TAR~H~~TÜRK SEHR~~BALASAGUN HAKK~NDA YEN~~
~NCELEMELER
VAR~~S ABDURRAHMAN*
Tarihi Türk ~ehri Balasagun Karahanl~lar Devleti'nin ba~kentlerinden
biri olup, eskiden beri Türk tarihindeki önemi itibariyle Türk kültürü
ara~t~r~c~lar~mn ilgisini çekmektedir. Ancak Balasagun hakk~ nda yeterli
bilgi veren orijinal kaynaklar~n eksik olmas~, söz konusu ~ehir üzerine
farkl~~ görü~lerin ortaya at~lmas~na sebep olmu~tur. Biz, elde mevcut yerli
ve yabanc~~kaynaklardaki bilgilerin ~~~~~ nda ~imdiye kadar konuyla ilgili
olarak yap~lan çal~~malar~~ da dikkate alarak, Balasagun ~ehrinin men~ei,
kurulu~~tarihi, kurucular~~ ve sair hakk~nda yapt~~~m çal~~malar sonucu
tespit etti~imiz baz~~ hususlar~~ortaya koymak istiyoruz.
Balasagun ~ehrinin yerinin tespiti, Balasagun'la ilgili çal~~malardaki
en önemli meselelerin biridir. Bu konuda yaz~l~~kaynaklarda baz~~ ipuçlar~~
verilmi~~ise de bir k~s~ m ara~t~rmac~lar Arkeoloji ilminin eski ~ehirlerin
tespiti konusunda sa~lad~~~~imkanlardanda, yararlanarak Balasagun'un yerini tespit etmeye çal~~ t~ . Bunlar~ n ba~~ nda me~hur Rus Türkolog
W.Barthold gelmektedir. O, 20.yüzpl~n ba~~nda Orta Asya'daki Çu ve Talas
Nehirleri k~y~s~nda yapt~~~~çal~~malar sonucu, söz konusu ~ehrin Ak-Be~im
(Ak-Pe~in) Harabelerinde kuruldu~unu iddia ederek, Burana'n~n Arapça'daki Manara'n~n bozuk telaffuzu oldu~unu savunuyor'. 1953-1955 y~llar~~
aras~nda Tokmak eski ~ehrinin Burana Harabesinde incelemelerde bulunan A.N.Bern~tam, Ak-Be~im (Suyab) Kalesi'nin Balasagun oldu~unu ortaya koyar2. P.N. Kojemyakov, Ak-Be~im Kalesi'nin haritas~ n~~ çizdikten
sonra Burana'n~ n IX.yüzy~la ait bir medeni yadigarl~ k oldu~unu iddia
eder. K~ rg~zistan ilimler Akademisi'nden W.D.Goryaçiva ise Burana'n~n
Balasagun oldu~unu savunmaktad~r3. Çinli ara~t~ rmac~~Chang Kuang-ta da
* Dr. Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö~retim Görevlisi.
1 W. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakk~nda Dersler (Çince Tercümesi), Pekin, 1984,
s.83.
2 W. ~~lkenov,

"Balasagun" Kazak Edebiyat~~ Gazetesi Almaata, 12 May~s 1989.
" Burâna Harabesindeld Kaz~~ Çal~~mas~ ndan Raporlar"/ 974 y~l~ndaki
Arkeolojik Bulgular Moskova, 1975, s.522.
3 W.D.Goryaçiva,
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yapt~~~~bir çal~~mas~ nda W.D.Goryaçiva'y~~ destekler mahiyette görü~~beyan
etmektedir'. W.~~lkenov, Kazak Edebiyat~~ Gazetesi'nin 12 May~s 1989'daki
say~s~na yazd~~~~bir makalesinde yukar~daki görü~lere benzemeyen yeni bir
görü~ü ortaya koyarak, Balasagun ~ehrinin yerinin bugünkü Cambul ~ehrine ba~l~~ Aktöbe'de oldu~unu ileri sürer. W. Barthold, A.N.Bern~tam,
W.D. Goryaçiva, Chang Kuang-ta ve W. ~~lkenov gibi ara~t~ rmac~lar~n ortaya koydu~u görü~lerinde gerçi baz~~farkl~l~ klar görülse de bunlar~n hepsi
en az~ ndan Balasagun ~ehrinin Çu Nehri havzas~ nda kuruldu~unu savunmaktad~ rlar. Bu ara~t~ rmac~lar~n arkeolojik çal~~malar sonucu ortaya att~ klar~~ bu iddialar, ~üphesiz yaz~ l~~ kaynaklar~n ~~~~~ nda Balasagun ~ehrinin
gerçek yerini tespit edebilmemiz için bize baz~~ ipuçlar~~temin etmektedir.
Balasagun ~ehri hakk~nda az çok bilgi veren kaynaklar~ n ba~~ nda, bilindi~i gibi öz kaynaklar~ m~z~n d~~~ nda Arap-Fars kaynaklar~~ve Çin kaynaklar~~gelmektedir. Arap kaynaklar~ndaki bilgilere göz atacak olursak, Seyyah
Mukaddesi Balasagun'un ahalisinin çoklu~undan, büyüklü~ünden ve zengin bir ~ehir oldu~undan bahseder5. O, ~slamiyet'in Türkistan'a yay~ ld~~~~
ilk y~llarda Balasagun'un Türgi~lerin ba~kenti oldu~undan ~bn Hurdadbih'
e at~ f yaparak haber vermektedir. Kudama b. Ca'fer, Kitabü'l-harac adl~~
eserinde; "Suyab iki ~ehirden olu~ur. Biri Kubal, di~eri Sagur Kubald~ r.
Sagur Kubal'dan Barishan'a, oradan yine Çin s~n~ r~na deve ile be~~günlük
yoldur"6 demektedir. Bundan ba~ka XIII. Yüzy~l~ n sonu ile XIV. Yüzy~l~n ilk
devrinde ya~ayan Ebu'l Fida, Balasagun ~ehrinin yerle~im alan~n~~ net olarak göstermektedir. Arap kaynaklar~nda yer alan yukar~daki bilgileri inceledi~imiz zaman ~u iki husus anla~~lmaktad~ r: Birinci, Balasagun ~ehrinin
Çu Nehri vadisinde oldu~u, ikinci, Balasagun ~ehrinin ilk ba~ta Türgi~lerin ba~kenti oldu~u. Bu bak~mdan arkeolojik çal~~malarla elde edilen bilgilere ters dü~en bir husus yoktur. Ancak görüldü~ü gibi Arap kaynaklar~nda Balasagun'un etimolojisi hakk~nda herhangi bir ipucu verilmemektedir.
Balasagun ~ehrinin eski yeri ile ilgili olarak, Ka~garl~~ Mahmud bize
oldukça önemli bir ipucu vermektedir. Ka~garl~ 'n~n eserinde yer alan bir
4 Chang Kuang-ta, " Sui-ye Chin-ti-K'ao" [ Suyab ~ehrinin ~imdiki yeri hakk~nda inceleme]
Beijing Da-xue Xue-bao (Zhe-xue ban) S. 8, 1979.
5 Semseddin Ebu Abdullah M. Mukaddesi, Ahsenfi't-tekasim fi ma'rifeti'l-akalim, ne~r.
M.J. de Goeje, Leiden ,1906, s. 275.
6 Kudama b. Ca'fer, Kitabül-harc, ne~r. M.J. de Goeje, Leiden, 1889, s. 206-208.
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rivayette ~öyle denmektedir: "Zülkarneyn Semerkand'~~ geçip, Türk ülkesine yöneldi~i s~ ralarda Türklerin çok kuvvetli ve büyük ordusu olan ~u
ad~nda genç bir hakanlar~~ vard~. Balasagun yak~n~nda ~u Kalesi'ni bu açm~~~ve bu yapt~ rm~~t~. Hergün Balasagun'daki saray~ n~n önünde beyler için
üçyüz altm~~~nöbet davulu vurulurdu. Hakan ~u'ya Zülkarneyn'in yakla~t~~~~
haber verilmi~, "Emriniz nedir? Sava~~m~~ edelim, ne buyurursunuz?" demi~ler. Halbuki hakan Hocend ~ rma~~n~n kenar~na karakol kurarak, Zülkarneyn'in geçti~ini haber vermek için k~rk tarham gözcü göndermi~ti..."7
Ka~garl~~ Mahmud bilindi~i gibi, Karahanl~lar devletinin hanedan soyundan geldi~i için'', onun devletinin tabiiyetindeki bir çok bölgeye gidip
yapmakta oldu~u çal~~malar gere~i, incelemelerde bulunmas~~ muhakkakt~ r. Özellikle onun babas~~ Hüseyin'in bir dönem, Balasagun'a pek uzak
olmayan Barsgan ~ehrinin komutan~~ olarak görev yapt~~~ n~~ dü~ünecek
olursak, Ka~garl~ 'n~ n o dönemde ve ondan sonraki dönemlerde Balasagun, Barsgan, T~ raz ve Suyab (Ak Besim) hakk~nda oldukça önemli bilgilere sahip oldu~unu anlamakta güçlük çekmeyiz. ~u Ka~an hakk~ndaki rivayetin bu parças~ndan biz Balasagun ~ehrinin Suyab'a yani ~u Ka~an'~ n
yapt~ rd~~~~bu ~ehre çok yak~n bir yerde oldu~unu anl~yoruz. Ka~garl~~
Mahmud'un verdi~i bu bilgi ile el-Birûni'nin Balasagun hakk~nda yazd~~~:
"Balasagun T~ raz( Evliya Ata)'~n 10 Hdo~usunda, Barsgan'~ n 7Hbans~ nda,
Koçkarba~~~(Bugünkü Koçkar Ata yaylas~ )'n~n 20Hkuzeyinde"9 ~eklinde
verdi~i bilgi ile ve T'ang imparatorlu~unun Chen-yüen y~llar~nda ( 785804) ba~~vezir Ku-tuan taraf~ndan kaleme al~nan bir eserde yer alan: "Suyab Nehri (Çu) a~z~ndan ç~ k~p 80 çak~ r~m (40 km) yol yürdükten sonra Balasagun ~ehrine gelmek mümkün. Oradan yine bat~ya do~ru 20 çak~ r~m(10
km) yol yürdükten sonra Suyab ~ehrine geliyor. ~ehrin kuzeyinde Suyab
Nehri var. Nehrin kuzeyine 40 çak~ r~ml~ k mesafede Chie-t'an da~~~var. Buras~~On-oklar~n hükümdarlar~n~ n daimi ikametgah~d~ r"1° ~eklindeki bilgiler
mukayese edildi~i zaman hepsinin ayn~~ yerden bahsetti~i anla~~l~yor. Yani
Balasagun ~ehrinin yerinin yaz~ l~~kaynaklara göre T~ raz'~n do~usu ile ~pek
7 Ka~garl~~ Mahmud,

Divanü Lugat-it Türk (B.Atalay) Ankara,1992, C. III. S.413.
Zunun, A. 'Ömer, Mahmut Ka~gari (Uygurca), Ka~gar, 1985, s. 116. Ayr~ca bk: Wei
Wu-erh Wen-hsueh shih (Uygur Edebiyat Tarihinin Çincesi) Yay. Haz. A. Rahman, Liu Chaoyun, Tuan Wen-yao, Ma Te-yuan, Urumçi, 1998, s. 266.
9 el- BirtIni , EL- Asar el-bakiye an el-kurun el-haliye n~r.C. Eduard SacheuLondra 1879.
s.264-265.
I° Yunuscan Ali, "Balasagun ~ehri Togrisida Kiskiçe Mulahize" Xinjiang Medeniyet
Yadigarhklar,, S.1,1992,5.45-46.
8 M.

VAR~S ABDURRAHMAN

774

Yolu'nun, Küsen'den (Bugünkü Kuça ~ehri) ba~lay~ p Kum (Bugünkü
Aksu), Unsu (Yü-chu), Bedelart (Po-ta-feng) ve T~ raz'a kadar uzanan k~sm~ n~ n Suyab ~ehrinden geçen bölü~ünün yan~ nda oldu~u art~ k kesinle~iyor. Üstelik daha sonraki zaman içerisinde K~rg~zistan S.S.C.B. Arkeoloji
Merkezi'nin Burana Kaz~~ Grubu a~a~~~yukar~~yedi defa kaz~~ çal~~mas~~yapt~ ktan sonra elde edilen X-XII. Yüzy~ llara ait arkeolojik belgelere ve 10321055 y~llar~ na ait "Kuzordu" ismindeki paralara da dayanarak bugünkü Burâna Harabesinin Balasagun ~ehrinin ta kendisi oldu~unu ilan etmi~lerdir". Dolay~s~yla Balasagun'un yerinin "Suyab" diye aç~ klanan Ak-Beshim
Kalesi'nin yan~~ ba~~ ndaki Burâna Harabesi oldu~unu kabul etmek mümkündür.
Balasagun ~ehrinin yerinin tespiti meselesi üzerindeki görü~ümüzü bu
~ekilde ifade ettikten sonra, ~imdi ~ehrin hangi Türk hakimiyeti döneminde kuruldu~u meselesini ele alal~m. ~bn Hurdadbih'e atfen, yukar~da
Balasagun ~ehrinin ilk ba~ta Türgi~lerin ba~kenti oldu~undan bahsedilmi~ti. Ancak Arap kaynaklar~ nda ve di~er kaynaklarda bu konuda güvenilir
bilgilerin bulunmamas~ ndan dolay~~ bu ~ehrin Türgi~ler zaman~ nda in~a
edildi~ine dair görü~e kat~lmak pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü,
ilk önce ~bn Hurdadbih'e atfedilen bu cümlenin ona ait olmad~~~~onun,
el- Mesalik ve'l-memalik adl~~eserinde Balasagun'a yer vermemesinden anla~~lmaktad~r. O, söz konusu eserinde Çu ve Talas nehirleri k~y~lar~ nda yer
alan ~ehirlere gidecek yollardan bahsetmektedir. Büyük ihtimalle bu görü~~
~bn. Hurdadbih'ten sonraki müellifler taraf~ ndan eklenmi~ tir. ~kinci sebep ise Türgi~lerin tarihine ili~kin Çin kaynaklar~ndaki bilgilere göre,
Türgi~ler ilk zamanlarda Töles boylar~ n~ n içinde "Turgit" (T'u-ju-ke) ismi
ile, Çöçek (Bugünkü Do~u Türkistan'~n kuzeyinde) yaylas~ nda göçebe hayvanc~l~ kla u~ra~m~~lar. M.S. V.yüzy~llardan sonra "Türgi~" (T'u-ch'i-she)
ismiyle Göktürklerin bat~~ k~sm~ nda yani Çu ve ~li nehir k~y~lar~nda ya~am~~lar. Göktürk Devleti y~ k~ld~ktan sonra yani VII. Yüzy~l~n ortalar~ nda Türgi~~
Hanl~~~ n~~ kurmu~lard~ r. VII. Yüzy~l~ n sonlar~ nda Türgi~lerin hükümdar~~
Ucil (Wu- ch'e-leh/U-çe-le) 690-706 y~llar~~aras~ nda Suyab ~ehrini i~gal ederek ba~kentini oraya ta~~yor ve Suyab'a büyük bir saray, Künes Kalesi'ne de
küçük bir saray yapt~ r~ yor". Çin kaynaklar~ n~ n verdi~i bu bilgi ile Kudama

Il Yunuscan Ali, ayn~~makale, s.47.
12 Liu Wei-hsin, Ch'ien Po-ch'uan

Lügati], Urumçi, 1995, s.99.

v.d,Hsin-chiang Min-tzu Tsi-tian [Hsin-chiang Milletler
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b.Ca'fer'in konuyla ilgili olarak verdi~i ~u bilgiler birbirine benzemektedir: "Suyab iki kaleden olu~makta olup, biri Kubal, di~eri Sagur Kubaldir"" Kudama bu bilgiyi verdikten sonra ona ek olarak Suyab ~ehrini olu~turan Kut Kubal denilen kentin ba~kan~n~n Türgi~lerden oldu~unu yazmaktad~r. Bu kay~tlara bakt~~~m~z zaman, Türgi~lerin, asl~nda T~raz, ~sficap, ve Balasagun gibi ~ehirleri in~a etmedi~i, o zamanlarda in~a edildi~i
anla~~lan Suyab'~~ba~kent yapt~klar~, Balasagun ~ehrinin daha o zamanlarda in~a edilmedi~ini ö~reniyoruz. Balasagun ~ehri yaz~l~~kaynaklarda ilk
olarak, T'ang ~mparatorlu~'unun Chen-yüen saltanat y~llar~nda (785-804)
ba~~vezir Ku-tuan taraf~ndan kaleme al~nan bir eserde "P'ei-lo-ch'iangchün-ch'eng"4 (Boyla Sangun ~ehri) ~eklinde geçmektedir. Bu devirden
sonra yaz~lan Arap- Fars kaynaklarmda da Balasagun hakk~nda hemen hemen hiç bilgi verilmiyor. X. yüzy~lda yaz~ld~~~~anla~~lan me~hur eser Hudud el-alem ile Gerdizi'nin, Zeyn el-Ah bar adl~~ eserinde Türgi~lerden
sonra bölgede bir güç olarak ortaya ç~kan Karluklar Devrindeki (760-840)
bir çok ~ehir, köy ve kentler zikredilirken Balasagun ~ehri zikredilmiyor.
Bu durumdan biz ~u iki hususu anl~yoruz. Biri, Karluklar döneminde Balasagun ~ehri mevcut ise de Suyab ~ehri önemli ve büyük oldu~u için, Balasagun'u da içine alm~~~olabilir. ~kinci bir husus Burana Harabesi'nde
bulunan Karahanl~lar dönemine ait kültür eserlerinden de anla~~ld~~~~kadar~yla Balasagun ~ehri ancak Kerahanl~lar taraf~ndan yeniden in~a edilerek büyütülmü~tür.
~imdi Balasagun ~ehrinin men~ei ve kimler taraf~ndan kuruldu~u meselesine k~saca de~inelim.
Bilindi~i gibi Ka~garl~~Mahmud, Balasagun'a "Kuz Orda" veya "Kuz
Ulu~"" demektedir. Fars tarihçisi Cüveyni, Tarih-i Cihangü~a adl~~eserinin
"Uygurlar~n inançlar~na göre ~dikut'un soyu ve Uygur ~ehirleri" bahsinde
Yedisu Bölgesindeki önemli ~ehir Balasagun'un Afrasiyab taraf~ndan kuruldu~unu, ~ehrin kurulu~undan itibaren Kara H~tay istilas~na kadar Afrasiyab evladar~mn elinde kald~~~n~~zikretmekte ve Balasagun'a ayn~~zamanda

Kudama b. Ca'fer, ayn.esr, gösterilen yer.
Feng
-ti-~ning [Bat~~Bölgesi Yer Namlart] Pekin, 1982, s.10.
13 Ka~garh Mahmud, ayn.esr, C.I., s. 62, 124.
13

14
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"Kuz Bahk"16 demektedir. Çin kaynaldarmda ise Balasagun ~ehrine "P'ei-loch'iang-chün-ch'eng""dendi~inden yukar~da bahsetmi~dk.
Arap tarihçisi ~bn el-Es~r'in el-Kâmil fi't-Tarrh adl~~eseri ile Mo~ol
devri Fars tarihçisi Cüveyni'nin Tarih-i Cihangû~a adl~~eserinde Balasagun
~ehrinin Orhun'daki Uygur Devletinin Ka~am Bögü Ka~an taraf~ndan in~a
edildi~ine dair ~u bilgilere rasdanmaktad~r: "Bögü Ka~an Türldstan'a vard~~~~zaman orada suyu bol, ye~illilderle 'örtülü geni~~bir düzlü~e rastlad~.
Çok be~endi~i o yerde ~imdi Kuz Bal~k denilen Balasagun ~ehrini kurdu.
Daha sonra askerlerini çevreye göndererek on iki y~l zarf~nda orada bulunan bütün ülkeleri fethetti. Ba~kald~racak hiçbir devlet b~rakmad~."
Bu bilgi geçmi~~tarihi olaylara dayan~larak yaz~lar~~bir rivayet olsa da
bize Balasagun ~ehrini in~a eden Bögü Ka~an'~n kim oldu~u konusunda
ipucu vermektedir. Çin'deki Man-chou (Ch'ing) imparatorlu~unun Ch'ien-lung saltanat döneminde (1736-1796) yaz~lan Hsi-yû-t'u-chi [Bat~~Bölgesinin Co~rafya Durumundan Notlar] adl~~eserde Balasagun ~ehrinin kurucusunun Uygur ka~anlarmdan Köl Boyla (Bilge) oldu~u, onun ad~~geçen
~ehri, Suyab [Çince ad~,Sui-yeh] Nehri Vadisinde in~a etti~i ve bundan dolay~~ onun in~a etti~i bu ~ehre onun hükümdarl~k ismi verilerek
"Boylasangun" denildi~inden bahsetmektedir19.
Uzak Do~u ara~t~rmac~lar~~buradaki bilgilerden yola ç~karak Balasagun ~ehrini in~a ettiren Uygur Ka~am'run kim olabilece~i konusunda taru~arak bu ~ehrin in~as~~ile ilgili alt~~Uygur Ka~an~mn ismini ortaya koymu~lard~r. Bunlar s~ras~yla Orhun'daki Uygur Ka~anl~~m~n kurulu~undan
önceki Uygur boylar~= ba~bu'~'u Alp Busat (618-646), Orhun'daki Uygur
Ka~ard~~~mn kurucusu Kutlug Bilge Ka~an (744-747), Moyun-Çor Ka~an
(il Etmi~~Bilge Ka~an 749-759), Bögü Ka~an (759-779) Alp Kudug Bilge Ka~an (795-805) ve Ay Tengride Kut Bolm~~~Alp Bilge Ka~an (808-821)d~r.
Kaynaklardan anla~~ld~~~~kadar~yla bu alt~~ka~amn içinde ancak MoyunÇor Katan Yaz~t~nda (~ine-Usu Yaz~n) dile getirilen Tengride Bolmi~~~l
Etmi~~Bilge Ka~an (Moyun-Çor) ile Dokuz Uygur Ka~an Yaz~unda
(Karabalgasun Yaz~n) dile getirilen Ay Tengride ülüg Bolm~~~Alp Ulug
16 A. M. Cüveyni, Tarib4 Cihang~ka (Çev, Mürsel Öztürk) Ankara, 1998, 3.104.
Hal-y~l-ü-ming [Ban Bölgesi Yer Namlan] Pekin, 1982,5.10.
17 Fe~~g
18 A.M. Cilveyni, ayn.esr.,5.104-105. Ayr~ca bk. km el-Esir, el•Kirail Irt-Taril~, Beyrut, 1965-

1967.

Yuntucan Ali,

ayn~~makale 5. 49.
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Kutlug Bilge Ka~an (795-805) devlet hudutlann~~bat~da On-oldara kadar
geni~letmi~lerdir. Bu aç~dan bakt~~~m~z zaman ele geçirilen bölgede ~ehir
in~a etmek bu ikisine nasip olmu~tur. Çin kaynaklar~nda ise Balasagun
~ehri hakk~ndaki ilk bilgiye T'ang ~mparatorlu~u'nun Chen-yüan saltanat
devrinde (785-804) rastlamaktad~ r. Bu bilgi Arap ve Fars tarihçilerinin verdi~i Balasagun ~ehrinin Bögü Ka~an taraf~ndan in~a ettirildi~ine dair bilgiyle ayn~~döneme rastlamas~~bak~m~ndan aynca önem arz etmektedir. ~l
Etmi~~Bilgi Ka~an, 747'de bat~da Karluklar ve onlara yard~m eden Türgi~ler ve Basm~llar ile Sekiz-O~uz, Dokuz Tatar ve Çiklerle sava~m~~, bunlar~n
hepsini kendine ba~lam~~, hakimiyetini Yenisey luy~lar~,Çu- Talas havalisi,
~ç Asya ve Kerulen'e kadar yaym~~,o~ullann~~oralara Yabgu ~ad tayin etnai~20; Alp Ulu~~Kutlu~~Bilge Ka~an ise 791'de büyük o~lu Boyançi ile birlikte Karluklar ve Tibetlilere tekrar sefer düzenleyerek, onlar~~yendikten
sonra bat~da Fergane'ye kadar ilerleyip bat~~hudutlar~n~~güvence alt~na alm~~~idi. Bunun d~~~nda yine Orhun Uygur Ka~anl~~~~dönemine ait Terhin
ve Tez-II yaz~tlar~nda methedilen Ka~an da Bögü olup, ~bn el-Esir ile Cüveyni'nin eserinde Bö~ü'ye mâl edilen bat~~seferleri asl~nda, ~l Etmi~~Bilge
Ka~an ile Alp Kutlug Bilge Ka~an'~n On-Oklar~ n bulundu~u co~rafyaya
yapt~~~~seferleri gösteriyordu21 . Bu, olaylar~n cereyan~ndan birkaç as~r
sonra rivayet ~eklinde kaynaklara geçirildi~i için baz~~ ~ah~s adlar~ n~n ve y~ llar~n de~i~mesi gayet do~ald~r.
Uygur Ka~anlanndan Bögü'nün bat~~seferinden sonra Balasagun ~ehrini in~a ettirdi~ine dair bu tarihi belgenin ortaya ç~k~~~ , t~pk~~Japon Türkolog Abi Takio'nun iddia etti~i gibi: "Dokuz O~uzlar yani Uygurlar ile
Karahanl~lar~n ba~kentlerinden olan Balasagun'un aras~nda eskiden beri
hiçbir ~ekilde red edilemeyecek bir ba~lant~ n~n oldu~unu22 göstermekte
idi.
Yerli ve yabanc~~kaynaklardaki Balasagun'la ilgili belgeler incelendi~i
zaman, Karahanl~lar~n ba.~ kentlerinden biri olan sözkonusu ~ehir ile Koçu
(~dikut) Uygur Devletinin yazl~k ba~kenti Be~bal~k'~n kurucu sahiplerinin
ayn~~men~eden geldi~i anla~~lmaktad~r. Yani yukar~da bahsedildi~i gibi Balasagun'a Çin kaynaklannda "P'ei-lo-chiang-chün-ch'eng" denilmekte olup,
buradaki "P'ei-lo" Türkçe yaz~ tlarda geçen "Boyla" kelimesinin Çince
Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü, ~stanbul, 1999, 5.132.
Ali, ayn~~makale. s. 50.
22 Mü Takio, Hsi Hui-ku Kuo,shih te Yan-chu Wu-lu-mu-ch'~~,1985 s. 307.
20 ~brahim

21 Yunuscan
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transkripsiyonudur. "Chiang-chün" ise Türkçe "Sangun" denilen askeri
unvan~n Çince tercümesidir. Sondaki "Ch'eng" ise Türkçe "Bal~ k"~n tercümesidir. Böylece Çince'deki "P'ei-lo-Chiang-chün-ch'eng" Türkçe "Boyla
Sangun ~ehri" demek oluyor. ~imdi "Boyla" denilen Türkçe unvana bak~l~ rsa: "Boyla" unvan~~ Bilge Ka~an yaz~ t~ n~n güney taraf 1 6. sat~r~ nda
"Tonyukuk Boyla Baga Tarkan" ~eklinde,23 Tonyukuk yaz~ umn bat~~taraf 6.
saur~nda "Boyla Baga Tarkan" ~eklinde," Suc~~Yaz~ un~n 2. saur~nda "Boyla
Kutlug Yargan" ~eklinde,25 Dokuz Uygur Ka~an yaz~ u (Karabalgasun Yaz~ u)mn 5. saur~nda "Kutluk Boyla>n~n babas~~Hu-su" ~eklinde26 geçmektedir. Çince kaynaklarda ise bu gibi Türk askeri unvanlar, "A-to-p'ei-lo" (Ata
Boyla), "Ku-li-p'ei-lo" (Kutlug Boyla), "P'ei-lo-ch'uai" (Boyla Çor) "P'ei-lota-kan" (Boyla Tarkan) ~eklinde"geçmektedir. Bunun d~~~ nda "Boyla" denilen bu askeri unvana Turfan'da bulunan baz~~eski Uygur yazma yadigarl~klar~nda da rastlanmaktad~ r. Mesela: Alman Türkolog, F. Müller'in haz~ rlad~~~~ Eski Uygur Yaz~l~~Vesikalar~~ adl~~ eserin II. Cildinde "~l Ügesi Ötür
Boyla Tarhan," "Tapm~~~(Bolm~~ ) Boyla Tarhan," "Aspara Boyla Tarhan"
ve "Otur Boyla Tarhan" gibi isimler geçmektedir28. V. Barthold, Ka~garl~~
Mahmud'un eserinde geçen "Atasagun"29 kelimesine rastlad~ ktan sonra bu
kelimenin lügat manas~~ üzerinde durarak "Balasagun" isminin men~eini
ilk ba~ta Orhun'daki Uygur Ka~anl~~~ 'mn ba~kenti Karabalgasun"a, ba~layarak aç~ klamaya çal~~m~~~idi30. Fakat sonra bu görü~ünden vazgeçerek Balasagun ~ehrinin men~eini, Mo~olca "Güzel ~ehir" "~yi ~ehir" anlam~nda
olan "Balgasun'a (Ku-Bal~ k) ba~lad~. Ancak, Barthold'un ikinci görü~ü
ço~u bilim adamlar~~ taraf~ ndan benimsenmemi~tir. Japon bilim adam~~
Abi Takio, konuyla ilgili bir çal~~mas~nda: "Balasagun'un men~eini ne ~ekilde olursa olsun Mo~ol devrindeki Balgasun 'a (Ku-Bal~ k) asla ba~layamay~z. Elimizde mevcut olan bilgiler bize Balasagun'u kuran hükümdar ile
Be~bal~ k'~~ kuran hükümdar~n ayn~~ men~eden gelmekte oldu~unu aç~ kça
göstermektedir."3' görü~ünü kuvvetle savunmu~tur. A. Z.Velidi Togan da
23 H.

N. Orkun, Eski Türk Yaz~ dan, Ankara, 1994 ,s.72.
H. N. Orkun, aynesr s. 102.
25 H. N. Orkun, any.esr. s.156.
26 H. N. Orkun,ay~~.esr s. 232.
27 Yunuscan Ali, ayn~~makale. s. 52.
28 S. Tezcan, "Eski Türkçe Boyla Baga Sanlan Üzerine" Türk Dili Ara~t~rmalar~~ Y~ll~~~, 1977.
28 Ka~garh Mahmud, ayn.esr. C.I. s. 86, 403.
W.Barthold,"Balasagun" islâm Ansiklopedisi, C.I (~ ngilizce Ne~ri)
31 Abi Takio, aynesr s. 297-298.
24
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Balasagunla ilgili olarak: "Ancak T'ang-shu'da [T'ar~gnâme'de] zikredilen
P'ei-lo-sangun ~ehri Balasagun'a men~eini gösterir"32 görü~ündedir. A.Z.
Velidi Togan'~n bu fikri ileri sürmesi ise, Balasag~~ n'un men~eini Mo~olca'daki "Balgasun"a (Ku-Bal~k) ba~layarak aç~klaman~n ilim çevresinde
destek görmeyi~i ve Orhun'daki Uygur Ka~anl~~~ n~n ba~kentine
"Karabalgasun" denilmesinin yan~s~ra yine bu ~ehre "Çagan Balgasun" ve
"Hac Balgasun"" da denilmesi ile alakal~d~ r.
Yukar~daki bütün aç~klamalardan, Balasagun ~ehrinin men~einin Eski
Türkçe'de "Boyla Sangun" (P'ei-lo-chiang-chün-ch'eng) denilen ~ehir oldu~u, Orhun'daki Uygurlar~ n büyük göçünden sonra kurulan Karahanl~lar devletine ba~kent olduktan sonra "Boyla Sangun" isminin "Bala Sagun"a dönü~tü~ü ve Balasagun'u in~a eden hükümdarlar ile Be~bal~k'~~
in~a eden hükümdarlar~n ayn~~ men~eden oldu~unu görebiliyoruz. Nihayet, Cüveynrnin eserindeki Balasagun ve Be~bal~k'~, in~a ettiren Uygur hükümdar~n~n ayn~~ ki~i oldu~una dair bilginin, Çin kaynaklar~ ndaki "Kut
Da~~" ile ilgili efsanede de yer almas~" bizi bu konuda desteklemektedir.
Dolay~s~yla Balasagun ~ehrinin Uygur Ka~an~~taraf~ndan kurulmu~~bir ~ehir olup, daha sonra Karahanl~lar döneminde bu devlete ba~kentlik yapacak kadar büyi~tülüp geli~tirildi~ini ve ad~n~n da Boyla Sangun ad~n~n de~i~ik bir biçimde telâffuz edilmesinden kaynakland~~~n~~söyleyebiliriz.

Ansiklopedisi, C.II, (M.E.B. Yay) s. 270.
Yunuscan Ali, ayn~~makale. s.53.
" Osman Turan, Türk Cildn Hüldmiyeti Melkû resi Tarihi, ~stanbul, 1995, s. 67.
32 Z.V. Togon, "Balasagun"isla'rn
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