TUNA HAVZASINDA KUMANLAR
Dr. L. 12(~sonyi
Ankara Tarih, Dil, Co~rafya Fakültesi Profesörlerinden

~ki y~l önce Halkevinde verdi~im bir konferansta, atl~~- nomad
kültürü ta~~yan Türk halklar~ndan bahsederken Tuna havzas~n~n
husus! co~rafi mevkiini zikretmi~~ve bu havzan~n büyük Eurasya
istep m~ntakas~n~ n en garptaki temadisi gibi, atl~~ halklar~n ya~amas~~için daima müsait bir vatan te~kil etti~ini söylemi~tim. [1]
Tabiatiyle, atl~~halklar Tuna havzas~na her zaman kendi arzulanyle girmemi~lerdir. Anilmerkez bir kuvvetin tabakta dönen kum
tanelerini taba~~n kenar~na att~~~~gibi, ayni surette atl~~halklara has
bir çalkanma halklar~~istep m~ntakas~n~n kenarlar~na sürmektedir.
Geopolitik vaziyet te, bu havzan~n atl~~kavimler üzerine yapt~~~~kat'i cazibe kuvvetini izah etmektedir. Eflak ve Dobruca ovalar~, bir zamanlar o kadar zengin olan Bizans'~n kap~s~~idi, ve bol
ganin~ etlerle cezbeden Balkan seferleri için stratejik ehemmiyeti
haiz bir mevki vazifesini görebiliyordu. Tuna vadisinin orta k~sm~,
Karpat havzas~ , mükemmel tabii hudutlara malik cografi bir birlik
te~kil eder ki, bu vaziyet atl~~kavimlere geçinme imkanlar~~temin
etti~i gibi, kolay müdafaa imkanlar~n~~da sunmu~tur. Karpat havzas~n~n merkezindeki ovan~ n gördü~ü rol daima ~u olmu~tur, ki
orada ya~~yan halk hudutlar~ n~~ yava~~yava~~hatt~~taksimi miyaha
kadar geni~letmi~tir. ~step, ancak atl~~ nomad halklar için müsait
bir ya~ama sahas~~olmu~~ve bundan dolay~~Karpat havzas~nda da
ancak atl~~ halklar olan ~skitler, Hunlar, Avarlar ve Macarlar biribirini müteakip devlet kurabilmi~terdir. Bunlar~n sonuncusu olan
Macarlara da, Türk kan~n~~ ta~~yan, belki hun asl~ndan gelen Arpcid
hanedan~, temiz türk atl~~ halklarla kar~~m~~~ ~ rk~~ve kültür kabiliyeti, bin y~ldan beri devam eden devleti kurmas~n~~temin etmi~tir.
Anadoluda devlet kurmu~~olan Osmanl~~- Türklerinin mukadderat~nda da ayni halleri görürüz.
[I] Rasonyi, Macar arkeolojisinde Hunlar v.s. Ankara Halkevi nesriyatindan, 1938.
Belleten C. III F. 26

402

Râsonyi

Macarlardan sonra da Tuna vadisi~3e, bundan ba~ka Karpat
havzas~nda atl~~ kavimlerin ak~ nlar~~devam etmi~~ise de, bu dalgalar n~ acar devletinin kuvveti kar~~s~nda parçalannn~t~ r. Fakat bu
vaziyet macarl~~a daha birçok türk halklar~ n~n kan~n~n kar~~mas~na mani olmam~~t~ r. Bu halklar Tuna havzas~n~ n ~ark k~sm~nda,
daha bugün k~ ymetleri lây~ kiyle taktir edilmemi~~olan fevkalâde
büyük roller oynam~~ lard~ r.
Turanc~~macar ~airi ZEMPUN~~ARPAD bundan yirmi y~ l önce
ölmü~ tür. O bir manzumesinde ~öyle yaz~ yor:
« Emberfajtânk nyugtalan kovâsza,
Te romb3lö es rendezö Turân !... » Yani
« Be~eriyetin sükün bulm~ yan mayas~ , tahrip ve tanzim eden
Turanl~ ...»
Küçük bir istitrat yapmama müsaadenizi rica ederim. Macaristanda Turanizm hareketi vard~ r, ki bunun gayesi, Turanla münasebettar olan, Türk kan~~ ta~~yan halklar~n ruhi i~tirakini temin
etmektir. Bu harekette birçok amiller baz~~safl~ klar ve ifratlar
tesirini göstermi~tir ve göstermektedir, fakat - e~er pek kar! söylemek istemiyorsak - bunu hakl~~gösterecek noktalar da mevcuttur:
Antropoloji edebiyat~ nda, meselâ BARTUCZ en son ç~kan bir eserinde Turanid ~rktan bahsetmektedir. Bugün çok modas~~olan ~ rk
nazariyelerine büyük bir k~ ymet atfetmiyor ~sem de, ~uras~n~~i~aret
etmeliyim, ki bu Turanid ~ rk bugün de macarl~~~~te~kil eden en
ehemmiyetli unsurdur ve bütün ~arki Avrupada mevcuttur. [2]
Rus, bulgar ve rumin etnik heyetlerinin te~ekkülünde türklü~ün büyük roller oynam~~~oldu~una dair ba~ka delillerimiz de
vard~r. ~imdi kar~~ m~ za ~öyle bir sual ç~k~ yor: Bu halklar~n mayas~~kimdir?
Birçok türk halklar~n~n tarihleri karanl~ klar içerisinde kaybolduktan sonra, X. as~ rdan itibaren Beçenek, Uz ve Kumanlar~n
tarihini daha zengin tarih kaynaklariyle ayd~ nlat~lm~~~olarak görüyoruz. Bunlardan Beçenekler, büyük ihtimalle, Garbi Gök Türk
konfederasyonundan ayr~lm~~lard~ r. Burada Beçeneklere dair bir
~ey söylemiyecek, ancak Dr. AKDES N~MET'in son ç~ kan eserini
i~aret edece~im. Bu «Peçenek tarihi» türk dilinde ç~ kan en esasl~~
monografilerden biridir. [3]
Beçeneklerin tarihi k~smen Uzlar~n tarihi ile ayni men~eye
gitmektedir, ki bu sonuncusu O~uzlar~n ~imali - ~arklye do~ru ay121 Bartuez, A magyar ember. Bp, 1938 414-422 sah.
[3] Dr. A. N. Kurat, Peçenek tarihi. ~stanbul, 1937.

Tuna Havzas~ nda Kumanlar

403

r~lm~~~bir koludur, Bunlar~~Rus vekayinameleri Tork tesmiye ediyorlar. Bu türk halklar~na dair en yeni, k~ymetli tetkik! RASOVSKY
yazd~. [4]
Yukar~da zikredilen halklar~ n takibettikleri yollarda, Uzlardan
sonra, Cenubi Rusya isteplerinde ve a~a~~~Tuna boylar~nda, Kunlar, yani Kumanlar zuhur ettiler; bunlar~n izah' ile as~l konferans~m~n mevzuuna gelmi~~bulunuyorum.
Kuman ismiyle tavsif edilen halk konglomeratosu muhtelif tarih
kaynaklar~nda daha birçok ba~ka isimlerle de rol oymyor. Ruslar
polovets, Almanlar Falben, Macarlar kun, grek ve lâtin kaynaklar~~
xcl,t4v0Ç ve cumanus ismini veriyorlar. Fakat ilk defa müslüman
müellifleri taraf~ndan kullan~lm~~~olan K~ p çak ismi de bu halk
konglomeratosunu gösteriyor.
Önce kuman ismini tetkik edelim. NEMETH GYULA'n~n görü~üne göre bu isim türkmen isminin Türk sözünden te~ ekkül etti~i
gibi, kun isminden te~ekkül etmi~tir. Kun ismine gelince, daha
evvel rol oynam~~~olan hun ismiyle münasebettard~ r. Bu söz
Eurasyada en çok da~~lm~~~olan sözlerden biridir. Mongolcadaki kümun, göktürk, uygur kün, vogul khum, macarcadaki Mm,
votyak ve samoyedçe kum, züryencede kon~i sözleri hep ayni
men~ ee gitmektedirler, belki de lâtincedeki homo ve gotça guma
sözleri de bunlardand~r. Hepisinin esas manas~~ : ~nsan, erkek demektir. [5]
Kumanlara verilen birçok isimler aras~ nda polovets ismine
gelince, bu Kumanlar~ n, hiç olmazsa Avrupa ile ilk temasa gelen
k~sm~n~n - sar~~~n olmas~~ ile münasebettar görülebilir. K~ p çak ismi
ise, bu kabile konglomeratosunda Kumanlardan sonra K~pçaklar~n
idareyi ellerine alm~~~oldu~unu gösteriyor. Yine NEMETH'in fikrine
göre k~ p çak sözü sagay lehçesinde bugün de «hiddetli, k~zg~ n»
manas~nda ya~~ yan sözle aynidir. Bu tipte türk halk isimleri çoktur. [6]
Kumanlar~n en eski tarihi çok karanl~kt~r. Bunun ayd~nlat~lmas~nda, yukar~da zikredilmi~~olan halk isimleri ancak baz~~istinat
noktalar~~temin ediyorlar. Geni~~bilgili, fakat bir alime yak~~m~yacak
~ekilde tarafgir olan alman tarihçisi MARQUART'~ n tetkiklerini
her ~eyden önce zikretmeliyim. Kumanlarla me~gul oldu~u bu
Rasovsky, Peçenegi, torki i berendei na Rusi i v Ugrii. Seminarium
Kondakovianum VI, 1-65.
»meth, Ahonfoglalö magyarsg kiaIaku~ sa. Bp., 1930. 141-147 sah.
Ayni eserde 30. 36.
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eserde, Osmanl~~Türklerinin de - yanl~~~bir yolla - men~eini ar~ yor,.
ve bu eserin teessüfe sayan hususiyeti ~udur, ki XX. asr~ n ilim
edebiyat~nda ne~redilmiyecek kadar en a~~r ithamlar~~ Türklü~e
kar~~~izhar etmektedir. Bu eser «über das Volkstum der Kornanen»-dir. [7]
Büyük bir malzemeyi içerisine alan, fakat kar~~~ k yaz~lm~~~
olan bu eserden, MARQUART'm kumanlar~n etnik te~ekkülüne
dair nazariyesini ~u ~ekilde hülâsa edebiliriz :
Ara~t~rmalar~n~~ ba~l~ca arab müellifi AL-BIKINI ve MUHAMMAD-'AUFI
sonra ermeni müellifi URHALI MATEOS'un verdikleri malffinata
istinat ettirmektedir. Çin menbalar~n~~da kulland~, fakat PELL~OT'nun esasl~~tetkik ve tenkitleri MARQUART'in Çin menbalarma
dayanan fikirlerini biraz tashih etti. [S]
MARQUART'a göre V-VII. as~rlarda Amur nehri boyunda Murka kavminin Kun isimli bir kabilesi vard~ . Bu kabile, en mükemmel bir kültüre sahip Türk halklar~ndan Uygurlar~n, daha Mongolistanda ya~ad~klar~~devirde imparatorlu~una dahildir.
Daha sonra Kun kabilesi müstakil bir halk olmu~, fakat 1017
tarihlerinde, bugünkü Mancuryada büyük bir rol oynam~~~olan
Kitay halk~n~n tazyik~yle Garba do~ru hareket etmi~tir. Asyadan
Avrupaya, Amur nehrinden Tunaya kadar bir dalga ba~~döndürücü bir suretle geçmi~tir. ~~te bu ~ekilde yurdundan ç~kar~lm~~~olan
atl~-nomad kavim iki imkân kar~~s~nda kal~r; ya muzaffer olan kabile ittihad~na dahil olur, yahut yeni bir vatan arar. Fakat nerede ? - Ileriye at~l~r, yurtlar~n~~ ~iddetle müdafaa eden halklar~~yararak geçer, yurtlar~ndan ç~kar~r yahut onlar~~da kendi içerisine
alarak yeni bir kabile ittihad~~te~kil eder, yani böylece yeni bir
imparatorluk kurar. Kumanlar~n bir parças~~Türkistandan ayr~ larak
Hazer denizinin cenup sahiline sokulmu~, kalan daha büyük k~sm~~
ise 1050 y~llar~nda, art~ k Sarki Avrupa için bir tehlike te~kil ediyordu. 30 y~l içerisinde büyük bir halk binlerce kilometre geçmi~tir! Bunu ancak cihan tarihinin büyük istilâc~~Türk halklar~~
Hunlar, Avarlar, Göktürkler yapabilmi~lerdi.
Kumanlar, Karadeniz ~imalinde ya~~yan Uz ve Sarki Beçenek
kabilelerini de içerlerine ald~lar. Dahili kavgalarla kar~~ra~~~olan
Marquart, Über das Volkstum der Komanen Abhandlungen der kg1.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil. - Hist. Klasse. Neue Folge
XIII. No. 1. Berlin, 1914.
Bunun çok esasl~~hülâsas~~Oy. Miskolczy taraf~ndan Törtneti Szemle mecmuas~nda nesredilmistir. VII. cilt.
Pelliot, A propos des Comans. Journal Asiatique 1922.
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Rus prenslikleriyle harbediyorlard~~ ; Avrupadaki istep =takas'
tarihinin yeni devresi ba~l~ yordu.
Mümtaz Rus tarihçisi, tamamiyle bitaraf bir mütefekkir olan
VERNADSKY, büyük istep m~ ntakas~nda hakimiyetin Türk ve Ruslar aras~nda birçok defalar ne ~ekilde de~i~ti~ini aç~ k bir surette
izah ediyor! (A History of Russia. Rey. ed. 1939, New-Haven).
Kalabal~k kitlesi ve büyük temsil kuvveti ile Türk etni~inin
bin y~ldanberi en tehlikeli rakibi olan Rusluk istep m~ntakas~ndan
yine ~imal orman m~ ntakas~na s~k~~t~r~ld~. Bugün ~imal Türklü~ü
maalesef çok zay~flam~~~ve ac~kl~~bir vaziyette bulunmaktad~ r.
Fakat dokuz as~r evvel Kumanlar Ruslar' bozgundan bozguna
u~rat~yorlard~. Burada muharebelerin tafsilâtiyle u~ra~m~yaca~~m,
bunlarla Rus vakayinameleri ve yeni tarihçileri, meselâ KAR AMZ~N ve GOLUBOVSK~Y, [9] sonra STR~TTER ve GY.ARFAS [101
mufassalan me~gul olmu~lard~r. Dostluklar~ n~~ ve itibar~ n~~kazanmak
maksadiyle Rus knezleri, hükümdarlar~~çok defa kuman hanlar~.
n~n k~zlar~n~~isterlerdi : Meselâ kanl~~ ~elan maglübiyetten sonra
1093 - te, sonra 1107 - de de Oleg ve Wladimir Monomah o~ullar~m
Kuman hanlar~ n in k~zlariyle e vlendirdiler.
Kumanlar çabucak Balkanlarda da ehemmiyetli rol oynam~ ya
ba~lad~lar, hatta gelecek as~rlardaki tarihi inki~af~n yolunu onlar
çizdiler. Yaln~z 1091 hadiselerini dü~ünmek kâfidir, ki bunlara ait
tafsilât~~AKDES NIMET biraz önce zikretti~imiz eserinde esasl~~
bir surette yazmaktad~r.
1091 y~l~~bahar~nda Bizans'~n son dakikas~~ gelmi~~gibi görünüyordu. Bizans~n bu devirdeki vaziyeti daha sonra Fatih devrindeki vaziyete benziyordu. Büyük siyasi görü~e malik Izmir emini
Çakan Anadolu taraf~ndan s~ k~~t~ r~yordu. Avrupa taraf~ndan da
Çakan'n~n Beçenek müttefikleri, zayif ve kar~~m~~~olan Bizans~~
alm~ya haz~rlan~ yordu. WASILYEVSKIY'e nazaran Çakan, atl~~nomad istilâc~sm~n fevkalâde cesaretini, Bizans~ n ince terbiyesiyle
~ahsiyetinde birle~tirmi~~ve devrinin Avrupa siyasi vaziyetlerini,
mükemmelen tan~yan bir ~ahsiyetti.
Umumi Türklük hareketinin ruhu olmak istiyordu. Maamafih
kurnaz Bizans siyaseti, daha evvelce bir çok hallerde oldu~u gibi
~imdi de kurtulu~~çaresini buldu. ~ki yüz sene önce Bulgarlar~~
Macarlarla, daha sonra Macarlar' Beçeneklerle ma~lüp ettirmi~ti;
~imdi de yard~ma Kumanlar~~ ça~~rd~. Bir çok hallerde türk halklaGolubovskiy, Peçene~i, torki, polovtz~~do nasestviya tatar. Kiev, 1884.
Gyarfas, A jaszkunok törtanete. Keeskemat-Budapest, 1870-1885. I-IV.

406

W~sonyi

r~n~n cellatlar~, yine türk halklar~~olmu~tur. Ayni ~ekilde, ~imdi
Kumanlar Meriç sahilinde Levunion'da Beçenekleri büyük bir
bozguna u~ratt~lar. Bizans kald~, fakat kahraman bir türk halk~~
ebediyen tarih sahnesinden çekildi. E~er iki karde~~halk birle~mi~~olsayd~lar, Avrupan~n yar~s~n~~ i~gal edebilirlerdi [11].
Levunion zaferinden sonra Kumanlar Macaristana hücum ettiler.
Fakat burada öyle bir dü~mana çarpt~lar, ki o dü~man kendiler
ile ayni cevherde yo~rulmu~tu. Macar k~ral~~Laslö, kuman ordular~n~~A~a~~~Tuna sahillerinde ma~lüp etti. Sekiz sene sonra tekrar, Levunion muharebesinin kumandanlar~ndan biri olan Bönek'in
idaresindeki küçük bir kuman süvari müfrezesi, macar a~~r techizatl~~ süvarilerini ustal~kla tuza~a dü~ürerek, Przemysl kalesi
alt~nda ma~lüp etti. Burada Kumanlar~n dini, totemistik inan~~lar~n'
gösterme bak~m~ndan dikkate sayan bir küçük hadise görüyoruz.
Hücumdan evvel kumandan Bönek geceleyin kurt ulumas~n~~taklit
ederek, kurtlarm da kar~~l~kl~~ulumas~ndan sonra, kendisinin cenkte
muvaffak olaca~~n~~anlad~. [12]
Fakat 1103 te birle~mi~~Rus kuvvetleri Kumanlar~~ ma~lüp
ettiler. Bir çok hanlar, mesela Arslanaba, Çengeraba, Kumar,.
Alt~naba ve di~erleri öldüler. [13] Bu muharebeden sonra Kumanlarm tecavüzi kuvvetlerinin muvakkaten zay~flad~~~n~~ görüyoruz,
fakat sonra, tekrar canlanm~~t~r. MARQUART'a göre bu tekrar
canlanman~n sebebi, yeni etnik heyetlerin Kum anlara iltihak ederek, askeri kuvveti artt~rm~~~olmalar~ndan ileri gelmi~tir.
Büyük Eurasya istep m~ntakas~, çok büyük bir billardo masas~~
gibidir, i~te tekrar bir bile harekete geçti. 1115 s~ralar~ nda uzaktan, Mancurya hudutlar~ndan yeni bir dalga Avrupaya do~ru akm~ya ba~lad~. Cürçi imparatorlu~unun te~ekkülü s~ras~nda çin
kaynaklar~n~ n Hi ismini verdikleri bir halk garba do~ru at~lmaktad~r. Bunlar, Kimek konfederasyona mensup, cenubl Ural civar~nda ya~~yan K~pçaklar~~ kendilerle birlikte sürüklüyorlar ve
Karadeniz isteplerinin kuman türkleri bu yeni ve enerjik unsurlarla taze bir kuvvet gösteren, daha ziyade K~pçak ad~~ ile rol
oyn~yan kabile ittihad~n~~te~kil ediyor. Garpta daha sonrada Kuman
ismi, Macaristanda ise Kun ismi devam ediyor ve K~ p çak yaln~z
daha çok sonra co~rafi bir isim gibi kullan~l~yor.
Vasilyev, Histoire de l'Empire Byzantin 11,13-14.
Pauler, A magyar nem~et törtftete az Arpadok alatt 1,204-205.
Letopis'po Lavrentievskomu spisku 269, Letop. po Ipat. sp. 184.
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Bunun için MARQUART'~n fikirlerine bir faraziye gibi bakmakla beraber BARTHOLD'un nazariyesine de ~üphe ile bakmal~y~z. BARTHOLD'a göre (Orta Asya) MUHAMMAD-~'AUFI ve AL-B~KJNInin metinlerindeki :),; sözünü
okumal~y~z, ki bu da türkçe
sözünün yanl~~~yaz~lmas~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Hatta
Kun isminde bir kavim mevcut olmam~~t~r ve Kuman ismi de K~pçaklardan ba~ka bir ~ey de~ildir.
XII. as~rda Kuman ve K~ p çak ad~n~n ayni halk~~gösterdi~ini
kabul edebiliriz ; zira atl~-nomadlar imparatorluklar~n~n te~ekkülünü tan~yan bir kimse devlet demek olan kabile ittifak~n~n yeni
bir tak~m kabileler iltihak~~ ile geni~liyebilece~ini ve e~er yeni
iltihak eden kabile hâkim bir rol oynarsa, bu kabile ad~n~n bütün
ittihada geçmek suretiyle ~ümullenece~ini tasavvur edebilir. Bize
göre Kun halk isminin de mevcut olmas~~laz~md~r. Çünkü Macarlarca malt~m olan ve Türk dili, Türk semasiolojisi bak~m~ndan da
kolayca izah edilebilen bir isimdir. Ayni men~eden gelen ve ayni
manay~~ifade eden, farklar~~fonetik tarihi ile izah edilebilen hun,
komi vesaire isimleri evvelce zikretmi~tik. Kuman halk ismi yan~nda Kuman dur kabile ismi de mevcut oldu~u gibi, Kundur kabile ismi yan~nda Kun kabile, yahut halk ismi de mevcut olmu~~
olmal~d~r. Ayni suretle k~rg~z Monguldur kabile isimleri ve K~r~mdaki Mogoldur isminin de asl~~bittabi Mongol idi. [14]
MUHAMMAD-~~`AUFI ve AL-BIRriNI'nin elyaz~larmda görülen
sözünü BARTHOLD'un mübala~a ederek bir çok faraziyelere
dayanan ,‘,.? ~eklinde okunmas~ndan daha [15] do~ru bulmaktay~z.
Zaten, bidayette daha MARQUART ile münaka~a etmedi~i esnada
bizzat BARTHOLD da muhtelif elyaz~lar~n~ n variantlar~~aras~nda
.45,~~ ~eklini kabul etmi~ti.
Daha bir ~ey ilave etmeliyim : Kuman ismi XV. as~ rda bile,
yaln~z latince kaynaklarda de~il, ayni zamanda islav vesikalar~nda
da ya~~yordu. Mesela 1457 senesinde Galiçyada Sniatyn voyvodas~na ait bir vesikada «ugorlar ve baarablar» yan~nda «toktakomanlar »yani Tokta han Icomanla ~~da zikredilmektedir. Balkanlarda Kuman ismi 5ahs ismi olarak ta çok kullan~lm~~t~ r. [16]
~imdi Kipçaklara, yani ~anlam K~pçak ismi ile tesmiye
edilmi~~oldu~u devre gelelim.
[14] Rasonyi : MNy. XXVII, 316.
[15 Barthold, Orta Asya 103-104.
[16] Râsonyi: AECO. I, 245; Valacho-tureica 22-23.
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Kumanlar, yani K~pçaklar~n tarihi ile son zamanlarda bilhassa
RASOVSKY etrafl~ca me~gul olmu~tur. Bu k~ ymetli genç Rus tarihçisi bütün dikkatini ve filolojik malflmat~n~~ Pontus, yani Karadeniz havalisinde ya~am~~~eski atl~~Türk halklar~na has~r ve tahsis etmektedir Hatta muhacir Rus alimlerinin yüksek bir kalite
ta~~ yan ilmi cemiyetinin, Kondakov Enstitüsünün katibi vazif esinde bu kurumun Seminarium Kondakovianum isimle ne~ retti~i
mecmuay~~Karadeniz havalisindeki atl~~Türk halklar~na miiieallik
ara~t~rmalar~ n bir cihaz~~olarak te~kil etme~e gayret sarfediyor.
Binaenaleyh bu müessese Macar müesseselerinin yan~nda bilhassa
dikkat ve alakay~~çekme~e lay~kt~r.
RASOVSKYnin makalelerinin hülttsas~~ ~udur: [17]
IX. ve X. as~rda Irti~~ve Ural aras~nda Kimek adl~~Bir Türk
halk~~ya~am~~ t~r. Bu halk~n bir kabilesi ise K~p çak ad~n~~ta~~yordu.
Bu isim X. as~ rdan itibaren, zamanla yava~~yava~~bütün Kimeklere
geçti ve hepsinin ismi ~çak oldu. Kumanlar bunlarla aynidir.
Uzak~arkta K~tay devletinin te~ ekkülü istepteki halklara bir sademe tesiri yapt~ , böylelikle K~ pçaklar Garba ve Cenuba gelmi~~oluyorlar. Bu ilerleyi~~oldukça geni~~bir cephede, Ural~n orta taraflar~ , Don ve Donets aras~nda vukua geldi. Kendilerinin önünde
bulunan O~uzlar~~kovalamalar~~takriben otuz sene kadar devam
etti. 1080 tarihlerinde ileri hareketleri, Garb hududu Karpatlara
ve Demirkap~ya dayand~ . Buna mukabil ~ark hudutlar~~Irti~~ve
Balka~~gölüne kadar yay~l~yordu. ~imalde hudutlar~~ Sibirde 56-57
arz derecesine, kendileri için istifadesi olm~yan orman m~ ntakas~na kadard~, Avrupada ise Kama nehrinin a~a~~~mecras~, Bulgar
devleti, Khoper, Vorona, Tsna, Mok~a nehirlerinin orman m~ntakas~,
yani Burtaslar~ n memleketi, Ryazan, Novgorod - Syeverskiy,
Preyaslavl Rus prenslikleri hudut te~kil ediyorlard~ . Sonra hudut
hatt~~Sula nehrinin Dnyepre döküldü~ü yerden do~ruca Karpatlara
geliyordu. Karpatlar silsilesinde Demirkap~ya kadar, oradan Bizans
devleti, daha do~rusu, müstakil olduktan sonra Bulgaristan hududuna ve Karadenize imtidat ediyordu. K~r~m yar~ madas~~da Kuman
devletine aitti, hatta yar~ madan~n istep k~s~ mlarma kendileri de
yerle~mi~lerdi. Sudak, Yalta vs ticaret limanlar~~vergi veriyorlard~. Don nehrinin a~z~ndan Volga a~z~ na, oradan Hazar denizi
ve Aral gölünün ~imal kenar~ ndan hudut Talas ve Çu civar~na
ve Harzem memleketine kadar uzan~yordu.
[17] Rasovsky, Polovtz~ . Sem. Kond. VII,I-18; VIII, 161-183; IX, 41-55 ; X,57-80
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Fevkalade geni~~olan bu sahada k~~~ n daha ziyade Cenup k~s~mlar~nda kal~yorlar; yaz~n orman m~ntakas~ na, Karpatlar ve Ural
eteklerine, Volga yaylas~na ç~k~yorlard~.
Tam bir siyasi vahdet arzetmiyor, muhtelif gruplar ancak
büyük tehlike anlar~nda birle~iyorlard~ . RASOVSKY'ye göre be~~
k~ sma ayr~lm~~lard~~ : 1 — Orta Asya, 2
Volga - Yay~k, 3 —
Donets - Don, 4 — A~a~~~Dnyepr - (Lukomorski grup ta denir), 5 —
Tuna-grup. Garpta bulunanlar~n memleketinde ba~ka nomad kavimler da ya~amakta idiler : Torklar ve Beçeneklerin bakiyeleri,
Alanlar ve Brodniklar.
Gerçi Orta Asyadaki K~pçaklar~n me~nleketinde, Karakitaylar~n
Garba hicreti neticesinde XII. as~r ba~~nda baz~~Uzak~ark kavimleri yerle~mi~ se de, bunlar derhal k~pçakla~m~~lar ve Cingiz han~n
tarih sahnesine ç~kt~~~~1222 tarihine kadar buran~ n hakimi K~pçaklar kalm~~lard~ . 1937 senesinde M~NORSKY Hudut al Alem'~~ve
buna ait olan notlar~nda K~pçaklar hakk~nda da çok k~ymetli maIftmatlar ne~retmi~ tir ( sah. 304.5, 313-5).
~imdi tekrar MARQUART'~ n Garptaki Kumanlarm, yani K~p,çaklar~ n yeni kuvvetlerle dinçle~ti~i hakk~ndaki nazariyesine avdet edelim : Ruslar~n tekrar hayat - ölüm mücadelesine raecbur
.olduklar~n~~görüyoruz.
« Igor destan~ »n~n ~ airi Rus milletine «Bayraklarm~z~~indirin,
K~l~çlar~n~z~~ k~n~ na sokun, Dedelerinizden kalan ~erefin art~k sonu»
demektir. «Igor destan~~» bu devrin güzel bir hat~ras~d~r. Buna
göre Rus prensi olan ~gorun yi~it askerleri evvela. galip geliyorlar, « bir çok güzel kuman k~ zlar~n~~» esir al~yorlar; fakat sonra
ma~lüp oluyorlar ve bizzat Igor esir dü~ üyor. ~ahin Igor gerçi
kaç~yor, lakin o~lu, Wolodimir orada kal~ yor, çünkü kuman beyi
Könçek'in k~z~n~~seviyor. Filhakika Kuman - Rus izdivaçlar~~mütemadiyen s~kla~~ yor ve kültür itibariyle kar~~l~kl~~tesirler de derinle~iyor. Kumanlar Ruslar üzerine bilhassa harp kültürü ve maden
sanat~~bak~m~ndan kuvvetli tesir yapm~~lard~ r. Kumanlar~n hakimiyeti alt~nda, veya onlarla kom~ulukta bulunan milletlerin folklor
ve müzik folkloruna yapt~klar~~tesirin dereeesinin ne oldu~unu
tayin etmek istikbaldeki ara~t~ rmalar~n vazifesidir. Hiç ~üphesiz
ki Beçenek ve Kumanlar bütün bu milletlere lisani tesir de yapm~~lard~!». Mesela rus. rumen dillerinin türkçeden ald~ klar~~pek
çok kelimelerin bir k~sm~ , Macarcadaki Türkçe kelimelerinin orta
tabakas~~ tesmiye edilenler' gibi, Kumancadan al~ nm~~t~ r. Abulf ar a c'~n, To~rul beyin halifenin k~ z~~ile olan dü~ününde oynand~~~n~~
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zikretti~i ve BARTHOLD'a göre Ruslar~ n « plyaska v prisyadku »
adl~~raks~~ile ayni olan dans ta herhalde Beçenek ve Kumanlar~ n
vas~tasiyle ~ark! Avrupada yay~lm~~t~r. [18]
Buna mukabil Ruslar da Kumanlar aras~nda mevzi! olmakla
beraber h~r~stiyanl~~~~muvaffak~yetle yaym~~lar ve bunun islav
karakteri ta~~yan ortodoks mezhebi olmas~ , bilindi~i üzere, Türklük için en büyük tehlike olmu~tur. Filhakika bir çok Kuman ve
Tork rusla~m~~, reisleri ise rus boyarlar~~s~ ras~na geçmi~tir. To~~klar~n Rus etnik heyeti içinde oynad~klar~~roller hakk~nda bilhassa
RASOVSKY enteresan maltimat vermektedir. [19] Analoji suretiyle,
rusla~may~~ve kültürel kar~~l~kl~~tesirleri Kumanlarda da tasavvur
edebiliriz.
Maamafih bu esnada da Kumanlar~n muzafferane yapt~klar~~
bir sürü harpler devam ediyordu. Mesela 1203 y~l~ nda hazine dolu
Kiyefi de zaptettiler. 1219-da ise Ruslar~n müttefiki olarak Macarlardan Galicyay~~muvakkaten ald~lar.
Fakat 4 sene sonra büyük felaketin ilk alametleri belirmeye
ba~lad~. Mongollar yakla~~yorlard~ ! Dünya tarihinin en ~eci ak~nlar~ndan biri esnas~nda Sübötey ve Cuçinin süvarileri Azak
denizi civar~nda göründüler. 31 May~s 1223 - te müttefik kuman ve
rus ordular~~Khalkha irma~~~boyundan Mongollar taraf~ndan kanl~~
bir hezimete u~rat~ld~lar. Fakat Mongollar ~imdilik geri çekildiler.
Yeniden sükünet has~l oldu.
F~rt~nadan önceki bu sükünet zaman~ nda Garpta, Moldaviada
oturan Kumanlar, bilhassa Borç ad~ndaki reisin oymag~ndan olanlar,
büyük kitleler halinde h~ristiyanl~~~~kabul ettiler. Bunlar Macar
k~rahn~n hakimiyetini de tan~d~lar. IV. Man~n Kumanlara mahsus
olarak, o zamanlar Rumenlerin henüz hiç bir rol oynamad~ klar~,
yahut ancak Kumanlar~n köleleri bulunduklar~~bugünkü Romanya
arazisi dahilinde, husus! bir peskoposlu~u tesis etmesi bu devirdedir. Bu memleketin ismi macar vesikalar~nda Cumania olarak
zikredilir ve bu s~rada, 1233 - te IV. BMa bugün de macar k~ ralin~n
unvanlar~~aras~nda olan «Rex Cumaniae» unvan~n~~alm~~t~r.
1238-38 k~~~nda Mongollar~n ikinci büyük taarruzu Kuman devletini mahvetti. Tam bundan 700 sene önce Garp Kumanlar~ n~n
büyük bir ekseriyeti, ba~lar~nda rus vakayinamelerinin Kot yan
dedikleri, Külen han oldu~u halde, IV. Man~n verdi~i müsaadeye
istinaden Maearistana ta~~nd~. K~ral B~§la, Mongollar~~ iyi tan~yan
Barthold, Orta Asya 97.
Rasovsky, 0 roli çern~h-klobukov. Sem. Kond. 1,93-109.
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kuman hafif süvarilerinden, Batu hana kar~~~yapaca~~~müdafaada
istifade etmeyi dü~ünmü~tü. Maamafih Mongol ordusunda Kumanlarm ~arkta oturan üç veya dört grubu muharipleri bulunuyordu.
Mongol ordusuna mensup yakalanan bir kaç süvarinin kumanca
konu~malar~, bilhassa Babenberg Fridrik taraf~ndan i~ae edilen,
Kütenin Mongollar~n casusu oldu~u hakk~ndaki haberleri kuvvetlendiriyordu.
Almanlar taraf~ndan tahrik edilen halk masum Küteni öldürdü.
Bunun üzerine Kumanlar, daha büyük harpten önce, memleketten
Balkana çekildiler ve Macar ordusu Mongollara kar~~~yaln~z ba~~na harbetti. Mohi harb' dünya tarihinde çok maruf tur, bu sebeple
bu hususta uzun uzad~ya bahsetmek iktiza etmez. Macar ordusu
dedelerinin harp takti~ini art~k unutmu~tu, Mongol hafif süvarilerinin ok ya~muru kar~~s~nda büyük bir ma~lübiyete u~rad~. Fakat
~uras~~da zikredilmeli, ki uzun senelerden sonra bile Mongolistanda, Karakorumda me~hur seyyah Plan Karpine Macaristandaki
harpte ölen pek çok ölülerden bahsedilmi~lerdi. Mongol ak~n~~Macaristanda h~z~n~~ kaybetti ve garbe do~ru ilerliyemedi. Bununla
beraber Macaristan çok zarar gördü ve baz~~ k~s~mlar~~tamamen
bo~ald~. Memleketin askeri kuvveti azald~~~~halde Babenberg
Fridrik te, ayr~~bir ~antaj yapt~~Nüfusun çogalt~lmas~~ bir zaruret
idi. Macaristan~n yeniden kalabal~kla~mas~nda Kumanlara büyük
bir pay dü~tü. Mongollar~n geri çekilmelerinden sonra IV. Ma
onlar~~memlekete tekrar kabul etmi~ti. [20]
XIII. as~ rdaki kuman macar münasebetlerine dair en son
olarak ~imdiki macar maarif naz~r~~ Höman Bâlint plastik bir
tasvir yapt~. [21] Kumanlar tenhala~m~~~bir halde bulunan memlekette büyük bir askeri kuvveti temsil ediyorlard~. Bu hal onlara
vaziyetlerinden mütekebbir olmalar~na sebebiyet verdi, di~er taraftan, evvela V. Istvan sonra IV. Laszlö zulüm yapan büyük a silzadelere kar~~~hareketlerinde Kumanlara istinat ettiler. Macaristan~n i~tirak etti~i d~~~harplerden en ehemmiyetlisi 1278-de olmu~tur. Morva ovas~~harbinde ~mperator Rudolr~n yan~nda harbeden
Macar k~ral~~IV. Lâszlönun ordusu büyük Çek devletine nihayet
vermi~~ve bu suretle Habsburglar~n cihan hakimiyetinin temeli
at~lm~~~oldu. Zafer Macarlar taraf~ndan kazan~lm~~~ve Macar hafif
süvarisinin büyük bir k~sm~~Kumanlardan müte~ekkildi.
Pauler, meskur eser 11,135-205.
Höman-Szekfü, Magyar törtönet2I ,601-606,611; Kring, Kun ös jnsz tnrsadalomelemek a közöpkorban. Sznzadok 1935.
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Arazi itibariyle memleketin üçte biri, Macaristan~n ortas~~
Kumanlara ait bulunuyordu. O zamana kadar inand~ klar~~ ~amanizim
yerine hir~stiyanl~~~~kabul etmekte tereddüd ettiler. Halbuki memlekete kabul edilmelerinin birinci ~art~~ hir~stiyan olmalar~~ idi.
Hayat tarz~~ bak~ m~ ndan Macarlar~n 250 y~l önce terkettikleri ~ekilleri devam ettiriyorlard~. Memleketteki kar~~~ kl~k gittikçe artt~,
yava~~yava~~f~ rka ihtilaflar~ ndan harap olan memleketin macar ve
hir~ stiyan karakteri de hemen hemen tehlikeye dü~tü. Kumanlara
kar~~~bir haçl~~ seferine haz~rlan~ ld~~~~esnada, ana taraf~ndan Küten
han~ n torunu olan kral IV. Laszlö ve yedi Kuman kabilesi reisi,
Uzur, Alpar, Tutun, 1278- de toplanarak Kumanlar~n ya~amlar~n~~
tanzimde anla~t~ lar. Bu anla~m~ya ve T t n y millet meclisinin
kararlar~ na göre Kumanlar nomad hayat tarz~n~~ b~rakarak hir~ stiyanl~~~~kabul, meskenler in~a edeceklerine ve hir~stiyan esirlerini
serbest b~ rakacaklar~ na söz verdiler. Maamafih hir~ stiyanlarca
putperestli~in bir alameti gibi görülen ba~~~tra~~etme adetinin daha
sonra müsaade edilmesini ~art koydular. Bu kanunlar Kumanlar~ n
yerle~ meleri için Tuna ve Tisa aras~ndaki arazinin bir k~sm~n~~
(Kis-Kunsaq yani Küçük Kumania),- Tisa ötesinin bir k~sm~n~~(Nagy
Kunsdg, yani Büyük Kumania), Maro~~ve Teme~~aras~n~~kat'i olarak tesbit etti. Fakat onlar~~bu kanunlar~~tatbik etme~e mecbur
etmek ancak daha sonra mümkün oldu. Macarlar ve Kumanlar
aras~ ndaki ihtilaf daha evvel bir harpte kendini gösterdi. Memnun
olm~ yan Kumanlar Moldva kuman beyi Oldamurun Macaristana
yapt~~~~bir taarruzda kendisine iltihak ettiler. Öyle görünüyor ki
Nogay han zaman~ nda Alt~ norduda mevcut ihtilaflardan, Kumanlar~ n bir k~sm~ , kendilerini merkezi Mougol hakimiyetinden kurtararak Moldvada müstakil hareket etmek hususunda istifade etmi~lerdir. Zaten bu XIII. asr~ n sonunda Mongollardan hemen hiç bahsedemeyiz, çünkü hepsi Kuman yani K~pçak ekseriyetinin içinde
temsil olunmu~lard~ r. - Oldamurun Macaristana yapt~~~~taarruz muvaffa.k~ yetsizli~e u~rad~, çünkü Höd gölü civar~nda birle~mi~~Kuman ordusu a~~ r bir ~ekilde ma~lüp edildi ve bu suretle Kumanlara
müteallik kanunlar~~ yava~~yava~~tatbik etmek imkan~~has~l oldu.
Bundan 160 sene sonra da aralar~nda ~amanl~~~n izleri görülmekte ise de zamanla Macar hayat~ na intibak ettiler ve daha sonra
mesela Kral Matyas zaman~ nda 1470- te Dnyester havalisinden Macaristana gelen K~ pçak zümreleri de ayni surette macarlast~lar.
Kumanlar~n tarihinin Macaristanda da macar tarihi içine kar~~mas~~ve onlar~~ en hakiki macarlar olarak hissetmemiz, sakin
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bulunduklar~~yerlerin isimleri, eski vesikalardaki ~ah~s adlar~~ ve
bugünkü soyadlar~~onlar~n ~imdide Kuman as~llar~n~n hat~ras~n~~
muhafaza etmekle teeyit olunuyor.
Kuman ~ahs isimlerinden ve yerle~ mi~~olduklar~~yerlerin isimlerinden bir kaç tanesini zikredelim : Indogermenlerde dahil bir
çok halklarda oldu~u gibi eski türklerde de çocuklara isim verilirken sihirli majik sebepler gözetiliyordu. Yani tabiat kanunlar~n~n, cin ve ~eytanlar~ n insanlar~n hayat~nda oynad~klar~~role atfolunan bir inan~~~hakimdir. Mes. do~um esnas~ nda vuku bulan hiç
bir hadiseyi bir tesadüf olarak telakki etmiyorlar, bilakis ruh aleminin yeni bir tezahürü addediyorlard~. Bu sebepledir ki, do~du~u
esnada ya~mur yagmas~~ ile bir kuman~~ Yangorta, ayaz oldu~u
bir zamanda do~an! Ayaz tesmiye ettiler. Do~umu müteakip anas~ n~n ilk nazar~~herhangi bir alete ili~mi~se, hemen yeni do~an
çocu~a o e~yan~ n ismini verdiler, mes. Çakan, Torsuk, Çubuk,
Kurman [22] (ok kutusu) vs. Kumanlar~~çok severek onlarla dü~üp
kalkt~~~~için Kun yani Kuman lakab~~ile de an~lan kral IV. Laszlönun katillerinden birinin ad~~ Kemençe idi. Bu kelimenin türkçe
oldu~unu K~r~ mda bu isimde bir çoklar~n~ n bulunmas~~ile de ispat
edebilirim.
Bundan ba~ka, çocu~un mukadderat~ n~~ tayin eden isimler de
verilebilir. Bu isimler öteki alemdeki ruhlar~ n küçü~ü hayat sahnesinde nas~l bir istikamette sevkedeceklerini ifade etmektedir.
Mes. Kumanlarda böyle bir isme misal: Kolbas. [23] Bu evvela ileri
gelen bir Kuman~n ad~~ idi, sonra buna izafeten geni~~bir sahan~ n
ismi oldu. K~ rg~zlar çocuklar~ na bu ismi bugün de takmaktad~ rlar.
Manas~ : Orduyu yen. Di~er bir misal: Tepresün (Debrecen). Koruyucu isimler de vard~ r: Bu adlar kötü niyet besliyen ruhlara yeni do~an çocu~un ebeveyni için k~ymetli olmad~~~n~ , binaenaleyh onlar~ n
ehemmiyet verilmiye lay~ k bulunmad~ klar~na inand~rma~a çal~~~l~yor. Böyle isimler: Bolmaz, (Olmaz), [24] Murdar, [25] Salmaz [24] vs.
Hayvan adlar~~grubu da ehemmiyetlidir. Bunlarda totemizim de
bir rol oynarnaktad~ r : Alpra (Al- bura), Karsak (bugünkü Kartsag
~ehrinin ad~~bundan ne~et etmi~tir), ilan, [22] Çurtan [26], bu büyük
bir kuman kabilesinin ismidir vs.
Rasonyi-Nagy, Adalekok török tulajdonnevelnkhez. Nyelvtudomanyi
Közlemenyek XLVI, 130.
Rasonyi: MNY. XXXII.
Gombocz, Arpadkori török szemelyneveink 28.
Rasonyi: Nyelvtud. Közlem XLVI, 467.
Rasonyi: MNy. XXII, 133.
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Kuman ~ahs isimlerinin ehemmiyeti yaln~z etnoloji ve yerle~me
ta~ihi bak~ m~ ndan olmay~ p ayni zamanda tarihi hak ikatlar~~ da aksettirmelerindedir. Mes. Sonralar~~ gelen Kumanlara Mongollar~ n
yapt~~~~tesiri, hatta Ruslar~n ve ievkalade süratle artan Rumenlerin
Kumanlar üzerine icra ettikleri tesirleri bu suretle anl~ yabiliyoruz. XIV. as~r vesikalar~nda isimleri geçen Kumanlar aras~ nda
Cgüdey, Kulguna, Üçü gen [27] mongol adlar~n~ n, rus Yurg, Ivançuk ve rumen Ona isimlerinin bulunu~u bu eümledendir. Küçük
ve Büyük Kumaniada baz~~ ~ehirlerin hududunda bulunan yerler
bugün de kuman isimleri ta~~maktad~ r, mes. Kartsag [28] hududunda Bengeçeg (Mengüçek), [29] Konta, Tayta, Kongrolu, vs.
Kumanlar, muhakkak ki kendlerile birlikte Macaristana kültür
unsurlar~~da getirmi~lerdir. Macar diline XIII. ve XIV. as~ rlarda
gelen türkçe sözler bunu göstermektledir : boza, koboz, csakany,
köpenyeg, [30] csat, komondor, buzogany vs. Komondor sözü kuman cinsi manas~ndad~r, Macar ovas~n~n me~hur çoban köpe~i
cinsidir. [31] Bugün Garp memleketlerinde de moda olma~a ba~hyan
bu cins köpekleri Kumanlar Macaristana getirmi~lerdir. Erdel
macarlarm~n, hatta bir k~s~m Rumenlerin kulland~~~~ komonak ismi
verilen bir nevi ~apka da Kumanlardan kalm~~t~r.
Budape~te üniversitesi profesörlerinden ecdad~~kuman olan
GYÖRFFY ISTVAN «Nagykunsâgi Krönika» adl~~ eserinde
Macaristanda Kunsâg tesmiye edilen hayalinin hayat tarz~, ~imdi
art~k macarca konu~an Kumanlar hakk~nda çok enteresan ~nalt~mat
vermektedir.
* *

Macaristandan maada Kuma kültür unsurlar~ n~n hâkim bir rol
oynad~~~~daha dört devlet mevcuttur: Bulgaristan, Romanya,,
Rusya ve Gürcistan.
Gürcistan Tuna havzas~na dahil de~ildir. Bu itibarla k~ sa
kaydedeyim ki Kumanlar daha XII. as~rda burada bir rol oynamaktad~rlar ve Gürcistan~n parlak devrindeki büyük bir reisi
Kubasar [32] k~pçakl~d~r, K~pçak kan~~me~hur Tamara kraliçenin
damarlar~ nda da mevcuttu.
MNY. XXVIII, 309.
»meth MNY. XVIII, 125.
Nnaeth: MNY.
[301 Nrneth; MNY. XVII, 22-26.
1311 Rl~sonyl: MNY. XXVIII, 316
132] Boswell, The Kipchak Turks. Slavonic Rewiew VI, 68-85.
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Rus isteplerinde, Kumanlar mongol istilas~ndan sonra da rol
oynad~lar, fakat ~imdi tamamen K~pçakt~rlar. Kabileleri k~smen
bundan sonra da eski yerlerinde ya~ad~lar, hatta cüzi bir tabaka
olan Mongollar~~da çabucak temsil ettiler. Cingiz ailesi burada da
çabucak tiirkle~ti. 1327 de ölen kozmo~rafyac~~ Dimi ~ k i'nin, bir
yaz~s~n~n küçük k~sm~n~n tetkiki, Kumanlarm~n burada mahvolm~yarak bundan sonra da K~pçak konglomeratosu içinde ya~ad~ klar~n~~isbata kafidir:
Dimi ~ ki Alt~n Ordu devrine ait ~u maillmat~~veriyordu: «K~pçaklar~n bir sürü kabileleri var, bunlar~n hepsi Türkler ve ~s. Bergü,
Barat, ,r111 Ileris, 1,141 ci. Burco~lu,
Toksaba, k:-Z! ltaba,
Yimek; bunlar bilahare Harzeme yerle~tirildiMingüro~lu,
ler. Fakat K~pçaklar~ n bu sayd~klar~m~zdan daha küçük kabileleri
Buzangi, L.!t. Beçene,
,
Qumangü,
de var: To~-Ya~kut
ve
ba~kalar~.
»
Uzu Cartan,
Qaraböklü,
MARQUART'~n isimlerin izah~nda yapt~~~~tecrübe tamamen
muvaffak~yetsizdir: Bunlar belki de yaln~z Mongol devrinde zuhur
ettiler ve her halde kabile reislerinin isimleridir demektedir.
Buna mukabil vaziyet ~udur: Bu isimleri MARQUART ve daha
evvel MEHREN ve D'OHSSON'un okuduklar~~gibi de~il, ~u ~ekilde
okumak laz~md~r:
Bergü,
Toksaba, tr7..1 ltaba, j, Barak, sut r. Burço~lu, belki
Kuman, c Yimek. Tok, 1.224 Bask~rt,
Konguro~lu
Berendi, < Be çene,
Kara Börklü, ,J‘ Uzun yahut
dur,
Çurtan. [33]
Uzur ve
Benim okuyu~umun daha do~ru oldu~unu niçin dü~ünüyorum?
1, Çünkü MEHREN'in ne~ri iyi görünmiyor.DIMI~KPnin verdi~i maliimat orijinal de~ildir. O di~er arap co~rafyac~s~~AL-VARRAK'~n
daha ne~redilmemi~~olan eserinden istifade etti. Böylece MEHREN
taraf~ndan seçilen variantlerin yanl~~l~~~~farzedilebilir. 2, Çünkü
Toksaba, itaba, Burço~lu, kabile adlar~n~~Karadeniz civarlar~nda
çok daha erken görmekteyiz. 1096 da Laurentius povest'i bir Burçeviç ad~n~, daha sonra 1193 te Ipatius povest'i gene bu ad~~ zikretmektedir. Bu Rus patronimikon'un tam Kumanca kar~~l~~~~ Burço~iu'dur. Sunu ilave edeyim ki bu kabile ad~n~~ Macaristanda ve Romanyada da görüyoruz. Macaristanda soyad~~ Romanyada ~ahs ismi
olarak bulnuyor. [34] Hatta Memlük sultan~~ Kalaun, Burço~lu
kabilesindeudir. ~taba ve Toksaba kabile adlar~na da daha 1152 de
ve sonra 1183 - te rus salnamelerinde raslanmaktad~ r. Ipatius ve
1331 RItsonyi: AECO. 1,233-235.
[34] Rasonyi, Valacho-turelea Berlin, 1927. sah. 9-11.
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Voskresenski kroniklerinde Toksobiçi ve Etebiçi rusla~m~~~ ~ekillerde bulunuyor [35]. Barak ismi Macaristanda ve Romanyada da
bir rol oyn~yor; tan~ nm~~~türkçe bir isimdir. Yimek kabilesi ise
K~ pçaklarla birlikte aslen Kimek konfederasiyonuna ba~l~~idi. Konguro~lu ismi ile münasebattar olarak ~unu zikredece~im: Bu kelime
Macaristanda Kartsag'da bir hudut parças~~ olarak, Kongrolu ~eklinde ya~amaktad~ r; Yaskut yerine okunan Ba~kut ad~n~n ne kadar
eski bir Türk kabile ad~~ oldu~unu kaydetmem lüzumsuz olacakt~r.
Bu Ba~k~ rtlar~ n, K~ pçak muhacereti sebebiyle Uraldan cenube
sürüklenerek Kumanlarm bir parças~ n~~ te~kil ettikleri büyük bir
ihtimal dahilindedir.
Karak~rg~ zlar~ n Mongoldur soyunun veya K~r~ mdaki Men golaur soyunun Mongol halk~ na irca edilmesi gibi Kumandur ad~~ da
ayni suretle Kumanlara, geriye uzamaktad~r.
Berendi ve Beçene kabileleri burada daha 200 300 seneden
beri büyük bir rol oyn~ yan Berendi ve Beçenek halklar~n~n burada
kalarak kuman, daha do~rusu k~ pçakla~m~~~parçalar~d~r. Uzur ve
Uzun ~ekillerinin her ikisini de do~ru telâkki edebiliriz ve Macaristandaki Kumanlar aras~ nda gösterebiliriz. [36] Çurtan ise 1239-41
de Macarisiana gelen Kumanlar~ n en muruf bir kabilesinin ad~ d~r.
Geni~~istep m~ ntakas~ nda bilha sa hegemonyay~~ellerinde tutan
içtimai tabakalar devaml~~ olarak de~i~ ebiliyordu; fakat ~imdiye
kadar söylediklerimizden aç~ kça anla~~l~ yor ki, etnik heyetin ekseriyeti Mongol istilas~ ndan sonra da ayni kal~ yor ve bu suretle
Ruslu~un ruhunda eski partikularizim yerine birlik olarak te~ekkül eden devlet ve müesseselerinde, bu muazzam de~i~ikli~i
VERNADSKlY'in bilhassa bitaraf olarak yazd~~~~gibi [37] Türklü~ün
tesirine atfetmemiz laz~ m geldi~i kendili~inden meydana ç~kar.
Bununla beraber bunun tetkiki bizi mevzuumuzun haricine
ç~karabilir. K~ p çak lar Mongol imperatorlu~unun di~er yerlerinde
de rol oynam~~lard~ r. Mesela Çinli kronik Yüan-~i, Kublay han~n
naz~r ve kumandanlar~~ olan bir çok K~ pçak zikretmektedir.
Uzun müddet, hatta bu güne kadar da istep m~ntakas~nda
Kuman ad~~ ya~am~~t~ r. ~arkta Bakü civar~ nda ve Türkmenlerin
ya~ad~~~~yerde bu gün de Kuman adl~~ yer vard~ r. Türkistanda
Nikolayevsk eyaletinde keza Kuman ad~nda bir nehir vard~r.
[351 Ayni eser 27.
MNy. XXVII, 316.
Vernadskiy, A Hislory of Russia, sah 47:».. a new wiew regarding the
power of the prince. This view of the authority of the prince was transferred to
the Grand Duke of Moscow when the ruhe of the Khans was weakened.»
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Kabile ismi olarak bir çok taraflarda görmekteyiz: Komancelair
oyma~~~Karak~rg~zlar~ n bir kolu olan Arg~ n kabilesine, ~onay
da Orta Orduya tabidirler. Kuband~~ ve Tön-Kuband~~ise Altay'daki Kumandinlerin birer kabilesidir. [38]
Garbta «Lingua con~ anesca» Mongol istilâs~ ndan sonra da çok
zaman ya~ad~ , en ehemmiyetli hat~ ras~~ ~ark! Rusyada h~ ristiyan
papaslar taraf~ ndan kaydedilmi~~notlar~~ ihtiva eden «Codex Cumanicus»-tur.
Türk dilinin en mühim yadigârlar~ ndan biri budur. Kont KUUN GZA'n~n ne~retti~i «Codex Cumanicus» ve RADLOFF'un buna
dayanan eseri bugün art~ k k~ ymetlerini kaybetmi~ lerdir ; fakat
~ imdi NblETH yeni bir kritik tab~n~~ haz~ rlamaktad~ r. Faksimile
~ eklinde yeniden GRONBECH ne~ retti. N£METH'in tesbiti]] e göre
«Codex Cumanicus»-taki dil hususiyetleri Macaristanda kalan kuman dil hat~ ralar~ = hususiyetlerine tevafuk etmektedir. Mes.
Kumanlar~n h~ ristiyan duas~.
K~ pçak ad~~ da istep m~ ntakas~ nda bügün de bir rol oynamaktad~ r : özbeklerin, Karak~ rg~ zlarm, birer büyük kabilesi, Ba~kutlar~ n, Nogaylar~ n birer hat~ r~~ say~ l~ r parças~n~n ad~ , di~er bir
coklar~~ aras~ nda, bu meyandad~ r. Bittabi yer isimlerinde de kalm~~t~ r. Maamafih bunlar orta zamandaki De~ti K~ pçak gibi büyük
sahalar~~gösteriyor de~illerdir. Türkistanda K~ pçak adl~~ bir ~ehir
vard~r, bunun ~ imalinde Dengiz gölüne dökülen küçük nehirlerden
biri de K~ pçak ad~n~~ ta~~maktad~ r.
Tuna havzas~ na en yak~ n bir sahada, Kr~ trida buna ait yer
isimlerine rastlamaktay~ z. Bu küçük, fakat güzel muhitte (ki buray~~
vaktiyle, Uygur ve Tobalar istisna edilirse, bütün Türk kavimlerinin kan~~ takdis etmi~ti ve hali haz~ rda ise burada Türklük kat'l
bir imhaya do~ru götürülmektedir) daha yüz sene evvel 24 Türk
halk veya kabile ad~~ ya~~ yordu, bunlar aras~nda K~ pçak ve Karak~ pçak kabile adlar~~da mevcuttu. [39]
Son zamanlarda Türk dilinin tasnifi i ~inde K~ pçak mefh~nnunun, yani baz~~lehçelerde K~ pçak dilinden kalm~~~hususiyetlerin
esasl~~ bir âmil olarak göz önüne al~nd~~~n~~ilâve etmeliyim,

MNY. XXVII, 315.
Rasonyi, Val.- turc. 28.
Belleten C. lif F. 27
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Rumen etnik heyetinde ve Romanian~n te~ekkülünde Kumanlar~ n rolü fevkalâde ehemmiyetlidir. Bu vadide, müteaddit yaz~lar~ m vard~r [40] ~imdi k~sa bir hülâsa yapaca~~m:
Bugünkü Rumen ovas~~Hunlardan itibaren atl~~ Türk kavimlerinin daima sevdikleri bir konak yeri olmu~tur. Avarlar, bilâhare
Bulgar - türkleri islavlar~n Cenuba do~ru ta~maya ba~lad~~~~zaman
burada herhangi bir islâv siyasi hakimiyetinin teessüsüne mani
olmu~lard~ r. Bittabi, Bulgar - türkleri islavla~t~~~~s~ rada, bu hayali
kuvvetli bir ~ekilde islav tesirine maruz bulunuyordu. Hatta hakim
Türk tabakas~, buraya türk olm~yan unsurlar~~ getirip yerle~tirmi~lerdi. Mes. Kurum han 10,000 aileyi Balkandan alarak bu günkü
Romanyaya yerle~tirmi~ti. Beçenekler de XI. asr~ n yar~s~ nda Balkanlar~n islav ve Rumen ahalisini Tunadan ~imale sürmeleri için
hemen hemen tahdit edilemiyen bir imkâna maliktiler.
Atl~~ halklar~ n her zaman bir ziraat kültürüne malik olmakla
beraber, kendileri daha ziyade hayvan yeti~tirmek ve harb yapmakla me~gul olduklar~n~~ ve arazilerinin i~ letilmesinde köleleri
kulland~klar~n~~biliyoruz,
Be çeneklere kar~~~ te~kilâtlanan Rus beyliklerinin cephesini
nazar~~ itibare al~ rsak, evvela. Beçeneklerin, sonra arkalar~ndan
gelen Kumanlar~n kâfi derecede kuvvetli bir müdafaas~~ olm~yan
Balkandan ihtiyaçlar~~olan esirleri buraya getirdiklerini anlamak
kolay olur. Belki de yaln~z ziraat için de~il, ayni zamanda koyun
çobanlar~~ olarak ta getirmi~lerdir. Zira Rumenler, hassaten çobanl~kla geçinen bir halkt~ .
Rumenlerin büyük bir ekseriyeti, herhalde Balkanlardaki as~ l
vatanlar~ndan, Tuna ovas~na bu suretle getirilmi~lerdir.
Oradan daha sonralar~~rumen kenez isimlerinin ve XVII. as~ rda
me~hur seyyah Evliya Çelebi nin de ispat ettikleri gibi evvela.
kuman yüksek tabakas~n~ n idaresinde, sonra Osmanl~~hakimiyeti
zaman~nda Fener beylerinden kaçmak suretiyle ~arki Macaristaba
gö çtüler.
Bugün Rumenler taraf~ndan Karpatlar ~ark~~ eteklerinde i~gal
edilen sahalar~n yerle~me tarihinde, hatta rumen devletinin te~ekkülünde de türklü~ün rolünün böyle büyük oldu~unu, rumen yer
ve ~ahs isimlerinin tetkiki de ispat ediyor.
[40] Ayr~l eser, ve Basaraba MNY. XXIX, 160-71, ve Contributions ~~l'histoire des premWes cristallisations d'tat des Roumains. Bp., 1936. Etudes sur
l'Europe Centre - Orientale serisinden 3-üncü cilt.
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WE~GAND, [41] GYORFFY [42] ve benim ara~t~ rmalar~ma göre
Eflak ve Moldavyadaki nehir isimlerinin büyük bir k~sm~~türkçe
asl~ndan gelmektedir. Halbuki yerle~me tarihi bak~m~ndan nehir
isimleri daima en büyük ehemmiyeti haizdir. Teleorman, Oituz,
Tigheciu- Tigiç, Derehlui - Derelüg, Turlui - Turlug, Teslui- Teslüg orada bulunan isimlerdendir ; kumancada di~er türk lehçeIerindeki ~~yerine ekseriya s görüyoruz. Argx~, bugün Arce~~nehir
ismi en mühimdir, çünkü rumen tarihi buradan hareket eder.
K~r~mdaki Baragan yer ismini, Altay türklerinin efsanelerinde
rol oyn~yan Baragan isimli bir kahraman~n mevcut oldu~unu ve
arap co~rafyac~~ ~BN RUSTA'n~n eserinde Pamir civar~ndan zikretti~i hipotetik Z>i-r. isimlerini tan~yan kimse, en büyük rumen ovas~n~n ismi olan Baragan sözünün men~eini de ancak türkçeden
izah edebilir. Misallerimi bu kadar biribirlerine uzak mesafelerden
al~~~m tuhaf görünmesin. Mongolistan yahut Pamir civar~, Tarim
havzas~~gibi Tuna ovas~~da türklü~ün ya~ad~~~~yerlerdi, ki buralarda
ayni adetler, ayni ruh ve ayni neviden yer ad~~verme malzemesi
de mevcuttur. Buna pek çok misal gösterebilirim.
Yaln~z rumen tarihinin hareket noktas~~olan nehir ve ~ehir
ismi Curtea de Arge~~ de~il, rumen devletinin kurucusu olan ~ahsiyet te k~pçak men~einden gelmi~tir!
Mongol istilâs~ndan sonra bugünkü Eflak ve Kara Bo~dan'~n o
zamana kadar Rumenler de~il ancak Kumanlarm rol oynad~~~~
sahas~nda hemen hemen bir as~r kadar sükânet hüküm sürdükten
sonra, 1330 da meçhuliyetin karanl~klar~ndan, parlak askeri ve siyasi rol oymyacak olan bir rumen hükümdar birdenbire zuhur etti.
Bunun ismi Basaraba ve kendisi ilk rumen hanedan~n müessisidir.
Bu tarihten bir as~r önce Kumania olan bu yerde birdenbire
Romanian~n te~ekkül edilmi~~oldu~unu nas~l anl~yabiliriz ?
Mongollar önünden ancak beylerin, Mongollar için tehlikeli
olan Kumanlar~n bir k~sm~~Macaristana kaçt~. Fakat umumiyetle
oldu~u gibi, raaya olan Rumenler en fazla memleketlerinde kald~lar, ço~ald~lar ve bilhassa ortodokslu~un t3siriyle orada kalm~~~
Kumanlar~~temsil ettiler. Bu idareci tabaka= tevarüs etti~i te~kilâtç~l~~~~ve askeri kuvveti o zamana kadar devlet te~kiline kabiliyet gösterememi~~Rumenli~i tarihte bir rol oynama~a muktedir k~ld~.
Weigand, G, Urspr~~ng der südkarpatischen Flussnamen in Rumânien.
XXVI- XXIX Jber. de Inst. für Rumânische Sprache in Leipzig.
Györffy, A kunok megt&öse. Protestims Sze~nle 1925.
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Basaraba ismi XII-XIV. as~rlarda Türklerin ya~ad~klar~~sahalarda çok modal~~bir isimdi. Burada Anadoluda iki tane Ya~~basan
(dü~man~~yenen) isimlerini hat~rl~yal~m; uygur vesikalar~nda ve
K~ rg~ zlarda Basan, Basanbay isimlerini ve di~er bir uygur vesikamuda Ilbasm~~tigin ismini buluyoruz. Cuçinin torunlar~ndan birinin ismi Ilbas~m~, yine K~ pçak memleketinde yeti~mi~~di~er bir
halen, Toktahan'~n o~lunun ismi de 1/basar idi. Bu sonuncusu
1309 da ölmü~tür. Ismin manas~: devleti yenen demektir. Basaraba
ismi de bunlardand~r, hatta bir macar vesikas~nda babas~n~n
Tokomer tesmiye edildi~ine göre ve bu ismin Islav yahut Rumen
dilinden izah edilmedi~ine göre, Basaraba'm Rus kaynaklar~ndaki
«Toktomer çar Totarskiy»nin o~lu oldu~unu farzedebiliriz, Tok/emir
bugünkü Basarabiya ve K~r~m sahalar~nda hemen Basarabadan
bir nesil kadar önce hüküm sürmü~~ve Cingiz Han~n k~pçakla~m~~~
alt~nc~~göbekten bir ahlad~~idi.
K~ pçaklar~n Rumaniada oynam~~~olduklar~~büyük rolü gösteren
~ah~s isim yaln~z Basaraba de~ildir.
Rumenlerin vesika yazmas~~ di~er Avrupa devletlerinden daha
çok geç, ancak oradaki K~pçak unsurlar~n~ n büyük mikyasta
rumenle~ti~i ve ortodoks isimleri alm~~~oldu~u devirde, XIV. asr~n
en son y~llar~nda ba~lam~~t~r. Bununla beraber XV. ve XVI. as~r
vesikalar~nda zikredilmi~~olan Rumen as~lzade isimleri aras~nda
~unlar~~görüyoruz: Akba~, Akku~, Aldomir, (El/emir isminin Bulgaristanda da kaideye uygun bir ~ekilde inki~af~), Aslan, Azgir,
Balaban, Balak: Barak, Bars, Bibars, Belçir, Berendey, Berki~,
Bilik, Bolsun, Bonçak, Borç~~ l, Buçuk, Buga, Bu/dur, Bulmaz,
Bura, Buzdugan, Çakan, Çege, Çolpan, Curtan, Çura, Çutur,
Dorman, Gurban, It, Orda, Orduba~, otemi~, Kara, Karaiman,
Karaba, Karak~z~l, Kayarpa, Kazan, Kuman, Kuman dur, Payandur,
Soltan, ~i~man, Temirta~, Temi~,Tobuk, To~rul, Tolaba, Ton guz,
Tok, Tokman, Toksaba. Turun/ay, Törtaba, Tuttarkan, Ulan, vs.
Macaristana göç etmi~~olan Rumenlerin reisleri, knezlerin isimlerini Macar vesikalar~~ saklam~~tir. Bunlar aras~nda da birçok Türk
ismi vard~ r: Aldomir, Barkan, Bay, Bene, Biba~~s, Bozgaç, Buka,
Çakan, Çomak, Kalan, Karaça, Katlabuka, Kuman, Kurman,
Suba~~, ~i~man, Tatar, Tu~an, Uzun, ve saire.
Bu ~ahs isimlerinden te~ekkül etmi~~bir çok Rumen köy ismi
de vard~r. Mes. Ciuture~ti, Bel çire~ti Ton guzeni, Comandare~ti,
Caiapaia, Darmane~ti ve saire.
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Bu isimlerin bir k~sm~n~~ Rumenler tamamen eski as~l rumence
isim hissediyorlar. ~imdiki kral~n 1928 de tekrar tahta geçmek
üzere memleketine gelirken kelimenin hakiki men~eini ve manas~n~~ bilmeden müstear bir isim olarak Karaiman'~~ kullan~~~~bu
suretle olmu~tur.
Kültür tarihine ait kuvvetli bir kuman tesirini isbat eden di~er
bir hat~ra zikredece~im. Bandini ad~nda bir Italyan peskoposu
XVII. as~rda Moldvada, yani Kara Bogdanda resmi bir tetkik seyahat~~yaparken rumen papaslar~n~n adetlerini müsahede ve kaydediyor. "Codex Bandinus» ta olan ve rumen papaslar~ n~n bir âdeti
hakk~ndaki tasviri Altay Türkleri ~amanlar~n~n, Radloff taraf~ ndan
tasvir edilen vecd haline gelme halleriyle aynidir ve bu iki hadisedeki en ehemmiyetli motiflerin biribiriyle tamamen uygun
olmas~~ XVII. as~rdaki rumen papaslar~n~n eski kuman ~amanlar~n~ n ayinlerini hala muhafaza ettiklerini aç~ kça göstermektedir. [431
Rumen halk~n~n umumi efkar', esasl~~ ilmi tekziplere ra~men,
men~e'lerini Dakoromanlardan oldu~u hayali üzerinde ~srar
etmekte ve Asya men~e'li «barbarlara» yüksekten bakmak emelindedir. Bununla beraber baz~~Rumen alimlerinin son zamanlarda,
Rumenlerin Kumanlarla olan münasebetlerini inkar etmeyi~leri
takdire ~ayan bir harekettir.
~unu da kaydedeyim ki, Rumen dil hazinesinde dil yenile~tirme hareketinin bile kald~ r~ p atmad~~~, pek çok türkçe kelimeleri
bulunmas~ , hangi kelimenin kuman kültür tesiri çerçevesine girece~i bak~m~ndan henüz ilmi bir tetkik yap~lmam~~~olmas~. Romaniada türkolojinin ne kadar büyük bir mikyasta inki~af etmesi
laz~m geldi~ini bize aç~ kça göstermektedir.
Fakat yaln~z Romaniada de~il, ayni zamanda Bulgaristanda
da Bulgar etnik heyetinin ve devletinin te~ ekkülünde Bulgar
Türklü~ünün büyük «sinequa non» rolü oldu~unu ayr~ ca izah etmeme lüzum yoktur. Bu hususta, en iyi mütehass~ s FEU1R GEZA'n~ n
eseri türkçe olarak ta inti~ar etmi~tir. Maamafih kanaat~ ma göre,
bu zamana kadar, Kumanlar~ n Bulgar milleti ve devleti tarihinde
oynad~~~~rol hakiki ehemmiyeti nisbetinde tetkik ve mutalaa
alt~na al~nm~~~de~ildir. Tarihçiler, Vlaho - Bulgar tesmiye edilen
devlette Rumenlerin ne derece mevkileri oldu~u hakk~nda bir çok
~eyler söylemektedirler. E~er meseleyi bir türkolog gözü ile tetk~k
edersek, orada Bulgarlarla birlikte en büyük rolü Kumanlar~n
oynad~~~n~~ görmerniz laz~ md~r.
Györffy, A kunok megt&s, 1925.
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~ kinci defa Bulgar devletinin tesisi, kurtar~ lmas~~ Kumanlar~n
Balkanlara nüfuzlar~~ile ayni zamana rastlamaktad~ r. Devlet kuran
ve kurtaran Çar AOn'in Kumanlar yaln~ z müttefik ve yard~mc~s~~de~illerdi, ayni zamanda, bizzat kendi ad~n~~da, kusursuz bir ~ekilde,
ancak Kuman dili ile izah edebiliyoruz. Rus vakayinameleri A.On
adl~~ bir Kuman reisini daha yüz sene evvelinden tan~ maktad~rlar.
Asn, sülalesinin sönmesinden sonraki Bulgar hükümdar hanedanlar~, ,S'i~manlar, Dorman, Ellimir ve Terterler de hep Kumanlardand~r. Terter ismini de bir kuman ad~~ olarak ilk defa Rus yakayinamelerinde 1183 te görüyoruz: Tertrobiç = Terterabao~lu [44].
Kumanlar yaln~ z yüksek tabakada de~il, burada ve di~er Balkan
memleketlerinde, herhalde, daha a~a~~~tabakalarda da mevcut
bulunuyordu. S~ rb Nemanyalar~ n da Kuman süvarileri vard~.
Jitsa'daki manast~ r in~a edilirken yaz~ lan vesikada ve di~er Balkan
vesikalar~ nda Kuman ad~na s~ ks~ k rastgelmekteyiz. Bunlardan yer
isimleri de kalm~~ t~ r. Mesela Makedonyadaki Kumanovo ad~. [45]
*
* *
Bütün Avrupada s~ k s~ k tekrarlanan bir darb~me sel vard~r:
Ex oriente lux, = Ayd~nl~ k ~arktan gelir. Bu söz, büyük fikir cereyanlar~n~ n eskiden Garbe daima ~arktan geldi~ini göstermektedir.
Tuna havzas~~ve Balkanlar~ n eski tarihindeki karanl~ k içinde
ayd~ nl~~~~ ~arktan, büyük ~rk~ n, Türklii~iin tarihinin ara~t~ r~ lmas~ ndan beklemek laz~md~r.
Bu, Balkan milletlerinin, Türklerin ve Macarlar~ n güzel ve
mü~ terek bir vazifesidir. Tablidir ki, istikbalde, türk tarihi ara~t~ rma neticelerinin ziya ve parlakl~~~n~ n Tuna havzas~na do~ru da
ak~~~n~~temin etmek, sahib oldu~u men~ e itibarile en büyük derecede, türk ilim hayat~n~n vazifesidir.

[14] Val. - turc. 27
[45] Jireçek. überreste der Petschenegen und Kumanen. Sitzungsber. der
Kgl. Btihmischen Gesellschaft der Wiss. Phil. Hist. Klasse 1889.
Daha kaydetn~ eliyim ki Macaristan ~imdi Kumanlar~ n Macaristana muhaceret etmelerinin 700 ncü y~ldönümü bayram~ na haz~rlanmaktad~ r. Bu f~rsat itibarile
herhalde Kumanlar~ n tarihine ait olan bir çok yeni nesriyat ç~kacakt~r.

