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Garbi Avrupa'da ekseriya yap~lan bir hatâ da Türklerin Avrupa siyasetine ilk tesirleri dokunduklar~~ zaman~n Xl inci as~ rda
ba~lam~~~oldu~una zahip olmakt~r. Filvaki on birinci asr~n sonunda Selçuklar~n Suriye ve Anadolu'yu istilâs~~ garb~n Haçl~lar denilen harekât~n~~ yaratm~~t~ r. Fakat Avrupa'da Türklerin siyas~~uüfuzu Haçl~larla ba~lar demek, Selçuklar~n ancak Uz nam~ ndaki
bir koluna mensup bulunduklar~~ geni~~Türk camias~n~n mevcudiyetinden haberdar olmamakt~ r.
Uzlar'~n X uncu as~rdan evvel Avrupa'n~n dikkatini çekecek
hiçbir zorlamada bulunmad~ klar~~ do~rudur; fakat onlardan evvel
Türkler Atlas Okyanusundan Sar~~ Denize kadar uzanan eski dünya topraklar~~ üzerindeki nüfuzlar~n~~ kuvvetle hissettirmi~lerdir.
Orta ça~lar~n ba~lar~nda bu hususta bilgi ve istihbarat~~ en iyi
olan ve Türklerin k~ymetini takdir eden Bizans Saray~, diplomatlar~na Türkoloji tahsilini tavsiye ederdi. Cenupta Arap ve Acemler, ~arkta Çinliler bu hakikati ayn~~ ~ekilde müdriktirler. Dil ve
Antropoloji'ye dayanan asr~~ara~t~ rmalar 2 birçok yeni delilleri
ortaya koymu~tur. ~imdi esas Türk kavimlerini emniyetle te~his ve
muhtelif zamanlarda dünya tarihine yapm~~~olduklar~~ müthi~~tesiri
kat'iyetle gösterme~e muktediriz.
Ehemmiyetine ra~men Türklerin ~ark~~Asya'daki tarihleri ile
burada alâkadar olmay~p Ortaça~lar~n ba~~ndaki Avrupa ile temas
Türkler'in Uz kolunun di~er Türk kavimlerinden dil fark~, ötekilerinde
«y» le ba~layan kelimelerin Uzlar'da ekseriyetle «e» ile ba~lamas~ ndad~ r. Türkmenler de Uz'durlar.
2 Bu meselenin en güzel asri hulasas~~ R. Grousset'nin L'Empire des
Steppes inde bulunur. Bu kitap Türk-Mogol tarihinin ve bilhassa büyük göçlerin iyi mereilere dayanan tam bir hikâyesidir.
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ve oraya yüklenmelerini münaka~a etmek niyetindeyim. Ortaça~~Avrupas~ n~~ meydana getirenlerin Türkler oldu~unu iddea etmek mant~ ks~z olmaz. Ortaça~~Avrupas~~ Barbar istilalar~~ dedi~imiz kabile
hareketlerinin bir neticesi olarak meydana geldi ve her nekadar
bu istilâlar nas~ l olsa vukua geleceklerdiyse de Hunlar~ n ~arktan
ilerleyi~i bunlar~~ harekete getirdi.
Hunlar~ n asl~~ uzun zaman dünyay~~ merakta b~ rakm~~t~ r. Deh~et içinde bulunan o zaman~ n Avrupal~ lar~~ bunlar~ n Sit sihirbaz
kad~ nlar~~ ile step kumlar~ nda ya~~yan ~eytanlar~ n münasebat~ ndan
do~duklarma inan~ rlard~. ~imdi bunlar~ n Uzak ~ark tarihinde büyük bir rol oynam~~~bir Türk ka~~ mi olan Hyong-Nular olduklar~n~~ kat'iyetle biliyoruz. Hattâ Hyong-Nular'~ n bir kolu ilerde IV
üncü as~ rda Çin'in ~imalinde bir imparatorluk kuracakt~. Fakat bu
aral~ k Hyong-Nular'~ n di~er mühim bir kolu Mo~olistan'da birçok
seneler hüküm sürdükten sonra Mo~ollar'~ n Sien-pi kabilesi taraf~ ndan II nci asr~ n sonlar~ na do~ru garba sürüldü.
Bunlar milad~ n ba~lang~c~ ndan beri yava~~yava~~garba do~ru
hicret etmekte olan Hyong-Nular'~ n bir üçüncü koluna iltihak
ederek bütün camiaya IV üncü asr~ n ortas~ nda Avrupa'n~ n s~ n~ rlar~ na dayanacak kadar gayret a~~lad~ lar
Avrupa'da iken Hunlar~ n tarihi herkesce o kadar iyi bilinir ki
burada tekrara lüzum yoktur. Odaya ç~ kmalar~~ deh~et içinde
kalm~~~olan Visigotlar~~ Roma imparatorlu~u s~ n~ rlar~~ içine s~ g-~ nma~a sevketti, ve bundan sonra sab~ rs~zl~ kla serhadlere y~ k~ l~ p
imparatorluk hudutlar~~ dahiline iltica etmek istiyen Cermen kabileleri Roma'n~ n inhidam~ na sebebiyet verdiler. Hunlar~ n bu ~ekilde Avrupa tarihinde oynam~~~olduklar~~ rol, bir as~ r sonra çok
sürmiyen Atila devrinde Avrupa i~lerine do~rudan do~uya müdahalelerinden daha çok tesirli ve mühim olmu~tur.
Hun tarihinin ~u iki ciheti cidden dikkate de~er: Evvela bozk~ rlardan gelen bir fatih tipi olan Atila. Atila medeniyetsiz bir
adam de~ildi. Bizans diplomatlar~ ndan Priskos zevklerinin basit
fakat ~ahs~ n~ n son derece temizli~e merakl~~ bir adam manzaras~~
3 Poppe ve Barthold gibi baz~~ müste~rikler Garp Hunlar~ n~ n Milattan 35
sene evvel esas Hun camias~ ndan ayr~ ld~ klar~ r~~~ iddia ederler ve bu iddialar~ n~~
lisan farklar~ na istinad ettiririer. Poppe Asia Major ve Barthold Turks (Encyclopedia of Islam) a bak~ n~ z.
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arzetti~ini bildirir. Latince ve Yunanca bilen bir kâtibi vard~. Ve
kendine tabi Got'lar aras~ nda okur yazarlara dostça muamele
ederdi. Bir idareci olarak kabiliyet sahibi ve adil bir hükümdar
olup diplomasi yoluyla yapt~~~~bütün i~leri adil sebeplere istinad
ettirmesini severdi. Fakat bütün bunlara ra~men Atila'n~n kurmu~~oldu~u Imparatorlu~un uzun dayanmamas~na sebep, gine
Atila'n~n yerle~mekten ho~lanm~ yan ve daima yerden yere gezme ve dola~mas~ n~~ seven ruhudur. Ziraat~ n faydalar~n~~ anlamaktan çekinir ve ~ehirlerin güç ve kar~~~ k iktisadi hayat~ ndan istikrah ederdi. Bu yüzden birçok ~ehirlere k~ym~~~ve amans~z bir
tahribci ~öhretini kazanm~~ t~ r. Durup geni~~Imparatorlu~unu te~kilâtland~raca~~ na, mütemadiyen dola~mak gayesiyle milleti yordu.
Öldü~ü zaman, Fransa ve Italya'ya lüzumsuz seferleri Hunlar~~
bitkin bir halde b~ rakm~~t~.
Di~er nokta, Bizansl~ lar her ne kadar kendileri ~ rkan son derece
kar~~~ k bir milletseler de bu seneler esnas~ nda gayet geni~~bir ~ rk
politikas~~ gütme~i ö~rendiler. Her ne kadar Bizans kendi ~ehir
ve eyaletlerine göz koyan Hunlardan ho~lanm~ yorsa da, umumiyet
itibariyle yak~ nda bulunduklar~na müte~ekkirdi. Zira imparatorlu~un büyük dü~manlar~~ Cermenlerdi. Cermen olm~yan ve Cermenlere harp etme~e haz~ r kuvvetli bir devletin mevcudiyeti bilhassa
bu devletten Cermenlere kar~~~fazla dostane olm~ yan askerlerin
para ile temin edilebilmesi ihtimaline Bizans devlet adamlar~~ çok
hassast~ lar. Bundan sonraki yedi as~ r zarf~ nda bizans devlet adamlar~ n~ n de~i~ mez siyasati en yak~ n dü~mana (bu dü~man ister
Cermen, ister Acem, ister Arap, ister Islav olsun) kar~~~koymak
üzere Türkleri ça~~ rmakt~. Ayn~~ zamanda bu siyasette muhtelif
Türk kavimlerinin birbirlerine kar~~~rekabetinden istifade ederek
onlar~~ birbirine katmak vard~ . Bu sistem, Türklerin kendilerinin
Imparatorluk için en büyük tehlike olduklar~~ ve muhtelif kavimlelerin Türklü~e kar~~~olan sadakatlerinin Bizans alt~n~n~n bile bozam~yaca~~~derece kuvyetli oldu~u zaman iflas etti.
Hunlar~ n ortadan kalkmas~~ Bizans Imparatorlu~una büyün bir
darbe oldu. Onlar~ n yerini alan Utigurlar, Kutigurlar, Sabirler ve
Ilk-Bulgarlar gibi Türk kabileleri aras~nda ne Imparatorlu~a ziyan
verecek ne de müttefik olarak faideli olacak derecede kuvvetli
hiç biri yoktu. Bunlar ilerde Bulgar olarak te~ekkül ettikleri zaman ehemiyet kesbedeceklerdi.
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Fakat bu aral~k alt~ nc~~ asr~ n sonlar~na do~ru Bizans, Hunlar'dan de~i~ik âdetlere malik di~er bir Türk kabilesi ile dostluk
tesisine u~ra~~ yordu. Bunlar Çinliler'in Tu-Kyu ve Rumlar~n Turkya dedikleri kavimdi. Bu, Türk kelimesinin ilk Avrupa'ya giri~idir.
VI inci asr~ n ortalar~ nda Tu-Kyular 4 Çin'den Hazer Denizine
kadar yar~~ göçebe bir vaziyette iseler de, te~kilatlar~~ daimi bir
yerle~me~i göze al~yordu, ve Hunlar~ n mümeyyiz vasf~~ olan siyasi karars~zl~ k' göstermiyorlard~ . Göçebelikten vazgeçerek bir yere
yerle~me~e çal~~an ilk kavim de~ildirler ve bu yerle~me~i Tabgaç
Türkleri 5 kadar tam bir ~ekilde yapm~~~de~ildiler. (Bu Tabgaçlar
~imalt Çin'i V inci ve VI ~ nc~~ as~ rlarda öyle iyi idare etmi~ler ve
idareleri arkalar~ nda o kadar derin bir iz b~rakm~~t~r ki Bizans
tarih~inaslar~~ ~imali Çin'e, onlara izafeten, "Tavga st„ demi~ler
ve daima bu ismi kullanm~~lard~r 5 Tu-Kyu Imparatorlu~u ikiye
ayr~lm~~t~. Biri Mokolistan~~ ihtiva eden ~arkt Tu-Kyu, di~eri ~imdiki Türkistan~~ ihtiva eden garbi Tu-Kyu. Bizans~n temas~~ Garbt
Tu-Kyu ile idi.
O zamanlar Bizans Acemlere kar~~~bir müttefik istiyordu ayn~~
zamanda Çin'den gelen ipek kervanlar~n~n himaye ihtiyac~~ vard~.
Bu iki noktai nazardan Garbt Tu-Kyu'lar~n vaziyeti gayet müsaitti ve kendileri de bu hususta i~birli~ine âmâde idiler.
567 senesinde Bizans saray~ na bir Tu-Kyu elçisi geldi. Manyah ismindeki bu elçi bundan evvel Iran'a gitmi~~ve orada muvaffak olamam~~t~. Bizans'ta daha iyi neticeler elde etti. Iran aleyhine bir Türk-Bizans ittifak~~ yap~ld~~ ve ertesi sene Türk elçisi
yola ç~kt~~~~zaman yan~nda Bizans~ n bir elçisi: Kilikyal~~ Zamarkos bulunuyordu. Zamarkos Tu-Kyu'lar~n yazl~k paytaht~~ olan
Pamir yamaçlar~ ndaki "Akdak„a kadar gitti. Orada Çinli'lerin Çe4 Kar~~~ kl~~a mahal vermemek üzere ilerdeki paragrafta Tu-Kyu ismini
kullan~ yorum.
5

Çinliler taraf ~ ndan Top'a denilen

Bu kelime bilhassa Theophylaktos Simokatta taraf ~ ndan kullan~ lm~~t~r,
IX uncu asr~ n Arab müverrihleri «Tamgaç» tabirini Lo-Yang m~ nt~kas~na i~aret etmek istedikleri zaman kullan~ yorlar. Tabgaç Türklerinden tarihin ilk
büyük Türk Kraliçesi, Kraliçe Hu (515-528) ç~km~~t~ r. Bu Kraliçe ileride Toregene ve Cengiz Han~ n silsilesine iltihak eden Sorgastan~~ gibi büyük Türk
Kraliçelerin ilk nümunesidir.
6
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tye-mi ve Rumlar~ n Dizabul veya Silzibul dedi~i Istemi Han 7 taraf~ ndan gayet iyi kar~~land~ . Istemi Han as~ l büyük Hakan olan
ve ~arki Tu-Kyu'ya hükmeden Muhan'~ n küçük karde~i idi. Saray~n~ n lüks ve debdebesi Zamarkos üzerinde büyük bir tesir yapt~~s
Saray filvaki çad~ rlardan müte~ ekkildi; fakat bu çad~ rlar~n içi s~ rma ile i~lenmi~~ipeklilerle kaplanm~~~ve birçok sanat eserleri ile
süslenmi~ti. Han elçiyi dört aya~~~dört alt~ n Tavus ku~u olan
alt~ n bir divan üzerinde kabul etti. Ziyafetlerde alt~ n ve gümü~~
tabaklar kullan~l ~ yordu. Fakat Bizans elçisinin en çok be~endi~i
gümü~ten baz~~ hayvanat heykelleri oldu. Dedi~ine göre bunlar
Bizansl~~ sanatkârlar taraf~ ndan k~skan~ lacak kadar güzeldi. TuKyu'lar~ n ellerindeki demirin azl~~~n~~ gizlemek üzere her tarafta
demir parcalar~~ b~ rakmakta olduklar~ n~~ da not etti. ~amani oldu~u
anla~~ lan birçok ayinleri dikkatle takib ederken Tu-Kyu'lar~ n ~arap de~il ayran içtikleri nazar~~ dikkatini celbetti.
Elçilik heyeti çok muvaffak olmu~tu. Bunu hemen takib eden
bir Acem heyetine dürü~ t muamele edilerek geri gönderildi. 572
de Acemler'le Bizans aras~ nda harp patlay~ nca bu Türk itilaf~~
Imparatorun çok i~ine yarad~ . Anankast ad~ nda bir Türk elçisi 571
de Bizans' ziyaret etti ve Bizansl~ lar da birbiri ard~ nca Evtikyos,
Herodian ve Kilikyal~~ Paul diye tan~ lan üç sefiri Tu-Kyu'lara gönderdiler. Fakat 575 de Istemi Han vefat etti ve o~lu Tardu (Çinliler ona Ta-Teou diyorlard ~) Bizans'a kar~~~daha az dost bir hal
ald~ . 580 senesinde ona gönderilen Bizans sefiri Valentinos'a fena
muamele etti ve buna sebep olarak ta Bizans Imparatorunun bozk~ rlarda Tu-Kyulara has~ m baz~~ Mo~ol kabileleri ile yapm~~~oldu~u ittifak gösterildi. Iki memleket aras~ nda münasebet kesildi ve
Tu-Kyular Acemlere kar~~~harbe devam etmekle beraber K~ r~mdaki Bizans tesislerine arka arkaya süvari ak~ nlar~~ yapt~ lar. 598 de
~imdi kendini Türklerin Hakan~~ addeden Tardu Imparator Morise
tehditle dolu ~edit bir mektup yollad~ . Fakat bu tehditleri yerine
getirme~e muvaffak olamad~ ; zira Türk prensleri aras~nda kavga~ stemi Han (552-575) Arab müverrihi Taban i taraf ~ ndan «Sineibu» diye
an~ l ~ r. Bu, kendisine verilen resmi lakab olan «Yab~u» nun bir yanl~~~telaffuz
~ekli olsa gerek.
8 Bu sefaretin tam hikayesi B:zans tariheisi Menander taraf ~
ndan anlat~ l~ r. Tu-Kyular hakk~ nda fazla izahat Theophylaktos Simokatta taraf ~ ndan
verilmi~tir.
Belleten C. VII, F: 4

50

THE HON. S. RUNC1MAN

lar ç~km~~t~ . Bunlar~ n neticesi olarak Tardu 603 de hal'edildi ve
sürgünde iken öldü. Bundan bir müddet sonra da büyük Tu-Kyu
Imparatorlu~u inhilül etme~e ba~lad~. VII inci asr~ n sonlar~na do~ru bu Imparatorluk bir müddet için yeniden canland~ysa da art~k
Bizans ile temas~~kalmam~~t~ . Bundan sonra ~arki Asya'da VIII inci
ve IX uncu as~ rlarda büyük bir Imparatorluk kuran di~er büyük
bir Türk kav~ni olan Uygur'larla Bizans'~n temas~~ yaln~ z Türkler
aras~nda yay~lmakta olan Nestori Hristiyanl~~~n misyonlar~ na inhisar etmi~tir.
Zira bu aral~ k Bizans, bozk~ rlardan gelen di~er bir kavimle
ciddi bir ~ekilde me~gul olmak mecburiyetinde idi. Bunlar Avar'lard~ . Avar'lar Türklerden ziyade Mo~ollara yak~ nd~lar 9. Ve bu
yüzden Avrupa'ya ak~n etmi~~Türk kavimlerinden daha iptidai
idiler. Avrupa'ya atc~l~kta faydalar~~ dokundu ve Garba özengi kullanmas~n~~ ö~rettiler. Bundan evvel Ayrupa'da herkes ata özengisiz
binerdi. Cenubi Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurup Bizans'~~
bile tehdideden Bayan isminde büyük bir ~efe (565-602) ra~men
bu Imparatorluk çok devam etmedi, ve Macar ovalar~nda kalm~~~
son Avarlar ~arlmayn taraf~ ndan ma~lübedildi w.
Avarlar~ n çekilmesi ile Karadeniz bozk~rlar~n~ n hegemonyas~~
Bulgarlara " intikal etti. VII inci asr~n ortalar~ nda Karadenizin
n Türk lisan9 BarthOid ve Poppe gibi müste~rikler Mo~ol lisanlar~ n~
~lar~ ndan daha çok geride kalm~~~oldu~unu iddia ediyor. Bir zamanlar mü
belli
de~ildir.
olup
olmad~~~~
ol-Türk
lisan~~
terek bir ilk Mo~
1° Avarlar~ n asil halâ münaka~ a edilmektedir. Acaba bunlar Çinlilerin
Juan- Juan dedikleri kavim mi idiler? Yoksa Theophylaktos Simokatta bunlara «sahte Avar » demekte ve as~ l Avarlar~ n Juan- Juanlar oldu~unu iddia etmekte
hakl~~m~~ idi ? Bu hususta Marquart, Osttürkische Dialekstudien (1914), Pelliot,
A propos des Comans, fournal Asiatique (1920), Hermann, Atlas of China,
Minorsky, Hudud El-Alam (1937) e bak~ n~ z.
Grousset'nin L'Empire des Steppes ilâvesinde bu meseleye dokunulmamaktad~ r. Fakat vak'alar iddia etti~i kadar münaka~ a götürmez de~ildir. Muhakkak olan bir ~ey varsa o da Avar sana't~ n~ n step san'at~ na nazaran pek iptidai•
bir safhada bulunmu~~olmas~ d~ r.
Moravcsik'in
11 ~lk Bulgarlar~~ en iyi anlaten Ungarische jahrbuch'da (1930)
Encyclopedia
of Islam'da
zamanda
Barthold'un
ayn~~
Geschichte der Onoguren,
Bulghar bahs~ , bunlardan ba~ka Minorsky, Hudud Al-Alam ve Zlatarsky, Bulgar Imparatorlu~u tarihi (Bulgarca) ile Runciman, First Bulgarian Empire'a da
bak~ n~ z.
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bütün ~imal k~y~lar~ nda uzanan Büyük Bulgaristan diye bir Krall~ k
kurulmu~tu. Bunu kuran Kubrat, Atilan~ n ahfad~ ndan oldu~unu
iddia ediyordu ve bu devlet Utigur Kutigur gibi son zamanlarda
Avar hükmü alt~ nda kalm~~~Hun kabilelerinin bakayas~n~~ da ihtiva
etmekte idi. Fakat uzun zaman dayanmad~. Kubrat'~ n ölmesiyle
be~~o~lunun 12 her biri kabilenin bir k~sm~ n~~ pe~ine takarak çekip
gitti. En büyü~ü kabilenin nüvesi ile memlekette kald~. Bir k~sm~~
Italya'ya geçti ve Italya'da "Bulgar„ köyleri Orta ça~lar~ n sonlar~ na do~ru bile te~ his edilebilirdi. Di~er bir k~s~ m Orta Avrupa'da Avar hakimiyetini tan~yarak yerle~tiler; fakat biraz sonra
Balkanlardaki Bulgarlara iltihak ettiler. Herkesce bilinen k~s~m
679 da Tuna'n~ n mansab~ na do~ru ilerleyerek Balkan yar~madas~ na geçti ve bugün Bulgaristan denilen memleketi kurdu. Balkan
Bulgaristan~'n~ n tarihi burada bizi alâkadar etmez; çünkü bu Bulgarlar kendi Slav tab'alar~~ taraf~ ndan temessül edilmi~~ve bir
buçuk as~ r zarf~ nda kendi Türk dil ve adetlerini b~rakarak
temamiyle Slavla~m~~lard~ . Bulgar kav~ninin en son ve belki de en
büyük k~sm~~ ~imale, Orta Volgaya do~ru teveccüh etti ve Orta
ça~larda Ak veya Kama Bulgaristan denilen k~ rall~~~~kurdu. Bu
k~ rall~~~n pay~taht~~ olan Bolgar, asl~nda çad~ rlardan mürekkep
cesim bir ~ehirdi. Mevkii ~imdiki Kazan ~ehrinin 100 km. kadar
cenubunda idi. Ak Bulgaristan tarihde heyecan verici bir rol oynamad~ ; fakat tam be~~as~ r zengin bir devlet olarak kald~. Zaman
zaman ordular~~ cenuba do~ru ak~ nlar yaparlard~ ; fakat bütün ehemmiyeti ticari bir merkez olmas~ nda idi. Bulgar pazarlar~ nda her
~ rk ve memlekete ait tacirler görünürdü Bizansl~lar, Araplar,
Skandinavyal~ lar, Acemler, Çinliler, hatta di~er Türkler bile burada kendi memleketleri emtias~ n~~ satar, odun, kereste ve esir sat~n
al~ rlard~ . Ak Bulgarlar IX uncu asr~ n sonunda Islamiyeti kabul
ettiler. Bu zamandan itibaren Bizans% diplomatlar onlardan çekinmeye ba~lad~ lar. Bu devlet 1236 (veya 1237)" ya kadar devam
etti. O tarihte Bolgar ~ehri Mo~ol general' Subotay taraf ~ndan
ya~ma edilerek bütün memleket Mo~ol Imparatorlu~una dahil
oldu. Bu gün bu Bulgarlar~~ temsil eden Kazanla Kuyubi~ef aras~ nda Çuva~~kabilesi vard~ r ve buradaki Tatarlar~ n ço~u
12

Belki torunlar~.

13

Arapkra göre 1236 Ruslara g,-Sire 1237.
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onlar~n ahfad~ ndand~ r ".
Geli~leri eski Büyük Bulgaristan'~ n inhilaline sebebiyet veren
kavim, Hazer Türkleridir. Bu kavim Orta ça ~da Avrupa'ya gelen Türk
kavimlerinin en ~ayan~~ dikkatidir. As~ l tarihleri pek malüm de~ildir.
Lehçeleri bak~m~ ndan bunlar her nekadar Hunlara ve ~ lk Bulgarlara ba~lan~ yorlarsa da Atila Imparatorlu~una ba~l~~ olmam~~~ olduklar~ na vesonralar~~ Sarktan Garba do~ru göçmü~~bulunduklar~ na
inanma~a mahal vard~ r '5. Tarih kay ~ dlar~ na ilk geçtikleri zaman
kudretli bir kavim olarak görünüyorlar. 626 da Bizans imparatoru Herakl~ tosu Hakanlar~~ Ziebel Tiflis'te ziyaret edip Imperatorun emrine 40,000 ki~ilik bir orduyu verme~i teklif etmi~tir.
VIII inci asrm sonunda Hazer ~ mperatorlu~u, merkezi A~a~~~Volga
olmak üzere Aral Denizinden Urallar'a ve K~ r~m'a kadar uzan~ yordu.
Hazerler çok geçmeden yerle~mi~~bir devlet kurdular ve bu
yeni devletin ~ehirleri zaman~ n en zenginleri aras~ nda idi. ~ lk
Hazer paytaht~~ Kafkasya ~imalinde Terek bozk~ rlar~ndaki Belencer
~ ehri idi. Fakat Be!encer Araplar~ n 722-723 de yapt~ klar~~ bir ak~ n
neticesinde tahrip edildikten sonra pay~taht Volga deltas~ nda ~imdiki Astrahan'a pek uzak olmayan itil'e nakledilcii. Belencer ve
itil ilk defa s~ rf k~~l~ k pay~ taht olarak kullan~ld~ . Yazlar~~ Hakan
bozk~ rlarda dola~~ rd~. Fakat yava~~yava~~ ~til daimi hükümet merkezi oldu. Buras~~ ~til nehri kollar~~ taraf~ ndan üç k~ sma taksim edilmi~~
vasi ah~ap bir ~ehirdi. Hakan ve maiyetinin ikamet etti~i Garp
~ehri vard~ , Hazer ileri gelenlerinin oturdu~u "Sar~ k~ar„ " vard~~ ve
nihayet ecnebi tüccarlar~ n ikamet mahalli ve pazaryeri olan ~ark
~ehri "Çaml~ k„ " mevcuttu. Di~er büyük ~ehirler Terek'in mansab~ ndaki Semender ve Kafkasya'ya do~ru Tarku ", eski Fanagoria'mn
14 Çuva~~lehçesi Atilan~ n konu~tu~ u Garp Hun lehçesinin yegane kalan
nümunesi gibi görünüyor. Hazer ve ~lk Bulgar Türklerinin kulland ~ klar~~ Türk
dili lehçesi de bu lehçenin ayni idi.
n daha ~arkta oldu15 Evelki nota bak~ n~ z. Kabile örf ve adeticri as~ llar~ n~
~una ima ediyor.
nüverrihleri buna «El-Beyza"
« Sar~ k~ar » « Sar~~ ~ehir » demektir. Arap ~
kale
veya Sar~~ eli hat~ rlatan
~
ehir
»
diyorlar.
Buna
mukabil
Ruslar,
Sar
«Beyaz ~
Sarkel ~ ehrine «Bielaveya» Beyaz ~ ehir diyorlar, Burada bir renk ve ~ehir ismi

kar~~~ kl~~~~olsa gerek.
u için mi «Çamlik» denmi ~?
17 Acaba çam a~ac~ ndan yap~ l~~ oldu~
ehir için muhtelif isimlerdir. Marqurat
18 Semender ve Tarku belki ayni ~
böyle dü~ ünüyor. Östereuropaische Sterifzüggye l~ak~ n~ z.
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yerinde bulunan Azor denizi a~z~ nda ticari depo: Tamtarka, ve
nihayet Bizansl~~ mimarlar taraf~ndan ta~tan yap~lm~~~olan Don
üzerindeki Sarkel. Hazerlerin kendileri bilhassa koyun yeti~tirici
ve çifçidirler. Hazeristan'~n ba~l~ca ihracat~~ yün, bal, balmumu ve
kurumu~~bal~ kt~. Fakat Hazeristan'~n büyük serveti ~ark ticaret
yolunun üzerinde bulunmas~ndan ileri geliyordu. VIII, IX ve
X uncu as~rlarda Avrupa'dan Çin'e ve Çin'den Avrupa'ya giden
yol kil, Tamatarka, ve Bizans'~n Kherson kalesinden geçerdi. Buradan geçen her metadan Bizansl~lar da Hazerler de 0/0 10 gümrük
al~ rlard~. Hazeristan'~~ gezen bütün seyyahlar memleketin zenginlik
ve lüksüne hayran olmu~lar, kubbeli ve so~an ~eklinde kuleli
kö~k ve saraylar~ n kar~~s~nda hayranl~klar~ n~~ bildirmi~lerdir.
Hazerlerin idari te~kilat~~ kendilerine has bir ~ekilde idi. IX
uncu as~ rda Hâkan art~ k memleketin idaresine kar~~mayan fakat
devleti temsil eden bir rumüzdan ba~ka bir ~ey de~ildi. Haremiyle
beraber 19 saray~nda inzivada ya~ard~. Hiç kimse yüzüne bakamaz
ve sokaklardan geçerken hiç kimse soka~a ç~kamazd~. Evvela
muayyen bir sene geçtikten sonra ölmesi icab ederdi, fakat bu
sonra de~i~tirildi ve ailesi içinden bir veliaht seçtikten sonra
kendi ec2liyle ölmesine müsaade edildi. Ölümünde 25 höcreden
müte~ekkil olan mezar~~ bir akar su üzerine in~a edilirdi; buna
sebep kurtla: ~n mezara bu ~ekilde giremeyecekleri itikad~~ idi. Bu
25 hücreden hangisinde Hakan~ n yatt~~~~belli de~ildi; çünki onu
oraya götürüp koymu~~olan köleler heman öldürülürlerdi. Mezar~n
ad~~ Cennet'ti. Memleketin as~ l idaresi babadan o~la intikal eden
bir Hakan muavinli~ince yap~l~rd~. Bu Hâkan muavininin ismi
Hâkan Beyi 29 idi. Ba~ ka iki Bey daha mevcuttu ki bunlar~n biri
Semender'de di~eri Tamatarka'da bulunurlard~.
Hazer dini ayn~~ ~ekilde, beklenmedik bir dindi. Gerek Müslüman ve gerek h~ristiyan misyonerleri Halife veya imparatorun nüfuzunu ço~altmak emeliyle hazerleri bu dinlerden birini kabule
çok u~ra~m~~lard~. Hiç biri her hangi bir terakki kaydedemedi
ve 800 senesinde birden bire Hazerler resmen Musevili~i kabul
ettiklerini ilan ettiler. Bozk~ rlarda uzun müddetten beri baz~~ yahudiler yerle~mi~~bulunuyorlarsa da bunlar~ n siyasi hiç bir nüfuzu
Her biri bir kral~ n k~ z~~ olan 25 zevcesi ayr~ ca 60 odali~~~vard~ .
20 Konstantin Profiroyenetor birine Haganos di~erine Pekh diyor.
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yoktu. Hazerler Musevili~i kabul etmekle, her hangi dini vesile
ederek her hangi bir siyasi entrika çevirmek istiyen ba~ka bir
devletin emellerine set çekmi~~oluyorlard~. Ileri gelen bütün Hazerler Musevi oldu. Fakat ordu esas itibariyle Müslümand~~ ve as~lzadelerin bir k~s~-n~~ -mesela XI inci as~rda Tamatarka Beyi'nin oldu~u
gibi- H~ ristiyand~lar. Mahkemelerde yedi hakim bulunuyordu. Kanunlara göre karar veren iki musevi, kilise kanununa göre hüküm
yürüten iki h~ ristiyan, ~eriata göre hüküm veren iki müslüman ve
yaln~z akl~~ selime istinadeden bir putperest.
Bizans, Hazerlerle daimi temasta idi. Bozk~ rlarm en medeni
ve müstakar devleti bu idi ve Türk dostluklar~~ siyasetine sad~k
olan Bizans için Hazerlerin dostlu~unu temin elzemdi. Birçok elçiler, tacirler, misyonerler Bizans'tan Itil'e gidip geliyorlard~. Maalesef bu seyahatler hakk~ nda hiç bir rnufassal rapor bulunamam~~t~r. Yaln~z ileride Slav'lar~~ h~ r~stiyanl~~a çevirecek olan Aya Kirili'in !tire seyahati k~saca anlat~lm~~t~ r. Kiril Itil'de son derece büyük
bir samimiyetle kar~~lanm~~~ve Hakan~ n da haz~ r bulundu~u bir
mecliste musevi hahamlarla bir münaka~a yapm~~t~ r. Fakat Her ne
kadar bu seyahat için Ibraniceyi ö~renmek zahmetine katlannu~sa
da h~r~stiyanl~~a dönenlerin miktar~~ az olmu~tur. Ikinci Justinyen
703 de Hazer Hakan~n~ n saray~ na s~~~ nd~~~~zaman Hakan kendisine
zevce olarak k~z karde~ini vermi~tir. Otuz sene sonra Leon III Araplara kar~~~yap~lan bir ittifaka kuvvet vermek için o~lu ve veliaht~~
olan Konstantine bir Hazer prensesi istemi~tir. Prensesin ismi evlenmezden evvel Çiçek Sultan'd~. Bizans'a geldi~i zaman beraberinde yeni modalar getirdi, geldi~inden biraz sonra Bizans'~ n bütün ~~ k kad~nlar~~ Tsitsakion denilen yeni bir elbise giyiyorlard~.
Bir as~ r sonra büyümekte olan Rus tehlikesine kar~~~Imparator
Teofilos Hazerlerle çok s~k~~ te~riki mesaiye ba~lad~. I~te bu zama ~d~ r ki Bizans% mimarlar Hazerlere Sarkel (a~lebi ihtimal Sar~~
Kale) müstahkem mevkiini in~a ettiler. X uncu asr~ n sonuna do~ru Hazerler Ruslara kar~~~birçok ma~lübiyetlere u~rad~lar. Ruslar
965 de Sar~~ Kaleyi al~p tahrip ettiler. 1016 da Bizansl~lar eski siyasetlerini de~i~tirerek Hazerlere kar~~~bir seferde Ruslara yard~m
etmek üzere bir donanmay~~ Karadenize yollad~ lar. 1030 da Hazer
devleti bütün ehemmiyetini kaybetmi~ti. Bizansl~lar yanl~~~bir hesap
yapm~~t~ lar. Hazerlerin yerine çok çetin ve daha az sevimli kavim-
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ler kaim oldu 2'. Hazer devleti büyük bir devlet oldu~u zaman
Burdalar Kabarlar Bulgarlar gibi Hazer olm~yan di~er bir çok Türk
kabilelerini ihtiva ederdi. IX uncu asr~n ilk yar~s~ nda Hazer memalikinden Garba do~ru göç etmekte olan e lisan~~itibariyle
Türklerden fazla Fin:ere yakla~an bir kabile geçti. Bunlar Macarlard~~22. Macarlar Hazer idaresi alt~ nda bulunduklar~~zaman Hazerler taraf~ ndan bütün kabileyi velâyeten idare etmek üzere asil bir
Türk Kabar ailesi tayin edildi. Bu aile ileride Macar Kral ailesi
oldu. Macar as~ lzadelerinin de Kabar asl~ ndan olmalar~~muhtemeldir 23. Bizansl~~muharrirler Macarlara daima "Türkler„ derler ve
Bizans Saray~~protokolu Macar hükümdar~ ndan bahsetti~inde "Türkler Prensi„ tabirini kullan~r.
Macarlar~n heman pe~inden Türk olduklar~~ muhakkak olan
Peçenekler 24 geldi. Peçenekler eski Tu-Kyu imparatorlu~una tâbi
bir kabile iken VIII inci as~rda Karluk Saltanat~n~n büyümesi üzerine
Macarlar~~ önlerine katarak IX uncu asr~ n sonlar~na do~ru Hazer
memalikinden geçtiler. Asr~ n son on senesi zarf~ nda Prutla Dnieper
aras~na yerle~mi~~bulunuyorlard~ . Daima göçebe olarak kald~lar
ve çetinlikleri ile me~hurdular. Bizans imparatoru Konstantin Profiroyenitos'un dedi~i gibi Macarlar~ n yegâne korktuklar~~millet bu idi.
Bizans, hem Peçenek ve hem de Macarlarla daima temasta bulundu
ve onlar~~gerek Imparatorlu~un dü~manlar~~ve gerekse birbirleri
21 Bir kaç sene evvel Hazerler hakk~ nda daha çok fazla malamat vermek
kabildi. Bu malilmat X uncu as~ rda ~spanyol Yahudilerinden ç~~day ile Hazar Hakan~~ Yusuf aras~ ndaki muhaberata müstenitti, fakat bu muhaberat~ n
hakiki olup olmad~~~ ndan daima ~üphe edilmi~tir ve son zamanlarda M. Gregorie taraf~ ndan Byzantion mecmuas~ n~ n 1937 senesindeki nushas~ nda ç~ kan
Le Glozel Khazar ismindeki makale bu ~iiphelere o kadar kuvvet vermektedir ki, bunun mehaz olarak kullan~ lmas~~ imkans~ z gibi oluyor. Mamafih mektuplar~ n esas~~ üzerinde yap~ lacak yeni bir ilmi tetkik bunlar~ n X uncu asra ait
olduklar~ n~~ ispat etmesi mümkündür, Baumgarten, Aux Origines de La Russie,
Roma 1939 a müracaat.
22 Macarlar için yukar~ da bahsi geçen Moravcsik'in makalesine ve ayn~~
zamanda Höman ve Skefku'nun Macaristan tarihi (Macarca) 1 inci cilt (Höman taraf ~ ndan) Budapest 1928. ve Macartney'nin Magyars in the Ninth
Century (Can~ bridge) 1930'a Bak~ n~ z.
23 Macarlar~ n Onogurlarla kar~~m~~~olmalar~~ ve Ougre veya Hongrois
tabirinin oradan kalm~~~olmas~~ ihtimali vard~ r.
24 Peçenekler için hala en iyi kitap Vasilievski'nin "Bizans ve Peçenekler
(Rusça) Petersburg 1872» adl~~ eseridir.
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aleyhine k~~k~rtt~. Asr~n son senelerinde imparator Macarlar~~
Balkan Bulgarlar~~ aleyhine kullan~rken Bulgarlar imdatlar~na Peçenekleri ça~~rd~ lar. Peçenekler o derecede muvaffak oldular ki Macarlar yerle~mi~~olduklar~~ memleketi b~rak~p Karpatlar~~ a~mak ve
~imdi Macaristan diye bilinen ovalara göçmek mecburiyetinde
kald~lar. Bu aral~k Peçeneklerin hükmettikleri yerler a~a~~~Tunay~~
ihtiva edecek kadar büyüdü. Bizans, her ne kadar Peçenek nüfuzunun büyümesine memnu olmad~ysa da Balt~k'tan Ege denizine kadar
uzanan Slavlar içine Macarlar~n girip bu kütleyi ikiye ay~rmas~~
faideden hali de~ildi. Macarlar garbi Avrupa'da bir as~r kadar
süren birçok ak~nlar yapt~ktan sonra yeni memleketlerine yerle~tiler ve içinde Bizans~n da tesiri bulunan asl~nda garpl~~ olan bir
medeniyet iktisap ettiler.
Mamafi Peçenekler hiç bir zaman yerle~mediler. Xl asr~n sonuna kadar Don'la Tuna aras~nda dola~ma~a devam ettiler. Asr~n
son senelerinde zaten Selçuk ve Normanlar'la u~ra~maktan
bitap olan Bizans için adam ak~ll~~büyük bir tehlike te~kil ediyorlard~ . 1091 senesinde büyük bir Peçenek istilâs~~ baz~~ Türk
müttefiklerin yard~ m~~ ile Bizansl~lar taraf~ndan durduruldu. Levurnium muharebesinde Peçenekler öyle bir ma~lubiyete u~rad~lar ki
bir türlü ondan sonra belleri do~rulamad~. Anna Koniena'n~n dedi~i
gibi "o gün on bin ki~ilik bir millet yok edildi„. Bizans'~ n bu büyük zaferi medyun oldu~u kavme Bizansl~lar Kuman, Ruslar
Polortsi derler; fekat kendileri kavimlerine K~pçak Türkleri ad~ n~~
veriyorlard~ . Reisleri Bonyak ve Tugur Han Bizans'ta büyük
birer Kahraman olarak kar~~land~lar. K~pçaklar 25 esasen Siberya'n~n
yukar~~Obi veya Irtuk havalisinden gelmi~e ve Uzlar~n 2° yak~n
akrabas~~olan K~m~ k Türk grubuna dahil bir Kavme benziyorlar.
Aglebi ihtimal daima Uzlar~n ~imali ~arkisinde kalarak onlarla
beraber garba do~ru hiçret etmi~lerdir. Balkan istilâlar~ndan sonra
Uzlar zay~flay~ nca Karadeniz sahillerine yerle~tiler ve Peçeneklerin
ortadan kalkmasiyle Don'dan Volga'ya kadar olan Bozk~rlar~n
hâkimi olarak kald~lar. Fakat yerle~me~e ba~l~l~klar~~ yoktu. Bozk~ rlar haricinde kalan memleketlerle alâkadar de~ildiler ve bu yerler
25 K~ pçaklar hakknda en iyi asri yaz~~ Seminarium kondakovianum (Prague,
Belgrade 1935 ve ileriki seneler) de ç~ kan Rasovsky'nin «Polovitsi» nam~ ndaki makaleleridir. Bunlar Ruscad~ r ve birer Frans~zca hiilâsalar~~ vard~ r.
26 K~ m~ klar Uz'lar gibi kelime ba~lar~ nda «y» yerine «e» yi kullan~ l~ r.
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hakk~ nda hiçbir siyasi emelleri yoktu. Bozk~ rlar haricindeki yerlerde para için harp ederlerdi. Kendilerine güvenebilinirdi. Bilhassa
bu Kavimde Türkçülük hisleri kuvvetli de~ildi. Bizansl~larla Peçeneklere kar~~ , Gürcü Kral~~ Ikinci Davut ile Selçuklara kar~~,
Volga Bulgarlar~ na, Harezm Türklerine, Uzlara kar~~~bir gayri
Türkle birle~ip harp etmekten çekinmezlerdi. Bu vas~flar K~pçaklar~~ yabanc~~ ordular içinde kullan~lma~a çok elveri~li bir
eleman yapard~. En büyük dü~manlar~~ Ruslard~. Ruslar Bozk~rlarda ~ehirleri oldu~u için mütemadiyen K~ pçaklar~n darbelerine
maruz kalm~~lard~ r. Ruslar~n me~hur Prens Igor destan~~ K~ pçaklara
kar~~~yap~ lan muvaffakiyetsiz bir seferin hikâyesidir. 1204 de ~ark!
Roma imparatorlu~u Frenk ve italyanlar taraf~ ndan talan edildi~i
zaman Bizans~ n Rusyadaki büyük k~z~~ Kiev ~ehri K~pçaklar~ n eline
dü~tü.
K~ pçak nüfuzu 1237 ye kadar devam etti. Bu senede Mo~ol
General' Subotay birkaç seferde K~pçaklar~~ da~~tt~. Birçok K~ pçaklar yok edildi 40.000 aile reisleri Kutan ile Macaristan'a iltica
ederek H~ristiyan olup Macarlara kar~~t~lar. Geri kalanlar Mo~ollara tebaiyet edip en garptaki Mo~ol Hani* olan ve Ruslar ve
Mo~ollarca Alt~ n Ordu diye bilinen Hanl~~~ n nüvesini te~kil ettiler;
fakat buraya Araplar K~ pçak Hanl~~~~nam~n~~ verme~e devam
ettiler.
Avrupa i~lerine müdahalesi K~ pçaklardan evvel vaki olmas~ na ra~men Uzlar~~ en sona b~rakt~m ".
27 Uzlar için, Barthold, «Guzz» kelimesi
Encyclopedia of Islam da ve Rasovsky'nin Seminencium kondakovinium (Rusca 1933) da Rusya'da Peçenek ve
Türkler ad~ ndaki makalesine bak~ n~ z.

