GÖK-TÜRKLER~ N SONU VE BELGELERI
AHMET TA~A~IL
II. Gök-Türk Devleti'nin sonu yani Bilge Kagan'~ n ölümünden y~k~l~~~ na
kadar olan devre müstakil bir çal~~ ma olarak ele al~ nmad~~~~gibi çe~itli ara~t~ rmalarda sadece bir kaç cümle ile de~erlendirilmi~ tir. Bunun sebebi hiç
~üphesiz yakla~~ k on y~ll~ k zaman dilimini ihtiva eden 734-744 y~llar~~aras~~ ile
ilgili kaynaklar~ n az bilgi vermesidir. Bilindi~i gibi, Orhun Abidelerindeki
bilgiler Bilge Kagan'~ n ölümüyle kesilmektedir. Di~er taraftan, her zaman
Gök-Türk tarihi hakk~ nda zengin malzeme ta~~d~~~ n~~ söyledi~imiz Çin kaynaklar~~ da art~k yetersizle~ mektedir. Sadece CTS 194A ve HTS 215B'nin yan~ nda Wang Chung-ssu adl~~ bir kumandan~ n biyografisinde bir sayfay~~ geçmeyen bilgiler vard~ r. ~mparator kay~ tlar~ nda da (Pen-chi) bir kaç cümle bulunmaktad~ r.
Çin kaynaklar~ nda Gök-Türklerin bu devresiyle ilgili bilgilerin azalmas~ n~ n sebebi, art~ k Çin'cleki T'ang hanedan~~ için bir tehlike olmaktan ç~ kmalar~, daha çok siyasi ve benzeri ili~ ki kurmalar~d~ r. E~er aksi olup sava~~vesair
hadiseler meydana gelse ~ üphesiz kaynaklardaki bilgiler ço~al~ rd~. Zaten 723
y~l~ ndan sonra II. Gök-Türk Devleti ile Çin'deki T'ang hanedan~~aras~ nda bar~~~yap~lm~~~ve uzun say~ labilecek bir süre sava~~ç~kmam~~t~.
Kaynaklardaki bilgilerin az olmas~~ bize tarihimizin söz konusu devresini
incelememe yahut bir iki cümleyle geçi~tirme hakk~~vermemelidir. Bunu dü~ ünerek konuyla ilgili bütün bilgilerin Çin kaynaklar~ ndan tercümesini yapt~ ktan sonra de~erlendirmeye çal~~t~ k. Arkas~ ndan tarihçili~imiz aç~s~ ndan
faydal~~ olaca~~~fikrinden hareketle metinlerin Türkçelerini ilave ettik.
682 y~l~ nda Kutlug Kagan liderli~inde istiklalini kazanan II. Gök-Türk
Devleti k~ sa zamanda yine Orta Asya'n~ n en büyük devleti seviyesine yükselmi~ ti. Onun ölümüyle yerine 692 y~ l~ nda geçen karde~ i Kapgan yirmi dört y~l
hüküm sürdükten sonra bir Bay~ rku isyan~ n~~ bast~ rmas~ n~ n ard~ ndan geri
dönerken pusuya dü~ürülmü~~ve 716 y~ l~ nda katledilmi~ti. Onun o~lunu
tahttan uzakla~t~ ran Kül Tegin, ayn~~ y~ l a~abeyi Bilge'nin kagan olmas~ n~~ sa~lad~. Kaganl~~~ n~ n ilk y~llar~ nda çok say~da boy isyan~ n~~ basuran Bilge, 723 y~ -
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l~ na gelindi~inde Çin'i de hem bozguna u~ratm~~ , hem de kendisiyle bar~~~
yapmak zorunda b~rakm~~t~.
On sekiz y~l devleti idare ettikten sonra Bilge Kagan bir bakan~~(Buyruk
Çor) taraf~ ndan zehirlendi. Ölmeden önce kendisini zehirleyen Buyruk Çor
ve ortaklar~n~~ öldürttü'. Kendisi de 25 Kas~ m 734 tarihinde vefat etti2. Defin
töreni ise 22 Haziran 735'te yap~ld~'. Bu olaylar~n teferruat~~kitabelerde nakledilmesi dolay~s~yla bilinmektedir. Kitabelerde bilgiler onun hayat~n~~ anlatt~~~~için Bilge'nin ölümünden sonra tamamen kesilmi~ tir. Bundan sonras~~
sadece Çin kaynaklar~ndan takip edilebilmektedir.
734 Y~l~ndan Mk~lislarina Kadar Olan Hadiseler
Yeni kaganlar~ n tahta ç~k~~~ n~~ ve di~er mücadeleleri devrin iki önemli
Çin kayna~~~T'ang hanedan~n~ n eski' ve yenis resmi tarihlerinde bulunan
Gök-Türk bölümlerindeki kay~ tlara göre izlemek mümkündür. Ayr~ca Wang
Chung-ssu'nun ad~~geçen her iki tarihte bulunan biyografisi de destekleyici
malumat ta~~maktad~ r. WHTK'daki metinler de ilk defa taraf~m~zdan tercüme edilerek de~erlendirilmi~tir".
Anla~~ld~~~ na göre Bilge'nin ölümü üzerine bir araya gelen devlet adamlar~~ittifakla onun o~ullar~ndan ~-jan'~~ kagan olarak tahta geçirdiler 7. Ancak
onun tahtta kald~~~~süre problemlidir. CTS 194A fazla ya~amadan öldü~ünü
Kitabelerde bulunmayan bu bilgi için bkz. CTS 194A, s. 5177; HTS 215B, s. 6054.
Bilge Kagan kitabesi güney cephesi, 10 sat~r; Bu hadise hakk~nda tafsilen bkz. R. Giraud,
L'Empire des Turc celestes, Paris 1960, s. 55, 120; Liu Mau-tsai, Die Chiensischen Nachrichten
zur Geschichte der Ost-Türken, II, Wiesbaden 1958, s. 620; L. Bazin, Les Calendriers Turcs anciens et medievaux, Lille 1974, 1974, s. 183, 244; T. Tekin, Orhon Yaz~ tlar~, Ankara 1988, s. 55; ~.
Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü, Istanbul 1987, s. 119-120.
3 Bilge Kagan Kitabesi ayn~~ sat~r, ayr~ca Bazin, ayn~~ eser, 183 vd.; Liu, I, s. 179, 229;
Kafeso~lu, ayn~~eser, s. 121.
Chiou Tang Shu, 945 y~l~ nda Liou Hsü taraf~ ndan yaz~ld~. 200 ciltten mütesekkil olan bu
eser k~saca CTS ~eklinde gösterilmi~tir. Bu kayna~~ n 1985 y~l~~T'ai-pei Ting-wen shu-chil yaymevi
bask~s~~ kullan~lm~~t~r.
5 Hsi~~~T'ang Shu, 1060 y~l~nda Wo Yang-hsiou ve Sung Chi taraf~ ndan on alt~~y~ll~ k çal~~ma
sonucu tamamlanm~~~ve 225 Ciltten meydana gelmi~tir. K~saca HTS ~eklinde gösterilmi~, 1985
y~l~~T'ai-pei Ting-wen Shu-chü yaymevinin bask~s~ ndan faydalanm~~t~r.
6 Çali~mam~zda k~saca WHTK olarak gösterilen bu eser Ma Tuan-lin taraf~ ndan 1254 y~ l~ nda yaz~lm~~, ancak 1319 y~l~ nda yaymlanabilmi~tir. 1935 Shang-hai bask~s~ ndan faydalan~lm~~t~r.
7 CTS 194 A, s. 5177; HTS 215 s. 6054; konuyla ilgili baz~~metinlerin Almanca tercümeleri
için bkz. Liu, ayn~~eser, 1, s. 179 vd. 229 vd.
2
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bildirirken, HTS 215B sekiz y~l tahtta kald~~~ n~~ nakletmektedir. Di~er kaynak
TCTC 2148 deki bilgilerde de ~-jan Kagan'~ n hükümdar olduktan k~sa bir
süre sonra hemen öldü~ü yaz~ l~ d~ r. TFYK 975'de ise 741 y~l~nda Tengri
Kagan'~n ölümüne i~aret edilmi~tir°.
Yedi y~l sonra dahi Tengri Kagan ba~ta görüldü~üne göre HTS 215B'de
verilen bilginin yanl~~~ve kar~~~ k olmas~~ m~~htemeldir. Neticede babas~ n~ n
ölümünden sonra tahta geçirilen ~-jan Kagan fazla ya~ayamam~~, yakaland~~~~
hastal~ktan kurtulamayarak ölmü~tür.
~-jan Kagan'dan sonra yerine Bilge Kutlug (Pi-chia Ku-tou-lu) Kagan II.
Gök-Türk devleti tahtma ç~kt~. Çin'deki T'ang hanedan~~imparatoru hemen
harekete geçerek, Sa~~Chin-wu muhaf~zlar~~ generali Li Chih'y~~ elçi olarak
gönderip ona Teng-li (Tengri) Kagan unvan~ n~~sundu'°. Çinlilere göre Tengli'nin anlam~~"eski hayat~nda ekti~ini biçen (iyi veya kötü hareketler için cezaland~ rma)" oldu~u bildirilmektedir".
Teng-li'nin ya~~~küçük oldu~u için devlet i~lerinde pek muktedir olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu yüzden ünlü vezir Tonyukuk'un k~z~~olan annesi Pofu Hatun devlet i~lerine müdahale etmek f~rsat~~ buldu. Hatta vezirlerden Yiissu Tarkan 12 ile i~birli~i yapt~. Hedefleri devlet idaresini tam manas~yla kontrollerine almak idi. Ancak onlar~n gizli ittifakma di~er boylar kat~lmad~lar.
Ayr~ca onlar~n bu tür gizli hareketlerini devletin ileri gelenleri ve boylar dahi
herkes duymu~, neticede huzursuzluk ba~~göstermi~ti.
Bu s~rada II. Gök-Türk devletinin merkezinde hâlâ Teng-li, kagan s~fat~yla hükümdarl~ k tahunda idi. Devletin do~usunu Sol ~ad unvan~yla, baus~ n~~
Sa~~~ad unvamyla iki amcas~~ idare ediyordu". Söz konusu iki kanat idarecisi
ba~ar~l~~yönetimleriyle tan~ nm~~lar ve subaylar~n kumandanlar~n ço~u özel8 214,

s. 6809.
Ts'e-fu Yüan-kui (k~saca TFYK) ve Tsu-chih T'ung-chien (k~saca TCTC) adl~~ kaynaklardaki bu konuyla ilgili bilgilerin tercümeleri için bkz. Chang Jen-fang, Do~u Gök-Türkleri, Taipei 1967, s. 184, 200-205.
I° Bu bilgiler sadece HTS 215B'de bulunmaktad~ r.
Il CTS 194A, ayn~~yer.
12 Ad~~geçen vezirin ismi sadece HTS'de kaydedilmistir.
13 CTS 194 k ayn~~yer; HTS 215B, ayn~~ yer; Bu devirde Gök-Türk - Çin diplomatik ili~kileri
için ayr~ca bkz. Kaneko Chuichi, T'ang International Correspondence, Acta Asiatica, 55, 1988, s.
81; T. Hayashi, Development a Nomadic Empire, Bulleti~~~Ancient and Orient Museum, XI, s.
183, 184.
9
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liide genç ve dinamik olanlar~~taraf~ndan sevilmi~lerdi. Dolay~s~yla bu kar~~~k
ortamda daha çok hürmet ediliyorlard~".
Kagan~ n devleti idare edecek vas~ flara sahip olmay~~~~Gök-Türk
Devleti'nin temelinden sarsm~~, ülkede birlik bozulmaya ba~lam~~t~. Özellikle
Kagan'~n annesinin bir vezirle gizli ittifak yap~p devlet idaresini ele geçirmeye
çal~~mas~~kan~~ld~klann ba~~sebebi olarak görülmektedir.
Bu arada T'ang hanedan~n~ n imparatoru Hsûan-tsung, 740 y~l~nda Tengli'nin hükümdarl~~~n~~tan~d~. Amcalar~= devlet içinde giklenmeleri Teng-li
ve annesini korkutuyordu. Hâkimiyederinin sa~lamla~t~r~lmas~~için onlar~~
yani Sol ve Sa~~~adlar~~ortadan kald~rmaya karar verdiler. Önce kurduklar~~
komplo ve çevirdikleri entrika ile sa~~kanat ~ad~n~~yani bat~daki amcay~~ öldürdüler. Askerlerini ve bütün halk~n~~kendilerine ba~lad~lar. Bu hadiseyi
duyan do~udaki sol kanat ~ad~~Pan Kül Tegin, ayn~~~eyin kendi ba~~na gelece~ini dü~ündü. Onlar~n kendisine kar~~~harekete geçmelerini beklemeden
derhal Teng-li'ye hücum edip onu öldürdü. Bo~~kalan kaganl~k makam~na
Bilge'nin bir ba~ka o~lunu getirdi. Fakat, Pan Kül Tegin'e kimse destek vermiyordu. Basm~llar f~rsattan istifade onu ma~lup ettiler. Yenilen Pan Kül
Tegin, kendisine ba~l~~kuvvetlerin tamam~n~~kaybetti ve tek ba~~na kaç~p
uzakla~uls. Gök-Türk Devletinde taht mücadelesi olanca h~z~yla ac~mas~zca
sürüyordu. P'an Kül Tegin'in tahta geçirdi~i kagam Ku-tuo (Kutlug) Yabgu
öldürüp, yine Bilge Kagan'~n bir ba~ka o~lunu hükümdar yapt~. Ayn~~Yabgu
bir süre sonra yeni kagan~~ da öldürüp kendisini kagan ilan ettii6.
Yakla~~k iki yüz y~ldan beri kuzeylerini sürekli tehdit eden kom~ular~n~n
bu hale dü~mesi Çinlileri harekete geçirdi. imparator taraf~ ndan Sun Lao-nu
adl~~elçiye özel görev verilerek, Uygur, Karluk ve Basm~ l gibi Türk boylann~n
yan~na gönderildi. Ad~~geçen boylara Gök-Türk devletinden ayr~l~ p, Çin'e
ba~lanmalar~~teklif ediliyordu". Çinlilerin bu te~ebbüsü Orta Asya Türk tarihi için uzun say~labilecek bar~~~dönemini sona erdirdi. Yakla~~k yirmi y~ldan
beri Gök-Türklerle Çin aras~nda önemli bir sava~~olmam~~t~.
Sadece HTS 215B, ayn~~yer.
CfS 194A, s. 5178.
111 TCTC 214 s. 6844; HTS 21B, s. 6054.
17 Sadece TCTC 214, s. 6809.
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Çinlilerin tahrikiyle zaten zapflam~~~olan Gök-Türk hâkimiyetine kar~~~
Basm~ l, Karluk ve Uygurlar ayakland~ 's, Gök-Türk kagan~~ Ku-tuo (Kutlug)
Yabgu'yu öldürdüler. Ayaklanan üç Türk boyu kendi içlerinde önceli~i
Basm~ llara verdi. Onlar~ n reisi Chie-tie-i-shih, kagan ilan edildi. Sa~~ve Sol
kanat yabguluklar~ n~~ise Karluklarla Uygurlar payla~m~~lard~ . Kaynaklarda
belirtilmemesine ra~men bat~da olmalar~~ sebebiyle Sa~~kanat yabgulu~unu
Karluklarm almalar~~muhtemeldir. Do~u yani Sol kanad~ n~ n ise Uygurlar~ n
bulundu~u yere yak~ nl~~~~sebebiyle onlara ait olmas~~daha uygundur. Bu üç
boyun reisi beraber Çin'e elçi gönderdiler '9; zaten daha önce onlar taraf~ ndan tahrik edilmi~lerdi. Ba~~ms~zl~ klar~ n~ n ilk an~ nda da Çin ile yak~ n ili~ki
kurmak istiyorlard~.
Bu arada T'ang imparatoru kuzeydeki Ling eyaletine kendisini ispatlamak arzusunu ta~~ yan bir kumandan olan Wang Chung-ssu'yu tayin etti. Ad~~
geçen kumandan önce Mo~ol boylar~~Hsi ve Nu-chie'leri Sang-kan Irma~~~
kenar~ nda bozguna u~ratu. Ahalilerinin büyük bir k~sm~ n~~ele geçirdi. Bu ~ekilde Gobi çölünün kuzeyinde bulunan di~er boylara gözda~~~vermek niyetinde idi20. Daha sonra bunun için büyük bir toplant~~ yapt~.
Ku-tuo (Kutlug) Yabg~fnun öldürülmesi s~ ras~ nda ç~ kan kar~~~ kl~ klar~~
yak~ ndan takip eden Wang Chung-ssu, Gobi çölünün a~z~ na gitmi~, onlar~~
korkutmu~tu2'. Son kagan~ n öldürülmesinden sonra Basm~ l, Uygur ve
Karluklar'dan kurtulabilen Gök-Türk ahalisi eski Do~u Kanat ~adi Pan Kül
Tegin'in o~lunu Wu-su-mi-shih (Ozm~~) Kagan unvamyla tahta geçirdi22.
Wang Chung-ssu'nun, Gobi çölüne geli~i Wu-su-mi-shih Kagan'~~korkutmu~tu. Siyasi hakimiyetinin bozuldu~unu ve askeri gücünün iyice da~~ld~~~ n~~
gören kagan Çin imparatorunu ziyaret edip, ona ba~l~ l~~~ n~~ gösterece~ini
bildirdi. Fakat, daha sonra söz konusu niyetinden vazgeçince ad~~ geçen Çinli
kumandan onu yakalamak üzere harekete geçti. Ancak, kendisi sava~mak yerine müttefikleri Uygur, Basm~ l ve Karluklar~~Wu-s~~-mi-shih (Ozm~~) n~n
üzerine sald~ rtt~. Ma~lup olan Ozm~~~hatununu dahi sava~~meydan~ nda biraHTS 215B, ayn~~yer; TCTC 215, s. 60.
HTS 215B ayn~~yer; TCTC 215, ayn~~yer.
20 CTS 103, s. 3198; HTS 133, s. 45524553.
21 not 18.
22 TCTC 215, s. 6860; CTS 194A, ayn~~yer; HTS 215B, ayn~~ yer.
111
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k~ p kaçmaya ba~lad~23. Bu sefer Çinli kumandan onun pe~ine dü~tü".
Nihayetinde, sadece sa~~kanad~nda bulunan kuvvetleri bozguna u~rat~p geri
döndü.
Ard~ard~na darbelere maruz kalan Gök-Türk hanedan~ ndan kopmalar ve
Çin'e s~~~ nmalar görülüyordu. Wu-su-mi-shih (Ozm~~)'n~n bat~~ kanad~~yabgusu A-pu-ssu, Bat~~~adi Ko-la-to, Kapgan'~n torunu Po-te-chih Tegin, Bilge
Kagan'~ n k~z~~ Ta-lo prenses ~-jan Kagan'~n han~m~~Bilge Yü-sai-fu, Teng-li
Kagan'~n k~z~~Yü-chu-kung prenses, binden fazla çad~ r aileyi olu~turan ahali
gidip Çin'e s~~~nd~~25. Bu hadise dolay~s~ yla zaten mahvolmaya yüz tutan GökTürklerin nüfusu iyice azalm~~t~ . T'ang imparatoru Hsüan-tsung, teslim olanlardan çok memnun kalm~~~ve Hua-wo-lou adl~~ kö~kte bütün s~~~ nan GökTürklerin ~erefine ~ölen tertip etmi~tir. Ayr~ca çok say~da hediyeler sundu
(742 y111) 2 . Çin imparatoru söz konusu hadiseden memnuniyetini belirtmek
için bir de ~iir söylemi~, hasat zaman~~yiyecek ihtiyaçlar~~için onlara iki milyon
ölçek un verdirmi~ti27. Bu arada mevkilerine göre unvanlar dahi ba~~~ lam~~ur.
Wu-su-mi-shih (Ozm~~) Kagan'~ n üzerine tekrar hücuma karar veren
Wang Chung-ssu, bu sefer Basm~ l, Karluk ve Uygurlar~~ kulland~. Ona göre
uygulanabilecek en iyi plan bu boylar~n birlikte Kagan'a sald~ rmas~~ idi. To-lossu kalesine kar~~~harekete geçen üç boy arkas~ndan K'un suyunu takip ederek Wu-su-mi-shih (Ozm~~) Kagan'~~öldürdüler. Böylece Wang Chung-ssu hiç
hareket etmeden zafer kazanm~~~oluyordu. O sadece Çin'in kuzeyinde kale
tamiriyle u~ra~m~~ , Çin seddindeki Ta-t'ung ve Ching-pien kalelerini birle~tirerek, gelecekte bu yönden kuzeyli kavimlerin yapacaklar~~sald~ r~~yolunu kapatmak istemi~ti28. Wu-su-mi-shih (Ozm~~) Kagan'~ n kesik ba~~~Çin ba~kentine götürüldü2'.
23 "Ozm~~~Tegin Han olmu~. Koyun y~l~ nda üzerine yürüdüm, ikinci harbi ilk ayn~~ alt~ nc~~
gününde yapt~m.... Tuttum; hatununu ordada ald~m. Türk kan~n bütün orada yok oldu." ~ine
Usu yaz~ n kuzey cephesi, 9 ve 10 sat~rlar (bkz. H.N. Orkun, Eski Türk Yaz~ dan, Ankara 1987, s.
166).
21 CTS 103 ayn~~yer; TCTC 215, s. 6860.
25 CTS 103 ayn~~yer; CTS 194A, s. 5177; Bilge Kagan'~n han~mm~ n ad~~sadece HTS 215B' s.
6055 de kartl~d~r. TCTC 215.
26 TFYK 975, 20a; TCTC 215, s. 6853; s CTS 194A, s. 5177.
27 HTS 215B, ayn~~yer; un miktar~~ WHTK 2693/b'de iki yüz bin ölçek olarak bildirilmi~tir.
28 HTS 133, s. 4553.
CTS 103, ayn~~yer; TCTC 215, s. 6860.
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Ba~lar~ na geçen kaganlar~ n s~ rayla öldürülmesi Gök-Türklerin arta kalanlar~n~~hala y~ld~ ram~yordu. Sonunda kesik ba~~~Ch'ang-an'a götürülen Wusu-mi-shih (Ozm~~)'n~n o~lu Ku-lung-fu Pai-mei'i kagan seçtiler (744 y~l~ ).
Bu s~ rada Çin imparatoru Hsüan-tsung, art~ k Gök-Türkleri kesin bir ~ekilde ortadan kald~ rmak arzusunda idi. ~~ te bu yüzden Gök-Türklerin son
durumunu gayet iyi bilen kumandan Wang Chung-ssu'yu tekrar onlar~~
Türklerin üzerine gönderdi".
Çinli general Sa-he-nei da~~ na ula~t~ . Burada Pai-mei Kagan'~ n
Sol (do~u) kanad~n~~ idare eden A-po Tarkan'a ba~l~~ onbir boyla sava~t~~ ve
ma~lup etti. Akabinde Pai-mei Kagan'~ n bat~~kanad~ na yüklendi'''. Tam bu s~rada Orta Asya tarihini de~i~ tirecek mühim hadiseler meydana geliyordu.
Çin imparatorunun tahrikiyle Gök-Türk devletinin kagamn~~ öldürerek zaafa
u~ratan Basm~ l, Karluk Uygur gibi Türk boylar~ mn aras~~ aç~lm~~t~. Daha önce
kaganl~~~~tan~nan Basm~ l reisi Chieh-tie-i-shih, Uygur ve Karluklar taraf~ ndan
öldürüldü. Uygur reisi Ku-ii Pei-lo kendini Kutlug Bilge Kül Kagan ilan etti.
Arkas~ ndan Çin imparatoru Hsüan-tsung'a elçi gönderip durumu bildirdi.
Böylece Uygur devleti resmen kurulmu~~oluyordu". Art~ k iki yüz y~ll~ k GökTürklerin tarihi merkezi Ötüken, Uygurlar~ n eline geçmi~ti.
745 y~l~ n~ n ba~lar~ na gelindi~inde Ötüken'de hakimiyetini iyice sa~lamla~t~ ran Uygur kagan~ , son Gök-Türk kagam Pai-mei'e sald~ rd~~ ve ma~lup
edip öldürdü. Pai-mei'in kesik ba~~~t~ pk~~ babas~ n~nki gibi Çin ba~kentine götürüldü". Hayatta kalabilmeyi hala ba~aran Bilge Kagan'~ n han~ m~~ da son
kabilelerle birlikte gidip Çin'e s~~~ nd~.
lir.~h~lanndan Sonra Gök-Türkler
Pai-mei Kagan'~ n öldürülüp kesik ba~~ n~ n Çin'e götürülmesiyle GökTürk hanedan~ n~ n siyasi varl~~~~tamamen sona eriyordu. Zaten hanedana
mensup çok say~ da bey gidip Çin'e teslim olmu~tu. Ötüken bölgesinde y~llar" Bu bilgi sadece TCTC 215'de kard~d~ r; bkz. s. 6855.
31 HTS 215B, s. 6055; TCTC 215. ayn~~ yer.
32 Uygur devletinin kurulu~u için ayr~ca bk~. C. Mackerras, The Uighur Empire 744-840,
According to the Tang Dynastic Histories, Canberra 1968, s. 1, 2 vd; G. Çandarl~o~lu, Ötüken
Bölgesindeki Büyük Uygur Ka~anl~~~~(~st. 1311~V. bas~ lmam~s doçentlik tezi), ~stanbul 1972, s. 1015, 20 vd.; O. ~zgi, Uygurlar~ n Siyasi ve Kültürel Tarihi (Hukuk Vesikalar~ na Göre), Ankara
1987, s. 14-27.
33 TFYK 975 20b; TCfC 215, s. 6863.
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d~r süren iç sava~~neticesi boylann da~~ld~~~~bilinmektedir. Di~er taraftan
Uygurlar, Basm~llar~~ ma~lup ederek büyük bir siyasi organizasyon halinde
Büyük Uygur Ka~anl~~~~ad~~verilen devletlerini kurdular". Dolay~s~yla GökTürk hanedan~ndan gelen herhangi bir ki~inin devleti yeniden canland~rmas~~mümkün olamazd~. Üstelik uzun süren iç sava~~yüzünden di~er boylar~n
Gök-Türk hanedan~na ba~l~l~~~~kaybolmu~tu.
Bundan sonra birkaç yüzy~ l içinde çok nadir de olsa Gök-Türk ismine
kaynaklarda rastlanmaktad~ r. Söz konusu isimleri kaynaklardan toplay~p a~a~~da sunmaya çal~~~rsak ~öyle bir de~erlendirme ortaya ç~kar: Kapgan
Kagan'~ n" torunu olan A-pu-sse yukar~ da da görüldü~ü üzere 742 y~l~n~n
sonlar~na do~ru ülkesinde patlak veren iç sava~lar ve di~er karga~al~klardan
dolay~~Teng-li Kagan'~n k~z~~ile giden grupta yer alarak Çin'deld T'ang hanedan~~imparatoruna teslim olmu~ tu". Ona Çin imparatoru Hsüan-tsung'a ba~l~l~~~ndan dolay~~Shuo-fang bölgesi Chie-tu-fu-shilfl~~~~(özel vazifeli memur)
ve Feng-hsin prensli~i unvanlar~~tevcih edildi~i anla~~lmaktad~r". T'ang hanedan~n~n kökünden sarsan me~hur An Lu-shan'~n isyan~~s~ras~nda" A-pu-sse
da kar~~~kl~ktan faydalan~p isyan etmek planlar~~yapt~. Daha sonra Çin s~n~rlar~n~~terkederek Gobi çölünün kuzeyine eski topraklar~na geri döndü. 752
y~l~ n~n bahar aylar~ nda meydana gelen bu ayaklanman~ n akabinde Çin s~n~rlar~na hücum etti40. Onun baz~~ya~malar yapt~~~n~~iki y~l sonra Be~bal~k askeri
valisi Ch'eng Chien-li taraf~ ndan esir edildi~ini ö~reniyoruz`". Asl~nda bu
hususta çeli~kili ifadeler bulunmaktad~r. Baz~~belgeler Karluklann o s~radaki
yabgusunun A-pu-sse'y~~tutuklad~~~'n~, ona ba~l~~boylarm da üç ay önceden
teslim oldu~u ~eklinde kay~ tlar ihtiva etmektedir 42. Neticede Çin ba~kentine
34 Bkz. not 29.
35 692-716 y~llar~~aras~ nda II. Gök-Türk devletini idare eden Kapgan için bkz. A. Ta~ag~l,

Kapgan Kagan, Belleten, say~~217, s. 51-70.
36 CTS 9, s. 215.
37 Sadece CTS 9, s. 225.
38 Yar~~Türk yar~~Sogd as~ll~~olan ve Çin tarihinin en me~hur ayaklanmalar~ndan birini gerçekle~tiren An Lu-shan'~n faaliyetleri hakk~nda ayr~ca bkz. E.G. Pulleyblank, A Sogdian Colony

in inner Mongolia, T'onug-pao, XL1, 1951, s. 338-342; ayn~~milel., The Background of the
Rebellion of An Lu-shan, London 1955.
39 CTS 9, ayn~~yer.
49 HTS 5, s. 148.
41 CTS 9, s. 228; HTS 5, s. 150.

42 HTS 5, s. 149.
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götürülen A-pu-sse, imparatorun saray~ n~ n merdivenlerine sunulmu~~ve Chuch'io caddesinde idam edilmi~tir.
756 y~l~ nda T'ang hanedan~~ hizmetine girmi~~ve generallik rütbesine
yükselmi~~olan A-shih-na Ch'eng-ch'ing, isyan edip Y~ ng-ch'uan bölgesine
sald~ rarak ele geçirmi~, ~ehrin muhaf~z~~ Hsie Yüan ve vali yard~mc~s~~ P'ang
Chien'i esir etmi~ti". Fakat, onun akibeti hakk~nda bilgi sahibi olam~yoruz.
Her halde ma~lup olup Çinlilere teslim olmak zorunda kalm~~t~r. 764 y~l~nda
reislerini ö~renemedi~imiz yine bir grup Gök-Türk, Feng eyaletine hücum
ederek muhaf~z general Ma Wang'~~ öldürmü~tür43.
Bu tarihten sonra uzun süre Gök-Türklerin Çin s~ n~ rlanna tecavüzleri
dolay~s~yla kaynaklarda zikredilmelerine rastlanmamaktad~ r. 837 y~l~ na gelindi~inde Chen-wu bölgesinde ya~ayan Gök-Türkler, yüz elli çad~ r halinde
isyan ettiler. ~syan sebepleri konusunda bilgi yoktur. Bunlar tar~m arazileri ve
çiftçilerini ya~malad~lar ise de Çinli kumandan Liou Mien'e ma~lup olup pasifize edildiler 46. Ayn~~bölgede bulunan Gök-Türklerin on y~l sonra yani 847
y~l~nda, tüccarlara ve vergi olarak toplanan pirinçlere sald~np ya~ma yapt~ klanna tesadüf edilmektedir. Yine o bölgenin idarecisi olan Shih Hsien-chung
söz konusu Gök-Türk bakiyelerini bozguna u~ratm~~~ve herhangi bir tehlike
te~kil etmelerini engellemi~tir 47.
Yakla~~ k yetmi~~sekiz y~l sonra Be~~Hanedan döneminde, Gök-Türkleri
T'ang imparatorlu~unun y~k~ l~ p yerine küçük devletlerin kuruldu~u anda
yine tarih sahnesinde görmekteyiz. Eski ve Yeni Be~~Hanedan tarihlerinde
yaz~ld~~~ na göre 925 y~l~n~n bahar ba~lang~c~ nda Gök-Türkler elçi gönderip,
kendi ülke mallar~ndan sunmu~lard~. ~fadelerden anla~~ld~~~na göre GökTürkler, o esnada Çin s~ mrlanmn d~~~nda idiler. Elçi Hun-chie-lou, ayn~~zamanda Gök-Türklerin reisi olabilirdi'". Ayn~~ y~ l~ n k~~~mevsiminde GökTürkler Hsi, T'u-hun gibi Mo~ol boylanyla birlikte yine elçi göndermi~lerdi1".
43 CTS

9, s. 228.
CTS 10, s. 244.
45 CTS 6, s. 171.
46 TCTC 245, s. 7930.
47 TCTC 248, s. 8031.
48 CWTS 32, s. 446; HWTS 5, s. 48. Bu kaynaklardaki baz~~metinlerin Frans~zca terciimesi
için bkz. J. Hamilton, Les Ouighours a l'epoque des Ging Dynasties, D'apres les Documents
44

Chinois, Paris 1955, s. 94-100.
HWTS 5, s. 49.
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Bahsetti~imiz elçilik heyetlerinin akabinde muhteviyau enteresan bir kay~t
vard~r. Buna göre imparator Ming-tsung, Po-ssu-ma-p'o(pi)'yi ziyaret edip
Gök-Türk tannsma kurban sunmu~, kuzey geleneklerine göre tören yap~lmas~n~~müsaade etmi~tir. Ertesi y~l Gök-Türklerin ba~~nda ba~ka bir reis görün.
dü~üne göre deniek ki, söz konusu tören bir cenaze töreni idi ve imparator
Hun-chie-lou'nun ölümü dolay~s~yla tören yap~lmas~na müsaade etmi~ti. GökTürklerin yeni reisinin ad~~ Chang Mu-chin idi. O da Çin saray~na vergi sunmu~tu50. 931 y~l~nda Çin imparatoru Ming-tsung'u ziyaret eden Gök-Türk elçisinin ad~~Tu-a-shu idim ve büyük ihtimalle o da onlar~ n reisi durumunda
bulunuyordu.
934 y~l~nda Gök-Türkler ili~ki kurduklar~~Sonraki T'ang hanedan~~y~k~l~ nca Sonraki Chin hanedan~~kuruldu(936-944). Bu hanedan döneminde
941 y~l~n~n sonbahar~ nda Gök-Türk elçisi Hsüe Tung-hai ba~kenti ziyaret
etmi~tir52.
941 y~l~~Gök-Türklerin Çin'e son elçi gönderdikleri tarihtir. 745 y~l~nda
son kaganlan Pai-mei, Uygurlar taraf~ ndan öldürüldükten sonra Çin'e s~~~nmak zorunda kalan Gök-Türkler, aradan uzun zaman geçmesine ra~men
benliklerini kaybetmemi~ler f~rsat buldukça ayaklanm~~lard~r. Be~~Hanedan
döneminde ise söz konusu tarihe kadar diplomatik ili~kiler kurduklarma tesadtif ediyoruz. Bu devirde yani 907 y~l~nda Tang imparatorlu~unun riulmas~ndan sonra ortaya ç~kan zay~f devletlerle ili~ki kurabilecek kadar güçIendikleri anla~~lmaktad~r. Ama güçlerinin miktar~~ve ak~betleri konusunda yeterli
bilgi bulunmamaktad~r. Yeni Be~~Hanedan Tarihinin Gök-Türkler hakk~ ndaki son kayd~na göre askeri valilerinin hepsinin kaybolmas~~sebebiyle" art~k
kay~ tlar~~tutulmanu~ur.

5°

CWTS 39, s. 543; HWTS 6, s. 60.
6, s. 63.
52 HWTS 8, s. 85; CWTS 80, s. 1052.
53 1-13ArTS 74, s. 913.
51 HWTS

BELGELER
CTS 194A

8.5177

Onun ölümü üzerine devlet adamlar~~ o~lunun ~-jan Kagan olarak tahta
geçirdiler. Tsung Cheng-ch'ing, Li Ch'üan onun cenaze merasiminde kurban
kesmek ayn~~zamanda ~-jan Kagan'~ n tahta geçi~ini selâmlamak üzere gönderildi.
Onun tap~ na~~n~ n yaz~ t~m dikmek için Shih-kuan ch'i-chü-shu-jen olan
Li Jung, onun yaz~ t~ na yaz~~yazmas~~için gönderildi. F~rsat~~olmadan ~-jan hastal~ktan öldü. Yine onun karde~ i Teng-li Kagan unvamyla tahta ç~ kt~.
Teng-li, Çin dilinde (Budizm'de) eski hayat~ nda ekti~ini biçene (iyi veya
kötü hareketler için cezaland~ rma) benziyordu. Teng-li'nin ya~~~gençti. Onun
annesi ki, o Tonyukuk'un k~z~~ idi; onun küçük veziriyle i~birli~i kurdu. Devlet
idaresine burnunu soktu. Yabanc~lar aras~nda bu durum gizli kalmad~. Tengli'nin amcas~~ayr~~hallerde asker ve atlar~~ idare ediyorlard~. Do~udakinin ünyan~~ Sol ~ad, bat~dakinin unvan~~ Sa~~~ad idi. Onun bütün çarp~~malar~~iki
~ad~n emri alt~nda oluyordu. 28. y~lda (741) imparator, Sa~~Chin-wu genarali
Li Chih'y~~fermanla gönderip Teng-li'nin tahta geçi~ ini tan~d~.
Sonra aniden Teng-li annesiyle entrika çevirerek Bat~~ ~ad'~ n~~ öldürüp
halk~ n~~ ele geçirdiler. Sol yani do~u ~ad'~~ayn~~felaketin kendi ba~~na gelece~inden korktu. Askerlerini toplay~ p Teng-li'ye hücum etti. Onu öldürdü.
Kendi tahta ç~ kt~, unvam Wu-su-mi-shih Kagan idi.
s.5178
Sol ~ad'a ülkesinin insanlar~~ taraf~ ndan itaat edilmedi. Pa-hsi-mi
(Basm~ l) boyu ayaklan~ p, ona hücum etti. Sol ~ad a~~r bir yenilgiye u~rad~.
Tek ba~~na kaç~ p uzakla~t~. Ülkesi içinde büyük kar~~~ kl~ k ç~ kt~.
Bat~~ ~ad'~mn han~m~, o~lu ile Kapgan Kagan'~ n torunu Po-te-chih Tegin,
Bilge Kagan'~ n k~ z~~ Ta-lo prenses, ~-jan Kagan'~ n küçük han~ m~~Yü-sai-fu,
Teng-li Kagan'~ n k~z~~Yü-chii-kung prenses ile A-pu-sse ~lteber ve di~erleri
kendilerine ba~l~~ boylanyla birlikte gelip Çin'e teslim oldular. T'ien-pao saltanat devresinin ilk y~ l~ n~n sekizinci ay~ nda (742) teslim olanlar ba~kente
vard~ lar. imparator önce onlara imparator atalar~ n~ n türbesine gitmelerini
emretti. Sonra sarayda görü~tü. Arkas~ ndan Hua-wo-lou adl~~ binada e~lence
(ziyafet) tertip etti. imparator onlar~ n yapt~~~~i~lerin hat~ ras~ na ~iir söyledi.
Belleten C. LXIII, 3
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HTS 215B

s.6054

Devlet adamlar~ ( (ülke insanlar~ ) hep birlikte onun o~lunu ~-jan Kagan
olarak tahta geçirdiler.
~-jan Kagan sekiz y~ l tahtta kald~ ktan sonra öldü. Toplam üç kere Çin saray~na elçi gönderdi. Onun karde~i tahta ç~ kt~. Unvan~~Pi—chia Ku-tuo-lu
(Bilge Kutlug) Kagan idi. Sa~~Chin-wu muhaf~zlar~~generali Li Chih elçi s~fat~yla gönderilip Teng-li Kagan unvan~~ sunuldu. Ertesi y~l~ n ilk ay~nda ~-nanju'yu elçi olarak Çin saray~ na gönderip kendi ülke mallar~ ndan sundu ve dedi
ki; "Gök Kagan~, gö~ü selâmlar gibi selâmhyorum, ~imdi yeni y~l~n hediye
sunma ay~ nda gö~ün o~luna sonsuz (ebedi) ömür diliyorum".
Kagan gençti (küçüktü). Onun annesi ile küçük vezir
tarkan kar~ ~~ kl~ k ç~ kard~ lar. ~dareyi ele geçirmek istiyorlard~ . Bütün boylar yard~ m etmediler (desteklemediler). Teng-li'nin amcas~~sol ve sa~~~adlar unvanlanyla
do~u ve bat~ya ayr~ larak askerleri idare ediyorlard~ . Subaylar~n genç ve dinamik olanlar~ n~ n hepsi onlar~ n emrinde idi.
Kagan ile annesi bir komplo ile Bat~~ ~ad'~~öldürüp askerlerine el koydular. (Bunun üzerine) sol yani Do~u ~ad'~~ korktu. Hemen Teng-li'ye sald~ r~ p
onu öldürdü.
Sol ~ad ki, o P'an-ch'üe Tegindir. Akabinde Bilge Kagan'~n o~lunu tahta
geçirdi. Aniden Ku-tuo Yabgu taraf~ ndan öldürüldü. Karde~i yerine geçirildi.
K~ sa bir süre sonra onu da öldürdü. Yabgu kendini kagan ilin etti.
T'ien-pao saltanat devresinin ba~~ nda (742) onun büyük boylar~ ndan
Uygur, Karluk ve Basm~llar, ayn~~ zamanda beraber Yabgu'ya hücum ettiler.
Onu öldürdüler. Sonra Basm~ llar~ n reisi Chie-tie-i shih Kagan ilan edildi.
Neticede Uygurlar ve Karluklar sa~~ve sol yabgulu~u oldular. Hep beraber
Çin'e elçi gönderip durumu bildirdiler.
Devlet adamlar~~Pan Kül Tegin'in o~luna Wu-su-mi-shih Kagan unvamn~~
sundular. Onun o~lu Ke-la-to, Bat~~ ~ad'~~ oldu. imparator itaat etmesini bildirdi ise de onun maiyetindeiciler kabul etmediler. Basm~llar ve di~er üç boy
beraberce Wu-su-mi-shih'ya sald~ rd~lar. Mi-shih kaçt~~ve uzakla~t~. Onun bat~~
yabgusu A-pu-sse ve Ke-la-to be~~bin çad~ r insanla gelip Çin'e teslim oldu. Kela-to'ya Huai-en prensli~i (Wang) sunuldu.
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s.6055
3. y~lda (744) Basm~l ve di~erleri Wu-su-mi-shih'y~~ öldürdüler. Kesik ba~~~
ba~kente ula~ur~ld~. imparator atalar~ n~ n mezarlar~ n~ n bulundu~u tap~ na~a
sunuldu.
Onun karde~i Pai-mei Tegin Ku-lung-fu geçti. Unvan~~ Pai-mei Kagan
oldu. Neticede Gök-Türklerde büyük kar~~~ kl~ k ç~ kt~.
Devlet adamlar~~ Basm~llar~ n reisini kagan seçtiler. Shuo-fang özel idarecisi Wang Chung-ssu'ya onun kar~~~ kl~~ma müdahale ederek düzeltme vazifesi verildi. O da Sha-he-nei-shan'a ula~t~.
Onun Sol A-po Tarkan'~ n~ n 11 boyuyla sava~~ p bozguna u~ratu. Sadece
onun sa~~taraf~~kaat etmemi~ti. Ayr~ca Karl~klarla Uygurlar Basm~ l Kagan'~ n~~
öldürdü. Uygur Ku-li Pei-lo'ya o ülkenin idaresi sunuldu. Ünvan~~ Kutlug
Bilge Kül Kagan oldu. Ertesi y~ l Pai-mei Kagan öldürülüp (kesik) ba~~~ba~kente sunuldu.
Bilge Kagan'~ n han~ m~~ Kutlug Po-fu Hatun kendine tabi halk ile Çin'e
kaat etti. Hua-wo-lou adl~~ binada imparator onlar~ n ~erefine ziyafet tertip
etti. Bu i~~için ~iir söyledi. Hatun'a Pin-kuo Fujen unvan~ n~~ sundu. 1-1~t zaman~ nda 2 milyon ölçek un verildi.
Gök-Türkler, Sonraki Wei hanedan~ n~ n Ta-t'ung saltanat devresi zaman~ nda ba~lad~lar (542 y~l~ ), burada y~ k~ld~lar. Sonradan bazen saraya vergi getirenlerin hepsi Chiou-hsing (Dokuz O~uz) boylar~~ idiler. Onlar~ n topraklar~ n~ n hepsi Uygurlara geçti. Onlar~ n bat~ ya ayr~lan kabilesi bat~ da idi ki, onlara Bat~~Gök-Türkleri dendi.
CTS 103

L3198

Wang Chung-ssu, T'ien-pao saltanat devresinin ilk y~ l~ nda (742) ayn~~ zamanda Ling-chou tu-tu'su (askeri valisi) oldu. Yaz ay~ nda kuzeye sald~ rd~. Hsi,
Nu-chie'lerle Sang-kan ~ rma~~nda sava~~ p onlar~~üç kere yendi. Halklar~n~ n
büyük k~sm~ n~~ esir ald~~ (yakaland~ ). Çölün kuzeyinde gücünü gösterdi.
Büyük bir toplant~~yapt~ ktan sonra geri döndü.
Gök-Türklerin yabgusunda yeni problem ç~ kt~~~~zaman Chung-ssu, çölün
a~z~ na askerlerini y~~arak onu korkuyla sarsu.
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Wu-su-mi-shih Kagan korktu ve müttefik olmay~~teklif etti. Neticede de~i~ip erteledi ve gelmedi. Wang Chung-ssu, Basm~l, Karluk ve Uygur gibi üç
boyu bir araya getirerek, Wu-su-mi-shih'ya sald~ rtt~. Wu-su-mi-shih kaçt~.
Wang Chung-ssu askerlerini ileri ç~ kararak ona hücum etti. Onun sa~~kanadini ele geçirip geri döndü. Onun bat~~yabgusu ile Bilge Hatun, Bat~~ ~ad '~~
K'e-la-to binden fazla çad~ r ahali ile Çin saray~na geldiler. Bu sebeple Sol Wuwei büyük generalli~i onun unvan~na ilave edildi. Ertesi y~l Nu-chie'ler ile
Gök-Türklerin ahalisine hücum edip bozg-una u~ratu.
Kendisi Çin s~n~ rlar~n~ n d~~~ nda bar~~~~tesis etti. Yabanc~lar girmeye cesaret edemedi.
T'ien-pao'nun üçüncü y~l~nda (744) Gök-Türk Chiou-hsing (Dokuz
O~uz) Basm~l yabgusu ve di~erleri hep beraber Wu-su-mi-shih Kagan'a sald~ r~ p onu öldürdüler. Kesik ba~~~ba~kente getirtildi.
HTS 133

5.4552

T'ien-pao saltanat devresinin ilk y~l~nda kuzeye Hsi ve Nu-chie'lere, Sangkan ~ rma~~nda sald~ r~p onlar~~üç kar~~la~mada da yendi. Çölün kuzeyinde
5.4553
gücünü gösterdi. Büyük bir toplant~~yapt~~ve geri döndü. Gök-Türklerde
daha yeni kar~~~kl~ k ç~kt~~~nda Wang Chung-ssu orduyla çölün a~z~ndan girip
onlar~~kontrol alt~na ald~.
Wu-su-mi-shih Kagan teslim olmay~~teklif etti~inde Wang Chung-ssu
onun Mu-ise ve Lan-shan'a s~~~n~ p bo~~alanlara kaçabilece~ini dü~ündü.
Bu sebepten uygulanabilecek en iyi plan~~ uygulad~. Basm~l, Karluk ve
Uygur gibi üç boy To-lo-ss~~~kalesine sald~ rd~. Kun Suyu'nun içinde yürüyerek Wu-su-mi-shih Kagan'~~öldürdüler. Ta-t'ung ve Ching-pien kalelerini birle~tirdi. Ya~mac~lar seddi ya~malamaya cesaret edemesin diye.
CTS 8

5.202

Y~l Sonunda Gök-Türk Bilge Kagan öldü.
CTS 9
T'ien-pao saltanat devresi 3. y~l

5.218
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Dokuz O~uz Basm~ llar, Gök-Türk Wu-su-mi-shih Kagan'a hücum edip
öldürdüler.
CTS 9

5.213

29. y~l 3. ayda (741 y~l~ )
Tibet ve Gök-Türkler saraya elçi gönderdiler.
CTS 9

s.215

T'ien-pao saltanat devresinin ilk y~l~~8. ay
Gök-Türk A-pu-ssu ki, Mo-ch' o (Kapgan) Kagan'~ n torunudur. Teng-li
Kagan'~ n k~z~~ ile beraberce kendi taraftarlanyla gelip teslim oldular.
9. ayda imparator Hua-wo-lou adl~~ binada saray k~zlar~ na Bilge Kagan'~ n
kar~s~~ hatun ve o~ul ile k~zlar~ na hizmet ettirildi. Say~s~z hediyeler sundu.
CTS 9

5.225

11. y~l 3. ayda (752 y~l~ )
Shou-fang Chie-tu-fu-shih (özel idareci yard~ n~c~s~ )s~~ ve Feng-hsin prensi
A-pu-ssu ile An Lu-shan beraberce hareket edemediler (yard~ mlasamad~lar).
Bunun üzerine onun (kendi) boyuna liderlik edip çölün kuzeyine dönerek
isyan etti.
CTS 10

5.244

Shih-te saltanat devresi 1. y~l 12 ay (756)
Mi general A-sl~ih-ha Ch'eng-ch'ing, Y~ ng-ch'uan-chün'e sald~ rarak ele
geçirdi. T'ai-shou unvanl~~ Hsie Yüan ve Ch'ang-shil~~unvanl~~ P'ang Chien'i
yakalad~ .
CTS 6

3.171

Kuang-te saltanat devresi 2. y~l 10. ay (764 y~l~ )
Gök-Türkler, Feng-chou'ya hücum ettiler. Muhaf~z general Ma Wang öldürüldü.
HTS 5
T'ien-pao 1. y~l 12 ay (742 y~ l~ )
Wang Chung-ssu, Gök-Türklere sald~ rd~ .

s.143
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HTS 5

s.144

2. y~ l (743 y~ l~ )
Basm~ llar, Gök-Türklere sald~ rd~ . Wu-su-mi-shih'y~~öldürdüler. Onun ba~~ n~~ Çin'e sundular.
y~ l ilk ay (745 y~l~ )
Wang Chung-ssu Gök-Türklerle Sa-he-nei da~~ nda sava~u. Bozguna u~ratu.
HTS 5

8.148

11. y~ l 2. ayda (752 y~l~ )
Gök-Türklerden A-pu-ssu boyu ile s~ n~ rlara sald~ rd~.
HTS 5

8.149

12.y~ l 6. ayda (753 y~ l~ )
A-pu-ssu boyu teslim oldu. 9. ayda Karluklar~ n yabgusu, A-pu-ssu'yu tutuklad~lar.
HTS 5

8.150

ay
Be~bal~ k( (Pei-t'ing) tu-hu'su Ch'eng Chien-li, A-pu-ssu'yu yakalay~ p
sundu.
TCTC 245 (Tsu-chih Tung-chien)

5.7930

837 y~ l~~
Chen-wu bölgesi Gök-Türkleri, yüz elli çad~ r halinde isyan ettiler.
Vah~ice tar~ m arazilerini ve insanlar~~ ya~malad~ lar. Özel memur (Chie-tushil~ ) Liou Mien onlara sald~ r~ p bozg~~ na u~ratu.
TCTC 248

5.8031

847 y~ l~~
Gök-Türkler, tüccarlara ve vergi olarak toplanan pirinçlere sald~ r~ p
ya~ma ettiler. Chen-wu özel idarecisi olan Shih Hsien-chung onlara hücum
edip bozguna u~ratu.
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CWTS 32 (Chiou Wu-tai Shih)

L446

T'ung-kuang 3. y~l 2. ayda (925)
Gök-Türkler ve Po-hai elçi gönderip kendi ülke mallar~ ndan sundular.
CWTS 38

s-525

T'ien-ch'eng-2. y~l 6. ay (927 y~l~ )
imparator Ming-tsung, Po-ssu-ma-p'o (p'i)'yi ziyaret etti. Gök-Türk tanr~ s~ na kurban sundu.
CWTS 39

L543

T'ien-ch'eng 3. y~l
Gök-Türklerin reisi Chang Mu-chin ve di~erleri saraya gelip vergi sundu.
CWTS 80

3.1052

T'ien-fu saltanat devresi 6. y~l (941)
Gök-Türkler elçi gönderip vergi sundular.
HWTS 5 (Hsin Wu-tai Shih)

L48

Tung-kuang saltanat devresi 3. y~l 2. ay (926 y~l~ )
Gök-Türklerin reisi Hun-chie-lou nun gönderdi~i elçi geldi.
K~~~ n 10. ay
Hsi, T'u-hun ve Gök-Türklerin gönderdi~i elçiler geldiler.
MM 6

3.58

T'ien-ch'eng saltanat devresi 2. y~l 6. ay (927 y~l~ )
imparator, Po-ssu-ma-p'o'yu ziyaret ederek Gök-Türk tanr~s~na kurban
sundu.
T'ien-ch'eng saltanat devresi 3. y~l (928 y~l~ )
K~~~ n 10. ayda Gök-Türk elçisi Chang Mu-chin geldi.
L63
Ch'ang-hsin saltanat devresi 2. y~l 2. ay (931 y~l~ )
Gök-Türk elçisi Tu-a-shu geldi.
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HWTS 8

s.85

T'ien-fu saltanat devresi 6. y~l (941) sonbahar 7, ayda Gök-Türk elçisi
Hsüe Tung-hai geldi.
HLVTS 74

5.913

Gök-Türklerin ülkesinin topraklar~, idarecilerinin soylar~, boylar~, isimleri, t~ nvanlar~, mahalli e~yalar~~T'ang zaman~ nda yaz~ld~. T'ang sonuna gelindi~inde bütün yabanc~lara sald~ r~ lm~~t~ . Boylar~~azalarak da~~ld~. Be~~hanedan (Wu-tai) zaman~ na gelindi~inde saraya gelip vergi verme tecrübesinde
bulundular.
Tung-kuang saltanat devresinin üçüncü y~ l~ nda Hun-chie-lou geldi.
T'ien-ch'eng saltanat devresinin ikinci y~ l~ nda reis Chang Mu-chin geldi.
Ch'ang-hsin saltanat devresinin ikinci y~l~ nda reis Tu-a-shu geldi. T'ien-fu saltanat devresinin 6. y~l~ nda Hsüe Tung-hai ve di~erleri elçi olarak gönderilip
geldiler. Toplam dört var~~~oldu. Bundan ba~ka tekrar (bir daha) gelmediler.
Nihayet Gök-Türkler zamanla çok azald~ lar. Tekrar geli~lerinin hesab~~
bilinmiyor. Onlar~ n (kendi) idarecilerinin hepsi kayboldu~u için kay~ tlar~~ tutulamad~.
WHTK (Wen-hsien Tung-k'ao)

2693/b

Mo-chih-lien (Bilge Kagan) öldü. Devlet adamlar~~ onun o~lunu ~-jan
Kagan olarak tahta geçirdiler. Sekiz y~ l sonra öldü. Onun karde~i Pi-chia
(Bilge) Ku-tuo-lu (Kutlug) Kagan tahta geçti. Ertesi y~ l Çin saray~ na elçi
gönderdi.
Teng-li unvan~~ sunuldu. Aniden sol ~ad~~ Pan-ch'üe Tegin taraf~ ndan öldürüldü. Bunun üzerine Bilge Kagan'~ n o~lu tahta geçti. Yine Kutlug Yabgu
taraf~ ndan öldürüldü. Ondan sonra tahta ç~ kan da öldürüldü. Yabgu'nun
kendisi kagan oldu.
T'ien-pao saltanat devresinin ba~lang~c~ nda onun büyük boylar~~ Uygur,
Karluk ve Basm~llar beraberce Yabgu'ya sald~ r~ p onu öldürdüler. Basm~llar~ n
reisi Cl~ie-tie-i-shih, kagan ilan edildi. Neticede Uygur ve Karluklar kendilerini sol ve sa~~yabguluklar ilan etmi~lerdi. Hepsi ayn~~ anda elçi gönderip,
Çin'e durumu bildirdiler.

GÖK-TÜRKLER~ N SONU VE BELGELER~~

41

Devlet adamlar~~Pan-ch'üe Tegin'in o~lunu Wu-su-mi-shih Kagan seçtiler. Onun o~lu Ke-la-to, Bat~~~ad'~~tayin edildi.
imparatorun elçileri ona kendili~inden Çin'e itaat etmesini söyledilerse
de Wu-su-mi-shih dinle medi. Onun emrindekilerden Basm~llar ve üç boy Wusu-mi-shih'ya hücum ettiler. Wu-su-mi-shih peri~an olup kaçt~ . Onun bat~~
yabgusu A-pu-ssu ile Ke-la-to be~~bin çad~ r insana liderlik ederek gelip teslim
oldular. Ke-la-to, Huai-en prensi oldu. Üç y~l sonra Basm~ llar ve di~erleri Wusu-mi-shih'y~~öldürüp kesik ba~~ n~~ ba~ kente getirdiler. imparatorluk atalar~ n~n yatt~~~~yere götürülüp sunuldu.
Onun karde~ i Pai-Mei Tegin Wu-lung-fu Pai-mei Kagan olarak tahta
geçti. Neticede Gök-Türk ülkesinde büyük kar~~~kl~ k ç~kt~ . Devlet adamlar~~
Basm~ l reisini kagan seçtiler. Ferrr~ anla Shuo-fang özel idarecisi (chie-tu)
Wang Chung-ssu askerlerini haz~ rlad~. Onun kar~~~ kl~~~n~ n bulundu~u Sa-henei da~~na ula~t~ . Onun sol A-po Tarkan'~na sald~r~ p 11 boyunu bozguna u~ratt~ . Sadece onun kendisi ve sa~~taraf~~itaat alt~na al~nmam~~t~. Sonra Uygur
ve Karluklar, Basm~l kagan~ n~~öldürdüler. Uygur Kutlug Boyla, onun yerine
geçti. Unvan~~Kutlug Bilge Kül Kagan oldu.
Ertesi y~ l Pai-mei Kagan'~~öldürdü kesik ba~~n~~ ula~t~rd~ . Bilge Kagan'~ n
hatunu Kutlug Po-fu, halk~ na liderlik ederek gelip kendili~inden itaat etti.
Gö~ün o~lu (Çin imparatoru) Hua-wo binas~ nda onun ve vezirlerinin ~erefine e~lence tertip etti. O i~~için güzel ~ iir söyledi. Hatun'a Ping-kuo fu-jen
unvan~~sunuldu. ~ki yüz bin ölçek dar~~verildi.
Gök-Türk ülkesi Sonraki Wei hanedan~ n~ n Ta-t'ung saltanat devresi zaman~nda ba~lay~ p burada sona erdi. Bundan sonra bazen vergi getirenlerin
hepsi Dokuz O~uz boylar~~ idi. Denilir ki, onun topraklar~n~ n hepsi Uygurlara
geçti. Ba~lang~ çta onun kabilesinin bat~ya ayr~lanlar~~Bat~-Gök-Türkleri idi.

