KAPGAN KAGAN (692-7 ~~6)
Yrd. Doç. Dr. AHMET TA~A~IL
692 y~l~nda Gök-Türk devleti taht~ na oturan Kapgan Kagan, II. GökTürk devletinin kurucusu Kutlug (ilteri~)'un ölümünden sonra hükümdar
olmu~tur. Üzerine devrald~~~~ h~zla büyümekte olan devleti a~abeyi gibi,
onun b~ rakt~~~~yerden ba~layarak, her yönden geli~ tirmeye devam etmi~tir.
552 y~l~ nda kurulan I. Gök-Türk devleti 582'de Do~u ve Bat~~ olmak
üzere iki k~sma ayr~lm~~t~. 630 y~l~ nda her iki devlet de Çin hakimiyetine
girdi. Yakla~~ k elli y~l Çin nüfuzunda ya~ad~ ktan sonra Kutlug ve yard~mc~s~~ Tonyukuk liderli~inde ba~layan istiklal hareketi, k~ sa bir süre içerisinde ba~ar~ya ula~t~~ (682). Kutlug, kagan olarak tahtta kald~~~~on y~l zarf~nda yeni tesis edilen devleti güçlendirmeye, Çin esaretindeki Türk boylann~~
kurtarmaya, da~~n~k Türk boylar~n~~ bir araya getirmeye çal~~t~ . Zaferlerle
dolu olan kaganl~~~~692'de ölümüyle son buldu. Kendi o~ullann~n ya~~~
küçük oldu~u için yerine Çin kaynaklannda ad~ndan korkuyla bahsedilecek olan karde~i Kapgan geçti.
Kapgan'~ n hükümdarl~~~~iki yüzy~ l süren Gök-Türk devleti tarihi içinde 24 y~l gibi uzun say~labilecek bir kaganl~k süresini te~kil etmektedir.
Faaliyetlerinin ölümünden 18-20 y~ l sonra dikilecek Orhun Yaz~tlar'~n gayet aç~k ~ekilde anlat~lm~~~olmas~, onun döneminin ~öhretini Türk tarihi
aç~s~ndan daha da artm~~t~ r. Bu devre ait bütün tarihi kaynaklara bak~ld~~~nda ortaya ç~ kan gerçek ~udur: Kapgan en çok zafer kazanan, Çin'i en
fazla korkutan, o devirde ya~ayan bütün Türk topluluklann~n hepsini hemen hemen idaresi alt~ na alan, devletini ça~~n~ n en kuvvetlisi yapan kagand~r. Bu da incelemeye çal~~t~~~ m~z Kapgan devrinde Gök-Türk devletinin önemini göstermektedir.
Fatih anlam~ na gelen "Kapgan" onun unvan~d~r '. Ayr~ca Tonyukuk'a
»ait yaz~tlarda Bögü olarak da zikredilmi~tir2. Çin kaynaklannda ise Moch'o (Be~-çor) olarak zikredilmi~tir.
' Kapgan kelimesinin anlam~~ve tarihi geli~imi için bkz. D. Sinor, "Qapgan", journal
of Royal Asiatic Society, 1954, S. 174-184; G. Clauson. "A note on Qapgan", journal of Royal
Asiatic Society, 1956, s. 73-77; A. Donuk, Eski Türk Devletlerinde Idarl-Askeri Unvan ve Terimler, Istanbul 1988, S. 28-29.
2 Donuk, ayn~~eser, s. 72.
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~ slam öncesi Türk tarihi için çok önemli Türkçe kaynak olmas~~ sebebiyle, Orhun Yaz~ dan ile u~ra~an bir çok Türkolog kitabelerde önemli yer
tutan Kapgan Kagan devri olaylar~n~~ incelemi~lerdir 3.
Di~er taraftan bu devirle ilgili baz~~ Çin kaynaklar~~ Almancaya 4, yine
iki önemli eser Türkçeye tercüme edilmi~tir'. Ayr~ca Kapgan Kagan devrinde Gök-Türk-Çin münasebetleri, elçilik raporlar) ve Kapgan'~n biyograf~sine dayan~larak, taraf~m~zdan incelemeye çal~~~lm~~t~ r 6. Burada Kapgan
Kagan devrini anlatan bütün tarihI kaynaklara ba~vurarak, 24 y~l (692716) süresince Gök Türk devletinin durumunu incelenmeyi kendimize gaye edindikten sonra, Orhun Yaz~tlan'na ba~l~~ ara~t~rmalar~ n çok fazla oldu~unu göz önüne alarak, yo~unlu~umuzu Çin kaynaklar~ na kayd~rd~ k.
Fakat, Orhun Yaz~ dan ile onlardan faydalanm~~~ara~t~nc~lann eserleriyle
mukayese etmeyi de ihmal etmedik. Zaten olaylarda geçen Çince isimlerinin tam Türkçeleri'nin yaz~ tlarda bulunmas~~ ara~t~r~c~lar~~ bunlara göz atmaya mecbur etmektedir.
Kapgan hakk~ nda en çok ve tefferruatl~~ bilgi veren kaynaklar Çin y~ lklan
"CTS 194A" ve HTS 21 5A'da 7 kay~tl~~ bulunan kendi biyografileril~
dir. Bu arada Gök-Türk ülkesine gelmi~~olan Çinli elçilerin raporlar~ ndan
olu~an elçi biyografileri de epey ayd~nlat~c~~ malumat ihtiva etmektedir.
~ mparatorlar bölümü (Pen-chi)'nde ise k~sa da olsa kronolojik bilgi vard~ r.
TFYK ve TCTC8'de ise CTS ile HTS'de olmayan baz~~ olaylardan da
bahsedilmektedir.
Istanbul 1984, S. 1°8-116; ayn~~
3 Bu konuda bkz. I. Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü;
mlf., "ölümünün 1250. Y~ l Dönümünde Bilge Kagan", Belleten, 196, 1985; A.V. Gabain,
"Kök-Türklerin Tarihine K~ sa Bir Bak~~", A.0. Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Dergisi, Il, 5,
1944; R. Giraud, L'Empire de Turc Celestes, Paris, 196o; S.G. Klya~ torny, "Sur le Colonies
Sogdiennes de la Haut Asie", Ural Altaische jahrbücher, XXXII/1-2, 1961, S. 95-97.
Liu-Mau-tsai, Die Chinesischen .1~~rachrhten zur Geschichte der Ost-Türlcen (Tu-kiuoe),

Wiesbaden 1958
Chang Jen-t'ang, Do~u Giiktürkleri, Taipei 1968.
A. Ta~a~~l, "Kapgan Kagan Devrinde Gök-Türk - Çin Münasebetleri", Türk Dünyas~~
s. 303-32 1.
Ara~t~ rmalar~~ Dergisi, say~~ 65, 1990,
941-945 y~llan aras~nda yaz~lan ve Eski T'ang Kitab~~ mânsina gelen Chiou T'ang
Shu'yu milletler aras~~ literatürde oldu~u gibi k~saca CTS ~eklinde gösterdik; 14345-1060 y~l~nda yaz~lan ve Yeni T'ang Kitab~~ rrinâs~na gelen Hsin T'ang Shu'yu da k~saca HTS olarak gösterdik.

Ts'e-fu-yiian-kueis K~saca TFTK olarak gösterdi~imiz bu eser, 1005-1013 y~llar~~ aras~nda meydana getirilmi~~ansiklopedik bir eserdir. Tsu-chih-t'ung-chien: K~ saca TCTC olarak
gösterdi~imiz bu eser 1o84 y~l~nda yaz~lm~~~kronolojik bir tarih kitab~d~r.
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Bu sebepten dolay~~ y~ll~klardaki Kapgan'~ n biyografisinden ba~ layarak,
Gök-Türk ülkesine gelmi~~olan Çinli devlet adamlar~ n~ n biyografilerini,
sonra imparatorlar bölümlerindeki bilgileri ve TCTC ile TFYK'daki ilgili
bahisleri ele al~ p, Orhun Yaz~ dan ile mukayese ederek incelemeye çal~~t~ k.
Gök-Türk devletinin yeniden tam istiklâlini kazanmas~~ 682 y~l~nda
gerçekle~ irken, devleti kuran Kutlug en yak~n yard~mc~s~~ Tonyukuk ile
birlikte aradan geçen on y~ l içerisinde devleti kuvvetli bir hale getirmi~lerdi. Bununla birlikte kaganl~~~ n her yönüyle geli~ ip, Orta Asya'y~~ tamamen
hakimiyeti alt~na almas~, zaman~n~n dünyas~~ içinde en kuvvetlilerinden biri
haline gelmesi, onun ölümünden sonra yerine geçecek olan Kapgan döneminde olacakt~ r.
692 y~l~ nda Kutlug'un ölümüyle bo~alan Gök-Türk kaganl~k tal~t~na
Kapgan geçti.Onun Çin y~ ll~klar~ nda mevcut biyografilerinde kaganl~~~~
zorla ele geçirdi~i kaydedilmi~tir 9. Orhun yaz~ tlar~ na göre ise durum farkl~d~r'''. Ya~~~küçük olan Bilge ve Kül Tegin'in yerine töreye uygun olarak
tahta geçti~i bildirilmektedir. Ayr~ ca di~er Çin kayna~~~TCTC'de Kapgan'~n zorla de~il, sadece kendisini kagan ilan etti~i bildirilmi~tir 11. GökTürk tarihi boyunca bir kaç defa hükümdar ölünce yerine mutlaka o~lunun de~il, siyasi iktidar gücüne sahip olan~ n ba~ka bir ifade ile kut'a malikin kagan oldu~u görülmektedir. Ya~lar~~ küçük olan Bilge ve Kül Tegin'in yerine Kapgan'~ n kagan olmas~~ son derece tabii kar~~lanmal~d~r.
Kapgan Kagan tahta oturduktan sonra, yukar~ da belirtti~imiz gibi
devleti her yönden geli~ tirme politikas~~ izlemeye ba~lad~. 693 y~l~ n~ n 12.
ay~nda Çin'in Ling eyaletine sald~r~ p, ya~malar yapt~ . Kendisine kar~~~koymaya çal~~an Çinli general Li To-tsu'yu yendi. Bu arada eline geçirdi~i
Çinli asker ve memurlar~ n ço~unu öldürdü '2. Gök-Türk ülkesinin do~u
CTS 194A, (s. 5168): "Kapgan (Mo'ch'o), Kutlug (Ku-tu-lu)'nun karde~idir. Kutlug
Öldü~ü zaman, onun o~lu henüz çok genç oldu~ u için Kapgan, zorla onun taht~ n~~ gasb etti
ve kendini kagan olarak ilan etti"; HTS 215A, S. 604.5:" Kapgan kendini kagan ilan etti.
Gök-Türk taht~ n~~ zorla ele geçirip senelerce tahtta
Kül Tegin Yaz~n (haz. M. Ergin), Orhun Ab~deleri, ~stanbul 1980, S. 22: "O töre
üzerine amcam kagan oturdu. Amcam kagan oturarak Türk milletini tanzim etti, besledi.
Fakiri zengin k~ld~, az~~ çok k~ld~~ (do~u ~~ 7. sat~ r)".
TCTC 205: 190; ayr~ca bkz. Chang Jen-t'ang, ayn~~eser, s. 145. Ancak TCTC' de
tarih hatal~~ olarak 694 y~l~~ ~eklinde kaydedilmi~tir.
12 Bu olay~ n kesin tarihi sadece HTS 4, S. 94.'de vard~ r. Kapgan'~ n biyografisinin bulundu~u CTS 194A ve HTS215A'da ise olay~ n daha fazla tafsilat~~ kay~tl~d~ r.
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bölümünde bu olaylar cereyan ederken, bat~~ taraf~nda Tibetli'ler ile
müttefik olarak Çin'e sald~ ran Gök-Türk A-shih-na-suei-tsu, Çin kumandan~~ Wang Hsiao-chie taraf~ ndan 694 y~ l~n~n 2. ay~nda ma~lup edildi. Di~er taraftan Suei-ye ~ehri kumandan~~ Han Ssu-chung, on bin ki~ilik ordusuyla Çin'e ak~ n yapan Ni-shu Erkin'i yendi ".
Kapgan idaresindeki Gök-Türk kuvvetlerinin Ling eyaletinin ele geçirip ya~ma etmeleri üzerine, Çin'deki T'ang hanedan~n~n imparatoriçesi
Wu, aslen Pai-ma manast~ r' rahibi olan Hsie Huai-i'yi 18 generalin üzerine ba~ kumandan tayin ederek, Gök-Türklere kar~~~sava~malar~n~~ emretti.
Bu generalin tayin oldu~u bölge konusunda Çin kaynaklannda ihtilâf vard~ r. Ling eyaletinin Shuo-fang yak~n~ nda olmas~~ sebebiyle HTS 215A
(s.6o4.5)'deki aç~klamay~~ daha do~ru buluyoruz ". Di~er kaynaklarda verilen isimleri ise, bölgenin de~i~ik garnizon adlar~~ ~eklinde izah etmenin daha do~ru olaca~~~kanaatindeyiz. 6494 y~l~n~n 2. ay~nda vuku bulan bu tayinden sonra, ayn~~ y~l~n üçüncü ay~ nda harekete geçen Hsie Huai-i, ç~kt~~~~
seferde Gök-Türk süvarilerinin sadece bir k~sm~yla kar~~la~t~. Her halde sava~maya cesaret edememi~~olmal~d~r ki; esas kuvvetlere rastlayamad~~~~bahanesiyle geri döndü 15 . öte taraftan HTS 2I5A'daki Kapgan'~ n biyografisinden Çinliler'in, bu s~ rada Gök-Türkler'e kar~~~çok uzun bir savunma
hatt~~meydana getirdikleri anla~~lmaktad~r u>.
Bu harekâttan bir netice alamayan T'ang hanedan~ n~n imparatoriçesi,
ayn~~ y~ l Wang Hsiao-chie'yi "Shuo-fang bölgesi harekat ordusu ba~~kumandan~ " tayin etti. Bu kumandan~ n görevi Gök-Türkler'e kar~~~savunma
haz~rl~klar~~ yapt~ rtmakt~~ '7. Böylece az önce bahsetti~imiz Çinli general
Hsie Huai-i'nin çekingenli~i nedeniyle, yerine bu general tayin ediliyordu.
695 y~l~ nda meydana gelen bir di~er olay da, Kapgan'~ n Çin'e elçi
göndererek, dostluk münasebetleri tesis etmek istemesidir. Bu olay GökBu olayla ilgili bilgi y~ll~ klarda mevcut de~ildir; aynca bkz. Chang Jen-t'ang, s. 146.
" Bkz. Chang-Chi-yün, Historical Atlas of China, Taipei, 198o, s. 45-46; Shuo-fang
bugünkü Suei-yüan eyaletindedir.
15 HTS 4, s. g4; CTS ~ 94A, s. 5168 ve HTS 215A, s. 6o45.
16 215A, S. 6045: "...imparatoriçe Wu, Hsie Huai'-i'yi Shuo-fang bölgesi harekat ordusu
büyük komutan~~ tayin ederken, Nei-shih unvanl~~ Li Chao-t, harekat ordusunun sivil idarecisi (ch'ang-shih) tayin edildi. Saray~n ku~~i~leri ile ilgili memuru Su Wei-tao sava~~bakan~~
oldu. Shuo-fang bölgesi komutan~~ Ch'i Pi-ming, Yen-men bölgesi komutan~~ Li To-tsu,
Feng-an bölgesi komutan~~ Ch'en Ling-yin, Han-hai (Gobi çölü) bölgesi komutan~~ T'ien
Yang-ming ve 18 generale kumanda ederek savunma hatt~~ yapt~. Çin ordusu yabanc~lar~ n
süvarileri ile kar~~la~t~ . Esas kuvvetleri göremeyince geri döndüler..."
HTS 215A, s. 6045; 4, s. 94. Bu hadise haklunda CTS'de her hangi bir kay~t bulunmamaktad~r.
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Türk-Çin münasebetlerine yepyeni bir boyut kazand~ racakt~ r. Kesin tarihini sadece TCTC 205: 2000b'den ö~renebildi~imiz. Gök-Türk kagan~ n~ n,
bu ani bar~~~teklifinden memnun olan Çin ~mparatoriçesi, bunu ifade
edebilmek için ona "Sol Muhaf~zlar~~ Büyük Generalli~i" ve "ülkeye dönen
dük" gibi baz~~ Çin unvanlar~ n~~ takdim etti. Ayr~ca 5 bin top ipek sundu".
Bu tarihten sonra hadiseler Kapgan'~ n, Çin'deki T'ang hanedan~~ kar~~s~ nda durumunu daha da kuvvetlendirecek ~ekilde geli~ti. Çin'in kuzeydo~usundaki Mo~ol as~ll~~ Ch'i-tan'lar, tabi olduklar~~ T'ang hanedan~ na
kar~~~isyan ettiler. 6g6 y~ l~ nda (5. ay) aslen Ch'i-tanlar~ n reisi olup, Çin
ad~na Sung-mo bölgesinde askeri valilik yapan Li Chin-chung ile Kuich'eng bölgesi askeri valili~i yapan torunu Wan-lao, Ying ilçesine sald~ rd~lar. Askeri barakalar~~ yak~ p, y~ kt~lar. Vali Chao Wen-kui'i öldürdüler
Bu isyan~~ bast~~~ makta güçlük çeken Çin ordusu, en nihayet aciz kal~ nca
vaziyeti çok yak~ndan takip eden Kapgan devreye girdi. Çin için fedakarl~k yaparak, Ch'i-tan'lar~~ sindirece~ini, ancak kar~~l~~~nda baz~~ istekleri oldu~unu imparatoriçeye bildirdi.
Onun, Çin'den istedikleri gerçekten bir hükürndar~ n gütmesi gereken
devlet politikas~~ aç~s~ ndan çok mühimdir. Gök-Türk devletinin ba~~ms~zl~~~ n~ n olmad~~~, devletin Çin hakimiyeti alt~na dü~mü~~oldu~u devrede
(630-680) Çin'e göç etmi~~olan kendi milletine mensup Türk boylar~ n~~ geri almak istiyordu 2°. S~ k~~~ k durumda olan Çin ~mparatoriçesi, sol ihti~aml~~ muhaf~z alaylar~~ generali Yen Chih-wei'i Kapgan Kagan'a göndererek,
onu "iyi reform yapan kagan" unvan~ n~~ verip, isteklerini kabul etti~ini bildirdi 2'. Gök-Türk kagan~n~ n iste~inin Çinliler taraf~ndan kabul edilmesi,
Çin'in ne kadar zor durumda oldu~unu göstermektedir. Bu ayn~~ zamanda
Orta Asya'da Kapgan Kagan'~n prestijinin artmas~ na sebep oluyordu.
Chang jen-t'ang, bu hadiseyi farkl~~ ~ekilde tercüme ederek, Gök-Türklerin Çin'e
teslim olduklann~~ söylemektedir(bkz. s. 155); Ancak, teslim olma manas~na gelen kelimenin
bir ba~ka anlam~~ da "müttefik olma"d~r. Öte taraftan Çin'e devaml~~ ak~nlar yap~p, ordular~ n~~ ma~lup eden Kapgan Kagan'~n birden bire teslim olmas~~ için hiç bir sebep bulunmamaktad~r.
Bu olay hakk~nda sadece CTS 194A'da düzenli bilgi vard~r. HTS'de ise kar~~~k ve eksik kaydedilmi~tir.
' 9 HTS 4, s. 96 : ...696 y~l~n~n be~inci ay~nda, Ch'i-tan'lar~n reisi olup, Sung-mo askeri valisi Li Chin-chung ve Kui-ch'eng valisi torunu Wan-lao, Ying eyaletine sald~np, vali
Chao Wen-kui'i öldürdüler..."
2° CTS, gös. yer; HTS'de bu konuda her hangi bir mâlümata rastlanmam~~t~.
21 CTS; gös. yer; HTS; gös. yer. Fakat CTS ve HTS'deki imparatorluk bölümlerinde
bu hadiselerden bahsedilmektedir.
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696 y~ l~~ eylülünde Liang eyaletine sald~ ran Gök-Türklerden bir grup,
önce buran~ n askeri valisi Hsü Ch'in-ming'i esir ald~lar. Bu vali ordusunu
tefti~~etti~i s~ rada ~ehrin (kale) yak~n~ na aniden pusu kuran Gök-Türkler
taraf~ ndan yakalanm~~t~ ".
Bu arada Kapgan Kagan, Çin ile anla~~ p, Yenisey bölgesini i~gal etmekte olan K~ rg~zlann üzerine yürüdü. Çin kaynaklar~ nda bulamad~~~ m~z
bu bilgiyi sadece Tonyukuk'un yaz~ t~ nda bulabilmekteyiz 23. Kapgan ve
Tonyukuk idaresindeki Gök-Türk ordusu "kar sökerek, a~aç dallar~ na tutunarak, bazan atlar~~ yede~e alarak; yolsuz vadilerden Kögmen da~~n~~
a~~ p, Yenisey kaynaklar~nda An~~ irma~~~ k~y~s~ nda K~ rg~zlan bast~ rd~".
Han'~~ öldürülen K~ rg~z ülkesi teslim al~ nd~~24. S~ ra üçlü ittifak~ n son halkas~~ On-ok (Sar~-Türgi~)lara gelmi~ti. Fakat, tam bu s~ rada Kapgan'~ n hatununun ölümü, onun geri dönmesine yol açt125. Çünkü hatunu için yas
törenine kat~lmas~~ gerekiyordu.
Yukar~da da söyledi~imiz gibi, Ch'i-tan isyan~n~n bast~ nlmas~ ndan ve
Çin'deki Türk boylann~ n geri dönmesinden sonra, Kapgan Kagan'~ n
~öhreti ve gücü daha da artm~~t~. Bu arada imparatoriçe Wu, kagana özel
"~ lteri~~Büyük Ch'an-yü ve Milli Davas~ nda Ba~ar~l~~ Kagan" unvanlar~n~~
takdim etti~ini bildirmek için elçi gönderdi 2'. Bu unvan~n verildi~i haberi
daha Kapgan'a bildirilmeden ve elçilik heyeti Kapgan'~ n yan~ na ula~madan, 697 senesinin ilk aylar~nda Kapgan, Çin'in Ling ve Sheng gibi eyaletlerine sald~ rd~~27.
Bu mevkileri muhafaza etmekle görevli Çin s~ n~ r generallerinin hepsi
yenildi. Ahali ya~malanm~~, birço~u öldürülmü~, üstelik P'ing ordusu kumandan yard~ mc~s~~ An Tao-mai ma~lup olmu~tu 28.
T'ang hanedan~ n~ n imparatoriçesi, taht~~ ele geçiri~inden sonra devletin
önemli mevkilerine kendi ailesi efrad~ n~~ getirmeye çal~~~yor, as~l imparatorluk ailesi olan Li'leri uzakla~t~rmak için çaba sarf ediyordu. Bunda da
22 Y~ll~ klarda bilgi olmayan bu hadiseyi TCTC 205: 2000b'de bulabiliyoruz; ayr~ca
bkz. Chang Jen-t'ang, s. 147.
23 Tonyukuk I, dogu 3, 4, 5, sat~ rlar; Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü s. ~~ ~ o.
24 Tonyukuk I, kuzey, 2-5 (Ergin), S. 56-57; Kafeso~lu, gös. yer.
" Tonyukuk I, kuzey 7.
26 Gönderilen elçi Yen Chih-wei'dir. Ancak onun her iki y~ll~ ktaki biyografileri bu
olaydan bahsetmiyor, sadece bu dönemin me~hur di~er elçisi T'ien Kui-tao'nun CTS 185A
ve HTS 197'de bulunan biyograf~lerinde ad~~ ve gönderili~i zikredilmektedir; bkz. Ta~a~~l, s.
310, 317, 318.
27 CTS 194A ve IITS 215A, göst. yer.
28 HTS4, s. 97 ve 215A, s. 6095; Bu konuda CTS'de bilgi bulunmamaktad~ r.
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epey ba~ar~l~~ olmu~tu ki; gerçek hanedandan sadece iki çocuk kalm~~t~. Bu
durum Kapgan Kagan taraf~ ndan dikkatle takip edildi~inden k~sa zamanda Gök-Türkler ile Çin aras~ nda Füyük mücadelelere yol açacakt~. Tabiiki
Kapgan kendi ülkesi ve milleti menfaatine bir ~eyler kazanmay~~ tasarl~yordu.
Bu f~ rsat~~ de~erlendirmek için Türk hükümdar~~ 698 y~l~ nda (5. ay)
Çin'e elçi göndererek, k~z~ n~ n bir T'ang prensiyle evlendirilmesi yolu ile
akrabal~ k kurmay~~ müttefik olmay~~ teklif etti. Kapgan evlilik teklifinin yan~ nda çok önemli isteklerde de bulunmu~ tu. Onun as~l arzusu Gök-Türk
devletinin fetret devrine girmesinden sonra Çin'e eline geçen ve onlar taraf~ndan valilik haline getirilen (Ch'an-yü-tou-hu-fu) topraklar~~ tekrar devletine ba~lamakt~ . Üstelik Gök-Türk devletinin s~ n~ rlar~~ içinde 150 y~ldan
fazla ya~ayan So~dlan 29 da geri istiyordu. Di~er taraftan Feng, Sheng,
Hsia, Shuo, Ling ve Tai gibi alt~~ eyalette ya~ayan Türk boylar~ n~~ da talep
ediyordu. Hattâ ekin tarlalar~~ için ~~ oo bin ölçek 3° dar~, 3 bin tak~m tar~m
aleti ve bir kaç onbin chin demir de istemi~ti'.
Kapgan Kagan'~ n Çin'den istekleri ve Çinlilerin, buna kar~~~ald~ klar~~
tavr~ , Çinli elçi T'ien Kui-tao'nun biyografisinde bulabilmekteyiz. Yen
Chih-wei'in biyografisinde de epey mâlümat vard~ r; ancak T'ien Kuitao'nun raporlar~~ daha zengin ve önemlidir. Kapgan'~ n istekleri Çin saray~nda uzun uzun müzakere edildi. Neticede ~mparatoriçe Wu ve ba~~vezir
Li Ch'iao söz konusu isteklerin yerine getirilmesinin Çin aç~s~ndan
mümkün olamayaca~~ na karar verdiler. Bunu Kagan'a bildirmek için
"Harem Ziyaretleri Müdürü" unvanl~~ T'ien Kui-tao elçi olarak Gök-Türk
ülkesine gönderildi. Isteklerinin reddedildi~ini ö~renen kagan çok luzarak,
elçiye a~~r 11karetlerde bulundu. Arkas~ ndan öldürtmek için tutuklad~.
Fakat, bu s~ rada Gök-Türk devlet adamlar~ ndan Tonyukuk (A-shih-te
Yuan-Chen)32 elçiyi öldürmenin Gök-Türk-Çin münasebetleri aç~s~ndan iyi
olmayaca~~n~~ söyleyerek, onu bu fikrinden vazgeçirdi. Hadisenin bu ~ekilde neticelenmesinden tela~a kap~lan Çinli devlet adamlar~~ Yao Shou ve
29 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Pulleyblank, "Sogdian colonies inner MongoXLI, s. 317-356.; Klya~tomy, s. 96-97.
lia; T'oung-Pao, 1952,
" Dar~~ miktar~~ kaynaklarda farkl~~ bildirilmi~tir: CTS 40 binden fazla shih (bir shih:
41 kg.); HTS loo bin hu (bir hu 21,5 ölçek).
31 CTS ve HTS'deki imparatorlar bölümü bu hadiselerden bahsetmiyor. Bu konu için
ayr. bkz. O. Izgi, "Orta Asya Türk Devletlerinin Çin Ile Ticareti", ~. Ü. Tarih Enstitiisü Der.
gisi, say~~ g, 1978, s.
32 Tonyukuk ile A-shih -t'e-yüan-chen'~n ayn~~ ki~i oldu~u konusunda bkz. M. Mori,
S. 87-93.
"A. shih't yüan-chen ve Tonyukuk, "~slam Tetkikleri Dergisi; V, 1-4, 1973,
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Yang Tsai-ssu evlili~in yerine getirilmesini, tohumluk dar~, demir ve tar~ m
aletlerinin gönderilmesini imparatoriçeye tavsiye ettiler".
Kapgan'~ n istedi~i Gök-Türk ve So~d'lu aileler kuzeye geri gönderildi.
Öte yandan tar~m aletleri, demir ve tohumluk dar~~ da yollanmas~~ üzerine
Çin elçisi T'ien Kui-tao geri dönmek üzere serbest b~ rak~ld~. Sadece bu elçinin biyografisinde olan bir kayda göre dönü~ü s~ ras~nda ona merasim
yap~lm~~t~~34. Kapgan'~ n k~z~yla evlenecek ki~i olarak da ~mparatoriçenin ailesinden biri Wu Yen-hsiou seçildi. Daha önce Gök-Türk ülkesine giden,
tecrübeli Yen Chih-wei de bu prense yard~ m etmek için vazifelendirildi.
Bu vazifeye tayin edilmesinden dolay~~ Yen Chih-wei'e "Ayinler Bakan
Yard~mc~l~~~" riitbesi tevcih edilmi~ti (698 y~l~~ 7. ay)35. Bu heyete askeri
vazifeli olarak P'ei Huai-ku da ilave edildi 36 .
Kapgan'~n k~z~n~~ gelin almak için yola ç~ kan Çinli heyet, Karakum
(Hei-sha)'da bulunan güney Gök-Türk merkezine vard~ . Çinli heyet Kapgan'~ n huzuruna ç~ kt~~~ nda, kagan onlara "Benim k~z~ m~n Gö~ün o~lu Li
sülâlesinden birisi ile evlenece~i ~üpheli, ~imdi sen buraya Wu ailesinden
birisi ile geldin. Gö~ün o~lu olup olmad~~~~belli de~ildir. Biz eskiden beri
Li ailesiyle müttefikiz, ~imdi duyuyorum ki; Gö~ün o~lunun (esas Çin imparatorunun) soyu yok olmak üzere, sadece iki o~lu var. Ben ~imdi askerlerimle üzerinize yürüyerek genç olan~~ tahta geçirece~im" dedi 37 .
Sonra prens Wu Yen-hsiou ve yan~ nda gelmi~~olanlar~~ tutuklad~. Refakat gayesi ile gelmi~~olan ayinler bakan yard~ mc~s~~ Yen Chih-wei'i "Çin
Kagan'~" ilan etti.
Daha sonra ilan etti~i Çin kaganlyla beraber, maiyyetine yüz bin ki~i
alan Kapgan, Çin kaynaklar~ n~n tabiri ile aniden Çin'e sald~rd~~ (698 y~l~~
7. ay). ~lk önce hücum etti~i yerler Ching-nan, P'ing-ti ve Ch'ing vs. ordular~n~ n mevzilenmi~~oldu~u bölgelerdi. Bu arada Ching-nan ordusu kumandan~~ Mu-jung Hsüan-ts yan~ ndaki be~~bin askerle Gök-Türkler'e tes' Bu olaylar hakk~ nda imparator bölümleri hariç konuyla ilgili di~er Gince kaynaklarda bilgi vard~ r.
CTS 185A ve HTS 197.
35 Bu olay~ n en iyi teferruat~~ CTS 77 ve HTS loo'de bulunan Yen Chih-wei'in biyografilerinde mevcuttur.
3" HTS 197- ~ oa (P'ei Huai-ku'nun biyografisi)"...Yen Chih-wei, Gök-Türklere elçili~e
gitti~i zaman Huai-ku, ona askerleriyle refakat etti..." Sadece bu vesikada zikredilmi~tir. Di~er kaynaklarda bu ~ah~stan bahis yoktur.
CTS 194A, s. 516g; HTS 215A, S. 6046.

KAPGAN KAGAN

59

lim olmak zorunda kalm~~t~~38 . Bunu takiben Kapgan, Kuei ve Tan eyaletlerini de ya~ma etti 39.
Bu Gök-Türk hücumlarma kar~~, Çin ~mparatoriçesi yeni önlemler almak zorunda kald~ ; imparatorluk ailesi i~lerine bakan memur Wu Chungkuei, "T'ien-ping orta ordusu kumandan~", sa~~ihti~aml~~ muhaf~z alaylar~~
generali Sha-t'o Chug-i'yi T'ien-ping bat~~ ön ordusu kumandan~, You
eyaleti askeri valisi Chang Jen-t'ang'~, Tien-ping do~u ordusu kumandan~~
olarak tayin edip, 300 bin askerle Gök-Türk ordusuyla sava~mak için yola ç~kard~. Sa~~muhaf~zlar~~ büyük generali Yen Ching-jung, T'ien-ping bat~~ ordusunu 150 bin ki~i ile takviye etmekle görevlendirilmi~ti. Fakat yine
de, neticede ~ oo bin ki~ilik Gök-Türk ordusuna, 450 bin ki~i ile kar~~~kar~~~koymaya çal~~an Çin ordusu ba~ar~l~~ olamad~. Çünkü Kapgan, ordusuyla beraber tekrar Heng-yo bölgesinden girip, Wei eyaletine sald~ rd~. Feihu ilçesini yerle bir ettikten sonra Ting eyaletine girdi. Bu eyaletin valisi
Sun Yen-kao'yu öldürdü. Evleri barakalar~~ yak~p, y~kt~ lar. Köyler bombo~~
kalm~~t~.
ilerleyen Gök-Türk ordusu kar~~s~nda hiç bir ~ey yapamayan imparatoriçe Wu, Kapgan'~~ yok etmek için ba~ka yollara ba~~vurmaya ba~lad~.
Bundan dolay~~ Kapgan'~~ öldürene prens unvan~~ verece~ini ilan edip, onun
unvan~n~~ ba~~~kesik çor (chan-ch'o) olarak de~i~tirdi~ini fermanla aç~klad~.
Bilindi~i gibi daha önce Kapgan, Çinliler taraf~ndan Mo-ch'o (be~~çor) diye an~ l~yordu. Hücumlar~na bütün h~z~yla devam eden Kapgan, Chao
eyaletini ku~atarak, bask~~ alt~na ald~. Buran~ n vali yard~mc~s~~ T'ang Po-jo
kalenin etraf~n~~ çevirerek müdafaa etmeye çal~~t~~ ise de yine de GökTürkler kalenin içine girerek vali yard~mc~s~~ Kao Jui'i öldürdüler. T'ang
Po--jo, Gök-Türklere teslim olmak zorunda kald~ '. Arkas~ndan Hsiang
eyaletine giren Kapgan, buray~~ da ya~ma etti.
Çin içlerine do~ru Gök-Türk ak~nlar~~ bütün ~iddetiyle devam ederken, art~k imparatoriçeyi T'ang hükümdan olarak tan~ mayan Kapgan,
Yen Chih-wei ile beraber Gök-Türk ülkesine gelmi~~olan Çinli memurlara
" Bu olay~n kesin tarihi sadece imparatorlar bölümlerinde kaydedilmi~tir. Blcz. CTS
6, 5.127; CTS 194A, s. 5169: "...Ching-nan ordusu idarecisi Yü-ling muhaf~zlan generali
Mu-Jung Hsüan-ts be~~bin askerle teslim oldu..."; HTS 215A, s. 5046".. Ching-nan ordusu kumandan~~ Mu-jung Hsüan-tse be~~bin askerle teslim oldu...".
39 CTS bu konuda ya~ma etti~ini, HTS ku~att~~~n~~ kaydetmektedir. CTS gös. yer:
"Aniden Kuei ve T'an eyaletlerini ya~ma etti..." HTS gös. yer: "..Kuei ve T'an ~ehirlerini
ku~att~.
4° Chang Jen-t'ang, bu olay~n CTS ve HTS'de olmad~~~n~~ söylüyor isede (bk. s. 188),
asl~nda kaydedilmi~tir. bkz. CTS 194A, s. 516g ve HTS215A, S. 604.6.
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rütbelerine göre üçüncü ve be~inci derecelere ait Çin unvanlar~~ ile bu derecelerdeki Çinli memurlar~ n giydi~i elbiseleri verip, Çin'e geri gönderdi.
Gayesi, Çin'e hakim oldu~unu göstermekti. Ancak, ~mparatoriçe bu elbiselere el koyup, memuriyet derecelerini de geçerli saymad~. Bu arada
Kapgan, Çin imparatoriçesine bir mektup göndererek, ~u sebepleri ileri
sürdü ve ay~ plad~ : Tohumluk olarak gönderilen dar~lar asl~nda pi~mi~ti;
hediye olarak verilen alt~n~n ve gümü~ün ayar~~ çok dü~ük idi; yukar~da da
söyledi~imiz gibi Çinli elçilere verilen elbiselere el konulmu~tu; nihayet k~z~~ bir hanedan prensi ile de~il de ~ mparatoriçenin ailesinden biri ile evlendirilmeye kalk~~~lm~~t~. ~~te, bu sebeplerden dolay~~ yeniden Çin'e sald~raca~~n~~ ve Ho-pei bölgesini ele geçirece~ini ilan etti. Bu arada Yen Chihwei'in Gök-Türk ülkesine geli~i s~ras~ nda ona askerleriyle refakat etmi~~
olan Çinli general P'ei Huai-ku'ya vezirlik teklif etti ise de kabul ettiremedi. Bunun üzerine onu hapse att~ rarak öldürmeye karar verdi. Fakat, bu
general sonra gizlice kaçarak, Çin'e geri döndü'''.
Gittikçe artan Gök-Türk bask~~ ve ak~ nlar~~ neticesinde ~a~k~na dönen
~ mparatoriçe Wu, daha evvel pasif vazifeye tayin etti~i T'ang hanedan~na
mensup ~ehzade Chung Tsung'u merkeze ça~~ rarak, ona aktif bir vazife
tevcih etti. Bu vazife San nehrin kuzeyinin ba~kumandanl~~~~idi. Bir bak~ma Kapgan Kagan, bu vesile ile T'ang hanedanl~~~n~n yok olmas~n~~ önlemi~~oluyordu. Daha sonra i~~ba~~na tekrar geçecek olan T'ang ~ehzadeleri
yakla~~k iki yüzy~l daha imparatorlu~u yöneteceklerdi.
Her yönüyle çok h~zl~~ geli~en Gök-Türk ak~nlar~n~ , bu veliaht da durduramad~~42. Çin'de geli~en bu olay~~ çok yak~ndan takip eden Kapgan, daha bu yeni Çin ordusu hareket etmeden Chao ve Ting eyaletlerinin her
taraf~ n~~ ya~ma edip kad~n-erkek 8o-90 bin ki~iyi ele geçirdi. Sonra Wuhui-tao denilen askeri bölgeyi de geçerek, geri döndü. Çin y~ll~klan bu
olay~~ anlat~rken Kapgan'~n "neticede ba~ar~l~~ olamad~~~n~~ ifade etmektedir". Fakat, yukar~da da aç~ kça görüldü~ü gibi as~l hedefine ula~an Kap~e
4 ' P'ei Huai-ku'nun biyograf~si HTS 197- ~ oa: "Yen Chih-wei, Gök-Türklere elçili
gitti~i zaman, Huai-ku, ona askerleriyle refakat etti. Kapgan, Yen Chih-wei'i Çin kagan~~
ilan etti~i zaman, Huai-ku'yu da idaresi alt~ na almak istedi. Fakat, Huai-ku, onun önünde
e~ilmek istemedi. Bunun üzerine tam öldürülecek iken, Huai-ku durumu ~öyle izah etti:
"Fedakarl~~~mdam dolay~~ öldürmek istiyorsan~ z, öldürün". Neticede Kagan öldürmekten
vazgeçerek hapse att~rd~ . ölümü beklerken hastaland~. Da~lar~ n vadilerin aras~ndan kaçarak
Ping eyaletine vard~ :.." Chang Jen-t'ang, kaç~~~olay~ n~ n CTS ve HTS'de bulunmad~~~ n~~
söylüyor ise de (bkz. s. 193) yukar~ daki metinde görüldü~ü gibi olay kaydedilmi~tir.
' CTS 194A, s. 5169 : "~ mparatoriçe Lu-lu prensini veliaht ilan etti ve Sar~~ nehrin
kuzeyine harekat ordusu ba~kumandan~~tayin etti. Ordu ba~anl~~ olamad~...."
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gan, hemen hemen bütün kuzey Çin'i istilâ etmi~ti. Üstelik Çinli generaller Sha-t'o Chung-i ve takviye ordular~~ kumandan~~ Li To-su, GökTürklere kar~~~sava~ mak üzere görevlendirildilerse de gerekli cesarete sahip
olmad~ klanndan Kapgan'~ n kar~~s~na ç~kmaktan çekinmi~lerdi
Sadece Ti Jen-chieh, bu s~ rada geri dönmekte olan Gök-Türk ordular~ n~~ ~ oo bin askerle takibe ç~ km~~, yine kaynaklar~ n ifadesine göre hiç bir
netice elde edemeden geri dönmü~tü.
Yukar~da görüldü~ü gibi T'ang hanedanl~~~ na ard~~ ard~na büyük darbeler indiren Kapgan, kuvvetini ve ~öhretini çok fazla art~ rm~~t~. HTS,
Kapgan'~n gücünü tarif ederken, art~ k I. Gök Türk devletinin ki kadar oldu~unu bildirmektedir". Devletin topraklar~~ do~udan bat~ya I o bin li
(5670 km) emrindeki askerin mevcudu 400 bin idi". Bu arada GökTürklere s~~~nm~~~olan Yen Chih-wei, Kapgan Kagan'~ n serbest b~rakmas~ yla Çin'e geri döndü". Fakat ihaneti sebebiyle kendisini affetmeyen Imparatoriçe, onu ve bütün ailesini öldürerek cezaland~ rd~~ ( 698 y~ l~~ I o.
ay) 47
Art~k, Orta Asya'n~n en kuvvetli hükümdan seviyesine yükselen Kapgan, Gök-Türk ülkesi içinde baz~~ idari de~i~iklikler yapma yoluna gitti.
Bu devletin h~zla geli~ip, büyümesinin ortaya ç~ kard~~~~bir netice idi. 16
y~l önce Ilteri~~Kutlug liderli~inde, Çin esaretinden kurtulan Gök-Türk
devleti, k~sa zaman içerisinde bir cihan devletine dönü~mü~tü. ~~te ortaya
ç~kan bu yeni durum kar~~s~nda Kapgan, karde~i Tû-hsi-fu'yu Sol kanat
(do~u) ~ad~, a~abeyi Kutlug'un o~lu Bilge (Mo-chü)'yi de Sa~~kanat
~ad~~ tayin etti.Ayr~ca kendi o~lunu her iki taraftaki ~ad~ n üzerine
"Küçük Kagan" unvanlyla vazifelendirdi (Di~er ad~~ Bögü, Çince Fu-chü).
HTS 215A, s. 604.6: "...Daha hareket etmeden Kapgan, bunu duydu ve Chao ile
Ting eyaletlerine sald~np, 80-90 bin ki~iyi ele geçirdi, hepsini öldürdü. Ahalinin hayvan
sürülerini, alt~ n ipekli kuma~lann~, k~zlar~n~, o~ullar~ n~, hepsini al~ p gittiler. Bütün generaller arzu etmelerine ra~men sava~maya cesaret edemediler. Sadece Ti Jen-chie askerleriyle
takip etti. Fakat ba~ar~l~~ olamad~..."
" HTS 215A, s. 6046: "Çin'e kar~~~kazand~~~~zaferlerden büyük gurur duyuyor ve daha fazla ihtiraslar besliyordu. Chieh-li ve di~erlerinin zaman~ndaki gibi kuvvetlenmi~ti. Topraklar~ n~n geni~li~i to bin it idi. Bütün yabanc~~ kavimler onun emirlerini dinliyordu".
" Askerlerin say~s~~ sadece TCTC 206: 200ga'da bulunuyor; ayr~ca bkz. Chang JenT'ang, s.
" Chang Jen-t'ang, bu olay~ n CTS ve HTS'de olmad~~~n~~ söylüyorsa da (bkz. s. 188),
CTS 6, s. 128 ve HTS 4, s. gg Yen Chih-wei'in dönü~ünden bahsediyor.
" CTS 77-5a; HTS too-8a.
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Böylece kendisi kaganlar kagan~~ pozisyonuna yükselmi~~oluyordu. Küçük
Kagan, ayn~~ zamanda Ch'u-mi-k'un gibi ~~o kabile (On-Ok)lerin reisi de
olmu~tu. Öte taraftan bir ba~ ka Çincesi T'o-hsi (geni~~bat~) olan unvana
da sahip idi(699 y~ l~).
Gök-Türk devletinin en büyük dü~ man~~ Çin'e kar~~~zaferleri do~uda
devam ederken, bat~da isyan eden Türgi~ler'e kar~~~da seferlere giri~ildi.
Küçük Kagan (~nel, Bögü), Bilge ~ad ve Tonyukuk idaresi alt~ ndaki GökTürk ordusu Altay da~lar~ n! a~t~, Cungarya (Yar~~~ovas~)'ya vard~ktan sonra Bolçu (Urungu gölünün güney-bat~s~~ k~y~s~nda)'cla Türgi~ler'i a~~r bir
bozguna u~ratt~ ". Bolçu zaferi neticesinde Türgi~ler'in bütün Nu-shih-pi
ve To-lu kabileleri yani Balka~, ~li, Iss~ k göl, Çu ve Talas bölgelerindeki
Türkler, Kapgan'~ n hakimiyetini tekrar tan~d~ lar'. Daha sonra Gök-Türk
ak~ nlar~~ Maverâünnehir (Kengü Tarban), Otrar ~ehri, Ar~s irma~~~civarlar~na ula~t~ '.
Lung-you bölgesine ak~ n yap~p, ~~ o binden fazla at ele geçiren Kapgan Kagan ülkesine geri döndü". Bu sald~ r~lar kar~~s~nda Çinliler yeni
tedbirlere ba~vurmak zorunda kald~lar. ~leri gelen devlet adamlar~ndan
Wei Yüan-chung (Orhun Yaz~tlar~ nda Ong Tutuk)", Ling-wu bölgesi harekât ordusu kumandan~~ ve An-pei bölgesi büyük genel valisi Hsiang
Wan-tan da, T'ien-Ping bölgesi birinci komutan~~ olarak bütün Çin ordular~ n~~ idare etme vazifesini üstlendiler. Fakat, ba~ar~l~~ olamayan bu generaller geri dönünce, ak~ nlar~n~~ tamamlam~~~olan Gök-Türk ordusu kendi topraklar~ na ula~t~(7o t y~l~).
Bu s~ralarda Gök-Türklerin bat~~ ak~nlar~~ da devam ediyordu. Yakla~~ k
25 y~ ld~ r Türkler taraf~ndan idare edilen Bat~~ Türkistan daki ~ehir krall~klar~, buralara ula~an Arap sald~r~lar~na kar~~~koyabilmi~ti". Yine Tonyukuk, ~nel ve Bilge taraf~ ndan idare edilen Gök-Türklerin bat~~ ordular~~ Seyhun (Yincü Ügüz) k~y~lar~ na vard~, nehri geçerek, Maverâünnehir'in K~z~ lkum çölüne dald~. ~ nel Kagan kumandas~ ndaki bir k~s~ m kuvvet burada
kal~rken, Tonyukuk güneye ilerleyip, Türgi~~ba~bu~u So-ko'nun idaresinKül Tegin, do~u st. 18-19; Bilge do~u st.16; Tonyukuk I, bat~~ st. 3.
Kül Tegin, do~u st. 21; Bilge, do~u st. 18; Ayr~ca bkz. E. Chavannes, Documents
Sur les Tuo-kioue Occidentaux, Paris 1941, s. 283 vd.
5° Kafeso~lu, Türk Milli Kültüni, s. 111.
CTS 194A, s. 517o; HTS4, s.~ ol; 215A, s. 604752 Ol~g Tutuk, Wei Yüan-chung ayn~l~~~~için bkz. Kafeso~lu, s. 112.
53 Kafeso~lu, gös. yer.
48

49
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deki So~d halk~n~~ ele geçirdi '4. Ek-ta~'~~ da geçen Gök-Türk ordusu Demir
Kap~'ya ula~t~(701 y~l~) 55.
702 y~l~ n~ n ilkbahar~ nda Yen ve Hsia eyaletlerine ak~ n yapan Kapgan,
~ oo bin at ve koyun ele geçirdi. Arkas~ ndan Shih-ling'e sald~ rd~ktan sonra
Ping eyaletini muhasara etti. ~mparatoriçe Wu, bir sürü yeni önlemler daha almaya çal~~t~~ ise de haz~ rlanan Çin ordular~~ Türk kuvvetlerine kar~~~
ç~ kmaya yine cesaret edemediler. Tai ve Hsin bölgelerine giren Gök-Türk
ordusu buralarda da ya~malar yapt~~56.
703 y~l~na gelindi~inde Gök-Türk kagan~~ politikas~nda de~i~iklik yapt~.
Sald~nlann~~ durdurarak, Çin'e Baga Tarkan'~~ elçi olarak gönderip, yeni
bir evlilik ittifak~~ teklifinde bulundu. Ancak bu sefer damat olarak istenilenin sadece T'ang hanedan~na mensup de~il, ayr~ca veliaht~ n o~lu
olmas~~ da gerekiyordu. Kapgan'~n gayesi tabii ki T'ang hanedanl~~~~içerisinde çok daha fazla söz sahibi olmak idi. Geçen defa kötü tecrübelerden
dolay~~ ~mparatoriçe, bu sefer daha temkinli davranmaya çal~~t~~5'. Hemen
veliahtlan yan~na ça~~r~ p, sarayda bir görü~me yapt~. Neticede Kapgan
Kagan'~ n teklifi kabul edildi. Kapgan, teklifinin kabulünden duydu~u
memnuniyeti göstermek için ileri gelen devlet adamlar~ ndan ~-li-t'an-kan'~~
bin ba~~at ile birlikte Çin saray~na gönderdi. Elçi, ~mparatoriçeye teklifin
kabulünden dolay~~ Kapgan'~n te~ekkürlerini iletti. Su-yü-t'ing (imparatorluk saray~n~n bahçesinde bir kö~k)'de Gök-Türk elçisinin ~erefine e~lence
tertip edildi. Veliaht, ba~~vezir ve bütün saray erkan~~ üç s~ra halinde bu
e~lencede haz~r bulundular. Gök-Türk elçisine bu denli itibar edilmesi
Kapgan'~n ve Gök-Türk devletinin Çin nazar~ndaki üstün yerini aç~kça
göstermektedir. Bununla birlikte Gök-Türk elçisine birçok hediyeler sunuChavannes, ayn~~eser, s. 67 .
" R. Giraud, L'Empire de Tur~~Celetes, harita 4.
" HTS 215A, s. 6047: "...Ertesi y~ l, Yen ve Hsia'ya hücum edip ~~ oo bin at ve koyun
ya~ma etti. Shih-ling'e sald~ rd~. Arkas~ ndan Ping eyaletini muhasara etti. Yung eyaleti valisi
Hsie Chi-ch'ang, Shantung'a özel elçi olarak gidip, büyük elçi görevini üzerine ald~.
Ts'ang, Yin, Yu, ~ , Heng, Ting, Kuei, T'an ve P'ing gibi dokuz eyaletin ordular~ n~~ idare
ederek boynuz gibi oldular, aynca Hsiang Wang, An-pei bölgesi harekk ordusu ba~~komutan~~ oldu ve bütün ordulan tefti~~etti. Ordular ilerleyemediler. Gök-Türkler tekrar Tai ve
Hsin'e sald~ rd~lar. Eskiden oldu~u gibi ahaliyi öldürüp ya~ma yapt~lar...".
W. Eberhard (Çin Tarihi, s. 209) imparatoriçe Wu'nun, Kapgan'~ n teklifini kabul
edip, bir prens gönderdi~i hususundaki fikri hatal~~ olmal~d~ r. Çünkü kaynaklarda, böyle kay~t bulunmad~~~~gibi ayr~ ca dans sonra tahta geçecek olan imparator Chung Tsung bu anla~may~~ red edecektir (Bkz. CTS 194 As. 5 ~~ 7o; HTS 215A, s. 6o47).
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tarak, geri u~urland~. Kapgan da kar~~~jest yapmakta gecikmedi. 698'de
sahte prens olarak Karakum'daki Gök-Türk merkezine gelen Wu Yenhsiou'yu serbest b~ rakt~~
Bu arada Gök-Türk devletine kar~~~isyan eden Basn-~ irler tekrar, hakimiyet alt~ na al~ nd1 59. Çin'i yakla~~ k yirmi y~ ldan beri idare eden imparatoriçe Wu, taht~~ Chung Tsung'a terketti (705). Bu suretle Gök-Türk-Çin
münasebetlerinde yeni bir devir aç~ ld~. Çünkü tahta yeni geçen Çin imparatoru farkl~~ tutum içindeydi. Bunun üzerine tekrar hücuma geçen Kapgan, Ling eyaletinin Wu-sha kasabas~ na sald~ rd~~ (706 2. ay)". Bu s~ rada
Ling-wu bölgesi ordusu ba~kumandan~~ Sha-t'o Chung-i, Gök-Türk ordusuna kar~~~koymaya çal~~t~~ ise de Çin generallerinin hepsi yenilip, geri çekildiler. Bu sava~lar s~ ras~ nda ölen insanlar~ n say~ lar~~ hakk~ nda Çin y~ ll~ klar~~ CTS ile HTS farkl~~ bilgiler vermektedir. Bu s~ ralarda Çin'de büyük
bir kurakl~ k oldu. CTS 194A, 6 binden fazla insan~ n öldü~ünü kaydederken, HTS 215A, bu rakam~~ bir kaç on bine ç~ karmaktad~ r'. Ayn~~ ay içersinde ba~ka bir koldan Yüan ve Hui gibi eyaletlere giren Gök-Türk kuvvetleri Lung-you bölgesini ya~ma ettiler. I o binden fazla at, ~~ o binden
fazla koyun ele geçiren Kapgan, geri döndü. Bunun üzerine Gök-Türk
sald~ r~ lar~ na kar~~~bir ~ey yapamayan Çinli general Sha-t'o Chung-i görevinden al~ nd~.
Gök-Türklerin sald~ r~lar~ ndan iyice y~ lan Çin'in yeni imparatoru, daha
önce kabul edilmi~~evlilik teklifini reddetti. Üstelik Kapgan'~ n öldürene
prens ve büyük generallik rütbelerinden birini tevcih edece~ini ilan etti.
~mparatorun bu s~ rada ald~~~~kar~~~tedbirlerden biri de CTS'de belirtilip,
HTS'de belirtilmeyen "imparatorun bütün Çinli memurlara Gök-Türkleri

'm Y~ll~ klarda zikredilmeyen bu hadise sadece TCTC 207:2022'de bulunmaktad~r.
Bilge, do~u st. 25; Kafeso~lu, ayn~~eser, S. 113.
CTS 7, s. 143, Gök-Türklerin sald~r~~ tarihini ayn~~ y~l~n 12. ay~~ olarak belirtirken,
Çin ordusunun kayb~n~~ da 30 bin olarak bildirmektedir.
CTS 194A, s. 5170 :..."Chung Tsung tahta geçti. Kapgan, tekrar Ling eyaletinin
Wu-sha kasabas~na sald~rd~. Ling-wu ordusu ba~kumandan~~ Sha-t'o Chung-i, onunla kar~~~
kar~~ya gelip, uzun süre sava~t~ . Subaylar yenilip geri döndüler. 6 binden fazla ki~i öldü.
Arkas~ndan Yüan ve Hui gibi eyaletlere sald~rd~ , Lung-you'yu ya~ma edip, io binden fazla
koyun ele geçirip gittiler. Sha-to Chung-i görevinden al~ nd~ ".
HTS 215A, S. 6945: "...Chung Tsung tahta geçti~inde, Kapgan, Wu-sha kasabas~ na
sald~ rd~ . Neticede Ling-wuordusu ba~~kumandan~~ Sha-t'o Chung-i, onunla sava~t~, kazanamad~ , birkaç on bin insan öldü. Arkas~ndan Gök-Türkler, Yüan ve Hui gibi eyaletlere gir.p
çok miktarda at ve koyun ele geçirdiler".
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y~k~p ele geçirmek için planlar yapmalar~n~~emretmesidir 62. Bu emir bundan sonra geli~en Gök-Türk tarihi içinde çok önemli rol oynayacakt~r.
Çünkü birbiri ard~na planlar haz~rlayan Çinli devlet adamlar~; GökTürklerin güneye ak~n yollar~n~~kesmek için üç tane shou-chiang-ch'eng
(teslim alma kaleleri) kurulmas~n~, General Sha-t'o Chung-i'nin korkak oldu~u için görevden al~nmas~n~, di~er kumandanlara mükafat verilmesini,
s~n~r boylanndaki valilerin çok dikkatli seçilmesini, askerlerin ço~alt~l~p,
gerekli levaz~mat~n y~~~lmas~n~~ imparatora tavsiye ederek, Gök-Türklere
kar~~~sefer yap~lmas~n~, ancak, daha önce Gök-Türk ülkesi içinde müsait
durumun yarat~lmas~n~, öte taraftan kazan~lacak süre içerisinde onlara kar~~~sava~acak ordunun e~itimi f~rsat~n~n elde edilebilece~ini, di~er taraftan
çok geni~~çapta bir sefer aç~labilmesinin mümkün olaca~~n~~ bildirdiler.
Evlilik teldifinin reddedilmesine çok k~zan Kapgan, Gök-Türk devleti
içerisinde yakalad~~~~resmi memur Ts'ang Ssu-yen'i öldürttü. Bu ~ah~s her
ne kadar Liu Mau-tsai taraf~ ndan elçi olarak gösterilmekte ise de° y~ll~klar bu hadiseyi anlat~rken genelde kullan~lan elçi kelimesinden farkl~~ olarak, seyahat eden resmi görevli ki~i anlam~na gelen kelimelerle yazm~~lard~r 64. Bu da bizi ister istemez bu ki~inin casus oldu~u konusunda baz~~
dü~üncelere sevk etmektedir. Bahis konusu tarihten sonra (705) Gök-Türk
ülkesinde s~k s~k isyanlar~n ç~km~~~olmas~, az önce söyledi~imiz gibi
CTS'de uzun uzun anlat~ lan bir raporun imparatora sunulmas~, ad~~ geçen
~ahs~n casus oldu~u konusundaki tahminimizi kuvvetlendirmektedir.
707 y~l~n~ n 5. ay~nda "S~n~ r Muhafizlan Generali” rütbeli Chang Jentan, Shuo-fang bölgesi ba~kumandan~~ oldu. Kendisine kuzey s~n~rlar~n~n
savunmas~~ vazifesi verilmi~ti 65. Ertesi y~l Çinliler, Sar~~ nehrin kuzeyinde
daha evvel yabanc~lar~ n gelip, Çin ile münasebet tesis etti~i veya teslim oldu~u üç kale-~ehrin in~as~na, eski olanlar~n da tamirine ba~lad~lar. GökTürk hücumlann~n gelmesi muhtemel yollara y~~~naldar yap~l~p barikatlar
kuruldu. Çinliler, bu ~ekilde Kapgan'~n güneye sald~r~~ yollar~n~~ t~kamay~~
62 Lu Pu adl~~ vezirin haz~rlad~~~~rapor CTS 194A, s. 5170-5171, 5172'de kay~tl~d~r. Bu
vezir, Çin tarihinin ilk devirlerinden itibaren misâIler vererek, al~nmas~~ gereken önlemleri
imparatora anlatm~~t~r. Söz konusu raporda özellikle Hun'lar ile ilgili misâIler çok çarp~c~d~r.
63 Bkz. Liu, I, s. 406, 407.
64 HTS 215A, s. 6047 :"...Kapgan, Hung-lu-ch'ing unvanl~~ resmi vazifeli memur
(hsing-jen) Ts'ang Ssu-yen'i öldürdü".
65 Bu olay~n kesin tarihi sadece HTS 4, s. o7'de bulunmakta olup, di~er kaynaklarca
zikredilmemektedir.
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tasarlam~~lard~. Bundan sonra T'ang Hsiou-ching, s~ n~ rlar~~ koruma kumandan~~ olarak, bu mevzilere yerle~ti ".
708 y~l~n~ n ii. ay~nda bat~dan da baz~~ Gök-Türk birliklerinin Çin'e
girdi~ini görmekteyiz. Bu esnada bat~daki Gök-Türkler'e gönderilen Feng
Chia-ping adl~~ ki~i de öldürüldü. Asl~ nda Türgi~ler'e gönderilmi~~bu ~ahs~ n da casus olma ihtimali kuvvetlidir". Di~er taraftan An-hsi askeri valisi
Çinli kumandan~~ Niou Shih-chiang ile Türgi~ler, Hou-shao kalesinde sava~t~lar, ma~lup olan Çinli vali öldürüldü".
Gök-Türk devletine kar~~~isyan hareketine kalk~~an boylardan Çikler'in Kem-~rti~~aras~ nda, Aziar~n Iss~ k gölünün bat~s~ nda 709 y~l~nda itaat
alt~na al~nd~~~~Bilge Kagan kitabesinden anla~~lmaktad~ r". Bu s~ rada GökTürk ordusunu Bilge ~ad idare etmi~ti.
Ayn~~ s~ralarda Çin'in imparator de~i~ikli~ine sahne oldu~unu görüyoruz. Chung Tsung ölünce, Juei Tsung onun yerine tahta geçti. Bu imparatorun tahta geçi~inin ilk y~l~nda Kapgan, tekrar Çin'e elçi göndererek
evlilik yoluyla müttefik olmak istedi(7 ~~~~ ba~lar~). Fakat, bu defa bir Çin
prensesini hatun olarak almak istiyordu. Kapgan'~n teklifi Çin saray~ nda
müzakere edildi. Neticede Sung bölgesi prensi Ch'eng-ch'i'nin k~z~na
Chin-shan (Alt~n da~~-Altay da~lar~) prensesi unvan~~ verilerek GökTürklere gönderilmesine karar verildi. Evlilik teklifinin kabul edilmesinden
memnun olan Kapgan, o~ullar~ndan Yang-wo-chih Tegini ikamet etmek
üzere Çin saray~na gönderdi. Bu Tegin Çin saray~ na vard~~~nda kendisine
yüksek generallik rütbelerinden biri tevcih edildi". Art~k Çin'e kar~~~yumu~ak bir politika izlemeye ba~lad~~~n~~ gördü~ümüz Kapgan'~n Çin'e kar~~~ald~~~~bu tav~r de~i~ikli~inin sebebi hiç ~üphesiz a~a~~da bahsedece~imiz
üzere ülkesinde s~k s~k isyanlar~ n ç~kmas~~ idi.
"Altay Da~~~(Chin-shan)” prensesinin Gök-Türk ülkesine gönderilme
i~inde refakatç~~ olarak Ho Feng-yao tayin edildi. Gelini götüren heyet,
Gök-Türk topraklar~ na girdi~inde Kapgan da onlar~~ kar~~lamak için bir el66
Hsiou-ching'in gönderili~i ve s~ n~ rlara yerle~tirilmesi sadece HTS'de kay~tl~d~r. CTS'de bu konuda bilgi bulunmamaktad~r.
67 Bu sald~ r~~ ve di~er ilgili hadiseler yaln~z HTS 4, s. ~~ ~ o'da zikredilmi~tir. öteki kaynaklar~ n hiç birinde malumat yoktur.
" HTS, gös. yer.
b<> Do~u, st. 26; aynca bkz. Kafeso~lu, ~~12.
Generallik unvan~n~ n Çincesi, Hsia-wei-yüan-wai-ta-chiang-chündür. HTS 215A'daki
Kapgan'~n biyograf~sinde rehine olarak gönderildi~i zikredilm i~tir.
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çilik heyeti göndermi~ ti. ~ ki heyet yolda kar~~la~t~ klannda, Gök-Türk heyetinin ba~kan~ , Ho Feng-yao'ya prensesin T'ang hanedan~ na mensup olmay~~~ ndan dolay~~ k~zd~ . Daha sonra Ho Feng-yao ve yan~ ndakiler, Kapgan'~ n bulundu~u yere ula~t~ lar. Kapgan'~ n bulundu~u Gök-Türk merl-ezine ula~t~ lar. Hediyelerin çok say~da olu~ umu, elçilerin iyi reverans yap~~lar~ n~~ gören Kapgan, prensesin gerçek olmay~~~ na yani T'ang hanedan~ na
mensup olmay~~~ na ald~ rmad~ . Üstelik Çin ile iyi münasebet tesis etmeyi
de kabul etti 71. 'ksl~ nda Kapgan'~ n yumu~amas~ n~ n en büyük sebebi hiç
~üphesiz o s~ ra.. da Bay~ rku ve Türgi~~isyanlar~n~ n ç~kmas~ , dolay~s~yla
devletin içerde çok zor durumda kalm~~~olmas~~ idi 72 .
Bu s~ ralarda Sung Ch'üan, T'ang Hsiou-ching gibi bir kaç Çinli general, aslen Mo~d boylar~ ndan olup, Gök-Türklere tâbl' Hsi'ler ile Linghsing'de sava~~rken esir dü~tüler (710 sonlar~). Daha sonralar~~ Hsi'ler taraf~ ndan ( lök-Türklere teslim edilen bu generaller öldürüldü. Bundan sonra
bölgenin S~ n~ r M~ .hafizl~~~~Kumandanl~~~~görevi Kuo Yüan-chen'a verildi.
K~ sa süre sonra Jui Tsung'un tahttan uzakla~t~ r~l~ p, yerine Hsüan
Tsung'un gelmesiyle yine Çin'de imparatorluk de~i~ikli~i olmu~tu. Bu imparator tahta geçer geçmez daha evvel Gök-Türklerle yap~lm~~~olan evlilik
ittifak
4 "..t. Çin'e kar~~~eski atak ve üstün durumu devam etmeyen
Kapgan,
isyanlarla me~ gul oluyordu. Bu isyanlardan Orhun
Abidelerinde aç~ kça bahsedilmektedir. 710 y~ l~ nda isyan eden K~rg~zlar,
Bilge ve Kül Tegin kumandas~ ndaki ordu taraf~ ndan Kögmen da~lar~ n~ n
kuzeyinde Songa orman~ nda ikinci defa ma~lup edildiler'''. Ayn~~ y~l Tola
irma~~~civar~ nda ya~ayan Bay~ rku'lar, Türgi-yarg~ n gölü yak~ n~ nda yap~lan
sava~ta bo~guna u~rat~ld1 74. 711 y~l~ nda Türgi~'ler isyan edince, Orhun
Yaz~tlann~ n ifadesiyle üzerlerine yüründü ve yenildiler, reisleri So-ko
öldürüldü -7'. Arkas~ ndan Bars Be~, Türgi~~Kagan~~ tayin edilerek, Bilge'nin
k~z karde~ iyle t vlendirildi, sonra Semerkand'a sefer tertip edildi'. 713 y~l~ nda Karluk'lar, Kapgan, Bilge ve Kül Tegin'in ortak hareketi neticesinde
Tamug Iduk-ba~~(Tarn~ r ~rma~~'n~ n do~du~u yer)'ta ma~lup edildiler.
NIuharebede yenilen Karluk'lar kaçarak Çin'e s~~~ nd~ lar".
." Bu konu hakk~ndaki bilgiler yani prensesin gönderilmesi sadece HTS 123'te bulunan Ho Feng-yao'nun biyograf~ sinde bulunmaktad~r.
72
Bkz. Kafeso~lu, S. 114.
" Kül Tegin, do~u, 35-36; Bilge, do~u, 26-27; aynca bkz. Giraud, S. 175.
Kül Tegin, do~u, 34; Liu, I, s. 169.
Bilge, do~u, 28; Kül Tegin, do~u, 37-38.
76 Bilge, do~u, 39.
" Kafeso~lu, ayn~~ yer.
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714 y~l~~ 2. ayda" ~nel (~ -nie) Kagan, T'ong-e (Tonra) Tegin ile Huopa ~ lteber unvanl~~ Kapgan'~ n k~ z karde~inin kocas~~ Shih-shih-pi, süvarileriyle beraber Pei-t'ing (Be~bal~ k'~ n kuzeyi)'a sald~ rd~lar. Ku~atma s~ ras~nda
kalenin yak~n~ na tek ba~~ na sokulan T'ong-e Tegin öldürüldü. Bu ba~ar~s~z hadise üzerine Huo-pa ~ lteber geri dönmeye cesaret edemedi. Yan~ na
kar~s~~ ve o~ullann~~ al~ p, Çin'e gitti ve teslim oldu. Bundan çok memnun
olan Çin imparatoru, ~ltebere "Sol Muhaf~zlar~~ Büyük generalli~i” ile Yenshan bölgesi prensli~i, kar~s~na da Altay Da~~~(chin -shan) prensesi unvan~~
verildi. Di~er taraftan kendilerine, ~~o tane kad~ n köle, ~~ o at ve 5 bin top
ipek vb. hediyeler sunulmu~ tu". Ayn~~ y~l~ n üçüncü ay~ nda Chi-hsi bölgesi
vergi memuru A-shih-na-hsien, Türgi~'lere sald~r~ p, reisleri Tou-tan'~~ ele
geçirdi 8O
Kapgan taraf~ndan T'ang hanedan~n~ n merkezine ikamet etmek için
gönderilmi~~olan Yang-wo-chih Tegin, Çin'de öldii 81. Çin imparatoru bir
ferman yay~ nlayarak, hanedana akraba ailelerden en az üç ki~inin, ölen
teginin ailesini ziyaret edip, taziyetlerini sunmalann~~ emretti. ölümünden
sonra ailesinin iyi davran~~ lara mazhar olmas~, asl~nda onun Çin'de bulundu~u s~ rada bir lehine gibi de~il, aksine gayet itibarl~~ ~ekilde ya~ad~~~n~~
göstermektedir.
Gök-Türk kagan~~ Kapgan, tekrar Çin'e elçi gönderip evlilik yolu ile
akrabal~ k teklifinde bulundu ise de imparator kabul edip, etmedi~ini bildirmedi. Di~er taraftan Çin y~ll~ldann~n ifadesi ile "onun ola~anüstü ba~anlar~ ndan korkan" Mo~ol kabileleri Ch'i-tan ve Hsi'ler de Gök-Türk
yüksek hakimiyetini tan~y~ p, Kapgan'a ba~land~lar32. Kaynaklar~n ifadesine göre Gök-Türk ordusunun say~s~~ d~~ar~da bütün gailelere ra~men 400
bin ki~iyi bulmu~tu. Bir ba~ka deyi~ le bu kadar yay çekene sahipti. Fakat,
Kapgan'~n halk~n~~ çok sert idare etmek gibi büyük bir hatas~~ vard~. Zaten
çok ya~lanm~~t~. ~~te bu sert tutumu devletin ba~~na büyük dertler aç~yordu. Boylar aras~ndaki huzursuzluk gittikçe artt~. ~~ o kabile (on-ok)nin Sol
Tu-lu'lann~n be~~çoru, Sa~~kanad be~~Nu-shih-pi'lerin be~~erkini hep beraber Çin'e müttefik olmak için teklifte bulundular. Karluk'lar gibi di~er
Kesin tarih için bkz. Chang jen-Cang, S. 165-166.
S. 5172; HTS 215A, s. tio4.8.
CTS
"<" Bu bilgi sadece HTS 5, s. 123'de kay~ tl~d~r: 3. ayda Chi-hsi vergi memuru A-shihna-hsien, bat~~ Gök-Türk (Türgi~), Tou-tan ~~ele geçirdi.
81
Teginin Çin'de ölümünden CTS'de bahsedilmez iken HTS 'de zikredilmi~tir.
82 Asl~nda bu konuda HTS biraz farkl~~ bahsetmektedir; 215A (s. 6048): "...Kapgan,
Ch'i-tan ve Hsi'leri sert bir ~ekilde itaati alt~na ald~...".
79
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bir kaç Türk boyu da Çin'e vassal olmak için ba~vurdular(7I5 4. ay). Çinliler bu tekliflerin hepsini kabul etti. Ancak, kendileri için çok önemli stratejik mevkiilerde Gök-Türk ülkesi s~n~rlar~~ içerisinde oturmalar~n~~ istedi'''.
T'ang imparatoru böylece Gök-Türk devletini içerden daha iyi y~ pratabilme f~ rsat~n~~ elde edebilecekti. Ortaya ç~kan yeni durum kar~~s~nda imparator Hsüan Tsung, baz~~ yeni tedbirler de ald~; Çin'e yeni ba~lanan kabileleri daha iyi pasif~ze edebilmek için te~kilatlann~~ yeniden düzenledi.
Bu hadiseler üzerine Kapgan, Karluk ve di~er boylara defalarca sald~rd~. Çin imparatoru da buna kar~~~bütün vali ve kumandanlanna iki
koldan isyanc~~ Türk boylann~~ desteklemelerini emretti. Bu arada tedip
edilen boylar aras~na Az'lar ve izginer de kat~ld~(7 ~~ 5)". Ayn~~ y~l~n bahar~nda Kapgan'~n Dokuz-o~uz seferi s~ras~nda yenilen O~uzlar~ n bir k~sm~~
da Çin'e s~~~nd~ ".
Ard~~ arkas~~ kesilmeyen isyanlar neticesinde Gök-Türk devletinin gücü
oldukça zay~flad~. Bu durum Gök-Türk tabiyyetinde olan yabanc~~ kavimlere de tesir etti. T'u-yü-hun'lar, Kao-li (Kore)'lerin bir kolu olup, ayn~~ zamanda Kapgan'~n damad~~ Kao Wen-chien vb. bir çok Gök-Türk vassal~~
gidip, Çin'e ba~land~ ". Çin'e s~~~nanlar~ n hepsine özel yüksek Çin unvanlar~~tevcih edilip, generallikler ve düklülder verildi r. Gök-Türklerden kopanlar bununla da kalmad~. Kapgan'~n damad~~ A-shih-te-hu-lu aniden
Çin'e gitti ve T'ang hanedanl~~~ na tabi oldu". Gök-Türk hükümdan ise
ülkesinde ç~kan isyanlan bast~ rmaya devam ediyordu. Reisleri A-pu-ssu
olan Dokuz Kabile (dokuz ok)ye sald~ ran Kapgan, onlarla Chi-pei'de sava~t~. Dokuz kabile yenildi, insanlar~n~n ço~u öldü. Dokuz kabile grubuna
dahil ma~lup, Ssu-chieh (izgil) ve di~er baz~~ boylar da Çin'e ba~land~lar.
Çin imparatoru bunlar~ n reislerinin hepsine idari unvanlar verdi. Bunun
gayesi Kapgan'~n himayesinde ba~~ms~z olmayan Türk boylanna, bu ~ekilde art~k ba~~ms~z olduklar~n~~ hissettirmek idi. Ancak, yine de kuzey s~n~ rlannda bir sürü yeni önlemler alarak, herhangi bir Gök-Türk sald~r~s~na kar~~~teyakkuz halinde olmalar~n~~emretti.
HTS 215A (s. 6048); CTS 194A (s. 5173).
Kül Tegin, kuzey, 3,4.
85 Kafeso~lu, s. 115.
86 CTS gös. yer.; HTS, gös. yer.
87 Bu bilgi sadece CTS'de kay~tl~d~r (bkz. gös. yer); HTS'de bulunmamaktad~r.
88 imparatorun Gök-Türklere kar~~~ di~er boylara tekrar unvan ve hediyeler sunmas~~
yaln~z HTS 2 15A, s. 6o4.9'da zikredilmi~tir.
83
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Çin imparatoru Hsüan Tsung, Kapgan Kagan'~~ tamamen ortadan
kald~ rmak, ya da eline geçirmek istiyordu. Bu maksatla Gök-Türk ülkesinde üç ayr~~ bölgede bulunan ve yukar~ da bahsetti~imiz gibi Çin ile daha
önce müttefik olan, üstelik çe~itli Çin unvanlan da alan Türk boylar~ n~n
reislerine yeniden unvan ve hediyeler sunuldu. Bu suretle yeniden taltif
edilerek, Kapgan'a sald~rmak için tahrik ediliyorlard~ ". Böylece Kapgan'a
kar~~~ihanet cephesi tekrar harekete geçmi~ti. Çin müttefiki Bay~rkular isyan edince, Kapgan üzerlerine yürüdü. Tola irma~~~kenar~nda yap~lan sava~ta Bay~rkular çok a~~r bir bozguna u~rad~lar. Ancak, Kapgan zafer kazanman~ n verdi~i ma~ruriyet içerisinde çok az say~da askerle geri dönerken Sö~üt orman~nda sava~~art~~~~Bay~rkulann reisi Chie-chih-lüe'nin 9°
ani hücumuna u~rayarak öldürüldü. Her iki y~ll~ktaki ifadeden anla~~ld~~~na göre casus olan Çinli Ho Ling-ch'üan, o s~rada Bay~rkular'~n yan~nda
bulunuyordu. Bu ~ah~s Kapgan'~n kesik ba~~n~~ al~p, Çin ba~kentine
götürdü(7 ~~6 6. ay).
24 y~ l süren parlak zaferlerle dolu bir kaganl~ k dönemini çok hazin
bir sonla kapayan Kapgan'~ n yerine kendisinin daha evvel "Küçük Kagan”
olarak tayin etti~i o~lu ~nel geçti ise de Kutlug'un küçük o~lu Kül Tegin
bir ihtilal yaparak, onu ve bütün ailesini ortadan kald~rd~; sonra a~abeyi
Bilge ~ad'~~ kagan olarak tahta geçirdi.

" Çin imparatorunun Gök-Türklere kar~~~di~er Türk boylarma tekrar unvan ve hediyeler sunmas~~yaln~z HTS 215A, s. 6o4g'da zikredilmi~tir.
9° Bu reisin ismi sadece CTS 194A, s. 5173'de bulunmaktad~r.

