KAY/AR KAB~LES~~ HAKKINDA S~NOLO J~ K
MOLA HAZALAR
Prof. Dr. W. EBERHARD ( Ankara )

Profesör F. Köprülü, birtak~m Türk kabilelerinin etnoloji ve
tarihini fevkalâde önemli birçok makalede tetkik etmi~tir °. Böylece, Türkoloji ara~t~ rmalar~ n~n ~imdiye kadar pek az önem verdi~i bir sahaya ayak basm~~t~ r. Bu ara~t~ rmalar~ nda belli ki Profesör F. Köprülü, ~u mütalâadan hareket etmektedir: Türk kavimlerinin te~kil etti~i cemaat içinde vukua gelen etnik, sosyal
ve tarihi hadiseler, daima "Osmanl~ lar„, "Selçuklar„ gibi pek büyük vahdetlerden hareket edilince gerçekten kavranamaz. Bu büyük vahdetler, men~ e ve kültürleri türlü türlü olan kabileleri siyasi bir vahdet haline getiren pek çok say~ da vetirelerin bir
mahsulüdür. Münferit unsurlar~~ bilmeden, bütünün hakiki anlay~~~ n~~ elde etmek imkâns~zd~ r. Bu faraziyenin do~rulu~unu Profesör
F. Köprülü'nün yaz~lar~ n~ n teyit etti~i kanaatindeyim. Bununla
beraber, önümüzde, Arapça, Farsça, Türkçe hatta Çince olmak
üzere, henüz i~lenmemi~~daha pek çok kaynak bulunmaktad~ r.
Sinoloji ara~t~ rmalar~~ da yava~~yava~~ayn~~ nazariyeyi kabule
mecbur ohnu~tur : Sinolojide de, görülmü~tür ki Tobalar~ n, Kitan'lar~ n, Uygur'lar~ n, hatta Hsiung-nu'lar~n ne gibi unsurlardan,
hangi kabilelerden terekküp ettiklerini ara~tirmadan, bu büyük
siyasi vahdetlerin gerçek bilgisine ula~mak imkâns~zd~ r. Sonra,
meselâ, "Hsiung-nu'lar Türkdürler„ yahut buna benzer ~eyler
söylemenin yanl~~~oldu~u da anla~~lm~~t~ r. Bunun yerine ~imdi
~öyle denmektedir : Hsiung-nu'lar~ n siyaset bak~m~ ndan hâkim
kabileleri olan Tu-ku 2 kabilesi, bir Türk kabilesi idi ve bu kabile, t~ pk~~ Cingiz kabilesinin Mo~ollara kendi damgas~n~~ vurmu~~
olmas~~ gibi, bütün vahdete kendi ~ahsiyetinin damgas~ n~~ vurmu~Bilhassa Belleten No. 28, sa, 219 - 303 ve Belleten No. 31, sa. 422 - 435.
Bu kabile hakk~ nda talebem Mustafa Kilymen bir monokrafya yazm~~t ~ r
(bk. Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Dergisi, cilt 3, say~~ 1, 1944).
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tur. Sonra ~ unu da ileri sürebiliriz : Hsiung-nu'lardan olduklar~~
herhalde muhakkak olan a~a~~~yukar~~ yüz kabileden 3 mühim
bir k~sm~~ Türk idi, baz~s~~ ise Türk de~ildi. Durum, di~erlerinde,
Tobalar'da, Kitanlar'da da tamamen ayn~~ idi: bunlar~ n hususiyetleri hakk~ nda ayd~ nl~ k elde etmek için, önceden münferit ara~t~ rmalarda bulunmakl~~~ m~z gerektir.
2
Profesör Köprülü, bahsi geçen makalelerinde bilhassa Kay'larla Kay~ 'lar kabileleriyle me~gul olmaktad~ r. Ben de bu mesele
hakk~ nda sinoloji bak~ m~ ndan birkaç mülâhazada bulunmak
isterim.
Köprülü, Kay~~ ile Kay'~ n ayn~~ oldu~una dair Z. V. Togan'~n
nazariyesini 4 reddetmektedir. Çin kaynaklar~ nda Kay~'lara "Ch'i
yen-Ve„ (telâffuz : Çi-yen-t~ ) demektedir (Hsin Yüan-shih 1 - ,S.
6605 ca), bu da Kayat yahut K~yat gibi bir cemi ~ekline tekabül
eder. Bunun yan~ nda Ch'i-yen 5, Chi-ya-t'e, Ch'i-yo-wen 6 ~ekilleri de görülmektedir.
•
Buna mukabil Kay'lara müttefikan "Hsi„ deniyor 7. Demek
ki Çin kaynaklar~ , bu iki kabileyi biribirinden ay~ rd etmektedirler. Kay == Hsi dil e~itli~i iyice temellenmi~~olup uzun zamandan
beri teklif edilmektedir. Hsi'nin eski telâffuz ~ekli , y iei olup Kay
için kabul edilebilir bir muadildir. Kelimenin normal olarak manas~~ "Köle„ dir ve kavim ad ~d~ r. Çok defa Çinliler, yabanc~~ bir
kavmi adland~ rmak için kötü manal~~ bir yaz~~ i~areti kullanm~~lard~r.
3 ~imdiye kadar 19 eski kabile, bunlara ilâveten daha yeni birkaç kabile
biliniyor.
4 Z. V. Togan : Mogollar, sa. 11.; kar~ila~t~ r~ niz « Do~u » No. 16 - 17
sa. 10 - 12.
Yüan - eh ao pi - shih, fas~ l 63 —Haenisch, Geheime Geschichte sa. 10.
6 Hsing sa. 25. b ile Hsin Yüan - shih 1 — S. 6605 ca.; Ch
yo- wen
« resmi » yaz~ l ~~~telakki edilmektedir.
7 Parker : Thousend years of the Tartars, sa. 90, 150, 223, 233 bunlara
« Ghay » diyor. Hiazinth ise, (1,441 ) Giy; Minorsky de ( Marvazi, sa. 97, ha~iye 4 ) Kay diyor.
8 B. Karlgren : Analytic Dictionary, No. 126 ve B. Karlgren : Grammata
Serica No. 876 d.
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3
Hsi'lerin en eski tarihi oldukça karanl~ kt~r. Isa'dan sonra 200
y~l~na do~ru Pu-Hsi (Ayak-Hsi'si, belki: yaya olarak sava~an
Hsi'ler demek olacak) lerin bir kabilesinin Çinde ~imdiki Honan
eyaletinde ya~am~~~oldu~u iddea edilmektedir °. Belki burada, eski 19 Hsiung-nu kabilesiyle beraber Çine göçmü~~bir kabile
bahse mevzudur.
Sonra, bütün Çin kaynaklar~, as~l Hsi'lerin cetlerinin, K'u-moHsi'ler oldu~unu iddia ederler. Bu K'u-mo-Hsi'ler, 388 y~l~~ civar~nda Cenubu ~ark? Mançuryas~~ ile ~ark Mo~olistan~ nda Toba'lar
taraf~ndan ma~lup edilmi~ler w. Bu muadelet tamamen kat'? olmamakla beraber, do~rulu~u hakk~nda epeyce i~aret vard~r: Evvel
bütün Çin kaynaklar~ n~n biribirine uygun birinci elden hükümleri
gelir; sonra, kaynaklar, her ikisini de "Shih-wei„-kavimleri denen
kavimler~n etnik ve kültürek grupuna sokmaktad~r. Bu kavimlere
bugün umumi olarak ~lk - Mo~ollar ( yahut Er - Mo~ollar ) diyoruz. Deniyor ki, Hsien-pi'ler, sonralar~~3 grupa : Yü-wen, K'u-moHsi ve Ch'i-tan ( Kitan ) gruplar~na, ayr~lm~~lard~r ". Yü-wen'lerin
etnik bak~mdan nereye mensup olduklar~~ biraz ~üphelidir. Kültür
Ch'i-tan'bak~m~ndan kuvvetli mikyasta Türkle~mi~e benzerler
lara gelince, bunlar umumiyetle bugün ~lk - Mo~ollardan telekki
ediliyorlar. Denildi~ine göre, K'u-mo-Hsi'lerin ülkesi, eski Ch'i-tan
ülkesinin garb~ndaym~~~13 ve bunlar birbirleriyle akraba imi~. Fakat T'ang Vekayinamelerine göre 14 Hsi'lerin ülkesi Kitan ülkesinin garb~nda, T'u-chüeh ( Türk ) lerin ~ark~nda, yine Türk olan
cenubunda bulunuyordu. 30000 iyi askerleri oldu~u
Hsi'lerin
söylenir; demek ki oldukça kuvvetli imi~ler.
Bu ve ba~ka sebepler K'u-mo-Hsi'lerle Hsi'lerin birbirlerine
pek yak~ n ve Hsi'lerin, K'u-mo-Hsi'lerin ahfad~~ olmalar~ n~~ pek
muhtemel k~lmaktad~ r. Bunun aleyhine olarak ~u nokta zikr edile9 Liao - shih 39 — sa. 5776 aa.
10 Pei - shih 94 — sa. 3039 bb.
Liao- shih 63 — sa. 5808 db.
12 W. Eberhard, Çin 'in ~imal kom~ular~, sa. 88-89.
13 Liao- shih 63 — sa. 5808 db.
14 Chiu rang- shu 199 b — 3619 aa.
13 Ad~~ Çincede ba~ka türlü yaz~ lan bu kabile hakk~ nda, kar~~la~t~ r~ n~ z :
Çin'in ~imal kom~ular~ , sa. 75; bu kabile 12 inci as~ rda hala mevcuttu.
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bilir ki, Ta-Hsi adl~~ bir Toba kabilesi vard~, bu kabile de sonralar~~ ad~ n~~ Hsi'ye çevirmi~tir '". Ayn~~ ~ey, Toba'lar~ n Ho-hsi,
P'u-hsi, T'u-hsi kabileleriyle de olmu~~olabilir. Bununla beraber,
Hsi'lerin, zikredilen Toba kabilelerinin birinden ne~et etmi~~olmalar~~ pek muhtemel görünn~ iyor. Bilâkis, bu kabilelerin, Çinlile~tikleri ve soyad~~ ald~ klar~~ s~ rada Hsi soyad~ n~~ alm~~~ve bu ad~, kabile ad~~ olarak kullanmam~~~olduklar~~ zann~~ uy an~ yor.
K'u-mo-Hsi'lerin tarihi ve kültürü hakk~ nda ba~ka yerde yeter miktarda malzeme toplad~m. Bunlar 388 y~l~nda ilk defa olarak Toba'lar taraf~ ndan ma~lup edildiler "; Ti-tou-yü'ler kabilesinden korkular~ ndan, 480 y~l~ nda k~smen Toba'lara " teslim oldular, 550 senesi civar~ nda 5 kabileye ayr~ld~lar, ki bu kabilelerin
adlar~~ zikr edilmektedir 18. 500 y~l~ na do~ru bunlar aras~ nda en
kudretli sülâle, A-hui'lere mensup bir kland~ r 19 ; bunun hakk~ nda
ba~ka hiçbir ~ ey bilinmemektedir. Bunlar 532 ye kadar Toba'lara
haraç göndermi~lerdir.

4
Kültürleri bak~m~ ndan, Hsi'ler, keçe çad~ rlarda ya~~yan, arabalardan kaleler in~a eden, ve umumiyetle Türklere medeniyetleri
oldukça
benziyen göçebelerdi 21).
Çin vekayinamelerinde
"serkerde„ diye adland~r~ lan önderleri T'ang devrinde Han lâkab~ n~~ ta~~ rlard~~ 21 ; 6 inci as~ rda ya~am~~~olan 5 adetteki eski kabilelerinin her biri bir Tegin'in emri alt~ nda idi 22. Bu gösterir ki,
Hsiler, Orta Asyada bulunan ba~ ka birçok kavimler gibi, Türk
titülâtürünü kabul etmi~lerdi. Hsi'ler at, s~~~ r, koyun yeti~tirirlerdi;
bir de domuz beslerlerdi 23 ve bu noktada, hiçbir vakit domuz
beslemiyen Türklerden ayr~ l~ rlard~. Bundan ba~ka, iyi avc~~ imi~Hsing, sa. 39 e.
Pei - shih 94 — sa. 3034 1d"
18 Pei -shih 94 -- sa. 3034 bb.
19
Pei - shih 94 — sa. 3034 bb. Bundan ba ~ka, kar~~ la~t~ r~ n~ z : K u - mo - Hsiler hakk~ nda: Çin'in ~imal kom~ular~~ sa. 57-8 ( mufassald~ r ).
20 Chiu -T ang - shu 159 b —3619 aa.
21 Liao - shih 85 : K`o-han.
22 Chiu - T ang shu 199 b — sa. 3619 aa.
23 Pei shih 94—sa. 3034 bh.
16

17
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ler 24. Hsi'ler, herhalde daha sonralar~~ muhakkak olmak üzre, dar~~
ekmi~lerdir 23
Dilleri, Kitan'lar~nkinin tam e~i 21 ve Shih-wei'lerinkinin hemen hemen e~idir 27. Bu iki nokta, Hsi'lerde hâkim tabakan~n Mo~ol men~eli oldu~u hakk~ndaki nazariyemizi isbat eder.
Hsi'ler birtak~m kabilelere ayr~lm~~lard~r. Isa'dan sonra 550
senesine do~ru eski 5 kabilenin adlar~~ ~unlard~ r: Ju-ho-chu, Moho-fu, Ch'i-ku, Mu-k'un ve Shih-t~~28 Sonralar~, bu kabilelerden
hiçbiri tekrar görülmemektedir. Esasen kabilelerin tarihi hakk~nda
biçbir ~ey bilinmemektedir. Mo-ho-fu kabile ad~~ bir "Bagatur„ a
dayan~ ra benziyor. 10 uncu asra ait kabile taksimat~ndan ileride
bahsedece~iz. Yaln~z ~u kadar söyliyelim ki, bu muahhar "kabile„ler, tam manasiyle kabile olmay~p askeri vahdetlerdir. Hsi'ler,
Hsi da~~nda ya~arlard~~ 29, bu da~~n onlar için kutlu olmas~~ muhtemeldir, çünkü bir adam~n babas~ n~~ oraya ta~~t~ p gömdürdü~ü
rivayet olunmaktad~r 3'). Bu gibi kutsal ölü da~lar~~ Kitanlarca'da
malümdur. Da~~n ~ark Mo~olistan~~ ile cenubu ~ark~~Mançuryas~~
aras~ nda bir yerde bulunmas~~ laz~m gelir. Bundan ba~ka, Hsi'lerin anayurdu olarak, bugünkü Çahar munt~kas~nda yani gene
~arki Mo~olistanda bulunan eski Nü-ch'i-hsien ülkesi zikredilmektedir
600 y~l~ ndan önceki devri mevzuu bahis ettik, a~a~~daki sat~ rlarda Hsi'lerin 600 den 1200 e kadarki tarihi k~saca anlat~lacakt~ r.
5
600 senesi civar~ nda Hsi'ler hala Kitan'lar~ n garb~nda
ya~~yorlar 32, ve bunlarla ~iddetli sava~lara giri~iyorlar 34. Kitan'yukar~ki eser.
- shih 69 — sa 5816 bb ( Miladi 985 y~ l~~ için).
26 Liao - shih 73 — sa 5824 ca.
27 Liao - shih 116 — sa 5849 ah.
25 Pei - shih 94 — sa 3034 bb.
29 Liao - shih 96 — sa 5838 db.
30 Liao - shih 82 — sa 5830 eh.
31 Liao - shih 39 — sa 5776 bb.
32 Liao - shih 63 — sa 5809 ab.
Liao - shih 63 — sa 5809 ah. ha.
34 Liao - shih 37 — sa 5773 aa.
24

25 Liao
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lar~ n kendileri, prens sülâleleri Ta - holar~ n, Hsi'leri ma~lup etti~ini ve 629 da ülkelerini kendi hakimiyetleri alt ~ na ald~~~ n~~ iddia
etmektedirler
618 den az sonra, Hsi'ler Çinlilere haraç vermi~lerdir
demek ki bunlar himaye edilmek ihtiyac~ n~~ duymu~~olacaklar. 648 de Hsi'lerin K'o-tu adl~~ bir serkerdesi, Çin'liler tarataraf~ na geçmi~ tir ". Bundan sonra. 696 ya kadar, Kuang-ning ülkesi,
Hsi ile Kitan aras~ nda s~ n~ r ülkeyi te~kil etmi~tir ". Kuang-ning,
~imdiki Çahar eyaletinin Hsüan-te ülkesine yak~ n, yani ~ark Mokolistan~ nda bulunmaktad~ r. 710 da Hsi'lerin Li Ta- fu adl~~ bir önderi, Çine haraç göndermi~tir
Li Ta- fu ad~~ Çincedir. Çinliler,
Hsi'lerin önderlerine Li soyad~ n~~ vermi~lerdi. 712 de Hsi'lere sald~ r~ yor fakat ma~lup oluyorlard~~ °". 715 de ayni Li Ta- fu Çine bir
elçi heyeti gönderiyor ve boyun ekmek istiyor ". Neticede müzakereler oluyor ve Li Ta - fu, imparatoru saray~ nda ziyaret ediyor
( 717) '2. 720 de Li Ta - fu, Kitan'lara kar~~~sava~ta ölüyor, erkek
karde~ i Li Lu - su yerine geçiyor ve 722 de Çin imparatorluk saray~ n~~ ziyaret ediyor
Demekki Hsi'ler, T'ang devrinin birinci k~ sm~ nda Çin'e tabi
durumdad~ rlar. Onlardan baz~~ k~s~ mlar da 644 te Çin'lilerle birlikte
Kora'ya kar~~~sefere ç~ km~~lard~ r ". Bununla beraber, aradaki tabiiyet ba~~~730 a kadar gev~ekti. O zamanlar Hsi'lerin bir k~sm~~
T 'u - chüehler taraf~ na geçti ve Li Tu - su kaçt~. Bunun üzerine
Çinliler harp açt~ lar ve Hsi'lerden baz~~ k~s~ mlar~~ yeniden Çin tabas~~ olmaya mecbur k~ ld~ lar
Ma~lup edilmi~~olan önderler aras~ nda bir de Li-shih ad~ nda biri vard~~ 41 ; bunun hakk~ nda ba~ka
Liao - shih 37 — sa 5773 ca.
Chiu - Tang - shu 199 b — sa 3618 aa.
37 Liao - shih 39 —sa 5777 aa ve Chiu rang - shu 199 b — sa 3619 aa. O
zamanlar, Hsilerin iinderine Çin-e Li soyad ~ n~~ vermi~lerdir. K'o - tu'ya 656 da
C~ nce ba~ka bir ~eref unvan~~ verilmi~tir.
38 Liao - shih 40 - sa 5777 dl~ .
39 Chiu Tang - shu 199 b —sa 3619 aa.
4° Chiu - rang - shu 199 h - sa 3619 :~ l~.
41 Yukar~ ki eser.
42 keza.
43 keza.
44 Liao - shih 63 — 5809 ha.
45 Chiu - rang - shu 199 b -- sa 3619 ah.
46 yulcar~ ki eser.
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hiç bilgi yoktur. Bu zamanlara do~ru, Hsi'ler bugünkü Hopei
eyaletinin ~imalinde, Liu - ch'eng sahas~ n~~ i~gal ettiler ". Bu s~ ralarda Kitan'lardan baz~~ k~s~ mlar ve bu arada onlar~n hükümdar
ailesi, Hsi'lere tâbi idiler 48. Bu zamandan itibaren Hsi'ler Yü - chou'
da da ya~amaktad~ rlar °9 ; buras~, Jehol eyaletinde bu günkü Lingyüan - hsien'e tekabül etmektedir. 746 senesindeki krallar~ n~n ad~~
bildirilmektedir: Sa - ku. Bu kira!, Çin'e haraç göndermeye devam
etmi~tir 5". 778 de, Hsi-ler Shih-wei'lerle birlikte Çin'e kar~~~sava~m~~lar 51, 795 te ayni dü~mana kar~~~ayni müttefikle gene sava~m~~lard~ r. Nihayet 806 da Hsi'lerin önderi Çin saray~ na gelmi~tir32.
Bu önderin, 808 de Hsi'lerin önderi s~ fatiyle bir Çin ünvan~~ alm~~~olan So ti olmas~~muhtemeldir 53. 713 te Hsi-lerin önderi tekrar Çin saray~n~~ziyaret etmi~, bunun üzerine de bir kaç kere haraç gönderilmi~tir 54. Bu devir a~a~~~yukar~~ 850 de kapanmaktad~ r.
Çin, o zaman, büyük iç kar~~~kl~ klar yüzünden kudretten dü~mü~~
durumdayd~. Hsi'ler, zaten gev~ek olan tabiiyet ba~lar~ n~~ bu s~ralarda kesiyorlar. Fakat bununla istiklâlleri de sona eriyor, çünkü
bu andan itibaren, Kitan'lar, Çinlilerden çok daha yaman bir dü~man olarak kar~~lar~ na ç~k~yor. 860 senesine do~ru, Kitan'lar,
Hsi'lere olan tabiiyetlerinden kurtulmak için yeter derecede kuvvet kazanm~~lard~~ 5". 885 y~l~ nda onlar~~ ma~lup ediyor, k~smen de
boyunduruk alt~na al~yorlar 56. Boyunduruk alt~ na al~ nan Hsi ' ler,
P' i - p ' a nehrinin kenar~ na yerle~tiriliyor 57 ; bu nehrin nerede
bulundu~unu, elimdeki vas~talarla tesbit edemiyece~im.
Liao hükümdar~~ T'ai-tsu'nun saltanat~ nda sava~lar devam
ediyor. Bir kere, Hsi' lerden 7000 aile esir ediliyor ve Jao-lo ile Ch'ingho'ya yerle~tiriliyor. Bu esirler Hsi'lerin Tieh-la kabilesini te~kil
Liao - shih 39 — sa 5776 ca.
Liao -shih 63 — sa 5809 ca.- Daha önce, 700 y ~ l~ na dokr~~, Hsi'ler bir
defa Çinlilerle birlikte Kitan'lara kar~~~sefere ç~ km~~lard~~ ( Liao - shih 63 — sa
5809 bb ).
49 Liao- shih 39 — sa 5776 ca.
50 Chiu T'ang - shu 199 b — sa 3619 ba.
51 Yukar~ ki eser.
34 kaza.
53 keza.
Keza.
55 Liao- shih 39 — sa 5776 aa.
36 Liao - shih 63 — sa 5809 cb.
Liao - shih 39 — sa 5776 ha.
47

48
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etmek üzre bir grup halinde toplatt~ r~ lm~~lard~ r 5". Bu yerler, Jeliol
eyaletinde Ch'ih-feng-hsien'de bulunmaktad~ r. Yeni te~kil olunmu~~
kabileler hakk~ nda a~a~~ya bak~ n~ z. "Da~lar~ n ~imalinde„ ki Hsi'ler
906 y~l~ nda ma~lup ediliyorlar 5''. Ayn~~ sene, Hsi'ler, Türk Hsi'lerle
birlikte (bak~ n~z, yukar~ ya) yeniden ma~lüp ediliyorlar "". Ma~lüp
edilmi~~bir Hsi önderi, ad~ yla an~lmaktad~ r Hsia-la-ko 61. O zaman
ma~lüp olan ba~ka bir önderin ad~~ da Shu-li'dir "2. Ba~ka yerlerde
Hsia-li-chung hatta yaln~ z Hsia-li diye adland~ r~ lan Hsia-la-k o,
T'u-lü-pu kabilesinde bir Kitan ailesi olan Yeh-lii ailesine mensuptu ve o zamanlar "6 Hsi„ nin ba~~~idi. Ondan sonra, Yeh-lü
Ti-la önder olarak zikredilmektedir. Bu Yeh-lü Ti-la, Yao-lien'lerin
bir Han~ n o~lu idi; Yao-lien'ler de Kitan'lar~ n eski bir önder
sülâlesidir
Bu haberler gösteriyor ki 900 y~ l~~ civar~ nda Hsi'ler
üzerine, art~ k men~e bak~ m~ ndan Hsi'lerden olmay~ p Kitan'lar taraf~ ndan tayin edilen Han'lar hüküm sürüyorlard~. Bu sonra da
böyle kalm~~t~ r. Önceleri, Kitan'lar~ n tayin ettikleri bu önderler,
bir Kitan unvan~~ olan T'u-li unvan~ m alm~~lard~ r 6". Daha sonra,
bunlara k~ ral yahut da büyük k~ ral denmi~tir. 6 Hsi'ler, daha 907
den önce zikredilmektedirler "7, bu gösterir ki daha o zamanda
Hsi'ler (tam manasiyle kabile demek olm~yan) 6 grupa ayr~l~ yorlard~ . Böyle 6 grupa ayr~l~~, uzun zaman bak! kalm~~t~ r. Hsi'lerin
istiklâllerini kaybettikleri bu büyük sava~larda, Hsi'lerin bir k~ ral~~
bir kaç bin çad~ rla garba çekiliyor ve kendisini Wei-chou sahas~ nda müstakil k~ ral olarak ilân ediyor N Bu k~ ral~ n ad~~ Ch'ü-chu
idi '"'. Wei-chou bugünkü Çahar da kâindi~-. 910 senesinde, ba~ka
Hsi'ler ve bunlar aras~ nda Wu-ma-shan-Hsi (yani ya~~z at~ n
da~~ n~ n Hsi'si
kabilesi, ma~lüp edilmi~lerdir ; bunlar Kitanlara
Liao - shih 1 - sa 5728 ha.
Liao - shih 1 -- sa 5738 ha.
6" Liao - shih 1 — sa 5738 bb.
Liao - shih 1 — sa 5738 ba.
Liao - shih 73 — sa 5824 ea.
"3 Liao - shih 73 — sa 5825 ah.
Liao - shit' 74 — sa 5825 ha.
"6 Liao- shih 74 -- sa 5825 ha.
Liao - shih116 — sa 5851 ca.
67 Liao - shih 1 — sa 5738 ha.
60
Liao - shih 41 — sa 5778 eh.
69 Liao - shih 41.
70 Liao - shih 69 — sa 5815 da.
3°
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kar~~~ayaklanm~~lard~~ 7 '. Nihayet 911 de ~ ark ve garp Hsi'leri
ma~lüp edilmi~~" ve bütün memleketleri i~gal olunmu~tur. Hsi'lerin
bir k~ ral~~ 913 te hal edilmi~~ve adamlar~~ muhtelif Kitan ordularma
tevzi olunmu~ tur. Bu, Hsi'lerin etnik bak~ mdan daha fazla da~~ lm~~~olduklar~ n~~ gösterir

6
922-23 seneleri, istiklâllerini kaybetmi~~olan Hsi'lerin, Kitan'lar
taraf~ ndan yeniden te~kilâtland~ r~ld~ klar~n~~ gösterir. 300 ölü veren
bir sava~tan sonra, Hu-sun-Hsi kabilesinin geri kalan Hsi'leri
yeni bir askeri birlik halinde: To-wei kabilesi (ki To-kui
yahut To-kuai gibi de yaz~l~ r) olarak toplanm~~ t~ r 7'. Ba~ka Hsi'ler
de ~ -shih-Ao-wei kabilesi ad~~ alt~ nda toplanm~~ lard~r 75. Yine ba~ka
Hsi'ler de Chü-t'e Ao-wei 76, T'u-lu, Nieh-li ve Ao-wei " olmu~lard~ r. Bundan böyle bütün Hsi'lerde ~u alt~~ kabile vard~ r:
e) Ao-li
b) Po-te
a) Yao-li
f) To-kui
e) Ch'u-li
d) Mei-chih
Bunlar Liao (Kitan) lar~ n imparatorluk saray~nda bir "Hsi-k~ ralligi dairesi„ (Hsi-Wang-fu) nin emri alt~ ndad~ r. 983 y~ l~ ndan sonra
da Ao-li, Mei-chih ve To-kui adl~~ 3 küçük grup, bir tek grup
halinde toplan~ yor, buna kar~~l~ k büyücek bir grup da 6 kabile
te~ kil edecek surette ayr~ l~yor 78. Hsi'lerin ilk k~ral~~ P'o-lu-en adl~~
biridir (922 den itibaren).
Bunlar ne neviden kabile adlar~d~ r ?. T'ang zaman~ na ait en
eski 5 kabile hakk~ nda, evvelce dendi~i gibi, hiç bir ~ey bilmiyoruz. 922 den evvelki kabile olarak ~ unlar zikredilmektedirler :
a) Tieh-la (-ko)-1-1si. Tieh-la, Kitan'lar~ n ilk hükümdarlar~ n~ n
karde~inin ad~d~ r, üstelik bir Kitan kabilesinin ismidir 79. Bu kabile
de Tieh-la'lar kabilesine mensuptur.
71 Liao

- shih 1 — sa 5738 ca.
Liao-shih 1 —sa 5738 ca ;34 — sa 5769 ah; 69 = sa 5815 db.
73 Liao - shih 1 — sa 5738 cb.
74 Liao - shih 69 — sa 5816 aa ; 2 - sa. 5739 da; 116.
Liao - shih 33 — 5768 ca.
76 Liao - shih 33 — 5768 ca.
Liao - shih 69 — 5815 db.
7 R Liao - shih 33 — 5768 bb.
nda bir
79 Liao - shih 1 - Liao - shih 32. Bu kabileden Yeh-lü-kuan-la ad ~
adam zikredilmektedir ( Liao - shih 94 - 5837 bb ).
72
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Wu-ma-shan-Hsi, (Ya~~z at~ n da~~ n~ n Hsi'si): Bunlar hakk~ nda bir ~ey bilinmiyor. 922 de ortadan kayboluyorlar 'J.
Wu-ku Hsi: Wu-ku, çok zikri geçen bir kabilenin ad ~ d~ r.
Bu Hsi'ler demek ki bu kabileye tabidirler. Bunlar 921-23 te
T'u-lu, Nieh-li ve Ao-wei kabilelerine ayr~lm~~lard~ r.
Sa-li-ko: T'an-chou'da ya~~ yan bir kabiledir 8'. T'an-chou
iç Mo~ollistandad ~ r.
Yao-chieh: Yao-kua'n~ n daha iyi bir yaz~lma tarz~~ olsa
gerek. Bu ad alt~ nda s~ k s~ k zikredilirler. Sa-li-ko'larla birlikte
ya~arlard~~ 82.
~imdi 922-23 ten sonraki yeni kabilelere geçelim:
Yao-lt : Bu ad, herhalde Kitan'lar~ n bir önder sülâlesi olan
Yao-lien'lerin adiyle ayn~d~ r. Bu Hsi'ler, demek ki, Kitan kabilesine tabi imi~ e benziyor.
Po-te: s~ k s~ k zikredilir, fakat haklar~ nda kati haber yoktur.
Ao-li : Ao-li'lerin baz~~ k~s~ mlar~~ da 1003 senesinde müstakildirler 8". Bu y~ lda haraç getirmi~lerdir. Fakat ayn ~~ metinde
ba~ ka yerde Ao-li-mi zikredildiginden 8', as~l adlar~ n~ n Ao-li-mi
olmas~~ gekektir. Ao-li-mi Kitan'lar ~ n yak~ n~ nda bir ülke idi. Senelik
haraç, 6000 at ile 83 kürk 8'; idi. Demek oluyor ki bu Hsi kabilesi
de evvelce müstakil olan, sonra da müstakil kalan bir Hsi memteketinin ad~ n~~ alm~~t~ r.
Mei-chih: fazla hiç bir ~ey bilinmiyor.
Ch'u-li: fazla hiç bir ~ey bilinmiyor.
f ) To-k~~i: yukar~ ya bak~ n~ z.
g)
Ao-Wei-Hsi: Ch'ti-t'eler müstakil bir kabile idiler 87,
önderleri Kitanlarda da çok kullan~ lan Hsiao soyad~ n~~ kullanmakta
idiler 8'. Demek ki bu Hsi'ler, Kitan'lar~ n Ch'ü-t'e kabilesine tabidiler.
Liao - shih 36 : sa 5772 aa.
Liao - shih 33.
82 Liao - shih 33,35,46.
83 Liao - shih 69 : sa5816 db.
84 Liao - shih 70 : sa 5819 da.
"5 Lia o - shih 60.
8" Liao - shih 16.
87 Liao - shih 96.
88 Liao - shih 33 : sa 5768 ca ; Liao - shih 35; Liao - shih 46.
81
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h ) ~-shih Ao-wei-Hsi: 1-shih, Kitan'lar~ n bir kabilesidir.
Demek oluyor ki bu kabile, Kitan'lardan I-shih kabilesine tabidir.
1-shih-Ao-wei'ler ( yahut Ao-kui'ler ) 985 y~l~ nda bir kere daha
zikredilmektedirler, ve dar~lar~n~~ vaktinde hasad etmedikleri söylenmektedir 89.
) T'u-lu: Nieh-la'larla birlikte Yü-ku-li kabilesinin 600 esir
ailesinden te~ekkül etmi~lerdir 99.
k) Nieh-li: Ba~ka yazma tarz~~ da Nieh-la'd~r. Yü-ku-li'lere
mensup kimselerle te~ekkül etmi~tir.
1 ) Ao-wei: Bu kabilenin nereye mensup oldu~u hakk~nda hiçbir
~ey bilinmiyor. Kabile 1031 senesinde, önderlerinin Kitan saray~nda
bir mansaba tayini münasebetiyle, zikredilmektedir 91.
Al~ nan intibaa bak~l~ rsa, eski Hsi kabileleri 922-23 te parçalanm~~~
ve muhtelif Kitan kabilelerine tabi k~l~nm~~ a benziyorlar. Yaln~z
sarayda bulunan Hsi'ler Hsi k~ rall~ k dairesine mensupturlar. Burada
birtak~m ba~ka unvan ve rütbeler daha vard~. Liu-kua (yahut
Liu-chua), "6 bölük„ (bölük burada yüz ki~ilik bir birlik mânas~nadir ) demektir; bu unvan, bir Hsi asker birli~inin ad~~ idi 92.
Hsien-li-ta-lan, Kitan'lar~n "Ta-lin„ unvan~ na muadil, ba~ka bir
unvand~~93. T'u-li, Hsi'lerin tal1 bir önderinin unvan~~ idi 94.Sarayda
ya~ayan Hsi'lerle 95, muhtelif kabilelere ayr~lm~~~olan Hsilerin 96
yan~ nda, "ev kölesi„ 97 olarak, yani muhtelif Kitan'lar~ n yan~nda
hizmetçi olarak çal~~an Hsi'ler vard~. Saraydaki Hsi'ler, görünü~e
göre, Imparatora aylarda yard~ m eden bir avcu k~tas~~ te~kil
ediyorlard~~ 98.
Yeni te~kilâtlanm~~~olan His'lerin, demek oluyor ki, k~ rallar~~
vard~. A~a~~ya, k~rallar~n bir listesini, ç~ karabildi~im kadar, yaz~yorum:
Liao - shih 69 : 5816 bb ve Liao - shih 59. Sonra Liao - shih 46 : 5789 na.
90 Liao shih 33 : 5768 cb.
91 Liao - shih 18 : 5754 db.
92 Liao-shih 116 : 5851 ca.
93 Liao-shih 116: 5851 aa.
94 Liao-shih 116 : 5851 cb.
95 Liao - shih 35 : 5770 bb.
96 Liao - shih 32 : 5767 cb.
97 Liao - shih 96 : 5838 db ; k~ rall~ k dairesinin te~kilât~~ hakk~ nda, kar~~ la~t~r~ n~ z : Liao - shih 46: 5789 bb (muvassal).
" Liao - shih 96 : 5838 da.
89

Belleten : C. VIII, F. 37
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1.) 922 : P'o-lu-en.
) 940 dan itibaren: Lao-ku-ning 99.
) 979 civar~ nda: Fu-chih '°.
983 ten önce: Ho-shu-nu 01
983 : Ch'ou-ning 102, Ch'u-pu-ning ~eklinde de yaz~l~ r 4°3.
994 : Hsiao Kuan-yin-nu "4. Bu k~ral, T'a-ho ad~ nda 922
den evvelki bir Hsi kral~ n~n ahfad~ ndand~ r. 1001 de bir kere daha
zikredilmektedir:
1014 : T'i-li-nu 1°6.
1029 civar~ : Hsiao P'u-nu 107. Ondan evvel, 1020 senesinde
Nieh-li ad~ nda bir adam Hsi k~ ral~ n~n ba~~muhaf~z~~ olarak
zikredilmektedir "9. Hsiao P'u-nu, yukar~ da ad~~ geçen k~ ral Ch'u-puning'in ahfad~ndand~. ~ lk defa 1012 tarihinde nasb edildi, sonra
cezaland~ r~ld~, k~zg~ n demirle imlendi ve sürgüne gönderildi; fakat
yeniden yükseltildi "9. 1037 senesine do~ru ikinci defa olarak Hsi
k~raI~~ oldu "°.
1046 : Hsiao Kao-liu m. Ba~ka yerde ad~~ Hsiao Kao-chiu
olarak geçmektedir; kar~s~, Kitan imparatoru Sheng-tsu'nun k~z~~
idi 112. Hangi kabileye mensup oldu~u
hakk~ nda hiçbir ~ey bilinmiyor.
10. ) Hsiao P'u-nu, 1047 de üçüncü defa Hsi k~ ral~~ olmu~tur 113.
11.) 1058 : Hsi Ti "4. Bu k~ ral, ilk Kitan imparatorunun
sülâlesine uzaktan mensup Ya-Ii-ko'nun o~ludur "5.
Liao - shih 4 : 5742 bb.
Liao - shih 9 : 5746 bb.
101 Liao - shih 10: 5746 eh.
102 Liao - shih 10 : 5746 da. Ho-shu-nu isyan ettikten sonra vazife ba~~ na
geçiyor.
103
Liao - shih 87: 5833 da.
104 Liao - shih 85 : 5832 ah.
103 Liao - shih 14: 5750 cb.
196 Liao - shih 15: 5752 ba.
1°7 Liao shih 17: 5754 ca ve Liao - shih 17: 5754 cb.
108 Liao - shih 16: 5753 ha.
109
Liao- shih 87: 5833 da, biyografya tam olarak.
110 ayn~~ eser.
111 Liao - shih 19: 5756 cb.
112 Liao - shih 65 : 5812 sa.
113 Liao - shih
87: 5833 da.
114 Liao - shih 21: 5758 ha.
115 Liao-shih 66: 5812 db.
180
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1062: Hsi Ma-liu 116
1063: Hsiao Han-chia-nu. Bu k~ ral, yukar~da bahsi geçen
P'o-lu-en'in ahfad~ ndand~ r °".
1071: Shih-te-nu ( yahut Ta-te-nu) 118.
1082: T'u-kan '".
1089: Nieh-ko 120.
1095-9: Hui-li-pu ( yahut Hui-li-pao) Hsi kabilesinden 121 .
1100: T'u-k'ai-ch'i 122.
1117: Hsi Hsia-mo ( yahut Hsi Hsia-mai) 123.
1123: Yukar~ da ad~~ geçen Hui-li-pao, kendisini Hsi'lerin
müstakil hükümdar~~ olarak ilan ediyor ve "imparator„ unvan~n~~
tak~n~ yor. Sekiz ay sonra öldürülüyor. Kendisi bir Hsi'dir; Hsi'lerin T'e-lin adl~~ bir k~ rallar~ n~n ahfad~ndand~ r. Bu T'e-lin 922 den
evvel saltanat sürmü~tü 124.
1129: Ma-nu 125.
Demek oluyor ki Kitan saray~nda Hsi k~ rall~~~~memuriyeti 922
den, en az 1129'a kadar devam etmi~tir.
Bu k~ rallardan maada, 922 den önceki birkaç k~ral~ n daha adlar~~ bize kadar gelmi~tir. Fakat bunlar~n tarihlerini tesbit edecek
durumda de~iliz. Bu k~rallar ~unlard~r:
Hsiao-T'a-ho 126.
T'e-lin 127.
906 dan sonra garp Hsi'lerinin müstakil
Ch'ü-chu 123.
kral~.
116 Liao - shih 21: 5758 ca. Bundan 3 y~ l evvel « sakönder » olmu~tu (Liaoshih 21 - sa 5758 bb).
117 Liao - shih 96 : 5838 eh-da; 1021 den sonra yüksek mansaplara erimi~~
ve 1063 te, büyük bir Hsi isyan~ n~~ bast~ r~ lmas~ nda yard~ m etmi~.
118 Liao - shih 22 : 5759 ha
119 Liao - shih 24 : 5760 ca.
120 Liao - shih 25 : 5761 ab.
121 Liao - shih 26 : 5761 da.
•
122 Liao - shih 26 : 5762 ah.
123 Liao - shih 28 • db ve 29 5764 ha ve bb.
124 Liao - shih 114 : 5837 da ve Liao. shih 29 : 5764 eh.
123 Liao - shih 27 : 5762 db.
126 Liao - shih 85 : 5832 ah.
127 Liao - shih 114.
128 Liao - shih 41 : 5778 eh.
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Yeh-lü Hsi-li-chung, ki kira! unvan~ n~~ de~il, yaln~ z "T'u-li„
unvan~~~~~ ta~~ m~~t~ r '29.
Yeh-lü Ti-la; Yeh-lü Hsia-li-chung'dan sonra gelmi~tir; bu
da yaln~ z "T'u-li„ idi '3 '.
Shu-li: buna yaln~ z "serkerde„ deniyordu '".

7
922 ile 1129 aras~ ndaki devirde Hsi'ler hakk~ nda daha neler
biliniyor? Elde bulunan, birtak~ m haberierdir ki, ben bunlar~~
zaman s~ rasiyle a~a~~ya yaz~ yorum :
Daha 926 y~ l~ ndan önce, Hsi'lerin Tieh-la kabilesinde yüksek
bir memur olarak Kitan'lar~ n T'u-lü-pu kabilesinden Yeh-lü Yüwen ad~ nda biri zikredilmektedir '3'. Demek, bir kere daha, Hsi'lerin üst tabakas~ nda bir Kitan görüyoruz. 926 da k~ ral P'o-lu-en
Kitan'k~ r~ n saf~ nda yap~ lan sava~larda yararl~ k gösteriyor "3. 927
de yeniden Hu-sun-Hsi-lere kars~~ sava~~ lm~~t~ r; daha evvelleri
bunlar hakimiyet alt~ na al~ nm~~lard~~ '3'. Bu zamanlara do~ru, Kitan'lar~ n bir vezirinin ahfad~ ndan olan Hsiao sih-wen ad~ nda biri,
Hsi k~ rall~ k te~kilât~ nda yüksek n~ emurdur "5 , yani gene bir Kitan.
930 da, Hsi'lerin Tieh-la adl~~ bir T'u-li'sinin askeri yararl~ klar~~
zikredihnektedir. Hangi kabileye mensup oldu~u kati olarak bilinmiyor u". 937 de garp Hsi'leri eski anayurtlar~ na dönmek iznini
al~ yorlar. Hsi k~ ral saray~ nda bu senenin askeri levaz~mc~s~~ olarak
bir Yin-ni-i zikredihnektedir ~ z 945'te Kitan imparatoru ma~lup
oluyor ve bir lisi arabas~ nda kaç~yor '"9. Bundan Hsi'lerin arabalar~n~ n Kitan-larn~ kinden ba~ka türlü oldu~unu kabul etmek lâz~m
gelir; çünkü aksi takdirde bu ayr~ ca zikredilemezdi. 969 da, do~u~tan bir Hsi olan k~ ral Ho-sho-nu (Ho-shu-nu) Kitan'larla birLiao- shil~~ 1 : 5738 ba ve 73 5825 ab, bir de 74 : 5825 ba.
Liao - shih 74 : 5825 ba.
131 Liao- shih 73 : 5824 ca.
132 Liao- shih 74 : 5825 ab.
L13 ljao - shih 2 : 5740 ab ve 69.: 5816 aa.
134 Liao - hil~~ 3 : 5740 bb.
13S Liao-shih 78 : 5828 bb.
"6 Liao - shih 3 : 5740 ca.
137 Liao- shih 3 : 5741 eb.
"8 Liao - shih 3 : 5741 bb.
139 Liao- shih 4 : 5732 ab.
13°
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likte Hopei eyaletinde Çinlilere kar~~~sava~~yor. 990 da Hsi'lerin
yeniden te~kilâtland~ r~lmas~~ hususunda tekliflerde bulunuyor, 995
te yeni bir seferde m~lvaffak~yetsizli~e u~rayor "°. 982, Hsi k~ ral
saray~ n~ n yüksek bir memuru olan Hsi Wa-li ölüyor "'. Ismine
bak~lacak olursa bunun bir Hsi olmas~~ lâzim gelir. 983 te, esirlerden te~kil edilmi~~olan (ve haklar~ nda hiçbir ~ey bilinmiyen)
Sa-li-ko, Yao-chih ve Ju-yüan-kua adl~~ üç kabile birle~tiriliyor.
Böylece hepsi birden Sa-li-ko ad~n~~ ta~~yor, Kitan saray~ nda hizmet görüyor ve Imparatora ayda avc~~ olarak yard~ m ediyor 142.
Hsi k~ ral saray~ nda Ch'en Chao-kun adl~~ bir adam ya~amaktad~ r".
986 da Hsi'lerden birtak~ m kimseler, Kitan askerleri aras~ nda,
bunlarla birlikte gittikçe kuvvetlenen Nü-chen ( =Ju-chen, Ju-chih;
bugün: Curcen) lere kar~~~sava~~yorlar 144. Fakat ayn~~ sene, askeri
ümeralar~ ndan biri Çinlilere geçiyor 145. 987 de Hsi'ler yard~mc~~
asker olarak Çinlilere kar~~~sava~~yorlar
944 te, yukar~da isimleri geçen Ao-li, To-wei, Mei-chih kabileleri birle~iyorlar 147 . 997 de
Hsi k~ ral saray~ n~n senelik haraç~~ lâ~vediliyor "". Bunlar, geyik
derisi teslim ediyorlar 143. 1002 de Hsi'lerin k~ rall~ k dairesine toprak ve saire hediye ediliyor 150. 1014 te 700 Hsi ile Çinli, ~imal
Koran~ n s~ n~ r~ nda Lai-yüan ülkesine yerle~tiriliyor '5'. 1027 de
Kitan imparatorunun Hsiao Liu-shih T'u-lu-ku ad~ nda bir h~s~m~,
Hsi ordusunun baz~~ k~s~ mlar~n~~ idare ediyor '52. 1030 da Hsi k~ ral
saray~ nda Hsiao A-ku-chen adl~~ bir adam yüksek bir memurdur 153.
Ayn~~ zamanda Hsiao Pa-la ad~ nda biri de Hsi saray~ nda
dir '". 1032 de ise Yeh-lü Han-li Hsi saray~ nda T'u-li'dir 155 ; daha
14°

Liao - shih 85 : 5832 ca, ~nufassal biyografya ile birlikte.
Liao - shih 9 : 5746 ca.
142 Liao - shih 33 : 5768 C.
143 Liao - shih 81 : 5830 aa.
144 Liao- shih 11 : 5747 da.
145 Liao - shih 11 : 5748 aa.
146 Liao - shih 83 : 5831 aa.
147 Liao - shih 13 : 5750 aa.
148 Liao - shih 13 : 5750 bh ve 69 : 5816
119 Liao - shih 13 : 5750 ha.
150 Liao. shih 14 : 5750 da.
151 Liao - shih 38 : 5774 ca.
152 Liao - shih 17 : 5754 aa.
153 Liao - shih 17 : 5755 eh.
154 Liao - shih 88 : 5834 ah.
155 Liao - shih 89 : 5835 ah
141

W. EBERHARD

582

sonralar~~ Yeh-lü T'e-mo ad~nda biri bu mansaba geçmi~tir '36. —
1063 te bir Hsi isyan~~ vukubuluyor : 2000 Hsi, Kitan imparatorunun sayfiye saray~ na, - bir saray isyan~~ ile alMcal~~ olmak üzere-,
— 1064 te, sahücum ediyor. Bunlar imparatorun avc~lanych
d~k kalm~~~olan Hsi'lerin Yeh-lü Kuo-san adl~~ bir T'u-li'si bunlara kar~~~sava~~yor '58. Bununla, zikrolunan ayaklanmalar aras~nda biricik büyük bir isyan olan bu isyan bast~ r~lm~~a benziyor.
1075 ten sonra Yeh-lü Ho-lu-sao-ku ad~nda biri, Hsi'lerin T'u-li'sidir 159. 1114 te 3000 Hsi, Kitan'larla birlikte Nü-chen'lere kar~~~
sava~~yor 160. 1116 da, 1000 Hsi ve Çinliden mürekkep bir yard~mc~~ ordu zikredilmektedir '8'. Az zaman sonra, Yehlü A-sih-pao
ad~ nda biri Hsi'lerin T'u-li'sidir 1Gla.
Bu kay~tlar gösteriyor ki Hsi'ler, a~a~~~rütbeden asker ve avc~~
olarak bir köle hayat~~ sürüyorlard~. Görüne~e göre bunlar~n gar bi
Asya saraylar~ndaki mevkileri buna pek yak~ nd~.
Önderleri ve tall ~eflerinden pek az bir k~sm~~ kendi aralar~ ndan ç~k~yordu; bunlar~ n ekserisi Kitan'd~.
~imdi, Hsi'lerin önasyada bulunan Türk saraylu~ na nas~l
geldikleri meselesinin aç~ klanmas~~ gerekir. Evvel emirde ~unu
söylemeliyiz ki Yeh-lü Ta-shih ile beraber Türkistana gelen
ve Kara-Kitay devletini kuran 24 kabile aras~ nda Hsi'lerin de bir
kabilesi bulunmaktayd~~ 1"2. Devletin mahvinden sonra münferit
~ah~slar~ n köle derekesine dü~mü~~ve garbi Asyaya gönderilmi~~
olmas~~ pekalâ mümkündür. ~u var ki Hsi'lerin bu k~sm~ n~ n garbe
do~ru göçü ancak 1124 ten sonra vuku bulmu~tur; halbuki Prof.
Fuat Köprülü, Hsi'lerin bu tarihten önce garpta görüldüklerini
ispat etmi~tir.
Kitan'lara garptan gelen elçiliklere, hediye olarak, garp k~ ral
saray lar~nda hizmet edecek kölelerin verilmi~~olmas~~ pek muhtemeldir. Bunu ~imdilik isbat etmek mümkün de~ildir. ~sbat edileLiao - shih 95: 5838 aa.
Lao- shih 96: 5838 bb ve da.
158 Liao- shih 25 ve 69: 5817 db.
159 Liao- shih 94: 5837 eh.
160 Liao- shih 27: 5763 ha.
161 Liao- shih 28: 5763 eb.
161a Liao- shih 101: 5841 ca.
162 Liao- shih 30zS.5765 cb ve 69: 5818 bb.
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bilen nokta, garptan Kitan'lara müteaddit elçiliklerin gelmi~~olmas~d~ r. Burada, Ta-shih ülkesinin ~u elçiliklerini zikr ediyorum.
Ta-shih - Tacik ) asl~nda, Arap hakimiyeti alt~ nda bulunan Önasya memleketlerine verilen add~ r. Bu ad, devletler müstakil olduktan sonra da, sonralar~~ muhafaza olunmu~tur. 923 te Ta-shih
bir elçi heyeti göndermi~tir 163.
1006 da, Tun-huang (~arki Türkistan) k~ ral~~ Ta-shih atlar~~ ve
güzel ta~lar getirmi~tir i".
1020 de Ta-shih yeniden bir elçi heyeti göndermi~tir. Hediyeler aras~nda filler de vard~. Ta-shih k~ ral~, o~lu Shan-ko
ile evlendirmek üzre bir Kitan prensesinin verilmesini rica
etmi~tir 15. 1021 de ikinci bir defa rica ettikten sonra Ko-lao
adl~~ bir k~z, prenses mertebesine yükseltilmi~~ve Ta-shih'le~-e
Kitan'larda daha sonralar~~ da bir müddet
gönderilmi~tir
bir Ta-shih k~ ral saray~~ bulunuyordu 167 . Bunun ad~, Hsi k~ ral
saray~ n~n ad~ n~n ayn~d~ r; birtak~ m Ta-shihlerin Kitan'lar nezdinde a~a~~ca mevkide bulunduklar~ n~~ kabul etmek gerekir.
Bu Ta-shih k~ral saray~ ndan maada, Önasya ve Ortaasya
devletlerinin daha bir tak~m " k~ ral saray,, lar~~ burada bulunuyordu. Bu müstakil devletlerin tebalar~~ Kitan'iar nezdinde yar~~
köle durumunda idilerse, buna mukabil Kitan'lara ve dolay~siyle
Hsi'lere mensup kimselerin de Önasya saraylannda buna benzer
mevkilerde bulunmu~~olmalar~~ kabul olunabilir. Bununla, Çin kaynak malzemesi, Profesör Fuad Köprülü'nün toplam~§ oldu~u garba
ait malzemeye ilave olmaktad~ r. Netice olarak ~unlar~~ ileri sürebiliriz a ) Hsi'ler, 10 uncu asr~ n ba~lang~çlanna kadar hemen
hemen müstakil kalm~~, aras~ ra Çin hakimiyeti alt~na girmi~, Mo~ollara mensup bir kavimdir. b) Hsi'ler 10 uncu as~ rdan itibaren
Kitan'lar~ n hakimiyeti alt~ na girmi~ler ve kâh ~ah~slara ait köle,
kâh baz~~ Kitan kabilelerine ba~l~~ yard~mc~~ asker, kah Kitan saray~nda avc~~ k~tas~~ olarak ya~am~~lard~ r. Kendilerine mahsus bir
te~kilatlar~~ vard~ r; ancak, bu te~kilât~ n önderleri ekseriya Kitan'lard~ r. c) bu tarihten itibaren Hsi'ler Önasya da Kay ad~~ alt~nda
163 Liao - shih 2: 5739 db ve 70: 5818 eh. Sonuncu vesika, elçilikin 924 te
vuku buldugunu iddea ediyor.
161 Liao-shih 14; 5751 ah ve 70: 5818 da.
165 Liao - shih 16: ve 70: 5820 ha.
166 Liao- shih 16 ve 70: 5820 ha.
167 L;no - shih 46 : 5792 an.
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pek mü~ abih durumlarda görüldüklerinden, Kitan'lar~ n önasya
saraylar~ n~ n gönderdikleri elçiliklere büyücek Hsi köle guruplar~~ vermi~~olduklar~ n~~ kabul etmek gerekir. Bunlar~ n, gam kaynaklarmda yeniden zikredildiklerini görüyoruz. d) 12 inci as~ rda
Hsi'lerden baz~~ k~s~ mlar Kara-Kitay devletine göçüyorlar. Sonralar~~ Türk saraylar~ nda bulunan Hsi kölelerini~~~ bunlardan ne~et
etmis olmalar~~ mümkündür. e) Çin kaynaklar~ nda Hsi =Kay'lar,
Türk olan Kay~'lardan keskin surette ayr~ lmaktad~ rlar. Bir tasviri~~ i verdi~imiz tarihi durumdan da anla~~ laca~~ na göre, kudretli
Türk kabilesinin, kölele~mi~~Kay'lardan ne~et etmi~~ 011112S1 kolay
kolay tasavvur edilemez.

Ek : I
ONGUTLAR HAKKINDA MÜLAHAZALAR.
Profesör Abdülkadir Inan, "Çin'in ~imal Kom~ular~ „ adl~~ kitab~ m~ n 183 üncü sayfas~ nda Ongut'lara Mo~ol demi~~oldu~uma
i~aret etmektedir
Bu ancak ~u bak~ mdan do~rudur ki, benim eserimde bahse mevzu listeyi tanzimde esas tuttu~um Çinliler,
(Wang-ku yahut Wang-ku-pu gibi bir Çinli adla adlanan) Ongut'lar~, Mo~ol kabileleri aras~ nda saymaktad~ rlar. Bu tesbit i~inde,
kendi ara~t~ rmalar~ m~ n bir neticesi kar~~s~ nda de~iliz. Ara~t~ rmalar~m, ba~ka bir yöne i~ aret etmektedir. Ch'ien Ta-hsi Mo~ol kabile ve kim-Ilan hakk~ nda Çince bir ara~t~ rma (Erh-shih-wu-shih
pu-pien Cilt 7, sa 8314 te ç~ km~~t~ r) Ongut'lar hakk~ nda ~öyle
demektedir : "Onguelar~ n kendileri, Simal Sansi'de Yen-men m~ ntakas~ ncla askeri kumandan~ n ahfad~~ olduklar~ n~~ iddea etmektedirler. Ilk cedleri Pu-kuo, kabile reisi idi. Sonralar~ , A-la-wu-sih
Alaku~ -tegfit-kuri), T'ai-tsu (Cengiz) ile dostça münasebetler idame ettirmi~ tir: hatta T'ai-tsu bir k~ z~ n~~ ona vermi~tir. Bunlar (yani Ongutlar) Tarih eserlerinde "Beyaz Tatar„ (Paita-ta) diye adland~ r~ lan kimselerdir.„
Ougurlann Beyaz Tatar'larla ayn~~ olmas~~ keyfiyeti, ~imdiye
kadar, Bretschneider (11,11ediaeval Researches I, 212), Pelliot ve
ba~ka ara~t~ r~ c~ lar taraf~ ndan iddea edilmi~ tir. Cengiz'in bir k~ ziyle evlenmekte bahse rnevzu olan, Alaku~'un o~lu Po-yao-ho'16" 13etet~ , Say~~ 2,1, Sa. 456.
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dur. Bu, Cengiz'in k~z~~ A-la-hai pieh-chi adl~~ prensesle evlenmi~tir. Kendisi ile babas~, Cengiz'in kendilerine tevcih etti~i K~ ral
(wang) unvan~ n~~ ta~~rlard~.
Beyaz Tatarlar, bir kere Kitan'lar~ n tarihinde zikr edilmektedirler. Karakitai devletinin müessisi, ülkelerinden geçmi~~ve onlardan 400 at, 20 deve, sonra, birkaç koyun, hediye olarak alm~ r
(Liao-shih 30 =sa. 5765 bb; sonra, k~sa olarak Liao-shih 69.)
Mo~ollar, gerçekten, Prof. A. Inan'~ n tesbit etmi~~oldu~u gibi,
(Belleten No. 31, sa. 453) 4 gurupa ayr~llyorlard~~ : as~l Mo~ollar,
S-mu'lar yani yard~mc~~ kavimler, ki çok erken Mo~ollarla birle~mi~ler, Simal Çinlileri ve Cenup Çinlileri. S'&mu'lar~ n en eski
listesi Cho-keng-lu (Fas~l 1) da bulunmaktad~ r. Burada 31 isim
vard~ r, fakat bunlar biraz yak~ndan inçelenirse say~lar~~ a~a~~~
yukar~~ 20 ye iner (kar~~la~t~r~n~ z Meng Ssu-ming : Social classes
in China under the Yuan dynasty, sa. 28-9, Peking 1938; Çince).
Bu S&mu'lar aras~ nda Nai-man'lar, Uygur'lar, Hui-hui-ler (müslümanlar), A-erh-hun'lar ve ba~ka birtak~ m kabileler bulunmaktad~r
ki, bunlardan bir k~sm~-hepsi de~il-muhakkak Türktü. Fakat
aralar~ nda Ongut'lar yoktur. As~l Mo~ollar, Cho-keng-lu'ya
bak~l~rsa, 72 kabileden ibaretmi~. Bu adet de a~a~~~indirilebiliyor;
öyle ki yukar~da ad~~ geçen Ch'ien Ta-hsi 42 tane, Mo~ol Devrinin yeni Vekayinameleri'nin müellifi (Hsin Yüan-shih, Fas~l 28 =
sa. 6651 da-b) 48 tane saymaktad~ r. Ch'ien, Ongut'lar~~ zikr ediyor ve bunlar~ n "Beyaz Tatarlar„ oldu~unu söyliyor; "Yeni Vekayinameler„ onlar~~ zikr etmemekte, fakat "Beyaz Tatar„ lardan
uzun uzadiye bahs etmektedir. "Yeni Vekayinamelere, göre as~ l
Mo~ollar da 4 tali gurupa ayr~lmaktad~ rlar : a.) en eski kabileler
(20), b.) siyah Tatarlar (9), c.) beyaz Tatarlar (15), d.) vah~i Tatarlar
(4). Bu kayna~a göre beyaz Tatar kabileleri ~unlard~ r:
Cha-la-erh (Calay~ r)
Sunit)
Su-wei-i-t' (yahut:
T'a-ta-erh (Tatar)
Mieh-erh-ch'i- (Merkit)
Dörbet)
Kuo-erh-lu-wu (yahut:
Wei-la-t' (Oirat)
Pei-ko-lin (yahut: Mei-lin)
Pu-erh-ku-t' yahut: Pei-erh-huHu-li
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10 T'u-kuan-la-sill (8-10 sonradan birle~ip bir tek kabile te~kil etmi~tir.)
T'u-ma-t'es (Tümet)
Pu-erh-hsia - chin
Ko-erh-mou-chin
Hu-erh-han
Sai-ha-i-t'
Bunlardan Calay~ rlar 10 tali kabileye, Sunit'ler 2, Tatarlar
(yani as~ l hakiki beyaz Tatarlar) 6, Merkiner 4, Oirat'lar 5 kabileye ayr~ lmaktadirlar. Zikredilen bu 15 kabileden hiçbirinin
Ongut'larla ayn~~ olduklar~ n~~ ileri sürmek mümkün de~ildir. Fakat bütün beyaz Tatar'lar~ n Ongut'larla ayn~~ oldu~u kabul edilince, o zaman Ongut'lar Calay~ r'lara, Sunit'lere, Merkirlere,
Dörbet'lere ve bütün ötekilere tekabül ederler; fakat bu da imkans~ z görünmektedir. Bir hal çaresi, Eski Mo~ol Vekayinamelerinde (Yüan-shih, fas~ l 118 = sa 6420 aa) bulunan Alaku~'un
tercümeyi haliyle yeni Vekayinameler (Fas~ l 116 r-= 6856 da) deki
tercümeyi hali kar~~ la~t~ rmakla elde edilir.
"Eski Vekayinameler „ tercümey„i hale ~öyle ba~lamaktad~ r:
"Alaku~-tekit kuri Ongut kabilesinden (Wang-ku) bir adamd~. Sülâlesi Yen-men'li Sha-t'o'lardan i~ tikak ettirilmektedir. Ceddi, kendisinden on bat~ n evvel kabile reisi idi. Chin ( Curcen ) devrinde Ch'an da~~, ~imalle cenubu ay~ ran bir s~ n~ r ülke idi. Alaku~-tekit-kuri bir ordu ile bu mühim geçidi tutmakta idi. O zamanlar ~imal-garpta Naiman adl~~ bir devlet vard~.
Çok daha mufassal olan "Yeni Vekayinâmeler„ de bu hususta
~u izahat vard~ r: " Alaku~-tekit kuri, Ongut'lar kabilesinin serkerdesi idi. Mo~olcada bir Han'~ n o~luna Tekit ( t'i-chi), yahut
Tegin ( ti'-chin) derler. Bir kaç kabilenin birden ba~~~olan serkerdeye, Kuri (Hu-li ) derler. Alaku~'un ad~~ i~te buradan gelmektedir. Ongut'lar ( Wang-ku) beyaz Tatarlar~ n 15 kabilesinden birini
te~kil etmekteydiler. ~ lk zamanlarda adlar~ , Pu-erh-ku-t'ö, yahut
da Pei-erl~ -hu-t'e ( Burgut?) idi. Kitan'lar onlara Wu-erh-ku derlerdi. Bunlar, Kitan'lara kar~~~birkaç kere isyan etmi~~ve birkaç kere isyanlar~~ bast~ r~lm~~t~ r. Sonralar~ , Chin ( Curcen ) 'lere
tabi olmu~~ve ~ imali garbi ülkesinden Chao-t'ao merkezine ba~l~~
bulunrr~ u~lard~ r. Ta-Ing devrinden sonra ( 1161-1189 ) ~imal kabileleri yava~~yava~~kuvvet kazanm~~lard~ r, Chin'lerde, Ch'an da~~,
77
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~imal ile cenubu ay~ran s~ n~rd~ . Wu-lu-ku (Ongut) kabilesinin 4000
çad~n vard~ ; bu kabile bir s~ n~ r geçidinde y a~ar ve geriye do~ru bir da~la muhafaza edilmi~ti. Bilâhere Mo~ollar s~n~r duvar~na
Yang-ku demi~ lerdir ki, bu ad daha sonra bozularak Wang - ku
~ekline sokulmu~tur. Cengiz, Wang han~n~~ mahvetti~i zaman, T'aiyang Hani, Nayman'lardan korkma~a ba~lad~~ .„
Bu sözlere nazaran, Ongut'lar, eski Pu-erh-ku-t' ( Burgut ? )
lard~ r, yani beyaz Tatarlar~ n 8 inci kabilesi.-Kitanlann vekayinâmeleri ( Liao-shih ) bunlar~, Wu-erh-ku ad~~ alt~nda de~il, Wu-ku
olarak zikretmektedir. Daha 900 y~l~ ndan itibaren Kitan'lar onlarla sava~makta, ve onlar~~ ma~lup etmekte, haraç almakta, onlar
tekrar ba~~kald~r~ nca sava~maktad~ r. Karakitay devleti müessisinin
geçti~i memleketler aras~ nda Wu-ku-li'lerin bir kabilesi de zikredilmektedir ( Liao-shih 30 ve 69 ). ; fakat bu noktada, Wu-ku-li
ile Wu-ku'nun ayn~~ olup olmad~~~~keyfiyeti ~üphelidir ( kar~~la~t~ r~ n~ z Brettschn. I, 213 ), zira Wu-ku-li'ler biraz sonra Curcen'lerin bir kabilesi olarak meydana ç~kmaktad~ rlar ( Chin-shih
24 =S. 5910 b). Fakat "Yeni Mo~ol Vekayinâmeleri „ müellifi, her
iki ad~ n ayn~~ oldu~u fikrindedir. Zira, burcen'ler alt~ndaki
Ongurlann ikâmet yerleri hakk~nda söylediklerinin ayn~ n~,
Curcen'lerin vekayinâmeleri de ( Chin-shih, zikredilen eser)
Wu-ku-li'ler hakk~ nda söylemekte olup, bu sonuncu vekayinâmelcr,
onun her halde kayna~~~olsa gerek.
Wu-ku'larla Wu-ku-li'lerin ayn~~ oldu~u kabul edildi~i taktirde, Ongurlar~ n da Karakitaylarla birlikte Türkistan'a gelmi~~olmalar~~ muhtemeldir. O zaman belki bunlar~ n Borqut'larla ayn~~ oldu~u iddia edilebilir. Borqut'lar Z. V. Togan'~ n fikrine göre, 17 inci as~ rda Türkistan'a zikr edilen bir Üzbek kabilesidir. Çince'de
DiBorqut, pekalâ ~ u transkripsiyon'la verilebilir :
~
nda
~er taraftan, Z. V. Togan'~ n fikrine göre bugün Üzbekler aras
bir Burqut kabilesi vard~r.
Bu ayniyet iddialar~, ki tamamen ~üpheli mahiyettedirler, do~ru ç~ karsa, Ongutlar için Türktürler denilebilir. Bu tahmin, ~u
nokta yüzünden de kuvvet bulmaktad~ r. Ongut'lar~ n kendileri Türk
olduklar~nda ~ üphe olmuyan Sha-Colardan geldiklerini iddia etmektedirler. Hiç olmazsa onlar~ n aras~nda ya~ad~ klar~~ muhakkakt~ r.
Bu küçük not, Ongut'lar meselesini etrafl~ca halledemez. Çince kaynak malzemesi mefkut oldu~ undan, bu meseleyi daha ileri-
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ye götürmeme imkân yoktur. ~imdilik, netice olarak ~unlar tesbit
edilebilir: Ongut'lar ~ n as~ l adlar~~ Burgut ( Borqut, Burqut ) tur.
Fakat bunlara protomo~ol olan Kitan'lar Ongut ( Wu-ku ; Wuerh-ku de~il), as~ l Mo~ollar da Ongut ( Wang-ku-Yang-ku ) demi~ lerdir. Ongut'lar ilk defa olarak Milâdi 900 den önce görünmü~ lerdir. Türk Sha-t'o'larla birlikte Kitan'lar taraf ~ ndan hâkimiyet alt~ na al~ nm~~lard~ r. Bir müddet Curcen'lere tabi olmu~lar
ve sonra, „ beyaz Tatar,, lar~ n bir kabilesi olarak " mop,-01„ lardan say~ lm~~lard~ r. Görünü~e bak~ l~ rsa, bunlardan baz~~ k~s~ mlar,
Karakitay'larla beraber ,:,rarbi Türkistan'a geçmi~ , oradaki Borqut
yahut Burqut'lar bunlardan ne~et etmi~~olacaklard~ r.

