Siyah-kuh (Karada¤) yar›madas› tama-
men O¤uzlar taraf›ndan iflgal edilmiflti. Buradan do¤uya do¤ru gidildikçe Aral Gö-
lü’nün güneyindeki Baratekin kasabas›na var›l›yordu. Buhara’n›n kuzey s›n›rlar›na
kadar yay›lan O¤uzlar›n esas a¤›rl›k merkezi Seyhun boylar›yd›. Karaçuk ad›yla
kaynaklarda geçen Karada¤lar›n (Karatav) kuzeyindeki Sozak, O¤uzlar›n en do¤u-
daki flehirleri olmal›d›r. Kuzeyde ise s›n›rlar Cim-Emba ›rmaklar›n›n kuzeyine ulafl›-
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O¤uz ad› üzerine çok çeflitli
aç›klamalar yap›lm›flsa da,
art›k kabileler anlam›na
geldi¤i, yani ok+u+z oldu¤u
kabul edilmektedir; Üç O¤uz,
Dokuz O¤uz gibi kabile
federasyonlar› olmas› da bu
görüflü destekler. O¤uz ad›
Türk ve Çin kaynaklar›nda
s›k s›k geçmektedir. O¤uzlar,
Gök-Türk devletlerinin halk
kütlesini temsil etmekteydi.
Gök-Türk tarihinin 627 y›l›na
kadar olan k›sm›nda hiç
O¤uz ad›n›n geçmemesi,
önce Töleslerin O¤uz öncesi
fonksiyonunu icra ettiklerini
göstermektedir. 627 y›l›ndan
sonra Töles ad› önemini
kaybetmifl, Orta Asya’da yeni
boy dalgalanmalar› ve
yap›lanmalar› ortaya
ç›km›flt›r.

Resim 3.2

Arkas›n› dönüp ok
atan bozk›r
süvarisini
resmeden bir
minyatür (XVI.
yüzy›l, Topkap›
Saray› Müzesi).
Orta Asya’da
yaflam›fl bütün
Türk
topluluklar›n›n
ortak özelli¤i, at
üstünde ok atmada
usta olmalar›yd›.



yordu. S›r Derya (Seyhun) boylar›ndaki di¤er O¤uz flehirleri Yenikent, Cend, Bar-
ç›nl›g-kend, S›gnak, Karnak, Süt-kent, Savran (Sabran), Aflnas, Otrar (Farab), ‹kan,
Özkend ve Sayram-‹sficab belli bafll› O¤uz flehirleri idi. Dede Korkut ve O¤uz Des-
tanlar›n›n konular› bu bölgede, S›r Derya boylar›ndaki Karada¤lar’da geçmektedir.

Sonraki kaynaklar, 775-785 tarihleri aras›nda O¤uzlar›n, Maveraünnehir’e gel-
diklerini bildirse de Abbasilerin Horasan valisi Abdullah b. Tahir zaman›nda (828-
844) ilk hadiselerde O¤uzlar›n ad› geçer. 838-840 y›llar›nda O¤uzlar ma¤lup edilip
bin kadar esir verirler. 860’larda Avrupa’ya göç eden Peçeneklerin bir k›sm› O¤uz-
lar›n yan›nda kalm›flt›r.

X. yüzy›l bafllar›nda, O¤uzlar›n Yeni-kent merkezli bir devlet kurduklar› görül-
mektedir. Hükümdar›n›n unvan› Yabgu olup, ona naip eden ise Kül Erkin idi. Or-
duya ise sübafl› kumanda ediyordu. Y›nal Tarkan gibi baflka unvanl› devlet adam-
lar› da vard›. Yüzy›l›n ortalar›na do¤ru O¤uzlar›n Karaçuk, Sayram ve Savran flehir-
leri etraf›nda yo¤unlaflm›fllard›. ‹slam co¤rafyac›lar›na göre O¤uzlar›n sahas› bat›da
Hazar Denizi’ne ulaflm›fl, Mang›fllak (Bink›fllak) ve Gürgenç flehrinin güneyine var-
m›flt›. Dolay›s›yla Karada¤lar›n ete¤indeki Karaçuk flehrinden Hazar’a uzanan sa-
haya O¤uz Bozk›r› deniliyordu.

Harezm’in yerli hanedan› Afrigiler, O¤uzlar›n bask›s› alt›na girmifllerdi. Karluk-
larla yapt›klar› savafllar›n birinde O¤uz yabgusu (hükümdar›) hayat›n› kaybetmiflti.
Karahanl› Devleti’nin en büyük boylar›ndan biri olan Çi¤illerle O¤uzlar aras›nda
düflmanl›k vard›. Kuzeydeki Kimeklerle bazen dost, bazen düflman idiler. Bu ara-
da, O¤uzlar ‹slam kaynaklar›nda Türkmen ad›yla an›lmaya bafllad›lar.

O¤uzlar, do¤uda Karluklar, kuzeyde Kimek, K›pçaklar ve Hazarlar, kuzey bat›da
Peçeneklerle sürekli mücadele halinde idiler. Bununla birlikte kesin tarih belli olma-
sa da 1000’li y›llarda O¤uz Yabgu Devleti’nin y›k›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Selçuk Bey ve
o¤ullar› Selçuklu Devleti’ni yükseltmifller, böylece Anadolu’ya giden yol aç›lm›flt›r.

O¤uzlar, bu devirde Üç Oklar ve Boz Oklar olmak üzere ikili teflkilat halinde
idiler. Boz Oklar, Kay›, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yaz›r, Dö¤er, Dodurga, Yapar-
l›, Afflar, K›z›k ve Be¤dili, Kark›n; Üç Oklar, Bay›nd›r, Peçenek, Çavuldur, Çepni,
Salur, Eymür, Alayuntlu, Yüre¤ir, ‹¤dir, Bü¤düz, Y›va ve K›n›k adlar›yla yirmi dört
alt boya ayr›lm›fllard›. O¤uz Yabgu Devleti y›k›l›nca, O¤uzlardan büyük bir grup
Karadeniz’in kuzeyinden bat›ya do¤ru göç etmifl ve Uzlar diye bilinen boyu mey-
dana getirmifllerdi. 

O¤uzlar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi Faruk Sümer O¤uzlar (Ankara, 1972) adl› eserinde
bulabilirsiniz.

Bunlardan baflka, Maveraünnehir, Taflkent, Fergana, Huttal, fiuman ve Toharis-
tan’da görülen Türk kökenli devletçikler oldu¤u görülmektedir. Huttal hâkimi Er-
kin unvan›n› tafl›yor, Çin’e tarhan unvanl› elçiler yolluyordu. 720’de Buhara hâki-
mi Tu¤-fiad, Taflkent hâkimi ise Tegin adlar›yla tan›nmaktayd›. Toharistan’da ise
Yabgu unvanl› kifliler hüküm sürüyordu. Onlar›n Gök-Türk A-shih-na sülalesinden
geldi¤i bilinmektedir. Ayr›ca, ‹rtifl Irma¤› boyunda Kimekler, Aral Gölü’nün kuze-
yinde Kangl›lar, Kaflgar’›n kuzeydo¤usu Özkent, Çu ve Talas bölgelerinde Yagma-
lar yaflamaktayd›. Is›k Göl’ün güneyinde oturan Çi¤iller, Çu Irma¤› boyunda Toh-
s›lar, Toharistan taraflar›nda Kalaçlar (Halaç), Talas civar›nda Argu, Tanr› Da¤la-
r›’n›n do¤u taraflar›nda Yabaku, Çomul, I¤rak, Çaruk, Ezgifl ve Kençek gibi Türk
boylar› bulunmaktayd›. 

O¤uz kelimesinin anlam› nedir? Bu durum tarihte neyi ifade etmektedir?
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Töles boylar›n›n önemini tan›mlamak. 

Tölesler, IV. ve V. yüzy›llarda yaflayan Kangl›la-
r›n devam›d›r. Töles boylar› Gök-Türk dönemin-
deki en önemli boy grubunun ad›d›r. Onlar bir
bak›ma Gök-Türk Devleti’nin halk kütlesiydiler.
VI. yüzy›l›n ortalar›nda Orta Asya’daki da¤›n›k
Türk boylar›n›n genel ad› Töles idi. Gök-Türkler
Töles boylar›n› yenerek onlar› kendilerine ba¤la-
m›fllar, böylece ba¤›ms›zl›k yönünde kendilerine
olan güvenleri artm›flt›. Tölesler, Gök-Türkler gi-
bi konar-göçer bir hayat tarz›na sahiptiler. Mo¤o-
listan’›n do¤usundaki Kerulen Irma¤›’ndan Kara-
deniz’in kuzeyine kadar olan genifl bir alana ya-
y›lm›fllard›. 603 y›l›nda Bat› Gök-Türk ka¤an› Tar-
du’nun yenilmesi ve devletin zay›flamas› üzerine
yeniden ba¤›ms›z bir flekilde hareket etmeye bafl-
lad›lar. 627 y›l›ndan sonra müstakil bir siyasi güç
olarak ortaya ç›kt›lar.

K›rg›z Ka¤anl›¤›’n›n ortaya ç›k›fl›n› ve geliflmesi-

ni aç›klamak.

K›rg›zlar, tarihte bilinen en eski Türk boyudur.
‹lk defa M.Ö. 202’de Hunlar zaman›nda tarih sah-
nesinde görüldüler. Esas yurtlar› Yenisey Irma-
¤›’n›n do¤du¤u Güney Sibirya bölgesidir. Gök-
Türkler ve Uygurlar devirlerinde önemli tarihî
roller oynam›fllar, bu devletlere ba¤lanm›fllard›r.
840’ta Uygur Ka¤anl›¤›’n› y›kt›larsa da, Ötüken’de
fazla bar›namay›p eski yurtlar›na geri döndüler.
Mo¤ollara ba¤land›ktan sonra Tanr› Da¤lar› ha-
valisine, yani bugünkü yerlerine göç etme süreç-
leri bafllad›.

Türgifllerin Orta Asya’daki tarihî rollerini tan›m-

lamak. 

Türgifller, Bat› Gök-Türklerinin devam›d›r. Esa-
s›nda bu devlet y›k›lmaya yüz tutunca boylar ‹li
ve Çu ›rmaklar› havalisinde toplanarak On Ok
ad›yla yeniden teflkilatland›lar (634). Türgifller,
bu On Ok (Kabile)’tan birinin ad›d›r. Yeni boy-
lar›n bafl›nda Gök-Türk hanedan›ndan gelen bey-
ler bulunuyordu. Türgifller, Çinlilere karfl› baflar›-
l› savafllar yapt›klar› gibi, ço¤u zaman II. Gök-
Türk Devleti’ne itaat etmediler. 737-38’de ka¤an-
lar› Su-lu ölünce aralar›ndaki birlik da¤›ld›. 766’da
Karluklar›n bask›s›yla Seyhun boylar›nda yo¤un-

laflt›lar. Daha sonra ise O¤uzlar olarak bilinen
boy grubunu meydana getirdiler.

Karluklar›n di¤er devlet ve kavimlerle olan iliflki-

lerini aç›klamak. 

Karluklar, Gök-Türk hanedan›na yak›n bir boy
olmakla birlikte, genelde devlete problemler ç›-
karm›fllard›r. Önceleri üç kabile halinde bulunu-
yorlard›. Bat›dan ayr›l›p Do¤u Gök-Türk Devle-
ti’ne gittiler. II. Gök-Türk Devleti döneminde s›k
s›k isyan ettiler. Nihayet Basm›l ve Uygurlarla
birleflerek üçlü ittifak halinde Gök-Türk Devle-
ti’ni y›kt›lar. Ancak, üstünlük sa¤layamad›klar›n-
dan Uygurlara ba¤land›lar. Zaman içinde Tanr›
Da¤lar›’na, Fergana vadisine ve Beflbal›k’a yay›l-
d›lar. Küçük devlet ve beylikleri oldu. Talas Sa-
vafl›nda stratejik rol oynad›lar. Karahanl› Devle-
ti’nin önemli bir unsuru hâline geldiler. Gazneli
Devleti’nin kurucular›ndan Sebük Tegin de Kar-
luklardand›r.

O¤uzlar’›n Türk tarihindeki rollerini de¤erlen-

dirmek. 

O¤uzlar, 630’da Do¤u Gök-Türk Devleti’nin y›-
k›lmas›ndan sonra öne ç›kmaya bafllad›lar. O¤uz
kelimesi kabileler anlam›na kullan›lm›flt›r; baz›
kabileler Üç O¤uz ve Dokuz O¤uz gibi adlarla
an›lmaktad›r. O¤uz kelimesi etnik bir boyu de-
¤il, Türk kabilelerini anlatmaktad›r. Gök-Türk
Devleti’nin halk kitlesini O¤uzlar oluflturmaktay-
d›lar. O¤uzlar, Bat› Gök-Türklerinin yani Türgifl-
lerin devam› olarak Güney Kazakistan sahas›nda
yer ald›lar. Buradaki devletlerinin ad› O¤uz Yab-
gu idi. Karahanl›lar ve Samano¤ullar› ile müca-
dele ettiler. Kuzeydeki K›pçaklarla savaflt›lar. Ön-
ce Üç Ok ve Boz Ok olmak üzere ikiye, sonra
12’flerden 24 alt boya ayr›ld›lar. Selçuk Bey ile
güçlenen O¤uzlar, Selçuklu ‹mparatorlu¤unu
kurdular. Dalgalar halinde Ön Asya’ya gelerek,
çok say›da devlet, beylik ve nihayet Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nu meydana getirdiler.
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1. Turfan civar›nda yaflayan Töles gruplar›n›n bitki ye-
tifltirme gibi ifllerle u¤raflmalar› afla¤›dakilerden hangisi-
ni göstermektedir? 

a. Töleslerin boylar halinde yaflad›¤›n› 
b. Töleslerin topra¤› çok sevdiklerini
c. Töleslerin Çin’e yaklaflmak istediklerini
d. Türklerin ‹slam öncesi devrede yerleflik hayat›

çok sevdiklerini
e. Türklerin ‹slam öncesi devrede Orta Asya’da ta-

r›m yapt›klar›n›

2. K›rg›zlar, Hunlar zaman›nda afla¤›daki bölgelerden
hangisinde yafl›yorlard›? 

a. Baykal Gölü’nün do¤usunda
b. Mo¤olistan’da Tola Irma¤› kenar›nda
c. Güney Kazakistan’da 
d. Altay Da¤lar›n›n kuzey ve do¤usunda Kem (Ye-

nisey) Irma¤› civar›nda
e. Orhun Irma¤› civar›nda

3. K›rg›zlar›n 555’te kendiliklerinden Mukan Ka¤an’a
itaat etmesinin sebebi afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. T’u-yü-hunlara karfl› ittifak yapmak 
b. Çin’e karfl› birlikte sefere ç›kmak
c. H›zla yükselen Gök-Türk gücünü kendilerinden

görmek
d. Juan-juan Devleti’nin y›k›l›fl›na katk›da bulunmak
e. Bat› Gök-Türk ülkesine göç etmek

4. 737 senesinde bir kumandan›n›n komplosuna kur-
ban giden Su-lu’nun ölümü üzerine Türgifller afla¤›daki-
lerden hangisini yapm›flt›r? 

a. Karluklara ba¤land›lar.
b. Birli¤ini koruyamad›lar.
c. Uygurlara s›¤›nd›lar. 
d. Mo¤olistan’›n do¤usuna göç ettiler.
e. K›rg›zlardan yard›m istediler.

5. Kara Türgifl Devleti’nde Su-lu Ka¤an’›n iki yüz bin
kiflilik bir orduya sahip oldu¤unun belirtilmesi afla¤›da-
kilerden hangisini göstermektedir? 

a. Türgifl nüfusunun asl›nda çok kalabal›k oldu¤unu
b. Karluklar›n Türgifllere asker verdi¤ini
c. Çinlilerin Türgifllere yard›m etti¤ini
d. Do¤u Gök-Türk ordusundan onlara destek ve-

rildi¤ini
e. Araplar›n Türgifllerden çok korktu¤unu

6. Karluklar›n kaynaklar›nda Töles boylar› aras›nda
gösterilmemesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisi-
dir?

a. Karluklar›n Tibet’e yak›n alanlarda yaflamalar›.
b. Karluklar›n, ilk kez Sibirya’da tarih sahnesine

ç›kmalar›
c. Karluklar›n Karahanl›lara kat›lmalar›
d. Çinlilerle çok s›k iliflki kurmalar›
e. Karluklar Gök-Türklerin bir kolu olmas›

7. Tibetliler ve onlarla 791 y›l›nda ittifak yapan Karluk-
lar ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 

a. Fergana’ya hücum ettiler.
b. Etsin Göl batakl›klar›n› iflgal ettiler.
c. Is›k Göl civar›n› ele geçirdiler.
d. Birlikte Beflbal›k’›n kuzeyini ald›lar. 
e. Gök-Türklere karfl› savaflarak Ötüken’i kuflatt›lar.

8. Do¤u Türkistan’› idare eden Kao Hsien-ch’ih’n›n,
Taflkent Tudununu hapse atmas›n›n sonucu afla¤›daki-
lenden hangisidir? 

a. Talas savafl›na yol açmas›
b. Çinlilerin halk taraf›ndan sevilmesi
c. Araplarla Çinlilerin do¤rudan temas etmeleri 
d. Karluklar›n, Türgifllere yard›m etmesi
e. Bölgedeki yerel idarelerin bafl kald›rmas›

9. X. yüzy›l bafllar›na gelindi¤inde O¤uzlar›n k›fll›k mer-
kezi afla¤›dakilerden hangisindedir? 

a. Cend’de
b. Yeni-kent’te 
c. Savran’da
d. Sayram’da
e. Karnak’ta

10. O¤uzlarda ordu kumandan›n›n unvan› afla¤›dakiler-
den hangisidir? 

a. Erkin
b. Yabgu
c. Sübafl›
d. ‹lteber
e. Kül Erkin

Kendimizi S›nayal›m
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el-Câhiz’e göre Türkler

el-Câhiz (766/76-870) Arap edebiyat›n›n en meflhur flah-
siyetlerindendir; halifelerin yak›n›nda bulunmufl, saray
çevresinde ilmî faaliyetlerini sürdürmüfltür. Onun Fezâ-

il el-Etrâk [Türklerin Erdemleri] adl› eserinde Türkler
hakk›ndaki izlenimlerini (askerî yetenekleri, karakterle-
ri, kökenleri ve vatanlar›na düflkünlükleri hakk›ndaki
kanaatlerini) içeren k›s›mlar afla¤›da verilmifltir: 
Türk’ün ömrünün günlerini toplasan at› üzerinde geçen
günlerinin yer üzerinde oturarak geçirdi¤i günlerden
daha çok oldu¤unu görürsün. Türk’ün yorarak öldür-
dü¤ü (çatlatt›¤›), gaza esnas›nda binmeyi kabul etmedi-
¤i atla hiç bir Toharistan at› yola dayanamaz. Haricî ile
birlikte yola ç›ksa, haricî henüz hafifçe h›zlanmadan
Türk bütün h›z›yla gitmeye bafllar. Türk, hem çoban,
hem seyis, hem canbaz, hem baytar, hem süvaridir. Hü-
lasa Türk bafll› bafl›na bir millettir. ‹nsanlar bir sarp yo-
kufla var›nca di¤erleri yoldan gitti¤i halde, Türk yolu b›-
rak›p yokufl yukar› da¤a t›rman›r. Sonra, da¤ keçisinin
inemeyece¤i yerlerden afla¤›ya sarkar. Türk’ün at›n›n
s›rt›nda a¤›rl›¤›, yerde yürürken ayaklar›n›n t›p›rt›s› yok-
tur. Bizden bir süvarinin önünde iken göremedi¤ini o,
arkas›nda iken görür. O, bizden bir süvariyi av, kendi-
sini pars, süvariyi geyik, kendisini av köpe¤i yerine ko-
yar. Allah’a yemin olsun ki, Türk, eli kolu ba¤l› olarak
bir kuyuya at›lsa mutlaka bir çaresini bulup kurtulur. 
Türk, ancak korkulmas› gerekenden korkar. Ümit edil-
meyecek fleye karfl› ümit beslemez. Bir fleyi elde etme-
ye çal›flmaktan onu kesin ümitsizlik al›koyar. Daha ço-
¤unu elde etmedikçe az› b›rakmaz. E¤er her ikisini el-
de etmesi mümkünse hiç birini feda etmez. ‹yi bilmedi-
¤i bir fleyin hiç bir taraf›n› iyi bilmez. ‹yi bildi¤i husu-
sun tamam›n› sa¤lam yapar. Her ifli bizzat kendisi ya-
par. ‹çi d›fl› gibidir. Hiçbir netice ç›kmayacak bir fleyle
u¤raflmaz. Uyku ile vücudunu dinlendirmese uyumaz.
Bununla beraber uykusu uyan›kl›kla kar›fl›kt›r. Uyan›k-
l›¤› esnas›nda uyuklamaz. 
Türkler yaltaklanma, yald›zl› sözler, münaf›kl›k, kovu-
culuk, yapmac›k, yerme, riya, dostlar›na karfl› kibir, ar-
kadafllar›na karfl› fenal›k, bid’at nedir bilmezler. Çeflitli
fikirler onlar› bozmam›flt›r. Hile-i fler’iyye ile baflkalar›-
n›n mal›n› helal saymazlar. Onlar›n tek ay›b› ve baflka-
lar›ndan so¤utan husus, vatanlar›na karfl› çok ifltiyak
duymalar› ve zaferin sevincini, birbiri peflinden vukûu-
nu, ganimetin tad›n› ve çoklu¤unu, sahralardaki oyun-
lar›n›, çad›rlardaki gezintilerini hat›rlad›klar› ve uzun
zaman bofl durmakla kahramanl›klar›n›n bofla gitmesi-

ni, aradan uzun müddet geçmekle enerjilerinin tüken-
mesini istemedikleri için, muhtelif memleketlerde do-
laflmay› çok sevmeleri, ya¤maya ve çapulculu¤a düfl-
künlükleridir.
Türklerin kad›nlar› erkekleri gibidir. Hayvanlar› kendile-
ri gibi Türk hususiyetini tafl›r. ‹kamet etmek, bir yerde
e¤lenmek, uzun müddet kalmak, beklemek, az hareket
etmek, az iflle meflgul olmak Türklere çok a¤›r gelir. Zi-
ra onlar›n bünyeleri hareket üzerine kurulmufltur. Dur-
maktan nasipleri yoktur. Ruhi kuvvetleri, bedenî kuv-
vetlerinden daha fazlad›r. Onlar ateflli, hararetli, anlay›fl-
l› kimselerdir. Hat›ralar› çok, bak›fllar› keskindir. K›t ge-
çimi âcizlik, uzun zaman bir yerde kalmay› ahmakl›k,
rahatl›¤› ayak ba¤›, kanaatkârl›¤› azimsizlik, muharebeyi
terk etmenin zillet getirece¤ini kabul ederler.
Onlar sanat, ticaret, t›p, ziraat, geometri, meyvecilik ve
a¤aç yetifltirmek, binalar yapmak, kanallar açmak ve
mal toplamakla meflgul olmad›lar. Sadece, gaza yap-
mak, avc›l›k etmek, ata binmek, kahramanlarla çarp›fl-
mak, ganimet elde etmek, çeflitli memleketleri tan›mak-
la meflgul olduklar›ndan ve yarat›l›fllar› bu ifller için mü-
sait oldu¤undan, bunlar› iyice sa¤lamlaflt›rd›lar, bu ko-
nularda en yüksek dereceye ulaflt›lar. Sanatlar›, ticaret-
leri, zevkleri, övündükleri, aralar›nda gündüzleri ve ge-
celeri konufltuklar› harp mevzuu oldu. Böylece harp sa-
nat›nda, Yunanl›lar›n felsefe ve ilimde, Çinlilerin sanat-
ta, bedevilerin sayd›¤›m›z hususlarda, Sasanîlerin dev-
let ve siyasette elde ettikleri dereceyi elde ettiler.

Kaynak: Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câhiz, Hilâfet Or-

dusunun Menk›beleri ve Türkler’in Faziletleri, çev. R.
fieflen, Ankara, 1988, s. 68-82.

Okuma Parças›
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tölesler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “K›rg›zlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “K›rg›zlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türgifller” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türgifller” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Karluklar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Karluklar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Karluklar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “O¤uzlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “O¤uzlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Gök-Türkler, Töles boylar›n› yenip, onlar›n 50 bin aile-
sini kendilerine ba¤lad›ktan sonra istiklâllerini elde et-
me yolunda büyük güven kazand›lar. 

S›ra Sizde 2 

Büyük Uygur Ka¤anl›¤› y›k›l›p, Uygurlar etrafa da¤›l-
m›fllard›r.

S›ra Sizde 3

634 y›l›nda Bat› Gök-Türk hanedan›ndan Iflbara ülkesi-
ni on boya bölmüfl, her boya birer ok verilmifl bundan
sonra unvanlar› On fiad ve On Ok fleklinde söylenme-
ye bafllam›flt›r. Türgifller bunlardan birinin ad›d›r. 

S›ra Sizde 4 

Do¤u Gök-Türk ülkesinde Çin’e karfl› bafllat›lan bir ba-
¤›ms›zl›k hareketini daha bast›r›ld›ktan sonra, Çin ‹m-
paratorlu¤u, Gök-Türk co¤rafyas›nda yaflayan bütün
boylarla do¤rudan temasa geçti. Boy idarecilerine Çin-
ce unvanlar verildi, boylar›n yaflad›¤› yerlerde askerî
valilikler kuruldu. Karluklar da üç boy ile birlikte Çin’e
ba¤land›lar. Karluk boylar›n›n reisleri askerî vali (Tu-tu)
tayin edildiler. 

S›ra Sizde 5 

O¤uz ad› üzerine çok çeflitli aç›klamalar yap›lm›flsa ar-
t›k kabileler anlam›na geldi¤i yani ok+u+z oldu¤u ka-
bul edilmektedir. Baz› kabile federasyonlar›n›n Üç O¤uz
(Üç Kabile) ve Dokuz O¤uz (Dokuz Kabile) gibi adlar-
la an›lmas› bu görüflü desteklemektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Avrupa Hun ‹mparatorlu¤u’nun tarihî rolünü ve etkilerini tan›mlayabilecek;
Avarlar›n Avrupa tarihindeki yerini de¤erlendirebilecek;
Sabarlar›n Kafkasya’daki tarihî rollerini aç›klayabilecek; 
Hazarlar›n Avrasya tarihindeki yerini aç›klayabilecek;
Bulgar devletlerinin ‹dil-Ural ve Balkan tarihindeki önemini tan›mlayabilecek;
Peçenekler ve Uzlar›n Avrasya’daki tarihî rollerini aç›klayabilecek;
Kuman-K›pçaklar›n tarihî önemini de¤erlendirebileceksiniz.

‹çindekiler

• Avrupa Hunlar›
• Attila Hunlar›
• Avarlar›n Göçü
• ‹til Bulgar Devleti

• Tuna Bulgar Devleti
• Peçenekler
• Uzlar
• Kuman-K›pçaklar

Anahtar Kavramlar
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Orta Asya Türk
Tarihi

• AVRUPA HUNLARI (374-469)
• AVARLAR (558-805)
• SABARLAR (469-576)
• HAZARLAR (626-100)
• ‹T‹L BULGAR DEVLET‹ (680-1391)
• TUNA BULGAR DEVLET‹ (679-869)
• PEÇENEKLER (860-1091)
• UZLAR (860-1068)
• KUMANLAR (KIPÇAKLAR)

(1000-1303)

Do¤u Avrupa'daki
Türk Devletleri ve
Boylar›
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AVRUPA HUNLARI (374-469)
Asya’daki Büyük Hun ‹mparatorlu¤u’nun zay›flamas› üzerine M.Ö. 48 ve M.S. 93
y›llar› aras›nda Bat› Türkistan sahas›na, özellikle Güney ve Kazakistan bozk›rlar›na
göçler oldu, bölgedeki Türk nüfusu artt›. Bunlar daha önce gelenleri ‹til (Volga)
nehrine do¤ru ittiler. Bu bölge, yani Cim ve Yay›k ›rmaklar› civar› iki yüzy›ldan
fazla Hun boylar›na yurtluk yapt›. Türk boylar› çok kalabal›klaflt›klar› için otlakla-
r›n yetersizleflmesi üzerine kendilerine yeni vatan aramaya bafllad›lar.

Baz› Hun gruplar› ‹til nehrini aflarak 330-350 tarihleri aras›nda Kafkaslar›n ku-
zeyindeki Kuban ve Terek nehirleri aras›ndaki bozk›rlar› istilâ ettiler. 374-375 tari-
hinde Balamir önderli¤inde Hun kitleleri, ‹til nehrini h›zla geçerek bat›ya do¤ru
ilerlemeye bafllad›lar. Önce Alanlar› yerlerinden ederek bat›ya do¤ru ittiler. Arka-
s›ndan Ostrogotlar› a¤›r bir ma¤lubiyete u¤ratt›lar. Yenilen ve ordusu da¤›lan Os-
trogot (Do¤u Gotlar›) kral› Ermanarik, savafl meydan›nda intihar etti. Ma¤lup Os-
trogot kitleleri da¤›n›k bir vaziyette geri çekilirken Prut nehri boylar›ndaki Vizigot-
lar› (Bat› Gotlar›) yerlerinden oynatt›lar. Neticede Avrupa tarihindeki meflhur Ka-
vimler Göçü bafllad›. Çok k›sa bir zaman içinde Balkanlar, Pannonya, ‹talya, Gal-
ya, ‹spanya ve Kuzey Afrika yabanc› kavimlerin hücumlar›na sahne oldu. Hunla-
r›n savafl tekni¤i ve askerî usulleri karfl›s›nda Avrupal› kavimler dehflete düfltü.

Bas›k ve Kurs›k liderli¤indeki bir Hun grubu, 395-396 y›llar›nda Kafkaslardaki
Derbent ve Daryal geçitlerinden geçerek Anadolu’ya ak›n yapt›lar. Do¤u Anado-
lu’ya girerek, Erzurum, Malatya ve Çukurova’ya kadar ilerlediler. Antakya ile Ur-
fa’y› kuflat›p, Suriye’ye girdiler; Kudüs’e kadar uzan›p geri göndüler. Do¤u Anado-
lu’ya ak›nlar yapt›ktan sonra Urfa’ya kadar ilerlediler. Hunlar›n bu ak›nlar›ndan do-
lay› Urfa baflpiskoposu Efraim “Bunlar Yecüc Mecüc kavmidir. Küheylânlar›n›n
üzerinde f›rt›na gibi giderler. Geriye dönüp ok atarlar” demifl ve Türkler hakk›nda
daha sonralar› birçok hayal ürünü hikâye ve efsanenin do¤mas›na sebep olmufltur. 

400 y›l› civar›nda Karpat Da¤lar› m›nt›kas›na geldiklerinde bafllar›nda Uld›z
(Y›ld›z) bulunan Hunlar, onun idaresinde bat›ya do¤ru ilerlemeye bafllad›. Devle-
tin a¤›rl›k merkezi ‹til’den Orta Avrupa’ya kayd›. Hunlar, Tuna’ya ulafl›nca Kavim-
ler Göçü’nün ikincisi bafllad›. Bu arada, Bat› Roma ‹mparatorlu¤u ile dost olan Ul-
d›z, 406 y›l›nda Gotlar›n ve di¤er yabanc› kavimlerin elinden Bat› Roma’y› kurtar-
d›. 410’larda Uld›z ölünce Hunlar›n bafl›na geçen Karaton daha çok devletin do¤u
iflleriyle u¤raflt›. Ondan sonra 422’den sonra Hunlar›n bafl›na Rua, Oktar ve Mun-
cuk isimlerinde üç lider geçti. Bunlar›n aras›nda Rua’n›n pozisyonu daha ileriydi.

Do¤u Avrupa'daki Türk
Devletleri ve Boylar›

Bas›k ve Kurs›k liderli¤indeki
bir Hun grubu, 395-96
y›llar›nda Kafkaslardan
geçerek Anadolu’ya do¤ru
hareket ederek Erzurum,
Malatya ve Çukurova’ya
kadar geldiler. Antakya ile
Urfa’y› kuflatt›ktan sonra
Kudüs’e, oradan Do¤u
Anadolu’ya kadar
ilerledikten sonra Urfa’ya
kadar ak›n yapt›lar.
Dönemin olaylar›n› kaleme
alan Urfa baflpiskoposu
Efraim Hunlar hakk›nda:
“Bunlar Yecüc Mecüc
kavmidir. Küheylânlar›n›n
üzerinde f›rt›na gibi giderler.
Geriye dönüp ok atarlar”
demektedir.



Onun ordular› Orta Tuna ve Tissa havzalar›n› ele geçirerek buralardaki Germen ve
Slav kavimlerini itaat alt›na ald›. V. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru Orta Avrupa’dan Ha-
zar Denizi’nin do¤usuna kadar uzanan bir Hun Devleti ortaya ç›kt›.

Rua, 433 y›l›nda ölünce Hunlar›n bafl›na Muncuk’un o¤ullar› Attila ve Bleda
geçti. ‹ki kardeflin idaresi on bir y›l kadar sürdü. Bu devirde Hun mezarlar›n›n so-
yulmas› üzerine Do¤u Roma seferine ç›k›ld›. Balkanlardaki Bizansl›lara ait kalele-
rin ço¤u Hunlar›n eline geçti. 445 y›l›nda Bleda ölünce Attila tek hâkim oldu. Dev-
letini geniflleterek do¤uda Aral Gölü’nden, bat›da Ren nehrine kadar otuzdan faz-
la kavmi hâkimiyeti alt›na ald›. Do¤u Roma’ya karfl› savafllara giriflerek Lülebur-
gaz’a kadar geldi. 447’de ç›kt›¤› büyük Balkan seferinde Do¤u Roma ‹mparatoru
Theodusius’u bozguna u¤ratt›. Harp tazminat› ve y›ll›k vergi almak karfl›l›¤›nda
onunla bar›fl yapt›.

Attila, y›llar önce kendisine gönderilen Honoria’n›n niflan yüzü¤ünü bahane
ederek, Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun yar›s›n› veya devletin idaresine kat›lma hak-
k›n› istedi. Bunun reddedilmesi üzerine sefere giriflti ve Bat› Roma kumandan› Ae-
tius ile Paris yak›nlar›nda Campus Mauriacus denilen yerde karfl›laflt› (451 Hazira-
n›). 24 saat süren savaflta her iki taraf da a¤›r kay›p verip geri çekildiler. Ancak, At-
tila maksad›na eriflmifl, Bat› Roma’n›n asker kayna¤› olan Galya’y› tahrip etmiflti. Sa-
y›s› iki yüz bine varan Hun ordusunun yar›s› Germenler ve Gotlardan olufluyordu.

Ertesi sene (452 ilkbahar›) ‹talya seferine ç›kan Attila, Kuzey ‹talya’y› istilâ etti.
Milano ve Pavya’y› ele geçirdi. Dehflete kap›lan Roma ‹mparatoru, Roma flehrini
terk etmeye karar verdi. Ancak Papa Leon’un gelip kendine yalvarmas›, vergi ve
prenses Honoria’n›n niflan yüzü¤ünü teklif etmesi üzerine Attila, ordusunu topla-
yarak ‹talya’dan geri döndü.

Hun ka¤an› Attila’n›n hayat hikâyesi için fierif Bafltav’›n Büyük Hun Ka¤an› Attila (Anka-
ra, 1998) adl› eserini okuyabilirsiniz.

Attila, Türk tarihinde oldu¤u kadar, dünya tarihinde de arkas›nda derin izler,
hat›ralar b›rakan bir liderdir. Birçok milletin haf›zas›nda ölümsüzlü¤e ulaflm›flt›r.
Onun hakk›nda ‹talya’da, Galya’da, Germen ülkelerinde, Britanya’da ‹skandinav-
ya’da ve bütün Orta Avrupa’da yüzy›llar boyu a¤›zdan a¤›za dolaflan efsaneler tü-
remifl, roman, resim, heykel sanatlar›na konu olmufl, hakk›nda pek çok kitap ya-
z›lm›flt›r. Tiyatro yazarlar›na, kompozitörlere ilham vermifl, ad›na bir düzineye ya-
k›n opera bestelenmifltir. Almanlar›n meflhur Nibelungen Destan› gibi ça¤dafl› ka-
y›tlar›, onu babacan, iyiliksever ve yüksek vas›fl› bir hükümdar olarak tan›tmakta-
d›r. Tanr›’n›n k›l›c› Ares’e sahip oldu¤u, Attila’n›n bu sayede bütün dünyay› ele ge-
çirece¤i onun hakk›nda söylenen efsanelerin en meflhurudur. Dinî taassup içinde-
ki H›ristiyan din adamlar› onun hakk›nda ac›mas›z ve gaddar diye hikâyeler uydur-
mufllard›r.

Attila’n›n 453 y›l›nda bir dü¤ün gecesinde ölümü üzerine yerine o¤lu ‹lek geç-
ti. Ancak, Bat› Hun Devleti art›k çözülmeye bafllam›flt›. Gerek o ve kardeflleri ara-
s›ndaki taht mücadeleleri, gerekse Germen kitlelerinin ba¤›ms›zl›klar›n› ilân etmek
için harekete geçmeleri k›sa zamanda devletin da¤›lmas›na yol açt›. ‹lek, Gepid
kral›yla yapt›¤› savaflta öldürüldü. Dengizik, 468 y›l›nda Bizansl›lara yenildi ve esir
düfltü. ‹stanbul’a getirilerek idam edildi. Attila’n›n en küçük o¤lu ‹rnek kendisine
ba¤l› baz› gruplarla Karadeniz’in kuzeyine döndü. Ona ba¤l› gruplar buradaki
Ogur Türklerine kar›flarak Bulgarlar› meydana getirdiler.
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Hunlar, Avrupa tarihinde çok derin tesirler b›rakt›lar. Her fleyden önce kavim-
ler göçüne yol açarak etnik aç›dan bugünkü Avrupa milletlerinin temelini att›lar.
Hunlar sayesinde Avrupa, estetik aç›dan bozk›r sanat›n› tan›m›fl oldu. Bat› Roma
‹mparatorlu¤u gibi büyük bir devletin tarihe kar›flmas›na ve ‹talya’ya yabanc› ka-
vimlerin yerleflmesine sebebiyet verdiler. Neticede Roma-Germen siyasi oluflumu
bafllad›. Bunun yan›nda köylünün ve güçsüzün korunmas›na yönelik flövalyelik
ruhunun do¤mas›na sebep olan Hunlar, askerî aç›dan Türk ordusunun tesirlerini
Ortaça¤ boyunca yaflayacak flekilde Avrupa milletlerine aktard›lar.

Hunlar›n vergiye ba¤lad›klar› Bizans’la yapt›klar› anlaflmalarda ticarete önem
verdikleri anlafl›lmaktad›r. 434’teki Margos Bar›fl›’na göre ticaret yine Hunlar›n izin
verdi¤i s›n›r kasabalar›nda yürütülecekti. Grek tacirlerinin Hunlar› aldatmas› Atti-
la’n›n Bizans üzerine yürüme sebeplerinden birisi olmufltur. Hunlar Balkan seferin-
de Belgrad ve Nifl gibi müstahkem mevkileri ele geçirdiler. 447 tarihindeki Anato-
lios Bar›fl›’ndan sonra Tuna nehrinden befl günlük mesafedeki yerler boflalt›lm›fl ve
ticaret bundan sonra sadece Nifl flehrinde yap›lm›flt›r.

Hunlar Avrupa tarihinde hangi etkileri yapm›fllard›r?

AVARLAR (558-805)
Avarlar›n kökeni M.S. 350’li y›llara kadar gitmektedir. Ana Hun kitlesinden ayr›lan
Uar-Hunlar›n bir kolu Toharistan’›, Tanr› Da¤lar› ve Kuflan bölgesini, Maveraüne-
hir’i ve So¤diana’y› ele geçirerek Akhun (Eftalit) Devleti’ni kurdu. Uar-Hunlar›n
kuzey kolu Gök-Türk hâkimiyetinin 552’den itibaren yükselmesi üzerine bat›ya
do¤ru kayd›. Önce Kafkaslara, sonra Karadeniz’in kuzeyine, nihayet Orta Avru-
pa’ya geldiler. Bunlar›n Mo¤olistan’›n do¤usunda ortaya ç›kan ve büyük bir devlet
kuran Juan-juanlarla ilgisi yoktur. Asl›nda Apar ad› alt›nda bu boy Kül Tegin Yaz›-
t›’nda geçmektedir. 572 y›l›nda Mukan Ka¤an öldü¤ünde onun cenazesine kat›lan-
lar aras›nda Avarlar (Apar olarak geçmektedir) da vard›.

Avarlar›n kökeninin 552’de Gök-Türklerin y›kt›¤› Mo¤ol kökenli Juan-juan devletiyle hiç-
bir ilgisi yoktur.

Avarlara, Bizans ve Slav kaynaklar›nda Abar, Avar, Abari gibi isimler verilmek-
te ve kendilerince Apar denilmektedir. Kafkasya’ya gelerek ‹ran bölgesindeki Alan-
lar› kendilerine ba¤layan Avarlar, 558 y›l›nda Bizans’a elçiler göndererek, toprak-
lar›nda yerleflmek için bir bölge talep ettiler. Ayr›ca Bizans s›n›rlar›n› korumak ve
bu hizmet karfl›l›¤›nda da bir miktar vergi almak iste¤inde bulundular. O esnada
Balkanlarda Ogurlarla u¤raflan ‹mparator Justinianos teklifi kabul edip onlarla bir
anlaflma yapt›. Bunun üzerine Avarlar, Karadeniz k›y›s›nda ve Kafkasya’daki Sabar-
lar, Onogurlar› ve bir Slav kabilesi olan Andlar› ma¤lûp ederek, s›n›rlar›n› Afla¤›
Tuna’ya kadar genifllettiler. Volga ile Tuna aras›ndaki çok genifl bölgede yaflayan
Türk boylar› da Avarlar›n hâkimiyetini tan›d›lar. Ayn› zamanda Karpatlara kadar
ilerleyen Avarlar, Tuna’n›n bat›s›nda bulunan Longobardlarla anlafl›p Do¤u Maca-
ristan’daki Gepidleri de itaat alt›na ald›lar. 568’den itibaren Longobardlar›n Kuzey
‹talya’ya göçmeleriyle Macaristan topraklar› Avarlara kald›. Bu suretle Avarlar, Or-
ta Avrupa’da hâkimiyetlerini iyice güçlendirdiler. Bat›da Franklar› yendikten sonra
güneyde bugünkü Belgrad ve Eszek gibi Bizans’›n önemli s›n›r kalelerini de ele
geçirdiler.
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Avarlar›n en güçlü devirleri Bayan Ka¤an zaman›na rastlar. Bayan Ka¤an dev-
let merkezini Tuna ile Tisa nehirleri aras›ndaki stratejik aç›dan önemli bir yere nak-
lederken imparatorlu¤un s›n›rlar›n› Dnyeper’den Elbe’ye, Adriyatik’ten Kuzey De-
nizi sahillerine kadar geniflletti. Avarlar, 565 y›l›nda Bizans imparatoru Justinia-
nos’un ölümünden sonra ortaya ç›kan kar›fl›kl›klardan faydaland›lar. Bizans’tan
büyük paralar ald›klar› gibi Karadeniz k›y›s›ndaki kaleleri de kuflatarak bölgeden
toplad›klar› esirleri Roma ‹mparatorlu¤u’nun bofl olan arazilerine yerlefltirdiler.
Trakya ve Makedonya’daki ak›nlar›na h›z vererek Selânik flehrini kuflatt›lar. Ancak,
‹ran savafl›ndan dönen Bizans ordular› karfl› hücuma geçince geri çekilmek zorun-
da kald›lar ve Tisa nehrine kadar takibe u¤rad›lar. Avarlar›n imdad›na Bizans or-
dusunda patlak veren Fokas isyan› (602) yetiflti. Avarlar, 616 y›l›na kadar Bizans’a
karfl› Longobardlarla birlikte hareket etmelerine ra¤men, bu tarihten sonra ‹tal-
ya’ya da ak›nlardan geri durmad›lar. Ayr›ca, Bizans’taki iktidar zay›fl›¤›n› f›rsat bi-
lip Slavlarla birlikte Dalmaçya, Orta Yunanistan ve Peloponnes’e kadar ak›nlar
yapt›lar. Bizans imparatoru Herakleios (610-641), Avar, Slav ve Türk Bulgarlardan
meydana gelen kuvvetler karfl›s›nda Trakya’da tutunamay›nca büyük paralar kar-
fl›l›¤›nda bar›fl yaparak Selanik’i kurtard› (619).

626 y›l›nda, Avarlarla Sasanîlerin anlaflmal› olarak gerçeklefltirdikleri ‹stanbul
kuflatmas›nda Bizans çok zor anlar yaflad›. Bundan bir süre önce ‹ranl›lar Filistin,
Suriye ve civarlar›n› ele geçirmifllerdi. Bizans ‹mparatoru Herekleios, Hazarlardan
yard›m talebinde bulunmak için Do¤u Karadeniz bölgesinde iken, ‹ran ordusu
Anadolu’dan geçerek Bo¤aziçi’ne kadar ulaflt›. Di¤er taraftan Bulgar ve Slav birlik-
leriyle takviyeli Avar ordusu da Balkanlar ve Trakya’dan geçerek Bizans surlar›
önüne geldi. ‹ki atefl aras›nda kalan Bizans, çaresizlik ve ümitsizlik içindeyken
Avarlar›n emrindeki Slavlar Bizans’›n k›flk›rtmalar› sonucunda Avarlara karfl› isyan
etti. Donanman›n olmay›fl› sebebiyle Avarlar kuflatmadan bir netice alamadan geri
dönmek zorunda kald›lar. Tehlikeyi ucuz atlatan Bizans’ta o gün bayram ilân edil-
di ve yüzy›llarca kurtulufl günü olarak kutland›.

Alpler ile Dalmaçya’daki Slavlar›n ve müttefikleri olan Türk Bulgarlar›n 630 y›-
l›nda isyan etmeleri Avarlar› zor durumda b›rakt›. Bunlara bir de Avar ka¤an›n›n
zamans›z ölümü eklenince ifller iyice kar›flt›. Bulgarlar›n, ka¤anl›k makam› üzerin-
de hak iddia etmeleri gibi devlet için hiç de hofl olmayan durumlar ortaya ç›kt›.
Neticede isyan bast›r›ld› ama Onogur Bulgarlar› ba¤›ms›zl›klar›n› ilân ederek Dnyes-
ter’in do¤u k›s›mlar›n› ele geçirdiler. Tuna, Sava bölgesi ile Kuzey k›s›mlar› da
Slavlarda kal›nca Orta Macaristan topraklar›na s›k›fl›p kalan Avarlar her geçen gün
daha da zay›flad›lar. 791 y›l›ndan itibaren yaklafl›k on befl y›l Frank imparatoru Bü-
yük Charles’›n din savafllar›na direnen devlet, 805’te parçalanarak da¤›ld› ve za-
manla H›ristiyanlafl›p dillerini de kaybederek kalabal›k kitleler içerisinde eridi.

Avarlar›n en meflhur devlet adam› 562’den itibaren hakanl›k makam›nda görü-
len Bayan’d›r. Ka¤an›n yetkileri çok fazla idi. Avrupa Hunlar›na k›yasla daha kat›
bir idareleri vard›. Devlet teflkilât› mahalli idari bölgelere ayr›lm›flt›. Bozk›r halk›
olan Avarlar›n ordular›n› z›rhl› süvari, okçu birlikleri teflkil ediyordu. Kendilerine
sonradan kat›lan gruplar›, genellikle s›n›r boylar›na yerlefltirirlerdi. Zaten 602’den
itibaren de yerleflik hayata geçmeye h›z vermifllerdi. Kaynaklardan anlafl›ld›¤›na
göre, Avarlar›n son dönemlerinde, devletin bafl›nda yine hakan unvan› tafl›yan bi-
risi bulunurdu. Hakan›n han›m›n›n (Hatun) da devlet idaresinde önemli bir yeri
vard›. Hakandan sonra en önemli makam ise Yugurrus (Yu¤rufl) idi. Devletin bat›
k›sm›n›n bafl›nda Tudun, güney bölgesinin bafl›nda Tarkan bulunmaktayd›.
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626 y›l›nda, Avarlarla
Sasanîlerin anlaflmal› olarak
gerçeklefltirdikleri ‹stanbul
kuflatmas›nda Bizans çok
zor anlar yaflad›. Ama
kuflatman›n uzun sürüp
baflar›s›z olmas› Avarlar›n
güçlerinin kaybolmas›na yol
açt›.



Avarlar›n, Bizans’a elçi göndermelerinin sebebi nedir?

SABARLAR (469-576)
Bat› Sibirya ile Kafkaslar›n kuzey bölgeleri aras›nda tarihî rol oynad›klar› bilinen
Sabarlar; Bizans tarihlerinde Sabar, Sabir, Savir; Ermeni, Süryani ve ‹slâm kaynak-
lar›nda ise Savir, Sabir, Sibir olarak geçmektedir. Filologlar taraf›ndan Sabar keli-
mesi Sab+ar = Sap-ar fleklinde izah edilmifltir ki, “sapan, yol de¤ifltiren, serbest
olan” ablamlar›na gelmektedir. ‹simlerinin anlam› Türkçe olan Sabarlara ait bilinen
flah›s adlar› da Türkçedir (Balak, ‹liger ve Boar›k gibi).

Sabarlar›n as›l yurtlar›n›n Tanr› Da¤lar›’n›n bat›s› ile ‹li Nehri aras›ndaki saha ol-
du¤u söylenmektedir. Önceleri muhtemelen Asya Hun ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› bir
topluluk idiler. V. yüzy›l Bizans tarihçisi Priskos’un verdi¤i bilgiye göre, isimleri ilk
defa Bat› Sibirya’ya göç eden kavimler aras›nda geçmektedir. Do¤udan gelen Avar-
lar karfl›s›nda tutunamayan Sabarlar, bat›ya yönelmifller ve Altay Da¤lar› ile Ural
aras›ndaki düzlüklerde yaflayan Ogur Türklerini yurtlar›ndan ç›kararak Tobol-‹flim
›rmaklar› çevresine yerleflmifllerdir.

Sabarlar, VI. yüzy›l bafllar›nda Do¤u Avrupa’ya gelerek bölgedeki Bulgar grup-
lar›n› hâkimiyetleri alt›na alarak ‹til-Don nehirleri aras›nda ve Kuban nehrine ka-
dar olan sahaya yay›lm›fllard›r. Böylece Bizans ve Sasanî imparatorluklar›na s›n›r
olan Sabarlar›n tarihî önemleri artm›flt›r. Bu esnada Bizans ile savafllar› devam eden
‹ranl›lar›n saf›nda yer alan Sabarlar, meflhur hakanlar› Balak’›n idaresinde Bizans-
l›lar› ma¤lup ederek Ermenistan bölgesine ak›nlar tertip etmifller, Anadolu’ya gire-
rek Kayseri, Ankara ve Konya havalisine kadar ilerlemifllerdir.

Sonraki y›llarda menfaatleri ve devrin flartlar›na göre bazen Bizans’›n bazen
‹ran’›n yan›nda yer alm›fllard›r. Nitekim Bizans imparatoru I. Justinianos (527-
565), k›ymetli hediyeler karfl›l›¤›nda Balak’tan sonra devletin bafl›na geçen ha-
n›m› Boar›k’la anlaflarak onlar› kendi saflar›na çekmesini bilmifltir. Bunun neti-
cesinde bir müddet Bizans ile müttefik kalan Sabarlar, Sasanîlerle yapt›klar› sa-
vafllarda (özellikle fiehinflah Anuflirvan karfl›s›nda) epeyce kay›plar vererek eski
güçlerini kaybettiler. Sabarlar›n, ‹ranl›lar ile Bizansl›lar›n o güne kadar bilme-
dikleri savafl tekni¤i ve gücüne sahip olduklar›n›, VI. yüzy›l Bizans tarihçisi Pro-
kopios hayranl›k verici ifadelerle anlatmaktad›r. 557 y›l›nda Avarlar›n çok sert
hücumuna maruz kalan Sabarlar da¤›ld›lar. Hâkim olduklar› bölge bat› Gök-
Türklerin eline geçti. Güney Kafkasya’daki yurtlar› ise Bizansl›lar›n kontrolüne
girdi (576). Bundan sonra bölgede da¤›n›k bir vaziyette yaflayan Sabarlar, VII.
yüzy›l›n ortalar›nda Hazar Devleti’nin kuruluflunda yer ald›lar. Hazar topluluk-
lar› aras›nda önemli bir yer tutan Belencer ve Semender Boyu Sabarlara dayan-
maktad›r.

Sabarlardan geriye kalan tarihî hat›ralar›n bafl›nda, genifl bir co¤rafyaya veri-
len Sibirya ad› gelmektedir. XVI. yüzy›lda kurulan Sibir Hanl›¤› ve hanl›¤›n bafl-
flehri olan Sibir kelimeleri dikkat çekmektedir. XIX. yüzy›lda Bat› Sibirya’da ya-
p›lan araflt›rmalar, bölgede yaflayan Vogul, Ostiyak ve ‹rtifl Tatarlar› aras›nda hâ-
lâ Sabarlardan izler bulundu¤unu göstermektedir. Halk masallar›nda, kahra-
manl›k hikâyelerinde Sabarlar genifl yer tutmakta ve ata olarak kabul edilmek-
tedir. Ayr›ca, Ob, Tura ve ‹rtifl boylar›nda Saber, Saper, Savri ve S›b›r fleklinde
yer ve kale adlar› bulunmakta olup, Ay-Sabar ve Kün-Sabar gibi flah›s isimleri
de vard›r.
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HAZARLAR (626-1000)
Do¤u Avrupa’da ilk defa muntazam devlet kuran Türk toplulu¤u Hazarlard›r. Sa-
barlar›n yaflad›¤› sahada Sabar ismi yerine birdenbire ortaya Hazar isminin ç›kma-
s›, Sabarlar ile Hazarlar aras›nda ba¤lant› oldu¤unu göstermektedir. Hazar kelime-
si, Sabar gibi, “serbest dolaflan, gezen” anlam›na gelmektedir. Hazar Hakanl›¤› top-
raklar›nda birçok Türk gruplar› vard›. Bunun için buralarda çeflitli Türk lehçeleri
konufluluyordu. Hazarlar›n co¤rafi durumu çok önemli bir mevkide bulundu¤u
için, Hazar ülkesinin a¤›rl›k merkezi ‹til Boyu’dur. Buras›, ‹til, Yay›k, Don ve Ku-
ban gibi dört büyük nehrin havzas›n› oluflturuyordu. Ayn› zamanda en önemli ti-
caret yollar› üzerinde bulunuyordu. Bu yollardan en önemlisi ‹til nehridir. ‹slâm
dünyas› ile Çin ve ‹skandinavya aras›ndaki ticaret faaliyeti buradan geçiyordu. Ay-
n› flekilde Harezm’den ‹til boyuna ve oradan Karadeniz sahillerine giden kervan
yolu da buradan geçmekte idi.

Hazar ismi ilk defa 558’de Sasanî-Sabar savafllar›nda geçmekte, 576 y›l›nda
Gök-Türk hâkimiyeti Karadeniz’in k›y›lar›na ulafl›nca Çin kaynaklar›nda da görül-
mektedir. 568 y›l›ndaki Bizans kayna¤›nda ise art›k iyice tan›n›rken, ayn› zamanda
Türk ad› ile de an›l›yordu. Bu s›ralarda Hazarlar, Bat› Gök-Türk Ka¤anl›¤›n›n bat›-
da en uç noktas›n› meydana getiriyorlar ve yine Bat› Gök-Türklerinin arzusu ile Sa-
sanîlere karfl› Bizans’a yard›m ediyorlard›. ‹slâm ve Ermeni kaynaklar›na göre Ha-
zarlar›n Gök-Türklere ba¤l›l›¤› VII. yüzy›l›n ortalar›na kadar sürmüfltür. Bu devirde
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Harita 4.1

X. yüzy›lda Karadeniz’in kuzeyindeki Türk devletleri ve boylar›.

Kaynak: R. Grousset, The Empire of the Steppes, New Brunswick, 1970.



Hazarlar›n Derbend’i geçerek Gürcistan’a ve Azerbaycan’a ak›nlar yapt›klar›n› ve
Tiflis’i kuflatt›klar›n› görmekteyiz. 626 y›l›nda Avarlarla Sasanîler ‹stanbul’u kuflat›n-
ca, Bizans ‹mparatoru Herakleios Tiflis’e gelip Hazar yabgusu ile görüflerek ondan
sa¤lad›¤› ordu ile Bizans içlerine yürüdü. Daha sonra yine Hazarlardan Çorpan
Tarhan Sasanîlere karfl› baflar›lar kazan›p Anadolu’yu Sasanîlerden kurtard›. Bu s›-
rada Yabgu, Tiflis’e girip baz› Ermeni kitlelerini hâkimiyetine ald› (629). 

Hazar Hakanl›¤›’n›n gerçek kuruluflu 630 y›l›ndad›r. Bu tarihte do¤uda Gök-
Türk Devleti fetret devrine girince, Hazarlar müstakil bir devlet olarak tarih sahne-
sine ç›kt›lar. Hazar Devleti kurulur kurulmaz, Sasanî ve Bizans imparatorluklar›
aras›ndaki savafllarda rol oynamaya bafllad›lar; Hazarlar Bizans’la dostluk kurup,
Sasanîlere sald›rd›lar. Türk-Bizans ortak hareketinin neticesinde Sasanî ‹mparator-
lu¤u zay›flad›, arkas›ndan ‹slâm kuvvetleri taraf›ndan y›k›larak, tarih sahnesinden
çekildi. ‹slâm kuvvetlerinin hareketi Kafkaslarda Ermenya bölgesinde geliflmeye
bafllay›nca, Türk-Bizans dostlu¤u daha da artt›. Siyasi menfaatlerin ortak olmas›,
hükümdar aileleri aras›nda evlenmeler yolu ile akrabal›k kurulmas›na yol açt›. ‹m-
parator II. Justinianus (685-695) ve V. Costantinus (741-775) Hazar prensesleri ile
evlendiler. Costantinus’un Hazar prensesi Çiçek’ten do¤ma o¤lu IV. Leon (775-
780), “Hazar Leon” olarak tan›nm›flt›r.

Bizans imparatorlar› ço¤u zaman kendi iç ve d›fl meselelerinde Hazarlar›n yar-
d›m›n› sa¤lamaya çal›flt›lar. VIII-IX. yüzy›llarda Hazar Hakanl›¤› geniflleyerek Do-
¤u Avrupa’n›n en önemli devleti oldu. Bu s›rada Kama ve ‹til boyundaki birçok ka-
vim, ‹dil Bulgarlar› ve çeflitli Fin kavimleri Hazar hakan›na tâbi idi. Ayr›ca orta Din-
yeper boyundaki çeflitli Slav kavimleri Hazar hâkimiyetini kabul ettiler. Hazar Ha-
kanl›¤›’n›n s›n›rlar› Yay›k nehrinden bafllayarak bat›da Özü nehrine kadar genifl bir
sahay› kapl›yordu. Bu s›ralarda Karadeniz’in kuzeyindeki Büyük Bulgarya devleti,
Hazarlar›n hücumlar› neticesinde y›k›lm›fl, buradaki bütün genifl ovalar Hazarlar›n
eline geçmiflti.

Sabar-Hazar ba¤lant›s›n› nas›l kurar›z?

Hazar-Arap Münasebetleri 
Hazarlar›n tarihinde Araplarla olan mücadele önemli bir yer tutar. Bu mücadele
yüz y›l kadar sürdü. Neticede Arap ilerleyifli Kafkaslarda durduruldu. Bu olay ile
Araplara do¤uda da mani olunuyordu. Hazar ülkesine ilk büyük Arap taarruzu Ha-
life Osman zaman›nda yap›ld›. 651-652’de Arap kuvvetleri Derbend’i aflarak Hazar
baflkenti Belencer’e kadar sokuldularsa da, Hazarlar bunlar› püskürttüler. Bölgede-
ki Arap harekât› Halife I. Velid’in zaman›nda yar›m as›r kadar devam etti. Arap
kuvvetleri 714’de Derbed’i ele geçirdiler. Fakat ‹stanbul’u kuflatmak için bölgeden
ayr›ld›klar› zaman Hazarlar tekrar hücuma geçtiler ve Azerbaycan’›n büyük bir k›s-
m›na yay›ld›lar. 722’de Araplar›n Ermenya valisi Hazar topraklar›nda büyük bafla-
r›lar kazand›. Araplar 730 y›l›nda, Hazarlar›n hücumu neticesinde burada tutuna-
mayarak Azerbaycan’dan çekilmek zorunda kald›lar. Araplar›n Hazarlara karfl› en
büyük zaferi 737 y›l›nda Azerbaycan valisi taraf›ndan sa¤land›. Arap hücumlar›
karfl›s›nda zor duruma düflen Hazar hakan› bar›fl istemek zorunda kald›, hatta Müs-
lümanl›¤› kabul etti¤ini bildirdi. Ancak, Arap kuvvetleri geri çekilmesiyle tekrar es-
ki dinine döndü.

Halifelik Emevîlerden Abbasîlere geçince Arap-Hazar mücadelesi yavafllad›. Er-
menya valisi Hazar hakan› ile anlaflabilmek için halifenin arzusu gere¤ince bir Hazar
prensesi ile evlendi. Ancak, Hazar hakan› prensesin do¤um s›ras›nda ölümünü baha-
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tarihte “Hazar Leon” olarak
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ne ederek ordusunu ‹slâm topraklar›na gönderdi. 764 y›l›nda Hazarlar Tiflis’i ele ge-
çirdiler. 799 y›l›nda ise hakanlar›n›n kumandas›nda Ermenistan’a girdiler. Halife Harun
Reflid’in kumandan› Yezid, Hazar hücumunu durdurmay› baflard›. ‹slâm ‹mparatorlu-
¤unun en kudretli devrinde, Hazarlar›n Araplara karfl› gösterdi¤i direnifl bu Türk dev-
letinin ne kadar güçlü oldu¤unu gösterir. ‹slâm kaynaklar›ndan anlafl›ld›¤›na göre bu
devlet Çin ve Bizans’la ayn› ayarda ve Do¤u Avrupa’n›n en büyük siyasi kuruluflu idi.

Hazar-Rus ‹liflkileri
VIII. yüzy›l›n sonlar› ile IX. yüzy›lda Hazarlar›n kuzey ve bat› s›n›rlar›ndaki kom-
flular› ile münasebetlerinin artt›¤›n› görüyoruz. Hazarlar›n sa¤lad›¤› bar›fl ve huzur
sayesinde ‹skandinavya-Bizans ticaret yolu geliflti. Bu arada ‹skandinavyal› bir ka-
vim olan Knezler, bu yolu takip ederek Kiev bölgesine geldiler. Burada Hazarlara
ba¤l› olarak ticaret yapmaya bafllad›lar. Bu sayede zenginleflen Knezler, 862 y›l›n-
da Rurik adl› bir knez baflkanl›¤›nda Kiev-Rus Knezli¤i’ni kurdular. Bu knezli¤in
geliflmesinde Hazar tesiri çok fazlad›r. Bundan dolay› Kiev kelimesi ancak Türkçe
ile aç›klanabilmektedir. Yine ilk kurulan Rus birli¤inde baflkan›n ad› Hakanus idi.
988’de H›ristiyanl›¤› kabul eden Vladimir ile daha sonra knez olan Yaroslav da Ha-
kanus unvan›n› kullan›yordu.

Hazar-Macar Münasebetleri
Hazarlara ba¤l› kavimlerden birisi de Macarlard›. Macarlar, asl›nda Fin-Ogur kö-
kenlidir. Ural Da¤lar›’n›n ormanl›k yamaçlar›ndaki eski yurtlar›n› terk ederek boz-
k›r bölgesine çekildiler ve Ogur Türkleri ile uzun süre beraber yaflad›lar. Asl›nda
kendi bölgelerinden Sabarlar›n bask›s› ile göç etmifllerdi. Bu s›rada baz› Macarlar,
eski yerlerinde kald›lar. Önceleri Kuban havzas›nda olan Macarlar, daha sonra
Don boylar›na gittiler. Burada Hazarlara ba¤land›lar. Ayr›ca onlar taraf›ndan teflki-
lâtland›r›ld›lar. Macar Arpad hanedanl›¤› bu s›rada ortaya ç›kt›. Fakat do¤udan Pe-
çeneklerin belirmesi ile Macarlar›n rahat› bozuldu. Bunun üzerine Orta Avrupa’ya
do¤ru göç ettiler. Daha sonra Karadeniz’in kuzeyine gelen Macarlar, burada Kün-
dü ile Üge taraf›ndan idare edildikleri s›rada, her oyma¤›n bafl›nda Hazar hakan›-
n›n tayin etti¤i birer Ür bulunan yedi kabileden olufluyorlard›. Ayr›ca burada Türk-
lerle büsbütün kar›flt›klar›n› kabile adlar› göstermektedir.

X. yüzy›l ortalar›na kadar Hazar Hakanl›¤› Do¤u Avrupa’n›n en kuvvetli devle-
ti olma özelli¤ini sürdürdü. Ancak, iç düzenin bozulmas› ve d›fl tehlikelerin artma-
s›, devletin gücünü yavafl yavafl azaltt›. Hazar Hakanl›¤›, Gök-Türklerinkine benze-
yen mükemmel bir askerî teflkilâta sahipti. Hazar ordusunda çok say›da Harezmli
ücretli asker bulunuyordu. Zamanla devlet, ekonomik yönden zay›flay›nca bunla-
r›n ücretlerini ödeyemez duruma geldi. Bu yüzden ortaya ç›kan huzursuzluklar
devleti sarst›. Ayr›ca do¤udan gelen Peçenek hücumlar› Harezm-‹til ticaret yolunu
tehlikeye soktu. Bu s›rada ülkenin Karadeniz sahillerindeki ticaret merkezleri Slav-
lar›n hücumuna maruz kald›. Ruslar Kuban bölgesine kadar ilerlediler ve bu böl-
geyi ya¤ma ettiler. Afla¤› Sirderya çevresindeki Türk kavimleri aras›ndaki kaynafl-
ma neticesinde Hazar Hakanl›¤› iyice sars›ld›. Hazar Hakanl›¤› yüzy›l kadar daha
ayakta kalabildi. 965 y›l›nda Rus prensi Svyatoslav, Don boyu ve Kuban bölgesi-
nin Tama Tarhan flehrini iflgal etti. Arkas›ndan da Kuman-K›pçaklar Hazarlar›n Ha-
rezm ve Türkistan ile ba¤lant›lar›n› kestiler ve ticaret faaliyetlerini engellediler. So-
nunda, Hazarlar, Kuman-K›pçak bask›s› alt›nda XI. yüzy›l içerisinde kaybolup git-
tiler. Bugün Avrupa’da Musevi inanc›na mensup olan Karaim Türkleri ve Kafkas-
larda yaflayan Karaçaylar›n Hazar kal›nt›lar› oldu¤u bilinmektedir.
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Hazarlarda Din
Hazar Hakanl›¤›’n›n kurulmas›ndan sonra bölgede bar›fl›n sa¤lanmas› ulafl›m› art-
t›rm›fl, dolay›s›yla bölge her tür milletten çok çeflitli insanlar›n kaynaflt›¤› bir yer hâ-
line gelmifltir. Böyle bir ortamda çeflitli dinlerin bir arada bulunmas› tabi-
î bir durumdu. Hazarlar asl›nda Gök Tanr› dinine inan›yorlard›; halk›n ço¤unlu¤u
bu dinde idi. Fakat zamanla hakan ailesi Musevili¤i kabul etti. Beyler ve saray er-
kân› da Musevi idi. Tüccar zümre aras›nda Müslümanl›k yayg›nd›. Karadeniz’in ku-
zeyinde Ortodoksluk da epeyce yay›lm›flt›. ‹slâm tarihçilerinin kay›tlar›na göre ca-
miler, kilise ve sinagoglar yan yana bulunuyordu. Hazarlar, Musevili¤in Karay
mezhebine girmifllerdi. 960 tarihli, Endülüs Emevi devletinin Musevi nâz›rlar›ndan
birinin Kurtuba’dan Hazar Hakanl›¤›’na gönderdi¤i mektup ile hakan›n ‹branice
yazd›¤› cevap konusunda uzun tart›flmalar olmufltur. Bu yaz›flmalar›n gerçekli¤i
tart›flmal› olmakla birlikte, mektubun verdi¤i bilgilerin do¤rulu¤u dikkat çekicidir.
Karay mezhebi mensuplar›, zamanla Hazar ülkesinde kalabal›klaflt›lar. Günümüz-
de K›r›m ve Polonya’da yaflayan Karaimlerden ana dilleri Türkçe olan cemaat Mu-
sevi Hazar Türklerinin devam› say›lmaktad›r.

Hazar Ka¤anl›¤›’n›n gücü nas›l zay›flad›?

‹T‹L BULGAR DEVLET‹ (680-1391)
Kafkaslar›n ve Karadeniz’in kuzeyinde Hun kal›nt›s› ve Ogur Bulgarlar›n›n olufltur-
du¤u devlete Büyük Bulgarya (Magna Bulgaria) denmifltir. Kurucusunun ismi
Kurt’tur (Kubrat). Bulgar hükümdar ailesi Asya Hun hükümdarlar› sülâlesine ba¤-
lanmaktad›r. 630 y›l›nda Orta Asya’da Gök-Türklerin fetret devrine girmesi ile Ha-
zarlar gibi Bulgarlar da idareyi kendi ellerine alarak Büyük Bulgar Devleti’ni kur-
dular. Bunda Avarlar›n, 626’daki ‹stanbul kuflatmas›ndan sonra Balkanlar ve Do¤u
Avrupa’da nüfuzlar›n› yitirmeleri de etkili oldu. Bulgar Devleti, ‹mparator Herak-
leios (610-641) zaman›nda Bizans ile s›k› iliflkiler kurdu. Ancak, devlet uzun yafla-
mad› ve kurucusunun 665’te ölümünden k›sa bir müddet sonra flehzadeler aras›n-
daki mücadeleden istifade eden Hazar Hakanl›¤›’n›n bask›s› sonucu parçaland›.

Devletin y›k›lmas›ndan sonra Otuz-Ogurlar›n ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u bir
grup kuzeye çekilerek ‹dil Bulgarlar› Devleti’ni kurdu. Kurt’un o¤lu Bat-Bayan,
On-Ogur Bulgarlar› ve Macarlar›n bafl›nda Hazarlara tabi olarak Kafkasya’daki
yurtta kald›. Bulgar kitleleri ile Tuna’ya yönelen di¤er o¤ul Asparuh ise, Balkanla-
ra geçerek (668), Tuna Bulgar Devleti’ni kurdu (679).

‹til Bulgar Devleti, Büyük Bulgarya Devleti’nin parçalanmas› üzerine ‹til-Çol-
man (Kama) sahas›nda kurulan, Otuz-Ogurlar›n ço¤unlu¤u teflkil etti¤i VII-XV.
yüzy›llar aras›nda yaflayan devlettir. Devletin merkezi olan flehir de Bulgar ad›n› ta-
fl›r. Bulgarlar, bu sahan›n yerli halk› olan Fin-Ogurlar› (Çeremifl, Mordva, Zuryen,
Voltyak kavimlerini) idarelerine alm›fllar, Hunlardan, Sabarlardan, Uzlardan ve Ha-
zarlardan da baz› kal›nt›larla kaynaflarak bölgeyi süratle Türklefltirmifllerdir. Bul-
garlar›n Orta ‹til sahas›na VI. yüzy›l sonlar›nda gelmifl olmalar› gerekir.

Bulgarlar›n VII. ve IX. yüzy›llar aras›ndaki hayatlar›na dair bilgimiz çok azd›r.
Bilinen nokta, Hazarlar›n Do¤u Avrupa’da en kuvvetli devlet seviyesine erifltikleri
ve ‹til Bulgarlar›n›n da Hazarlara ba¤land›klar›d›r. Hazarlar›n merkezi olan ‹til, bü-
yük bir ticaret yeri haline dönüflünce, Bulgarlar›n da ‹til nehri boyunca yap›lan bü-
yük ticarete faal bir flekilde kat›lmalar› gerçekleflmifltir. ‹til Bulgarlar›, bir yandan
çiftçilik, bir yandan da ticaret yap›yorlard›. Orta ‹til sahas›, tabiî zenginli¤i ve ula-
fl›m bak›m›ndan ticarete oldukça müsaitti.
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Bulgar tüccar›n›n, gerek Hazar ilinde ve özellikle Harezm’de, gerekse Samanî-
ler ülkesinde ‹slâm tüccar›yla olan s›k› temaslar› neticesinde, Bulgarlar aras›nda ‹s-
lâm dini yay›lma¤a bafllad›. IX. yüzy›l›n sonlar›nda, Bulgarlara ait en eski kay›tlar,
onlar›, camileri ve mektepleri olan, tacir ve çiftçi bir kavim olarak göstermektedir. 

X. yüzy›l bafllar›nda ‹til Bulgarlar› Müslüman kültür dairesine iyice girmifllerdi.
Bulgar hükümdar› fielkey O¤lu Almufl, 920-921’de Halife Muktedir Billah’tan ‹slâ-
m› ö¤retecek âlimler, ‹slamî binalar› infla edecek ustalar ve Hazarlara karfl› savun-
ma için yap›lacak kale ve di¤er masraflar için para talebinde bulundu. Halife bu is-
te¤i kabul ederek bir elçilik heyeti yollad›. Bu heyette halifenin mektubunu hü-
kümdara okumakla ve hediyelerini teslimle görevli Ahmed ‹bn-i Faldan da vard›.
Elçilik heyeti 2 Nisan 921’de Ba¤dat’tan hareketle Horasan üzerinden Harezm’e,
oradan da Yay›k ve ‹til’i geçerek Bulgar ‹li’ne vard› (12 May›s 922). ‹bn-i Fadlan,
Ba¤dat’a döndükten sonra seyahati ve Bulgar ‹li’nde bulundu¤u günleri anlatan bir
eser yazm›fl ve o devir Bulgar tarihi için eflsiz bilgiler b›rakm›flt›r. ‹bn-i Fadlan se-
yahatnamesinde, o devirde Orta Asya’n›n bat›s›nda yaflayan O¤uz, Peçenek, Hazar
ve di¤er Türk boylar› hakk›nda da bilgiler vermektedir.

Bulgarlar ticaret ve ziraatla u¤raflmakla birlikte, askerli¤e de önem vermifllerdir.
Ancak, onlar›n askerî gücü daha çok savunmaya yönelikti. X. yüzy›l sonunda vu-
ku bulan Rus sald›r›lar›n› ço¤u kez püskürtmeyi baflard›klar› bilinmektedir. Bu ta-
rihten Mo¤ol istilas›na kadar olan dönem hakk›nda pek fazla bilgi bulunmamakta-
d›r. Mo¤ollar, Kalka Savafl›’nda (1223) Kuman ve Rus ortak ordusunu yendikten
sonra Aral bölgesine dönerken Bulgarlar taraf›ndan pusuya düflürülüp ma¤lup
edilmifllerdi. Belki de bu sald›r›n›n intikam›n› almak maksad›yla Mo¤ollar 1236 se-
nesinde Bulgar ülkesine yöneldiler, flehir ve köyleri yak›p y›kt›lar. Bu arada Bulgar
flehrini de tahrip ettiler.

Bulgar flehri, Alt›n Orda Hanl›¤› zaman›nda Pulat-Timur Han taraf›ndan ikinci
defa a¤›r bir tahribata u¤rat›ld› (1361). Timur’un, Alt›n Orda Han› Toktam›fl’a karfl›
yapt›¤› sefer esnas›nda flehir bir kez daha tahrip edildi (1391). Tutunmas›na imkân
kalmayan halk da¤›ld›, bir k›sm› Kaman’›n kuzeyine, Kazan taraflar›na göçtü. XV.
yüzy›l ortalar›nda buralarda Bulgar-K›pçak kar›fl›m› Müslüman ahali bulunuyordu
ki, bunlar sonraki Kazan Hanl›¤›’n›n esas nüfusunu oluflturmufllard›. Ayn› bölgede-
ki Çuvafllar›n, eski Bulgarlar›n torunlar› olduklar kabul edilmektedir.

Avrupa Hunlar›, Hazar Ka¤anl›¤›, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve ‹til Bulgarlar› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiyi Akdes N. Kurat’›n IV-XVIII. Yüzy›llarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Ka-
vimleri ve Devletleri (Ankara, 1992) adl› eserinde bulabilirsiniz.

TUNA BULGAR DEVLET‹ (679-869)
Bulgarlardan bir zümre ayr›larak bat›ya do¤ru gitmifl, Tuna’ya kadar ilerlemiflti. As-
paruh’un kurdu¤u Tuna Bulgar Devleti’nin sahas›, 681 senesinden itibaren Besa-
rabya ile Dobruca’dan baflka, bütün Kuzey Bulgaristan’a, do¤uda Karadeniz’e, gü-
neyde Balkanlar›n geçitlerine ve Bat›da ‹sker nehrine kadar yay›l›yordu. Komflu-
luklar›ndan dolay› en fazla iliflkileri Bizans’la olmufltur. Bizans taraf›ndan resmen
tan›nmas›ndan sonra, Tuna Bulgar Devleti Balkanlarda ve Orta Avrupa’da faal bir
rol oynamaya bafllam›flt›r.

II. Justinianus 688’de Bulgarlara karfl› taarruza geçti. Bulgarlar onlar› durdura-
bilmek için Trakya’ya kadar ilerledilerse de imparatorun ordusu önünden çekil-
mek zorunda kald›lar. Bunun üzerine Slavlar›n oturduklar› yerleri tahrip eden im-
parator geri dönerken, Bulgarlar bir da¤ geçidinde Bizans ordusunun etraf›n› sara-
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rak imha etti. Buradaki kar›fl›kl›klar, Bulgarlara Bizans’›n iç ifllerine kar›flma f›rsat›
verdi. Sürgüne gönderilen II. Justinianus, Asparuh’un halefi olan Tervel Han’dan
yard›m istedi. 705’te onun deste¤i ile ikinci defa Bizans taht›na ç›kt›. ‹mparator ye-
rini sa¤lamlaflt›r›nca, s›k›fl›k durumda iken verdi¤i yerleri geri almak için 708’de
Bulgarlar üzerine yürüdüyse de ma¤lûp oldu.

Tervel Han, 716’da imparator III. Theodosios ile bir ticaret ve bar›fl anlaflmas›
imzalad›. Bu anlaflman›n sonucunda Araplar 718’de Bizans baflkentini kuflatt›¤›nda
baflkenti birlikte savundular ve Araplar›n geri çekilmesini sa¤lad›lar. Tervel Han,
Bizans ifllerine bir kez daha müdahale etmek istedi ise de, 718’de ölmesi buna f›r-
sat vermedi.

Bizans imparatoru Konstantinos Koprinimos Araplar› yendikten ve taht›n› sa¤-
lamlaflt›rd›ktan sonra Bulgarlara karfl› hücuma geçerek pek çok esir ald›. Bulgarlar
bu durum karfl›s›nda bar›fl istemek zorunda kald›lar. Bulgar han›, 759’da ‹mparator
ile anlaflma imzalad› ise de, imparator tekrar taarruza bafllad›, ancak bu defa yeni-
lerek geri çekildi.

Bundan sonra, Tuna Bulgar Devleti iç isyanlar yüzünden bunal›m içine düfltü
ise de, Kardam Han ülkenin iç durumunu düzeltti. Sald›r› girifliminde bulunan Bi-
zansl›lar› ma¤lup etti (791 ve 792). Ondan sonra tahta geçen Kurum Han, Do¤u
Macaristan’› ve Erdel’i ele geçirdi. Bulgar baflkenti Presyaslav’› tahrip ederek ilerle-
yen Bizans ‹mparatoru I. Nikephoros’u yenilgiye u¤ratt›. Kalabal›k bir ordu ile ye-
niden Bulgarlar üzerine yürüyen II. Mikhael’i de ma¤lub eden Kurum Han, adeta
Bizans’› ortadan kald›racak duruma geldi ve “alt›n m›zra¤›n› Yald›zl› Kapu’ya as-
maya” ant içti. 809’da Sofya’y›, Nifl ve Belgrad kalelerini iflgal ederek, Orta Avrupa
ve Yak›n Do¤u aras›ndaki en büyük askerî sevkiyat ve ticaret yolunu denetimi al-
t›na ald›. 813’te Edirne’yi, daha sonra ‹stanbul’u kuflatt› ise de, sald›r›lar›n en yo-
¤un oldu¤u bir zamanda ans›z›n öldü (814).

Omurtag Han (814-831) zaman›nda Bizans ‹mparatorlu¤u ile 30 senelik bir an-
laflma imzaland›. Bu anlaflma Bulgaristan’a güneyde sükûn, Bizans’a da mallar›n›
gümrük ödemek flart› ile kuzeye sevk edebilme imkân› sa¤l›yordu. Onun zaman›
Tuna Bulgarlar›n›n en parlak devri oldu. Kurulan flehirler, saraylar, köflkler, su yol-
lar›, abideler, Pliska ve Preslav flehirleri ile Madara kasabas› civar›nda yüksek bir
kaya üzerinde Kurum Han’›n kitabeli kabartmas›, o ça¤lardan bize kalan yadigâr-
lard›r. Ancak, yerli Slav ahaliye oranla say›ca az olan Bulgar Türklü¤ü, o tarihler-
de yavafl yavafl Bizans kültürünün tesirindeki ço¤unlu¤un etnik bask›s›n› hissetme-
ye bafllam›flt›. Slavlar›n devlet hizmetlerine al›nmas›, yerlilerle evliliklerin artmas›
ve kalabal›k yerli halk›n dili üst tabakada yay›lmas› sonunda, Türk unsuru Slavlafl-
maya bafllad›.

Slavlaflma, Bulgar hanlar› Malam›r ve Presiyan zamanlar›nda artarak devam et-
ti. Boris Han’›n 864’de Ortodokslu¤u resmen kabul etmesi Bulgarlar›n H›ristiyan-
laflt›rmas› yolunu açt›. Böylelikle Bulgar Türk devleti, büsbütün karakterini kay-
bedip, Slav, Bizans kültür çevresine tamamen girmifl oldu. O güne kadar kullan›-
lan Türkçe “Han” unvan› da Boris’in halefi Simeon (893-917) taraf›ndan “Çar” a
çevrildi.

Kurum Han’›n infla ettirdi¤i Pliska flehri, Tuna Bulgarlar›n›n eski baflkenti idi.
Madara’da kayaya yap›lan kabartma, Kurum Han’›n hat›ras› için yap›lm›fl önemli
bir eserdir. Kabartmada hükümdar süvari olarak gösterilmekte, elinde hükümdar-
l›¤›n›n iflareti bir kadeh tutmaktad›r.
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PEÇENEKLER (860-1091)
Bat› Gök-Türk boylar›ndan olan Peçenekler, Hazarlar›n ve Uzlar›n (O¤uzlar›n)
bask›s›na dayanamayarak 860-880 y›llar›nda kalabal›k kitleler hâlinde ‹til’i geçerek
Don-Kuban bölgesine göç ettiler. Buralarda yaflayan Macarlar› yerlerinden ç›kard›-
lar. Peçenekler, Karluk ve O¤uzlar›n bask›s› ile VIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Bat›
Sibirya’ya çekilmek zorunda kald›lar. Daha sonra Don-Kuban mevkiine geldiler.
889-893 y›llar›nda ise, Don nehrinden Dinyeper’in bat›s›na kadar uzanan sahaya
hâkim oldular. Peçeneklerin buralarda sekiz boy hâlinde yaflad›klar› bilinmektedir.
Bu boylar flunlard›r: Ertim, Yula, Çor, Külbey, Karabey, Tolmaç, Kapan ve Çoban.
Bu adlardan baz›lar› eski Türk unvanlar›d›r (Yula, Çor, külbey, Kapan, Kargan). Er-
tim, Çor ve Yula boylar› birlikte hareket edildi¤inde idareci durumundayd›lar ve
bunlara Kenger (Kangar) denilmekte idi. XII. yüzy›la gelindi¤inde boy say›s› on
üçe yükseldi. Hazarlar, Uzlar, Macarlar, Fin kabileleri ve Slavlar, Peçeneklerin
komflular› idi.

Don nehrinden Tuna’ya kadar uzanan bozk›rlar› ellerinde bulunduran Peçe-
nekler, özellikle Kiev Rus devleti üzerinde büyük tesirler b›rakm›fllard›r. Peçenek-
ler ilki 915 y›l›nda olmak üzere Ruslar üzerine 1036 y›l›na kadar on bir büyük ak›n
yapt›lar. 968 y›l›nda Kiev’i kuflatt›lar ve Knez Svyatoslav’› ma¤lûp ederek Ruslar›n
Karadeniz’e inmelerini engellediler. Bu durum, Bizans’›n menfaatlerine de uygun
düflüyordu. 915’te bafllayan Peçenek-Bizans dostlu¤u, ‹stanbul’dan gönderilen el-
çiler ve hediyelerle bir müddet devam ettirildi. Peçenekler, ayr›ca Bizans’tan ku-
mafl, baharat, boya, süs eflyas› ve mücevherat al›yor, karfl›l›¤›nda bal mumu, tutkal
ve k›ymetli deri sat›yorlard›.

Uzlar›n (O¤uzlar) sürekli bask›s› Peçenekleri bat›ya göçe sevk ediyordu. Bu
yüzden Peçeneklerin bir k›sm› 942-970 y›llar› aras›nda Macaristan’a yerlefltiler. Pe-
çenekler, XI. yüzy›l›n bafllar›nda Dnyester boyuna inince Don bölgesindeki güçle-
ri zay›flad›. Bundan istifade eden Ruslar, Peçeneklere 1036 y›l›nda a¤›r bir darbe
vurunca, Tuna boylar›na geldiler. Tuna nehri onlarla ile Bizans aras›nda s›n›r oldu.
Uz bask›s›n›n fliddetlenmesi üzerine Peçenekler Balkanlara do¤ru kaymaya baflla-
d›lar. Baz› Peçenek boylar› Bizans’›n s›n›r bekçili¤i yap›yordu. 1048’den sonra Bi-
zans hizmetine girenlerin say›s› artt›. Bunlar aras›ndan Anadolu’ya da gönderilen-
ler oldu. Anadolu’da Peçeneklerle ilgili birçok yer ad›, Bizans taraf›ndan yerlefltiri-
len bu Peçeneklere aittir. Bunlardan bir k›sm› Malazgirt savafl›nda Alparslan taraf›-
na geçerek Bizans’›n yenilmesinde rol oynam›fllard›r.

1050 y›l›ndan itibaren Peçenekler, Balkanlarda Bizans ile fliddetli mücadelelere
girifltiler. ‹zmir Beyi Çakan, ‹stanbul’u zapt etmek üzere Peçenek baflbu¤lar›yla an-
laflt›. Ege’deki donanmas› ile Çakan, Marmara sahillerinde Selçuklular, Edirne’de
Peçenekler ‹stanbul’u k›skaç alt›na almak üzere anlaflt›lar (1091). Çok zor durum-
da kalan Bizans’›n imdad›na do¤udan gelen Kumanlar yetiflti. 1060 y›l›ndan itiba-
ren Peçeneklere ait Karadeniz’in kuzeyindeki sahay› iflgal eden Kumanlar, 1080’le-
re do¤ru Tuna boylar›na kadar ilerlediler. Bizansl›lar bu durumdan faydalanman›n
yollar›n› buldular. Meriç nehri kenar›nda Bizans’a kesin bir darbe indirmeye haz›r-
lanan Peçenekler, Bizans’›n tahriki ile çok kalabal›k olan Kumanlar›n sald›r›s›na
u¤rad›lar (1091) ve tarih sahnesinden çekildiler.

Hayatta kalmay› baflarabilen Peçeneklerin bir k›sm› Macaristan’a gittiler ve Pefl-
te çevresi ile Fertö vilâyetinde yerlefltirildiler. Bir k›sm› da Uzlar ve Kumanlar ara-
s›na kar›flt›lar. Balkanlarda kalanlar›n ço¤u ise, Vardar nehri boyunca yerlefltiler.
Makedonya’daki Meglano-Ulah’lar› ile Sofya etraf›ndaki fiop-Bulgarlar›n›n Peçenek
neslinden olduklar› söylenmektedir. Anadolu, S›rbistan, Rusya, Macaristan ve Kaf-
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Peçeneklerin en önemli
özelli¤i, çok genifl alana
uzun zaman hükmetmelerine
ra¤men aralar›nda birlik
kurup tek devlet haline
gelememifl olmalar›d›r.

Karadeniz’in kuzeyinde
Peçeneklere ait topraklar
1060 y›l›ndan bafllayarak
di¤er bir Türk boyu olan
Kumanlar taraf›ndan ele
geçirildi. Bunu takip eden
20 y›l içinde Kumanlar Tuna
nehri taraflar›na kadar
ilerlediler. Peçeneklerin
ak›nlar›ndan kurtulmay›
planlayan Bizansl›lar bu
f›rsattan faydaland›lar ve
Kumanlar› Peçeneklere
sald›rmaya teflvik ettiler.
Peçenekler, 1091 y›l›nda
Meriç nehri k›y›s›nda
Bizans’la meflgul olduklar›
bir s›rada Kuman sald›r›s›
sonunda da¤›ld›lar ve tarih
sahnesinden çekildiler. 



kaslarda baz› yer adlar› ile halk efsanelerinde Peçeneklerin hat›ralar› yaflamaktad›r.
Orta Macaristan’da ele geçen meflhur, Nagy-Szent Miklos hazinesinin alt›n kaplar›
üzerindeki Gök-Türk alfabeli yaz›lar›n Peçeneklere ait oldu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Ayr›ca Güney Rusya’da Poltava’da bulunan Perescepine hazinesi de onlara aittir. 

Yüz elli y›ldan fazla Karadeniz’in kuzeyinde yaflayan Peçenekler, her biri ken-
di baflbu¤unun idaresinde olarak boy teflkilât› çevresinde kalm›fllar ve bir devlet
kuramam›fllard›r. XI. yüzy›l ortalar›nda Turak ad›nda bir baflbu¤ on bir Peçenek
boyunun bafl›na geçmiflse de bütün boylar› hâkimiyeti alt›na alamam›flt›r.

Peçenekler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi Akdes N. Kurat’›n Peçenek Tarihi (‹stanbul, 1992)
adl› eserinde bulabilirsiniz.

UZLAR (860-1068)
O¤uzlar›n bir kolu olan bu kavim Rus y›ll›klar›nda Tork (Türk), Bizans kaynakla-
r›nda ise Uz diye geçmektedir. Uzlar, 860’l› y›llarda Peçenekleri ‹til ötesindeki yurt-
lar›ndan ç›kararak o sahaya yerleflmifller ve sonradan bat›ya do¤ru ilerlemifllerdir.
Kiev knezi Vladimir’in müttefiki olarak 985 y›l›nda ‹til Bulgarlar›na karfl› yap›lan
sefere baz› Uz gruplar› da kat›lm›flt›. Uzlar›n Kiev bölgesine göçleri, 1036 y›l›nda
Peçenekleri ma¤lûp etmelerinden sonra olmufltur. Uzlar› Peçenek yurduna sevk
eden sebep ise, 1030 y›l›ndan itibaren Don nehri boylar›nda faaliyet göstermeye
bafllayan Kumanlard›r. Nitekim Uzlar, Kumanlar›n ileri harekât› neticesi Dinyeper
havalisine do¤ru kaym›fllard›r (1048).

Kiev Rusyas›’n›n güney bölgelerine kadar yay›lan Uzlar, 1060 y›l›nda ani bir
Rus hücumuyla ma¤lûp oldular ve kalabal›k Uz kitleleri bat›ya do¤ru çekilmek
mecburiyetinde kald›lar. Uzlardan bir k›sm› Kiev dolaylar›nda Rus knezlerinin hiz-
metine girerek Ros nehri boyunca yerlefltiler. Bat›ya giden Uzlar ise 1065 y›l›nda
Bizans ve Bulgar direniflini k›rarak Tuna boylar›na geldiler. Bu bölgede, daha ön-
ce yurtlar›ndan ettikleri Peçeneklerle komflu oldular. Bu s›rada, Kuman bask›s› yü-
zünden Tuna’y› geçerek Balkanlar ve Trakya’ya kadar ilerlediler.

Uzlar›n yay›ld›klar› genifl co¤rafyay› tam manas›yla idareleri alt›nda tutmaya
güçleri yoktu. Bu s›rada bast›ran fliddetli k›fl ve Uzlar aras›nda bafl gösteren salg›n
hastal›klar çok say›da insan kayb›na sebep oldu. Ayr›ca Bizans entrikas›, intikam
alma duygusuyla harekete geçen Peçenekler ve bölge halk›n›n hücumlar› da Uzla-
r›n güçlerini yitirmelerine sebep oldu. Bask›nlardan kurtulan az say›da Uz, Maca-
ristan’a ak›n tertip etmifllerse de baflar›l› olamad›lar (1068).

Bir miktar Uz kal›nt›s› Bizans ordusuna al›narak baflta Makedonya olmak üzere
çeflitli bölgelere gönderilmifllerdir. Bu Uzlardan bir grubun Selçuklulara karfl› Anado-
lu’da Bizans saflar›nda bulundu¤u bilinmektedir. Güney Rusya’ya dönen baz› Uzlar
ise, Kiev flehrinin varofllar›na yerlefltirilmifltir. Do¤u Avrupa sahas›nda k›sa bir dönem
faaliyet gösteren ve di¤er Türk boylar›na k›yasla kendileri hakk›nda çok az bilgi sa-
hibi olabildi¤imiz Uzlar›n günümüze kadar gelen bakiyeleri bugünkü Moldavya’da
yaflayan, dil ve kültürlerini büyük ölçüde muhafaza eden Gagauz Türkleridir.

KUMAN-KIPÇAKLAR (1000-1303)
K›pçaklar X. yüzy›lda ‹rtifl nehri boylar›nda bulunan ve ayn› soydan gelen Kimek-
lerin ‹flim-Tobol vadilerinde oturan bir koludur. K›pçaklar›n yaflad›klar› bölgeye
göre daha güneyde kalan ve di¤er bir kollar›n› teflkil eden Kumanlar›n da kendi-
lerine kat›lmalar›yla kuvvetlenen K›pçaklar, yer darl›¤› yüzünden Volga üzerinden
Güney Rusya’ya kadar ilerlemifllerdir.
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Kuman ad› baz› kaynaklarda
“sar›, sar›fl›n, sar› saçl›
insanlar” manas›na gelir.
K›pçak kelimesinin
Türkçedeki karfl›l›¤› “öfkeli,
aniden k›zan”, Kuman ise
“sar›mt›rak, solgun”
anlam›na gelmektedir.



1055 y›l›nda Rus-Kuman mücadeleleri bafllad›¤›nda Kumanlar›n bafl›na Bolufl
vard›. O önce Pereyaslavl knezi ile anlaflt›ysa da 1061’de Ruslarla yap›lan savaflta
Kumanlar galip geldiler. Alta Irma¤› savafl›nda bir kez daha ma¤lup ettiler (1068).
Ak›nlar›na devam eden Kumanlar, 1080’lerde Balkafl Gölü-Talas havalisinden Tu-
na a¤z›na kadar yay›lm›fllard›. Kafkaslarda da Kuban bölgesine, kuzeyde Oka Neh-
ri boyuna yani ‹dil Bulgarlar› hududuna kadar genifllediler. Onlar›n yaflad›klar› böl-
ge ‹slâm kaynaklar›nda Deflt-i K›pçak, Bat› da ise Comania diye tan›nmaktad›r. 

Bu devirde Kuman-K›pçak ülkesi 5 k›s›m hâlinde idi; Orta Asya, Yay›k-Volga,
Don-Donets, Afla¤› Dnyeper ve Tuna. Kumanlar, buralarda ayr› gruplar hâlinde,
kendi baflbu¤lar› idaresinde yafl›yorlard›. 1091’de Lebunium Savafl›’nda Bizans kuv-
vetlerine yard›mc› olarak kat›lan Kumanlar, Tuna bölgesinde yaflayanlard›. Rus
knezlerinin kendi aralar›ndaki taht mücadeleleri esnas›nda kendilerine yak›n knez
aday›n› desteklemek maksad›yla da onlar›n topraklar›na girdikleri oluyordu. 1096’da
Kiev’e gönderilen iki elçi grubunun öldürülmelerini savafl sebebi say›larak Kiev ve
civar›n› ya¤malad›lar. Fakat knezlerin birleflik hareket etmeleri karfl›s›nda ma¤lubi-
yete u¤rayan, 1103’teki birleflik knez kuvvetleri karfl›s›nda tutunamayan Kumanlar,
1105-1111 tarihleri aras›nda Rus kuvvetleri üzerine dört defa ak›n yapmaktan da ge-
ri durmad›lar. Tuna Kumanlar›ndan bir grup Macaristan’a giderek orada ücretli as-
kerlik yapt›lar. XII. yüzy›l›n ortalar›nda Dnyeper Kumanlar›n›n Pereyaslavl knezli¤i-
ne karfl› 1177 ve 1179’da ak›nlar yaparak küçük galibiyetler elde etmelerine ra¤men
1184’te birleflik Rus ordusuna ma¤lup olmaktan da kurtulamad›lar. Bu savafl esna-
s›nda yedi bin esir aras›nda dört yüz on yedi bey ve beyzâdenin bulundu¤u da söy-
lenmektedir. Bu hadiseden bir y›l sonra Novgorod knezi ‹gor kumandas›ndaki Rus
ordusunu Don nehri boyunda Kayal› Irma¤› k›y›s›nda kuflatarak imha ettiler. Savafl
esnas›nda Prens ‹gor ve di¤er knezler Kuman baflbu¤u Könçek’e esir düfltüler. Bu
sefer, Rus edebiyat›n›n tan›nm›fl eseri olan ‹gor Destan›’na konu olmufltur.

Gürcülerle münasebete giren Don ve Kuban civar›n-
daki Kumanlar, Kafkaslar›n güneyine kadar geçmifller,
Selçuklu ak›nlar›n› durdurabilmek için Gürcülere yard›m
etmifllerdir (1110). Gürcülerle aralar›nda siyasi evlilikler
de yap›lm›flt›r. Baz› Kuman kitleleri Çoruh ve Kür dolay-
lar›na kadar ilerlemifller, fiirvan ve Azerbaycan’a seferler
tertip etmifllerdir. Gürcülere yap›lan yard›m neticesinde
Tiflis, Gürcü krall›¤›n›n baflkenti olmufltur. Selçuklular
devrinde Azerbaycan Atabeyli¤i’nin kurucusu ‹l-Deniz de
soy olarak Kafkaslardan gelmifl bir Kuman Türkü idi. K›-
r›m yar›madas›na giden Kumanlar ticaretle meflgul olmufl,
küçük kasabalar kurmufllard›r. 

XIII. yüzy›lda Kumanlar›n Deflt-i K›pçak’taki nüfuzlar›
zay›flam›fl, do¤u bölgesindekiler Harezmflahlarla irtibata
geçmifl, onlar›n ordusunda vazife alm›fllard›r. Yine bu dö-
nemde Mo¤ollar karfl›s›nda tutunamayan Kumanlar Rus-
larla birlikte hareket etmifller, K›r›m yar›madas›ndaki tica-
ret liman flehirlerini de Anadolu Selçuklular›na terk edin-
ce iktisadî yönden çok zay›flam›fllard›. 1223’de Kalka Sa-
vafl›’nda Ruslarla birlikte Mo¤ollar karfl›s›nda ma¤lup olan
Kumanlar iyice da¤›ld›lar. Bir k›sm› Macaristan’a, bir k›s-
m› da ‹til Bulgarlar› sahas›na çekilmek suretiyle K›pçak
bozk›rlar›ndaki hâkimiyetleri son bulmufltur.
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Resim 4.1

K›pçak tafl heykeli
(XIII. yüzy›l,
Moskova Devlet
Tarih Müzesi).



XIII. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren, iktisadî s›k›nt›lar›, hayvan hastal›klar› ve
ölümler yüzünden, s›hhatli gürbüz çocuklar›n› para karfl›l›¤›nda baflka ülkelere
göndermifllerdir. M›s›r’da kurulan Eyyûbî Devleti’nin asker ihtiyac› Deflt-i K›p-
çak’tan ve Kafkaslardan getirilen bu insan gücü ile karfl›lanma¤a bafllanm›flt›. Bu
yolla M›s›r’a gidenler aras›nda ‹zzeddin Ay-beg’in 1250’de Sultan yap›lmas› ile M›-
s›r’daki Eyyubiler Devleti k›sa zamanda Kuman-K›pçaklar›n›n eline geçti. Yine ay-
n› soydan olan Sultan Beybars (1260-1277) Mo¤ollar› Suriye’den ç›karmakla flöhret
bulmufltu. ‹ktidar Çerkez Kölemenleri’ne geçinceye kadar bu sülâle M›s›r’da hü-
küm sürmüfltür.

Hindistan Delhi Türk Sultanl›¤›’n›n ikinci hükümdar sülâlesinin kurucusu Ulu¤
Han da K›pçak büyüklerindendir. Kuman-K›pçaklar, Karadeniz’in kuzeyinde Rus-
lar›n güneye inmesini önledikten baflka, bölgenin Türkleflmesini de sa¤lam›fllard›.
Bugün Romanya’da yaflayan aç›k sar› saçlar› ve mavi gözleri ile di¤er topluluklar-
dan ayr›lan Çangolar›n Kumanlardan geldi¤i ileri sürülmektedir. Bir grup da Maca-
ristan’a yerleflmifltir. Buradaki baz› yer isimleri onlar›n hat›ralar›d›r. Ayr›ca Macar
dilinde mevcut baz› Türkçe sözler Kuman-K›pçaklara aittir.

Orta Asya içlerinden Macaristan ovalar›na kadar yay›lm›fl olan Kuman-K›pçak-
lar›n dili Türkçe içinde mühim yer tutar; Kuman-K›pçaklar›n konufltu¤u dil Orta
Türkçesi oluflturur. Kuman-K›pçaklar›n en mühim hat›ras›, 1303 y›l›nda K›r›m’da
bir ‹talyan tüccar ve misyoneri taraf›ndan yaz›lan Lâtince, Farsça, Kuman-K›pçak-
ça Codex Cumanicus adl› sözlüktür. Bu eser 2500 Kuman-K›pçakça kelime ile ‹n-
cil’den tercümeler ve baz› Katolik ilâhileri içermektedir.

XI. yüzy›lda Kuman-K›pçaklar nerelerde ve nas›l yafl›yorlard›?
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XIII. yüzy›l bafl›nda ortaya
ç›kan maddi s›k›nt›lar
sebebiyle Kuman-K›pçak
çocuklar› Orta Do¤u’ya
gönderilmifllerdir. K›pçak
çocuklar› M›s›r’da hâkimiyet
süren Eyyubi Devleti’nin
ordusunda hizmet
etmifllerdir. Bu yolla M›s›r’a
gidenler aras›nda ‹zzeddin
Ay-beg 1250’de Sultan
olmufl, böylece M›s›r’daki
Eyyubiler Devleti Kuman-
K›pçaklar›n›n eline
geçmifltir. Ayn› flekilde,
K›pçak soyundan gelen
Sultan Beybars (1260-1277)
Mo¤ollar› Suriye’den
ç›karmakla tan›nm›flt›r.
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Avrupa Hun ‹mparatorlu¤u’nun tarihî rolünü ve

etkilerini tan›mlamak.

Asya’da Büyük Hun ‹mparatorlu¤u y›k›l›nca Or-
ta Asya’n›n bat›s›nda yo¤unlaflan Türk kitleleri,
birkaç as›r içinde kalabal›klafl›nca otlak ve yer
darl›¤› yüzünden ‹til nehrini geçerek Do¤u Avru-
pa’ya geldiler. Germen kavimlerini yerlerinden
oynatarak Kavimler Göçü’nü bafllatt›lar. 410’lar-
da Tuna ve Orta Avrupa’ya yerleflerek büyük bir
imparatorluk haline geldiler. 434’de bafla geçen
Attila, zaman›n›n en büyük devletleri Do¤u ve
Bat› Roma’y› bask› alt›na ald› ve Avrupa tarihin-
de derin izler b›rakt›. Onun ölümünden sonra
halefleri devleti koruyamad›. Arta kalanlar Kara-
deniz’in kuzeyinde larla kar›flarak Bulgarlar› mey-
dana getirdiler.

Avarlar›n Avrupa tarihindeki yerini de¤erlen-

dirmek.

Avarlar, Uar-Hunlar›n bir koludur. Gök-Türk hâ-
kimiyeti Orta Asya’y› kaplay›nca, 558 y›l›nda Kaf-
kaslar ve Karadeniz’in kuzeyine geldiler ve 805
y›l›na kadar Macaristan merkezli bir devlet kur-
dular. En meflhur hükümdarlar› Bayan Ka¤an’d›r.
‹stanbul’u kuflatt›larsa da almay› baflaramad›lar.
Avrupa tarihinde birçok kal›c› etki yapt›ktan son-
ra Franklar taraf›ndan ortadan kald›r›ld›lar.

Sabarlar›n Kafkasya’daki tarihî rollerini aç›kla-

yabilmek. 

Sabarlar Bat› Sibirya’dan gelip Kafkaslar›n kuze-
yi ve güneyinde devlet kurdular. En bilinen hü-
kümdarlar› Belek ve onun yerine geçen dul efli
Boar›k’t›r. Bizans ve Sasanîlerle denk bir müca-
dele yürütmüfller, üstün savafl teknikleri ile mefl-
hur olmufllard›r.

Hazarlar›n Avrasya tarihindeki yerini aç›klamak. 

Hazarlar, Sabarlar›n devam›d›rlar. Di¤er Türk
devletlerinden farkl› olarak ticaret, flehir ve üc-
retli ordular› ile ön plana ç›km›fllard›. Ama as›l
flöhretlerini Musevi dinine girerek yapt›lar. Bi-
zans’la genelde dost, Araplarla çat›flmal› iliflkiler
kurdular. ‹lk Rus knezli¤inin kurulmas›na katk›
sa¤lad›lar. 630’dan 1000 y›l›na kadar varl›klar›n›
sürdürdüler.

Bulgar devletlerinin ‹dil-Ural ve Balkan tarihin-

deki önemini tan›mlayabilmek.

Do¤u Avrupa’da üç önemli devlet kuran Bulgarlar,
önce Karadeniz’in kuzeyinde Büyük Bulgar Dev-
letini tesis ettiler. O y›k›l›nca bir k›sm› Kafkaslarda
kal›p Balkarlar› meydana getirdiler. Di¤er bir kol
‹til boyundan kuzeye ç›karak Kazan civar›nda ‹til
Bulgar Hanl›¤›n› kurdular ve XIV. yüzy›l ortalar›na
kadar varl›klar›n› sürdürdüler. 922’de ‹slam’› res-
men kabul etmeleri sebebiyle ilk Müslüman Türk
devletlerinden say›l›rlar. Ticarette zenginleflerek
çok de¤erli kültürel ürünler meydana getirdiler.
Balkanlara do¤ru ilerleyen Bulgar grubu Tuna Bul-
gar Hanl›¤›’n› kurdu. Bizans’la çok etkili savafl ve
bar›fl iliflkileri yaflad›klar› gibi hanlar› Kurum, ‹stan-
bul’u kuflatt›. Onun yerine geçen o¤lu Ormurtag
devlete en parlak devrini yaflatt›. Tuna Bulgarlar›
zamanla Slav ve H›ristiyan nüfusun içinde eriyip
Slavlaflarak kendi kültürlerini kaybettiler.

Peçenekler ve Uzlar›n Avrasya’daki tarihî rolleri-

ni aç›klayabilmek.

Peçenekler, 860’tan sonra ‹til nehrini geçerek Do-
¤u Avrupa’ya ayak bast›lar. 8 boy halinde yaflaya-
rak, herhangi bir devlet kuramamalar›na ra¤men
çok genifl alanda 1090 tarihine kadar etkili oldu-
lar. Ruslar›n güneye inmelerini engelledikleri gibi
Bizans’› da s›k›flt›rd›lar. Bazen onlara yard›m etti-
ler. Bizans, Kumanlar› Peçeneklerin üzerine süre-
rek ortadan kald›rtt›. Peçenekler Balkanlarda Ma-
caristan’da de¤iflik bölgelere da¤›ld›lar. Arkalar›n-
dan gelen Uzlar da ayn› kaderi paylaflt›lar.

Kuman-K›pçaklar›n tarihî önemini de¤erlen-

dirmek.

‹rtifl nehri civar›nda Kimeklerle baz› di¤er boyla-
r›n kar›flmas› sonucu oluflan Kuman-K›pçaklar,
Orta Avrupa’dan Altaylara, Kazan’dan M›s›r ve
Hindistan’a olan genifl bir sahada ve ayr›ca Kaf-
kaslarda, Azerbaycan’da ve Anadolu’da etkili ol-
dular. Birçok kavimle temas kurup farkl› siyasi
oluflumlarda boy gösterdiler. Bugünkü Türk
Dünyas›n›n önemli bir k›sm›n›n temeli onlar ta-
raf›ndan at›ld›. Bir k›sm› Macarlarla kar›flt›. Di¤er
bir k›sm› Romen Devleti’nin kurulufluna katk›
sa¤lad›lar.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Hunlar›n Avrupa’ya göç et-
melerinin sebebi de¤ildir?

a. Çin ve Wu-huan bask›s›
b. Hsien-pi bask›s›
c. Otlak yetersizli¤i
d. Nüfusun kalabal›klaflmas›
e. Bizansl›lar›n hücumlar›

2. Attila’n›n Bat› Roma taht› üzerinde hak iddia etmesi-
nin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Prenses Honoria yüzünden
b. Do¤u Roma’n›n etkisinde kalarak
c. Aetius’a yard›m etmek istedi¤i için
d. Galya’y› kendine ba¤lamak zorunda oldu¤u için
e. Kendisine ba¤l› Gotlar, ‹talya’ya gitti¤i için

3. Afla¤›dakilerden hangisi Sasanîlerle birlikte Avarla-
r›n ‹stanbul kuflatmas›n›n uzamas›n›n sonucu de¤ildir?

a. Bulgarlar›n Bizans’a yard›m etmesi
b. Avarlar›n zay›flamas›
c. Sasanîlerin güç kaybetmesi
d. Avarlar›n Macaristan’da yo¤unlaflmas›
e. Bulgarlar›n Avarlara karfl› ayaklanmas›

4. “Sabar” ad› dilbilimciler taraf›ndan afla¤›dakilerden
hangisiyle aç›klanmaktad›r?

a. Ana kitleden ayr›lan
b. Sürekli göç eden
c. Yolu takip eden
d. Gezen Adam
e. Sapan, yol de¤ifltiren

5. VII. yüzy›lda Hazar-Bizans dostlu¤unun pekiflmesi-
nin temel sebebi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Musevili¤in Bizans’tan gelmesi
b. Arap ordular›n›n Kafkaslara dayanmas›
c. Ticaretin gelifltirilmek istenmesi
d. Hazarlar›n H›ristiyan olmak istemeleri
e. Bizansl›lar›n ‹stanbul’da Hazar modas› bafllat-

mak istemeleri

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Hazar-Rus iliflkileri ile
ilgili de¤ildir?

a. ‹skandinavya-Bizans ticaret yolu geliflti.
b. Kiev flehri kuruldu.
c. ‹lk Rus knezleri Hakan unvan›n› kulland›lar.
d. Ruslar Kiev bölgesine geldiler.
e. Bizansl›lar, Ruslar› kendi taraflar›na çektiler.

7. Afla¤›dakilerden hangisi ‹til Bulgar han›n›n Abbasi
halifesine elçi göndermesinin sebebi de¤ildir?

a. ‹til Bulgarlar›n›n Müslüman kültür dairesine gir-
mifl olmalar›

b. Hazarlara karfl› kale kurmak için yard›m iste-
meleri 

c. ‹slam dinini ö¤retecek fakihlerin gönderilmesini
istemeleri

d. Cami yap›m› için usta talep etmeleri
e. O¤uzlara karfl› askeri destek istemeleri

8. II. Justinianus 688’de Bulgarlara karfl› taarruza geç-
mifl, Bulgarlar da onlar› durdurabilmek için Trakya’ya
kadar ilerlemifl ancak ‹mparator’un ordusu önünden
çekilmek zorunda kalm›flt›r. Afla¤›dakilerden hangisi bu
olaydan sonraki geliflme de¤ildir?

a. Bulgarlar, bir da¤ geçidinde, Bizans ordusunun
etraf›n› sararak imha etti.

b. Sürgüne gönderilen II. Justinianus, Asparuh’un
halefi olan Tervel Han’dan yard›m istedi. 

c. Bulgarlar Bizans’›n iç ifllerine kar›flma imkan›
buldular.

d. II. Justinianus 705’te Tervel Han’›n deste¤i ile
ikinci defa Bizans taht›na ç›kt›.

e. Bulgarlar ‹stanbul’u kuflatt›lar.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Peçenek-Bizans iliflkilerinin
sonucu de¤ildir?

a. Peçeneklerin Bizans’tan kumafl, baharat, boya,
süs eflyas› ve mücevherat al›p, karfl›l›¤›nda bal
mumu, tutkal ve k›ymetli deriler satmalar› 

b. Peçeneklerin Anadolu’ya yerlefltirilmeleri
c. ‹zmir Beyi Çakan’›n ‹stanbul’u zapt etmek üzere

Peçenek baflbu¤lar›yla anlaflmas› 
d. Kumanlar›n, Peçeneklere ait sahalar› iflgal et-

meleri
e. Bizansl›lar›n Kumanlar› Peçeneklere sald›rtmas›

10. K›pçak gençlerinin para karfl›l›¤›nda Ön Asya’n›n
zengin ülkelerine gönderilmesi afla¤›dakilerden hangi-
sini göstermektedir?

a. ‹slam dininin Karadeniz kuzeyinde etkili oldu¤unu
b. Gürcülerin K›pçaklar› sürekli s›k›flt›rd›¤›n›
c. K›pçaklar›n say›ca kalabal›k ve ekonomik aç›-

dan zor durumda bulundu¤unu
d. K›pçak büyüklerinin M›s›r ve Suriye’ye gelmek

istediklerini 
e. Mo¤ollar›n K›pçaklara çok a¤›r darbe indirdi¤ini

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Avrupa Hunlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Avrupa Hunlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tuna Bulgar Devleti” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sabarlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz..

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hazarlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hazarlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹til Bulgarlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tuna Bulgar Devleti” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Peçenekler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “K›pçaklar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Hunlar, Kavimler Göçü’ne yol açmalar› sebebiyle bu-
günkü Avrupa’n›n etnik flekillenmesinde etkili oldular.
Savafl ve bar›fl iliflkileri dolay›s›yla edebiyat sahas›nda
destan ve efsanelere konu olacak edebi tesirler b›rakt›-
lar. Onlar›n sayesinde Avrupa bozk›r sanat›n› ve kültü-
rünü tan›m›fl oldu. Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun tarihe
kar›flmas›nda ve ‹talya’ya yabanc› kavimlerin yerleflme-
sinde rolleri oldu. Hun ordusunun güçlü yap›s› Ortaça¤
boyunca Avrupa milletlerinin haf›zas›nda yer etti.

S›ra Sizde 2 

Avarlar 558 y›l›nda Bizans’a elçiler göndererek, toprak-
lar›nda yerleflmek için bir bölge talep ettiler. Ayr›ca Bi-
zans s›n›rlar›n› korumak ve bu hizmet karfl›l›¤›nda da
bir miktar vergi almak talebinde bulundular.

S›ra Sizde 3 

Sabarlar, VII. yüzy›l›n ortalar›nda Hazar Devletinin ku-
ruluflunda yer ald›lar. Hazar topluluklar› aras›nda önem-
li bir yer tutan Belencer ve Semender boylar› Sabarlara
dayanmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Hazar ordusunda hizmet eden Harezmli ücretli askerle-
rin ücretlerinin ödenememesi ve di¤er huzursuzluklar
devleti sarst›. Ayr›ca, Peçenek hücumlar› Harezm-‹til ti-
caret yolunu tehlikeye soktu. Ruslar Kuban bölgesine
kadar ilerlediler ve bu bölgeyi ya¤ma ettiler. Afla¤› Sir-
derya çevresindeki Türk kavimleri aras›ndaki kaynaflma
neticesinde Hazar Hakanl›¤› iyice sars›ld›. 965 y›l›nda
Rus prensi Svyatoslav, Don nehri boyu ile Kuban böl-
gesindeki Tama Tarhan flehrini iflgal etti. Bundan bafl-
ka, Kuman-K›pçaklar Hazarlar›n Harezm ve Türkistan
ile ba¤lant›lar›n› keserek onlar›n ticari faaliyetlerini en-
gellediler.

S›ra Sizde 5

Bu dönemde Kuman-K›pçak ülkesi 5 k›s›m hâlinde idi:
Orta Asya, Yay›k-Volga, Don-Donets, Afla¤› Dnyeper
ve Tuna. Buralarda ayr› gruplar hâlinde, kendi baflbu¤-
lar› idaresinde yafl›yorlard›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkistan co¤rafyas›n› genel hatlar›yla tan›mlayabilecek;
Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun kuruluflunu aç›klayabilecek;
Mo¤ollarda devlet yönetimini aç›klayabilecek;
Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl nedenlerini kavrayabilecek;
Ça¤atay Hanl›¤›’n›n bir devlet olarak kuruluflundan itibaren karfl›laflt›¤› temel
sorunlar› de¤erlendirebileceksiniz.
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• Türkistan
• Mâverâünnehr
• Harezm
• Çin
• Cengiz Ka¤an

• Mo¤ollar
• Harezmflahlar
• Ça¤atay Hanl›¤›
• Posta Teflkilat›
• Pax Mongolica

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Orta Asya Türk
Tarihi

• CO⁄RAFÎ MEKÂN OLARAK
TÜRK‹STAN

• MO⁄OL ‹MPARATORLU⁄U (1206-
1259)

• HAREZMfiAHLAR (1097-1231)
• ÇA⁄ATAY HANLI⁄I (1227-1370)

Mo¤ol ‹stilas›
Zaman›nda
Türkistan

5
ORTA ASYA TÜRK TAR‹H‹



CO⁄RAFÎ MEKÂN OLARAK TÜRK‹STAN
Türkistan, Türklerin yaflad›¤› yer anlam›nda olup Bat› Türkistan ve Do¤u Türkis-
tan olarak iki k›s›mdan oluflur. Türklerin en eski yaflam alanlar›ndan biri olan Ba-
t› Türkistan, Hazar Denizi’nin do¤usundan bafllay›p bugünkü Türkmenistan, Özbe-
kistan, Tacikistan, K›rg›zistan, Kazakistan ile kuzey Afganistan (buras› Afgan Tür-
kistan› olarak da bilinir) topraklar›n› içine al›r. Bat› Türkistan’da iki önemli yerle-
flim bölgesi dikkat çeker. Bunlar Harezm ve Mâverâünnehr’dir.

Harezm, Aral Gölü’nün güneyinde, bu göle dökülen Amu-Derya (Ceyhun)
Nehri’nin afla¤› mecras› boyunca uzan›r. Pitnak flehrinden bafllayan bölgenin bat›-
s›nda Kara-Kum Çölü, do¤usunda ise K›z›l-Kum Çölü vard›r. Bu iki çölün varl›¤›
Harezm için do¤al engel vazifesi görmüfl ve onu d›fl istilalara karfl› korumufltur. En
önemli flehirleri Gürgenç (Ürgenç), Hive, Kat, Vezir ve Hezaresb’dir. Mâverâün-
nehr “nehrin ötesi” anlam›na gelir. Burada nehirden kas›t Amu-Derya Nehri’dir.
Bölge bu nehrin orta ve yukar› mecras›n›n do¤usundaki topraklard›r. En önemli
flehirleri Buhara ve Semerkand’d›r.

Yine Türklerin en eski yurtlar›ndan biri olan Do¤u Türkistan, bugün Çin Halk
Cumhuriyeti’nin bat›s›nda yer al›r ve burada büyük oranda Uygur Türkleri yaflar.
Çinlilerin yeni topraklar anlam›na gelen Sinkiang (Sincan) ismini verdi¤i bölge, ta-
rih içinde Kaflgarya veya Alt›flehr olarak da an›lm›flt›r. En önemli flehirleri Yarkend,
Kaflgar, Aksu ve Urumçi’dir.

Mo¤ol ‹stilas› 
Zaman›nda Türkistan

Harita 5.1

Cengiz Ka¤an’›n
Çin ve Harezmflah
‹mparatorlu¤u’nu
istilalar›

Kaynak: Robert
Marshall, Do¤udan
Yükselen Güç:
Mo¤ollar, ‹stanbul:
1996.



MO⁄OL ‹MPARATORLU⁄U (1206-1259)
Bugünkü Mo¤olistan, Orta Asya, Tibet, Afganistan, ‹ran, Irak, Ermenistan, Gürcis-
tan, Azerbaycan ve Ukrayna’n›n tamam›yla; Sibirya, Rusya’n›n Avrupa’da kalan
topraklar›, Türkiye ve Çin’in bir k›sm› bu imparatorlu¤un hâkimiyeti alt›na girmifl-
tir. Böyle büyük bir imparatorlu¤un kurucusu, s›radan bir kabile liderinin o¤lu ola-
rak dünyaya gelen Temuçin’dir. Çocuklu¤unda ve gençli¤inde yaflad›¤› ola¤anüs-
tü zorluklara ra¤men kendisinden yüzy›llarca söz ettirecek bir imparatorlu¤u ve bu-
nun yan› s›ra yönetim anlay›fl›n› oluflturmay› baflarabilmifltir. Bundan baflka onun za-
man›na kadar tarihî kay›tlarda pek de önemli bir yer iflgal etmeyen Mo¤ollar› ken-
dinden en çok sözü edilen halklardan biri durumuna getirmifltir.

Bir Lider Do¤uyor
Borcigin boyundan Yesügey Bahad›r’›n o¤lu olan Temuçin, bugünkü kuzey Mo-
¤olistan topraklar›nda bulunan Onon Nehri k›y›s›nda do¤mufltur. Do¤um tarihi net
olmamakla birlikte, kaynaklarda 1155, 1162 ve 1167 y›llar›na iflaret edilmektedir.

Dokuz yafl›na geldi¤inde babas› Yesügey Bahad›r, onu Ongirat (Kongrat) kabi-
lesinin lideri Dey-Seçen’in k›z› Börte ile niflanlam›flt›r. K›z istemeden dönerken, ba-
bas› Tatarlar taraf›ndan zehirlenince Temuçin ailesiyle yaln›z kalm›fl, kabilesi onu
terk etmifltir. Bundan sonra, baflta Merkitler olmak üzere çevre kabilelerin sald›-
r›lar› nedeniyle zor günler geçiren Temuçin, özellikle andas› (kan kardefl) Camuka
(Camuha)’n›n yard›m›yla ayakta kalmay› baflarabilmifltir.

O dönemde orta Mo¤olistan topraklar›nda hüküm süren Kerayit kabilesi lide-
ri Tu¤rul (Ong) Han’›n himayesine giren Temuçin’in bir müddet sonra Camuka ile
aras› bozulmufltur. Her ikisi de Mo¤ollar›n tek hükümdar› olmak isteyince birbiri-
lerinden ayr›lm›fllar; Temuçin de kendisini destekleyenler taraf›ndan 1196 y›l›nda
lider seçilmifltir.

1206 y›l›na kadar Temuçin çevresindeki kabileleri idaresine alm›flt›r. Tayciutlar,
Tatarlar, Naymanlar, Merkitler ve Kerayitleri kendisine tabi k›l›p andas› Camuka’y› or-
tadan kald›ran Temuçin, bu y›lda Onon Nehri k›y›s›nda düzenlenen bir kurultayla
bütün Türk ve Mo¤ol kabileleri taraf›ndan ka¤an seçilmifl ve “Cengiz” ad›n› alm›flt›r.
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Merkitler: XII. yüzy›l›n
ortas›nda Selenga Nehri’nin
afla¤› mecras›nda yaflayan
bu Mo¤ol kabilesi Cengiz’in
en önemli düflmanlar›ndan
biri olmufltur.

Kerayitler: Merkit
kabilesinin güneyinde
yaflayan bu kabilenin
liderleri Nasturîdir.

Kurultay: Ka¤an seçimi,
sefer planlama ve ganimet
paylafl›m›n›n yap›ld›¤› büyük
toplant›.

Resim 5.1

Cengiz Ka¤an.

Kaynak:
http://en.wikipedia.
org/wiki/Genghis_K
han



Ka¤an Cengiz
Cengiz, ka¤an seçilince kendisine tâbi kabileler aras›nda bir düzenlemeye gitmifl,
onlar› onlu sisteme göre bölerek asl›nda ‹ç Asya’n›n daha önce yabanc› olmad›¤›
bir sistemi yeniden uygulamaya koymufltur. Kariyerinin ilk y›llar›ndan itibaren ya-
n›ndan ayr›lmayan ve ona hep destek olanlara nöker (Mo¤ol hükümdarlar›n›n yol-
dafl›, en yak›n görevlileri) unvan›n› vermifl ve onlar› ödüllendirmifltir. Uygur kâtip-
ler tayin ederek çocuklar›na okuma-yazma ö¤retilmesini emretmifl, bu geliflme Uy-
gur-Mo¤ol alfabesinin bafllang›c› olmufltur.

Günümüzde meritrokrasi olarak tan›mlanan bu anlay›flta Cengiz Ka¤an devlet seçkinleri-
ni (yöneticilerini, ileri gelenlerini) soylu olufllar›na göre de¤il, sahip olduklar› temel nite-
liklere ve de¤erlere bakarak yaratm›flt›r. Zaten andas› Camuka ile anlaflamad›klar› en
önemli mesele bu olmufltur. Camuka, soylu olmayan birinin üst yönetim organlar›nda gö-
rev almas›na karfl› ç›karken Cengiz soya hiç dikkat etmemifltir.

Seferler
Kurultaydan sonra Cengiz Ka¤an’›n ülke s›n›rlar›n› geniflletme siyasetini izlemesi
kaç›n›lmazd›. Yeni imparatorlu¤un varl›¤›n› sürdürebilmesi için ganimete ihtiyac›
vard›. E¤er kendisine destek verenler ve tâbi olanlar›n beklentilerini karfl›lamazsa
bu durum yönetiminin sonunu getirebilir, en az›ndan konumunun zay›flamas›na
neden olabilirdi.

Mo¤ollar›n ka¤an› için geniflleme zengin tar›m ülkeleri olan üç ana merkezden
olufluyordu. Bunlardan ilki Çin olup burada Tangut (kuzeybat› Çin), Kin (kuzey
Çin) ve Song (güney Çin) hanedanlar› hüküm sürmekteydi. ‹kinci merkez Kara-Hi-
taylar›n hüküm sürdü¤ü Do¤u Türkistan, üçüncü önemli merkez ise bat› taraf›nda-
ki Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u’ydu. Bu bölgeler yeni ka¤an için üç önemli düfl-
man ve ayn› zamanda hedefti.

Cengiz Ka¤an’›n devletini büyütmek için hedef ald›¤› üç merkez nerelerdir?

Çin Seferi
Önce Tangutlar üzerine yönelen Cengiz Ka¤an onlar› sorun olmaktan ç›kar›nca
(Tangutlar kesin olarak Mo¤ol hâkimiyetine ancak 1227 y›l›nda al›nabilmifltir), ar-
t›k onun için kuzey Çin yolu aç›lm›flt›. Düzenledi¤i ak›nlarla Kin ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti Pekin’i iflgal etti. Pekin’in fethi Cengiz Ka¤an’a önceki zaferlerin-
den elde etti¤i itibardan daha fazlas›n› kazand›rd›.

Kin ‹mparatorlu¤u’na son bir darbe vurup tamamen ortadan kald›rma aflamas›-
na gelmiflken, Cengiz Ka¤an böyle yapmad› ve 1217 y›l›n›n Eylül ay›nda Çin iflle-
rini generallerinden Mukali’ye devrederek ona bir tanma b›rakt› ve Mo¤olistan’a
döndü. Mukali, Kin topraklar›na seferler düzenlemeye devam etti.

Do¤u Türkistan Seferi
Cengiz’in Kin ‹mparatorlu¤u’nu tamamen çökertmeden yönünü bat›ya çevirmesini
temelde üç sebebe ba¤layabiliriz. Bunlar, Mo¤ollar›n himayesine girmifl kabileler
ile Do¤u Türkistan’da hüküm süren Nayman Kabilesi’ne mensup Küçlüg’ün de
içinde yer ald›¤› baz› sorunlar, Mo¤ollar›n bat› yönünde sefer düzenleyebilecek
güç ve kudrete ulaflmas› ile bat› ülke ve bölgelerinin zenginli¤idir.
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Tanma (Tamma): Göçebe
garnizon birli¤i, askerî
özelli¤inin yan› s›ra bir
kabile federasyonu olup
sosyal niteli¤i de vard›r.



Küçlüg, Do¤u Türkistan’a gelerek burada hüküm sürmekte olan Budist Kara-
Hitay Devleti’ne s›¤›nm›fl, bu devletin hükümdar› taraf›ndan iyi muamele görmüfl,
hatta onun k›zlar›ndan biriyle evlenmiflti. Ancak k›sa sürede güçlenip çevresine
Nayman ve Merkit kabilelerini alan, ayr›ca Muhammed Harezmflah’›n deste¤ini de
elde eden Küçlüg bir darbeyle taht› ele geçirdi. Ülkede sert bir yönetim sergiledi-
¤i gibi çevre bölgelere seferler düzenleyip bu bölgeleri bask› alt›na ald›. Seferlerin-
den biri de Almal›k bölgesine olmufl, buran›n yöneticisi Cengiz Ka¤an’›n himaye-
sinde oldu¤u halde onu öldürtmüfltü. Bu geliflme Mo¤ol imparatorunun müdaha-
lesini gündeme getirdi. En büyük komutanlar›ndan Cebe Noyan’› Do¤u Türkistan
seferine memur eden Cengiz Ka¤an, onun emrine 20.000 kiflilik bir ordu verdi. Ce-
be Noyan, Küçlüg’ü yenilgiye u¤ratt›¤› gibi ele geçirdi¤i pek çok flehirde eski hü-
kümdarlar›ndan eziyet gören Müslüman halk taraf›ndan kurtar›c› gibi karfl›land›.
1218 y›l›nda tamamlanan bu fetih hareketiyle, Kaflgar, Is›k-Göl çevresi, Çu ve ‹li
vadileri Mo¤ol idaresine girmifl oldu.

Cengiz Ka¤an’›n Do¤u Türkistan seferinin görünürdeki sebebi nedir?

Harezm Seferi
1097 y›l›nda kurulan Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u, 1218 y›l›nda en parlak dönemi-
ni yafl›yordu. Merkezî topraklar› Amu-Derya’n›n mecras› boyunca Aral Gölü’nün
güneyinde yer alan Harezm’de kurulan imparatorlu¤un baflkenti Gürgenç’ti. 1218
y›l›na kadar, Kara-Hitay Devleti, Harezmflah Muhammed ile Cengiz aras›nda pay-
lafl›lm›fl, böylece komflu olunmufltu. ‹ki imparatorluk aras›nda elçiler gidip gelmifl,
dostluk iliflkileri kurulup ticaretin gelifltirilmesi karar› al›nm›flt›.

Her Türk imparatorunun hedefi olan Çin’i fethetmeyi Cengiz Ka¤an’›n baflar-
mas› ve onun çok da kuvvetli olmad›¤›na dair yanl›fl istihbarat raporlar›, Muham-
med Harezmflah’›n Mo¤ollara karfl› tav›r almas›nda baflat etkenler olmufltur. 1218-
1219 k›fl›nda Cengiz Ka¤an’a ait 450 kifliden oluflan bir ticaret kervan› Harezmflah-
lara ba¤l› Otrar valisi ‹nalc›k taraf›ndan ya¤malanm›flt›. Baz› kaynaklara göre vali-
nin açgözlülü¤ü, baz› kaynaklara göre ise kervanda casuslar oldu¤unu ileri sürme-
si valiyi böyle bir harekete sevk etmifltir. Casusluk meselesinde vali muhtemelen
hakl›yd›. Çünkü Mo¤ol ka¤an› komflusunun gücünü ö¤renmek istiyordu. Neden
her ne olursa olsun kervandaki mallara el konulmufl ve Cengiz Ka¤an’a haberi
ulaflt›ran biri d›fl›nda herkes öldürülmüfltü. Durumu ö¤renen Mo¤ol imparatoru,
so¤ukkanl›l›¤›n› koruyarak Muhammed Harezmflah’a bir elçilik heyeti göndermifl
ve valinin kendisine teslimi ile ya¤malanan mallar›n iadesini istemiflti. Ne var ki,
ka¤an›n iste¤i yerine getirilmedi¤i gibi gönderdi¤i elçilerden biri de öldürülmüfltü.

Cengiz Ka¤an’›n Harezm seferinin nedenleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi H. Ahmet Özde-
mir’in Mo¤ol ‹stilas› (‹stanbul, 2005) kitab›n›n birinci bölümünde bulabilirsiniz.

Harezmflahlar imparatorunun bu hareketi geri dönülmez geliflmelere sebep ol-
mufltur. Cengiz’in sefer düzenlemesi art›k kaç›n›lmazd›. Üstelik Muhammed Ha-
rezmflah’›n uluslararas› hukukta dokunulmaz olan tacir ve elçileri öldürmesi onu
haks›z konuma düflürmüfltü. Sonunda Cengiz, büyük bir ordu haz›rlay›p Harezm-
flahlar seferine ç›kt›.

Anayurdundan çok uzakta ve oldu¤undan daha güçlü zannetti¤i Harezmflahla-
ra düzenleyece¤i sefere çok iyi haz›rlanan Cengiz Ka¤an, fetih hareketinde Çin se-
feri tecrübelerini kulland›¤› gibi, sefer sonunda elde etti¤i Çinli uzman ve savafl
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tekniklerinden de yararlanm›flt›r. Buna karfl›l›k Muhammed Harezmflah büyük bir
imparatorlu¤a sahip olmas›na ra¤men onun egemenli¤i ülkenin pek çok yerinde
daha yeni sa¤lanm›fl, ancak tam anlam›yla pekiflmemiflti. Ayr›ca, Cengiz Ka¤an’› bir
meydan savafl› ile karfl›lamak yerine ordusunu imparatorluk flehirlerine da¤›t›p
bölge savunmas› fleklinde strateji gelifltirmiflti. Çünkü ordusunun Mo¤ollar ile bir
meydan savafl›nda baflar› kazanaca¤›na inanm›yordu. Nedeni, ordusunun büyük
oranda ücretli askerlerden oluflmas›yd›. Orduyu oluflturan Türk ve Tacik gruplar
birbirine rakiplerdi ve aralar›nda çekiflme vard›.

Muhammed Harezmflah’›n annesi Terken Hatun da asl›nda önemli bir faktördür. Asker
üzerinde nüfuza sahip annesiyle aras›n›n aç›k oluflu ordusuna güvenememesinin bir di¤er
nedenidir.

Ordusunu üçe ay›r›p üç koldan Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u’nun üzerine yürü-
yen Cengiz Ka¤an, Otrar flehrinden bafllamak üzere imparatorluk flehirlerini birer
birer ele geçirdi. Mesela, bu flehirlerden Buhara fiubat 1220, Semerkand Mart 1220,
baflkent Gürgenç ise Nisan 1221’de teslim oldu. Mo¤ol fetih hareketi o kadar ani
ve fliddetli olmufltu ki, Muhammed Harezmflah’›n kuflatmaya uzun süre dayanaca-
¤›n› tahmin etti¤i flehirlerin birbiri ard›na k›sa sürede düflmesi onun direncini k›r-
m›fl ve kaçmas›na neden olmufltur. Sonunda, Hazar Denizi’nde s›¤›nd›¤› bir adada
kederinden ölmüfltür. O¤lu Celâleddin Harezmflah, Mo¤ollara karfl› k›smî baflar›lar
kazansa da, o da tutunamam›fl ve A¤ustos 1231’de öldürülmüfltür.

Cengiz Ka¤an, istila hareketine neden Otrar flehrinden bafllam›fl olabilir?

855.  Ünite  -  Mo¤ol  ‹st i las ›  Zaman›nda Türk istan

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Resim 5.2

Cengiz Ka¤an
Buhara’y› ele
geçirdikten sonra
flehir halk›n› d›flar›
ç›kard›. Her birinin
yan›na bir Mo¤ol
askeri vererek
de¤erli mallar›n›
getirmelerini
emretti. 

Kaynak: Don
Nardo, Genghis
Khan and the
Mongol Empire,
Gale, 2010.
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Türkistan’›n istilas›ndan sonra Cengiz Ka¤an, daha bat›daki bölgeler hakk›nda
bilgi edinmek amac›yla bir keflif seferi tertip ettirmifltir. I. Deflt-i K›pçak Seferi ola-
rak da an›lan bu seferin komutanl›¤›na iki ünlü generali, Cebe ve Sübütey, atan-
m›flt›r. Kuzey ‹ran üzerinden, Hazar’›n çevresi boyunca kuzeye ilerleyen ordu 1223
y›l›nda bugünkü Ukrayna topraklar›nda, Kalka Nehri kenar›nda müttefik K›pçak-
Rus ordusuyla savaflm›fl ve onlar› yenilgiye u¤ratm›flt›r. Bu zaferle Do¤u Avru-
pa’n›n fethi gündeme gelmifltir.

Cengiz Ka¤an’dan Sonra Mo¤ol ‹mparatorlu¤u
Cengiz Ka¤an, Harezmflahlardan sonra Tangutlar üzerine düzenledi¤i sefer s›ras›n-
da 1227’de ölmüfltür. Onun ölümü üzerine en küçük o¤lu Tuluy imparatorlu¤un
naibi olmufl, 1229 y›l›nda tamamlanan kurultayda ise ka¤anl›¤a Cengiz’in üçüncü
o¤lu Ögedey (1229-1241) seçilmifltir.

Ögedey çok hassas bir dönemde ka¤an seçilmiflti. Çünkü baflkent Karakurum’a
uzak yerlerin fetihleri çok yeniydi ve savafl›lan devletler kaybettikleri topraklar› ge-
ri almak için harekete geçtikleri gibi iç kar›fl›kl›klar da ortaya ç›km›flt›. Güçlü bir
yönetim ortaya koyan Ögedey, bu sorunlar›n üstesinden geldi¤i gibi idare düzeni-
ni de sa¤lamlaflt›rm›flt›r. Onun döneminin en önemli geliflmesi Do¤u Avrupa’da
imparatorlu¤un genifllemesine imkân sa¤layan II. Deflt-i K›pçak Seferi (1229-
1242)’dir. Yeni ka¤an döneminde bat› yönünde genifllemenin yan› s›ra, güney Çin
ve Ortado¤u yönünde de seferler düzenlenmifltir.

Ögedey’in ölümünden sonra imparatorlukta yeni ka¤an›n seçimi uzun sürdü.
Ara dönemde naipli¤i, ölen ka¤an›n han›m› Törekene Hatun yapt›. Ögedey zama-
n›nda oldukça güçlenen merkezî idare, belirsizli¤in oldu¤u ara dönemde büyük
yara ald›. Hanedan›n en büyü¤ü olan Alt›n Orda han› Batu da, II. Deflt-i K›pçak Se-
feri s›ras›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ü Ögedey’in o¤lu Güyük’ün yeni ka¤an seçilme-
sine engel olmaya çal›flt›. Böylece hanedan üyeleri aras›nda ilk çatlak ortaya ç›k-
m›fl oldu. Ancak, sonuçta Güyük (1246-1248) yeni ka¤an seçildi.

Sadece on sekiz ay ka¤anl›k yapabilen Güyük, kaynaklarda sert ve zeki, bunun
yan› s›ra da aksi ve hasta biri olarak tasvir edilir. Ka¤an seçiminde ç›kan s›k›nt›lar
nedeniyle güvenli¤ini garanti alt›na almak amac›yla Güyük idare merkezini Kara-
kurum’dan babas›n›n hissesi olan ‹mil Nehri k›y›s›na tafl›m›flt›r. Babas› döneminde
güney Çin’de hüküm süren Song Devleti (960-1279), Irak’ta bulunan Abbasî Hali-
feli¤i (750-1258) ve ‹ran’daki ‹smailîler (1090-1271) üzerine düzenlenen seferleri
devam ettirdi. Batu Han üzerine tahmin edilen bir sefer haz›rl›¤› s›ras›nda hastala-
narak Nisan 1248’de öldü.

Güyük’ün devlet merkezini de¤ifltirmesinin nedeni nedir?

Yeni ka¤an seçilinceye kadar imparatorlu¤a Güyük’ün han›m› O¤ul Kaym›fl na-
iplik yapt›. Ara dönemde Batu Han’›n deste¤ini kazanan Tuluy’un o¤lu Möngke
(1251-1259)’nin ka¤anl›¤› kesinleflince Ça¤atay ve Ögedey hanedanlar›na mensup
o¤lanlar (flehzadeler) buna fliddetle itiraz ettiler. ‹mparatorlu¤un üst düzey yetkili-
lerinin de Möngke’ye karfl› tav›r almas› imparatorlukta merkezî yönetime büyük
güç kaybettirdi. Möngke kendisini istemeyenleri ortadan kald›rarak sorunu çöz-
mek zorunda kald›. Ka¤anl›¤›na karfl› ç›kan devlet ileri gelenlerinden ço¤unu öl-
dürttü. Cengiz hanedan›na mensup o¤lanlar›n bir k›sm› öldürüldü, bir k›sm› sürgü-
ne gönderildi, bir k›sm› ise ka¤anl›k merkezinde gözetim alt›nda tutuldu. Sonunda
Möngke 1251 y›l›nda ka¤an seçildi.
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Naip: hükümdar›n olmad›¤›
dönemde imparatorlu¤u
yöneten kifli.
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Onun döneminde Kore, güney Çin, Tibet, Irak ve ‹ran bafll›ca sefer güzergâh-
lar› olmufltur. Ka¤an›n kardefli Kubilay güney Çin; di¤er kardefli Hülagu ‹ran ve
Irak’a baflar›l› seferler gerçeklefltirmifllerdir. Ne var ki, imparatorlu¤un son ka¤an›
olan Möngke 1259 y›l›nda Çin seferi esnas›nda ölmüfltür.

Ondan sonra Tuluy’un dört o¤lundan ikisi olan Kubilay ve Ar›k-Buka aras›nda
ka¤anl›k için çat›flma yaflanm›fl, Ar›k-Buka baflkent Karakurum’da ka¤an ilan edi-
lirken Mo¤ol ordusunun deste¤ini arkas›na alan Kubilay ise Pekin (Hanbal›k)’de
ka¤an olmufltur. Böylece Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda ayn› anda iki ka¤an ortaya ç›k-
m›flt›r. ‹ki kardefl aras›ndaki mücadele dört y›l sürmüfl, sonunda Kubilay kazanan
taraf olmufltur. Ne var ki, onun ka¤anl›¤› baflta Alt›n Orda olmak üzere di¤er han-
l›klar taraf›ndan kabul görmemifltir. Bu nedenden ötürü Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun
sona erdi¤ini söylemek mümkündür. Art›k Deflt-i K›pçak’ta Alt›n Orda, Mâverâün-
nehr ve Do¤u Türkistan’da Ça¤atay Hanl›¤›, ‹ran’da ‹lhanl›lar ve Çin’de de Yüan
Hanedan› Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun ard›llar› olarak hüküm sürmüfllerdir.

Mo¤ollarda Devlet Yönetimi
Cengiz Ka¤an’a kadar bir orman kavmi olan ve tarihî kay›tlarda pek de bahsedil-
meyen Mo¤ollar, onunla birlikte en çok sözü edilen halklardan biri olmufllard›r.
Cengiz Ka¤an’›n neredeyse sadece kendisine ait olan bu baflar›s› bir halk› dönüfl-
türmüfl ve Asya tarihinin gördü¤ü ilk en büyük kara imparatorlu¤unun kurulmas›
ile neticelenmifltir. Peki, böyle bir imparatorlu¤un teflkilat› nas›ld›?

Cengiz Ka¤an Borcigin Boyu (obok)’nun bir parças› olan Kiyat Klan› (yasun)’na
mensuptu. O ve nesli imparatorlukta tek yönetici aile olarak kabul edilmifl, XIX.
yüzy›l›n bafllar›na kadar onun soyundan olmayan biri Orta Asya’da kurulan devlet-
lerde iktidara gelememifltir. Timur gibi güçlü liderler dahi kendilerini ka¤an ilan et-
mekten çekinmifller, yanlar›nda kukla da olsa Cengiz Ka¤an soyundan birini bu-
lundurmak zorunda hissetmifllerdir. Kaynaklarda bu durum hanbazî (han oyuncu-
lu¤u) olarak ifade edilmifltir.

Hanbazî nedir?

Cengiz, 1206 kurultay›nda “ka¤an” unvan› alm›fl ve ondan sonra bütün ard›lla-
r› bu unvan› kullanm›fllard›r. ‹mparatorluk hanedan›n ortak mal› kabul edilmifltir.
Yönetici aile “ak kemik”, hanedan d›fl›ndan olan en üst devlet görevlileri de dâhil
olmak üzere bütün halk (tebaa) ise “kara kemik” olarak ifadelendirilmifltir. Yeni
ka¤an, Cengiz evlad› olmak kayd›yla kurultayda seçilmifltir.

Nöker terimi bafllang›çta, Cengiz’in daha küçüklü¤ünden itibaren yan›nda bu-
lunmufl, ona koflulsuz destek vermifl ve kariyerini elde etmede etkin rol üstlenen
kifliler için kullan›lm›flt›r. Bu kifliler Cengiz’in ka¤an seçilmesinden sonra devletin
siyasî-askerî bürokrasisinde önemli görevlere getirilmifllerdir. Ne var ki, bu terim
daha sonraki yüzy›llarda anlam kaymas› yaflam›fl ve s›radan askerleri ifade etmek
için kullan›lm›flt›r.

Ka¤an birden fazla efl alabilirdi; ama içlerinden biri bafl han›m› olurdu. Ka¤an-
lar efllerini genellikle kendi klanlar›n›n d›fl›ndan alm›fllard›r. En çok tercih edilen
ise Cengiz’in de eflinin ba¤l› oldu¤u Kongrat kabilesidir.

Han›mlar ka¤anlar›n, hem hayatta iken, hem de öldükten sonra ota¤lar›n›n
bekçisiydiler. Kurultaylara kat›l›rlar; hatta zaman zaman yeni imparator seçilinceye
kadar naiplik vazifesini üstlendikleri de olurdu. Ayn› zamanda ülüfl (t›mar) sahibi
de olup bu ülüflten elde edilen kazanc›n kullan›m hakk›na sahiplerdi.
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Cengiz Ka¤an, kendisine tâbi kabileleri yeniden organize ederek hem tebaas›
içinde tek ortak paydan›n kendisi olmas›n› sa¤lam›fl, hem de bu sistemi ordusunun
da temeli haline getirmifltir. Onluk sistem (10, 100, 1.000, 10.000) ad› verilen bu
uygulama ile güçlü bir idari ve askerî düzen oluflturmufltur.

Mo¤ollar›n baflka ülke veya toplulu¤a sefer düzenlemelerini temelde üç nede-
ne ba¤layabiliriz: 1) Cengiz’in atalar›na yap›lan sald›r›lar›n intikam›n› almak; 2)
Mo¤ollar›n düflmanlar›n› himaye edenleri cezaland›rmak; 3) Mo¤ol elçilerini öldü-
renlerden hesap sormak.

Tâbi olan yöneticinin Mo¤ollara yedi flart› yerine getirmesi gerekirdi: 1) saraya
gelip ba¤l›l›k bildirmesi, 2) kardefl veya o¤lunu rehin olarak göndermesi, 3) nüfus
say›m› yapmas›, 4) savafl zaman›nda asker göndermesi, 5) vergi ödemesi, 6) Mo-
¤ol darugac› atanmas›n› kabul etmesi, 7) Yam (posta) teflkilat›n›n kendi toprakla-
r›ndaki gereksinimlerini karfl›lamas›.

Yerel (eyalet) yönetimler için darugac› atan›rd›. Onlar›n vazifesi vergi topla-
mak, asker sa¤lamak ve yerel memurlar ile soylular aras›nda ortaya ç›kan anlafl-
mazl›klar› çözmekti. Darugac›lar genelde Mo¤ol taraftar› Türk yöneticiler aras›n-
dan seçiliyordu. Türkistan flehirlerinin idaresi ise Cengiz Ka¤an’dan itibaren do¤-
rudan merkeze ba¤l› olmak üzere Yalavaç ailesi arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmifltir.
Mahmud Yalavaç ve ondan sonra bu göreve gelenler genel vali s›fat›yla ka¤ana
karfl› sorumlu olmufllar ve buran›n vergilerini de do¤rudan baflkent Karakurum’a
göndermifllerdir.

Darugac›n›n görevleri nelerdir?

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda nüfus say›m› ilk kez Cengiz Ka¤an taraf›ndan 1206 y›-
l›nda yap›lm›fl ve bütün nüfus hane halk› çerçevesinde Köke Debter’de kay›t alt›na
al›nm›flt›r. Cengiz Ka¤an 1225 y›l›nda yeniden nüfus say›m› yapt›rm›flt›r. ‹mparator-
luk topraklar› geniflledikçe nüfus say›m›n›n yenilenmesi gerekmifltir. Bu amaçla,
mesela, 1233 y›l›nda kuzey Çin’de, 1240’larda Rusya’da nüfus say›m› yap›lm›flt›r.
Bütün imparatorlu¤u kapsayan nüfus say›m› ise ilk kez Möngke Ka¤an zaman›nda
1252 y›l›nda yap›lmaya bafllanm›fl, 1258 y›l›na kadar ancak tamamlanabilmifltir.

Gündelik Yaflam
Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun merkezî konumundaki ‹ç Asya (bugünkü Mo¤olistan
topraklar›) bölgesinde iklim flartlar›n›n elveriflsizli¤i nedeniyle tar›mla neredeyse
hiç u¤rafl›lmam›fl, savafl veya ya¤ma sonucu elde edilen ganimet haricinde halk›n
ana geçim kayna¤› hayvanc›l›k olmufltur. Dolay›s›yla, hayvanlar için otu bol olan
yerler keflfetmek ve oralara göç etmek en önemli meselelerden biri olmufltur. Bu
yüzden hayat tarz› kaç›n›lmaz olarak göçebeliktir. Hayvanlar›n› yaylak ve k›fllak ol-
mak üzere iki merkez aras›nda y›l içinde sürekli hareket ettirmifllerdir. Koyun ve
at, beslenen en önemli hayvanlar olup göçebeler onlar›n etinin yan› s›ra, süt (içe-
cek), yün ve deri (elbise) ile d›flk›s›ndan (›s›nma) da yararlanm›fllard›r. Ayr›ca hay-
vanlar› ulafl›m amaçl› de¤erlendirdikleri gibi de¤iflim arac› olarak da kullanarak
yerleflik topluluklar ile ticaret yapm›fllard›r. Para kullan›m› ise Cengiz Ka¤an’›n ölü-
münden çok k›sa süre önce uygulanmaya bafllam›flt›r.

Göçebeler için hayvanc›l›¤›n önemini belirtiniz.
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Darugac›: Tâbi krall›klarda
yerel yöneticileri kontrol
etmek için Mo¤ollar
taraf›ndan kullan›lan
müfettifl, denetçi.



Yasa
Cengiz Ka¤an ve nispeten ard›llar›n›n yay›mlad›klar› yarl›klar, kurallar ve uygula-
malar zaman içerisinde Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun bir çeflit anayasas› olmufltur.
1206 kurultay›nda Türk ve Mo¤ol kabileleri taraf›ndan ka¤an seçilince Cengiz bafl-
ta ordu ve idarî ifller olmak üzere çeflitli alanlarda emirler verip uygulama biçimle-
rini göstermifltir. Bu kararlar ve uygulanmad›¤›nda verilecek cezalar yasa (yasak,
jasak, zasak) olarak an›lm›flt›r.

Mo¤ol kanunlar›n›n bir de¤erlendirmesi için bkz. http://www.turkishstudies.net/sayi-
lar/sayi2/1saadettin%20gomec.pdf

Yasaya Cengiz’den sonraki ka¤anlar döneminde baz› eklemeler yap›larak kay-
da geçirilmifl, ancak o tamamen yaz›l› hale gelmemifltir. Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun
ard›llar› devrinde yasa ile ‹slam dininin uygulamalar› olan fleriat çat›flm›fl, Cengiz
soyundan gelen baz› hükümdarlar yasa taraftar› olurken baz›lar› fleriat taraftar› ol-
mufllard›r. Baz›lar› ise ikisinin birbirinin tersi olmad›¤›n› ispat etmeye ve uzlaflt›r-
maya çal›flm›fllard›r.

Yam (Posta) Sistemi
Ögedey Ka¤an (1229-1241) döneminde profesyonelleflen posta teflkilat› her 45
km’de bir posta istasyonu (menzil) oluflturulmas›na ve yollar›n bu ifl için uygun ha-
le getirilmesine dayan›r. Bu istasyonlardan yabanc› elçiler ile tüccarlar yararland›-
¤› gibi as›l amaç imparatorlu¤un iletiflimini h›zl› bir flekilde gerçeklefltirmektir. Ka-
¤andan gönderilen emirler ile ona ulaflt›r›lmas› gereken bilgileri tafl›yan habercile-
re kimin emriyle yolculuk yapt›klar›n› belirten kimlik belgesi payza verilir, bu kim-
li¤i gösterdiklerinde ise onlar burada yedek at, yiyecek ve dinlenme imkân› elde
ederlerdi.

Bu istasyonlar›n iaflesi yamç› denilen çevredeki halk taraf›ndan karfl›lan›rd›. Ay-
r›ca onlar kendi bölgelerindeki köprü, geçit ve kuyular›n bak›m›ndan da sorumlu
tutulabilirlerdi. Kubçiri isimli bir vergi ödeyerek bu görevlerini finanse ederlerdi.
Yamç›lar› denetleyen resmî görevliler vard›.
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Pax-Mongolica
Mo¤ol Bar›fl› olarak tercüme edebilece¤imiz bu terim meflhur ‹pek Yolu üzerinde-
ki Mo¤ol egemenli¤ini ve bu egemenlik sayesinde tacirlerin rahat ve huzur içinde,
bir kere vergi ödeyerek Çin’den Do¤u Avrupa’ya kadar ulaflmalar›n› ifade eder. O
güne kadar Çin’den hareket eden kervanlar Do¤u Türkistan üzerinden Mâverâün-
nehr bölgesine, oradan da ya Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyin-
den, ya da Hazar Denizi’nin güneyinden ‹ran üzerinden en önemlisi ipek olan ti-
caret emtias›n› bat›ya naklederlerdi. Elbette her devlet ve s›n›r yeni vergi demekti.
Tacirler ya yeniden vergi vererek yollar›na devam ederler, ya da mallar›n› ulaflt›k-
lar› ülkenin tüccarlar›na satarak geri dönerlerdi. Ayr›ca güvenlik de önemli bir s›-
k›nt›yd›. Kervanlar s›kl›kla ya¤maya maruz kal›r, durumu flikâyet edebilecek bir
merci de pek bulunamazd›. Ancak Mo¤ol hâkimiyeti ile birlikte ‹pek Yolu’ndaki
çok uzun bir mesafe art›k hem güven içinde afl›labilmifl, hem de tacirler pek çok
kere vergi ödemek külfetinden kurtulmufllard›r.

Tüccarlar, Mo¤ollar için çok önemliydi. Onlar imparatorlu¤un ihtiyaç duydu¤u
mallar› temin ettikleri gibi, Mo¤ol idareciler için komflu ülkeler hakk›nda bilgi ulafl-
t›ran ve diplomat vazifesi üstlenen kiflilerdi. Bu nedenle tüccarlar Yam sisteminden
yararlanabildikleri gibi, güvenlikleri de en üst düzeyde sa¤lan›yor, hatta nakit ihti-
yaçlar› dahi karfl›lan›yordu. Ka¤anl›k tüccarlarla ortakl›k (ortok) anlaflmas› yaparak
onlara ticari aç›dan destek oluyordu.

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda Türkler
Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun kurulufl aflamas›nda esas unsur Mo¤ollard›. Ama devle-
tin k›sa sürede genifllemesiyle birlikte pek çok Türk boyu Mo¤ollara tabi oldu.
Çünkü Çin haricinde Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun yay›lma alan›, özellikle Türkistan
ve Deflt-i K›pçak sahas›, hep Türk topraklar›yd›. Dolay›s›yla baflta Uygur, Karluk,
Kangl› ve K›pçaklar olmak üzere pek çok Türk boyu Mo¤ol egemenli¤ine girmifl-
tir. Onlar imparatorlu¤un nüfusunu art›r›p hâkim unsurun büyük oranda Türk ol-
mas›na neden olduklar› gibi askerî ve idarî üst kademelerde de görev alm›fllard›r.
Böylece Türk etkisi Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›km›flt›r.
Zaten pek çok araflt›rmac›, bu Türk nüfuzundan dolay› siyasi teflekküle “Türk-Mo-
¤ol ‹mparatorlu¤u” ad›n› vermifltir.

Ka¤an olmas›ndan sonra Cengiz’e tabi olan ilk Türk boyu Uygurlard›r. Ne var
ki, bu tabiiyet iflgal veya fetih yoluyla de¤il, daha çok Uygurlar›n 1209 y›l›ndan iti-
baren Mo¤ol hükümdar›na itaatlerini sunma fleklinde gerçekleflmifltir. Önce Beflba-
l›k Uygurlar› ka¤ana ba¤l›l›k bildirmifllerdir. O dönemde Cengiz daha çok kuvvet-
lenmedi¤inden Uygurlar›n tabiiyetine çok sevinmifl ve k›zlar›ndan birini onlar›n
idikutu (lideri, hükümdar›) ile evlendirmifltir.

Mo¤ol hâkimiyeti alt›ndaki Uygurlar›n ço¤u Budist olup Müslüman olanlar›n›n
say›s› çok azd›r. Uygurlar Cengiz Ka¤an’›n seferlerine kat›ld›klar› gibi darugac›l›k
ve bafldarugac›l›k gibi idari görevler de üstlenmifllerdir. Ayr›ca ka¤an›n çocuklar›-
na ö¤retmenlik yap›p Uygur-Mo¤ol yaz›s›n›n imparatorlukta gelifltirilmesinde ve
kullan›lmas›nda etkin olmufllard›r. Zaten pek çok kaynakta Mo¤ollar›n alfabelerini
XIII. yüzy›lda Uygurlardan ald›klar› belirtilmifltir. Bundan baflka Yüksekö¤retim
hocalar› ile doktorlar›n da büyük k›sm› Uygurlardand›. Ayn› flekilde Karluklar,
Kangl›lar, K›pçaklar ve di¤er Türk boylar›ndan insanlar da Mo¤ol ‹mparatorlu-
¤u’nda askerî ve idarî kademelere getirilmifllerdir.
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Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun ard›llar›ndan Yüan Hanedan› zaman›nda Çin’de Uy-
gur etkisi belirgindi. Kubilay Han’›n saray›nda Uygurlar üst düzey görevler üstlen-
mifllerdi. Çin’deki Uygur as›ll› Budist din adamlar› Türk dili ile dinî metinler üze-
rinde çal›flmalar yap›yorlard›. Ayr›ca Budizm metinlerini Uygurcaya da çeviriyorlar-
d›. K›sacas›, Çin’deki Mo¤ol saray›n›n kültür dili Türkçeydi.

Alt›n Orda’da Türk nüfus o kadar yo¤undu ki, yüz y›l geçmeden hanl›k, her ne
kadar hükümdar ailesi Mo¤ol olsa da, art›k bir Türk devleti niteli¤i kazanm›flt›. Za-
ten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkanl›¤› Forsu’ndaki on alt› büyük Türk devle-
tine izafeten konulmufl on alt› tane y›ld›zdan biri de Alt›n Orda Devleti’ni iflaret
eder. Yine, Türkistan merkezli kurulan Ça¤atay Hanl›¤›’nda da Mo¤ol olan aristok-
rat tabaka haricinde neredeyse nüfusun tamam› Türk’tü. Mo¤ol hükümdarlar yerel
yöneticilerini kendilerine sad›k Türklerden seçmifller, çok önemli bir olay meyda-
na gelmedikçe onlar›n yönetimlerine kar›flmam›fllard›r. Ça¤atay Hanl›¤› içinde
Türk nüfusun yo¤unlu¤u nedeniyle, ilerleyen y›llar içinde Ça¤atay ismi ile Türk is-
mi o kadar özdeflleflmifltir ki, Timurlular döneminde (1370-1507) Ça¤atayl› terimi,
Türkler için kullan›lm›flt›r. Ayr›ca bu devirde geliflen Türk dili ve edebiyat› da Ça-
¤atay dili ve edebiyat› olarak adland›r›lm›flt›r.

HAREZMfiAHLAR (1097-1231)
Harezmflahlar Devleti’nin merkezî bölgesi, ismini ald›¤› Herezm’dedir. Buras› Ha-
zar Denizi’nin do¤usunda, Aral Gölü’nün hemen güneyinde olup etraf›nda Kara-
Kum ile K›z›l-Kum çölleri bulunur ve Amu-Derya Nehri sayesinde bu çöller içinde
verimli bir vaha görünümündedir. Harezm, en eski ça¤lardan itibaren insan toplu-
luklar›n›n ilgisini çekmifl ve onlar taraf›ndan yaflam alan› olarak tercih edilmifltir.
Böylece bölge, Türkistan’›n hem siyasi hem de kültürel aç›dan en önemli merkez-
lerinden biri olmufltur. Harezm’in topra¤›, Ceyhun (Amu-Derya) Nehri ve bu ne-
hirden aç›lan kanallar sayesinde oldukça verimli oldu¤undan tah›l, pamuk ve ba¤-
c›l›k oldukça geliflmifltir. Bunun yan› s›ra bölge topraklar› hayvanc›l›k için zengin
meralar sunar. Güney Rusya, ‹ran, Çin ve Hindistan’› birbirine ba¤layan yollar›n
üzerinde yer almas› nedeniyle Harezm’de ticaret geliflmiflti. Özellikle ticaret yolla-
r› üzerinde olmas›, bölgenin yükseliflinde etkili oldu¤u gibi, Mo¤ollar örne¤indeki
gibi istilas›nda da etkin olmufltur.

Harezmflahlar Hanedan›’n›n atas› Anufl Tegin Garçeî, Selçuklu saray›nda taflt-
dârl›k vazifesine kadar yükselmifl, 1077 y›l›nda Selçuklu sultan› Melikflah (1072-
1092) taraf›ndan Harezm valili¤ine atanm›flt›r. Ne var ki onun bu valili¤i sözde ol-
mufl, fiilen görevini yerine getirememifltir. Ondan sonra bu mevkie o¤lu Kutbüd-
din Arslantigin Muhammed (1097-1128) atanm›flt›r. Selçuklu hükümdar› ad›na böl-
geyi otuz y›l yöneten Kutbüddin, atand›ktan sonra Harezm’in fiili idaresini eline al-
d›¤› gibi sonradan resmîleflecek Harezmflahlar Hanedan›’n›n yönetim sürecini de
bafllatm›fl oldu. Her ne kadar kendisi ba¤›ms›z bir idareci olmasa da, yapt›klar›yla
neslinin hükümdar olmas› için sa¤lam bir zemin haz›rlad›.

Ölümü üzerine Selçuklu sultan› Sencer (1118-1157), onun o¤lu Alâeddin K›z›-
larslan Ats›z’› (1128-1156) Harezmflah tayin etti. Her ne kadar Selçuklu sultan›na
ba¤l› olsa da, Ats›z nispeten kendi bafl›na buyruk hareket etmifl, kuzeybat›s›nda
yer alan Mang›fllak ile Seyhun (S›r-Derya) Nehri’nin do¤usuna seferler düzenleye-
rek buralarda nüfuz oluflturmaya çal›flm›flt›r. Onun fetihlerinden rahats›z olan Sen-
cer, üç askerî harekât düzenleyerek onu yenilgiye u¤ratm›flt›r. Buna ra¤men Ha-
rezmflah’› görevden almam›flt›r. Bunun en büyük nedeni Selçuklu Devleti’nin ku-
zeydo¤u yönünden gelebilecek sald›r›lara karfl› güvenli¤ini baflar›yla sa¤lamas›yd›.
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Ne var ki, bütün u¤rafl›lar›na ra¤men Ats›z ba¤›ms›zl›¤›n› kazanamadan 1156 y›l›n-
da vefat etti.

Yerine o¤lu ‹l-Arslan (1156-1172) geçti. Onun siyaseti iki merkezli olmufltur. Bi-
rincisi ba¤l› bulundu¤u Selçuklulara yönelik olup Irak ve Horasan merkezlidir.
‹kincisi ise Kara-Hitaylar›n hüküm sürdü¤ü Mâverâünnehr merkezlidir. Sultan Sen-
cer’in ölümünden sonra yerine geçen Mahmud Sultan’a tabiiyetini bildiren ‹l-Ars-
lan, Selçuklular ile dostane iliflkiler gelifltirmifl, onlar aras›nda meydana gelen ihti-
laflarda ço¤u kere arac›l›k yapm›flt›r. Ancak Selçuklu yönetiminde flartlar›n de¤ifl-
mesiyle birlikte 1167 y›l›nda Horasan’›n do¤usunda hâkimiyetini güçlendiren ‹l-
Arslan, Niflabur’da hutbeyi kendi ad›na okutmufl, böylece Selçuklular karfl›s›nda
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir.

‹l-Arslan’›n bat› ve do¤u siyaseti hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi ‹brahim Kafeso¤lu’nun Harezm-
flahlar Devleti Tarihi (Ankara, 1984) kitab›n›n üçüncü bölümünde bulabilirsiniz.

1158 y›l›ndan itibaren ‹l-Arslan do¤u meseleleri ile u¤raflm›flt›r. Kargafla içinde
bulunun Kara-Hitaylara ait Mâverâünnehr topraklar› üzerine yürüyen Harezmflah
önce Buhara, ard›ndan Semerkand’› fethetmifltir. Ne var ki, baflar›lar›n› sa¤lamlafl-
t›ramadan 1172’de ölmüfltür.

Veliaht seçilmesi nedeniyle ‹l-Arslan’›n yerine ilk olarak küçük o¤lu Sultanflah
geçmifltir. A¤abeyi Alâeddin Muhammed Tekifl bunu kabullenmeyerek taht kavga-
s›na giriflmifl, ülke içinde kendi idaresi alt›nda birli¤i ancak 1193 y›l›nda sa¤layabil-
mifltir. Döneminde (1172-1200) bir yandan kardefline karfl› savafl›rken, bir yandan
da Kara-Hitaylara karfl› topraklar›n› savunmak durumunda kalm›flt›r. Sonraki dö-
nemde, özellikle K›pçak ve di¤er Türk boylar›n› hizmetine almas›yla birlikte Kara-
Hitay Devleti’ne karfl› baflar›l› taarruzlarda bulunmufl, baflta Buhara olmak üzere
pek çok flehri fethetmifltir.

Daha sonra bat›ya yönelen Muhammed Tekifl, 1187 y›l›na kadar Merv hariç Do-
¤u Horasan’da pek çok yeri hâkimiyeti alt›na ald›. Rey flehrine kadar ilerleyerek
1194’te Irak Selçuklu Devleti’ne son verdi ve buralar› kendisine ba¤lad›. Bu tarih-
ten ölünceye kadar birkaç istisna d›fl›nda ciddi bir sorunla karfl›laflmayan Alâeddin
Muhammed Tekifl’in, özellikle Terken Hatun ile evlenmesi kalabal›k K›pçak ve
Kangl› Türk boylar›n›n kendi hizmetine girmesini h›zland›rm›fl, baflta ordu olmak
üzere onu insan gücü aç›s›ndan oldukça güçlendirmifltir.

1200 y›l›nda ölünce taht› o¤lu Alâeddin Muhammed (1200-1220) devralm›flt›r.
Döneminin ilk y›llar› Gurlu Devleti ile Horasan üzerinde hâkimiyet mücadelesi ile
geçmifltir. Hatta Gurlular, Harezmflahlar›n baflkenti Gürgenç’i kuflatacak kadar Sul-
tan Muhammed karfl›s›nda üstünlük sa¤lam›fllard›r. Ancak Kara-Hitaylar›n Harezm-
flah’a yard›m etmesi durumu de¤ifltirmifltir. Gurlu ordusu geri çekilmek zorunda b›-
rak›larak, Muhammed Harezmflah büyük bir tehlikeden kurtulmufltur. Ne var ki bu
kez de ülkesinde Kara-Hitay nüfuzu ortaya ç›km›flt›r. Bunun önünü almak için Ha-
rezmflah, Gurlularla dostluk iliflkilerini gelifltirmifltir. 1206 y›l›nda Gurlu Devleti’nin
da¤›lmas› üzerine harekete geçen Sultan Muhammed, Horasan’daki pek çok flehri
hâkimiyeti alt›na alm›flt›r. Sonra Kara-Hitaylar üzerine yönelen Harezmflah, bafllan-
g›çta baz› baflar›lar elde etse de, Kara-Hitay ordusu karfl›s›nda çok a¤›r bir yenilgi
alm›flt›r. Ama k›sa sürede toparlanan Muhammed Harezmflah sonunda 1210 y›l›n-
da Kara-Hitaylar› yenilgiye u¤ratarak bütün Mâverâünnehr’i zapt etmifltir. Daha
sonra imparatorlu¤unu Umman Denizi’ne kadar geniflleten Muhammed Harezm-
flah, Irak’› da kendisine ba¤lam›flt›r. Böylece imparatorlu¤unu oldukça geniflleten
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Harezmflah’›n, bundan sonra Çin, Anadolu ve M›s›r’› ele geçirmeyi planlad›¤› pek
çok kaynakta ifade edilmektedir.

Ancak Muhammed Harezmflah’›n gücünün zirvesinde oluflu yaln›zca görünüfl-
teydi. Fethetti¤i yerlerde tam olarak nüfuz oluflturamad›¤› gibi, baflta ordu olmak
üzere yönetimde hep annesi Terken Hatun’un gölgesinde kalm›flt›. Onun görünüfl-
teki bu kuvvetli durumu ve büyük bir imparatorlu¤a hükmetmesi iki d›fl geliflme
ile tersine dönmüfltür. Önce Abbasiler (750-1258) karfl›s›nda 1217 y›l›nda büyük
bir yenilgi almas›, arkas›ndan da Mo¤ol istilas›na maruz kalmas› devletini birden-
bire da¤›lman›n efli¤ine getirmifltir. Cengiz Ka¤an’›n kendi üzerine düzenledi¤i se-
fere yönelik hiçbir ciddi tedbir almamas› ve sürekli ondan kaçmas› neredeyse bü-
tün imparatorluk topraklar›n›n kayb›na yol açm›flt›r. Sonunda Muhammed Ha-
rezmflah, Hazar Denizi üzerinde s›¤›nd›¤› bir adada ölmüfltür.

Yerine o¤lu Celâleddin (1220-1231) son Harezmflah olarak tahta geçmifltir. Ne
var ki, Mo¤ol istilas› nedeniyle imparatorluk da¤›lm›fl, kendisine tabi çok az kifli
kalm›flt›. Mo¤ollara karfl› büyük bir direnç gösterse de, komflu Müslüman beylik ve
devletlerle Mo¤ollara karfl› iflbirli¤i yapmak yerine onlara ba¤l› flehirlere sald›rma-
s›, böyle bir ittifak›n do¤mas›na engel olmufltur. Özellikle Anadolu Selçuklu Dev-
leti hükümdar› I. Alâeddin Keykubad ile 1230 y›l›nda Yass›-Çemen Savafl› yapma-
s› ve yenilmesi birlik umutlar›n› bitirmifltir. Bu yenilgiden sonra, 1231 y›l›nda öldü-
rülünce imparatorluk ortadan kalkm›flt›r.
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Teflkilat
Harezmflahlar Devleti’nin hükümdar ailesi Anufl Tegin soyundand›r. O ve onun
neslinden gelenler Harezm’de ba¤l› olduklar› Selçuklulara uzun y›llar sadakatle
hizmet ederek devletin kuzeydo¤u s›n›rlar›n› muhafaza etmifllerdir. Ba¤›ms›z bir si-
yasi yap› olarak ortaya ç›kt›klar›nda, devlet teflkilat› aç›s›ndan, Selçuklular›n bir
uzant›s› olmufllar, pek çok kurumu onlardan miras alm›fllard›r. Dolay›s›yla, bütün
yönetim terimleri, memuriyet isimleri ve devlet kurumlar›n›n iflleyifl tarz›, birkaç is-
tisna d›fl›nda, Selçuklular ile ayn›d›r.

Devlet Yönetimi
Harezmflah olarak an›lan hükümdarlar “Ebu’l-Feth”, “Hüdavend” ve “es-Sultanu’l-
Muazzam” gibi unvanlar›n yan› s›ra “‹skender-i Sânî” (‹kinci ‹skender) gibi daha
abart›l› unvanlar da kullanm›fllard›r. Her hükümdar›n ayr› bir tu¤ras› olup ba¤›ms›z-
l›k sembolü olan bayrak, ota¤ ve merasim elbiselerinde siyah renk kullan›lm›flt›r.
Alâeddin Muhammed döneminde di¤er bir ba¤›ms›zl›k alameti olan nevbet günde
befl kere tekrarlan›yordu. Hükümdarlar genel olarak veliaht tayini yaparlard›. Veli-
aht hükümdarl›ktan önce devlet tecrübesi kazanmas› için genellikle Horasan valili-
¤i görevine getirilir; burada yetiflmesi ve e¤itimi ile atabey unvan›na sahip biri
onunla ilgilenirdi. Onun emrinde imparatorlu¤un merkez teflkilat›n›n dar kapsaml›
bir örne¤i bulunurdu. Veliaht bu teflkilat› idare ederek daha büyü¤üne haz›rlan›rd›.

Hükümdar eflleri genellikle imparatorluk içindeki nüfuzlu kabilelerden olurdu.
Mesela, Alâeddin Tekifl’in han›m› ve Alâeddin Muhammed’in annesi Terken Ha-
tun, Kangl› veya K›pçak kabilesindendi. Çok nüfuzlu biri olup zaman zaman o¤lu-
nun hâkimiyetini gölgede b›rakm›flt›r. O¤lunun uygulamalar›na sürekli müdahale
etmesinin devletin ani çöküflündeki etkenlerden biri oldu¤una flüphe yoktur. Ha-
rezmflahlar, daha Ats›z döneminden itibaren, sa¤lam yönetim kurumlar›na ve güç-
lü bir bürokrasiye sahipti. Hükümdardan sonraki en yetkili kifli bürokrasinin bafl›
olan vezirdi. Onda vezaret mührü ve memuriyetinin simgesi olarak alt›n divit bu-
lunurdu. Emrinde bulunan divan teflkilat› devletin iflleyiflini sa¤lard›. Devletin res-
mî dili Farsçayd›.

Askerî Teflkilat
Ats›z döneminden itibaren güçlü bir orduya sahip olan Harezmflahlar, Tekifl zama-
n›nda bölgenin en büyük askerî gücü olmufllard›r. Orduda görev alan herkes, en
üst rütbelisinden en alt rütbelisine kadar ikta sahibiydi. Devlet belirli bir toprak
parças›ndan alaca¤› vergi gelirini, askerî hizmeti karfl›l›¤›nda bir ordu görevlisine
devrediyordu. Hükümdar›n yan›ndaki kölelerden oluflan hassa ordusundan baflka,
eyalet merkezlerinde, flehzade ve askerî valilerin maiyetindeki askerler ile s›n›r ka-
lelerinde birlikler de vard›.

Sosyal ve ‹ktisadî Hayat
Askerî s›n›f›n d›fl›ndaki herkes reaya (tebaa) kabul edilirdi. Reayan›n bafll›ca göre-
vi verilen emirleri uygulamak ve vergi vermekti. Bu reaya grubu içinde toplumsal
ve iktisadi bak›mlardan birbirinden farkl› s›n›flar mevcuttu. Mesela büyük ticaret
hacmine sahip tüccar s›n›f› bunlardan biriydi. Ticaret yollar› üzerinde bulunmas›
nedeniyle, ülkede ticaret oldukça geliflmifl, Gürgenç gibi büyük merkezlerde bu-
nun sonucu olarak oldukça genifl ve canl› bir flehir hayat› ortaya ç›km›flt›. Böyle fle-
hirlerde çarfl›lar›n oldu¤u sokaklar›n üstü kapal› olup her sokakta ayr› bir esnaf ko-
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lu bulunurdu. fiehir halk› ayr› din veya mezheplere ba¤l› iseler ayr› ayr› mahalle-
lerde otururlard›. fiehir hayat›n›n geliflmiflli¤ine ra¤men halk›n esas k›sm› çiftçiler-
den oluflmaktayd›. Ülkede tar›m da oldukça geliflmiflti. Amu-Derya Nehri ile bu ne-
hirden aç›lan kanallar sayesinde ülke kapsaml› bir sulama a¤›na sahip olmufl, bu
da zengin bir tar›m kültürünün ortaya ç›kmas›na imkân sa¤lam›flt›r.

ÇA⁄ATAY HANLI⁄I (1227-1370)
Cengiz Ka¤an ölmeden önce imparatorlu¤unu dört o¤lu aras›nda paylaflt›rm›flt›.
Buna göre, en büyük o¤ul Cuci (1180-1227) kuzey Harezm ve Deflt-i K›pçak saha-
s›n›, ikinci o¤lu Ça¤atay (1185-1242) Hive ve Kat flehirlerinin dâhil oldu¤u güney
Harezm, Mâverâünnehr ve Do¤u Türkistan topraklar›n›, üçüncü o¤ul Ögedey
(1186-1241) Balkafl Gölü ile Baykal Gölü aras›ndaki topraklar› (Cungarya ile Altay
da¤lar›n›n bat› taraf›), dördüncü ve en küçük o¤ul Tuluy (1192-1232) da baflkent
ve do¤usu ile Çin’deki imparatorluk topraklar›n› alm›flt›. Cengiz her o¤lunun emri-
ne dört bin kiflilik askerî birlik vererek onlar› yeni yurtlar›na göndermiflti.

Cengiz’in o¤ullar› aras›ndaki bu toprak/yurt paylafl›m›, en az›ndan bafllang›çta
her birinin ayr› birer ba¤›ms›z siyasi yap› oldu¤u anlam›na gelmez. Her parçay› ka-
¤ana ba¤l› birer eyalet ve bafl›ndaki yöneticiyi de birer eyalet valisi olarak görmek
mümkündür. Çünkü ba¤›ms›zl›¤›n en önemli belirleyicilerinden biri olan tebaadan
vergi almaya bafllang›çta hiçbir Cengiz evlad› teflebbüs etmemifl, bu yurtlarda ya-
flayan halk vergisini darugac›lar arac›l›¤›yla do¤rudan ka¤ana ödemifltir. Ne var ki,
Cengiz Ka¤an’›n torunlar› ve sonraki kuflaklar yönetimi devrald›kça parçalanma de-
rinleflmifl ve bu yurtlar›n her biri ayr› birer hanl›k (devlet) olarak ortaya ç›km›flt›r.

Her ne kadar hanl›¤a sonradan ismi verilse de, Ça¤atay Hanl›¤›’n›n kurucusu ve
hanedan›n ilk temsilcisi Ça¤atay kabul edilir. Onun hissesine yerleflik nüfus bölge-
leri düflmüfltür. Amu-Derya Nehri’nden Do¤u Türkistan’a kadar bölgeyi içine alan
flehirlerin halk› büyük oranda Türk ve Müslüman oldu¤u gibi yöneticisi olan genel
vali hükmündeki Mahmud Yalavaç da Ça¤atay’a ba¤l› olmay›p do¤rudan ka¤anl›k
yönetimine tabi olmufltur. Bu durum baflta Ça¤atay olmak üzere sonraki pek çok
han döneminde s›k›nt›ya neden olmufl, hanlar›n tebaalar› üzerinde mutlak otorite
kurmalar›na engel olmufltur.

Göçebe gelenek çerçevesinde Ça¤atay Han’›n yayla¤› Almal›k ve Kuyas çevre-
si, k›flla¤› ise Yedi-Su Havzas›’ndaki Kayal›k flehri civar›yd›. Buna göre, Ça¤atay’›n
iki merkezi vard› ve Ulu¤-Ev ad›ndaki ota¤› bu iki yer aras›nda mevsimlere göre ta-
fl›n›rd›. Göçebe geleneklerine ve Cengiz yasas›na s›k› s›k›ya ba¤l› olan Ça¤atay
Han babas›n›n ölümünden sonra ailenin en büyü¤ü olarak kardefli Ögedey’e des-
tek vermifl ve düzenlenen kurultayda onu ka¤an seçtirmifltir.

1242 y›l› bafl›nda ölünce vasiyeti üzerine yerine torunu Kara-Hülagü (1242-
1246) geçmifltir. Ne var ki, o dönemde ka¤an olan Güyük ve ondan sonra ka¤an
seçilen Möngke’nin hanl›k içifllerine kar›fl›p han seçiminde rol oynamalar› hanl›k-
ta kargaflaya neden olmufltur. Bu kargafla ortam› Algu (1261-1266)’nun tahta geçi-
fliyle nispeten düzelmifltir.

Algu, bafllang›çta Ar›k-Buka’ya tabi olmufl ve vergi ödemifltir. Ancak bu tabiiyet
kendisine pahal›ya mal olmaya bafllay›nca taraf de¤ifltirerek Kubilay’›n saf›na geç-
mifl, bu da Ar›k-Buka’n›n Ça¤atay Hanl›¤› topraklar›na üç kez sefer düzenlemesi-
ne neden olmufltur. ‹lk iki seferi baflar›yla sonuçsuz b›rakan Algu, ne var ki, üçün-
cüsünde yenilince hanl›¤› Ar›k-Buka taraf›ndan ya¤malanm›flt›r. Bunun üzerine
hanl›k merkezini Do¤u Türkistan’dan Mâverâünnehr’e tafl›yan Algu, baflkentini de
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Semerkand yapm›flt›r. Daha sonra iktidardaki gücünü sa¤lamlaflt›ran Algu, Mesud
Yalavaç’› kendisine ba¤l› k›lm›fl ve flehirlerin de gelirlerini ka¤anl›k hazinesine de-
¤il, Ça¤atay Hanl›¤› hazinesine aktar›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bundan baflka Algu, daha
önce Alt›n Orda han› Batu (1242-1256) taraf›ndan ele geçirilen Ça¤atayl›lara ait Ha-
rezm topraklar›n› tekrar kendisine tabi k›ld›¤› gibi Afganistan üzerine sefer düzen-
leyerek burada da egemenlik kurmufltur. 1266 y›l›nda öldü¤ünde Ça¤atay Hanl›-
¤›’nda merkezî idare oldukça güçlenmifl ve hanl›k resmen olmasa da fiilen Kubi-
lay’›n vesayetinden kurtulmufltu.

Algu döneminde yönetim alan›ndaki önemli geliflmeler nelerdir?

Algu’dan sonra hanl›¤›n ilk Müslüman han› Mübarek fiah bafla geçmifl, ama o
s›rada kardefli Ar›k-Buka’y› ortadan kald›ran Kubilay baflkentini Pekin’e tafl›yarak
burada Yüan Hanedan›’n› kurmufltu. Otoritesini sa¤lamlaflt›rd›ktan sonra tekrar Ça-
¤atay Hanl›¤›’n›n içifllerine kar›flm›fl ve onu kendisine ba¤l› uydu bir devlet yap-
mak için Mübarek-fiah’›n yerine hanl›¤›n ikinci Müslüman hükümdar› olan Barak’›
(1266-1271) getirmiflti. Kubilay’›n Barak’› tercih ediflinin bir sebebi de o s›ralarda
Ögedey Ulusunu canland›ran Kaydu’ya karfl› ortak bir cephe oluflturabilmekti.

Barak, hanl›kta otoritesini sa¤lamlaflt›rd›ktan sonra, Kaydu (1296-1301) ve ‹l-
hanl› hükümdar› Abaka (1265-1282) ile mücadele etti¤i gibi Kubilay’›n üzerine
gönderdi¤i orduya karfl› da hanl›¤›n› savunmak zorunda kalm›flt›r. Kubilay karfl›-
s›nda baflar› kazanm›fl, Kaydu karfl›s›nda da bafllang›çta durum kendi lehine iken
sonradan Kaydu’ya yard›ma gelen Alt›n-Orda askerleri nedeniyle savafl› kaybet-
mifltir. 1269 y›l›nda yap›lan antlaflmaya göre, ba¤›ms›zl›¤›n› kaybeden Barak, Kay-
du’ya tâbi olmufltur. Mesud Yalavaç da art›k Türkistan flehirlerini Barak ad›na de-
¤il, Kaydu ad›na yönetecekti.

Ba¤›ms›zl›¤›n› yitiren Barak, Kaydu’nun otoritesi alt›nda bu defa yönünü ‹lhan-
l› topraklar›na çevirmifl ve bu devletin han› Abaka ile 1270 y›l›nda Herat yak›n›n-
da karfl› karfl›ya gelmifltir. Savafl› Abaka kazanm›flt›r. Zafer üzerine hareketine de-
vam eden Abaka, Ça¤atayl› ülkesinde iflgal, katliam ve ya¤ma yapm›fl, bu s›rada
Barak ölmüfltür.

1277 y›l›na kadar kargafla içinde kalan Ça¤atay Hanl›¤›, bu y›lda Kaydu’nun
hanl›¤›n bafl›na Barak’›n o¤lu Duva (Dua)’y› getirmesiyle nispeten istikrar kazan-
m›flt›r. Ama Kaydu’nun öldü¤ü y›l olan 1301’e kadar Ça¤atay Hanl›¤›, onun nüfu-
zundan kurtulamam›flt›r.

Yaklafl›k otuz y›l iktidarda kalan Duva (1277-1307), kendinden önceki dönem-
de harap olan hanl›¤› imar ettirmifl, merkezî otoriteyi kuvvetlendirmeye çal›flm›flt›r.
Tâbi oldu¤u Kaydu’ya karfl› dikkatli bir politika izlemifl, onunla karfl› karfl›ya gel-
memeye özen göstermifltir. Kubilay’›n, Kaydu-Duva ittifak›na karfl› sald›r› düzenle-
meye cesaret edememesi, Duva’n›n ifline yaram›flt›r. Horasan s›n›r›n› güçlendirdi¤i
gibi Hindistan’a kadar ulaflan seferler düzenlemifltir.

1294 y›l›nda Kubilay ölünce yerine Olcay-Timur (1294-1307) hükümdar olmufl,
onun iktidara gelifli durumu de¤ifltirmifltir. Olcay-Timur, Kaydu üzerine üç y›l sü-
recek bir sefer düzenlemifl, sonunda 1301 y›l›nda onu öldürmeyi baflararak çok
önemli bir rakibinden kurtulmufltur. Ögedey Ulusu’nun bafl›na Kaydu’nun yerine
onun kadar nitelikli olmayan Çapar (1301-1306) geçmifltir. Her ne kadar iktidara
gelmesinde Çapar’a yard›mc› olsa da, Duva k›sa süre sonra ona cephe alm›flt›r. Bu-
nun üzerine iki taraf 1304 y›l›nda savaflm›fl, sonuçta Çapar yenilgiye u¤rayarak yur-
duna dönmüfltür. Bu yenilgi neticesinde Çapar’›n düfltü¤ü güç durumdan yararlan-
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mak isteyen Olcay-Timur onun üzerine yürümüfltür. Sefer baflar›l› olmufl, Çapar
yurdunu terk etmek zorunda kald›¤› gibi halk› da dört bir yana da¤›lm›fl, böylece
Ögedey Ulusu ortadan kalkm›flt›r. Daha sonra Olcay-Timur ileri harekât›na devam
ederek Ça¤atay Hanl›¤› topraklar›na sald›rm›fl, yap›lan mücadelede Duva onun
ilerlemesini önlemifl, ancak bu s›rada kendisi de yap›lan bir savaflta yaralanarak
ölmüfltür.

Duva’dan sonra Ça¤atay Hanl›¤›’nda Olcay-Timur’un nüfuzu artm›flt›r. Kötü du-
rum Duva’n›n o¤lu, Kebek’in a¤abeyi ‹sen-Buka (1309-1319)’y› tahta ç›karmas›yla
düzeltilmeye çal›fl›lm›fl, ancak ‹lhanl› ve Yüan hanl›klar›n›n sald›r›lar›na maruz ka-
l›nm›flt›r. Yerine geçen Kebek (1319-1326) döneminde hanl›kta istikrar sa¤lanm›fl;
Afganistan ve Do¤u Türkistan hanl›¤a ba¤land›¤› gibi Hindistan üzerine seferler
düzenlenerek bol ganimet elde edilmifltir. Bu sayede hanl›¤›n geliri artm›fl ve han-
l›kta ilk kez para bast›r›lm›flt›r. Hükümdar›n ad›na izafeten kebekî olarak an›lan bu
paralar gümüfl veya bak›rdan imal edilmifltir. Daha sonraki hanlar da para bast›r-
mas›na ra¤men paran›n ismi hep kebekî olarak an›lm›flt›r. Kebek Han, Nahfleb
(Nesef) flehrine yak›n yerde Karfl› ad›nda bir saray yapt›rarak hanl›¤›n siyasi mer-
kezini Mâverâünnehr’e tafl›m›flt›r. Daha sonra bu saray çevresinde yerleflim say›s›
artarak bir flehir meydana gelmifl ve bu flehir Karfl› olarak isimlendirilmifltir.

Ça¤atay Hanl›¤›’n›n son büyük han› Tarmaflirin (1326-1335)’dir. Ça¤atay Hane-
dan› içinde Mübarek-fiah ve Barak Han’dan sonraki üçüncü Müslüman hand›r.
Müslüman olunca Alâeddin ad›n› alm›flt›r. Onunla birlikte hanl›kta Cengiz Yasas›
önemini yitirmeye, ‹slamiyet h›zla yay›lmaya bafllam›flt›r. ‹slam ülkeleriyle hanl›¤›n
iliflkilerini gelifltirmifl, bu da ticarete yans›m›flt›r. Ancak yasa taraftarlar› sonunda
onu öldürmüfllerdir.

Ondan sonra hanl›k y›k›l›fl sürecine girmifltir. Zaten yetki alan› s›n›rl› olan ve
hem iç, hem de d›fl dengeleri gözetmek zorunda olan hanlar art›k yetiflmeyince
devlet yönetiminde kabile aristokrasisi güç kazanm›flt›r. Kabile beyleri hanl›kta bü-
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tün yetkiyi ellerine ald›klar› gibi istediklerini hanl›k makam›na ç›kar›p istediklerini
indiriyorlard›. Hanlar›n otoritesi sözdeydi. Özellikle Emir Kazagan (1345-1358) bu
devrin en önemli flahsiyetidir. 1370 y›l›na kadar kabile beylerinin etkisinde kalan
hanl›k, bu tarihte Emir Timur’un Semerkand’da tahta ç›kmas›yla ortadan kalkm›fl-
t›r. Böylece, Türkistan topraklar›nda art›k Timur dönemi bafllam›flt›r.

Bu dönemde Ça¤atay Hanl›¤›’n›n durumu ve kabile aristokrasisinin güç kazanmas› konu-
sunda daha ayr›nt›l› bilgiyi Beatrice Forbes Manz’›n Timur: Bozk›rlar›n Son Göçebe Fati-
hi (‹stanbul, 2006) isimli kitab›n›n ikinci bölümünde bulabilirsiniz.

Ça¤atay Hanl›¤› Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun bir parças›, bu imparatorluk ortadan
kalkt›ktan sonra da ard›llar›ndan biri oldu¤u için teflkilat aç›s›ndan iki siyasi yap›
benzerlik göstermektedir. Ancak farkl›l›klar da vard›r. Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun
dörde taksim edildi¤i yukar›da belirtilmiflti. Bu dört bölüm birbirinden farkl› özel-
liklere sahip co¤rafya ve kültür çevrelerinde teflekkül etti¤i için yönetim teflkilatla-
r›n›n da baz› farkl›l›klar göstermesi ola¤and›r. Ayr›ca Ça¤atay Hanl›¤› kuruluflun-
dan itibaren baz› s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu farklar› ve karfl›lafl›lan s›k›n-
t›lar› genel olarak flu flekilde ortaya koyabiliriz:

Ça¤atay Han’›n hissesine genel itibariyle yerleflik nüfusun yo¤un yaflad›¤› flehir-
ler düflmüfltü. Daha Cengiz Ka¤an zaman›ndan itibaren bu flehirlerin idaresi Ça¤a-
tay Han ve sülalesinden al›nm›fl, bizzat ka¤an taraf›ndan atanan ve do¤rudan ka-
¤ana karfl› sorumlu olan yerli genel valiler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu valiler
Yalavaç ailesinden atanm›flt›r. Bu flehirlerin vergileri Ça¤atay Hanl›¤› hazinesine
de¤il do¤rudan ka¤anl›k hazinesine aktar›lm›flt›r. Bu durum Ça¤atay hanlar›n›n as-
l›nda kendilerine tabi olmas› gereken halk›n›n bir k›sm›na hükmedememesi anla-
m›na geliyordu ve hanl›¤›n en önemli s›k›nt› noktas›yd›. Dolay›s›yla Ça¤atay han-
lar› yerleflik nüfusun de¤il, göçebe nüfusun yöneticisi olmufltur denilebilir.

Ça¤atay Hanl›¤› topraklar›nda yaflayan halk›n büyük k›sm› hem Müslüman hem
de Türk’tü. Dolay›s›yla Mo¤ol unsur yüzy›l bile geçmeden bu yo¤un Türk ve Müs-
lüman halk içerisinde eriyecektir. Hatta hanlar içinde de ‹slamiyet’i kabul edenler
olacakt›r.

Ça¤atay Han’›n Cengiz Yasas›’na s›k› s›k›ya ba¤l› olmas› ve bu yasay› kat› flekil-
de uygulamas› hanl›kta s›k›nt› yaratan bir konudur. Göçebe hayat tarz› anlay›fl›na
dayanan yasan›n tar›mla u¤raflan ve Müslüman olan flehir halk›na hitap etmesi
mümkün de¤ildi. Dolay›s›yla halk yasa uygulamalar›ndan çok zarar görmüfltür.

Ça¤atay hanlar›n›n hanl›k içinde toplanan bir kurultayla de¤il, do¤rudan ka-
¤anl›k taraf›ndan seçilmesi s›k›nt› yaratan bir baflka durumdur. Di¤er hanl›klar ka-
¤anl›k müdahalesinden çok erken bir devirde kurtulabilmiflken, Ça¤atay hanlar›
Duva Han’a (1277-1307) kadar bunu baflaramam›fllard›r. Ka¤an›n Ça¤atay hanlar›-
n› atamas›, onlar›n hanl›k içifllerine do¤rudan kar›flmas›n› da gündeme getirmifltir.
Ayr›ca ba¤›ms›zl›k simgesi olan hükümdar›n kendi ad›na sikke darp ettirmesi (pa-
ra bast›rmas›) Kebek Han’a (1319-1326) kadar gerçekleflmemifltir. O zamana kadar
hanl›kta bas›lan paralar hep anonimdi. Onunla birlikte bak›r ve gümüfl para bas›l-
m›fl olup alt›n sikke hiç yoktur.

Ça¤atay Hanl›¤›’nda devlet ifllerini han ad›na yürüten en önemli devlet görevli-
si vezirdi. Ça¤atay Han devrinde bu görevi Otrarl› Habefl Amîd üstlenmifl, sonra da
Bahaeddin Merginanî isimli bir kifli bu göreve atanm›flt›r. Vezir Habefl Amîd’in
o¤ullar› ile Ça¤atay Han’›n o¤ullar›n›n bir arada yetiflmeleri ve e¤itim görmeleri
göz önüne al›n›rsa, vezirin Mo¤ol aristokrasisi içinde önemli bir yer iflgal etti¤ini
söylemek mümkündür. Bundan baflka di¤er önemli devlet görevlileri, hanlar›n
yarl›klar›na k›rm›z› renkli damga vuran Al-Tamgac›, mali ifllerden sorumlu Bitikçi,
av ifllerinden sorumlu Barsç› ile Yasa ve Yarg› ifllerinin bafl› Yasa Emiri idi.
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Türkistan co¤rafyas›n› genel hatlar›yla tan›m-

lamak.

Türkistan, Hazar Denizi’nin do¤usundan itiba-
ren bafllar ve bugünkü Türkmenistan, Özbekis-
tan, K›rg›zistan, Tacikistan, Kazakistan, kuzey
Afganistan ile Çin’in bat›s›nda bulunan Sincan
Uygur Özerk Yönetimi’ni içine al›r. ‹ki k›s›m-
dan oluflur: Bat› Türkistan ve Do¤u Türkistan.
Do¤u Türkistan bugün Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin do¤usunda bulunan ve Uygur Türklerinin
yaflad›¤› Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne karfl›-
l›k gelir. Yukar›da sayd›¤›m›z di¤er k›s›mlar ise
Bat› Türkistan’› oluflturur.

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun kuruluflunu aç›klamak.

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u Cengiz Ka¤an taraf›ndan
kurulmufltur. Babas›n›n ölümünden sonra yaln›z
kalan Cengiz, zorluklar karfl›s›nda y›lmam›fl ve
mücadeleci ruhu, etraf›nda insanlar›n toplanma-
s›na olanak sa¤lam›flt›r. Her geçen gün kendisine
tabi olanlar artm›fl, bu tabi olanlar›n deste¤iyle
de çevresindeki kabilelerle savaflarak onlar› ida-
resi alt›na alm›flt›r. Böylece Tayciutlar, Tatarlar,
Naymanlar, Merkitler, Kerayitler ve di¤er kabile-
leri hâkimiyeti alt›na alarak sonunda 1206 y›l›n-
da düzenlenen kurultayda bütün Türk ve Mo¤ol
kabilelerin lideri seçilmifl ve imparatorlu¤unu
kurmufltur.

Mo¤ollarda devlet yönetimini aç›klamak.

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda en yüksek otorite ka-
¤and›. Kurultayda seçilen ka¤an her zaman için
Cengiz neslinden olmak zorundayd›. Ülke hane-
dan›n ortak mal›yd›. Ka¤an›n han›m› da devlet
yönetiminde etkin olup hükümdar olmad›¤›nda
ya da öldü¤ünde naiplik vazifesi üstlenebilirdi.
Merkezin d›fl›ndaki flehirler genellikle yerel Müs-
lüman aileler taraf›ndan idare edildi, huzur ve
sükûnet bozulmad›¤› ve vergilerini düzenli öde-
di¤i sürece Mo¤ol yönetimi flehirlere kar›flmad›.

Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl neden-

lerini kavramak.

Harezmflahlar ‹mparatorlu¤u uzun müddet, Bü-
yük Selçuklu ‹mparatorlu¤u’na tabi olarak var
olmufl, son dönemlerine do¤ru ba¤›ms›zl›¤›n›
kazan›p f›rsatlar› de¤erlendirerek çok k›sa süre-
de büyümüfltür. Bu büyüme kontrolsüz ve haz-
medilerek gerçeklefltirilmedi¤inden karfl›lafl›lan
ilk önemli s›k›nt›l› durumda (Mo¤ol istilas›) im-
paratorluk da¤›lman›n efli¤ine gelmifl ve sonun-
da y›k›lm›flt›r.

Ça¤atay Hanl›¤›’n›n bir devlet olarak kurulu-

flundan itibaren karfl›laflt›¤› temel sorunlar› de-

¤erlendirmek.

Ça¤atay Hanl›¤› yerleflik nüfusun yo¤un oldu¤u
bir bölgede kurulmufltur. Hanl›¤›n esas unsuru
göçebe geleneklerine sahip oldu¤undan bu du-
rum s›k›nt›lara neden olmufltur. Yine halk›n›n
büyük oranda Türk ve Müslüman oluflu, Cengiz
yasas›na s›k› s›k›ya ba¤l› yönetici kadro ile an-
laflmazl›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufl-
tur. Ça¤atayl› hanlar›n kendi kurultaylar›nda se-
çilmeyip ka¤an taraf›ndan atanmas› ba¤›ms›z
bir siyasi yap› olma aç›s›ndan hanl›¤› s›k›nt›ya
düflürmüfltür.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Bat› Türkistan flehirlerinden
biridir?

a. Semerkand
b. Yarkend
c. Kaflgar
d. Üçturfan
d. Urumçi

2. Cengiz 1206 kurultay›nda ka¤an ilan edilmeden ön-
ce savaflmad›¤› topluluk afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tayciutlar
b. Naymanlar
c. Kara-Hitaylar
d. Merkitler
e. Kerayitler

3. Afla¤›dakilerden hangisi Cengiz Ka¤an’›n Harezm-
flahlar ülkesini istila nedenlerinden biridir?

a. Nayman Küçlüg’ün ittifak önerisi
b. Tangutlar›n Cengiz’i yönlendirmesi
c. Otrar Hadisesi
d. Harezmflahlar›n Mo¤ollar üzerine sefer düzen-

lemesi
e. Selçuklu Devleti’nin Harezmflahlara yard›m

etmesi

4. “Kubilay Han zaman›nda bir Tibet kültürü hayran-
l›¤› vard›. Fakat Mo¤ol prensleri Tibetçeyi bilmiyorlar-
d›. ‹mparator bu sebeple Tibetçe eserleri kendi diline,
yani Uygurcaya tercüme edilmesini emretti. Tercüme-
ler bittikten sonra da bas›larak prenslere da¤›t›lmas›n›
emretti.”
Bahaddin Ögel’in Çingiz Han’›n Türk Müflavirleri adl›
eserinden al›nan yukar›daki metne dayanarak afla¤›da-
ki yarg›lardan hangisine ulafl›labilir?

a. Mo¤ol prenslerine zorla Tibet kültür eserleri
okutuluyordu.

b. Mo¤ol saray›n›n kültür dili Uygurcad›r.
c. Kubilay Han okumay› sevmese de okuyanlara

sayg› duyard›.
d. Mo¤ollar savaflmaktan ilimle u¤raflmaya çok az

vakit ay›rm›fllard›r.
e. Kubilay Han’›n ilim sevgisi dedesi Cengiz Ka-

¤an’dan gelmektedir.

5. Pax Mongolica nedir?
a. Mo¤ollar›n posta teflkilat›
b. Mo¤ol kanunlar›
c. Mo¤ol bar›fl›
d. Mo¤ol fetihleri
e. Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nun Cengiz’in dört o¤lu

aras›nda taksimi

6. Selçuklular›n, Harzemflahlar›n bafllar›na buyruk ha-
karet eden yöneticilerini ortadan kald›r›p bölgeyi do¤ru-
dan kendi idarelerine almamalar› Harezmflahlar›n afla¤›-
daki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktad›r?

a. Selçuklu Devleti’nin kuzeydo¤u s›n›rlar›n› koru-
yor olmalar›

b. Mo¤ollar ile arada tampon bölge olmalar›
c. Çin’in sald›r›lar›n› önlemeleri
d. Do¤u ülkeleriyle ticareti gelifltirici siyaset takip

etmeleri
e. Harezm’de zengin bir tar›m kültürü meydana

getirmeleri

7. Harezmflahlar›n k›sa sürede y›k›lmas›nda afla¤›daki-
lerden hangisinin etkili oldu¤u söylenemez?

a. Mo¤ol istilas›
b. Abbbasiler karfl›s›nda al›nan yenilgi
c. Ordunun ücretli askerlerden oluflmas›
d. Muhammed Harezmflah’›n genç yaflta hüküm-

dar olmas›
e. Terken Hatun’un nüfuzu

8. Afla¤›dakilerden hangisi Ça¤atay han› Algu zama-
n›ndaki geliflmelerden biri de¤ildir?

a. Hanl›k merkezinin Semerkand’a tafl›nmas›
b. fiehirlerin gelirlerinin kendi hazinesine aktarma-

y› baflarmas›
c. Kaybedilen hanl›k topraklar›n›n geri al›nmas›
d. Afganistan üzerine sefer düzenlemesi
e. ‹lhanl› Devleti aleyhine genifllemesi

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi Ça¤atay Hanl›¤›’n›n y›k›l›fl›-
nda etkili faktörlerden biridir?

a. Kabilelerin hanl›k içinde nüfuz kazanmas›
b. Çin istilas›
c. Harezmflahlarla düflülen ihtilaf
d. Mo¤ol istilas›
e. Selçuklu Devleti’nin varl›¤›

10. Mo¤ol ‹mparatorlu¤u ve ard›llar› döneminde “ulus”
terimi afla¤›dakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Posta teflkilat›n›
b. Ka¤an ile tüccarlar›n yapt›¤› antlaflmay›
c. Eyalet valisini
d. Askerî rütbeyi
e. Hanedan soyundan birine tabi halk›

Kaynaklar›m›z›n bize söyledi¤ine göre, Çinggis Han,
daha sa¤l›¤›nda, Mo¤ol Ulus ad›n› verdi¤i imparatorlu-
¤u dört o¤lu aras›nda bölüfltürmüfltü. Fethedilen yerle-
rin hanedan mülkü say›lmas›, eski Türk geleneklerin-
den al›fl›k oldu¤umuz bir yöntemdi. Türklerin tarihinde
ülüfl ad›n› verdi¤imiz bu paylafl›mda, geleneksel tarih
görüflüne göre ka¤anl›k Ögedey Han’a; ucat yani bat›-
daki uçlar›n fethi en büyük o¤ul Cöçi Han’a; yasa yani
devlet düzenini ikinci o¤ul Ça¤aday Han’a ve ailenin
mal› mülkü de, oca¤›n bekçisi en küçük o¤ul Toluy
Han’a verilmiflti. Genellikle bu ülüfl dört ayr› ulus halin-
de hatta s›n›rlar› da afla¤› yukar› belli olan toprak birim-
leri, bölgeler olarak düflünülür. Ancak olaylar›n bu fle-
kilde anlafl›lmas›na sebep bizim bak›fl aç›m›zd›r. Biz
yerleflik bir düzenden geldi¤imiz için ve s›n›rlar› belir-
gin olan toprak esas›nda düflündü¤ümüz için ve daha
sonralar› da gerçekten de “dört ulus” denilen böyle bir
paylafl›m, üleflim olmufl oldu¤u için, topraklar›n belir-
gin s›n›rlarla üleflimini ve daha do¤rusu s›n›rlar›n oluflu-
munu Çinggis Han’›n ölümüyle bafllat›r›z. Bu dönemde
Çinggis ailesi içinde aile hukuku ile devlet hukukunun
tam olarak ayr›ld›¤›n› da söylemek zordur. Bildi¤imiz
kadar› ile bütün o¤ullar›n ülüflleri vard›; ülüfller önce
halk yani ordu esas›nda idi; onun için de ulus deyimi
kullan›l›r. Ulus o dönemde hâkimiyet alt›ndaki toprak
de¤il de tabi halk anlam›na geliyordu. 

Kaynak: ‹senbike Togan, “Çinggis Han ve Mo¤ollar,”
Türkler, VIII, Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, 2002, s.
250.
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Co¤rafî Mekân Olarak Tür-
kistan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bir Lider Do¤uyor” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Harezm Seferi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’nda
Türkler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pax-Mongolica” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Harezmflahlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Harezmflahlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ça¤atay Hanl›¤›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ça¤atay Hanl›¤›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ça¤atay Hanl›¤›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Cengiz Ka¤an’›n devletini büyütmek için hedef ald›¤›
üç merkez Çin, Kara-Hitaylar ve Harezmflahlard›r.

S›ra Sizde 2

Cengiz Ka¤an’›n Do¤u Türkistan seferinin görünürdeki
sebebi Nayman Küçlüg’ün Cengiz Ka¤an’›n himayesin-
deki Almal›k bölgesi yöneticisini öldürmesidir.

S›ra Sizde 3

Cengiz Ka¤an’›n himayesindeki bir ticaret kervan›n›n
Otrar valisi taraf›ndan ya¤malanarak kervandaki tüccar-
lar›n öldürülmesi, istila hareketinin Otrar’dan bafllama-
s›nda etkin olmufltur. 

S›ra Sizde 4

Ka¤an seçiminde ç›kan s›k›nt›lar nedeniyle güvenli¤ini
garanti alt›na almak amac›yla Güyük, idare merkezini
Karakurum’dan tafl›m›flt›r.

S›ra Sizde 5

Cengiz Ka¤an ve soyundan gelenler imparatorlukta tek
yönetici aile olarak kabul edilmifl, yaklafl›k XIX. yüzy›-
l›n bafl›na kadar onun soyundan olmayan biri Orta As-
ya’da kurulan devletlerde iktidara gelememifltir. Timur
gibi güçlü liderler dahi kendilerini ka¤an ilan etmekten
çekinmifller, yanlar›nda kukla da olsa Cengiz Ka¤an so-
yundan birini bulundurmak zorunda hissetmifllerdir.
Kaynaklarda bu durum hanbazî (han oyunculu¤u) ola-
rak ifade edilmifltir.

S›ra Sizde 6 

Onlar›n vazifesi vergi ve asker toplamak, yerel memur-
lar ile soylular aras›nda ortaya ç›kan anlaflmazl›klar›
çözmekti.

S›ra Sizde 7

Göçebeler hayvanlar›n etinin yan› s›ra, süt (içecek),
yün ve deri (elbise) ile d›flk›s›ndan (›s›nma) da yarar-
lanm›fllard›r. Ayr›ca onlar› ulafl›m amaçl› de¤erlendir-
dikleri gibi de¤iflim arac› olarak da kullanarak yerleflik
topluluklar ile ticaret yapm›fllard›r.

S›ra Sizde 8

Algu Han, devlet merkezini Do¤u Türkistan’dan Mâve-
râünnehr’e tafl›m›fl, baflkentini de Semerkand yapm›flt›r.
Genel vali de art›k ka¤ana de¤il, Algu Han’a ba¤l› ola-
rak hizmet edecek ve flehirlerin gelirleri ka¤anl›k hazi-
nesine de¤il, Ça¤atay Hanl›¤› hazinesine aktar›lacakt›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Alt›n Orda Devleti’nin kurulufl ve geliflme sürecini de¤erlendirebilecek;
Alt›n Orda’n›n flehircilik, ticaret ve ilim alanlar›ndaki geliflmelerini aç›klaya-
bilecek;
Kazan Hanl›¤›’n›n (1437-1552) Türk tarihindeki yerini tan›mlayabilecek;
Astrahan Hanl›¤›’n›n (1466-1556) tarihî sürecini de¤erlendirebilecek;
Kas›m Hanl›¤›’n›n (1455-1681) tarihî rolünü aç›klayabilecek;
Sibir Hanl›¤›’n›n (1468-1607) bölgedeki rolünü de¤erlendirebileceksiniz.

‹çindekiler

• Alt›n Orda
• Tatarlar
• Kazan Hanl›¤›
• Kas›m Hanl›¤›
• Berke Han

• Astrahan Hanl›¤›
• Özbek Han
• Saray
• Toktam›fl Han

Anahtar Kavramlar
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Orta Asya Türk
Tarihi

Alt›n Orda ve
Ard›l› Hanl›klar

• ALTIN ORDA DEVLET‹
• ALTIN ORDA’DA TEfiK‹LAT VE

UYGARLIK
• KAZAN HANLI⁄I (1437-1552)
• ASTRAHAN HANLI⁄I (1466-1556)
• KASIM HANLI⁄I (1455-1681) 
• S‹B‹R HANLI⁄I (1468-1607)
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ALTIN ORDA DEVLET‹
Cengiz Han (1206-1227) daha hayattayken, fethetti¤i topraklar› Mo¤ol gelenekleri-
ne göre kendi o¤ullar› aras›nda paylaflt›rm›flt›. Mükemmel kumandanl›¤› ve tecrü-
beli devlet adaml›¤› ile kendisini ispatlayan o¤lu Cuci (öl. 1227)’ye Altay Da¤lar›
ve Bat› Sibirya’dan bafllayarak ‹dil-Ural bölgesi ve ötesi verilmifltir. Bunlara ilâve-
ten Cuci Han’a bat›da “Mo¤ol atlar›n›n basabilece¤i her yer”i fethetme hakk› da ta-
n›nm›flt›r. Böylece Deflt-i K›pçak olarak da bilinen bu co¤rafyada Cuci Ulusunun
temelleri at›lm›flt›r. Fakat Cuci Ulusu’nun büyümesi ve tabii s›n›rlara eriflmesi Cu-
ci’nin o¤lu Batu Han (1227-1255/56) zaman›nda gerçeklefltirilen ikinci K›pçak se-
ferinin neticesinde mümkün olmufltur. ‹kinci K›pçak Seferi (1229-1242), yeni te-
flekkül olan Cuci Ulusu’na Volga Nehri ile Karpat Da¤lar› ve Tuna Nehri’nin a¤z›-
na kadar uzanan Bat› Deflt-i K›pçak bozk›rlar›n› açt›¤› için Batu, Alt›n Orda’n›n ilk
han› olarak kabul edilmektedir. Yap›lan seferler sonucunda, 1236 y›l›nda ‹dil Bul-
gar Devleti, 1237-1238 y›llar›nda Rus knezlikleri hâkimiyet alt›na al›nm›flt›r. 1240
y›l›nda Kiyev fethedilmifl ve bat›ya yani Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, S›rbis-
tan ve Bulgaristan üzerine sefer yap›lm›flt›r. Avrupal›lar, bafllar›na gelebilecek olay-
lar›n korkusunu yaflarken, Batu Han aniden ordusunu geri çevirmifl, çünkü bafl-
kent Karakurum’da Ödegey Ka¤an vefat etmiflti. Neticede Batu Han’›n seferleri so-
nucunda Deflt-i K›pçak, Hârezm, Kuzey Kafkaslar, K›r›m ve ‹dil Bulgar Devleti’nin
topraklar›nda Alt›n Orda Devleti kurulmufltur.

Batu Han’›n seferlerinin sonucunda kurulan bu devlet, asl›nda çok daha sonra-
s›nda “Alt›n Orda” olarak adland›r›lacakt›r. Devletin temellerinin Cuci Han taraf›n-
dan at›lm›fl olmas›ndan dolay› Do¤u kaynaklar›nda bu devlet Cuci Ulusu olarak
geçiyordu. Ele geçirilen bölgedeki nüfusun ço¤unu göçebe K›pçaklar oluflturdu¤u
için bu bölgeye Deflt-i K›pçak, yani “K›pçak Bozk›r›” da deniliyordu. Ancak 1290’lar-
da Orda ad› ortaya ç›km›flt›r ki, bu kelime Cuci Ulusu’nun sonuna kadar kullan›l-
m›fl, hatta daha sonra da devam etmifltir. “Alt›n Orda” tâbiri ise ancak Batu’nun
kurmufl oldu¤u devletin “izinin bile kalmad›¤›” dönemde kullan›lmaya bafllanm›fl-
t›r. ‹lk defa bu tâbire 1564 y›l› civar›nda yaz›lm›fl olan Kazan Kroni¤i’nde rastlan-
maktad›r. Bu tâbirin ortaya ç›kmas› alt›n ve k›ymetli kumafllarla süslü olan han›n
karargâh›yla ilgilidir. XIV. yüzy›l seyyah› ‹bn Battûta, han›n karargâh›n› flöyle an-
latmaktad›r: “Özbek Han, süslenmifl ola¤anüstü bir alt›n ota¤da oturur. Ota¤, alt›n
yapraklarla kapl› a¤aç çubuklar›ndan yap›lm›flt›r. Ortas›nda ayaklar› gümüfl, üstü
de¤erli tafllarla süslü bir taht mevcuttu.”

Alt›n Orda ve Ard›l›
Hanl›klar

Ulus, bütün boy ve halklar›n
birleflmelerinden meydana
gelir ve devlet, hükümdarl›k,
imparatorluk anlamlar›n›
tafl›maktad›r. 

Cengiz Han, ölmeden önce
ülkesini o¤ullar› aras›nda
paylaflt›rm›fl, Deflt-i K›pçak
denilen kuzey bozk›rlar›n›
o¤lu Cuci’ye vermiflti.
Cuci’nin o¤lu Batu Han ise
‹dil Bulgarlar› ve K›pçak
Türklerini hâkimiyeti alt›na
alarak Alt›n Orda Devleti’ni
kurmufltur.

Orda ya da ordu kelimesi
Türk ve Mo¤ol dillerinde ayn›
manaya gelmekte ve bu
dillerin sözlüklerinde ezelden
beri mevcut olup,
bafllang›çta “yurt”, “han
yurdu”, “saray yurdu”
anlam›na gelmekteydi. Daha
sonra bu kelime “askerî
birlik”, “saray”, “maiyet”,
“ordugâh”, “keçe
çad›r›ndaki aile”, “tan›nm›fl
kiflilerin han›mlar›n›n
kald›klar› yer” gibi anlamlar
kazanm›flt›r. Mahmud
Kaflgarî, “ordu” sözünün,
melik kasabas›, yani imamet
(devlet idaresi) beldesi
anlam›na geldi¤ini aç›klar.
Kasaba kelimesi de melik
kasr›na ve flehrine verilen ad
olmaktan ötürü, memleketin
baflkentine iflaret ederdi.
Aslen “ordu”, hükümdar›n
çad›r›n›n veya köflkünün
bulundu¤u müstahkem bir
kaleden ibaret idi ve
kaplad›¤› alan pek büyük
olamazd›.



Her ne kadar Alt›n Orda Devleti, bölgeye d›flar›dan gelen Mo¤ollar taraf›ndan
kurulsa da, bölgeye gelen Mo¤ollar›n say›s› fazla de¤ildi. Bu durum karfl›s›nda da
iflgal olunan memleketlerin (K›pçak Bozk›rlar›n›n) Mo¤ollaflmas›ndan söz etmek
mümkün de¤ildir. Buradaki esas kitleyi K›pçaklarla di¤er Türk boylar› oluflturdu-
¤undan dolay›, buraya gelen Mo¤ollar çok k›sa süre içerisinde asimile olmufllard›r.
Berke Han döneminde ‹slamiyet’in kabulü ve Özbek Han zaman›nda bütün ülke-
ye yay›lmas› ile Alt›n Orda, Türk ‹slam Devleti hâline gelmifltir.

Alt›n Orda Devleti, tarih boyunca hangi adlarla zikredilmifltir?

Cuci Han’›n ölümünden sonra Cengiz Han, Deflt-i K›pçak ülkesini torunlar› Ba-
tu ile Orda Han aras›nda taksim etmifltir. Türk devlet teflkilat›ndaki iki bölümlü
devlet idaresi temelinde yap›lan bu taksimata göre, daha sonra fethedilecek Sa¤
Kol illeri, Volga boyu illeri ile birlikte Batu Han’a, Sol Kol illeri ile S›rderya boyun-
daki iller Orda Han’a verilmifltir. Cengiz Han, Batu’ya hâkimiyet alameti olarak Al-
t›n Busa¤al› Ak Orda’y› kurdurdu¤u için onun soyundan gelenler Ak Orda Hane-
dan› olarak an›lm›fllard›r. Bu hanedan›n hâkimiyet devresi de 1227 y›l›ndan Batu
ailesinin sonuncusu Berdibek Han’›n (1357-1360) ölümüne kadar 133 y›l sürmüfl-
tür. Orda Han neslinden gelenler Gök Orda hanedanl›¤›n› teflkil etmifller ve Batu
Han sülalesinden gelenlere ba¤l› kalm›fllard›r. 

1255/56 y›l›nda ölen Batu Han’dan sonra tahta s›ras›yla o¤ullar› Sartak ve
Ulakçi ç›km›flt›r. Ancak onlar›n hâkimiyeti uzun sürmemifl ve tahta Batu Han’›n
küçük kardefli Berke ç›km›flt›r. ‹slamiyet’i kabul eden ilk Alt›n Orda han› olan Ber-
ke’nin hâkimiyeti ‹lhanl›larla mücadele ile geçmifltir. ‹ki kardefl ülkenin s›n›rlar›-
n›n kurulufl aflamalar›nda kesin belli olmamas›, taraflar›n co¤rafî, stratejik ve ikti-
sadî önem arz eden Azerbaycan ve Gürcistan topraklar›n› paylaflamamalar›, Mem-
lûk Devleti’nin Alt›n Orda hanlar›n› düflmanlar› ‹lhanl›lara karfl› devaml› k›flk›rt-
malar› gibi nedenler, Alt›n Orda-‹lhanl› mücadelesinin sadece Berke döneminde
de¤il, ‹lhanl›lar›n y›k›l›fl›na kadar devam etmesine neden olmufltur. Ancak Berke
Han, ‹lhanl›lara karfl› Alt›n Orda topraklar›n› korumay› baflarsa da, onlara karfl› bir
üstünlük sa¤layamam›flt›r. Berke Han dönemi önemli geliflmelerden biri de ko-
mutanlar›ndan Nogay Mirza’n›n Bizans üzerine baflar›l› bir sefer düzenlemesidir
(1261).

Berke Han döneminde Rus knezlikleri üzerindeki hâkimiyet artm›fl ve Rus top-
raklar› da dâhil olmak üzere ele geçirilen bütün topraklarda toplanacak vergileri
düzene oturtmak, acemi askerlerden birlikler sa¤lamak, ayr›ca yetenekli zanaatkâr
ve ustalar› belirleyerek devlet teflkilât›nda görevlendirmek üzere nüfus say›m› ya-
p›lm›flt›r. Vergilerin toplanmas›n› sa¤lamak için Alt›n Orda’n›n hâkim oldu¤u bü-
tün topraklarda darugal›k ad› verilen yeni bir teflkilat kurulmufl ve bu teflkilat›n ba-
fl›na darugalar getirilmifltir. 
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Berke Han zaman›n›n önemli
bir k›sm› ‹ran Mo¤ollar›n›n
(‹lhanl›lar›n) kurucusu
Hülagû Han ile uzun süren
savafllarla geçti. Azerbaycan
ve Gürcistan sahalar›
üzerindeki mücadeleler
sonuçsuz kald›. Berke Han
döneminde Bizans üzerine
baflar›l› bir sefer
düzenlenmifl (1261), Rus
knezlikleri (beylikleri)
üzerindeki hâkimiyet artm›fl,
nüfus say›m› yap›lm›fl, etkili
bir vergi toplama sistemi
(darugal›k) gelifltirilmifltir.
Onun zaman›nda Alt›n Orda,
bölgenin en güçlü
devletlerinden biri olmufltur.

Daruga, Mo¤ol idari
gelene¤inde en önemli ve
yayg›n memuriyetler
aras›nda yer almakta,
fethedilen bölgelere tayin
edilen sivil ve askerî ifllerle
u¤raflmaktayd›. Vergilerin
toplanmas› ve asayiflin
muhafazas›ndan darugalar
sorumluydu. ‹darî ifllere pek
kar›flmasalar da darugalar
Rus knezlerini kontrol
alt›nda tutmufllard›r. Yine
nüfus say›m›, ele geçirilen
bölgelerdeki halktan birlik
oluflturma, posta ifllerini
düzenleme ve toplanan
vergiyi Han’a götürme de
darugalar›n görevleri
aras›ndayd›. Darugalar›n
emrinde birer askerî birlik
bulunuyordu. Rus knezleri
itaat etmez, vergiyi ödemez
ya da Han’›n emrine uymaz
ise, darugalar icra organ›
olarak birli¤i ile birlikte
flehre girme ve knez ile halk›
cezaland›rma yetkisine
sahipti.

Alt›n Orda Devleti’nin esas
kitlesini K›pçaklar ve di¤er
Türk boylar› oluflturuyordu;
Mo¤ollar say›ca azd› ve
zamanla asimile olarak
Türklefltiler. 1257’de tahta
geçen Berke Han ‹slam’› kabul
etti; Özbek Han zaman›nda
(1312-1340) ise Müslümanl›k
tamamen yerleflti. Böylece,
Alt›n Orda’n›n ‹slamlaflmas›
süreci bafllam›fl oldu.



Berke Han zaman›nda Alt›n Orda, bölgenin en güçlü devletlerinden biri hâline
gelse de Büyük Mo¤ol Han›’na, yani Mo¤olistan’a olan ba¤l›l›k hâlâ devam ediyor-
du. Ancak ondan sonra tahta ç›kan ye¤eni Mengü Timur (1266-1282) Alt›n Orda’y›
tamamen müstakil bir devlet hâline getirmeyi baflarm›fl ve kendi ad›na para bast›r-
m›flt›r. Mengü Timur da aynen Berke gibi bir taraftan ‹lhanl›larla mücadele etmifl,
di¤er taraftan da Rus knezlikleri ile yak›ndan ilgilenmifl ve bir nüfus say›m› daha
yapt›rm›flt›r.

Mengü Timur’dan sonra ise Tuda Mengü (1282-1287) ve Tula Buka (1287-1291)
gibi hanlar hâkimiyet sürmüfllerdir. Mengü Timur’un kardefli olan Tuda Mengü,
Ötemifl Hac›’ya göre, ak›ls›z, deli biriydi. Nitekim ‹slamiyet’i kabul ettikten sonra
memleket ifllerine bakmaktan vazgeçmifl; dervifller ve fleyhlerle arkadafl olmufl ve
Tula Buka için tahttan feragat etmifltir. Bu dönemlerde Alt›n Orda’da arkalar›na ka-
bilelerinin deste¤ini alan emirlerin rolü artm›fl ve bunlar adeta hâkimiyete ortak ol-
maya bafllam›fllard›r. Cengiz Han soyundan gelmediklerinden dolay› han olama-
malar›na ra¤men bu emirler, özellikle zay›f hanlar›n iktidarda bulunduklar› ve taht
kavgalar›n›n k›z›flt›¤› dönemlerde sahneye ç›k›yor ve güçlerini sergiliyordu. Bu
emirlerden ilki, Mang›t kabilesinden Nogay Mirza olmufltur. Daha Berke zaman›n-
da güçlenmeye bafllayan Nogay, sadece iç politikada de¤il, Bizans ve Ruslarla mü-
nasebetler gibi d›fl meselelerde dahi hanlardan ba¤›ms›z hareket etmifltir. Örne¤in
Bulgar Knezli¤i’nin Alt›n Orda’n›n vassal› hâline gelmesi de Nogay sayesinde
mümkün olmufltur. 
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Harita 6.1

Mo¤ol seferleri ve
çekilmeleri

Kaynak: R.
Marshall, Do¤udan
Yükselen Güç:
Mo¤ollar, ‹stanbul,
1996.

Berke’den sonra Alt›n Orda
taht›na geçen Mengü Timur
(1266-82) son zamanlar›nda
Büyük Han’la ilgisini keserek
tamamen ba¤›ms›z hâle
geldi ve kendi ad›na para
bast›rd›. 



Her geçen gün gücü artan Nogay Mirza, Tula Buka’n›n taht›n› kaybetmesinde
ve Mengü-Timur’un o¤lu Tokta’n›n tahta ç›kmas›nda da önemli rol oynam›flt›r. An-
cak Tokta Han (1291-1313), önceki hanlarla k›yasla çok daha güçlüydü ve taht›n›
Nogay’la paylaflmaya hiç niyeti yoktu. Bundan dolay› tahta ç›kt›ktan çok geçme-
den Nogay’dan kurtulmufl ve gerek iç meseleler, gerekse de d›fl meselelerle bizzat
kendisi ilgilenmifltir. ‹lhanl› hükümdarlar› Gazan ve Olcaytu hanlarla Azerbaycan
için “mücadele”yi devam ettirdi¤i gibi, kendisinden önce biraz da olsa zay›flayan
Rus knezliklerinin “ba¤l›l›¤›n›” da yeniden sa¤lam›flt›r.

Tokta Han, ölümünden önce o¤lu ‹lbasar’› rakipsiz veliaht yapabilmek için Ba-
tu (Say›n) Han evlâd›ndan herkesi öldürtmüfltür. Fakat ‹lbasar kendisinden önce
ölünce Say›n Han ailesinin sona erme tehlikesi ortaya ç›km›flt›. Ancak Tokta’n›n öl-
dürttü¤ü kardefli Tu¤rulca’n›n öldürülmesi s›ras›nda gebe olan Gelin Beyalun, k›-
sa bir müddet sonra do¤an o¤luna Özbek ad›n› vermifl ve onu ölümden kurtara-
bilmek için Kabartay ülkesinde yak›n› olan ‹nal Be¤’in yan›na göndermiflti. ‹lba-
sar’›n ölümünden sonra bu durumdan haberdar olan Tokta Han, yak›n emirlerini,
derhal flehzadeyi getirmek üzere vazifelendirmifltir. Beyler Özbek Han’› al›p dön-
dükleri zaman Tokta Han ölmüfl ve Özbek de 14 yafl›ndayken tahta ç›km›flt›r. Öz-
bek Han gençken tahta ç›ksa da onun döneminde Alt›n Orda, ad›na yak›fl›r bir fle-
kilde “alt›n dönemi”ni yaflam›flt›r. Onun zaman›nda bütün ülkede ‹slamiyet yay›l-
m›fl, ülkede imar iflleri h›z kazanm›fl, flehirlerde cami ve medreseler infla edilmifltir. 

Özbek Han’dan sonra büyük o¤lu Tinibek Han k›sa bir süre (1341-1342) hü-
küm sürdükten sonra tahta Canibek Han (1342-1357) ç›km›flt›r. Canibek Han za-
man›ndaki en önemli geliflme ise yaklafl›k bir as›r süren ‹lhanl›larla mücadelenin
Alt›n Orda’n›n galibiyetiyle sonuçlanmas› ve Azerbaycan’›n ele geçirilmesiydi. An-
cak çok geçmeden emirlerden Kangl› Tulubay’›n k›flk›rtmas›yla Berdibek, babas›-
n› öldürmüfl ve kendisi tahta ç›km›flt›r. Bununla da yetinmeyip Berdibek, Emir Tu-
lubay’›n tavsiyesi üzerine 12 kardeflini de öldürmüfltür. Ayr›ca Berdibek’in takip et-
ti¤i politika ülkede hoflnutsuzluklara yol açm›fl ve daha kendisi hayattayken ken-
disine karfl› yedi han rakip olarak ortaya ç›km›flt›r. Kendisinden sonra tahta ç›kar-
mak istedi¤i o¤lunun kendisinden önce ölmesiyle han kendisini içkiye vermifl ve
bu düflkünlü¤ü yüzünden üç y›ll›k saltanattan sonra vefat etmifltir. Böylece Batu
(Say›n) Han sülalesi sona ermifltir.

Berdibek Han’›n ölümünden sonra Alt›n Orda Devleti’nde yaklafl›k 20 y›l süre-
cek olan kar›fl›kl›klar devri bafllam›flt›r. Yirmiden fazla han›n tahta ç›kt›¤› bu devir-
de hanlar›n otoritesi yok denecek seviyeye inmifl; bu da Rus knezlikleri de dâhil
olmak üzere bütün itaatindeki uluslar üzerindeki hâkimiyeti etkilemifltir. Bu döne-
min önemli özelliklerinden biri de yine bundan yaklafl›k bir as›r öncesinde oldu-
¤u gibi güçlü bir emirin (Mamay Mirza) Alt›n Orda tarihinde önemli rol oynama-
s›d›r. Mamay Mirza’n›n 1380’de meydana gelen Kulikovskaya Muharebesi’nde
Dmitriy Donskoy komutas›ndaki birleflik Rus ordusuna ma¤lup olmas› ise Alt›n
Orda-Rus münasebetlerindeki dengeleri alt üst etmifltir. Her ne kadar Cuci Han’›n
o¤lu Tokay-Timur’un neslinden gelen Toktam›fl Han’›n (1379-1397) tahta ç›kmas›
ve Alt›n Orda’da birli¤i tekrar sa¤lamas›yla Rus knezlikleri tekrar itaat alt›na al›n-
salar da Ruslar, kendi aralar›nda birlik olduklar› zaman Alt›n Orda’y› yenebilecek-
lerini anlam›fllard›.

1382’de Toktam›fl, Ruslar› bozguna u¤ratsa ve Hârezm ile Azerbaycan hariç, ev-
velce Alt›n Orda Hanl›¤›’na ba¤l› olan topraklardan hepsini tekrar Alt›n Orda s›n›r-
lar› içerisine dâhil etse de, tahta ç›kmas›na yard›m eden Aksak Timur’la mücadele-

108 Orta Asya Türk  Tar ih i

XIII. asr›n sonlar›na do¤ru,
tahta geçen hanlar›n zay›f
idaresi yüzünden merkezî
otorite zay›flam›fl, bunun
sonucunda baz› kabilelerin
deste¤ini alan emirler güç
kazanm›flt›r. Bunlar içinde
en tan›nm›fl› olan Nogay
Mirza, neredeyse hâkimiyete
ortak olarak ülkenin iç ve d›fl
siyasetinde önemli roller
oynam›flt›r. Daha güçlü bir
han olan Tokta tahta
geçtikten bir süre sonra
(1291-1313) Nogay Mirza’y›
bertaraf ederek ülke
idaresini tamamen ele
alm›flt›r. 

Alt›n Orda’n›n güçlü
hükümdarlar›ndan biri de
Canibek Han’d›r. Onun
zaman›nda ‹lhanl›larla
yap›lan mücadele
kazan›lm›fl ve Azerbaycan
ele geçirilmifltir. Ancak,
Canibek’in 1257 y›l›nda
ölümünden sonra ortaya
ç›kan taht kavgalar› ve
kar›fl›kl›klar devletin
zay›flamas›na sebep
olmufltur. 1380 y›l›nda
Ruslar›n Mamay Mirza’y›
ma¤lup etmeleri üzerine
devlet büyük bir darbe
alm›flt›r.



ye giriflmifl ve ona önce 1391’de Kundurça’da, 1395’te de Terek muharebesinde
ma¤lup olmufltur. Vaktiyle Nogay ve Mamay’›n yapt›¤› gibi, Alt›n Orda’daki kar›-
fl›kl›k döneminden yararlanarak tarih sahnesine ç›kan Mang›t kabilesinden Emir
Edigey de Toktam›fl’› ma¤lup edince Toktam›fl, hayat›n›n geri kalan›n› Deflt-i K›p-
çak’›n çöllerinde geçirmek zorunda kalm›flt›r.

Edigey Mirza, Toktam›fl Han’dan sonra Cengiz soyundan gelenleri tahta ç›kar-
tarak ülkeye hâkim olmufl, askerî ve siyasi bak›mlardan ülkeyi geçici de olsa bir is-
tikrara kavuflturmufltur. Edigey 1408 y›l›nda Moskova’ya karfl› baflar›l› bir sefer bi-
le düzenlemifltir. Edigey’in ölmesiyle Alt›n Orda, parçalanma dönemine girmifltir.
Bunun sebebi olarak sadece Timur’un seferlerini ileri sürmek yanl›fl olur. Toktam›fl
Han’dan önce yaflanan fetret devirleri, emirlerin hanlara karfl› isyan ederek itaat et-
memeleri, 1380 y›l›nda Ruslara karfl› al›nan ma¤lubiyet ve Rusya’n›n her geçen gün
güç kazanmas› gibi sebepler de Alt›n Orda Devleti’ni parçalanma sürecine itmifltir. 

Alt›n Orda Devleti hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi ‹lyas Kamalov’un Alt›n Orda ve Rusya (‹stan-
bul, 2009) adl› eserinde bulabilirsiniz.

Alt›n Orda’n›n parçalanmas›yla yeni uluslar meydan ç›km›flt›r. Bu uluslardan ilki
olan Nogay Ordas›, Yay›k Nehri’nin havzas›nda kurulmufltur. Nogaylar›n do¤usun-
da, Kazakistan topraklar›nda Özbek ve Kazak (K›rg›z) ordalar› meydana gelmifltir.
Ayn› flekilde Bat› Cuci Ulusu’nda da parçalanmalar olmufl ve Kazan, K›r›m, Kas›m
ve Astrahan hanl›klar› kurulmufltur. K›r›m Hanl›¤›, neredeyse kuruluflundan hemen
sonra Osmanl› Devleti’nin hâkimiyetine girmifl ve bu sayede di¤er hanl›klara k›yas-
la daha uzun ömürlü olmufltur. Di¤er taraftan Alt›n Orda parçalansa da, Saray mer-
kezli Alt›n Orda, varl›¤›n› Büyük Orda olarak 1502 y›l›na kadar devam ettirmifltir.

‹ki kardefl ulus olan Alt›n Orda ile ‹lhanl›lar aras›ndaki savafllar›n sebebi neydi?
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Cuci’nin neslinden gelen
Toktam›fl Han (1379-91)
Alt›n Orda birli¤ini yeniden
kurmay› baflard›. 1382’de
Ruslar› ma¤lup ederek
knezlikleri tekrar itaat alt›na
ald›. Harezm ve Azerbaycan
d›fl›ndaki Alt›n Orda
topraklar›n› tekrar ele
geçirdi. Ancak, Emir Timur
ile girdi¤i mücadelede
birçok yenilgiye u¤rad› ve
hayat›n›n sonunu K›pçak
bozk›rlar›nda geçirmek
zorunda kald›. Yerine geçen
Edigey Mirza ülkeye hâkim
olarak geçici bir istikrar
sa¤lad› ise de, onun
ölümüyle Alt›n Orda Devleti
parçalanma sürecine girdi.

Harita 6.2

Cengiz
Devleti’nin ard›l›
olan hanl›klar

Kaynak: R.
Marshall,
Do¤udan
Yükselen Güç:
Mo¤ollar,
‹stanbul, 1996.
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ALTIN ORDA’DA TEfiK‹LAT VE UYGARLIK

Teflkilat
Alt›n Orda sa¤ (Ak Orda/Batu Han Hanedanl›¤›) ve sol (Gök Orda/Orda Han Ha-
nedanl›¤›) olmak üzere iki kola ayr›lm›flt›. Ak Orda, devleti temsil ederken, Gök
Orda bölümü de ayr› bir devlet olmay›p devletin afla¤› idari kanad›n› oluflturuyor-
du. Her iki kanad›n da bafl›nda Cengizo¤ullar› bulunuyordu. Devletin bafl›ndaki
hükümdar, “han” unvan›n› tafl›rken, han›m›n›n unvan› “hatun” fleklindeydi. Alt›n
Orda’daki en önemli devlet organ› ise kurultay idi. Han, han›n eflleri, Gök Orda
hanlar›, han o¤ullar›, kabile beylerinin (tümen beyleri ile bin beyleri) kat›ld›¤› ku-
rultaylarda han seçimi, büyük muharebelerin yap›m› ve devleti yak›ndan ilgilendi-
ren di¤er önemli konular görüflülüyordu. Tümen beyleri ile bin beyleri olan K›yat,
Kong›rat, Mang›t, fiirin, Bar›n ve Secut gibi kabilelerin beyleri (emirleri), ülke yö-
netiminde, özellikle fetret devirlerinin yafland›¤› y›llarda söz sahibi olmufllard›r.
‹dari teflkilatta önemli bir yere sahip olan vezir hüviyetindeki atal›k, yasa ve yarg›
ifllerine bakan yasa emiri ve defterdarlar (bitikçiler) da kurultaylara kat›l›yorlard›.

Alt›n Orda ordusu ise geleneksel Türk teflkilat›ndaki onlu sisteme göre düzen-
lenmifl tümenler ve binliklerden meydana geliyordu. Hanlar, kabile taksimat siste-
mini bütün Alt›n Orda Devleti için benimsemifl ve ülkeyi “yurt”lara bölmüfllerdir.
Yaylak, k›fllak, otlaklardan oluflan bu yurtlar›n gerek s›n›rlar›, gerekse de yönetici-
leri han taraf›ndan belirleniyordu. Buna göre de hanlar baflbu¤lar›n, baflbu¤lar tü-
men beylerinin, tümen beyleri bin beylerinin, bin beyleri yüz beylerinin, yüz bey-
leri de on beylerin yurtlar›n› tayin ediyorlard›. Yurt sahibi, gerekti¤i zaman yurdun
ölçülerine göre tamamen teçhiz edilmifl belirli asker say›s› gönderecek, yine yur-
dun ölçülerine göre vergi ödeyecekti. Bunun yan›nda yurtlar babadan o¤ula geçe-
bilecek flekilde ›rsî mülkiyet de¤ildi.

Alt›n Orda’da en geliflmifl müesseselerin bafl›nda yam (posta) teflkilat› gelmek-
tedir. Alt›n Orda da dâhil olmak üzere Cengiz o¤ullar›n›n hâkim oldu¤u bütün
co¤rafyada birer günlük mesafe aral›¤›nda posta istasyonlar› kurulmufl, bu istas-
yonlarda devletin resmî postac›lar› ve devletin elçileri için yedek atlar bulundurul-
mufltur. Baz› posta istasyonlar›nda yedek atlar›n yan›nda yedek posta binicilerinin
de bulundu¤u bilinmektedir. Yam (posta) istasyonlar›n›n masraflar›n› bafllang›çta
meskûn yerlerin halk› karfl›lamakla yükümlü idi. Yam teflkilat›n›n yan› s›ra daru-
gal›k teflkilat›na da önemli görevler yüklenmifltir. Bu görevlerin en önemlisi vergi
toplanmas›yd›. Alt›n Orda ve ba¤l› co¤rafyalardan öflür tertibinde olan ve hasat so-
nunda, müstahsilin elde etti¤i tah›l›n 1/10 oran›nda al›nan kalan, hayvan sürülerin-
den 1/100 oran›nda aynî olarak al›nan kopçur, tüccarlardan al›nan tamga, ev (ve-
ya baca) bafl›na toplanan tütün, Ruslardan al›nan dany (haraç, ç›k›fl) vergisi, yam
teflkilat›n›n masraflar›n›n karfl›lanmas› için toplanan yam (ulag), ulaklara ve seya-
hat eden devlet görevlilere ve hayvanlar›na erzak temini öngören süsün, sabanl›k,
av paras›, köprü paras›, ordu paras›, koltka (hediye) gibi vergiler toplanm›flt›r.

Darugalar›n görevleri nelerdi?

fiehircilik, Ticaret ve ‹lim
Çok genifl co¤rafyaya yay›lan Alt›n Orda Devleti’nde çok say›da flehir infla edilmifl,
seferler s›ras›nda zarar görenler de restore edilmifltir. Devletin s›n›rlar› içerisindeki
en büyük flehir ise baflkent Saray idi. Saray flehri, Batu Han taraf›ndan II. K›pçak
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Seferi dönüflünde Volga Nehri’nin sol k›y›s›ndaki bir düzlükte inflâ edilmifltir. fie-
hir, Alt›n Orda Devleti’nin ortas›nda ve büyük ticaret yolu üstünde bulundu¤undan
dolay› çok k›sa zaman içerisinde geliflmifl ve bölgenin en önemli siyasi ve ticari
merkezi durumuna gelmifltir. Berke Han’›n ‹slamiyet’i kabul etmesi ve ‹slam ülke-
leriyle iliflkiler gelifltirmeye bafllamas›yla flehirde cami, medrese, türbe, kervansa-
ray, hamam ve benzeri yap›lar infla edilmeye bafllanm›flt›r. Harezm mimarisinin et-
kisi alt›nda kalan Saray, ayn› zamanda ilim merkezi olmufltur. 75 bin nüfusu ve ya-
y›ld›¤› alanla Saray, XIV. yüzy›l›n ortalar›nda Avrupa’n›n en büyük flehirlerinden
biriydi. Saray’dan baflka kaynaklarda Bulgar, Macar, Ükek, Suvar, Bilyar, Orda-Ba-
zar, Sarayçik, Astrahan, Kefe, Kerç, Su¤dak, Harezm (Urgenç) ve Gülistan gibi bü-
yük flehirlerin ad› geçmektedir. 

Alt›n Orda hanlar› ticarete de büyük önem veriyorlard›; çünkü ticaret, onlar›n
en önemli gelir kaynaklar›n›n bafl›nda geliyordu. Ticaret yollar›n›n ve tüccarlar›n
güvenli¤ini sa¤lamak ve böylece ticaretin geliflmesini h›zland›rmak amac›yla Alt›n
Orda ve di¤er Türk-Mo¤ol devletlerinde ortak teflkilat› kurulmufltur. Tüccarlara ta-
n›nan imtiyazlar da hanlar›n ticarete verdikleri önemi göstermektedir. Nitekim Al-
t›n Orda’da tüccarlar›n seyahatleri kolaylaflt›r›l›yor, savafl zaman›nda kervanlara
cepheden geçme izni veriliyor, esir al›nan tüccarlar milliyetlerine bak›lmaks›z›n
serbest b›rak›l›yordu.

Orta Asya, ‹lhanl›lar, Memlûkler, Akdeniz, Bizans, Avrupa, Rus knezlikleri, Lit-
vanya, Cenova ve Venedik gibi ülke ve bölgelerle yap›lan ticarette Alt›n Orda’n›n
yabanc› ülkelere ihraç etti¤i mallar aras›nda kürkler, deriler, balmumu, tah›l çeflit-
leri, peynir, flarap, bal›k, at ve esirler yer almaktad›r. Alt›n Orda ihracat›n karfl›l›¤›n-
da nakit paradan ziyade mal al›yordu. Örne¤in Kefe liman›na her çeflit kumafl, ha-
l›, alt›n, ipek, iplik, getiriliyordu. Ayr›ca Çin ve ‹ran’dan porselen ve ipek, Buha-
ra’dan pamuk ve hal›, Hindistan’dan inci ve mercan gelirdi. 

Alt›n Orda flehirleri, ayn› zamanda birer ilim merkeziydiler. Arap ve Farsça kay-
naklar›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla Alt›n Orda’da astronomi, t›p, co¤rafya ve dinî
alanlarda büyük çal›flmalar yap›lm›flt›r. Tabip Abdurrahman ‹bn Nasru’l-Maus›lî
(1254-1330), Saray’da t›p baflta olmak üzere birçok ilimle u¤raflm›flt›r. Kaynaklarda
Bulgar flehrinde Mesud adl› birinin astronomi ile u¤raflt›¤›, namaz saatlerini belir-
lemeye çal›flt›¤› kaydedilmifltir. 1354’te Gülistan flehrinde Kemaleddin Türkmenî,
ünlü Harezmli ilim adam› Mahmud ‹bn Ömer el-Çagminî’nin astrolojiye dair ese-
riyle ilgili kendi yorumlar›n› kaleme alm›flt›r. Arap tarihçisi El-Ömerî kendi eserin-
de co¤rafya ilmi ile u¤raflan Harezmli tüccar Numan el-Harezmî’den bahsetmekte-
dir. ‹slam âlimlerinden Ebu er-Recai Muhtar ‹bn Mahmut ez-Zahidî ise 1259’da
yapm›fl oldu¤u çal›flmas›na Berke Han’›n unvan› olan “Nasreddin”den ötürü Risa-
le-i Nâs›riye ad›n› vermifl ve Berke Han’a takdim etmifltir. 

1310’da Rabguzî’nin kaleme ald›¤› K›sasu’l-Enbiya, 1369’da H. Katib’in yazd›¤›
Cümcüme Sultan, halk edebiyat› ürünlerinden Kisekbafl Kitab› (Destan›) gibi eser-
lerin nüshalar›, dünyan›n birçok kütüphanesinde saklanmaktad›r. Yine XIII.-XIV.
yüzy›llarda Saray’da Gülistan bi’t-Türkî ile Suheyl ve Güldürsün adl› eserlerin ya-
zar› Seyfi Sarayî, hukuk kitaplar› kaleme alan Sadreddin et-Taftazanî, meflhur fakih
el-Bazzazî yaflam›fllard›r. XIV. yüzy›lda Harezmî Muhabbetnâme, Kutb Hüsrev ü
fiirin adl› edebi eserleri kaleme alm›fllard›r. Bu eserlerin ço¤u Türkçe olarak kale-
me al›nm›flt›r. Tatar araflt›rmac›lar, söz konusu Türkçenin Uygur ve Ça¤atay lehçe-
sinden farkl› oldu¤u ve günümüz Tatarcas›na yak›n oldu¤u kanaatindedirler. Bafl-
ta M. Usmanov olmak üzere Tatar tarihçileri, bu lehçe için “Tatar Türkçesi” terimi-
ni kullanmaktad›rlar.

1116.  Ünite  -  A l t ›n  Orda ve Ard› l ›  Hanl ›k lar

Ortak: Ticaret yollar›n›n ve
tüccarlar›n güvenli¤ini
sa¤lamak ve böylece
ticaretin geliflmesini
h›zland›rmak amac›yla Alt›n
Orda ve di¤er Türk-Mo¤ol
devletlerinde ortak teflkilat›
kurulmufltur. Mo¤ollar›n
Uygurlardan benimsedikleri
bu teflkilat, bir tür ticaret
flirketi olup, devlet
hazinesinden düflük faizle
kredi alm›fl ve özellikle
büyük çapta ve uluslararas›
ticaret ile meflgul olmufltur.
Ayr›ca bu teflkilat, birçok
yükümlülük ve vergiden
muaf tutulmufl ve di¤er yerli
tüccar zümreleri içinde
ayr›cal›kl› bir yere sahip
olmufltur. Böylece ticaret,
devletin kontrolü alt›na
al›nm›fl ve desteklenmifltir.

XIII. ve XIV. yüzy›llarda Alt›n
Orda sahas›nda Türk
edebiyat› büyük bir geliflme
göstermifltir. Deflt-i K›pçak,
Azerbaycan ve Harezm’de
önemli edebî eserler ortaya
konulmufltur. Bunlar
aras›nda Kutb ad›ndaki
k›ymetli bir flairin yazd›¤›
Hüsrev ü fiirin hikayesi,
Harezmî’nin
Muhabbetnâme’si özellikle
önemlidir.



Alt›n Orda hanlar›n›n ticaret alan›ndaki siyasetlerinin özellikleri nelerdir? 

KAZAN HANLI⁄I (1437-1552)
Edigey’in ölümünden sonra Alt›n Orda’da birbirleriyle rekabet eden çok say›da
han ortaya ç›kt›. Bu hanlar›n bafl›nda Toktam›fl Han’dan sonra Edigey’in yard›m›y-
la Alt›n Orda taht›na ç›kan Timur-Kutlu¤ Han’›n (1396-1399) torunu Ulu¤ Muham-
med’i zikretmek gerekmektedir. Ancak daha 1437 y›l›nda Küçük Muhammed,
Ulu¤-Muhammed Han’a karfl› ayaklanm›fl ve Ulu¤-Muhammed’i Saray’› terketmek
zorunda b›rakm›flt›r. Ulu¤-Muhammed Han, ailesi ve ço¤u kad›n ve çocuklardan
oluflan 3 bin kifliyi yan›na alarak Tula’ya yak›n küçük bir flehir olan Belev’e yerlefl-
mifltir. Han›n amac› burada bir birlik kurarak Saray’daki taraftarlar› ve Moskova
Knezi II. Vasiliy’le de anlaflarak taht› tekrar ele geçirmekti. Fakat II. Vasiliy, kendi
s›n›r›na dayanan Ulu¤-Muhammed ve askerlerinden rahats›z olmufl ve onlardan
flehri terk etmelerini istemifltir. Ulu¤-Muhammed, bunun üzerine Afla¤› ‹dil bölge-
sine yöneldi ve burada eski Kazan flehrini ele geçirerek Kazan Hanl›¤›’n›n temel-
lerini att›. 

1445 y›l›nda Ulu¤-Muhammed’in o¤lu Mahmutek (Mahmud) babas›n› öldürmüfl
ve kendisini Kazan’da han ilan etmifltir. Onun uzun süren hâkimiyeti döneminde
(1445-1461) Kazan Hanl›¤›, devletleflme sürecini tamamlam›fl, bölge asayifl ve em-
niyete kavuflmufltur. Bundan dolay› hanl›¤›n baflkenti Kazan, bir ticaret merkezi
hâline gelerek Bulgar ve Saray’›n yerini alm›fl, ‹dil, Azak ve K›r›m’dan buraya çok
say›da ahali gelmifltir. Kazan Hanl›¤›’n›n devletleflme süreci, Mahmutek Han zama-
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n›nda tamamland›¤›ndan dolay›, baz› tarihçiler Kazan Hanl›¤›’n›n kurucusu olarak
Ulu¤-Muhammed’i de¤il de o¤lunu göstermektedirler. 

Ne yaz›k ki Kazan Hanl›¤›’n›n tarihi, taht kavgalar› ve iç sorunlarla doludur.
Hanl›¤›n devam müddeti olan 115 y›l içinde 15 han hüküm sürmüfl, bunlar›n baz›-
lar› ikifler-üçer kez tahta ç›km›fllard›r. Bütün bunlar hiç flüphesiz ülkeyi istikrars›z
ve düflmanlar›na karfl› zay›f hâle getirmifltir. Kazan Hanl›¤›’n›n flanss›zl›¤›, Alt›n Or-
da’n›n parçalanmas›yla güçlenmeye bafllayan Rus knezliklerinin Moskova etraf›n-
da birleflmeleri ve Kazan Hanl›¤› da dâhil olmak üzere komflular›na karfl› yay›lma-
c›l›k politikas› izlemeye bafllamalar›d›r. Nitekim Kazan Hanl›¤›’n›n tarihi, Ruslarla
yap›lan savafllarla geçmifltir. ‹ki ülke aras›nda toplam 14 savafl vuku bulmufltur. 

1469’da III. ‹van baflkanl›¤›ndaki Ruslar ilk kez Kazan’› kuflatm›fllard›r. Bu ku-
flatma bir sonuç vermese de Ruslar, art›k sald›r›ya geçmifllerdi. Moskova Knezli¤i
bir taraftan topraklar›n› geniflletirken, di¤er taraftan da Alt›n Orda’ya (Büyük Or-
da’ya) olan ba¤l›l›¤›n› azalt›yordu. 1462 y›l›nda Büyük Orda hanlar›n›n Rus parala-
r›ndan ad› ç›kart›l›rken, 1472 y›l›nda da III. ‹van Büyük Orda’ya vergi ödemeyi
kesmifltir. 1472 ve 1480 y›llar›nda Büyük Orda’y› ma¤lup eden Ruslar 1502’de Bü-
yük Orda’ya son vermifllerdir. 

XVI. yüzy›ldan itibaren Kazan Hanl›¤›’ndaki iktidar mücadelesi özellikle Rusla-
r›n bu mücadeleye dâhil olmalar› dolay›s›yla artm›flt›r. Ruslar›n yan› s›ra K›r›ml›lar-
la Nogaylar da bazen kendi istekleriyle bazen de Kazanl›lar›n daveti üzerine bu
mücadeleye dâhil olmufl ve böylece Kazan Hanl›¤›’ndaki taht sorunu, uluslararas›
boyut kazanm›flt›r. Asl›nda bu mücadele, Alt›n Orda miras› ve bölge hâkimiyeti
için verilen bir mücadeleydi. Tatar hanl›klar› aras›nda bir birli¤in olmamas›, s›n›r-
lar›n› geniflletme konusunda kararl› olan Ruslar›n ifline yar›yordu. Sonuç olarak,
1552 y›l›nda Kazan, Ruslar taraf›ndan ele geçirilmifltir. Kazan halk› k›l›çtan geçiril-
mifl, kad›n ve çocuklar esir edilmifl, cami ve medreseler y›k›lm›flt›r. Saraydaki bü-
tün mallara el konulurken, saray›n yan›na bugün Kafedraln›y Kilisesi olarak bili-
nen bir kilise infla edilmifltir. Böylece Alt›n Orda co¤rafyas›nda ilk kurulan Kazan
Hanl›¤› ba¤›ms›zl›¤›n› da ilk kaybeden Tatar hanl›¤› olmufltur. 

Kazan Hanl›¤›’n›n düflmesi Rusya ve Türk dünyas› aç›s›ndan önemli sonuçlar›
ortaya ç›karm›flt›r. Hanl›¤›n Ruslar›n eline geçmesiyle Orta ‹dil sahas›nda VI. yüz-
y›ldan beri devam eden Türk hâkimiyeti sona ermifl oldu. Ruslar›n Hazar Denizi ve
Afla¤› Ural bölgesine do¤ru yay›lmas›n›n önündeki en büyük engel ortadan kalk-
m›fl oldu. Böylece, k›sa bir zaman içinde Rusya s›n›rlar›n› Hazar k›y›lar›na ve Kaf-
kaslar’a kadar uzatt›. Ural bölgesini de ele geçiren Rusya, Sibirya ve Türkistan isti-
kametine do¤ru yay›lma imkân› buldu. Bundan sonra, Astrahan Hanl›¤›’n›n da
düflmesiyle Rusya ve Osmanl› devletleri s›n›rdafl oldular. Ayr›ca, Kazan’›n al›nma-
s›yla yabanc› bir unsur Rus devleti bünyesine girdi; Rusya sadece Ruslardan olu-
flan bir devlet olmaktan ç›k›p yeni tebaalar edindi ve böylelikle imparatorluk olma
yoluna girdi.

Kazan’›n düflüflü ve Rusya’n›n Türk illerinde yay›lmas› hakk›nda Akdes N. Kurat’›n Rusya
Tarihi (Ankara, 1987) kitab›nda ilgili bölüme bakabilirsiniz (s. 143-174).

Kazan Hanl›¤›’n›n co¤rafî konumunun müsait olmas›na ra¤men hanl›¤›n uzun ömürlü ol-
mamas›n›n nedeni neydi?
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Kazan Hanl›¤›’nda Sosyal ve ‹ktisadî Hayat
Kazan Hanl›¤› da aynen ‹dil Bulgar ve Alt›n Orda devletleri gibi, fark› din ve ›rk-
tan birçok kavmin bir arada yaflad›¤› bir ülke idi. Ülkenin bütün alanlar›nda Bul-
gar, K›pçak ve di¤er Türk boylar›n›n kar›fl›m›ndan meydana gelen ve daha sonra
Tatar olarak adland›r›lacak Kazan Türkleri hâkim konumdayd›. Tatarlardan baflka
hanl›kta Baflkurtlar, Çuvafllar, Çeremisler (Mari), Arlar (Udmurtlar), Mordvalar gibi
topluluklar yafl›yordu. Kazan Hanl›¤›’n›n resmî dini ‹slamiyet olmakla birlikte Ka-
zan hanlar› da aynen Alt›n Orda hanlar› gibi bütün dinlere müsamahal› davranm›fl-
lard›r. Gerek Tatarlar, gerekse de di¤er halklar›n büyük ço¤unlu¤u, köylerde yafl›-
yor ve ziraat ve hayvanc›l›kla u¤rafl›yordu. Çuvafllar ve Mordva halk› ar›c›l›kla da
u¤rafl›yorlard›. Bal›kç›l›k ve avc›l›k da çok geliflmiflti. Gayrimüslim halklardan ver-
gi olarak çeflitli hayvanlar›n kürkleri toplan›yordu. Bundan dolay› Kazan panay›r-
lar›nda Kazanl› tüccarlar en çok bal ile kürk ticareti yap›yorlard›. 

Kazan Hanl›¤›’n›n idari ve askerî yap›s› ise Alt›n Orda’n›n teflkilat›na çok ben-
ziyordu. Kazan hanlar›n›n hepsi, Cengiz Han’›n soyundan gelmifltir. Han›n hâkimi-
yeti s›n›rs›z olmakla birlikte, hanlar önemli meseleleri görüflmek için yanlar›nda
dört önemli zat› bulunduruyorlard›. Bu önemli zattan kastedilen karaçibeyleri idi.
fiirin, Argun, Bar›n ve K›pçak kabilelerinin reisleri olan bu karaçibeyler, Alt›n Or-
da’da daha çok mirza, emir, bey olarak geçiyordu. Her ne kadar karaçilerden olu-
flan divana sadece dan›flmanl›k hakk› tan›nsa da han ve karaçilerin flahsi becerile-
rine göre onlar›n etki ve yetkileri de¤iflmifltir. Hanlar›n küçük yaflta olduklar› dö-
nemlerde hâkimiyet bilfiil onlar›n elindeydi.

Askerî teflkilat ise Alt›n Orda nizam›na göre kurulmufltu. Ordunun esas k›sm›n›,
atl› birlikler oluflturuyor ve bunlar›n bafl›nda da Tatar zadegânlar›n›n o¤ullar›ndan
oluflan o¤lan zümresi bulunuyordu. O¤lanlar, hanlar›n resmî vesikalar›nda ruhani
ve asilzadelerle birlikte zikrediliyor ve bunlara da hizmetleri karfl›l›¤›nda arazi ve-
riliyordu. Kazan Hanl›¤›’nda topra¤›n büyük çiftlikler hâlinde iflletildi¤i, han ailesi-
nin, beyler, mirza, o¤lanlar ve din adamlar›n aras›nda paylaflt›r›ld›¤› bilinmektedir.
Bu topraklar bunlara hana hizmetlerinden dolay› suyurgal olarak verilmifltir. 
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Resim 6.1

Eski Kazan’›n
Görünüflü.
Ressam: T.
Hac›ahmetov. 

Kaynak:
R. Fahretdinov,
Tatar Tarihi,
Kazan, 1999.

Suyurgal terimi, Mo¤olca
suyurgamak mastar›ndan
türemifl olup “ba¤›fl”,
“teflvik”, “mükâfât”
anlam›na gelmektedir.
Suyurgal, Ortaça¤’da bir
askere veya subaya savaflta
hizmeti karfl›l›¤›nda verilen
ve ona gelir getiren, miras
b›rak›labilen toprak, timar
anlam›nda kullan›lm›flt›r.



Yukar›da ad› geçen yönetici ve imtiyaz sahibi kimselerin yan› s›ra vergiye tâbi
olan ahali de mevcuttu. Bu zümreye flehrin tüccar›, esnaf›, iflçiler ve köylü çiftçiler
dahil oluyordu. Devlet idaresinde hiçbir rol oynamayan bu zümrenin baflta vergi
ödeme olmak üzere çeflitli yükümlülükleri vard›. Tatar kaynaklar›nda, “kul” ve “ka-
ra halk” olarak tasvir edilen toplumun bu tabakas›, hukuki aç›dan ba¤›ms›z olma-
s›na ra¤men, uygulamada derebeylere ba¤l› fakir kimselerdi. Kaynaklarda geçen
vergi isimlerinden anlafl›ld›¤›na göre, Kazan Hanl›¤›’ndaki vergi sistemi de Alt›n
Orda’daki sisteminin devam› niteli¤indeydi.

Kazan Hanl›¤›’n›n tarihî önemini anlamak için M. Hudyakov taraf›ndan yaz›lan Kazan
Hanl›¤› Tarihi (Ankara, 2009) adl› kitaba bakabilirsiniz.

ASTRAHAN HANLI⁄I (1466-1556)
Astrahan Hanl›¤› ad›n› XIII. yüzy›lda Volga Nehri’nin Hazar Denizi’ne döküldü¤ü
yerde kurulan Astrahan flehrinden almaktad›r. fiehrin kurulufl tarihi kesin olarak
bilinmemekle birlikte, ad› ‹bn Battuta’n›n seyahatnamesinde geçti¤inden dolay›
XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda flehrin mevcut oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Astrahan’›n Türk-
çe ad› Hac› Tarhan fleklindedir. Arap gezgini ‹bn Battuta bu ismi flöyle aç›klamak-
tad›r: “Tarhan onlar›n kulland›¤› manada ‘vergiden muaf olan yer’ demektir. fieh-
rin ad›n› almas›ndan önce bir Türk hac› bu civarda yerleflti, sonra sultan bu yerle-
ri vergiden muaf k›ld›.” Alt›n Orda zaman›nda Astrahan, devletin önemli ticaret
merkezlerinden biri iken, Alt›n Orda’n›n parçalanmas› ve Astrahan Hanl›¤›’n›n ku-
rulmas›yla yeni hanl›¤›n baflkenti olmufltur. Kaynak eksikli¤inden dolay› Astrahan
Hanl›¤›’n›n kurulufl süreci bir tak›m tart›flmalara yol açsa da tarihçilerin büyük bir
k›sm›, hanl›¤›n kurulufl tarihi olarak 1466’y›, kurucusu olarak da Alt›n Orda Han›
Küçük Muhammed’in torunu Kas›m’› (1466-1490) kabul etmektedirler.

Co¤rafi konumu, do¤al zenginlikleri, flehrin eskiden beri ticaret merkezi olma-
s›, hanl›¤›n k›sa sürede geliflmesini sa¤lam›flt›. Ancak hanl›k, Kazan Hanl›¤› gibi bir
türlü istikrara kavuflamam›flt›r. Kas›m’›n kardefli Abdülkerim Han’dan (1490-1514)
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Resim 6.2

Kazan yak›n›ndaki
eski Bulgar flehri
harabelerinin
1839’daki
durumunu
gösteren gravür. 

Kaynak: 
N. Gizatullin (ed.),
fiehri Bolgar,
Kazan, 1997.



sonra Astrahan Hanl›¤›, d›fl ülkelerin müdahalesi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. K›r›m
Han› Mengli Giray, Alt›n Orda’n›n mirasç›lar›n› kendi etraf›nda birlefltirmek için
Büyük Orda’ya son verdikten sonra Astrahan’› da kendi nüfuzu alt›na almak iste-
mifl ve ayn› amac› güden Nogaylarla mücadeleye bafllam›flt›r. Ayr›ca Moskova çar-
lar› da K›r›m hanlar›n›n amaçlar›ndan haberdar olduklar› için Astrahan’da K›r›ml›-
lar›n gücünün artmas›n› istemiyor ve kendileri Astrahan’la diplomatik ve ticari mü-
nasebetler gelifltirmeye çal›fl›yorlard›. Böylece Astrahan Hanl›¤› üç taraftan adeta
ablukaya al›nm›fl ve bu ablukaya da hanl›k ancak yar›m as›r dayanabilmifltir. Ka-
zan Hanl›¤›’na son verdikten sonra IV. ‹van, 1556’da Astrahan’› da ele geçirmifltir. 

KASIM HANLI⁄I (1445-1681)
Kas›m Hanl›¤›, Kazan Han› Ulu¤-Muhammed’in II. Vasiliy’i ma¤lup etmesiyle so-
nuçlanan savafl (7 Temmuz 1445) neticesinde kurulmufltur. II. Vasiliy bu savaflta
esir düflmüfl ve serbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda Ulu¤-Muhammed bir tak›m flartlar
öne sürmüfltü. Bu flartlardan biri de Moskova Knezli¤i s›n›rlar› içerisinde bir hanl›-
¤›n kurulmas› idi. Ulu¤-Muhammed böylece bir taraftan bu hanl›¤a kendi o¤ulla-
r›ndan birini oturtarak Moskova’y› kontrol alt›nda tutmak istemifl, di¤er taraftan da
Kas›m Hanl›¤›’na tampon bölge rolü yükleyerek Kazan Hanl›¤›’n›n güvenli¤ini
sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Savafltan hemen sonra Ryazan bölgesinin kuzey-do¤usunda
yer alan Meflerskiy Gorodok flehri, yeni bir hanl›¤›n kurulmas› için Ulu¤-Muham-
med’in idaresine verilmifltir. Ulu¤-Muhammed buraya kendi o¤lu Kas›m’› atad›¤›n-
dan dolay›, bu flehir ve hanl›k Kas›m olarak adland›r›lm›flt›r. Ne yaz›k ki, bafltan
beri bu hanl›k, kurulufl amac›na hizmet etmedi¤i gibi, Kazan Hanl›¤›’n›n düflman›
hâline gelmifl ve Rus çarlar›n›n elinde di¤er Tatar hanl›klar›n›n içifllerine kar›flma-
lar› için bir araç olmufltur. Nitekim Ulu¤-Muhammed’in ölümünden hemen sonra
Kazan’da bafllayan taht kavgas›na Rus Çar› da kar›flm›fl ve Kas›m Han’› Kazan tah-
t›nda görmek istemifltir. Ancak Kas›m Han, Ruslar›n deste¤ine ra¤men Kazan tah-
t›na ç›kamad›¤› gibi, Rus çar›na ba¤l› hâle gelmifltir. Kas›m’dan sonra tahta ç›kan
hanlar Rus çar›n›n Büyük Orda ile Kazan Hanl›¤› üzerine yapt›¤› seferlere Ruslar›n
taraf›nda kat›lm›fl ve kendi dindafl ve soydafllar›na karfl› savaflm›fllard›r. 

Kas›m hanlar›n›n en meflhuru, hiç flüphesiz Say›n Bulat Han (1567-1573) idi. Sa-
y›n Bulat Han 1573’te H›ristiyanl›¤› kabul etmifl ve Semön Bekbulatoviç ad›n› al-
m›flt›r. 1574 y›l›nda ise IV. ‹van, onun ad›na tahttan feragat etmifl ve Semön iki se-
ne Rus taht›nda kalm›flt›r. ‹sveç ile yapt›¤› Livon savafllar›nda (1558-1583) zor du-
ruma düflen IV. ‹van, ülke içindeki boyar ve yerel knezlerin muhalefetini ancak
Rus taht›na Cengiz soyundan biri geçti¤i takdirde bast›rabilece¤ini düflünüyordu.
IV. ‹van, bu amac›na ulaflmak için de Semön Bekbulatoviç’den daha uygun aday
bulamazd›. Semön, Cengiz Han’›n torunu Orda’n›n soyundan geliyordu ve Alt›n
Orda’n›n son han› Ahmet’in en büyük torunuydu. Semön’un konumu (Kas›m Ha-
n›) da IV. ‹van’›n plan›n› hayata geçirmek için son derece uygundu. Böylece, IV.
‹van hem Cengiz soyundan gelen hem de ayn› zamanda han olan Semön’u Rus
taht›na ç›kartarak, Rusya’n›n merkezileflme ve çar›n otoritesini art›rmaya yönelik
politikas›n› temellendirmeye çal›flm›flt›r. 

Say›n Bulat Han’dan sonra Kas›m taht›nda Kazak ve Sibirya sülalelerinin tem-
silcileri bulunmufltur. Sibirya sülalesi temsilcilerinin de tahta ç›kar›lmas› ise Rusla-
r›n Sibirya’daki yay›lma siyasetleriyle ba¤lant›l›yd›. Ruslar›n güçlenmesi ve Tatar
hanl›klar›n› tek tek ele geçirmeleriyle birlikte Kas›m Hanl›¤›’n›n Ruslar aç›s›ndan
önemi azalm›fl ve Ruslar 1681 y›l›nda hanl›¤a son vermifllerdir. Kas›m flehri 1778’de
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Ryazan vilayeti s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r; günümüzde de ayn› ilin içerisinde Ka-
simov ad›yla varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Kas›m Hanl›¤›’n›n önemli özelliklerinden biri, kendi sülalesine sahip olmamas›
ve Kazan, K›r›m, Astrahan, Kazak ve Sibirya hanlar›n›n ve onlar›n evlatlar›n›n bu
hanl›kta hüküm sürmeleridir. Ancak Kas›m Hanl›¤›’n›n taht›nda kim bulunursa bu-
lunsun hanl›k, Moskova’n›n kuklas› olmaktan kurtulamam›flt›r. Kas›m Hanl›¤›’n›n
Türk dünyas›na en büyük hizmeti ise hiç flüphesiz Moskova’ya yak›n bir co¤rafya-
da Türk nüfusu ve onlarla birlikte ‹slamiyet’i yaymas›d›r. Teflkilat ve idare bak›m›n-
dan di¤er Tatar hanl›klar›yla ayn› yap›ya sahip olan Kas›m Hanl›¤› nüfusunun ço-
¤unlu¤unu Türkler oluflturmufltur. Bunlar daha sonra Kas›m Tatarlar› olarak an›la-
cakt›r. Kas›m Tatarlar›n›n oluflumunda Alt›n Orda Türklerinin yan› s›ra Fin-Ugor
halklar› da yer ald›. Konuflma dilleri ise Kazan Tatarcas›ndan biraz ayr›lmaktad›r.
Mifler Tatarlar›n›n kökleri de bu hanl›¤a dayanmaktad›r.

Kas›m Hanl›¤›’n›n Türk ve ‹slam tarihi aç›s›ndan önemi nedir? 

S‹B‹R HANLI⁄I (1468-1607)
Alt›n Orda Devleti’nin parçalanmas›ndan sonra kurulan bir baflka hanl›k da Sibir
Hanl›¤› idi. Bugünkü Mo¤olistan’›n kuzeyinden Sibirya’ya kadar uzanan bir bölge-
yi içine alan hanl›k, Alt›n Orda’n›n parçalanmas› sürecinde fieybanîler (fiibanîler),
Ak Orda ve Alt›n Orda döneminde Sibirya’da kendisine yurt verilen Taybuga’n›n
neslinden gelenler aras›nda verilen mücadele neticesinde kurulmufltur. Bu müca-
deleden fieybanî soyundan gelen ‹bak galip ç›km›fl (1468) ve bölgenin en büyük
flehirlerinden Tümen’e hâkim olarak yeni bir devletin temellerini atm›flt›r. Bu han-
l›k bafllang›çta Tümen Hanl›¤› olarak adland›r›lm›flt›r. Ancak 1495’te Taybugî so-
yundan gelen Mehmet, ‹bak Han’› öldürmüfl ve baflkenti de Sibir flehrine tafl›m›fl-
t›r. Bundan dolay› hanl›¤›n ad› Sibir Hanl›¤› olarak de¤ifltirilmifltir. Daha 1555 y›l›n-
da (Yadigâr Han zaman›nda) hanl›k, Rus ilerleyifline karfl› koyamam›fl ve Çar
‹vân’›n hâkimiyetini tan›mak zorunda kalm›flt›r. Bunun üzerine ‹bak Han’›n torunu
Küçüm, Yadigâr Han’› bozguna u¤ratarak hâkimiyeti ele geçirmifltir (1563). Ancak
Ruslar yay›lmac›l›k siyasetini devam ettirme konusunda kararl›yd›lar ve XVII. yüz-
y›l›n bafl›nda bu süreci tamamlam›fllard›r. Sibir Hanl›¤›’n›n Rusya’ya ilhak›nda Stro-
ganov ailesi önemli rol oynam›flt›r. Türk kökenli olan Stroganovlar, XVI. yüzy›lda
Perm bölgesinde büyük topraklara sahiplerdi. Stroganovlar, Bat› Sibirya’dan kürk
elde etmek amac›yla 1581’de idarelerinde bulunan Kazak birli¤ini keflif amac›yla
bölgeye göndermifllerdir. Ateflli silahlara da sahip olan Ermak baflkanl›¤›ndaki bu
Kazak birli¤i, iki y›l içerisinde buradaki Tatar Hanl›¤›’n› ele geçirmifltir. Ermak, ele
geçirdi¤i topraklar› tek bafl›na elinde tutamayaca¤›ndan dolay› Çar IV. ‹van’›n ya-
n›na elçilik heyeti göndererek çardan bu topraklar› kendi himayesi alt›na almas›n›
istemifltir. Çar IV. ‹van, bu teklifi memnuniyetle kabul etmifltir. Sibirya’n›n tama-
men zapt› ise 1593-1604 y›lar›nda tamamlanm›flt›r.

1176.  Ünite  -  A l t ›n  Orda ve Ard› l ›  Hanl ›k lar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6



118 Orta Asya Türk  Tar ih i

Alt›n Orda Devleti’nin kurulufl ve geliflme süreci-

ni aç›klamak.

Batu Han’›n ‹kinci K›pçak Seferi (1229-1242) so-
nucunda Deflt-i K›pçak, Hârezm, Kuzey Kafkas-
lar, K›r›m ve ‹dil Bulgar Devleti’nin topraklar›nda
Alt›n Orda Devleti kurulmufltur. Bölgedeki esas
kitleyi K›pçaklar ve di¤er Türk boylar› oluflturdu-
¤undan, buraya gelen Mo¤ollar çok k›sa süre içe-
risinde asimile olmufllard›r. Berke Han dönemin-
de ‹slamiyet’in kabulü ve Özbek Han zaman›nda
bütün ülkeye yay›lmas› ile Alt›n Orda, Türk ve
‹slam devleti hâline gelmifltir. Rus knezliklerini
240 y›l boyunca hâkimiyetleri alt›nda tutan Alt›n
Orda hanlar›, Bizans üzerine baflar›l› seferler dü-
zenlemifl, ‹lhanl›larla uzun y›llar devam eden mü-
cadeleyi kazanm›fl ve M›s›r Memlûkleriyle dostça
münasebetler gelifltirmifllerdir.

Alt›n Orda’n›n flehircilik, ticaret, ilim ve kültür

alanlar›ndaki geliflmelerini aç›klamak.

Genifl bir co¤rafyaya yay›lan Alt›n Orda Devle-
ti’nde çok say›da flehir infla edilmifltir. Devletin
merkezi olan Saray flehri, büyük ticaret yolu üs-
tünde bulundu¤undan dolay› çok k›sa zaman
içerisinde geliflmifl ve bölgenin en önemli siyasi
ve ticari merkezi hâline gelmifltir. Alt›n Orda han-
lar› ticarete büyük önem vermifller, yollar›n ve
tüccarlar›n güvenli¤ini sa¤lamak ve böylece tica-
retin geliflmesini h›zland›rmak amac›yla “ortak”
adl› bir teflkilat oluflturmufllard›r. Saray, ayn› za-
manda ilim merkezi olmufltur. Astronomi, t›p,
co¤rafya ve dinî alanlarda önemli geliflmeler sa¤-
lanm›flt›r. Alt›n Orda sahas›nda (Deflt-i K›pçak,
Azerbaycan ve Harezm’de) Türk edebiyat› da bü-
yük bir geliflme göstermifltir. 

Kazan Hanl›¤›’n›n (1437-1552) Türk tarihinde-

ki önemini tan›mlamak.

Kazan Hanl›¤›, 1445 y›l›nda Ulu¤-Muhammed’in
o¤lu Mahmutek zaman›nda devletleflme sürecini
tamamlam›flt›r. Hanl›¤›n baflkenti Kazan, ticari
merkez hâline gelerek Bulgar ve Saray’›n yerini
alm›fl, ‹dil, Azak ve K›r›m’dan buraya çok say›da
ahali gelmifltir. Ancak, taht kavgalar› ve iç sorun-
lar devleti y›pratm›fl, ülkeyi istikrars›z ve düflman-
lar›na karfl› da zay›f hâle getirmifltir. 1552 y›l›nda

Kazan, Ruslar taraf›ndan ele geçirilmifl ve böyle-
ce ba¤›ms›zl›¤›n› kaybeden ilk hanl›k olmufltur.

Astrahan Hanl›¤›’n›n (1466-1556) tarihî süreci-

ni de¤erlendirmek.

Alt›n Orda’n›n parçalanmas› sonunda kurulan
hanl›klardan Astrahan Hanl›¤›, baflkenti olan As-
trahan flehrinin ticaret merkezi olmas› sayesinde
k›sa sürede geliflmifltir. Ancak hanl›k bir türlü is-
tikrara kavuflamam›fl, Kas›m’›n kardefli Abdülke-
rim Han’dan (1490-1514) sonra Astrahan Hanl›¤›,
d›fl ülkelerin müdahalesi ile karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r. K›r›m Han› Mengli Giray, Nogaylar ve Mos-
kova çarlar› hanl›k üzerinde hâkimiyet kurma
mücadelesine giriflmifllerdir. Üç taraftan adeta ab-
lukaya al›nm›fl olan Astrahan Hanl›¤›, bu duruma
ancak yar›m as›r dayanabilmifltir. Kazan Hanl›-
¤›’na son veren IV. ‹van, 1556’da Astrahan’› da
ele geçirmifltir.

Kas›m Hanl›¤›’n›n (1455-1681) tarihî rolünü

aç›klamak.

Alt›n Orda’n›n parçalanmas›yla ortaya ç›kan han-
l›klardan Kas›m Hanl›¤›, daha ilk zamanlardan iti-
baren Kazan Hanl›¤›’na düflman hâle gelmifl ve
Rus çarlar›n›n elinde bir araç olmufltur. Say›n Bu-
lat Han’dan (1567-73) sonra Kas›m taht›nda Ka-
zak ve Sibirya sülalelerinin temsilcileri bulunmufl-
tur. Ruslar 1681 y›l›nda bu hanl›¤a son vermifller-
dir. Kas›m Hanl›¤›’n›n Türk dünyas›na en büyük
hizmeti, Moskova’ya yak›n bir co¤rafyada Türk
nüfusu ve onlarla birlikte ‹slamiyet’i yaymas›d›r.

Sibir Hanl›¤›’n›n (1468-1607) bölgedeki rolünü

de¤erlendirmek.

Bafllang›çta Tümen Hanl›¤› olarak adland›r›lan
hanl›k, 1495’te Taybugî soyundan gelen Meh-
med’in, ‹bak Han’› öldürmesi ve baflkenti Sibir
flehrine tafl›mas› sonras›nda Sibir Hanl›¤› olarak
an›lmaya bafllanm›flt›r. 1555 y›l›nda (Yadigâr Han
zaman›nda) hanl›k, Rus ilerleyifline karfl› koya-
mam›fl ve Çar ‹vân’›n hâkimiyetini tan›mak zo-
runda kalm›flt›r. Bunun üzerine ‹bak Han’›n toru-
nu Küçüm, Yadigâr Han’› bozguna u¤ratarak hâ-
kimiyeti ele geçirmifltir (1563). Sibirya’n›n Ruslar
taraf›ndan tamamen zapt› ise 1593-1604 y›lar›nda
tamamlanm›flt›r. 
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1. Alt›n Orda Devleti afla¤›daki hanlardan hangisi za-
man›nda Büyük Mo¤ol ‹mparatorlu¤u’ndan tamamen
ba¤›ms›z hâle gelmifltir?

a. Batu 
b. Berke 
c. Mengü Timur 
d. Tuda Mengü
e. Tokta

2. Afla¤›dakilerden hangisi Kazan Hanl›¤› ahalisinden
de¤ildir?

a. Baflkurtlar
b. Tatarlar
c. Çuvafllar
d. Mari ve Udmurtlar
e. Yakutlar

3. Alt›n Orda ve ard›l› olan hanl›klarla ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r? 

a. Alt›n Orda’da mirza ve emir gibi terimlerle ifade
edilen Kazan Hanl›¤›’ndaki karaçibeyleri, ülke-
nin siyasi ve askerî hayat›nda önemli rol oyna-
m›fllard›r.

b. Kas›m Hanl›¤›, bütün Rus knezliklerini etraf›nda
birlefltiren Moskova Rusyas› ile en fazla savaflan
Tatar Hanl›¤› olmufltur.

c. Türk kökenli Stroganov ailesi, Sibirya’n›n Rus-
ya’ya ilhak›nda önemli rol oynam›flt›r.

d. Alt›n Orda ve ard›l› olan hanl›klarla ilgili kay-
naklar›n azl›¤›, konuyla ilgili çok say›da soruyu
cevaps›z b›rakmaktad›r.

e. Özbek Han zaman›nda Alt›n Orda’da ‹slamiyet
yay›lm›fl, ülkede imar iflleri h›z kazanm›fl, flehir-
lerde cami ve medreseler infla edilmifltir.

4. Kulikovskaya savafl›nda (1380) Mamay Mirza’n›n Rus
ordusuna ma¤lup olmas›n›n en önemli sonucu afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Alt›n Orda Devleti toprak kayb›na u¤ram›flt›r.
b. Rus knezlikleri ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fllard›r.
c. Bölgedeki ticaret yollar› Ruslar›n kontrolüne

geçmifltir.
d. Ruslar, kendi aralar›nda birlik olduklar› için Al-

t›n Orda’y› yenebileceklerini anlam›fllard›r.
e. Alt›n Orda parçalanm›flt›r.

5. Alt›n Orda ve ard›l› hanl›klarla ilgili afla¤›daki ifade-
lerden hangisi do¤rudur?

a. ‹lhanl›larla yap›lan savafllar yüzünden Alt›n Or-
da ve ‹lhanl›lar aras›ndaki ticari münasebetler
de tamamen kesilmifltir.

b. Alt›n Orda ve ard›l› hanl›klarda ilmi çal›flmalar
yap›lmam›flt›r.

c. Alt›n Orda hanlar› ticaretin geliflmesine karfl› ç›-
k›yorlard›. Bundan dolay› tüccarlar›n seyahatleri
zorlaflt›r›l›yor, tüccarlar s›kça esir al›n›yorlard›.

d. Cuci Han’›n ölümünden sonra Cengiz Han,
Deflt-i K›pçak ülkesini torunlar› Batu ile Orda
Han aras›nda taksim etmifl ve böylece birbirin-
den tamamen ba¤›ms›z iki yeni devlet ortaya
ç›km›flt›r.

e. Kazan Hanl›¤›’nda toprak büyük çiftlikler hâ-
linde iflletilmifl ve han ailesi, beyler, mirza, o¤-
lanlar ve din adamlar› aras›nda suyurgal olarak
paylaflt›r›lm›flt›r. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi 1574-1576 y›llar›nda Rus
taht›na ç›kan Tatar han›d›r? 

a. Say›n Bulat Han
b. Nur Devlet Giray
c. Can Ali
d. Ulu¤ Muhammed
e. Murtaza

7. Afla¤›dakilerden hangisi darugalar›n görevlerinden
biri de¤ildir? 

a. Vergilerin toplanmas›
b. Askeri birliklerin oluflturulmas›
c. Tayin edildikeri bölgelerde düzenin sa¤lanmas›
d. Han ad›na paralar›n bas›lmas›n›n sa¤lanmas›
e. ‹dari ve sivil görevleri yerine getirmesi

8. Afla¤›daki devlet-baflkent eflleflmelerinden hangisi
do¤rudur? 

a. Alt›n Orda-Kefe; Kazan Hanl›¤›-Kazan; Kas›m
Hanl›¤›-Kas›m; Sibir Hanl›¤›-Tümen

b. Alt›n Orda-Saray; Kazan Hanl›¤›-Kazan; Kas›m
Hanl›¤›-Kas›m; Sibir Hanl›¤›-Sibir

c. Alt›n Orda-Saray; Kazan Hanl›¤›-Bulgar; Kas›m
Hanl›¤›-Kefe; Sibir Hanl›¤›-Sibir

d. Alt›n Orda-Bulgar; Kazan Hanl›¤›-Saray; Kas›m
Hanl›¤›-Kas›m; Sibir Hanl›¤›-Tümen

e. Alt›n Orda-Bulgar; Kazan Hanl›¤›-Kazan; Kas›m
Hanl›¤›-Kas›m; Sibir Hanl›¤›-Sibir

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi K›r›m Hanl›¤›’n›n di¤er Ta-
tar hanl›klar›ndan daha uzun ömürlü olmas›nda önem-
li rol oynam›flt›r?

a. K›r›m hanlar›n›n Lehistan ile ittifak kurup Rusla-
ra karfl› birlikte hareket etmeleri

b. Di¤er hanl›klara göre daha az taht sorunu yafla-
malar›

c. K›r›m Hanl›¤›’n›n Osmanl› idaresinde olmas›
d. K›r›m Hanl›¤›’n›n Rus topraklar›ndan daha uzak-

ta olmas›
e. K›r›m Hanl›¤› topraklar›n›n Ruslar için bir önem

arz etmemesi

10. Afla¤›dakilerden hangisinde Ruslar›n Tatar hanl›kla-
r›n› ele geçirme s›ras› do¤ru olarak verilmifltir? 

a. Sibir Hanl›¤›-Kazan Hanl›¤›-K›r›m Hanl›¤›-Astra-
han Hanl›¤›

b. Kazan Hanl›¤›-Astrahan Hanl›¤›-Sibir Hanl›¤›-
K›r›m Hanl›¤›

c. Astrahan Hanl›¤›-Kazan Hanl›¤›-Sibir Hanl›¤›-
K›r›m Hanl›¤›

d. Kazan Hanl›¤›-K›r›m Hanl›¤›-Astrahan Hanl›¤›-
Sibir Hanl›¤›

e. Astrahan Hanl›¤›-Kazan Hanl›¤›-K›r›m Hanl›¤›-
Sibir Hanl›¤›

Bayram bitti, ordu hareket etti, ben de sultanla beraber
Hac› Tarhan (Astrahan) flehrine gittim... Çarfl›lar› muh-
teflem olan bu flehir ‹dil Nehri’nin kenar›na kurulmufl-
tur. Gördü¤üm flehirlerin en güzellerindendir. ‹dil Neh-
ri de dünyan›n en büyük nehirlerindendir. Sultan, so-
¤uk bast›r›p nehir donuncaya kadar Hac› Tarhan’da ka-
l›r, nehrin bitifli¤indeki sular dondu¤unda emreder; aha-
li binlerce yük saman getirerek donmufl ›rma¤›n üstüne
döker. Burada hayvanlar saman yemiyor! Çünkü saman
onlara zarar veriyor, Hint diyar›nda da böyle. Sürülerin
yiyece¤i yeflil çay›rlard›r. Ülke bereketli ve otlanmaya
elverifllidir. Halk bu donmufl nehir ve ona bitiflik sula-
r›n üzerinde üç konak gider arabayla! K›fl mevsiminin
sonunda baz› kafileler bu yolu tercih ederse bo¤ulurlar,
buzlar çözüldü¤ü için. Hac› Tarhan flehrine vard›¤›m›z-
da Bizans hükümdar›n›n k›z› olan Bayelun Hatun hem
çocu¤unu do¤urmak hem de babas›n› ziyaret edip dön-
mek amac›yla ‹stanbul’a seyahat için sultandan izin is-
tedi; iste¤i kabul edildi. Bunun üzerine ben de sultan-
dan rica ettim; ‹stanbul’u görmek f›rsat›n› bana kazan-
d›rs›n diye!...

Kaynak: ‹bn Battuta Seyahatnamesi, haz. A. S. Aykut,
‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2004, s. 485-486. 
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alt›n Orda Devleti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kazan Hanl›¤›’nda Sosyal
ve ‹ktisadi Hayat” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kas›m Hanl›¤› (1455-1681)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alt›n Orda Devleti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kazan Hanl›¤›’nda Sosyal
ve ‹ktisadi Hayat” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kas›m Hanl›¤› (1455-1681)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alt›n Orda’da Teflkilat ve
Uygarl›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise bütün konular› yeniden göz-
den geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alt›n Orda Devleti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise bütün konular› yeniden göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Devletin temelleri, Cuci Han taraf›ndan at›lm›fl olma-
s›ndan dolay› Do¤u kaynaklar›nda bu devlet Cuci Ulu-
su olarak geçiyordu. Ele geçirilen bölgedeki nüfusun
ço¤unu göçebe K›pçaklar oluflturdu¤u için bu bölge-
ye Deflt-i K›pçak, yani “K›pçak Bozk›r›” da deniliyor-
du. “Alt›n Orda” tâbiri ise ancak Batu’nun kurmufl ol-
du¤u devletin “izinin bile kalmad›¤›” dönemde kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. Alt›n Orda’n›n parçalanmas›yla
devlet, 1502 y›l›na kadar Büyük Orda ad›yla varl›¤›n›
sürdürmüfltür.

S›ra Sizde 2

‹ki kardefl ülkenin s›n›rlar›n›n kurulufl aflamalar›nda
kesin belli olmamas›, taraflar›n co¤rafî, stratejik ve eko-
nomik önem arz eden Azerbaycan ve Gürcistan top-
raklar›n› paylaflamamalar›, Memlûk Devleti’nin Alt›n
Orda hanlar›n› düflmanlar› ‹lhanl›lara karfl› devaml› k›fl-
k›rtmalar› gibi nedenler, Alt›n Orda-‹lhanl› mücadelesi-
nin ‹lhanl›lar›n y›k›l›fl›na kadar devam etmesine neden
olmufltur.

S›ra Sizde 3

Mo¤ol idari gelene¤inde en önemli ve yayg›n memuri-
yetler aras›nda yer alan daruga, fethedilen bölgelere
tayin edilen sivil ve askerî ifllerle u¤raflmaktayd›. Vergi-
lerin toplanmas› ve asayiflin muhafazas›ndan darugalar
sorumluydu. ‹dari ifllere pek kar›flmasalar da darugalar
Rus knezlerini kontrol alt›nda tutmufllard›r. Nüfus say›-
m›, ele geçirilen bölgelerdeki halktan birlik oluflturma,
posta ifllerini düzenleme ve toplanan vergiyi Han’a gö-
türme de darugalar›n görevleri aras›ndayd›. Darugala-
r›n emrinde birer askerî birlik bulunuyordu. Rus knez-
leri itaat etmez, vergiyi ödemez veya Han’›n emrine
uymaz ise, darugalar icra organ› olarak birli¤i ile birlik-
te flehre girme ve knez ile halk› cezaland›rma yetkisine
sahipti.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Ticaret, devletin önemli gelir kaynaklar›ndan biri oldu-
¤undan, Alt›n Orda hanlar› ticarete büyük önem ver-
mifllerdir. Ticaret yollar›n›n ve tacirlerin güvenli¤ini sa¤-
lamak ve böylece ticaretin geliflmesini h›zland›rmak
amac›yla ortak ad›nda bir teflkilat kurulmufl, böylece ti-
caret, devletin kontrolü alt›na al›nm›fl ve desteklenmifl-
tir. Tacirlere tan›nan imtiyazlar da ticarete önem verildi-
¤inin göstergesidir. Tüccarlar›n seyahatleri kolaylaflt›r›-
l›yor, savafl zaman›nda kervanlara cepheden geçme iz-
ni veriliyor, esir al›nan tüccarlar milliyetlerine bak›l-
maks›z›n serbest b›rak›l›yordu.

S›ra Sizde 5

Kazan Hanl›¤›’n›n tarihi, taht kavgalar› ve iç sorunlar-
la doludur ki, bu husus ülkeyi istikrars›z ve düflmanla-
r›na karfl› da zay›f hâle getirmifltir. Bunlar›n yan› s›ra
Alt›n Orda’n›n parçalanmas›yla güçlenmeye bafllayan
Rus knezliklerinin Moskova etraf›nda birleflmeleri ve
Kazan Hanl›¤› da dâhil olmak üzere komflular›na kar-
fl› yay›lmac›l›k politika izlemeye bafllamalar›yla da Rus-
lara karfl› birlik olamayan Tatar hanl›klar›n›n sonunu
belirlemifltir.

S›ra Sizde 6

Kas›m Hanl›¤›’n›n Türk dünyas›na en büyük hizmeti
hiç flüphesiz Moskova’ya yak›n bir co¤rafyada Türk nü-
fusu ve onlarla birlikte ‹slamiyet’i yaymas›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Timur’un ortaya ç›k›fl›n› ve onun Mâverâünnehr, Harezm, Horasan ve ‹ran’›
fethetmesi sürecini aç›klayabilecek;
Timurlular zaman›ndaki siyasi geliflmeleri aç›klayabilecek;
Timurlular dönemindeki medeniyet ve kültür hayat›n›n temel niteliklerini
belirleyebilecek;
Babür dönemini ve Hindistan Timurlu Devleti’nin kuruluflunu tan›mlayabile-
cek;
Hindistan Timurlu Devleti’nin yükselifli ve y›k›l›fl› sürecini de¤erlendirebile-
ceksiniz.
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T‹MUR (1370-1405)
Cengiz Han ülkesini taksim ederken, o¤lu Ça¤atay’›n hissesine Türkistan düflmüfl-
tü. Lâkin XIV. yüzy›l bafllar›na gelindi¤inde Ça¤atay Hanl›¤› çöküntüye yüz tutmufl
olup, idare Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bu-
lunuyordu. Ülkede hâkimiyet Barlas ve Celâyir kabilelerinin elinden ç›k›p, pek iti-
bar› olmayan, melez ve kar›fl›k anlam›na gelen Karaunas kabilesinin eline geçmifl-
ti. ‹flte bu kar›fl›kl›klar ve kabileler aras›nda mücadeleler s›ras›nda Timur 8 Nisan
1336 tarihinde, Semerkand dolaylar›nda bulunan, Kefl (fiehr-i Sebz) yak›nlar›nda
Hoca Ilgar köyünde do¤mufltur. Annesi Tekina Hatun, babas› Barlas kabilesi emi-
ri Turagay’d›r. ‹lk defa 1360 y›l›nda ad›ndan söz edilmeye bafllanan Timur, bölge-
de kabileler aras›ndaki çat›flmalara kat›lm›fl, zaman zaman saf de¤ifltirmifl, yarar›
dokunaca¤›n› umdu¤u kimselerle akrabal›k iliflkileri kurup, kendine müttefikler
sa¤lamak suretiyle gücünü art›r›p, 10 y›ll›k mücadeleden sonra Mâverâünnehr’e
hâkim olarak, Semerkand’da tahta oturmufltur (9 Nisan 1370). Kendisinin “aksak”
veya “lenk” olarak adland›r›lmas›na yol açan parmaklar›, sa¤ kolu ve sa¤ aya¤›n-
dan yaralanmas› da bu zamana rastlamaktad›r.

1371-1379 y›llar› aras›nda dört defa Harezm üzerine yürüyen Timur, bu bölge-
yi tamamen ele geçirdi. O, tahta oturdu¤u s›rada ‹ran, ‹lhanl› devletinin da¤›lma-
s›ndan sonra parçalanm›fl bir durumda bulunuyordu. Horasan’›n do¤usunda Kert-
ler, bat›s›nda Serbedarl›lar, Hazar denizinin güneydo¤usunda Toga Timurlular,
‹ran’›n güneyinde Fars ve Kirman bölgesinde Muzafferliler, Irak-› Arap, Irak-› Acem
ve Azerbaycan bölgelerinde ise Celâyirliler hüküm sürüyorlard›. Timur, Horasan’›n
bu durumunu bölgenin ele geçirilmesi için uygun görerek, 1380 y›l›nda Horasan
üzerine yürüyerek Kertler, Toga Timurlular ve Serbedarl›lar›n varl›¤›na son verdi.

Horasan’a seferleri s›ras›nda ‹ran’›n durumunu gören Timur, 1386 y›l›nda bu ül-
keyi ele geçirmeye karar vererek, Semerkand’dan hareket etti. Üç Y›ll›k Sefer
(1386-1388) diye an›lan bu sefer s›ras›nda o, Mâzenderan, Luristan ve Gürcistan
üzerinden Azerbaycan’a gelerek, Karaba¤’da kondu. Onun, Kuzey ‹ran ve Azer-
baycan’› ele geçirmesi, vaktiyle Cuci ulusu ile ‹lhanl›lar aras›nda oldu¤u gibi, bu
bölgede mücadelenin yeniden bafllamas›na yol açacakt›. Zira Timur’un deste¤iyle
Alt›n Orda’da idareyi ele geçiren Toktam›fl, flimdi Timur’a kafa tutmaya bafllam›flt›.
Vaktiyle Alt›n Orda hanlar› zaman›nda oldu¤u gibi, flimdi de Toktam›fl, Memlûk
sultan›na Kahire’ye bir elçilik heyeti göndermiflti. Timur’un ‹ran’da gittikçe kuvvet-
lenmesi ihtimaline karfl›, Alt›n Orda han› ile Memlûk sultan› aras›nda, vaktiyle ‹l-
hanl›lara karfl› oldu¤u gibi, bir ittifak haz›rland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Timur ve Timurlular



Timur ve Toktam›fl Han aras›ndaki mücadele hangi flartlar alt›nda ortaya ç›kt›?

1387 y›l› bahar›nda Toktam›fl’›n askerlerinin, Kafkasya’dan Derbend’i geçerek
Samur ›rma¤› k›y›s›na gelmeleri üzerine, Timur karfl›l›k olarak o¤lu Miranflah’› gön-
dermifl, lâkin ciddi bir çarp›flma olmadan, Toktam›fl’›n askerleri geri çekilerek,
uzaklaflm›fllard›. Bunun üzerine Toktam›fl, Timur’un yoklu¤undan yararlanarak,
do¤uya yönelmiflti. ‹ran’›n güneyinde fiiraz’› kuflatmakla meflgul oldu¤u bir s›rada,
Toktam›fl’›n, Sirderya üzerine yürümesinden dolay›, dönerek 1391 y›l› bafl›nda Se-
merkand’dan harekete geçen Timur, Yesi ve Sayram üzerinden bozk›r› aflarak, ta-
raflar 20 Haziran 1391 tarihinde Kundurca (Kunduzca) mevkiinde karfl›laflm›fl ve
savafl Timur’un üstünlü¤ü ile sona ermiflti. Lâkin bu yenilgi Toktam›fl’›n kaderini
belirlememiflti.

Toktam›fl’a karfl› sefer s›ras›nda, daha önce boyun e¤dirilen ‹ran’daki baz› yerel
idarecilerin onun yoklu¤undan yararlanarak kendisine yüz çevirmeleri üzerine Ti-
mur, 1392 y›l› Haziran ay›nda Befl Y›ll›k Sefer (1392-1396) diye an›lan sefere ç›kt›.
Horasan, Mâzenderan ve Luristan üzerinden fiiraz’a gelip Muzafferliler sülalesine
son verdi (1393). Böylece o, flimdi Ba¤dad kap›lar›na dayanm›fl bulunuyordu. Bu
s›rada Anadolu’da henüz hâkimiyetini sa¤lamlaflt›ramam›fl bir Osmanl› devleti, Si-
vas-Kayseri dolaylar›nda Kad› Burhaneddin, Orta Anadolu’da Karaman O¤ullar›,
Do¤u Anadolu’da Erzincan emirli¤i ve Kara Koyunlular, Marafl dolaylar›nda Dulka-
d›rl›lar, Diyarbekir yöresinde Ak Koyunlular hüküm sürüyorlard›. Görüldü¤ü üze-
re Anadolu’da siyasî bir birlik yoktu. Önemli tek siyasî varl›k olan Memlûk devle-
ti ise iç mücadeleler yüzünden y›pranmaya bafllam›flt›.

Timur’un Ba¤dad kap›lar›na gelip dayanmas› birçok devlette huzursuzluk ya-
ratt›. Bu tehlike karfl›s›nda Osmanl›lar, Memlûkler, Alt›n Orda ve Sivas’ta tedbirler
al›n›rken, Anadolu beyliklerinde sevinç havas› esmeye bafllam›flt›. Yaklaflan tehli-
ke Bâyezid, Berkuk, Toktam›fl ve Kad› Burhaneddin’i birbirine yaklaflt›rm›fl, fakat
çok geçmeden Timur bu ittifak› parçalamak üzere harekete geçmifl ve Sivas’a do¤-
ru ilerlemeye bafllam›flt›. Ancak Erzurum’a kadar gelen Timur’un aniden dönmek-
te oldu¤u haberi geldi. Toktam›fl’›n Kafkasya taraflar›nda baz› faaliyetleri yüzün-
den Timur, Toktam›fl üzerine yönelmiflti. O muhakkak ki, Anadolu’ya girdi¤inde it-
tifak üyelerinin kendi üzerine yürüyeceklerini hesap etmifl olmal›d›r.

Bu geri dönüfl s›ras›nda Timur önce Gürcistan’da fetihlerde bulundu. 1394 y›l›
güzünde Azerbaycan’›n kuzeyinde fieki’de bulunurken, Alt›n Orda kuvvetlerinin
fiirvan yöresini ya¤malad›¤› haberini alm›flt›. Nihayet taraflar haz›rl›klar›n› tamam-
layarak 15 Nisan 1395 tarihinde Terek ›rma¤› k›y›s›nda karfl›laflt›lar. Savafl› bu sefer
de Toktam›fl kaybetmifl, fakat ele geçirilememiflti. Bu yüzden onun kuvvet topla-
yarak, yeniden mücadeleye giriflmesini önlemek ve a¤›r darbe indirmek düflünce-
siyle Timur Özü (Dnepr) ›rma¤› taraflar›na giderek, Toktam›fl’a taraftar olan baz›
kabileleri ya¤malay›p, onlar› Balkanlara do¤ru sürdükten sonra, kuzeye Ten (Don)
›rma¤›na do¤ru yöneldi. O, Moskova dolaylar›na kadar gelerek, etraf› ya¤malam›fl
ve dönüflte zengin Azak, Hac› Tarhan (Astarhan) ve Berke Saray› üzerine giderek,
buralar› da ya¤malan›p yak›lm›fllard›. Böylelikle o, Alt›n Orda’ya kesin darbeyi in-
dirmeyi düflünüyordu. Bu savafl›n önemi gerçekten büyüktür. Böylelikle befl y›l
içinde Alt›n Orda’ya iki büyük darbe indirilmifl, bundan sonra bu devlet s›radan bir
devlet durumuna düflmüfltü. Ayr›ca bu savafl Orta Asya, Güneydo¤u Avrupa, Bal-
t›k ülkeleri ve Rusya için önemli bir hadise teflkil eder. Böylelikle art›k Alt›n Orda
hanlar›, Rus knezleri için bir tehdit ve tehlike olmaktan ç›km›flt›.
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Timur’un Azerbaycan ve
Anadolu’ya yönelmesi
(1392-96) bölgedeki
gruplar› ve devletleri
etkiledi. Bu s›rada
Anadolu’da henüz siyasi bir
birlik oluflmam›flt›;
Karamano¤ullar›, Kad›
Burhaneddin Devleti,
Erzincan Emirli¤i, Dulkad›rl›
Beyli¤i ve Akkoyunlar orta ve
do¤u Anadolu’da varl›klar›n›
sürdürüyorlard›. Memlûk
devleti iç çat›flmalar
yüzünden epeyce y›pranm›fl
bulunuyordu. Timur’un
Ba¤dad’a kadar gelmesi
üzerine Osmanl›lar, Alt›n
Orda Devleti ve Memlûkler
ve Kad› Burhaneddin Devleti
haz›rl›k yapmaya ve tedbirler
almaya bafllad›lar. Baz›
beylikler ise Timur’un
gelifliyle yeni ümitlere
kap›ld›lar.



Befl Y›ll›k Sefer’den dönüflte Timur, Çin taraf›na bir sefer yapmay› düflünüyor-
du. Buna ra¤men birdenbire fikrini de¤ifltirip Hindistan üzerine yürümeye karar
verdi. Bu seferi ileride yapmay› tasarlad›¤› seferlerine maddi kaynak sa¤lamak
amac›yla yapm›fl olmas› kuvvetle muhtemeldir. Kâfirler ve putperestler ile cihat ad›
alt›nda 1398 y›l› bahar›nda Semerkand’dan hareket ederek, Pencab ve Sind yöre-
lerinde hüküm süren Tu¤luk hükümdar› II. Mahmud, Delhi dolaylar›nda yenilgiye
u¤rat›lm›fl, flehre giren Timur, ya¤ma ve katliamda bulunduktan sonra, bol ganimet
ve fillerle Hindistan’dan ayr›larak Semerkand’a dönmüfltür (Nisan 1399).

Daha önce Befl Y›ll›k Sefer s›ras›nda Sivas’a do¤ru ilerlerken, dönüp Toktam›fl
üzerine yürüyen Timur, yeniden Orta Do¤u’ya dönmek niyetiyle gitmiflti. Zira Tok-
tam›fl’a karfl› gâlip geldikten sonra, fiirvan’dan Bâyezid’e gönderdi¤i mektubunda
niyetlerini aç›kça ortaya koyuyor, Berkuk ile Kad› Burhaneddin’e haddini bildire-
ce¤ini söylüyor, Bâyezid’i de tehdit ediyordu. Ancak onun Alt›n Orda seferinden
dönüflte Hint seferine ç›kmas›, ittifak üyeleri aras›ndaki ba¤lar› da gevfletmiflti. Esa-
sen Kad› Burhaneddin’in 1398 y›l› yaz›nda Ak Koyunlu Kara Yülük Osman Beg ta-
raf›ndan öldürülmesi, bölgede sa¤lanm›fl olan iflbirli¤inin de sonu olmufl ve Ti-
mur’u oldukça sevindirmiflti. 

Kad› Burhaneddin’in öldürülmesi üzerine Bâyezid, do¤uya do¤ru yay›lma en-
gelinin ortadan kalkt›¤›n› görerek harekete geçmifl, hatta hareketini Memlûklara ait
topraklar üzerine de yöneltmiflti. Bir süre önce Karaman O¤ullar›ndan Konya, La-
rende ve Aksaray’› alan Bâyezid, Kad› Burhaneddin’in ard›ndan Amasya ve Sivas’›
kendi topraklar›na katm›flt›. 1399 y›l›nda Berkuk da ölünce, bundan yararlanan Os-
manl› sultan› Malatya, Darende ve Divri¤i’yi iflgal etmiflti. Böylece o Anadolu’nun
siyasî birli¤i yolunda büyük ad›mlar atm›fl, fakat Timur’a karfl› yaln›z kalm›flt›.

Hint seferinden dönen Timur, bir süre sonra yeniden bat›ya yöneldi. Zira daha
önce fiirvan’dan Bâyezid’e gönderdi¤i mektubunda, tekrar gelece¤ini yaz›yordu.
Kad› Burhaneddin ile Berkuk’un ölmüfl olmalar›, Memlûk devleti içindeki mücade-
leler ile Bâyezid’in güç kullanarak gerçeklefltirdi¤i toprak kazançlar›n›n yaratt›¤›
hoflnutsuzluk, Timur’un pek büyük bir güçlük ile karfl›laflmayaca¤›n› gösteriyordu.

Bütün bu flartlar› de¤erlendiren Timur, 1399 y›l› güzünde, Yedi Y›ll›k Sefer
(1399-1404) diye adland›r›lan bat›ya do¤ru son seferine ç›kt›. K›fl› Karaba¤’da ge-
çirmifl, baharda ise Bingöl’e gelmiflti. Art›k Anadolu ve Suriye’yi istila için geride
hiçbir tehlike yoktu. Onun Azerbaycan’a gelmesi üzerine yurtlar›n› terk eden Kara
Koyunlu Yusuf Beg ile Celâyirli Sultan Ahmed, Timur’un Sivas’a gelmekte oldu¤u-
nu iflittiklerinden, Memlûklara s›¤›nmaya karar vermifller, fakat bu mümkün olma-
y›nca Timur’un Sivas’› ele geçirmesinden sonra güneye do¤ru yürüdü¤ünü göre-
rek, Bâyezid’e s›¤›nm›fllard›.

Bâyezid ile Timur’un aralar›nda gidip-gelen elçi ve mektuplar vas›tas›yla anlafl-
malar› mümkün olmad›¤› gibi, Bâyezid’in Timur’un himayesindeki Mutahharten’in
merkezi Erzincan üzerine yürümesi, Timur’a Anadolu üzerine tasarlad›¤› istila se-
feri için meflru bir sebep haz›rlam›flt›. Lâkin Timur, Sivas’› ele geçirdikten sonra gü-
neye Memlûklar üzerine yönelmiflti. Suriye’ye gelerek, Halep, Hama, Humus ve
D›maflk gibi flehirleri ele geçiren Timur, Memlûklere a¤›r bir darbe indirmifl, ard›n-
dan tekrar Tebriz’e dönmüfltü. O daha Suriye seferi s›ras›nda tehdit dolu mektu-
bunda baflar›lar›n› sayd›ktan sonra Bâyezid’in kendisine itaat etmesini istemifl, bu-
na karfl›l›k Bâyezid de kendi soyu ve zaferlerini sayarak savafla haz›r oldu¤unu bil-
dirmiflti. Timur bu cevaba karfl› arada dostluk sa¤lanmas› gerekti¤ini ve bu dostlu-
¤un kâfirlere karfl› ‹slam’›n gücünü art›raca¤›n› söylemifl, lâkin Bâyezid’in o¤ulla-
r›ndan birini rehin olarak göndermesi ve gönderece¤i hil’at› giymesini de istemiflti
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ki, bu aç›kça Bâyezid’in tâbili¤i kabul etmesini istemek demekti. Esasen Timur ar-
t›k savafla karar vermifl bulunuyordu. Bu bak›mdan Bâyezid’e kabulü imkâns›z tek-
liflerde bulunarak, flehzadelerin birinin yan›na gönderilmesi, tâbilik alâmeti olarak
kendisine gönderilecek olan kemer ve külah› kabul etmesini, Anadolu beglerin-
den al›nan yerleri eski sahiplerine geri vermesini, Kara Yusuf’un kendisine teslimi-
ni istemiflti. Tabiî ki bunlar reddedilmiflti. Esasen bu teklifler kabul edilse bile, bun-
lar› baflkalar›n›n takip edece¤i aç›kt›. O böylelikle Bâyezid’i suçlay›p savafl›n so-
rumlulu¤unu ona yüklemek istiyordu. Daha ihtiyatl› davran›lmas›n› tavsiye eden
vezir Ali Pafla’ya, Bâyezid: “fierefimiz ve karfl› koyacak gücümüz vard›r. Tâbi olup,
istiklâlsiz yaflayamay›z” diyerek, sürdürmekte oldu¤u Bizans kuflatmas›n› da kald›r-
m›flt›r. 1396 y›l›nda Ni¤bolu’da Haçl› ordular›n› periflan eden Bâyezid, ‹slam dün-
yas›nda kazand›¤› flöhret ve gururuna ma¤lup olmufltu.

Nihayet Timur 1402 y›l› Mart ay›nda Azerbaycan’dan Anadolu’ya do¤ru hareke-
te geçerek, Kemah, Sivas, Kayseri, K›rflehir üzerinden gelip Ankara’y› kuflatt›. Bu
s›rada Bâyezid de Ankara’ya yaklaflm›fl bulunuyordu. Ankara Savafl›’nda (28 Tem-
muz 1402) Osmanl› ordusu yenilerek da¤›ld›. Bu kar›fl›kl›k içerisinde devlet ileri
gelenlerinden her biri bir flehzadeyi yan›na alarak kaçm›fl, Bâyezid ise tutsak düfl-
müfltü. Böylelikle onun büyük devlet olma hayal ve gayretleri son bulmufltu. Bi-
zans elli y›l kadar daha varl›¤›n› sürdürme imkân› elde etmifl, Rumeli’nde fetihler
durmufl, flehzadeler aras›ndaki hâkimiyet mücadeleleri ve Timur taraf›ndan Anado-
lu begliklerinin yeniden canland›r›lmas› yüzünden Anadolu’nun birli¤i bozulmufl,
bir Fetret devri yaflanmas› gerekmiflti.

Ankara Savafl› Osmanl›lar aç›s›ndan ne gibi sonuçlara yol açm›flt›r?

Ankara Savafl›’ndan sonra baflta Bursa olmak üzere Anadolu’nun çeflitli yerleri-
ne asker sevk edilirken, Timur ise Kütahya, Denizli, Ayd›n, Ayasuluk (Selçuk), Ti-
re üzerinden ‹zmir’e geldi. XIV. yüzy›l ortalar›nda Türklerin elinden ç›km›fl bulu-
nan ‹zmir ve çevresindeki baz› kaleler yeniden al›narak, flehir Ayd›no¤ullar›na b›-
rak›ld›. Bizans imparatoru Manuel, Bâyezid’in düfltü¤ü duruma oldukça sevinmifl,
elçi ve arma¤anlar gönderip Timur’a ba¤l›l›¤›n› bildirmiflti. Bir süre sonra Timur da
‹zmir’den ayr›lm›fl, Denizli’den Akflehir’e do¤ru yöneldi¤i s›rada, Bâyezid’in Akfle-
hir’de öldü¤ü haberini alm›flt› (Mart 1403). Bir y›l kadar Anadolu’da kal›p, Anado-
lu begliklerini canland›ran Timur, Ankara Savafl›’nda kendi saflar›na geçen, ‹lhan-
l›lar zaman›nda Anadolu’ya gelmifl bulunan Mo¤ol as›ll› Kara Tatarlar›n büyük bir
k›sm›n› da alarak Semerkand’a dönmüfltür (Temmuz 1404).
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Ankara Savafl› öncesindeki bir
tak›m geliflmeler, Bâyezid ile
Timur’u karfl› karfl›ya getirdi.
‹lk gerginlik, Timur’un
Azerbaycan’a geldi¤inde Kara
Koyunlu Yusuf Beg ile
Celayirli Sultan Ahmed’in
yurtlar›n› terk ederek
Bâyezid’e s›¤›nmalar›yla
bafllad›. Timur ve Bâyezid
aras›nda gidip gelen elçiler
arac›l›¤›yla anlaflma mümkün
olmad›¤› gibi, yaz›flma tarz›
da aradaki gerginli¤i artt›rd›.
Bâyezid’in Timur
himayesindeki Erzincan
üzerine yürümesi, Timur’un
Anadolu’ya tasarlad›¤› sefer
için meflrû bir sebep
yaratm›flt›. Timur, gönderdi¤i
elçiler vas›tas›yla Bâyezid’in
kendisine itâat etmesini,
Anadolu beglerinden al›nan
yerleri eski sahiplerine geri
vermesini, Kara Yusuf’un
kendisine teslim edilmesini
istiyordu. ‹slam dünyas›nda
hakl› bir flöhret kazanan
Bâyezid do¤al olarak bu
teklifleri reddetti ve böylece
savafl kaç›n›lmaz hâle geldi.
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Resim 7.1

Emir Timur taraf›ndan yapt›r›lan Hoca
Ahmed Yesevi türbesinin giriflinde yer
alan iki ton a¤›rl›¤›ndaki Afl Kazan›
(Türkistan flehri, 1397). Bronzdan
döküm tekni¤iyle yap›lan kazan›n
çevresi kufi yaz›larla süslenmifltir.
Vaktiyle türbede yemek da¤›t›m›nda
kullan›lan bu kazana, dualar edilmekte
ve adaklar sunulmaktad›r. Kazan,
1934’te Stalin’in emriyle Leningrad’daki
Hermitage Müzesi’ne götürülmüfl,
1989’da Kazaklar›n giriflimiyle yeniden
getirilip türbedeki yerine konulmufltur.



Daha Hint seferinden önce Çin üzerine yürümeyi düflünen Timur, nihayet
“müflriklere a¤›r bir darbe indirmek” niyetiyle sefere ç›kmaya karar verdi. Bu mak-
satla Semerkand’dan ayr›l›p (Kas›m 1404), Sirderya ›rma¤›n› buzlar üzerinden ge-
çip Otrar’a gelmifl, fakat burada hastalanarak, 69 yafl›nda ölmüfltür (18 fiubat 1405).
Geriye 2 o¤lu Miranflah ve fiahruh kalm›fl olmakla birlikte, o torunu Pir Muham-
med’i veliahd tayin etmifl, lâkin vasiyetine ra¤men kimse onun hükümdarl›¤›n› ta-
n›mam›flt›r. Moskova’dan Delhi’ye, ‹zmir’den Çin’e kadar uzanan seferlerine ra¤-
men, ölümünde varislerine b›rakt›¤› ülke o kadar genifl olmay›p, ölümü o¤ul ve to-
runlar› aras›nda fliddetli taht mücadelelerine yol açm›fl ve nihayet küçük o¤lu fiah-
ruh hâkimiyeti ele geçirmifltir.

Timur’un seferleri flehir hayat›n›n yayg›n oldu¤u ‹slam dünyas› ile bozk›r kül-
türünün hüküm sürdü¤ü bölgelerde gerçeklefltirilmifl olup, o genellikle bozk›rlara
de¤il, yerleflik kültürün hâkim oldu¤u zengin ve medeni ülkeleri ele geçirmeyi ga-
ye edinmifltir. Dolay›s›yla Kazak bozk›rlar›, Deflt-i K›pçak ve do¤udaki Mo¤ol ül-
kelerine hâkim olmaktansa, Mâverâünnehr, Harezm, Horasan ve ‹ran gibi bölge
ve ülkeler fethetmeyi tercih etmifltir. Onun hayat› bize seferler ve zaferlerden iba-
retmifl gibi görünse, dehas› sadece askerî alanda imifl gibi zannedilse de, imarc›
yan›n›n, idarecilik ve askerlik yan›ndan hiç de afla¤› kalmad›¤› görülür. O sadece
bir asker de¤il, ayn› zamanda devlet adam› idi. Tek baflar›s›zl›¤›, haleflerine bu
ola¤anüstü kabiliyet ve dehas›n› aktaramam›fl olmas›d›r. Hayat› boyunca büyük
zaferler kazanm›fl, fakat ölümünden sonra yaflamayan bir sistem b›rakm›flt›. Siste-
min bozulup, devam etmemesi hususu anlafl›lmayacak bir fley de¤ildir. fiahsî sada-
kat ve ba¤l›l›klara dayanan iktidarlar›n sa¤lam bir flekilde devam edemedikleri dai-
ma görülmektedir.

T‹MURLULAR

fiahruh (1405-1447)
Timur’un ölümü s›ras›nda yan›ndaki begler bafllang›çta sefere devam etmeye karar
vermifller, lâkin az sonra bundan vazgeçerek, Semerkand’a dönme karar› alm›fllar-
d›r. Ancak bu begler bir gün önce vasiyetin tutulaca¤› ve Pir Muhammed’in tahta
oturtulaca¤›na dair Timur’a söz verdikleri halde, bundan vazgeçerek fiahruh’a
meyletmeye bafllam›fllard›. Timur’un ölümünün ard›ndan beglerden baz›lar› ordu-
da bulunan torunu Halil Sultan’› hükümdar ilân etmifl ve o, baflkent Semerkand’a
girmifl ise de hâkimiyeti pek uzun sürmedi. 1409 y›l›nda fiahruh, Semerkand’› ele
geçirince, Timur’un miras› için giriflilen mücadele de k›smen sona ermifl oldu. 

1420 y›l›na kadar fiahruh ülkenin büyük bir k›sm›nda hâkimiyetini pekifltirmek-
le birlikte, bat›da henüz ciddi hiçbir faaliyette bulunmam›flt›. Timur’un ölümü üze-
rine yeniden siyasî sahnede görünen Kara Koyunlu Yusuf Beg, Timur’un o¤lu Mi-
ranflah ve torunu Ebubekir’i üst üste iki kere yenmek (1406 ve 1408) ve eski arka-
dafl› Celâyirli Sultan Ahmed’i ortadan kald›rmak suretiyle (1410) Azerbaycan’da hâ-
kimiyeti ele geçirince Timurlular›n tehlikeli bir komflusu olmufltu. Üstelik Ankara
Savafl›’ndan sonra da¤›lan Osmanl› devleti yeniden toparlanm›fl, vaktiyle Timur’un
yüksek hâkimiyetini kabul etmifl olan Çelebi Mehmed’in faaliyetleri de Herat’ta en-
difle konusu olmaya bafllam›flt›. Anadolu’da birli¤in yeniden kurulmas›n› hofl kar-
fl›lamayan fiahruh, 1416’da gönderdi¤i mektubunda, Osmanl› sultan›n›, kardeflleri-
ni ortadan kald›rd›¤›ndan dolay› k›namakta idi. Ayr›ca Osmanl›lar›n, vaktiyle Ti-
mur’un canland›rd›¤› Anadolu begliklerine karfl› olan tutumlar› da hofl karfl›lanm›-
yordu. Vaktiyle Timur’a oldu¤u gibi flimdi de fiahruh’a Anadolu’ya gelmesi için da-
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vet mektuplar› gönderiliyordu. Osmanl› hükümdarlar› ikinci bir Timur tehlikesi ile
karfl› karfl›ya gelmek istemiyor ve gazâ ile u¤raflmay› tercih ediyorlard›. Zaman za-
man fiahruh’un, babas›n›n fethetti¤i yerleri yeniden istilâ ile Bo¤azlar üzerinden
Balkanlara ve K›r›m’dan tekrar Azerbaycan’a dönmek niyetinde oldu¤u söyleniyor-
du. Hem ‹slâm dünyas›nda gücünü göstermek, hem de kendisine bir türlü bafl e¤-
mek istemeyen Kara Koyunlulara darbe indirmek üzere fiahruh 1420, 1429 ve 1434
y›llar›nda Azerbaycan ve Do¤u Anadolu’ya gelmifl ise de Kara Koyunlu Türkmen-
leri meselesi onun sa¤l›¤›nda çözümlenemeyen bir mesele olarak kald›. Bu tehli-
ke zamanla daha da büyüyerek, Cihanflah döneminde Kara Koyunlular›n ülkenin
büyük bir k›sm›n› ve baflkent Herat’› iflgallerine kadar vard›.

1427 y›l›nda Herat’ta Cuma namaz› ç›k›fl›nda Hurufîlerin suikastinden yaral›
olarak kurtulan, 1434’de o¤ullar›ndan Baysungur, 1437’de ‹brahim Sultan ve
1444’de Muhammed Cuki’nin ölümlerini görüp üzülen fiahruh, 1446’da kendisine
karfl› ayaklanan torunu Sultan Muhammed üzerine yürüdü¤ü s›rada Rey yak›n›nda
öldü (12 Mart 1447). Zaman›nda ordular›n›n bütün savafllarda galip gelmesine ba-
karak onun uzun süren saltanat›n›n baflar›l› oldu¤u hükmü verilebilir. Zira o, ba-
bas›n›n hâkim oldu¤u ülkeleri büyük ölçüde elde tutmay› baflard›¤› gibi, iç müca-
delelere son vermifl, devletin 40 y›l daha güçlü olarak devam›n› sa¤lam›flt›. Her ne
kadar bu babas›ndan kalan hazine ve tecrübeli komutan ve idareciler sayesinde
mümkün olmufl ise de, onun adam seçme konusunda yetenekli bir kimse oldu¤u
inkâr edilemez. Dindar bir hükümdar olup, tefsir, hadis, f›k›h ve özellikle tarih ki-
taplar› okurdu. Kendisi ve han›mlar› pek çok hay›r eseri infla ettirmifllerdi. Minya-
tür ve hat sanat›nda Tebrizli Cafer, G›yaseddin Nakkafl, Halil Musavvir, mimaride
K›vameddin, musikide Meragal› Abdülkadir, tarih yaz›c›l›¤›nda Haf›z-› Ebrû ve fie-
refeddin-i Yezdî ve say›s› yüzleri aflan flairleriyle Herat ve o¤lu Ulu¤ Beg’in baflkan-
l›¤›nda Kad›zâde-i Rumî, Kaflanl› Cemflid ve Ali Kuflçu’nun yürüttükleri matematik
ve astronomi alan›ndaki çal›flmalarla Semerkand, fiahruh devrinde do¤uda adeta
bir alt›n ça¤ yaflam›flt›r.
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Ulu¤ Beg (1447-1449)
Timur’un ölümünden sonra Halil Sultan’›n Semerkand taht›ndan uzaklaflt›r›lmas›-
n›n ard›ndan (1409), Mâverâünnehr’in idaresi Ulu¤ Beg’e b›rak›ld› ve ölünceye ka-
dar orada, Semerkand’da yaflad›. Paralar üzerinde ve hutbede babas› fiahruh’un ad›
geçmekle birlikte, ça¤dafl› tarih yazarlar› onu bir vali olarak de¤il, bir sultan olarak
görüyorlard›. 1425 tarihli bir kitabede o, daha babas›n›n sa¤l›¤›nda “En büyük sul-
tan, bütün hükümdarlar›n efendisi ve yeryüzünde Tanr›n›n gölgesi” olarak göste-
rilmifl; 1427 y›l›nda kendisine ithaf edilen bir eserde ise “Sultanlar›n en büyü¤ü, en
âlimi, en âdili” olarak nitelendirilmifltir. 

Ulu¤ Bey bir hükümdar ve ayn› zamanda astronomi bilgini olmas› ve ona ge-
linceye kadar bir âlimin tahta oturdu¤u görülmedi¤inden ‹slam tarihçileri taraf›n-
dan Aristo’nun hükümdar ö¤rencisi ‹skender’e benzetilmifltir. Matematik alan›nda
epeyce bilgisi olup, infla ettirmifl bulundu¤u Semerkand medresesindeki derslerde
birkaç günde bir haz›r bulunur ve bu dersleri bilimsel tart›flmalar takip ederdi. Ba-
zen ise medresedeki herhangi bir ö¤renci ile tart›flmaya bizzat giriflirdi. Zira bilim-
sel konular›n iyice anlafl›lmadan kabul edilmesi ve nezaket gere¤i olarak anlafl›l-
m›fl gibi davran›lmas›ndan hofllanmazd›. Matematikteki bilgisi yan›nda, astronomi-
de de ispatlar yap›yor ve dersler veriyordu. Medresedeki bu bilimsel faaliyetten
baflka, sarayda seminer mahiyetinde bilimsel toplant›lar yap›lmakta idi. Hangi bi-
lim dal› ele al›n›rsa al›ns›n, o alan›n en seçkinlerinin toplanm›fl bulundu¤u Semer-
kand’da bilimsel çal›flma yap-
mak için her türlü imkân sa¤-
lanm›fl olup, müderrisler bü-
yük yetkilere sahip bulunu-
yor, ö¤rencilere burslar veri-
liyordu. O ve çal›flma arka-
dafllar›, çal›flmalar›n›n sonu-
cunu 1437 y›l›nda “Zic-i Ulu¤
Beg” adl› eserle ortaya koy-
mufllar ve eser bat› dillerine
de çevrilmifltir. Bu eser Orta-
ça¤ ‹slam dünyas›nda astro-
nominin son sözü ve ilmin te-
leskop bulununcaya dek en
son derecesidir.

Timur’un bu torunu, dev-
let ifllerine s›rt çevirerek ba-
bas›n›n sa¤l›¤›nda veraset ko-
nusu ile ilgilenmemifl, iki y›l-
l›k saltanat› ise mücadeleler
içinde geçmifl ve o¤lu Abdül-
lâtif taraf›ndan kurulan mah-
kemenin g›yab›nda verdi¤i
karar üzerine öldürülünce
(1449), ülkede kar›fl›kl›klar
daha da artm›fl, devlet Herat
ve Semerkand merkez olmak
üzere ikiye ayr›lm›flt›r.
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Abdüllâtif (1449-1450)
Abdüllatif’in idareyi ele geçirmesi ile birlikte Semerkand Ulu¤ Beg zaman›ndakin-
den oldukça farkl› bir görünüm alm›flt›. Abdüllâtif de babas› gibi astronomi ve ta-
rih ile ilgileniyor, din adamlar›na ve dervifllere sayg›da kusur etmiyor ve onlar›n
derslerine devam ediyordu. Onun zaman› Ulu¤ Beg devri ile k›yaslanacak olursa
din adamlar› için iyi, ahali ve asker için kötü bir devir olmufltur. O, itaatte en ufak
bir kusur iflleyeni cezaland›r›rd›. Buna ra¤men kendisine suikast düzenlendi. Bu
teflebbüsün bafl›nda ise efendilerinin öcünü almay› görev bilen Ulu¤ Beg’in adam-
lar› bulunuyordu. Suikast, hükümdar, kona¤›ndan sabah namaz›na giderken mey-
dana geldi (8 May›s 1450). Kâtil suikasttan sonra kaçarak Türkistan (Yesi) flehrine
gelmiflti. Fakat asl›nda kaçmas›na gerek yoktu. Çünkü Abdüllâtif’in öldürülmesinin
ard›ndan idare Abdüllâtif’in düflmanlar›n›n eline geçmiflti. Abdüllâtif, suikast s›ra-
s›nda Türkçe olarak “Allah ok te¤di!” diyerek at›ndan düflmüfl ve öldürülmüfltü.

Abdullah (1450-1451)
Suikastç›lar, ‹brahim Sultan’›n o¤lu Mirza Abdullah’› tahta oturttular. O, hazinede-
ki paray› askerlere da¤›tmakla ifle bafllamak zorunda kalm›flt›. Abdüllâtif’in fliddete
dayanan idaresinden sonra, nisbeten yumuflak olan Abdullah ile fieyhülislâm’›n ör-
nek ald›klar› Ulu¤ Beg zaman› geri gelmifl bulunuyordu. ‹daredeki bu de¤ifliklik,
özellikle din adamlar›n›n yaflad›¤› Buhara’da hofl karfl›lanmam›flt›. Abdüllâtif’in
ölüm haberi üzerine flehrin idarecileri, tutsak bulunan Ebû Said’i serbest b›rakarak,
ona biat etmifllerdi. Ard›ndan Ebû Said hemen Semerkand üzerine yürümüfl, lâkin
yenilerek kaçm›flt›. Buna ra¤men Ebû Said bir süre sonra Türkistan (Yesi) flehrini
ele geçirmeyi baflarm›fl, bunun üzerine 1451 y›l› bafl›nda Abdullah’›n gönderdi¤i
ordu flehri kuflatm›fl ise de Ebû Said, Özbek elbisesi giydirerek etrafa gönderdi¤i
adamlar› ile Özbek Ebû’l Hayr’›n yard›m için gelmekte oldu¤u söylentisi ç›kararak,
kuflatanlar› aldatmay› baflarm›flt›. Bundan dolay› Semerkand’dan gelen ordu kuflat-
may› kald›rmak zorunda kald›. Fakat bu defa Abdullah bizzat kendisi sefere ç›kt›.
Bu durumda Ebû Said, gerçekten Özbeklerden yard›m istedi. Ebû’l Hayr bunu f›r-
sat bilerek, Ebû Said ile birlikte Semerkand üzerine yürüyerek flehrin yak›nlar›nda
kendilerinden daha kalabal›k olan Abdullah’›n ordusunu yenilgiye u¤ratt›lar (Ha-
ziran 1451). Öyle ki Abdullah dahi öldürülenler aras›nda bulunuyordu. Gâlipler
bundan sonra kolayca Semerkand’› ele geçirerek, Ebû Said’i tahta oturttular.

Ebû Said (1451-1469)
Ebû Said’in saltanat› ise, Ulu¤ Beg’inkinin aksine din adamlar›n›n hâkimiyeti dev-
ri idi. Daha bafllang›çta Abdüllâtif’in kâtilleri öldürülmüfl ve böylece Semerkand’da
Ulu¤ Beg’in 40 y›l süren hoflgörülü hâkimiyeti yerine, Ebû Said’in Taflkent’ten da-
vet etti¤i Nakflibendî tarikat› fleyhi Hoca Ahrâr’›n yine 40 y›l sürecek olan hâkimi-
yeti bafllam›fl oluyordu. 

Türkistan’da bunlar olurken, Horasan ve Irak-› Acem’de Timurlu mirzalar› ara-
s›ndaki çekiflmelerden yararlanmaya karar veren Kara Koyunlu Cihanflah, 1458 y›-
l›nda Horasan üzerine yürüyerek Herat’› ele geçirdi. Cihanflah art›k sâdece Mâve-
râünnehr hâkimi Ebû Said’den endifle etmekte idi. Murgab suyu k›y›s›nda konan
Ebû Said’in hareketleri Türkmenleri gerçekten endiflelendiriyordu. Bu yüzden Ci-
hanflah, Ebû Said ile bar›fl görüflmelerine giriflti. Bar›fl sa¤lanmas›na ra¤men Ebû
Said’in Herat’a do¤ru ilerlemesi devam etti. Onun bu cüretli hareketinin sebebi
Azerbaycan’daki olaylar idi. Cihanflah, Makû kalesinde hapsettirmifl oldu¤u o¤lu
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Hasan Ali’nin kaleden kaçt›¤› ve Tebriz’i ele geçirip, hükümdarl›¤›n› ilân etti¤ini
duymufl ve bu durumda Horasan’da daha fazla kalman›n gereksiz oldu¤unu dü-
flünerek, Ebû Said ile anlafl›p dönmeye karar vermiflti. Cihanflah’›n Horasan’› bo-
flaltmas›, Irak-› Acem, Fars ve Kirman’›n Kara Koyunlularda kalmas› flart› ile bar›fl
yap›ld›.

Ebû Said 1467-68 y›l› k›fl›n› Merv’de geçirdi. Burada iken Cihanflah’›n Ak Ko-
yunlu Hasan Beg taraf›ndan öldürüldü¤ü haberinin ulaflmas› üzerine, Ebû Said
‹ran’›n bat› bölgelerini ele geçirmeye karar verdi. Esasen Cihanflah’›n o¤lu Hasan
Ali, babas›n›n öcünü almak için Ebû Said’den yard›m istiyordu. Ebû Said nihayet
niyetli oldu¤u bu sefere ç›kmak üzere k›fllak yurdundan hareket ile Ak Koyunlu
Hasan Beg’in yayla¤› olan Karaba¤’a do¤ru yürümüfltü. Kendisine Hasan Beg tara-
f›ndan birkaç kere bar›fl teklifinde bulunulmufl ise de, o bunu kabul etmeyerek
ilerlemifl, lâkin Hasan Beg’in çok iyi tan›d›¤› bölgelere gelince, Ak Koyunlu hü-
kümdar› Timurlu ordusunun ikmal yollar›n› kesmifltir. Bunun üzerine güç duruma
düflen Timurlu ordusu da¤›lm›fl, Ebû Said ise tutsak al›narak öldürülmüfltür (fiubat
1469). Onun ölümüyle Timurlular Horasan’›n bat›s›nda kalan topraklar› Ak Koyun-
lulara terk etmifl oldular.

Hüseyin Baykara (1469-1506)
Ebû Said’in ölüm haberinin ulaflmas›n›n ard›ndan Hüseyin Baykara flehre girdi.
Onun baflkenti Herat, t›pk› Ortaça¤lar›n öteki medeni merkezleri olan fiam, Ba¤-
dad, Kahire ve ‹stanbul gibi hem medeniyet, hem de e¤lence merkezi idi. Sultan,
hanedan mensuplar›, ordusu ve flehir halk› kendilerini tamamen e¤lenceye kapt›r-
m›fllard›. Fetih ve sefer düflüncesi art›k kalmam›fl olup, devlet s›n›rlar›n›n geniflle-
mesi, gelirlerin artmas› da söz konusu olmuyordu.

Hüseyin Baykara’n›n bafllang›çta fiiîli¤e e¤ilimi vard›. Bu bak›mdan 12 ‹mam’›n
ad›na fiiî hutbesinin okunmas›na da izin vermiflti. Fakat zamanla, özellikle Ali fiir
Nevaî’nin tesiri ile tekrar Sünnîli¤e dönmüfltür. Zaman›nda siyasî, idarî ve malî güç-
lükler hiç eksik olmad›. En büyük s›k›nt› ise malî hususlarda idi. Buna çare bulmak
için çeflitli kimseler vezirlik makam›na getirildiler. Zaman zaman iki kifli ayn› anda
vezirlik makam›na getirildi ise de, iki vezirin ifl bafl›na gelmesi de beklenenin ak-
sine devlet ifllerinde aksakl›k ve vezirler aras›nda uyuflmazl›¤a yol açt›.

Onu meflgul eden en önemli iç meselelerden biri ise o¤ullar›n›n ayaklanmalar›
olmufltur. 1500 y›l› yaz›nda o, yeniden ayaklanan o¤lu Muhammed Hüseyin’e kar-
fl› Astarabad’a yürüdü. Halbuki bu s›rada Özbekler Semerkand’› ele geçirmeye ça-
l›fl›yordu. Muhammed fiibanî, Semerkand’› zapt ederek, buran›n hâkimi Sultan
Ali’yi öldürttü. Daha sonra, geçici bir süre için buras›n› gelece¤in Hindistan Timur-
lu hükümdar› Babür’e b›rakmak zorunda kald› ve nihayet 1501 y›l›nda Semer-
kand’› kesin olarak ele geçirdi. 

1501 y›l›nda Ali fiir Nevaî’nin ölümünün ard›ndan Hüseyin Baykara ve Herat
pek az yaflayabildiler. fiibanîlerin zaferini kolaylaflt›ran ve Babür’ün hat›ralar›nda
söz etti¤i, Hüseyin Baykara’n›n ölümünden sonra (1506) birbirinden nefret eden
o¤ullar› Muzaffer Hüseyin ile Bediüzzaman’›n birlikte, ortak olarak sultan ilân edil-
meleri gerçekten hayret edilecek bir fleydi. Mâverâünnehr’de durumunu güçlendi-
ren Muhammed fiibanî, 1507 y›l›nda Herat’› da ele geçirdi. Bu medeniyet merke-
zinde Babür’ün ifadesine göre “dünya görmemifl olan köylülük” hüküm sürmeye
bafllam›flt›. Fakat asl›nda ahlak anlay›fllar› çöküntüye u¤ram›fl, canl›l›¤›n› kaybetmifl
bir flehir toplulu¤unun bozk›rdan gelen y›pranmam›fl, diri Özbekler karfl›s›nda tu-
tunmalar› zaten beklenemezdi. 
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XVI. yüzy›l Timurlular için felâket devri oldu. Göçebe Özbekler, bu yüzy›l›n
bafl›nda önce Harezm ve Mâverâünnehr’i, ard›ndan Herat’› ele geçirerek Timurlu
hâkimiyetine son verdiler (1507). Safevî hükümdar› fiah ‹smail’in 1510 y›l›nda Mu-
hammed fiibanî’yi öldürmesinden yararlanan Babür’ün bütün gayretlerine ra¤men
Mâverâünnehr ve Harezm bölgeleri Özbek hâkimiyetinden kurtar›lamayarak, Ti-
murlu sülâlesi ancak Babür’ün Hindistan’da kurdu¤u devlet sayesinde varl›¤›n›
sürdürebildi.

Timurlular›n çöküflünü haz›rlayan sebepler nelerdir?

T‹MUR VE T‹MURLULAR DÖNEM‹NDE UYGARLIK

‹mar Faaliyetleri
Timur, Semerkand’› imara çok önem vermifl, ele geçirdi¤i ülkelerden getirdi¤i us-
talara Semerkand civar›nda yeni yerleflme yerleri kurdurmufl, ba¤ ve konaklar in-
fla ettirmiflti. Timur ve hanedan mensuplar›ndan baz›lar›n›n gömülü oldu¤u Gur-i
Mir adl› türbe Timur taraf›ndan infla edilmiflti. Onun infla ettirdi¤i eserlerin en
önemlilerinden biri ise Ahmed-i Yesevî hankâh›d›r. Timur’dan sonra fiahruh zama-
n›nda devlet merkezinin Herat olmas› bu flehrin yükselmesini sa¤lad›. O, Mo¤ol is-
tilâs› s›ras›nda tahrip edilmifl olan Merv flehrini yeniden infla ettirmiflti. Ulu¤ Beg’in
infla ettirdi¤i eserler olarak Buhara medresesi, Semerkand medresesi ve Kûhek te-
pesi ete¤indeki ünlü rasathane say›labilir. Hüseyin Baykara devrinde Herat, kültür
ve sanat merkezi olarak zirveye ulaflt›. O, burada medrese, hankâh ve darüflflifa in-
fla ettirdi¤i gibi, Ali fiir Nevâî de Herat ve çevresinde 370 tane hay›r eseri infla etti-
rerek, bunlar› idare için bir vak›f kurmufltu. Bu gibi imar faaliyetlerine han›mlar›n
ve beglerin de kat›ld›klar›n› biliyoruz.

Ticari Faaliyetler
Tahripkârl›¤›na ra¤men Timur, ticaretin devlet için büyük bir gelir kayna¤› oldu-
¤unun fark›nda idi. Semerkand’da pek çok dokuma atölyesi bulunuyor ve flehir
baharat ticaretine merkezlik ediyordu. Clavijo’nun ifadesine göre Timur, baflflehri-
ni dünyan›n en mükemmel flehri yapmak için ticareti daima teflvik etmiflti. Bu dü-
flünce iledir ki, 1402 y›l›nda Fransa kral›na gönderdi¤i mektubunda “Karfl›l›kl› ola-
rak tüccarlar›n gelip-gitmesini, tüccarlara güçlük ç›kar›lmamas›n›, zira dünyan›n
tüccarlar sayesinde bay›nd›r ve müreffeh bir hal ald›¤›n›” ifade ediyordu. Tüccarla-
r› koruma siyaseti fiahruh zaman›nda da devam etti. Zira bununla ilgili ifadelere biz
onun Çin’e ve Memlûk sultan›na gönderdi¤i mektuplar›nda da rastl›yoruz. 

Tebriz ve Sultaniye’nin ticarî önemi, ‹lhanl›lar zaman›nda oldu¤u gibi, Timurlu-
lar zaman›nda da devam etti. Sultaniye uluslararas› bir pazar durumunda idi. Bu-
rada biriken pek çok ürün Müslüman tüccarlardan baflka Ceneviz ve Venedikli tüc-
carlar vas›tas›yla Trabzon, Kefe ve Suriye üzerinden Avrupa’ya sevk ediliyordu.
Güneydeki Hürmüz’ün de uluslararas› ticaretin önemli bir merkezi oldu¤u anlafl›-
l›yor. Güney ‹ran’daki Yezd flehrinde ise bol miktarda fleker kam›fl› üretildi¤inden
fleker imalathaneleri bulunuyordu. Ülkenin en iyi dokumalar› da buradan her ya-
na gönderiliyordu. En canl› ticaret merkezlerinden birisi ise Kabil olup, Hint mal-
lar›n›n pazar› ve da¤›t›m merkezi durumunda idi. Kuzeyde ise ayn› rolü Su¤nak
flehri oynuyordu. Burada Deflt-i K›pçak’›n çeflitli yerlerinden getirilen ürünlerin,
özellikle deri ve kürk gibi ürünlerin ticareti büyük önem tafl›yordu.
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Timur ve Timurlular
zaman›nda ticarete de çok
önem verildi. Semerkand’da
pek çok dokuma atölyesi
bulunuyor ve flehir baharat
ticaretine merkezlik
ediyordu. Tebriz ve Sultaniye
önemli ticaret merkezleriydi.
Güneydeki Hürmüz de
uluslararas› ticaretin önemli
bir merkeziydi. Kabil ise,
Hint mallar›n›n pazar› ve
da¤›t›m merkezi durumunda
idi. Kuzeyde ayn› rolü
Su¤nak flehri oynuyordu;
Deflt-i K›pçak’›n çeflitli
yerlerinden getirilen ürünler,
özellikle deri ve kürk al›n›p
sat›l›yordu. Devlet merkezi
Herat ise devletin
gelirlerinin ve servetin
birikti¤i yerdi.



Kökenleri Uygurlara uzanan, Mo¤ollar devrinde canland›r›lan, devlet sermaye-
sine dayal› ortakl›k kurumu, bu devirde de varl›¤›n› sürdürmekte idi. Devlet hazi-
nesinden kredi alan ortaklara büyük imkânlar sa¤lan›yor, hatta Tarhanl›k verilerek
vergilerden muaf tutulup, hiç kimsenin onlar› rahats›z etmemesi, rüflvet istememe-
si ve hayvanlar›na dokunmamas› buyruluyordu. Hissedarlar› aras›nda hükümdar
ailesi ve ileri gelenlerin bulundu¤u bu ortakl›klarda faizli kredi usulü de uygulan-
m›fl, bu ise fleriata ayk›r› görüldü¤ünden zaman zaman anlaflmazl›klara ve ulemâ-
n›n muhalefetine yol açm›flt›r.

Baflkent olmas›ndan dolay› Herat, devletin gelirleri ve servetin birikti¤i yerdi.
Ebû Said döneminde büyük bir ticaret merkezi haline gelen flehirde büyük serma-
ye sahipleri ortaya ç›km›fl, hatta hükümdar zaman zaman onlardan borç alma yo-
luna gitmifltir. Ard›ndan Hüseyin Baykara devrinde Herat’ta biriken servet, her tür-
lü iktisadi faaliyetleri de art›rm›fl, eski çarfl› ve pazarlar yeni ilâvelerle büyütülmüfl-
tü. Herat’a ba¤lanan ticaret yollar› üzerinde bu devirde yeni yeni ribatlar yap›lm›fl
olmas› bunun en büyük delilidir.

Edebiyat
Timur, pek çok hükümdarda mevcut bulunan baflar›lar›n›n yaz›larak, flahs›n›n ebe-
dileflmesi arzusu tafl›d›¤›ndan seferleri s›ras›nda günlük tutturuyor ve tarih yaz›c›l›-
¤›n› teflvik ediyordu. fiamî ve Yezdî’nin Zafernâme ’leri bu teflvik sonucu ortaya
ç›km›fl olup, Timur’un hayat›n› ö¤renmek için baflvurulmas› geren en önemli kay-
naklard›r. fiahruh devrinin en büyük tarih yazar› flüphesiz Haf›z-› Ebrû’dur. Abdür-
rezzak-› Semerkandî, Mirhond ve Handmir son dönem Timurlu tarihini ö¤renebil-
mek için önemli kaynaklar olup, Farsça yaz›lm›fllard›r.

Bu devirde Farsça fliir art›k gerilemeye yüz tutmufl olup, bafll›ca temsilcileri ola-
rak fiirazl› Hâf›z (ölm. 1390) ile Câmî (ölm. 1492) say›labilirler. Zengin flehir mer-
kezlerinde, ‹ran flairlerini tan›m›fl olan Timurlu mirza ve begleri, kendi dilleri ile de
fliirler yaz›lmas›n› arzu ediyorlard›. Bu arzu ve teflvik k›sa zamanda ürünlerini ver-
di. XV. yüzy›l Ça¤atay edebiyat›n›n zaman bak›m›ndan ilk önemli simas› olan Sek-
kakî’nin Divan’› bize kadar gelmifltir. Onun kaside ve gazelleri ilk ürünler olmas›n-
dan dolay› de¤erli olup, o, bir fliirinde “Dünya benim gibi bir Türk flair, senin gibi
(Ulu¤ Beg) bir âlim hükümdar ortaya koymadan önce, felek daha uzun y›llar dön-
meye devam edecektir” diyor. Timur’un torunu Mirza ‹skender ad›na yazd›¤› Mah-
zenü’l-Esrâr adl› mesnevisi ile tan›nan Harezmli Haydar, Türkî Gûy (Türkçe söy-
leyen) lâkab› ile flöhret kazanm›flt›. XV. yüzy›l›n ilk yar›s›n›n en güçlü flairi Lütfî idi.
O, kaside, gazel ve tuyuk gibi naz›m çeflitlerinin hepsini baflar› ile kullanm›flt›. fia-
irleri himaye eden bu mirza ve beglerin kendileri de Türkçe fliir yaz›yorlard›. Bun-
lar aras›nda Seyyid Ahmed, ‹skender, Bediüzzaman, fiah Garib, Sultan Ahmed ve
Ebû Bekir mirzalara ait eser veya parçalar bizce bilinmektedir.

Baz› begler ad›na Uygur alfabesi ile eserler ço¤alt›ld›¤› da görülmektedir. Bah-
tiyarnâme, Miraçnâme, Kutadgu Bilig ve Tezkire-i Evliyâ gibi eserlerin o devirde
Uygur alfabesi ile yaz›lm›fl örnekleri günümüze kadar gelmifllerdir.

XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda geliflen Ça¤atay edebiyat›, yüzy›l›n ikinci yar›s›nda da
bu geliflmesini sürdürdü. Sultan Hüseyin Baykara ile Ali fiir Nevaî bu devirde dev-
letin hem siyasî idaresine, hem de kültür hayat›na damgas›n› vurmufl olan flahsi-
yetlerdir. Ali fiir Nevaî, hayat›n›n sonlar›na do¤ru yazd›¤› Muhakemetü’l-Lügateyn
adl› eserinde, kelime zenginli¤i ve ifade kabiliyeti bak›m›ndan Türkçenin Farsça-
dan çok üstün oldu¤unu ilk defa söylemek cesaretini göstermifl ve Türk flairlerini
Türkçe yazmaya teflvik etmifltir. Bu bak›mdan da o, Türkçeyi Farsçadan geri kal-
mayan bir kültür dili haline getirmeye çal›flm›flt›r. Bu gayreti sonucunda Nevaî,
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Türkçenin sadece bir fliir dili de¤il, naz›m ve nesrin her çeflidini ifade gücüne sa-
hip, Farsça ile her hususta rekabet edebilecek bir kültür dili oldu¤unu gösterecek
eserler meydana getirdi. O, serveti, siyasi gücü ve eserleri ile Herat’ta sanatkârla-
r›n kutbu durumuna yükselmifl olup, ünü Türkistan’dan Balkanlara kadar bütün
Türk yurtlar›nda yay›lm›flt›. Nevaî dili, yüksek bir edebi dil olarak kabul edilmifl,
eserlerini tan›mak edebî kültürün tamamlanmas› için gerekli say›lm›fl ve eserleriy-
le ilgili bir tak›m sözlük ve antolojiler düzenlenmifl, eserlerine daha sa¤l›¤›nda na-
zireler yaz›lm›flt›r. O devrin Herat’›, sadece Horasan ve Türkistan’›n medeni mer-
kezleri ile de¤il, fiiraz, Ba¤dad, Tebriz, Kahire, Bursa, ‹stanbul ve Kazan gibi flehir-
lerin edebi çevreleri ile de temas halinde idi.

Resim ve Süsleme
Timurlular devri resim sanat›n›n menflei olarak Ba¤dad ve Tebriz’deki Celâyirli
okulu ile fiiraz okulu gösterilmektedir. Timur buralar› ele geçirdikten sonra, bu fle-
hirlerdeki sanatkârlar›n bir k›sm›n› Semerkand’a götürmüfltür. Bu sanatkârlara ait
mimari eserler ve onlar›n duvarlar›n› süsleyen baz› duvar resimlerinin varl›¤› kay-
naklarda kaydedilir. Ça¤dafl› tarih yazar› ‹bn Arabflah, Timur’un baz› saraylar›nda
onun savafl meydanlar›, flehir kuflatmalar›, seferleri, zaferleri ve e¤lence meclisleri-
nin tasvir edildi¤i resimlerden söz eder. Ayn› yazar Timur devrinin en büyük nak-
kafl› olarak Ba¤dadl› Abdülhayy’› saymaktad›r.

Timur’un ölümünün ard›ndan kar›fl›kl›k y›llar› sona erince, bu sanatkârlar›n bir
k›sm› Herat’ta toplanm›fllard›. Buna ra¤men Ba¤dad, Tebriz ve fiiraz gibi eski mer-
kezler faaliyetlerini tamamen durdurmam›fllard›. Resim sanat› fiiraz’da Mirza ‹sken-
der zaman›nda devam etti¤i gibi, onun ölümünden sonra di¤er Timurlu mirzalar› ve
Türkmen hanedanlar› Kara ve Ak Koyunlular zaman›nda da faaliyetini sürdürdü.

Kendisi de hattat olan fiahruh’un o¤lu Baysungur, Herat’taki kona¤›n› adeta bir
sanat akademisi haline getirmiflti. Tebrizli Cafer’in 1427 tarihli bir raporu bize bu-
rada çal›flanlar ve çal›flmalar hakk›nda ilgi çekici bilgiler veriyor. Anlafl›ld›¤›na gö-
re, burada 100’den fazla sanatkâr çal›fl›yordu ve herkeste mesle¤inde en iyi, en bü-
yük olma arzusu yayg›n bir hal alm›fl, bunun sonucu olarak Timurlu resim sanat›
büyük ilerleme kaydetmiflti.

Baysungur’un ölümünden sonra da bu çal›flmalar›n devam etti¤i anlafl›l›yor. Zi-
ra daha sonra Hüseyin Baykara ve Nevaî’nin flahs›nda yeniden koruyucu bulan sa-
natkârlar ortaya ç›km›fl, minyatür sanat›nda bir yenilik yapmay› baflaran Bihzad ye-
tiflmiflti. O, daha sonra Safevîlerin yan›na giderek, yetifltirdi¤i talebeleri ile Timurlu
resim sanat›n›n devaml›l›¤›n› da sa¤lam›flt›r.

Timurlular dönemi sanat› denilince akla gelen geliflmeler nelerdir? 

Musiki
Timur’un seferleri s›ras›nda ele geçirerek Semerkand’a gönderdi¤i sanatkârlar ara-
s›nda baz› çalg›c› ve okuyucular da bulunuyordu. ‹bn Arabflah Timur devri okuyu-
cular› aras›nda Abdüllâtif, Mahmud, Celâleddin ve Meragal› Abdulkadir’in adlar›n›
vermektedir. Clavijo’nun etrafl›ca anlatt›¤› gibi, kad›n ve erkeklerin kat›ld›¤› toylar
veriliyor, bu arada çalg›lar çal›n›p, flark›lar söyleniyordu. Bu devirde musikide
özellikle iki kiflinin ad›ndan daima zaman›n en büyük üstadlar› olarak söz edilir.
Bunlardan biri Endicanl› Yusuf, di¤eri ise musiki nazariyeleri ilmindeki bilgisi ile
tan›nan Meragal› Abdülkadir idiler. Sesinin güzelli¤ini ifliten fiahruh’un o¤lu ‹bra-
him Sultan, Endicanl› Yusuf’u defalarca kardefli Baysungur’dan yan›na fiiraz’a iste-
mifl ise de bu iste¤i yerine getirilmemifl idi. Meragal› Abdülkadir’e gelince o, Ti-

136 Orta Asya Türk  Tar ih i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



mur’un Ba¤dad’› ele geçirmesi üzerine Semerkand’a gönderilmifl, Timur’un ölü-
münden sonra ise Herat’ta yaflam›fl ve eserlerini de burada kaleme alm›flt›r. Onun
çocuklar› daha sonralar› Osmanl› ülkesinde de musikiflinas olarak tan›nm›fllard›r. 

Timurlular devrinin kültür merkezi Herat, XVI. yüzy›l›n bafl›nda önce Timurlular
ile fiibanîler ve ard›ndan da fiibanîler ile Safeviler aras›ndaki mücadeleler sonun-
cunda eski ihtiflam›n› kaybetti. Öyle ki Timurlular›n sona ermesinden henüz 5-10 y›l
geçmeden kültür ve sanat merkezi olarak Herat’›n art›k hiçbir önemi kalmam›flt›.

H‹ND‹STAN T‹MURLU ‹MPARATORLU⁄U (1526-1858)

Babür ve ‹mparatorlu¤un Kuruluflu
Timur soyundan gelen ve Hindistan Timurlu ‹mparatorlu¤unun kurucusu olan Za-
hirüddin Muhammed Babür, 1483’te Fergana’n›n Andican flehrinde do¤du. Timur-
lu hükümdar› Ebû Said’den sonra Timurlular Devleti parçalanm›fl, Babür’ün baba-
s› Ömer fieyh Mirza bu parçalanmada Fergana hükümdar› olmufltu. Ömer fieyh
Mirza, komflu beglerden ikisinin sald›r›s› s›ras›nda ölünce (1494), onbir yafl›ndaki
o¤lu Babür hükümdar oldu.

Babür’ün Hindistan’da kurdu¤u ‹mparatorluk ‹ngilizceye “Mughal” (veya eski yaz›l›fl›yla
“Mogul”) olarak geçmifl ve öyle yerleflmifltir. Türkçede kullan›lan “Türk-Mo¤ol ‹mparator-
lu¤u” tabiri bu kullan›mdan esinlenmifl olmal›d›r. Mo¤ollarla baz› alakalar› olmakla bera-
ber, Timurlular ve onlar›n Hindistan’daki uzant›lar› Mo¤ol de¤ildiler. Dolay›s›yla, Hindis-
tan’da ‹mparatorluk kuran bu sülale için “Türk-Mo¤ol” yerine “Timurlu” veya “Babürlü”
tabirlerini kullanmak daha do¤rudur.

Babür, Maveraünnehir’deki begler
aras›nda ç›kan savafllarda Semer-
kand’› iki defa ald› ise de, sonunda
Özbek han› fiibanî (fieybanî) Han’a
b›rakmak zorunda kald›. Semerkand
ve Fergana’y› kaybettikten sonra Pa-
mir Da¤lar› taraf›na çekildi ve bir
müddet burada ordusuz ve tahts›z ya-
flad›. Babür, burada geliflmeleri dik-
katle takip ediyor ve f›rsat kolluyor-
du. fiibanî Han’›n ma¤lup etti¤i Timur-
lu beglerinden baz›lar› kaç›p onun et-
raf›nda topland›lar. Böylelikle bir or-
du oluflturan Babür, 1504’te Hindu-
kufl’u geçerek Kâbil flehrini ele geçir-
di. Ama Babür’ün gözü hâlâ ata top-
ra¤› olan Semerkand, Fergana ve He-
rat’tayd›. Ancak, fiibanî Han’›n Hive
ve Belh flehirlerini ele geçirdikten
(1505) sonra Herat’› da almas› (1507)
onun kuzeydeki topraklara dönme
ümidini zay›flatt›. Ayn› y›l fiibanî
Han’›n Kandahar’a yapt›¤› bir sald›r›-
y› bertaraf etti ve Kâbil’de padiflah ol-
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Babür’ü kitap
okurken gösteren
minyatür. 

Kaynak:
Minyatyur› k
Babur-name,
Samarkand,
1969.



du. Bu s›rada ‹ran’daki Safevî Türk Devleti ile Özbekler aras›nda da bir mücadele
vard›. fiah ‹smail, 1510 y›l›nda Merv yak›nlar›nda yap›lan bir savaflta Özbekleri
ma¤lup etti. fiibanî Han bu savaflta öldürüldü.

Özbeklerin yenilmesi, Babür’ün kuzeye, Fergana’ya dönme ümitlerini yeniden
alevlendirdi. fiah ‹smail ile ittifak yaparak Özbekler üzerine sefer yapt› ve Semer-
kand’› ele geçirdi (1511). Bunu takip eden y›llarda fiah ‹smail’in Osmanl›larla mefl-
gul olmas› sebebiyle Özbeklerle tek bafl›na mücadele etmek zorunda kald›. Daha
güçlü olan Özbek kuvvetleri karfl›s›nda bu bölgede daha fazla tutunamad› ve Se-
merkand’› terk etmeye mecbur oldu. 

Ata topraklar›n› ele geçirmekten ümidi kesilen Babür, bundan sonra tamamen
Hindistan’a yöneldi. Timur’un torunu olarak Hindistan’a sahip olmay› meflru bir
hak olarak görüyordu. Bölgedeki flartlar›n elveriflli olmas›ndan da yararlanarak
Hint seferine ç›kt›. 1526’da Panipat’ta yap›lan meydan savafl›nda Delhi Sultan› ‹b-
rahim’i ma¤lup ederek Delhi ve Agra’y› ele geçirdi. Askerlerinin say›s› az olmas›na
ra¤men galip gelmesindeki en önemli etkenlerden biri Osmanl›lardan ald›¤› ateflli
silahlara sahip olmas›yd›. 

Babür, merkezi Agra olmak
üzere kuzey Hindistan ve Afga-
nistan’da büyük bir devlet kurdu.
Panipat savafl›ndan bir sene son-
ra büyük bir kuvvetle harekete
geçen Rajputlar› yine topçu tefl-
kilat›n›n deste¤i ile Agra civar›n-
da ma¤lup ederek hâkimiyetini
pekifltirdi. Bunu takip eden üç y›l
içinde bütün kuzey Hindistan’a
hâkim oldu. 1530’da hastaland›.
O¤lu Hümayun’u veliaht tayin et-
tikten biraz sonra öldü. 

fiuras›n› da unutmamak gere-
kir ki, Hindistan’a yönelmek Ba-
bür için bir mecburiyetti. Bu ül-
kenin iklimine, yiyeceklerine ve
farkl› kültürüne al›flmak onun için
epeyce zor olmufltur. Yazd›¤› hâ-
t›ra kitab›nda bu duygular›n›
aç›kça ifade etmifltir. Maiyetinde-
ki adamlar›n› ve ordusunu da bu-

rada tutabilmek epeyce zor olmufltur. Onlar bu seferi geçici bir hadise gibi görü-
yor, bir an evvel memleketlerine dönmek istiyorlard›. Ancak, Babür’ün inatç› ira-
desi ve kararl›l›¤› onlar›n buraya al›flmak ve art›k buray› yurt tutmak durumunda
olduklar› gerçe¤ini kabul etmelerini sa¤lad›. 

Babür, birbiriyle mücadele edip duran küçük devletlerin oldu¤u Hindistan’da
güçlü ve üç as›rdan fazla devam edecek olan büyük bir imparatorlu¤un temelleri-
ni att›. Çok farkl› dillerin konufluldu¤u ve siyasi parçalanm›fll›¤›n hüküm sürdü¤ü
Hint k›tas›nda siyasi birlik ve güvenlik sa¤land›, istikrarl› bir yönetim hâkim oldu.
Ayn› zamanda, hayat ve toplum anlay›fl›nda bir kültür birli¤i sa¤land›.

Babür’ün Hint ülkesindeki baflar›lar›n›n en önemli sonuçlar› nelerdir?
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Resim 7.4

Keyifli Babür
meflale ile at
üstünde. 

Kaynak:
Minyatyur› k
Babur-name,
Samarkand,
1969.
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Babür, dünya tarihinin çok nadir ve seçkin hükümdarlar›ndand›r. Hayat› çeflit-
li zorluklarla geçmifl, zaman zaman ülkesiz, ordusuz, etraf›ndaki çok az insanla
mücadele etmek zorunda kalm›fl olmakla birlikte, difliyle t›rna¤›yla kazand›¤› ba-
flar›lar sayesinde büyük bir devlet bina etmeyi baflarm›flt›r. Çok iyi bir asker ve ida-
reci oldu¤u kadar, edebiyatta ve sanatta incelmifl zevklere ve kültüre sahipti.
Türkçe olarak yazd›¤› fliirler Ça¤atay edebiyat›n›n en güzel örneklerini olufltur-
maktad›r. Ama onun as›l önemli eseri, Vekâyi veya Bâbürnâme ad›yla tan›nan
kitab›d›r. Hat›ra, günlük ve seyahat izlenimlerinden oluflan bu eserde özel hayat›-
n›n en gizli noktalar›n›, kusur ve zaaflar›n› büyük bir cesaret ve do¤rulukla anlat-
m›fl, zor zamanlar›n›, korktu¤u ve kaçmak zorunda oldu¤u anlar› yazmaktan çe-
kinmemifltir. Ayr›ca, Timurlular›n Maveraünnehr tarihi, ça¤dafl› olan baz› flahsiyet-
lerin (babas› Ömer fieyh Mirza, Hüseyin Baykara, Ali fiir Nevaî) biyografileri ile
Hint ülkesi hakk›ndaki izlenimlerini yazd›¤› k›s›mlar da çok zengin bilgiler içer-
mektedir. Bu yönleriyle eser, otobiyografi türünde dünya klasiklerinden say›lmak-
tad›r. Hat›ra yazma al›flkanl›¤› kendisinden sonra da devam ettirilmifltir. K›z› Gül-
beden Begüm’ün Hümâyunnâme’si, Cihangir’in Tüzük-i Cihangirî ’si ve hatta ye-
¤eni Mirza Haydar Duglat’›n Tarih-i Reflidî adl› eserinin hat›ra içeren k›s›mlar› bu
çerçevede de¤erlendirilmektedir.

Bâbürnâme hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi Ömer F. Akün’ün, TDV ‹slam Ansiklopedisi ’ndeki
“Bâbürnâme” makalesinde bulabilirsiniz.

Yükselifl Dönemi
Babür’ün ölümünden sonra yerine geçen o¤lu Hümayun zaman›nda Gücarat ve
Bengal’de isyanlar bafl gösterdi. Hümayun, Afganl› bir sülaleden gelen fiir fiah kar-
fl›s›nda iki kere (1539-40) yenildi ve Delhi’yi terk ederek Lahor’a çekilmek zorunda
kald›. fiirflah’›n güçlenmesi karfl›s›nda, kendisi ve kardeflleri (Hindal Mirza ve Kâm-
rân Mirza), Safevîlere s›¤›nd›lar; 15 y›l boyunca sürgün hayat› yaflamak zorunda
kald›lar. Bu s›rada Afganl› fiir fiah kuzey Hindistan’da önemli bir güç olarak yüksel-
di; ülkenin vergi ve mali sisteminin temellerini att›. 1545’te yerine geçen yetenekli
o¤lu da babas›n›n sistemini devam ettirdi. Ancak, onun ölümü üzerine Afganl›lar›n
ileri gelenleri birbirine düfltüler. Bu durum Hümayun’un 1555’te yeniden Hindis-
tan’a dönmesine imkân verdi. Hümayun, bölünmüfl Afganl›lar› bertaraf ederek Hin-
distan’›n kuzeyinde (Delhi ve Agra’da) Timurlu hâkimiyetini yeniden tesis etti.

Hümayun’un çok geçmeden vefat etmesi üzerine 14 yafl›ndaki o¤lu Ekber
(1556-1605) tahta geçti. Çocuk yaflta birinin tahta geçmesini f›rsat bilen Afganl›
Adilflah büyük bir ordu ile harekete geçti ve Delhi’yi ald› ise de, fiii bir Türk olan
Bayram Han’›n cesur giriflimleri sayesinde Afganl› tehlikesi bertaraf edildi. 1560’da,
Panipat’ta düflman ordusunu ma¤lup eden Ekber, Delhi’yi yeniden ele geçirdi.
Uzun süren hükümdarl›¤› s›ras›nda Hindu Rajputlar›n direniflini k›rd›. Bazen dip-
lomatik yollara baflvurarak, bazen de askerî güç kullanarak bölgedeki hâkimiyeti-
ni pekifltirdi. 1567’ye gelindi¤inde, Ekber Kuzey Hindistan’›n tart›fl›lmaz hükümda-
r›yd›. Uzun süren hükümdarl›¤› s›ras›nda imparatorlu¤u genifllemeye devam etti.
Ekber, 1573’te güçlü Gücarat Sultanl›¤›’n› topraklar›na katt› ve Rajput devletlerinin
ço¤unu tâbi k›ld›. 1576’da Bihar ve Bengal’deki Afgan kalelerini ele geçirdi. 1585’te,
Özbek tehdidi alt›nda olan kuzeybat›daki da¤l›k bölgede Timurlu gücünü yeniden
tesis etti; Kâbil’i denetim alt›na ald›, Keflmir’i zapt etti. 1595’te Kandahar’› Safevîle-
rin elinden ald›. 1600’de Ahmednagar’› ve Müslüman Dekkan devletini topraklar›-
na katt›. Böylelikle, Hindistan’da Delhi Sultanl›¤›’ndan beri en genifl ‹mparatorlu-
¤u meydana getirmifl oldu.

1397.  Ünite  -  T imur  ve  T imur lu lar

Babür, mahir bir asker ve
idareci oldu¤u kadar,
edebiyat ve sanatta da son
derece yüksek bir kültüre
sahipti. Türkçe olarak
yazd›¤› fliirler ve özellikle
Vekâyi veya Bâbürnâme adl›
eseri otobiyografi türünde
dünya klasiklerinden olup
Ça¤atay edebiyat›n›n en
güzel örneklerindendir.
Günlük ve hat›ra tarz›nda
yazd›¤› bu eser, kendi
devrinde ve sonraki
dönemde örnek
oluflturmufltur.
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Ekber, Hindistan Timurlular›
içinde, ›l›ml› ve birlefltirici
felsefesi ile dikkati çeken bir
flahsiyet ve hükümdard›r.
‹slam›n sezgisel yorumu
olan tasavvufa ve tasavvuf
ehline özel bir ilgisi vard›.
Hindistan’daki bütün
inançlara sayg› esas›na
dayanan bir siyaset izledi.
Sadece Sünni ‹slam’›n
temsilcisi olmad›. Bütün
mezhepler ve dinler
aras›nda karfl›l›kl› bir
anlay›fl ve müsamaha
duygusunun yerleflmesi için
çaba gösterdi. Farkl›
görüflleri uzlaflt›rmak için
çeflitli inançlar›n
temsilcilerini bir araya
getiren düzenli toplant›lar
yapt›.



Ekber, az kullan›lan topraklar›n aktif bir flekilde kullan›lmas›n› teflvik eden bir
sistem yerlefltirdi. Malî iflleri (Müslüman veya Hindu olmas›na bakmaks›z›n) becerik-
li ellere teslim ederek ve etkili bir vergilendirme yoluna giderek devlet gelirlerini ar-
t›rd›. Bu sayede, birçok flehirler kurarak ve eserler ortaya koyarak ülkeyi bay›nd›r bir
hâle getirdi. Yönetimde ve malî ifllerde yeni düzenlemeler yapt›, sa¤lam kanunlar
koydu, rüflveti engellemek için güçlü tedbirler ald›. ‹mparatorluk geniflleyip daha
fazla Hindu tebaaya sahip olduktan sonra, Hindular› da devlet yönetimine katan,
kat›l›mc› bir siyaset takip etmeye özen gösterdi. Hindular› malî ifllere getirmek ve as-
kerî komutanlar olarak tayin etmek suretiyle devlete ba¤lamay› bildi; Rajput flefleri-
nin disiplinli insan gücünden ve askeri yeteneklerinden yararland›. Rajput prenses-
leriyle yap›lan evlilikler yoluyla onlar›n Timurlu hanedan›yla yak›nlaflmas›n› sa¤lad›.

‹slam’›n sezgisel yorumuna e¤ilimli oldu¤u anlafl›lan Ekber, tasavvuf ehline ve
özellikle Çifltî tarikat›na büyük bir hürmet gösteriyordu. O ayn› zamanda bütün
mezheplere ve dinlere karfl› müsamahal› bir tav›r sergiledi. Sadece Sünnî ve fii-
î inançlar›na de¤il, Hindistan’daki bütün di¤er inançlara sayg› esas›na dayanan bir
siyaset izledi. Müslüman olmayan tebaadan al›nan cizye vergisini kald›rd›. Her bir
dinî toplulu¤un temsilcilerinin taleplerine dikkat ve ilgiyle kulak verdi. Müslüman
olmayanlara karfl› herhangi bir bask› uygulanmas›na izin vermedi¤i gibi, onlar›n ta-
p›naklar infla etmelerinde maddi yard›mlarda bulundu. Evli oldu¤u Hindu Rajput
prenseslerinin sarayda kendi dinî inançlar›n›n gereklerini yerine getirmelerine izin
verdi. Din konusundaki farkl› görüflleri uzlaflt›rmak ve karfl›l›kl› anlay›fl gelifltirmek
amac›yla düzenli toplant›lar yap›yor, çeflitli görüfllerin temsilcilerini bir araya getiri-
yordu. Bafllang›çta ‹slâmiyetin de¤iflik görüfllerinin temsilcilerinin kat›ld›¤› bu top-
lant›lara, daha sonra di¤er dinlerin temsilcilerini de katt›. Kendisi de de¤iflik inanç-
lar› araflt›r›p anlamaya çal›fl›yordu. Ekber, bir zaman sonra hakikati anlama yolun-
da gelifltirdi¤i baz› tecrübelerine dayanarak bir tür tarikat oluflturdu; saray çevresin-
den baz› kimseler ona hem bir hükümdar hem de dinî lider olarak ba¤land›.

O¤lu Cihangir (1605-1627) babas›n›n dinî siyasetini genel olarak devam ettirdi.
Onun zaman›ndaki en önemli geliflme Avrupal›lar›n Hindistan’daki faaliyetlerini
art›rmalar›d›r. Hollandal›, Portekiz, Frans›z ve özellikle ‹ngilizlerin Hindistan’daki
yerleflmeleri ve ticari faaliyetleri artt›; Hindistan’›n zenginliklerinden yararlanmak
için birbiriyle rekabet eden Avrupal›lar, Timurlu sülalesinden ticarî imtiyazlar ve
kolayl›klar elde etmek için yar›fl›yorlard›. Cihangir dönemindeki bir baflka vaka ise
Farslaflma e¤iliminin artmas›yd›; o¤ullar›na Hüsrev ve Perviz, torununa Dârâ adla-
r›n› koymufl olmas› bunun bir göstergesidir. 

fiahcihan (1627-1658) döneminde devletin s›n›rlar› geniflledi; Dekkan’da baz›
yerler al›nd›. Onun zaman› nispeten huzur ve sükûn içinde geçti. ‹mar faaliyetleri-
ne önem verildi; Delhi dünyan›n en gösteriflli flehirlerinden biri hâline getirildi. Ag-
ra’da Tac Mahal, Delhi’de Cuma Mescidi gibi muhteflem eserler infla edildi. Ekber
zaman›ndaki kültür siyaseti bir dereceye kadar devam ettirildi; baz› Hindu eserle-
ri tercüme edildi. Din alan›nda, Sünnî ‹slam merkezli bir e¤ilim kendini gösterdi;
‹slam dinine dönmeler teflvik edildi, fiiîlere karfl› bask›c› bir tav›r sergilendi. fiahci-
han’›n hastalanmas› üzerine, kardefller aras›nda mücadele bafllad›. Evrengzîb bu
mücadeleyi kazanarak tahta geçti.

Yar›m as›r hükümdarl›k yapan Evrengzîb (1658-1707) son büyük Timurlu hü-
kümdar›d›r. Dedesi Ekber’in hoflgörüsünün aksine, Evrengzîb sofu dindar, hatta
mutaass›p bir flahsiyetti. fiiîlerin Muharrem âyinlerine karfl› tedbirler ald›¤›, Hindu
festivallerine k›s›tlamalar getirdi¤i ve içkiyi yasaklad›¤› bilinmektedir. Onun zama-
n›nda Hindistan’›n bat› taraf›nda yer alan da¤l›k Maharafltra (Maharatalar) ülkesi,
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Sivaci ad›nda bir Hindu flefin baflkanl›¤›nda birleflti. Evrengzîb uzun bir süre onun
ç›kard›¤› sorunlarla u¤raflmak zorunda kald›. Sivaci ile yap›lan mücadele çok kan-
l› geçiyor fakat kesin bir sonuç al›nam›yordu. Teflkilatç› bir flahsiyet olan Sivaci, ha-
fif silahl› ordusuyla ani ve hareketli sald›r›larda bulunuyor, s›k›flt›¤›nda bir yolunu
bulup kurtulmas›n› biliyordu. Bu olaylar s›ras›nda Evrengzîb aç›kça Hindu karfl›t›
bir siyaset izledi; onlar›n din okullar›n› kapatt›, baz› tap›naklar›n› y›kt›rd›. Bunlar-
dan birinin yerine Evrengzîb camiini yapt›rd› (1669). Bunu izleyen y›llarda Satna-
mi mezhebindeki Hindular isyan ettiler. Evrengzîb, Hindu unsurlara karfl› tutumu-
nu sürdürdü ve 1679’da Hindulara yeniden cizye vergisini koydurdu. Hindu inan-
c›nda olan devlet adamlar›n› yönetim kademelerinden uzaklaflt›rd› veya daha alt
mevkilerde görev verdi. Onun bu siyaseti Hindu isyanlar›na zemin haz›rlad›.

Evrengzîb, Hindistan’a tamamen hâkim olmak amac›n› hedeflemiflti. Âdilflah ve
Kutupflah devletlerini ortadan kald›rd›. ‹ngilizlerin ve Portekizlilerin ilerlemelerini
baflar›yla durdurdu, ‹mparatorluk aleyhinde hareket eden fiiî Biçapur ve Golkon-
da devletlerini ortadan kald›rd›. Bununla beraber, uzun süren çat›flma ve isyanlar›
bast›rma faaliyetleri imparatorlu¤u yormufl, kaynaklar› bitme noktas›na getirmiflti.
Evrengzîb’in son yirmi y›l› Dekkan’daki mücadelelerle geçti. Özellikle, 1690’larda,
imparatorluktaki çat›flmalar yeni ve daha tehlikeli bir aflamaya girdi. Saltanat›n›n
sonunda, bu sorunlar Pencap’taki Timurlu gücüne karfl› büyük bir tehdit durumu-
na geldi. 1707’de öldü¤ünde devlet ciddi bir flekilde sars›lm›fl bulunuyordu. 

Zay›flama ve Çöküfl Devri
Evrengzîb’in ölümünden sonra imparatorluk h›zla gerileme içine girdi. Yerine ge-
çen Bahad›r fiah, baz› baflar›lar›na ra¤men, imparatorlu¤u toparlayamad›. Nas›rüd-
din Muhammed (1719-1748) zaman›nda ise Afganl› Nadir fiah’›n istilas› Timurlu
devletini darmada¤›n etti. 1738-39 y›llar›nda Nadir fiah, Kâbil ve Delhi’yi iflgal etti
ve ya¤malad›; birçok k›ymetli eflyay› ve eseri al›p ‹ran’a tafl›d›. Nadir fiah’›n ölü-
münden sonra Afganl›lar›n bafl›na geçen Ahmed fiah Durrânî Hindistan’›n kuzey
bat›s›ndan girerek Pencâb’› ya¤malad› ve Babürlüler ordusunu Sirhind’de ma¤lup
etti (1748). Bu olay›n üzerinden çok geçmeden Nas›rüddin Muhammed vefat etti. 

Onun ölümünden sonra ülke iyice çöküntüye yüz tuttu. Giderek güçlenen Sih-
ler ülkenin kuzey bat›s›ndaki Pencâb’›n tamam›n› ele geçirdiler. Bu s›rada ortaya
ç›kan önemli bir geliflme de ‹ngiliz Ticaret fiirketinin güç kazanmas›yd›. ‹ngiliz tüc-
carlar›ndan oluflan ve vaktiyle belli flehir ve iskelelerde ticarethane açma izni alm›fl
olan bu flirketin yöneticileri, ülkedeki zay›fl›k ve kar›fl›kl›klardan yararland›lar; or-
du ve donanma oluflturdular. Hindistan’›n çeflitli yerlerinde topraklar edinerek yer-
lefltiler. Portekiz, Hollanda ve Frans›z flirketlerini savaflla yenerek Hind ticaretini el-
lerine geçirdiler. 

1800’lü y›llar›n bafl›nda Timurlular art›k ‹ngiliz Ticaret fiirketinin nüfuzu alt›na
girmifl bulunuyorlard›. ‹mparatorlu¤un hemen her yeri kar›fl›kl›k içindeydi. Del-
hi’deki merkezî otoritenin çökmesiyle, ülkenin çeflitli yerlerinde Hindu devletleri
ve Müslüman prenslikler ortaya ç›kt›. Son Timurlu hükümdar› II. Bahad›r fiah tah-
ta ç›kt›¤› zaman, Delhi’ye kadar bütün ülke ‹ngilizlerin eline geçmifl bulunuyordu.
Bahad›r fiah, ‹ngilizlere karfl› 1857’de ç›kan Sipahi isyan›nda parma¤› oldu¤u ba-
hanesiyle ailesiyle birlikte ülke d›fl›na sürüldü. Timurlular devletinin tamamen or-
tadan kald›r›lmas›yla Hindistan bütünüyle ‹ngilizlerin eline geçti. 

Hindistan Timurlu Devleti’nin y›pranma ve çöküfl sürecini nas›l aç›klars›n›z?
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S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6



142 Orta Asya Türk  Tar ih i

Timur’un ortaya ç›k›fl›n› ve onun Mâverâün-

nehr, Harezm, Horasan ve ‹ran’› fethetmesi süre-

cini aç›klamak.

‹lk defa 1360 y›l›nda ad›ndan söz edilmeye bafl-

lanan Timur, 10 y›ll›k mücadeleden sonra Mâve-

râünnehr’e hâkim olarak, Semerkand’da tahta

oturdu. 1371-79 y›llar› aras›nda Harezm bölgesi-

ni, 1386-88 y›llar›nda Kuzey ‹ran ve Azerbaycan’›

ele geçirdi. 1391 ve 1395 y›llar›nda Toktam›fl

Han’la yapt›¤› savafllar› kazand› ve Alt›n Orda

devletine büyük bir darbe indirdi. 1392-96 y›llar›

aras›nda fiiraz’a gelip Muzafferliler sülalesine son

verdi. 1398-99 y›l› bahar›nda Pencab ve Sind üze-

rine sefer yapt›, bol ganimetle Semerkand’a dön-

dü. 1402’de Ankara Savafl›’nda Osmanl› ordusu-

nu yenerek Anadolu’nun birli¤ini bozdu. Timur

genellikle bozk›rlara de¤il, yerleflik kültürün hâ-

kim oldu¤u zengin ve medeni ülkeleri ele geçir-

meyi gaye edinmiflti. Askerî dehas› yan›nda, imar-

c› yan›n›n, idarecilik ve askerlik yan›ndan hiç de

afla¤› kalmad›¤› görülür.

Timurlular zaman›ndaki siyasi geliflmeleri

aç›klamak.

Timur’un o¤lu fiahruh (1405-47), babas›n›n hâ-

kim oldu¤u ülkeleri büyük ölçüde elde tutmay›

baflard›; iç mücadelelere son verdi. O¤lu Ulu¤

Beg, bir hükümdar oldu¤u kadar bir astronomi

bilginiydi. Ölümünden (1449) sonra ülkede kar›-

fl›kl›klar artt›; devlet Herat ve Semerkand merkez

olmak üzere ikiye ayr›ld›. Abdüllâtif’in (1449-

1450) sert döneminden sonra, nispeten yumuflak

olan Abdullah (1450-1451) ile Ulu¤ Beg zaman›-

na dönülmüfl gibi oldu. Ebû Said’in (1451-1469)

saltanat› ise, aksine din adamlar›n›n hâkimiyeti

devri oldu. Onun zaman›nda Ak Koyunlu karfl›-

s›nda Timurlu ordusu da¤›ld› ve Horasan’›n bat›-

s›nda kalan topraklar Ak Koyunlulara terk edildi.

Hüseyin Baykara (1469-1506) zaman› siyasî, ida-

rî ve malî güçlüklerle geçti. XVI. yüzy›l›n bafl›n-

da göçebe Özbekler, önce Harezm ve Mâverâ-

ünnehr’i, ard›ndan Herat’› ele geçirerek Timurlu

hâkimiyetine son verdiler (1507). 

Timurlular dönemindeki medeniyet ve kültür ha-

yat›n›n temel niteliklerini belirlemek.

Timur, Semerkand’› imara çok önem verdi. fiah-

ruh zaman›nda Merv flehri yeniden infla edildi.

Ulu¤ Beg döneminde Buhara medresesi, Semer-

kand medresesi ve ünlü rasathane yap›ld›. Hüse-

yin Baykara devrinde Herat, kültür ve sanat mer-

kezi olarak zirveye ulaflt›. Timur, tarih yaz›c›l›¤›-

n› teflvik etmifltir. fiamî ve Yezdî’nin Zafernâ-

me’leri bu teflvik sonucu ortaya ç›kt›. XV. yüzy›l

Ça¤atay edebiyat›n›n en önemli simalar› yetiflti.

Ali fiir Nevaî, eserleri ile Herat’ta sanatkârlar›n

kutbu durumuna yükseldi. Timuriler zaman›nda

resim ve süsleme sanat› da zirveye ulaflt›; minya-

tür sanat›nda bir yenilik yapmay› baflaran Bihzad

yetiflti. Musikide Endicanl› Yusuf ve Meragal› Ab-

dülkadir gibi zirveler ortaya ç›kt›. 

Babür dönemini ve Hindistan Timurlu Devle-

ti’nin kuruluflunu tan›mlamak. 

Timur soyundan gelen Zahirüddin Muhammed

Babür, onbir yafl›nda hükümdar oldu (1494). Ma-

veraünnehir’deki beylikler aras›nda ç›kan savafl-

larda ma¤lup oldu ve ülkesini Özbek han› fiey-

banî Han’a b›rakarak Pamir Da¤lar› taraf›na çe-

kildi. 1504’te Hindikufl’u geçerek Kâbil flehrini

ele geçirdi. Ata topra¤› olan Semerkand, Fergana

ve Herat’› alma giriflimleri baflar›s›zl›kla sonuçla-

n›nca, tamamen Hindistan’a yöneldi. 1526’da Pa-

nipat’ta yap›lan meydan savafl›nda Delhi Sultan›

‹brahim’i ma¤lup ederek Delhi ve Agra’y› ele ge-

çirdi; kuzey Hindistan ve Afganistan’da büyük

bir devlet kurdu.

Özet
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Hindistan Timurlu Devleti’nin yükselifli ve y›k›l›-

fl› sürecini de¤erlendirmek.

Babür’ün ölümünden sonra yerine geçen Hüma-

yun, Afganl› fiir fiah karfl›s›nda iki kere (1539-40)

yenildi ve 15 y›l boyunca sürgün hayat› yaflamak

zorunda kald›. Hümayun, 1555’te yeniden Hin-

distan’a döndü, bölünmüfl Afganl›lar› bertaraf

ederek Hindistan’›n kuzeyinde Timurlu hâkimi-

yetini yeniden tesis etti. O¤lu Ekber (1556-1605),

bölgedeki hâkimiyetini pekifltirdi ve 10 y›l içinde

Kuzey Hindistan’›n tart›fl›lmaz hükümdar› oldu.

Cihangir (1605-1627) zaman›nda Hollandal›, Por-

tekiz, Frans›z ve özellikle ‹ngilizlerin Hindis-

tan’daki yerleflmeleri ve ticari faaliyetleri artt›.

fiahcihan (1627-1658) döneminde devletin s›n›r-

lar› geniflledi, imar faaliyetlerine önem verildi;

Son büyük Timurlu hükümdar› olan Evrengzîb’in

(1658-1707) siyaseti Hindu isyanlar›na zemin ha-

z›rlad›. ‹ngiliz Ticaret fiirketi yöneticileri, ülkede-

ki zay›fl›k ve kar›fl›kl›klardan yararland›lar. Del-

hi’deki merkezî otoritenin çökmesiyle, ülkenin

çeflitli yerlerinde Hindu devletleri ve Müslüman

prenslikler ortaya ç›kt›. 1858’de Hindistan bütü-

nüyle ‹ngilizlerin eline geçti. 
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1. 1393 senesinde Timur, Anadolu’ya yöneldi¤inde böl-
gedeki devletlerin tepkisiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Osmanl› Devleti, Anadolu’da henüz hâkimiyeti-
ni sa¤lamlaflt›ramam›flt›.

b. Memlûk Devleti, bu s›rada iç mücadelelerle y›p-
ranm›fl bulunuyordu.

c. Anadolu Beylikleri, Timur’un yaklaflmas›n› endi-
fleyle izliyorlard›.

d. Anadolu’da henüz tam bir siyasi birlik oluflma-
m›flt›.

e. Timur’un yaklaflmas›, Osmanl›, Memlûk ve Alt›n
Orda devletlerinde huzursuzluk yaratt›. 

2. Toktam›fl Han’›n, Timur taraf›ndan tamamen ber-
taraf edilmesinin en önemli sonucu afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 1391’de Kunduzca’da yap›lan savafl Timur’un ga-
libiyetiyle sonuçlanmas›

b. 1395’te Terek k›y›s›nda yap›lan savaflta Tokta-
m›fl Han ma¤lup olarak büyük bir darbe almas›

c. 1395 savafl›ndan sonra Timur’un, Moskova taraf-
lar›na gelerek etraf› ya¤malamas›

d. Alt›n Orda hanlar›n›n Rus knezleri için bir tehdit
ve tehlike olmaktan ç›kmas›

e. Alt›n Orda Devleti’nde gerileme alâmetlerinin
bafl göstermesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi Ankara Savafl›’n›n (1402)
sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Bayezid’in büyük devlet olma hayal ve gayretle-
ri son buldu.

b. Bizans elli y›l kadar daha varl›¤›n› sürdürme im-
kan› elde etti

c. Rumeli’de Osmanl› fetihleri bir süre için durdu.
d. Anadolu’daki beylikler yeniden canlanarak Ana-

dolu’nun siyasi birli¤i bozuldu.
e. Yenilgiye ra¤men Osmanl› Devleti güçlenerek

ortaya ç›kt›.

4. Afla¤›dakilerden hangisi fiahruh döneminin Özellik-
lerinden biri de¤ildir?

a. Azerbaycan ve Anadolu’ya gelerek bölgenin si-
yasi birli¤ini bozmufltur.

b. Babas›n›n hâkim oldu¤u ülkeleri büyük ölçüde
elde tutmay› baflarm›flt›r.

c. Onun zaman›nda Semerkand, do¤uda âdeta bir
alt›n ça¤ yaflam›flt›r.

d. Kendisi ve han›mlar› pek çok hay›r eseri infla
ettirmifllerdir.

e. fiahruh iç mücadelelere son vermifl, devletin 40
y›l daha güçlü bir flekilde devam›n› sa¤lam›flt›r.

5. Afla¤›daki Timurlu Hükümdarlar›ndan hangisinin za-
man› din adamlar› için iyi, fakat halk ve asker için kötü
bir devir olmufltur?

a. Ulu¤ Beg
b. Abdullatif
c. fiahruh
d. Timur
e. Hüseyin Baykara

6. Afla¤›dakilerden hangisi Timurlular dönemi edebî
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Bu devirde Farsça fliir gerilemeye bafllam›flt›r.
b. Timurlu mirza ve begleri, kendi dillerinde (Türk-

çe) de fliirler yaz›lmas›n› arzu etmifllerdir.
c. Baz› begler ad›na Uygur Alfabesi ile eserler ço-

¤alt›lm›flt›r.
d. Ça¤atay edebiyat› XV. yüzy›ldan itibaren gerile-

meye yüz tutmufltur.
e. Ali fiir Nevaî, Türk flairlerini Türkçe yazmaya tefl-

vik etmifltir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi Timurlular Dönemi ticaret
faaliyetlerinin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. fiahruh zaman›nda tüccarlar› koruma siyasetine
devam edilmifltir.

b. Timur’un tahripkârl›¤› yüzünden bölgede ticaret
giderek gerilemeye bafllam›flt›r.

c. ‹lhanl›lar Döneminde oldu¤u gibi, Tebriz’in tica-
rî önemi devam etmifltir.

d. Sultaniye flehri uluslararas› bir pazar durumuna
gelmifltir. 

e. Baflkent Herat, devletin gelirlerinin ve servetin
birikti¤i yer hâline gelmifltir.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›dakilerden hangisi hât›ra türünden bir eserdir?
a. Tüzûk-i Cihangir
b. Muhakemetü’l-Lügateyn
c. Miraçnâme
d. Zîc-i Ulu¤ Beg
e. Kutadgu Bilig

9. Afla¤›daki olaylardan hangisi Hindu isyanlar›na ze-
min haz›rlad›?

a. ‹ngiliz Ticaret flirketinin güç kazanmas›
b. Nâdir fiah’›n Hindistan’› iflgal ederek birçok fleh-

ri ya¤malamas›
c. Evrengzib’in bask›c› siyaseti ve cizye vergisini

yeniden koydurmas›
d. Panipat Savafl›’ndan bir y›l sonra Babür’ün Raj-

putlar› ma¤lup etmesi
e. Ekber’in din konusundaki farkl› görüflleri birlefl-

tirme çabas›

10. Ekber Dönemindeki uygulamalarla ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Topraklar›n aktif bir flekilde kullan›lmas›n› tefl-
vik eden bir sistem gelifltirildi.

b. Rüflveti engellemek için güçlü tedbirler al›nd›.
c. Etkili bir vergilendirme yoluna gidilerek devlet

gelirleri artt›r›ld›.
d. Hindular› da devlet yönetimine katan, kat›l›mc›

bir siyaset takip edildi.
e. Gayri Müslimlere cizye vergisi konularak devlet

gelirleri artt›r›ld›.

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Timur (1370-1405)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Timur (1370-1405)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Timur (1370-1405)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “fiahruh (1405-1447)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Abdullatif (1449-1450” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Edebiyat” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaret” konusunu yeniden
gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Babür ve ‹mparatorlu-
¤u’nun Kuruluflu” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hindistan Timurlu ‹mpara-
torlu¤u” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yükselifl Dönemi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

Timur’un 1386-88 y›llar›nda Kuzey ‹ran ve Azerbaycan’›
ele geçirmesi onu Alt›n Orda han› Toktam›fl ile karfl›
karfl›ya getirdi. Önceki dönemlerde de bu bölgeler Al-
t›n Orda hanlar› ile ‹lhanl›lar aras›nda bir çekiflme un-
suru olmufltu. Toktam›fl Han bu mücadelede kendisine
müttefik bulmak amac›yla Memlûk sultan› ile temas
kurdu.

S›ra Sizde 2 

Osmanl› ordusu yenilerek da¤›lm›fl, Bâyezid tutsak ol-
mufl, devlet ileri gelenlerinden her biri bir flehzadeyi
yan›na alarak kaçm›fllard›. Bizans elli y›l kadar daha
varl›¤›n› sürdürme imkân› elde etmifl, Rumeli’nde fetih-
ler durmufltur. fiehzadeler aras›ndaki hâkimiyet müca-
deleleri yüzünden Osmanl› Devleti’nde bir Fetret devri
bafllam›flt›r. Timur taraf›ndan Anadolu beyliklerinin ye-
niden canland›r›lmas› yüzünden Anadolu’nun birli¤i
bozulmufltur.

S›ra Sizde 3 

XIV. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren, sultan, hanedan
mensuplar› ve baflkent (Herat) halk› tamamen e¤lence-
ye kap›lm›fllard›. Fetih ve sefer düflüncesi kalkm›fl gi-
biydi. Bu yüzden devletin s›n›rlar› genifllemiyor, gelir-
ler artm›yordu. XVI. yüzy›l›n bafl› ise Timurlular için
bir felaket zaman› oldu. Kuzey bozk›rlar›ndan gelen
göçebe Özbekler önce Harezm ve Maveraünnehr’i, ar-
d›ndan Herat’› ele geçirerek Timurlu hâkimiyetine son
verdiler.

S›ra Sizde 4

Resim sanat›nda önemli geliflmeler oldu¤u görülmekte-
dir. Resim sanat›n›n kökenleri Ba¤dad ve Tebriz’deki
Celayirli okulu ile fiiraz okuluna dayanmaktad›r. Timur
buralar› ele geçirdikten sonra sanatkârlar› Semerkand’a
götürmüfltür. Timur’dan sonra sanatkârlar›n bir k›sm›
Herat’a yönelmifl, burada ve daha önceki merkezlerde
Timurlu resim sanat› büyük ilerlemeler kaydetmifltir.
Minyatür sanat›na yenilik getiren Bihzad gibi bir sanat-
kâr yetiflmifltir. Musikide ise Endicanl› Yusuf ve Meraga-
l› Abdulkadir gibi üstatlar ortaya ç›km›flt›r.

S›ra Sizde 5

Babür, birbiriyle mücadele edip duran küçük devletle-
rin oldu¤u Hindistan’da güvenlik ve asayifli sa¤lad›; üç
as›rdan fazla devam edecek olan büyük bir imparator-
lu¤un temellerini att›. Böylelikle, Hint ülkesinde siyasî
birlik ve güvenlik hâkim oldu. Çok de¤iflik kültürden
insanlar›n yaflad›¤› ülkede belli derecede bir kültür bir-
li¤i meydana geldi.

S›ra Sizde 6

Evrengzîb’in ölümünden sonra imparatorluk h›zla geri-
leme içine girdi. 1838-39 y›llar›nda Afganl› Nadir fiah’›n
istilas› ülkeyi darmada¤›n etti. Daha sonra, Afganl› Ah-
med fiah Durrânî Hindistan’›n kuzey bat›s›ndan girerek
Pencâb’› ya¤malad› ve Babürlüler ordusunu Sirhind’de
ma¤lup etti (1748). Bu olaydan sonra ülke iyice çökün-
tüye yüz tuttu. Sihler ülkenin kuzey bat›s›ndaki Pen-
câb’›n tamam›n› ele geçirdiler. ‹ngiliz Ticaret fiirketinin
güç kazand›; Portekiz, Hollanda ve Frans›z flirketlerini
savaflla yenerek Hind ticaretini ellerine geçirdi. Del-
hi’deki merkezî otoritenin çökmesiyle, ülkenin çeflitli
yerlerinde Hindu devletleri ve Müslüman prenslikler
ortaya ç›kt›. 1857’de ç›kan Sipahi isyan› sonunda Hin-
distan bütünüyle ‹ngilizlerin eline geçti. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Özbeklerin Mâverâünnehr’deki hâkimiyetleri s›ras›nda meydana gelen bafll›-
ca olaylar› aç›klayabilecek;
Özbek Hanl›klar›n›n Rus iflgaline girifl sürecini de¤erlendirebilecek;
Kaflgar Hanl›¤› döneminde meydana gelen bafll›ca geliflmeleri aç›klayabile-
cek;
Kazak Hanl›¤› ve hanl›kta Tavke Han’›n önemini de¤erlendirebilecek;
Türkistan Hanl›klar›nda yönetim sistemini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Özbek
• Kazak
• Mâverâünnehr
• Harezm
• Deflt-i K›pçak

• Do¤u Türkistan
• Osmanl›
• Hokand
• Yakup Bey
• Rusya

Anahtar Kavramlar
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• ÖZBEK HANLIKLARI
• DO⁄U TÜRK‹STAN HANLIKLARI
• DEfiT-‹ KIPÇAK VE KAZAK

HANLI⁄I
• OSMANLI DEVLET‹’N‹N

TÜRK‹STAN POL‹T‹KASI
• DEVLET TEfiK‹LATI VE KÜLTÜR
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ÖZBEK HANLIKLARI

Özbeklerin Ortaya Ç›k›fl› ve fiibanîler Dönemi
Hanlar›n›n soyu Cengiz Han’›n en büyük o¤lu Cuci’ye dayanan Özbekler, bozk›r
halk› olarak adland›r›lan Türk kavimleri aras›nda say›lmaktad›r. ‹simlerini Alt›n Or-
da’n›n Müslüman hükümdar› Özbek Han’dan alm›fllard›r. Özbeklerin bir ulus ha-
linde güçlü bir konuma gelmesi Ebu’l-Hayr Han zaman›nda olmufltur. Bu han›n
döneminde Özbekler Deflt-i K›pçak’ta hâkimiyetlerini tam olarak gerçeklefltirdik-
leri gibi, Timurlular›n Mâverâünnehr’deki iç anlaflmazl›klar›na müdahale edebile-
cek ölçüde kuvvetlerini artt›rm›fllard›. Ebu’l-Hayr Han’›n 1468’deki ölümünden
sonra Özbekler da¤›lma sürecine girmifller, torunu Muhammed fiibanî Han onlar›
toplamaya muvaffak olamad›¤› gibi, kendisi de Mâverâünnehr’e göç ederek siyasi
ve askerî faaliyetlerini burada sürdürmüfltür.

Mâverâünnehr’de Özbekler
fiibanî Muhammed Han yönetiminde Özbekler, Mâverâünnehr’de Timurlular ile
yapt›klar› mücadeleyi kazanm›fllar, fiibanî Muhammed Han Timurlular›n baflflehri
Herat’› ele geçirerek 27 May›s 1507’de hükümdarl›¤›n› ilan etmiflti. Özbeklerin Mâ-
verâünnehr’de hâkimiyet mücadelelerini sürdürdükleri devrede ‹ran’da fiah ‹sma-
il, Safevî Devleti’ni kurmufltu. Yeni kurulan bu devletle Özbek Hanl›¤› aras›ndaki
iliflkiler savafl ortam›na sürüklenmifl, Merv Muharebesi’nde Özbekler yenilgiye u¤-
ram›fllar ve fiibanî Muhammed Han da bu savaflta öldürülmüfltü.

Bafllang›çta fleyhlik davas› güden ‹smail, ‹ran’da etraf›na çok say›da mürit toplam›fl, daha
sonra bu güçten yararlanarak, fleyhlikten flahl›¤a geçifl sürecini bafllatm›fl ve bunda da ba-
flar›l› olmufltur.

1510-1533 y›llar› aras›ndaki devrede Safevîlerle Horasan’›n hâkimiyeti için mü-
cadele eden Özbeklerdeki en önemli flah›s Ubeydullah Sultan olmufltu. Daha son-
ra Ulu¤ Han olarak da görev yapan Ubeydullah’›n 1539’da ölmesinden sonra 1561
y›l›na kadar istikrars›z bir dönem yaflanm›fl, II. Abdullah’›n gerek babas› ‹skender
Han (1561-1583), gerekse kendi iktidar› (1583-1598) dönemlerinde gösterdi¤i ça-
balar hanl›¤› ileri bir noktaya tafl›m›flt›. ‹ç kar›fl›kl›klar ortadan kald›r›lm›fl, genifl bir
fetih politikas› gerçeklefltirilmiflti. Bu dönemde Horasan’›n büyük k›sm›, Harezm

Türkistan Hanl›klar›

Deflt-i K›pçak: XI. yüzy›l
ortalar›ndan XIII. yüzy›l›n ilk
yar›s›na kadar olan
devredeki K›pçak Hanl›¤›’n›n
yay›ld›¤› sahay› ifade
etmektedir. Deflt-i K›pçak,
do¤uda ‹rtifl ›rma¤›ndan
bafllamakta; Bat› Sibirya’y›
Hazar Denizi’nin ve
Karadeniz’in kuzeyindeki
bozk›rlar› içine ald›ktan
sonra Deflt-i K›pçak’›n
bat›daki s›n›r› Karpat
da¤lar›na dayanmaktad›r.
Deflt-i K›pçak ayr›ca,
güneyde K›r›m’› içine alarak,
Kuzey Kafkasya’daki Kuban
ve Terek ›rmaklar› s›n›r
olmak üzere Hazar Denizi’ne;
Aral Gölü’ne ve oradan da
Seyhun boylar›na kadar
uzanmaktayd›.
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Ulu¤ Han: Bir hanl›kta
birden çok sultan han
unvan› kullanmaya
bafllay›nca esas hana
zaman içerisinde ulu¤ han
denmeye bafllanm›flt›r.



ve Buhara onun eline geçmifl, ancak daha sonra Safevî fiah› I. Abbas (1587-1629)
Herat hariç Horasan’› Özbeklerden geri almaya muvaffak olmufltur.

Abdullah Han zaman›nda Buhara Özbek Hanl›¤›’n›n uluslararas› alanda önem-
li siyasi teflebbüslerde bulundu¤u, Osmanl› Devleti, Rusya ve Babürlü devletleri ile
iliflkilerini yo¤unlaflt›rd›¤› görülmektedir. Abdullah Han, Sibirya Hanl›¤›’na da as-
ker yard›m›nda bulunmufltur. II. Abdullah’›n yerine geçen Abdülmümin’in izledi-
¤i bask›c› yönetim sonucunda öldürülmesinden sonra fiibanî Sülalesi sona ermifl,
Ruslar›n Astrahan’› iflgal etmesi üzerine XVI. yüzy›l ortalar›nda fiibanîlere s›¤›nan
Togay Timurlu sülalesi üyeleri Buhara’da duruma el koyarak, iktidar› ele geçir-
mifllerdir.

II. Abdullah Han dönemindeki önemli geliflmeler nelerdir?

Astrahan Hanedan› Zaman›nda Buhara Hanl›¤›
Astrahan Sülalesi’nin ilk y›llar›nda bafla geçen hanlar Safevî tehlikesini önlemek ve
Kazaklarla mücadele etmek zorunda kalm›fllard›r. Hanl›ktaki istikrar ‹mam Kulu
Han (1611-1641) zaman›nda gerçekleflti. O, merkezî bir otorite sa¤lam›fl olmas›na
ra¤men emirlerin merkez d›fl›nda olan bölgelerdeki etkinli¤inin artmas›n› engelle-
yemedi. ‹mam Kulu Han hem Kazaklarla, hem de Mo¤ol as›ll› Kalmuklarla bafla-
r›yla mücadele etti ve bu durum onun prestijini artt›rd›. ‹mar faaliyetlerine önem
verdi, d›fl iliflkilerinde de bar›flç› bir politika izledi. Bu dönemin önemli hanlar›n-
dan biri de Abdülaziz Han (1645-1681) olmufltur. O, Buhara’da hanl›k görevini yü-
rütüyorken, kardefli Subhan Kulu da Belh’i adeta ba¤›ms›z bir vilayet olarak idare
etmekteydi. Abdülaziz Han zaman›nda Buhara Hanl›¤› Hivelilerin y›k›c› sald›r›lar›-
na u¤rad›. Bu sald›r›lardan bölge s›k›nt›ya u¤ramas›na ra¤men, hanl›¤›n bütünlü¤ü
korunabildi. Subhan Kulu (1681-1702) döneminde Hivelilerin ak›nlar› ile mücade-
leye devam edilmifl, ancak yönetimdeki bozulmalar artm›flt›r.

II. Ubeydullah Han’›n (1702-1711) baflar›s›z saltanat döneminden sonra yerine
geçen Ebu’l-Feyz Han (1711-1747) zaman›nda han›n otoritesi büyük ölçüde azal-
m›fl, Mang›t boyundan atal›klar ön plana ç›km›flt›r. Bu dönemde ‹ran hükümdar›
Nadir fiah 1739’da Buhara topraklar›n› iflgal etmifl, onun ölümünden sonra da ata-
l›klar Ebu’l-Feyz Han’› tahtan indirmifllerdir. Bu olaydan k›sa bir süre sonra Buha-
ra’da Cengizli olmayan bir hanedan, Mang›t Hanedan› ifl bafl›na geçmifltir.

Nadir fiah’›n Türkistan’› iflgali ve etkileri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi http://www.gefad.ga-
zi.edu.tr/window/dosyapdf/2009/4/30.pdf adresinde bulabilirsiniz.

Mang›t Hanedan› ve Cengizli Gelene¤inin De¤iflmesi
Hanedan›n iktidara geçti¤i ilk dönemde Buhara’da ayaklanmalar bafl göstermifl ve
halk›n üzerindeki vergi yükü de önemli ölçüde artm›flt›r. Tepkilerin yo¤unlaflmas›
üzerine fiah Murat (1785-1800) tahta geçmifl, o emirler ve halkla kurdu¤u diyalog
sayesinde ülkeyi esenli¤e ç›karma konusunda önemli ad›mlar›n at›lmas›n› sa¤la-
m›flt›r. Onun dönemini Buhara tarihçileri adil bir yönetimin gerçekleflti¤i devre ola-
rak tan›mlam›fllard›r. Emir Haydar (1800-1826)’›n bafla geçmesi de baz› ayaklanma-
lar›n ç›kmas›na neden olmuflsa da, bu ayaklanmalar bast›r›labilmifltir. O malî duru-
mun düzeltilmesi için baz› tedbirler alm›flt›. Haydar’›n o¤lu ve halefi Nasrullah
(1826-1860) zalim bir emirdi. Gücünü artt›rmak için topçu s›n›f›yla desteklenen dü-
zenli bir ordu kurdu. Ancak baflar›lar›n›n bir k›sm› geçici oldu. O¤lu Muzaffered-
din ise di¤er Türkistan Hanl›klar›ndan toprak elde etmek için mücadeleye giriflti,
oysa bu esnada Rus istilas› bafllam›flt›. Rusya, K›r›m Harbi’nden sonra prestijini dü-

150 Orta Asya Türk  Tar ih i

Togay Timurlu: Cengiz
Han’›n en büyük o¤lu Cuci
Han’›n on üçüncü o¤lunun
ismi Togay Timur olup onun
soyundan gelenler Togay
Timurlu olarak an›lm›fllard›r.
Bu hanedan mensuplar›
Astrahan Hanl›¤›
yöneticilerinden olup
Moskova Çarl›¤› Astrahan’›
iflgal edince Buhara’ya
s›¤›nm›fllard›r. 
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Mang›t: Türkistan’daki
kabilelerden biri olup Deflt-i
K›pçak sahas›ndaki
parçalar› Nogay,
Maveraünnehr’deki parçalar›
Mang›t olarak bilinmektedir.
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zeltmek ve ekonomik ç›karlar elde etmek için faaliyet alan›n› Türkistan sahas›na
kayd›rm›flt›. Bütün hanl›klar›n birleflmesi halinde bile Rusya’n›n askerî varl›¤› kar-
fl›s›nda Türkistan Hanl›klar› zay›f durumda bulunduklar› halde, hanl›klar aralar›n-
daki çekiflmelere dahi son verememifllerdi. 1865-1880 aras›ndaki dönemde Rusya
Türkistan topraklar›n›n bütününü kontrol alt›na alm›fl, 1731’den itibaren fiilen yü-
rüttü¤ü Türkistan’› iflgal projesini tamamlam›flt›. Bu çerçevede Buhara Emirli¤i
1920’ye kadar geçen süre içinde Rusya denetiminde varl›¤›n› sürdürmüfl, 2 Eylül
1920’de Sovyet kuvvetleri Buhara Emirli¤i’nin varl›¤›na kesin olarak son vermifllerdi.

Rusya’n›n iflgali hangi Buhara emiri zaman›nda bafllad›?

Harezm ve Hive Hanl›¤›
Harezm, Ceyhun Irma¤›’n›n döküldü¤ü Aral gölünün güneyinde ve bu nehrin iki
taraf›nda uzanan arazinin ad›d›r. Barthold, Orta Asya’daki Türk ülkelerinden en
bat›s›n›n Harezm oldu¤una iflaret ederek, bu bölgenin halk›n›n Özbekler, Türk-
menler ve Sartlardan olufltu¤unu ifade eder. Merv Savafl›’ndan sonra fiibanîlerin
elinden ç›kan ve Safevîlerin hâkimiyetine giren Harezm’de bir süre sonra halk
ayaklanm›fl ve Özbeklerin bir baflka kolu olan Yadigarîlerden ‹lbars’› bafla geçir-
mifl, böylece bölgede Özbekler taraf›ndan yeni bir hanl›k kurulmufltu.

Yadigaro¤ullar› döneminde üç hanedan Harezm’de etkili olmufltur: Berekîler,
Aminekiler, Ebulekîler. XVI. yüzy›l içinde Harezm iki kere Mâverâünnehr Özbek-
lerinin istilas›na u¤ram›flt›r. Ubeydullah ve II. Abdullah Hanlar dönemlerinde ger-
çeklefltirilen bu iki iflgalden de Harezmliler kendilerini kurtarm›fllar ve yeniden ba-
¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fllard›r. XVII. yüzy›l›n bafl›nda Harezm’de yönetimin bafl›n-
da Arap Muhammed Han bulunmaktayd›. Onun zaman›nda Hive saltanat merkezi
olarak kabul edilmifl, hanl›k daha sonralar› bölgeyle ilgili yap›lan araflt›rmalarda bu
isimle an›lm›flt›. Rus Kazaklar› ve Kalmuk sald›r›lar›n›n bertaraf edildi¤i bu dönem-
den sonra, Türkmenlere dayanarak han ilan edilen ‹sfendiyar iç anlaflmazl›klar›
çözmeye çal›flm›flt›r. Ondan sonra Ebu’l-Gazi Bahad›r Han 1643 y›l›nda Hive taht›-
na geçmifltir. O, Türkmenlerin devlet içindeki tesirini ortadan kald›rmaya gayret et-
mifl ve çok sert tedbirler alm›flt›r. Ebu’l-Gazi, Buhara Hanl›¤›’na karfl› çeflitli ak›nlar
gerçeklefltirmifl, onun bu faaliyetine o¤lu Anufla (1663-1687) döneminde de devam
edilmifltir. Anufla Han’dan sonra yerine geçen hanlar döneminde inaklar ön plana
geçmifllerdir. XVIII. yüzy›lda 1715-1728 y›llar› aras›nda baflta bulunan fiir Gazi dö-
nemi oldukça önemlidir. fiirgazi muktedir bir han olarak Türkmenler ve Karakal-
paklar› itaat alt›na ald›¤› gibi, Meflhed’i ele geçirmifl ve 1716’da Aleksand›r Bekoviç
Çerkasskiy kumandas›ndaki Rus keflif kolunun bertaraf edilmesini de sa¤lam›flt›r.
1728-1740 y›llar› aras›nda II. ‹lbars Han tahtta bulunmufl, Nadir fiah ile aras›n›n bo-
zulmas› üzerine 1740 y›l›nda bölgeye sefer düzenleyen Nadir fiah’›n ordusu ile ‹l-
bars Han’›n ordusu aras›nda yap›lan savaflta ‹lbars Han öldürülmüfl, Yadigarîler sü-
lalesi sona ermifltir. Kongrat boyundan ‹naklar bu devreden itibaren hanl›k yöne-
timine el koymufllar, 1804’de ‹naklardan ‹ltüzer Han, Hive’de gelene¤in tersine
Cengizli olmayan ilk han olarak Hive taht›na geçmifltir.

Hive’de Cengizli olmayan birinin hanl›k iddias› büyük tepkiye neden olmufl, ama ‹ltüzer
bunu aflarak kendisine destek olacak insan gücünü elde etmeyi baflarm›flt›r.

Hive Hanl›¤›’nda Cengizli gelene¤in de¤iflimi hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi M. Bilal Çelik’in,
“Cengizli Hâkimiyet Anlay›fl›n› De¤ifltirme Giriflimleri: Kongrat Hive Hanl›¤› Örne¤i” adl›
makalesinde bulabilirsiniz.

1518.  Ünite  -  Türk istan Hanl ›k lar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Barthold: Tam ad› Wilhelm
Barthold veya Vasiliy
Vladimiroviç Barthold’dur.
1869-1930 y›llar› aras›nda
yaflam›fl olup Türk tarihi
araflt›rmac›lar›n›n en
önemlilerinden biridir.

Kongrat: Cengiz Han ve
soyuna en çok k›z veren
kabile olup bu ailenin
dünürüdürler. 1804 y›l›nda
bu kabilenin lideri
Harezm’de kendisini han
ilan etmifltir. S O R U
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Rusya’n›n Hive Hanl›¤› topraklar›n› iflgal etti¤i devreye kadar geçen süreç için-
de hanlar Karakalpaklar ve Türkmenleri itaat alt›na almaya çal›flm›fllar, Karakalpak-
lar›n bir bölümü de ilerideki süreçte Buhara Hanl›¤›’na göç etmek zorunda kalm›fl-
lard›r. Muhammed Emin Han (1845-1855) zaman›nda Horasan ve Merv’e ak›nlar
gerçeklefltirilmifl, Hive’de iskân faaliyetlerine önem verilmiflti.

Rusya’n›n iflgali öncesinde Hive’de 1856-1865 y›llar› aras›nda Seyyid Muham-
med Han’›n iktidarda bulundu¤unu görmekteyiz. Onun zaman›nda Karakalpaklar
ve Türkmenler yenilgiye u¤rat›ld›. Karakalpaklar›n bir bölümü yurtlar›n› terk ede-
rek Buhara’ya ya da Ruslar›n hâkim olduklar› topraklara göç etmek zorunda kald›-
lar. II. Muhammed Rahim Han (1865-1910) zaman›nda ise Rusya’n›n iflgali bafllad›.
Rus iflgalinin öncesinde Kongratlar yönetimindeki Hive’de yap›lan birçok iyilefltiri-
ci teflebbüslere ra¤men, hanl›k hep insan ve kaynak s›k›nt›s› çekmiflti. Bunun ya-
n›nda uzun süren savafllar neticesi ekonomik aç›dan s›k›nt›ya düflülmüfl, ülke top-
raklar› büyük ölçüde ekilemez duruma gelmifl, hanl›k Türkmenler üzerindeki hâ-
kimiyetini önemli ölçüde yitirmiflti. Rusya böyle bir ortamda Hive Hanl›¤›’n›n top-
raklar›n› iflgal etmeye bafllad›. Buhara gibi Hive de varl›¤›n› 1920’lere kadar Rus-
ya’n›n himayesinde sürdürdü. Rusya burada Ceyhun’un (Amu-Derya’n›n) sa¤ k›y›-
s› boyunca iflgal etti¤i topraklar için bir yönetim oluflturdu. Hive’nin denetimini
sa¤lamak için Rusya Savafl Bakanl›¤› ile D›fliflleri Bakanl›¤› iflbirli¤i yapt›lar. Rusya
bu bölgeden hammadde temin ediyor, buraya mamul maddeler pazarl›yordu.

Hive hanlar› Muhammed Rahim ve ondan sonra bafla geçen ‹sfendiyar Han za-
manlar›nda büyük vezir Said ‹slâm Hoca devlet yönetimine katk›da bulundu. Rus-
ya’daki ihtilalden sonra, 1919’da Hive’ye kendi kaderini tayin hakk› verildi. Buna
ra¤men Sovyet Hükümeti 25 Ocak 1920’de Hive’yi iflgal etti. 30 Nisan 1920’de
Genç Hivelilerin toplad›¤› kongre ile hanl›¤a son verildi ve 1924 y›l›na kadar süre-
cek Harezm Halk Cumhuriyeti kuruldu.

Fergana’da Hokand Hanl›¤›
Fergana Vadisi Türkistan’›n jeopolitik özellikleri yönünden önemini daima koru-
mufl olan bir bölgesidir. Tienflan (Tanr›) ve Pamir da¤lar› ile çevrili olan bu verim-
li bölgenin bir di¤er hususiyeti de ‹pek Yolu a¤› içinde yer almas›d›r. Fergana’da
Özbeklerin Ming boyundan fiahruh Biy, Çadak Hocalar›n›n bölgedeki hâkimiyeti-
ne son vererek Hokand flehrini kurmufltu. Bu hanl›¤›n kendi varl›¤›n› tam olarak
hissettirmesi ‹rdana döneminde oldu. Yönetimin ise sistemli bir flekle dönüflmesi
Narbuta Bey zaman›nda gerçekleflmifl olup kaynaklar ondan han olarak söz etmifl-
lerdir. Alim Han zaman›nda Hokand geliflme ve geniflleme sürecine girdi. Emirle-
rin yönetim üzerindeki bask›lar›n› önlemeye çal›flan Alim Han, düzenli bir ordu
kurmufl ve Taflkent’i de topraklar›na katm›flt›. Alim Han’›n yerine Ömer Han geçti.
Bu dönemi Fergana tarihçileri hanl›¤›n en güçlü dönemi olarak göstermifllerdir.
Hokand Hanl›¤›’n›n topraklar› Ömer Han’›n o¤lu Muhammed Ali (Madali) zama-
n›nda önemli ölçüde geniflledi. Hokand Hanl›¤› Türkistan hâkimiyeti için mücade-
le eder konuma gelmiflti. Hanl›¤›n topraklar› K›pçak bozk›r›ndaki bölgeler: Akmes-
cit, Türkistan, Taflkent, Çu Vadisi ile Afla¤› ‹li olarak ifade edebilece¤imiz yerlerdi
ki bu bölgeler flu an Güney Kazakistan ve Kuzey Özbekistan’da bulunmaktad›r.
Buradan Pamir bölgesine yani flimdiki Tacikistan ve Modern K›rg›zistan’›n büyük
bir k›sm›na kadar uzan›yordu. Bu genifl topraklara ra¤men hanl›kta tam olarak bir
istikrar bulunmamaktayd›. Muhammed Ali, halk›n bir bölümü ve din adamlar›yla
iyi geçinemiyordu. Onlar da Buhara han›na baflvurarak yard›m istediler. Topçu
kuvvetlerinin etkisiyle Buhara ordusu baflar›l› oldu ve Madali öldürüldü. Bu devre-
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den itibaren Hokand kar›fl›kl›klar içersinde yaflad›. Buhara ordusunun iflgaline son
verildi ise de iç kar›fl›kl›klar devam etti. Hudâyâr Han’›n iktidar›nda da istikrar sa¤-
lanamad›. Hudâyâr Han Rusya’n›n bölgedeki ilerleyifli s›ras›nda Hokand toprakla-
r›n›n önce bir bölümünü Rusya’ya terk etti, daha sonra Rusya 1876 y›l›nda hanl›-
¤›n bütün topraklar›n› iflgal ederek hanl›¤a son verdi.

Hokand Hanl›¤›’n›n zirve dönemi hangi han zaman›ndad›r?

DO⁄U TÜRK‹STAN HANLIKLARI

Yarkend (Saidiye) Hanl›¤›
Bu hanl›¤›n kurucusu Ça¤atay soyundan gelen Sultan Said Han (1514-1533)’d›r.
Said Han, Kaflgar, Yarkend ve Hotan flehirlerini ele geçirerek 1514’te hanl›¤› kur-
mufltur. Said Han, hanl›¤› güçlendirmek, halk›n durumunu iyilefltirmek için baz› te-
flebbüslerde bulunmufl ve reformlar gerçeklefltirmifl, kardefli Mansur da Müslüman-
l›¤› yaymak için gayret göstermifltir. Sultan Said Han’a faaliyetlerinde hem emiri ve
hem de tarihçi olan Haydar Duglat yard›mc› olmaktayd›. Hanl›¤›n baflkenti önce
Kaflgar, sonra Yarkend flehirleri oldu. Bundan dolay› bu hanl›k Yarkend Hanl›¤›
olarak da isimlendirilmifltir. 1533 y›l›nda tahta geçen Abdürreflid birli¤i sa¤layama-
m›fl, Kazaklar ve K›rg›zlar ile mücadele etmifl, bu mücadelelerinde baflar› elde ede-
memifltir. Haydar Duglat onu güvenilmez ve etkiye aç›k bir han olarak de¤erlen-
dirmektedir. O¤lu Abdülkerim zaman›nda baz› Özbek flehzadeleri Kaflgar’a kaç-
m›fllar ve böylece Özbekler ile Kaflgarl›lar aras›ndaki münasebetlerde s›k›nt›larla
karfl›lafl›lm›flt›r. Yarkend hanlar› bir süre sonra Kazaklar›n ve Kalmuklar›n bafl kal-
d›rd›klar› kuzey Mo¤olistan’›n denetimini de kaybetmifllerdi. Hanl›¤›n egemenlik
alan› sadece Do¤u Türkistan ile s›n›rl› kalm›flt›. Yönetim ise Aksu, Kaflgar ve Yar-
kend ile Turfan fleklinde bölünmüfltü. Kaflgar birçok sebepten dolay› en önemli fle-
hir olarak ön planda bulunuyordu. ‹pek Yolu üzerinde eski bir kesiflme noktas›
olan Kaflgar, Mâverâünnehr’e bir köprü oldu¤u gibi, bölgesel hükümdarl›klar›n
baflflehri ve politik anlamda da önem tafl›yan eski bir flehirdi.

Bu çerçevede Hocalar olarak isimlendirilen zümrenin faaliyetleri de büyük
önem tafl›maktayd›. Said Han’›n devleti kurmas›ndan sonra Mâverâünnehr bölge-
sinden Kaflgar ve Yarkend’e din adamlar› gelmekteydi. Bu din adamlar› önce Said
Han’› etkilemifller, Abdürreflid Han’›n saray›nda da herkesin güvenini kazanm›fl
olan Mahdum-› Âzam bulunmufltu. Mahdum-› Âzam (Ahmed Hoca Kasanî) bu böl-
gede hem yöneticiler, hem de toplumun di¤er kesimleri üzerinde oldukça önemli
bir etkiye sahip oldu. O¤ullar› Kaflgarya’da iki hanedan oluflturdular. Hoca ‹shak’›n
o¤ullar› ile Hoca Kalan’›n o¤ullar› aras›ndaki çekiflmeyi Hoca ‹shak’›n taraftarlar›
kazan›nca, di¤er aile Kaflgar’a gitmek zorunda kald› ve bu ailenin üyelerinden Ho-
ca Hidayetullah (Afak-Appak) çevresini geniflleterek, siyasi mücadelelerin içine
girdi. Giydikleri k›yafetlerden dolay› Akta¤l›k ve Karata¤l›k olarak ikiye ayr›lan bu
dinî topluluk içinde Appak Hoca Akta¤l›kl›lar› temsil ediyordu. Appak Hoca Bu-
dist Kalmuklar›n deste¤ini alarak, XVII. ve XVIII. Yüzy›llar içinde (1678-1755) 77
sene sürecek olan Hocalar dönemini bafllatm›flt›r. Bu dönemde Kalmuklara verilen
y›ll›k 3,5 ton gümüfl vergi yüzünden halk fazlas›yla ezilmifltir. Kalmuklara karfl› ba-
flar›l› bir mücadele veren Çin’deki Mançu Sülalesi, Kalmuklar› yenilgiye u¤ratt›ktan
sonra Do¤u Türkistan üzerinde tasarrufa bafllam›fl, 1760 y›l›ndan itibaren Do¤u
Türkistan’› iflgal etmifltir. Do¤u Türkistan’da Çin egemenli¤ine karfl› isyanlar bafl
göstermifl ise de bu ayaklanmalar Çinliler taraf›ndan bast›r›lm›flt›.
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Kalmuklar: Oyrat veya
Cungar diye de
isimlendirilen Mo¤ol
toplulu¤udur. Kubilay Han’›n
soyundan gelenler
taraf›ndan yönetildiler.
Liderleri tayfli unvan›n›
tafl›maktayd›.1368’de
Çin’den ç›kar›ld›ktan sonra
bat›ya yöneldiler.



Kaflgar Emirli¤i
Emirli¤in kurucusu Yakup Bey 1820 y›l›nda Taflkent yak›nlar›nda Piflkent’te do¤-
mufltur. Siyasi faaliyetlerine Hokand’da bafllayan Yakup Bey, 1853-1863 y›llar› ara-
s›nda Ruslarla mücadelelerde bulunmufl, Do¤u Türkistan’dan yard›m talebi gelin-
ce bölgeye gönderilmifltir. Yakup Bey’in liderlik vas›flar› ve diplomatl›k yönü onu
k›sa zamanda di¤er yöneticilerden ay›rm›fl, kuvvetleri ile 1867’de Kuça, 1869’da
Korla ve 1871’de Turfan’› ele geçirmiflti. Onun hedefi Mançu kuvvetlerini etkisiz
duruma getirmek, Müslümanlar›n gücünü birlefltirmekti.

Aksu, Kaflgar Emirli¤i’nin baflflehri olmufl, bölgenin stratejik önemi dolay›s›yla
‹ngiltere taraf›ndan da bölgedeki faaliyetler dikkatle izlenmeye bafllanm›flt›r. ‹ngil-
tere, Rusya ve Çin’in bölgedeki yay›lmalar›n› engellemek ve do¤al kaynaklar› ifllet-
mek için Yakup Bey’in devletiyle bir iflbirli¤i yap›labilece¤ini düflünmekteydi. Bu-
nun için bölgeye gayri resmî temsilci göndermifl ve bu temsilci de hanl›k ile ilgili
olumlu rapor düzenlemifltir. Yakup Bey ayr›ca Osmanl› Devleti ile de iyi iliflkiler
kurulmas›na özen göstermifl, 1870 y›l›nda Osmanl› Devleti’nin tabiiyetine girme is-
te¤ini iletmifltir. Elçinin dönüflünden sonra hutbe Sultan Abdülaziz ad›na okunma-
ya bafllanm›fl, 1875 y›l›nda Kaflgar’a Osmanl› Devleti baz› askerî uzmanlar gönder-
mifltir. Kaflgar Emirli¤i böylece 40.000 kifliden oluflan bir ordu oluflturmufltur. Rus-
ya ile olan iliflkiler de 1872 y›l›nda yap›lan ticaret anlaflmas›yla iyi bir yola girmifl,
Rusya Do¤u Türkistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mak zorunda kalm›flt›.

Kaflgar Devleti ile Osmanl› Devleti aras›ndaki iliflkiler hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi
http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2003/2/2003-2-41-60-3nuriyavuz.pdf ad-
resinde bulabilirsiniz.

Kaflgar Emirli¤i bir süre sonra yeni bir tehlike ile karfl› karfl›ya kalm›fl, bafl›nda
General Tso Tsung T’ang’›n bulundu¤u bir Çin ordusu Do¤u Türkistan’› iflgal et-
mek üzere harekete geçmiflti. Yakup Bey, ülkesi içinde baz› gruplar›n ç›karlar› ze-
delendi¤i için iç kar›fl›kl›klar ç›karmas› ve Müslüman Çinlilerin kendilerine yard›m-
c› olmamas›, özellikle Hotanl›lar›n ikna edilememesi gibi sebeplerden dolay› yete-
rince güçlü konumda bulunmuyordu. General Tso Tsung T’ang önce 1868-1872
y›llar› aras›nda fiansi’den Kansu bölgesine kadar olan kesimde Çin yönetiminin de-
netimini tekrar sa¤lamak için gayret gösterdi. Bunda da önemli ölçüde baflar›l› ol-
du. Onun stratejisi Çin idaresi alt›nda bulunan Müslüman nüfusu ikna etmekti.
1876 y›l›nda Urumçi, Çinliler taraf›ndan iflgal edildi. 1877 May›s›n›n ortas›nda Tur-
fan, Çinlilerin eline geçti. Bölgelere gönderilen Türk kumandanlar da Çinlilere kar-
fl› iyi savunma yapam›yorlard›. Bu da Çinlilerin iflini büyük ölçüde kolaylaflt›r›yor-
du. Ayr›ca Çinliler halk aras›nda propagandalar yaparak Yakup Bey’in gücünü bü-
yük ölçüde azaltmaya çal›fl›yorlard›. Çinliler karfl›s›nda baflar›s›zl›¤a u¤rayan Ya-
kup Han kuvvetlerinin durumu, savafl›n ortas›nda onun ani ölümü ile tamamen
kötüye dönmüfl ve onun ölümünden sonra Do¤u Türkistan’›n üç flehrinde ayr› hâ-
kimiyet alanlar› tesis eden beyler bu flekilde Çin istilas›n›n kolaylaflmas›na zemin
haz›rlam›fllard›r. 1878’de Çinliler bütün Do¤u Türkistan’› ele geçirdiler. Rusya,
Çin’in yaratt›¤› fiili durumu St. Petersburg Antlaflmas›yla tan›mak zorunda kald›.
Yakup Bey’in milletleraras› alanda baflar›l› bir politika izledi¤i, Osmanl› Devleti, ‹n-
giltere ve Rusya ile önemli münasebetler kurdu¤u görülmektedir. Ülkesinde eski-
den beri devam eden bölünme taleplerinin olmas›n›n baflar›s›n›n devam etmeme-
sinde en önemli faktör oldu¤u kabul edilmektedir.
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DEfiT-‹ KIPÇAK VE KAZAK HANLI⁄I
XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Özbeklerden ayr›lan bir kolun oluflturdu¤u Kazak
Hanl›¤› k›sa zamanda Deflt-i K›pçak’ta varl›¤›n› kabul ettirmifl ve hanl›k bölgedeki
di¤er Bozk›r topluluklar›na karfl› etkin bir mücadele ortaya koymufltur. XV. yüzy›-
l›n sonunda ve XVI. yüzy›l›n bafl›nda Kazaklar›n bafl›nda Burunduk Han bulun-
maktad›r. Kazaklar›n yükselifl dönemini sa¤layan kimse ise Kas›m Han olmufltur.
Kas›m Han’›n tahtta bulundu¤u süre içerisinde Kazaklar, Deflt-i K›pçak’a hâkim ol-
duklar› gibi, güçlü bir ordu da meydana getirmifllerdir. Kas›m Han, hem iyi bir ku-
mandan, hem de âdil bir hükümdard›. Eski Türk töresine uyan Kas›m Han yeni bir
yasay› da yürürlü¤e koymufltu. Kas›m Han’dan sonra gelen hanlar baflar›l› bir yö-
netim sergileyemediler. Kas›m Han’›n ölümünden sonra, 1538 y›l›na kadar tahtta
bulunan Kazak hanlar› döneminde Kazaklar güç durumlara düflmüfller, bu devre-
den sonra bafla geçen Hak Nazar Han, fi›gay Han ve nihayet Tavkel (Tevekkel, Te-
vekkül) Han zaman›nda ise hanl›¤›n toparlanmas› süreci yaflanm›fl, bunun yan›n-
da Özbeklerin çeflitli faaliyetlerine Kazak hanlar› da kat›lm›fllard›r.

Kazak Hanl›¤›’n›n kurulufl süreci ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için B. Kumekov’un “Kazak
Devleti’nin Oluflumu” adl› makalesine bakabilirsiniz.

Kazaklar XVI. yüzy›l›n sonunda ve XVII. yüzy›l›n bafl›nda baflta co¤rafi sebep-
ler olmak üzere baz› nedenlerden dolay› küçük, orta ve büyük cüz olmak üzere üç
yönetim birimine ayr›lm›fllard›r. Bununla birlikte XVII. yüzy›l ve XVIII. yüzy›l›n bir
bölümünde de Kazaklardaki merkezî hanl›k gelene¤i devam etmifl ve 1718’den
sonra Kazaklar siyasi birliklerini devam ettirmek hususunda önemli problemlerle
karfl›laflm›fllard›r. XVII. yüzy›l›n bafl›nda ‹flim Han’›n kesintili geçen hâkimiyet dö-
neminde Seyhun boyundaki flehirlerin denetiminin Kazaklarda olmas›n› temin et-
mek için baz› teflebbüsler gerçeklefltirilmifl, kendisiyle saltanat mücadelesi içine gi-
ren Tursun Sultan da Taflkent, Türkistan, Endican flehirlerine do¤ru yay›lma gös-
termiflti. Cihangir Han zaman›nda Kalmuklarla mücadele edilmifl, onun 1652 y›l›n-
da ölümünden sonra yerine Tavke (Tevke, Tavk›) Han geçmiflti. Tavke’nin uzun
süren hükümdarl›k dönemi olmufl ve o 1718’de ölmüfltür. Tavke Han’›n çok zeki
oldu¤u, kendi halk›ndan oldu¤u gibi çevresindeki topluluklardan da sayg› gördü-
¤ü kaynaklarda belirtilmektedir. Basireti ve adaleti ile tan›nm›fl olup beyler aras›n-
daki anlaflmazl›klara son vermifl, Kazaklara bar›fl› getiren insan olarak önem ka-
zanm›flt›r. Tavke, ayn› zamanda küçük boylar› da birlefltirerek Kazaklar›n daha faz-
la bölünmelerinin önüne geçmifltir.

Tavke Han, bütün hayat›n› Kalmuklarla mücadele ederek geçirmiflti. Kalmukla-
r›n sald›r›lar›n› önlemifl olmas›na ra¤men Kalmuk tehlikesini tamamen bertaraf
edememifltir. ‹flim, Cihangir ve Tavke hanlar›n sayesinde Kalmuklar›n ancak Sey-
hun havzas›ndan daha ileriye gitmelerini engellenmifl olmaktayd›. Tavke Han, Ce-
di Carg› (Jeti Jarg›, Yedi Yarg›) ismi verilen Kazak yasalar›n›n koyucusu olarak da
bilinir. Onun zaman›nda her üç ordan›n yaylak, k›fllak ve otlak olmak üzere iflgal
edece¤i sahalar belirlenmiflti. Hayat›n›n son y›llar›nda Tavke Han’›n otoritesi azal-
maya bafllad›. Ordalar›n bafl›ndaki sultanlar da ba¤›ms›z bir tutum içerisine girdiler.

‹nternet: Tavke Han Dönemi ve Yasalar› hakk›nda daha ayr›nt› bilgiyi http://yordam.ma-
nas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd3/sbd-3-05.pdf adresinde bulabilirsiniz.
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Tavke Han’dan sonra Kazaklar› bir arada tutabilecek büyük liderler ortaya ç›k-
mad›. Önce Kalmuk istilas› ve peflinden de Kazak topraklar›n›n Rus iflgaline u¤ra-
mas› yüzünden Kazaklar yeniden birleflik bir Kazak hâkimiyeti oluflturamad›lar.
Kazaklar›n bir kere daha birli¤ini Ab›lay gerçeklefltirmifl ise de bu durum devaml›-
l›k kazanmam›flt›r. 

Osmanl› Devleti’nin Türkistan Hanl›klar› ile ‹liflkileri
Osmanl› Devleti, özellikle Yavuz Sultan Selim’in ‹ran politikas› ve bölgeye olan ya-
k›n ilgisi ile XVI. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Türkistan meseleleriyle yak›ndan ilgi-
lenmifltir. ‹liflkilerde belirleyici faktör Safevi Devleti olmufltur. Osmanl› Devleti, Sa-
fevilerle sorun yaflad›¤›nda Türkistan Hanl›klar›na daha fazla ilgi göstermifl olup
Türkistan Hanl›klar› da s›k›nt›ya düfltüklerinde Osmanl› Devleti’ne baflvurmufllar-
d›r. Hanl›klar hac yolunun güvensizli¤i ve bu yolun kapat›lmas› gibi Moskova ile
yaflad›klar› problemler konusunda Osmanl› Devleti’ne flikâyetlerini iletmifller, Os-
manl› hükümdarlar› da problemlerin çözümü için gerekli teflebbüslerde bulunmufl-
lard›r. 

Rusya’n›n Türkistan’› iflgalinde ise Osmanl› Devleti mesafenin uzak ve siyasi
durumun uygun olmamas› sebebiyle hanl›klara yard›mda bulunamam›flt›r. Osman-
l› Devleti Türkistan’da birlik içinde hareket eden hanl›klar görmek istemifl ve on-
lar›n aralar›ndaki anlaflmazl›klarda taraf tutmak yerine Türkistan Hanl›klar›n›n ken-
di aralar›nda iflbirli¤ini gelifltirmelerini tavsiye etmifltir. Hacca giden Türkistanl›la-
r›n ihtiyaçlar›n› gidermek ve Türkistan’la iliflkileri daha da yo¤unlaflt›rmak maksa-
d›yla Osmanl› Devleti’nin yap›lmas›na ön ayak oldu¤u Özbek tekkeleri iliflkilerde
büyük önem tafl›m›flt›r. 

Osmanl› Devleti’nin Türkistan Hanl›klar› ile münasebetleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi
için Mehmet Alpargu’nun “Osmanl› Devleti’nin Türkistan Politikas›” isimli makalesine ba-
kabilirsiniz.
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DEVLET TEfiK‹LATI VE KÜLTÜR

Nüfus, Yerleflme ve fiehir
XVI. yüzy›l›n bafl›nda Özbeklerin Deflt-i K›pçak’› terk ederek Mâverâünnehr top-
raklar›na yerleflmesi ile Özbeklerin hayat tarzlar›nda önemli de¤ifliklikler meydana
geldi. Siyasi ve idari de¤iflmenin yan›nda ekonomik durum ve buna ba¤l› olan bir-
çok unsur da de¤iflime u¤rad›. Bu de¤iflme Özbeklerde önceki durumdan daha
farkl› bir yap›n›n ortaya ç›kmas›na neden oldu. Onlar, Deflt-i K›pçak’ta bozk›r ya-
flay›fl tarz›na uygun bir biçimde yaflarlarken, Mâverâünnehr’de önce yar› yerleflik
bir hayata intibak ettiler, bir k›sm› ise daha sonralar› çeflitli yerleflim birimlerinin
daimi sakinleri oldular.
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Özbeklerin Mâverâünnehr topraklar›na yönelmeleri siyasi ve askerî düflüncele-
rin yan›nda iktisadi yönden de onlar aç›s›ndan iyi sonuçlar ortaya ç›karm›flt›r. Yer-
leflik hayat›n bütünü özellikle ›rmak sular›ndan yararlanmaya dayanan ve yapma
sistemle oluflturulmufl ve sulama kanallar› yolu ile düzenlenen tar›ma dayand›.
Bozk›rda kalan Kazaklar’da ise k›rsal ekonomi göçer hayat›n içinde yer almakta-
d›r. Bu türlü bir yaflay›fl içinde göçerler sürekli bir eve sahip olmam›fllard›r. Yurt te-
rimi göçerler için ev anlam›na gelmektedir. Göçerlik kurallar›n›n iflledi¤i Deflt-i
K›pçak’›n büyük bölümünde ve Gobi Çölü’nde flehirleflme gerçekleflmemifltir. Öz-
beklerle Kazaklar ayn› kökenden gelmifl olmalar›na ra¤men, zamanla Özbek ve
Kazaklar›n devlet yap›lar› oldukça farkl›laflm›fl ve kültürel farklar da XVII. yüzy›lda
daha belirgin bir hale gelmiflti.

Buhara Hanl›¤› kesin s›n›rlara sahip bir hanl›k de¤ildi. Hükümdarlar›n baflar›la-
r›na göre s›n›rlar› geniflleyip, azalabilirdi. Birbirine yak›n y›llar itibariyle hanl›kla il-
gili bilgiler veren seyyahlar s›n›rlar konusunda çeliflkili ifadeler kullanm›fllard›r.
Hanikoff’a göre, 1843’te hanl›¤›n kuzeyde Bukan Da¤lar›, do¤uda Aktav, Karatav
ve fiehr-i Sebz da¤lar› ile güney bat›da Belh ile s›n›rlar›n› çizmek mümkün olmak-
tad›r. Bat›da Hive topraklar› s›n›r olarak kabul edilirdi. Hanl›¤›n XIX. yüzy›lda nü-
fusunun 2,5 milyon civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.

Harezm bölgesi Mâverâünnehr ve ‹ran’›n verimsiz bozk›rlar› ve çöllerinden ay-
r› olup her zaman komflular›ndan soyutlanm›fl bir durumda bulunmufltur. Bölge,
çöl ile ayr›lm›fl iki bölümden oluflur: Nüfusun ana ö¤eleri; Özbeklerin yan›nda yer-
leflik yerli Sartlar ve birçok yar› yerleflik, yerleflik Türkmen kabileleri, Kara Kalpak-
lar ve bunlara ilaveten baz› Kazak topluluklar›d›r. XIX. yüzy›lda Hive Hanl›¤›’nda-
ki nüfusun 700.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. 

Hokand Hanl›¤›’nda Fergana vadisinde nüfusun 750.000 kiflisi yaflamaktayd›.
Hanl›¤›n nüfusu büyük ço¤unlukla Özbekler, Tacikler, K›rg›zlar ve Kazaklardan
olufluyordu. Özbekler, Babür zaman›nda Türkçe konufltu¤u ifade edilen halktan,
Tacikler ise Farsça konuflan insanlardan olufluyordu. XVI. yüzy›l bafl›ndan itibaren
K›rg›z ve Kazak gibi Türk topluluklar› da bölgede göründüler. 

Yerleflim birimlerinin durumuna gelince, baz› araflt›rmac›lar Türkistan flehrini
temel flehir fonksiyonlar›yla örülmüfl yo¤un tar›msal bir yerleflme yeri olarak kabul
etmeye yönelik bir tutum sergilerler. Kasabalar büyüklüklerine göre, birçok mahal-
leden oluflmaktad›r. K›fllaklar da birçok m›nt›kay› kapsayabilmektedir. fiehir bölge-
lerinde mahalleler duvarla çevrili, bir ya da iki kap›s› olan yerleflim yerleriydi. Gün-
düzleri bu kap›lardan girilirdi. Gece boyunca kap›lar kapal› olurdu ki, bu durum
flehrin korunmas›n› ve insanlar›n güvenlik içinde olmas›n› sa¤layan bir mekanizma
oluflturmaktayd›.

Her mahallenin kendi camisi, mezarl›¤› ve ortak alanlar› mevcuttu. Genellikle
temel ‹slami bilgilerin aktar›ld›¤› ve davran›fl e¤itiminin verildi¤i bir mahalle mek-
tebi vard›. Taflkent ve Buhara gibi flehirlerde medreseler bulunurdu. Mahallelerde
aksakallar önemli ifller yaparlard›. Ortak mekânlardan söz edecek olursak hamam,
hastane ve çayhaneleri belirtmemiz mümkündür. 

Do¤u Türkistan’da ise güvenlik sebebiyle flehirler büyük surlar›n arkas›nda ko-
runmaya al›nm›flt›. Yarkend flehrinin alt› kap›s›ndan her biri, iki yan›nda birer
burçla korunuyordu ve surlar›n altm›fl, yetmifl metre gerisindeydi. Böylelikle flehre
bu geçifllerden birinden girmeye çal›flan düflmanlar daha kap›ya ulaflmadan ok
ya¤muruna tutuluyorlard›. Yak›nlardan geçen bir ›rma¤›n suyunu kanallar açarak
flehre getirmifllerdi.
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Hanl›k ve Saray Teflkilat›
Tarihî süreç içindeki de¤ifliklikler göz önünde tutuldu¤u takdirde, Buhara’da bafl-
lang›çta han sonralar› emir dedi¤imiz en yüksek dereceli kimse baflta bulunmak-
tayd›. Bu görev sahibine Hive’de ve Kazaklarda han, Hokand’da önce bey, daha
sonra han, Do¤u Türkistan’da han ve daha sonraki dönemde emir unvanlar› veril-
mekteydi.

Özbek sülalelerinin erkek üyeleri sultan olarak adland›r›lmaktayd›. Bu sultanlar
kurultayda bir araya geliyorlar, hanl›¤›n genel siyaseti hakk›nda karar veriyorlard›.
Yeni fethedilen topraklar zaferin kazan›lmas›na katk›da bulunan sultanlar ve onla-
r›n yak›nlar›na kurultayda verilmekteydi. Bunlar da elde ettikleri bölgenin zengin-
li¤i ölçüsünde güçlü duruma geçebiliyorlard›. Böylece merkeze karfl› âdeta yar› ba-
¤›ms›z bir konuma da geçmifl oluyorlard›. Kazaklarda ise han seçimi sultanlar›n
toplant›s›nda kararlaflt›r›lmaktayd›. Beyler senede bir kere han›n liderli¤ini tasdik
etmek, ona tavsiyede bulunmak ve onun emirlerini dinlemek için toplan›rlard›.
Hanl›k yetkisi kifliye verilirdi. Beyler sultanlar› seçiyorlar, sultanlar da belirli bir
bölgeyi denetim alt›nda tutma görevini üstleniyorlar ve han› seçiyorlard›. Özbek-
ler hanlar›ndan âdil olmas›n›, ülkenin korunmas› ve fetih yoluyla topraklar›n›n ge-
niflletilmesini bekledikleri gibi, onlara göre han güçlü, cesur ve cömert de olmal›y-
d›. Han ise halk›n kendisine flarts›z itaatini istemekte ve görevlerini unutmamalar›
gerekti¤ini onlara bildirmektedir.

Saray görevlilerinden bahsedersek, Buhara’da Astrahan ve Mang›t yönetimleri
dönemlerinde saray bürokrasisi oldukça karmafl›k bir flekil alm›flt›. Türkistan Han-
l›klar›nda mahrem afla¤› seviyedeki saray memurlar›n›n genel unvan›yd›. Bunlar
çeflitli özel görevlere sahipti. Saray içinde seçkin bir yere sahip olan eflik a¤as› ba-
fl› hükümdar›n saray içindeki korunmas›ndan sorumluydu. fiigavulun görevi ya-
banc› elçilerin ve han›n önemli misafirlerinin huzura ç›kar›lmas›yd›. ‹naklar Buha-
ra’da emir olmayan kiflilerin isteklerini hana iletirler, ald›klar› cevab› kiflilere ulafl-
t›r›rlard›. Astrahanl›lar döneminde inaklar inflaat ifllerinin de mesuliyetini tafl›yorlar-
d›. Di¤er makam sahipleri gibi onlar›n da orduda görevleri bulunmaktayd›. Mihter-
i Kalan görevindeki kifliler Buhara’da farkl› dönemlerde farkl› iflleri gerçeklefltirdi-
ler: vergi toplama; vergilerin harcama kalemlerine göre planlanmas›; han ailesinin
harcamalar› için kaynak temin etmek ve saray›n ihtiyac›n› sa¤lamak gibi görevleri
yürüttüler. Saray kadrosundaki ve ordudaki görevlilerden biri de çehrelerdi. Bun-
lar maiyet görevlileriydi. Bunlara ilave olarak seremoni ifllerini yapan udayc›, ge-
nel kâtip olarak münflî ve kütüphaneciyi de sayabiliriz.

Yönetim Sistemi
Özbek Hanl›klar› monarflik bir sisteme sahipti. Özbek kabile aristokrasisinin sos-
yal statüsü bir flekilde daha yüksekti. Özbek kökenli olmayan kifliler yöneticiye ki-
flisel bir sadakatle ba¤l› olmalar› halinde yönetimde kilit rollerde yer almaktayd›lar.
Hanl›klar aras›nda en tan›nan ve en zengin olan› Buhara Hanl›¤›’yd›. Ülke büyük
ölçüde özerkli¤e sahip olan ve vergi toplayan valileri (hâkimleri) olan vilayetlere
ayr›lm›flt›. Belh vilayeti ba¤›ms›z bir bölge olarak kabul ediliyordu. Genellikle bu
flehrin yönetimi taht›n vârisine b›rak›lmaktayd›. Burada merkezî yönetimdeki örne-
¤ine benzeyen bir yap›lanma mevcuttu. Hokand Hanl›¤›’nda K›pçaklar ve K›rg›z-
lar gibi göçebe gruplar sadece orduda de¤il ayn› zamanda da merkezî yönetimde
önemli rol oynamaktayd›. Üçü aras›nda en küçü¤ü olan Hive Hanl›¤› ayn› zaman-
da da en merkezî olan›yd›: taflra valilerine (merkezden uzaktaki valilere) k›s›tl› oto-
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rite verilmiflti ve vergiler merkezî yönetim taraf›ndan görevlendirilen kifliler taraf›n-
dan y›lda bir ya da iki kez toplanmaktayd›. Harezm’deki kabile nüfusu taflra vali-
lerinin yetki alan›nda de¤illerdi. Bu nüfus kendi özerk yöneticileri taraf›ndan ida-
re edilmekteydi.

Buhara’da koflbegi, divan beyi ve bey gibi yüksek devlet memurlar› do¤rudan
Emire karfl› sorumluydular. En yüksek hukuki otorite olan Emir, zina, h›rs›zl›k,
kervan soygunu gibi suçlar› bizzat kendisi yarg›lard›. Üyeleri han taraf›ndan atanan
önemsiz bir dan›flma kurulu vard›. Hive’de de dan›flma meclisi statüsünde bir or-
gan oluflturulmufltu. Bu meclis Ebu’l-Gazi taraf›ndan meydana getirilmiflti. Hanl›k-
larda din adamlar›n›n da özellikle baz› hanlar döneminde yönetim üzerinde büyük
etkisi bulunmaktayd›.

Türkistan hanl›klar›nda idari görevlerin tan›mlar›nda süreklilik mevcut de¤ildi.
Zaman içinde makamlar›n fonksiyonlar› ve önem s›ralar› de¤iflmekteydi. Baz› dö-
nemlerde hanl›klar›n çok önemli makam› olarak kabul edilen bir görev, bir sonra-
ki devrede alt seviyede bir görev olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹dari görevlilerin
yapt›klar› iflin d›fl›nda askerî yükümlülüklerinin de bulundu¤u görülmektedir.
Özellikle Buhara Hanl›¤›’nda izlenen bir baflka husus da bir makama ait olmas› ge-
reken bir görevin, bir baflka makam›n da görev alan› içinde görünmesidir. Hüküm-
darlar çok önemli görevleri bir kiflinin görev alan›na sokmaktan çekiniyorlard›. Bu
durum hanl›kta istikrars›zl›k yarat›yordu. Buhara Hanl›¤›’ndaki vilayetlerin her biri
bir hâkim (vali) taraf›ndan yönetiliyordu. Vilayetler de tümenlere bölünüyordu.
Kaflgarya, idari bak›mdan on büyük ana bölge ve çok say›da küçük bölgeye ayr›l-
maktayd›. Her bir bölgenin yöneticisine bey, toksaba, pansat veya yüzbafl› denil-
mekte olup, bunlar Emire ba¤l›yd›lar.

Yönetim görevindeki makam sahiplerine gelince, atal›k önemli bir makam ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r. Buhara’da XVIII. yüzy›l›n bafllar›na kadar büyük atal›k, k›-
demli emir ve birinci vezir olarak görev yapmaktayd›. Atal›k unvan›n›n en geliflmifl
hali Kaflgar Emirli¤i’nde kendisini göstermifl olup hanl›¤›n bafl›nda bulunan Yakup
Bey’in unvan› atal›kt›. Koflbegi, XVII. yüzy›l ile XIX. yüzy›l aras›nda Türkistan han-
l›klar›nda yüksek rütbeli memurlara verilen unvand›r. Buhara’da koflbegili¤in yük-
selifli Astrahan sülalesinin çöküfl dönemi ile bafllamaktad›r. Hive’de ise koflbegi
Özbek soylular› aras›ndan atan›yordu. Askerî ifllerden sorumlu olan koflbegi XIX.
yüzy›lda hanl›¤›n yönetiminde mihter ile birlikte önemli derecede etkili olmufl; Öz-
bek, Karakalpak ve Türkmenlerin yo¤un olarak yaflad›¤› hanl›¤›n kuzeyinden so-
rumlu olmufltur. Koflbegi hanla beraber savafllara kat›ld›¤› gibi, askerî birliklerin
durumundan da sorumlu olmaktayd›. Askerlerin teftifl edilmesi, hanl›¤›n nüfus sa-
y›m›, vergi ve savafl tazminat› gibi baz› ifller de kendilerine verilmifltir. Müflrif’in gö-
revleri aras›nda, hükümdar›n yapt›¤› ihsanlar› kaydetmek, defterlerde vergi kay›t-
lar›, haraç (arazi vergisi) gibi kay›tlar› tutmak; mir-fleb gece güvenli¤ini sa¤lamak,
dadhah halktan gelen flikâyetleri almakla görevliydi. Mirahur rütbesi de çok
önemliydi. Bu görevde olan sadece hükümdar›n de¤il, tüm devletin atlar› ve yük
hayvanlar›ndan sorumluydu.

Adli yap›ya gelince, bafllang›çta fleyhülislam ön planda iken, daha sonra onun
yerini kad›-kalan (bafl yarg›ç) ald›. Bu kifli emir taraf›ndan seçiliyordu. Kazasker
ordu hâkimi olup, müftüler de fetva vermekteydiler. Halk›n olumsuz davran›fllar›-
n› izlemek ve cezaland›rmak da bafl reise ait bir görevdi.

Koflbeginin görevleri nelerdir?
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Askeri Yap›
Tarihlerinin büyük k›sm›nda sürekli savafl ortam› içinde olan Türkistan Hanl›kla-
r›nda askerî faaliyetler kendisini günlük hayat›n içinde devaml› surette hissettiri-
yordu. Bu bak›mdan her çocuk küçük yafllardan itibaren askerî bir e¤itimden ge-
çiyordu. Özbeklerde ordu, merkezdeki han›n, sultanlar›n ve ba¤l› beylerin kuvvet-
lerinden oluflmaktayd›. Orduda süvari ve piyade s›n›flar› bulunmakta, askerlerin
ok, k›l›ç, m›zrak, topuz gibi silahlara sahip bulunduklar› görülmektedir.

Özbeklerde ateflli silahlar da bulunmaktayd›. Bunu özellikle erken zamanlarda
minyatürlerden tespit etmek imkân›m›z bulunmaktad›r. Anadolulu olan tüfekçi ve
topçu ustalar›n›n XVI. yüzy›lda Orta Asya ülkelerinde görev yapt›klar›n› da bilmek-
teyiz. Bu ustalar›n bir k›sm› tüfekçi ustas› vazifesini yerine getirirken, di¤er bir bö-
lümü ise topçu ve taktikçi olarak görev yapmaktayd›lar. Özbekler savafllarda XVI.
yüzy›lda tolgama (çevirme) fleklindeki bir savafl takti¤i uyguluyorlard›.

Türkistan Hanl›klar›nda askeri sistem için daha ayr›nt›l› bilgi için Mehmet Alpargu’nun
“Türkistan Hanl›klar›” isimli kitap bölümüne bakabilirsiniz.

‹ktisadi ve Mali Durum
Buhara’da tar›msal üretim yapay sulama sistemine ba¤l› olarak yürütülmekteydi.
Harezm’de Türkmenler, Deflt-i K›pçak’ta Kazaklar hayvanc›l›kla u¤rafl›yorlard›.
Bu¤day Buhara’n›n tah›l ürünlerinin aras›nda en önemlisidir. Arpa, pirinç, susam,
dar› bölgede yetifltirildi¤i gibi pamuk yetifltiricili¤i de tar›msal üretimde çok önem-
li bir yer tutmufltur. Rusya özellikle iflgalden sonra bölgeden önemli ölçüde pamuk
temin etmifltir. Kaflgar Emirli¤i’nde da halk›n büyük bir ço¤unlu¤u tar›mla u¤rafl›-
yor, bu¤day, arpa, pirinç ve pamuk ziraat› gerçeklefltiriliyordu. Sebzecilik hem Bu-
hara’da, hem de Harezm’de yap›l›yordu. Meyvecilik de Buhara’da çok geliflmiflti.
Hokand’da ise XIX. yüzy›lda bu¤day, pirinç, susam, pamuk, arpa, yulaf, m›s›r, ke-
nevir, keten ve di¤er ürünler yetifltirilirdi. Pamuk ekimi 1876’da Rusya’n›n bölgeyi
iflgalinden sonra büyük ölçüde geniflledi. Çünkü Rus tekstil endüstrisi bunu gerek-
tiriyordu. Harezm’de ipekçilik Buhara’ya göre daha fazla geliflmiflti. Kazaklarda ise
ekonominin temeli hayvan yetifltiricili¤ine dayanmaktayd›. Bu çerçevede at yetiflti-
rilmesine ve küçükbafl hayvanc›l›¤a önem verilmekteydi.

Esnafl›k ve zanaatkârl›k Buhara Hanl›¤›’n›n ekonomisinde önemli rol oynamak-
tayd›. Usta-ç›rak iliflkisi içinde zanaatkâr yetifltirilmesine önem verilmifl, ç›raklar›n
haklar›n›n korunmas› için ustayla aralar›nda mukavele düzenlenmifltir. Hokand
flehrinde kumaflç›l›k ön plana ç›km›flt›. Ayr›ca bu hanl›kta çömlekçilik, bronz su
sürahileri, gümüfl bilezikler üretilirdi. Kaflgar bölgesinde baz› mallardaki üretim de
ön plana ç›km›flt›. Pamuklu ve ipekli dokuma, ayakkab› imalat›, hal›c›l›k bunlar
aras›nda gösterilebilir. Metal iflleri de bu bölgedeki u¤rafl konular›n›n bafl›nda gel-
mekteydi.

Buhara’da Rus iflgalinden sonra pamuk üretimindeki art›fl› neye ba¤layabiliriz?

Malî duruma gelince, Buhara ve Hive’de malî sistemin temelini toprak vergisi
oluflturmaktayd›. Buradan temin edilen vergi, haraç ve öflür olarak al›n›rd›. Hay-
vanlardan al›nan vergi de önemliydi. Bunun d›fl›nda çeflitli vergi ve yükümlülükler
de bulunmaktayd›. Zaman zaman hanl›klar›n mali durumu kötü oldu¤unda yeni
vergiler de talep ediliyordu. XVII. yüzy›lda Moskoval› elçilerin belirtti¤ine göre
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hanl›k hazinesine, elde edilen vergi gelirlerinden pak az› girmekteydi. Vergi girifli-
nin önemli bir bölümü hanl›k hazinesinin aleyhine do¤rudan beylerin ve bürokra-
sinin temsilcilerinin elinde kal›yordu. Devlet harcamalar› ancak darphaneden ve ti-
cari harçlardan sa¤lanan gelirle karfl›lanmaktayd›. Hükümdarlar›n kullan›m› için bu
gelirler esas tutulmakta olup han ödenekleri bu gelir kaleminden ödemekteydi.
Kaflgar’da ise di¤er vergilerin yan›nda ticari vergiler önem tafl›makta olup ithal edi-
len mallar için hanl›k k›rkta bir vergi almaktad›r.

Ticari hayat Türkistan için büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Buhara
ticaretin önemli merkezlerinden birini oluflturuyordu. Buhara k›smen Çin, Rusya
ve Hindistan aras›ndaki büyük ticaret yollar›n›n üzerinde bulunmas›ndan, k›smen
de Buharal›lar›n ticarete olan ilgisinden dolay› eski zamanlardan itibaren ticari bir
merkez hüviyetindeydi. Buharal› tacirler Çin, ‹ran, Hindistan, Moskova ve Sibir-
ya’dan mal al›p baz› devletlere mal satt›klar› gibi,  Harezm, Kaflgar ve Deflt-i K›p-
çak’a da mal gönderiyorlard›. Buharal›lar Osmanl› Devleti’ne baz› pahal› baharat-
lar, boyalar, porselen ve Çin ile Hindistan’dan temin ettikleri de¤erli tafllar› sat›yor-
lard›. Ayr›ca bat›ya ham ipek, t›bbi bitkiler de buradan Osmanl› Devleti yoluyla
gönderilmekteydi. Kazaklar ve hanl›ktaki tacirler aras›nda zaman zaman ortaya ç›-
kan siyasi istikrars›zl›¤a ra¤men canl› bir ticaret hayat› bulunmaktayd›. Kazak atla-
r›, et ve deri, baz› kürk çeflitleri Kazaklardan temin ediliyordu. Kazaklar, Buha-
ra’dan duruma ba¤l› olarak, un ve tah›l, ipek giyim, haz›r elbiseler, mücevher, k›-
l›ç ve kalkan al›yorlard›. Nadiren de ateflli silahlar onlara sat›l›yordu. Kaflgarya ile
ticaret Buharal›lar›n denetiminde bulunuyordu. Türkistan Hanl›klar›nda çok say›da
kervansaray bulunmaktayd›. ‹ran ve Moskova ile de ticaret yap›l›yordu. Kervanlar-
la yap›lan ticaret yeniça¤da alternatif ticaret yollar bulunmas›na ra¤men varl›¤›n›
uzun süre devam ettirmifl, Rusya’n›n 1880-1906 y›llar› aras›nda Türkistan arazisi
üzerinde gerçeklefltirdi¤i ana demiryolu a¤› ile tafl›mac›l›k bu alana kaym›flt›r.

E¤itim, Kültür ve Sanat
XV. yüzy›lda Timurlu Rönesans› denilen parlak dönemden sonra bilim ve e¤itim
hayat› durgun bir ortam içine girdi. Bu durum Türkistan Hanl›klar›n›n varl›¤›n› de-
vam ettirdi¤i sürecin büyük bir bölümünde devam etti. E¤itim, mektep ve medre-
se olarak iki dereceli okul sisteminden oluflmaktayd›. Buhara özellikle dini bilim-
lerin e¤itimin yap›ld›¤› önemli bir merkez konumundayd›. Türkistan hanlar› çeflit-
li yerlerde medreseler yapt›rd›lar, e¤itim ve ö¤retim hayat›na katk›da bulundular.
Vak›f sistemi e¤itimi destekliyordu. Bununla birlikte pozitif bilimler aç›s›ndan
önemli geliflmeler sa¤lanamad›. Matematik ve astronomi XV. yüzy›ldaki canl›l›¤›n-
da de¤ildi. T›p alan›nda baz› eserler kaleme al›nd›; XVI. yüzy›lda Sultan Ali ilaç,
Muhammed Yusuf göz hastal›klar› ve anatomi ile ilgili eserler yazd›lar. XVII. yüz-
y›lda da Subhan Kulu Han bu alanda eser yazm›fl olup darüflflifa da infla ettirmiflti.

Edebiyat çal›flmalar›na gelince, Türkistan Hanl›klar›nda halk aras›nda flifahî
edebiyat›n önemli bir rolü bulunmaktayd›. Özbek, Kazak ve K›rg›z destanlar› çe-
flitli sanatkârlar taraf›ndan nesilden nesle aktar›lm›fllard›r. Mâverâünnehr sahas›nda
XVI. yüzy›lda Muhammed fiibanî Han bir divan ile e¤itim ve din konular›nda eser-
ler kaleme alm›fl, Ubeydullah Han da çeflitli ilim dallar›nda söz sahibi olmufl, flair-
li¤i ile de ön plana ç›km›flt›. XVII. yüzy›lda Buhara Hanl›¤› s›n›rlar› içinde önemli
flairler yetiflmifltir. Bunlar aras›nda Turd›, Sufî Allahyar gibi flairlere rastlanmaktad›r.
Harezm’deki edebiyatç›lara ise XVIII. yüzy›lda bir divan› ve felsefî destan› bize ula-
flan Niflatiy, Yusuf ve Züleyhâ isimli mesnevisi olan Andelib, Divân-› Revnak sahi-
bi Revnak örnek olarak gösterilebilir. Hanlar aras›nda da edebiyatla ilgilenen sima-
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lar bulunmaktad›r. Feruz mahlas›yla yazan Hive han› II. Muhammed Rahim Han,
XIX. yüzy›lda iyi bir flair ve besteci olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Hokand’da da önemli flairler yetiflti. Bunlar aras›nda realist sanat anlay›fl›na sa-
hip olan Mahmur’u, flair ve destan yazar› olan fievkiy Namagiy’i, hicviyeler yazan
Pesendiy’i zikretmek mümkündür. Bunlar›n yan›nda Ömer Han ve kar›s› Nadire de
iyi flairler aras›nda say›lmaktad›r. Kazand›klar› baflar›lar›n gelecek nesiller taraf›n-
dan da bilinmesi için Türkistan hanlar› tarihi teflvik etmifllerdir. XVI. yüzy›lda Öz-
beklerde Fazlullah b. Ruzbehan, Mihmannâme-i Buhara; Vas›fî, Bedâyiü’l-Vekâ-
yi; Haf›z Tan›fl, fierefnâme-i fiahi’yi kaleme alm›fllard›r. Harezm’de Ötemifl Hac› ta-
rihi yaz›lm›fl olup, XVII. yüzy›lda ise bu bölgede Ebu’l-Gazi Bahad›r Han’›n fiece-
re-i Türk’ü alan›nda çok önemli bir eser olarak ortaya ç›km›flt›r. Bunlara sonraki
dönemde Munis, Agehî, Beyanî gibi tarihçileri ilave etmek gerekmektedir. XVII.
yüzy›lda yedi cilt halinde haz›rlanan Buhara’da Mahmud b. Vali’nin eseri Bahrü’l
Esrar fi Menak›bü’l-Ahyar’› döneminin tarihini ayd›nlatm›flt›r. fierafeddin Alâm b.
Nureddin’in Tarih-i Rakimî’si ise Baki Muhammed dönemi ile ilgili bilgiler ver-
mektedir. Ayr›ca tarihçiler aras›nda Yusuf Münflî ile Hac› Mir Muhammed Salim’i
saymak mümkündür. 

Güzel sanatlar ile ilgili olarak Buhara’da hat sanat› alan›nda çok güzel örnekler
bulunmaktayd›. ‹mar faaliyetleri içinde Buhara’da önemli eserler meydana getiril-
mifl olup flehir yeni surlarla çevrilmifltir. XVI. yüzy›lda çinileri ile süslü Büyük Ca-
mi mimari aç›dan önemlidir. Yine Mir Arap Medresesi bu yüzy›l›n önemli bir ese-
ridir. Gözde olan yap›lardan iki medreseden birisi Kofl Medrese, di¤eri ise Kökel-
dafl Medresesi’dir. XVII. yüzy›lda Semerkand’da emirlerden Yalangtufl Biy taraf›n-
dan Registan’da yapt›r›lan iki medrese önemlidir. Hive Buhara gibi çok zengin bir
mimariye sahip de¤ildir. Hive’de Cuma Camisi, Allah Kulu Han Medresesi gibi
eserler mimariye örnek olarak gösterilebilir
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Özbeklerin Mâverâünnehr’deki hâkimiyetleri s›-

ras›nda meydana gelen bafll›ca olaylar› aç›kla-

mak. 

Özbekler XVI. yüzy›lda Mâverâünnehr’e gelerek
burada hâkimiyet kurdular. Buhara ve Hive han-
l›klar›n› oluflturdular. XVIII. yüzy›lda ise Ferga-
na’da kurulan Hokand Hanl›¤› da Özbekler tara-
f›ndan meydana getirildi. Buhara Hanl›¤› ‹ran’da
bulunan Safevî Devleti ile XVI. yüzy›l boyunca
Horasan için mücadele etti. Bunun yan›nda Ka-
zaklarla da çeflitli savafllar yapt›. XVII. yüzy›lda
Hive Hanl›¤›’n›n hücumlar›na karfl› Buhara han-
lar› Mâverâünnehr’i savunmak zorunda kald›lar.
XVIII. yüzy›lda kabilelerin merkezî otoriteye kar-
fl› ç›kmas› ve hanlar›n yetersizlikleri sonucunda
Astrahan Sülalesi Mâverâünnehr’de etkili olama-
d›. Bu çerçevede ‹ran Hükümdar› Nadir fiah Mâ-
verâünnehr’i iflgal etti. ‹ran ordusunun çekilme-
sinden sonra Mang›t sülalesi bafla geçerek yeni
bir dönem bafllatt›. Bu sülale iç kar›fl›kl›klar› ön-
leyebildiyse de, ça¤dafl anlamda hanl›¤›n gelifl-
mesine katk›da bulunamad›.

Özbek Hanl›klar›n›n Rus iflgaline girifl sürecini

de¤erlendirmek. 

XIX. yüzy›l hanl›klar›n Rus iflgaline girdi¤i yüzy›l
oldu. Özbek Hanl›klar› askeri yönden Rusya’n›n
iflgalini önleyecek durumda de¤illerdi. Bunun
yan›nda hanl›klar kendi aralar›nda s›k›nt›lar yafl›-
yorlar, uzun süre devam eden muharebelerle as-
kerî ve ekonomik durumlar›n› s›k›nt›ya sokuyor-
lard›. Rusya ise K›r›m Savafl›’ndan sonra prestij
kaybetmifl ve ekonomik olarak da özellikle Tür-
kistan’dan pamuk temin etmek için harekete geç-
miflti. Sistemli bir iflgal faaliyeti sonunda Hokand
Hanl›¤› tamamen ortadan kald›r›lm›fl, Hive ve
Buhara’n›n küçük birer hanl›k olarak yaflamas›na
izin verilmiflti.

Kaflgar Emirli¤i döneminde meydana gelen bafl-

l›ca geliflmeleri aç›klamak.

Emirli¤in kurucusu Yakup Bey, Hokand’da siya-
si çal›flmalar›n› sürdürürken, Kaflgar ve çevresin-
den yard›m talep edilince bölgeye gelmifl, k›sa
zamanda etkin bir yönetim ortaya koyarak Çinli-
lere karfl› güçlü bir direnifl sergilemifltir. Emirli¤in

kurulmas›ndan sonra ‹ngiltere de bölgedeki ç›-
karlar› sebebiyle Yakup Bey’in faaliyetlerini des-
teklemifltir. Ayr›ca Osmanl› Devleti ile bu emirlik
aras›nda yak›n iliflkiler kurulmufltur. Kaflgar Emir-
li¤i, Osmanl› Devleti’ne ba¤l›l›¤›n› ilan etmifl ve
Osmanl› Devleti de bu emirli¤e silah yard›m›nda
bulunmufltur. Ancak emirlikteki iç kar›fl›kl›klar
ve Yakup Bey’in ölümüyle devlet da¤›lm›fl ve
bölge Çin’in eline geçmifltir.

Kazak Hanl›¤›’nda Tavke Han döneminin öne-

mini de¤erlendirmek.

Kazak Hanl›¤› XV. yüzy›lda ortaya ç›km›fl, k›sa
zamanda Deflt-i K›pçak’›n en etkin siyasi ve as-
kerî gücü haline gelmifl, Seyhun boyundaki fle-
hirler içir Buhara ile önemli mücadelelerde bu-
lunmufltur. Hanl›k kuruluflundan bir müddet son-
ra üç orduya ayr›lm›flt›r.Tavke Han XVII. yüzy›l›n
sonunda Kazaklar›n bafl›na geçen önemli bir han-
d›r. Uzun süren hanl›k dönemi boyunca çevre-
sinde sayg› uyand›ran, halk›n›n ç›karlar›n› koru-
yan ve onlar› bar›fl içinde yaflatmaya çal›flan Tav-
ke Han, Kalmuklar›n sald›r›lar›n›n devam etti¤i
bir dönem oldu¤u için öncelikle bu hücumlar›n
önlenmesine çal›flm›fl, ancak Kalmuk tehlikesi
tamamen ortadan kald›r›lamam›flt›. Tavke Han
sivil alanda da önemli bir faaliyetin içine girmifl
ve Yedi Yarg›’y› haz›rlatarak yürürlü¤e koydurt-
mufltur. Onun zaman› ordalar›n hareket alanlar›-
n›n belirlendi¤i ve böylece anlaflmazl›klar›n azal-
d›¤› bir dönem olarak gözükmektedir. 

Özbek Hanl›klar›nda yönetim sistemini aç›k-

lamak.

Monarflik bir düzen içinde yönetilen hanl›klarda
Özbek kabile aristokrasisin sosyal statüsünün
yüksek oldu¤u görülmektedir. Buhara Hanl›¤›
vilayetlere ayr›lm›flt›. Hive Hanl›¤›’nda daha mer-
keziyetçi bir yönetim anlay›fl› geliflmifl olup ver-
giler merkezî yönetim taraf›ndan toplanmaktay-
d›. Buhara’da yüksek devlet memurlar› hana
(sonra emir) karfl› do¤rudan sorumluydular. Üye-
leri han taraf›ndan atanan önemsiz bir dan›flma
kurulu mevcuttu. Bunun benzeri bir kurul da Hi-
ve’de bulunuyordu. Din adamlar›n›n yönetim
üzerinde önemli etkisi vard›.
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1. Afla¤›daki hanlardan hangisi zaman›nda Özbekler
bir ulus halinde güçlü bir konuma gelmifllerdir?

a. Ebu’l-Hayr 
b. Muhammed fiibanî 
c. ‹mam-Kulu 
d. Ebu’l Feyz
e. Ebu’l-Gazi Bahad›r Han

2. Afla¤›dakilerden hangisi II. Abdullah Han dönemi
geliflmelerinden biri de¤ildir?

a. ‹ç kar›fl›kl›klar ortadan kald›r›lm›flt›r. 
b. Kapsaml› bir fetih siyaseti izlenmifltir. 
c. Harezm ele geçirilmifltir. 
d. Horasan’›n bir k›sm› kaybedilmifltir. 
e. Deflt-i K›pçak fethedilmifltir.

3. Ceyhun Nehri’nin döküldü¤ü Aral Gölü’nün güne-
yinde ve bu nehrin iki taraf›nda uzanan bölgenin ad›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Mâverâünnehr 
b. Harezm 
c. Fergana 
d. Kaflgarya 
e. Deflt-i K›pçak

4. Türkistan Hanl›klar›n›n Rus iflgaline direnememele-
rinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çin ile düflülen ihtilaf 
b. Hanl›klar›n Rusya’ya çok yak›n olmas›
c. Hanl›klar›n ortak hareket edememeleri 
d. Hanl›klar›n savaflç› olmay›p daha çok ticaretle

meflgul olmalar› 
e. Osmanl› Devleti’nin hanl›klar› sürekli savafla tefl-

vik etmesi

5. I. Nadir fiah’›n Türkistan’› ‹stilas›
II. Çerkaskiy Seferi
III. Do¤u Türkistan’da Hocalar döneminin bafllamas›

Yukar›daki geliflmelerin kronolojik s›ras› afla¤›dakiler-
den hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. I-II-III 
b. I-III-II 
c. II-I-III 
d. II-III-I 
e. III-II-I

6. Afla¤›daki makam-görev efllefltirmelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Hakim-eyalet valisi 
b. Koflbegi-yüksek ordu komutan› 
c. Müflrif-deftere vergi kayd› yapma 
d. Dadhah-devletin atlar›ndan sorumlu 
e. Mirfleb-gece güvenli¤inden sorumlu

7. Afla¤›dakilerden hangisi Türkistan Hanl›klar›n›n ikti-
sadi hayat›na iliflkin bir özellik de¤ildir?

a. Harezm’de Türkmenlerin, Deflt-i K›pçak’ta Ka-
zaklar›n hayvanc›l›kla u¤raflmas›.

b. Kaflgar halk›n›n büyük ço¤unlu¤unun tar›mla
u¤raflmas›.

c. Buhara ve Harezm’de sebzecilik yap›lmas›.
d. Hokand’da bu¤day, pirinç susam vb. ürünler ye-

tifltirilmesi.
e. Kazaklarda tar›m›n baflta gelen geçim kayna¤›

olmas›.

8. Türkistan Hanl›klar›nda ticaretin geliflmesinin en

önemli nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ticaret yollar›n›n üzerinde olmas› 
b. Osmanl› Devleti’nin teflviki 
c. Rusya’n›n bu yöndeki yönlendirmesi
d. Çin’in öncelik imkan› sunmas› 
e. ‹ngiltere’nin teflvikleri 

9. Afla¤›daki hükümdar ve döneminde meydana gelen
geliflmeler ile ilgili eflleflmelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹mam Kulu Han - Kazak ve Kalmuklara karfl›
mücadele etti.

b. Abdülaziz Han - Hive Hanl›¤›’n›n sald›r›lar›yla
u¤raflt›.

c. II. Ubeydullah Han - Nadir fiah’›n istilas› gerçek-
leflti.

d. Subhan-Kulu Han - Hive Hanl›¤›’n›n sald›r›lar›
devam etti.

e. Ebu’l-Feyz Han - Mang›t boyundan atal›klar öne
plana ç›kt›.

10. Hive’de Yadigaro¤ullar› Hanedan›’n›n sona ermesi-
nin en önemli nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Nadir fiah’›n istilas› 
b. Rus istilas› 
c. Çin istilas› 
d. Buhara Hanl›¤›’n›n istilas› 
e. Kaflgar Hanl›¤›’n›n istilas›

Kendimizi S›nayal›m
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Bir Seyyah›n Gözüyle XIX. Yüzy›lda Hokand

Bir as›rdan daha eski olmayan Hokand modern bir fle-
hirdi. Dolay›s›yla, genifl caddeleri vard› ve pek çok As-
ya flehrinden daha feraht›. fiekil itibariyle hemen he-
men kare idi ve bana söylendi¤ine göre 500 camisi var-
d› ve her cami muhitine ortalama otuz hane düfltü¤ü
için 75.000 kiflilik bir nüfus ortaya ç›k›yordu. Nitekim
halk›n ço¤unlu¤unun flehir duvarlar›n›n iç taraf›nda ya-
fl›yor olmas›na ra¤men, bu bana iyi bir tahmin gibi ge-
liyor.
Kervansaray›n dam›ndan sadece önümüzde uzanan tüm
flehri de¤il, hanl›¤› da görebiliyorduk. Hemen önümüz-
de çarfl›n›n kerpiçten düz dam› vard› ve bir ucundan di-
¤er ucuna kolay bir gezintiye izin veren birçok caddeyi
de kapl›yordu. Sol yan›nda k›rm›z›mt›rak kurflunî tu¤la-
lardan infla edilmifl, yüksekçe yuvarlak flekilli tavan› ve
Kur’an’dan ayetler içeren mavi ve beyaz duvar çinileri-
nin kaplad›¤› genifl silmeleriyle bir grup cami ve med-
rese vard›r. fiehri ay›ran küçük derenin üzerinde göz
al›c› kemeriyle tu¤ladan Kifl-kupriuk köprüsü bulunur.
Sol tarafta yeni infla edilmifl oldu¤undan mavi, sar› ve
yeflil renkte canl› çinilerinin tüm parlakl›¤› ile ›fl›ldayan,
girifl kap›s›n›n süsledi¤i han›n saray›n›n güzel bir ön
cephesi vard›r. Etraf›m›zda her yerde bol çimenlerin az
çok örttü¤ü ve ba¤ ve bahçelerin tüm ihtiflam›n› çevre-
leyen kerpiç damlar uzan›yordu. Zeminin düz oluflu
yüzünden flehir Taflkent’in canl› pitoresk görüntüsüne
sahip de¤ildir. Fakat bu kusuru muhteflem da¤ manza-
ras› ile telafi edilmifltir.
Bat› ve güneybat› yönünde Hocent yak›nlar›ndaki al-
çak tepeler ve kuzeyde Çatkal (Çakal ?) da¤lar› vard›r.
Do¤u ve güneyde hanl›¤›n tam s›n›r›nda ise karla kapl›
görkemli Alay s›rada¤lar› uzan›r. Küçük, fakat çekici
Fergana vadisinin ortas›nda oldu¤umuzu fark ettik ve
birkaç kadem yükseklikte olmam›za ra¤men ona hayat
veren nehir olan Sir Derya’y› görebiliyorduk.
fiehirde at s›rt›nda dolafl›rken hemen hemen tamam› il-
ginç olan flehrin ço¤u yerini görmeye muvaffak oldum.
Buna ra¤men s›cak yüzünden at sürmek özellikle rahat-
s›z edici idi. Zira pazar kapand›¤›nda akflam saat yedi-
den itibaren evde bulunmaya mecburduk. Dolay›s›yla
tabii olarak günün bofl vakitlerini telef etmifltik.

Kaynak: Eugene Schuyler, Türkistan Bat› Türkistan

Hokand Buhara ve Kulca Seyahat Notlar›, çev. Firdevs
Çetin ve Halil Çetin, ‹stanbul, s. 346-347

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Özbeklerin Ortaya Ç›k›fl›
ve fiibanîler Dönemi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Mâverâünnehr’de Özbek-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Harezm ve Hive Hanl›¤›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Özbek Hanl›klar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkistan Hanl›klar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yönetim Sistemi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹ktisadi ve Mali Durum”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹ktisadi ve Mali Durum”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Astrahan Hanedan› Zama-
n›nda Buhara Hanl›¤›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Harezm ve Hive Hanl›¤›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

II. Abdullah’›n ulu¤ hanl›¤› 1583-1598 y›llar› aras›nda-
d›r. Onun döneminde iç kar›fl›kl›klar ortadan kald›r›l-
m›fl, genifl bir fetih politikas› gerçeklefltirilmiflti. Bu dö-
nemde Horasan’›n büyük k›sm›, Harezm ve Buhara fet-
hedilmifl, Osmanl› Devleti, Rusya ve Babürlü Devletleri
ile iliflkiler kurmufltur.

S›ra Sizde 2

Rus iflgali, Emir Muzaffereddin zaman›nda gerçeklefl-
mifltir.

S›ra Sizde 3

Hokand Hanl›¤›’n›n zirve dönemi hükümdar› Ömer
Han’d›r.

S›ra Sizde 4

XVII. yüzy›lda koflbegi yüksek ordu komutan› ve Emi-
rü’l-ümera rütbesine sahipti. Askerî ifllerden sorumlu
olan koflbegi XIX. yüzy›lda Hive Hanl›¤›’n›n yönetimin-
de mihter ile birlikte önemli derecede etkili olmufl, Öz-
bek, Karakalpak ve Türkmenlerin yo¤un olarak yaflad›-
¤› hanl›¤›n kuzeyinden sorumlu olmufltur. Koflbegi han-
la beraber savafllara kat›ld›¤› gibi, askerî birliklerin du-
rumundan da sorumlu olmaktayd›. Askerlerin teftifl edil-
mesi, hanl›¤›n nüfus say›m›, vergi ve savafl tazminat› gi-
bi baz› ifller de sorumluluklar› aras›ndayd›.

S›ra Sizde 5

Buhara’da pamuk ekimi 1876’da Rusya’ya kat›lmas›n-
dan sonra büyük ölçüde geniflledi. Çünkü Rus tekstil ve
endüstrisi bunu talep ediyordu.

Alpargu, M. (2002). “Türkistan Hanl›klar›”, Türkler, VIII,
Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, s. 557-605.

––––– . (2008). “Osmanl› Devleti’nin Türkistan Politika-
s›”, Türk D›fl Politikas›: Osmanl› Dönemi, I, edi-
tör: M. B›y›kl›, ‹stanbul: Gökkubbe, s. 33-52.

––––– . “Özbekler”, TDV ‹slam Ansiklopedisi, XXXIV,
s. 119-121.

––––– . M. B. Çelik (2009). “Nadir fiah’›n Bat› Türkistan
Seferi ve Sonuçlar›”, Gazi Üniversitesi, Gazi E¤i-
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
“Tatar Uyan›fl›”n› ve sonuçlar›n› tan›mlayabilecek;
Ceditçilik hareketinin temel özelliklerini aç›klayabilecek;
Azerbaycan’daki yenileflme hareketinin dinamiklerini belirleyebilecek;
Kazak modernleflmesinin kendine has özelliklerini tan›mlayabilecek;
Türkistan’daki Cedit hareketini tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Çarl›k yönetimi
• Tatar Uyan›fl›
• Ceditçilik
• E¤itim reformu

• Kad›nlar›n özgürlefltirilmesi
• Kazak modernleflmesi
• Siyasi bilinçlenme
• Milli bilinçlenme

Anahtar Kavramlar
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Orta Asya Türk Tarihi Rusya Türklerinde
Fikir Hareketleri

• TATAR UYANIfiI
• CED‹TÇ‹L‹K HAREKET‹
• KAFKASYA’DA YEN‹LEfiME
• KAZAK MODERNLEfiMES‹
• TÜRK‹STAN’DA CED‹TÇ‹L‹K 
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TATAR UYANIfiI

Tatar Uyan›fl›n›n Kökleri
Müslüman halklar iki yüz y›ldan fazla bir zamandan beri Bat› medeniyetinin yük-
selifli karfl›s›nda kendini yeniden tan›mlama ve yap›land›rma süreci içindedir. Ba-
t›’ya co¤rafi bak›mdan yak›n olan ve kültürel aç›dan daha fazla temas halinde olan
Kazan Tatarlar› bu anlamda ilginç bir deneyim yaflam›fllar ve di¤er ‹slam toplum-
lar›ndaki tepkilere benzeyen, fakat onlar›nkiyle tam da örtüflmeyen bir mücadele
(veya bafl etme) tarz› gelifltirmifllerdir. Kazan ve çevresinde dinî alanda bafllayan
bu uyan›fl, daha sonra seküler bir boyut kazanarak e¤itim reformu hareketi (Cedit-
çilik) olarak devam etmifl, XX. yüzy›l›n bafl›nda ise siyasi ve milli faaliyetler fleklin-
de genifl bir harekete dönüflmüfltür. Kafkasya’da, Kazakistan’da ve Türkistan Han-
l›klar›’nda da benzer geliflmeler ortaya ç›km›flt›r.

“Tatar uyan›fl›” olarak da bilinen reform hareketi ‹dil-Ural bölgesinin en büyük
flehri olan Kazan’da bafllam›fl ve çok geçmeden Rusya’da yaflayan di¤er Türk kö-
kenli topluluklar› da etkisi alt›na alm›flt›r. Bu uyan›fl›n niçin öncelikle Tatarlar ara-
s›nda ortaya ç›kt›¤›n› anlamak için onlar›n yaflad›¤› tarihî koflullara bakmak gere-
kir. Rus hâkimiyetine girmeden önce, ‹dil (Volga) nehri boyunda yaflayan bu halk,
geliflmifl bir medeniyet seviyesine sahipti ve daha önce ‹dil Bulgarlar› ad›yla tan›-
n›yordu. Türk halklar› aras›nda çok önce yerleflik hayata geçen ve geçimlerini da-
ha ziyade ticaret yoluyla sa¤layan ‹dil Bulgarlar›n›n, Ruslarla, Hazarlarla ve Ha-
rezm’deki Müslüman topluluklarla iliflkileri vard›. X. yüzy›l›n bafl›nda ‹slam’› be-
nimseyen ‹dil Bulgarlar›, XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Mo¤ol istilas›na maruz kald›lar. 

Mo¤ol istilas›n›n ilk zamanlar›ndaki tahripkâr etkisi geçtikten sonra; zamanla
Bulgarlarla K›pçak unsurlar aras›nda bir kaynaflma hâs›l oldu. Alt›n Orda Devle-
ti’nin as›l kitlesini oluflturan bu halk, “Tatarlar” olarak tan›nd›. 240 y›l devam eden
Alt›n Orda hâkimiyeti, Rus tarihçileri taraf›ndan “Tatar boyunduru¤u” olarak nite-
lendi. Alt›n Orda’n›n y›k›lmaya yüz tutmas›yla ortaya ç›kan Kazan Hanl›¤›, ‹dil Bo-
yu’ndaki “Tatar” hâkimiyetini XVI. as›r ortas›na kadar devam ettirdi.

1552’de Kazan Hanl›¤›’n›n Rus hâkimiyetine düflmesi, Tatarlar›n kaderini farkl›
bir flekilde etkiledi. Onlar, Endülüs Müslümanlar›ndan sonra H›ristiyan bir toplulu-
¤un istilas›na maruz kalan ilk Müslüman topluluktu. Kazan’›n düflüflü, Astrahan, Si-
bir, K›r›m, Kafkasya, Kazak topraklar› ve Türkistan’a kadar uzanacak olan Rus ya-
y›lmas›n›n yolunu açt›. Bundan sonra Rusya Hazar Denizi’ne indi ve Osmanl›

Rusya Türklerinde
Fikir Hareketleri



Devleti’yle s›n›rdafl oldu. Rus istilas›n›n ilk iki yüz y›l›nda Tatarlar yo¤un bir bask›-
ya ve H›ristiyanlaflt›rmaya maruz kald›lar. H›ristiyan olanlar vergiden muaf tutulur-
ken, Müslüman kalanlar›n vergileri katland›, camileri y›k›ld›. Bu bask›lar sonucun-
da yerli halk›n önemli bir k›sm› flehirlerden çekilerek daha ücra ve uzak yerlere
gittiler. Bütün bu bask› ve zorlamalar istenen sonucu vermedi; Tatarlardan çok az›
H›ristiyanl›¤› benimsedi; büyük kitle kendi içine kapand› ve uzun y›llar gözden
uzak ve Ruslardan ayr› bir flekilde yaflad›lar. Kimliklerini korumak için ‹slam’a da-
ha s›k› sar›ld›lar ve muhafazakâr bir topluluk haline dönüfltüler.

II. Katerina (1762-1796) döneminde bask› siyaseti terk edildi ve Kazan Tatarla-
r›na karfl› yumuflama siyaseti takip edilmeye baflland›. Katerina, Tatarlar›n cami
yapmalar›na iliflkin k›s›tlamalar› kald›rd›, hatta Kazan’da büyükçe bir cami (Tafl
Mescit) yap›lmas›na izin verdi. Yine onun emriyle Ufa’da Müslüman Dinî ‹daresi
(Müftülük) kuruldu (1789). Bir müftü (fleyhülislam) ve üç kad›dan oluflan bu ida-
re, din adamlar›n› tayin etme ve Müslümanlar›n evlenme, boflanma ve miras gibi
iflleriyle u¤raflacakt›. Devletçe atanan müftü, Müslümanlar›n en üst düzey temsilci-
si olarak belirlendi. 

Rusya bu dönemde dar ve tek uluslu bir devlet anlay›fl›ndan, farkl› dinlerden
olan tebaay› da kapsayan bir imparatorluk olma yoluna girdi. K›r›m Hanl›¤›’n›n
Rusya’ya ilhak edilmesi sonucunda ülkeye önemli miktarda Müslüman nüfusun
kat›lmas› da bu kararda etkili oldu. Katerina Tatar din adamlar›n› “dinden uzak” ve
göçebe bir hayat süren Kazaklar aras›na göndermek suretiyle onlar› medenilefltir-
mek ve devlete kaynaflt›rmak istedi.

II. Katerina bununla da kalmad›; eskiden beri ticarete yatk›n bir halk olan Ta-
tarlara ticari haklar tan›d› (1792). Bu imkândan yararlanan Tatar tacirleri, Rusya ile
Orta Asya aras›ndaki ticarete arac›l›k ettiler ve bu sayede önemli bir zenginlik el-
de ettiler. Tatar ticaret adamlar›n›n hay›r faaliyetleri sayesinde XIX. yüzy›l›n bafl›n-
da Tatar dinî kurumlar› ve ulema s›n›f› güçlendi. ‹lim tahsil etmek isteyen Tatar
gençleri tacirlerle birlikte Buhara medreselerine gidiyor, oran›n meflhur medrese-
lerinde okuduktan sonra tekrar vatanlar›na dönerek medreseler kuruyorlard›. Ta-
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Resim 9.1

Kazan’da II.
Katerina’n›n
izniyle infla edilmifl
olan Tafl Mescit
(sonraki ismi:
Mercanî Mescidi). 

Kaynak: E.
Turnerelli, Views of
Kazan, London,
1839.



tar ulemas›n›n bu faaliyetleri sonunda, daha önce zorla H›ristiyanlaflt›r›lm›fl olan
Tatarlar (Kreflinler) ve pagan inançlara ba¤l› komflu kavimler (Çuvafl, Mordva ve
Votyak halklar›) aras›nda ‹slamlaflma ve Tatarlaflma görülmeye bafllad›.

II. Katerina zaman›nda Tatarlara tan›nan ticari haklar ne gibi geliflmelere yol açt›?

Rus yetkililer, daha fazla ‹slamlaflma ve Tatarlaflman›n önüne geçebilmek için
tedbirler almaya bafllad›lar. Bu tedbirlerin planlay›c›s›, misyoner ve do¤u bilimcisi
Nikolay ‹. ‹lminski (1822-1891) idi. ‹lminski, 1860’larda oldukça iyi e¤itilmifl ve
gayretli yerel e¤itmenlerden bir kadro oluflturmak suretiyle, yüzeysel bir flekilde
Ortodoks H›ristiyan olan yerel halklar› Kilise içinde muhafaza etmeye ve onlar› ‹s-
lam’›n etkisinden uzak tutmaya çal›flt›. ‹lminski, Müslümanlar›n giderek artan tesi-
rinden II. Katerina’y› sorumlu tutuyordu, zira çariçe Tatarlar›n Müslüman Dinî ‹da-
resi etraf›nda örgütlenmelerine imkân sa¤lam›flt›. ‹lminski bu müesseseyi etkisiz
k›lmak için mümkün olan her fleyi yapt›; 1884’teki Müftü tayinine müdahale ede-
rek bu makama en kabiliyetsiz kiflinin getirilmesi için çal›flt›. Bir yandan da Rus Or-
todoks misyonerler ‹slam’a karfl› yay›n faaliyetlerini artt›rd›lar. 

Tatarlarda Dinî Reform Hareketi 
‹slam’a karfl› yürütülen propaganda faaliyetleri Tatar ulemas› üzerinde uyar›c› etki
yapt› ve onlar› karfl› faaliyete sevk etti. Misyonerlerin ‹slam’da kad›n›n afla¤› bir ko-
numda oldu¤u tezini ifllemeleri, ulemay› bu konuda karfl› tezler gelifltirmeye ve da-
ha faal bir flekilde çaba göstermeye yöneltiyordu. Misyonerlerin oluflturduklar› ha-
y›r kurumlar› ve e¤itim (okul açma, yetimhaneler, hastaneler kurma, k›raathaneler
ve kütüphaneler kurma) faaliyetleri ise yenilik taraftar› Tatar ulemas›nda hayranl›k
uyand›r›yor, düflündükleri reformlar için model oluflturuyordu.

XIX. yüzy›lda esas olarak Rusya yoluyla gelen Avrupa medeniyetinin tesirleri,
reform yanl›s› uleman›n geleneksel inanç ve de¤erleri sorgulamalar›na yol açt›.
Uleman›n getirdi¤i çözüm önerileri, büyük oranda dinî renk tafl›maktayd›, zira ‹s-
lam hem inanç hem de belli bir kültür biçimi olarak Tatarlar›n “milli” kültürlerini
korumalar›nda büyük bir öneme sahipti. 

Rus kültürünün bask›s› karfl›s›nda eski tarz direniflin yeterli olmad›¤›n› düflünen
Tatarlar›n say›s› da giderek art›yordu. Özellikle genç Tatarlar, co¤rafi ve siyasi ba-
k›mdan sorunlu olan çevrelerini göz önüne alarak, di¤er Müslüman toplumlara k›-
yasla daha dikkatli hareket etmeleri gerekti¤inin fark›ndayd›lar. Say›lar› oldukça az
olan reformcu ulema, mevcut din anlay›fllar›n› sorgulamak ve hemen her fleyi ye-
niden yap›land›rmak gerekti¤i kanaatindeydiler.

Tatar ulemas›n›n dinî konularda tart›flmaya yatk›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ya-
flad›klar› co¤rafyan›n di¤er ‹slam bölgelerinde olmayan problemleri (gecelerin çok
k›sa oldu¤u günlerde yats› namaz›n›n k›l›n›p k›l›nmayaca¤›, uzun günlerde orucun
nas›l tutulmas› gerekti¤i gibi) ortaya ç›karmas› da onlar aras›nda uzun bir tart›flma
ve fikir yürütme becerisinin geliflmesine sebep olmufltur. 

Tatarlar aras›nda ortaya ç›kan dinî reform ak›m› öze dönüflçü bir özelli¤e sahip-
ti. Bu ak›m›n öncüsü olarak kabul edilen Abdunnas›r Kursavî (1771-1812), ‹slam
inanc›n›n sonraki dönemlerde yerleflen ve ‹slam’›n özüne ayk›r› olan yabanc› un-
surlardan ar›nd›r›l›p ‹slam’›n ilk zamanlar›ndaki sadeli¤ine döndürülmesi gerekti¤i
görüflündeydi. E¤itimini Buhara medreselerinde alan Kursavî, 1808’de Buhara’da
Emirin huzurunda yap›lan dinî bir tart›flmada serbestçe fikrini aç›klad›¤›nda, din-
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Rusya Türkleri aras›nda
uyan›fl hareketinin öncelikle
Kazan Tatarlar› aras›nda
ç›kmas› tarihî ve di¤er
flartlara dayanmaktad›r.
Ticaret yollar›n›n kesiflti¤i
Volga boyunda, H›ristiyan
Ruslarla komflu olarak
yaflayan Tatarlar›n tarihî
geçmiflleri ‹dil Bulgarlar›na
dayanmaktad›r. Onlar Türk
kavimleri içinde ilk defa
yerleflik hayata geçenlerden
olup ticarete yatk›n bir
halkt›. 1552’de Kazan
Hanl›¤›’n›n Rus iflgaline
u¤ramas›ndan sonra
Tatarlar iki yüzy›l kadar a¤›r
bask›lara u¤rad›lar. XVIII.
yüzy›l›n sonunda Rusya’n›n
yumuflama siyaseti
sonucunda onlara verdi¤i
ticari haklar› iyi bir flekilde
kulland›lar. Ticaretten
zenginleflen tacirlerin de
katk›s›yla XIX. yüzy›l›n
bafl›nda Kazan ve
çevresinde kültürel bir
canlanma ve uyan›fl hareketi
ortaya ç›kt›. Yüzy›l›n
sonunda K›r›m’daki usûl-i
cedit hareketiyle birleflen bu
ak›m Kafkasya ve Türkistan
Türkleri üzerinde de etkili
oldu. 



den ç›kmakla suçlanarak Emir Haydar taraf›ndan ölüme mahkûm edildi, ancak
Türkmen fleyhi Niyaz Kulu’nun himayesi sayesinde hayat›n› kurtarabildi. 

Tarihçi yan› da olan din âlimi fiihabüddin Mercanî (1818-1889) de Buhara med-
reselerinde e¤itim gördü; Kursavî gibi o da Müslüman toplumlar›n geri kal›fl›n›n te-
mel sebebinin ‹slam’›n ulema taraf›ndan yanl›fl yorumlanmas›ndan kaynakland›¤›-
n› ileri sürdü. ‹slam âlimlerinin yakaland›¤› taklit hastal›¤› yüzünden Müslümanla-
r›n fikir üretemediklerini ve ilmî bak›mdan durgunluk noktas›na geldiklerini sa-
vundu. Bu durumdan kurtulmak için, ‹slam’›n ilk dönemlerindeki fikir hürriyetine
ve içtihat serbestli¤ine dönülmesi gerekti¤ini ifade etti. 

Mercânî, ilmî gerili¤i aflman›n ve toplumu de¤ifltirmenin en önemli dinami¤ini
medreselerin ›slah edilmesinde gördü ve yüzy›llardan beri ‹slam dünyas›nda tart›-
fl›lmaz bir yeri olan Buhara medreselerindeki e¤itim sistemini elefltirdi. Medreseler-
de ak›l yürütme yerine bilineni tekrarlamaya dayanan bir e¤itim türü hâkimdi.
Ders kitaplar› art›k zaman› geçmifl bilgilerle doluydu; matematik, tarih ve co¤rafya
gibi ilimler okutulmuyordu. 

1870’lerden bafllayarak, Rusya Türkleri modernlikle daha fazla yüz yüze geldi-
ler. Rus sosyal hayat›na kar›flan fakat dine de s›k› bir flekilde ba¤l› olan Tatar tüc-
car›, yeni geliflmeler karfl›s›nda eski tarz ‹slam anlay›fl›n›n yükledi¤i formüllerden
s›k›nt› duyuyordu. Mercânî gibi sayg›n bir din âliminin ‹slamiyet ile modernli¤i uz-
laflt›ran yorumlar› onlar›n hayat tarzlar›na uygun düflüyordu. 

Mercânî’nin medreseye yönelik elefltirileri özellikle genç ulema üzerinde etkili
oldu. Onun Buhara’daki eski medrese usulünü elefltiren görüflleri yayg›nlaflt›ktan
sonra ilim tahsil etmek isteyen gençler art›k Buhara yerine ‹stanbul ve M›s›r’a yö-
neldiler. Mercanî sayesinde yayg›nlaflan dinî reformculuk ak›m›, Sovyet döneminin
ilk y›llar›na kadar etkinli¤ini sürdürdü.

CED‹TÇ‹L‹K HAREKET‹

‹smail Gasp›ral›’n›n Reform Program› 
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Tatarlar, II. Katerina dönemindeki giriflimcilik gücü-
nü kaybettiler. Bu dönemde Rus toplumunda önemli iktisadi, siyasi ve sosyal ge-
liflmeler yaflan›rken, Müslüman toplumu savunmac› bir muhafazakârl›kta kald›.
Rusya Türklerinin kültür ve fikir hayat› Türkistan’dan gelen eski fikirlerin etkisi al-
t›ndayd›; buralarda eskiden beri tan›nan medreselerin e¤itim usûlü yüzy›llard›r pek
de¤iflmemiflti. Ayr›ca, Rusya Türkleri giderek artan siyasi, ekonomik ve dinî bask›-
lara maruz kald›lar ve durgunluk dönemine girdiler. Rusya’n›n Türkistan’› ele ge-
çirmesi Tatar tüccar›n› olumsuz etkiledi; Orta Asya’daki pazarlar Ruslara da aç›ld›.
Buralar Rus sanayisinin hammadde kayna¤› ve Rusya’dan gelen mamul madde ve
tah›l için pazar haline dönüflmeye bafllad›. Bu ticarette Tatarlar sahip olduklar› ara-
c›l›k konumunu kaybetmeye bafllad›lar.

Türkistan’›n Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi bölgedeki Tatar tüccar›n› nas›l etkiledi?

Durum bu flekilde devam ederse az zaman sonra, Rusya Türkleri ellerindeki sa-
nayi ve ticareti de kaybedeceklerdi. K›r›ml› ‹smail Gasp›ral› (1851-1914), bunu
“e¤er biz böyle gidecek olursak Rusya’daki Türklerin istikbali karanl›kt›r” diyerek
dile getiriyordu. Rusya’da farkl› adlarla an›lan, fakat asl›nda ayn› soydan gelen
Türk topluluklar› mevcut ayr›l›kta devam ederlerse etraflar›n› kuflatan Slav denizi

172 Orta Asya Türk  Tar ih i

Rusya Türklerinde reform
hareketi dinî nitelikli olarak
ortaya ç›kt›. Dinî konularda
fikir yürütme becerisine
sahip olan Tatar ulemas›,
‹slam dünyas›ndan gelen
öze dönüflçü e¤ilimlerin de
etkisiyle reformist bir söylem
gelifltirdiler. Müslüman
toplumunun içinde
bulundu¤u ç›kmazdan ve
geri kalm›fll›ktan
kurtulman›n çarelerini
‹slam’›n özüne dönmede ve
yabanc› tesirlerden
ar›nmada görüyorlard›. XIX.
yüzy›lda Kursavî ve Mercanî
gibi Tatar din âlimlerinin
öncülü¤ünde bafllayan bu
hareket sonralar› modernist
e¤ilimlerle de birleflerek
Rusya’n›n di¤er Türk kökenli
Müslüman topluluklar›
üzerinde etkili oldu. Ancak,
hiçbir yerde Kazan’daki
kadar güçlü olmad›. Dinî
reformculuk Sovyet
döneminin bafllar›na kadar
devam etti.
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içinde kaybolma tehlikesiyle karfl› karfl›ya idiler. Ayr›l›klar› ortadan kald›rmak için
birlikte hareket etmek zorundayd›lar.

K›r›m’›n eski ve soylu bir ailesinden gelen Gasp›ral›, 1883’te yay›nlad›¤› Tercü-
man gazetesi ile Rusya Müslümanlar›n›n (veya Türklerinin) milli ve fikrî uyan›fl›
için âdeta bir ç›¤›r açt›. Rusya Türklerinin dünyevi anlamdaki fikrî, kültürel ve si-
yasi hareketleri onun bu giriflimiyle bafllat›labilir. Gasp›ral›, Rusya Türklerinin mil-
li ve dinî kimliklerinden ayr›lmaks›z›n Bat›l›laflmalar› gerekti¤ini savundu. Onun
öngördü¤ü reform program›na göre mektep ve medreseler ›slah edilmeli, Türk ka-
vimleri aras›nda ortak bir edebî dil oluflturulmal›, kad›nlar›n e¤itimlerine erkekle-
rinki kadar önem verilmeliydi.

‹smail Gasp›ral›’n›n öngördü¤ü reform program› hakk›ndaki ayr›nt›l› bilgiyi Yusuf Akçu-
ra’n›n derledi¤i Türk Y›l› 1928 (Ankara, 2009) adl› eserin ilgili k›sm›nda bulabilirsiniz
(s. 355-364). 

Usûl-i Cedit Mektepleri 
Gasp›ral›’n›n reform yolundaki en önemli giriflimi, 1884’te açt›¤› ilk usûl-i cedit
mektebidir. Onun K›r›m’da Bahçesaray’da kurdu¤u okulda uygulad›¤› kolay oku-
ma yazma metodu (usûl-i cedit) giderek yayg›nlaflt› ve k›sa zamanda Rusya’n›n di-
¤er Müslüman bölgelerine de yay›ld›. Alfabenin ö¤retilme metoduyla bafllayan bu
giriflim giderek sosyal hayat›n tümünü içine alan reform ak›m›na dönüfltü. E¤itim,
din, dil ve kad›nlar›n durumu konular›nda reform yap›lmas›n› savunanlar Cedit-
çiler ad›yla an›lmaya bafllad›lar. Yenilikçi hareket, kendi karfl›t›n› da do¤urdu. On-
lar›n bu giriflimlerini toplum için sak›ncal› olarak gören ve de¤iflime karfl› ç›kanlar
Kadimciler (muhafazakârlar veya eskilik taraftarlar›) olarak tan›nd›lar. 

Uleman›n önemli bir k›sm›n› oluflturan Kadimciler, mektep ve medreselerde
e¤itim reformuna fliddetle karfl› ç›k›yorlard›. Tiyatro gibi yeni sanat etkinliklerini
bozulma olarak alg›l›yor, kad›nlar›n erkeklerle eflitli¤ini kabul etmiyor, kad›nlar›n
okumalar›n› (onlara sadece ilmihal yeterlidir diyorlard›) do¤ru bulmuyorlar, Rusça
ö¤renilmesine karfl› ç›k›yorlard›. Kadimcilerin en tan›nm›fl› olan Veli Molla, Oren-
burg flehrindeki medresesine hesap ve co¤rafya derslerini bile sokmuyor, modern
ilimlerin gereksiz oldu¤unu savunuyor, Müslüman gençlerde görülen dinî zay›fl›-
¤›n sebebini modern ilimleri okumalar›na ba¤l›yordu. Ceditçilerle Kadimcilerin tar-
t›flmalar› zaman zaman fliddetlenmifl, Sovyet dönemine kadar devam etmifltir.

Ortak Bir Türk Dili Oluflturulmas› 
Gasp›ral›’n›n en önemli faaliyetlerinden biri de ortak bir Türk dilinin oluflturulma-
s› yönündeki giriflimidir. O, ‹stanbul Türkçesini, Osmanl› ve Tatar lehçeleri aras›n-
da arac› durumda bulunan K›r›m lehçesi temelinde iflleyip sadelefltirerek bütün
Türkler için ortak bir edebî dil haline sokmak düflüncesindeydi. Türk dili, Arapça
ve Farsçadan al›nan gereksiz sözlerden ar›nd›r›lmal› ve halk taraf›ndan anlafl›labi-
lecek bir sadeli¤e kavuflturulmal›yd›. Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesi (Bahçesa-
ray, 1883-1918) arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›rd›¤› bu dil, K›r›m, ‹dil-Ural, Kafkasya ve
Türkistan ayd›nlar› üzerinde etkili oldu. Bu dille yazanlar›n oluflturduklar› genifl bir
edebiyat ortaya ç›kt›. 

Ortak Türk dili hareketinin aksine geliflen di¤er bir yönelifl ise yerel dillerin öne
ç›kar›lmas› ak›m›yd›. Bu e¤ilimin öncüsü Tatar yazar› Kayyum Nas›rî (1825-1902)
idi. Onun saf Tatarca yazma ak›m› bir k›s›m Tatar ayd›nlar›n› etkiledi. Türk toplu-
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Ceditçiler: ‹smail
Gasp›ral›’n›n 1884’te açt›¤›
yeni metot (usûl-i cedit) ile
ö¤retme taraftar› olan
reformcular, “Usûl-i
Ceditçiler” veya onun
k›salt›lm›fl› olan “Ceditçiler”
olarak an›lm›fllard›r.
Bafllang›çta alfabenin pratik
bir flekilde ö¤retilmesi
esas›na dayanan bu giriflim
daha sonra sosyal hayat›n
bütün alanlar›nda reform
yap›lmas› fleklinde
genifllemifltir. K›r›m’da
bafllayan Ceditçilik hareketi,
k›sa zamanda ‹dil-Ural
bölgesine ve Kafkasya’ya,
XX. yüzy›l›n bafl›nda ise
Türkistan’a yay›lm›flt›r. 

Kadimciler: Rus hayat›n›n
ve düflüncesinin yo¤un
bask›s› karfl›s›nda bu
tesirlerden korunmak ve bu
flekilde Tatar kültürünü
muhafaza etmek isteyen
kimselerdi. Onlar,
Ceditçilerin fikirlerini bir
yozlaflma hareketi olarak
görüyor, onlar›n ileri
sürdükleri içtihat
düflüncesinin ‹slam’›n
temellerini y›kaca¤›ndan
endifle ediyorlard›.
Kadimciler özellikle k›rsal
alanlarda genifl bir halk
deste¤ine sahiptiler.



luklar›n›n ayr› ayr› edebî diller oluflturmas› e¤ilimi Rus devletinin ç›karlar›yla uyum
halindeydi. Sovyet devrinde Gasp›ral›’n›n bafllatt›¤› ortak Türkçe ak›m› engellenir-
ken, yerel dillerin gelifltirilmesi teflvik edildi. 

Kad›nlar›n Özgürlefltirilmesi
Ceditçilik hareketinin en önemli unsurlar›ndan biri de kad›nlar›n özgürlefltirilmesi
ve sosyal hayata dâhil edilmesi giriflimiydi. Kazan Tatarlar›, kad›nlar›n durumlar›n›
iyilefltirme konusunda. XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren önemli ad›mlar att›lar;
kad›nlar art›k yüzleri aç›k, serbestçe dolaflabiliyor, okula gidebiliyor, hastane ve
okullarda çal›flabiliyorlard›. Avrupa’da ve Rusya’da kad›nlar›n erifltikleri e¤itim dü-
zeyi ve sosyal hayata serbestçe kat›lmalar› Tatar ayd›nlar›n› etkiliyordu. Bu duygu-
lara tercüman olan Gasp›ral›’ya göre, Müslüman toplumun ilerlemesi için, kad›nla-
r›n e¤itim ve ö¤retimine erkeklerinki kadar dikkat etmek gerekiyordu. E¤er kad›n-
lar›n anlay›fl seviyesi erkeklerinkinden afla¤› kal›rsa toplum devam edemezdi; on-
lar›n haklar›n› ve milli geliflmeye yapacaklar› katk›lar› inkâr etmek, milletin ilerle-
mesi için gerekli insan kayna¤›n›n yar›s›n› yok saymak demekti. Kad›nlar›n kat›l›-
m› olmaks›z›n ‹slam toplumunun Bat› toplumlar› seviyesine gelmesi çok güç, hat-
ta imkâns›zd›.

‹smail Gasp›ral›’n›n k›z› fiefika Han›m’›n editörlü¤ünde ç›kan ve Rusya Türkle-
rinin ilk kad›n dergisi olan Âlem-i Nisvân’la (Bahçesaray, 1906-10) birlikte, kad›n-
lar da yay›n hayat›na aktif bir flekilde kat›lmaya ve kendi düflüncelerini ifade etme-
ye bafllad›lar. Bundan sonra ç›kan Süyüm Bike (Kazan, 1913-18) adl› kad›n dergi-
si, kad›nlar›n toplumdaki durumunu ve rolünü tart›fl›yor, çocuklar› iyi bir flekilde
yetifltirme ve e¤itme konusunda kad›nlar› ayd›nlatmay› amaçl›yordu. Rusya Türk-
lerinin 1906 y›l›nda gerçeklefltirdikleri kongrelerde ve özellikle 1917’deki büyük
kongrede kad›n meselesi yo¤un bir flekilde tart›fl›ld›. Bu tart›flmalardan, Rusyal›
Müslüman kad›nlar›n, dinî söylemi bir yana b›rakarak evrensel haklar ba¤lam›nda
haklar›n› kazanmak yolunu tercih ettikleri, kad›nlar›n bizzat bu tart›flmalara kat›la-
rak statülerinin yükseltilmesi ve toplumda daha etkili konuma gelebilme mücade-
lesi verdikleri görülmektedir.

Rusya Türklerinin 1905-17 y›llar› aras›nda gerçeklefltirdikleri toplant›lardaki tart›flmala-
r›n ayr›nt›s› için Nadir Devlet’in Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (Ankara,
1999) adl› kitab›na bakabilirsiniz.

Milli ve Siyasi Bilinçlenme 
Ceditçili¤in en önemli katk›lar›ndan biri de milli ve siyasi bilinçlenmeye zemin ha-
z›rlamas›d›r. Bas›n ve yay›n ifllerindeki ilerlemeler, Türkiye ile olan kültürel iliflki-
lerin artmas› ve Rus okullar›nda okuyanlar›n ço¤almas› gibi geliflmeler XX. yüzy›-
l›n bafl›nda Rusya Türkleri aras›nda milli ve siyasi bilinçlenmeyi güçlendirdi. Rus-
ya Müslümanlar› aras›nda soy bilinci (Türklük duygusu) giderek daha fazla ön pla-
na ç›kt› ve “Rusya Müslümanlar›” yerine “Rusya Türkleri” tan›mlamas› daha fazla
yayg›nl›k kazand›. 

1905 Devrimi ile Rusya’da iki y›l kadar sürecek olan bir özgürlük ortam› orta-
ya ç›kt›. Di¤er halklar gibi, Rusya Türkleri de aktif kültürel ve siyasi faaliyetlere
girifltiler. Siyasi faaliyetlerin örgütleyicisi olarak öne ç›kan Abdürreflid ‹brahim
(1857-1944), Rus liberal ayd›nlar›n›n faaliyetlerini izleyerek Rusya Müslümanlar›-
n›n ihtiyaçlar›na uygun talepleri tespit etmeye çal›flt›. Tatar ileri gelenleriyle Aze-
ri entelektüellerini bir toplant›da buluflturdu. Toplant›da Sünnî-fiiî farkl›l›¤›n›n or-
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tadan kald›r›lmas› ve Rusya Müslümanlar›n›n tek bir dinî idare alt›nda toplanma-
s› kararlaflt›r›ld›.

A¤ustos 1905’te Rusyal› Türk ayd›nlar ilk defa bir araya gelerek bir kongre ger-
çeklefltirdiler ve burada Rusya Müslümanlar› ‹ttifak› ad›nda bir siyasi parti kurma-
y› kararlaflt›rd›lar. Parti, Rusya Müslümanlar›n›n siyasi, sosyal ve e¤itimle ilgili re-
formlar› gerçeklefltirmek için birlikte hareket etmelerini öngörüyordu. Bu reform-
lar› gerçeklefltirmek için liberal Ruslarla iflbirli¤ine gidilmeli, Müslümanlar Ruslarla
eflit haklar elde etmeye çal›flmal›, hükûmetin koydu¤u s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›
için bar›flç› yolla mücadele verilmeliydi. Ayr›ca, e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› için
okullar, okuma odalar› aç›lmal›, kitap, gazete ve dergiler yay›nlanmal›yd›. 

‹kinci Kongrede (Petersburg, Ocak 1906) Müslüman kad›n›n oy kullanmas›n›n
‹slam’a uygun olup olmad›¤› tart›fl›ld›. Kat›lanlar›n ço¤u, özellikle ulemâ, bunu
onaylamasa da, kad›nlar›n oy kullanmas›n›n ‹slam’a ayk›r› olmad›¤› ve hatta gerek-
li oldu¤u kabul edildi. Üçüncü Kongrede (Nijni-Novgorod, A¤ustos 1906) Müslü-
man Dinî ‹daresi’nde esasl› bir ›slahat yap›lmas› kararlaflt›r›ld›: Halk müftüyü biz-
zat kendisi seçmeli, imam, müezzin ve müderrislerin tayini, mektep ve medresele-
rin idaresi Dinî ‹dare elinde olmal›yd›. 

1906 y›l›nda, Rusya Türkleri aras›nda mevcut olan Ceditçi ve Kadimci grupla-
r›na yeni bir ak›m daha eklendi. Bu, Ayaz ‹shakî (1878-1954) ve arkadafllar›n›n
bafllatt›¤› ink›lâpç› ve sosyalist e¤ilimli “Tañc›lar” hareketiydi. Tañ Yold›z› gaze-
tesi etraf›nda örgütlenen gençlerden oluflan bu grup, Çarl›k yönetimini ihtilal ile
devirmek yanl›s›yd›. Bu gençler, ulemaya karfl› aç›ktan aç›¤a muhalefete giriyor,
onlar›n görüfllerini ve yaflant›lar›n› ac›mas›zca elefltiriyorlard›. Tañç›lar, bütün
milletlerin ve halklar›n, kad›nlarla erkeklerin eflit haklara ve özgürlüklere sahip
olmas› gerekti¤ini savunuyor, Rusya Müslümanlar› için dinî ve milli özerklik ta-
lep ediyorlard›.

1907 y›l› ortalar›ndan itibaren Rusya’da bafllayan bask›lar sonucunda faaliyet
alan› darlaflt›. Rusya yeniden mutlakiyet rejimine yöneldi. Parlamento da¤›t›ld›,
seçim kanunu muhalifler ve Rus olmayan topluluklar aleyhine de¤ifltirildi, bas›-
na k›s›tlamalar getirdi. ‹nk›lâpç› ve milliyetçi ayd›nlar bask›ya ve takibata maruz
kald›lar.

1908’de Osmanl› baflkentinde ortaya ç›kan Jön Türk Devrimi Rusyal› Türk ay-
d›nlar› ‹stanbul’a çekti. Bu dönemde ‹stanbul, Rusya ve Türkistan’dan gelen ayd›n-
lar›n k›blesi oldu. Osmanl› ve Rusya Türkleri aras›ndaki yo¤un fikir al›flverifli ve
kültürel yak›nl›¤›n artmas› bu dönemde gerçekleflti. Kazanl›, K›r›ml›, Kafkasyal› ve
Türkistanl› ayd›nlar Osmanl› siyasi ve kültür hayat›nda önemli roller oynad›lar.

1917 fiubat Devrimi Rusya Türkleri için yeni ümitleri ortaya ç›kard›. Çarl›k rejimi-
nin devrildi¤i bu ink›lâp günlerinde Rusya’n›n her taraf›ndan yola ç›kan Müslüman
vekiller ortak taleplerini dile getirmek üzere bir araya geldiler. Rusya Türklerinin o
zamana kadar gerçeklefltirdi¤i bu en büyük kongrede (Moskova, 1-11 May›s) mek-
tep-medreselerin ve Dinî ‹dare’nin ›slah›, kad›n-erkek eflitli¤i, kad›nlar›n e¤itimine
önem verilmesi ve sosyal hayata kat›lmalar›n›n gereklili¤i gibi konular tart›fl›ld›. 

Toplant›n›n en önemli meselelerinden biri ne tür bir özerklik talep edilmesi
noktas›ndayd›. Kazan Tatarlar› ve Kuzey Kafkasyal›lar demokratik bir Rusya içinde
kültürel özerklikten yana bir tav›r ortaya koydular. Kazan Tatarlar›ndan Ayaz ‹sha-
kî ve Sadri Maksudî Rusya’n›n üniter bir devlet olmas› görüflündeydiler; “Rusya ‹s-
lamlar›”n›n ancak Kazan Tatarlar›n›n rehberli¤i alt›nda din ve dillerinin muhafaza-
s›na önem vererek yaflayabilece¤ini savundular. Bu yüzden, Azerbaycanl›, Türkis-
tanl›, K›r›ml›, Kazak ve Baflkurtlar›n toprakl› özerklik yanl›s› hareketlerine karfl› var
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Ceditçilerin en çok üzerinde
durduklar› mesele, e¤itim
sisteminin
modernlefltirilmesiydi. Bas›n
ve yay›n yoluyla bu konudaki
görüfllerini yayarak bir ekol
haline dönüfltürdüler.
Ceditçilerin di¤er hedefi,
Rusya’da farkl› isimlerle
an›lan, fakat ayn› soydan
gelen Türk kökenli
topluluklar›n dil bak›m›ndan
yak›nlaflt›r›lmas›yd›. Bu
giriflim belli düzeyde baflar›l›
olduysa da, bu durum
Rusya’n›n ifline
gelmedi¤inden, yerel
lehçelerin canland›r›lmas›
ve farkl›l›klar›n artt›r›lmas›
e¤ilimi teflvik edildi. Ceditçi
ayd›nlar Müslüman
kad›nlara reva görülen
duruma son verilmesi ve
onlar›n erkeklerle eflit
haklara sahip olmalar›
konusunda da çaba
gösterdiler. 1905 Rus
Devriminin sa¤lad›¤›
özgürlük ortam›ndan
faydalanarak bütün Rusya
Müslümanlar› (veya Türkleri)
olarak bir araya geldiler ve
ilk defa sorunlar›n›
tart›flarak çözüm aray›fllar›
gelifltirdiler. Milli
bilinçlenmeyle birlikte siyasi
bak›mdan da örgütlendiler.

1917’de Rusya Türkleri
özerklik talep edecek
düzeyde bir siyasi bilince
erifltiler. Ancak, bunun ne
tür bir özerklik olmas›
gerekti¤i konusu onlar› iki
farkl› kampa ay›rd›. Bütün
Rusya Müslümanlar›
Kongresi’nde Tatarlar›n ço¤u
ve Kuzey Kafkasyal›lar üniter
bir Rusya içinde Müslüman
cemaatin kültürel özerkli¤ini
savundular. Azerbaycanl›lar,
K›r›ml›lar, Baflkurtlar ve
Türkistanl›lar ise federal bir
Rusya içince ulusal (etnik ve
bölgesel) özerklikten yana
tav›r koydular. Yap›lan
oylamada ikinci grubun
görüflü kabul edildi ve
Rusya’n›n federal temellere
dayanan demokratik bir
cumhuriyet olmas› fikri
benimsendi. 



güçleriyle karfl› ç›kt›lar. Sonuçta, toprakl› özerklikten yana olanlar Tatarlar›n sa-
vundu¤u talepleri reddettiler ve böylelikle Rusya Türkleri aras›nda önemli bir ay-
r›l›k ortaya ç›kt›; bundan sonra her bir grup kendi kaderini belirleme yoluna gitti. 

1905-17 aras›nda yap›lan faaliyetlerin sonucuna bak›ld›¤›nda, Rusya Türklerinin
Çarl›k yönetimine sad›k bir tebaa olmak durumundan özerklik iddia edecek bir
noktaya geldiler. Rusya’n›n Müslüman Türk ayd›nlar› tarihlerinde ilk defa olarak
bir araya gelerek ortak bir siyasi liderlik oluflturdular; Ortak Türk dili oluflturma ve
kad›n haklar› konusunda önemli ilerlemeler sa¤lad›lar.

KAFKASYA’DA YEN‹LEfiME 

Kafkasya’da Rus Yay›lmas› ve Etkileri
Rusya’n›n Kafkasya’ya olan ilgisi Çar Petro zaman›na kadar uzan›r. 1722 tarihin-
de Ruslar Hazar’›n bat›s›n› ve güney k›y›lar›n› ele geçirdilerse de, bu yay›lma gi-
riflimi 1735’te ‹ran hükümdar› Nadir fiah’›n baflar›l› ilerleyifli sayesinde bertaraf
edildi. 1785’te Rusya yeni bir giriflimde bulunarak K›r›m ve Kuban aras› bölgeyi
ele geçirdi. Gürcü krall›klar›n›n birbiri arkas›ndan Rusya himayesini kabul etme-
siyle Rus hâkimiyeti, ‹ran himayesinde varl›¤›n› sürdüren Kafkasya hanl›klar›na
(Kuba, Derbent, fieki, Gence, Erivan, fiirvan, Bakü, Karaba¤ ve Nahcivan hanl›k-
lar›) kadar dayand›.

Bu istilan›n önündeki en büyük sorun ‹ran engeliydi. XIX. yüzy›l›n ilk on y›l›
bu hanl›klar üzerindeki hâkimiyet mücadelesiyle geçti. 1812’de Rusya’n›n galip
geldi¤i savafl sonunda imzalanan Gülistan Antlaflmas›yla, ‹ran fiah› Karaba¤, fieki,
Kuba ve Derbent hanl›klar› üzerindeki hâkimiyetinden vazgeçmek zorunda kald›.
Bundan on dört y›l kadar sonra, ‹ran’›n kaybetti¤i topraklar› geri alma teflebbüsü
baflar›s›zl›kla sonuçland›. 1828’de yap›lan Türkmençay› Antlaflmas›yla Erivan ve
Nahcivan hanl›klar› ile Ordubad bölgesi Rusya’ya b›rak›ld›. Antlaflmadan k›sa bir
süre sonra bafllayan Osmanl›-Rus savafl› Osmanl›lar›n yenilgisi ve 1829 Edirne Ant-
laflmas›yla son buldu. Böylece Ruslar Karadeniz’in do¤u k›y›s›n› da ele geçirerek
bölgedeki hâkimiyetlerini perçinlediler. 

Rus yay›lmas› bölgenin etnik ve demografik yap›s›n› de¤ifltirdi. Aras nehrinin
kuzeyinde yer alan Türk halk›na fiirvanl›lar deniliyordu ve bunlar›n ço¤unlu¤u
Sünni mezhebine mensuptular. Rus istilas› sonunda bunlardan bir k›sm› Osmanl›
topraklar›na göç etti; böylelikle bölgedeki Sünniler nüfus kayb›na u¤rad›. Çar›n
emriyle Erivan ve Nahcivan Hanl›klar› topraklar›nda bir Ermeni oblast› (bölgesi)
kuruldu. 1860’larda Rusya’n›n Da¤›stan’› ele geçirmesiyle Osmanl› devletine yap›-
lan göçler sonunda Sünni nüfus önemli oranda azald›. Rusya bölgedeki etnik ve
mezhepsel farkl›l›klar› ustal›kla kullanmakta, Sünni halk›n ç›kard›¤› isyanlar› fiiî
milislerden oluflan güçlerin yard›m›yla bast›rmaktayd›. 

Hanl›klar ortadan kald›r›l›p yerine Rus idari sistemi yerlefltirildi. 1820’lerde Azer-
baycan topraklar›nda Rus vilayetleri (Bakü, Derbend, fieki, Karaba¤, fiirvan, Talifl)
kuruldu. 1841’de al›nan yeni bir kararla hanl›k yönetiminin son kal›nt›lar› da ortadan
kald›r›ld›. Daha önce a¤a ve beylere verilen toprak ba¤›fllar› yeni getirilen Rus göç-
menlere da¤›t›ld›. Ancak bu karar memnuniyetsizliklere ve isyanlara sebep oldu. Bu-
nun üzerine, 1845’te yeni bir düzenlemeye gidilerek Kafkasya Genel Valili¤i olufltu-
ruldu ve yerel seçkinlerle iflbirli¤i siyaseti izlenmeye baflland›. Bundan bir y›l sonra,
a¤alar ve beyler dvoryan (orta halli toprak sahibi) s›n›f› statüsüne yükseltildi. Ayr›ca,
a¤a ve bey çocuklar›na sivil idari görevlerde memur olma imkân› sa¤land›. 
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1865’te ›l›ml› politika terk edilerek Ruslaflt›rma ve merkezileflme siyaseti izlen-
meye baflland›. Yerel personel bürokrasinin en alt katmanlar›na itilerek önemli
mevkilere Rus kökenliler yerlefltirildi. fiehir yerel yönetimlerinde Müslüman halk
nüfus oranlar›n›n oldukça alt›nda temsil edildi. Yüzy›l›n sonuna do¤ru Rus göç-
menlerin yerlefltirilmesine devam edildi. Ülkenin en iyi topraklar› yeni gelenlere
verildi. Bu durum, Rus karfl›t› duygular› güçlendirdi. 

‹dari düzenlemelerin olumlu yan› Azerbaycan’da iç birli¤i güçlendirmesiydi.
Hanl›klar›n ilga edilerek Elizavetpol (Gence) ve Bakü Gubernatörlü¤ü (Valili¤i)
ad› alt›nda iki vilayetin kurulmas› yerel bölünmüfllü¤ü ortadan kald›rd› ve Azer-
baycan anayurdu denilebilecek bir ülkenin çekirde¤ini oluflturdu.

Azerbaycan’da De¤iflme ve Dönüflüm
Azerbaycan’daki de¤iflme ve dönüflüm XIX. yüzy›l›n bafl›nda Ruslar›n Azerbay-
can’a nüfuz etmesiyle yak›ndan alakal›d›r. Yönetimin bölge hammaddelerini al›p
yerine Rus mallar›n› sürmesi, Azerbaycan’›n geleneksel iktisadî sistemini ve feodal
yap›s›n› de¤ifltirdi. 1859’da Bakü ve civar›nda petrol rafinerileri kurulmas› ile pet-
rol üretiminde büyük bir art›fl oldu; Bakü’ye yabanc› sermaye girdi. Demiryollar›
ve limanlar›n yap›lmas› ve özellikle Bakü’deki petrol ocaklar›n›n iflletilmesi, bölge
nüfusunu artt›rd›. Rus mallar›n› satarak zenginleflen bir tâcir s›n›f› ortaya ç›kt›.

A¤a, bey ve tâcir s›n›f›n›n çocuklar› Rus okullar›nda okuyarak Avrupa fikirlerin-
den haberdar oldular. Böylece XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Bat› kültür gelene¤in-
de yetiflen bir ayd›n s›n›f› ortaya ç›kt›. Ancak genifl halk kitlesi hâlâ fiiî uleman›n
tesiri alt›ndayd›. Ulema s›n›f› genifl halk kitlesinin ve eski gelene¤e sad›k beyler ve
hanlar›n deste¤ine sahipti. Bu dönemin fikir hayat›na Bat›’daki geliflmeler do¤rul-
tusunda toplumu de¤ifltirmeye çal›flan yenilikçi ayd›nlarla gelenekçi ulema aras›n-
daki mücadeleler damgas›n› vurdu.

Azerbaycan’da ayd›nlanma hareketini ortaya ç›karan etkenler nelerdir?

Yenilikçilerle gelenekçiler aras›ndaki tart›flmalar›n en önemlisi, e¤itim kurumla-
r› hakk›ndayd›. Çarl›k yönetiminin e¤itim siyaseti ile yenilikçilerin fikirleri belli
noktalarda örtüflüyordu. Yönetim Rusçay› yayg›nlaflt›rmay› planl›yordu. Yenilikçi
ayd›nlar da Rusça ö¤renmenin gerekli oldu¤u görüflündeydiler; Rusça ö¤renmenin
Müslümanlar›n modern meslekler edinmelerini kolaylaflt›raca¤›n› ve onlar›n d›fl
dünyadan haberdar olmalar›n› sa¤layaca¤›n› düflünüyorlard›. Gelenekçi ulema ise
yenilik taraftarlar›n› Ruslaflmaya alet olmakla suçluyordu. Ayr›ca, yenilik taraftarla-
r›n›n klasik ‹ran edebiyat› yerine Türkçeye a¤›rl›k vermeleri de ‹ran kökenli Azer-
baycanl› fiiîlerin tepkisine yol aç›yordu.

Azerbaycan’daki ayd›nlanma hareketi genellikle Mirza Fethali Ahundzâde
(Ahundov, 1812-1878) ile bafllat›l›r. Ahundzâde, Azerî toplumunun hasta ve aksak
yönlerini, cahil mollalar›, çok evlili¤in zararlar›n›, ‹ranl› devlet adamlar›n›n âcizlik-
lerini ve cimri tüccar tiplerini mizahî bir dille elefltiren komediler yazd›. Okuma
yazma bilmeyen halka fikirlerini anlatmada tiyatroyu en iyi vas›ta olarak gördü.
Ahundzâde ‹slam öncesi ‹ran kültürünü övmesine ve ‹ranl› kimli¤ine ra¤men, ana
dili olan Azerî dilini canland›rmaya çal›flt›; yazd›¤› eserlerle modern Azerî edebiya-
t›n›n temellerini att›.

Azerbaycan halk›n›n ‹ran’la olan ba¤›n› k›rmak için çar hükûmeti özellikle
1840-1850’lerde yerel kültürü canland›rma ve yerel dilde edebiyat› teflvik etme
yönünde bir siyaset izledi. II. Aleksandr (1855-81) zaman›nda ise bunun yerini
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Ruslaflt›rma siyaseti ald›. Ancak milli edebiyat›n geliflmesi durmad›, ikinci nesil ay-
d›nlarda (1870’lerde) daha ciddi ve güçlü bir flekilde ortaya ç›kt›. Bu neslin önem-
li bir kesimi Sünni kökenliydi ve Osmanl›lar›n Tanzimat (1856-76) hareketinden
etkilenmifllerdi.

Azerbaycan’› Rusya içlerine ba¤layan demiryolunun yap›lmas›, bu sayede tica-
ri ve fikrî al›flveriflin artmas›, petrol sanayisindeki ilerlemeler gibi geliflmeler Azer-
baycan’› Bat› kültürüne yaklaflt›rd›. E¤itim, bas›n ve tiyatro alanlar›nda petrol zen-
gini yerli zenginlerin (özellikle Zeynelabidin Tagiyev’in) yapt›klar› hay›r faaliyetle-
ri de bu geliflmelere önemli katk›lar sa¤lad›; gazetecilik ve tiyatronun geliflmesine
vesile oldu. Gazete ve dergiler, milli dilin geliflmesi için önemli vas›ta olmalar›n›n
yan› s›ra, siyasi ve sosyal reformlar için de bir ekol vazifesi gördü.

Rusya Türkleri aras›nda ilk gazete olan Ekinci (1875-77) Moskova Üniversite-
sinde okuyan ve oradaki Halkç›l›k (Narodnik) hareketinden etkilenmifl olan Hasan
Bey Zerdabî (1837-1907) taraf›ndan ç›kar›ld›. K›r›ml› ‹smail Gasp›ral›’n›n açt›¤›
usûl-i cedit okullar› ve yine onun ç›kard›¤› Tercüman gazetesi de Azerbaycan ay-
d›nlar›n› etkiledi, Türk kavimleri aras›nda birlik ve dayan›flma fikirlerini yayd›. Bu
fikirlerden etkilenen milliyetçi ayd›nlar›n yo¤un kültür faaliyetleri, XX. yüzy›l›n ba-
fl›nda Azerbaycan Türkleri aras›nda siyasi bilincin geliflmesini haz›rlad›.

Rusya’daki ink›lâpç› ve sosyalist fikirlerden etkilenen baz› Azerbaycan gençleri,
1904’te Himmet adl› sosyalist bir grup oluflturdular. Bunlar, e¤itimin yayg›nlaflt›r›lma-
s›n›, milli dilde e¤itim yap›lmas›n› ve çal›flma flartlar›n›n iyilefltirilmesini savunuyorlar
ve Bakü’deki Müslüman iflçiler aras›nda destek buluyorlard›. Bu arada, baz› genç ay-
d›nlar Türkçülük fikrini ifllemekte, Türk kavimleri aras›nda dil birli¤i sa¤lanmas›n› sa-
vunmaktayd›lar. Türkçülük ak›m› özellikle Türkiye’deki 1908 Meflrutiyet Devri-
mi’nden sonra güç kazand›. 1905-1920 aras›nda Azerbaycan’da kültürel alanda önem-
li ad›mlar at›ld› ve ülkenin önderli¤ini üstlenecek bir ayd›n s›n›f› olufltu. Mehmed
Emin Resulzade, Hüseyinzade Ali ve Ahmed A¤ao¤lu gibi Azerî ayd›nlar Türkiye’de-
ki Türkçülük fikrinin geliflmesinde de önemli katk›larda bulundular. 

Azerbaycan’daki yenileflme olgusu hakk›nda büyük ölçüde Tadeusz Swietochowski’nin
Müslüman Cemaatten Ulusal Kimli¤e Rus Azerbaycan’›, 1905-1920 (‹stanbul, 1988)
adl› kitaptan yararland›k. Bu kitab›n ilk iki bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bula-
bilirsiniz. 

KAZAK MODERNLEfiMES‹ 
Kazaklar›n Bat› kültürüne aç›lmas› Rus tesiri sayesinde olmufltur. Çarl›k rejiminin
Kazakistan’a sürgün gönderdi¤i Rus entelektüellerinin bunda önemli bir pay› var-
d›r. Sürgünlerden birço¤u Kazak halk›na sempati beslemifl, onlar›n kültürüne ilgi
duymufl ve Kazak düflüncesini etkilemifllerdir. Kazakistan’da aç›lan Rus okullar› da
Kazak ayd›nlar›n›n yetiflmesinde etkili olmufltur. XVIII. yüzy›l›n sonunda Orenburg
ve Omsk’ta aç›lan Rus okullar› tercüman yetifltirmeyi amaçl›yordu. Bunlara XIX.
yüzy›l›n ilk yar›s›nda Omsk, Orenburg ve Sibirya’da aç›lan askerî okullar eklendi.
Bu okullarda okuyan ö¤rencilerin küçük bir k›sm›n› varl›kl› ailelerden gelen Kazak
çocuklar› oluflturuyordu. Bu gençler Rus okullar›nda e¤itim gördükten sonra, ter-
cümanl›k ve ö¤retmenlik gibi görevlerle hükümet hizmetine giriyorlard›.
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Çarl›k hükümeti yüksek askerî rütbeler ve maafl vermek suretiyle kendisine
ba¤lad›¤› Kazak aristokrasisi üyelerinin çocuklar›n› Rus okullar›nda okutmalar› için
teflvik ediyordu. Rus e¤itimi Kazak hayat›nda önemli de¤iflikliklere sebep oldu.
Soylu kiflilikleri sebebiyle zaten halk kitlesinden uzak olan bu gençler, ald›klar›
Rus e¤itimi ile halktan iyice koptular. Bu yeni nesil, kendi yerli kültürlerini, hatta
baz›lar› ana dillerini bile iyi bilmiyorlard›. Bat› tarz› e¤itim alan bu ayd›nlar, için-
den ç›kt›klar› Kazak toplumunun de¤er ve al›flkanl›klar›n› modern bir toplum sü-
recine geçiflte engel olarak görüyorlard›. 

Rus muhitinde yetiflen ayd›nlar›n tipik örne¤i Kazak Çokan Velihanov’dur
(1837?-1865). O, göçebe Türklerin Avrupa medeniyetiyle temasa gelmesi sonucu
ortaya ç›kan ayd›nlar zümresinin en önemli örne¤idir. Velihanov’un fikrî oluflumu,
Rus liberalleri ve Rus-Alman Do¤ubilimcileri muhitinde geliflti. 1853’te Omsk’taki
askerî okulu bitirdikten sonra Sibirya k›tas›nda görev ald›. Görevi icab› Kazaklar
aras›nda dolafl›rken Kazak folkloruna ait bilgileri toplad› ve yay›nlad›. Velihanov
Avrupa medeniyetinin hararetli bir savunucusu olup Ruslar› o medeniyetin tafl›y›-
c›s› olarak gördü. Kazaklar› din adamlar›n›n (mollalar›n) etkisinden kurtar›p mede-
niyetin kuca¤›na atmak için samimiyetle çal›flt›, fakat hayat›n›n son y›llar›nda hayal
k›r›kl›¤›na u¤rad›. Velihanov Ruslara sempati duymakla beraber, içindeki Kazakl›k
duygusunu daima korumufltur. Rus ordusuyla birlikte Evliyaata’ya girerken Rusla-
r›n bir Kazak kad›n›n› öldürmelerine tahammül edememifl, asker üniformas›n› ç›-
kararak bozk›ra çekilmifl, bundan sonra kendi soydafllar› aras›nda yaflam›fl ve genç
yaflta ölmüfltür. Düzensiz ve k›sa hayat›na çok eser s›¤d›rm›flt›r. Onun ilmî çal›flma-
lar› modern Kazak kültürünün geliflmesine ve Kazak yaz›l› edebiyat›n›n oluflmas›-
na önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. (Togan, s. 543-50).

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bu yabanc›laflm›fl ayd›n grubu ile genifl halk kitle-
si aras›ndaki kopukluk, daha ›l›ml› bir ayd›n grubu taraf›ndan giderilmeye bafllan-
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Çokan Velihanov ve
F. M. Dostoyevski
(1859’da
Semipalatinsk’te).
Kazak ayd›n› Ç.
Velihanov, Rusya’n›n
en önemli yazar ve
düflünürleriyle dost
olmufltur. Tan›nm›fl
romanc› Dostoyevski
onun yak›n
arkadafl›yd›. Bu iki
dostun birbiriyle olan
mektuplaflmalar›
vard›r. Dostoyevski
onun üzerinde
önemli bir etki
b›rakm›flt›r; ayn›
zamanda eserlerini
yazarken birçok
konuda Velihanov’a
dan›flm›flt›r. 

Kaynak: ‹. Strelkova,
fiokan, Almat›, 1985.



d›. Bat› ve Kazak kültürlerini sentez etmeye çal›flan bu grubun en tipik örne¤i ‹b-
ray Alt›nsarin’d›r (1841-1887). Rus-Kazak ö¤retmen okulunu bitiren Alt›nsarin iyi
bir pedagogdu ve Kazaklar› ayd›nlatmay› kendine görev bilmiflti. 1887’de kad›nla-
r›n e¤itim görmesi için giriflim yapt›ysa da hükümetten destek görmedi.

Bat› kültürünü benimsemekle birlikte Kazak kültürünü de muhafaza etmeye
çal›flan di¤er bir Kazak ayd›n› Abay Kunanbayev’dir (1854-1904). Soylu bir aileden
gelen Abay, Rus düflünürlerinden etkilenmifl olmakla birlikte ‹slam kültürüne de
âflina idi. Ruslar›n bask›c› politikalar›na karfl› ç›kt›. Ayd›nlatmac› çabalar› Ruslar›n
hofluna gitmedi¤i gibi kendi halk›ndan da takdir görmedi. 

XIX. yüzy›l›n sonuna do¤ru Kazak ayd›nlar› aras›nda milliyetçilik e¤ilimi kendi-
ni göstermeye bafllad›. Rus ve Bat› düflüncesi karfl›s›nda teslimiyetçi bir tav›r sergi-
leyen Bat›c›lardan farkl› olarak, Kazak milliyetçileri daha ziyade Ça¤atay edebiya-
t›na ve geleneksel Kazak folkloruna ilgi duyuyor, Rus kültürünün etkisinden uzak
durmaya çal›fl›yorlard›. Bu kesimin en tan›nm›fllar› Alihan Bukeyhanul› (1869-
1932), Ahmed Baytursunov (1873-1937), Mir Cak›b Devletuli (1885-1937) ve Mag-
can Cumabayuli (Cumabayev, 1876-1938) idi. 

1905’te Rus olmayan milliyetler üzerindeki s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›yla milli-
yetçi e¤ilim daha belirgin bir flekilde kendini ifade etme imkân›n› buldu. Bu arada
Bat›c›lar ile milliyetçiler aras›ndaki ayr›l›k da artt›. 1917 Ekim Devrimi oldu¤unda
Bat›c›lar devrimin baz› k›s›mlar›n› kabul ederlerken, milliyetçiler bunun halk›n mil-
li geleneklerine ters düfltü¤ünü söyleyerek yeni rejime flüpheyle yaklaflt›lar.

Sonuç olarak, XIX. yüzy›lda ve XX. yüzy›l›n bafllar›nda Rus ve onunla birlikle
Bat› düflüncesi Kazakistan’a girmifl, Kazak düflüncesinde yeni ak›mlar›n oluflmas›-
na sebep olmufltur. Kazak halk›n›n büyük ço¤unlu¤u geleneksel hayat›na devam
ederken çok küçük bir ayd›n grubu Kazak yaz›l› edebiyat›n›n temellerini atm›fllar-
d›r. Rus yaz›l› edebiyat›ndan güçlü bir flekilde etkilenen Kazak ayd›nlar› Kazak
sözlü edebiyat gelene¤ine dayanan yeni bir edebiyat oluflturmay› baflarm›fllard›r.

TÜRK‹STAN’DA CED‹TÇ‹L‹K 

Çarl›k Yönetimi ve Etkileri
Rusya, Büyük Petro (1689-1725) zaman›ndan beri Türkistan’la ilgilenmekteydi. XVII-
I. yüzy›l›n bafl›nda Ruslar, Kazak ve Kalm›klar’a karfl› ‹rtifl nehri boyunca karakollar
ve dayanak noktalar› infla ettiler. Mo¤ol kökenli Kalm›klar›n bask›s›ndan bunalan
Kazaklar›n Küçük Cüz han› Ebulbay›r, 1730’da Rus himayesini kabul etti. Ruslar, Ural
nehri boyunca yeni kaleler infla edip buralara Rus Kazaklar›n› yerlefltirdiler; Ural,
Orenburg ve Sibir’de Rus Kazaklar›n›n askerî birlikleri olufltu. 1740-42 senelerinde
Küçük Cüz’ün do¤usundaki bozk›rlarda yaflayan Orta Cüz de Rus himayesine girdi. 

Rus yönetiminde geçen yüz y›l içinde Kazaklar aras›nda hoflnutsuzluklar ve
ayaklanmalar bafl gösterdi. Rus kuvvetleri bunlar› fliddetli bir flekilde bast›rd› ve is-
yanc›lar› cezaland›rd›. Baflkurtlar Pugaçev ‹syan›’na da (Salavat Yulay baflkanl›¤›n-
da) güçlü bir flekilde kat›ld›lar. Ruslar›n Orenburg ve Yay›k taraflar›ndaki toprak-
lar› Kazaklar›n ellerinden almalar› huzursuzlu¤u artt›rd› ve isyanlara sebep oldu.
Bunlar içinde en önemlisi 1838 y›l›nda bafl gösteren Kenesar› Sultan ad›ndaki bir
Kazak liderli¤indeki isyan hareketidir. On y›l kadar mücadele veren Kenesar›
1845’te Ruslara yenilerek Yedisu’ya çekildi, bundan iki sene sonra K›rg›zlar taraf›n-
dan öldürüldü. 1854’te Ruslar Almat› nehri üzerinde Vernoye ad›nda tahkimli bir
mevki infla ederek Yedisu bölgesinde hâkimiyetlerini kurdular. Böylelikle XIX.
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Pugaçev ‹syan›: XVII.
yüzy›lda Rusya hâlâ Ortaça¤
kültürü ve tesiri alt›ndayd›.
iktisadî bak›mdan Bat›
Avrupa’n›n gerisindeydi.
Merkezî otorite, asilzade ve
beylerin siyasi haklar›n›
zorla ellerinden almak
suretiyle kendisini
güçlendirdi. Al›nan haklar›n
karfl›l›¤›nda asilzadelere
topraklar verildi ve köylüler
üzerindeki haklar› artt›r›ld›.
Böylelikle, 1649’da toprak
köleli¤i (serflik) yasal bir
kurum haline geldi. XVIII.
yüzy›lda en yüksek noktaya
ulaflan kölelefltirme süreci,
köylü isyanlar›na sebep
oldu. Bunlar içinde en
tan›nm›fllar› Stenka Razin
(1667-71) ve Pugaçev’in
öncülük etti¤i (1773-75)
isyanlard›r.



yüzy›l›n ortalar›nda Iss›k Göl’den S›rderya nehrine kadar olan Kazak-K›rg›z bozk›r-
lar› tamamen Ruslar›n eline geçti.

XIX. yüzy›lda Orta Asya, güneydeki ‹ngilizlerle kuzeydeki Ruslar aras›nda bir
rekabet sahas› oldu. ‹ngilizlerin güneyden Türkistan’a yaklaflmalar›ndan endiflele-
nen Ruslar, 1839’da Hive’yi ele geçirmek niyetiyle harekete geçtilerse de, bu giri-
flim baflar›s›zl›kla sonuçland›. Ruslar bu arada Orta Asya hanlar› ile iyi münasebet
kurmaya çal›fl›yorlard›. 1841’de meflhur Do¤u bilimcisi N. V. Hanikov’un da kat›l-
d›¤› bir heyet Buhara Hanl›¤›’na gönderildi. 1847’de Ruslar›n Raim tahkimli mev-
kiini yapmalar›yla iliflkiler yeniden gerginleflti. Ruslar 1853’te Akmescit’i, 1860’ta
Piflkek (Biflkek) ve Tokmak’›, 1864’te ise Türkistan, Çimkent ve Evliya-Ata flehirle-
rini ele geçirdiler.

1865’te Türkistan’›n büyük flehirlerinden Taflkent, 1868’de Türkistan’›n di¤er
büyük flehri olan Semerkand Ruslar eline geçince Buhara emiri Rus himayesini ka-
bul etmek zorunda kald›. Rusya’n›n h›zl› ilerlemesi karfl›s›nda tutunamayaca¤›n›
anlayan Hokand han› da Ruslarla bir antlaflma yapmak zorunda kald› (1868). Ho-
kand han› görünüflte ba¤›ms›z olmakla birlikte Rus nüfûzu alt›na girdi. Bundan se-
kiz y›l sonra (1876) Rusya Hokand’da ç›kan bir kar›fl›kl›¤› bahane ederek hanl›¤›
tamamen iflgal etti ve burada Fergana ad›nda bir eyalet oluflturdu. 1873’te Rus ge-
nerali P. von Kaufman Hive Hanl›¤›’na do¤ru harekete geçti ve k›sa süren bir di-
reniflten sonra buray› ele geçirdi (1873). 

Ruslar 1879’da Teke Türkmenlerinin elindeki Göktepe’yi ele geçirmeye giriflti-
lerse de, burada epeyce kay›p vererek çekilmek zorunda kald›lar. 1880-81 y›llar›n-
da Ruslar Göktepe’ye karfl› yeniden sald›r›ya geçtiler; epey bir kay›p verdikten
sonra buray› ele geçirebildiler. K›sa bir süre sonra Aflkabad flehri de Ruslar eline
geçti. 1884’te Merv’in düflmesiyle Türkistan tamamen Ruslar taraf›ndan iflgal edil-
mifl oldu.

Türkistan’da Rus yay›lmas›na karfl› en büyük direnifl nerede olmufl ve nas›l geliflmifltir?
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Hive Han› ve
maiyeti (XIX.
yüzy›l sonu, ‹.
Voljinski).
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Ruslar›n Türkistan’› iflgalinden sonra Orta Asya’n›n görüntüsü h›zla de¤iflmeye
bafllad›. Demir yollar›n›n döflenmesine 1880’de, flimdiki Türkmenistan’dan bafllan-
d›: Krasnovodsk (K›z›lsu) hatt› infla edildi. Zamanla bu hat Amuderya k›y›s›na, ora-
dan da Taflkent’e ulaflt›. 1900-1905 aras›nda Taflkent-Orenburg hatt› yap›ld› ve
bundan sonra yeni hatlar infla edilerek devam etti.

Demir yollar›n›n infla edilmesi, yeni usulde nakliyat ve ticaret, telgraf, posta tefl-
kilat›, bankalar›n oluflturulmas› gibi geliflmeler geleneksel yap›y› etkiledi. Kervan
yollar› eski önemini kaybetti. Ulafl›m vas›talar›n›n geliflmesi, ayr› kümeler halinde
yaflayan Türk topluluklar› aras›ndaki mesafeleri k›saltarak aralar›ndaki iliflkileri art-
t›rd›. Art›k, Kazan’dan Taflkent’e on günde, Orenburg’dan Bakü’ye dört günde,
Kaflgar’dan ‹stanbul’a üç haftada gidilebiliyordu. Türk kümeleri aras›ndaki ticari
iliflkiler art›yor ve faal bir fikir al›flverifli oluyordu. (Akçurao¤lu, 61).

Türkistan’da yeni flehir hayat› da gelifliyordu. Orenburg, Orsk, Troysk ve Semi
Palat flehirlerine Ruslar’la birlikte Kazan Tatarlar› da gelip yerlefliyor, buralarda
Müslüman mahalleleri oluflturuyorlard›. Kazaklar da bu flehirlerin etraf›na kadar
gelip pazarlarda al›flverifl yap›yorlar, fakat onlar Tatarlar gibi yerleflme e¤ilimi gös-
termiyorlard›. Kazaklar, sadece Semi Palat yak›n›nda yeni bir flehir oluflturdular
(Alafl). Onlar daha çok Temir-Uy›l, Karkal›, Turgay ve ‹rg›z flehirlerinde yerlefltiler.
Ruslar, eski flehirlerin yan›nda yerlefliyor, kendi mahallelerini oluflturuyorlard›. 

Türkistan halk›n›n yeni hayata kat›l›m› pek aktif de¤ildi. Yerli halktan sadece
baz› hükûmet kurumlar›nda, bankalarda ve ticari müesseselerde tercüman olarak
çal›flanlar vard›. Ruslar bu kat›l›m›n artmas›na yard›mc› oldular ve yerel aristokra-
siyi kendi taraflar›na çekerek onlar arac›l›¤›yla halk› etkilemek yoluna gittiler. Bu-
nun önemli sonuçlar›ndan biri yerli ayd›n aristokrasisinin geliflmesi oldu. Bu s›n›f›
Kazak ve Baflkurt kökenli ordu subaylar› ile Kazak sultanlar› oluflturuyordu. Bun-
lar modern e¤itimin yerleflmesinde aktif rol oynad›lar. 

Ruslar, Orta Asya’n›n yerleflik halk›n›n, yani Sartlar’›n medenî bir unsur olmala-
r› sebebiyle göçebe Kazak-K›rg›zlara göre daha çabuk Avrupa medeniyetini be-
nimseyece¤ini zannediyorlard›. Ancak, olaylar bunun tersini göstermifltir. Sartlar›n
(özellikle Taciklerin) ba¤nazl›k derecesinde eski ‹ran-‹slam kültürünün etkisi alt›n-
da olmalar› onlar›n modernli¤e geçmelerinde bir engel oluflturuyordu. Kazak-K›r-
g›zlar ve Özbeklerin flehirli olmayan kesimi Avrupa medeniyetine daha kolay
uyum sa¤l›yorlard›. (Togan, s. 272-275.)

Rus iflgali Kazak ülkesinde büyük bir dönüflüme sebep oldu. Rus göçmenlerin
getirilmesiyle bölgenin nüfus yap›s› önemli ölçüde de¤ifltirildi. Ancak, Rus sömür-
ge siyaseti Kazak-K›rg›zlar›n kendi topraklar› üzerinde yerleflik hayata geçmelerini
istemiyor, onlar› verimsiz topraklara ve çöllere sürüyordu. Daha önce biraz ekin-
cilikle ve hayvanc›l›kla geçinen Kazak-K›rg›zlar›n topraklar› Rus göçmenler taraf›n-
dan iflgal edilip çöllere at›ld›ktan sonra yaylak ve k›fllak yollar› kesildi ve art›k ta-
mamen hayvanc›l›kla yetinmek zorunda kald›lar, açl›¤a mahkûm edildiler. Bu du-
rum dayan›lmaz hâle gelip isyan ettiklerinde, k›y›ma ve sürgünlere u¤rat›ld›lar. 

Bu isyanlar s›ras›nda Kazanl› ve Taflkentli Müslüman tacirler halk aras›nda do-
lafl›p Rus yanl›s› propaganda yap›yorlard›. Tatar tacirleri Kazaklara yüksek fiyatla
mallar sat›yor, borçland›r›yor, paralar› ödenmedi¤inde Rus yetkililerin deste¤ini
al›yorlard›. Rus iflgalinden sonra, Kazakistan’da Rus flehirleri infla edildi, Kazaklar
ihtiyaçlar›n› arac›s›z olarak Ruslardan almaya bafllad›lar. Bunun sonucunda Kazan-
l› tacirlerin ifli bozuldu.

Yine ayn› döneminde, bir k›s›m Tatar mollalar›n›n davran›fllar› yerel halkta hofl-
nutsuzluk yarat›yordu. Dinî ‹dare’ye ba¤l› olan ukazl› (resmi belgeli) Tatar molla-

182 Orta Asya Türk  Tar ih i

Sart: Sovyet döneminden
önce, Türkistan’da yerleflik
halka verilen isimdi. Bu
tabir etnik bir tan›mlama
olmay›p, daha ziyade sosyal,
iktisadi ve kültürel bir
kategoriyi ifade etmede
kullan›l›yordu. Sovyet rejimi
“Sart” tabirini küçümseyici
bir anlam tafl›d›¤›
gerekçesiyle kullan›mdan
kald›rm›flt›r.



lar Kazaklar aras›nda Rus memuru gibi davranmakta ve her hareketlerinde Rus
kuvvetine dayanmaktayd›lar. Müslüman halk›n do¤um, evlenme ve boflanma iflle-
rini nüfus defterlerine kaydeden bu mollalar Kazak halk›n› “Ak Padiflah” dedikleri
Rus Çar›na sad›k bir tebaa olmaya davet ediyorlar ve ‹slam dininin ulû’l-emre (yö-
neticilere) itaat etmeyi emretti¤ini telkin ediyorlard›. Çokan Velihanov gibi Kazak
ayd›nlar› bu mollalar› fliddetle elefltirmifllerdir. 

XIX. yüzy›lda ortaya ç›kan Kazak isyanlar› s›ras›nda Tatar mollalar› ve tacirlerinin rolleri-
ni de¤erlendiriniz. 

Rus yönetiminin Türkistan halk› üzerindeki etkileri bafllang›çta yüzeysel düzey-
de kald›; fikir alan›nda pek geniflleme olmad›. Modern metotlar› kullanmalar›na
ra¤men Türkistanl›lar›n ço¤u ruhen mutaass›p kald›lar. ‹çki ve e¤lence gibi fleyler
daha kolay etkisini gösteriyordu. Ruslarla en çok temas halinde olanlar tüccarlar-
d›. Para ve mevki-makam gibi fleylerle daha fazla ilgili olan Taflkent tüccar›n›n ço-
¤u Rus taraftar›yd›.

Rusya, önceki yüzy›llarda Tatarlara uygulad›¤› bask› siyasetinin aksine, Türkis-
tan’da ince bir siyaset izliyordu. Rus yetkililer, siyasetleri gere¤i halk›n dinî inanç-
lar›na sayg› gösteriyorlard›. Rus generali Çernayev 1865’te yay›nlad›¤› bir emirna-
mede fleriata uymayan Müslümanlar›n cezaland›r›laca¤›n› ilan etmiflti. 

Türkistanl›lar içinde Avrupa fikirleriyle tan›flanlar, ço¤unlukla Ruslarla yak›nla-
flan varl›kl› ailelerden geliyorlard›. Onlar bulunduklar› flehrin modern kesiminde
yer alan Rus mahallesinde yaflayabiliyor, evlerini Avrupa tarz›nda döfleyebiliyor,
atl› arabaya binebiliyor, çocuklar›n› Rus okullar›nda okutabiliyorlard›. Bunlar ara-
s›nda Rusya’n›n Avrupa k›sm›na, hatta Bat› Avrupa’ya seyahat edenler vard›. An-
cak, bunlar toplam nüfusun çok küçük bir k›sm›n› oluflturuyordu. Genifl halk kit-
lesi hâlâ eskiden oldu¤u gibi yaflamaya devam ediyordu.

Rus iflgalinden sonra Türkistan’daki geliflmeler hakk›nda büyük ölçüde Z. V. Togan’›n Bu-
günkü Türkili (Türkistan) ve Yak›n Tarihi (‹stanbul, 1981) adl› eserinden yararland›k.
Bu kitab›n “Müstemleke Olan Türkistan’da Siyasi Hayat” (s. 239-378) adl› bölümünde ko-
nuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Türkistan’da Cedit Hareketi
Türkistan’daki Ceditçilik veya reform hareketi, XIX. yüzy›l›n sonu, XX. yüzy›l›n ba-
fl›nda ortaya ç›kt›. Daha ziyade K›r›m ve Kazan’dan gelen etkiler sayesinde geliflti.
Rus okullar›nda okuyanlar›n ço¤almas›, ulafl›m›n kolaylaflmas› sonucu ‹slam dün-
yas› ve Rusya’n›n di¤er merkezleriyle olan iliflkilerin artmas›, Gasp›ral›’n›n Tercü-
man gazetesi ve usûl-i cedit mekteplerinin etkileri, ‹slam dünyas›ndan (‹stanbul,
Suriye, M›s›r ve Hindistan’dan) gelen reformcu ak›mlar Türkistan’da yeni fikirlerin
geliflmesinde etkili oldular. 1905 Rus ve 1908 Osmanl› Meflrutiyet hareketleri ile
Hindistan’da sömürgecili¤e karfl› mücadele fikirleri Türkistan’da siyasi bilincin
oluflmas›nda önemli tesirler icra ettiler. Bütün bu tesirlerin yan›nda, Rus iflgali son-
ras› ortaya ç›kan teknik ve iktisadi geliflmeler de Türkistan’da yenilik ve de¤iflim
fikrinin flekillenmesinde önemli bir rol oynad›.
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Türkistan’daki Ceditçilik hareketi
biraz daha geç olarak,
1890’larda bafllam›fl,
Buhara’daki koyu
muhafazakârl›k sebebiyle a¤›r ve
zahmetli bir flekilde ilerlemifltir.
Hive hanlar› genel olarak yenilik
konusunda daha esnektiler.
Yüzy›llardan beri ‹slami ilimlere
merkezlik yapan ve meflhur
medreseleriyle tan›nan Buhara
ülkesi Timur zaman›ndan sonra
gerilemeye bafllam›fl, XIX.
yüzy›lda ise bir taassup oca¤›na
dönüflmüfltü. Bu yüzden,
buradaki yenileflme çabalar›
büyük bir direniflle
karfl›laflm›flt›r. Buna ra¤men,
K›r›m, Kazan ve Osmanl›
ayd›nlar›ndan etkilenen
Türkistan ayd›nlar› XX. yüzy›l›n
ilk çeyre¤inde e¤itim, bas›n ve
yay›n alanlar›nda, vatan,
hürriyet ve meflrutiyet gibi
kavramlar›n yerleflmesinde ve
siyasi modernleflme bak›m›ndan
önemli katk›larda bulundular.



Türkistan’daki Cedit hareketinin en tan›nm›fl simas› Mahmud Hoca Behbûdî’dir
(1874-1919). Semerkandl› bir molla ailesine mensup olan Behbudî, Buhara medrese-
lerinde e¤itim gördü. Kendi gayretleriyle Rusça ö¤rendi. Cehâletin zararlar›n› konu
alan dram türündeki eserini (Pederküfl, 1912) yazd›. 1913-15 aras›nda Âyine dergisi-
ni ve daha sonra Semerkand’da Sâdâ-y› Türkistan gazetesini ç›kard›. 1917 fiubat
devriminden sonra siyasi faaliyetlerde bulundu. 1916-19 y›llar› aras›nda Türkistan’›n
ba¤›ms›zl›¤› yönünde çal›flt› ve Basmac›l›k hareketini destekledi. 1919’da, Karfl› fleh-
rinde, Emir yanl›lar› taraf›ndan tafllanarak öldürüldü. 

Eserlerini tamamen ‹slam dünyas›ndaki bunal›m üzerinde yo¤unlaflt›ran ve Bu-
hara Hanl›¤›’n›n gerilik sebeplerini araflt›ran di¤er bir ayd›n, Abdurrauf F›trat’t›r
(1880-1938). Ona göre, ‹slam toplumlar›nda görülen gerili¤in sebeplerinden biri
ulemân›n durumu idi. F›trat, Münâzara adl› meflhur eserinde hocalar›n ö¤renciler-
den rüflvet almas›n› elefltirirken “âlimin bozulmas›, âlemin bozulmas›d›r” sözünü
hat›rlat›r. Uleman›n dünyadan habersiz oldu¤unu, medresede çok zamanda (yak-
lafl›k 20 y›l) az ve faydas›z fleylerin ö¤retildi¤ini, Arapçan›n bile do¤ru dürüst ö¤-
retilmedi¤ini, medreselerde içkinin ve ahlaks›zl›¤›n yayg›nlaflt›¤›n› ifade eder.
Eski ve yeni tarz okullar› karfl›laflt›rarak Cedit mekteplerinin faydalar›n› ve özel-
liklerini anlat›r. 

Kazan Tatarlar›n›n giriflimiyle 1897’de Endican ve Semerkand’da, 1898’de Tok-
mak’ta usûl-i cedit mektepleri aç›ld›. Bunu Türkistan’›n yerlisi olan insanlar›n aç-
t›klar› okullar takip etti. 1901’de ise ilk defa olarak bir Özbek (Münevver Karî) Tafl-
kent flehrinde yeni usulde bir mektep açt›. Bu okullar›n fleriata ayk›r› olduklar›n›
söyleyen mutaass›p uleman›n tesirinde kalan Buhara Emiri, 1909’da usûl-i cedit
okullar›n› kapatt›.

Türkistan’da Cedit hareketi ne zaman ve hangi tesirler alt›nda ortaya ç›km›flt›r?
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Türkistan Ceditçilerinin fikrî ve siyasi oluflumunda Osmanl› tesirleri de görül-
mektedir. XX. yüzy›l bafl›nda ve özellikle 1908 Jön Türk Devrimi’nden sonra ifl ba-
fl›na gelen ‹ttihat ve Terakki Partisi, Türkistan gençleri üzerinde önemli etkiler yap-
t›. Abdurrauf F›trat, Mukimiddin ve Osman Hoca gibi tan›nm›fl Özbek flair ve ya-
zarlar› ‹stanbul’da bulunduklar› s›rada Jön Türk liderleriyle bulufltular ve buradaki
yeni fikirlerden etkilendiler. Genç Türklerin Sultan Abdülhamid yönetimine karfl›
verdikleri mücadeleden esinlenerek, Buhara ve Hive’de benzer bir devrimi gerçek-
lefltirmeyi hedeflediler.

‹stanbul’da bulunduktan sonra memleketlerine dönen Türkistanl› ayd›nlar ora-
da 1909’da “Genç Buharal›lar” ad›nda gizli bir örgüt kurdular. Yine ayn› y›lda ‹s-
tanbul’daki bir grup Türkistanl› genç, Buhara ö¤rencilerine yurt d›fl› e¤itimi sa¤la-
may› amaçlayan teflkilatlar oluflturarak Türkistanl› ö¤rencileri tahsil için ‹stanbul’a
gönderdiler. Hive Hanl›¤›’ndaki reform yanl›s› gençler ise “Genç Hiveliler” ad›nda
bir araya gelerek örgütlendiler.

Buharal› Ceditçi önderlerden Abdurrauf F›trat ‹stanbul’daki e¤itimi s›ras›nda
Osmanl›lardaki reform fikirlerinden etkilenerek eserler yazd›; vatan, hürriyet ve
meflrutiyet gibi Türkistanl› ayd›nlar›n henüz yabanc› olduklar› kavramlar› dile ge-
tirdi. Buhara yönetimini elefltiren ve vakit geçirmeksizin reformlar yap›lmas›n› ta-
lep eden yaz›lar yazd›. 

Özellikle 1908-14 y›llar› aras›nda ‹stanbul, Türk dünyas›n›n cazibe merkezi ha-
line geldi. Kuzeyde ise Kazan flehri, Rusya’da yaflayan Türk kökenli topluluklar
için bir ilim, kültür ve sanat merkezi durumuna eriflti. Rusya Türklerinin fikir ha-
reketleri Kazan’da meydana geliyor ve sonra Türkistan’a, Kazakistan’a ve Do¤u
Türkistan’a kadar yay›l›yordu. Ancak, I. Dünya Savafl› ve savafltan sonra ortaya ç›-
kan geliflmeler her iki merkezi de olumsuz etkiledi. ‹stanbul, h›zla Türk dünyas›-
n›n merkezi olma özelli¤ini kaybetmeye bafllad›. Osmanl› Devleti ma¤lup olduk-
tan ve ‹ttihat ve Terakki tasfiye edildikten sonra Türk dünyas› ayd›nlar›n›n daya-
nacak hiçbir deste¤i kalmad›. ‹stanbul matbuat› art›k ilmî, edebî ve siyasi hareket-
lere rehberlik etmekten uzakt›. Yeni kurulan Sovyet yönetiminde de flartlar olum-
suza do¤ru evrildi. Kazan’daki okullar, matbaalar, medreseler ve kitap flirketleri
ortadan kald›r›ld›; Kazan’›n Türkistan’la olan ticareti tamamen kesildi, iktisadî gü-
cü yok edildi. Bilim ve kültür kurumlar›n›n faaliyet alan› yeni oluflturulan özerk
Tataristan’la s›n›rland›.
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“Tatar Uyan›fl›”n› ve sonuçlar›n› tan›mlamak.

Tatar uyan›fl›n›n kökleri XIX. yüzy›l›n bafllar›na
kadar uzan›r. Rus istilas›n›n ilk iki yüz y›l›nda
a¤›r bask›lara maruz kalan Tatarlar, kimliklerini
korumak için ‹slam’a daha s›k› sar›ld›lar ve mu-
hafazakâr bir topluluk haline dönüfltüler. II. Ka-
terina (1762-96) döneminde sa¤lanan ticari hak-
lardan yararlan Tatar tacirleri zenginlefltiler ve
reform yanl›s› uleman›n çabalar›na katk› sa¤lad›-
lar. Bat›’ya co¤rafi bak›mdan yak›n olan ve kül-
türel aç›dan daha fazla temas halinde olan Kazan
Tatarlar› di¤er ‹slam toplumlar›ndaki tepkilere
benzeyen, fakat onlar›nkiyle tam da örtüflmeyen
bir mücadele tarz› gelifltirdiler. Hareketin en ta-
n›nm›fl simalar› ulemadan Abdünnas›r Kursavî
(1771-1812), tarihçi ve din âlimi fiihabüddin Mer-
canî (1818-1889) ve onlar›n takipçileri olan genç
ulema nesli ve ayd›nlar grubudur. Dinî alanda
bafllayan ve öze dönüflçü bir özellik tafl›yan bu
uyan›fl, daha sonra seküler bir boyut kazanarak
e¤itim kampanyas› (Ceditçilik) fleklinde devam
etti. XX. yüzy›l›n bafl›nda ise siyasi ve milli faali-
yetler fleklinde genifl bir harekete dönüfltü.

Ceditçilik hareketinin temel özelliklerini aç›k-

lamak.

K›r›ml› pedagog ve gazeteci Gasp›ral›, 1883’te
yay›nlad›¤› Tercüman gazetesi ile Rusya Türkle-
rinin milli ve fikrî uyan›fl› için bir ç›¤›r açt›. Ona
göre, Rusya Türklerini saran sorunlar›n afl›labil-
mesi için, mektep ve medreseler ›slah edilmeli,
Türk kavimleri aras›nda ortak bir edebî dil olufl-
turulmal›, kad›nlar›n e¤itimlerine erkeklerinki ka-
dar önem verilmeliydi. Gasp›ral›’n›n reform yo-
lundaki en önemli giriflimi, 1884’te K›r›m’da açt›-
¤› ilk usûl-i cedit mektebidir. Onun kurdu¤u
okulda uygulad›¤› kolay okuma yazma metodu
(usûl-i cedit) k›sa zamanda Rusya’n›n Müslüman
bölgelerinin her taraf›na yay›ld›. Alfabenin ö¤re-
tilme metoduyla bafllayan bu giriflim giderek sos-
yal hayat›n tümünü içine alan reform hareketine
dönüfltü. E¤itim, din, dil ve kad›nlar›n durumu
konular›nda reform yap›lmas›n› savunanlar Ce-

ditçiler ad›yla an›lmaya bafllad›lar. Onlar›n bu gi-

riflimlerini toplum için sak›ncal› olarak gören ve
de¤iflime karfl› ç›kanlar Kadimciler olarak tan›n-
d›lar. Ceditçili¤in en önemli katk›lar›ndan biri de
milli ve siyasi bilinçlenmeye zemin haz›rlamas›-
d›r. Ceditçilerin 1905-17 aras›nda yapt›klar› faali-
yetler sonucunda Rusya Türkleri Çarl›k yöneti-
mine sad›k bir tebaa olmak durumundan özerklik
iddia eden bir noktaya geldiler.

Azerbaycan’daki yenileflme hareketinin dina-

miklerini belirlemek.

Azerbaycan’daki de¤iflme ve dönüflüm XIX. yüz-
y›l›n bafl›nda Ruslar›n Kafkasya’ya nüfuz etme-
siyle bafllad›. Rus yönetiminin uygulamalar› Azer-
baycan’›n geleneksel iktisadî sistemini ve feodal
yap›s›n› de¤ifltirdi. Ulafl›m›n kolaylaflmas› ve bu
sayede ticari ve fikrî al›flveriflin artmas› gibi gelifl-
meler Azerbaycan’› Bat› kültürüne yaklaflt›rd›.
E¤itim, bas›n ve tiyatro alanlar›nda petrol zengi-
ni yerli zenginlerin yapt›klar› hay›r faaliyetleri de
bu geliflmelere önemli katk›lar sa¤lad›; özellikle
gazetecilik ve tiyatronun geliflmesine vesile oldu.
Gazete ve dergiler, milli dilin geliflmesi için
önemli vas›ta olmalar›n›n yan› s›ra, siyasi ve sos-
yal reformlar için de bir ekol vazifesi gördüler.
Azerî ayd›nlanmas›n›n öncülerinden Mirza Fet-
hali Ahundzâde (1812-1878) Azerî Türkçesini
canland›rmaya çal›flt›. Yazd›¤› tiyatro ve komedi
eserleriyle modern Azerî edebiyat›n›n temellerini
att›. Milli edebiyat›n geliflmesi ikinci nesil ayd›n-
larda (1870’lerde) daha ciddi ve güçlü bir flekil-
de ortaya ç›kt›. Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesi
de Azerbaycan ayd›nlar›n› etkiledi; Türk toplu-
luklar› aras›nda birlik ve dayan›flma fikirlerini
yayd›. Ayd›nlar›n yo¤un kültür faaliyetleri, XX.
yüzy›l›n bafl›nda Azerbaycan Türkleri aras›nda
siyasi bilincin geliflmesini haz›rlad›. 1905-20 y›l-
lar› aras›nda Azerbaycan’da kültürel alanda
önemli ad›mlar at›ld› ve ülkenin önderli¤ini üst-
lenecek bir ayd›n s›n›f› olufltu.
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Kazak modernleflmesinin kendine has özellikle-

rini belirlemek.

Kazaklar›n Bat› kültürüne aç›lmas› Rus tesirleri
sayesinde oldu. Çarl›k rejiminin Kazakistan’a sür-
gün gönderdi¤i Rus entelektüelleri ve Kazakis-
tan’da aç›lan Rus okullar› Kazak ayd›nlar›n›n ye-
tiflmesinde etkili oldular. Say›lar› az da olsa, Rus
okullar›nda okuyan Kazak aristokrasisinin ço-
cuklar› Kazak modernleflmesinde öncülük rolü
oynad›lar. Rus muhitinde yetiflen ayd›nlar›n tipik
örne¤i olan Çokan Velihanov (1837?-1865), Bat›
medeniyetinin hararetli bir savunucusu olup Rus-
lar› o medeniyetin tafl›y›c›s› olarak gördü. Kazak-
lar› din adamlar›n›n etkisinden kurtar›p medeni-
yetin kuca¤›na atmak için samimiyetle çal›flt›, fa-
kat hayat›n›n son y›llar›nda hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rad›. Onun ilmî çal›flmalar› modern Kazak kültü-
rünün geliflmesine ve Kazak yaz›l› edebiyat›n›n
oluflmas›na önemli katk›lar sa¤lad›. XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda daha ›l›ml› bir ayd›n grubu Bat›
ve Kazak kültürlerini sentez etmeye çal›flt›lar.
Bunlar›n en tan›nm›fllar› ‹bray Alt›nsarin (1841-
1887) ve Abay Kunanbayev’dir (1854-1904). XIX.
yüzy›l›n sonuna do¤ru Kazak ayd›nlar› aras›nda
milliyetçilik e¤ilimi kendini gösterdi. Rus ve Bat›
düflüncesi karfl›s›nda teslimiyetçi bir tav›r sergile-
yen Bat›c›lardan farkl› olarak, Kazak milliyetçile-
ri daha ziyade Ça¤atay edebiyat›na ve gelenek-
sel Kazak folkloruna ilgi duydular, Rus kültürü-
nün etkisinden uzak kalmaya çal›flt›lar. Bu kesi-
min en tan›nm›fllar› Alihan Bukeyhanul› (1869-
1932), Ahmed Baytursunov (1873-1937), Mir Ca-
k›b Devletuli (1885-1937) ve Magcan Cumabayu-
li (Cumabayev, 1876-1938) idi. Kazak halk›n›n
büyük ço¤unlu¤u geleneksel hayat›na devam
ederken çok küçük bir ayd›n grubu Kazak yaz›l›
edebiyat›n›n temellerini att›lar. Rus yaz›l› edebi-
yat›ndan güçlü bir flekilde etkilenen Kazak ay-
d›nlar› Kazak sözlü edebiyat gelene¤ine dayanan
yeni bir edebiyat oluflturmay› baflard›lar.

Türkistan’daki Cedit hareketini tan›mlayabilmek. 

Türkistan’daki Ceditçilik veya reform hareketi,
‹slam dünyas›ndaki durgunlu¤a ve geleneksel
medrese ruhuna karfl› bir tepki hareketi olarak
do¤du. Rus okullar›nda okuyanlar›n ço¤almas›,
ulafl›m›n kolaylaflmas› sonucu ‹slam dünyas› ve
Rusya’n›n di¤er merkezleriyle olan iliflkilerin art-
mas›, Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesi ve usûl-i
cedit mekteplerinin etkileri, ‹slam dünyas›ndan
gelen reformcu ak›mlar Türkistan’da yeni fikirle-
rin geliflmesinde etkili oldu. Rus, ‹ran ve Osman-
l› Meflrutiyet hareketleri ile Hindistan’da sömür-
gecili¤e karfl› mücadele fikirleri Türkistan’da si-
yasi bilincin oluflmas›nda önemli tesirler icra etti.
XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren Rus iflgali son-
ras› ortaya ç›kan teknik ve iktisadi geliflmeler de
Türkistan gençlerinde yenilik ve de¤iflim bilinci-
nin flekillenmesinde önemli bir rol oynad›. Tür-
kistan’daki Cedit hareketinin en tan›nm›fl simala-
r› Mahmud Hoca Behbûdî (1874-1919) ve Ab-
durrauf F›trat’t›r (1880-1938). Türkistan Ceditçile-
rinin fikrî ve siyasi oluflumunda Osmanl› tesirleri
de görülmektedir. Türkistanl› Ceditçiler Genç
Türklerin Sultan Abdülhamid yönetimine karfl›
verdikleri mücadeleden esinlenerek, Buhara ve
Hive’de benzer bir devrimi gerçeklefltirmeyi he-
deflediler.

5
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1. 1870’lerde Ortodoks Misyonerlerin ‹slam’a karfl› yü-
rüttükleri propagandan›n sonuçlar›yla ilgili afla¤›daki-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Ulemay› karfl› tezler gelifltirmeye yöneltti.
b. Ulemadan baz›lar›, elefltirileri ciddiye ald›lar.
c. Tatar Ulemas› üzerinde uyar›c› etki yapt›.
d. Tatar Ulemas› aras›nda y›lg›nl›k yaratt›.
e. Ulemay› düflünmeye ve fikir üretmeye sevk etti.

2. Tatar reformcusu fiihabüddin Mercanî’ye göre afla¤›-
dakilerden hangisi Müslüman toplumlar›n geri kal›fllar›-
n›n temel sebebidir?

a. ‹slam’›n ulema taraf›ndan yanl›fl yorumlanmas›
b. Müslümanlar›n teknik bak›mdan geri kalmalar›
c. Avrupa’daki geliflmelerden habersiz kal›nmas›
d. ‹pek Yolu’nun ât›l kalmas› sonucu Türkistanl›la-

r›n d›fl dünyadan soyutlanmalar›
e. Medreselerde yeterli bilim adam›n›n olmamas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Çarl›k Dönemi’nde Azerbay-
can’daki geliflmelerden biri de¤ildir?

a. Hanl›klar›n s›n›rlar› yeniden belirlenmesi
b. Çarl›k yönetimi bölge hammaddelerini al›p yeri-

ne Rus mallar›n›n sürülmesi
c. Azerbaycan’›n geleneksel iktisadî sisteminin de-

¤iflmesi
d. Azerbaycan’›n feodal yap›s›n›n de¤iflmesi
e. Azerbaycan’›n nüfusunun artmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi Azerbaycan’da Çarl›k Yöne-
timi’nin uygulamalar›ndan biri de¤ildir?

a. Demir yollar›n›n yap›lmas›
b. Ticari al›flveriflin k›s›tlanmas›
c. ‹ran’›n kültürel etkisini k›rmak için yerel kültü-

rün canland›r›lmas› 
d. Limanlar›n yap›lmas›
e. Bakü’deki petrol ocaklar›n›n iflletilmesi

5. Tatar uyan›fl›n›n temel özelli¤i, afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. ‹slam dünyas›ndaki di¤er hareketlere benzeme-
mesi

b. K›r›m ve çevresinde ortaya ç›km›fl olmas›
c. Göçebe bir gelenekten gelen Tatarlar aras›nda

ç›km›fl olmas›
d. Misyoner ‹lminski’nin tesiri alt›nda geliflmifl ol-

mas›
e. Dinî reform fleklinde bafllam›fl olmas›

6. Kafkasya’daki Rus yay›lmas›n›n sonuçlar›yla ilgili afla-
¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Hanl›klar ilga edilip yerine Rus idari sistemi yer-
lefltirildi.

b. Rus yay›lmas› bölgenin etnik ve nüfus yap›s›n›
de¤ifltirdi.

c. Bölge Müslümanlar›ndan bir k›sm› Osmanl› Dev-
leti’ne göç etti.

d. Azerbaycan birçok parçaya bölündü.
e. Bölgeye Rus göçmenler getirildi.

7. Afla¤›dakilerden hangisi milli ve siyasi bilinçlenmeyi
güçlendiren etkenlerden biridir?

a. Dinî bilincin öne ç›kmas›
b. Rus okullar›nda okuyanlar›n ço¤almas›
c. Uleman›n Ceditçi ve Kadimci fleklinde iki ayr›

kampa bölünmesi 
d. Rusya’n›n üniter bir devlet olmas› talebi
e. Çarl›k yönetimine sad›k bir tebaa olunmas› gay-

retleri

8. Kazaklar›n 1730 ve 1740-42 tarihlerinde Rus himaye-
sini kabul etmesinin sebebi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çarl›k yönetiminin cazibesi
b. Rus askerî gücü karfl›s›nda Kazaklar›n direne-

memesi
c. Di¤er Türk topluluklar›n›n da Rus hâkimiyetini

benimsemifl olmalar›
d. Kalm›k bask›s›n›n verdi¤i s›k›nt›lar
e. ‹ngilizlerin, güneyden Türkistan’a yaklaflmalar›

9. Çarl›k yönetiminin Kazak-K›rg›zlar›n yerleflik hayata
geçmesini istememesinin sebebi ne olabilir?

a. Yönetimin onlar için hayvanc›l›¤›n daha uygun
oldu¤unu düflünmesi

b. Rus sömürge siyasetinin ifline gelmemesi
c. Kazak-K›rg›zlar›n henüz yerleflik hayat için haz›r

olmamalar›
d. Kazak-K›rg›zlar›n s›kl›kla isyan etmeleri
e. Kazak topraklar›n›n yerleflime uygun olmamas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi Türkistan’da siyasi bilincin
oluflmas›nda etkili olmam›flt›r?

a. Rus okullar›nda okuyanlar›n ço¤almas›
b. Ulafl›m›n kolaylaflmas› sonucu ‹slam Dünyas› ile

iliflkilerin artmas›
c. ‹slam Dünyas›ndan gelen tesirler
d. Hindistan’dan gelen sömürgecili¤e karfl› müca-

dele fikrinin etkileri
e. Medrese e¤itiminin bozulmas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tatarlarda Dinî Reform Ha-
reketi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tatarlarda Dinî Reform Ha-
reketi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Azerbaycan’da De¤iflme ve
Dönüflüm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Azerbaycan’da De¤iflme ve
Dönüflüm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tatarlarda Dinî Reform Ha-
reketi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kafkasya’da Rus yay›lmas›
ve Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Milli ve Siyasi Bilinçlenme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkistan’da Ceditçilik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkistan’da Ceditçilik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkistan’da Ceditçilik” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Tatarlar ticarete yatk›n bir topluluktu; ‹dil Bulgarlar› za-
man›ndan beri onlar›n ticaretle u¤raflt›klar› bilinmekte-
dir. Rus hâkimiyetine girdikten sonra bu alanda k›s›tla-
malara maruz kalm›fllard›. II. Katerina’n›n sa¤lad›¤› tica-
rî imtiyazlar sayesinde Orta Asya pazarlar›na, hatta Çin’e
kadar uzanan bir co¤rafyada ticaret yapt›lar; Rusya ile
Türkistan aras›ndaki ticarette arac› rolünü üstlendiler.
Bu sayede zenginlefltiler. Onlar›n hay›r faaliyetleri ve
e¤itim kurumlar›na verdikleri destek sebebiyle ‹dil-Ural
bölgesinde ortaya ç›kan uyan›fl hareketine önemli bir
katk› sa¤lad›lar.

S›ra Sizde 2 

Ruslar›n Türkistan’› iflgal etmeleri Tatar tacirlerini olum-
suz etkiledi. Daha önce bu pazara giremeyen Rus tacir-
leri için art›k engel kalmad›. Böylelikle, Tatarlar Türkis-
tan ile olan ticaretteki arac› olma konumunu kaybetti-
ler. Orta Asya Rus sanayisinin hammadde kayna¤› hali-
ne geldi; ayn› zamanda Rusya’da üretilen mallar ve ta-
h›l için Pazar olmaya bafllad›.

S›ra Sizde 3

Azerbaycan’› Rusya içlerine ba¤layan demir yolunun
infla edilmesi, bu sayede ticari ve fikri al›flveriflin artma-
s›, petrol sanayisindeki ilerlemeler gibi geliflmeler Azer-
baycan’› Bat› kültürüne yaklaflt›rd›. Azerî petrol zengin-
lerinin e¤itim, bas›n ve tiyatro alanlar›nda verdikleri
destekler de ayd›nlanmaya önemli katk›lar sa¤lad›; özel-
likle gazetecilik ve tiyatronun geliflmesine vesile oldu.
Gazete ve dergiler, millî dilin geliflmesi için önemli va-
s›ta olmalar›n›n yan› s›ra, siyasî ve sosyal reformlar için
de bir ekol ifllevi gördüler.

S›ra Sizde 4 

Rus askerî gücünün Türkistan’da karfl›laflt›¤› en büyük
direnifl Türkmenistan’da oldu. Teke Türkmenlerinin
1879-81 y›llar› aras›nda verdikleri destans› mücadele
bütün dünya kamuoyuna taraf›ndan duyuldu. Bat›l› mu-
habirler ve yazarlar bu konuda eserler kaleme ald›lar.
Ruslar Türkistan’da en büyük kay›plar› burada verdiler.
Ancak, Türkmen direniflçiler Ruslar›n teknik üstünlü¤ü
karfl›s›nda daha fazla dayanamad›lar. Aflkabad’›n ard›n-
dan, 1884’te Merv’in de Ruslar eline düflmesiyle Türkis-
tan tamamen Rus hâkimiyetine girmifl oldu.

S›ra Sizde 5 

Tatar mollalar› (din adamlar›) II. Katerina’n›n izniyle
kurulan Müslüman Dinî ‹daresi’ne ba¤l›yd›lar. Göçebe
Kazaklar› “‹slamlaflt›rmak” suretiyle medenilefltirmek ve
böylelikle onlar› Rus Devleti’ne kaynaflt›rmak amac›yla
Kazak bozk›rlar›nda görevlendirilmifllerdi. Tatar molla-
lar Çar’a itaat edilmesi gerekti¤ini telkin ediyorlar ve ‹s-
lam kurallar›n› bu yönde yorumluyorlard›. Do¤um,
ölüm ve evlenme gibi olaylar›n deftere kaydedilmesi ifli
de onlara verilmiflti. Bu görevleri yaparken Rus güçle-
rinden yard›m almalar› ve bazen haks›zl›¤a varan afl›r›-
l›klar› Kazak halk› aras›nda hoflnutsuzlu¤a sebep olu-
yordu. Ayn› flekilde, Tatar tacirlerinin Kazaklar aras›nda
ticaret yapt›klar› s›rada b›rakt›klar› olumsuz izlenimler
de halk›n onlardan so¤umas›na yol aç›yordu. Türkistan
hanl›klar›n›n Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesinden son-
ra Rus tacirlerinin Orta Asya pazar›na girmesiyle Tatar
tacirlerinin iflleri bozuldu.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Türkistan’da Cedit hareketi XIX. yüzy›l›n sonu, XX. yüz-
y›l›n bafl›nda ortaya ç›km›fl, daha ziyade K›r›m ve Ka-
zan’dan gelen etkiler sayesinde geliflmifltir. Rus okulla-
r›nda okuyanlar›n ço¤almas›, Gasp›ral›’n›n Tercüman
gazetesi ve usûl-i cedit mekteplerinin etkileri, ‹slam
dünyas›ndan gelen reformcu ak›mlar Türkistan’da yeni
fikirlerin geliflmesinde etkili oldular. 1905-1908 y›llar›
aras›nda Rus, ‹ran ve Osmanl› Meflrutiyet hareketleri ile
Hindistan’da sömürgecili¤e karfl› mücadele fikirleri Tür-
kistan’da siyasi bilincin oluflmas›na zemin haz›rlad›. Ay-
r›ca, Rus iflgali sonras› ortaya ç›kan teknik ve iktisadi
geliflmeler de Türkistan’da yenilik fikrinin olgunlaflma-
s›na katk› sa¤lad›.

Yararlan›lan Kaynaklar
Akçurao¤lu Yusuf (1328). “Türklük,” Alt›n Arma¤an 2,

‹stanbul, s. 46-64.
Bacon, E. E. (tarihsiz). Esir Orta Asya, çev: T. Say, ‹s-

tanbul: Tercüman 1001 Temel Eser (özgün ad›: Cen-

tral Asians under Russian Rule, New York, 1966).
Devlet, N. (1999) Rusya Türklerinin Millî Mücadele

Tarihi (1905-1917), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Erflahin, S. (2000). F›trat: Buhara’da Cedidcilik-E¤i-

tim Reformu. Münazara ve Hind Seyyah›n›n

K›ssas›, Ankara: Kültür Bakanl›¤›.
Kanl›dere, A. (2005). Kadimle Cedid Aras›nda Musa

Cârullah: Hayat›, Eserleri, Fikirleri, ‹stanbul:
Dergâh Yay›nlar›.

K›r›ml›, H. (1996). K›r›m Tatarlar›nda Millî Kimlik

ve Millî Hareketler (1905-1916), Ankara: Türk
Tarih Kurumu.

Köprülü, M. F. (1942). “Azerî,” ‹slam Ansiklopedisi,
II, ‹stanbul: Maarif Matbaas›, s. 118-151. 

______. (1945). “Ça¤atay Edebiyat›,” ‹slam Ansiklope-

disi, III, ‹stanbul: Maarif Matbaas›, s. 270-323.
Kurat, A. N. (1966). “Kazan Türklerinin Medeni Uyan›fl

Devri,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤raf-

ya Fakültesi Dergisi, XXIV/3-4 (Temmuz-Aral›k),
s. 95-194.

Swietochowski, T. (1988). Müslüman Cemaatten Ulu-

sal Kimli¤e Rus Azerbaycan’› 1905-1920, çev: N.
Mert, ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nlar›.

Togan, Z. V. (1981). Bugünkü Türkili (Türkistan) ve

Yak›n Tarihi, ‹stanbul: Enderun.





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Orta Asya Türkleri ile olan ortak ve farkl› noktalar› belirleyebilecek;
Sovyetlerin ilk döneminde Türk bölgelerindeki geliflmeleri tan›mlayabilecek;
Sovyetlerin Türk topluluklar›n› dönüfltürme projesini aç›klayabilecek;
Türk Cumhuriyetlerindeki Sovyet miras›n›n izlerini tan›mlayabileceksiniz.
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TÜRK‹YE VE ORTA ASYA
Uzun y›llar Çarl›k ve Sovyet egemenli¤inde yaflayan Türkistanl›lar›n benliklerinde
oluflan farkl›l›¤› anlamak için, onlar›n bu süre içinde muhatap olduklar› tesirleri iyi
bilmek gerekir. Türkiye ve Orta Asya Türklerinin tarih ve dil ortakl›klar›n›n yan›n-
da, zaman içinde oluflan kültür farkl›l›klar›n› da do¤ru alg›lamak icap eder. Dola-
y›s›yla, bu ünitede Türkistan’›n etnik yap›lanmas›, lisanî durumu ve tarihî gelifli-
mi ana hatlar›yla ele al›nacak, Sovyet döneminin etkileri incelenecektir.

Orta Asya’n›n alg›lanmas›ndaki temel sorun, bu konudaki duygusal yaklafl›m-
lard›r. 1991 öncesinde Orta Asya’n›n Türk insan›na kapal› olmas› sebebiyle bu ko-
nudaki bilgilerin ço¤u gerçe¤i yans›tm›yordu. Türk araflt›rmac›lar›n eski Sovyetler
Birli¤i’nde yaz›lan eserlere ulaflmas› imkâns›z gibiydi. Herfleyden önce dil engeli
vard›; eserlerin ço¤u Rusça ve yerel dillerde yaz›lm›fllard›. Meflrutiyet ve Cumhuri-
yet dönemlerinde Türkiye’ye gelen iyi yetiflmifl Rusyal› Türk ayd›nlar ve bilim
adamlar› nesli (Yusuf Akçura, Ahmet A¤ao¤lu, Zeki Velidi Togan, Akdes Nimet
Kurat) bu dünyadan göçtükten sonra Türkistan hakk›ndaki bilgilerimiz gerilemeye
ve giderek bir efsane halini almaya bafllad›. 

Sovyetler da¤›ld›ktan ve Türk Cumhuriyetleri ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan
sonra onlar›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›yan ilk devlet Türkiye oldu. Cumhuriyetler bu
önemli giriflimi unutmad›lar. Türkiye’nin bu cesur davran›fl›nda uzun y›llardan be-
ri Orta Asya halk›na duyulan sevgi ve özlemin rolü büyüktü. Maalesef, daha son-
raki giriflimlere de bu duygusal yaklafl›m damgas›n› vurdu. Onlar›n kültürel alt ya-
p›s›n› ve mevcut durumunu anlamadan at›lan ad›mlar yüzünden giriflimler kal›c›
olamamaktad›r. 

Orta Asya halklar›n›n 75 y›l boyunca güç kullan›larak tâbi tutulduklar› asimilas-
yonu görmezden gelemeyiz; Sovyet döneminin ayr›flt›r›c› siyaseti onlar üzerinde
etkili olmufltur. Sovyetlefltirme s›ras›nda Türkiye özellikle olumsuz tan›t›lmaktayd›.
O günleri yaflayan Özbek, Kazak, K›rg›z ve Türkmenler bunun canl› tan›klar›d›r.
Türkiye’ye karfl› en ufak bir ilgi ve sempati bile “Pan-Türkist” damgas› yemelerine
sebep olabiliyordu. 

fiuras›n› kabul etmek gerekir ki, Çarl›k Rusya’s› ve Sovyet dönemlerinde Türkis-
tanl›lar Ruslarla baz› ortak al›flkanl›klar edindiler; bilim dili olarak Rusçay› tan›d›lar
ve ilmi eserlerini bu dille yazd›lar. Ruslar›n e¤lence ve merasimlerini bir dereceye
kadar benimsediler; onlarla aralar›nda belli bir kültür ortakl›¤› peyda oldu. Sovyet-
lefltirme politikalar›n›n etkisiyle, her bir boy farkl› milliyet bilinci ve edebi dil ge-

Sovyet Dönemi ve
Sonras›nda Orta Asya

Türkistan: “Türkili”
anlam›na gelen Farsça bir
kelimedir. Gök-Türkler VI.
yüzy›lda Amuderya’ya kadar
ilerlemifllerdi. Dolay›s›yla,
Sasanîler zaman›nda Türk
ülkesi Amuderya’n›n
kuzeyinde bafll›yordu. VIII.
yüzy›lda Arap fetihleri
yüzünden Türkler S›rderya
nehrinin kuzeyine çekildiler.
Bu yüzden Arap
co¤rafyac›lar› için Türkistan
ülkesi Maveraünnehr’in
kuzey taraflar›yd›. Siyasi bir
birim olarak Türkistan ad›
ilk kez Orta Asya’y› ele
geçiren Ruslar taraf›ndan
kullan›ld›. 1867’de baflflehri
Taflkent olan Türkistan
Genel Valili¤i kuruldu.
fiimdiki Kazakistan ve
Özbekistan topraklar›n›n bir
k›sm› ile 1898’den sonra
Hazar Ötesi bölgesi
(Türkmenistan) buraya dâhil
edildi. 1917 Devrimi’nden
sonra, Valili¤in s›n›rlar›
biraz daralt›larak Türkistan
Özerk Cumhuriyeti kuruldu.
1924’te milliyet esas›na
göre bölme siyasetinin
uygulanmas›ndan sonra
Türkistan kelimesi terk
edildi ve Orta Asya tabiri
kullan›l›r oldu (Barthold, s.
140-142).



lifltirdi. Özbek, Kazak, Türkmen ve K›rg›z adlar›n› milli kimlik olarak benimsediler.
“Türk” kelimesi onlar için Türkiye Türklerini ifade etmektedir. Bununla beraber
Türkiye Türkleriyle olan soy akrabal›¤›n›n da bilincindedirler. Di¤er yandan, Tür-
kiye Türkleri de de¤iflti. Avrupa kültürüyle olan yak›nlaflma, dil ve kültür alanlar›n-
da gerçeklefltirilen reformlar sonucunda Türk toplumu XX. yüzy›l›n bafl›na göre ol-
dukça farkl› bir noktadad›r.

Bütün bunlar Türkiye ve Orta Asya Türkleri aras›nda çok eskiye dayanan kül-
türel ortakl›klar›n kayboldu¤u anlam›na gelmez. Bunun en basit kan›t›, Orta As-
ya’dan Türkiye’ye gelen ö¤rencilerin k›sa bir sürede aksans›z bir flekilde Türkçe
konufluyor olmalar›d›r; onlar›n ço¤unu Türk ö¤rencilerden ay›rt etmek zordur.
Türkiye’den Orta Asya’ya giden Türkler de çok k›sa denebilecek bir süre içinde ye-
rel dile uyum sa¤lamaktad›rlar. Halbuki o ülkelerde y›llarca yaflam›fl olan Ruslar ve
di¤er halklar, yerel dilleri konuflamamaktad›rlar.

Türkiye ile Orta Asya Türkleri aras›ndaki uzakl›k derece derecedir. Türk toplu-
luklar› içinde dil bak›m›ndan bize en yak›n olanlar, O¤uz lehçesi ile konuflan Or-
ta Asya Türkmenleridir. Özbek lehçesi ara konumdad›r; Türkiye Türkleri onlar› an-
lamakta fazla zorlanmazlar. Ancak, K›pçak lehçesiyle konuflan Kazaklar›, K›rg›zla-
r›, Karakalpaklar› (ayn› zamanda Orta ‹dil sahas›nda yaflayan Baflkurtlar› ve Kazan
Tatarlar›n›) anlamak için daha fazla çaba sarf etmek gerekir. Orta Asya Türklerinin
kültürel alt yap›s›n› anlamak için flimdi de Sovyet döneminde onlar›n kültürlerinin
nas›l flekillendi¤ine bakal›m.

“Türk dilli halklar” tabiri neyi ima etmektedir? 

BOLfiEV‹K YÖNET‹M‹N‹N ‹LK DÖNEM‹: 1917-1928
Çarl›k rejimini tasfiye eden 1917 fiubat Devrimi, umut, hürriyet ve demokrasi ara-
y›fllar› dönemi oldu. Önceki ünitede de bahsetti¤imiz üzere, Rusya Türkleri bu dö-
nemde önemli kongreler gerçeklefltirdiler, gelece¤in nas›l flekillendirilmesi gerek-
ti¤ini tart›flt›lar, siyasi partiler oluflturdular. Kazan Tatarlar›n›n oluflturdu¤u ‹ttifak
Partisi zaten mevcuttu. Kazaklar Alafl-Orda, K›r›m Tatarlar› Milli F›rka ad›nda par-
tiler kurdular. Azerbaycan Türkleri sosyalist (Himmet) ve Türkçü (Müsavat) e¤ilim-
li iki ayr› parti teflkil ettiler. Hive ve Buhara Hanl›klar›nda örgütlenen “Genç Hive-
liler” ve “Genç Buharal›lar” gizli faaliyetler yürütüyorlard›. Bütün bu gruplar›n or-
tak yan› Rusya Müslümanlar›n›n sorunlar›na çözüm aramalar› ve Türk topluluklar›
aras›nda dayan›flma taraftar› olmalar›yd›.

Sovyetlerin modern uluslar yaratma projesinin ilk uygulamas›, ‹dil-Ural’da oldu.
Bu bölgede yaflayan Tatar ve Baflkurtlar hayat tarzlar› farkl›l›k gösterse de, ayn› ta-
rihî ve kültürel miras› paylafl›yorlard›. 1918’de Beyaz Rus ordular›n›n bask›s› alt›n-
dayken, Bolflevik liderler bir Tatar-Baflkurt Cumhuriyeti oluflturma fikrini kabul et-
mifllerdi. Ama Beyazlar› yendikten sonra Sovyet liderleri tav›rlar›n› de¤ifltirip ‹dil-
Ural bölgesinde kurulacak büyük bir devlet yerine, Baflkurdistan ve Tataristan flek-
linde iki küçük cumhuriyet oluflturarak, Türk topluluklar› aras›nda ilk bölünmeyi
gerçeklefltirdiler (1919’da Baflkurt, 1920’de ise Tatar Özerk Cumhuriyetleri kurul-
du). Tatarlar›n önemli bir k›sm› Baflkurdistan içinde b›rak›ld›. Rusya’daki Müslü-
man Türk topluluklar›n›n liderli¤ini yapm›fl olan Tatarlar böylece küçük bir toplu-
luk konumuna indirildiler. 

Rusya Türkleri aras›nda ilk ba¤›ms›zl›k hareketi Azerbaycan’da gerçekleflti.
1918 May›s›nda Azerbaycanl›lar ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Bakü flehri Bolflevik-
lerin ve Ermeni Taflnakç›lar›n denetiminde oldu¤u için Gence flehri baflkent olarak
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Orta Asya: 1885’te Orta
Asya’daki Rus iflgali
tamamland›ktan sonra bu
bölge Rus kaynaklar›nda
“Türkistan” veya “Rus
Türkistan’›” olarak an›lmaya
bafllad›. 1917 Devriminden
ve özellikle 1924’teki “milli”
cumhuriyetlerin
kurulmas›ndan sonra,
Sovyet yaz›n›nda “Orta
Asya” tabiri kullan›l›r oldu.
Üstelik Kazakistan bunun
d›fl›nda tutuldu. Birçok
Bat›l› yazar da bunu
benimsedi. Ancak, Türkler ve
baz› Bat›l› yazarlar Orta
Asya denildi¤inde, Bat›
Türkistan (Özbekistan,
Kazakistan, Türkmenistan,
K›rg›zistan ve Tacikistan
Cumhuriyetlerinin kaplad›¤›
alan), Do¤u Türkistan
(Çin’deki Uygur Özerk
Cumhuriyeti), Afganistan’›n
kuzeyi ve ‹ran’›n Horasan
bölgesini kastetmektedirler.
Kültürel ve tarihî ba¤lar
sebebiyle Tatar-Baflkurt
bölgesini ve Azerbaycan’› da
bu tan›ma dâhil edenler
vard›r. Orta Asya, kültür ve
tarih aç›s›ndan bir Türk-Fars
uygarl›k alan›d›r. Co¤rafi
bak›mdan kuzeyi bozk›rlarla
kapl›d›r; güney taraf› ise
çöller ve bozk›rlar› da
içermekle birlikte, daha
ziyade yerleflik alanlardan
oluflmaktad›r.
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belirlendi. Türkistan’da 1917 sonunda Hokand merkezli özerk bir cumhuriyet ilan
edildi. Baflkurdistan’da Zeki Velidi önderli¤inde bir Baflkurt Cumhuriyeti, Kazakis-
tan’da ise Alafl-Orda Hükûmeti kuruldu. Bu giriflimler bir süre sonra Bolflevik güç-
leri taraf›ndan da¤›t›ld›lar. 

Türkistanl›lar›n gözünde iflgalci konuma düflmek istemeyen Lenin, daha yumu-
flak bir siyaset izlemeye karar verdi. Nisan 1918’de Moskova’n›n direktifiyle Türkis-
tan Özerk Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin baflkenti Taflkent’ti ve Rus-
ya Federal Sovyet Cumhuriyeti’ne ba¤l›yd›. “Türkistan” ad›yla kurulmufl ilk cumhu-
riyet olan bu ülke 1924 Ekim ay›na kadar devam etti. Sovyet rejimi bu tarihten son-
ra Türkistan fikrini yok etmek için u¤raflt›.

Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti, bütün Türkistan’› de¤il, Kazakistan’›n güneyi, Özbe-
kistan’›n kuzeyi ve bugünkü K›rg›zistan ve Türkmenistan topraklar›n› kaps›yordu. 

Buhara ve Hive Hanl›klar› Bolflevik Devrimi’nden sonra bir süre varl›¤›n› de-
vam ettirdi. Hive Ceditçileri XIX. yüzy›l›n sonundan beri hanl›kta etkiliydiler. Nis-
peten ileri görüfllü olan Hive hanlar› Ceditçilerin faaliyetlerine engel olmad›lar.
1919’da Yomut Türkmen kabilesinin reisi Cüneyt Han, Hive han›n› tahttan indire-
rek yerine Abdullah Han’› geçirdi. Cüneyt Han ile tamam› Özbeklerden oluflan Hi-
veli Ceditçiler aras›nda çekiflmeler yafland›. 

1920’de K›z›l Ordu birlikleri Hive’yi iflgal etti. Hanl›k sistemi kald›r›larak yerine
Harezm Halk Cumhuriyeti kuruldu. Hükümet üyeleri Genç Hivelilerden (Ceditçi-
lerden) olufluyordu. Sovyet Rusya, Harezm’in ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›. Ancak, bir ta-
raftan da buradaki Sovyet temsilcili¤i vas›tas›yla Komünist bir örgütlenme olufltur-
maya çal›flt›; bunda da baflar›l› oldu. 1921’de Komünist grubun yard›m›yla devlet
baflkan› ve di¤er Ceditçiler tutukland›. Böylece Harezm Cumhuriyeti Komünistle-
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Harita 10.1

1920-24 y›llar› aras›nda
Türkistan’›n idari yap›s›.
Haritada K›rg›zistan
olarak gösterilen yer
asl›nda Kazakistan’d›r.
XX. yüzy›l›n bafl› Rus
kaynaklar›nda Kazaklar
“K›rg›z” olarak geçmekte,
K›rg›zlar ise “Kara
K›rg›z” olarak
bilinmekteydi. Haritada
“Türkistan Ö.S.S.C.”
olarak görülen bölge,
1917 Devrimi’nden sonra
Türkistan Genel
Valili¤i’nin yerine
kuruldu. 1920’de ise
Buhara ve Hive
Hanl›klar› ortadan
kald›r›larak yerlerine
Buhara Halk
Cumhuriyeti ve Harezm
Halk Cumhuriyeti
kuruldu.

1924’ten sonra Stalin’in
talimat›yla Orta Asya
cumhuriyetleri yeniden
flekillendirildi. Üç
cumhuriyet (Türkistan Özerk
Cumhuriyeti, Buhara ve
Harezm Halk Cumhuriyetleri)
ortadan kald›r›ld›. Bölge
etnik temellere göre yeniden
düzenlenerek Özbekistan ve
Türkmenistan
Cumhuriyetleri ile
Özbekistan’a ba¤l›
Tacikistan Özerk
Cumhuriyeti kuruldu. Bunun
yan›nda, Rusya’ya ba¤l›
K›rg›zistan (asl›nda
Kazakistan) ve Kara-
K›rg›zistan Özerk
Cumhuriyetleri ile
Karakalpakistan Özerk
Bölgesi yarat›ld›. 



rin denetimine geçti. 1924’te ise Sovyet Rusya, Harezm Halk Cumhuriyeti’ne son
verdi. Harezm topraklar›n›n büyük bir k›sm› Özbekistan’a, geri kalan› Türkmenis-
tan’a ba¤land›.

Buhara’n›n kaderi de Hive’nin durumuna benzer bir seyir takip etti. 1920 y›l›
Eylül ay›nda K›z›l Ordu birlikleri Buhara Hanl›¤›’n› iflgal etti. Emir ülkeyi terk edip
Afganistan’a s›¤›nd›. Öteden beri Emire karfl› mücadele eden Buhara Ceditçileri, bu
durumdan yararlanarak Buhara’da milli bir cumhuriyet kurmak için harekete geç-
tiler. Sovyetlerle iflbirli¤i yaparak Buhara Halk Cumhuriyeti’ni kurdular. 4 Mart
1921’de Sovyet Rusya ile bir antlaflma yap›ld›. Buna göre Sovyetler Buhara’n›n ye-
ni statüsünü tan›d› ve ba¤›ms›zl›¤›n› onaylad›; Buhara Cumhuriyeti para basma
hakk›na sahip olacak, ancak askeri güç Ruslar›n elinde olacakt›. Buhara Cumhuri-
yeti’nin ilk yapt›¤› ifllerden biri Farsça yerine Özbekçeyi resmi dil olarak kabul et-
mek oldu. Ülkenin do¤u k›sm›nda bulunan Basmac› unsurlar Afganistan’daki Emir
Alim Han’›n talimatlar› do¤rultusunda yeni cumhuriyete karfl› cephe ald›lar. Cedit-
çiler, kendilerine yak›n gördükleri Basmac› liderlerle görüflerek onlar› milli amaç-
lar› konusunda ikna etmeye ve yeni cumhuriyete destek sa¤lamaya çal›flt›lar. Bir
taraftan da Bolflevik bask›s› karfl›s›nda belli bir özerkli¤i korumak için u¤raflt›lar.
Ancak, cumhuriyet giderek Ruslar›n denetimine girdi ve 1924 y›l›nda da¤›t›ld›; Bu-
hara Halk Cumhuriyeti’nin topraklar› yeni kurulan Özbekistan, Türkmenistan ve
Tacikistan cumhuriyetleri aras›nda paylaflt›r›ld›. 

1929 y›l›na kadar Özbekistan’a ba¤l› özerk bir cumhuriyet olan Tacikistan, bu
tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsüne yükseltildi. 1936’da cumhuriyetlere
son flekli verildi: Karakalpakistan Özbekistan’a ba¤land›. Kazakistan ve K›rg›zistan
“özerk” statüden “cumhuriyet” statüsüne yükseltildi. Bir zaman Kazakistan’a bafl-
kentlik de yapm›fl olan Orenburg, Kazakistan’dan al›narak Rusya Federasyonu’na
aktar›ld›. Böylece Orta Asya’n›n bölümlenmesi Sovyet dönemindeki son halini al-
m›fl oldu.
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Resim 10.1

Buhara Halk
Cumhuriyeti’nin önceki ve
sonraki bayra¤›. 1920-22
y›llar›nda kullan›lan önceki
bayra¤›n üzerinde Arap
harfleri ve yeflil-k›rm›z›
zemin üzerinde sar› ay-y›ld›z
vard›. Üzerinde Rus harfleri
ve y›ld›z›n içinde orak çekiç
bulunan bayrak ise
Cumhuriyetin iyice
Bolfleviklerin denetimine
geçmesinden sonra (1923)
kabul edilen bayrakt›r. 

Kaynak: T. Kocao¤lu,
Türkistan’da Yenilik
Hareketleri ve ‹htilaller,
Haarlem, 2001.



Türkmenistan s›kl›kla Türkistan’la kar›flt›r›lmaktad›r. Türkmenistan, Türkistan co¤rafya-
s›ndaki cumhuriyetlerden biridir. Çok yap›lan yanl›fllardan biri de Tacikistan’›n Türk cum-
huriyetlerinden zannedilmesidir. Tacikler, Türk halklar›yla uzun süre çok yak›n kültürü
ve tarihi paylaflm›fl olmakla beraber, ‹ranî bir dil olan Tacikçe konuflmakta ve kendilerini
Türk halklar›ndan farkl› görmektedirler.

Sovyetler Birli¤i’nin ‹dil-Ural’da, Kafkasya’da ve Türkistan’da yay›lma siyaseti, Komünist
‹htilâl ve Türk halklar› hakk›ndaki ayr›nt›l› bilgiyi Türkler ansiklopedisinin (Ankara,
2002) XVIII. cildinin ilgili bölümünde (s. 741-905) bulabilirsiniz.

Sovyetlere Karfl› Direnifl: Basmac›l›k Hareketi
Türkistan’da Sovyet K›z›l Ordu’sunun
sald›r›lar› ve Bolflevikler taraf›ndan da-
yat›lan reformlar “Basmac›l›k” olarak bi-
linen bir isyan hareketinin ortaya ç›k-
mas›na sebep oldu. “Basmac›” tabiri,
bask›n yapan, eflk›ya anlam›nda olup
Ruslar taraf›ndan olumsuz anlamda kul-
lan›lm›fl, fakat daha sonra yayg›nl›k ka-
zanarak zamanla harekete sempati du-
yanlar aras›nda da benimsenmifltir. Ta-
cik, Özbek, Türkmen ve K›rg›z grupla-
r›ndan taraftar toplayan bu ayaklanma,
4 fiubat 1918’de Rus K›z›l Ordu’sunun
Hokand’› üç gün kuflatt›ktan sonra, fle-
hir surlar›ndan içeri girerek çok say›da
insan› öldürmesi üzerine flehrin ileri ge-
lenlerinin kaçmas›yla bafllad›. Sovyetle-
rin Hive ve Buhara’y› ilhak etmesinden
sonra, orada da Basmac›l›k bafllad›. Sov-
yet hâkimiyeti Taflkent flehri ile s›n›r-
land›; köyler ve kasabalar isyanc›lara
sempati duyuyordu. 

fiehirli ayd›nlar (Ceditçiler) önceleri
“Basmac›” hareketine pek yanaflam›yor-
lard›; çünkü o vakitlerde Basmac› ku-
mandanlar› (Korbafl›lar), Buhara Emi-
ri’nin ve onun destekçisi olan eskilik
taraftar› uleman›n nüfuzu alt›ndayd›lar.
1921’de Emir’in Afganistan’a kaçmas›y-
la bu durum de¤iflmeye bafllad›; Basmac› hareketinin önderli¤ini elde etmek için
ayd›nlar›n giriflimleri artt› ve giderek Basmac›l›k milli bir hareket niteli¤i kazand›.
‹syanc› Özbek, Kazak ve Türkmen köylüsüyle flehirli genç ayd›nlar aras›nda uyum
hâli ortaya ç›kt›. 

Basmac›l›k, modern savafl yöntemlerinden haberi olmayan Türkistanl› köylüle-
rin bildikleri eski usûl çetecilikten ibaretti; eflgüdüm ve merkezi kumandadan yok-
sundu. Küçük gruplar aras›ndaki düflmanl›klar, taraf de¤ifltirmeler, zaman zaman
Bolfleviklerle iflbirli¤i gibi durumlar hareketi zay›flat›yordu. Basmac› liderler aras›n-
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Resim 10.2

Özbek Basmac›
(1919). Sol
kolundaki ay-y›ld›z
dikkati
çekmektedir. 

Kaynak:
http://dic.academic.
ru/dic.nsf/ruwiki/1
06418



da çok cesur, iyi ahlak sahibi, iyi e¤itim alm›fl, etrafta ne olup bitti¤ini araflt›ran
kimseler oldu¤u gibi, flahsi ç›karlar›n› önde tutan, bozgun dönemlerinde Bolflevik-
lerle anlaflan, zay›f flahsiyetli kimseler de vard›. Basmac›lar› birço¤u Özbeklerin de-
¤iflik kabilelerine (Nayman, Lakay, Türk, Ça¤atay) mensuptu. Tacik, Türkmen ve
Karakalpak afliretlerine mensup olanlar da vard›.

1921 y›l›nda, Kafkasya ve Moskova’da bir tak›m görüflmelerden sonra Türkis-
tan’a gelen Enver Pafla, Basmac› hareketini modern bir flekilde örgütlemeye çal›fl-
t›. Co¤rafi bak›mdan engebeli olan Do¤u Buhara taraflar›nda mücadele verdi. Fey-
zâbâd, Külâb, Belcuvân m›nt›kalar› Enver Pafla’n›n karargâh› oldu. Enver Pafla,
Sovyet hükûmetine bir nota göndererek K›z›l Ordu’nun ülkeyi terk etmesini istedi.
1921 y›l› sonunda Buhara Cumhurbaflkan› olan Osman Hoca K›z›l Ordu’yu ülke-
den ç›karma girifliminde bulunduysa da, ifllerin yolunda gitmemesi yüzünden Af-
ganistan’a s›¤›nmak zorunda kald›. Bundan bir y›l kadar sonra Enver Pafla Belcu-
vân’da Rus güçleri taraf›ndan flehit edildi. 

Pafla’n›n ölümü Basmac›lar aras›nda büyük bir üzüntü ve flaflk›nl›k yaratt› ise
de, hareket devam etti. Hac› Sami Bey’in önderli¤inde Basmac›lar yeniden örgüt-
lediler. Hac› Sami Bey K›z›l Ordu’ya karfl› iki y›l kadar mücadele ettikten sonra Af-
ganistan’a s›¤›nd›. 

Sovyet rejimi isyan› bast›rabilmek için bir tak›m geçici tavizler verdi. 1922’de
vak›f mallar›n› iade etti. fier’î mahkemelerin tekrar yürürlü¤e girmesine, Kur’an
okullar›n›n yeniden aç›lmas›na izin verdi. Böylelikle Basmac›lara olan halk deste-
¤ini zay›flatt›. Bu tedbirlerin etkisi sonucunda direnifl daha çok da¤l›k bölgelerle s›-
n›rl› kald›. Basmac›l›¤›n zay›flamas›yla birlikte bölgede Sovyetlefltirme program›
uyguland›. Vak›f mallar› azalt›ld›, fier’î mahkemeler kapat›ld›. 1927’de bafllat›lan
kolektiflefltirme ile birlikte Basmac›l›k yeniden güç kazand›ysa da, bu durum uzun
sürmedi. Sovyetler art›k ilk y›llarda oldu¤u gibi Türkistanl›lar› vaatlerle oyalamaya
gerek görmüyordu. Camiler ve Kur’an okullar› tamamen kapat›ld›, din adamlar› tu-
tukland›. 1931’de Tacikistan’daki direnifl k›r›ld› ve hareketin liderlerinden Lakay
‹brahim yakaland›. 

Türkistan’da Bolflevik hâkimiyetinin kurulmas›ndan beri Türkmen isyan› de-
vam etmekteydi. Türkmenlerin Yomut kabilesi reisi Cüneyd Han, yönetimindeki
Basmac›larla 1924’te Hive’yi ele geçirdi ve 1927’ye kadar mücadele etti. Bu y›l›n
Eylül ay›nda Sovyet hükümetiyle bar›fl yaparak silahlar›n› teslim etti. Sovyet hükü-
meti Cüneyd Han’›n kabilesi ve silah arkadafllar› aras›na ayr›l›k sokmaya ve tahrik-
lerde bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Cüneyd Han çöllere kaçarak Ahmed
Bek ve fialtay Bat›r çetelerine kat›ld›. Bundan sonra Türkmen isyan› ciddi bir flekil
ald›. 

Cüneyd Han’›n çeteleri Türkmenistan’›n Taflavuz vilayetinde faaliyetlere giriflti-
ler. Taflavuz bölgesi topraklar›n›n sular› Özbekistan’a ba¤l› Hive taraflar›ndan geli-
yordu. Hanl›k yönetimi zaman›nda Türkmenlerle Özbeklerin çat›flmalar› hep bu su
meselesinden ortaya ç›k›yordu. Bolflevikler bu geleneksel çat›flmay› körüklediler
ve Özbeklerle Türkmenleri birbirine karfl› k›flk›rtt›lar. Bu yolla bir taflla iki kufl vur-
mak istiyorlard›. Bunlardan birincisi Cüneyd Han’› ortadan kald›rmakt›. ‹kincisi ise,
Taflavuz ve Köhne Ürgenç civar›ndaki Türkmenleri yok ederek buralara Rus göç-
menler yerlefltirmek için arazi haz›rlamakt›. Cüneyd Han çete savafl›n› 1929 y›l›na
kadar sürdürdü. Türkmenistan’daki direnifl de k›r›ld›ktan sonra, Sovyet yönetimine
karfl› ayaklanma son buldu.
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Basmac›l›k: Türkistan’da
Sovyet rejiminin
dayatmalar›na karfl›
1918’de bafllay›p 1930’lar›n
bafllar›na kadar devam eden
isyan ve direnifl hareketidir.
K›z›l Ordu’nun Hokand’da
çok say›da Türkistanl›y›
öldürmesi üzerine patlak
verdi. Sovyetlerin Hive ve
Buhara’y› ilhak etmesinden
sonra oralarda da
Basmac›l›k bafllad›. 1921’de
Emir’in Buhara’y› terk
etmesinden sonra flehirli
ayd›nlar (Ceditçiler) de
Basmac›lara kat›ld›. Bu
s›ralarda harekete kat›lan
Enver Pafla, da¤›n›k ve çete
harbi fleklinde süren
mücadeleyi modern bir
flekilde örgütlemeye çal›flt›.
Onun flehit düflmesinden
sonra hareket biraz zay›flasa
da devam etti. Sovyet
rejiminin verdi¤i geçici
tavizler hareketi zay›flatt›.
Bundan sonra direnifl da¤l›k
kesimlerle s›n›rl› kald›. 



Sultan Galiyev ve Milli Komünistler
Sovyet rejiminin ilk on y›l›nda yerel
güç, daha önce Ceditçilerin saf›nda
olup Devrimden sonra Bolflevikler
saf›na geçen fakat geçmiflinden ta-
mamen kopmam›fl olan Tatar ko-
münistlerinin elindeydi. Tatar milli
komünizminin lideri ve en özgün
düflünürü Mir Said Sultan Galiyev
Komünist Partisi hiyerarflisinde en
üst düzeye yükselebilen Müslüman
temsilciydi. 

Sultan Galiyev ve arkadafllar›, sö-
mürge bask›s›na maruz kalmalar›
dolay›s›yla bütün Müslümanlar› ve
proleterleri bir millet olarak görü-
yor, ezilmifl halklar›n dinini temsil
eden ‹slam’a sald›rmay› do¤ru bul-
muyorlard›. Milli komünistler Mark-
sizm ve ‹slam’›n ilkelerinden baz›la-
r›n›n uyuflabilece¤ine dikkat çeki-
yorlard›; ‹slam’da kolektivizm, eflit-
çilik, çal›flkanl›k ve zekât gibi “ileri-
ci” bir vergi sisteminin oldu¤una iflaret ediyorlard›. Onlara göre Müslümanlar›n as›l
zaaf›, siyasi ve iktisadi gerilikten kaynaklan›yordu. Bu gerilik din karfl›t› propagan-
da ile de¤il, Müslümanlar› siyasi, iktisadi ve kültürel kurumlar›n liderli¤ine çek-
mekle afl›labilirdi. Müslüman kitleler kendilerine has özerk bir komünist hareket
içinde bir araya gelerek mücadele vermeliydi. Din karfl›t› propaganda ile u¤raflan-
lar›n özellikle H›ristiyan misyoner geçmifle sahip Ruslardan oluflmas› da Tatarlar›n
dikkatinden kaçm›yor, Çarl›k ve Bolflevik siyasetleri aras›ndaki paralelli¤i görüyor-
lard›.

Sultan Galiyev, 1923’te burjuva milliyetçisi olmakla suçland› ve tutukland›. Bu
ilk tutuklan›fl› ile 1928’deki tutuklan›p partiden ihraç edilifli aras›ndaki dönemde de
faaliyetlerini gizlice sürdüren Sultan Galiyev, yeni tezleriyle milliyetçi komünistle-
ri örgütlemeye devam etti. Orta ‹dil, Azerbaycan, Da¤›stan, Kuzey Kafkasya ve
Türkistan’› içine alan ba¤›ms›z bir Turan devletinin kurulmas›n› öngörüyordu. Bu-
nu kendi birli¤ine aç›k bir tehdit olarak gören Moskova, 10 y›l içinde Sultan Gali-
yev’i ve di¤er Tatar milli komünistlerini ortadan kald›rd›.

Sultan Galiev üzerine temel kitap, A. Bennigsen ve C. Lemercier-Quelquejay’nin Sultan Ga-
liyev ve Sovyetler Birli¤inde Milli Komünizm (Ankara, 1995) adl› eseridir.

Yerel ayd›nlar›n yok edilmesine 1923’te Kazak Alafl-Orda Partisi’nin üyelerinin
tasfiyesiyle devam edildi. Onlar Rus göçmenlerinin yerlefltirilmesine fliddetle mu-
halefet ediyor, Kazaklar›n elinden al›nan topraklar›n geri verilmesinde ›srar ediyor-
lard›. K›r›m Özerk Sovyet Cumhuriyeti’nin reisi olan Veli ‹brahimov ve arkadaflla-
r›, Komünizmi hakk›yla uygulamad›klar› gibi, Tatarlar›n ç›karlar›n› kollay›p gözet-
mekteydiler. Fakir ve topraks›z Tatarlara toprak da¤›tmas›, yurt d›fl›nda yaflayan
Tatar göçmenlerini K›r›m’a getirerek yerlefltirmesi ve Moskova’n›n göçmen yerlefl-
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Resim 10.2

Sultan Galiev
(1892-1940).
Onun bafl›n› çekti¤i
milli komünizm
hareketi, sadece
Rusya Türkleri ile
s›n›rl› kalmay›p
Üçüncü
Dünya’daki milli
kurtulufl
hareketlerinin
birço¤una da esin
kayna¤› oldu. 

Kaynak: A.
Bennigsen; S. E.
Wimbush, Muslim
National
Communism in the
Soviet Union,
Chicago, 1979.
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tirme yönündeki talimat›na karfl› direnmesi, Veli ‹brahimov’un sonunu haz›rlad›.
Veli ‹brahimov ve yard›mc›s› Baydarl› Mustafa burjuva milliyetçili¤i ve karfl› dev-
rimcilikle suçlanarak 1928 y›l› Ocak ay›nda tutukland›lar ve May›s ay›nda kurfluna
dizildiler. Onlarla ilgili görülen 3500 kifli bu k›y›mdan etkilendi; bunlardan baz›la-
r› idam edildi, baz›lar› hapse veya sürgüne gönderildi. Böylelikle, e¤itimlerini Dev-
rim öncesinde alm›fl olan Tatar ayd›nlar› tamamen tasfiye edilmifl oldu.

1937-38 y›llar›nda siyasi bask›lar had safhaya ulaflt›; birçok ayd›n geceleri evle-
rinden al›narak götürüldü; bunlardan birço¤unun âk›betinin ne oldu¤u çok sonra-
lar› anlafl›ld›. Özbekistan’da parti yöneticileri olan Feyzulla Hocaev, Ekmel ‹kra-
mov, tan›nm›fl yazarlardan Abdurrauf F›trat, Abdülhamit Süleyman Çolpan ve da-
ha birçok ayd›n tutukland›, kurfluna dizildi veya sürgün edildiler. Kazaklardan Ah-
met Baytursunov ve Turar R›sk›lov kayboldular. 

SOVYETLEfiT‹RME S‹YASET‹ 
Bolflevikler iktidara geldiklerinde, Kuzey Türkistan (Kazak bozk›rlar›) 200 senedir,
güney Türkistan ise 50-60 y›ld›r Rus (Çarl›k) idaresindeydi. Türkistan için as›l teh-
like Sovyet döneminde ortaya ç›kt›. Sovyetler Birli¤i ideolojik bir devletti ve bu
yüzden egemenli¤i alt›ndaki toplumu dönüfltürmek için radikal giriflimler bafllatt›.
Alfabe de¤ifliklikleri, Türk lehçeleri üzerinde yap›lan planlamalar, ulusal bölümle-
me siyaseti, Rus göçmenler yerlefltirilerek bölgenin toplumsal yap›s›n›n de¤ifltiril-
mesi gibi projeler büyük bir kararl›l›kla uyguland›. Geleneksel yap›y› de¤ifltirmek
için, dine karfl› yo¤un bir kampanya yürütüldü, kad›n›n toplum hayat›na kat›lmas›
sa¤land›, zoraki kolektiflefltirme uyguland›, e¤itim faaliyetlerine büyük önem veril-
di ve Rus dili yayg›nlaflt›r›ld›.

Sovyetlerin Milliyetler Politikas›
1924’te Milliyetler Komiseri olan Stalin’in talimat›yla Türkistan’daki mevcut cumhu-
riyetler ortadan kald›r›ld› ve etnik esasa dayal› yeni cumhuriyetler yarat›ld›. Sovyet-
lerin siyasetine göre, önce etnik milli kimlikler oluflturulacak, daha sonra bunlar
yeni Sovyet ‹nsan› kimli¤i (homo sovieticus) içinde eritilecekti. Amaç, küçük kabi-
le cumhuriyetleri oluflturmak suretiyle Türkistan birli¤i tehlikesini ortadan kald›r-
makt›. Bir kabile temsilcisinin di¤er kabileye ait bir yerde görülmesi, o kabilenin
istila politikas› ve emperyalizmi fleklinde gösterildi. Bu yüzden, Taflkent ve civar›n-
da yerleflmifl olan Kazak-K›rg›z ve Tatarlar›n büyük bir ço¤unlu¤u bu bölgeleri terk
etmek zorunda b›rak›ld›lar. 

Çarl›k yönetimi zaman›nda Kazak-K›rg›z, Özbek, Türkmen ve Taciklerin birbi-
riyle iliflkileri ‘di¤er millet’e olan münasebet gibi de¤ildi; flehirli ve köylü aras›nda-
ki farklar gibiydi. Bolfleviklerin ulus yaratma çabalar› sonunda Türkistan’da 6-7
millet ortaya ç›kt›. Eskiden milliyet çat›flmalar› yaln›z Ruslarla Türkistanl›lar aras›n-
da oluyordu; Bolfleviklerin uygulad›klar› siyaset sonunda Türk boylar› aras›nda da
gerginlikler ortaya ç›kmaya, birbirlerine karfl› nefret duygusu artmaya bafllad›.
(“Milletler Niza›”, s. 25).

Sovyet yönetimi da¤larda bulunan Tâcik unsurunu ovalara yerlefltirdi ve bunla-
r› pamuk ekme¤e mecbur etti. Ovalarda bulunan Özbeklerin elinde bulunan top-
rak ve su, pamuk ekmek flart›yla bunlara verildi. Güney Külâb ve Aral havzalar›na
ve di¤er pamukçuluk m›nt›kalar›na Müminâbâd, Garm ve Feyzâbâd taraflar›ndan
binlerce Tâcik göçmen yerlefltirildi. Do¤u Buhara “Tâcik milleti”ne ba¤land›. Bura-
da Bolfleviklerin uygulad›klar› siyaset Özbeklerle Tâcikler aras›na ayr›l›k ve düfl-
manl›k sokmak oldu.
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Veli ‹brahimov (18??-1928):
Fakir bir zanaatkâr›n o¤lu
olup, Tercüman gazetesinde
matbaa iflçili¤i yapt›.
Gasp›ral›’n›n yolunu takip
etti. 1917’den sonra Milli
F›rka’n›n sol kanad›n›n
önderiydi. K›r›m’da Beyaz
Rus güçlerinin iflgali
s›ras›nda Bolflevik
direniflinin
örgütleyicilerinden olan
‹brahimov, 1920’den sonra
K›r›m Özerk Sovyet
Cumhuriyeti’nin baflkan›
oldu. Tatar milli ç›karlar›n›
gözeten bir siyaset izledi.
Tatar milli okullar›, ilmî
enstitüleri, müzeleri,
kütüphaneleri ve
tiyatrolar›n› yeniden açt›.
K›r›m Tatar dili, tarihi ve
kültürü konusuna önem
verdi. Bütün bunlar Stalin’in
gözünden kaçmad›. 1928’de
milliyetçi sapma ile
suçlanarak tutukland› ve
kurfluna dizildi.

Türk Dilli Halklar: Rusçada
eski Sovyetler Birli¤i’nin
Türk kökenli halklar› için
“Türk dilli halklar” tabiri
kullan›lmaktad›r. Bu tabirin
siyasi bir misyon tafl›d›¤›
aç›kt›r; “Türk dilli halklar”
denilerek Türkler aras›ndaki
yak›nl›¤›n ortak bir dile
sahip olmaktan ileri
gitmedi¤i vurgulanmak
istenmektedir. 



Cumhuriyetlerin s›n›rlar› belirlenirken bunlar›n etnik yap›s› de¤il, Sovyetlerin
stratejik hesaplar› göz önüne al›nd›. S›n›rlar sanki ileride ortaya ç›kabilecek çat›fl-
malara zemin haz›rlamak üzere çizilmifl gibidir. Fergana vadisinde ve baflka yerler-
de s›n›rlar birbiri içine geçmekte, her bir cumhuriyet içinde di¤erine ait adac›klar
fleklinde bölgeler bulunmaktad›r. Ortaya ç›kacak çat›flmada baflvurulacak hakem
Moskova olacakt›r.

Kazakistan’a Rus Göçmenlerin Yerlefltirilmesi
Çarl›k döneminde bafllayan Rus göçmeni gönderme ifli, Sovyet döneminde büyük
bir h›z kazand›. 50 y›ll›k Çarl›k döneminde Özbek vilayetlerine toplam 250 bin ka-
dar Rus göçmeni sevk edilmifl iken, Sovyet yönetimi sadece 4 y›l içinde bu say›dan
daha fazla Rus göçmenini bölgeye yerlefltirdi. Türkistan bir sürgün yeri olarak gö-
rüldü¤ünden, suçlular buraya gönderiliyordu. Kazakistan’›n en verimli alanlar› Rus
göçmenler taraf›ndan iflgal ediliyor, Kazak-K›rg›zlar ise kum çöllerine kovuluyor-
du. Özellikle 1920’de Kazak-K›rg›z bölgesine çok say›da göçmen gönderildi. Dev-
rimin ilk günlerinden beri Rus komünistleri ile Kazak-K›rg›z komünistleri aras›nda
bu mesele üzerinde tart›flmalar vard›. Kazak-K›rg›zlar›n haklar›n› savunan yerli ko-
münistler Rus göçmenlere karfl› ç›k›yorlard›. 

Sovyet yönetimi 1928 y›l› bafl›nda “göç kanunlar›” ilan etti. Göçler Türkistanl›
ayd›nlar› son derece rahats›z ediyor ve endifleye sevk ediyordu. Göçe raz› olma-
yan Kazak komünistler “milliyetçi” ve “Alafl Ordac›” olmakla suçlan›yorlar, bunla-
r›n karfl›s›na Rus taraftarlar› ç›kar›l›yordu. Bütün bu göçler sonunda ülkenin nüfus
yap›s› de¤iflti; Kazaklar›n oran› azal›rken Ruslar›n say›s› artt›. 

Sovyetlerin ‹ktisat Siyaseti
‹ktisadi durum da Türkistanl›lar aleyhine de¤ifliyordu. Çarl›k yönetimi Türkistan’›n
yerli sermayesinin serbest bir flekilde geliflmesinin yollar›n› kapatt›ysa da, hiç ol-
mazsa yerli tacirlerin Rus mallar›n› satarak bir miktar sermaye toplanmalar›na im-
kân b›rakm›flt›. Bolflevikler, bu imkân› da onlar›n ellerinden ald›; yerli ticarethane-
lerin yerlerine Moskova kendi kooperatiflerini yerlefltirerek ticaretin kontrolünü
bütünüyle ele geçirdi. 

Moskova’n›n pamuk talebini karfl›layabilmek için, Özbekistan’›n tar›m alanlar›
pamuk ekimine hasredildi. Bunun sonucunda Türkistanl›lar ekmek ve bu¤day ko-
nusunda tamamen Rusya’ya ba¤›ml› hâle geldiler. Türkistanl›lar›n yetifltirece¤i pa-
mu¤a karfl›l›k olarak bu¤day› güya Rusya verecekti. Rusya bunu vermedi¤i takdir-
de 1918’deki gibi açl›k durumunun ortaya ç›kmas› ve milyonlarca insan›n ölmesi
kaç›n›lmazd›. Yerli sanayi ve bez dokuma iflleri durdu¤undan, Türkistanl›lar, pa-
muk ekti¤i halde bundan elbise dikip giyemiyordu; bu konuda da Moskova fabri-
kalar›na ba¤›ml› hâle gelmifllerdi. Aral Gölü’nü besleyen nehirlerin sular›n›n afl›r›
kullan›lmas› sonucunda göl kurumaya bafllad› ve bu da büyük bir çevre felaketine
sebep oldu.

1918-19 y›llar›nda Bolflevikler köylerde kolhoz (kolektif çiftlik) usulünü yay-
g›nlaflt›rmaya çal›flt›lar; özel ve küçük çiftliklere karfl› mücadele bafllatt›lar. Kolek-
tiflefltirme uygulamas› 1921’de açl›k felaketine yol açt›. Bunun üzerine Bolflevikler
bu siyasetten geçici olarak vazgeçtiler. Ülke iktisadi bak›mdan toparlan›ncaya ka-
dar kapitalist iflletmelerin, özel çiftliklerin devam›na izin verdiler. Hükûmet kol-
hozlara büyük miktarda yard›m etme¤e devam etti. Buna ra¤men y›ldan y›la kol-
hozlar da¤›lmakta, özel çiftlikler ise geliflmekteydi. 
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Kolhoz: Rusçada kolektif
çiftlik anlam›na
gelmektedir. Kolhozlar
Sovyetler Birli¤i zaman›nda
tar›m ve hayvanc›l›kla
u¤raflan birliklerdi. Kolhozlar
2000’li y›llara kadar devam
etmifltir. Ayr›ca, devlet eliyle
iflletilen sovhozlar (devlet
çiftlikleri) da vard›.



1928’de bu geçici döneme son verildi; özel çiftlikler zorla kolektif hâle getiril-
di. Devletin hayvanlara el koymaya kalk›flmas› üzerine, göçebelerin ço¤u hayvan-
lar›n› devlete teslim etmektense kesmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda ortaya ç›-
kan açl›k y›llar›nda Kazakistan’da 1 milyondan fazla insan yaflam›n› yitirdi; Kazak-
lar›n bir k›sm› Çin’deki Do¤u Türkistan bölgesine göçmek zorunda kald›. 

Din Karfl›tl›¤› ve Ateizm
Din konusunda Sovyet idaresinin henüz zay›f oldu¤u ilk dönemde yerel Müslü-
manlar›n deste¤ini kazanmak için geçici baz› tavizler verildi. 1923 y›l›nda toplanan
Komünist Partisi Kongresi’nde, din karfl›t› propagandaya dair ilkeler kabul edilerek
kararnameye ba¤land›. Bu tür propagandalar, parti teflkilatlar› rehberli¤inde, okul-
lar ve okuma evlerinde yap›lacakt›. Bunlar yap›l›rken inançlar›n ve dinî duygular›-
n›n tahkir edilmemesi özellikle vurguland›. 

1924 y›l›nda din üzerindeki kontrolü s›k›laflt›rmak amac›yla baz› zorluklar ç›ka-
r›ld›. Camileri kullanmak için yirmi kiflinin bir araya gelip bir mukavele imzalama-
s› gerekiyordu. Bolflevikler camilerden vergi al›yorlard›. Buralar› s›radan birer tica-
rethane olarak kabul ediyor, “oralarda bir tak›m kimseler bir araya geliyor, isterse
manevî olsun bir ç›kar sa¤lamak için çal›fl›yorlar, o halde devlete vergi vermeleri
gerekir” diyorlard›. 

1925 y›l›ndan itibaren Sovyetler bütün dinlere karfl› sistemli bir kampanya bafl-
latt›. Bu kampanyada, din insanlar›n dünyay› do¤ru olarak görmesini engelleyen
bir göz ba¤› olarak sunuldu. ‹slam dininin tüccar ve sermaye s›n›f›n›n dini oldu¤u-
nu iddia edildi. 1928’den sonra dine karfl› fliddetli bir faaliyete giriflildi; dinin tama-
men ortadan kald›r›lmas› için baflta Sovyet Güvenlik Örgütü (GPU) olmak üzere,
bütün devlet cihazlar› ve parti kurumlar› seferber edildi. Din adamlar› sistematik
bir flekilde takip edildi. 1929-30 y›llar›nda birçok din adam› Ural ve Sibirya bölge-
lerindeki toplama kamplar›na sürgüne gönderildi. Köy imamlar› kulaklar s›n›f›na
dâhil edildiler; topraklar›na ve mallar›na el konulup aileleriyle birlikte sürüldüler.
Allahs›zlar derneklerinin say›s› artt›. Medreseler din karfl›t› müzelere dönüfltürüldü,
camilerin say›s› h›zla azalt›ld›, vak›f mallar›na el konularak din adamlar› önemli bir
gelirden yoksun b›rak›ld›.

Sovyetlerin din siyaseti nas›l flekillendi? 

II. Dünya Savafl›’n›n bafllamas› üzerine Sovyetler, Müslümanlara karfl› yumufla-
ma siyaseti izlemeye bafllad›. 1941’de Ufa, Buynaksk (Da¤›stan’da), Bakü ve Tafl-
kent flehirlerinde dört ayr› Müftülük (Dinî ‹dare) kuruldu. Böylece hem Müslüman-
lar›n bir parça gönlünü almak, hem de din ifllerini devletin kontrolünde toplamak
amac› güdüldü; zira müftülükler hükûmet ve KGB taraf›ndan yönlendiriliyordu.

Kad›n› Dönüfltürme Siyaseti
Sovyetlerin öncelik verdi¤i çeflitli sosyal amaçlardan biri de kad›n›n aile bask›s›n-
dan kurtar›lmas› ve sosyal hayata aktif bir flekilde kat›lmas›yd›. Rejim, kad›n›n ifl
gücünden yararlanmak istiyor, bunun için onu geleneksel ba¤lardan koparmay›
amaçl›yordu. Bunun için, kad›n›n serbest bir hâle gelmesi gerekiyordu. Kad›n ev-
de kapal› kald›¤› müddetçe gelenekselli¤in sürdürücüsü olacak, yeni yetiflecek ne-
siller de bundan etkilenecekti. 

Kad›n› dönüfltürmek amac›yla bir dizi giriflimler yap›ld›. Evlilik yafl› on sekize
ç›kar›ld›, çok evlilik ve bafll›k paras› al›nmas› yasakland›. Özel kad›n birlikleri ku-
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rularak kad›nlar kolhozlarda çal›flt›r›lmaya baflland›. K›z çocuklar›n›n okutulmas›
zorunlu hâle getirildi. Di¤er yandan, büyük aileler parçalanarak akrabal›k ba¤lar›
zay›flat›lmaya çal›fl›ld›. Geleneksel ev tiplerinin tersine, pencereleri d›fla bakan bi-
nalar›n yap›lmas› teflvik edildi. Sadece kad›nlar›n kat›ld›¤› törenler yerine, erkekle-
rin de kat›ld›¤› karma törenler özendirildi. Kad›n›n üzerindeki yükü azaltmak için
krefller aç›ld›.

Özbek ve Tacikler aras›nda kökleflmifl, eski ‹ran kültür gelene¤i hâkimdi. Bu
kültür önceki yüzy›llardaki dinamizm ve üreticili¤ini kaybetmifl, donmufl ve köh-
neleflmifl ve taassup derecesinde bir muhafazakârl›k afl›lar hâle gelmiflti. Bu yüz-
den, kad›n› dönüfltürme giriflimleri Özbek ve Tacikler aras›nda büyük bir direnifl-
le karfl›laflt›. Mesela, k›z çocuklar›n›n okutulmas›na karfl› direnç gösteriyorlard›. Bu-
na karfl›l›k, göçebe gelenekten gelen Kazak ve K›rg›z kad›n› yeni geliflmelere da-
ha kolay uyum sa¤l›yordu. 

1927’de ateflli mitingler düzenlenerek kad›nlara çarflaflar›n› atma törenleri yap-
t›r›ld›; peçe y›rtma kampanyas› bafllat›ld›. Buhara muhafazakârl›¤›n›n merkezi olan
Kermine m›nt›kas›ndaki Kad›nlar Kolu’nun giriflimiyle yap›lan bir toplant›da ha-
n›mlar: “yaflas›n hür fiark›n hür kad›nlar›!” diye ba¤›rm›fllar ve peçelerini atm›fllar-
d›. Kad›n Hareketi teflkilat›n›n faaliyetleri sonucunda, 1927 y›l›nda bir ay içinde 60
bin kad›n peçelerini atm›flt›. Bu kampanyaya baz› tepkiler oldu; Do¤u Buhara’da
Lakay kasabas›nda Kad›n Hareketi derne¤inin faal üyelerinden baz›lar› öldürüldü. 

Sovyetlerin Dil Siyaseti
Sovyet rejimi, Türk topluluklar›n›n Arap alfabesinden Latine geçirilmesini çok
önemli görüyordu. Bu konu Komünist Partisi’nin Rusya Türklerine karfl› uygulad›-
¤› politikan›n merkezine oturdu. Lenin bizzat bu konuya önem verdi. Do¤uda ko-
münizmin yay›lmas›na engel olan eski medeniyetleri çökertmek için en önemli
arac›n alfabe siyaseti olaca¤›n› düflünüyordu. ‹ktisadi durumu bozuk olmas›na
ra¤men Sovyet devleti Latin projesine cömertçe para deste¤i veriyordu.

Sovyet rejimi Türk topluluklar› için Latin alfabesini tart›flmaya açt›¤›nda Rusya-
l› Türk ayd›nlar›n ço¤u bu giriflime karfl› ç›kt›lar. Komünist ideolojiyi benimseyen-
ler bile (mesela, Tatar Âlimcan ‹brahimov) böyle bir de¤iflikli¤in çok zararl› sonuç-
lara yol açaca¤›n› ileri sürdüler. Latin alfabesi karfl›tlar› Sovyetlerin ve proletarya-
n›n düflmanlar› olarak görülüyor, devrim-karfl›t› damgas› yiyordu. Sovyet rejimi La-
tincili¤i benimsetmek için baz› milliyetçi unsurlar› da yanlar›na çekerek, kongreler
düzenleyerek halk kilesini etkilemeye çal›flt›.

1926 y›l›ndan sonra Sovyet hükûmeti Latin politikas›n› daha sert bir flekilde uy-
gulamaya bafllad›. Sovyet ruhuyla yo¤rulmufl yeni edebiyat›n oluflturulabilmesi için
eski medeniyete ait edebi örneklerin yay›nlanmas›na son verilmesine, bunun yeri-
ne Tolstoy ve Maksim Gorki gibi Rus yazarlar›n eserlerinin tercüme edilerek Latin
harfleriyle bas›lmas›na karar verildi. 1928’de Türkistan dillerinin yaz›lmas›nda La-
tin alfabesi resmen kabul edildi. 

Bu s›rada Türkiye’nin de Latin alfabesini benimsemesi Sovyet liderlerini endi-
fleye sevk etti; Latin alfabesi sayesinde Türkler aras›nda ortak edebiyat geliflebilir,
Türkistanl›lar Sovyetlerden uzaklaflarak Türkiye’ye yaklaflabilirdi. Bu olas› tehlike
Sovyet politikac›lar›n›n ve dilcilerinin dikkatlerini Türkistan’›n edebi diline çevirdi.
Latin alfabesi, lehçeler aras›ndaki farklar› bâriz hâle getirmek için kullan›ld›. 

Sovyet rejimi, Türk topluluklar›n›n bir dil etraf›nda birleflme çabalar›n› devrim
karfl›tl›¤› olarak alg›l›yordu. Pan-Türkizm ve Pan-‹slamizm tehlikelerinin tamamen
bertaraf edilebilmesi için Ruslar›n kendi dillerini yaymalar›, küçük topluluklar› bu
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dile çekmeleri gerekiyordu. Proleter kültürünün geliflmesi de dil politikas›n›n ka-
rarl›l›kla uygulanmas›na ba¤l›yd›.

Yeni uluslar oluflturmak için, lehçeler aras›ndaki farkl›l›klar› artt›rma siyaseti iz-
lendi. Farkl›l›k yaratmak için, önce K›pçakçaya yak›n bir Özbek dili üzerinde çal›-
fl›ld›. Daha sonra Stalin’in emriyle Farsçan›n etkisindeki Taflkent lehçesi temel al›n-
d›. Çünkü bu lehçe, hem Türkmenistan ve Türkiye Türkçesine hem de Kazak ve
K›rg›z (K›pçak) lehçesine uzak bir modeldi. Ayn› zamanda, Farsçan›n etkisiyle ses
uyumunu kaybetmifl tek lehçeydi. 1937’de Özbek edebi dili bir daha de¤ifltirildi ve
ses uyumunu kaybetmifl lehçe benimsendi.

1939-40 y›llar›nda Sovyet hükûmeti Latin alfabesi yerine Kiril alfabesini getirdi.
Buna gerekçe olarak, ö¤rencilerin iki alfabe ö¤renmek zahmetinden kurtulacakla-
r› ileri sürüldü. Birbirine yak›n a¤›zlar farkl›laflt›r›lmaya çal›fl›ld› (Karakalpak ve Ka-
zak a¤›zlar› gibi). Sovyet dilbilimcileri Kirile geçerken Türk dillerine olabildi¤ince
farkl› alfabeler belirlemeye özen gösterdiler. Alfabe de¤iflikli¤inin bir ifllevi de ön-
ceki yaz›l› kaynaklara ulaflman›n engellemesiydi. Yeni nesiller sadece izin verilen
eski metinlere ulaflabiliyorlard›. Kiril alfabesinin kabulü ise Rusça kelimelerin ka-
bulünü kolaylaflt›rd›. Dil siyaseti, uluslar yaratma sürecinin de bir parças›yd›. Bu-
nun için yeni lehçelerin, alfabelerin ve Sovyet tarih yaz›m›n›n infla edilmesi gere-
kiyordu. 

Sovyetlerin dil siyaseti konusunda Elizabeth Bacon’›n Esir Orta Asya adl› eserinden (s.
201-213) yararland›k. Bu kitap, Sovyet döneminin yaratt›¤› kültür de¤iflimi konusunda te-
mel eserdir. 

Orta Asya’da Sovyet Tarih Yaz›c›l›¤›
Orta Asya’n›n modern anlamda tarih yaz›c›l›¤› Orta Asya’da de¤il, esas olarak Rus-
ya’da Rus oryantalistlerin çabalar› sayesinde ortaya ç›km›flt›r. Çarl›k Rusya’s›n›n so-
nunda ve Sovyetlerin ilk döneminde verdi¤i eserlerle Orta Asya tarihi araflt›rmala-
r›n›n temellerini atan bilim adam›, Alman as›ll› Rus tarihçisi V. V. Barthold’dur
(1869-1930). Ancak, Orta Asya’da modern tarihçili¤in geliflmesi as›l Sovyet döne-
minde oldu. 

1924’te Orta Asya s›n›rlar›n›n “milli” esaslara göre flekillendirilmesinden sonra
buna uygun olarak “milli” tarihler yaz›lmas› ihtiyac› ortaya ç›kt›. Yönetici elit mev-
cut siyasi s›n›rlar›n tarihî hakl›l›¤›n› ispat etmeye yönelen bir tarih yaz›m›n› teflvik
etti. Henüz yerel tarihçilerin yetiflmedi¤i bu dönemde bu görev Barthold’da yük-
lendi. Barthold, 1925-29 tarihleri aras›nda Tacik, K›rg›z ve Türkmen halklar›n›n ta-
rihi konusunda üç ayr› eser yazd›. Ancak, Barthold’un yazd›¤› eserlerin Mark-
sizm’le alakas› yoktu ve yeni yarat›lan etnik cumhuriyetlerin meflrulaflt›r›lmas›na
pek katk› sa¤lamad›. 

1937-38 y›llar›nda e¤itimlerini Çarl›k döneminde alm›fl ve milli duygulara sahip
yerel ayd›nlar tasfiye edildikten sonra, “proleter” e¤itim alan genç ayd›nlar nesli bu
görevi üstlendiler. Orta Asya tarihi Marksist ideolojik dogmaya uygun olarak yaz›l-
d›. Tarih yaz›m›, insanl›¤›n evrensel geliflmesinin (sosyo-ekonomik flekillenmenin)
aflamalar›, s›n›f mücadelesi, halk ayaklanmalar›, ilerici ve gerici güçler, ekonomik
iliflkilerin belirleyici rolü gibi konular üzerinde temellendirildi, tarihî olaylar bu
çerçevede aç›kland›. Rus iflgali, feodal bask›lardan bunalan geri kalm›fl Türkistanl›
halklar›n medenî bak›mdan ileri Rusya Devleti’ne gönüllü kat›l›mlar› fleklinde yo-
rumland›. ‹lginç bir flekilde, yerel ayd›nlar bu süreçte aktif bir rol ald›lar ve rejimin
taleplerine daha fazla ba¤l›l›k sergilediler.
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II. Dünya Savafl› y›llar›nda Sovyetler Birli¤i’nde tarih yaz›m›nda bir de¤iflikli¤e
gidildi ve halka vatanseverlik ruhu afl›lamak için geçmiflteki Rus kahramanlar› can-
land›r›ld›. Savafltan sonra bu e¤ilim Orta Asya tarihçilerine de yay›ld›. Her bir cum-
huriyette geçmiflten baz› flahsiyetler seçilerek yüceltildi. Türklere, Polonyal›lara ve-
ya Ruslar›n geleneksel düflman› olan baflka milletlere karfl› savaflm›fl olan kahra-
manlar tercih edildi. Osmanl›lara ve Alt›n Orda’ya karfl› savaflm›fl olan Timur bir
Özbek kahraman› olarak takdim edildi. Ali fiir Nevaî “en büyük Özbek flairi” ola-
rak yüceltildi. Özbek bask›s› yüzünden XVI. yüzy›l›n bafl›nda Türkistan’dan ayr›l-
mak zorunda kalan Babür, Özbek kahramanlar›ndan biri olarak sunuldu. Mevcut
s›n›rlar dâhilinde milli bir tarih yaratmak için tarihî olaylar›n sapt›r›lmas› gelene¤i
Sovyetlerin sonuna kadar devam etti.

Orta Asya’da “milli” tarihlerin yaz›lmas› hangi sâikler alt›nda ortaya ç›kt›? 

Stalin Sonras› Geliflmeler ve Sovyetlerin Çöküflü
Sovyet sisteminin belli bir istikrara kavuflmas› Hruflçev (1953-64) ve Brejnev (1964-
82) dönemlerinde oldu. Bu dönemdeki Orta Asya yöneticileri Hruflçev döneminde
yetiflmifl, Brejnev döneminde Parti içinde ilerlemifllerdi. Özbek Raflidov (1959-83),
Kazak Kunayev (1959-86), Türkmen Gapurov (1969-86) ve K›rg›z Usubayev (1961-
85) uzun süre iktidarda kald›lar. Yerel kadrolar›n tamam› Sovyet sistemine sad›k
olup Moskova’n›n talimatlar›na harfiyen uymaktayd›lar. 

Stalin’in 1953’te ölümünden sonra ortaya ç›kan iktidar mücadelesini Nikita
Hruflçev kazand›. Hruflçev, Sovyetler Birli¤i’nde Ruslara göre daha az imkâna sa-
hip olan di¤er milliyetlerin geliflmesine yard›mc› olunmas›n›n do¤al bir ödev oldu-
¤u inanc›ndayd›. Dolay›s›yla, onun milliyetler politikas› Stalin’in bask›c› politikala-
r›n› tersine çevirdi. Hruflçev, sürgüne gönderilen milliyetler konusunu cesaretle ele
ald› ve onlar›n ço¤unu aklad›. Birçok milliyetin sürgünden önceki yerlerine dön-
melerine izin verdi. Hruflçev zaman›nda kültürel aç›dan da bir rahatl›k bafllad›. Mil-
li kültürler ve yerel ayd›nlar geliflme f›rsat› buldu. Ancak, ekonomik sorunlar ülke-
yi sarmaya devam etti. 

Hruflçev, ziraat politikas›na a¤›rl›k verdi. Tah›l ekim alanlar›n›n geniflletilmesini
hedefledi. Kuzey Kafkasya, Bat› Sibirya ve Kazakistan’›n kuzeyinde bu ziraat poli-
tikas›n› uygulad›. Kazak parti liderli¤i bu fikirden hofllanmad›, çünkü cumhuriyet-
lerinde daha fazla Rus görmek istemiyorlard›. Bu yüzden Kazak parti liderli¤i tas-
fiye edildi. Hruflçev’in hâmisi oldu¤u Leonid Brejnev parti birinci sekreterli¤ine ge-
tirildi. Binlerce genç komünist ekin ekmek üzere Kazakistan’a akt›. 

1982’de Brejnev öldü¤ünde Sovyetler’deki ekonomik çöküfl art›k iyice kendini
hissettiren bir problem haline dönüfltü. Befl Y›ll›k Planlardaki hedeflerin gerisinde
kal›nd›¤› art›k gizlenemiyordu. Andropov (1982-1984) ve Çernenko (1984-1985)
dönemlerinde iç çekiflmeler, yolsuzluklar artt›, özgürlükler yeniden k›s›tlanmaya
bafllad›. Sovyetler Birli¤i’nin her taraf›nda kat› parti yöneticileriyle özgürlüklerin
geniflletilmesini savunan genç partililer aras›nda z›tlaflmalar ç›kt›. 

Bütün bu memnuniyetsizlikler ortam›nda yönetime geçen Gorbaçov (1985-
1991) perestroyka (yeniden yap›lanma) denilen siyasi ve iktisadi bir yeniden yap›-
lanma program›n› uygulamaya koydu. Buna ilave olarak, glasnost (aç›kl›k) politi-
kas› ile bas›na daha fazla ifade hürriyeti verdi. Bu reformlar, uzun zamand›r gizle-
nen devlet s›rlar›n›n ve Rus olmayan uluslarda milliyetçi duygular›n aç›¤a ç›kmas›-
na sebep oldu. Aral Gölü’nün sular›n›n çekilmesi facias›n›n Sovyetlerin pamuk
üretimi h›rs›ndan kaynakland›¤› gerçe¤i su yüzüne ç›kt›. Arap harflerinden Latin
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alfabesine, oradan Kiril harflerine geçifl ve Rusçan›n yayg›nlaflt›r›lmas› Büyük Rus
flovenizminin bir parças› olarak görüldü. Ekonomik s›k›nt›lar›n kendini gösterme-
siyle, Fergana vadisinde kar›fl›kl›klar ve etnik çat›flmalar bafl gösterdi (1989). 

1991 A¤ustosunda, Gorbaçov Sovyetler Birli¤i’nin cumhuriyetlerine daha genifl
özerklikler veren bir antlaflmay› imzalad›ktan iki gün sonra, ordudaki yafll› gene-
raller ile parti ve KGB’nin muhafazakâr kanad› bir darbe girifliminde bulundu. Rus-
ya Federasyonu’nun baflkan› Boris Yeltsin’in halk direniflini örgütlemesi sonucun-
da darbe baflar›s›zl›¤a u¤rat›ld›. Darbeci generaller tutukland› ve Gorbaçov yeni-
den ülkenin bafl›na geçti. Ancak, bundan sonra fiilî güç Yeltsin’e ve cumhuriyetle-
rin baflkanlar›na geçti. Yeltsin 23 A¤ustos 1991’de Komünist Partisi’ni yasaklad› ve
mal varl›¤›na el koydu. Bundan bir gün sonra Balt›k cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›-
¤›n› tan›d›. Ayn› gün Ukrayna ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. 21 Aral›kta, Minsk’te Ba¤›m-
s›z Devletler Toplulu¤u fleklinde yeni bir örgütlenmeye gidildi ama art›k SSCB
benzeri bir birlik söz konusu de¤ildi. 30 A¤ustos 1991’de Azerbaycan, 31 A¤ustos-
ta K›rg›zistan, 1 Eylülde Özbekistan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.

Rusya Federasyonu’na ba¤l› Tataristan’da oldukça erken bir tarihte milliyetçi ta-
lepler h›z kazand›. 30 A¤ustos 1990’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Yüksek
fiûras› ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti ve daha genifl bir özerklik talebiyle “Tataristan Cum-
huriyeti” ad›n› ald›. Moskova’n›n bütün karfl› ç›kmalar›na ra¤men, 21 Mart 1992’de
Tataristan parlamentosu ba¤›ms›zl›k konusunda referanduma gitti. Oylamaya kat›-
lanlar›n yüzde 61.4’ü ba¤›ms›zl›k ve Rusya Federasyonu ile eflit düzeyde iliflki ku-
rulmas› yönünde oy kulland›. 

Milli derneklerin yürüttü¤ü faaliyetler, egemenli¤in al›nmas›nda büyük rol oy-
nad›. Fakat Tataristan’›n iktidar çevreleri (nomenklatura) milli süreçteki inisiyatifi
sahiplendi. Rusya, bunal›ml› geçen 1991 ve 92 y›llar›nda istemeyerek tan›mak zo-
runda kald›¤› daha genifl haklar› tekrar almak ve Rusya Federasyonu’nu üniter bir
devlete dönüfltürmek için sistemli bir bask› politikas› yürüttü. Rusya Anayasa Mah-
kemesi, 2000 y›l›nda milli cumhuriyetlerin egemen statülerini ortadan kald›rmay›
öngören bir karar ald›. Tataristan 1999’da Latin harflerine geçmeyi kabul eden bir
karar ald› ise de, Rusya bu giriflimi sürüncemede b›rakt›. 

BA⁄IMSIZ TÜRK CUMHUR‹YETLER‹ VE SOVYET
M‹RASI

Kültür De¤iflmeleri
Buraya kadar, Sovyet döneminde toplumu dönüfltürme çabalar›ndan bahsettik.
fiimdi de, bu çabalar›n›n ne derece etkili oldu¤una, eskiye göre nelerin de¤iflip ne-
lerin devam etti¤ine bakal›m. 75 y›l öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda Orta Asya halkla-
r›n›n bu süre içinde önemli bir kültür de¤iflimi yaflad›klar› bir gerçektir. Özbek,
Türkmen, K›rg›z ve Kazak kelimeleri Devrim öncesinde de mevcut olmakla birlik-
te bugünkü anlamda de¤ildi. Bugün art›k her bir topluluk bir di¤erini ayr› bir mil-
let gibi görmektedirler. Yeni etnik kimliklerin oluflmas› ve lehçeler aras›ndaki fark-
l›l›klar›n sistemlefltirilmesi siyaseti önemli ölçüde baflar›l› olmufltur. Sovyetlerin ilk
zamanlar›nda birer kabile olan unsurlar, Sovyet kuramc›lar›n›n ve etnograflar›n›n da
gayretleri sonucunda art›k kendilerine ait etnik bir kültür ve edebi dillere sahiptiler.
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Sovyet döneminde e¤itim alan›nda eskisiyle k›yaslanamayacak derecede gelifl-
meler gerçekleflti. Okullaflma ve okur-yazar oran› çok yüksektir. Okul öncesi e¤i-
tim de son derece yayg›nd›r. Kütüphane ve kitap say›s› oldukça fazlad›r. Ancak,
Sovyet dönemindeki devlet deste¤i olmad›¤›ndan, yeni bas›lan kitaplarda içerik ve
bask› yönünden önemli bir gerileme görülmektedir.

Eski Sovyet co¤rafyas›n›n di¤er yerlerinde oldu¤u gibi, Orta Asya’da da kültür
hayat› son derece zengindir. Resim, müzik, tiyatro, bale ve di¤er sanat türlerinde
Orta Asya kökenli çok önemli flahsiyetler yetiflmifltir. Halk›n az›msanmayacak bir
k›sm› bu sanatlardan zevk almakta ve sosyal etkinliklere kat›lmaktad›r. Üniversite-
lerde ve di¤er kurumlarda özel günler ve (ö¤retim üyelerinin baflar›lar›n› ödüllen-
diren) kutlamalar oldukça fazlad›r; bunlar sosyal hayata bir canl›l›k ve anlam ka-
zand›rmaktad›r. 

Orta Asya’da kad›nlar, Çarl›k dönemiyle k›yaslanamayacak derecede hak ve
imkânlara sahip oldular. Kad›nlar›n e¤itimine önem verildi. Sovyet yönetiminin
teflvikiyle 1930’lu y›llarda kad›nlar›n mecliste ve partide temsil edilmeleri önemli
ölçüde artt›. Ama Moskova’n›n kampanyas› ve bask›s› gevfledikçe Müslüman ka-
d›nlar›n temsil oran› düfltü; Müslüman kad›nlar Avrupal› (Rus, Ukraynal›) kad›nlar-
dan daha düflük düzeyde görevler ald›lar. Her fleye ra¤men, Özbekistan’da ve di-
¤er cumhuriyetlerde kad›nlar hayat›n içinde yer almakta ve önemli görevlerde bu-
lunmaktad›rlar. Kad›nlar, Ortado¤u’daki toplumlarla k›yasland›¤›nda çok daha gü-
venli ve serbest bir konuma sahiptirler.

Ba¤›ms›zl›ktan sonra Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan Latin alfabesine
geçmifltir. Özbekistan’daki geçifl tedrici olarak yap›lmaktad›r. Sovyet dilbilimcileri
alfabeleri düzenlerken Türk lehçeleri aras›nda ortakl›k olmamas› için özel bir çaba
göstermifllerdi. Ba¤›ms›zl›ktan sonra belirlenen Latin alfabeleri sanki bu yaklafl›m›
sürdürmüfl gibidir. Özbekistan’da yeni alfabe belirlenirken Türkiye’deki de¤il, ‹n-
gilizce alfabeye yak›n harfler kabul edilmifltir; Özbekçedeki “fl” harfi “sh” ile, “ç”
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Harita 10.2

Ba¤›ms›z ve Özerk Türk
Cumhuriyetleri. 30 A¤ustos
1991’de Azerbaycan, 31
A¤ustosta K›rg›zistan, 1
Eylülde Özbekistan
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
Kazakistan ise Aral›k
ay›nda ba¤›ms›z oldu.
Rusya’ya ba¤l› özerk bir
cumhuriyet olan Tataristan,
daha genifl özerklik, hatta
belli bir düzeyde
ba¤›ms›zl›k için 1992’de
referanduma gitti. Rusya
istemeyerek de olsa baz›
talep ve haklar› tan›mak
zorunda kald›. Ancak,
Rusya giderek kendisini
toparlad› ve istemeyerek
verdi¤i haklar› geçersiz
k›lan uygulamalara gitti.

Kaynak: B. Hayit, Türkistan
Devletlerinin Millî
Mücadeleleri Tarihi,
Ankara, 2004.

Çarl›k Rusya’s› Türkistan’›
ele geçirdikten sonra bura
halk›n› dönüfltürme
konusunda fazla istekli
olmad›; klasik sömürge
rejimi gibi davrand›. Sorun
ç›kmad›¤› sürece yerli halkla
muhatap olmad›. Ülkenin
ham maddelerini al›p
ifllenmifl ürünleri Türkistan’a
sürdü. Sovyet rejimi ise
ideolojik bir devletti ve
toplumu bafltan aya¤a
dönüfltürmeyi amaçlad›.
Türkistan ad›n› ortadan
kald›rarak bunun yerine
yapay etnik bölümleme
siyaseti izledi. Kad›n›n
iflgücünden faydalanmak ve
geleneksel yap›s›ndan
koparmak için köklü bir
giriflim bafllatt›. Bir taraftan
farkl›laflt›r›lm›fl yerel diller
gelifltirilirken, di¤er yandan
Rus dili bilim, sanat ve
yönetim dili olarak dayat›ld›.
Alfabe de¤ifliklikleri, yeni
tarih yaz›m› ve dini ortadan
kald›rma giriflimleriyle
Sovyet rejimi önemli bir
toplumsal dönüfltürme
projesini gerçeklefltirdi.



harfi ise “ch” ile yaz›lmaktad›r. Türkmen alfabesinde ise “›” yerine “y” harfi benim-
senmifltir.

Rusça, özellikle baflkentlerde ve flehir merkezlerinde yayg›nd›r. Zaten Ruslar›n
en çok bulunduklar› yerler de buralard›r. 1970’li y›llarda Rusça bilmek çok önem-
liydi. Daha sonraki dönemde buna karfl› bir tepki geliflmifl olsa da, Rusça her za-
man prestijli bir dil olmufltur. De¤iflik etnik gruplar aras›ndaki iletiflim dili hâlâ Rus-
çad›r. Yerel diller daha ziyade k›rsal kesimlerde yayg›nd›r. Özellikle ilim ve kültür
alanlar›nda Rusça bilmeden bir fley yapmak imkâns›z gibiydi; bu durum bugün de
önemli ölçüde geçerlidir. Rusça, hâlâ klasik eserlere ulaflman›n ve dünya kültürü
ile ba¤ kurman›n bir arac›d›r. 

Sovyetlerin toplumu dönüfltürme projesi ne ölçüde baflar›l› oldu? 

Devam Eden Al›flkanl›klar 
Çar zaman›nda milli sermayeye dayal› milli bir bas›n mevcuttu. Sovyet döneminde
ise sadece devlete ba¤l› bir bas›n vard›. Bu bas›n›n masraflar›, kâ¤›d›, mürekkebi,
boyas› tamamen Moskova taraf›ndan sa¤lan›yordu. Dolay›s›yla, yaln›zca Moskova
için ve Moskova’n›n emriyle yaz›lan fleyler bas›labiliyordu. Ba¤›ms›zl›ktan sonra
bu durum pek fazla de¤iflmedi. Gazete ve dergi say›s› nüfusla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
oldukça az olup haftada befl gün, baz›lar› sadece 2 gün yay›nlanmaktad›r; gazete-
lerin tiraj› oldukça düflüktür; sayfa düzeni, haber verifl tarz›, unvanlar›n say›lmas›
Sovyet dönemini and›rmaktad›r. 

Televizyonlar›n ço¤u devlet kanal›d›r ve Sovyet dönemindeki gibi resmî aç›l›fl-
lar ve kültür-sanat programlar›yla doludur. Haberlerde olumsuz hiçbir fley geçme-
mekte, her fley tozpembe gösterilmektedir. Sadece sevilmeyen ülkeler hakk›ndaki
haberler olumsuzdur; do¤al afetler, ekonomik krizler, halktaki huzursuzluklar hep
bu ülkelerde olmaktad›r. Halk›n önemli bir kesimi haber için Rusya televizyonlar›-
n› izlemektedir. Kendisini daha h›zl› bir flekilde dönüfltüren Rusya bas›n›n›n haber-
leri daha inand›r›c› bulunmaktad›r.
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Resim 10.4

Sovyet döneminin
ilk y›llar›na kad›n
özgürlü¤ünü
simgeleyen
resimlerden biri.
Sa¤da, gençlerin
üstündeki eski
yaz›da “Yefller
Uyuflmas› [Gençlik
Örgütü]” yaz›s›
görülmektedir. 

Kaynak: A.
Bennigsen; S. E.
Wimbush, Muslim
National
Communism in the
Soviet Union,
Chicago, 1975.
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Bugün Orta Asya’da geleneksel hayat tarz› ve aile yap›s› önemli ölçüde devam
etmektedir. Geleneksel ev mimarisi tamamen kaybolmam›flt›r. Taflkent’in baz› ma-
hallelerinde Özbek tarz› evler bulunmaktad›r; tek katl›, içe dönük ve kare fleklin-
de olan bu evlerin odalar› avluya bakmakta ve ortas›nda çay içilip sohbet edilen
bir çardak bulunmaktad›r. Bu tip evlerde büyük aileler oturmaktad›r. Ne kadar
modernleflmifl olursa olsun, Özbek gelini kaynanas›na itaat etmek durumundad›r.
Özbekistan’daki “gelin selam›” denilen törensel uygulama bunun sembolik bir
göstergesidir. Gelin, e¤ilerek kaynanay› selamlar. Bu ayn› zamanda kaynanan›n
otoritesine boyun e¤ece¤inin bir d›fla vurumudur. Bu tür ailelerde ev hizmetlerinin
önemli bir k›sm› gelinin üzerindedir. Her ne kadar Sovyet rejimi erkek egemenli-
¤ini k›rma çabas› gösterdiyse de, erkeklerin ailedeki rolünde pek de¤ifliklik olma-
m›fla benzemektedir. 

Sovyet döneminde farkl› etnik gruplar aras›ndaki karma evlilikler özendirilmifl-
ti. Bunun etkisiyle az›msanmayacak say›da karma evlilikler olmufltu. Komünist
partisinde yükselmek ve iyi bir makama yerleflebilmek için Rus efli olmak önemli
bir avantaj sa¤l›yordu. Bugün evlilikler büyük ölçüde ayn› etnik gruptan ve dinden
insanlar aras›nda olmaktad›r. Kendi milliyetleri d›fl›nda evlenme e¤ilimi sadece Rus
kad›nlar›nda vard›r.

Üniversitelerde teknik ve itibarl› bölümlerde okuyan ö¤rencilerin önemli bir
k›sm› Ruslardan veya Ruslaflm›fl ailelerin çocuklar›ndan oluflmaktad›r. Mesela,
2000’li y›llarda Kazakistan’daki Ahmed Yesevi Üniversitesi’nde s›n›flar “Rus grubu”
ve “Kazak grubu” fleklinde ayr›lmaktayd›. Rus grubunda okuyanlar, Ruslar ve di-
¤er etnik gruplar ile Ruslaflm›fl Kazaklardan oluflmaktayd›. Tarih ve edebiyat bö-
lümlerinde okuyanlar genellikle k›rsal kesimden gelen Kazak gençleriydi. Son y›l-
larda Rusça ö¤retiminde büyük bir düflüfl vard›r. Bu durum, bir taraftan yerellefl-
meyi güçlendirirken, bir taraftan da dünya kültüründen habersiz nesiller yetiflmesi
endiflesini do¤urmaktad›r.

Ba¤›ms›zl›ktan sonra yaz›lan tarih ders kitaplar›nda metot olarak Sovyet tarihçi-
li¤i sürmekte, olaylar mevcut siyasi atmosfere uygun bir flekilde yorumlanmakta-
d›r. Bununla beraber, kitaplar›n içeri¤inde önemli say›labilecek de¤ifliklikler görül-
mektedir. Rus iflgali ve Stalin döneminde yap›lan zulümler dikkatli (Ruslar› rahat-
s›z etmeyecek) bir flekilde elefltirilirken Ceditçilerin katk›lar›na önemli bir yer ay-
r›lmaktad›r. Sovyet tarih kitab›nda ‹ngiliz ajan› olarak sunulan Enver Pafla, yeni Öz-
bek tarih kitaplar›nda Buhara topra¤›ndan K›z›l Ordu’nun ç›kar›lmas› ve ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmas› için çal›flan Basmac› önderlerden biri olarak takdim edil-
mekte, bu u¤urda flehit düfltü¤ü belirtilmektedir. 

Sovyet dönemi s›ras›nda toplumu dönüfltürme çabalar› konusundaki analizleri Oliver
Roy’un Yeni Orta Asya (‹stanbul, 2000) adl› kitab›nda (s. 87-128) bulabilirsiniz.
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Orta Asya Türkleri ile olan ortak ve farkl› nokta-

lar› belirlemek.

Orta Asya Türkleri hakk›nda bildiklerimiz yeter-
siz oldu¤u kadar, bir o kadar da yan›lg›larla do-
ludur. Yaln›zca akrabal›k duygusuyla yap›lan yo-
rumlar ve uygulamalar Türk kökenli topluluklar-
la olan iliflkilerimizin gerçekçi zemine oturmas›-
n› geciktirmekte ve yanl›fl anlamalara sebep ol-
maktad›r. Orta Asya halklar›n›n 75 y›l boyunca
güç kullan›larak tâbi tutulduklar› asimilasyon gör-
mezden gelinemez; Bu süre içinde Türkistanl›lar
Ruslarla baz› ortak al›flkanl›klar edindiler; Rusça-
y› bilim dili olarak benimsediler ve ilmi eserleri-
ni bu dilde yazd›lar. Dil bak›m›ndan Türk toplu-
luklar› içinde bize en yak›n olanlar Türkmen, da-
ha sonra Özbeklerdir. Kazaklar›, K›rg›zlar›, Kara-
kalpaklar› ve Orta ‹dil sahas›nda yaflayan Bafl-
kurtlar› ve Tatarlar›n› anlamak daha fazla çaba
gerektirir. Türk halklar›n›n her biri kendilerine
ait yaz›l› edebiyat gelifltirmifl olup farkl› milliyet
bilinçlerine sahiptirler. Özbek, Kazak, Türkmen
ve K›rg›z adlar›n› milli kimlik olarak benimse-
mifllerdir. “Türk” kelimesi onlar için Türkiye
Türklerini ifade etmektedir. Bununla beraber Tür-
kiye Türkleriyle olan soy akrabal›¤›n›n da bilin-
cindedirler.

Sovyetlerin ilk döneminde Türk bölgelerindeki ge-

liflmeleri tan›mlamak.

Sovyetlerin ulus yaratma faaliyetinin ilk uygula-
mas›, ‹dil-Ural’da oldu. Sovyetler, 1919’da Bafl-
kurdistan, 1920’de ise Tataristan Özerk Cumhuri-
yetlerini oluflturmak suretiyle ilk bölünmeyi ger-
çeklefltirdi. Sovyetler, 1924’ten sonra Türkistan
fikrini yok etmek için u¤raflt›. Türkistan, Buhara
ve Hive Cumhuriyetlerinin yerine Özbekistan ve
Türkmenistan Cumhuriyetleri, Tacikistan, K›rg›-
zistan (Kazakistan) ve Kara-K›rg›zistan Özerk
Cumhuriyetleri ile Karakalpakistan Özerk Bölge-
si yarat›ld›. Bolflevikler taraf›ndan dayat›lan re-
formlar sebebiyle ortaya ç›kan Basmac› isyan› on
y›ldan fazla bir süre devam etti. Sovyet rejimi ge-
çici tavizler vererek Basmac›lara olan halk deste-
¤ini zay›flatabildi. 1925’ten itibaren, bölgede Sov-
yetlefltirme program› uyguland›. Vak›f mallar›
azalt›ld›, fler’î mahkemeler kapat›ld›, kolektiflefl-
tirme uyguland›. Sovyet rejiminin ilk on y›l›nda

yerel gücü elinde bulunduran milli komünistler
Stalin döneminde burjuva milliyetçisi olmakla
suçlanarak tutukland›lar; birço¤u kurfluna dizildi
veya sürgün edildi.

Sovyet döneminde Türk topluluklar›n› dönüfltür-

me projesini aç›klamak.

Sovyet rejimi ülkede yaflayan Türk topluluklar›n›
dönüfltürmek amac›yla etkili ve sistemli bir siya-
set izledi. 1924’ten sonra “etnik” temele dayanan
cumhuriyetler oluflturuldu. 1928-39 y›llar› aras›n-
da Türk topluluklar› Arap alfabesinden Latin al-
fabesine, 1939’dan sonra ise Kiril alfabesine ge-
çirildiler. Rus göçmeni gönderme ifli, Sovyet dö-
neminde h›z kazand›. Sovyetlerin pamuk ihtiya-
c›n› karfl›lamak üzere, Özbekistan topraklar› ne-
redeyse tamamen pamuk ekimine hasredildi. Ko-
lektiflefltirme uygulamas› sonucunda ortaya ç›-
kan açl›k y›llar›nda Kazakistan’da 1 milyondan
fazla insan yaflam›n› yitirdi. Dine karfl› yürütülen
kampanya sonunda medreseler kapat›ld›, cami-
lerin say›s› h›zla azalt›ld›, vak›f mallar›na el ko-
nuldu. Sovyetler, kad›n› dönüfltürme konusunda
da radikal giriflimlerde bulundu. 

Türk Cumhuriyetlerindeki Sovyet miras›n›n izle-

rini tan›mlamak.

75 y›l boyunca devam eden Sovyetlefltirme siya-
seti Türk halklar› üzerinde derin tesirler b›rak-
m›flt›r. Yeni etnik kimliklerin oluflmas›nda ve ay-
n› dil ailesinden gelen lehçeler aras›ndaki farkl›-
l›klar›n sistemlefltirilmesi siyaseti önemli ölçüde
baflar›l› olmufltur. Sovyetlerin ilk zamanlar›nda
birer kabile olan unsurlar, art›k kendilerine ait
etnik bir kültür ve edebi dillere sahiptirler. E¤i-
tim alan›nda eskisiyle k›yaslanamayacak derece-
de geliflmeler yaflanm›flt›r; okullaflma oran› çok
yüksektir. Ba¤›ms›zl›ktan sonra Azerbaycan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan Latin alfabesine geç-
mifltir. Bas›n alan›ndaki geliflmeler ise oldukça
s›n›rl›d›r; gazete haberlerinin verilifl tarz›, içeri¤i
ve sansür uygulamas› Sovyet dönemini and›r-
maktad›r. Televizyonlar›n ço¤u devlet kanal›d›r
ve Sovyet dönemindeki gibi programlar resmî
aç›l›fllar›n ve sadece olumlu haberlerin verilme-
sinden ibarettir. Rusça, bir kültür ve iletiflim dili
olarak etkinli¤ini belli düzeyde sürdürmektedir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Orta Asya Türklerini farkl›-
laflt›ran unsurlardan biri de¤ildir?

a. Sovyetlerin ayr›flt›rma siyaseti
b. Türkiye’nin olumsuz olarak tan›t›lmas›
c. Türkiye Türkleriyle olan soy akrabal›¤›n›n bilin-

cinde olmalar›
d. Farkl› milliyet bilinçleri edinmeleri
e. Sovyet döneminde tâbi tutulduklar› asimilasyon

2. Afla¤›daki Türk topluluklar›ndan hangisi K›pçak leh-
çesi grubundand›r?

a. Özbekler
b. Kazaklar
c. Uygurlar
d. Gagauzlar
e. Türkmenler

3. Sovyetlerin modern uluslar yaratma projesinin ilk
uygulamas› afla¤›dakilerden hangisinde olmufltur?

a. ‹dil-Ural bölgesinde
b. Kafkasya’da
c. K›r›m’da
d. Türkistan’da
e. Azerbaycan’da

4. Afla¤›dakilerden hangisi Basmac›l›¤› zay›flatan se-
beplerden biri de¤ildir?

a. Modern bir flekilde örgütlenmesi
b. Efl güdüm ve merkezi kumandadan yoksun ol-

mas›
c. Üyelerinden baz›lar›n›n taraf de¤ifltirmesi
d. Eski usul çetecilik metoduyla hareket edilmesi
e. Basmac›lar›n kendi aralar›ndaki düflmanl›klar

5. Sovyetlerin Türk halklar›na yönelik milliyetler siya-
setinin as›l hedefi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Orta Asya’daki küçük kabileleri birlefltirerek da-
ha büyükçe uluslar oluflturmak

b. Türkistan birli¤i tehlikesini ortadan kald›rmak
c. Türk boylar›n›n güçlü bir flekilde yükselmelerini

sa¤lamak
d. Sovyet ideolojisini Orta Asya’da yerlefltirmek
e. Halklar aras›nda birlikte yaflama becerisini gelifl-

tirmek

6. Sovyetlerin dil politikas› afla¤›dakilerden hangisi ile
en iyi ifade edilmektedir?

a. Lehçelefltirme yoluyla ayr›flt›rma
b. Komünist ideolojiyi benimsetme
c. Yerel dillerin gelifltirilmesi
d. Devrim öncesi kültürle ba¤ kurma 
e. Halk›n e¤itim seviyesini yükseltme

7. II. Dünya Savafl› sonras›nda Orta Asya’da ortaya ç›-
kan tarih yaz›c›l›¤› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangi-
si do¤rudur?

a. Geleneksel tarih yaz›c›l›¤›na dönüldü.
b. Elefltirel bir tarihçilik yayg›nlaflt›.
c. Yerelli¤i elefltiren bir tarih yaz›c›l›¤› geliflti.
d. Kaynaklara dayanan bir tarihçilik anlay›fl› hâkim

oldu.
e. Tarihteki baz› flahsiyetler seçilerek yüceltildi.

8. Afla¤›dakilerden hangisi Sovyetlerin milliyet siyaseti-
nin bir sonucu de¤ildir?

a. Ayn› dil ailesinden gelen topluluklar›n dilleri ay-
r›flt›r›lm›flt›r.

b. Her bir topluluk di¤erini ayr› bir millet olarak
görmektedir.

c. Yeni etnik kimlikler oluflmufltur.
d. Yeni edebi diller geliflmifltir.
e. Dildeki Rusça kelimeler tasfiye edilmifltir.

9. Sovyet döneminde Rus dilinin konumu hakk›nda
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Rusça yerel diller karfl›s›nda tutunamad›.
b. Rusça özellikle flehir merkezlerinde yayg›nl›k

kazand›.
c. Etnik gruplar aras›ndaki iletiflim dili Rusçayd›.
d. Rusça prestijli bir konumdayd›.
e. Rusça tart›flmas›z bir bilim dili olarak benimsendi.

10. Sovyet sonras› geleneksel hayat tarz› hakk›nda afla-
¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Geleneksel hayat tamamen ortadan kayboldu.
b. Geleneksel ev mimarisi tamamen kaybolmad›.
c. Aile içinde eski tarz hayattan eser kalmad›.
d. Erkeklerin aile içindeki rolü tamamen de¤iflti.
e. Yeni nesil kad›nlar›n aile ba¤lar› ortadan kalkt›.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye ve Orta Asya” k›s-
m›n› yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye ve Orta Asya” k›s-
m›n› yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bolflevik Yönetiminin ‹lk
Y›llar›” k›sm›n› yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sovyetlere Karfl› Direnifl”
k›sm›n› yeniden gözden geçiriniz. 

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sovyetlerin Milliyetler Po-
litikas›” k›sm›n› yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sovyetlerin Dil Siyaseti”
k›sm›n› yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Orta Asya’da Sovyet Tarih
Yaz›c›l›¤›” k›sm›n› yeniden gözden geçiriniz. 

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ba¤›ms›z Türk Cumhuri-
yetleri ve Sovyet Miras›” k›sm›n› yeniden göz-
den geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ba¤›ms›z Türk Cumhuri-
yetleri ve Sovyet Miras›” k›sm›n› yeniden göz-
den geçiriniz. 

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ba¤›ms›z Türk Cumhuri-
yetleri ve Sovyet Miras›” k›sm›n› yeniden göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde 1

“Türk dilli halklar” tabiri, Türk topluluklar aras›ndaki
ortakl›¤›n yaln›zca dil ortakl›¤›ndan ibaret oldu¤unu
ima etmektedir. Dolay›s›yla bu topluluklar aras›nda ta-
rihî ve kültürel ortakl›klar› göz ard› etme e¤ilimini yan-
s›tmaktad›r. 

S›ra Sizde 2 

Sovyet rejimi ilk zamanlar dine karfl› nispeten hoflgörü-
lü davrand›. Nihaî hedef dinin ortadan kald›r›lmas› ol-
makla beraber, rejimin henüz güçlenmedi¤i bu dönem-
de halk› ürkütmemek için tedbirli hareket edildi. 1925
y›l›ndan itibaren bütün dinlere karfl› sistemli bir kam-
panya yürütüldü. Din adamlar› takip edildi, sürgüne
gönderildi: Camilerin say›s› önemli ölçüde azalt›ld›, va-
k›f mallar›na el konuldu. Di¤er taraftan bütün kurum-
larda din karfl›t› propaganda yap›larak yeni nesillerin
dinden uzak yetifltirilmesi için çal›fl›ld›.

S›ra Sizde 3

Sovyet rejimi tarihin yeniden yaz›lmas›n› istiyordu. Ye-
ni oluflturulan yapay cumhuriyetlere tarihsel meflruiyet
zemini oluflturmak gerekiyordu. Bunun için tarihçiler
seferber edildi; mevcut s›n›rlar esas al›nmak suretiyle
tarih yeniden yorumland›. Yeni oluflan tarih yaz›c›l›¤›n-
da Ruslar›n Orta Asya’daki rolleri olumlu olarak yans›-
t›ld›. Her cumhuriyet için tarihteki baz› flahsiyetler seçi-
lerek yüceltildi.

S›ra Sizde 4

Yeni uluslar ve edebi diller yaratma siyaseti önemli öl-
çüde baflar›l› oldu. Sovyet öncesinde Kazak, K›rg›z, Öz-
bek ve Türkmen kelimeleri vard› ama bunlar daha ziya-
de köylü-flehirli ve kabile yap›s› gibi sosyal farkl›l›klar›
ifade ediyordu. Sovyet rejimi bu kimliklerin ayr› bir mil-
let gibi alg›lanmas›n› yayg›nlaflt›rd›. Kad›n›n ifl gücün-
den faydalanmak isteyen ve onu geleneksel yap›dan
koparmak isteyen rejim belki de en büyük baflar›y› bu
alanda elde etti. ‹deolojik amaçla yap›lm›fl olsa da, e¤i-
timin yayg›nlaflmas› Türkistanl›lar›n da faydas›na oldu.
fiehir düzenlemesi ve sanat alanlar›nda da gerçek an-
lamda modernleflme Sovyet döneminde oldu. Kültürel
anlamda Ruslaflma olduysa da, geleneksel kimlikler de
dönüflüme u¤rayarak varl›¤›n› sürdürdü. 
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