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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Doğu Avrupa Türk Tarihi adlı dersimizin kitabı, Tarih Lisans Programına kayıtlı
öğrencilerimize kadim Türk tarihinin Doğu Avrupa ile Karadeniz’in kuzeyindeki sahalarda
hâkimiyet mücadelesi yaşayan ve bu coğrafyada esaslı Hakanlıkler kuran Türk boyları ile
Hakanlıkleri hakkında bilgiler vermek üzere hazırlanmıştır ki bu Hakanlıklerimiz de bilindiği
üzere İskitler, Avrupa Hunları, Avarlar, Sabarlar, Ogurlar, Bulgar Türkleri, Hazarlar,
Peçenekler, Uzlar, Kuman-Kıpçaklar, Berendiler ve Kara-Kalpaklılar’dır. Kitabımız, ayrıca
öğrencilerimizin Doğu Avrupa Türk Tarihinin nasıl bir siyasi gelişme gösterdiğini ve bu
topraklarda hem kültürel hem de siyasî üstünlüğün nasıl kurulduğunu fark etmeleri için
yazılmıştır. Ayrıca coğrafi adlarda Türkçe karşılıkları tercih edilmiştir.
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YAZAR NOTU
Doğu Avrupa Türk Tarihi adlı dersimizi işlerken Türk tarihinin bir bütün olduğunu ve
Doğu Avrupa Türk tarihinin de bu kadim tarih içerisinde çok önemli bir dönemi teşkil ettiğini
göz önünde bulundurmalıyız. Doğu Avrupa Türk Tarihi dersi, öğrencilerimize Doğu Avrupa
Türk tarihinin başlangıcından yani Türklerin bu coğrafyaya gelişlerinden itibaren ortaya
koydukları siyasi ve kültürel gelişmeleri anlatarak bu gelişmeler konusunda izlenecek yöntem
ve yapılacak araştırmalar için yol gösterici olacaktır.
Türk tarihinin önemli bir dönemini kapsayan ve Avrupa’daki “Türk algısının” veya
“Türk korkusunun” temelini oluşturanlar Doğu Avrupa ve Balkanlarda kurulan Türk
Hakanlıkleri olmuşlardır. Bu Hakanlıkler coğrafyanın o dönemdeki en güçlü Hakanlıkleri olan
Bizans ve Kiev Knezliği ile sıkı bir mücadeleye girişmişlerdir. Mücadeleden genelde başarı ile
çıkanlar da hep Türk Hakanlıkleri olmuştur. Bu durumdan son derece rahatsız olan Bizans her
zamanki gibi “düşmanını düşmanına kırdırma politikası” gütmüş ve bu politika bizim
hilafımıza çok başarılı olmuştur. Doğu Avrupa ve Balkanlarda Avrupa Hunlarından KumanKıpçaklara kadar yani V. yy’dan XII. yy’la kadar kurulan her Türk Hakanlığı bu politikadan
maalesef kendi payına düşeni almıştır. Siyasi anlamda önemli güç elde eden bu Türk
Hakanlıkleri kültürel anlamda da bu toprakları etkilemişlerdir. Özellikle de Hakanlık teşkilatı,
ordu düzeni ve askerlik alanlarında bu coğrafyanın yerli halklarına model oluşturmuşlardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
veriniz.

İskitlerin menşei ve Türk oldukları üzerine ileri sürülen görüşler hakkında bilgi

2)

İskit kültürünü anlatınız.

3)

Sarmatlar hakkında bilgi veriniz.

4)

Hunlardan önce Doğu Avrupa’nın siyasî durumu hakkında bilgi veriniz.

5)

Avrupa Hunlarının tarih sahnesine çıkışları nasıl olmuştur?

6)

Rua dönemi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İskitler ve Hunlarda Önce
Doğu Avrupa’nın Sakinleri

İskitlerin kültür ve siyasî
tarihlerini ayrıntılı bir
biçimde inceleyebilmek

İskitler hakkında yazılan
telif eserleri okuyarak

İskitler ve Hunlarda Önce
Doğu Avrupa’nın Sakinleri

Hunlardan önce Doğu
Avrupa’nın siyasî yapısı
hakkında bilgi sahibi olmak

İskitler hakkında yazılan
telif eserleri okuyarak

Türklerin Doğu Avrupa ve
Balkanlara Yerleşmeleri

Avrupa Hunlarının tarih
sahnesine çıkmaları ve ilk
yılları ile ilgili bilgilere
sahip olmak

Avrupa’nın erken tarihi
hakkında yazılan telif
eserleri okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İskitler



Sarmatlar



Gotlar



Slavlar



Fin-Ugor Kavimleri



Normanlar



Doğu Avrupa



Balkanlar



Kavimler Göçü



Avrupa Hunları
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Giriş
Birinci haftamızda, İskitlerin menşei ve Türk olmaları ile ilgili görüşlerden bahsedilerek
siyasî tarihleri ve kültürler incelenecektir. Sonrasında Hunlardan önce Doğu Avrupa’da
yaşayan kavimlerden Gotlar, Fin-Ugor kavimleri, Slavlar ve Normanlar hakkında bilgi
verilerek, Türklerin Kavimler Göçü’nden sonra Doğu Avrupa’ya gelmeleri ve burada
yerleşmeleri üzerinde durulduktan sonra Avrupa Hun Hakanlığı’nın Doğu Avrupa sahasında
hâkimiyet kurması anlatılacaktır.
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1. İskitler
İlim âleminde kesinlik kazanmış olan Doğu Avrupa’da kurulan Türk Hakanlıklerinin
tarihine başlamadan önce günümüze kadar gerek Batılı gerek Rus gerekse Doğulu araştırıcılar
tarafından “Göçebe” veya “Kafkasya Kavmi” olarak değerelendirilen İskitler hakkında kısaca
bilgi vermenin faydalı olacağına inanıyoruz.
Bizzat tarafımızdan müşahade edilen bugün Sank-Petersburg’daki Hermitaj Hakanlık
Müzesinde İskitlere ait sergilenen kültür bakiyeleri ile Hunlara ait sergilenen kültür bakiyeleri
arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar İskitlerin bu kadar geniş
coğrafyaya yayılmalarının onların değişik milletlerle etkileşime girmelerine sebep olduğunu
ortaya koymuş ve idareci zümrenin yani yönetici tabakasının Türk olduğu sonucunu ön plana
çıkartmıştır ki bizde böye düşünüyoruz. İskitlerin tarihi hakkında kısaca bilgi verelim:
İskitler, doğuda Çin seddinden başlayarak batıda Tuna Nehri’ne kadar uzanan yaklaşık
7000 km²’lik bir coğrafya’da, 1000 yıla yakın varlıklarını hissettirmiş, ilk atlı göçebe kavmi
olarak kaynaklarda kendilerine yer bulmuşlardır. İskit adı kaynaklarda değişik şekillerde
geçmektedir. Şöyle ki: En eski Grek kaynaklarında Skudai, Skythai, Pers çivi yazılı
metinlerinde Saka-İçkudra-Çkudra, İlk İskit adına Asur kaynaklarında Aşguzai şeklinde,
imparator Asarhadon (M.Ö 680-668) döneminde rastlamaktadır. Çin yıllıklarında ise Sai ve
Sai-wang şeklinde geçmektedir.
Çok geniş sahalara yayılmalarından dolayı birçok Hakanlık ve kavimle ilişki kuran
İskitlerin, bu şekilde farklı adlar ile anılmaları doğaldır. Burada bir ayrıntıyı belirtmekte de
yarar vardır: Grek kaynakları Karadeniz’in kuzeyindeki İskitleri yani Hazar Denizinden Tuna
Nehrine kadar uzanan sahada yaşayan İskitleri, İskit (Skytha) olarak adlandırmışlardır. Çin
kaynaklarındaki Sai ise Doğu Sakaları için kullanılmıştır. Bazı farklılıklar olsa da genel itibari
ile kastedilen topluluk İskitler veya onlara bağlı büyük kitlelerdir. Buradan batıdaki İskitler ile
doğudaki Sakaların aynı veya birbirine benzer topluluklar olarak görmek mümkündür. MÖ VIIVI yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyinden batıya göç eden bu topluluğun etnik yapısı ve sosyal
hayatı hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.

1.1. İskitlerin Menşelerine Dair İleri Sürülen Görüşler
a) İranilik Nazariyesi: Bu görüş XIX. yy’da Zeus, Mülennhov, Tomaschek, Fressel ve
Wilser gibi ilim adamları tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşü savunanlar İskit ve İran dinini
karıştırarak, bu iki dinin arasında bağlantı kurmaya çalışmışlardır. Ayrıca İskit dilinden
kaldığını ileri sürdükleri kelimelere dayanarak bu görüşlerini desteklemişlerdir. Türk
tarihçilerinden A.N. Kurat da bu görüşü kabul edenlerdendir.
b)
Slavlık Nazariyesi: Bu görüşü ileri sürenler Zabelin, Grigoriyev, İlovayski gibi
Rus araştırıcılardır. Özellikle Zabelin, Herodotos’un eserinden ziyade Kul Oba’da bulunan İskit
vazolarındaki resimlerden hareket ederek görüşünü ispat etmeye çalışmıştır. Resimlerdeki
elbiseler ile Rusların elbiseleri arasında bağlantı kurmaya gayret etmiş ise de ilim âlemi bu
görüşü mesnetsiz olarak kabul etmiştir.
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c)
Yayık (Ural) -Altay Irkı (Turanilik Nazariyesi): Bu görüşün en hararetli
temsilcisi B.G. Niebuhr olmuştur. Yine E.H. Minns, O. Franke, G. Kuun’da bu görüşü
desteklemişlerdir. Türk ilim adamları arasında ilk defa Molla Mehmet El’abeşi İskitlerin Türk
oldukları tezini savunmuştur. Onu S.M. Arsal, Ş. Günaltay, Z.V. Togan izlemişlerdir.
Günümüze ise Taner Tarhan ile İlhami Durmuş bu görüşün temsilcileridirler. Özellikle Tarhan,
Kimmerler ve İskitleri Eskiçağ’daki “Türk Kültür Tarihi”nin temsilcileri olarak görmektedir.
İskitlerin Türk olduğunu iddia edenler bu görüşlerini eskiçağdan kalma yazılı ve arkeolojik
kaynaklara dayandırmaktadırlar. Bununla beraber H. Triedler ve Z.V. Togan gibi ilim adamları
da İskitlerin hâkim tabakasının Türk olduğunu ileri sürmüşlerdir ki biz de bu görüşe
katılanlardanız.

1.1.1. İskitlerin Türk Olduklarını İddia Edenlerin İleri Sürdükleri
Deliller
olması;

1- Herodot ve Strabon’un da belirttiği gibi, İskitlerle Türklerin anayurdunun aynı

2- İskit kabile isimlerinin Türkçe olması, Saka kelimesinin Sak (Sağ) kelimesinden
türemiş olabileceği ve yan manasına gelmesi;
3- İskit dilinin Türk dili ile benzerlikler göstermesi;
4-İskit dininin Türk diniyle ilgisi: Türklerdeki Gök Tanrı ile Tabiaat kuvvetlerine
kutsallık izafe edilmesi (Yersub)’nin İskitlerde de olması ile Şaman kültürü, kâhinlik ve
büyücülüğün mevcudiyeti;
5- Gelenek ve göreneklerin benzerliği (Domuz yememeleri, at kurban etmeleri, and
içme merasimi, ölü gömme adetleri vs);
6- Eski Türk sanatının izlerinin İskitlerde görülmesi. Kurgan kültürü (Türkistan’da eski
mezarlara verilen ad), Türklerdeki Hayvan Üslubu’nün İskitlerin sanat anlayışı ile aynı olması,
hatta Hun sanatının İskit sanatı ile nerede ise birebir örtüşmesi;
7- İskitlerin devamı kabul edilen Türk boyları Kaşgarlıların, Tarançıların ve kuzeyde
bulunan Yakut Türklerinin atalarının Sakalar olabileceğinin kabul edilmesi;
Bununla beraber Türk ilim âleminde İskitlerin Türklüğü konusuna şüphe ile yaklaşan
ilim adamları da vardır ki bunlar arasında İbrahim Kafesoğlu ilk sırada gelmektedir.
İskit/Saka adının anlamı üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmış ve değişik anlamlar
verilmiştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: “sağ, akıllı, yetenekli, ileri görüşlü, kuvvet, güç
ve yay”dır. Bunlar arasında özellikle Saka kelimesinin yaygın manası olan güç, kuvvet ve yay
ilim âleminde kabul görmüştür.
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1.1.2. İskitlerin Siyasi Tarihleri
İskitler, doğudan batıya doğru göç eden kavimlerin birbirlerini sıkıştırmaları sonucu
ortaya çıkmışlar ve MÖ VIII’de Massagetlerle yaptıkları savaşı kaybedince Kimmerlerin
ülkesine gelmişlerdir. İskitlerle Greklerin tanışması, Karadeniz kıyılarında ticaret kolonileri
kuran Grekler sayesinde olmuştur.
İskit Hakanlığı bölgenin en etkili güçü olma yolunda ilerlerken, yayıldığı sahalardaki
Hakanlıklerle de siyasi ilişkiler kurmuştur.

1.1.2.1. İskit-Kimmer İlişkileri (MÖ VII. yy):
İskitler Hazar Denizinden Tuna Nehrine kadar olan coğrafyada ve Karadeniz’in
kuzeyine doğru yayıldıklarında Kimmerler ile karşılaşmışlardır. Böyle büyük bir istilayı
beklemeyen Kimmer halkı hükümdarları ile beraber ortak bir karar vermek üzere toplanmıştır.
Toplantıya katılan halktan bir kısmı ile hükümdar, İskitlere karşı savaşmayı düşünürlerken,
diğer bir kısım onlara karşı bir şey yapamayacaklarını söyleyip yurtlarını terk etmek
istemişlerdir. Her iki taraf arasındaki bu görüş ayrılığı sebebi ile bir mücadele yaşanmış ve bu
mücadelenin sonunda geri kalanlar yurtlarını terk etmişlerdir (MÖ VII. yy).
İskitler, Kimmer ülkesine girdiklerinde ülkenin doğu kısmında bulunan Kimmerler ile
ilk teması kurmuşlardır. Yurtlarından ayrılan Kimmerler ise MÖ VIII. yy’ın son on yılı
içerisinde Karadeniz’in kuzeyine göç etmişler, oradan Kafkasları geçerek Urartu topraklarına
yayılıp, Anadolu’yu istila etmeye başlamışlardır.
İskitlerde Kimmerlerin ardından Kafkasları doğudan dolaşarak Hazar Denizi kıyısını
takiben Derbent-Demirkapı Geçitleri üzerinden Azerbaycan’da ve İran’da bir kasırga gibi
esmeye başlamışlardır.

1.1.2.2. İskit-Urartu İlişkileri (MÖ VI. yy):
Kimmerleri takip ederek Anadolu’nun doğusunda önemli bir Hakanlık kuran
Urartuların topraklarına ulaşan İskitler, Urartu Kralı II. Rusa (M:Ö:685-645) ile dostluk
kurarak bir anlaşma yapmışlardır. Ancak bu dostluk uzun sürmemiş ve VII. yy’ın sonlarında ve
VI. başlarında Urartuların yerleşim merkezleri İskit saldırılarından nasibini almıştır. İskitler bu
yerleşimleri yakıp yıkmışlardır. II. Rusa tarafından inşa ettirilen Teişabaini şehri ve kalesi MÖ
VIII. yüzyılın sonlarına doğru İskitler tarafından zapt edilerek tahrip edilmiştir. Urartu
Hakanlığı’nın Azerbaycan tarafındaki eyaleti parçalanınca, İskitler hükümdarları Bartatua ve
oğlu Madyes idaresinde, bizzat Urartuların ülkelerini işgal etmek ve oradaki Sakız’ı kendilerine
başkent yapmak ve buradan Kızıl Irmak’a kadar uzanan batı istikametindeki bölgeyi kontrol
altında tutmak amacıyla kuzey Persia’da kalmışlardır. İskitler yaptıkları sürekli hücumlarla
Urartu Hakanlığı’nın yaklaşık olarak MÖ 585’de yıkılmasını sağlamışlardır.
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1.1.2.3. İskit-Asurlu İlişkileri (MÖ VIII-VI. yy):
Kimmerleri topraklarından çıkaran ve onların arkasından Kafkasları aşarak Urartu
Hakanlığı’nın sınırlarına ulaşan İskitler, Urartu Hakanlığı’nın ortadan kalması ile Asur
Hakanlığı’nın kuzeyden komşuları olmuşlardır.
Kral Asarhadonzamanında Asur Hakanlığı’nın kuzey ve kuzeydoğu sınırları
Kimmerler ve İskitlerin istilasına uğramıştır. Asarhaddon, İskit hükümdarı Bartatua ile
anlaşarak kızını ona vermiş ve aralarında bir akrabalık ile dostluk oluşmuştur. Bu dostluğun
sağladığı güvenle Kral Ashaddon, Hubaşna (Konya Ereğlisi)’ya kadar giderek, Kimmer
başbuğu Teuşpa ile müttefiki olan Hilakku Hakanlığı’ni mağlup etmiştir. Bu durumdan İskitler
istifade etmek istemişler ve Kimmerleri batıya doğru itmişlerdir.
MÖ 626’da İskitler o kadar güçlenmişlerdir ki, Asurlular onların yardımları ile Medlerin
yaptıkları Ninive kuşatmasını kırmışlardır. Bu başarılarından sonra İskitler MÖ 611’de
Filistin’e ulaşıncaya kadar Suriye’yi baskı altında tutmuşlardır. Mısır’a karşı bir harekât
düşünmüşlerse de bu düşünceleri Kral Psametikos tarafından haraç ödenmek sureti ile
önlenmiştir

1.1.2.4. İskit-Pers İlişkileri (MÖ V. YY)
İskitlerin en uzun süre münasebet kurdukları Perslilerdir. Medlerden sonra bu
coğrafyada kurulan Akamenitler sülalesi döneminde İskitler büyük bir güç kaybetmelerine
rağmen, siyasi varlıklarını devam ettirmişlerdir. İran destanlarına göre bunlar Afrasyap’tan
sonra tekrar büyük bir Hakanlık hâline gelerek, bir süre İran’ı da hâkimiyet altına almışlardır.
Büyük Kirus (MÖ 555-529) zamanında Sakaların Babil ve Asurlulara karşı düşmanca
hareketleri ve Hazar Denizinin güneybatı sahilinde yaşayan Herkanlılarla birleşerek Asurlulara
karşı asker gönderdikleri ve sonuçta Kirus ile birleştikleri söylenmektedir. Ancak Sakaların
Türkistan’daki esas zümreleri Kirus’a bağlı olmamıştır. Kirus, Saka Hakanlığı’ni idaresi altına
almak için çok uğraşmıştır.
Kirus MÖ 539 yılında Babil’i ele geçirerek, Babil Hakanlığı’ni, Krallığına katmıştır.
Kirus’u İskit-Saka tarihinde ön plana çıkaran ise İran’ın kuzey doğusunda oturan bu bozkır
kavmine karşı sürekli savaşmasıdır. MÖ 529’da Kirus’un ölümüne sebep olan Pers-Saka
savaşında Sakalara karşı Pers ordusu ağır bir yenilgiye uğramıştır. Savaş dar bir boğazda
yapılmış ve Saka ordusunu komuta eden Tomris (Sakaların kadın lideri) ve askerleri büyük
başarı kazanmışlardır. Bu savaşta “Turan Taktiği” ya da “Kurt Oyunu” adı verilen savaş
taktiği ustaca uygulanmıştır.
Kirus’tan sonra oğlu Kambiz’in yerine geçen I. Darius zamanında Pers hâkimiyeti
genişleyerek devam etmiştir. Darius Türkistan’daki Sakalar üzerine MÖ 518-17 yıllarında
giderek onları yenmiştir. Darius Behustin Kitabesinde “Sivri Başlıklı Sakaları” ülkesine
sefer yaptığını, onların bir kısmını yendiğini, bir kısmını öldürdüğünü, liderleri olan
Sakunkha’yı esir aldığını bildirmektedir. Z.V. Togan, Darius’un Türkistan Sakalarına karşı
yaptığı savaşta kendi askerlerine Saka askerlerinin kıyafetini giydirerek, hile ile hareket ettiğini
ve bu yüzden Saka başbuğlarının mağlup olarak çöllere çekildiklerini, Sirak adlı bir çobanın
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Darius’un ordusuna yanlış yol göstererek, onları çölün ortasına sokup ülkesini kurtardığını
söylemektedir. Buradan anlaşılan, Darius’un Saka başbuğlarından sadece Sakunkha’yı esir
aldığı diğerlerinin ise bu durumdan kurtulduklarıdır.
Pers Kralı Darius M.Ö. 513’de “Deniz Ötesindeki Sakalar”a karşı bir sefer yapmayı
planlamışsa da, Batı Anadolu’daki isyanları yüzünden bu planından vazgeçmek zorunda
kalmıştır. Aynı yıl bu sırada Trakya’da bulunan Karadeniz İskitlerine karşı harekete geçmiştir.
Darius’un üzerine geldiklerini gören İskitler, Perslere karşı komşu kabileler ile birlikte hareket
ederlerse daha başarılı olacaklarını söyleyerek yardım istemişlerdir. Gelon, Budin ve Sarmat
hükümdarları İskitlere yardım etmeyi uygun görürlerken, kuzeyde oturan kavimler bu teklifi
kabul etmemişlerdir.
Darius, önce İstanbul Boğazını geçerek Trakya’ya girmiş oradan yoluna devam ederek,
Tın (Don) Nehrini geçmiş ve İtil’e doğru ilerlemiştir. İskitler onun önünden geri çekilmişlerdir.
Darius’un, Tuna Nehri üzerindeki köprüyü savunmaları için İonyalılara verdiği altmış günlük
süre hızla dolarken, askerleri arasında bir bıkkınlık ve yorgunluk meydana gelmiştir. Bu duruma
canı sıkılan ve kesin bir sonuç alamayacağını anlayan Darius, bu sırada doğuya doğru çekilen
İskitlerin hükümdarı İdanthyrsos’a haber göndererek; kendisini güçlü hissediyorsa
kaçmamasını, savaşa girmesini, eğer kendin de o gücü görmüyorsa, huzuruna çıkarak haraç
olarak toprak ve su getirmesini istemiştir. Bunun üzerine İskit hükümdarı ona, ondan
korkmadığını, kendilerinin şehirleri ve dikili ağaçları olmadığından savaşa girmek
istemediklerini fakat atalarının mezarlarını bulurlarsa o zaman savaşacaklarını bildirmiştir.
İskitlerle savaşamayacağını anlayan Darius, geri çekilmeye kara vermiş ve böylece
İskitlere karşı istediği başarıyı gösterememiştir. İskitlerin Kafkasya yolu ile İran üzerine akın
yapmalarına karşı bir tedbir olarak genellikle İskitleri doğudan olduğu gibi batıdan da kuşatma
fikri, oyalama taktikleri yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Netice olarak İskit/Sakalar büyük
bir güç olarak gerek Kirus gerekse Darius dönemlerinde Persleri bir hayli uğraştırmışlardır.

1.1.2.5. İskit-Sarmat İlişkileri (MÖ II. yy):
İskitlerin münasebet kurdukları Hakanlıklerden biri de kendileri gibi bozkırlı bir kavim
olan Sarmatlardır. Sarmatlar, İskitlerin doğusunda bulunuyorlardır. Sarmatlara ait bilinen en
önemli özellik kadınlarla erkeklerin beraber savaşa gitmesi, kadınlarının da iyi birer savaşçı
olmalarıdır. İskitlerin gittikçe zayıflamaya başladığı dönemde topraklarının batı sınırları
Keltlerin saldırısına maruz kalırken, doğu tarafı İtil Nehri’nin ardından gelen Sarmatlar
tarafından tehdit edilmeye başlanmıştır. MÖ III yy’ın başlarında Sarmatlar Tın Nehrinin doğu
kıyılarına yaklaşarak aynı yüzyılın sonlarına doğru da Tın Nehrinin batı kıyısına geçmeyi
başarmışlardır. Böylece hem doğudan hem de batıdan sürekli sıkıştırılan İskitler MÖ II’yy’ın
başlarına kadar İskitya’nın yalnızca bir bölümünü, özellikle de orta bölümünü ellerinde
tutabilmişlerdir.

1.1.2.6. İskitlerin Sonu
İskitler, MÖ IV. yy.’da yaşamış Atey adındaki kralın yönetimi altında güçlerinin
zirvesine erişmişlerdir. Ancak MÖ III. Yüzyılın başlarında Keltlerin ve Sarmatların saldırıları
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sonucu iyice güçsüz duruma düşmüşledir. Bu yüzyılın sonlarına doğru yeniden güçlenerek
hükümdarları Scylurus’un MÖ 110’da Neopolis’i kendilerine başkent yapmaları ile tekrar
siyasi arenada görünmüşlerdir. Ancak Sarmatlar Avrasya bozkırlarında hâkimiyetlerini
ilerletmek için daima İskitleri batıya doğru itmişlerdir. Sarmatların bu başarılarının altında
ordunun muharip gücü ile yeni teçhizatlara sahip olmasının büyük etkisi vardır. İskitler bu yeni
orduya karşı başarılı olamamışlar ve MS II. yy’a kadar varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bu
asırda güney Avrupa’ya doğru ilerleyen Gotlar tarafından tamamen ortadan kaldırılmışlardır.

1.1.2.7. İskit Kültürü
İskitler hüküm sürdükleri dönem içerisinde yüksek sayılabilecek bir kültür yaratmışlar,
bıraktıkları mükemmel “hayvan figürleri” ile özellikle güzel sanatlar alanında ünlenmişlerdir.
İskit halkının çoğunluğu hayvan yetiştiriciliği ile uğraşırken, bazı kabileler tarımla da
uğraşmışlardır. Bozkırlı İskitleri anlatırken Herodot “ne şehirlerinin, ne de istihkâmlarının
olduğunu, evlerini ise beraberlerinde taşıdıklarını” yazmaktadır. Nitekim göçler sırasında
İskit kadın ve çocuklarının arabalara yerleştirilmiş çadırlarda, erkeklerin de at üzerinde hareket
ettikleri bilinmektedir.
İskitlerin gösterdiği yükselme, demir işleme teknolojisini öğrenmeleri ve göçebe
hayvancılığını geliştirmelerine bağlı olmuştur. Çünkü demir madeninin kullanılması tarım,
zanaat ve savaş sanatında bir devrimin yaşanmasını sağlamıştır. Atı üzerinde savaşa katılmak
bir İskit için son derece onurlu ve tecrübe isteyen bir işti. Tipik bir İskit savaşçısı, mızrak ve
''akinak'' denilen kısa bir kılıçla donanmış olan atlı okçudur. Yaşadıkları dönemde yenilmez
sayılan İskit süvarisi düşmana aniden hücum etme yeteneğiyle ünlenmiştir. Yine kadim bir
savaş taktiği olan “Turan Taktiği, Kurt Kapanı” da onlar tarafından başarı ile uygulanmıştır.
İskitlerden çok sonraları dahi, İskit askeri başarıları konuşulmaya ve uygulanmaya devam
edilmiştir. Özellikle Bizans’ta askeri strateji kitapları yazan müellifler İskitlerden bir hayli
bahsetmişlerdir.
Dillerinin Türkçe ile bağlantısı olduğunu ileri süren ilim adamları Kazakistan’ın Almatı
Şehrinin yakınlarında bulunan Esik Kurganında bulunan üzeri yazılı küçük bir kabı en büyük
örnek olarak göstermektedirler. İskit/Sakalara ait olduğu düşünülen ve 26 harften oluşan bu
yazı O. Süleymanov tarafından “Han’ın oğlu yirmi üç yaşında yok oldu. (Halkın?) adı da
yok oldu” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Yine antik dönem yazarlarının verdiği
tanrı, coğrafya ve şahıs isimleri, Sus ve çevresinde bulunan tuğla parçalarındaki kelimeler ki
mesela Temerinda: Teniz-Deniz Türkçe kabul edilmektedir.
İskitlerin diğer kültür özelliklerinden bazıları ise şunlardır: domuz etini yememişler,
Tanrı’nın gökte olduğuna inanmışlar, atı kutsal saymışlar ve kadınlara ayrı bir değer
vermişlerdir. Demiri hayatlarının her aşamasında kullanmışlardır.

1.2. Sarmatlar (MÖ II-MS II)
Karadeniz’in kuzeyinde İskitlerden sonra siyasi nüfûz oluşturabilen en kuvvetli kavim
Sarmatlardır. Sarmatlar, M.Ö VI-IV. Yüzyıllarda Türkistan’dan Yayık (Ural) Dağlarına doğru,
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ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya’ya, daha sonra da günümüzde Ukrayna ve
Balkanlara kadar yayılmışlardır.
Sarmatların İran kökenli veya Türk kökenli bir kavim olduğu düşünülmektedir. Türk
daha doğrusu İskitlerden geldiklerini iddia edenler onların göçebe yani bozkır hayatı sürmeleri,
adetleri, askeri becerileri, kadınlarının erkekler gibi yiğitçe savaşmaları ile İskit dilinin bir
diyalektini konuşmalarını delil olarak göstermektedirler. Günümüzde Sarmatlar hakkında
yapılan arşatırmalar onların menşelerininin net bir şekilde belirlenmesine imkân
vermemektedir. Sarmatların siyasi tarihlerine kısaca değinecek olursak: M.Ö IV. Yüzyılda Tın
Nehri ötesine geçip İskitlerle mücadeleye girişmişler ve İskit topraklarını istila etmişlerdir.
Neron (M.S 54-68) döneminde ise Roma topraklarına sızmaya başlamışlardır. MS I. yüzyıl
başlarına kadar Germen kabileleriyle kurdukları ittifaktan güç alarak Roma’yı tehdit etmeye
devam etmişlerdir. Nitekim zaman zaman Tuna Nehri’ni geçerek Roma topraklarını
yağmaladıkları bilinmektedir.
Sarmatlar bir müddet sonra ayrı gruplara bölünmüşlerdir. Bunlardan üçü önemlidir.
Birincisi Macaristan’ın büyük kısmını işgal eden Jazygler, ikincisi ağırlık merkezi güney
Rusya olan Roxolanlar ve üçüncüsü ise Alanlar’dır.
III. yüzyılda Sarmat toprakları büyük ölçüde batıdan gelen Gotların istilasına uğramıştır.
Sarmatların bir bölümü Gotlarla iş birliği içinde olmuştur. 370’ten sonraki Hun göçleri
Sarmatların büyük ölçüde ortadan kaybolmalarına yol açmıştır. Üst üste darbeler yiyen
Sarmatlar, VI. yüzyılda, başka halklarla karışarak tarihten silinmişlerdir.

1.3. Hunlardan Önce Doğu Avrupanın Sakinleri
1.3.1. Gotlar
Daha önce bahsettiğimiz kavimler doğudan batıya doğru gelerek Karadeniz’in kuzeyine
yerleşmişlerdi. Ancak Got kavmi tam aksine batı tarafından yani Baltık sahillerinden bu
sahalara gelmiştir. MS 180 tarihlerinde bölgeye yerleşen Gotlar bir müddet sonra Özi
(Dinyeper) Nehrinin doğusunda ve batısında olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir. Nehrin
doğusunda kalanlara Ostrogot, batıda kalanlara ise Vizigot denilmiştir.
Buralarda pek varlık gösteremeyen Vizigotların aksine Ostrogotlar; daha teşkilatlı siyasi
ve askeri yapıları ile Karadeniz’in kuzeyinde Hakanlık kurarak pek çok kavmi siyasi
hâkimiyetleri altına almışlardır. Güney Rusya bozkırlarına yerleşmiş olan Gotların faaliyetleri
III. yüzyıldan itibaren farklılık göstermektedir. Bir taraftan Karadeniz sahillerine akınlar
düzenlerlerken, diğer taraftan da Romalıların Tuna sınırlarına yaklaşarak imparatorlukla siyasi
ilişkiler kurmaya başlamışlardır.
MS IV. Yüzyılın başlarında siyasi hâkimiyet Doğu Gotlarının olmuştur. Doğu Got
(Ostrogot) kralı Ermanarik bu gücü iyi kullanmış, kuzey doğu Asya’da yaşayan Slav
kabilelerinin topraklarını ele geçirerek krallığını bir imparatorluğa dönüştürmeyi başarmıştır.
366 yılında çıkan savaşta Romalılar Gotlara yenilmişler ve 370 yılında yapılan anlaşma ile
Roma, Gotların kesin olarak bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır.
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Bu dönemde, İtil’in batısında İtil havzasından Fin körfezine kadar olan geniş ormanlık
sahada birçok Fin kavmi, Özi’nin batı istikametinden Karpatlara doğru çeşitli Slav kavimleri
ile bugünkü Bavyera’da Alamanlar, Orta ve Aşağı Ren boyunda da Franklar hüküm sürmekte
İdiler.

1.3.2. Fin-Ugor Kavimleri
Fin-Ugor kavimleri Karadeniz’in kuzeyinde çok geniş sahalara yayılarak
yerleşmişlerdir. Kama, İtil ve Tın nehirlerinden itibaren Fin Körfezi ile Baltık Denizi sahillerine
kadar olan bölgede farklı Fin kavimleri yaşamakta İdiler. Urallara (Yayık) yakın yerlerde Ugor,
batıya doğru da Fin adıyla bilinen bu topluluklar çok dağınık hâlde ormanlık sahalarda
bulunmakta İdiler. Bilinen manada herhangi bir siyasi veya askeri teşkilatlanması olmayan bu
dağınık topluluklar, kültürel manada da oldukça düşük bir seviyede bulunuyorlardır. Kısıtlı
ölçüde tarım ve hayvancılık, geniş ölçüde ise avlanmak ve balıkçılıkla geçinmekte İdiler.
Slavlar ortaya çıktıktan sonra Pripet Havzasından doğu ve kuzey-doğu istikametinde
ilerlemişler ve bu coğrafyada Fin kavimleri ile karşılaşmışlardır. Fin-Ugor kavimleri gerek
kültürel gerek siyasi gerekse askeri teşkilatlanma konusunda oldukça geri bir durumda
bulunuyorlardı. Bu yüzden de bu Fin kavimleri; VI-VII. yüzyıldan itibaren İlmen Gölü, Yukarı
İtil ve Oka bölgesi boyunca ilerleyen Slavların ilerleyişlerini durduramamışlar, pek çok Fin
kavmi ya göç etmek ya da Slavlarla karışmak zorunda kalmıştır.

1.3.3. Slavlar
Slavlar Hind-Avrupa (arî) menşeli bir kavim olarak, Vistül Nehrinden başlayarak Pripet
havzası ve Orta Özi sahası boyunda tarih sahnesine çıkmışlardır. Slavlara milat sıralarında
“Vened”; milattan sonra özellikle de VI. yüzyılda sadece bazı Slavlara “Ant” denildiği
bilinmektedir.
Kök-Türk Hakanlığı’nın kurulmasından sonra (552) Avarların bir kısmı İtil Nehrini
aşarak Avrupa’ya geçmişler ve 568’e doğru, Pannonya merkez olmak üzere büyük bir Hakanlık
kurmuşlardır. Slavların yaşadıkları sahanın da sahibi olan Avarlar, uzun zaman Slavları
hâkimiyetleri altında yaşamak zorunda bırakmışlardır. Slavların faal bir unsur olarak ilk defa
tarih sahnesinde görünmelerinde, Balkanlar’a ve Bohemya’ya yerleşmelerinde, ilk siyasî
teşkilâtlarını kurmalarında, etnik ve karakter bakımından değişmelerinde Avar hâkimiyetinin
tesiri olduğu kabul edilmektedir. Avar hâkimiyetine karşı durmak isteyen Slav boylarını
Avarlar yok etmişlerdir. Avarların zâafa uğrayarak Slav sahasından çekilmeleri üzerine, Doğu
Slavları ikinci defa bir Türk kavminin nüfûz ve tesirine maruz kalmışlardır ki bu kavim de
Hazarlar’dır.
VIII. yüzyıl sonu ve IX. yüzyıldan itibaren Özi boyunca Karadeniz’e inmeğe başlayan
İskandinavyalı Normanlar (Vareg-Rus) da Orta Özi bölgesinde kaldıkları müddetçe Hazar
hâkimiyetini tanımışlardır. Doğu Slavları VII-VIII. yüzyıllarda pek çok kabilelere bölünmüştü.
Bu kabilelerden bazıları şunlardır: Slovenler, Kiriviçler; Dregoviçler: Drevlyanlar gibi
Slavların en eski komşularından biri Litav (Litva)lardır.

14

Doğu Slavları Pripet havzasından doğu ve kuzey-doğu istikâmetinde ilerledikçe Fin
kavimleriyle karşı karşıya geldiler ve Fin bölgesini işgal etmeye başladılar. Bu Fin
kavimlerinden bazıları Çudlar, Estler, Vodler, Suomlar, Vesler; Meryalar: Muroma ve
Meşçerler gibi. Ormanlık ve çok geniş bir araziye yayılan bu Fin kavimleri birbirlerinden
uzakta bulunuyorlar ve avcılıkla uğraşıyorlardı. Fin kavimleri Slavların ilerlemelerini
durduramamışlardır. İlmen Gölü, Yukarı İtil ve Oka bölgesindeki Finler, ya Slavların önünden
çekilmişler veya yerlerinde kalarak Slavlar’la karışmışlardır. Bu şekilde VII. yüzyıldan itibaren
Doğu Slavları Fin kavimleriyle karışmağa başlamışlardır.
İtil ve Kama nehirlerinin birleştikleri sahada IV. yüzyılın sonundan itibaren bir Hakanlık
kuran Bulgar Türkleri ile Doğu Slavları arasındaki ilişkiler, mesafe uzaklığından dolayı oldukça
geç başlamıştır. Slavlar, İtil ve Oka nehirlerini takiben aşağıya inmeye başladıkları sırada, İtil
Bulgarları ile ilk temaslarını kurmuşlardır. Hazar Hakanlığına tâbi olmakla beraber, iç işlerinde
tamamıyla bağımsız olan Bulgarlar, Kiev-Rus Hakanlığı ve İtil’in yukarısındaki Rus
şehirleriyle oldukça sıkı münâsebetlerde bulunmuşlar ve neticede Rus Hakanlığı’nın hem
ekonomik, hem de kültür gelişiminde mühim rol oynamışlardır.
Doğu Slavları ilk yurtlarından çıktıklarında Özi Nehrinin ağzına doğru ilerlemişler ve
Rus bozkırlarını işgal etmişlerdir. Rus tarihçileri, Doğu Slavlarının yayılışlarında, hayat
tarzlarında, Rus milletinin teşekkülünde ve Rus Hakanlığı’nın siyasî gelişmesinde, Doğu
Slavlarının VII.-VIII. yüzyıldan beri işgal ettikleri sahanın coğrafî durumunun ve tabiî
şartlarının büyük tesiri olduğu görüşündedirler. Bu saha esas itibarıyla düzdür ancak bataklık
ve ormanlık bir saha olması itibarıyla da ekin ekmeğe müsâit değildir. Bu yüzden Doğu Slavları
bu sahanın şartlarına uyarak ziraatten ziyade avcılık, balıkçılık ve birazda arıcılıkla meşgul
olmuşlardır.
Doğu Slavlarının dini telâkkileri ise, bütün iptidaî kavimlerde olduğu gibi, tabiat
kuvvetlerini canlı birer varlık olarak kabul eden ve her kuvveti bir ilâha isnat etmek şeklinde
meydana gelen animizm idi.

1.3.4. Doğu Avrupa’da Normanlar
Normanların doğu kısmı, yâni İsveçlilerin ataları, VIII. yüzyıldan itibaren Ladoga ve
İlmen gölünün çevresindeki Doğu Slavlarını hâkimiyetleri altına almaya başlamışlardı. Bunlar
hem eşkiya hem de tüccarlardı. Bir müddet sonra Ladoga Gölünün güneyinde “Rus” (Norman)
şehirleri inşaa edilmeye başlandı. Buralarda yerli Fin ve Slav ahalisinden alınan vergiler
toplanmakta idi. VIII. yüzyıl içinde Ladoga-İlmen gölü çevresine nüfûz eden bu Normanlar,
Beloozero ve Yukarı Volga ile Özi Nehri istikâmetinde yayılmaya başlamışlardı. Bunlar İtil
Nehrini tâkiben aşağı doğru inerek Bulgar ve Hazar ülkelerine ulaştıkları gibi, Özi boyunca da
Karadeniz’e inerek oradaki Slavlar’la temaslar kurdular. Doğu Avrupa’da faaliyete geçen bu
Normanlar hem istilâcı, hem tüccar hem de eşkiya İdiler. Müsâit duruma göre hareket ederlerdi.
Kendilerine tâbi Fin ve Slav ahaliden aldıkları kıymetli kürkleri ticaret emtiası olarak Hazar
pazarlarına götürerek satarlardı. Normanlar ayrıca ücretli askerî kıtalar hâlinde Bizans
İmparatorlarının hizmetine de girmişlerdi. Yerli Slav ahalisinin de bu İskandinavyalı
Normanlar’la birlikte Bizans ticaretine karıştıkları anlaşılmaktadır. Bir müddet sonra şehirlerde
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biriken ticaret mallarının korunması ve özellikle de nehir boyunca bu eşyanın Bizans’a sevk
edilmesi sırasında herhangi bir hücumdan korunulması için askerî kıt’alara ihtiyaç duyuldu ki
işte bu kıt’alar İskandinavyalı Norman yani, “Vareg”lerden teşekkül ettirildi. Zaten Vareg adı
bu gibi ücretli asker kıtalarına yerli Slavlar tarafından verilen bir isimdi. Slavlar arasında
faaliyette bulunan bu “Vareg” kıtaları veya “Drujina” ların başında duran Norman beylerine,
Germanca’daki “konung”dan tahrif edilerek Slavca “knez (prens)” denmiştir. Neticede bu
Vareg-Rus “Knez”leri gittikçe önem kazanmışlar ve kurulmakta olan siyasî teşkilâtın da reisi
olmuşlardır. Slavlar uzun zaman “Vareg” lerle “Rus” ları birbirleriyle karıştırmışlardır.
Hakikaten bu iki ismin mahiyeti tamamıyla anlaşılamamaktadır. A.N.Kurat “bu adların iki
mûhtelif mâna ifade etmiş olması mümkündür” diyerek şöyle açıklamaktadır:“Vareg” ücretli
kıtalar hâlinde hareket eden Normanların umumi isimleri; “Rus” ise bu Varegler’den olup
Slavlar arasında yerleşen, Hakanlık kuran ve Slavlar üzerinde hâkimiyet süren zümrenin adı
olsa gerektir. Rus adının menşei ve mahiyeti hakkında ileri sürülen görüşün en doğrusu ise
şöyledir: Fincedeki “Ruotsi”, Slavcaya önce “Rusi” sonra “Rus” olarak geçmiştir. Slavlar da
İsveç’ten gelenlere umumiyetle “Rus” (Rusi) demişlerdir”.
Norman zümrelerinin yerli Slav ahalisini hâkimiyetleri altına alıp, şehirler yâni ticaret
ve siyâset merkezleri kurmaları hâkim sınıf derecesine yükselmelerine sebep olmuş ve bundan
dolayı “Rus” adı gittikçe siyâsî bir mefhûmu ifade etmiştir. Hazar hâkimiyetinin zâfa
uğramasıyla bu “Rus knez” lerinin siyâsî faaliyetleri daha da genişlemiştir. Kiev’de Rus
hükümdarlarının hâkimiyeti ele geçirmelerinden sonra orta Özi boyu “Rus” yurdu adını almış
ve yabancı ülkelerden gelen Rus-Normanlar’ın sayıları az olduğundan bunlar çok geçmeden
Slavlaşmışlardır. X. yüzyıl’da İsveç’den yeni Norman zümrelerinin gelmesi kesilmiş,
Hristiyanlığın Kiev’de kabulünden sonra, Slav ahalisi ile “Rus”lar hem din hem de dil
bağlarıyla birbirlerine bağlanarak, büsbütün kaynaşmışlardır. Böylece “Rus” adı bundan sonra
yerli Slav ahalisine de verilmeye başlanmıştır.

1.4. Avrupa Hun Hakanları (Avrupa Hunları-Batı Hunları)
1.4.1. Avrupa Hunlarının Menşei
Türklerin batıya göçleri Milattan Önceki devirlere kadar uzanmaktadır. Ancak
belgelerle tespit edilebilen göçler milattan sonraki dönemlere aittir. IV. yüzyıldan itibaren
Türkler Türkistan bölgesinden göç etmek durumunda kalmışlardır. Doğal afetler, nüfus artışı,
otlak yetersizliği, siyâsi anlaşmazlıklar, ağır dış baskılar ve cihan hâkimiyeti düşüncesi ile çok
nadirde olsa çekirge istilası göçlerin nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç eden Türk
boyları uzun bir dönem Hazar Denizi, Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda
hâkimiyet kurmuşlardır.
Özellikle Hunların bölgeye gelmesiyle pek çok kavim yurtlarını terk etmek durumunda
kalmış ve bu tarihte “Büyük Kavimler Göçü” diye adlandırılan göçe sebep olmuştur. IV.
Yüzyılda Doğu Avrupa topraklarında görülen ve ani hareketleri yüksek dağlardan esen
kasırgalara benzetilen Hunların meşeleri uzun süre ilim âlemini meşgul etmiştir. Avrasya’nın
eski tarihi ile ilgilenen tarihçiler arasında Hun-Hiung-nu benzetmesi, onları ciddi tartışmalar
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yapmaya zorlamıştır. Bu durumu ilk defa Fransız Deguignes eserinde dile getirmiştir. Hunların
menşei ile ilgili ileri sürülen görüşlerden bazıları şunlardır:
a)

Hunlar Moğoldur (K. Shiratory, Biçurin, Deguignes)

b)

Türk-Moğol Karışımıdırlar (P. Pelliot, G. Grousset)

c)

Türk-Moğo-Mançu Karışımıdırlar (L. Cahun)

d)

Fin-Ogurdurlar (Klaproth, K.f. Neumann)

e)

Slav Menşeilidirler (Vanelin, Zabelin)

f)

Germen Menşeilidirler (Müllenhofft, A. Fick)

g)

Fin-Türk Karışımıdırlar (İnostrantsev)

h)

Kafkas veya Türkistan Menşeili kavimlerden biridir (Altheim, Haussig)

i)
Hunlar tıpkı Sümerler gibi bir dönemde yaşamışlar ve daha sonra ortadan
kalkmış bir kavimdirler (G. Doerfer)
İleri sürülen bu görüşlere verilen cevap Alman ilim adamı Friedrich Hirt’ten gelmiştir.
O, tarihi, arkeolojik, etnografik, coğrafi, linguistik belgelere dayanarak, Hunların Hiung-nu
denilen Asya Hunlarının devamı ve torunları olduklarını ispatlamıştır.

1.4.2. Hunların Batıya Göç Etmeleri
Avrupa Hunlarının batıya göç etmeleri Asya Hunlarının Türkistan’da hâkimiyetlerini
Miladın ilk yıllarında kaybetmeleri üzerine gerçekleşmiştir. Hun boyları arasındaki
anlaşmazlıklar ve Çin baskıları bu göçü zorunlu hale getirmiştir.
Hunlar aslında daha batı yönünde hareket etmeden önce anavatanda bulundukları sırada
Karadeniz’in kuzeyinde uzun süre hâkimiyet kuran İskitler ile çeşitli Sarmat grupları tarafından
batıya itilmişler ve daha sonra da Hakanlıklerinin yıkılması gerçekleşmişti. Ancak çeşitli
Sarmat gruplarının birlik olmamaları bu Hakanlığınde sonunu getirmiş ve yerlerini Baltık
Denizi kıyılarına dağılmış olan Germen kabileleri almıştır.
Miladi II. yy’da Romalılar komşuları olan çeşitli Sarmat grupları ve diğer kavimlerle iç
içe yaşamışlardır. Bu kavimler Vandallar, Gepidler ve Gotlardır. Bunların arasından Gotlar
hızla kuvvetlenerek Roma için esaslı bir düşman hâline gelmişlerdir. 366 yılında aralarında bir
savaş çıkmış ve 370 yılında anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. Bundan sonra bölgede Got
istilası olanca gücü ile devam etmiştir.
Bu sırada batıya doğru göç eden ve haklarında yaklaşık 200 yıl bilgi sahibi
olamadığımız Hunlar, IV. asrın ikinci yarısından itibaren Çin ve Roma kaynaklarında
kendilerine yeniden yer bulmuşlardır. 355-365 yılları arasında bir Sarmat grubu olan Alanları
mağlup ederek krallıklarına son vermişlerdir. Alanların büyük bir kısmı Hunların idaresi altına
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girmişlerdir. Bunlar kendi istekleri ile yaptıkları savaşlara Hun komutanlarının emri altında
katılmışlardır. Hun idaresine girmeyen Alanlar ise batıya doğru giderek Kafkas Dağlarına
sığınmışlardır.

1.4.3. Balamir Dönemi ve Kavimler Göçü
Soğdiana’nın ele geçirilmesinden sonra batıya doğru hareket eden Hunlar, 370’lerin kış
aylarında Balamir’in idaresinde İtil Nehri’ni geçmişlerdir. Bu sırada İtil, Tınve Kafkasya
arasındaki sahada yaşayan Alanlara saldırmışlar ve onları hâkimiyetleri altına almışlardır. Bazı
Alan grupları Hunların önünden kaçarak Balkanlar’da Gotlara sonraları ise Vandallara
katılmışlardır. Bunlar daha sonra ileride Kartaca’ya kaçarak Vandal-Alan Hakanlığı’ni
kurmuşlardır.
Balamir idaresindeki Hunlar, idareleri altındaki Alanlar ile birlikte Tın Nehrini geçerek
Ermanarik’in idaresindeki Doğu Gotlarının (Ostrogot) topraklarına girmişlerdir. Hunlar gittikçe
güçlenmişler ve kendilerine 17 kavmin itaat ettiği büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Aniden
ortaya çıkan bu Hunlara karşı hiçbir varlık gösteremeyen Ostrogot Kralı Ermanarik intihar
etmiştir. Bu mağlubiyetten sonra Ostrogotlar, iç işlerinde serbest dış da ise Hunlara bağımlı
hale gelmişlerdir. Ermanarik’ten sonra tahta çıkan Vithimer’in, Hun hâkimiyetinden kurtulmak
üzere harekete geçtiğini öğrenen Balamir, Güney Ukrayna’da bulunan Erak Nehri kıyısında
onunla savaşmış ve mızrağını alnına saplayarak öldürmüştür. Bundan sonra Ostrogotlar tamamı
ile Hunların idaresi altına girmişlerdir.
Balamir, kendisinden kaçan bir kısım Ostrogotu takibe başlayınca bunlar da Vizigotların
yanına kaçmışlardır. Böylece Vizigotlar da Hun tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu
sırada uzun zamandır Vizigot Kralı olan Athanarik, Hunlara karşı ülkesini savunmaya ve
korumaya karar vermiştir. Bu kararında ülkesinin düzlük alanda kurulu olması ve ordusunun
şöhreti etkili olmuştur. Athanarik, 376’da ordusu ile topraklarının doğusuna Turla
(Dinyester)’in dik kıyılarına çekilerek savunma hazırlığı yapmış ancak hiç beklemediği bir
sırada Hunların ani hücumları karşısında ordusu dağılmış, kaçabilenlerin bir kısmı güneye,
Athanarik ve beraberindekiler ise Karpatlara kaçıp, Macar Ovasına sığınmışlardır. Ancak
Hunlar Fritigern’in yönetiminde olan Vizigotları hiç de boş bırakma taraftarı olmamışlar ve
arkalarından takip ederek onları perişan etmişlerdir. Gotlar Hun tehlikesinden kurtulmanın tek
yolu olarak Roma İmparatorluğu içerisinde mülteci olarak kalmayı görmüşlerdir. Roma
İmparatorluğu ise uzun süredir karşı karşıya kaldığı Got saldırılarından muzdarip olmuş ve
onların Hunlar karşısında üstün geleceklerini düşünmüştür. Gotlar, Roma İmparatorluğunun
kendilerine mülteci olarak kabul edip-etmeyeceğini bilememişlerdir. Kendisine bağlı Gotlar ile
Balkan Dağlarında ve ormanlarında dolaşan Athanarik gururundan böyle bir talepte
bulunmayarak Transilvanya’da kalmayı tercih etmiştir. Ancak Fritigern idaresindeki çok sayıda
Batı Got’u bu isteklerini Bizans İmparatoru Valens (364-378)’e iletmişler ve imparatorluk
konseyindeki tartışmalardan sonra yerleşme iznini alabilmişlerdir.
Bu izin, her iki tarafın birbirlerinden beklentileri sonucu verilmişti ama zaman
ilerledikçe istenilen sonuç alınamamış, Gotlar açlık, sefalet ve ahlaksız durumlar ile karşı
karşıya kalmışlardır. Bu durum Gotların Roma’ya büyük bir nefret ve kin duymalarına sebep
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olmuştur. Bu kin 377 yılının başlarında Romalı askerler ile Gotların bir bölümü arasında çıkan
anlaşmazlığa bütün mültecilerin katılması ile isyana dönüşmüştür. Gotlar, Kuzey Balkanlar
üzerinden ülkeyi ele geçirmek için harekete geçmişler ve pek çok yeri yağmalamışlardır. Got
lideri Fritigern, hemen Hun ve Alanlar ile bir ittifak yapmıştır. Bu sırada Makedonya ve
Trakya’yı dolaşan Hun birliklerinden kaçan Doğu Gotlarının kralı çocuk yaştaki Viderki de
komutanları ile gelmiş ancak Romalılar tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine onlarda
Fritigern komutasındaki diğer Gotlara katılmışlar ve hep birlikte İstanbul’a kadar bütün
Trakya’yı tahrip etmişlerdir.
İmparator Valens, Gotlara karşı harekete geçerek Edirne’de onlarla karşılaşmış, yapılan
savaşta imparator savaş meydanında öldürülmüştür (9 Ağustos 378). Doğu Roma ordusunun
büyük bir kısmı telef olmuştur. Aslında Fritigern bu zaferi Hun-Alan yardımcı kuvvetlerinin
ani hücumları sayesinde kazanmıştır. Gotlar, İllyria’ya kadar gidip, İtalya’da Juli Alplerinin
yakınlarına kadar yaklaşmışlarsa da yaptıkları bu harekât daha sonra tam bir çıkmaza girmiştir.
Valens’ten sonra imparator olan I. Theodosios (379-395) Gotları bertaraf etmeye çalışmış
ancak onları imparatorluğun topraklarının dışına atmayı becerememiştir. Gotlar ve Romalılar
uzun süren mücadelelerinden oldukça yorgun düşmüşler ve sonunda aralarında bir anlaşma
yapmışlardır. Buna göre Doğu Gotları ile Hun-Alan kuvvetleri Pannonia ile Moesia’nın üst
bölgesine; Batı Gotları ise Moesia’nın alt bölgesine yerleştirilmişlerdir. Bu durum aslında bütün
Gotların bir araya gelmesi anlamına gelmiştir.
Hunların Doğu Roma İmparatorluğunun içlerine Gotlar ve Alanlar ile birlikte yaptıkları
harekât neticesinde Doğu Gotları ve Alanların bir kısmı ile Batı Gotlarının tamamına yakını
yerlerinden sürülerek Roma İmparatorluğunun topraklarına yerleşmişler ve böylece Kavimler
Göçü denilen göç başlamıştır. Bu göçten şüphesiz ki en fazla etkilenen de Doğu Roma olmuştur.

1.4.4. Uldız Dönemi
376 yılında yaşanan kavimler hareketinden sonra Hunlar takriben 20 yıl boyunca iç
işleriyle meşgul olmuşlar ve kendi teşkilatlanmalarını tamamlamışlardır. 375-400 yılları
arasında Hunlar, Doğu Roma İmparatorluğunun Avrupa’daki topraklarına doğrudan bir
saldırıda bulunmamışlar, sadece imparatorluktaki gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Bu
takibi en iyi şekilde Doğu ve Batı Roma Hakanlıklerinin birbirleri ile savaştıkları bir sırada ilk
saldırılarını yaparak göstermişlerdir.
Doğu Roma İmparatoru I. Theodosios, birliklerini doğu bölgelerinden çekmiş hatta
Tuna’nın güney kıyılarında oturan ve sınırları korumakla görevli Vizigotları da yanına almıştır.
Ordusu ile imparator karşıtı Eugenis (394)’a karşı Alper’e çekilince, Hunlar ünlü stratejilerine
uygun olarak imparatorluğa iki yönden saldırmışlardır. Ağırlık merkezi Tuna olan ve batı
kanadı tarafından organize edilen bir kısım Hunlar, önce donan Tuna’yı geçerek Moesia
düzlüklerini zapt ederek, buradan Alper’e akınlar yapmışlar ve Balkanlar, İllyria ve Trakya’ya
kadar ilerleyerek buraları tahrip etmişlerdir. Hunların bu hareketleri Romalılarda büyük bir
korku uyandırmıştır. Merkezi Tın Nehri civarında bulunan doğu kanadı tarafından düzenlenen
ve Basık ile Kursık adlı iki bey tarafından idare edilen bazı Hun boyları ise Kafkasya üzerinden
Anadolu ve Suriye’ye saldırmışlardır. Bu Anadolu akını sırasında Hunlar bugünkü Erzurum,
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Kars, Karasu ile Fırat’ı geçerek Malatya ve Çukurova bölgesine kadar ilerlemişler, Urfa ile
Antalya’yı kuşatıp, Suriye’yi geçip Kudüs’e varmışlardır. Orta Anadolu’ya Kayseri-Ankara
civarına gittikten sonra Azerbaycan-Bakü yolu ile merkezlerine geri dönmüşlerdir. Bu durum
hem Doğu Roma İmparatorluğunu hem Sasanileri telaşlandırmıştır. Zira dönüşte kaynaklar
Hunların Sasaniler ile mücadele ettiklerini bildirmektedirler ki bu seferin kaynaklarda AkHunların seferleri ile karıştırılması da mümkündür.
Miladi 374 ile 400 arasında Avrupa’da etkili bir rol oynamayan Hunlardan küçük bir
grup, Tuna’nın güneyindeki toprakları ele geçirmiştir. Bu sırada Hunların esas kütlesi
Karadeniz’in kuzeyindeki Tın Nehri civarında bulunmakta idi. Hunlar 25 yıl sessiz kaldıktan
sonra Avrupa’da yeniden harekete geçmişlerdir. Bunun üzerine İmparator I. Theodosios’a
İtalya seferinde refakat eden I. Alarik ve birlikleri, acele ile Tuna’da Moesia’da bulunan
yerlerine geri dönmüşlerdir. 399 yılında Got paralı askerlerinin komutanı Gainas, İstanbul’a
karşı harekete geçmiş, her tarafı yakıp yıkarak 400 yılında İstanbul’u ele geçirmiştir. İstanbul’a
bundan sonra tam bir dehşet yaşatmış ama bu dehşetin bedelini halkın galeyana gelmesi ile
canını güçlükle kurtararak ödemiştir. Tuna’nın kuzeyindeki yurtlarına geri döndüğünde bu sefer
dehşeti kendisi yaşamıştır zira Hunlar Gainas’ın ordusunu aniden kuşatarak imha etmişler ve
Batı kanadı reisi olan Uldız, onun kesik başını yeni yıl armağanı olarak İstanbul’a göndermiştir
(3 Ocak 401). İstanbul halkının ve tahtının büyük bir nefretini kazanan Gainas’ın kesik başı
büyük bir sevinçle karşılanmış ve imparator Arkadius (395-408) teşekkür olarak çok değerli
hediyeler göndermiştir.
Bu sırada Vizigot Kralı I. Alarik, Gainas’ın başına gelenleri öğrenince hemen 401’de
İtalya’yı yağmalamıştır. Aslında amacı Hunların önünden kaçmaktı. Batı Roma başkomutanı
Stilichoi, Vizigotları, Pannonia bölgesinde Alan ve Hun birliklerinin yardımları ile iki defa
yenmiş ve 402’de geri püskürtmüştür. Yine bu sırada Karpatlarda büyük bir endişe baş
göstermiştir. Hun saldırılarından bıkan binlerce Sarmat, Roma İmparatorluğu topraklarına
kaçmıştır. Hunların idaresindeki Ostrogotlar, ön tarafta Vandallar, Sueb-Quadlar ve Gepidlere
saldırmışlardır. Arkada ise her tarafta Hun savaşçıları vardı ve bu büyük bir paniğin
yaşanmasına sebep olmuştur. Batı Roma İmparatorluğunun toprakları o güne kadar görülmemiş
bir şekilde akın akın gelen insanlar tarafından istilaya uğramıştır. Kaçış daha sonra Kartaca
İmparatorluğunu kuran Hasdling-Dynastie komutasındaki Vandalların Karpat Vadisinde
oturan kolunun da kendilerine katılan büyük Alanlı ve küçük Gepid gruplarının ittifakı ile
başlamıştır. Bütün bu hareketler sırasında Got, Sarmat ve diğer gruplardan oluşanlar
Radagias’ın etrafında toplanmışlar ve Alp Dağlarının eteklerine saldırmışlardır. Bu
beklenmedik saldırıya hazırlıksız yakalanan Stilicho, Uldız’dan yardım istemiş ve zafer 406
yılında bunların ordularının imhası ile Stilicho ile Uldız’ın olmuştur.
Batı Roma-Hun yakınlaşması sıkı bir dostluğu ve ittifak ilişkisini de beraberinde
getirmiştir. Bu dostluk aralarında karşılıklı esir değişimi dahi yapmalarını sağlamıştır ki
bunlardan bir tanesi de ünlü Aetius’tur. O, Hunlardan başka şeyler yanında ata binmeyi, yay ve
kılıç kullanmayı da öğrenmiştir. Bu ittifak 450 yılına kadar sürmüş ve ölmekte olan
imparatorluğun ömrünü biraz daha uzatmıştır.
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Doğu Roma ile ilişkiler II. Theodosios’un 7 yaşında tahta çıkması yani 408 yılında
Uldız’ın Doğu Roma’ya saldırması ile düşmanca bir siyasete dönüşmüştür. Doğu Roma bu
saldırıdan çok duçar olmuş, özellikle de Moesia’da kilit bir noktada bulunan Castra-Martis
(Kula)’i ele geçirince Doğu Roma komutanı Uldız ile anlaşma yapmak istemiştir. Uldız kalenin
temizlenmesi için yıllık olarak altın talep etmiştir. Böyle bir başarıdan sonra Uldız güneşi
göstererek “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri hâkimiyetim altına alırım”
demiştir. Ancak Romalılar bu talebi kabul etmeyerek, Uldız’a yardım eden Germen Skirler’e
büyük kayıplar verdirmişler, Uldız’ı da Tuna’nın kuzey kıyılarına kadar kovalamışlardır (409).
Hunlar kısa süre içerisinde kendilerini yeniden toplayarak 412 yılının ilkbaharında eski
gemilerini onararak ve yeni filolarını da devreye sokarak nehrin sınırlarının savunmasını
güvenli hale getirmişler ve iyi bir şekilde organize olarak hem dünya tarihi hem de Doğu Roma
tarihi için son derece önemli olan ilk saldırıları için harekete geçmişlerdir. II. Theodosios,
başkenti korumak için hemen yeni bir sur yaptırmıştır ki bunun yapımı 413 yılına kadar
sürmüştür.
408 yılında Roma şehrine doğru harekete geçen Vizgotların lideri Alarik, bu sırada
Trakya ve Makedonya’yı yağmalayan Hun kuvvetlerine elde ettiği ganimetleri vererek
kendisini Hun tehlikesine karşı korumaya çalışmıştır. Honorius (395-423)’u tahta çıkaran
Alarik, askerlerinin desteklenmesi için ondan büyük miktarda para istemiş ama teklifi
reddedilmiştir. Bunun üzerine Alarik 480-409 ve 410 yıllarında Roma şehrine üç sefer yapmış
ve ilk saldırısında Roma’yı alarak halkın kendisine biat etmesini sağlamış ve daha sonra
imparator Honorius’u yenerek anlaşma yapılmasını istemiştir. Ancak Honorius anlaşmak
istemeyince tahtan indirilerek yerine Alarik’e yakın olduğu bilinen Attalus çıkarılmıştır.
Attalus, Alarik ile bir anlaşma yaptığı gibi ona ve adamlarına yüksek rütbeler vermiştir. Ancak
Alarik, Attalus’un kendisine karşı olan davranışlarından rahatsız olmuş ve onu tahtan
indirmiştir. Bu sırada hapiste bulunan eski imparator Honorius ile anlaşma yapmak istemiştir.
Ancak Honorius inadından vazgeçmemiş üstelik yalandan 10 bin Hun askerinin geldiğini
söyleyerek Alarik’i daha çok kızdırmıştır. Bunun üzerine Alarik, tekrar Roma üzerine yürümüş
ve şehri alarak askerlerinin şehri istedikleri gibi yağmalamalarına müsaade etmiştir. Bu şekilde
Gotlar Roma’yı zapt etmişlerdir.
Hunların Avrupa boyunca gerçekleştirdikleri saldırıları sonucunda çeşitli kavimler
Güney Rusya’nın dışına doğru itilirlerken, bazıları da Balkanlara gönderilmiş ve bu Doğu
Roma İmparatorluğunun paylaşılmasına sebep olmuştur. Ancak Batı Roma’ya
dokunulmamıştır. Çeşitli kavimlerin Batı Roma İmparatorluğu üzerindeki saldırılarını
çabuklaştıran Hunların 400-415 yılları arasındaki akınları olmuştur. Bunun sonucunda İtalya
kavimler tarafından yağma ve tahrip edilmiştir. Ayrıca Avrupa, İspanya, Galya da işgal
edilmiştir. Bu süre içerisinde Hunlar Batı-Roma İmparatorluğu üzerine her hangi bir saldırıda
bulunmamışlardır. Doğu Roma’yı baskı altında tutmak için de Tuna’nın güneyine sık sık
akınlar düzenlemişlerdir. Aslında Attila dönemine kadar Hun dış politikasının esasını, Batı
Roma ile dostluk, Doğu Roma ile savaşlar ve mücadele oluşturmuştur. Sadece Doğu ile devam
eden savaşlar sırasında İmparatorluk, 412 yılında Olympiadoros adlı elçisini göndererek Hun
hükümdarı Karaton ile bir ateşkes yapmayı başarmış ise de Hunlar ile Doğu Roma arasındaki
ittifak ve dostluk bundan sonra hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.
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1.4.5. Rua Dönemi
Hunlar Ostrogot ve Vizigotların yenilgisinden sonra Tuna boylarında çok fazla
görünmemişlerdir. Daha çok Doğu Roma ile mücadele eden Hunlar hakkında 420 yılına kadar
bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece yukarıda da söylediğimiz gibi Hun hükümdarı Karaton’un
yanına 412 yılında giden Roma elçilik heyetine başkanlık yapan Olympiodos’un verdiği bilgiler
bulunmaktadır. O bilgiler de 412 yılında denizi geçerek Tınçevresine geldikleri ve ondan barış
istedikleridir. Sadece birkaç kaynakta Hunların bu sırada yani 415-420 arasında Sasanilere karşı
başarılı savaşlar yaptıkları bilgisi yer almaktadır.
Tuna boylarında 422 yılında göründüklerinde başlarında Rua bulunuyordu. Onun
döneminde Hunlar tam bir Hakanlık teşkilatlanmasına gitmişlerdir. Hakkında çok fazla bilgi
bulunmamaktadır. Karaton’un oğlu olup-olmadığı veya onunla bir akrabalığının olup-olmadığı
bilinmemektedir. Kaynaklar sadece kardeşlerinin isimlerini vermişlerdir ki bunlar Oktar,
Aybars ve Muncuk’tur. Attila’nın babası olan Muncuk çok erken yaşta ölmüştür. Aybars
büyük bir ihtimalle doğu kanadının komutanıdır. Oktar ise batı kanadı komutanı olarak Ren
Nehri kıyısındaki Burgurdlar ile mücadele etmiştir.
Doğu Roma’daki karışıklardan faydalanan Hunlar bizzat Rua’nın idaresinde 422 yılında
ilerleyerek Trakya ve Makedonya’yı istila etmişlerdir. Bu sırada İran tehlikesi ile karşı karşıya
kalan Doğu Roma Trakya’daki askerlerini doğuya kaydırdığı için Hun saldırılarına karşı
koyamamış ve sonunda devamlı baskı gördükleri Hunlarla bir anlaşma yapmak zorunda
kalmışlardır. Bu anlaşmaya göre de 350 libre altın ödemek durumu ile karşı karşıya
kalmışlardır. Bu anlaşmanın hangi tarihte yapıldığı noktasında çeşitli görüşler ileri sürülse de
422’lerde yapıldığı büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Doğu Romalılar bu
“barbarlara” haraç ödemeyi bir türlü kabullenememişler ve bu tarih yazımında da kendisini
göstermiştir. Mesela dönemin çağdaşı olan tarihçi Tribut tarafından “Doğu Roma anlayışında
bu vergi değil, en iyi durumda desteklemek” olarak değerlendirilmiştir.
Hunlar bu tarihten yani 422’den 432’ye kadar Doğu Roma’dan çok Batı Roma ile
ilgilenmişlerdir. Batı Roma’da 423’de soylu bir İtalyan olan senatör Johannes imparator
seçilmiş ve hemen akabinde çok kabiliyetli bir komutan olan Aeitus’e “Cura Palatii” unvanını
vererek hizmetine almıştır. Johannes karşıtları Doğu Roma imparatorluğundan yardım
isteyerek bir ittifak yapmışlardır. Bu ittifak karşısında zor durumda kalan Johannes, Aeitus’u
yardım istemek üzere Hunlara göndermiştir. Hun hükümdarı Rua, yardım teklifini kabul ederek
İtalya üzerine harekete geçmiştir. Ancak Aeitus ve beraberindeki ordu, İtalya’ya varamadan
Johannes tahtan indirilmiştir. Yerine III. Valentinianus (425-455) getirilmiştir ancak yaşı çok
küçük olduğu için annesi Galla Placidia iktidarı onun adına ele geçirmiştir. Aeitus ile anlaşmış
ve ona “Comes” rütbesini vermiş ve merkezden uzaklaştırmak gayesi ile onu Galya’ya
atamıştır. Galla Placidia yönetimindeki Roma, Hunların istenmeyen yardımlarına karşılık haraç
vermeye zorlanmıştır. Hunlar 425 yılında imparatorluğun iç politikasında hissedilecek derecede
söz sahibi olmuşlardır. Yine Aetius’un da nüfûzunun artmasına sebep olmuşlar ve böylece
hiçbir engelle karşılaşmadan İtalya’ya ulaşmışlardır. III. Valentinianus onlara İtalya’dan
çekilmelerinin karşılığı olarak çeşitli yerler vermiştir. Bu sırada Hunlar kendilerine ait kontrol
noktalarını Tuna ve çevresinde önemli yerlere kurmuşlardır.
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Aetius, Hunlarla olan dostluğundan çok faydalanmış ve hemen hemen her yıl birlikte
Galya’da görünmüşlerdir. Ortak düşmanlara karşı birlikte hareket etmişlerdir. Mesela 425’de
büyük bir öneme sahip olan Arelas şehrini alan Vizigotları püskürtmüşlerdir. 429-430 arası
Rua’nın kardeşi ve batı kanadı komutanı olan Oktar, Ren Nehri kıyısında yaşayan Burgunglara
saldırmış, ancak savaş sırasında pek çok adamı öldürülmüştür. Kendisinin ise bu sıralarda ama
savaşta olmadığını biliyoruz hayatını kaybettiğini görüyoruz. 429 yılının sonuna doğru Aeitus,
Hunların dostlukları sayesinde İtalya’da Roma ordusunun üst komutanlığına atanmıştır.
Bundan sonra Roman’nın hâkimiyetini bugünkü Avusturya’ya kadar genişletmiş, 431’de bu
bölgede çıkan isyanı bastırmış ve Tuna ile Ren nehirlerinin üst kısımlarındaki sınır
istihkâmlarını yeniden sağlamlaştırmıştır. 432 yılında Galla Placidia ile maiyeti, onun
başarılarından rahatsız olarak, bütün iktidarı ele geçirme planını bozmak istemişler ve ondan
başkomutanlık unvanını almışlardır. Rakibi olan ve yerine getirilen Bonifacius, Aeitus’u
yenmeyi başarmıştır. Bu durumda kendisine önce Roma’da sonra da dışarıda müttefik aramıştır
ki, bu sırada Panonya’da bulunan Hun kağanı Rua’dan yardım istemiştir. Galla Placidia’da boş
durmamış o da Güney Galya’daki Vizigortlardan yardım istemiştir. Hun yardımcı kuvvetleri
daha atik davranarak imparatorluğun seçkin kuvvetlerini dağıtarak, Aeitus’a Roma’ya kadar
eşlik etmişlerdir.
Aetius, 433’de Roma’ya geri döndüğünde Batı Romalılar, Gotlar ve Germen kavimleri
üzerine yaptıkları savaşlarda Hunlardan yardımcı kuvvet olarak istifade etmişlerdir. Bu
yardımların karşılığında Pannonia Hunlara verilmiştir. Bu bölge Hunlara hem bir yerleşme
bölgesi olmuş hem de batı, doğu ve güneye yapacakları seferlerinde büyük avantaj sağlamıştır.
Hun yardımı Aetus’a İmparator ve annesi Galla’nın onu tekrar en yüksek askeri komutan olarak
atamasına mecbur bırakmıştır (434-435). Bütün bu olaylar yaşanırken Doğu Roma’nın Hunlara
tabi ve Tuna boylarında oturan Hun asıllı boylar ve diğer kavimler ile Hunlara karşı ittifak
yapması üzerine, Rua elçisi Esla’yı İstanbul’a gönderip, Trakya’ya karşı savaş hazırlıklarına
başlamıştır. Hun elçisi Esla, Doğu Romalılara kendilerine bağlı kavimler ile antlaşma
yapmamalarını, yoksa antlaşma yapmaktan vazgeçeceklerini ve savaş yapacaklarını diplomatik
bir dil ile anlatmıştır. Doğu Romalılar bunun üzerine derhal elçilerini Rua’ya göndermeye karar
vermişlerdir. Geri dönen Esla’nın yanına da Singiluchus adlı elçiyi katarak ondan kendilerinden
başka hiçbir Romalı ile görüşmemesi için Rua’yı ikna etmesini istemişlerdir. Doğu Roma
böylece Hunlar ile anlaşma yolu aramaya çalışmış ancak bu sırada beklenmedik bir şekilde
Rua’ın ölüm haberini almıştır (434).
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Uygulamalar
1)

İskitlerin menşeleri hakkında bilgi veriniz.

2)
İskitlerin siyasî tarihleri ve Türk oldukları ile ilgili ileri sürülen ilmi delilleri
değerlendiriniz.
3)

Hunlardan önce Doğu Avrupa’da yaşayan kavimler hakkında bilgi veriniz.

4)

Türklerin Doğu Avrupa’ya gelmeleri ve Kavimler Göçü hakkında bilgi veriniz.

5)

Rua dönemi hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1)

İskit kültürü hakkında bilgi veriniz.

2)

Normanlar hakkında bilgi veriniz.

3)

Gotlar hakkında bilgi veriniz.

4)

Türklerin Doğu Avrupa’ya gelişleri ne şekilde olmuştur?

5)

Türk göçlerinin sebepleri hakkında bilgi veriniz.

6)

Balamir dönemi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümüze ilk olarak İskitlerin tarihleri hakkında bilgi verdiler vererek başladık. İskit
adının en eski Grek kaynaklarında Skudai, Skythai, Pers çivi yazılı metinlerinde Saka-İçkudraÇkudra ve Çin yıllıklarında Sai ve Sai-wang olarak geçtiğini ve İskit adına ilk defa Asur
kaynaklarında Aşguzai şeklinde, imparator Asarhadon (M.Ö 680-668) döneminde rastlandığını
ifade ettik. Grek kaynaklarının Hazar Denizinden Tuna Nehrine kadar uzanan sahada yaşayan
İskitleri, İskit (Skytha) olarak adlandırdıklarını belirterek, İskitlerin menşeleri hakkında ileri
sürülen görüşlerden bahsettik. Bu görüşlerin İranilik, Slavlık ve Ural-Altay Irkı (Turanilik)
nazariyesi olduğunu söyledik. Sonrasında İskitlerin Türk olduklarını ileri sürenlerin öne
sürdükleri kültürel aynilikten mesela İskit dilinin Türk dili ile benzerlikler göstermesi, İskit
dininin Türk diniyle ilgisi: Türklerdeki Gök Tanrı ile Tabiaat kuvvetlerine kutsallık izafe
edilmesi (Yersub)’nin İskitlerde de olması ile Şaman kültürü, kâhinlik ve büyücülüğün
mevcudiyeti, Eski Türk sanatının izlerinin İskitlerde görülmesi. Kurgan kültürü (Türkistan’da
eski mezarlara verilen ad), Türklerdeki Hayvan Üslubu’nün İskitlerin sanat anlayışı ile aynı
olmasından bahsettik ve daha sonra İskitlerin siyasî tarihlerini aktardık; bunları da İskitKimmer İlişkileri, İskit- Urartu İlişkileri, İskit- Asurlu İlişkileri, İskit- Per İlişkileri, İskitSarmat İlişkileri olarak ayrıntılı bir biçimde inceledik. İskitlerin tarih sahnesinden çekilmeleri
ve İskit kültürü hakkında bilgiler vererek İskitlere ait bölümümüzü sonlandırdık.
Bölümümüzde daha sonra Doğu Avrupa’da yaşayan Sarmatlara değinerek, Hunlardan
önce bu bölgede yaşamış olan kavimler hakkında bilgiler verdik. Gotlardan bahsettiğimiz
bölümde MS 180 tarihlerinde Doğu Avrupa’ya yerleştiklerini, bir süre sonra Özi Nehrinin
doğusunda ve batısında olmak üzere ikiye bölündüklerini, nehrin doğusunda kalanlara
Ostrogot, batıda kalanlarına ise Vizigot denildiğini öğrendik. Fin- Ugor kavimlerinin de Kama,
İtil ve Tın nehirlerinden itibaren Fin Körfezi ile Baltık Denizi sahillerine kadar olan bölgede
yaşamakta olduklarına değindik. Slavlar ile ilgili bilgi verdiğimiz bölümlerde ilk Vistül
Nehrinden başlayarak Pripet havzası ve Orta Özi sahasına yerleştiklerinden ve milat sıralarında
“Vened”; milattan sonra özellikle de VI. yüzyılda sadece bazı Slavlara “Ant” denildiğinden
bahsettik. Normanların Beloozero ve Yukarı İtil ile Özi nehri istikâmetinde yayılmaya
başladıklarını ve İtil Nehrini tâkiben aşağı doğru inerek Bulgar ve Hazar ülkelerine ulaştıkları
gibi, Özi boyunca da Karadeniz’e inerek oradaki Slavlar’la temaslar kurduklarını öğrendik.
Bölümümüze Türklerin Doğu Avrupa ve Balkanlara yerleşmeleri hakkında bilgiler
vererek devam ettik. Türklerin IV. yüzyıldan itibaren Türkistan bölgesinden göç etmek
durumunda kaldıklarını ve göçlerin sebeplerinin doğal afetler, nüfus artışı, otlak yetersizliği,
siyâsi anlaşmazlıklar, ağır dış baskılar ve cihan hâkimiyeti düşüncesi ile çok nadirde olsa
çekirge istilası olduğuna değindik. Daha sonra Avrupa Hunlarının menşeinden bahsederek,
Hunların menşei ile ilgili ileri sürülen görüşleri sıraladık. İleri sürülen bütün bu görüşlere
verilen en net cevabın Alman ilim adamı Friedrich Hirth’ten geldiğini ve onun tarihi, arkeolojik,
etnografik, coğrafi, linguistik belgelere dayanarak, Hunların Hiung-nu denilen Asya Hunlarının
devamı ve torunları olduklarını ispatladığını öğrendik. Avrupa Hunlarının batıya göç
etmelerinin Asya Hunlarının Türkistan’da hâkimiyetlerini Miladın ilk yıllarında kaybetmeleri
üzerine gerçekleştiğinden, Hun boyları arasındaki anlaşmazlıkların ve Çin baskılarının bu göçü
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zorunlu hale getirdiğinden bahsettik. Hunların anavatanda bulundukları sırada Karadeniz’in
kuzeyinde uzun süre hâkimiyet kuran İskitler ile çeşitli Sarmat grupları tarafından batıya
itildiklerini ve daha sonra da Hakanlıklerinin yıkılmasının gerçekleştiğini öğrendik. Hunların
IV. asrın ikinci yarısından itibaren Çin ve Roma kaynaklarında kendilerine yeniden yer
bulduklarını, 355-365 yılları arasında bir Sarmat grubu olan Alanları mağlup ederek
krallıklarına son verdiklerini ve Alanların büyük bir kısmının Hunların idaresi altına girdiklerini
söyledik.
Soğdiana’nın ele geçirilmesinden sonra batıya doğru hareket eden Hunların, 370’lerin
kış aylarında Balamir’in idaresinde İtil Nehri’ni geçtiklerinden bahsettik. Bu sırada İtil, Tın ve
Kafkasya arasındaki sahada yaşayan Alanlara saldırdıklarına ve onları hâkimiyetleri altına
aldıklarına değindik. Balamir idaresindeki Hunların idareleri altındaki Alanlar ile birlikte Tın
Nehrini geçerek Ermanarik’in idaresindeki Doğu Gotlarının (Ostrogot) topraklarına
girdiklerini, Hunların gittikçe güçlenerek ve kendilerine 17 kavmin itaat ettiği büyük bir
imparatorluk kurduklarını ve aniden ortaya çıkan bu Hunlara karşı hiçbir varlık gösteremeyen
Ostrogot Kralı Ermanarik’in intihar ettiğini gördük. Bu mağlubiyetten sonra Ostrogotların, iç
işlerinde serbest dış da ise Hunlara bağımlı hale geldiklerini söyledik. Hunların Doğu Roma
İmparatorluğunun içlerine Gotlar ve Alanlar ile birlikte yaptıkları harekât neticesinde Kavimler
Göçü denilen göç hareketinin başladığını ifade ettik.
375-400 yılları arasında Hunların, Doğu Roma İmparatorluğunun Avrupa’daki
topraklarına bir saldırıda bulunmadıklarından, sadece imparatorluktaki gelişmeleri yakından
takip ettiklerinden ve bunu da en iyi şekilde Doğu ve Batı Roma Hakanlıklerinin birbirleri ile
savaştıkları bir sırada ilk saldırılarını yaparak gösterdiklerinden bahsettik. Hunların ünlü
stratejilerine uygun olarak imparatorluğa iki yönden saldırdıklarını Balkanlar, İllyria ve
Trakya’ya kadar ilerleyerek buraları tahrip ettiklerini ve bu hareketlerinin Romalılarda büyük
bir korku uyandırdığını öğrendik. Merkezi Tın Nehri civarında bulunan doğu kanadı tarafından
tertip edilen ve Basık ile Kursık adlı iki bey tarafından idare edilen bir kısım Hunların Kafkasya
üzerinden Anadolu ve Suriye’ye saldırdıklarını, bu Anadolu akını sırasında Hunların bugünkü
Erzurum, Kars, Karasu ile Fırat’ı geçerek Malatya ve Çukurova bölgesine kadar ilerlediklerini,
Urfa ile Antalya’yı kuşatıp, Suriye’yi geçip Kudüs’e vardıklarını Orta Anadolu’ya KayseriAnkara civarına gittikten sonra Azerbaycan-Bakü yolu ile merkezlerine geri döndüklerini
gördük. Son olarak Rua döneminden bahsettiğimiz bölümümüzü Rua’nın ölümü ile
sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
kurmuşlardır.
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Yerli Slavların ücretli askeri birliklere verdikleri isim hangisidir?
Vareg
Vared
Vizigot
Norman
Vyatiç
Gotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğuda olanlarına Ostrogot denir.
Batıda olanlarına Vizigot denir.
Ermanarik doğu Got kralıdır.
Vizigotlar daha teşkilatlı bir yapı ile Kardenizin kuzeyinde Hakanlık
IV. Yüzyılın başında Ostrogotlar siyasî hâkimiyet kurmuşlardır.
Tarihte ilk defa İskit adına hangi kaynaklarda rastlamaktayız?
Sümer
Hitit
Babil
Lidya
Asur

4)
Hangisi İskitlerin Türk olduklarını iddia eden tarihçilerin ortaya
koydukları delillerden değildir?
a)
Herodot ve Strabon’un da belirttiği gibi, İskitlerle Türklerin anayurdunun aynı
olması.
b)
İskit kabile isimlerinin Türkçe olması, Saka kelimesinin Sak (Sağ!)
kelimesinden türemiş olabileceği ve yan manasına geldiği ifade edilir.
c)
İskit dilinin Türk dili ile benzerlikler göstermesi.
d)
İskit dininin Türk diniyle ilgisi: Türklerdeki Gök Tanrı ile Yer Tanrısı
(Yersub)’nın İskitlerde de olması.
e)
Türklerdeki hayvan uslubunun Türklere özgü bir sanat olarak kalması
5)
Doğuda Çin seddinden başlayarak batıda Tuna Nehrine kadar uzanan
yaklaşık 7000 km² lik bir coğrafya’da, 1000 yıla yakın varlıklarını hissettiren aynı
zamanda adı bilinen ilk atlı göçebe kavim olan boy hangisidir?
a)
Sarmatlar
b)
Hazarlar
c)
Hunlar
d)
İskitler
e)
Persler
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6)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?
Doğal afetler
Cihan hâkimiyeti düşüncesi
Nüfus yetersizliği
Otlak yetersizliği
Ağır dış baskılar

7) Hangisi Hunların menşei ile ilgili görüşlerden biri değildir?
a)
Moğoldurlar
b)
Türk-moğo karışımıdırlar.
c)
Fin-Ogurdurlar
d)
Slavdırlar
e)
Germen-Türk karışımıdırlar
8)
Hangisi Karadeniz kuzeyinden Doğu Avrupa’ya göç eden Türk boyları
arasında değildir?
a)
Hunlar
b)
Sabarlar
c)
Ogur boyları
d)
Bulgarlar
e)
Türgişler
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Doğu Roma’dan Hunlara 412 yılında gelen elçi aşağıdakilerden hangisidir?
Maniakh
Priskos
Olympiodoros
Nikephoros
Agathias

10) Hunların 422’li yıllarda tam bir Hakanlık olmaya başladıkları
teşkilatlandıkları dönem hangi hakan döneminde denk gelmektedir?
a)
Rua
b)
Attila
c)
Balamir
d)
Uldız
e)
Dengizik

ve

Cevaplar: 1)a 2)d 3)e 4)e 5)d 6)c 7)e 8)e 9)c 10)a
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2. HUN HAKANLIĞI’NIN YÜKSELİŞİ, BLEDA VE ATTİLA
DÖNEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Hun Hakanlığı’nın Yükselişi, Bleda ve Attila Dönemleri
2.1. Avrupa Hun Hakanlığı’nın Yükselişi
2.1.1. Bleda ve Attila Dönemi
2.1.2. I. Balkan Seferi
2.1.3. II. Balkan Seferi
2.1.4. Attila’dan Sonra Avrupa Hunları
2.2. Avrupa Hunlarının Kültürel Hayatı
2.2.1. Hun Hakanlık Teşkilatı
2.2.2. Avrupa Hunlarında Gündelik Hayat
2.2.3. Hunlara Ait Arkeolojik Malzemeler
2.2.4. Destan ve Efsanelerde Hunlar ve Attila
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Attila’nın I. Balkan seferi hakkında bilgi veriniz.

2)

Attila’nın II. Balkan seferi hakkında bilgi veriniz.

3)

Attila’dan sonra Avrupa Hunları’nın politikası ne şekilde olmuştur?

4)
veriniz.

Avrupa Hunlarının kültür malzemelerinden arkeolojik buluntular hakkında bilgi

5)

Avrupa Hunlarının Hakanlık teşkilatı hakkında bilgi veriniz.

6)

Attila’nın destan ve efsanelerdeki yerini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bleda ve Attila Dönemi

Avrupa Hunlarının en parlak
devri olan Bleda ve Attila
dönemini ayrıntılı bir
biçimde incelemek

Avrupa Hun Hakanlığı ile
ilgili eserler okuyarak

Bleda ve Attila Dönemi

Attila’dan sonra Avrupa
Hunları hakkında bilgi
sahibi olmak

Attila ile ilgili eserler
okuyarak

Avrupa Hunlarının Kültürel
Hayatı

Avrupa Hunlarının siyasî
teşekküllleri boyunca ortaya
koydukları kültürel miras
hakkında bilgi sahibi olmak

İslâm Öncesi Türklerdeki
kültür hayatı ile ilgili eserler
okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Bleda



Attila



Avrupa Hunları



Balkan Seferi



Doğu Avrupa



Avrupa Hunları



Kültür



Arkeoloji



Destan ve efsane
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Giriş
İkinci haftamızda Avrupa Hun tarihinin en parlak devrinin yaşandığı Attila ve kardeşi
Bleda hakkında bilgi verilecek, Attila’dan sonra Avrupa Hunlarının iç ve dış politikaları
incelenecektir. Daha sonra Doğu Avrupa Türk tarihinin en muhteşem Hakanlıklerinden birini
kuran Hun Türklerinden günümüze kadar ulaşan arkeoljik bakiyelerin nerelerde
bulunduğundan ve bunların nasıl malzemeler olduklarından bahsedilerek, kültürel hayatları
üzerinde durulacaktır. Ayrıca Attila’nın destan ve efsanelerde ne şekilde algılanıdığından da
bahsedilecekir.
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2.1. Avrupa Hun Hakanlığı’nın Yükselişi
2.1.1. Bleda ve Attila Dönemi
Rua’nın son zamanlarında görüldüğü üzere 10 yıla yakın bir süre iyi ve sakin bir şekilde
devam eden Doğu Roma-Hun İlişkileri bozulmaya başlamıştır. Rua’nın barış görüşmeleri
yapmaya hazırlandığı bir sırada ölmesi üzerine, Hun yönetimini Bleda ve Attila
üstlenmişlerdir. Türk Hakanlık teşkilatında daima büyük kardeşin tahta çıkması kesin olmayıp,
veliahtlar arasında en liyakatlisinin başa geçmesi geleneği var olmasına rağmen Bleda Hun
hükümdarı olmuş ancak üstün kabiliyetlerinden dolayı bütün işleri Attila yürütmüştür.
Rua zamanında başlayan Doğu Roma ile barış görüşmeleri, onun ölümü üzerine Attila
tarafından yürütülmüştür. Attila hemen yola çıkarak İllyria (Arnvutluk ve Dalmaça)’da,
Morava ile Tuna’nın birleştiği yerde, Tuna’nın diğer kıyısına kurulmuş olan Constantia
surlarının karşısında kurulmuş olan Margus (Bugünkü Orasje-dobruja) şehrinde, bütün halkın
gözleri önünde at üzerinden inmeden, isteklerini elçi Plinthas başkanlığındaki Doğu Roma
heyetine barış şartları olarak kabul ettirmiştir. Görüşmenin at sırtında yapılmasını isteyen Attila
ve Bleda’ya karşı Roma elçileri de altta kalmamak için bu teklifi kabul etmişlerdir. Priskos’un
yazdıklarına göre; at sırtında uzun süre oturmamış ve hiç müzakere yapmamış olan Roma
elçilerinin zor halleri, Attila ve Bleda için eğlence ve alay konusu olmuştur.
Tarihe Margus Barışı olarak geçen bu antlaşmanın maddeleri şunlardır
a)
Esir edilmiş Romalılar ile daha önce Roma’ya kaçmış olan birçokları ile birlikte,
Hunlardan kaçacaklar Roma sınırlarına da kabul edilmeyeceklerdir
b)
Romalı mülteciler ve esir alınmış olanların her biri 8 altın kurtarma ücreti
ödeyecek, ancak bu fidyeyi ödedikten sonra geri dönebileceklerdir.
c)
Romalılar,
yapmayacaklardır.

Hunların

hâkimiyeti

altında

olan

kabilelerle

d)

Ticaret yapmak için eşit şart içerisinde bir araya gelinecek

e)

Romalılar ve Hunlar güven içerisinde olacaklar

f)

Yapılan anlaşma devamlı olacak ve bu antlaşmaya riayet edilecek.

ortaklık

g)
Romalılar tarafından Hun hükümdarına daha önce 300 altın libre vergi yerine
700 altın libre ödenecek.
Antlaşma atalardan kalan bir yemin ve dini merasim ile pekiştirilmiştir. Her iki tarafta
antlaşmaya sadık kalmışlardır. Bu yüzden de Roma kaynakları belli bir süreHunlardan
bahsetmemişlerdir. Bu sırada Attila genişleme siyasetine Güney Rusya’da yaşayan ve Hun
soyundan gelen Sorogusları mağlup ederek başlamıştır. Yine Agaçeriler’de Hun hâkimiyetini
tanımışlardır. Rus bozkırlarında ormanlık bölgeye yerleşmiş olan Slav ve Fin menşeili
kabilelerde Hunlara teslim olmuşlardır. Hunlar sınırlarını Tın Nehrinin doğusuna kadar
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genişletmişlerdir. Attila, Sasaniler üzerine yapacağı bir sefer için de bu bölgeyi kullanmayı
düşünmüştür. Soğdiana bölgesi Avrupa Hunları ile Çin İmparatorluğu arasında bir köprü
vazifesi görmüştür.
Attila, Rua döneminde Batı Roma’ya karşı izlenen politikayı devam ettirmiştir. 434-435
yıllarında Aetius, Roma’da bulunan Hun elçilerine bugünkü Macaristan sınırlarında bulunan
Tuna ötesindeki bölgeleri bırakmıştır. Ayrıca oğlu Carpilio’yu da verilen sözlerden
dönülmesine engel olmak için Hun sarayına esir olarak göndermiştir. Aeitus, Attila ile gayet iyi
ilişkiler kurmuş ve bu sırada Galya bölgesini yabancı kavimlerden temizlemeye çalışmıştır.
435’de Ren Nehrini geçerek Roma İmparatorluğu topraklarına girmeyi ve Burgud beyi olmayı
başaramayınca tekrar Hunların yanına dönmüştür. Hunların yardımlarını alarak, Burgudların
kralları da dâhil olmak üzere hepsini katletmiştir. Yardıma gelen Hun yardımcı kuvvetlerinin
başında Attila’nın amcası Oktar bulunuyordu. Bu müthiş mücadele Germen kavimlerinin
hafızlarında silinmeyecek izler bırakmış ve bu savaşı konu alan pek çok destan meydana
getirilmiştir.
Hunlar, Galya bölgesinin yardımcı askeri komutanı olan Litorius’a da Vizigotlar ile
438-39 yılları arasında yaptığı mücadelede yardımcı kuvvet olarak yardım etmişlerdir. 439
yılında Hunlar geri dönünce Gal-Roma ordusu dağılmış, Vizigorlar da bu zor durumdan
kurtulmuşlardır.
Aetius, Batı Roma İmparatorluğu içerisinde Hunların sayesinde tutunabilmiştir. Onu
devirmek için harekete geçen Augusta, eski düşmanları Vizigotlar ile anlaşma yapmakla
kalmamış, Afrika’daki kuvvetlerini de geri çekmiştir. Bunun üzerine Vandallar, Afrika’ya
hâkim olmuşlardır. 439 yılında Kartaca düştükten sonra Doğu ve Batı Roma birleşik orduları
Vandalları yenememiştir. Augusta’nın birlikleri ise Hunlar karşında yok olmaktan
kurtulamamışlardır. Aetius, ise Hunlara sağladıkları desteğe karşılık Tuna bölgesini terk ederek
441 yılında Roma’ya geri dönmüştür. Hunlar böylece nerede ise Roma ile sınır komşusu
olmuşlardır. 425’den beri Hunların askeri gücüne bağlı olan Batı Roma politikası sayesinde
Hunlar, para, yer, ganimet ve tecrübe kazanmışlardır.
Rua’dan sonra Hun Hakanlığı’nın yönetimini üstelenen Muncuk’un oğlu Bleda, 10
yıllık hükümdarlığı boyunca kendisine kaynaklarda çok fazla yer bulamamıştır. Onun Rua’nın
ordusunda Tisa’da kaldığı ve hükümdarlık döneminde de büyük bir ihtimalle bu ordunun
yeniden yapılanması ile uğraştığı düşünülmektedir. Attila’nın ordusu ise bugünkü BükreşPloieşti arasındaki bölgede bulunuyordu. Bleda zevk ve sefaya düşkün bir insandı Attila ise
eğitim ve şahsiyeti ile sivrilerek, kendisine hem ordu hem de halk nazarında iyi bir yer
edinmişti. O yüzden de Bleda’nın ölümüne kadar bütün işleri yürütmüş, sonra da mutlak hâkim
olmuştur. Bazı tarihçiler Bleda’nın Attila tarafından öldürüldüğünü ileri sürmüşlerdir. Eğer
Attila gibi bir şahsiyet ağabeyini öldürmek istese 10 yıl bekler mi idi?
Margus Barışından sonra birçok kavmi itaat altına aldıktan sonra Hunlar sınırlarını
Alpler’e, Ren ve Vistül nehrine kadar uzatmışlar, Burgudlar’ı yok etmişlerler ve Pannonia
Prima istila edilmiştir. Böylece Hun boy birliği bir Hakanlık hâline gelmiştir.
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Attila döneminde, Uldız döneminde başlayan, her fırsattan yararlanılarak Doğu
Roma’nın baskı altında tutulması ve sonuçta kesin olarak Hun hâkimiyetine alınması
politikasına devam edilmiştir. Ayrıca Attila’nın bir dünya Hakanlığı kurmak ve bütün dünyanın
hâkimi olma idealini hayata geçirmesinin yollarından biri de Doğu Roma’yı hâkimiyet altına
almak olmuştur. Attila yerini ve arkasını iyice sağlamlaştırdıktan sonra 440’lar da tekrar
kendisini göstermiş ve bu gösterişte Doğu Roma’nın içinde bulunduğu zor şartlar etkili
olmuştur. Şöyle ki 439 yılında Vandallar, Kartaca’yı, Afrika’nın birçok bölgesini ele geçirerek
oradaki Roma ordusunu yağmalamışlardır. Bunun üzerine Doğu ve Batı Roma orduları birlikte
400 yılının ilkbaharında Vandal saldırısına uğrayan Sicilya’yı korumak üzere harekete
geçmiştir. Bunu haber alan Sasaniler de Ermenilere saldırmışlardır. Sasani karşısında Doğu
Roma elindeki bütün askerleri harekete geçirmiştir. Gelişmelerden haberdar olan Attila,
durumdan istifade ederek harekete geçmiş ve Tuna’da bulunan en son Doğu Roma mevzisi
Casta Costantia’ya saldırmıştır. Bir Pazar yeri olan burada Romalılara hücum etmiş ve birçok
kişiyi esir almıştır. Bunun üzerine Romalılar hemen Hunlara elçiler göndererek, bu saldırının
yaptıkları antlaşmalara aykırı olduğunu iddia ederek Hunlarla müzakerelere başlanmasını
istemişlerdir. Attila büyük bir siyasetçi olarak, gelen elçilere Margus Piskoposunun Hun
sınırlarına girerek Hunlarca çok kutsal olan mezarları soyduğunu ve bu yüzden cezalandırılması
gerektiğini söylemiş ve piskoposu kaçaklar ile birlikte Margus Antlaşmasına uygun bir şekilde
iade etmedikleri takdirde savaş ilan edeceğini bildirmiştir. Ayrıca kaçakların sayılarının da çok
fazla olduğunu söylemiştir. Romalılar söylenenleri inkâr etmişler, Hunlarda görüşlerinde ısrarcı
olmuşlardır. Bu yüzden bir anlaşma olmamış ve savaş çıkmıştır. 440 sonlarında harekete geçen
Hun orduları Tuna’yı geçerek çevredeki birçok yeri tahrip ettikten sonra bugünkü Kostolaç’ı
ele geçirmiştir. Doğu Romalı pek çok kişi bir kişi yüzünden Hakanlığın savaş tehlikesi ile karşı
karşıya kalmasının doğru olmadığını söyleyerek piskoposun geri verilmesini istemişlerdir.
Bunun üzerine piskopos geri verilmesinden korkarak gizlice Hunların yanına kaçmıştır. Eğer
Attila kendisine iyi davranırsa Margus Şehrini teslim edeceğine söz vermiştir. Sözünde durması
karşılığında Hunlar her türlü yardımı yapmayı vaad etmişlerdir. Anlaşma sağlanınca piskopos
pek çok Hun ile beraber Roma’ya geri dönmüş ve Tuna’nın kıyısında onları pusuya yatırmıştır.
Geceleyin uygun bir anda işaret vererek, Hunların harekete geçmelerini sağlayarak şehri teslim
etmiştir. Bu hareket Hunlara Trakya ve İstanbul’un yolunu açmıştır.

2.1.2. I. Balkan Seferi
Doğu Romanın içinde bulunduğu güç durumdan istifade eden Attila, hareketine devam
ederek 441 yılında Balkanlara kadar ilerlemiştir. Tuna Nehrinin güneyinden batı yönüne doğru
saldırılarına devam etmiştir. Hareketini İllyria bölgesine kadar genişleterek Singidumun
(Belgrad)’u kuşatarak almış ve halkını esir etmiştir. Daha sonra Sirmium, Niş’i alarak
Trakya’ya doğru ilerlemiştir. Bu ilerleyiş Hunlarla çok iyi münasebet kuran Aetius’un araya
girmesi ile durmuştur. Aetius, Margus Barışı gereğince Doğu Romalıların bütün şartları yerine
getireceklerine, ödenmeyen vergileri ödeyeceklerine ve bütün kaçakları iade edeceklerine dair
garanti vermiştir. Bunun garantisi olarak da oğlu Carpilio’yu Hun sarayına esir olarak
göndermiştir. Bu arada bölgedeki birçok stratejik kale Hunların eline geçmiş ve Balkanlarda
Hunlara ciddi anlamda karşı koyacak bir güç kalmamıştır.
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2.1.3. II. Balkan Seferi
447 yılına doğru Attila’nın Doğu Roma üzerine uyguladığı siyaset gittikçe sertleşmiştir.
Doğu Roma bu yıllarda içinde bulunduğu bir yandan mali kriz ile uğraşırken, diğer yandan 446
yılında ortaya çıkan salgın hastalık ve 447’deki büyük İstanbul depreminin açtığı yaraları
sarmaya çalışarak geçirmiştir. Attila, II. Theodosios zamanında Romalılardan daha önce
ödenmeyen borçların karşılığı olarak zorla vergi toplamıştır. Gönderdiği elçilerine kendisine
Roma’dan elçilik heyetinin gelmesi, kaçakların iade edilmesi ve vergiler konusunda yazdığı
mektupları iletmelerini ve geri dönerlerken Romalı elçilerinde yanlarında olmasını istemiştir.
Eğer bunlar gönderilmez ise Roma’ya savaş açacağını söylemiştir. İmparator, Attila’nın
mektubunu okuyunca kendilerinde bulunan kaçakları iade etmeyeceğini, ancak hemen bir
elçilik heyeti göndereceğini söylemiştir. II. Theodosios, Attila’nın asıl isteklerini geri çevirince
Attila ordusu ile Tuna’yı geçip, kuvvetlerine Ostrogod ve Gepid kuvvetlerini de katarak,
Bulgaristan’a girmiş ve burada Vidin Çayında Roma ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Bundan sonra ordusunu ikiye ayırmış, bir kolunu Niğbolu civarındaki Osem kalesini kuşatmak
üzere gönderirken, bir kolu da Tuna boyundaki yerleri almak üzere sevk etmiştir. Kendisi ise
Sofya, Filibe ve Edirne’yi kuşatmıştır. Kuvvetlerinin bir kısmını Edirne’de bırakarak İstanbul’a
doğru harekete geçmiştir.
Hun tehlikesi başkent İstanbul’u tehdit eder hale gelmiş ve Doğu Roma’da tam bir
ümitsizlik hâkim olmuştur. İmparatorluğun Doğu Ordusu komutanı Anatolius vasıtası ile
Büyükçekmece’de ordugâhlarını kuran Hunlar ve Romalılar arasında barış görüşmeleri
yapılmış ve 447’de imzalanan ve tarihe “Anatolius Barışı” olarak geçen antlaşma
imzalanmıştır. Antlaşmanın maddeleri şunlardır.
1)

Kaçaklar derhal Hunlara iade edilecek

2)

Geçmiş vergiler karşılığında 6000 libre altın Hunlara ödenecek

3)

Hunlara ödenen senelik vergi 2100 altına çıkarılacak

4)
Parasını ödemeyen Romalıların ülkesine kaçmış olan her Romalı esir başına 12
altın ceza ödenecek ve bu ödenmediği takdirde esir sahibine iade edilecek
5)

Romalılar, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecek.

Doğu Roma’yı bu kadar ağır şartları kabule zorlayan kuşkusuz ki Hun ve özellikle de
Attilla’ya karşı duydukları korkudur.
Attila barış antlaşmasını yaptıktan sonra geri dönerken Tuna Nehri boyunda bulanan
Asemus şehrindeki Hun esirlerinin serbest bırakılmasını ve onlar tarafından Hun ülkesine kaçan
ve Bizans’a teslim edilen Romalılar için fidye ödenmesini istemiştir. Ayrıca barış antlaşmasını
onaylamayacağını belirtmiştir. Asemusluların elinde Hun esirleri bulunmasının sebebi ise
İstanbul’dan Hunlara gönderilen vergi ve kaçaklara saldırmaları ve bu saldırılar sonucu da
Hunlardan bazılarının ölmeleri ile gerek Hun gerekse Romalı firarileri serbest bırakmalardır.
Attila’nın bu isteklerine elçi Anatolius ile Trakya Garnizonu Komutanı Theodulus,
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Asemuslulara mektup yazarak kendi yanlarına kaçmış olan Romalı esirleri geri vermelerini
yoksa her bir esir için 12 altın ödemelerini ve Hun kaçaklarını serbest bırakmalarını talep
etmişlerdir.
Bizans bakımından en ağır şart yıllık vergi olmuştur. Her yıl bu kadar altın tedarik etmek
Bizans devletinin gücünü oldukça fazla aşmak demekti. Bu duruma hem şaşıran hem de çok
kızan Theodosios, saray ileri gelenlerinin tavsiyesi ile bir kurtuluş yolu bulmuştur ki o da bir
suikast ile Attila’yı ortadan kaldırmak olmuştur. Başında Edekon ve Orestes’in bulunduğu Hun
elçilik heyeti ile birlikte Bizans başkentinden Attila’nın Hakanlık merkezine doğru yola çıkan
ünlü hukuk âlimi Maximinos başkanlığındaki heyette seyahat notları ile başta Attila ve dönemi
olmak üzere V. asır Doğu Avrupa Türk tarihi ile Hunları ayrıntılı bir şekilde öğrenmemize
yardım eden Priskos’da bulunuyordu. Suikasti gerçekleştirmekle görevli Bigila’nın da katıldığı
heyet 448 yılında Hun başkentine gelmiş ve durumdan Edekon vasıtası ile Attila haberdar
olmuştur. Yaptığı sorgulamada, Bigila’ya maksadını itiraf ettirmiştir. Bizans elçilerinin hiç
birine dokunmamış ancak imparatora yazdığı şu mektubunda ona şöyle seslenmiştir:
“Theodosios, Attila gibi asil bir babanın oğludur. Attila babası Muncuk’tan aldığı asaleti
muhafaza etmiş ancak Theodosios, Attila’nın haraçgüzarı olmakla köle durumuna
düşmüştür. Theodosios kölelik haysiyetini de koruyamamıştır çünkü efendisi olan
Attila’nın canına kıymak istemiştir”.
I.ve II. Balkan seferi neticesinde Tuna boyundaki Doğu Roma savunma mekanizması
çökmüş ve Hunlara engel olacak herhangi bir engel kalmamıştır. Yine Doğu Roma ağır bir
vergiye bağlanmış ve Hunların istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda bırakılmıştır.
Attila, Doğu Roma’yı hâkimiyeti altına aldığında, Batı Roma siyasetinde değişiklikler
yaparken, ülkesinde de güçlü bir Hakanlık yapısının oluşması için büyük bir gayret sarf etmiş
ve Hakanlığın en tepesinden en alt kademesine kadar tam bir itaat sağladığı gibi gerek Hun
gerekse diğer kavimlerden başarılı olanları Hakanlığın hizmetine almıştır. Bu alınanlar arasında
Skir asıllı Edekon, Gepid Kralı Ardarik ile Savalı Orestes başta gelmektedir. Attila hem savaş
hem da barış zamanlarında her ikisinin hizmetinden istifade etmiştir. Edekon Attila’nın saray
muhafızlarının komutanı iken, Ardarik özellikle savaş sırasında Attila’ya yardımcı olmak üzere
savaşlara askerleri ile beraber katılan Gepid Kralıdır.
Attila’nın başkentinin neresi olduğu henüz tam olarak net değildir. Birçok tarihçi
sarayının, Rua zamanında ordularının bulunduğu Tisa çevresindeki aynı yerde olduğunu
bazıları ise yerin tespitinin mümkün olmadığını düşünmektedirler. Attila’nın başkentinin
yanında daha başka yerlerde saray ve evleri vardı ki bunlardan biri Erdel ve Maros Nehri
vadisinde idi.
Attila Doğu Roma’yı hâkimiyet altına aldıktan sonra ideali gereği sıra ile Batı Roma ve
Sasanileri de hâkimiyeti altına almak için çalışmalara başlamıştır. Bunun gerçekleşeceğine dair
olan inancı ise kendisine Savaş Tanrısı Ares’in kılıcına sahip olması vermiştir.
Attila hükümdarlığının ilk iki yılında ne Batı ne de Doğu Roma’ya karşı bir harekete
geçmemiştir. Bleda’nın ölümünden sonra Batı Roma Attila’ya elçiler göndererek aralarındaki
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barışın devam etmesini istemişlerdir. Attila’da Sava kıyısındaki Pannonia topraklarının Hunlara
bırakılması karşılığında buna razı olmuştur. Attila’ya aynı zamanda “Magister Militium”
unvanı tevcih edilmiştir. Bu unvan aynı zamanda yıllık düzenli bir gelir anlamına gelmiş ve
aslında Batı Romanın verdiği haracı temsil etmiştir.
Attila, Doğu Romanın hâkimiyetini sağladıktan sonra Batı Roma üzerine yapacağı
sefere hazırlanırken, diğer yandan diplomatik girişimlerde de bulunmuştur. Batı Roma
imparatoru III. Valentinianus’un kızkardeşi Honoria, imparator tarafından tahta ortak
olunmaması için bekâr kalmaya zorlanmıştır. 449 yılında sarayda yaşanan bir skandaldan sonra
İstanbul’a gönderilmiş ve sarayda göz hapsinde tutulmuştur. Aşağılanan Honoria 450
başlarında gizlice Attila’dan yardım istemiş ve ona altından bir nişan yüzüğü göndermiştir.
Teklifini siyasi olarak kabul eden Attila, Valentinianus’dan nişanlısının hissesine düşen Galya
bölgesini başlık olarak vermesini istemiştir. Attila karşısında zor durumda bulunan kuzeni II.
Theodoesios’un da bu talepleri desteklemesinden korkarak, kızkardeşini 450 yılının
ilkbaharında Roma’ya geri çağırmış, ardından göstermelik bir evlilik ile evlendirmiştir. Bunun
üzerine savaş tehdidinde bulunan Attila Batı Roma İmparatorluğunun yarı hükümdarı gibi
davranmıştır. Ordusunu harekete geçirirken, hedef şaşırtmak ve Batı Roma’yı iyice hazırlıksız
yakalamak gayesi ile niyetinin Hun ülkesinin kuzeyinde oturan Germenlerin isyanlarını
bastırmak olduğunu söylemiştir. Bu arada Batı Roma imparatoruna da haber göndermiş ve
Romalıların dostu olduğunu, ordusu ile ihtiyaç duydukları anda yardım edebileceğini
bildirmiştir. Romanın şüphesinin bertaraf etmek için Franklardaki taht kavgalarını bahane edip,
Frank Kralının büyük oğluna yardım için harekete geçtiğini söylemiştir. Aslında Attila’nın asıl
amacı Germenler ve Vizigotlar ile ittifak yapmak olmuştur. Bu sırada Doğu Roma imparatoru
II. Theodosios attan düşerek ölmüş ve yerine Markianos (450-57) geçmiştir.
Attila’nın zengin ve verimli topraklara sahip Galya’ya hâkim olma planının
oluşmasında 448 yılında Attila’nın sarayına kaçan Galya’daki çiftçi ayaklanmasının lideri
Eudoxius’un tesirinin oldukça fazla olduğu düşünülmektedir. 451 Başlarında Attila Hun ve
müttefiklerinden oluşan kalabalık bir ordu ile Galya’ya doğru hareket etmiştir. Yola çıkmadan
önce de hem Doğu hem de Batı imparatorlarına elçiler göndererek “hem benim hâkimim hem
de senin hâkimin olan Attila, hiç vakit kaybetmeden bir saray yaptırmanı ve oraya
kendisini kabul etmeni emir buyurdu” mesajını iletmiştir. Böylece daha başlangıçta korku
salarak psikolojik bir üstünlük elde etmiştir. Esasını Hunların oluşturduğu orduda diğer en
büyük ağırlığı Germenler oluşturmuştur. Bunun dışında Gepidler, Ostrogotlar, Rugi, Skir,
Quad, Alaman, Herul, Burgund ve Franlar da Hun ordusunun diğer kısmını oluşturmuşlardır.
Attila ordusunu ikiye ayırmıştır. Bir kısmı Tuna’nın sağ tarafındaki Roma kalelerinin ele
geçirilmesi ile görevlendirilmiş, diğeri ise Tuna’nın sağ sahillerinde ilerleyerek yolları
üzerindeki kavimleri itaat altına almakla sorumlu tutmuştur. Sonunda her iki kısım Ren
Nehrinde birleşmişlerdir. Bu sırada az sayıdaki bir Hun atlı birliğini Sasanilere karşı ayaklanan
Ermenileri desteklemek üzere göndermiştir. Bu Hun atlıları Kafkas geçidindeki Sasani
barikatlarını yaramamışlar ve 26 Mayıs 452’de Avair bölgesindeki savaşta Ermenilerin üstün
gelmesini önleyememişlerdir.
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Galya’ya doğru harekete geçen Attila, Ren Nehrini geçerek, Galya’nın
kuzeydoğusundaki şehirleri teker teker ele geçirmeye başlamıştır. Bu arada Galya’da
Romalılara yardım için bulunduğunu, gayesinin hâkimiyeti altından kaçan Vizigorları tedip
etmek olduğunu açıklamıştır. Muazzam Hun ordusu karşısında şehirler bir bir teslim
olmuşlardır. Bazı Frank ve Burgud grupları mukavemet etmek istemişlerse de Hun ordusu
tarafından mağlup ve perişan edilmişlerdir. İlerlemesine devam eden Attila, Metz ile Reims’i
elde ettikten sonra Orleans şehrine gelmiş, şehir halkı korkudan şehri terk etmiştir. Alanların
kralı olan şehrin sahibi Sangiban Hunlara katılarak şehri teslim etmeye karar vermiştir. Bu
sırada Aetius, Galya bölgesi barbarlarından oluşan Roma ordusu ile Galya’ya gelmiştir. İlk önce
ortak düşmana karşı Vizigot Kralı I. Theodorik’in yardımını sağlamıştır. Vizigot Kralı, Attila
ile beraber hareket eden Alan, Burgund, Frank, Sarmat, Saksonlar gibi Galya ordusunun büyük
bir bölümü ile karşı karşıya gelmiştir. Attila ise savaş için en uygun yeri aramak ve rakiplerini
oraya çekmek için geri çekilmiştir. Burada ordusunun moralini arttırmak gayesi ile askerlerine
hitaben cesaretlendirici ve hırslandırıcısı çok güzel bir konuşma yapmıştır. Ayrıca askerlerinin
yakınlarda bulup yanına getirdiği kâhinden, bu savaştan kimin galip çıkacağını sormuştur. Yine
koyun kestirerek kürek kemiği ateşte yakılmış, kemiğin ateşte kaldığı şekli ile savaşın neticesi
öğrenilmeye çalışılmıştır. Çıkan falda düşman komutanı ölecek, Hunlarda yenileceklerdir. İki
ordu Maurica bölgesini çeviren antik şehir Trecas’dan yaklaşık 5 Roma mili uzakta bulunan
düzlükte karşılaşmışlardır. Savaşın tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber haziran ayının son
günlerinde olma ihtimali yüksektir. Savaş akşama kadar olanca dehşeti ile devam etmiş hava
karardığında her iki taraftan zaferi kaynakların ifadesi ile kimin göğüslediği belli olmamıştır.
Attila geri dönmek üzere yola çıkmıştır. Vizigotlar ölen krallarının cesedini yanlarına alarak
yurtlarına dönerlerken diğer müttefiklerde dağılmışlardır. Aetius, kendi askerleri ile bir süre
karargâhında beklemiş daha sonra Attila’yı takip etmek istemiştir. Ülkesine geri dönen Attila,
Doğu Roma tarafından kendisine gönderilen elçileri kabul etmemiş, vergilerin ödenmesini
isteyerek onları yeni bir savaşla tehdit etmiştir.
Bu savaşa katılanların sayısı, verilen kayıplar ve savaşın neticesi hakkında oldukça
değişik ve kesin olmayan görüşler ortaya atılmıştır. Genellikle Roma ve kilise kaynakları
Attila’nın yenildiğini yazmışlardır ancak bu kadar ağır bir yenilgi yaşayan Attila nasıl oluyor
da yine bir yıl sonra güçlü bir ordu ile Roma önlerinde görünebilmiştir. Ayrıca her girdiği
savaştan başarı ile çıkan Attila eğer mağlup olmuş olsa idi hemen savaş meydanını terk etmez
savaşa devam ederdi. Kaldı ki kendisinden daha az sayıdaki Roma ordusunu yenememesi de
düşündürücüdür.
Attila 452 yılının ilkbaharının sonlarında ordusu ile Pannonia’dan hareket ederek,
Aetius’un çok da fazla savunma tedbirleri almadığı Juli Alplerinin dar boğazını geçerek surlarla
çevrili Aquileia şehrinin önlerine kadar kolay bir şekilde gelmiştir. Bu sırada Aetius dâhili
karışıklıklar ve saray entrikaları sebebi ile Attila’nın ilerlemesine karşı herhangi bir tedbir
alamamıştır. Attila’nın geldiği Aquileia şehri imparatorluğun doğu sınırlarını müdafaa eden
surlarla çevrili bir şehir idi. Bu yüzden de çok iyi tahkim edilmiştir. Burayı koruyan askerler
Got asıllı İdiler ve şehri üç ay boyunca Hun saldırılarına karşı güçlü bir şekilde savunmuşlardı.
Çevreyi ele geçiren Hunlar arasında erzak darlığı nedeni ile huzursuzluk baş göstermiş, ancak
Attila stratejik açıdan son derece önemli olan bu yeri almadan ileri harekâtına devam etmek
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istememiştir. Askerlerinin morallerini yerine getirmek üzere bir leyleğin yavruları ile birlikte
şehri terk etmelerini çok iyi kullanarak bir konuşma yapmış ve semeresini de şehri müthiş bir
mücadelenin sonunda almakla elde etmiştir. Şehir düştükten sonra Attila İtalya’ya girmiş pek
çok şehri ele geçirmiştir. Kendisine teslim olmak istemeyen şehirleri ateşe vermiş bu da pek
çok şehrin kendiliğinden teslim olmasına sebep olmuştur. Hunların bu şekilde ilerlemeleri
imparator Valentinianus’un saraydan kaçmasına sebep olmuş, İtalya tam bir korku ve dehşeti
yaşamıştır. Aetius bu durum karşısında Doğu Roma’dan yardım istemiş ama yardımın
gelmesinin çok uzun zaman alacağını hissetmiştir.
İmparator Valentinianus Roma hükümetini toplayarak bir çözüm yolu bulmaya çalışmış
ve sonunda Roma valisi ile Papa I.Leo’yu Attila’ya elçi olarak göndermiştir. Elçilik Po ve
Mincio ırmaklarının birleştiği yerde bulunan Attila ile görüşmüş, ateşkes istemiş ve istediğini
de almıştır. Papa Attila’nın ayağına gitmeden önce özel merasimlerde giyilen papalık elbisesini
giymiş ve huzuruna o şekilde çıkmıştır. Attila papaya gayet nazik davranmıştır ancak her ikisi
arasında geçen konuşma hakkında kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Bilinen ne
konuşmuş olurlarsa olsunlar Romalıların bağışlanmak için yalvardıklarıdır. Yanlarında
getirdikleri esirleri Hunlara teslim etmişler, Attila’nın hâkimiyetinin bir göstergesi olarak da
çok fazla miktarda altın vermişlerdir. Bunun üzerine Attila artık İtalya’yı hâkimiyeti altına
aldığına inanarak Tuna Nehri gerisine dönmüştür. Aquilaea’nın kuşatması sırasında ordusu
epey kayıp vermiş ve gömülmeyen ölüler yüzünden Kuzey İtalya’nın yaz sıcağından salgın
hastalıklar baş göstermiştir. Bu da geri dönüşünü geciktirmiştir. Geri dönerken de Doğu Roma
ordusu ile karşılaşmamak için güzergâhını değiştirmiştir.
Doğu Roma ordusu, Attila’nın Kuzey İtalya’da bulunduğu sırada Tuna’yı geçerek Hun
sınır birliklerine saldırmıştır. Bu orduya Aetius’da yardımcı kuvvetler göndermiştir. Bu yüzden
merkezine dönen Attila, imparator Theodosios zamanından kalma vergi paralarının derhal
ödenmesini istemiş ve Doğu Roma’yı savaş ile tehdit etmiştir. Ayrıca Roma önlerinde
bulunduğu sırada isyan edilmesini isteyen Kafkasya Alanları üzerine de bir ordu göndererek
onları yola getirmek istemiştir. Bundan sonra yönünü Doğu Roma’ya dönmüş ve yeni İmparator
Marcianus’a karşı da gücünü göstermek istemiştir. Bundan sonra tek önemli güç olarak gördüğü
Sasanilere karşı büyük bir harekât hazırlığına girişmiş ancak bu sırada yeni yaptığı evliliğin
zifaf gecesinde ağzından ve burnundan gelen kan boşalması sonucu vefat etmiştir (453
ilkbaharı).

2.1.4. Attila’dan Sonra Avrupa Hunları
Birçok kavmi idaresi altına alan, Doğu ve Batı Roma Hakanlıklerini hâkimiyet altına
alıp baskı altında tutan ve vergiye bağlayan Attila öldüğünde Hakanlığı’nın sınırları tam olarak
tespit edilemese de bir taraftan Atlas Okyanusu üzerindeki adalara diğer taraftan İran belki de
Altaylara kadar uzanmıştır. Hunların asıl hareket sahları kendi hayat tarzlarına uygun olarak
Doğu Avrupa bozkırları olmuştur. Attila’nın ölümünden sonra koskoca Hakanlık parçalanma
ve çökme sürecine girmiştir. Bunun en önemli sebebi de Attila’dan sonra yerinin
doldurulamamasıdır. Ondan sonra hem merkezi otoritede boşluk hem de idari sistemde
gerçekleştirdiği yeniden yapılanmaya devam edilmemiştir.
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Attila ilk dönemde boylar federasyonu ve kan bağı, akrabalık üzerine kurulan ilk
dönemim aksine iktidarında kabilelerin, boyların gücünü kırmış, akrabalığı esas alan
yapılanmaya izin vermemiş ve boy beylerini merkezden uzaklaştırmıştır. Avrupa’da hâkimiyet
altına aldığı kavimleri ise vergi vermek, ihtiyaç anında belirli sayıda asker göndermek gibi
görevleri yerine getirmek şartı ile iç işlerinde serbest bırakmıştır. Doğu ve Batı Roma başta
olmak üzere başka Hakanlıkler ile münasebet kurmalarına izin vermemiştir. Ayrıca kendisine
tabi krallar ile yabancıları da kendi hizmetinde kullanmıştır.
Ölümünden sonra Hun tahtına büyük oğlu İlek (453) çıkmıştır. Veliahtlığı sırasında
Yayık ile Balkaş Gölüne kadar olan alanı kapsayan Doğu kanadının beyi olan İlek, daha
sağlığında Attila tarafından veliaht olarak ilan edilmiştir. İlek bazı beylerin itirazlarına rağmen
yönetim kademesinde ikinci adam olan Onegesius başta olmak üzere Hakanlık ileri gelenlerinin
desteği ile hükümdar olmuştur. Kısa süren hâkimiyet döneminde hızla zayıflamaya başlayan
merkezi gücü ayakta tutmaya çalışarak, tabi kavimlerin isyanları ile uğraşmıştır. Hakanlık
idaresindeki zafiyet, hâkimiyet altına alınmış Germen kavimlerine tebalıktan kurtulma fırsatını
sunmuştur. Bu durum Avrupa Hun Hakanlığı’ni kesin yıkılışa götüren süreç olmuştur.
Germen kavimlerinde bağımsızlık yolundaki ilk isyan hareketi Gepid hükümdarı Kral
Ardarik tarafından başlatılmıştır. Oysa o Attila’nın en sadık tebalarından biri idi. Onu iki
kardeşi ile birlikte Got Kralı Valamir takip etmiştir. Böylece kısa süre içerisinde yabancı
kavimlerin çoğu iki kral etrafında toplanarak mücadeleye başlamışlardır. İlek, 454’de Sarmat
ve Germenlerinde yardım ettiği Gepid Kralı ile Karpat Havzasında karşı karşıya gelmiş ve Hun
Hakanlığı’nın parçalanma aşamasında hayati önem taşıyan Pannonia’da Nedao Nehri civarında
mağlup olmuştur. Kendisi de savaş meydanında ölenler arasındadır. Bu mağlubiyette sonra
Hunlar geri çekilmiş ve boşaltılan yerler Gepidler tarafından istila edilmiştir. Gepidlerin
müttefiki olan Germen ve Sarmatlar ise ele geçirdikleri topraklara yerleşerek hâkimiyet
kurmaya çalışmışlardır. Tuna ve Sava nehirleri boyunca kudretli, saldırgan Doğu Germen
Krallığı oluşmaya başlamıştır. Bu sırada bazı Hun boyları Kelkal adlı birinin komutasının
idaresinde Bizans komutanı Aspar’ın ordusuna katılarak ordunun süvari birliğini
oluşturmuşlardır. Yine Attila’nın ortanca oğlu Dengizik ile İrnek kendilerine sadık kalan ve
topraklarını kaybeden Hunlar ile birlikte Karadeniz’in kuzey bölgesine çekilmişlerdir.
Hun boyları bundan sonra Dengizik ve İrnek’in idaresinde Tuna boyundan doğuya
çekilerek nehrin deltasında Dobruca ve Basarabya bozkırları ile onun kuzeyindeki bölgelere
gelmişlerdir. Kaynaklar bundan sonra çok fazla bilgi vermemektedirler. Karpat Dağlarını
geçerek Karadeniz’in kuzeyine çekilen Hun boylarının başında bulunan Dengizik hakkında
fazla bir bilgiye sahip değiliz. Dengizik babası öldüğünde büyük kısmı kendisine bağlı Hun ve
Bittigur (Beşogur) boyları ile Basarabya ve kuzeyinde bulunuyordu. Dengizik kendilerini
yeniden bir toparlanma sürecine sokmuş ve 455 yılını bu gaye ile geçirmiştir. Nitekim
toparlanan ordu 456 yılının baharında Doğu Gotları üzerine bir sefer düzenlemiştir. Hareket
etmeden önce de İstanbul’a bir elçilik heyeti gönderip niyetlerinin eski tebalarını itaat altına
almak olduğunu onlara karşı bir hareket ve düşünce içerisinde olmadıklarını bildirmiştir.
Hunların topraklarını işgal etmeleri üzerine Valamir idaresindeki Ostrogotlar, Doğu Roma
imparatoru Markianus (450-457)’a bu durumu şikâyet ederek yerleşebilecekleri toprak
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talebinde bulunmuşlardır. Sınır komşularının birbirleri ile savaşmaları Doğu Roma’nın işine
gelmemiştir. Ayrıca imparator, Pannoniayı terk eden Hunların boşalttığı bölgede tekrar
Romanın hâkimiyetini kurmak istemiş ve bu yüzden 456 yılında Ostrogotların Pannonia’yı
işgal etmelerine ses çıkarmamıştır.
Dengizik ve İrnek 456’da önce Gepidlere mağlup olmuşlar ve Hunnivar diye
adlandırdıkları Özi ile Tuna Havzasındaki bölgeye kadar çekilmişlerdir. Hunlar bundan sonra
Ostrogotlar ile mücadele etmişler ama yenilmekten kurtulamamışlardır (459).
466 yılında Hunlar, Doğu Roma ile Slavlar yüzünden karşı karşıya gelmişlerdir ve
yenilmekten kurtulamamışlardır. 467 yılında Aşağı Tuna bölgesinde toplanan Hunlar, Doğu
Roma imparatoru I. Leon’a elçi göndererek kendisi ile geçmişin hatalarına telafi edecek bir
dostluk içerisinde olmayı ve bir barış antlaşması yapılmasını arzu ettiklerini bildirmişlerdir.
Ayrıca Tuna’nın belirli yerlerinde Romalıların ve Hunların serbestçe ticaret yapabilmeleri için
bir yerin belirlenmesini rica etmişlerdir. Ancak imparator ülke sınırlarına ticaret için girecek
Hunların yağma yapabilecekleri endişesi ile bu isteği kabul etmemiştir. Yakın döneme kadar
kendilerine yıllık vergi veren Doğu Roma’nın Hunları sınır pazarlarına bile sokmak
istememeleri Hun beylerini kızdırmıştır. Hun ileri gelenlerinin katıldıkları bir kurultay’da İrnek
ve taraftarları Kafkaslar da Sasaniler ile mücadele edilirken bir de Doğu Roma ile savaşmanın
doğru olmayacağını söyleyerek barış hâlinde olmayı teklif etmişlerdir. Dengizik ve onunla
birlikte hareket edenler ise Romalıların bu küstahlığını İstanbul surları önünde kanla cevap
vermek istemişlerdir. Bu görüş ayrılığı iki kardeşin yollarını ayırması ile son bulmuştur.
İrnek’in maiyetindeki Hun grupları Pontus boyundaki bozkırlardan ayrılarak Doğu
Roma İmparatorluğundan toprak rica etmişlerdir. Ogur Türkleri ile aralarında sadece Tın
Nehrinin kalması üzerine sınırların müdafaası karşılığında Tuna’ya yerleşmişledir. Babası
Attila gibi çok cesaretli olan Dengizik ise Doğu Roma’ya yapacağı sefer için Aşağı Tuna ile
Kıpçak Bozkırı arasına yayılmış olan Hun boylarından bir ordu oluşturarak 466/67’de donan
Tuna’yı geçerek Batı Transilvanya’ya girmiştir. Dengizik’in ilerlediğin öğrenen Trakya Doğu
Roma ordusu komutanı Got asıllı ve Hun düşmanı General Anagastes gelişinin nedenini sormuş
ama cevap alamamıştır. Dengizik bu sırada bir önceki isteklerini tekrarlayan bir elçilik heyetini
İstanbul’a göndermiş, imparator da itaat ederlerse bir dost olarak isteklerini yerine getireceğini
ve düşmanlıklarını bırakmalarından memnuniyet duyacağıını bildirmiştir.
Aslında Hun elçilik heyeti Hunların görüşünü bildirmek ve Doğu Romalıları oyalayarak
zaman kazanmak için gönderilmiştir. Bu yüzden de Dengizik verilecek cevabı beklemeyerek
Hun birlikleri Tuna’nın sağ kıyısında toplanmışlardır. Savaş alanı olarak Moesiya seçilmiştir.
Dengizik daha önce Istrum ve Gigen arasına yerleşen Hun boylarını da yardıma çağırmıştır.
Bunlar da yardıma gelince Hun ordusu güçlenmiştir. Doğu Roma idaresi bunun üzerine
Moesi’ya üç ordu göndermiştir. Hunları kendi peşlerinden çekerek yormaya ve sonra atlıların
hareket edemeyeceği bir boğazda savaşmayı planlamışlar ve uygulamaya koymuşlardır.
Dengizik ve ordusu bilmedikleri topraklarda Romalıları takip ettikten sonra bir boğaza
girmişler ve Roma ordusu tarafından her taraftan kuşatılmışlardır. Dengizik buradan az bir
zararla çıkmak için Doğu Romalılara elçi göndererek kendilerine toprak verildiği takdirde
barışa razı olacaklarını ve yurtlarına döneceklerini bildirmiştir. Komutanlar bu teklife cevabın
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imparator tarafından verileceğini söyleyince, Hunlar bu sefer yiyecek istemişler ve İstanbul’un
kararı gelinceye kadar Hunlara erzak verilmesi kabul edilmiştir.
Doğu Roma ordusunda hizmet gören Hun asıllı Khelkhal adında bir subay, yiyecek
dağıtmak üzere gittiği Hun birlikleri arasına nifak sokarak Hunları birbirine düşürmüş,
anlaşmazlık silahlı mücadeleye dönüşünce de Doğu Roma ordusu hemen saldırıya geçmiş ve
Hunları kılıçtan geçirmiştir. Dengizik kendine bağlı bir atlı birlik sayesinde Tuna’ya doğru
çekilmeyi başarmıştır. Hunlar böylece bu seferden bir sonuç alamadan perişan olmuşlardır.
Yenilginin intikamını almak isteyen Dengizik tekrar hazırlık yapmış ve 469 yılında Hun
kuvvetlerinin başında Doğu Roma ülkesine saldırmıştır. Ancak Moesiya bölgesindeki bu sefer
Dengizik’in sonu olmuştur. Dengizik savaş sırasında öldürülerek, yeniden ortaya çıkarttığı Hun
korkusu ve Romalıları oldukça fazla uğraştırdığı için başı kesilerek İstanbul’a gönderilmiştir.
Attila’nın kahraman oğlunun başı caddelerde törenle gezdirildikten sonra Hipodrum’da bir
mızrağın ucunda halka teşhir edilmiştir.
Dengizik’in ölümü ile Avrupa Hun Hakanlığı tamamen dağılarak, mevcudiyeti sona
ermiştir. Tuna boyundaki boylar başsız kalmış ve perişan olmuşlardır. Bir kısmı daha kuzeye
çekilirken, bir kısmı da Doğu Roma’ya tabi olarak Roma arazisine yerleşmişlerdir. O sırada
Asya’dan batıya doğru ilerleyen Avarların hareketi neticesinde Sabarların baskısı ile V. yy’ın
ikinci yarısında Batı Sibirya’daki topraklarından çıkarak ağır ağır göçen Ogur boylarının büyük
kültesi Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara gelmişledir. Kısa sürede Basarabya ile onun
kuzeyinde yaşayan Hun toplulukları Ogurlar ile karışmaya başlamışlardır.
Bundan sonra Romalı tarihçiler Aşağı Tuna’dan Kafkaslar’a kadar uzanan sahadaki
Türk boylarını genellikle Hun adı altında anmışlardır.

2.2. Avrupa Hunlarının Kültürel Hayatı
2.2.1. Hun Hakanlık Teşkilatı
Avrupa Hun Hakanlığını yöneten hükümdarların kullandıkları unvanlar hakkında
maalesef bir bilgimiz bulunmamaktadır. Diğer Türk Hakanlıklerinde olduğu gibi Hunlarda da
hâkimiyetin karizmatik yani Tanrı tarafından bağışlandığı inancı vardı. Bunun en güzel
göstergesi Akatir beylerinden Curidachus’un Attila’ya hitaben yazdığı şu sözleridir: “…..
Attila elde ettikleri ganimetlerden hissesini alsın diye Curidachus’u huzuruna davet etti.
Fakat Curidachus bunu bir tuzak sanıp, insanın Tanrının huzuruna çıkmasının zor bir iş
olduğunu söyledi. Şayet insan güneşe bakamazsa Tanrıların en büyüğüne nasıl bakabilir
ki?....”
Hun Hakanlık teşkilatının başında bir hükümdar bulunmuş ve Hakanlık ikili teşkilat
yani iki bölüme ayrılarak idare edilmiştir. Doğu-batı diye adlandırılan bu teşkilatta, kanat
yöneticileri merkeze bağlı ve hükümdarın yüksek hâkimiyeti altında İdiler. Kanatları yönetenler
Hun hükümdar ailesinden gelmişlerdir.
Hunlarda veraset sistemimin nasıl olduğu, ismi bilinen Hun yüksek idarecilerinin
birbirleri ile olan akrabalık derecelerinin tespit edilememesinden dolayı bilinememektedir.
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Ancak tahta geçenlerin asil olmaları gerektiğini Attila’nin Bizans imparatoruna söylediği
sözlerden biliyoruz. Yine Hun veraset usülündeki en karanlık noktayı ise Hun hanedan
üyelerinin sayısının tam olarak bilinememesi ve dağılışından dolayı taht kavagalarının olupolmadığı meseleri oluşturmaktadır.
Hun Hakanlık teşkilatında, merkez ve merkez dışında düzenli bir teşkilatlanmanın
olduğu görülmektedir. Bununla beraber maalesef rütbe ve makamların isimlerini bilemiyoruz.
Hükümdarın yanında başvezir diyebileceğimiz birisi bulunurdu ve bu hükümdar sefere
çıkmadığı zamanda orduya kumanda ederdi. Protokol kurallarına mükemmel bir şekilde
uyulduğu merkez teşkilatında, müşavirler, elçiler, saray muhafız komutanları, kâtipler ve
komutanlar görev yapmışlardır.
Merkez dışında en yüksek makamda kanat idarecileri bulunmuşlardır. Bunlar hükümdar
ailelerinden İdiler. Merkezi idareye tam bağlı olmakla birlikte, hükümdarın bilgisi dâhilinde
komşu Hakanlıkler ile İlişkilerde kurmuşlardır. Küçük Hun yerleşim birimleri de Hun
beylerinin sorumluluğu altında idi. Ayrıca Hunlar hâkimiyet altına aldıkları kavimleri iç
işlerinde serbest bırakmışlar, bunlar kendi kralları tarafından idare edilmişlerdir. Bu tabi
Hakanlıkler tesbit edilen vergiyi ödemek, istendiği zaman asker göndermek, Hunların izni ve
aracılığı olmadan dış İlişkilerde bulunmamak ile sorumlu tutulmuşlardır. Fakat isyan
teşebbüsünde bulunduklarında özerklikleri ortadan kaldırılarak, başlarına Hun idaresince tespit
edilen yöneticiler atanmışlardır.
Hatun, Hun Hakanlık yönetiminde söz sahibi olmuştur. Hatunun hükümdarın ilk eşi ve
ondan doğacak çocukların geleceğin hükümdarı olmaları hasebi ile Türk olması gerekirdi.
Nitekim Attila’nın birçok hanımı ve çocuklarının olduğu söylenirse de yalnız ilk eşi Arıkan’dan
olan çocukları tahta hak sahibi olmuşlardır. Arıkan, Attila’nın sarayında kendisine ait gayet
süslü ve gösterişli bir köşkte oturmuş, hizmetine bakan özel erkânı bulunmuştur. Hun ülkesine
gelen elçileri Attila ile beraber kabul etmiş, onlarla ayrıca da görüşmüştür. Hatun’un dışında
diğer kadınlarında Hakanlık yönetiminde önemli yerleri vardır. Mesela Bleda’nın eşi kocasının
ölümünden sonra, yaşadığı yerin ve köyün sahibesi olmuştur. Asil olduğu kaynaklarda belirtilen
bu kadın da fırtına ve şiddetli yağmurdan dolayı yollarını kaybeden Bizans elçilik heyetini
kabul etmiş, onlara değerli hediyeler vererek göndermiştir. Diğer taraftan bütün Hun kadınları
sosyal ve aile hayatında gereken öneme sahip olmuşlar ve erkekler ile aynı hakları
paylaşmışlardır.
Avrupa Hunlarında, Asya Hunlarındaki gibi bir meclis yapısının olduğunu Jordanes’in
şu kaydından anlıyoruz: “Attila yapacağı işlerde etrafını danışırdı”.
Hun Hakanlığı’nın iç ve dış politikasında günübirlik değil uzun vadeli bir politika takip
edilmiştir. Hun dış politikasını iç safhada ele almak mümkündür. Bunlar kuruluş devri, Doğu
Avrupa’da Hakanlık tesis etme devri ve nüfûz alanlarının büyüyürek Hakanlık hâline gelme
devri.
Hun Hakanlığı ile yabancı Hakanlıkler arasındaki İlişkilerin yürütülmesinde ve takip
edilen politikaların uygulanmasında elçilerin mühim rolü olmuştur. Elçilerden başka
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başkentteki Attila’nın sarayında yabancılarla iligili yazışmaları yapan kâtipler ve çeşitli dillerde
tercümanlar da vazife yapmışlardır. Ayrıca Attila’nın Batı ve Doğu Roma başta olmak üzere,
münasebette olduğu Hakanlıklerin dâhili durumlarını yakından takip eden haber alma ağına (bir
nevi casuslara) sahip olduğu da bilinmektedir.
Asya Hun Hakanlığınde olduğu gibi Avrupa Hun Hakanlığınde de ordu 10’lu sisteme
göre teşkilatlanmıştır. Büyük bir ordu her zaman Hakanlıkte hazır olarak bulunmuş ve askeri
birlikler süvarilerden oluşmuştur. Ayrıca hükümdarın muhafız kıtlarının yanında, her zaman
harekete hazır vaziyetteki merkez ordular da görev almışlardır. Merkez ordularını barış
zamanında yüksek rütbeli bir Hakanlık adamı komuta eder, hükümdar bizzat sefere çıktığında
ise ordunun komutasını üzerine alırdı. Muhafız alayları da hükümdarı koruma çemberi içerisine
alırlar ve sarayları etrafında nöbet tutarlardı.
Hun ordusunun esasını Hunlar teşkil etmişlerdir. Ayrıca taabiyet altına alınan kavimler
de ihtiyaç olduğunda asker göndermekle yükümlü tutulmuşlardır. Hun askerleri her an savaşa
hazır bir durumda İdiler. Bunun en güzel göstergesi de çıkılan sürek avlarıdır. Yine hayatlarının
bir parçası olarak ata binmek, ok atmak, at yarışları yapmak, yırtıcı hayvanları avlamakta onları
savaşa hazırlamak için uygulanan taktiklerdendir.
Hun ordusunun savaş stratejisi değişikti. Hafif süvari birliklerinden oluşan ordunun
metodu ağır ve yayalardan oluşan Roma orduları başta olmak üzere diğe Avrupalı kavimlerden
çok farklı idi. Düşmanla karşı karşıya gelmeden önce öncü kuvvetler sayesinde keşif hareketi
yapılır, düşmanın gücü ve durumu öğrenilirdi. Daha sonra atın sağladığı hareketlilik ile sahip
oldukları hafif silahlar sayesinde ani bir baskınla hareketsiz, hantal ve ağır teçhizatlara sahip
düşman çok kısa sürede dağıtılırdı. Geri taraf mutlaka emniyet altına alınır ve savaş sonunda
kaçan düşman takip edilirdi. Hunlar yine kadim Türk savaş stratejisi olan turan taktiğini de çok
güzel uygulamışlardır.
Hunlar sınırlarına yapılacak saldırıları engellmek ve topraklarının emniyetini sağlamak
için kulelerde inşa etmişlerdir. Bunların yanında komşu Hakanlıkler ile yaptıkları
antlaşmalarda, sınır boylarında insan ve askerden arındırılmış bellli bir arazinin bulunmasına
önem vermişlerdir.
Hunların kullandıkları silahların başında ok ve yay gelmektedir. Hun yayları elastiki
ağaçlardan yapılmıştır. Bunlar arasında en meşhuru iki tarafı ve ortası kemik safiha ile
sertleştirilmiş, gerilmesi en güçlü olan, her iki tarafa gerilmek sureti ile kullanılan “ters” veya
“reflex” denilen yaylardır. Muhtelif maddelerden imal edilen oklar da değişik boylarda, üç
kenarlı baklava biçimli çivi stilinde, yassı uçlu İdiler ve başları demir veya kemik gibi sert
maddelerden yapılmıştır. Yayın yanında okların konulduğu okluklar bulunurdu. At üzerinde
hızlı hareketi sayesinde her tarafa ve oldukça isabetli ok atabilen Hun süvarisinin bu özelliği
daha sonraları Roma ordusuna örnek teşkil etmiş ve onların yaylı birlikler kurmalarını
sağlamıştır. Ok ve yayın yanında Hun süvarisinin temel silahı kılıç idi. Hun kılıcı keskin iki
ağızlı, uzun dar, tutmaya çok yakın, temasta darbe vurmaya müsait saplı idi ve kınları vardı.
Kılıçlar kıymetli taşlarla süslenmişlerdi. Böyle yapmalarının sebebi de sahibinin güç ve
nüfûzunu göstermesinden kaynaklanıyordu. Bunlardan başka hançer, mızrak, kargı, kement,
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demirden yapılmış miğfer ile zırh Hun süvarisinin tespit edilebilen hücum ve savunma silahları
arasındadır.
At’a verdikleri önemi Claudianus’un söylediği şu cümle çok güzel bir şekilde
özetlemektedir: “Tabiat, Hunların atlarında oturdukları kadar hiçbir şeyi bedenine sıkıca
bağlamayı başaramamıştır”.

2.2.2. Avrupa Hunlarında Gündelik Hayat
Bozkırlarda sürekli hareket hâlinde yaşanan bir ömürde Hun insanının en gözde
giyeceği pantolon ve çizmesi olmuştur. Soğuk ve rüzgârra karşı başlarını şapka ile
korumuşlardır. Giyim eşyalarının başlıca malzemesini avda vurdukları, besledikleri koyunkuzu, tilki, sığır, keçi derisi ile bunların yünleri oluşturmuştur. Ayrıca ticaret vasıtası ile elde
ettikleri ipek, değişik kumaşlar ve değişik derilerden yapılan giysilere de sahip olmuşlardır.
Pantolunun üzerine, önü düğme ile açılıp kapanan dizlerine kadar uzayan palto giymişlerdir.
Bunun üzerine de kemer takarlardı. Yün ve ketenden yapılan gömlekleri, iç çamaşırları
Romalılar ilk defa Hunlarda görmüşler ve kullanmışlardır. At üzerinde sağlam durabilmeleri
için ayaklarına keçi derisinden yapılan çarıklar giymişlerdir.
Hun erkekleri maddi durum ve sosyal mevkilerine göre kemerlerinin tokalarını,
kayışlarını, çizmelerini paltolanlarını, gümüş ve değerli taşlarla süslemişlerdir. Başlarına
giydikleri miğferleri de işlemeli ve süslü idi. Ayrıca kemerlerinde kartal başta olmak üzere
çeşitli hayvan figürlerini işlemişlerdir.
Hun hanımları ise entari şeklinde elbise, manto, kuşak ve başlıklarını değişik desenlerde
süs eşyası ile donatırlardı. Yine değerli taşlarla süslenmiş tokalar takarlardı. Süs eşyası olarak
başlarına taktıkları tac, kolye, küpe, bilezik ve yüzük te kullanmışlardır.
Hunların en önemli besin maddesi at, koyun ve sığır eti olmuştur. Arpa ve buğday da
yetiştirmişler ve genelde ekmek yapmışlardır. Ayrıca Hunlar bal şarabı olduğu tahmin edilen
Medus’la, arpadan yapılan bir içki çeşidi olan Camum denilen içecekleri de içmişlerdir.
Bunların yanında bir de milli içecekleri olan kımızı her daim hazır bulundurmuşlardır.
Hunlar hem doğudaki hem de batıdaki Hakanlıkler ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Bu
faaliyetlerin eşit yürütülebilmesi için de belirli pazar yerleri tespit edilmiş ve bu yapılan
anlaşmaların şartlarından da birini oluşturmuştur. Hun ülkesinden ihraç edilen malların başında
hayat tarzlarının da gereği olarak at, koyun ve sığır gelmiştir. Hunlar, Romalılardan ise ipek,
kırmızı deriler, çeşitli hububat ürünleri, kendi ülkelerinde yetişmeyen bazı yiyecekler ile süs
eşyaları ithal etmişlerdir. Hunlar at, sığır, koyun gibi canlı hayvanların dışında et, et konservesi,
hayvani gıdalar, deri, kösele, yün ve çok değerli olan kürk satmışlardır. Geniş Hun ülkesinden
istinsah edilen bu mallar, tekerlekli arabalar, yük hayvanları ve deniz yolu ile toplanarak değişik
ülkelere ihraç edilmiştir.
Hunlar arasına el sanatlarında usta kişilerde yer almışlardır ki bunların başında ok ustları
gelmektedir. Koşum ve at başlığı imalatçılığı, eyer ustalığı, demir ustalığı en gözde
mesleklerdir. Bunlardan başka seramik, metal ve cam işleme sanatı ile de uğraşmışlardır.
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Hunlar, yaylak ve kışlak hayat tarzına uygun meskenlerde yaşamışlardır. Yazın
yaylaklarda genellike çadırlarda yaşamışlardır. Savaş ve göç sırasında arabalarına kurdukları
sabit çadırlarını yanlarında taşımışlardır. Kışın ve barış döneminde ise ahşaptan evler inşa
etmişlerdir. Bu evleri yaparlarken de mali ve sosyal statülerine uygun bir şekilde gayet süslü
yapmışlardır. Gerek Jordanes’in gerekse Priskos’un bu konuda verdikleri bilgilere dayanarak,
Hunların zamanla sade çadırlar yanında şehirlere has evler inşa ederek daha sağlam yerleşim
birimleri oluşturduklarını söyleyebiliriz.

2.2.3. Hunlara Ait Arkeolojik Malzemeler
Hunlar bir taraftan Doğu Avrupa kavimlerinin diğer taraftan da özellikle Macarların
dimağlarında, kaynaklarında, tarihi ve edebi eserlerinde, sanat ve resimlerinde derin izler
bırakışlardır. Özellikle koyun ve at sürülerini süren at üzerindeki çobanlar, süs eşyaları takmış
panter kürkü içerisindeki savaşçılar, tahtın üzerinde oturan haşmetli, sert büyük hükümdar
Attila’nın tören yemeği gibi Hunları tasvir eden hayali resimler onlarca kitabın sayfalarını
süslemiştir. Tarihi kaynaklarda haklarında efsaneler oluşturacak kadar cazibeli hale getirilen
Hunların kendilerine ait arkeoljik malzemeleri mutlaka bıraktıkları düşünen ve bu düşünceden
hareket eden arkeologlar, İtil, Özi ve Tuna bölgesinde birbirleri ile bağlantılı arkeolojik
bulguları açığa çıkarmışlardır. Bu buluntular yer, zaman ve karakteristik özellikler bakımından
Hunlara aittir. Özellikle Hun bakır kazanlarının zamanının ve menşeinin belirlenmesi, onların
menşeilerini, izlerini İç ve Doğu Asya’ya yani Türkistan’a kadar ulaştığınıı ortaya koymuştur.
Günümüze kadar Doğu Kazakistan ile Moldovya Cumhuriyetleri arasındaki sahada
yapılan kazılarda Hunların dönemine ait olduğu belirlenen 25 mezar bulunmuştur. Yine Tuna
ağzı ile Alpler arasındaki Tuna bölgesinde 10 kazı kompleksi bulunmuştur. Hunlara ait
arkeolojik eserlerin yayıldığı saha aşağı-yukarı 5.000.000 km2 lik bir alanı kapsamaktadır.
Buralardan çıkarılan çok sayıdaki materyaller ile daha önce bulunan ve çeşitli müzelerde
sergilenen çok sayıdaki malzemenin de Hunlara ait olabileceği düşünülmüştür. Kazılarda Hun
Hakanlığı’ni kuran, yöneten üst ve orta tabaka mensuplarına ait arkeolojik malzemeler ortaya
çıkarılmıştır. Bu arada ortaya bir problem çıkmıştır ki bu da Hakanlıkte pek çok kavmin birlikte
yaşamasının ortaya çıkartılan bu buluntuların tasnifini zorlaştırmasıdır. Bu arada bu
malzemelerin hepsi aynı zamana ait olmayıp, 100-150 yıllık bir dilimi kapsamıştır.
Orta Avrupa’da yapılan kazılar yanmış, terk edilmiş şehirler ve yerleşim yerleri,
Karpatlar’da kül hâline gelmiş yüzlerce köy ve kulleler de Hun ordusunun varlığını gösteren
malzemeler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Hunların çanak-çömlekçilik, bronz işleri, altın eritme
sanatı, camcılık gibi el sanatları ile de uğraştıkları; yuvarlak, arkası kabarık geometrik
köprücükler ile süslenmiş, iğne delikli metal ayna, çengelli iğne kullandıkları da keşfedilmiştir.
Hunların arkeolojik buluntuları İtil’in doğusunda, Yayık ile Ob ırmakları arasındaki
büyük düzlüklerde, İtil’in ünlü geçiş yerinin iki tarafında kurulmuş olan Saratov bölgesinde ve
İtilgrad’ın sınır bölgesinin güneyinde ortaya çıkmıştır. Yine Kuzey Kafkasya’nın orta
bölgesinde, Dağıstan’da Hazar Denizi yakınlarında, Djepropetrovsk, Saporoje ve Kerson’un
Özi’nin aşağısından Kırım Yarımadasına kadar uzanan bölgesinde, Kırım Yarımadasındaki
Bozkır bölgelerinde, Güney Rusya ve Prut arasında, Turla ve Prut’un kıyısında, Doğu ve Batı
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Moldovya, Güneydoğu Karpatlar, Tuna büki ile Dobruca’yı bağlayan ve kordon altına alan
Buzua Vadisinde, Oltenien’de kazılar yapılmıştır.
En Eski Hun arkeolojik buluntusu 1831 yılında Silezya Jedrzychowiche (arkeolojik
literatürde burası Höckricth olarak adlandırılmaktadır)’de alçak bir kum tepesinde ortaya
çıkarılmıştır. Burada bronzdan yapılmış taşla günümüze kadar sağlam bir şekilde gelen bakır
kazan, değerli taşlar ile süslenmiş altın levha, değerli taşlar ile süslenmiş altın tokalar, altın
kemer uçları, altınla yaldızlanmış bronz tokalar gün ışığına çıkarılmıştır. Bu kazı yeri bir mezar
daha doğrusu bir kurgandı. Yine Ukrayna’da Makartet’de altın kaplı kayış ucu, altından elbise
süsü, bakırdan kazan parçaları bulunmuştur. Büyük bir kısmı yalnızca parça olarak kalmış olan
bu Hun kazanları orijinal ayak halkası ile birlikte 35-100 cm yüksekliğinde idi ve
Türkistan’dakiler ile aynilik göstermekte idi.
Hunlardan günümüze kalan en değerli ve en fazla arkeolojik eser kazanlar, değerli taşlar
ile kaplanmış altın levhalar ile ok ve yaydır. Kazanlarının çoğu Avrupa’da Tuna’nın kuzeyinde
Romanya düzlüklerinde ve Tuna-Tisa arasında ortaya çıkarılmıştır. En büyük ve en uzaklıkta
Nagyszeksos’da ortaya çıkarılmıştır. Bulunan Hun kazanlarının ölünün ardından verilen
yemekler için kullanıldığı artık bilinmektedir. Törtel’de bulunan kazanlar iki kulplu, kenarları
süslü iki yerinden delik tabanlı kırık ayaklı, mantar şeklinde idi.
Höckricht’de bulunmuş olan kırmızı değerli taşlar ile kaplanmış altın levhalar belki de
parçalanmış bir tacın parçaları idi. Bunların kenar süsü ve değerli taşlar ile bezenmiş üst düzeyi,
Macaristan’da bulunan Csorna altın tacı ile benzerlikler göstermektedir. Bu taç tek başına
gömülmüş bir kadının başında, mezarda bulunmuştur. Daha sonra benzer altın taçlar
Maldov’da, Buhaeni’de ve Muntenien’de görülmüştür. En güzel örnek, önde ortada stlize
edilmiş iki yırtıcı kuş kafası olan “iki kartallı” ile iki taraflı gösterilmiş doğan başlı, Kerç’te
bulunmuş olan üç tabakadan yapılmış olan taçdır.
Avusturya’da bulunan zengin, farklı buluntular oldukça dikkat çekicidir. Bu buluntular
arasında her elbise için kullanılabilecek altın çengelli iğneler vardı. Erkekler gibi ata binen, bu
sebeple de vücuda oturan yüksek yakalı düğme ve kopça ile kapanan, genelde kemerle bir arada
toplanan Hun kadın elbiseleri için çengelli iğne kullanmak gerekli değildi. Bunu büyük bir
ihtimalle beraber yaşadıkları diğer kavimlerden almışlar ve ziynet eşyası olarak kullanmışlardır.
Çengelli iğnelerin ekseni bir yarım daire biçimli, iğne tutucusu birkaç köşeli bir tabaka
tarafından örtülmüştür. Bu da süs eşyası olarak kullanılmasına imkân vermiştir.
Hunlara ait arkeoljik buluntular arasında en önemlilerinden biri de ok ve yaydır. Bunlar
Hun askerinin en önemli silahıdırlar. Elastiki ağaçtan yapılmış iki ucunun sonu ve ortası kemik
levha ile setleştirilmiş, bundan dolayı bileşikler yayı olarak da adlandırılan “mucize silah”, ters
hareket edebilen “reflex yay” idi. Doğu Avrupalıların böyle bir silahtan haberleri yoktu. Bunlar
İtil-Özi bölgesinde, Kerç yarımadasında ortaya çıkarılmıştır. Yaylar, Hunlarda babadan oğula
miras olarak bırakılmştır. Hunlar arasında yay yapan çok sayıda ustalar vardı. Hun yaylarının
çok büyük ve 1 metreyi aştığı görülmüştür. Ok ve yayın yanında kılıç da Hun süvarilerinin
temel silahlarından biri idi. Bunlar iki ağızlı, oldukça dar saplı ve genelde güçlü kırılmaz uzun
kılıçlardır. Ayrıca kılıçlar püsküllü süs askıları ile süslenmişlerdir. Necef taşı, akik taşı, kalber
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taşı, kehribar taşı veya magnezyumdan itina ile kesilmiş, kenarları yuvarlanmış silindir düz
parçalar ile süslenmişlerdir. Kılıçtan başka tek ağızlı bıçaklar Hunların yakın savaş silahı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bıçaklar savaşta ve av’da kullanılmışlardır. Kargı ise ölü gömme
törenleri sırasında ölenin mezar üstüne onun anısına dikilen bir silah olarak görülmüştür. Kargı
demirleri Hun kazı komplekslerinde çok sayıda ele geçirilmiştir. Ayrıca koruyucu silahlar
arasında yer alan zırh ile bir miğfer Kischpek mezar buluntuları arasında ortaya çıkarılmıştır
ancak bunlar günümüze kadar elde edilen tek örnekleridir.
Bu arada daha önce ele geçirilen kesik uçlu, boynuz biçimli, altun veya altın kaplamalı
üç köşeli süs levhalarının eyer kaplaması olduğu anlaşılmıştır. Hunlara ait önemli buluntular
arasında süslenmiş altın ve ahşaptan yapılmış eyerler, at koşum takımları, gem kayışları, kemer
uçları, oklar, okluklar, çeşitli ziynet eşyaları, tahta ve topraktan kaplar, tokalar da dikkat
çekicidir.

2.2.4. Destan ve Efsanelerde Hunlar ve Attila
Hunların IV. yy’daki Anadolu seferlerinden başlayarak yakın zamanlara kadar teşekkül
eden Hunlara dair destan ve efsaneler, genelde dini yani kilise menşeili, tabiatüstü olaylara
bağlı, yerel izler de taşıyan malzeme ile ifadelerden teşekkül etmiş ve birçok kavmin
hafızasında yaşatılmıştır.
Bu destanlardan birincisi Süryani ve Ermeni kaynaklarında geçen, Hunların İran
üzerinden Anadolu içlerine akınlarından doğan “Süryani Büyük İskender Hristiyan
Efsanesi”dir. Bu efsanede Daryal Geçidinde bulunan Kafkas kapısının kapanması Hunlara
bağlanarak, Hunlar ülkelerini ele geçirmesinler, İskenderiye’deki kütüphaneyi de
yağmalamasınlar diye Büyük İskender tarafından kapının kapatılması konu edinilmiştir.
Bir diğeri Hunların ele geçirdikleri Doğu ve Batı Roma şehirlerinde yaşayan ahalinin
düşünceleri ve mücadele ettikleri kavimlerin zihinlerine yerleşen Hun imajıdır. Troyes şehrinin
müdaafasına dair oluşan St Memorius Menkıbesinde anlatılanlar kısa şöyledir: Aziz ve
piskopos Lupus, Attila adındaki korkunç kötü kral kavmi ile Galya üzerinde hüküm sürerken,
dua ve oruçları ile Troyes şehrinde oturan Hristiyanların daha fazla haksızlığa uğramaması için
niyazda bulunmuş ve sonra bir rüya görmüştür. Rüyasında ona Memorius ile kendisinin vaftiz
ettikleri ile birlikte Attila’nın huzuruna gitmesi söylenmiştir. Memorius vaftiz edilenlerin
söyledikleri ilahiler ile şehre girmiş ve bu ilahileri duyan Attila böyle bir şeye kimin cüret
ettiğini sorunca da Memorius cesaretle şehre dokunmaması söylemiştir. Attila kızmış ve onu
geri göndermek isteyerek haçın yakılmasını emretmiştir ama haç yanarken kıvılcımlardan biri
hizmetkârlarından birinin gözlerini kör etmiştir. Bu durum karşısında Attila yalandan imana
gelmiş ve Memorius kutsal elleri ile onun gözlerinin açılmasını sağlamıştır. Bundan sonra Attila
Memorius’u öldürtmüş ve cesedini ırmağa attırmıştır. Bundan sonra şehirde öyle büyük bir
felaket yaşanmıştır ki Attila da ordusu ile birlikte geceleyin alelacele kaçmak zorunda kalmıştır.
IX. yy’da Almanya’da doğan ve 11.000 bakirenin öldürülmesini hikâye edinen St.
Ursula Efsanesi’nde, Attila, Ursulanın güzelliğine hayran kalır v eonunla evlenmek ister ama
red cevabı alınca onu okla öldürür.
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Attila’nın orduları ile birikte İtalya şehirlerini ele geçirmesi tarihi hadisesi üzerine bina
edilen Modena’nın kuşatılmasını anlatan St. Geminianus Menkıbesi ise şu şekildedir: Attila
halka cesaret veren bir papazı gördüğünde ona kim olduğunu sorar o da Allahın kölesiyim diye
cevap verince Attila da “ben de Allah’ın kırbacıyım. Emrime itaat etmezsen seni kıbaçlatırım”
der. Onun üzerinde papaz “ben sade bir köleyim ne istersen onu yaparım” diyerek şehrin
kapılarını açar ve Hunlar şehirden içeri girerek dolaşırlar ancak gözleri görmez olur ve bu
yüzden elleri boş olarak şehirden çıkarlar.
Padua Şehri halkı arasında meydana gelen ve Attila’nın yapısını konu alan efsane ise şu
şekildedir: Hun ordularının Padua şehrini işgal ettiklerini haber alan şair Marullus, Attila için
bir methiye yazmış ve onu huzurunda okumak için gelmiştir. Şiirinde Attila’ya ilahi bir menşe
atfetmesi Attila’yı kızdırmış ve insan Tanrı ile mukayese edilir mi bu kötü şairi hemen bu
meydanda yakın diye emretmiştir. Ahali ne olduğunu anlayamamış ve bir müddet sonra itiraz
etmiştir. Ancak ateş yanmış ve şair ateşe gönderilirken, Attila işaret ederek, yeter ben bu şahsa
bir ders vermek istiyordum. Artık gerçeği söyleyen ve şanımızı yükselten şairimizi
korkutmayalım diyerek şiirini dinlemiştir.
VIII. yüzyılın sonlarında ve IX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen 70
mısradan ibaret olan Alman yiğitlik destanlarından Hildebrand Destanı da Germen kavmi ile
Attila arasındaki münasebeti konu etmiştir. Bu destana göre Germenlerin uzak ülkelere olan
ezeli hasretleri tarihi-efsanevi bir çerçeve içerisinde tasvir edilmiştir. Yine Attila’nın himaye ve
lütuflarına mazhar olan Hildebrand adlı bir Germen beyinin oğlu ile olan vuruşma faciası
dramatik bir şekilde anlatılmıştır.
Hunlar hakkındaki en önemli destanlardan biri de V. yüzyıldaki Hun-Burgund
mücadelesinden ilham alan Nibelungen Destanı’dır. XII. yüzyılın sonlarında veya XIII.
yüzyılın başarında meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 20.000 mısradan meydana
gelen ve dili Almanca olan bu eserin ozanı bilinmemektedir. Destan, Burgund sarayının bir
özeti ile başlar ve destanın kahramanı Siegfried’in yetişmesi ile devam eder. Siegfried, başka
bir ülkede bulunan Kriemhild ile evlenmek için büyük bir çaba gösterir ve kardeşleri ile beraber
Nibelungen ülkesine gelir. Bu ülkenin hazineleri Siegfried ile kardeşlerinin arasını açar ve
kardeşi Hagen tarafından öldürülür, hazineler de ona geçer. Karısı Kriemhilk dul kalınca Attila
ile evlenir ve onunla 13 yıl evli kalarak bu arada Ortlieb isminde bir çocukları olur. Hegan,
Nibelungen ülkesinin hazinelerinin Kriemhilk’te olduğunu düşünür ve ondan almak için
mücadeleye başlar. Burgundlular Kriemhilk’e yardım ederler. Hegan, Attila’nın sarayına gelir
ve bir yemek sırasında Attila’dan doğan oğluna hakaret eder, aralarında kavga başlar ve
sonunda Ortlieb öldürülür. Bunun üzerine salonda yaklaşık 7000 kişi öldürülür ama Hegan
kaçmayı başarır. Kriemhilk, Hegan’ın kellesini getirene büyük ödül vereceğini vadeder ve kısa
süre sonra onu yakalarlar. Kriemhilk, hazineleri verdiği takdirde canını bağışlayacağını söyler
ama Hagen’i ikna edemez karşılıklı kılıçlar çekilir ve sonunda Kriemhilk, Hagen’in kafasını
uçurur ancak onun adamı da Kriemhilk’i parçalar. Destanın sonu Attila ve yakınlarının
ağıtlarıyla sona erer.
1180 yıllarında yazılan ve Ostrogot Kralı Ermanarik’in siyasi hayatından ilham alan
Dietrich Destanı, Avrupalı milletlerin gözündeki Attila’ya başka bir örnektir. Bu destana göre
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Kral Ermanarik’in karısını kirleten Sibich adında sadık bir danışmanı vardır o ona kötü
tavsiylerde bulunur ve Ermanarik’in çocuklarını, torunlarını felakete sürükler. Sonunda yeğeni
Dietrich’i çağırır bundan sonra Ermanarik ile yeğeni arasında bir mücadele başlar. Ermanarik’in
baskısı karşısında Attila’nın ülkesine gider ve yıllarca Hunların hizmetinde kalır. Attila ona
ülkesini kurtarması için bir ordu kurdurur. Bu ordu düşmanlar karşısında başlangıçta galip
gelsede sonunda kendisini müthiş bir yenilginin içerisinde bulur. Hun ülkesine geri döner. Bu
yenilgiye kızan Attila ile arasını düzeltmek ve barışmak ister ancak bu sırada Nibelungen
felaketi Attila’nın gücünü kırdığı için gizlice ülkesine adamları ile birlikte geri döner. Bu sırada
Ermanarik ölür ve o sınıra gelince önce ona ve adamlarına düşman gözü ile bakılır ancak eski
adamlarından biri onu tanıyarak karısının yanına götürülür. O da mutlu bir şekilde karısına
kavuşur ve böylece ülke yeniden Dietrich’in eline geçer.
Hunların özellikle de Attila’nın hatıraları Avrupa’da hemen hemen her milletin
hafızasında değişik izler bırakmış ve bu izler zamanımıza kadar ulaşmıştır. Günümüz
Avrupalısının Hun ve Attila telakkisine en güzel örneklerden birisi I.Dünya savaşı sırasında
Fransızlar tarafından ortaya çıkarılan 1900’de katledilen Alman elçinin intikamını almak üzere
gönderilenlere, Hunların örneğini takibe ikaz amacıyla söylenen hitabe misal olarak verilebilir.
“Merhamet yok, esir alınmayacaktır. Elinize geçen mahvosun! Hunların bin yıl önce Kral
Etzel idaresinde elde ettikleri, tarihte ve efsanede bugün hâlâ yaşayan şöhreti kendinize
kazanacaksınız. Yaptıklarınızla Alman adı bin yıl sonra da o surette yaşasın ki, Çinli bir
kimse bir daha artık Alman’a yan gözle bakmaya cürret etmesin”.
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Uygulamalar
1)

Attila dönemi ile onun I. Ve II. Balkan seferleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Attila’dan sonra Avrupa Hunlarının siyasî durumlarını değerlendiriniz.

3)
Avrupa Hunlarının kültürleri hakkında bilgi veren arkeolojik malzemeler
hakkında bilgi veriniz.
4)

Hunların Hakanlık teşkilatını anlatınız.
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Uygulama Soruları
1)
Attila döneminin siyasî olaylarını Avrupa Hunları ve Doğu Roma açısından
tartışarak değerlendiriniz.
2)

Attila’dan sonra Avrupa Hunları hakkında bilgi veriniz.

3)

Avrupa Hunlarının Hakanlık teşkilatları hakkında bilgi veriniz.

4)

Avrupa Hunlarının kültürlerini ve bu kültürün başlıca öğelerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci bölümümüzde Attila ve kardeşi Bleda’nın faaliyetlerinden bahsettik. Rua
zamanında başlayan Doğu Roma ile barış görüşmelerinin, onun ölümü üzerine Attila tarafından
yürütüldüğünü söyleyerek, Attila’nın Tuna’nın diğer kıyısına kurulmuş olan Constantia
surlarının karşısında kurulmuş olan Margus (Bugünkü Orasje-Dobruja) şehrinde, bütün halkın
gözleri önünde at üzerinden inmeden, isteklerini elçi Plinthas başkanlığındaki Doğu Roma
heyetine barış şartları olarak kabul ettirdiğini öğrendik. Tarihe Margus Barışı olarak geçen bu
antlaşmanın maddelerini aktardık, Attila’nın, Rua döneminde Batı Roma’ya karşı izlenen
politikayı devam ettirdiğinden, 441 yılında Attila’nın Balkanlara kadar ilerlediğinden, Tuna
Nehrinin güneyinden batı yönüne doğru saldırılarına devam ettiğinden hareketini İllyria
bölgesine kadar genişleterek Singidumun (Belgrad)’u kuşattığından, Sirmium, Niş’i alarak
Trakya’ya doğru ilerlediğinden, bu ilerleyişi Hunlarla çok iyi münasebet kuran Aetius’un
durdurduğunu söyledik. Aetius’un, Margus Barışı gereğince Doğu Romalıların bütün şartları
yerine getireceklerine, ödenmeyen vergileri ödeyeceklerine ve bütün kaçakları iade
edeceklerine dair garanti verdiğini gördük. 447 yılına doğru Attila’nın Doğu Roma üzerine
uyguladığı siyasetin gittikçe sertleştiğini ve bunun üzerine Attila’nın, II. Theodosios zamanında
Romalılardan daha önce ödenmeyen borçların karşılığı olarak zorla vergi topladığını, II.
Theodosios’un buna karşı çıktığını, Attila’nın asıl istekleri geri çevrilince ordusu ile Tuna’yı
geçip, kuvvetlerine Ostrogod ve Gepid kuvvetlerini de katarak, Bulgaristan’a girdiğini ve
burada Vidin Çayında Roma ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattığını öğrendik. Bu ilerleme Hun
tehlikesinin başkent İstanbul’u tehdit eder hale gelmesine yol açmış ve 447’de tarihe “Anatolius
Barışı” olarak geçen antlaşmanın imzalanmıştır. Bu anlaşmanın şartlarını sıraladıktan sonra
Attila’nın öldüğünü ve onun ölümünden sonra tahta İlek’in çıktığını, kısa süren hâkimiyet
döneminde hızla zayıflamaya başlayan merkezi gücü ayakta tutmaya çalıştığını ancak tabi
kavimlerin isyanları ile uğraşmak zorunda kaldığından başarılı olamadığını söyledik. Onun
ölümünden sonra Hunların Dengizik ve İrnek’in idaresinde Tuna boyundan doğuya çekilerek
nehrin deltasında Dobruca ve Basarabya bozkırları ile onun kuzeyindeki bölgelere
çekildiklerinden bahsettik. Dengizik’in ölümü ile Avrupa Hun Hakanlığı’nın tamamen
dağıldığından, mevcudiyetinin sona erdiğinden ve Tuna boyundaki boyların bir kısmının daha
kuzeye çekildiklerinden, bir kısmının da Doğu Roma’ya tabi olarak Roma arazisine
yerleştiklerinden bahsettik. O sırada Asya’dan batıya doğru ilerleyen Avarların hareketi
neticesinde Sabarların baskısı ile V. yy’ın ikinci yarısında Batı Sibirya’daki topraklarından
çıkarak ağır ağır göçen Ogur boylarının büyük kitlesinin Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara
geldiklerini ve kısa sürede Basarabya ile onun kuzeyinde yaşayan Hun topluluklarının onların
idaresi altına girdiklerini ve bir süre sonrada Ogurlar ile karışmaya başladıklarını aktardık.
Daha sonra Avrupa Hunlarının kültürlerinden bahsettik. Öncelikle Avrupa Hunlarının
kültürel mirası olan ve günümüze intikal eden arkeolojik kaynaklarına yer verdik. Zamanımıza
kadar Doğu Kazakistan ile Moldovya Cumhuriyetleri arasındaki sahada yapılan kazılarda Hun
dönemine ait olduğu belirlenen 25 mezar bulunduğundan söz ettik. Arkeolojik malzemelerin
bize Hun ordusunun askeri varlığından, kullandıkları silahlardan ve Hunların çanakçömlekçilik, bronz işleri, altın eritme sanatı, camcılık gibi el sanatları ile de uğraştıklarını;
yuvarlak, arkası kabarık geometrik köprücükler ile süslenmiş, iğne delikli metal ayna, çengelli
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iğne kullandıklarını gösterdiklerini söyledik. En Eski Hun arkeolojik buluntusunun 1831
yılında Silezya Jedrzychowiche (arkeolojik literatürde burası Höckricth olarak
adlandırılmaktadır)’de alçak bir kum tepesinde ortaya çıkarıldığına ve burada bronzdan
yapılmış taşla günümüze kadar sağlam bir şekilde gelen bakır kazan, değerli taşlar ile süslenmiş
altın levha, değerli taşlar ile süslenmiş altın tokalar, altın kemer uçları, altınla yaldızlanmış
bronz tokaların gün ışığına çıkarıldığına değindik. Daha sonra da diğer arkeolojik buluntuları
sıraladık.
Sonraki bahsimizde Hun Hakanlık teşkilatından bahsettik. Diğer Türk Hakanlıklerinde
olduğu gibi Hunlarda da hâkimiyetin karizmatik yani Tanrı tarafından bağışlandığı inancı
olduğunu belirttik. Hun Hakanlık teşkilatanın başında hükümdar bulunduğundan ve Hakanlığın
ikili teşkilat yani iki bölüme ayrılarak idare edildiğinden söz ettik. Hun Hakanlık teşkilatında,
merkez ve merkez dışında düzenli bir teşkilatlanmanın olduğunu söyledik. Merkez dışında en
yüksek makamda kanat idarecilerinin bulunduğuna ve bunların da hükümdar ailelerinin
mensupları olduklarına değindik. Hun Hakanlığı’nın iç ve dış politikasında günübirlik değil
uzun vadeli bir politika takip edildiğini ve Hun dış politikasının kuruluş devri, Doğu Avrupa’da
Hakanlık tesis etme devri ve nüfûz alanlarının büyüyerek Hakanlık hâline gelme devri olmak
üzere üç safhada ele almanın mümkün olduğunu öğrendik.
Bozkırlarda sürekli hareket hâlinde yaşanan bir ömürde Hun insanının en gözde
giyeceğinin pantolon ve çizmesi olduğun, soğuk ve rüzgâr’a karşı başlarını şapka ile
koruduklarını söyledik. Hun erkeklerinin maddi durum ve sosyal mevkilerine göre kemerlerinin
tokalarını, kayışlarını, çizmelerini paltolanlarını, gümüş ve değerli taşlarla süslediklerine
değindik. Başlarına giydikleri miğferlerinin de işlemeli ve süslü olduklarını gördük. Ayrıca
kemerlerine kartal başta olmak üzere çeşitli hayvan figürlerini işlediklerinden bahsettik. Hun
hanımlarının ise entari şeklinde elbise, manto giydiklerini, kuşak ve başlıklarını değişik
desenlerde süs eşyası ile donanmış olduklarından söz ettik. Yine değerli taşlarla süslenmiş
tokalar taktıklarına, süs eşyası olarak taç, kolye, küpe, bilezik ve yüzük te kullandıklarına yer
verdik. Hunların en önemli besin maddesinin at, koyun ve sığır eti olduğunu ve arpa ve buğday
da yetiştirerek ekmek yaptıklarını öğrendik.
Bölümümüzün son bahsinde Attila’nın destan ve efsanelerdeki etkilerinden bahsettik.
Hunlara dair destan ve efsanelerin genelde dini yani kilise menşeili, tabiatüstü olaylara bağlı,
yerel izler de taşıyan malzeme ile ifadelerden teşekkül ettiğini ve birçok kavmin hafızasında
yaşatıldığını gördük. Bu destanlardan birincisinin Süryani ve Ermeni kaynaklarında geçen,
Hunların İran üzerinden Anadolu içlerine akınlarından doğan “Süryani Büyük İskender
Hristiyan Efsanesi” olduğuna yer verdik. Bir diğerinin Hunların ele geçirdikleri Doğu ve Batı
Roma şehirlerinde yaşayan ahalinin düşünceleri ve mücadele ettikleri kavimlerin zihinlerine
yerleşen Hun imajı olduğuna işaret ettik. IX. yy’da Almanya’da doğan ve 11.000 bakirenin
öldürülmesini hikâye edinen St. Ursula efsanesinde ise Attila’nın Ursula’nın güzelliğine hayran
kaldığına ve onunla evlenmek istediğine ama red cevabı alınca onu okla öldürdüğü şeklindeki
anlatıma yer verdik. Bir diğer menkıbenin St. Geminianus menkıbesi olduğundan söz ettik.
Alman yiğitlik destanlarından Hildebrand Destanı da Germen kavmi ile Attila arasındaki
münasebeti konu ettiğini söyledik. Hunlar hakkındaki en önemli destanlardan birinin de V.
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yüzyıldaki Hun-Burgund mücadelesinden ilham alan Nibelungen Destanı olduğunu öğrendik.
1180 yıllarında yazılan ve Ostrogot Kralı Ermanarik’in siyasi hayatından ilham alan Dietrich
Destanı’nın, Avrupalı milletlerin gözündeki Attila’ya başka bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek
bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

II. Balkan Seferi’nin tarihi hangisidir?
443
445
443
447
444

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi II. Balkan seferi sonunda ele geçirilen yerlerden biri değildir?
Sofya
Kiev
Preslav
Filibe
Gelibolu

3)
Hangisi Margus Barışı’nın maddelerinden biri değildir?
a)
Romalı mülteciler ve esir alınmış olanların her biri 8 altın kurtarma ücreti
ödeyecek, ancak bu fidyeyi ödedikten sonra geri dönebileceklerdir.
b)
Romalılar, Hunların hâkimiyeti altında olan kabilelerle ortaklık yapmayacaklar,
c)
Ticarette Hunlar üstün olacak
d)
Romalılar ve Hunlar güven içerisinde olacaklar
e)
Yapılan anlaşma devamlı olacak ve bu antlaşmaya riayet edilecek.
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4)
Attila’nın hükümdarlığının ilk yıllarında Hakanlık işlerini birlikte
yürüttüğü ağabeyi kimdir?
a)
Rua
b)
Dengizik
c)
İlek
d)
İrnek
e)
Bleda
5)
a)
b)
c)
d)
e)

II. Balkan Seferi sonunda imzalanan antlaşma hangisidir?
Margus
Darius
Anatolius
Sirmium
Theodosius

6)
VIII. yüzyılın sonlarında ve IX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin
edilen 70 mısradan ibaret olan ve Germen-Attila İlişkilerini konu edinen Alman yiğitlik
destanı hangisidir?
a)
Süryani Büyük iskender Hristiyan efsanesi
b)
St. Geminiaus
c)
Hildebrand
d)
Nibelungen
e)
Dietrich
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7)
Hunlarda merkez idarecileri dışında en yüksek makamda bulunan ve
hükümdar ailsinden olan görevliler hangileridir?
a)
Müşavirler
b)
Elçiler
c)
Saray muhafız komutanları
d)
Kâtipler
e)
Kanat idarecileri
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Avrupa Hun Hakanlığı arkeolojik buluntuları arasında yer almaz?
At koşum takımları
Tarım aletleri
Gem kayışları
Kemer uçları
Tokalar

9)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Avrupa Hun süvarisinin silahları arasında yer almaz?
Kılıç
Ok
Yay
Kalkan
Zırh

10)
Avrupa Hunlarının kültürleri ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)
En önemli giyecekleri pantolon ve çizmedir.
b)
Hun erkekleri maddi durum ve sosyal mevkilerine göre kemerlerinin tokalarını,
kayışlarını, çizmelerini pantolonlarını, gümüş ve değerli taşlarla süslemişlerdir.
c)
Hun hanımları entari şeklinde elbise, manto, kuşak ve başlıklarında süs eşyası
kullanmamışlardır.
d)
Hunların en önemli besin maddesi at, koyun ve sığır eti olmuştur.
e)
Savaş ve göç sırasında arabalarına kurdukları sabit çadırlarını yanlarında
taşımışlardır.

Cevaplar: 1)d 2)b 3)c 4)e 5)c 6)c 7)e 8)b 9)d 10)c
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3. OGURLAR, SABARLAR VE AVARLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Ogurlar, Sabarlar ve Avarlar
3.1. Ogur Türkleri (Sarogur (Sarı Ogur), Onogur, Kutrigur, Utigur)
3.2. Sabarlar (Suvarlar-Sabirler)
3.3. Avarlar
3.3.1. Avarların Menşei ve Batıya Göçleri
3.3.2. Avar-Bizans İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ogur Türklerinin siyasî teşekkül ve faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Sabar adı ve anlamı hakkında bilgi veriniz.

3)

Avarların menşei hakkında bilgi veriniz.

4)

Avar-Bizans İlişkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ogurlar ve Sabarlar

Ogur Türkleri hakkında
ayrıntılı bilgi sahibi olmak

Ogur Türkleri hakkınde bilgi
veren eserler okuyarak

Ogurlar ve Sabarlar

Sabarların Türk tarihindeki
yerini kavrayabilmek

Sabar Türkleri hakkınde
bilgi veren eserler okuyarak

Avarlar

Avarların menşei ile ilgili
öne sürülen görüşleri ve
varılan kanaati anlayabilmek

Avar Türkleri hakkında bilgi
veren eserler okuyarak

Avarlar

Avar- Bizans İlişkileri
hakkında bilgi sahibi olmak

Avar Türkleri hakkında bilgi
veren eserler okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Ogurlar



Onogurlar



Saragurlar



Utigurlar



Kutrigurlar



Sabarlar



Avarlar



Bizans
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Giriş
Üçüncü haftamızda Ogur Türklerinin teşkilatlanması ve siyasî faaliyetleri hakkında
bilgiler verilerek, Doğu Avrupa Türk kimliğinde önemli yere sahip olan Sabarlar detaylı bir
biçimde inecelenecektir. Daha sonra Avarların menşeileri hakkında ileri sürülen bilgilerden
bahsedilerek, Avar-Bizans İlişkilerine değinilecektir.
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3.1. Ogur Türkleri (Sarogur (Sarı Ogur), Onogur, Kutrigur, Utigur)
Ogur boyları (Saragur (Sarı Ogur), Onogur, Kutrigir, Utigur) 5-6. yüzyıllarda Doğu
Avrupa’da ilk görülen ve Türkçe konuştukları kesin olarak bilinen Türk boylarıdır. Ogurlar da
Oğuzlar gibi boy birliği esasına dayalı olmuşlar ve birliktelik “bodun” adı verilen federasyona
dönüşmüştür. Bu federasyonların çoğu ittifaka, birlikteliğe dâhil boyların sayısı ile
anılmışlardır. Nitekim Onogur (10 Ogur), Bittigur (5 Ogur), Altzgur (6 Ogur), Sattagur (7
Ogur) gibi Kutrigur ve Utigur adları da kendilerini oluşturan boyların sayısına göre teşekkül
etmiştir. Kutrigur, Kuturgur (Tukurgur:9 Ogur); Utigur – Utrirgur: Oturgur (30 Ogur)
manalarına gelmektedir. Ayrıca ak (sarı)-kara, doğu-batı, iç-dış gibi yapılanmalara da sahip
olmuşlardır.
Ogur boyları, V. yüzyılın sonundan VI. yüzyılın ilk yarısına kadar doğudan batıya şu
şekilde yerleşmişlerdi: Kafkas sıradağlarının kuzey-batı etekleri ile Kuban bozkırlarında
Macarlarla beraber Onogurlar: onların kuzey-batısında Tın Nehrinin aşağısında Azak Denizi
kıyısında (VI. yüzyıl ortalarında Kuban’da),Utigurlar; onların batısında ve Turla (Dinyester)
Nehrine kadar uzanan Kıpçak bozkırlarında Kutrigurlar (VI. yüzyılın ortalarında Turla ve
Tuna’nın aşağı kısımlarında); Kırım Yarımadası ve Kerç bölgesinde Altziogurlar (6 Ogurlar),
Özi ile Turla nehirleri arasındaki bozkırlarda Ağaçeriler ile birlikte Saragurlar; Basarabya
bozkırlarında eski Hun boylarıyla beraber Bittigurlar (468 yılına kadar başlarında Attila’nın
oğlu Dengizik bulunuyordu); daha batıda Dakia bölgesinde ve Tuna Nehrinin sol kıyısında
Sattagurlar.
Ogur boylarının, bir dönem Büyük Hun birliğinin batısındaki bölgede Sibirya’nın güney
kuşağında yaşamış olan, Çin kaynaklarındaki isimleriyle Ting-ling ve onların ardılı olarak
kabul edilen Kök-Türk çağındaki T’ieh-le boylar topluluğunun üyesi oldukları konusunda ilim
adımları hem fikirdirler. Ogurlar, Hiung-nu/Büyük Hun baskısı sonucu yaşadıkları bölgeden
Güney Kazakistan’a doğru inmişler, buradan da 5. yüzyıl ortalarında batıya doğru gidip
Hazar’ın kuzeyinden Avrupa’ya girmişlerdir. Theophylaktos Simokattes’in ünlü İskit faslında
(exkursus), Soğd ülkesinde sık görülen depremlerden dolayı Onogurlar tarafından inşa edilen
Bakat şehrinin sık sık depremlere maruz kaldığından söz eden bölümü de buna işaret
etmektedir. Bu adın İslâm kaynaklarında görülen ve Semerkant’ın kuzey doğusundaki Fagkat
şehri ile aynı olduğu yakın bir geçmişte tespit edilmiştir. Tüm bunlarla birlikte eldeki veriler
açık bir şekilde Ogur Türklerinin (Saragur, Onogur) Doğu Avrupa’ya Kazak bozkırlarından
geldiklerini göstermektedir. Ayrıca Ogur Türklerinin, Oğuz Türkleriyle kardeş oldukları da
vurgulanmaktadır. Birbirlerinden çok erken devirlerde ayrılmaları (MÖ 3 asırdan önceleri),
dolayısıyla dillerinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Kanıtlanabilen en açık fark da Z
sesinin Ogur lehçesinde R’ye çevrilmiş olmasıdır.
Avrupa Hun Hakanlığı’nın Attila’nın oğullarından sonra dağılma ve yıkılma sürecine
girmesiyle birlikte Hunlar, 460’lı yıllarda birbiri ardınca doğudan gelen çeşitli Türk
topluluklarının devamlı baskısı altında kalmışlardır. 460 yılı sonrasındaki bu topluluklarla ilgili
belli başlı önemli olaylar V. yy Grek yazarı Priskos’un eserinde bulunmaktadır. Ogur boylarıyla
(Sarogur/Saragur, Ogur, Onogur) ilgili ilk bilgi, onların Doğu Romalılara (463) elçi
göndermeleri ile alakâlıdır. Bu sıralarda Avrupa Hun Hakanlığı çözülme ve dağılma devresi
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içinde bulunduğundan Onogurlar ve Saragurlar başta olmak üzere Ogur boyları Karadeniz’in
kuzeyindeki bozkırlara yayılmışlardı. Avarlar ise bu durumun itici gücü olsa da bir
duraklamanın ardından ancak VI. yüzyılda yeniden Doğu Avrupa’da gözükeceklerdir. Öyle ki
Doğu Roma İmparatoru I. Leon (457-474)’a elçiler gönderecekler ve imparator da bu elçileri
hoş karşılayarak Karadeniz’deki liman ve yolların muhafazası karşılığında onlara hediyeler ile
yıllık vergi vermeyi kabul edecektir.
İstanbul’daki Bizans imparatoruna elçi gönderen grupların, T’ieh-le’lerin (Ting-Ling)
batı kolu yani Saragur, Onogur boyları veya boy birlikleri olduğu tahmin edilmektedir. Bu
boylar 350 civarında, Kazakistan’daki Hun boylarının göçüne sebep olarak onların Avrupa
bozkırlarına gelmelerine sebep olmuş olabilirler. Büyük bir ihtimalle onların yerine T’ieh-le
veya en azından Ogur boylarının Kazak bozkırına gelmelerine ve onları batıya sürüklemelerine
sebep olan Sabarlar da, bu T’ieh-le’lerin veya onların unsurlarının önceki yerleşim yerleri olan
İli Nehri bölgesi ile Cungarya’ya gelmişlerdir. Bundan sonra Avarların 450 yılı civarında
gittikçe yayılmaları, Ogur boylarının görünmesine ve Sabarların Kazakistan’a göç etmeleri ile
neticelenen diğer göçlere sebep olmuştur. Ancak elde olan tüm bilgiler, Ogur halkları
hakkındaki en erken kayıtları bulmanın ve onların etnik oluşumlarını ortaya koymanın kolay
bir iş olmadığını göstermektedir.
Son araştırmalara göre Ogurlar, büyük göçten önceki yurtlarında da üç zümre hâlinde
yaşamışlardır: Doğu zümresi (Seyhun-Çu nehirleri ve Çalkar Gölü ahalisinde Onogurlar); Orta
zümre (Bugünkü Kazak-Kırgız bozkırı ve Emba Nehri boyunda Otuz Ogurlar) ve batı zümresi
(Yayık Nehri havalisinde –herhalde- Dokuz-Ogurlar).
Tüm bunların bir sonucu olarak Attila’nın ölümünden sonra oğlu İrnek’e tabi olarak
doğuya çekilen Hun kütleleri, kuzey-batı Karadeniz kıyılarında daha önce Doğu Avrupa’ya göç
etmiş olan Ogur Türkleriyle karışarak Bulgar diye bilinen Türk Hakanlığı’nın kökenini
oluşturmuşlardır. Bulgar Türklerinin teşekkülü Priskos’un anlattığı gibi Ogur Türklerinin Doğu
Avrupa’ya ilerlemeleri hadiseleriyle alakâlıdır. Macar bilim adamı Geza Feher de, kaynak ve
bilgiler ışığında Priskos’un bahsettiği Ogurların, Bulgar Türkleri olduğunu belirtmektedir. Bu
boylar Bizans’a elçi gönderdikten sonra eski vatanları olan Batı Sibirya’da iken Sabarların
hücumundan sonra buraları terk ederek daha batıya Bizans arazisi havalisine gelmişlerdir.
Bunların en batıda bulunanları olan ve gelir gelmez hızlı ve saldırgan yönleri ile kendilerini
gösteren Sarogurlar, Bizans’ın yeni müttefikleri olarak yeni hücumlara başlamışlardır.
Sarogurlar, 467 civarında Akatirler ve Hun birliğinin parçası olan diğer kabilelere saldırmışlar
ve belki de İstanbul’un (Bizans) kışkırtmasıyla Sasaniler’in elindeki Güney Kafkasya’ya akın
yapıp Gürcistan ve Ermenistan’ı yağmalamışlardır. Bunlar, 555 yılı civarında tamamlanan ve
Yunanca aslının Orta Farsça Nüshasına dayanan Hatip Zacharias’ın Kilise Tarihi’nin Süryanice
tercümesinin ekindeki kabileler listesinde de görülmektedirler. Bu olaydan kısa bir süre sonra
bir daha onların adına Bizans kaynaklarında rastlanmamıştır.
Sarogurlar Kafkas-ötesine yaptıkları seferden sonra hemen her yerde tarih sahnesinden
çekilmişlerdir. Daha açık bir ifadeyle Kuzey Kafkasya bozkırlarındaki göçebe kabileler ile Türk
boyları arasında lider rolünü oynamayı bırakmışlardır. Ancak ertesi yüzyılda gelen Avar dalgası
bunları da dağıtmış, önemli bir kısmı kaçarak şimdiki Slovakya ve Güney Polonya civarına
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giderek, orada kurdukları birlikle de Hırvat etnosunun temelini atmışlardır. Yine büyük bir
ihtimalle bu birliğin zayıflaması neticesinde yeni teşkilatlanmalara gitmişler ve İtil’den Tuna
ağzına kadar büyük bir sahada federasyonlar teşkil etmişlerdir. Bunlardan Oturgur (Utigur –
Utrirgur: 30 Ogur) adıyla bir Ogur grubu Kafkasya’da kalmıştır. Tın ile Kuban nehirleri
arasında Onogur; Tın ve Özi arasında Kutrigur (9 Ogur)’lar yerleşmiştir. Ayrıca Bittugur (5
Ogur), Ultingur (6 Ogur)’lar, Saragur (Sarı-ak Ogur)’lar da mevcuttur. Ogur Türkleri miladın
ilk yıllarında Orta İtil ve Kama çevresinde otururlarken, Sabarlar da İrtiş Nehri civarında
bulunmaktaydılar.
Sarogurların hâkimiyeti daha sonra muhtemelen Utigur ve Kutrigur boylarına geçmiştir.
VI. yüzyılın ikinci yarısında Karadeniz yanındaki bozkırlarda öncü rolünü Kutrigurlar ve
Utigurlar oynamışlardır. İrnek’in ölümünün ardından Avrupa Hunları dağıldıktan sonra Hunlar
Karadeniz’in kuzeyine Tın Nehri’nin doğusuna doğru dağılmışlardır. Bu sıralarda Bulgarlar iki
zümre hâlinde yaşıyorlardı: Kuban çevresindeki Utigurlar ve Tın Nehri’nin batısına göç eden
Kutrigurlar. Türkistan’daki ilk dönem tarihleri ile batıya göç süreçleri hakkında pek malumat
bulunmayan ve Doğu Avrupa coğrafyasına geldikten sonra kaynaklarda Kutrigur ve Utigur
olarak geçen bu iki Türk boyu; isimleri “ok” kelimesinin çoğulu olan Türkçe “boy, kabile”
manasına gelen Oğuzların kardeşi ve batı kolu olan Ogurlara mensup İdiler. Nitekim Prokopius,
“(Azak’ın doğusunda) yaşayanlara eskiden Kimmerler denirdi; Şimdi Utrigur deniyor”
ifadesiyle ve onların hiçbir yere göçmedikleri vurgusuyla, aslında Utrigurların bölgeye
Türkistan’dan yeni gelen kavimlerden olmadığını söylemektedir.
İlk dönemleri hakkında bilgi sahibi olmadığımız Kutrigur ve Utigurlar hakkında Bizans
kaynaklarında efsanelere dayanan bilgiler bulunmaktadır ki bu efsanalere serinde yer
verenlerden biri de Bizans tarihçisi Prokopius’dur. Azak Denizinin kuzey kıyılarına gelen
Kutrigur ve Utigurlar, Tın Nehrinin iki yanına yerleşmişler ve 481 yılından itibaren Moesia ve
Trakya’ya akınlar yapmaya başlamışlardır. Bu esnada Gotlar, Kırım yarımadasının büyük bir
kısmında yaşamaktaydılar. Bizans İmparatoru Zenon, (474/475- 476/491) 481 yılında Teodorik
idaresindeki Doğu Gotlarına karşı yapacağı sefere yardımcı kuvvet olarak dostu ve müttefiki
Bulgarları çağırmıştır. Theodorik, Bulgarları mağlup etmiş ve İstanbul’a kadar ilerlemiştir. 488
yılında Bushan idaresindeki Bulgarlar, Gepidler ile birlikte İtalya’ya göç eden Gotlarla karşı
karşıya gelmişler, Sava Nehri yakınındaki savaşta Bushan hayatını kaybetmiştir. Doğu Gotları
ve Gepidlere karşı mücadele eden Bulgarlarla kastedilen Kutrigurlardır. Kutrigurların, VI.
yüzyılın ilk çeyreği içinde süren akınları Bizans’ı oldukça korkutmuştur. İmparator I.
Anastasios (491-518), başkenti ve çevresini muhtemel hücumlardan korumak için kendi adı ile
anılan kara tarafı surunu bu sıralarda inşa ettirmiştir.
Özellikle I.Justinianos döneminde (527-565), Bizans’la Kutrigurlar arasındaki
mücadeleler yoğunluk kazanmıştır. 550-551 yıllarında Karpat Havza’sında birbirleriyle rekabet
eden Gepidler ve Langobard’lardan, Gepidler Kutrigurlarla ittifaka girerken, Langobard’lar
Bizans’a yakınlık göstermişlerdir. Bu sıralarda Kutrigurlar, başında Khinialon isimli bir
komutan bulunan 12000 kişilik bir orduyu Gepidler’e yardıma göndermişlerdir. Ancak
Gepidler ve Langobardlar arasındaki barış antlaşması bir yıl daha geçerli olduğu için Gepidler,
Kutrigur ordusunu Bizans’a karşı kendi toprakları üzerinden göndermiştir. Bu Kutrigur ordusu
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da İstanbul ve Selanik’e kadar olan bölgeyi yağmalamıştır. Bunun üzerine hükümdar
Justinianos, Utigurların önderi Sandilkh’i vaziyetten haberdar etmiş ve zengin hediyelerle
Kutrigurların üzerine yürümeye ikna etmiştir. Sandilkh hemen ordusuyla Tın’ı geçerek
Kutrigurların üzerine yürümüş, Gotlar da on bin yaya askeriyle kendisine yardımda
bulunmuştur. Kutrigur ordusu harp ile uğraştığından Utigur kralı Sandilkh de vatanlarında
kalmış olan Kutrigurları mağlup etmiş, memleketlerini yağma ederek, pek çok kadın ve çocuğu
esir etmiştir.
Olayın ardından ise Balkanlara akınlar düzenleyen Kutrigur ordusuna Utigurların zafer
haberini Justinianos kendisi vererek, barış yapılması için yüklü miktarlarda para teklif etmiştir.
Akın yapan ordu, bunun üzerine apar topar yurtlarına geri dönmüştür. Kutrigur bölgelerinden
Sinnion önderliğinde iki bin aile müttefik olarak Bizans’a Trakya’ya yerleştirilmiştir. Ancak
bunun üzerine Utigur hükümdarı Sandilkh, İstanbul’a elçi göndererek yenilgiye uğrattığı
düşmanı yanına alıp Utigurlardan daha iyi bir konuma soktuğu için imparatora serzenişte
bulunmuştur. İmparator da bunun üzerine hediyelerle Utigurların gönlünü almaya çalışmıştır.
Bizans, Karadeniz’in kuzeyindeki “barbar”ları zararsız hale getirmek için ya onları
imparatorluk hizmetine almak ya da birbirine düşürmek gibi iki temel politika izlemiştir.
Özellikle Bizans bu konuda Balkanları yağmalayan Kutrigurları ciddi bir tehdit olarak
görmüştür. Buna engel olmak için Kutrigurların hemen doğusunda yaşayan Utigurları onlara
karşı kışkırtmışlardır. Bunun için Utigurlara para vererek Kutrigurlara saldırmaya ikna etmiş
ve ardından Kutrigurlara yine para ve elçi gönderip Utigur saldırısını önceden haber vererek
yardımcı olmuştur. Görünüşte de onları saldırmaktan vazgeçirmeye çalışmıştır. Nihayet
Bizans’ın bu ikiyüzlü siyasetinin farkına varan Kutrigurlar, Bizans’ın kışkırtmasıyla
kendilerine saldıran Utigurları mağlup ettikten sonra Bizans üzerine bir sefer için hazırlıklara
başlamışlardır. Zabergan komutasındaki Kutrigur ordusu 557-558 kışı sonlarında Bizans
üzerine hareket etmiştir. Kutrigurlar hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Edirne önlerine gelmiş,
orduyu üç kola bölerek başkente akında bulunmak istemişlerdir. Öncü kuvvetler 558
depreminde zarar gören Anastasios suruna kadar yaklaşmışlar, karargâhlarını ise
Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki Melantias köyünde kurmuşlardır. Orduyu birden bire
İstanbul kapılarında gören Justinianos eski, tecrübeli ve Kutrigurları iyi tanıyan Belisarios’u
çağırarak vazifeyi ona bırakmıştır. Belisarios derhal etraftan bir ordu toplayarak Kettos köyü
yakınında bir ordugâh kurmuştur. Kutrigurların karargâhı ile Bizans’ın karargâhı arasında
oldukça sık bir orman bulunmaktaydı. Kutrigurlar, geceleyin ateşler yakarak sayılarının çok
olduğunu göstermeye çalışan Bizans’ın hilesine maruz kalarak müdafaa durumuna
geçmişlerdir. Nihayet Bizanslıların üzerine ansızın bir hücum yapmaya karar vermişlerdir.
Ancak bu planı casuslar vasıtasıyla haber alan kumandanın 300 askeriyle yolun ortasında mevzi
aldığından habersiz olan Kutrigurlar, ilerlemeye başladıklarında mevzide duran askerlerle
karşılaşmışlar, kanlı bir muharebe sonunda Kutrigurları komuta eden Zabergan, 400 kayıp
vermiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Kutrigurları iyi tanıyan Belisarios, Zabergan’ı takip etmişse de Doğu Trakya’ya
vardıkları sırada Bizans sarayındaki entrika ve çekememezlikten dolayı Belisarios geri
çağrılmıştır. Zabergan da Bizans ordusunun geri döndüğünü anlayınca Tzurull (Çorlu) ve
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Arkadoipolis (Lüleburgaz) yörelerinde akın ve yağmalar yaparak diğer iki kolun karşılaştırılan
tarihte geri dönmesini beklemiştir. Yunanistan’a giren birinci Kutrigur kolu, Thermoplyae’de
durdurulmuş, mühim bir başarı ve ganimet elde edemeden geri dönmüştür. Khersonesos’a
kadar uzanan ikinci kol ise parlak neticeler elde edemese de önemli mücadeleler yapmıştır.
İkinci kolunda geri dönmeye karar vermesinden sonra Zabergan buralarda bir müddet daha
zaman geçirmiş, Trakya, Makedonya ve Thessalia bölgelerinde akın ve yağmalarda
bulunduktan sonra sayısız esir ve ganimet ile memleketine dönmüştür.
559 yıllarına gelindiğinde ise Zabergan önderliğinde Kutrigurlar, Bizans’tan çok uzağa
sürülmüşlerdir. Ancak yine de Justinianos, Kutrigurların geri dönerek Trakya topraklarını
yağmalamasından korkmuş ve kendi politikası doğrultusunda Sandilkh’e baskı uygulayarak,
ona çok sayıda elçi göndermiş ve Sandilkh’in Zabergan’a karşı savaşması için girişimlerde
bulunmuştur. Ayrıca Justinianos, Sandilk’e gönderdiği mesajlarda eğer Kutrigurları yok ederse
Bizans tarafından Zabergan’a ödenen yıllık verginin hepsini ona göndereceğini belirtmiştir.
Bunu aynı zamanda bir intikam fırsatı sayan Sandilk, Kutrigurlara saldırarak birçok tahrip ve
yağma yapmış, oldukça fazla zayiat verdirmiştir. Zabergan da ülkesine döndükten sonra bunun
intikamını almak için Utigurlar üzerine hücum etmiş ve yine aralarında Bizans’ın istediği
doğrultuda savaşlar başlamıştır.
VI. yüzyıl ortalarında Tın ve İtil bölgesinde yaşayan Utigurlar ile Özi’ye kadar uzanan
sahada yaşayan Kutrigurlar, 576’li yıllara gelindiğinde batıda sınırlarını Kırım yarımadasına
kadar genişleten Kök-Türklerin hâkimiyeti altına girmişlerdir. Menandros’un Utigurların KökTürklere tabi olduklarında başlarında Anagaios (Ak-kağan) olduğuna dair bir kaydı vardır.
Ayrıca Kutrigurların bir kısmı da Kök-Türklerin önünden Pannonia bölgesine kaçan Avarlara
tabi olmuşlardır. Fakat Doğu Avrupa’da Kök-Türklerin hâkimiyeti fazla uzun sürmemiştir. Zira
581 yılında Kök-Türk Kağanlığında başlayan iç savaş idarecilerin dikkatini Kuzey
Kafkasya’nın batısı ve Karadeniz’in kuzeyindeki sahadan uzak tutmuştur. Kök-Türkler
600’lerde zayıflayınca Avarlar bu bölgeyi tekrar işgal etmişlerdir. Bu durum Avarların 626
yılındaki başarısız İstanbul kuşatmasından sonra Bulgar Türklerinin bir Hakanlık teşekkülü
kurmalarına zemin hazırlamıştır. İki Hakanlığınde güç kaybetmesi üzerine önce 635 yılında
Büyük Bulgar Hakanlığı’nın ardından da Tuna Bulgar Hakanlığı’nın kuruluşunda yer
almışlardır.

3.2. Sabarlar (Suvarlar-Sabirler)
Bizans kaynaklarında “Sabar, Sabeir, Saber”, Ermeni, Süryani, İslâm kaynaklarında
“Savtr, Sabr, S(a)bir, Sebir, Sawir-k, Savirk, Swar” şekillerinde geçen Türk tarihçileri
tarafından da “Sabar, Sabir, Suvar” adları ile anılan bu Türk boyu V. ve VI. yüzyıllarda Batı
Sibirya ve Kafkasların kuzey bölgesinde aktif bir şekilde rol oynayan, çeşitli yabancı
kaynaklarda dağınık bilgilerin yardımı ile tespit edilen Türk topluluklarından birisidir.
Sabarların menşei hakkında oldukça farklı fikirler ortaya atılmış, bu boyun Slav, FinUgor ve Macar olduğunu iddia edenler dahi olmuştur. Ancak Gy. Nemeth Sabarların, Türk
kökenli topluluklardan biri olduğunu elindeki kati kanıtlarla ortaya koymuştur.
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İlim âlemi Sabar isminin anlamı üzerinde de oldukça farklı görüşler bildirmiştir. Bunlar
arasında birkaç örnek verecek olursak: M. Zekiyev “su halkı, ırmak kenarındaki insanlar”,
G. N. Potanin “Moğolca dağ kurdu ve köpek”, N.A. Abramov, “temizlenmek, arınmak”, O.
Karatay, “Kutlu insanlar”. Ancak ilim âlemi genelde Macar Türkolog Gy. Nemeth’in
anlamlandırmasını kabul etmektedir. Nemeth, Sabar isminin, Türkçe sapmak fiilinden meydana
gelmiş ve “sapmak, yol değiştirmek” anlamını taşıdığını belirterek, diğer anlamlarının ise
“sapan, yol değiştiren, başıboş kalan, serbest”. (“Sab+ar” (=sap-ar=sapmak) fiiline –ar
ekinin ilavesiyle) olduğunu söylemiştir.
Sabarlara dair ilk bilgileri Priskos’un eserinden öğreniyoruz. Priskos’un kaydından
anlaşıldığı üzere Sabarlar, ilk defa 463 sıralarında Ogur Türklerine (Sarogur, Onogur) hücum
ederek bunları yurtlarından çıkarmış ve bunlar da Bizans’ın dostluğunu kazanmak üzere buraya
elçiler göndermiştir. Nemeth’in aktardığına göre Priskos’un bu bilgisini Çin kaynakları da
doğrulamaktadır. Henüz 460 sıralarında Avarlar bir kavme saldırarak İrtiş sahasına yerleşmişler
ve daha sonra batıya İtil taraflarına doğru çekilmişlerdir. Avarların saldırdığı bu kavim
Sabarlardır. Avarların saldırısıyla kendilerine sığınak arayan Sabarlar, Ogur Türklerini batıya
itmiş, önce Yayık Dağlarının güney-batı tarafındaki Tobol ve İşim ırmakları çevresine
yerleşmişlerdir. Orada eskiden oturmakta olan Onogurları ve Yayık’ın doğu bölgesindeki
Macarları yurtlarından çıkarmışlardır. Teşkilatlı ve yüksek savaş tekniğine sahip olmalarından
dolayı Sabarlar, kendilerinden daha iptidai seviyede olan kavimler üzerinde büyük etki
göstermişlerdir. Prokopius, onların kuşatma silahları hazırlamadaki marifetlerinden söz
etmiştir. Malalas, ise sayıları 100.000’i bulan orduları olduğunu yazmaktadır.
Sabarların ana yurdlarının, Sibirya’nın batısı ile Avrupa’nın en doğusunda olduğu
düşünülmektedir. Patkanov’un tespitlerine göre, Tobol çevresinde (Ostyaklar arasında) ve Ob,
Tura, İrtiş boylarında eski bir ‘Sabar’ biçimine giden çok sayıda yer adı vardır: Sabar, Saber
(Tapar) Soper, Savri, Sabrei, Sıbır (Sıvır). Ay-Sabar, Kün-Sabar gibi kişi adlarına da rastlanır.
Tobolsk ahalisi buranın eski sakinlerini Sybyr, Syvyr diye anmakta ve buralardaki halkların
ananelerinde Sabarlar geniş yer tutmaktadır.
463 sonrasında İtil boylarında nelerin yaşandığına dair çok fazla bilgiye sahip değiliz.
Sadece Kutrigurlar ve Utigurların aktif bir biçimde tarih sahnesinde bulunduklarını
bilmekteyiz. Sabarlar ancak 515 yılı itibariyle Kafkasya’nın güneyinde olan biten olaylara aktif
olarak katılmışlardır. 503 yılında Doğu Avrupa’ya doğru hâkimiyetlerini genişleterek bir kısım
Bulgar gruplarını idareleri altına alan Sabarlardan kalabalık bir grubun, İtil ve Tın nehirleri
arasında ve Kafkasların kuzeyindeki Kuban Irmağı boyunda yerleşmeleriyle doğrudan doğruya
Bizans ve Sasani imparatorlukları ile temas kurması onların Doğu Avrupa tarihinde öne
çıkmalarına yol açmıştır.
504 yılında Prokopius’a göre Sasani Hükümdarı Kuvard-Kavard, Sabarlar ile
mücadele edebilmek için Bizans savaşlarına son vermek zorunda kalmıştır. Bir süre sonra gerek
Sasaniler gerekse Bizans Hakanlık sınırlarını koruyabilmek ve onları savaşlarda yanlarında
tutbilmek için Sabarlardan barışı satın alacak hale gelmişlerdir. 516 senesinde Sabarlar,
müttefik İran’la ittifak yaparak, Bizans’a saldırmışlardır. Hazar denizi civarına kadar inerek
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Ermeni şehirlerini yağma etmişlerdir. Kapadokya, Galatya ve Pontus’u yakıp yıkmışlar ve
Eukhaita’da ancak durabilmişlerdir.
522 senesinde kaynaklar yeniden Sabarlardan bahsetmektedirler. Güney Kafkaslara
inen Sabarları İran-Bizans mücadelesi içinde kendi menfaatlerine göre yer değiştiren taraf
olarak görüyoruz. Paralı asker veya müttefik olarak iki tarafın da yanında yer almışlardır. Bu
ikili oyun bazen her iki tarafı da bıktırmıştır. 522 senesinde başlayan Bizans-İran savaşı
vesilesiyle Bizans imparatoru Justinos (518-527), Sabarların önderi Ziligdes (Zilgibis)’e
hediyeler göndererek yardım etmesi teklifinde bulunmuştur. Bizans imparatoru teklifini kabul
eden Ziligdes’in aynı zamanda İran hükümdarı Kavad’da 20.000 kişilik kuvvet gönderdiğini
öğrenince bunu Kavad’a bildirmiştir. Ziligdes’in ikili oynadığını düşünen Kavad, onu yanına
çağırıp bunun doğru olup-olmadığını sormuş ve o da Bizans’ın hediyeler gönderdiğini inkâr
etmemiştir. Bunun üzerine bir gece ordasına yapılan baskınla Ziligdes ve adamları
öldürülmüştür.
Kocası Balak’ın ölümünden sonra Hunların başına geçen Boarık Bizans için iyi bir
müttefik olmuştur. Sasani-Bizans ilişkilerinin gergin olduğu günlerde bölgedeki Sabarlar
taraflar arasında sürekli yer değiştirmişlerdir Boarık’ın oldukça kuvvetli olduğu bir dönemde
iki Hun beyi kendisine bağlı birlikler ile Sasanilerin tarafında yer almak üzere teşebbüse
geçtiklerini öğrenen Bizans İmparatoru Justinos kıymetli hediyeler ile Boarık’a başvurarak söz
konusu Hunların Kavard’a katılmasını engellemesini istemiştir. Boarık her iki beyi de orduları
ile birlikte yakalayarak mağlup etmiş ve bir tanesini zafer nişanesi olarak İstanbul’a
göndermiştir.
530 yıllarına gelindiğinde ise 3000 kişilik bir Sabar süvari birliği Bizans’a karşı
Sasanilerin yanında yer almıştır. Prokopius’un naklettiğine göre Bizans’la savaşmak için
kiralanan “en güçlü halk” Sabarların 3000 kişilik bir birliği İran ordusuna katılmıştır. Bu savaşta
Malatya kuşatmasını yapan Sasani birliklerine yardım için gelen Sabarlar, savaştan istifade
ederek hızlarını alamayıp Halep’e kadar gitmişler ve Antakya yakınlarında yağmalarda
bulunmuşlardır. 531 yılında Bizans ve Sasaniler arasında yapılan barış ile nerede ise otuz yıl
süren Bizans-İran savaşlarına ara verilmiştir. Barış dolayısıyla da Sabarlar yardım veya yağma
imkânı bulamamışlar, bu nedenle de Bizans kaynaklarında uzun bir süre kendilerinden
bahsedilmemiştir.
550 yılında mücadeleler tekrar başladığında her iki ordunun içerisinde Sabarların görev
aldıklarını görüyoruz. Yapılan savaşta Sabarlar özellikle askeri yönleri ile kendilerini
göstermişlerdir. Lazika Kralı Gubaz (541-555)’ın Kolheti bölgesine İran askerlerini
yerleştirmek isteyen Hüsrev (531-578)’e karşı Bizans’a müracaat etmesi yeni bir savaşın
başlamasına sebep olmuştur. Yeni müttefikler yalnızca Kolheti’yi korumak değil, İran için bir
üst görevi gören İberya’yı da yerle bir etmek üzere aralarında anlaşmışalardır. Ancak Gubaz’ın
Alan ve Sabarlara vaad ettiği parayı ödemeyi geciktirmesi bunların Sasani tarafına
geçemelerine sebep olmuştur. Savaş sırasında Sabarları kendi tarafına çekmek isteyen I.
Justinianos (527-565) gerekli ödemeyi yapmış ve Petra şehrini kuşatan Bizans ordusuna 3
Sabar komutanın birlikleri ile katılarak Romalılara kuşatma silahlarının yapımını öğretmelerini
sağlamıştır. Bu Sabar birikleri sayesinde şehre girmeyi başarmışlardır. Sasani ordusu komutanı
75

Memeroes’de ordusunda bulunan Sabarlardan Bizans’ın kullandığı koçbaşlarından imal
etmelerini istemiş ve bütün kuvvetleri ile Bizans ordusuna saldırmıştır. Sonunda Bizans’ın
Sasanilere bir miktar ücret ödemeleri karşılığında bir anlaşma yapılmıştır. Sasaniler Bizanstan
aldıkları parayı Sabaları kendi taraflarına çekmek için tekrar harcamışlardır.
554 yılında Sasaniler son bir gayret ile yaklaşık 3000 Deylemli’nin bulunduğu orduyu
Mermeroes’in yardımına göndermeye çalışmışlar ise de Balmak, Kutilzis ve İliger adındaki
kumandanlar idaresinde Bizans hizmetinde bulunan Sabar birliği bu ordunun büyük bir kısmını
imha etmeyi başarmıştır. 558 senesine gelindiğinde Avarlar Sabarları hâkimiyetleri altına
almışlardır ama bu hâkimiyet öyle çok uzun süreli olmamıştır. Bu yıl içinde Avarlar, Bizans’a
ittifak teklif ederlerken, Bizans ise Valentinus idaresinde bir elçilik heyetini Avarlara
göndermiştir.
Kaynaklarda Sabar ismi 578 yılında tekrar zikredilmiştir. Menandros’un kaydına göre
II. Tiberius (578-582) zamanında yaşanan Sasaniler ile savaşlar sırasında “Sabarlar ve Alanlar
Albanya’daki yurtlarından alınarak Kür Nehrinin beri tarafına yerleştirilmişlerdir”. Bu
yerleştirilmenin sebebi, 571 yılındaki Ermeni isyanı sırasında Sabarlara güvenilmemesidir.
Kısa bir süre sonra ise hâkimiyetlerini Karadeniz’e kadar ulaştıran Kök-Türk
Hakanlığı’nın idaresi altına girmişlerdir. 576 senesinde Güney Kafkasya’daki hâkimiyetleri
Bizans tarafından yıkılmış, ardından bir kısmı Kür Nehrinin güneyine bir kısmı Azerbaycan’a
bir kısmı da Derbent taraflarına yerleştirilmişlerdir. Bir süre sonra Sabar birliğinin çözülmeye
yüz tutması ve Hazar etnik adının yükselerek Sabar boylarının bu oluşumun içerisinde yer
alması Sabar adının kaynaklarda çok nadir geçmesine sebep olmuştur.

3.3. Avarlar
3.3.1. Avarların Menşei ve Batıya Göçleri
Avarların menşei meselesi maalesef kaynakların yetersizliği nedeniyle henüz tam
anlamı ile aydınlığa kavuşturulabilmiş değildir. Belki de Avarların kökeni kadar hiçbir mesele
Asya bozkırlarını, Türk boylarını, Doğu Avrupa tarihini çalışan hiçbir Türkolog’u bu kadar
yormamıştır. Pek çok Batılı müellif Avarların kökenini Hunlara bağlamayı uygun görmüşlerdir.
Hakanlık yapısı, dil benzerlikleri, kültürel unsurlar da eklendiğinde bu benzerlik veya akrabalık
kimseyi şaşırtmamalıdır. Öncelikle Herodot’ta Abaris olarak bahsedilen topluluk Avarlar
zannedilmiştir. Herodot İskitya’da yaşayan bu halkın kahramanlarının aç-susuz bir şekilde bir
ok üzerinde dünyayı dolaştığını anlatmakta, onların Strabon’da geçen Hiperbor olduğunu
belirtmektedir. Avarların göç etmesine neden olan Greifler ile Hiperborlar komşu İdiler.
Avarlar hakkındaki ilk kayıtlara İtil Nehri’nin doğu kısımlarında göründükleri sıralarda
Priskos’un eserinde tesadüf edilir. Daha sonra Ermeni tarihçi Zakharia’nın Ermenistan,
Kafkaslar ve ötesinde yaşayan on üç kabile arasında Avarları zikrettiği görülmektedir. Yine bu
bölgeye yakın coğrafyalardaki Avarlardan John Ephesus bahsetmiş, bozkırlardan hareket
ederek Trakya üzerinden İstanbul’u tehdit ettiklerini ve uzun saçları ile dikkat çektiklerini
vurgulamıştır.
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Çin kaynaklarında “A-pa” şeklinde geçen kavmin Avarlar olabileceği iddia
edilmektedir. Bazı araştırmacılar 5-6. yüzyıllarda Nişabur bölgesinde, ismi ilk kez kaynaklarda
Nişabur ismi ile beraber zikredilen Abarsahr kentinin Avar yerleşim yeri olduğunu
belirtmişlerdir. Menandros’un II. Justinianos’un imparatorluğu sırasında Kök-Türklere
gönderilen elçi Valentinus’a ilişkin kaydında, Kağan küçük düşürücü bir şekilde Avarlara VarHun yani Avar Hunları olarak tercüme edilebilecek bir isim olan Varhunit şeklinde hitap
etmektedir. Menandros Avarları Varhunitlerle bir göstermekte, aynı kökten ve aynı grubun
boyları olarak belirtmektedir. Theophylaktos Simokattes Bizanslılar tarafından bilinen
Avarların, Sahte Avarlar (Pseudo-Avar) olduğunda ısrar etmektedir. Ayrıca bunların
İskitya’da en çok korkulan topluluk olan Avarların ismini alan Uar (Var) ve Chunni (Hun)
adlı boylardan meydana geldiklerini ifade etmektedir.
Avarlar, bazı yazarlar tarafından da 552 yılı civarında Kök-Türkler tarafından mağlup
edilen ve belli bir süre Türkistan’ın hâkimi olan Juan-Juanlar ile aynı gösterilmektedirler.
Haussig “War” kelimesini Çinli kaynaklarındaki “Hua” ile eşleştirmektedir. Hua’lar Eftalitler
ile beraber IV. yy’da Sogdiana’yı ele geçirmişler, 460 dolayında da Avar Varhunitleri’ni
Kafkasya’ya kadar sıkıştırmışlardır. Yüz yıl sonra da Kafkasya’nın güney tarafında bulunan bu
Avarlar Bizanslılar ile temasa geçmişlerdir.
Rus ilim adamları ise Avarların Altay bölgesindeki Ogurlardan geldikleri fikrini
paylaşmaktadırlar. Eski Rus Yıllıkları Avar ülkesinden Obrine olarak bahsederler. Nestor
Kroniğinde Avarların açgözlülüklerinden dolayı hepsinin öldüğü belirtilir. Priskos eserinde
Ogur ve Avarları birbirine düşman iki grup olarak tasvir etmiştir. Yine de bu durum Ogurlardan
gelmedikleri anlamına gelmez. Avarların Ogur soyundan geldikleri de yine kuvvetle
muhtemeldir. Türkistan bölgesi halklarından olduğu ise kısmen dile getirilir. Uzun araştırmalar
sonucunda Avarların kökeninin beş kabilenin etnik kökeni, kimliği veya bu beş ismin
etimolojisinin iyi incelenmesi sonucunda net olarak ortaya konabileceği kesinleşmiştir. Bu
isimler Avar, War, Chunni, Varhunit ve Ogur’dur.
Batıdaki Avarlarla Doğuda Juan-Juan ve bazı tarihçilere göre Avar olarak ifade edilen
topluluğun kesinlikle aynı etnik gruptan oldukları iddiası pek mümkün görünmemektedir. Sui
Hanedanlığı Dönemini (581-617) kapsayan Sui-Chu adlı Çin yıllığında, Türklerin “on binlerce
boydan meydana geldikleri” belirtilmektedir. Bozkır’da bazen en acımasız düşman yakın
akrabalar, kardeş boylar olabiliyordu. Geniş sahalarda birlikte yaşamanın getirdiği zorluklar ve
menfaat çatışmaları bu anlaşmazlıkları körüklemiştir. Burada akla pek çok ihtimal gelmektedir;
552 yılından sonra İtil Nehri ile Çin Seddi arasında kalan geniş sahalarda tartışılmaz bir şekilde
Türk boyların üstünlüğü ve hâkimiyeti vardı. Juan-Juanların ana kütlesinden ve esasını teşkil
eden zümrelerden ayakta kalabilenler doğuya doğru kaymışlardı. Bu dönemde Juan-Juanların
içerisinde İstemi grubu gibi pek çok Türk boylarının yanında ileride “zafer” anlamına da
gelecek “avar” adını almış Türk boylarının olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü batıya hareket
eden bu grubun gittikleri yerde söz sahibi olabilmek için ciddi zaferlere ihtiyaçları vardı.
Muhtemelen sahada kazanmadan önce psikolojik üstünlüğü elde etmek amacıyla önce “avar”
kelimesinin diğer toplumlar üzerinde bıraktığı etkiden istifade etmek istemiş olabilirler. Yani
100 yıl önce Priskos’un bahsettiği Avarların Kafkas ve Doğu Avrupa’da oluşturdukları etkiden
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istifade ederek varlıklarını ve diğer boylar üzerindeki hâkimiyetlerini sağlamlaştırmayı
hedeflemiş olmaları mümkündür. Çünkü yapılan çalışmalarda Avar unsurlarına ait arkeolojik
izlerin kökenleri hem Asya hem İç Asya hem de Kafkasya’da takip edilebilmektedir.
Avarların tek bir boydan ve tek bir ırktan meydana geldiğini dönemin şartları iyi
değerlendirildiğinde söylemek doğru olmaz. Ancak hâkim zümre veya idareci zümrenin
stratejisi, savaşı, hâkimiyet telakkisi, yaşam biçimi bize Türk olduklarını zaten ispatlamaktadır.
Theophylaktos buradan hareketle böyle bir isimlendirme yapmış olabilir, ancak bu durum
Avarların Türklüğü meselesini değiştirmez. Z.V. Togan da ismin etimolojisi konusunda
doyurucu bir sonuca ulaşamamıştır. Ayrıca Apar, Ibır, kelimeleriyle irtibatını belirterek
Avarların eski Türk boylarından Subar veya Suar’lardan olma ihtimalini zikretmiştir. Grek,
Latin eserlerinde geçen “Avarin” tabiri Avar ile ilişkilendirilmiş, Avarlar Tiberios ve Mavrikios
dönemlerinde bölgeye yerleşmeleri sonucu bu ismin verildiği ileri sürülmüştür.
Bazı çalışmalara göre Avar adı Moğolca “abarga/kurt” anlamını taşımaktadır. Çin
yıllıklarında kıvrılan kurt (kıpırdayan böcek) manasında “Juan-Juanlar” olarak
isimlendirilmişlerdir. G. Nemeth “Avar” kelimesinin kökenlerini Türkçe’de aramış ve “asi, dik
başlı”’ manasına geldiğini iddia etmiştir. Türkçe metinlerde ise ilk kez Orhun Abidelerinden
Kül Tigin Abidesinin Doğu yüzü 4. satırında “Apar” boy adı geçmektedir. Bumin ve İstemi
hakanların mücadelelerinden bahsedilen bu satırlarda diğer boylar ile birlikte Apar boyundan
da temsilcilerin gelerek yas törenine katıldıkları belirtilir. Sonuç olarak Avarların kökeni ve bu
ismin etimolojisi daha uzun yıllar ilim âlemini meşgul edecektir. Her ne olursa olsun ilmi
araştırmaların derinleşmesi, arkeolojik buluntular ve dil çalışmaları Avarların Türk oldukları
konusundaki kanaatleri daha da arttıracaktır.
Avarların siyasi tarihi, beşinci yüzyılın ortalarında (461-465) Sabarlara saldırmaları ve
bunların Avarların önünden batıya doğru ilerleyerek Onogur ve Sarogurları yerlerinden
etmeleriyle başlamaktadır. Bu olay sonrasında yüz yıl boyunca kaynaklar Avarlar hakkında
sessiz kalmışlardır. Bu dönemde Kafkas ve günümüz Güney Rusya coğrafyasında İskit, Hun,
Sabar, Kutrigur, Utigur, Burugund, Ultizur, Onogur, Saragur ve Ogur kabileleri göze çarparken
daha Doğuda Eftalitler, Sasaniler, Juan-Juanlar ve 552 yılından itibaren de Kök-Türkler hüküm
sürmekteydiler. Ogur grupları VI. yüzyılda önemli siyasi gelişmelerin yaşanmasında ve
bölgedeki güç dengelerinde hassas roller ifa etmişlerdi. Ancak VII. yüzyıldan itibaren Bulgar
ismi ön plana çıkmış, diğer Ogur ismi etkisini kaybetmişti. Bilhassa Kubrat’ın kurduğu
Hakanlık ile Bulgar adlandırması bütün grupları içine alacak şekilde kullanılmıştı.
Avarlar üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde neden Kök-Türk hâkimiyetini
tanımayıp batıya göç ettiklerine dair somut verilere ulaşılamamaktadır. Gerek Türk elçileri
gerekse Bizans elçileri Avarlardan her daim kaçak olarak bahsetmektedirler. 570’li yıllarda
İstemi, Bizans elçisine kendisinden “kaçan”’ların neden himaye edildiğini sormuştur. Bununla
beraber imparator II. Justinianos da Kök-Türklerden kaçan Avar sayısını Soğdlu elçi
Maniakh’dan öğrenmek istemiştir.
584 yılında Komentiolos, Avar hakanına bir zamanlar kaçarak geldiklerini
hatırlatmıştır. 626 yılına gelindiğinde Theodor Synkellos da Avarların Bayan hakan idaresinde
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batıya kaçarak geldiklerini ifade eder. Kaynaklar incelendiğinde ortak kanaat Avarların 558
yılında Kök-Türklerin baskısından kaçtıkları şeklindedir. Nitekim Avarlar hafızalarda her daim
“kaçaklar” olarak yer etmektedirler. Avarlar batıya doğru hareket etmezden evvel muhtemelen
İstemi’ye bağlı Türk boyları ile birlikte Juan-Juan hâkimiyetinde yaşıyorlardı.
Kök-Türkler yeni kurulan Hakanlıklerinin sınırlarını genişletmek amacıyla komşu
Hakanlıklerle mücadeleye giriştiler. 560 dolaylarında Eftalit Hakanlığı ile mücadele ederken,
bu durumu fırsat bilen Avarların büyük bir kısmı, kaynakların da belirttiği gibi Varhunitlerden
(Var/Uar-Hun/Chunni) ayrılmışlar, batıya yönelmişlerdir. Göçün istikameti bilinmesine karşın,
nasıl ve ne şekilde olduğu açık değildir. Kaynaklar Eftalit mücadelesinin fırsat olarak
değerlendirildiğini belirtirler, fakat durum bu şekilde olmayabilir. Avarlar sınır boylarından
sessiz sedasız ayrılmış da olabilirler. Stratos, bozkırın Avarların atlarını ve koyun sürülerini
kaldıramadığını, bu yüzden de batıya hareket ettiklerini belirtmektedir. Ancak Varhunitlerden
bir grup burada kalmış, bunlar da 580 yılı sonrasında batıya gelerek Avarlara katılmışlardır.
Burada dikkatle takip edilmesi gereken bir husus da Avarların Eftalit hâkimiyetinde değil KökTürk hâkimiyetinde yaşadıklarıdır. Bazı araştırmalarda geçen Avarların Eftalit kökenli ve
onların devamı oldukları şeklindeki kayıtlara ihtiyatla yaklaşmak gerekir. İstemi kağan
Avarların kendilerinden kaçmasına, mülklerine zarar vermesine çok sinirlenmiş ve onları
atlarının nalları altında karınca gibi ezeceğini haykırmıştır: “Onlar kuş değil ki Türklerin
kılıçlarından kaçabilmek için gökyüzüne uçabilsinler, onlar balık değil ki sulara girip
denizin derinliklerine saklanabilsinler; sadece yeryüzünde yolculuk edebilirler. Eftalitler
ile savaşımıza son verir vermez, Avarlara saldıracağım ve benim kudretimden
kaçamayacaklar”.
Kaynaklarda 20.000 Avar savaşçısından söz edilir ki, burada kastedilen ailelerle beraber
20.000 mi yoksa sadece savaşan fert sayısı mı muallaktadır. Kanaatimizce bu rakam sadece
savaşçı sayısını vermektedir. Bu rakama aile ve çocukların da eklenmesiyle 100.000 civarında
bir insanın göç ettiği kabul edilmelidir. Fakat bozkır geleneği incelendiğinde etki oluşturması
açısından 20.000 rakamı psikolojik sınır gibi gözükmektedir.

3.3.2. Avar-Bizans İlişkileri
Justinianos döneminde (527-565) ülke pek çok kavmin akınına maruz kalmıştı. 540 ve
544 yılında Bulgar, 545, 548, 550-552 yıllarında Slav ve 551 yılında Kutrigur saldırıları
Hakanlığın Balkanlarda “Limes” olarak teşmiye olunan müstahkem mevkiler oluşturmasına
sebep olmuştu. Ancak yeterli ve yerli askeri birliklerin eksikliği en güçlü limeslerin bile
kalelerin ve mevkilerin dahi çöküşüne engel olmasını engelliyordu. Prokopius’un belirttiğine
göre Belgrat ve Tuna ağzında aralarında yaklaşık 6 ila 10 km mesafe bulunan 110 şehir ve sur
yer almakta idi. Bu durumda Bizans imparatorlarının güçlü müttefik ihtiyacını ülkenin kuzeyine
ulaşan Avarlar karşılamışlar, Balkanlardaki sınırların savunmasını üstlenmişlerdi. 558-559
yılında Utigurlar kışkırtılmış, onlar da Kutrigurlara saldırmışlardı. Diğer yandan bu iki kavme
karşı Avarlarla ittifak kurulmuştu. Bizans’ın sinsi siyaseti bununla da yetinmemiş bu sefer
Avarlara karşı Kök-Türklerle anlaşmaya gİtilmişti. İmparator, Avar Kağanı Bayanı çok hafife
almıştı. Kendisine inanan ve güvenen binlerce boy üyesini hayal kırıklığına uğratmamak ve
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onlar için güvenli ve verimli sahalar bulmak amacında olan Bayan bu oyunları boşa çıkarmayı
başarmış, varlığını Bizans’a kabul ettirmişti.
Uzun bir zaman dağınık ve birlikten yoksun bir hâlde yaşayan Avarlar münasebette
oldukları Alan prensi Sarosius’tan kendilerini Bizans ile tanıştırmasını istemişler, Sarosius
durumu Lazike’deki birliklerin komutanı Germianus’un oğlu olan Justinos’a iletmiş o da,
Avarların bu arzusunu İmparator Justinianos’a haber vermiştir. Kuzey Kafkasya’da Alanların
ülkesinde oturan Avarlarla bizzat görüşmek isteyen imparator, elçileri ülkesine davet edince
Avarlar, boylarının yerleşmesi için anayurt yapmak istedikleri bölgeye bakmak üzere, 558
yılında Kandik isimli elçiyi Justinianos ile görüşmek amacıyla İstanbul’a göndermişlerdir.
Bizans’ın Avarlar’la ilk tanışmalarında dikkatlerini çeken husus uzun ve örülmüş saçları
olmuştur. İmparatorluğun başkenti İstanbul pek çok misafir ve elçi ağırlamasına rağmen 558
yılında vuku bulan ziyaret başkentte izdihama neden olmuş, insanlar daha önce hiç
görmedikleri bu insanları merakla izlemişlerdir. Avarların uzun ve arkadan örülerek bağlanan
saçları ilerleyen süreçte batıda moda hâline gelmiştir. Teophanes, görüntülerine has özelliklerin
tamamıyla Hunlarla aynı olduğunu vurgulamaktadır.
Kandik, imparatora kavimlerin en büyüğü ve en güçlüsünün geldiğini haber vermiş,
Kağan, elçileri vasıtasıyla imparatorluk sınırları içinde yağma yapan, halkı huzursuz eden ve
sınır birlikleriyle devamlı çatışan kavimleri itaat altına alabileceklerini bildirmiştir.
Karşılığında ise yıllık bir ödemenin yanında Bizans içerisinde güvenli ve verimli bölgelerde
kendilerine yerleşim yeri gösterilmesini talep etmiştir. Avarlar uzun zamandır Afrika’da
Vandallarla, Batıda İtalya ve İspanya, Doğuda Perslerle savaşan Bizans’ın özellikle kuzey ve
kuzey batıdaki sınırlarında güvenliğin olmadığını bildiklerinden bu durumdan istifade etmek
istemişlerdir.
Justinianos bu şartları, toprak talepleri hariç, kısmen kabul etmiş ve elçilere altın
kolyeler, ipek giysiler ve daha pek çok değerli eşyalar vererek ülkelerine göndermiştir. Ayrıca
elçi olarak imparatorluğun korumalarından biri olan Valentinus’u göndererek Romalılar ile bir
anlaşma yapmalarını ve düşmanlarına karşı beraberce silahlanmaya davet etmelerini istemiştir.
Valentinus gideceği yere ulaştığında hediyelerini sunup İmparatorun mesajını iletince, Avarlar
ilk önce Utrigurları, daha sonra bir Hun boyu olan Zalileri ve aynı zamanda Sabarları mağlup
ederek emirleri altına almışlardır.
Avarlar 562 yılında, boylarının yerleşmesi için anayurt yapmak istedikleri bir bölgeyi
talep etmek üzere Justinianos’a elçi göndermişlerdir. General Justinos’un tavsiyesi üzerine,
İmparator Avar boyunu önceden Herul’ların yaşadıkları ve İkinci Panonya olarak adlandırılan
bölgeye yerleştirmeyi planlamıştır. Fakat Avarlar İskitya dışında yaşamayı çok fazla
istemiyorlardı, çünkü bu bölgelere çok bağlanmışlardı. General Justinos Bizans’a elçiler
göndermiş ve İmparatora belirli bir süre boyunca Avarları burada alıkoymalarını, isteklerine
cevap vermemesini ve oyalamalarını önermiştir. Çünkü adı Kunimon (Okunim) olan elçilerden
biri ile arkadaşlık kurmuş ve Kunimon güvenilir bir biçimde ona gerçek niyetlerinin iddia
edilenlerden farklı olduğunu söylemiştir.
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II. Justinianos’un hükümdarlığı sırasında (565-578), Avar elçileri önceki İmparator
Justinianos’un kendilerine verdiği olağan-yıllık hediyeleri almak için Bizans’a gelmişlerdir
(565). Bazı müellifler bu durumdaki Avarları sanki Bizans’ın ücretli askerleri gibi göstermeye
çalışmaktadırlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Avar hakanı iki Hakanlık arasında tesis edilen
anlaşma gereği askerleriyle Bizans sınırlarını güvence altına almış karşılığında da yıllık vergi
talep etmiştir. Gelen elçilere vergi değilde hediye verileceği söylenmiş onlarda başkent
başkentten ayrılmışlardır. 562-563 yıllarından itibaren Avarlar artık Tuna dolaylarında
bulunuyorlardı. Kafkaslardan veya Türkistan’dan gelebilecek tehdit onlar için sadece KökTürk’lerdi.
Avar Hakanı Bayan Hakanlık merkezini, ileride girişeceği istilalarda stratejik önemi
büyük olacak bir bölge olan, Tuna ve Tisa ırmakları arasına geçirmiştir. Bayan Kağan
zamanında Hakanlığın sınırları Özi Nehrinden Elbe ırmağına, Kuzey denizi sahillerinden
Adriyatik kıyılarına kadar uzanmıştır. 565 yılında Justinianos’un ölümünden sonra Bizans
büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Justinianos, imparatorluğunu Hunlardan çok daha korkunç ve
tehlikeli bir düşmanla, Avarlarla baş başa bırakmış, haleflerini büyük sorumluluklar altına
sokmuştur. Sınırlarını genişletmek isteyen Avarlar, Merovenj İmparatorluğunun (GalliaeGalya) sınırlarına kadar dayanmıştı (563). Bu arada 565 yılında tahta çıkan yeni Bizans
İmparatoru II. Justinos, Avarlara verdiği vaatleri ve altınları kesmiş, bunun üzerine Avarlar
Aşağı Tuna’yı aşmayı denemişler (565-566 kışı), ancak girişimleri başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. İşte o zaman Bayan, daha batıya yönelmiş, dağların koruduğu verimli düzlükler
arasından geçerek Franklara saldırmıştır. Kağan Frankları yenmiş ve avantajlı bir ittifak kurmayı
umduğu Siegebert’i yakaladıktan sonra serbest bırakmıştır. Söz konusu ittifak, Siegebert’in
aracılığı ile Avarlar ve Panonya Langobardları arasında yapılmıştır. Bu ittifak, Kök-Türk
tehdidinin kendilerini de takip ettiğini düşünen Langobardlara da Avarlar kadar gerekliydi. Çünkü
Langobardların genç kralı Alboin, halkı ile beraber zor bir durumdaydı. Hakanlığı, Bizans ve
İtalya’nın kapıları üstünde kurulu idi, önünde çok zengin ganimetler duruyor ve o bundan
faydalanamıyordu. Çünkü İtalya’yı Narses koruyordu. Bizans yoluna gelince o da kendisine acı
bir yenilgi tattırmış olan Gepitler tarafından kesilmişti. Böylelikle Alboin kendini, Gepitlere
karşı yapacağı bir saldırının havasına kaptırdı. Avar kağanı Bayan’a elçi yollayarak yapacakları
bu seferin, Avarların en korkunç düşmanı Gepitlere karşı olacağını bildirdi ve aralarında bir
ittifak yapılmasını önerdi. Eğer Gepit imparatorluğu çökerse Bizans, Avar-Langobard
ittifakının eline geçebilir ve Kağan karşılığında sadece Dobruca’yı değil, İstanbul’un kapılarına
dek tüm Trakya’yı ele geçirebilirdi. Bayan Alboin’in bu teklifini reddetti nedeni ise bunun
karşılığındaki beklentilerini arttırmaktı. Sonunda ittifaka o kadar yüksek bir fiyat biçildi ki,
Langobardlar elde edilecek gelirin yarısından daha fazlasını ve tüm Gepit topraklarını vermeyi
vaat ettiler. Gepitleri batı ve doğudan tehdit eden bu çifte tehlike karşısında kralları Kunimund,
imparator II. Justinos’un yardımını ve korumasını istedi. Fakat Bizans’ta politik rüzgârlar
değişmek üzereydi. Justinianos zamanında amaç, dâhiyane bir ittifak sistemiyle komşu
Hakanlıklerin gücünü eşitlemeye dayanan ve mükemmel uygulanan bir stratejiyle, Tuna sınırını
güvence altına almaktı. Sonuçta Bizans birlikleri Macaristan’da kimi zaman Langobardların
kimi zaman Gepitlerin yanında savaşmışlar ve bu toplulukları birbirlerine karşı koruma
politikasını gayet iyi yürütmüşlerdi.
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II. Justinos tahta çıkar çıkmaz selefinin sistemini terk etti ve sınırlarını kabilelerin
ittifakı olmadan, kendi güçleriyle korumanın yollarını araştırmaya başladı. Bizans’ın bu yeni
siyasetinden ilk etkilenenler, yukarıda gördüğümüz gibi Avarlardı. İmparator II. Justinos
567’de, tehdit altındaki dengeyi koruma adına yardımlarına gitmek yerine, Gepitleri
Langobardlara karşı yalnız bıraktı ve karşılığında hiç kan dökmeden Sirmium (Belgrat)’u ele
geçirdi. Langobardlarla yaptıkları anlaşmaya sadık kalan Avarlar, Gepitlerin arkasından geçip
ülkeleri Sirmium’u ele geçirmek istediklerinde, burası çoktan Bizans’ın eline geçmişti. Kanlı
bir savaşta Bizans’a yüklenmeleri işe yaramadı. Şehrin mukavemet etmesi üzerine Bayan pes
etti ve bir takım hediyeler alarak geri döndü. Ayrıca, önceki yıl Langobardlar ve Gepitler
arasındaki savaşta, II. Justinos, Gepit kralı Kunimund’u desteklemişti ve Bizans-Gepit ittifakı
Langobardlar için hayati bir tehlike oluşturuyordu. Bu mevcut koşullarda 567 yılının başında kral
Albion, Avar-Langobard anlaşmasının şartlar doğrultusunda Gepit topraklarını hemen Avarlara
terk etti. Langobardların Panonya’dan İtalya’ya göç etmelerinin Avar baskısı ile gerçekleştiğini
düşünenler de vardır. Ancak unutmamak gerekir ki Langobardlar göç ettikleri İtalya’da bir
Krallık tesis etmişlerdir (568-774). Narses’teki yenilgiden sonra beraber Bizans’a
saldırmaktansa farklı hedeflere saldırmayı kendi menfaatleri açısından uygun görmüş
olabilirler. Avarların da etkisiyle göç eden Langobardlar’dan sonra Avrupa’yı derinden
etkileyecek büyük göç hareketi başlamıştı. Langobardlar İtalya’nın zenginliklerini ele
geçirirlerken, Avarlar Bizans’ın elindekilere göz dikmişlerdi. Zaten Bayan, Panonya’yı ele
geçireceğinden kuşku duymuyor, ancak Bizans’ın anahtarı olan Sirmium’u almak için bıkıp
usanmadan Justinos’a elçiler göndermeyi sürdürüyordu.
Langobardların Moravya ve Karpatlar’a, sonra da Büyük Düzlükten, Tuna kıvrımına kadar
kılavuzluk ettikleri Avar süvarileri, Gepit krallığına ölümcül bir darbe indirdiler. 567 sonbaharında
Sirmium üzerine şiddetli bir saldırı sonrasında Bayan, Tuna’nın sol yakasındaki tüm Gepit
topraklarını ele geçirdi. Transilvanya’ya gelince, batıdan geçen Avarlar, Maros’tan, Vöröstorony
Geçidini aşarak, Olt vadisinin kapılarını, dağların öte tarafında bekleyen halklarına açtılar. Avarlar
iki yönden yaklaştılar ve Gepitlerin büyük kısmını öldürdükten sonra muazzam bir yağma
hareketine giriştiler.
Bizans ile Sasaniler, ilk bakışta aralarında 561-562 yıllarında imzalanan anlaşmaya
bağlı kaldıklarını göstermişlerdi. Ancak İran’a ödediği parayı vermek istemeyen II. Justinos,
ipek ticaretini daha ucuza mal etme düşüncesinden hareketle Kök-Türklerle dostluk kurmaya
başlamıştı. Nedeni ise imparatorluğun kuzey-batı sınırını oluşturan Tuna askeri hattını
Avarların işgal etmeleri ve genişlemeye başlamaları idi. Bizans bu hattı askeri ve stratejik bir
hat olarak görmekle beraber, buradan gelecek bir tehlikenin imparatorluğun sonunu
hazırlayabileceğini de düşünüyordu. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir tehlike anında
batısındaki bu düşmanlara karşı Kök-Türklerle iş birliği yapabilir, onlardan yardım
isteyebilirdi. Justinos’un hükümdarlığının dördüncü yılının başında (568 sonu-569 başları),
Kök-Türklerden bir elçi Bizans’a geldi. İstemi elçi olarak Maniakh’ı selamlarını iletmek üzere,
ham ipekten oldukça değerli bir hediye ve bir mektup ile beraber Doğu Roma İmparatoruna
gönderdi. İmparator, Kök-Türkçe yazılmış mektubu bir tercüman aracılığıyla okuttuktan sonra
elçiyi huzuruna kabul etti. Elçilerden Kök-Türklerin liderliği ve konumu ile ilgili sualleriyle
Avarlar hakkında bilgi almak istedi. Elçi hâlâ kendilerine bağlı Avarların bulunduğunu
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kaçanların sayısının tahminen 20.000 civarında olduğunu belirtti. Bu konuşmalardan sonra
Maniakh ve yanındakiler yemin etmek suretiyle Kök-Türklerle Bizans’ın dost olmasını
sağladılar.
Bir müddet sonra Avarlar, Karpat havzasının batı kısmını işgal ettiler. Böylece 568
yılında Orta Tuna bölgesinin Avarlar tarafından istilası tamamlanmış oldu. 568 yılında
Frankları mağlup eden Avarlar Panonya (Macaristan) bölgesine yerleştiler. 571 yılında Bizans
ile yaptıkları anlaşma uyarınca Tuna’nın güney kısımları Avarlara bırakıldı. II. Justinos’un da
kabul etmek zorunda kaldığı anlaşma gereği Panonya artık Avarlara teslim edildi ve Kağanlığın
yerleşim bölgesi hâline geldi.
Avarlar 573 sonbaharında veya sonraki bahar (574), Tuna’yı geçip imparatorluk
topraklarını işgal ederek kumandan Tiberios’un ordusunu mağlup ettiler. Bizans İmparatoru
Tiberios (578-582), Bayan ile barış anlaşması yaparak bir ittifak kurdu. Bu ittifakla Tiberios,
Bayan’ın istediği yıllık haracı vermeyi kabul etmekle beraber, onun varlığını kabul ve tasdik
etti. Bayan ise Tiberios’un Sasaniler ile olan savaşında destek olma sözü verdi. Bununla beraber
578’de Tiberios’un isteği üzerine, 574’ten beri imparatorluğun içinde bulunduğu zor durumdan
faydalanıp yağma faaliyetlerinde bulunan Eflak Slavları üzerine bir sefer bile düzenledi. Bayan,
Eflak’a en kısa yoldan, yani Porta Orientalis’ten (Temes-Lerna) gitmektense Tiberios’un ona
açtığı Singidunum-Nuvae-Durostorum Roma yolundan gitmeyi tercih etti ve düşmanın etrafını
sarmak için Tuna’yı Dobruca’dan geçti. Slavlar hiçbir direniş gösterememişler, son yıllarda
Bizans vilayetlerinden aldıkları binlerce esiri iade ederek de Kağan’ın hükümranlığını kabul
etmişlerdi. Böylece 559-579 yılları arasında Eflak Slavları Avarlara karşı bağımsız konumlarını
korurken Panonya Slavları 571 ile 578 yılları arasında bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir.
Bizans 575-576 yıllarında Sasaniler ile mücadelesini sürdürmekteydi. Slav kütleleri 577
yılında hızla Yunanistan’ı işgal ederek yağmalamışlardı. Yine bu dönemde Langobardlar da iki
kez İtalya’ya girerek yağma faaliyetlerinde bulundular. Bu karışık ve zor durumdan
kurtulmanın çaresini arayan Tiberios, bu sırada yine batıda Avarların hücumlarına hedef
olmuştu. II. Justinos’dan tahtı devralan Tiberios, 578 yılında Avarlarla olan barışı tekrar tesis
etmek üzere onlara yıllık 80.000 altın vermeyi kabul etti ise de aynı yıl Bayan’ın 60.000
savaşçısının Orta Tuna yakınlarında ikamet eden ve vergi ödemeyi reddeden Slavlara karşı
harekete geçmesi barışı sonlandırdı. Bayan’ın Sava Nehri üzerinde köprü yapmak istemesi iki
ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasına neden oldu. Kağan saray ve hamam inşasında
kendilerine destek olmak amacıyla iki mühendis gönderilmesini talep etmişti. Fakat bu
mühendisleri, Bizans’a karşı oldukça stratejik bir konumu olan Sava Nehri üzerinde köprü
yapımında istihdam etmek isteyince ilişkiler bozuldu. Bayan, Sava Nehri üzerindeki köprüyü
imparator müdahale etmeden önce hazır hale getirdi ve daha sonra yeni bir elçilik heyeti
göndererek Sirmium’un kendisine teslim edilmesini talep etti. Bizans ise bu sırada Avarlara
saldırmak için sadece Sasani savaşının bitmesini bekliyordu. Sirmium, Avarların Bizans’a karşı
yönelteceği saldırı için en uygun köprübaşı vazifesini görüyordu. İmparator bir kez daha şehri
teslim etmeyi reddetti. Böylece Bayan şehrin kuşatmasına başladı. Üç yıllık direnişin ardından
(579-582) gelen açlık, halkın ve Bizans askerlerinin direnişini kırdı. Avar hakanı Bayan
sonunda burayı almayı başardı. Bizanslılar çok ağır şartlar karşısında Tiberios’un ölümünden
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hemen önce şehri Avarlara teslim ettiler. Tiberios’tan sonra Bizans tahtına oturan Mavrikios
(578-602) bir kez daha Avarlara 80.000 altın ödemeyi kabul etti. Sirmium bölgesi, Avarlar için
stratejik öneme haiz bir bölgeydi. Çevresi korunaklı ve güvenli idi. Avarların Bizans üzerine
yapacakları akınlarda üs olarak kullanabilecekleri ve askeri faaliyetlerini rahatça
yürütülebilecekleri bir merkez idi. Böylece Sava, Tuna, Drava ve Vuka bataklığı ile korunan
bu devasa kale tamamen Avarların eline geçti. Balkanların yeni efendisi Kağan, artık bundan
böyle burada ikamet edecekti. Bir müddet sonra Sasaniler ile savaşı bitti. Kısa süre sonra
Mavrikios, ordusunu güçlü bir karşı saldırı için Avrupa’ya gönderdi.
Bizans’ın bu zor zamanında tahta çıkan Mavrikios (582-602) problemleri kucağında
bulmuştu. Panonya ovasında Avar idâresi altında farklı milletlerin meydana getirdiği güçlü ve
etkili birlik orta Tuna bölgesinde Bizans’ı baskı altına almıştı. Bunun sonucunda Sava ve Tuna
geçitlerindeki Bizans sınırlarında mücadeleler başlamış ve 584’te Viminacium ve kısa
süreliğine de olsa Singidunum ele geçirilmişti. Artık Bizans’ın bölgedeki sınırlarını koruyan
müstahkem mevkiler ortadan kaldırılmış ve bunun sonucunda Avar ve Slav topluluklarının
Balkanlar’a yayılması kaçınılmaz hale gelmişti.
Avarlar 586 yılında Selanik’i kuşatarak, Slavlar ile birlikte Makedonya ve çevresi ile
Selanik’i ele geçirdiler. Bazı tarihçiler bu kuşatmanın tarihini 589 olarak belirtmektedirler.
Özellikle bu dönemden itibaren, Slav kabileleri, Balkanlar’daki Bizans arazisine kalıcı olarak
yerleşmeye başlamışlardır. Bu döneme kadar Bizans topraklarında Slavların haricinde hiçbir
topluluk kalıcı olmamış, akın ve yağma hareketlerinden sonra bu toprakları terk ederek
geldikleri yerlere dönmüşlerdi. Ancak Slavların bölgeyi yurt edinmeleri, Bizans toprakları
üzerinde bağımsız Slav Hakanlıklerinin oluşmasına ivme kazandırmıştır.
İmparator Mavrikios, Avar saldırılarına karşı koymuş ve Sasanileri geri püskürtmüştü.
587 yılında Bizans’a yenilen Avarlar, bir müddet dinlendikten sonra 592 yılında Çorlu ve
Karadeniz kıyısındaki Anchialos (Burgaz yakınları)’a kadar ilerlemişlerdi. İran’la olan
mücadelelerin bitmesi üzerine Bizans, Hakanlığın kuzey sınırlarını emniyet altına alabilmek ve
Balkanlar’da hâkimiyetini tesis etmek düşüncesiyle, 592 yılında Avarlar ve Slavlar üzerine
akınlar düzenledi. Tuna’yı geçen Bizans orduları bölgede zaferler kazandı ancak savaşların
uzaması ile ordu içerisinde bir takım rahatsızlıkların ortaya çıkması, bu başarıların küçük çapta
kalmasına ve hâkimiyetin kurulamamasına neden oldu. Avarlar, Bizans saldırılarının baskısı
neticesinde batıya, kendi sınırlarına ve hükümdarlarının ikametgâhına doğru çekildiler. 599600 yılında Bizans komutanı Priscus, Tuna’yı geçerek Avarları kendi topraklarında mağlup etti
ki bu sırada Avarlar Sirmium’u çoktan terk etmişlerdi. Yine Priscus 601 yılında Avarları uzun
süre toparlanamayacakları şekilde bozguna uğratmıştı. Bu savaşta Avar hakanının dört oğlunun
öldürüldüğü kaynaklarda belirtilmektedir. Priscus Tuna’yı geçerek Tisa bölgesinde, Avarlara
karşı büyük zaferler elde etti. Geride sadece haraç ödeyen çeşitli topluluklar kalmıştı. Artık
Avarlar dikkatlerini tam tersi istikâmete yöneltmişlerdi. Orta Avrupa Slavları, Kağan’ın
boyunduruğunun tüm ağırlığını üzerlerinde hissediyorlardı. Bizans ordusu Komentiolus
tarafından kötü yönetiliyordu, bu fırsatı değerlendiren Kağan başkent yakınlarına kadar Bizans
ordusunu geri püskürttü. Ancak çıkan bir veba salgını ordu içinde hızla yayılarak askerlerini
kırdı, hatta bir ara barış yapmaya bile yeltendi. İmparator hiç şüphe yok ki düşmanın sayıca az
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oluşunu bile hesaba katmadan, ödediği verginin artırılmasını kabul etti. Yapılan bir anlaşma ile
Bizans, Avarlara yıllık 100.000 altın vermeyi taahhüt etti. Avarlar, Slavlar ile birlikte
Dalmaçya, Selanik ve Yunanistan’ın ortalarına kadar ilerlediler. Bundan böyle artık Avarlarla
Bizanslılar arasındaki sınırı Eflak Slavlarının bulunduğu saha değil, Tuna Nehri teşkil etti.
602 senesinde Avar ve Slavlar üzerine Bizans ordusunun yeniden sevk edilmesi isteğine
ordu isyan etti. Phokas adındaki bir askerin önderliğini yaptığı isyancılar İstanbul’a yürüyerek
İmparator’a karşı mücadeleye giriştiler. Mavrikios’un tahttan indirilmesi ve Phokas’ın
senatonun da onayını alarak imparator ilan edilmesi suretiyle isyan son buldu (602).
Sözde Mavrikios’un intikamını almak isteyen Sasani hükümdarı II. Hüsrev Bizans’a
savaş ilan etti. Bizans ordusu küçük zaferler elde etmesine rağmen, 605 yılında Dara bölgesinin
düşmesiyle İran orduları Anadolu’da ilerleyerek Kayseri’yi aldılar ve akabinde bir askeri birlik
Kadıköy’e kadar geldi. Batıda ise Avar-Slav yayılması devam ediyordu. Phokas bu sıkıntılı
ortamda Avar kağanı ile 604 yılında yaptığı anlaşma sonucunda Avarlara yıllık olarak ödediği
haracın miktarını artırmak zorunda kaldı ve böylece bir nevi Avarlardan barışı satın almış oldu.
Akabinde de ordusunun büyük bir kısmını Avrupa’dan Asya’ya kaydırdı.
602 yılından itibaren Avar-Slav-Bizans ilişkileri ile Balkanlardaki siyasi durum
tamamen farklı bir zemine kaydı. Balkanlarda Bizans’ın ne siyasi ne de askeri varlığı kalmadı,
Avar hâkimiyeti perçinleşti. 604 yılından sonra başlayan Bizans-Pers savaşları esnasında
Avarlarla Bizans arasında yıllık ödemenin artırıldığı bir anlaşma söz konusu olabilir. Ancak
buna rağmen 604-610 yılları arasında Singidinum, Novae, Dorostorum, Tomis ve Asimos gibi
pek çok kale Avarlar tarafından alındı. 606 yılında Dara kalesinin düşmesi Bizans savunmasını
dağıtmıştı. Heraklios (610-641)’un tahta çıktığı yıllarda Avar tahtında da kağan değişikliği söz
konusudur. Burada tahta çıkan Bayan Kağan’ın küçük oğlu gençliğinin verdiği dinamizmle
tekrar istila hareketine girişmiş, Avarlardan tekrar söz edilmeye başlanmıştı.
Muhtemelen 610 yılından sonra Avarlar, Adriyatik sahillerine yakın Friul’a başarılı
akınlar düzenlediler. Bu mücadelede, Gisulf dükünün eşi Romilda adlı preness surlarda
gezerken, kale etrafında Avar Kağanını görür ve âşık olur. Ona şehre girerek kendisi ile beraber
olması ve evlenmesi şartıyla kale kapılarını sonuna kadar açacağı haberini gönderir. Bunun
üzerine Kağan şehre girerek karşı koyanları kılıçtan geçirir, diğerleri ise kaleyi terk ederler. 612
yılından sonra gerçekleşen Dalmaçya kıyılarındaki Salona kuşatmasında Avar-Slav birlikleri
büyük miktarda ganimet elde etmişlerdir. Avarlar Adriyatik kıyılarından Ege kıyılarına kadar
uzanan sahalarda faaliyet yürütüyor, elde ettikleri zenginliklerle tekrar Tuna’ya dönüyorlardı.
Slavlar ise girdikleri bölgeleri yağmalamakla kalmıyor bu bölgelere yerleşiyorlardı. Bazı
kaynaklarda Slavların bu işgali sonrasında köklü etnik değişimlerin dahi yaşandığı belirtilir.
617 yılında Balkanlar’dan güneye doğru süzülen Avar-Slav birlikleri önlerine gelen bütün
şehirlere özellikle de Teselya, Epire, Trakya’ya saldırdılar.
Avar ve Slavların ortaklaşa düzenledikleri Selanik kuşatması hakkında ayrıntılı bilgiye
sahibiz. 618 yıllarında olduğu tahmin edilen ve hazırlık aşaması iki yıl süren kuşatmada Kağan
çok sert tedbirler almış, şehrin alınması için bütün gücüyle saldırmıştı. Öncelikle seçkin süvari
birlikleri hamle yaparak, surların dibindeki küçük çaplı savunma birliklerini alt etmişlerdi.
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Takip eden günlerde Kağan ve asıl orduyla beraber büyük savaş makinaları şehrin önlerinde
görünmüşlerdi. 33 gün devam eden kuşatma süresince her iki tarafta ağır kayıplar vermişti.
Kağan artık bir anlaşma yaparak çekilmeyi düşünürken, dönüş yolu üzerinde yer alan kilise ve
yerleşim sahalarını yerle bir etmeyi de ihmal etmedi.
Haziran 623 yılında, Silivri ile Ereğli arasında kalan uzun surların yakınında Kağan ile
İmparator arasında bir görüşme tertip edildi. Heraklios’un amacı ordusunun büyük bir kısmı
doğu sınırlarında Sasaniler ile savaşırken Avarlara karşı batı sınırlarının güvenliğini sağlamaktı.
İmparator, Patrikios Athanosios ile Kosmos’u barış görüşmelerini yapmak üzere Kağana
gönderdi. Kağan ise Bizanslılara karşı barış içerisinde olduğunu ifade ederek anlaşma şartlarını
da bizzat kralın kendisi ile müzakere etmek amacıyla görüşmek istediğini iletti. Heraklios bunu
kabul etti ve buluşma yeri olan Silivri’ye geldi. Üç gün sonra da Kağan Ereğli’ye geldi.
İmparator Kağan’a sunacağı muhteşem kaftan ve büyük hediyelerle Silivri’den yola çıktı. Bu
esnada Heraklios’a ormanlık alanda Avar atlılarının gizlendiği ve muhtemelen bir saldırı veya
komplo düzenleneceği bilgisi verildi. Heraklios hemen kraliyete ait kaftanları değiştirdi, tacını
koltuğunun altına saklayarak hızlıca oradan uzaklaştı. Avarlar onları takip etmişler başkente
ulaşana kadar peşlerini bırakmamışlardı. İmparatorluk kaftanları, hediyeler ve müzik aletleri
yani geride bıraktığı her şey, Avarların eline geçti. Bu sırada Avarlar şehir surlarının birkaç mil
ilerisindeydiler.
619–620 yıllarında, kilise hazinesinin Hakanlık hazinesine aktarılması ile
Heraklios’un girişeceği seferler için gereken yeterli mali kaynak da yaratılmış oldu. Ancak,
Bizans’ın yine de iki cephede birden savaşması mümkün değildi. Yeterli sayıda bir kuvveti
eğitip teçhiz edecek vakit olmadığından Heraklios, en büyük tehdidin Sasanilerden
geldiğine karar verdi ve Avarlarla bir anlaşma yaptı ve Heraklios verdiği paranın miktarını
arttırarak barışı sağladı. İmparator 200.000 solidi altını ayrıca oğlunu, yeğenini ve Patrikios
Bonos’un oğlunu Avarlara rehin olarak vermek zorunda kaldı.
İmparatorun ayrılmadan önce kendisine 200.000 altın vaat etmesine ve vaadini
rehinelerle güçlendirmesine rağmen bunlarla yetinmeyen Avar hakanı, O ve askerleri Sasani
sınırındayken, daha ciddi bir girişimde bulunmak üzere hazırlıklara başladı. Bu arada Bizans’ın
Avaryada yaşayan farklı kavimler arasına soktuğu nifak tohumları 622 yılına doğru etkisini
gösterdi. 622 yılında Bohemya ve Moravya’daki Slavlar, isyan ederek uzun bir
mücadeleden sonra ilk Slav Hakanlığı’ni kurdular. Bu başarı, diğer milletler açısından,
Avar imparatorluğu için ölümcül bir tehlike oluşturuyordu. Avarlar öfkelerini bu çok
tehlikeli gidişatın sorumlusu olarak gördükleri Bizans’ın üzerine yönelttiler. 623 yılında
Bizans’a karşı büyük bir taarruz düzenlediler. Öyle ki bu taarruz Bizans’ı görülmemiş bir
tehlikeye soktu. Heraklios, Sasanilere karşı kazandığı zaferden sonra seferini keserek çok
hızlı bir şekilde İstanbul’a döndü. Daha önceden de teklif ettiği haraç ve vaatleri tekrarladı
ve neticede Avarlarla yeni bir anlaşmaya vardı. Avarlara yüklü miktarda altın vererek barışı
sağladığına inanan Heraklios, bundan sonra Avrupa’daki ordularını Asya’ya kaydırarak,
İstanbul’da oğulları ile Patrik Sergios ve komutan Bonos’u bırakarak doğuya sefere çıktı.
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Uygulamalar
1)
Ogur boylarının hangileri olduğu ve Doğu Avrupa Türk tarihinde nasıl bir rol
oynadıkları hakkında bilgi veriniz.
2)
Avarların menşei hakkında öne sürülen görüşleri değerlendirerek ilim âlemince
kabul edilen görüşün hangisi olduğunu belirtiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Ogur boylarının hangileri olduklarını yazınız.

2)

Sabarlar hakkında bilgi veriniz.

3)

Avarların menşei hakkında bilgi veriniz.

4)

Avarların batıya göçleri ne şekilde olmuştur?

5)

Avar-Bizans İlişkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü bölümümüzde Ogur boyları ve Sabarlar hakkında bilgiler verdik. İlk konumuz
Ogur Türk boyları idi ve bu boyları Sarogur, Onogur, Kutrigir, Utigur olarak sıralayarak tarihî
teşekküllerini ve V. yüzyılın sonundan VI. yüzyılın ilk yarısına kadar doğudan batıya şu
yerleştiklerini belirttik: Kafkas sıradağlarının kuzey-batı etekleri ile Kuban bozkırlarında
Macarlarla beraber Onogurlar: onların kuzey-batısında Tın Nehrinin aşağı yöresinde Azak
denizi kıyısında (VI. yüzyıl ortalarında Kuban’da),Utigurlar; onların batısında ve Turla Nehrine
kadar uzanan Kıpçak bozkırlarında Kutrigurlar (VI. yüzyılın ortalarında Turla ve Tuna’nın
aşağı kısımlarında); Kırım Yarımadası ve Kerç bölgesinde Altziogurlar (6 Ogurlar), Özi ile
Turla nehirleri arasındaki bozkırlarda Ağaçerilerle birlikte Sarogurlar; Basarabya bozkırlarında
eski Hun boylarıyla beraber Bittigurlar (468 yılına kadar başlarında Attila’nın oğlu Dengizik
bulunuyordu); daha batıda Dakia bölgesinde ve Tuna Nehrinin sol kıyısında Sattagurlar.
Sarogurların Kafkas-ötesine yaptıkları seferden sonra hemen her yerde tarih
sahnesinden çekildiklerini söyleyerek, bu birliğin zayıflaması neticesinde yeni
teşkilatlanmalara gittiklerinden ve İtil’den Tuna ağzına kadar büyük bir sahada federasyonlar
teşkil ettiklerinden bahsettik. Bunlardan Oturgur (Utigur – Utrirgur: 30 Ogur) adıyla bir Ogur
grubunun Kafkasya’da kaldığını, Tın ile Kuban nehirleri arasında Onogur; Tın ve Özi arasında
Kutrigur (9 Ogur)’ların yerleştiğini, ayrıca Bittugur (5 Ogur), Ultingur (6 Ogur)’lar, Sarogur
(Sarı-ak Ogur)’ların da bulunduğunu öğrendik. Utigur ve Kutrigurlarla ilgili olarak ise bu iki
Türk boyunun; isimlerinin “ok” kelimesinin çoğulu olan Türkçe “boy, kabile” manasına gelen
Oğuzların kardeşi ve batı kolu olan Ogurlara mensup olduklarına değindik. Azak Denizinin
kuzey kıyılarına gelen Kutrigur ve Utigurların, Tın Nehrinin iki yanına yerleştiklerini ve 481
yılından itibaren Moesia ve Trakya’ya akınlar yapmaya başladıklarını söyledik. Özellikle
Justinianos döneminde (527-565), Bizans’la Kutrigurlar arasındaki mücadeleler yoğunluk
kazandığını belirttik ve bu mücadeleler hakkında bilgi verdik. Son olarak da Attila’nın oğulları
Dengizik ve İrnek’in Hun kitleleri başta olmak üzere çeşitli Ogur boylarıyla birlikte Bulgarları
teşkil etmeleri Doğu Avrupa Türk tarihi için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu
söyledik
Daha sonra Sabarlar hakkında bilgiler verdik ve isimlerinin Bizans kaynaklarında
“Sabar, Sabeir, Saber”, Ermeni, Süryani, İslâm kaynaklarında “Savtr, Sabr, S(a)bir, Sebir,
Sawir-k, Savirk, Swar şeklinde geçtiğini söyledik. İsimlerinin anlamı ile alakalı olarak da ilim
âleminde M.Zekiyev “su halkı, ırmak kenarındaki insanlar”, G.N. Potanin “Moğolca dağ kurdu
ve köpek”, N.A. Abramov, “temizlenmek, arınmak”, O.Karatay, “Kutlu insanlar” şeklinde
bildirilen görüşlere yer verdik. Sonrasından yaygın kanaate göre Sabarlara dair ilk bilgileri
Doğu Avrupa’ya gelen diğer Türk boylarını ait bilgileri de aktaran Priskos’un eserinden
öğrenebileceğimizi söyledik. Priskos’un kaydından anlaşıldığı üzere Sabarlar, ilk defa 463
sıralarında Ogur Türklerine (Saragur, Onogur) hücum ederek bunları yurtlarından çıkarmış ve
bunlar da Bizans’ın dostluğunu kazanmak üzere buraya elçiler göndermişlerdir. Sabarların
anayurtları meselesinin de günümüzde oldukça aydınlanmış olduğunu ve Sabarların ana
yurdunun, Sibirya’nın batısı ile Avrupa’nın en doğusunda kaldığını belirttik. Daha sonra
Sabarların Avarlar ve Bizans ile olan İlişkilerine değindik. Son olarak ise hâkimiyetlerini
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Karadeniz’e kadar ulaştıran Kök-Türk Hakanlığı’nın idaresi altına girdiklerini ve böylece Sabar
birliğinin çözülmeye yüz tutması ve Hazar etnik adının yükselerek Sabar boylarının bu
oluşumun içerisinde yer alması ile birlikte Sabar adının kaynaklarda çok nadir geçtiğinden
bahsettik. Ogur Türkleri ve Sabarlar ile bilgi verdiğimiz bölümümüzde bu iki Türk boyunun da
Doğu Avrupa Türk tarihi içinde bu coğrafyaya yerleştikleri zamanlardan itibaren oynadıkları
rollere yer verdik.
Bölümümüzde daha sonra Avarlara yer vererek, Avarların menşelerine değinip AvarBizans İlişkileri hakkında bilgi verdik. Pek çok Batılı müellifin Avarların kökenini Hunlara
bağlamayı uygun gördüklerinden bahsettik. Hakanlık yapısı, dil benzerlikleri, kültürel unsurlar
da eklendiğinde bu benzerlik veya akrabalığın kimseyi şaşırtmaması gerektiğini, şüphesiz
Avarları tek bir kabile, boy veya bodun olarak görmek, çok eski tarihlerden beri var olan büyük
bir kütlenin tarihi süreç içerisinde Türkistan bozkırlarından, Karadeniz’in kuzeyindeki sahalara
ve oradan da Doğu Avrupa’nın yaşanabilir arazilerine sürüklendiklerini iddia etmenin de doğru
olmayacağını söyledik. Öncelikle Herodot’ta Abaris olarak bahsedilen topluluğun Avarlar
zannedildiğini ve Avarlar hakkındaki ilk kayıtlara İtil Nehri’nin doğu kısımlarında
göründükleri sıralarda Priskos’un eserinde tesadüf edildiğini öğrendik. Avarların Sabarlara
hücum ettiklerine Sabarların da Saraguri, Ogur ve Onogurlara saldırarak yurtlarından
çıkardıklarına yer verdik. Zakharias ve John Ephesus’un da Avarlardan bahsettiklerine
değindik. Avarların bozkırlardan hareket ederek Trakya üzerinden İstanbul’u tehdit ettiklerini
ve uzun saçları ile dikkat çektiklerini gördük.
552 yılından sonra İtil Nehri ile Çin Seddi arasında kalan geniş sahalarda tartışılmaz bir
şekilde Türk boyların üstünlüğü ve hâkimiyeti olduğunu öğrendik. Juan-Juanların ana
kütlesinden ve esasını teşkil eden zümrelerden ayakta kalabilenlerin Doğuya doğru
kaydıklarından ve bu dönemde Juan-Juanların içerisinde İstemi grubu gibi pek çok Türk
boylarının yanında ileride “zafer” anlamına da gelecek “Avar” adını almış Türk boylarının
olması kuvvetle muhtemel olduğundan bahsettik.
Justinianos döneminde (527-565) Bizans’ın pek çok kavmin akınına maruz kaldığını
söyledik. 540 ve 544 yılında Bulgar, 545, 548, 550-552 yıllarında Slav ve 551 yılında Kutrigur
saldırıları Hakanlığın Balkanlarda “Limes” olarak teşmiye olunan müstahkem mevkiler
oluşturmasına sebep olduğunu öğrendik. Prokopius’un belirttiğine göre Singidunum/Singidum
(Belgrad) ve Tuna ağzında aralarında yaklaşık 6 ila 10 km mesafe bulunan 110 şehir ve sur yer
almakta olduğunu, bu durumda Bizans imparatorlarının güçlü müttefik ihtiyacını ülkenin
kuzeyine ulaşan Avarların karşıladıklarını, Balkanlardaki sınırların savunmasını üstlendiklerini
söyledik. 558-559 yılında Bizans’ın Utigurları kışkırttıklarına, onların da Kutrigurlara
saldırdıklarına yer verdik. Diğer yandan bu iki kavme karşı Avarlarla ittifak kurulduğundan,
Bizans’ın sinsi siyasetinin bununla da bitmediğinden ve bu sefer Avarlara karşı Kök-Türklerle
anlaşmaya gittiğinden bahsettik. Fakat imparatorun, Avar Kağanı Bayan’ı çok hafife aldığını,
kendisine inanan ve güvenen binlerce boy üyesini hayal kırıklığına uğratmamak ve onlar için
güvenli ve verimli sahalar bulmak amacında olan Bayan’ın bu oyunları boşa çıkarmayı
başardığını, varlığını Bizans’a kabul ettirdiğini öğrendik. Avarların 562 yılında, boylarının
yerleşmesi için anayurt yapmak istedikleri bir bölgeyi talep etmek üzere Justinianos’a elçi
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gönderdiklerini General Justinos’un tavsiyesi üzerine, İmparator Avar boyunu önceden
Herul’ların yaşadıkları ve İkinci Panonya olarak adlandırılan bölgeye yerleştirmeyi planladığını
belirttik. Fakat Avarların İskitya dışında yaşamayı çok fazla istemediklerinden bahsettik. II.
Justinianos’un hükümdarlığı sırasında (565-578), Avar elçilerinin önceki İmparator
Justinianos’un kendilerine verdiği olağan-yıllık hediyeleri almak için Bizans’a geldiklerini
söyledik. Avar- Bizans İlişkilerinde Bizans imparatoru en büyük tehdidin Sasanilerden
geldiğine karar vermiş ve Avarlarla bir anlaşma yapmayı düşünmüştür. İkili zirve sekteye
uğramasına rağmen Perslere karşı sıkışan Bizanslıların, sonunda yine de Avarlarla bir
anlaşmaya vardıklarını gördük. Sonrasında 623 yılında Avarların Bizans’a karşı büyük bir
taarruz düzenlediklerinden bahsettik. Bu taarruzun Bizans’ı görülmemiş bir tehlikeye
soktuğunu, Avar korkusundan imparator ve İstanbul halkının Avarlarla yeni bir anlaşmaya
varmak zorunda kaldığını söyleyerek bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Ogur boylarından biri değildir?
Saragur
Onogur
Kutrigur
Utigur
İkiogur

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Ogur boyları ile ilgili ilk bilgileri veren Bizans kaynağı hangisidir?
Theophanes
Herodot
Priskos
Mavrikios
Simocattes

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Sabar kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Sapan
Yol değiştiren
Yön bilmeyen
Başıboş kalan
Serbest

4)
kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Sabarların Türk olduklarını kesin delillerle ortaya koyan Türkolog
Gy. Nemeth
Gy. Moravcsik
L. Ligeti
W. Eberhard
E Chavannes
Hangisi Dou Avrupa’da Sabarların görülebileceği bir dönemdir?
X. Yy.
V. Yy.
VIII. Yy.
II. Yy.
III. Yy.

6)
Avarlara Moravya ve Karpatlar’a, sonra da Büyük Düzlükten, Tuna
kıvrımına kadar kılavuzluk eden kavim hangisidir?
a)
Langobardlar
b)
Gepidler
c)
Normanlar
d)
Germenler
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e)

Gotlar

7)
Hangisinde Justinianos döneminde Bizans’a akın eden boylar doğru bir
şekilde verilmiştir?
a)
Bulgar- Slav-Utigur
b)
Bulgar-Gepid-Langobard
c)
Bulgar-Slav-Kutrigur
d)
Bulgar-Slav-Avar
e)
Avar-Slav- Gepid
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Batılı müelliflere göre Avarların kökeni hangi Türk boyuna bağlanmıştır?
Kök- Türkler
Uygurlar
Hunlar
Türgişler
Sabarlar

9)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Avarlardan önce Kafkaslara yerleşen Ogur boylarından en önemlisi

10)
başlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Avarların siyasî tarihi 461-65 yılları arasında hangi kavme saldırmaları ile

Onogurlar
Utigurlar
Kutrigurlar
Saragurlar
Otuzogurlar

Utigur
Kutrigur
Alan
Langobard
Sabar

Cevaplar: 1)e 2)c 3)c 4)a 5)b 6)a 7)c 8)c 9)a 10)e
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4. AVAR HAKANLIKİ’NİN YIKILIŞI VE BULGARLARIN KÖKENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Avar Hakanlığının Yıkılışı ve Bulgarların Kökeni
4.1. Avarların İstanbul Kuşatması
4.2. Avar-Frank İlişkileri ve Avar Hakanlığı’nın Yıkılışı
4.3. Bayan Kağan
4.4. Avar Dönemi Maddi Kültürü
4.5. Bulgar-Slav Meselesi
4.6. Erken Dönem Bulgar Tarihi
4.7. Bulgarlar ve Ogurlar
4.8. Bulgarların İlk Dönemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avarların İstanbul’u kuşatmalarındaki amaç nedir?

2)
Avarların İstanbul Kuşatmasından önce (626) İstanbul’u alma girişimleri
hakkında bilgi veriniz.
3)
Avarlara ait maddî buluntulardan yaşadıkları bölgenin neresi olduğu
anlaşılmaktadır?
4)
sahiptirler?

Avarlara ait maddî buluntular nelerdir? Genel olarak hangi özelliklere

5)

Bulgarların kökenleri hakkında bilgi veriniz.

6)

Bulgar-Slav İlişkileri hakkında bilgi veriniz.

7)

Bulgarların ilk dönemleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avarların İstanbul kuşatması
ve Hakanlığın yııkılışı

Avarların İstanbul
kuşatmalarını incelemek ve
626’da gerçekleştirdikleri
büyük kuşatma hakkında
bilgi vermek

Türklerin İstanbul
kuşatmaları hakkında
yazılan ilmi çalışmaları
okuyarak

Avarların istanbul kuşatması
ve Hakanlığın yıkılışı

Avarların yıkılış sebepleri
ile bıraktıkları maddî kültürü
anlamak

Türk kültürünün izlerini
yansıtan arkeolojik
kaynakları okuyarak

Bulgarların Kökeni

Bulgarların tarih sahnesine
çıktıkları dönemlerden
itibaren teşekkülleri
hakkında bilgi edinmek

Bulgar Türklerine ait eserleri
okuyarak

Bulgarların Kökeni

Bulgarların ilk dönemlerinde Bulgar Türklerine ait eserleri
münasebet kurdukları
okuyarak
Ogurlar ve Slavlar hakkında
bilgi edinmek
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Anahtar Kavramlar


Avarlar



İstanbul



Franklar



kültür



Bulgarlar



Ogurlar



Slavlar
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Giriş
Dördüncü haftamızda, Avarların İstanbul kuşatmaları hakkında bilgiler verilerek
yıkılışlarına kadar olan siyasî gelişmeler anlatılacaktır. Ayrıca Avarların bıraktıkları geniş
maddî kültür öğeleri de ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Daha sonra Türk boylarından
Bulgarların kökenleri hakkında bilgi verilerek, Bulgarların ilk dönemleri ve münasebet
kurdukları Slavlar ve Ogurlar ile olan ilişkilerinden bahsedilecektir.
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4.1. Avarların İstanbul Kuşatması
Avarlar, Sasaniler ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde İstanbul’a kuşatmak üzere iki
defa gelmişler, ancak her iki kuşatmada başarıya ulaşamamıştır. İlk kuşatma 617 veya 619
yılında yapılmış ve nerede ise Bizans İmparatoru Heraklios, başkenti terk edip Kartaca’ya
gitmeyi düşünecek kadar etkili olmuş ancak Bizans anlaşma yaparak bu durumdan kurtulmayı
başarabilmiştir. Bu kuşatmadan çok daha önemli ve Bizans’ın hafızasında derin izler bırakan
kuşatma ise 626 kuşatmasıdır.
Bizans ordusunun doğudaki faaliyetlerini fırsat bilen Avar hakanı imparator ile olan
anlaşmasını feshettiğini ilan ederek, 626 yılında Avar-Slav-Gepit ve Bulgar (Ogur)
kavimlerinden oluşan ordusuyla İstanbul’a doğru harekete geçmiştir. Bizans uzun bir aradan
sonra ilk defa bu kadar büyük bir korkuyla karşı karşıya kalıyordu. Avarlar Trakya’dan
İstanbul’a doğru yaklaşırlarken, Sasani komutanı Sharbaraz’da Boğaz’a gelmiş ve Haziranın
ilk günlerinde Kadıköy ile Üsküdar arasında karargâhını kurmuştur. Atlı süvarileri ve savaş
arabaları olan Sasani ordusu komutanı Sharbaraz, bir taraftan Kadıköy’deki kenar mahalleleri,
ibadethaneleri ve sarayları yaktırırken, diğer taraftan Avarların gelmesini bekleyerek
kuşatmanın detaylarını planlamıştır. Heraklios muhtemelen 626 yılının Mart veya Nisan’ında
Patrik Athanasios (Akathistos)’u diplomatik yollarla anlaşmak üzere Avarlara göndermiştir.
Sasanilerin Avarlarla nasıl temasa geçtikleri ya da nasıl anlaşmaya vardıkları
bilinmemektedir. 29 Haziran 626’da 30.000 kişi olduğu tahmin edilen Avar ordusunun öncü
kuvvetleri, Trakya’dan Edirne’ye oradan da Uzun Sur’a gelmişler, kendilerini burada
gösterdikten sonra geri çekilmişlerdir. Avarlar öncü birliklerinin çoğunu on gün boyunca yani
8 Temmuz’a kadar Proponti (Marmara Denizi-Boğaz) yakınlarındaki Melantios bölgesinde
bekletmişler ve zaman zaman da şehre keşif devriyeleri çıkarmışlardır. On gün sonra Avarlar
küçük müfrezelere ayrılarak hücum etmişler, bu vur kaç sırasında birçok Bizanslı esir
alınmıştır. Avarlar, şehrin çevresini ateşe vererek “Valens” adıyla bilinen su kemerlerini
yıkmışlardır. Daha sonra 1000 atlıdan oluşan birlik, Galata’daki kutsal “Maccabees” kilisesi
yakınlarına gelerek Sasanilere Galata çevresinde olduklarını bildirmek için büyük bir ateş
yakmışlardır. Sasanilerde ateş yakarak cevap vermişler ve böylece iki taraf arasında bağlantı
sağlanmıştır. Avarların gittiğini zanneden Bizans kuvvetleri surlardan çıktıklarında birdenbire
Avar ordusu ile karşı karşıya kalmışlar ve Avarlar, Bizans askerlerinin bir kısmını öldürürlerken
bir kısmını da esir almışlardır. Dehşete düşen ve endişelenen şehir yöneticileri, Athanasios’u
hakana yollayarak saldırıdan vazgeçmesi şartıyla tüm isteklerini kabul ettiklerini
bildirmişlerdir. Fakat hakan kendisine gelen elçisyi henüz Edirne’de iken bir mektupla tekrar
İstanbul’a göndermiş ve ondan “Avar ordusunda gördüklerini ve askeri güçlerini anlatmasını”
imparatora anlatmasını istemiştir.
Hakanın kara ve deniz kuvvetlerinin çoğunluğu Slavlardan oluşmuştur. İlk saftaki hafif
piyadeler ve tek küreklilerdeki kürekçiler Slav İdiler. Zırhlı süvari ve muhtemelen ikinci saftaki zırhlı
piyadeler Avarlardan oluşuyordu. Tek küreklilerdeki mürettebat Bulgarlar ve Gepitlerden meydana
geliyordu. Kuşkusuz hakanın ordusunda başka milletlerden de askerler bulunuyordu. Aslında Avar
Hakanlığının sonunu hazırlayan bu kuşatmanın başarısız olmasının altında yatan en önemli neden
ordunun pek çok milletten oluşması gösterilebilir. 29 Temmuz Salı sabahı hakan şehir surlarını
inceletmiş ve kuşatma emri vererek surların batı yönünden 80.000 adamı ile belirmiştir. Ertesi
100

gün, 30 Temmuz’da, Avarlar kalkanlardan oluşan hareketli siperleri getirerek savaş
hazırlıklarına girişmişlerdir. Hakan, şehirden erzak istemiş, İmparatorun oğlu III. Konstantinos
da istediklerini vermişse de bu hakanın öfkesini dindirmeye yetmemiştir. 31 Temmuz’da
hücum ederek, 1 Ağustos’ta bir düzine kuleyi Polyandriou ve Romanos (Topkapı) kapılarının
arasındaki surların karşısına yerleştirmişlerdir. Haliç’ten Marmara denizi sahillerine kadar
dağılmış olan Avarlar duvarları, kapıları yıkmaya uğraşmışlar, on beş gün boyunca surları
koçbaşları ile dövmüşlerdir. Aynı akşam hakan Polyandriou ve St. Romanos kapıları arasında
12 adet mancınık yerleştirilmesini emretmiştir. Avarlar dördüncü gün, mancınıkları harekete
geçirerek, aynı gün içerisinde filolarının bir kısmını Haliçteki St. Callinicos köprüsü
yakınlarına hareket etmişleridr. İstanbul kuşatmasında Slavların “Monoxyla” adı verilen
kayıklarından faydalanılmış, bunların Haliç’e girmesi ve oradan şehre saldırması planlanmıştır.
Hakan, Haliç’te başarılı bir operasyon yürüterek beraberinde getirdiği kayıkları, Bizans
donanmasının erişemeyeceği bir yer olan St. Callinicos kapısı yakınlarından Haliç’e sokmayı
başarmıştır. Altın Boynuz’a (Haliç) giren Slav kayıklarının bozguna uğraması üzerine hakan
çekilmek zorunda kalmış, Komutan Bonos, hakana, yüklü bir haraç ve vergi ödenmesi
karşılığında dördüncü defa kuşatmayı kaldırmasını teklif etmiştir. Fakat hakan bu teklife
karşılık, Bonos’dan şehir halkının mallarını almadan şehri terk etmesini istemiştir.
Ağustos cumartesi günü akşamı hakan, Konstantinos’dan kendisine elçiler
göndermesini isteyince Bizans, Patrik Georgios, Athananios, Theodosos, Theodoros Synkellos
ve Commerkiaros’lu Theodoras’ın yer aldığı beş kişilik bir heyet göndermiştir. Elçilik heyeti,
hakanın huzuruna geldiğinde veliaht imparator Konstantinos adına hediyeleri takdim etmiş
ancak bu sırada hakanın huzurunda bulunan Pers elçilerini görünce rahatsız olmuşlardır. Hakan,
Pers elçilerini yanına oturturken Bizans elçilerini ayakta tutmuştur. Heyet isteklerini hakana
bildirmişse de Bizanslıların talepleri kabul edilmemiştir. Bizanslılar, cumartesiyi pazara
bağlayan gece, Persli generalleri ordugâhlarına dönerken Boğaz’da yakalayarak hapsetmekle
kalmamışlar bunlardan birinin kafasını diğerinin de kollarını keserek, birbirine bağlanmış
vaziyette Avar hakanına göndermişlerdir. Bir diğerini de gemi ile Kadıköy’e götürülerek
Perslere gösterdikten sonra boynunu vururarak Sasani ordugâhına göndermişlerdir. 7 Ağustos
Perşembe yani kuşatmanın onuncu gününe kadar her iki taraf arasında şiddetli çarpışmalar
yaşanmış, 7 Ağustos’ta surlarda ve denizde mücadele şiddetlenmiş, Hakan şehre savaş ilan
ederek hem denizde hem de karadan saldırı emrini vermiştir. Slavlardan oluşan birliklerin
başarısızlıkları Avarların 10 gün süren bu kuşatmada yenilmeleri ile son bulmuştur. Özellikle
Avar filosunun denizdeki mağlubiyeti savaşa son noktayı koymuş, Hakan surlarda ve
denizlerdeki askerlerinin kıyımını görünce attan inip yürüyerek çadırına dönmüş ve burada
elleriyle göğüslerine ve başına vurarak, üzüntüsünü ve çaresizliğini sergilimiştir. Mağlup
olduklarını düşünen Slav ve Bulgar birlikleri yerlerini terk ederek birer birer meydanı terk ederek
kaçışmışlardır. Bunu gören Bizanslı askerler kapıları açarak Avar ordusunun üzerine
yürümüşler, böylece kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 8 Ağustos Cuma günü son Avar
askeri birlikleri bölgeyi tamamen boşaltınca Pers ordusu da Kadıköy’den çekilerek Suriye’ye
doğru hareket etmiştir.
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Avarların 626 İstanbul Muhasarası onturk.org, 17.06.2015)
Avarların İstanbul kuşatması ve mağlubiyetleri siyasi ve toplumsal yaşamda büyük bir
değişimi de beraberinde getirmiştir. Avarların 558 yılından itibaren Panonya ve Tuna
havzasında meydana getirdikleri büyük Hakanlığın gücü zayıflamış, Balkanlara Avarların da
yardımıyla kalıcı olarak yerleşen Slavlar, bu tarihi olaydan sonra günümüze kadar uzanan kesin
bir yerleşmeyi elde etmişlerdir. Slav-Gepit-Bulgar kavimleri yavaş yavaş huzursuzluklar
çıkarmaya başlayarak Hakanlıkten ayrılmışlardır. Avar hâkimiyetinin gerilemeye başlaması
Bulgar Hakanlıklerine zemin hazırlarken, Tuna havzasını tehlikeye, düzensizliğe ve
başıbozukluğa sürüklemiştir. Nitekim Avarlar, Eflak ve Bulgar bölgelerini Bulgarlara, Tuna ve
Save Nehri arasındaki bölgeyi de Slavların idarelerine bırakmak zorunda kalmışlardır.

4.2. Avar-Frank İlişkileri ve Avar Hakanlığı’nın Yıkılışı
VI. yüzyılda Avrupa’nın batı kısmında, özellikle günümüz Almanya’sının bir kısmı ile
Hollanda, Belçika ve Fransa coğrafyasını içine alan bölgede Frank krallıkları hâkimiyet
sürmekteydiler. Balkanlarda ise iki Germen kavmi Gepitler ve Langobardlar arasında nüfûz
mücadeleleri yaşanmaktaydı. VI. yüzyılın ilk yarısında Bizans’a saldırmak için Frankları,
Langorbardları ve Gepitleri birleştirmek isteyen Frank kralı Theodebert’in cesurca planı,
Justinianos’un diplomasi yeteneği sayesinde 546’da başarısızlığa uğramıştı. İmparator son anda
bu üçlü Germanik ittifakın tasarılarını fark etmiş ve Langobardları kendi tarafına çekmeyi
başarmıştı. İmparator Langobardların, Franklara ait olan Panonya’yı işgal etmelerini ve
muhtemel Frank saldırısının geleceği Emona (günümüzde Slovenya’nın başkentine yakın bir
bölgede bulunmakadır) -Sirmium sınırına yerleşmelerini sağlamıştı. Üç müttefik kavmin
rekabetleri sonucu gerçekleşecek büyük saldırı, küçük çatışmalara dönüşmüş, bu tarihten sonra
Germenler Balkanlar’daki yerlerini Slavlara bırakmak zorunda kalmışlardı.

102

Bizans imparatoru, Avarlara yerleşmek üzere yurt vermemekle onların batıya seferler
düzenlemelerine sebep olmuştu. Justinianos 562 yılında Avarlara Herül kavminin ikamet ettiği
ve İkinci Panonya olarak adlandırılan bölgenin bir kısmını oluşturan toprakları hedef
göstermişti. Ancak bu bölge Avar siyasetinin ve hedefinin çok uzağında, merkezi olmayan
konumu itibari ile de Tuna ve çevresine hâkim coğrafyanın kenarında olmasından dolayı (bu
saha Menandros’un ifadesi ile İskitya dışında yaşamak istemeyen), Kağan tarafından
reddedilmişti. Bu durumda Kağan’ın tek seçeneği kalmıştı: Kendi topraklarını kendisinin temin
etmesi ve gücünü ispatlaması. Bu amaçla harekete geçerek neredeyse tüm Pontus bölgesini
kontrol altına almayı başardı. Bizans imparatorlarından istediği yerleşim alanlarını alamayan
Avar Kağanı, bu büyük güç ile şimdilik mücadeleye girişmekten uzak durup, hedef olarak daha
batı bölgelerine gözünü dikti. Denilebilir ki Bizanslıların vermeyi reddettiğini Franklardan
istemeye hatta zorla almaya niyetlenmişti. Avarlar, Kral Chlotar’ın zehirlenerek 25 yaşında
ölmesinden (497–561) sonra devamlı surette Franklara saldırı düzenleyerek Galya’ya kadar
gelmişlerdi. 562 yılında başlayan bu mücadelelerde Frank Kralı Sigibert krallığının başkentini
Reims’ten Metz’e taşımak zorunda kalmıştı. Kağan, Karpatların kuzeyinden hareket ederek
Franklara saldırmış, mücadelelerin zor geçmesi üzerine Avar hakanı elçi göndererek, Sigibertle
anlaşmak istediğini belirtmişti. Bunun üzerine Avar-Frank anlaşması ile barış tesis edilmişti.
Sigibert Avar ordusuna erzak olarak un, sebze, koyun ve sığır gönderilmesini sağladı. Amacı
da Avar ordusunun bir an evvel ülkesini terk etmesi idi.
566 yılına gelindiğinde Avar Kağanı Bayan, Galya’ya girmek üzere belirsiz nedenlerden
dolayı tekrar Frank İmparatorluğuna saldırmıştı. Sigibert ordusunun başında Avarlara karşı
ülkesini savunmuş, ancak Franklar çok ağır bir yenilgi almıştı. Grégoire de Tours’un tarihi
kayıtlarına göre Avarlar, sihirli güçler ile donatılmışlar ve Frank direnişçilerini de bu güçler ile
yenmişlerdi. Sonuçta Frank ordusu ağır bir mağlubiyet yaşamıştı. Ordusu dağılan ve kaçışan
Kral Sigibert Avarlara tutsak düşmüştü. Ancak çok kısa bir süre sonra Kral, savaş meydanında
kaybettiği özgürlüğünü masa başında, yani hediye vermek suretiyle tekrar kazanmayı
başarmıştı. Sigibert ile Avar kağanı bir daha savaşmamak üzere anlaşmışlar, Kağan yapılan
görüşmeler sonunda çok büyük hediyeler elde etmişti.
Birçok araştırmacı Avar-Frank mücadelesinin altında Bizans diplomasisinin olduğunu
düşünmektedir. Bu düşünceye göre Bizans’ın amacı Avarlar vasıtasıyla Frankları zayıflatmak
ve batıdan gelebilecek muhtemel saldırıları bu şekilde önlemekti. Fakat unutulmamalıdır ki
tarihi süreçler bize bozkır halklarının Bizans politikalarının birer figüranı olmayacaklarını
göstermiştir. Nitekim Ernest Stein’in “Avar diplomasisi çok büyük hoşgörü ve mantık
içermektedir, bu halkın kültür seviyesi Bizanslılarınki ile denktir” sözünden Avarların
kolay kolay Bizans stratejilerinin bir piyonu hâline gelmeyeceklerini anlayabiliriz. Bazılarının
inancına göre de Sigibert yapılan anlaşma ile Avarların elinden “Germen doğusu” denilen yeri
almıştır. Ancak bazı araştırmacılar uzak bir ihtimal olarak görseler de Bayan Kağan güya bu
sözleşme ile Gepitlere karşı girişeceği savaşlarda Frank kralı Sigibert’in desteğini sağlamıştır.
Paul Diaconus, 593 yılına gelindiğinde Slavlarla Avarların ittifak kurarak, Bavyeralılara
karşı savaştıklarını belirtmektedir. Bu dönemde Frankların Kralı olan Childeper, 25
yaşındayken, eşi ile zehirlenerek öldürülmüştü. Daha sonra Avarlar, Panonya’dan hareket
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ederek Thuringia bölgesine girmişlerdi. Langobard Tarihi yazarı burada Avar-Frank
mücadelesinin korkunç bir şekilde gerçekleştiğini belirtmektedir. Avarlar yüklü miktarda haraç
almak suretiyle bölgeyi terk ederek geri çekilmişlerdir. Daha sonra Kağan elçilerini
Mediolanum (Milan)’da bulunan Langobard kralı Agilulf’a göndererek barış yapmıştır.
Avarlar iki yüz elli yıl süresince Panonya’dan batıya kadar olan sahalarda söz sahibi
olmuşlar, varlıklarını sürdürmüşlerdi. 630-800 yılları arasındaki dönemde Avarlar hakkında
detaylı bilgi bulmak zordur. 635, 662, 663 ve 678 yıllarında birkaç kaynakta hakanlarından
bahsedilir. 678 yılında adı bilinmeyen bir kağan Bizans imparatoru Konstantine IV’e
hediyelerle elçi göndererek dostluk talebinde bulunmuş, barış içinde yaşamayı önermiştir. Bu
dönemde Hakanlık merkezi Macaristan’ın merkezi Orta Tuna ile Tizsa Nehirleri arasında
bulunuyordu. Nitekim yapılan arkeolojik çalışmalarda bu devre ait Avar eserlerine en fazla bu
bölgede tesadüf edilmektedir. 700- 800’lü yıllar arası müverrihler tarafından “grifonların
yüzyılı” olarak isimlendirilmiştir. Grifon süslemeleri bir yüzyıl boyunca dönüşümlü olarak
bilim ve sanat tarihinde yer almaktadır.
Avarlar batı sınırını devamlı tehdit ediyor ve imkânları ölçüsünde durumlarını
korumaya çalışıyorlardı. 774 yılında Langobarlar Avarların batıdaki tek komşuları hâline
gelmişti. 782 Temmuz’da Lippsingen’de Avarlı elçiler görülmeye başlandı. Annalles’lerin
söylediğine göre kral kendilerini sadece dinliyor ve gönderiyordu. Bu dönemde Enns’de
dikkatleri üzerine çeken bir Avar lideri ortaya çıktı. Ancak ciddi bir varlık gösteremediği
anlaşılıyor. Avarlar Franklara karşı oluşturulan ittifakın içinde yer alarak 788 yılında İtalya’nın
Friuli şehrine girmişler, muhtemelen de Verona önlerine kadar gelerek burada Szeno adlı
kiliseye zarar verdiler. Friuli dükü Eric ve Bavyera yöneticisi Gerold bu mücadelelerde
hayatlarını kaybettiler. 788 yılındaki güçsüz ve zayıf ittifaklar kağanlığın pozisyonunu
kuvvetlendirmiş, İtalya’yı istila etmişlerdi. Artık Franklar için yegâne gündem Avarlar olmuştu.
Frank kralı, Avar ülkesini işgal ederek sınırlarını genişletmeyi hedefliyor, Enns’in doğusundaki
bölgenin kendilerine verilmesini talep ediyordu. Avarlı elçiler ise “limes certus”, doğal sınır
olarak kabul edilen Enns Irmağının Bavyera ile aralarında sınır olarak kalmasını istiyorlardı.
791 yılında Franklar, Saksonyalılar, Frizler, Thinger, Bavyera ve hatta Slavlar, Regensburg’da
bir araya gelerek Avarlara kaşı savaş ilan ettiler. Frank ordusu üç gün oruç tuttuktan sonra
harekete geçerek Panonya’ya kadar geldi. Avarlar ise sürekli geri çekilerek düşmanı boş
arazilere çektiler. Kral’ın ordusunda salgın hastalık baş göstermesi üzerine ağır kayıplar
verdiler. Atların büyük bir kısmının da kaybedilmesi üzerine elli iki günlük Avar
topraklarındaki işgal sona erdi. Frank ordusu geri dönmek zorunda kaldığından Avarlara son
darbe indirilemedi. Ancak dönemin bazı kaynakları Avarların sahte ricat uygulamak suretiyle
geri çekilmesini yanlış yorumlayarak, zafer kazanılmış gibi göstermekte, elde edilen maddî
zenginliklere vurgu yapmaktadırlar. Hâlbuki Avarlar uygun bir strateji ile geri çekilerek
düşmanın kendiliğinden kayıplar vermesini beklemişlerdir.
793 yılında Kral, hâlâ gündeminde olan Avar savaşı için hazırlıkları yakından takip
ediyordu. 796 yılında Franklar zaferi kendi başlarına elde ettiler. Avar hakanı Tudun’un
mücadeleyi kaybetmesi üzerine vaftiz olduğu belirtilmektedir. Ancak her şeye rağmen
Avarların bir kısmı, Tudun’un Kral’ın varsıllığını kabul etmesine karşı gelerek Kapgan
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reisliğinde Tisza Nehrinin doğusunda kendilerine sığınacak yerler buldular. 799-803 yılları
arasında Avar Hakanlığı’nın ortadan kaldırıldığına dair net bilgiler yoktur, Franklar nihai bir
zafer elde edememişlerdir. 797 yılında Franklar Pannonya’ya bir ordu gönderdiler. Aynı yılın
sonunda pahalı hediyelerle Avar elçileri Kral ile görüşmeye geldiler. Ancak kimlerin hangi
amaçla geldiği bilinememektedir. 799 yılında küçük çaplı Avar isyanları vuku bulmuştur.
Ancak Karl bizzat Bavyera’ya kadar gelerek ordusunu göndermiş, Franklara eşlik ettiği
varsayılan Tudun’un katılımıyla Panonya’daki sorunlar çözülmüştür. Bununla birlikte son
büyük Avar ayaklanması da sona ermiş, geriye kalan Avarlar ise Slav baskısı altına girmişlerdir.
Frank kralı Bulgar saldırıları ve bazı gelişmeler üzerine 811, 823 ve son olarak 828 yılında
gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Avar nüfûzunu ortadan kaldırmıştır. Kaynaklarda son
Avar seferinin tarihi 822 yılında kayıtlara geçmiş, bu tarihten itibaren Avarlar Hakanlık
statüsünde değil, yaşayan halk olarak kaynaklarda yer almışlardır.

Avar Hakanlığı’nın Sınırları (www.nkfu.com/17.06.2015)
Avar bakiyeleri konusunda küçük bilgiler mevcuttur. Bir Rus kroniğinde “Bu Obrlar
(Avarlar) geniş vücutluydular. Akıllarıyla iftihar ederlerdi. Tanrı onları yok etti ve hepsini
öldürdü ve tek bir Obr (Avar) bile kalmadı” şeklinde kayıt düşülmüştür. Yine bugüne kadar
Rusya’da varlığını sürdürmüş bir atasözü vardır: “Obor (Avar) gibi kayboldular, geriye ne
kaldı?”. Nikolas Mystikos Avarlar hakkında benzer ifadeler kullanmıştır: “yerin altına girdiler
ve halklarının hiçbir kolu varlığını devam ettiremedi”. Böyle kudretli bir Hakanlığın iz
bırakmadan tarihten kaybolması Orta Avrupa’da daha sonraları hiç vuku bulmamıştır. 830
yılına gelindiğinde az sayıdaki Avarlar, Slavlar ve henüz tanınmamış ve kimliği oturmamış
diğer bölgesel gruplarla birleştiler. Bu birlikteliğin neticesinde oluşan Panonya halkı 870
yılında “Hun ve Slavlar’dan geriye kalan halk” olarak adlandırılmışlardır.

4.3. Bayan Kağan
Orta ve Doğu Avrupa’da büyük bir Hakanlık kuran Avar Hakanlığı hakkında çok fazla
bilgi sahibi olmasak da bilinen en büyük Avar Hakanı Bayan Hakan’dır. Bayan ismi
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kaynaklarda ilk defa 582’de Sirmium’un Avarlar tarafından ele geçirilmesinden sonra
geçmektedir.
Bayan kelimesi Türkçe’de “bay” yani “zengin” kökünden türemiş bir şahıs ismidir. D.
Sinor, “Bayan” kelimesinin “Zenginlik” manasına geldiğini ifade etmiş, Gy. Németh ve L.
Rasonyi de bu görüşe katılmışlardır. Bayan kelimesi şahıs adı olarak hem türklerde hem de
Moğollarda görülmektedir. Mesela VII. Yy’da Cengiz Han’dan önce hüküm süren bir Moğol
hükümdarı kendini Torholjin Bayan olarak adlandırırken, Bulgar Hakanlığında Kubrat’ın bir
oğlunun adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Uygurlarda Kutlug Bilge Kül Hakanın 747
yılında ölmesi üzerine yerine oğlu Mo-yen-ch’o başa geçmiştir. J.P. Roux Mo-yen-ch’o’nun
asıl adının Bayan Çor olduğunu, diğer ismin ise tahta geçtikten sonra aldığı ad ve unvan
olduğunu ifade etmiştir.
Avar Hakanlığı’nın kurucusu olan Bayan Hakanın kendisi ve dönemi hakkında oldukça
farklı görüşler ortaya atılmıştır. En çok tartışılan konulardan birisi hangi tarihler arasında
hüküm sürdüğüdür. T. Lewiczkiy’e göre yaklaşık 565 ile 602 yılları arasında hüküm sürerken,
G. Moravcsik’e göre 568–582 yılları arasıdır. G. Cankova-Petkova Bayan’ın 558’de hakan
olduğunu iddia ederken, M. L. Artamonov onun 630 yılına kadar yaşadığını söylemektedir. J.
B. Bury’e göre ise, 558 yılında hakan Bayan değil Kandiş’tir. Fakat Kandiş’in hakanlığı
konusunda bir yanlışlık olduğu dikkati çekmektedir. Çünkü dönemin ana kaynağı olan
Menandros’un eserinin IV. bölümünde Kandiş bir hakan gibi değil, bir delegasyonun lideri
gibi gösterilmektedir. Bu da bizi Kandiş’in hakan değil bir elçi olduğuna götürmektedir.
F. Dvornik, 602 yılında Avar Hakanının artık Bayan değil, Antlar üzerine saldıran Apsiş
olduğunu söylemektedir. Fakat Apsiş’in de hakan olmadığını yine Bizans kaynaklarından tespit
etmemiz mümkündür. Zira Bizans kaynağı T. Simocattes’in eseri Historia’da verdiği bilgiler
Apsiş’in 600’lü yıllarda gerçekleştirdiği seferlerde hakan olarak değil de ordu komutanı olarak
idare ettiğini ispatlamaktadır. D. Obolenskiy ve L. Bréhier’ye göre ise, Bayan 601 yılında halen
Avarların hükümdarıdır. A. Kollautz’da, 600 yılına doğru Bayan’ın hâlâ Avarların Hakanı
olduğunu ileri sürmektedir. C. Gerard, Bayan’ın 630 yılında öldüğünü ve bağlı kabilelerin
Kuvrat’ın Hakanlığını görmek istediklerini ifade ederken; Z.V. Togan, 626 yılında gerçekleşen
İstanbul kuşatması öncesi Sasanîlerle yapılan ittifakın bizzat Bayan Hakan tarafından
yapıldığını belirtmektedir.
Bayan’ın Hakanlığı ne zaman yönetmeye başladığına dair ilk bilgi Menandros’un
Fragmentler olarak günümüze ulaşan eserinin IX. cildinde yer almaktadır. Bu esere göre
Avarlar, Aşağı Tuna bölgesinde kamp kurdukları bir sırada Bizans komutanı Justinianos
(Germanus’un oğlu) onlarla pazarlığa girişmiş ve daha sonra da İmparator I. Justinianos ’un
(527–565) huzuruna girmelerine nezaret etmiştir. Tarihçilerin çoğu bu olayı 561 veya 562
olarak tarihlendirmektedirler. A.N. Kurat’ta Avar elçisinin 562 yılında imparatorun huzuruna
çıktığını belirtmektedir. 562 tarihi bu konuyu izah için daha gerçekçi gibi durmaktadır. Ancak
kesin olan, olayların 558 yılından sonra ve I. Justinianos ’un 14 Kasım 565 yılındaki ölümünden
önce gerçekleştiğidir. Çünkü Menandros’un IV. cildine göre o tarihte İmparatorluk ordularının
komutanı olan Justinianos, Tuna’da değil Kafkaslardadır.
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Menandros, Bizanslı tarihçiler arasında Bayan’dan adıyla söz eden tek tarihçidir ve
eserinin IX. cildinde Avarların hükümdarlarından söz ederken, Βαιανός terimini kullanarak ona
“Hakan” diye hitap etmiştir. Bu durumda 562 yılında -558 ve 565 yılları arası olduğu kesinBayan, Avarların hükümdarıdır. Fakat Hakanlığa ne zaman geçtiği ve ne kadar süredir hakanlık
yaptığı bilinememektedir. 569 yılında Bayan, Bizans’ın yeni imparatoru II. Justinianos (565–
578)’dan, Kutrigur ve Utrigurların mirasçısı olduğunu ilan ederek, toprak talebinde bulunmuş;
566 yılında ise Franklara karşı savaşmış ve Kral Sigebert’i mağlup etmiştir. Oldukça sert geçen
566 yılının kış ayları boyunca Franklar Avarlara gıda maddesi yollamak zorunda kalmışlardır.
Kral Sigebert bu esaretten ancak Hakan’a büyük hediyeler vererek kurtulabilmiştir.
Bayan 567 yılında elde ettiği zaferlere bir yenisini daha eklemiştir. Bölgede Gepidlere
karşı üstünlük kurmaya çalışan Langobardlar Avarların desteğini alamak istemişler ve bu
amaçla Langobard Kralı Alboin, Hakan’a elçiler göndererek Gepidlere karşı birlikte savaşmayı
ve zaferi kazandıkları takdirde de Gepid ülkesinin tamamı ile ganimetlerin yarısını ona
bırakmayı teklif etmiştir. Yapılan savaşta Gepid Kralı Kunimund ölmüş ve ülkesi Avar
topraklarına dahil edilmiştir. Bayan’ın Transilvanya bölgesinde elde ettiği bu başarılar
sonrasında, Langobard Kralı Alboin müttefiki Avarların zamanla kendilerine de
saldırabileceğini düşünmüş ve Panonia bölgesini terk ederek 568 yılında İtalya’ya doğru
hareket etmiştir. 568 yılında Bayan’ın, Sirmium ve çevresini ele geçirmek üzere harekete
geçmesi üzerine Bizans İmparatoru Tiberios (578-582) ile Avar elçisi Apsiş arasında bir
görüşme gerçekleşmiş ve yapılan görüşmeler sonrası Bassania’nın da içinde bulunduğu bölge
Avarlara bırakılmıştır. Bayan her ne kadar Sirmium’u elde edememişse de bu anlaşma
sonucunda aldığı bölgenin, hedeflediği Sirmium şehrini ileriki yıllarda kuşatmasında rol
oynayacak önemli bir mevkide bulunmasından dolayı da memnuniyet duymuştur. 568–574
yılları arasında Bizans ile tekrar bazı savaşlar yapılmıştır. 570 yılında Tiberios Avarlar üzerinde
bir zafer elde etmişse de 574 yılında ağır bir yenilgiye uğramış ve Avarlara yıllık 80.000 solidi
(yaklaşık 400 kilo altın) vergi vermeyi kabul etmiştir.
575 yılında Sasanîler ile savaşan Bizans İmparatoru, Bayan’dan Slavlara karşı ülkesinin
sınırlarını korumasını ve gerekirse savaşmasını istemiştir. Bunun üzerine Bayan Slavlara elçi
göndererek hâkimiyetini kabul etmelerini ve yıllık vergi vermelerini istemiştir. Ancak Slavlar
bu istekleri kabul etmedikleri gibi gönderilen elçileri de öldürmüşlerdir. Bayan bu duruma çok
fazla tepki göstermeyerek hemen bir saldırıya geçmemiş ve hesaplaşmayı daha sonraki yıllara
bırakmıştır. 582 yılına gelindiğinde Bayan güçlü ordusu ile Bizans’ın önemli ve stratejik
bölgelerini yeniden kuşatmaya başlamış ve öncelikle Bizans İmparatorluğunun Balkanlar’a
açılan topraklarının sınırında bulunan Sirmium Şehrine karşı harekete geçme planları yapmıştır.
Bu hattın düşmesi Bizans’ı zor durumda bırakacağı gibi Avarlara Trakya ve İstanbul’un yolunu
açacak ve Avarların Panonia ve Tuna Nehrinin çevresinde elde ettikleri yerleşim yerlerinin
savunulmasına da büyük katkı sağlayacaktı. Çünkü Bayan’ın bu bölgede kalıcı olmak
istemiştir. Bu gaye ile askerî sevkiyatın rahatça yapılabilmesi için Tuna ve Sava nehirleri
üzerinde köprüler inşa ettirmeyi düşünmüş ve bunu gerçekleştirmeyi kolaylaştıran köprüler inşa
etmek için Bizans’tan mimarlar istemiştir. Bizans İmparatoru şüphelense de, Avarların
isteklerini yerine getirmiş ve birkaç mühendis ile mimar göndermiştir. Gelen mimarlar
Bayan’ın gerçek niyetini anlayınca Tuna Nehrinin üzerine köprü yapmak istememişlerdir.
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Ancak Bayan onlara kılıcını göstererek tehdit etmiş ve inşaatı tamamlamalarını sağlamıştır.
Köprüler tamamlandıktan sonra Bayan, Tiberios’tan Sirmium şehrinin kendisine teslim
edilmesini istemiştir. İmparatorun bu isteği reddetmesi üzerine Bizans’a karşı savaş açmıştır.
İki taraf arasında yaşanan kanlı bir mücadelenden sonra, Hakan Sava Nehri üzerinde köprübaşı
vazifesi gören Sirmium’u ele geçirmiştir. Sirmium’un kaybedilmesi Bizans’a büyük bir
endişenin duyulmasına sebep olmuştur zira bu şehir Bizans’ın Balkanlar’a, Tuna’ya ve
Avrupa’ya açılan ve en uç sınırını oluşturan müstahkem bir mevkide idi. Bayan’ın elde ettiği
zafer, ordusunda ve halkında büyük bir sevinç yaratmıştır.
Bizzat Bayan’ın kendisinin komuta ettiği bu savaş 14 Ağustos 582 tarihinden
yaşanmıştır. Nitekim Menandros’a göre Sirmium kuşatmasını yöneten ve teslim görüşmelerine
başkanlık eden bizzat Bayan’ın kendisidir. Bu savaştan ve İmparator Tiberios’un ölümünden
sonra imzalanan Avar-Bizans anlaşması (14 Ağustos 582) iki yıl kadar yürürlükte kalmıştır.
Anlaşma Avarların saldırıları üzerine bozulmuş, bunun üzerine bir Bizans elçilik heyeti
Hakanın huzuruna gelmiştir. Fakat bu elçilik heyeti gelene kadar, savaş hâli üç aydan fazla
sürmüştür. Bu durumda Bizans elçilerinin Hakanın huzuruna geldikleri tarih - anlaşmanın iki
yıl yürürlükte kaldığını da hesap edersek- 584–585 kış ayları olarak düşünülebilir.
Bu elçilik heyetinin görevi Avar Hakanını Bizans topraklarına yaptığı akınları
durdurmaya ikna etmek ve iki ülke arasındaki barışı yeniden sağlamak olmuştur. Heyetin iki
başkanından biri olan muhafız subayı Komentiolus, Hakan’a o güne kadar Bizans’ın Avarlara
gösterdiği “konukseverliği” hatırlatmış ve imparatorun, Hakanın “atalarına” karşı göstermiş
olduğu hoşgörüden bahsetmiştir. Bu durumda 584–585 arası hüküm süren ve elçilik heyetini
kabul eden Bayan değildir. Buna göre Avarların Küçük İskit bölgesine (Durostorum)
yerleşmelerini garanti eden İmparator I. Justinianos döneminde yani 561–562 yılları sırasında
hüküm süren Hakan ile 568 yılında Avarların Panonia’ya yerleşmelerinden birkaç yıl sonra yani
570–571’lerde İmparator II. Justinianos tarafından yayınlanan bir senetle yerleşmeleri garanti
altına alınan Avarların başında bulunan hakan aynı hakan değildir. Çünkü elçilerin,
imparatorlarının kendisinden önceki atalarına karşı gösterdiği yakınlığı dile getirmeleri, o anda
tahtta bulunan hakanın Bayan değil de yeni bir hakan olduğu fikrini doğurmaktadır. Buna
karşılık toprak bağışını kabul eden ve Avarların bir müddet sonra Panonia bölgesine
yerleşmelerini garanti altına alan hükümdarın kesin olarak Bayan Hakan olduğunu
söyleyebiliriz. Böylece 584–585 arası hüküm süren Hakanın ise Bayan’ın oğullarından birisi,
muhtemelen de büyük oğlu olduğu söylenebilir.
Bizans kaynakları yukarıda bahsettiğimiz anlaşmanın yürürlükte kaldığı iki yıl boyunca
Avarlar hakkında bilgi vermemişlerdir. Bu durumda Bayan’ın hükümdarlığının sona ermesi, bu
iki yıl içerisinde, 582 yılının yaz sonu ile 584 (muhtemelen yaz aylarında) arası olmalıdır.
Bizans’ın Sirmium’u Avarlara Tiberios’un ölümünden kısa zaman önce bırakmak zorunda
kaldığını biliyoruz (13–14 Ağustos 582). Menandros’un eserinden yola çıkarak, kuşatma ve
diplomatik görüşmelerde Avarların başında Bayan olduğuna göre, Hakanlıktaki değişim
mutlaka bu iki yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır. Bu durumda Bayan’ın ölümünü ve yeni
hakanın tahta çıkış tarihini kesin olmamakla beraber 583 yılı olarak kabul edebiliriz.
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Kaynaklarda farklı bilgiler verilmekle birlikte Bayan’ın 11 oğlu olmuş ancak
oğullarından yedisini salgın hastalıktan; dört oğlunu da Bizans ile yaptığı bir savaşta boğularak
ölmeleri sonucu kaybetmiştir. Bununla birlikte 626’da İstanbul muhasarasına katılan
hükümdarın Bayan’ın küçük oğlu olduğundan bahseden Diyakoz Paulus, Avar hükümdarını
“gençliğinin baharında” olarak göstermesi Hakanlığın idâresinin 610 yılından itibaren artık
Bayan’ın küçük oğlunda olduğunu teyit etmesi açısından oldukça önemlidir. 626 yılında
İstanbul’u kuşatan Bayan’ın küçük oğlu 631–632 yıllarında artık tahtta değildir. Fredegar’ın
günlüğüne göre, Hakanlık makamı o dönem boş kalmıştır. Avarlarla olan beş yıllık
mücadeleden sonra Kubrat 635 yılında Büyük Bulgar Hakanlığı’ni kurmuştur. Bu tarihten
itibaren Avar Hakanları ve isimleri hakkında kaynaklar sessizliğe bürünmüşlerdir.
Bayan Hakan, bölgede kalıcı olmak ve güçlü bir Hakanlık kurmak için mücadeleye
öncelikle küçük kavimler üzerinde baskı oluşturarak başlaması gerektiğini çok iyi anlamış ve
bu gaye ile 558 yılından itibaren Sabirler, Alanlar, Ogur boyları, Antlar, Langobardlar,
Gepidler, Slavlar, Franklar ve Bizans’a karşı planlı ve zaferle sonuçlanan mücadelelerde
bulunmuştur. Bu kavimlerin büyük bir kısmını da hâkimiyeti altına alarak muhtemelen
günümüz Avrupa coğrafyasının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.
Bayan Hakanın o sıralar birbirlerine gevşek bağlarla bağlanmış olan boyları bir araya
getirilmesini sağlaması, güçlü bir merkezî idâreyi oluşturması, bu otoriteyi geniş bir sahaya
yayması ve iktidarını Orta Tuna havzasında asırlarca sürecek kadar güçlendirmesi Hakanın
“derinliğini” gözler önüne sermektedir.
Bayan Hakanın insanî duygularının her şeyin önünde olduğunu Sirmium’un
alınmasından sonra, açlık çeken halka şarap ve ekmek götürerek dağıtması en güzel şekilde
gözler önüne sermektedir. Başında bulunduğu Avar topluluğunun sevk ve idâresini başarıyla
yürüten Bayan, diğer Türk Hakanlık idârecilerinde görülen bütün özelliklere sahip olmuştur.
Bayan’ın Balkanlar’da, Transilvanya’da ve Bizans’a karşı giriştiği mücadelelerde orduyu sevk
ve idâre etmede gösterdiği maharet; idaresi altında yaşayan büyük topluluğa hükmetme
kabiliyeti ve adaleti de bunun en büyük ve en güzel göstergesidir.

4.4. Avar Dönemi Maddi Kültürü
Karpat ve Tuna havzasında yaşayan Avarların kendilerine has bir kültürleri olduğu
görülmektedir. Türkistan’da şekillenen savaş araç ve gereçlerinin yapımındaki geleneğin
izlerini bu bölgelerde takip etmek mümkündür. Avar dönemi bulguları genelde demirden uzun
şekilli mızrak uçları, yay, ok başlıkları, sadaklar, düz ve iki tarafı da keskin olan kılıçlar ile
kınları, savaş esnasında giyilen zırhlar ve savaş aletlerini taşımak üzere kuşanılan kemerlerden
oluşmaktadır. Bu malzemelerin birçoğu günümüzde Karpat havzasındaki ülkelerin müzelerinde
bulunmaktadır.
Henüz üretimin oluşmadığı dönemlerde birçok el aleti Bizanslı ustalarca Avar zevkine
göre imal edilmişti. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin, Avarların bölgedeki ilk
dönemlerine değil, daha sonraki devirlere ait olduğu dikkati çeken bir husustur. Geç Avar
dönemine ait bulguların büyük bir kısmı Sirmium kenti, Tuna ve Sava nehirleri boyunca yer
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alan bölgelerden elde edilmiştir. Avar savaşçısının en önemli silahları ok, yay, zırh, kılıç ve
mızraktan oluşmaktadır. Bu dönemde Avarların kullandıkları önemli silahların başında yay
gelmektedir. Bu yaylar birçok katmandan oluşmaktadır; ahşap kiriş dokusu ve sıkıca kemik
plakalar ile güçlendirilmesi vurucu gücünü oldukça yükseltmektedir. Bu yaylar basit yaylara
göre 60-160 cm daha kısa olan bu yaylar birçok katmandan oluşmakta; ahşap kiriş dokusu ve
sıkıca kemik plakalar ile güçlendirilmesi vurucu gücünü oldukça yükseltmektedir. Bu kısalık,
yayın at üzerinde kullanımını kolaylaştırmakla beraber dakikada öne ve arkaya doğru 20 ok
atılmasını sağlamıştır. Kendilerine has bir üretim tarzı ile elde edilen bu yaylar ve üç kanatlı ok
uçları ile 500 metreye kadar hedef alınabilmekteydi. L. Rasonyı’nin Avarları, “Okçu süvari
bir halk” olarak tarif etmesi tesadüf değildir.
Kılıçların yapımında Türk geleneği kendini açıkça göstermektedir. Türkistan’dan miras
olarak gösterilen kılıçların en önemli özelliği iki tarafının da keskin olmasıdır. Kılıç kınları ise
genelde altın levhalarla süslenmiştir. Avarlar erken dönemlerde iki ağızlı kılıç, yedinci yüzyıl
sonunda ise eğri kılıçlar da üretmeye başlamışlardı. Eğri kılıç örneklerine Macaristan’da
rastlanmaktadır. VI. yüzyılda imal edilen Avar mızrak ve zırhları düşman savaşçıların giydiği
zırhı delip geçmekteydi. Bazı müellifler bu silahla Avar ordusunun diğer ordulara karşı bariz
bir üstünlük sağladığını belirtmektedirler. İ. Bona, oymalı mızrakların özel bir şekil ve
süslemelere sahip olduğunu vurgular. Bizans ordusu, Avarlara ait savaş aletlerinden
etkilenerek, bu teçhizatı kendi ordularında kullandılar. Bilhassa yay ve mızrağın dışında Avar
savaşçılarının giydiği, atların dizine kadar uzanan ve muhteşem bir görüntü ile rahatlık veren
tunik biçimindeki kıyafet de Bizans ordusu tarafından taklit edilmiştir.
Kemer, Avar ordusunda prestijin ve şöhretin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
O dönemde, bugün olduğu gibi, statü sembolleri ve dış görünüş ile prestij elde edilmektedir.
Genelde altından imal edilen kemerlerin üzerindeki süslerde, Türkistan motifli hayvan figürleri,
akantus yaprakları ve nokta-çizgi motifleri bulunmaktadır. Avar sanatında hayvan figürleri,
çiçek ve sarmaşık dalları yani bitki türleri üslubu hâkim konumdadır. Avar kuyumculuk
sanatının ne kadar iyi olduğunu gösteren bu kemerlerdeki süslemeler çentlikleme usulüyle
yapılmışlardı. Avarlarda kemer, boylar ve beyler arasındaki farkları ortaya koyması açısından
ön plana çıkmaktadır. Bu kemerlerin üzerlerindeki dövmeler, yan köprü sayısı ve türü ile
süslemelerdeki zenginlikler açısından birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Buluntulardan
elde edilen kemerlerin hiç birinin birbirine benzememesi, her savaşçının kendine özgü bir
kemerinin olduğunun ve ekonomik durumuna ve hiyerarşideki yapıya göre kemer yaptırdığının
bir göstergesi olabilir. Ayrıca bir Avar savaşçısının kemeri, o savaşçının rütbelerini ve askeri
anlamda kaydettiği basamakları ifade etmektedir. Yine kemer süslemelerinde kullanılan
motiflerin kemeri takan kişiyi tehlikelerden, çocukları hastalıklardan ve takan kişiyi vahşi
hayvanlar ya da kötü ruhlar tarafından kaçırılmaktan koruduğuna inanılmaktadır. Diğer
sembolik tasarımların amaçları savaşçıların güçlerini artırmaktı.
Avarlarda genç erkeklere, olgunluğa ulaştıkları kabul edildiğinde, kemer takmaları için
izin verilmekteydi. Önemle vurgulamak gerekirse bu kemer tokaları, ister bronzdan, ister
gümüş ya da altından yapılmış olsun, takan kişinin sosyal statüsünün bir göstergesidir ve
tokaların sayısı da buna göre düzenlenmiştir.
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4.5. Bulgar-Slav Meselesi
M. 1. yy’dan 10. yy.’a kadarki Çin, Bizans, Arap ve Batı Avrupa kaynaklarında adı
geçen Bulgarların kökeni hususu bir dönem ilim âlemini bir hayli meşgul etmiştir. Bu durum
ilmi ve akademik çalışmalardan ziyade siyasi ve politik hesaplardan dolayı oldukça fazla
tartışılmıştır. Bulgarların Slav kökeninden geldikleri hakkındaki derin köklere dayanan
efsanenin, tamamen değilse bile büyük ölçüde, siyasi değerlendirmelerden kaynaklandığı
bilinmektedir. Mauro Orbini’nin ‘Slavların Krallığı’nı yayınladığı 1601 yılına kadar, hemen
herkes Bulgarlarla Slavlar arasında açık bir ayrım yapıyordu. Büyük ve birleşik bir Slav
imparatorluğunun ortaya çıkışını görme arzusundaki Mauro Orbini, Gotlar, Hazarlar ve hatta
Etrüskler gibi kesinlikle Slav olmayan pekçok halka bir Slav köken izafe etmiştir. Doğal olarak
Bulgarlar da Slav ailesine dâhil edildiler. Bu bağlamda Mauro Orbini’nin ayrı Slav
milliyetlerinin varlığını inkâr ettiğini ve Rus, Leh, Çek, Slovak, Sloven, Hırvat ve Sırpları bir
ve aynı milletin kabileleri kabul ettiği bilinmektedir.
Bir sonraki aşamada, Romen ve Bulgarların Slav kökeni hakkındaki iddia Rusya
tarafından, bu iki milletin Rusya’nın İstanbul ve Boğazlar’a doğru genişlemesinde yol üzerinde
bulunmalarıı gibi basit bir sebeple güçlü bir şekilde desteklendi. 1769’daki bir bildirgesinde
Rus Çariçesi II. Katerina (1762-1796) Moldova, Romanya (Wallachia), Karadağ, Bulgaristan,
Bosna, Hersek ve Arnavutluk ‘Slavlarının Balkanlar’a Rusya’dan geldiklerini iddia ediyordu.
Bu yüzden onlar, Osmanlı Hakanlığı’ne saldırmak üzere olan Rus ordularına yardım için
Türklere isyan etmeliydiler.
Osmanlı yönetimine karşı dış destek arayan pek çok Bulgar milli önderi, Rusya’nın
Panslavizm propagandasından gayet çabuk etkilenir hale geldiler. Rusları ve Sırpları hiç
sevmeyen, Bulgar ulusal hareketinin babası Hilandarlı Paissi bile Orbini’nin Bulgarların Slav
asıllı oldukları görüşünü hemen kabul etti. Gerçekte o, eski Bulgar Çarlığı’nın yeniden
kurulmasını düşlüyordu ve Türklerle muhtemel bir akrabalık üzerine bir ipucu bile söz konusu
değildi. Bu sebeple, Bulgarların hem Slavlarla, hem Ruslarla, hem de Türklerle akraba
olduğunu söyleyen zamanının yaygın efsanesini kasten çarpıtarak, kendisine ait ‘Slav-Bulgar
Tarihi’nde, Türklerle ilişkiyi tamamen görmezden geldi.
Yukarda da dile getirildiği gibi, 1601’e kadarki tüm yazılı kaynaklar, birbirine tamamen
yabancı ve sık sık da düşman olarak görülen Bulgarlar ile Slavlar arasında kesin bir ayrım
yapmaktadırlar. Örneğin, XI. yy. sonlarında bir Bulgar yazar, açıkça Bulgarların sadece
‘Kumanların üçüncü kısmı’ olduğu kanısındadır. Onun gözünde Bulgarlar ile Kumanlar
arasındaki tek fark, Bulgarların Hristiyan, Kumanların ise hâlâ Gök-Tanrı dinine iniyor
(kaynakta pagan şeklinde geçmektedir zira kaynaklar bütün Türklerin dini anlayışlarını bu
şekilde düşünmüşlerdir) oluşlarıdır.
Değişik Slav halkları arasında kayda değer farkların olduğu 13-14. yy.’larda da, yabancı
gözlemciler Slavların Bulgarlar veya Ulahlar ile doğrudan bir ilişkileri olmadığını tam olarak
dile getirmişlerdir. Bu yüzden, Venedikli Andrea Dandolo, bu dönemde tek bir tane bile
Güney Slav, Bulgar veya Ulah Hakanlığı olmadığı halde, Dalmaçya için Güney Slavlarının
ülkesi diye yazarken, Bulgaristan’a Bulgarların, Romanya’ya da Ulahların ülkesi demiştir.
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Hırvatlar Macarların hâkimiyetinde bulunurlarken, Sırplar pek çok knezliklere bölünmüşler,
Bulgarlar en az on farklı krallık ve knezlik hâlinde yaşamışlar, Romen veya Ulahlarda iki
Hakanlık hâlinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Bilim adamları sık sık, Bulgarların Slav özelliklerine bir delil olarak, çok sayıda birincil
kaynakta geçen “Slavlar veya Bulgarlar”, “Bulgaristanlı Slavlar” veya “Bulgar denilen Slavlar”
gibi ifadelere gönderme yapmışlardır. Ancak anlam açıktır: Bu kaynaklarda belirtilen halk,
Bulgarlar değil, ya bir zaman Bulgar yönetiminde kaldıkları, ya da Bulgaristan’dan göçtükleri
için Bulgar diye adlandırılan Slavlardır. Imre Boba’nın işaret ettiği gibi, Panonya, Yukarı
Mezya (Moesia) ve Karpat Slavları, buralar IX ve X. yy.’larda Bulgar Hakanlığı sınırları içinde
bulunduğu için, “Sclavi ex Bulgariae: Slavlar ve Bulgarlar” olarak tanımlanıyordu.
Günümüzdeki Bulgarların Slav kökenden geldikleri hakkındaki görüşü arkeolojik
veriler de doğrulamamaktadır. Üç tarihi bölge Mezya (Moesia), Trakya ve Makedonya’da Slav
çömlekçiliği, Slav yerleşimleri, hatta mücerret Slav meskenleri bulmak için çok çaba
gösterilmiş ancak çıkan sonuçlar büyük ölçüde tatmin edici olmamıştır. Bugünkü Bulgaristan
ve Makedonya topraklarında bulunan ustaca yapılmış çömlekler, İtil Bulgaristan’ında ustalıkla
imal edilen çömleklerle aynı değilse bile oldukça fazla benzerlikler göstermektedir. Pliska ve
Preslav gibi Ortaçağ şehirlerinin mimarisinin Slavlarla hiçbir ilgisi yoktur, aksine bulunan
harabelerin başlıcaları, Asya’dan Avrupa’ya uzun yolculuklarında bir zamanlar Bulgarların
yaşadığı topraklarda bulunan şehirlerin mimarisi ile akraba olduklarını göstermektedir.
Sırp ve Hırvatların menşeinde Slav ve önemli miktarda yerli unsurlar bulunurken,
Bulgar ırkı, Slav ırk tipinden tamamen farklıdır. Bulgarların kökeni hakkındaki Slavcı görüşün
en önemli dayandığı temel bugünkü Bulgarların bir Slav dili konuşmasından
kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, pek çok dilbilimci Bulgarca kelimelerin yaklaşık yüzde
80’inin diğer Slav dillerinde az çok benzerlerinin olduğunu iddia etmektedirler. Ancak bu
kelimelere veya Slavca deyişlere yakından bakıldığında şüphesiz Hint-Avrupa ailesine ait
olsalar da, hem Bulgarca’da hem de bütün Slav dillerinde bulunan çok fazla kelimenin HintAvrupa’dan ziyade Ural-Altay kökenine sahip olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını sağlarlar.
Kelimeler bir dilden diğerine kolayca geçer ama aynı şey ses yapısı (phonetics) ve biçim
(morphology) için geçerli değildir. Bu açıdan çağdaş Bulgarca Slav dillerinden açık şekilde
farklıdır ve aynı zamanda çağdaş Bulgarcanın hem Ural-Altay dilleri, hem de Ön-Bulgarca ile
bariz akrabalığı vardır. Öte yandan hem çağdaş, hem de eski Bulgarca Ural-Altay ve Hint-İran
özelliklerinin özel bir karışımı olarak görünmektedir. Yine Bulgarca’nın tüm zaman ve kip
düzeni Slavca fiil düzeninden tamamen farklıdır ve yapısı Türkçe ile neredeyse aynıdır. Diğer
pek çoğu yanında bu, görülmemiş eylemleri tanımlamak için kullanılan -miş kipi için de
geçerlidir. Bu kip, sadece Slavcaya değil, tüm Hint-Avrupa dillerine de tamamen yabancıdır.
Sayıları sınırlı olsa da yazılı kaynaklarda günümüze kadar korunan Eski Bulgarca metin,
terim ve deyişler, Eski Bulgarca ile şimdiki Bulgarca arasındaki farkın eski ve yeni Yunancadan
daha fazla olmadığını iddia etmek için yeterlidir. Bulgarca ve Slav dilleri hem temelden
farklıdırlar hem de birbirine açıkça benzerler. Bu bizi, Bulgarcanın güçlü Hint-Avrupa tesiri
altındaki bir Yayık (Ural)-Altay dili, Slavcanın ise güçlü Yayık-Altay etkisi altındaki HintAvrupa dilleri olduğu çıkarımına götürmektedir. Bulgarcaya en yakın Yayık-Altay dilleri
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kuşkusuz Çuvaşça (bir Altay dili) ve Mordvacadır (bir Ural dili) ve bu, bu iki halkın Bulgarlarla
akrabalığını gösteren bir dizi etnografik bulgu ile desteklenmektedir.
Bazı iddialara göre, Slavlar MÖ 2000 yılında bile ayrı bir milliyet olarak varlardı ama
buluntular MS IV-V. yy.’lara kadar Slavlar veya daha doğrusu Ön-Slavlar ile şimdiki Litvan
ve Letonların ataları olan Baltlar arasında bir fark olmadığını göstermektedir. IV. yy.’ın ikinci
yarısındaki Hun işgaline kadar bugünkü Polonya, Batı Ukrayna, Litvanya ve Letonya’nın
sakinleri, Balto-Slav denebilecek tek ve aynı milliyete ait İdiler. Aynı tanrılara tapmışlar ve
çömlekçilik ve meskenler de dâhil, kültürleri MS IV. yy.’a kadar değişmeden kalmıştır.
Bugünkü Polonya ile Ukrayna’nın batısında yaşayan Balto-Slavların güçlü Ural-Altay ve HintAvrupa etkisi altına girmeleri ancak, Tuna’nın kuzeyine ve Rhine’in batısına kadar tüm
Avrupa’nın Hun hâkimiyetine girmesinden sonra olmuştur. Diğer bir deyişle, Hunlar
Avrupa’nın bu kısımlarını işgal etmişler ama daha kuzeye girememişlerdir. Onların istilası
bugünkü Litvanya ve Letonya topraklarına dokunmamıştır. Bulgarcadaki karşılıklarıyla birlikte
Slav dillerindeki Ural-Altay ve Hint-İran ses ve sözlerin, aynılığı olmasa da yakın benzerliği,
Slavların ayrı bir milliyet olarak, Balto-Slavların büyük bir bölümünün Bulgarlarla veya en
azından Bulgarlara çok yakın bazı halklarla kaynaşması sonucu ortaya çıktığını ispatladığı
düşünülmektedir.

4.6. Erken Dönem Bulgar Tarihi
MÖ VI. yy. kadar erken bir tarihte, Çin kaynakları Bo-Jiong halkından
bahsetmektedirler. Burada ‘jiong: yabancı” demektir; ‘Bo’ ise ‘Bulgar’ın Çince telaffuzu
olabilir. Hatta Bulgarların bu belirtilen topraklardaki varlığı ile ilgili daha güvenilir bir kanıt,
daha sonraki Çin vakayinamelerinde bulunmaktadır. Bunlara göre, MÖ II. yy.’da Po-le halkı
Hsiung-nu (Hun) Hakanlığı’nın batı kanadının gözetimi altında idi. Po-le’nin ‘Bulgar’ın diğer
bir Çince telaffuzu olduğu düşünülmektedir.
Hsiung-nu Hakanlığı pek çok Türk boyunun yanısıra bu bölgede yaşayan diğer
kavimleri de bünyesinde barındıran bir birlik olarak ortaya çıkmıştır ki bu birliğin içerisinde
Bulgarında olduğundan şüphe yoktur. Bu birliğin arazisi üç kısma ayrılıyordu: Merkez, sağ ve
sol. Merkez, kendi hâkim konumunu yöneticinin çocuklarını (genellikle oğullarını) öbür boy
önderlerinin çocukları (genellikle kızları) ile evlendirerek koruyan yönetici boya ait idi.
Öyleyse her şey, Çince kelime ‘Hsiung-nu’, Latince ‘Hun’ ve Hunların kendilerini adlandırdığı
‘Ouar’ın eşanlamlı olmadıklarını, bütün haklara sahip tüm birlik üyelerinin bir tanımlaması
olduğunu göstermektedir.
Bulgarların erken tarihi Hunların tarihi ile yakından bağlantılıdır. Onlarda, MS 372-375
arasında gerçekleşen Avrupa’nın işgaline iştirak etmişlerdir. Bazı tarihçilere göre Bulgarlar,
Balkan topraklarında oldukça erken bir tarihte kalıcı olarak yerleşmeye başlamışlardır.
Theodosius (379-395), III. yy. sonunda iki Bulgar topluluğuna bugünkü Dobruca topraklarına
ve Mezya’ya göçme izni vermiştir. II. Theodosius (402-450) da diğer bir Bulgar topluluğuna
aynı bölgeye yerleşme izni vermiştir. Yine bir 14. yy. Bulgar vakayinamesine göre, Doğu Roma
imparatoru I. Anastasius (491-518) zamanında çok sayıda Bulgar Vidin üzerinden Tuna’yı
geçmiş ve Makedonya’ya yerleşmiştir.
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Atilla’nın 453’te ölümünden sonra, Bulgarlar Panonya’dan Karadeniz’in kuzey
kıyılarına uzanan sahada kendi Hakanlıklerini kurmuşlardır. 542’den itibaren yayılan korkunç
veba salgını, çoğunlukla yerli yerleşik nüfusu etkilediği için ölümler sonucu boşalan Mezya,
Trakya ve Makedonya’da Bulgar yerleşimini kolaylaştırmıştır. Doğu Roma imparatoru I.
Justinianus (527-565) Kutrigur ve Utigur Bulgarlarını birbirlerine düşürmeyi başarmakla
birlikte aynı zamanda 2000 Kutrigura iltica hakkı tanıyarak Trakya’da yerleşmelerine imkan
sağlamıştır.
VI. yy.’ın başından itibaren Balkanlar Slavları da çekmeye başlamıştır. Doğu Roma
imparatoru I. Heraklios (610-641), Slavların kabaca bugünkü Yugoslavya, Bosna, Hırvatistan
ve Slovenya topraklarına denk düşen İllirya eyaletine yerleşmelerine izin vermiştir. Yani
Slavların Mezya, Trakya ve Makedonya’ya hareketine izin verilmemiştir. Böylece Asparuh’un
(Esperik) Romalılara veya Bizans’a karşı 680-681’deki zaferine kadar Tuna’nın güneyinde,
bugünkü Bulgaristan, Trakya ve Makedonya bölgelerinde 250 veya 300 bin Slav ancak mevcut
olmuştur. Buna karşılık, sadece Asparuh ile gelen Bulgarların sayısı 600 bin ila 800 bin kişi
arasında olmalıdır.
Bilindiği üzere, 665 yılında Büyük Bulgar Hakanlığı’nın hükümdarı Kubrat’ın
ölümünün ardından Büyük Bulgaristan parçalanmış ve iki Bulgar Hakanlığı ortaya çıkmıştır:
Tuna Bulgar Hakanlığı ve İtil Bulgar Hanlığı. Bunlardan başka Kubrat’ın en büyük oğlu
Batbayan ise Karadeniz ve Hazar arasındaki topraklarda kalmayı tercih etmiştir.

4.7. Bulgarlar ve Ogurlar
Bu iki boy adı, 5-6. yüzyıllarda Avrasya bozkır bölgesinin batı kısmında ortaya çıkan
ve Türkçe konuştukları kesin olarak bilinen ilk toplulukların (Saragur/Sarogur, Ogur, Onogur,
Kutrigur, Utigur, Bulgar) adıdır. Türkçe konuşan bu halkların birlikte ele alınması tarihi ve
dilleri ile ilgili gerekçelere dayandırılmaktadır.
Bulgar Türkçesi terimi aslında, Bulgar adı altında görülen halkların “Bulgar Türkçesi”
konuştukları varsayımına dayanmaktadır. Karadeniz’in kuzeyindeki erken dönem Bulgarcanın
ve Balkanlar’daki Tuna Bulgarcasının dil verilerine gerek duyulmaksızın Türk dil grubuna
sokulması da buradan kaynaklanmaktadır. Daha sonra bu görüş Ogur adının, Oğuz adının
Çuvaşça türündeki bir biçimi olmasından dolayı daha da yaygınlaşmış ve adlarında Ogur unsuru
bulunan bütün Türk halklarının, yani Saragurların, Ogurların, Onogurların, Kutrigurların,
Utigurların dilleri Çuvaşça ile aynı türden sayılmıştır. Bu bileşik boy adlarının birinci
unsurlarının ilk biçimleri Çuvaşça dilinde aşağıdaki şekilde olmalıdır: Saragur < *sarı ogur ‘Ak
Ogur’; Onogur < on ogur Renk ve sayı adlarından oluşan bileşik boy adları Türk lehçelerinde
sıklıkla görülmektedir. Renkler ise genellikle yön bildirirler. Buradaki Ak da dolayısıyla Batıyı
simgeler. Sayılar ise federasyonu oluşturan boyların sayısını gösterirler. İkinci unsur, boy
teşkilâtını yöneten topluluğun adıdır. Bununla birlikte, boyların konuştuğu lehçelerin, sadece o
boyların adlarına bakılarak belirlenmesinin son derece riskli olması bu açıklamanın en zayıf
noktasını teşkil etmektedir.
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Erken dönem Bulgarları ile sonraki Tuna Bulgarları için kullanılan ve tarihî bir ilişkiye
işaret eden Onogur-Bulgar adlandırması, Bulgar ve Ogur topluluklarının birlikte hakereket
ettikleri veya aynı oldukları görüşünü daha da güçlendirmektedir. Onogur-Bulgar terimi daha
sonra tarih literatüründe yaygınlaşmıştır. Gy. Németh, Bulgar adının etimolojisini ve anlamını
Türkçe’deki bulga- ile açıklayarak, bunun ‘karıştırmak’ fiilinden türediğini ve ‘karışık’
olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonra Németh’in kendisi de bu etimolojik çözümden
vazgeçerek bu adı bulga- fiilinden ‘isyan çıkarmak, karışıklık meydana getirmek’ olarak
düzeltmiştir. Nemeth’in bu görüşü ilim âleminde her ne kadar en itibar edilen görüş kabul edilse
de yeni görüşler günümüzde ortaya atılmaktadır. Mesela M. Zekiyev, birçok Türk boyunun
siminin sonunda görülebilen –er, ar eki “insan, halkı” nitelemektedir. Buradan harketle kökte
bulunan “Bolak (kaynak) veya “balığ (şehir)” ile bir bütün hâline dönüştüğünde Bulgar adı
“nehir kenarında oturan halk ya da şehirli halk” anlamına gelebiliceğini öne sürmektedir ama
bu görüşde çok kabul görmemiştir. Németh’in her iki anlamı da tarihi gerçeklere örtüşmektedir:
Avrupa Hun Hakanlığı’nın yıkılmasının ardından dağılan Hun boylarının bir kısmı
Karadeniz’in kuzeyindeki bozkır alanlara geri çekilerek 463 dolaylarında oraya gelen Onogur,
Ogur ve Saragur boyları ile karışmışlar ve bu karışım Türk tarihinde yeni bir Türk boyunun
“Bulgar” adı ile ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Yine günümüzde bazı Bulgar tarihçileri ilmi çalışmaları bir kenara bırakarak isimlerinin
Bulgar değil, Volgar yani Volga Nehri sakinlerinden ileri geldiğini iddia etmektedirler. Ancak
bunun hiçbir ilmi dayanağı yoktur.
Tarihlerine geri dönecek olursak: Kazak bozkırlarında 350 tarihinden sonra
muhtemelen, Çin kaynaklarında Ting-linglerin batı koluyla aynı olduğu düşünülen Saragurlar,
Ogurlar ve Onogurlar oturmuşlar ve daha sonra çeşitli sebepler ile daha batıya göç etmek
zorunda kalmışlardır. İç Asya’da başlayan kavimler göçü sonucunda Doğu Avrupa’da ilk olarak
463 dolaylarında Saragur, Urog (Ogur) ve Onogur boyları görülmektedir. Onların bu
görünüşlerini Priskos’a dayandırıyoruz.
Saragurlar, Akatirleri yendikten sonra Bizanslıların hizmetinde 466 tarihinde
Kafkaslar’ın ötesindeki Sasanilere karşı saldırıya geçmişlerdir. Bu halk adı daha sonraları bir
defaya mahsus olmak üzere VI. yüzyılda Pseudo-Zakharias Rhetor’un çalışmasının ek
bölümünde Kafkaslar’ın önlerinde yaşayan halklar arasında gösterilmiştir. Ogur adı da aynı
şekilde bu listede yer almıştır. Theophylaktos Simokatta, bununla hemen hemen aynı dönemde,
Kök-Türk Hakanlığı’nın kurulmasının ardından Kök-Türk hakanının pek çok halkı yenilgiye
uğrattığından, bunların en önemlilerinden birinin Til (Etil) Nehri yanında yaşayan Ogurlar
olduğundan bahsetmektedir. Bu nehir İtil ya da Kama nehri olmalıdır. Bunun ardından ise, bu
halkın en eski iki kabilesinin Uar ve Khunni olduğundan, bunların bir bölümünün batıya
kaçarak kendisine Avar adını verdiğinden, hükümdarının ise kağan unvanı aldığından söz eden
ünlü bölümü gelmektedir.
Avar etnogenezinde Ogur unsurlarının da belirleyici bir rol oynadıklarını biliyoruz.
Bizans elçisi Zemarkhos, Kök-Türk hakanının yanından dönerken İtil’de Kök-Türk hakanının
hâkimiyetini temsil eden Ogurlara da uğramıştır. Bu da bize Avrupa’daki Ogur boylarının, bir
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yandan Avar oluşumun içerisinde yer alırlarken bir yandan da bazılarının Türkistan’da kalarak
Kök-Türklerin hâkimiyetine girdiklerini göstermektedir.

4.8. Bulgarların İlk Dönemleri
Bulgarların tarihî belgelerdeki ilk zikredilişleri, imparator Zenon’un müttefiki olarak
isyan çıkaran Ostrogotlara karşı yaptıkları savaşın tarihi olan 482 tarihidir. Yohannes
Antiokhenus’un (Antakyalı Yohannes) verilerine dayanarak Bulgarların yaşadıkları bölgeyi
Karadeniz’in kuzeyine ve Tın Nehri’nin batısına düşen bölge olarak gösterebiliriz. Tarihçilerin
büyük kısmı 453 yılında Avrupa Hun Hakanlığı’nın hükümdarı Attila’nın ölümü üzerine bir
grup Hun’un İrnek önderliğinde Macaristan topraklarından ayrılarak doğuya çekildiklerini
belirtirler. Németh Bulgar halkının, geri çekilmekte olan Hun ve oraya daha yeni gelmiş olan
Ogur halklarından oluştuğunu ileri sürmüş, ancak bu görüşü tarihî açıdan imkânsız olmasa da
buna ilişkin olarak ortaya attığı etimoloji denemesi yine Németh’in kendisi tarafından geri
çekilmiştir Zira Priskos’un Ogur boylarının İstanbul’a elçi gönderdiği tarih olarak sunduğu 463
yılından Antakyalı Yohannes’in 482 yılında isimlerini zikretmesine kadar geçen ondokuz yıllık
kısa bir sürede bu yeni etnik karışım nasıl meydana gelmiştir?
Günümüzde Bulgarların Hunlar ile bağlantılarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacak
kesin delillere sahip değiliz ancak Rusya’da bir kilisede bulunan ve “Bulgar Hanlar Listesi”
adıyla literatüre geçen Grekçe yazmaya göre Bulgarların hükümdar silsilesi Avitokhol ve
ardından tahta geçen İrnek’e kadar götürülmesi bizi Bulgar hükümdarlarının Hun hanedanından
gelmiş olabileceği fikrine götürmektedir. Bulgar ile etnik bağlantısı olan Macarların Attila ve
Hunlar ile ilgili efsaneleri de bu kapsamda değerlendirildiğinde bu ihtimal kuvvet
kazanmaktadır. Ayrıca IV. asrın ortalarında Maveraünnehir dolaylarında hüküm süren Ak Hun
hükümarı Grumbates’in adının hatırasına Tuna Bulgarlarının meşhur hükümdarı Krum’da
rastlıyoruz. Bu bilgilerden tarihlerine geri döndüğümüzde, Bulgarların da İç Asya’dan doğuya
480’den önce gelmiş olabilecekleri ve göç tarihlerinin 463 civarındaki olaylarla ilişkili
olabileceği ihtimal dâhilindedir. Süryani yazar Zakharias 555 yılı civarında Kuzey
Kafkasya’da Hazar Kapısı civarında kendilerine has dilleri ve şehirleri bulunan Bulgarlardan
bahsetmiştir. Kafkasya’nın oldukça erken dönemlerine dair haberleri aktaran Horenli Musa da
Süryani Maar Abbas Katina’ya dayanarak MÖ II. Yy’da Kafkasların kuzey etekleri ile Kuban
boylarında yaşayan Bulgarlardan bahsetmiştir.
Bulgarların Doğu Avrupa’ya kayış tarihlerinin aşağı-yukarı 463 yıllarında olduğu
düşünülmektedir. Bu tarihten sonra 482 yılında, Bizans’ın müttefiki olarak, sonradan İstanbul’u
tehdit eden Got kralı Theoderikh’e karşı savaşmışlar ve bundan sonra Bulgarlar, Bizans ve Latin
kaynaklarında kendilerine düzenli olarak yer bulmuşlardır. Bu Bulgarların nerede ikâmet
ettikleri konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı araştırmacılar Bulgarların, Gotlara
ve Balkan vilâyetlerine karşı akınlar düzenledikleri Karpat Havzası’nın güneybatı kısmında
ikâmet ettikleri görüşündedirler. İstvan Bóna, kaynaklarda Bulgarların ikâmet yeri olarak
belirtilen yerin Pannonya değil, Karadeniz’in kuzey kıyısı olduğuna işaret etmektedir, çünkü
İskitya, Moesi’ya ve Trakya vilâyetleri buradan kolayca erişilebilir mesafededir. Bulgarların
Pannonya’da ikâmet ettiklerini kanıtladığı ileri sürülen arkeolojik gerekçelerin kanıt olarak
kullanılamayacağını açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca o döneme ait tarihî kaynaklar ve daha
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sonraki, öncelikle Gotların çıkarlarını göz önünde tutan İtalya kaynakları arasında pek çok
çelişki ve hatta tahrifat olduğunu ortaya koymuştur.
Büyük Teoderikh’in Roma sarayındaki adamı olan Ennodius olayları bilerek çarpıtmış
ve 480’de Bulgarların yenilgiye uğratılması olayını Teoderikh, Strabon’a değil, kendi
efendisine mal etmiştir. Aynı şekilde, Büyük Teoderikh‘in 488’de İtalya‘ya ilerlemesi sırasında
Gepidleri yenilgiye uğrattıktan sonra Bulgarlara karşı sözü edilen mücadelesinin tahrifat olduğu
çağdaş kaynaklarda Sarmatlardan söz edilmesinden de açıkça görülmektedir. Bütün bunlar, 56. yüzyılda Bulgarların Pannonya’da ikâmet ettikleri fikrinin aslında müellifin hayal ürünü
olduğunu ve tarihî bir değer taşımadığını göstermektedir. Öte yandan Jordanes, Bulgarları 6.
yüzyıl ortalarında Karadeniz’in kuzeyinde oturan bir halk olarak göstermiştir. Yukarıda da ifade
ettiğimiz gibi Süryani yazar Pseudo Zakharias Rhetor ise hemen hemen aynı dönemde,
Bulgarları Kafkasların kuzeyinde yaşayan halklar arasında göstermektedir. Onogurlar 463’ten
sonra, sözü edilen kaynaklarda aynı şekilde VI. yüzyıl ortalarında görünürlerken, Kutrigur ve
Utigur boyları ise Tın’ın iki yakasında 540’lı yıllardan itibaren görünmüşlerdir.
Latin yazar Ennodius muhtemelen Bulgarları 480’de yenilgiye uğratanın Büyük
Theoderikh olduğunu düşünmüştür. Langobard tarihçisi Paulus Diakonus’a göre ise Büyük
Theoderikh 488’de İtalya’yı işgale çıktığında Sava Nehri yanında önce Gepidleri, sonra da
Bulgarları yenmiştir. Trakya’ya karşı bir gece vakti gerçekleşen ve Bizans komutanının
hayatına mal olan ilk başarılı Bulgar saldırısının tarihini 493 olarak verebiliriz. Daha büyük
olan bir sonraki saldırı ise 499’da gerçekleşmiştir. Trakya’yı yakıp yıkan Bulgarlar, on beş bin
kişilik bir Bizans ordusunu bozguna uğrattmışlardır.
502 tarihinde İllirya’ya ve Trakya’ya saldıran Bulgarlar, Bizanslıların karşılık
vermelerine fırsat bırakmadan ganimetleriyle geri çekilmişlerdir. Bunun üzerine Bizans
politikası alışılmış yöntemine başvurarak altın karşılığında Bulgarların askerî hizmetlerinden
faydalanmıştır. Bu Bulgar askerlerini 505’te maceraperest isyancı Mundo’ya karşı gönderilen
Bizans ordusunda, 513-515’te Vitalianus ayaklanmasın gönderilen Bizans ordusunda ve
nihayetinde 548’de İtalya’da savaşan ordu kuvvetleri arasında görüyoruz.
Kaynaklar Bulgarların 518’de İllirya’ya saldırdıkları ve karşılık vermek üzere
gönderilen Bizans birliklerini büyülü şarkılar söyleyerek ve büyü yaparak yenilgiye
uğrattıklarını yazmaktadırlar. 530’da ise İllirya’ya gelen Bulgarlar Bizans tarafından yenilgiye
uğratılmış ve yönetici tabakası İstanbul’a götürülmüştür. 535’te Bizans ordusu, Moesia’ya
akınlar yapan Bulgarları bozguna uğratmıştır. Bunun üzerine 539’da İskitya ve Moesi’ya iki
Bulgar beyi tarafından yönetilen bir ordu gelmiştir. Bizans bunlara karşı iki komutanın
göndermiş ve bunlarda Bulgarlara saldırarak yenmişlerdir ancak savaşın sonlarına doğru savaş
alanına başka bir Bulgar birliğinin gelmesi Bizans ordusunun kaçmasına sebep olmuştur.
Karpat Havzası’nın 567’de Avarların eline geçmesi üzerine Pannonya Bulgarları da
onların hâkimiyeti altına girmişlerdir. Bulgarlar bu tarihten itibaren kaynaklarımızda takviye
kuvveti veren bir halk olarak gösterilmişlerdir. Takviye kuvvet olarak katıldıkları savaşlardan
bahsedersek mesela Bir Bulgar alayı 594 tarihinde Aşağı Tuna’da Bizans ordusunun bir alayını
bozguna uğratmıştır. 595 tarihinde ise Bizanslı başkomutan Priskos, kağanın tebaası olarak
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görev yapan Bulgarları Singidunum (Belgrad) şehrinden çıkararak geri püskürtmüştür.
Selanik’in 618’de Avarlar tarafından ikinci kez kuşatılması sırasında takviye kuvvet olarak
Bulgarlar da yer almışlardır. İstanbul’un 626’da Avarlar tarafından yapılan ve başarısızlıkla
sonuçlanan on günlük kuşatmasına da katılmışlardır. Son olarak Fredegar, Avar Hakanlığı
içerisinde Avarlar ve Bulgarlar arasında Kağan unvanı için çok çetin bir mücadele başladığını
bildirmiştir. Bu mücadeleden Avarlar galip çıkmışlar ve Bulgarlar kaçmak zorunda
kalmışlardır.
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Uygulamalar
1)
Avarların İstanbul kuşatmalarının sebepleri nelerdir? Bayan Kağan dönemi
hakkında bilgi veriniz.
2)
Bulgarların kökenleri hakkında bilgi vererek, Bulgar-Slav İlişkilerinin ne şekilde
ortaya çıktığını anlatınız.
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Uygulama Soruları
1)

Avarların İstanbul Kuşatmasının topluma yansıması ne şekilde olmuştur?

2)

Avar-Frank İlişkilerini anlatınız.

3)

Avar savaş teçhizatı nelerden oluşmaktadır?

4)

Bulgarların ilk dönemleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dördüncü bölümde ilk olarak Avarların İstanbul kuşatmalarından bahsettik. Bizans
ordusunun doğudaki faaliyetlerini fırsat bilen Avar hakanının imparator ile olan anlaşmasını
feshettiğini ilan ederek, 626 yılında Avar-Slav-Gepit ve Bulgar (Ogur) kavimlerinden oluşan
ordusuyla İstanbul’a doğru harekete geçtiğini öğrendik. 29 Haziran 626’da 30.000 kişi olduğu
tahmin edilen Avar ordusunun öncü kuvvetlerinin, Trakya’dan Edirne’ye oradan da Uzun Sur’a
geldiklerinden, kendilerini burada gösterdikten sonra geri çekildiklerinden ve Avarların öncü
birliklerinin çoğunu on gün boyunca yani 8 Temmuz’a kadar Proponti (Marmara Denizi-Boğaz)
yakınlarındaki Melantios bölgesinde beklettiklerinden bahsettik. Avar hakanının kara ve deniz
kuvvetlerinin çoğunluğunun Slavlardan oluştuğuna değindik. Avar ordusunun denizde mağlup
olması ile Bizanslı askerlerin kapıları açarak Avar ordusunun üzerine yürüdüklerinden ve bu
şekilde kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlandığını söyledik. Bu kuşatmanın siyasi ve toplumsal
yaşamda büyük yankı uyandırdığından bahsettik. Avarların 558 yılından itibaren Panonya ve
Tuna havzasında meydana getirdikleri büyük Hakanlığın gücünün zayıfladığını ve Slavların,
bu tarihi olaydan sonra günümüze kadar uzanan kesin bir yerleşmeyi de elde ettiklerini
öğrendik.
Daha sonra Avar-Frank İlişkilerinden ve Avar Hakanlığı’nın yıkılmasından bahsettik.
Bizans imparatorunun, Avarlara yerleşmek üzere yurt vermemekle onların batıya seferler
düzenlemelerine sebep olması, Justinianos’un 562 yılında Avarlara İkinci Panonya olarak
adlandırılan bölgenin bir kısmını oluşturan toprakları hedef göstermesinin Avarların kendi
gücünü ispatlama yoluna ittiğini öğrendik. Bu gücü de Franklar üzerinde denemek istediklerini
gördük. Kağan’ın, Karpatların kuzeyinden hareket ederek Franklara saldırdığını, mücadelelerin
zor geçmesi üzerine Avar hakanının elçi göndererek, barış tesis ettiğini söyledik. 566 yılına
gelindiğinde Avar Kağanı Bayan’ın, Galya’ya girmek üzere belirsiz nedenlerden dolayı tekrar
Frank İmparatorluğuna saldırdığını ve Sigibert’in ve Frankların çok ağır bir yenilgi aldıklarını
öğrendik. Avar ve Frankların son olarak 828 yılında gerçekleştirilen görüşmeleri neticesinde
Avar nüfûzunun ortadan kalktığına değindik.
Bir diğer bahsimizde Avar hakanı Bayan Kağan’a değindik. Bilinen en büyük Avar
hakanı olan Bayan Hakan’ın isminin kaynaklarda ilk defa 582’de Sirmium’un Avarlar
tarafından ele geçirilmesinden sonra geçtiğini öğrendik. Hükümdarlık döneminin çeşitli ilim
adamları tarafından farklı tarihler aralığında verildiğini belirttik. Menandros’un, Bizanslı
tarihçiler arasında Bayan’dan adıyla söz eden yegâne tarihçi olduğunu ve eserinin IX. cildinde
Avarların hükümdarlarından söz ederken, Βαιανός terimini kullanarak ona “Hakan” diye hitap
ettiğini gördük. Bu durumda 562 yılında -558 ve 565 yılları arası olduğu kesin- Bayan’ın,
Avarların hükümdarı olduğunu belirttik.
Daha sonra Avar maddî kültüründen bahsettik. Avar dönemi bulgularının genelde
demirden uzun şekilli mızrak uçları, yay, ok başlıkları, sadaklar, düz ve iki tarafı da keskin olan
kılıçlar ile kınları, savaş esnasında giyilen zırhlar ve savaş aletlerini taşımak üzere kuşanılan
kemerlerden oluştuğuna değindik. Bu malzemelerin birçoğu günümüzde Karpat havzasındaki
ülkelerin müzelerinde bulunduğunu söyledik. Geç Avar dönemine ait bulguların büyük bir
kısmının da Sirmium kenti, Tuna ve Sava nehirleri boyunca yer alan bölgelerden elde edildiğini
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gördük. Avar savaşçısının en önemli silahlarının ok, yay, zırh, kılıç ve mızraktan oluştuğunu
öğrendik. Kılıçların yapımında da Türk geleneğinin kendini açıkça gösterdiğine ve
Türkistan’dan miras olarak gelen kılıçların en önemli özelliğinin iki tarafının da keskin olması
olduğuna değindik.
Bölümümüze Bulgarların kökenleri hakkında bilgi vererek devam ettik. Bazı ilim
adamları tarafından Bulgarların kökenlerinin Slav olarak kabul edilmesi hususunu tartıştıklarını
ama sonuç olarak kaynaklarda belirtilen bu halkın, Bulgarlar değil de, ya bir zamanlar
Bulgarların yönetiminde kaldıklarını, ya da Bulgaristan’dan göçtükleri için Bulgar diye
adlandırılan Slavlar olduklarına söyleyerek bu görüşe katıldığımızı dile getirdik. Daha sonra
erken dönem Bulgar tarihinden bahsettik. MÖ VI. yy. kadar erken bir tarihte, Çin kaynaklarının
Bo-Jiong halkından bahsettiklerine değindik. Hun Hakanlığı’nın pek çok Türk boyunun
yanısıra bu bölgede yaşayan diğer kavimleri de bünyesinde barındıran bir birlik olarak ortaya
çıkmış olduğunu ve bu birliğin içerisinde Bulgarında olduğunun şüphe götürmez olduğunu
gördük. Böylece Bulgarların erken tarihinin Hunların tarihi ile yakından bağlantılı olduğunu ve
gayet tabii olarak, MS 372-375 arasında gerçekleşen Avrupa’nın işgaline iştirak ettiklerini
söyledik. Atilla’nın 453’te ölümünden sonra, Bulgarların Panonya’dan Karadeniz’in kuzey
kıyılarına uzanan sahada kendi Hakanlıklerini kurduklarını öğrendik. 542’den itibaren yayılan
korkunç veba salgını, çoğunlukla yerli yerleşik nüfusu etkilediği için ölümler sonucu boşalan
Mezya, Trakya ve Makedonya’da Bulgar yerleşimini kolaylaştırdığından bahsettik.
Bulgarlar ve Ogurlar adlı bahsimizde bunların 5-6. yüzyıllarda Avrasya bozkır
bölgesinin batı kısmında ortaya çıkan ve Türkçe konuştukları kesin olarak bilinen ilk
toplulukların (Saragur, Ogur, Onogur, Kutrigur, Utigur, Bulgar) adı olduğunu öğrendik. Bu
boyların kavimler göçü sonucunda Doğu Avrupa’da ilk olarak 463 dolaylarında
görüldüklerinden bahsettik ve bu bilgileri bize Priskos’un verdiğini söyledik.
Bulgarların ilk dönemleri hakkında bilgiler verdiğimiz bahsimizde Bulgarların tarihî
belgelerdeki ilk zikredilişlerinin, imparator Zenon’un müttefiki olarak isyan çıkaran
Ostrogotlara karşı yaptıkları savaşın tarihi olan 482 tarihi olduğundan bahsettik. Yohannes
Antiokhenus’un (Antakyalı Yohannes) verilerine dayanarak Bulgarların yaşadıkları bölgenin
Karadeniz’in kuzeyine ve Tın Nehri’nin batısına düşen bölge olduğunu söyledik. Bulgarların
502 tarihinde İllirya’ya ve Trakya’ya saldırdıklarından ve Bizanslıların karşılık vermelerine
fırsat bırakmadan ganimetleriyle geri çekildiklerinden bahsettik. Bunun üzerine Bizans
politikasının alışılmış yöntemine başvurarak altın karşılığında Bulgarların askerî
hizmetlerinden faydalandığını söyledik. Kaynaklarda Bulgarların 518’de İllirya’ya saldırdıkları
ve karşılık vermek üzere gönderilen Bizans birliklerini büyülü şarkılar söyleyerek ve büyü
yaparak yenilgiye uğrattıklarını yazdıklarına değindik. 530’da ise İllirya’ya gelen Bulgarların
Bizans tarafından yenilgiye uğratıldıklarını ve yönetici tabakanın İstanbul’a götürüldüğünü
gördük. 535’te Bizans ordusunun, Moesia’ya akınlar yapan Bulgarları bozguna uğrattığını ve
bunun üzerine 539’da İskitya ve Moesi’ya iki Bulgar beyi tarafından yönetilen bir ordu
geldiğini, Bizans’ın bunlara karşı iki komutanını gönderdiğini ve bunlarda Bulgarlara saldırarak
yendiklerini ancak savaşın sonlarına doğru savaş alanına başka bir Bulgar birliğinin gelmesi
üzerine Bizans ordusunun kaçmasına sebep olduklarını öğrendik. Karpat Havzası’nın 567’de
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Avarların eline geçmesi üzerine Pannonya Bulgarlarının da onların hâkimiyeti altına
girdiklerini söyledik. Selanik’in 618’de Avarlar tarafından ikinci kez kuşatılması sırasında
takviye kuvvet olarak Bulgarların da yer aldıklarına değindik.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Avar ordusu tam olarak kaç tarihinde İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır?
26 Haziran 627
8 Ağustos 626
26 Temmuz 626
12 Ağustos 626
15 Ağustos 626

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Avar sanatında hangi Hakanlıke mensup ustalar etkili olmuşlardır?
Bizans
Pers
Hint
Macar
Yunan

3)
Avarlarda genç erkeklere, olgunluğa ulaştıkları kabul edildiğinde hangisine
izin verilirdi?
a)
Kemer takmalarına
b)
Ok atmalarına
c)
Kılıç kullanmalarına
d)
Demir işlemelerine
e)
Asker olmalarına
4) Hangisi Bayan kağan’ın hükümdarlık dönemi hakkında görüş bildiren ilim
adamlarından değildir?
a)
T. Lewiczki’ye
b)
G. Moravcsik
c)
G. Cankova-Petkova
d)
M. L. Artamonov
e)
Gy. Nemeth
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Avar savaşçısının silahları arasında yer almaz?
Ok
Yay
Hançer
Zırh
Kılıç

6)
Mauro Orbini’nin tek ve aynı milletten kabul ettiği topluluklara arasında
hangisi bulunmaz?
a)
Rus
b)
Leh
c)
Moğol
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d)
e)

Sloven
Hırvat

7) VI. yy. başından itibaren doğu Roma imparatoru Slavları bazı bölgelere
yerleştirmiştir. Bu bölgeler arasında hangisi yoktur?
a)
Bosna
b)
Bağdat
c)
Yugoslavya
d)
Hırvatistan
e)
Slovenya
8)
XI. yy. sonlarında bir Bulgar yazar, açıkça Bulgarların sadece ‘Kumanların
üçüncü kısmı’ olduğu kanısındadır. Onun gözünde Bulgarlar ile Kumanlar arasındaki
tek fark nedir?
a)
Bulgarların ticaret, Kumanların tarım ile uğraşmaları
b)
Bulgarların Hristiyan, Kumanların Gök-Tanrı dinine inanması
c)
Bulgarların sanatının olması
d)
Bulgarların madencilikle uğraşmaları
e)
Kumanların pek çok boyun birleşmesinden meydana gelmeleri
9)
Trakya’ya karşı bir gece vakti gerçekleşen ve Bizans komutanının hayatına
mal olan ilk başarılı Bulgar saldırısının tarihi kaçtır?
a)
456
b)
478
c)
493
d)
434
e)
423
10) Hangisi 5. ve 6. yüyıllarda Avrasya bozkırlarında ortaya çıkan ve Türkçe
konuştukları kesin olarak bilinen boylardan değildir?
a)
Saragur
b)
Slav
c)
Ogur
d)
Bulgar
e)
Utigur

Cevaplar: 1)b 2)a 3)a 4)e 5)c 6)c 7)b 8)b 9)c 10)b
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5. BÜYÜK BULGAR HAKANLIKİ (MAGNA BULGARİYA/KUBRAT
HAN) VE TUNA BULGAR HAKANLIKİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Büyük Bulgar Hakanlığı (Magna Bulgariya/Kubrat Han) ve Tuna Bulgar Hakanlığı
5.1. İlk Bulgar Hakanlık Oluşumları ile Büyük Bulgarya Hakanlığı ve Kubrat Han
5.2. Tuna Bulgar Hakanlığı (679-1018)
5.3. Krum Han Dönemi ve Sonrasında Bulgarların Hristiyanlaşması

.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İlk Bulgar hakanlık oluşumları hakkında bilgi veriniz.

2)

Kubrat Han ve dönemini inceleyiniz.

3)

Tuna Bulgar Hakanlığı’nın kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

4)

Kurum Han dönemi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlk Bulgar Hakanlık
Oluşumları ile Büyük
Bulgarya Hakanlığı ve
Kubrat Han

Bulgarların Doğu Avrupa
sahasında yerleştikten sonra
ilk Hakanlık kurma
girişimleri ile ilgili bilgi
edinmek

Bulgar Türklerine ait eserleri
okuyarak

İlk Bulgar Hakanlık
Oluşumları ile Büyük
Bulgarya Hakanlığı ve
Kubrat Han

Büyük Bulgar Hakanlığının
Kurulması ve Kubrat Han’ı
öğrenmek

Bulgar Türklerine ait eserleri
okuyarak

Tuna Bulgar Hakanlığı

Tuna Bulgar Hakanlığı’nın
tarih sahnesne çıktığı dönem
ve şartları akkında bilgi
sahibi olmak

Tuna-Bulgar Türklerine ait
eserleri okuyarak

Tuna Bulgar Hakanlığı

Kurum Han dönemi ve
sonrasında Bulgarların
hrsitiyanlığı kabul etmesi
konusunu incelemek

Tuna- Bulgar Türklerine ait
eserleri okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Büyük Bulgarya



Kubrat Han



Doğu Avrupa



Tuna Bulgar Hakanlığı



Krum/Kurum Han
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Giriş
Beşinci haftamızda Bulgarların Hakanlık kurma çabaları ile Büyük Bulgar
Hakanlığı’nın kurulması hakkında bilgi verilerek, Kubrat Han ve dönemi ayrıntılı biçimde
anlatılacaktır. Daha sonra Bulgarların siyasî teşekkül oluşturarak, ortaya çıktıkları Doğu
Avrupa coğrafyasında kurdukları ilk Hakanlıkleri olan Tuna Bulgar Hakanlığı’nden
bahsedilecek ve bu Hakanlığın en önemli hükümdarı Krum Han ile onun döneminde Bulgarlar
arasında gerçekleşen Hristiyanlaşma sürecine değinilecektir.
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5.1. İlk Bulgar Hakanlık Oluşumları ile Büyük Bulgarya Hakanlığı ve
Kubrat Han
Atilla’nın ölümünden hemen sonra, Hun Hakanlığına bağlı diğer kabileler ile Attila’nın
oğulları arasında mücadeleler başlamıştır. 453 yılında Pannonia’da, şimdiki Netova Nehrinin
(Sava’nın bir kolu) yakınlarında Hunlar ve müttefikleri, Gepidlerle savaşmışlardır. Savaş çok
uzun sürmüş ve sonunda Gepidler kazanmışlardır. Savaş esnasında Atilla’nın en büyük oğlu
İlek (İlek) ki babasının gözdesiydi, öldürülmüştür. Dengizik ve İrnek kendilerine bağlı
boylarla birlikte Pannonia’dan (Macaristan) ayrılıp Özi’nin denize döküldüğü yere doğru
ilerlemişlerdir. Bazı kaynaklarda İrnekle beraber hareket eden Bulgar gruplarından
bahsedilmektedir. Tarihi kaynakların yetersiz olması Bulgar topluluğu hakkında yeterince bilgi
edinmemizi engellemektedir. Yol üzerinde Galiçyalılar (Cermen halkından, Norveçliİskandinav) tarafından pusuya düşürülmüşlerdir. Çarpışmada Dengizik öldürülmüş, İrnek
beraberindeki boylarla Kırım kıstağı ve Özi ırmağının ağzı arasında kalan Kuzey Kırım
bozkırlarına yerleşmiştir. Topraklarındaki güvenliği sağladıktan sonra Attila’nın oğlu İrnek’in
Altınoba (Altın Karargâh) adında bir beylik kurduğu iddia edilmektedir. Atilla’nın Roma’daki
Altın Baş kuşatmasının anısına beyliğe bu isim verildiği belirtilmektedir. (Altın Baş-Golden
Head veya Golden Cupolas) İrnek kendini Baltvar olarak ilan etmiştir. Daha önce Dulo
kabilesinin damgası anlamına gelen Baltavar kelimesi şimdi ‘lider’ anlamında kullanılmaya
başlanmıştır (Tam olarak çevrilirse “Beylerin Efendisi” anlamına gelmektedir).
Böylece 5. yy.’ın 50’lerinin ikinci yarısında Özi ırmağının denize döküldüğü yer ve
Kırım kıstağı arasında Altınoba Beyliği ile ilk Bulgar oluşumu kurulmuş oldu. Kurucusu ise
Atilla’nın üçüncü oğlu İrnek’ti. Bir süre sonra Bulgarlar ikiye ayrılmışlardır. Bunlar bir süre
sonra Batı Bulgar Beyliği, Kara-Bulgarlar diye, Doğu Bulgar Beyliği de Ak-Bulgarlar diye
kaynaklarda anılmışlardır. Ancak burada ısrarla vurgulamak gerekir ki, tarihi kaynaklarda
Attila’nın oğlu İrnek’in kurduğu iddia edilen Altınoba Beyliği ile ilgili pek malumat
bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda da bu beylik ve Hakanlık hakkında
kesin bir bilgi birikimi oluşturulamamıştır. Bu nedenle bu beyliğin varlığı veya kuruluşu kuşku
ile karşılanmaktadır.
Asya’dan gelen yeni ve güçlü Avarların hâkimiyetine giren bölgedeki bütün gruplar gibi
Ogur boyları ve doğal olarak Bulgarlar da Avarlara tabi olmuşlardır. Avar Hakanlığının
başarısız İstanbul Kuşatması neticesinde pek çok boy gibi Bulgarlar da kendi Hakanlıklerini
kurmak veya Avar hâkimiyetini ortadan kaldırarak mevcut Hakanlığın idaresini ele almak
istemişlerdir. Bu nedenle isyan etmişler ve mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadelede ön plana
çıkan Kubrat adında bir Bulgar liderdir.
Asya kıtasının doğusundan gelip, Karadeniz bozkırlarına inen Kök-Türkler ile onlardan
kaçıp şimdiki Macar ovasında yurt tutan Avarlar arasındaki bölgede, Karadeniz ile Kafkasların
kuzeyinde yaşayan ve toprakları bu iki güç arasında paylaşılan Ogur-Bulgar Türkleri, yaklaşık
aynı zamanda (Birinci) Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılması (630) ve Avarların İstanbul
kuşatmasında (626) hezimete uğrayıp zayıflamasıyla bağımsızlıklarını kazanma imkânı bulmuş
ve Kubrat Han önderliğinde bu bölgede kendi Hakanlıklerini kurmuşlardır. Tarihlere ‘Magna
Bulgariya: Büyük Bulgaristan’ olarak geçen ve 40 yıl civarında yaşayan bu Hakanlık
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hakkında çağdaş kaynaklar kısmi bilgi vermekte ise de pek çok konu karanlıkta kalmaktadır.
Öyle ki, henüz bu Hakanlığın tam yeri üzerinde dahi anlaşılamamıştır.
Kubrat’ın Bulgar Hakanlığı ile ilgili ilk derli toplu çalışmayı Moravcsik yapmış, onun
çalışmaları daha sonraki eserlere temel teşkil etmiştir. Buna göre, Bulgar Hakanlığı’nın
kurulduğu yer Kuzey Kafkasya’da, Kuban ve Tın nehirleri arasındaki bölgedir ve Bulgarlar
aslında burada yaşayan Onogurlardan başkası değillerdir. Kubrat’ın kurduğu Bulgaristan
Hakanlığı’nın Özi bölgesinde olduğu artık kabul edilmektedir. Bu Hakanlığın sınırları doğuda
Tınboylarına; batıda ise Bug Nehrine dayanıyordu.
Kubrat’ın Hakanlığı’nı ne zaman kurduğu hakkında da hâlâ kesin bir bilgiye sahip
değiliz. Gerçek olan, onun Avarlara karşı isyanının 626 yılındaki İstanbul kuşatmasında Avarlar
ve müttefiklerinin yenilmesinden önce olamayacağıdır. Anlaşılan Kubrat Han, bu tarihe kadar
Avarlara bağlı olarak Bulgarları yönetmiştir. Zira kaynaklar açık şekilde onun Avarlara isyan
edip bağımsızlığını kazanmasından bahsetmektedirler. Onun ölüm tarihini belirlemek de çok
zordur. Elimize geçen kimi sikkelere bakılırsa, Kubrat’ın 642 yılından sonra, ama 647’den de
geç olmamak üzere öldüğü tahmin edilmektedir. Theophanes’in bir kaydı ise durumu iyice
karıştırmaktadır. Bizans vakanüvisti, İmparator II. Konstantine’in batıya hareket ettiği zaman
Kubrat’ın öldüğünü söylemekte, ama hareketten önce mi, sonra mı olduğunu bildirmemektedir.
Yani ölüm tarihi 668’lerde olabilir. Ancak, paralara baktığıızda elde edeceğimiz tarih en fazla
650 olabilir.
Kubrat’ın Hakanlığı’nı Kuzey Kafkasya’da değil de batıda kurduğunu düşünmemizi
gerektiren önemli ipucu, 1912 yılında, bugün Ukrayna topraklarının ortalarında yer alan Mala
Pereşçepino köyü yakınlarında bulunan ve Kubrat’a ait olduğu düşünülen kurgandan çıkarılan
hazinelerdir. Burası Özi’nin sol ayaklarından Vorskla Nehrinin sol kıyısındadır. Kurgandan
çıkarılan her şeyin Petersburg’a, Ermitaj Müzesine götürüldüğü hakkında şüpheler vardır.
Ancak müzeye ulaşan iki yüzüğün üzerindeki damgalaştırılmış yazıda ‘Xobratoy’ (Khovratou)
ve ‘Xobratou Patrikou’ (Khovratou Patrikou) kelimeleri geçmektedir. Bu kabrin Büyük Han
Kubrat’a mı, onun oğullarından birine mi, yoksa bir başka Kubrat’a mı ait olduğu
tartışılmaktadır. Ancak önemli olan, Bulgar Hakanlığı’nın merkezi olduğu sanılan topraklardan
uzakta, yönetici sınıfa ait böyle bir kalıntının varlığıdır. Bu yüzden, Büyük Bulgar
Hakanlığı’nın merkezinin (ki, bu başlangıçta da olabilir, sonraki bir yer de) başka yerlerde
olabileceği ihtimalini düşünmek için bir sebeptir. Bir kısım müellife göre, esas arazisi doğuda
olan Kubrat Han Hazar baskısı sebebiyle batıya çekilmiştir. Yani, Bulgar Hakanlığı’nın
yıkılışına sebep gösterilen, Kubrat’ın ölümünden sonraki Hazar baskısı aslında daha erken bir
tarihte gerçekleşmiştir.
Şiraklı Ananias adlı bir Ermeni’ye ait coğrafya kitabı, Bizans kaynaklarından bağımsız
olduğu için, sağladığı bilgi bakımından önemlidir. 679’dan önce ama kesinlikle 668’den sonra
yazıldığı anlaşılan kitapta şöyle bir cümle geçmektedir: “Hazarlardan, Bulgar dağlarından
kaçan ve Avarları süren Kubrat’ın oğlu Asparuh, Tuna deltasında bir adada yaşamaktadır.”
Aynı eserdeki Sarmat ülkesi betimlemeleri, Kubrat’ın oğlunun ‘At’ Dağları’ndan kaçtığını
göstermektedir.

133

Nihai kaynak olan Ptolemeus’un eserinde At Dağları Hippikos olarak geçmektedir.
Ermeni yazar bunu ‘Jiakann’, yani ‘at’ olarak çevirmiştir. Her iki kaynak da At Dağlarından
doğan ve Azak Denizine dökülen ırmakları açık şekilde yine aynı denize dökülen Kuban’dan
(Ermenice ‘Valdanis’, Yunanca ‘Ouardanes’) ayırmıştır. Bu nehrin kuzeyinde (Gök) Türkler
ve Bulgarlar yaşamaktadır. Dolayısıyla, Bulgar Dağları Kuban Nehrinin kuzeyindedir ve
Kafkas silsilesinin bir parçası olamaz. Buradaki Bulgar veya At dağlarının yerini belirlemede
yine Ermeni kaynağı bize yardımcı olmaktadır. Buna göre İtil’in ‘Bilinmeyen Ülke’de iki
kaynağı vardır. Bunların, Azak denizine dökülen Tın Nehrinin ayrıldığı At dağlarında bir ortak
akışı vardır. Yani, bu dağlar, Tın ve İtil’in ortak aktığı yerdedir. Böylece, Ermeni kaynağının,
Kuphis Nehrinin Tın ve İtil’in birleşip yeniden ayrıldığı yerde doğduğunu söyleyen
Theophanes’le anlaştığı görülmektedir. Burası ise Kubrat’ın yukarıda anlattığımız mezarının
bulunduğu yerden başkası değildir. Bulgar hakanının gömüldüğü dağların Bulgar dağları olarak
adlandırılması da tesadüfi değildir.
Ülkesinin yerini belirlerken, Kubrat’ın Avarlarla mücadelesini dikkate almakta fayda
vardır. Kubrat’ın Bulgar Hakanlığı’nın kurluşuna Avar boyunduruğundan kurtulmakla
başladığı düşünülmektedir. Bu isyanın tam tarihini belirlemek güçtür, ancak büyük ihtimalle,
Avar kağanının İstanbul yenilgisinden sonra zayıflamasını fırsat bilerek hareket ettiği için 627
yılında bunu başarmış olması büyük bir ihtimaldir. Avar kağanının Kuban bölgesini elinde
tuttuğuna dair bir bilgi yoktur. Çünkü ülkesi o kadar genişlememiştir. Kubrat’ın kurduğu
Bulgaristan Hakanlığı’ni, Özi bölgesine yerleştirirsek buradaki çelişkiden kurtulabiliriz.
Ayrıca, Mala Pereşçepino’daki buluntular, şekil ve üslup olarak Avar kalıntılarına büyük
ölçüde benzerlik göstermektedirler. Bu da Kubrat’ın Bulgarlarının Avarlarla oldukça yakın
ilişkide olduklarını göstermektedir.
Kubrat, Bizans ile ittifak yaparak coğrafî sınırları pek çok kaynakta da bahsedilen
bağımsız bir Hakanlık kurmuştur. 680 dolaylarında yazılan Ermeni Ananias Sirakeçi’nin
coğrafî tasvirinde Karadeniz’e dökülen ve Bulgar adı taşıyan çeşitli nehirler bulunmaktadır.
Yine Theophanes ve Patrik Nikephoros, VII. yüzyıldaki ortak bir kaynağa dayanan ve Eski
veya Büyük Bulgaria’nın coğrafî sınırlarının belirlenmesiyle başlayan bir olay aktarırlar. Buna
göre Bulgarların oturdukları yer Kuphis (Kufis) Nehri dolaylarındaydı. Bunun Kuban’dan
başka bir şey olamayacağı düşünülmüş ve son zamanlara kadar da hâkim görüş bu olmuştur.
Kubrat’ın Hakanlığı kuşkusuz daha geniş bir alana yayılmış olmalıydı, zira müttefiki
olan Kotrag ~ Kutrigur halkının Tın’un batısında yaşadığı bilinmektedir. Hatta bazı Bulgar
kabileleri bunun daha batısında da yaşıyor olabilirler. Malaya Pereşçepina buluntularu arasında
üzerinde Grek harfleriyle Khobratoi patrikoi yazısı olan bir mühür yüzük de vardı. Bu
buluntuları yorumlayan son dönem Macar tarihçilerinden A.Rona-Tas’da Kubrat’ın kurduğu
Bulgar Hakanlığı’nın Özi bölgesinde kurulduğunu ve sınırlarının doğuda Tınbatıda Bug
nehirlerine kadar uzandığını söylemektedir.
Hunların hemen ardından Avrupa’ya gelen, uzun süre bir kabile birlikleri hâlinde
yaşayan ve nihayet 150 yıl kadar sonra Kubrat Han önderliğinde bir Hakanlık çatısı altında
toplanan Bulgarlar, bu Hakanlığı uzun süre yaşatamamışlardır. Bunun sebebi, Kubrat’ın
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oğullarının iç anlaşmazlığı, Hazar baskısı veya bu bölünmüşlüğün Hazarlarca kullanılması
olabilir.
Diğer Bulgarların (Asparuh’a tabi olanlar) Hazar baskısı sebebiyle bu bölgeden
sürüldüklerine dair bir bilgi, 250 yıl kadar sonra Hazar kağanı Yusuf’un Endülüs Emevi
halifesinin başdanışmanı Yahudi Hasday İbn Şaprut’a yazdığı mektubunda geçmektedir.
Buna göre kağan, önceden WNNTR, yani Onogurdur halkının bulunduğu yerde hüküm
sürmektedir. Onogur/Bulgarlar daha kalabalık oldukları halde, Hazarlar galip gelmiş ve onları
Tuna boylarına sürmüşlerdir. Bulgar Hakanlığı’ni Hazarların yakıp yıkmadığı kesin değildir
ama Kubrat’ın Hakanlığı’nın çöküşünden sonra Hazarlar Karadeniz’in kuzeyine tamamen
hâkim olmuşlardır. Bu da yine akla Bulgar Hakanlığı’nın ibölgesi ile batısında bulunduğunu
getirmektedir.
Bulgarlar, daha doğrusu Bulgarların yönettiği bir Ogur boy birliği Doğu Avrupa’da
Avarlarla aynı zamanda görünmüşlerdir. Tarihleri büyük ölçüde Avar tarihi ile bağlantılıdır.
630 yılı civarında Avar Hakanlığı’nın İstanbul kuşatmasından sonra yaşadığı sarsıntılardan
faydalanan Bulgarlar, Azak Nehrinin kuzeyindeki bölgeyi merkez alarak Kubrat Han
önderliğinde, bir Hristiyan tarafından yönetilen ilk Türk Hakanlığı’nı kurmuşlardır.
Moravcsik’e göre Onogur ve Onogundur aynı adlı topluluğun adı olmakla birlikte
Onogundur adı Onogur adının Bulgar Türkçesindeki veya belki yabancı bir dildeki biçimi
olmalıdır. Beşevliyev’e göre ise bu iki adın Agathon’a dayanarak aynı ve bir sayılması doğru
değildir. Her halükârda, Kubrat Hakanlığı’nın tarihi boyunca tarihî açıdan önemli üç etnik unsur
görülmektedir: Onogundur, Bulgar ve Kutrigur.
Bulgar Hakanları Listesi’nde yer alan adlar arasında tarihî bakımdan doğrulanabilen ilk
ad iki yıl naip olarak hüküm süren Gostun’un adıdır, diğeri ise altmış yıl hüküm süren Kubrat
(Kour’t-Kuvrat)’ın adıdır. Gostun’un naipliğini, Avar kağanını temsil ettiği biçiminde
anlamak mümkündür. Gostun’un, Bizans kaynaklarında Kubrat’ın amcası olarak görülen ve
Kubrat’ın 618-619 dolaylarında Bizans’ta vaftiz edilmesinde ve bir süre imparatorluk sarayında
yetiştirilmesinde önemli payı olan Organas ile aynı kişiler olduğu görüşüne sıkça
rastlanmaktadır. Organas’ın bu adımını Bizans açısından anlamak mümkündür, zira Sasaniler
ile sürmekte olan ağır savaşta yeni bir müttefik ancak avantaj sağlayabilirdi. Öte yandan
Organas’ın önderi olduğu kabile teşkilâtı hâlâ Avar hâkimiyeti altındaydı. 618’de Selanik’in,
ardından 626’da İstanbul’un Avarlar tarafından kuşatılmasında Bulgar takviye birlikleri de yer
almışlardı. Avar hâkimiyetinin prestiji, bu son başarısızlıkların yanı sıra, daha önceki Avar
hâkimiyeti altındaki Slav Venedlerin 623’te Samo önderliğinde bağımsızlıklarını kazanmaları
sonucunda daha da sarsılmıştı. Yukarıda da belirtildiği gibi, 632’de Avarların ülkesinde bir
Avar ve bir Bulgar aday taht için mücadele etmiş, sonuçta Avar aday galip gelmiştir. Bulgar
aday dokuz bin erkek ve aile fertleriyle birlikte Frankların yanına kaçmış, fakat dağılmış
olmaları nedeniyle pek çoğu katledilmiştir. Son zamanlarda bu olay, Patrik Nikephoros
tarafından bildirilen ve Organas’ın yeğeni olan Kubrat’ın Onogundurların efendisi olarak Avar
kağanına karşı ayaklanıp adamlarını kovaladıktan sonra Bizans’a elçiler göndererek Herakleios
ile ittifak yaptığından ve bunun üzerine kendisine patrisyen (patrikios) rütbesi ve önemli
hediyeler verildiğinden söz eden olay ile aynı sayılmaktadır. Bunun sonucunda Kubrat, 630’lu
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yılların başında zayıf düşen Avar Hakanlığınde genel bir ayaklanma düzenlemiş, fakat Avar
hanedanlığı Karpatlar Havzası’nda yönetici rolünü korumayı başarmıştır.
Kubrat, Bizans’la dostane ilişkiler kurmuştur. Nitekim bu iyi ilişkiler neticeside Bizans
İmparatoru Herakleos (610-641) Kubrat’a patrikios unvanı vermiştir. Bizans imparatorunun
ölümünün ardından Bizans tahtı için yapılan mücadeleye müdâhil olmuş ve kaybeden tarafı
desteklemiştir. Bu mücadeleden galip çıkan Konstas Pogonatos olmuş (641-668) ve Kubrat
onun döneminde hayatını kaybetmiştir. Bulgar Hanları Listesi’nde Gostun’un iki yıl süren
naipliğinin ardından Kubrat’ın 60 yıl hüküm sürdüğünün belirtilmesine dayanarak Gostun’un
naipliğinin 603-605’te, Kubrat’ın hükümdarlığının ise 605-665’te olduğu kabul edilmiştir.
Hanlar listesindeki kronolojinin belirsizliği nedeniyle Kubrat’ın ölüm tarihinin genellikle 650
ve 665 arasındaki döneme rastladığı düşünülmektedir. Theophanes ve Patrik Nikephoros
tarafından kullanılan bu ortak kaynak, Kubrat Hakanlığı’nın coğrafî sınırlarını ve hükümdarın
ölümünden sonra Kubrat’ın beş oğlunun tarihini vermektedir. Babalarının tembihine rağmen
beş oğul birbirlerinden ayrılmışlardır. En büyükleri olan (Bat) Bayan ata yurdunda kalmış,
ikincisi Kotrag, Tın’ı geçerek orada yerleşmiş, üçüncüsü Asparuh, Özi ve Turla’yı geçerek
Tuna’nın denize dökülen kısmında yerleşmiş, dördüncüsü Altsek Pannonyia’ya göç etmiş ve
Avar kağanının hâkimiyeti altına girmiş, beşincisi ise İtalya’ya Ravennalı Pentapolis’in
topraklarına yerleşmiş ve Bizans’a vergi vermekle yükümlü olmuştur.
Hakanlık Kubrat’ın 650 yılı civarında ölümünden sonra da bir süre devam etmiş, ama
iç mücadeleler ve Hazar saldırıları sebebiyle dağılmıştır. Halkın bir kısmı yerinde kalmış ise de
bunlar daha sonra yavaş yavaş kuzeye kaymışlardır. Bu kayma onları Hazar idaresi altına
gimekten kurtaramamıştır. Bir grup Macar da bu kuzeye giden Bulgarlara katılmıştır. İbn-i
Fadlan/Fazlan (922) ve daha sonra Julian (1236) onlarla karşılaşmıştır. Moğol istilasından
sonra da İtil boylarındaki bu Macarlara dair haberler gelmiştir. Diğer topluluk Asparuh Han
önderliğinde Hazarlardan kaçmış ve Tuna boylarına gelerek şimdiki Bulgaristan’ı tarihte ilk
kez kurmuştur. Başka bir topluluğun ise Avarlara katıldığı veya daha batıya geçtiği
bilinmektedir. Bu dağılıştan sonra bir zamanlar Kubrat’ın büyük Hakanlığı’nın olduğu yerde
güç boşluğu meydana gelmiş ve bunu Macarlar doldurmuşlardır. Burada kalan bazı Bulgarların
Macarlara katılmış olmaları da ihtimal dâhilindedir.

5.2. Tuna Bulgar Hakanlığı (679-1018)
Kubrat’ın (642) ölümü üzerine Büyük Bulgarya, Hazar Hakanlığı’nın baskısı
neticesinde dağılmış ve Kubrat’ın oğulları arasında paylaşılmıştır. Kubrat’ın büyük oğlu
Batbayan, Hazarların hâkimiyetini kabul ederek “Büyük Bulgarya” topraklarında kalmıştır.
Diğer oğlu Kotrag, bir grup Bulgarla birlikte Tın Nehri civarına gelmiş, Altsek adındaki bir
başka oğlu da Panonya’ya yerleşerek Avar hâkimiyetini kabul etmiştir. Kubrat’ın üçüncü oğlu
Asparuh liderliğindeki Bulgarlar ise Özi ve Turla nehirlerini geçerek bugünkü Güney
Basarabya’ya Bizans İmparatorluğu’na komşu olacak şekilde yerleşmişlerdir.
Kaynaklar Asparuh’un ilk göçte ve tek hamlede Tuna boylarına geldiğini
aktarmaktadırlar. Asparuh liderliğindeki Bulgarların yerleştiği bölge Bizans kaynaklarında
Oglos ya da Onglos (köşe, bucak) olarak geçmektedir. Asparuh’un Onglos bölgesine kesin
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geliş tarihi bilinmemekle birlikte Bizans İmparatoluğunun doğuda Araplara karşı ve Avrupa’da
dini ve diplomatik mücadele verdiği yıllar olan 650 ile 670 tarihleri arasında gerçekleştiği
tahmin edilmektedir. Asparuh ile gelen bu Bulgarlar, I. Bulgar Hakanlığı’ni kuran ve ilmi
araştırmalarda “Önbulgar” “Eski Bulgarlar” ya da “Bulgar Türkleri” olarak adlandırılan
Türklerdir.
670 yılında Bulgarlar, Bizans’ın kuzey komşusu konumu ile kısa sürede imparatorluğu
tehdit eden bir güç hâline gelmişlerdir. Tuna Bulgar Hakanlığı, Tuna deltasının güneyine
geçmeyi başaran Asparuh komutasındaki Bulgarların burada karşılaştıkları Slav zümreleri ile
birleşmesi neticesinde doğmuştur. Başlangıçta Bizans’la dostane ve barışçıl ilişkiler kuran
Asparuh (640-700) önderliğindeki Bulgarlar, gerek Hazarlardan kaçmak gerek yeni yerleşim
alanı bulmak amacıyla, Tuna deltasının kuzeyindeki topraklardan hareketle Dobruca’nın
güneyindeki Bizans topraklarına saldırılarda bulunmaya başlamışlardır. Bizans İmparatoru IV.
Konstantinos (668-685), İstanbul’u kuşatan Araplarla uğraştığı için yeni komşularına karşı
koyacak güçte değildi. Ancak Arapların kuşatmayı kaldırmasıyla Bulgarlara karşı sefer
hazırlıklarına girişmiştir.
Konstantinos, 680 yılında büyük bir deniz ve kara kuvvetiyle Bulgarları topraklarından
çıkartmak üzere Tuna’nın ağzına ve Oglos denilen bölge üzerine yürümüştür. Bulgarların
stratjik olarak bataklıklar arasında gizlenerek açıkça savaşmaktan kaçınması, Konstantinos’un
başarı elde etmesini engellemiş, hastalık nedeniyle imparatorun Mesemvria’ya geri çekilen
Bizans ordusu Bulgarların saldırısına uğrayarak pek çok kayıp vermiş ve çareyi kaçmakta
bulmuştur. Neticede Bulgarlar Varna (Odesos) yakınlarına kadar olan Dobruca bölgesini ele
geçirmişlerdir.
Gelişmelere engel olamayan Bizans İmparatoru IV. Konstantinos, 681 yılında Asparuh
ile barış imzalamış ve ona Theopanes’in deyimiyle “Romalılar için utanç verici” olan yıllık
haraç ödemeyi kabul etmiştir. Bu anlaşmanın en önemli sonucu ise Bizans İmparatorluğunun
kendi toprakları üzerinde bağımsız bir Bulgar Hakanlığı’nın kurulmasını resmen kabul
etmesidir. Asparuh’un önderliğinde Bulgarlar, Bizans topraklarına gelerek başkenti Doğu
Mezya’da bulunan Pliska olmak üzere güçlü bir Hakanlık kurmayı başarmışlardır.
Bulgarlar, Balkan Dağı ile Tuna Nehri ve Karadeniz arasında kalan bölgeye yerleştikten
sonra Bizans’a karşı, burada yaşayan Slavları kendi taraflarına çekmenin önemli olduğunu
kavrayarak onlarla ittifak yapmışlardır. “I. Bulgar Krallığı” olarak da adlandırılan bu
Hakanlığı oluşturan iki önemli unsur Bulgarlar ve Slavlardır.
Suriyeli Mihail’in verdiği bilgi doğrultusunda Asparuh’la gelen Bulgarların sayısı
10.000’di. Ancak onun bu rakama kadınları ve çocukları katıp katmadığını bilemiyoruz. V.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tuna civarında görünen Slavların, Balkan Yarımadası’na
Bulgarlardan yaklaşık bir buçuk asır evvel yerleşmesi ve bu bölgede kendilerinden önce
yaşayan Trak ve İllir kavimlerini eritmeyi başarması, onların nüfus bakımından Bulgarlardan
fazla olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla gerçekte Avarların ve sonrasında Bulgarların
teşkilatlandırdığı Slavlar, Bulgar Hakanlığı’nın nüfus bakımından hâkim unsuru hâline gelmiş
ve zamanla Tuna Bulgarları, kalabalık Slav kitlesi tarafından asimile edilmiştir.
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Hakanlığın kuruluşunu takip eden ilk yüzyıllarda (VII ve VIII. yüzyıllarda) kaynaklar,
bu iki etnik grubu “Bulgarlar ve Slavlar” diye ayrı ayrı zikretmişlerdir. Dolayısıyla bu tarihlerde
karışma henüz gerçekleşmemiştir. Ayrıca VIII. yüzyılın sonuna doğru Bulgarlardan kaçıp
Bizans’a sığınan bazı Slavları görmek de mümkündür. Bu durum Bulgarların bu tarihlerde
Slavlaşmadığını da göstermektedir. Arkeolojik kazılar asıl karışmanın, özellikle IX ve X.
yüzyıllarda gerçekleştiğini ve Tuna Bulgar Hakanlığı’nın bu tarihlerden itibaren bir Slav
ülkesine dönüştüğünü ortaya koymaktadır.
Sayıca üstün olan Slavlar, Hakanlığı teşkilatlandırmada aynı üstünlüğü
gösterememişlerdir. Teşkilatlandırma işlevini Bulgar unsuru üstlenmiş ve Han unvanıyla
Hakanlığın başına Asparuh geçmiştr. Bulgar Hakanlık teşkilatı, diğer Türk boylarında olduğu
gibi boy sistemi üzerine kurulmuştur. Bulgar Hakanlığı’nın başında han unvanlı bir yönetici
vardı. Han terimi daha sonraki tarihlerde yerini önce Slavca prens manasına gelen Knez ve
daha sonra da Çar unvanına bırakmıştır. Bulgar toplumunda üst ve alt olmak üzere iki asalet
sınıfı söz konusudur. Üst asalet sınıfı boyarlardan, alt asalet sınıfı da bagayinlerden
oluşmuştur.
681 yılında Asparuh’un kurduğu Tuna Bulgar Hakanlığı veya I. Bulgar Hakanlığı,
yıkılış tarihi olan 1018 yılına kadar Bizans’a karşı önemli savaşlar kazanmış, kanunlarını
oluşturmuş, aynı zamanda Bizans’la ticari ilişkiler kurmuş, Bizans’dan din ve kültür
bakımından etkilenmiştir. Bizans’ın da inandığı Ortodoks Hristiyan inancının kabul edilmesi
ve Bizans tebaası olan Kiril ve Methodius’un Grek alfabesini Slav diline adapte etmeleri, I.
Bulgar Hakanlığı’ne yeni bir kimlik kazandırmış ve Slavlaşma sürecini hızlandırmıştır. Siyasi
ve sosyal tarih açısından I. Bulgar Hakanlığı’ni iki dönemde incelemek gerekir. Birincisi
“Hristiyanlık öncesi Bulgar Hakanlığı”, ikincisi de “I. Bulgar Hakanlığı’nın Hristiyanlık
Dönemi”dir.
Hristiyanlık öncesi I. Bulgar Hakanlığı’nın hükümdarlarını şöyle sıralamamız
mümkündür: Asparuh Han (640-700), Tervel Han (700-718), Sever Han (718-754), Kormisoş
Han (754-756), Vineh (756-761), Telets Han (761-764), Sabin Han (764-766), Umar Han
(Temmuz 766-Ağustos 766), Toktu Han (766-767), Pagan Han (767-768), Telerig Han (768777), Kardam Han (777-802), Krum Han (802-914), Omurtag Han (814-831), Malamir Han
(831-836), Presyan Han (836-852).
“I. Bulgar Hakanlığı’nın Hristiyanlık Dönemi” hükümdarları ise Knez Boris (852-889),
Vladimir Rasate (888-893), Çar Symeon (893-927), Çar Petro (927-969), Çar II. Boris (969971) ve Çar Samuil (997-1018)’dir.
Asparuh Han, Tervel Han ve Sever Hanın mensup olduğu Dulo ailesi Hakanlığın
kuruluşuna ve ilk yıllarına damgasını vurmuştur. 681 yılında kurulan Tuna Bulgar Hakanlığı,
Güney Basarabya, Eflak Ovası’nın bir kısmı, Dobruca’nın tamamı ve Karadeniz kıyısı ile
Timok Nehri arasındaki Aşağı Moezya eyaletini kapsamaktaydı.
Bizans İmparatoru IV. Konstantinos ile Asparuh arasındaki barış, II. Justinianos (685695; 705-711) tarafından bozulmuştur. Slavların ve Bulgarların varlığı Bizans için tehdit
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oluşturduğundan ve II. Justinianos’un Bulgarlara daha fazla haraç ödemek istememesinden
dolayı doğudaki ve batıdaki savaşlardan vazgeçerek “Slavinya ve Bulgarya” üzerine
yürümüştür. Justinianos’un niyetini anlayan Bulgarlar, Trakya’ya doğru ilerlemişler, ancak
imparator onları geri püskürterek batıya doğru yönelmiş ve Selanik’e ulaşmıştır. Ege
bölgesinde yaşayan pek çok Slav esir alınarak Anadolu’ya nakledilmiştir. Anadolu’ya
nakledilen Slavlar, imparatorluğun doğu sınırına stratiotis (asker) olarak, muhtemelen Arap
saldırılarını durdurmak üzere yerleştirilmişlerdir. Ancak bu girişimden sonra imparator, ordusu
ile birlikte ülkesine dönerken yolu Bulgarlar tarafından Güney Rodop geçitlerinde kesilmiş ve
kuvvetlerinin büyük bir kısmını kaybederken kendisi de güçlükle kurtulabilmiştir.
Dulo ailesine mensup ve muhtemelen Asparuh’un oğlu olan Tervel (700/1-718),
Asparuh’tan sonra Bulgar tahtına geçmiştir. Adının anlamı ve kökeni noktasında “töre, destek”
gibi fikilerler ileri sürülmüştür. Bizans İmparatoru II. Justinianos’la iyi ilişkiler kuran Tervel
Han, onun başlıca destekçisi olmuştur. II. Justinianos, tahttan indirildikten sonra burnu kesilip
Kırım’a sürgüne gönderilmiş ve orada Hazar Hakanı ile dostluk kurup damadı olmayı
başarmıştır. Bu sırada Bizans imparatoru olan II. Tiberios, durumu öğrenince Hazar Hakanına
hediyeler eşliğinde haber gönderip Justinianos’un öldürülmesini rica etmiştir. Bunu öğrenen
devrik imparator kaçarak Bulgar hükümdarı Tervel’e sığınmıştır. Bunu Bizans’a karşı
müdahale için fırsat olarak gören ve anlaşılan bu sırada Tiberios ile arası iyi olmayan Tervel,
ordu toplamış ve Justinianos’un yanında İstanbul’a yürümüştür. Şehir halkı Tiberios’un
arkasında durmamış ve Justinianos taraftarlarının desteği ile yeniden tahta çıkmıştır. Sur
dışında onu bekleyen Tervel’i davet etmiş ve kendisine muhteşem hediyeler ile Caesar unvanı
vermiştir ki bu tarihte ilk kez olmuştur. Bu unvan eski önemini kaybetmiş olmasına rağmen,
hâlâ bu dönemde imparator unvanından sonra Bizans’ın en yüksek şeref unvanı idi. Ayrıca
günümüzdeki Zağra ve çevresini de Bulgara bırakmışıtır.
Kendisine yapılanların intikamın aldıktan ve bir süre iç meseleler ile uğraşıp rakiplerini
bir bir tasfiye ettikten sonra, Tervel’e verdiği tavizlerden pişman olan Justinianos bunları geri
almaya çalışmıştır. 708 Yılında Bulgar merkezini hedef almış ama durumu dikkatlice takip eden
ve pusu kurmakta usta Bulgar birlikleri onu yine gafil avlayarak Karadeniz kıyısındaki
Anchialos’ta sıkışıp kalan imparatorun gemi ile canını zor kurtarmasını sağlamışlardır.
Tervel bu zaferin hatırasına kaya yüzüne büyük bir kabartma heykelini yaptırmıştır.
Pliska yakınlarındaki Madara’da onu uzun saçlı ve miğferli olarak betimleyen bu kabartma ve
altındaki yazıtlar günümüzde de mevcudiyetini korumaktadır.
Bizanslıları rahat yenmesine rağmen, kendi kısıtlı askeri gücünün farkında olan ve sıkı
istihkâmlardan oluşan Bizans ülkesine yönelik harekâtın pahalığının farkında bulunan Tervel
barışı tercih etmiştir. Justinianos, tekrar intikam seferine devam etmiş ve Kırım’daki
düşmanlarını cezalandırmak istemiş ve yanında yardımcı kuvvet olarak da Bulgarları
çağırmıştır. 711 yılında gerçekleşen bu isyanda Bulgar yardımı işe yaramamış ve Justinianos
tahtını ve hayatını kaybetmiştir. Bu duruma çok üzülen Tervel Trakya’yı istila ederek, ilk defa
İstanbul ve çevresine bir akın yapmış, şehri kuşatmasa da etrafını yağmalamıştır. Ona karşı
herhangi bir mukavemet gösterilmemesinden o sırada Trakya birliklerinin İstanbul’da
olmadığını anlıyoruz. Bulgarlar daha sonra Anadolu birlikleri geldikten sonra çekilmişlerdir.
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Bundan sonra Bulgarlar Bizans tahtına gelen imparatorlar üzerinde etkili olmuşlardır. Nitekim
III. Theodosios, duruma hâkim olan Bulgarlar karşısında başarılı olmayacağını anlayarak,
ayrıntılı ve kalıcı bir anlaşma yapmıştır.716 yılında Bulgar Hakanlığı’yle Bizans arasındaki
sınırı belirleyen bu anlaşmaya göre iki Hakanlık arasındaki sınır, Kuzey Trakya’dan yani
Burgaz Körfezi’nden başlayarak Edirne-Filibe yolunun Meriç Nehri ile kesiştiği hat olmuştur.
Bu şekilde Bulgar Krallığı, güney sınırı bakımından Trakya Ovası’na doğru genişlemiştir.
Ayrıca bu anlaşma ile Bizans, Bulgarlara 30 libre altın değerinde yıllık haraç ödemeyi kabul
etmiş ve iki Hakanlık siyasi mültecilerini birbirine teslim etmeyi taahhüt etmiştir. İki Hakanlık
arasındaki ticari ilişkilerde yine bu anlaşma ile belirlenmiştir.
Bulgarların bu barışta samimi oldukları 717 yılındaki Arapların İstanbul kuşatmaları
sırasında Bizans’a yardım etmelerinden anlaşılmaktadır. Nitekim bu yardım Müslüman
Arapların başarısızlığa uğramalarında önemli bir rol oynamıştır. Arapların İstanbul
kuşatmasındaki belirleyici ismi olan Ermeni komutan III. Leon (714—741) tahta çıkınca
Bulgarların beklentileri boşa çıkmış ve kendi adamları olarak gördükleri Anastasius’a destek
vererek Trakya’ya yürümüşler ve İstanbul önlerine kadar gelmişlerdir. Ancak Leon onların
işbirlikçilerinin hepsini halledince Bulgarlar durumu kabullenmişler ve barış uğruna kendi
adamlarını teslim ettikten sonra dönmüşlerdir. Tervel’in adına bu tarihten sonra kaynaklarda
rastlanmamaktadır. Bu yüzden bu tarihte öldüğü düşünülmektedir.
Tervel Han’dan sonra Bulgar tahtına Sever Han (718-754) geçmiştir. Onun dönemiyle
ilgili olarak Bizans kaynakları fazla bilgi vermemektedirler. Sever Han’ın 754 yılındaki
ölümünden sonra Bulgar soyluları arasında tahta çıkmak için mücadele başlamıştır. Kormisoş
Han’la (754-756) Dulo hanedan ailesi son bulmuş ve Bulgar tahtı için eski Bulgar sülaleleri
olan Vokil ve Ugayin birbirlerine karşı üstünlük mücadelesine girişmişlerdir. Bu dönemde
Kormisoş Han’dan başka Bulgar tahtına sırasıyla Vineh Han (756-761), Telets Han (761-764),
Sabin Han (764-766), Umar Han (Temmuz 766-Ağustos 766), Toktu Han (766-767), Pagan
Han (767-768) çıkmışlardır. Kormisoş Han, Vineh Han, Sabin Han, Umar Han ve Pagan Han
dönemlerinde Vokil sülalesi üstün duruma gelmiş, Telets Han (761-764) ve Toktu Han (766767)’la Ugayin ailesi etkin konuma geçmiştir.
718 ile 756 yılları arasındaki barış dönemi, V. Konstantinos’un (741-775) Bulgar
sınırında kaleler inşa edip buralara Suriyeli ve Ermeni göçmenleri askeri sınıf olarak
yerleştirmeye başlaması, Bulgarların da inşa edilen kaleler için haraç istemeleri ile son
bulmuştur. Bizans’ın ret cevabı ile karşılaşan Bulgarlar bu durumu savaş nedeni sayarak 755’te
Trakya’ya girmişler ve Anastasios suruna kadar ulaşmışlardır. Ancak bu hareket mağlubiyetle
neticelenmiştir.
Bulgarlar ile Bizans devleti arasındaki savaşlar, Arap taarruzlarının zayıflamasıyla
tekrar başlamıştır. Telets (Teleç) ’in tahta geçmesinden sonra (761) çok sayıda Slav, Bulgar
sınır bölgesinden Bizans arazisine geçmiş ve imparatorluk tarafından Bitinya’ya
yerleştirilmiştir. Telets Han döneminde Bizans İmparatoru V. Konstantinos, Bulgarlara karşı
sefer düzenlemiş (763) ve Bulgarlar hezimete uğratılmışlardır. Elden edilen esirler İstanbul’a
getirtilip halka öldürtülmüştür. Bu da Telets’e karşı bir isyanın çıkmasına ve hayatını
kaybetmesine neden olmuştur. Bu arada Bulgar Krallığı’nda taht mücadelesi başlamış ve tahta
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ancak 40 gün kalabilen Umor Han veya Savin çıkmıştır. Savin, Bizans’a barış teklif ettiği sırada
askeri birlikler isyan ederek antlaşma hükümlerinin Bulgarları köleleştireceğini öne sürerek onu
tahtan indirmişlerdir. Canını zor kurtaran Savin Bizanslılara sığınmıştır. Onun yerine getirilen
Bayan, anlaşılan daha makul şartlarda bir barış müzkeresi için imparatorla şahsi görüşme
talebinde bulunmuştur. Trakya’daki görüşmede imparator Bulgarların iç çekişmelerinin farkına
varmış ve görüşmeleri tamamlamadan ayrılarak ani bir hücum düzenlemiştir. Ancak istediği
başarıyı yakalayamadığı için hızla geri dönmüştür. Ondan sonra tahta Telerig Han (768-777)
çıkmış ve Bulgar Hakanlığı kendisini toparlayarak yeniden eski savaş gücüne kavuşmuştur.
Telerig döneminde de V. Konstantinos, Bulgaristan’a sefer düzenlemiş (773) ve Bulgarların
barış görüşmelerine girişmesi için zorlamıştır. V. Konstantinos, Bulgarlara karşı düzenlediği
bir sefer esnasında ölmüştür (775). Bulgar Krallığı’nı yok etmeyi amaçlayan Bizans İmparatoru
V. Konstantinos ölümüyle Bulgarlar büyük bir tehlikeden kurtulmuşlardır.
Bilinemeyen bir nedenden ötürü Bulgar Hanı Telerig, Bizans İmparatoru IV. Leon’a
sığınmış ve Hristiyanlığı kabul ederek Bizanslı bir tengrikenle evlenmiştir. Telerig Han’ın
halefi Kardam Han (777-802) döneminde merkezi otorite güçlenmiş ve içteki taht
mücadeleleri sona ermiştir. Bulgar Hakanlığı’nın içteki kuvvetlenmesi, Bizans’ı 796 yılında
Bulgarların lehine bir barış anlaşması yapmaya itmiştir. Kardam Han’ın temel amacı Bulgar
Hakanlığı’ni güçlendirmek olduğundan Bizans’ın durumunu yakından takip etmiştir. Kardam,
Bizans’la açık meydan savaşı yapmaktan kaçınmış, daha çok savunma stratejisi izlemiş ve
merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmıştır.

5.3. Krum Han Dönemi ve Sonrasında Bulgarların Hrıstiyanlaşması
Kardam’dan sonra Bulgar tahtına oğlu Krum Han (802-814) çıkmıştır. Krum Han
babasının savunma politikasını terk ederek Bizans’a karşı saldırgan bir siyaset takip etmiştir.
Döneminde Bulgar Hakanlığı’nın sınırlarını genişletmek için büyük uğraşlar vermiştir. Frenk
Hakanlığı’nın zayıflayan Avar Hakanlığı’ne istila etmesiyle Bulgar sınırlarına kadar
topraklarını genişletmesi Krum Han’ın dikkatini Hakanlığın kuzeybatı sınırına çevirmesine
neden olmuştur. Krum Han, Tisza Nehri civarındaki Avar topluluklarını hâkimiyetine alarak
bugünkü Sırbistan’ın kuzey bölgelerini, Macaristan’ın Tisza Nehri’yle Sava Nehrinin Tuna’ya
döküldüğü yere kadar olan toprakları Bulgar Hakanlığı’nın sınırlarına dâhil emiştir.
Krum-Kurum kelimesinin “kale, şehir, toy, düğün, taş, kaya, duruş, vakar” gibi pek
çok anlamları geldiği ve Türkçe bir kelime olduğu ispat edilmiştir.
Bulgarlar karşısında başarısız olduğu için oğlu VI. Konstantinos’un gözlerine mil
çekerek idareyi ele alan İmparatoriçe İrene ülkede asayişi sağlayamamış ve sonuçta tahtan
indirilerek Krumla hemen hemen aynı dönemlerde aslen Arap olduğu söylenen I. Nikephoros
(802-811) tahta çıkmıştır. İmparator, içeride düzeni biraz sağladıktan sonra Bulgar
Hakanlığı’ne karşı 807 yılında bir sefer düzenlemiş ancak geride isyan çıkacağı söylentisi
üzerine Edirne’den geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu sefer üzerine Krum dikkatini Bizans’a
çevirmek mecburiyetinde kalmıştır. Ertesi yıl Krum, önceki akınlarının aksine güçlü bi ordu ile
Makedonya’ya girmiş, Slavların desteğini sağlamış ve Struma Irmağı bölgesinde Bizans
ordularını bozguna uğratarak askerlere maaş olarak verilen paraları ele geçirmiştir. Aslında bu
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sefer bütün Slavlar ile bir Hakanlık çatısı altında yaşama isteğinin de bir denemesi olmuştur.
809 yılında Krum’un ordusu, bölgede Bizans’ın son güçlü kalesi olan Serdika’ya (Sofya)
saldırmış ve şehri ele geçirmiştir. Böylece Bulgarların, Slav Makedonyası’na doğru yolları
açılmıştır. Nikephoros, Bulgarların bu yönde ilerleyişini durdurmak için 809 yılında
Balkanlar’daki Slav bölgelerine Anadolu’dan Bizans Hristiyan göçmenlerinin yerleştirilmesini
emretmiştir. Bulgarlara karşı aldığı bu tedbirle yetinmeyen Nikephoros, Bulgar Hakanlığı’nın
merkezine operasyon düzenlemeye karar vermiştir. 811 yılının ilkbaharında I. Nikephoros,
büyük bir ordu ile Bulgar Hakanlığı’nın sınırından geçerek Krum’un barış teklifine aldırmadan
Pliska’ya saldırmış ve Bulgar Hakanlığı’nın başkentini tahrip ettirerek hanın sarayını
yaktırmıştır. Ayrıca her yeri yağmalarını emrederek, Bulgar hazinesine bizzat kendisi el
koymuştur. Bu durum askeri küstürecek, sonraki gelişmelerde etkili olacaktır zira İmparatorun
hazineyi kendi şahsına alması Bizans askerlerinin ve komutanlarının Bulgarların tarafına
geçmesine yol açmıştır.
Bizanslılar bu kolay zaferin sarhoşluğunu yaşarlarken, Bulgarların kadın ve
çocuklarının da dâhil olduğu seferberliğini gözden kaçırmışlardır. Krum Han’ın barış önerisi
ve “istediğini elde ettin artık git” uyarısı büyük bir gurura kapılan imparator tarafından
reddedilmiştir. Temmuz ayında dönüşe geçen Bizans ordusunun, kurulan Bulgar tuzaklarından
hiç haberi olmamıştır. Bu sırada ordusuna, Balkan Dağları’nda Verbitsa geçidini tutmalarını
emreden Krum Han, 26 Temmuz 811’de ordusu ile birlikte geri dönen Bizans İmparatoru I.
Nikephoros’a aniden saldırmış ve bu savaşta imparator dâhil birçok Bizans ordu komutanı
öldürülmüştür. Krum Han, I. Nikephoros’un başını kestirerek zaferinin simgesi olarak
kafatasını gümüşle kaplı bir kupa hâline getirterek onunla boyarlarına içki ikramında
bulunmuştur.
Bu zaferle Serdika (Sofya) ile birlikte Bulgar Hakanlığı sınırlarına katılan bütün
toprakların alınışı teyit edilmiştir. Krum’un Bizans imparatorunu yenmesi, Bulgar hanına
Makedon Slavlarının saygısını kazandırmış ve Hakanlığın güney-batıya doğru genişlemesini
mümkün kılmıştır. Krum, Nikephoros’un yerine geçen Mihail Rangabe (811-813) ile barış
yapmaksızın 812 yılında Doğu Trakya’da akınlara girişmiş ve Karadeniz kıyısındaki Develtos,
Ahyolu, Süzebolu, Eski Zağra ve önemli bir merkez olan Mesembriya’yı (bugün Nesebır
kasabası) ele geçirmiştir. 813 yılında Krum, Bizans’ın taaruz gücünün kalmadığını, Trakya’nın
başıboş bırakıldığını ve yönetimin İstanbul’da sıkışıp kaldığını anlayınca Avar bakiyeleri ile
Slav müttefiklerini çağırarakk, Rum ateşinin ve kuşatma düzeneklerinin dâhil olduğu kapsamlı
bir İstanbul kuşatması için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul surları önünde Bizans’ı barışa
zorlamak için görünmüştür. Durumu öğrenen Bizanlılar Franklardan yardım istemişlerdir.
Ancak teklifleri reddilmiş ve korku içerisinde ne olacağını beklemeye başlamışlardır. Krum ise
tam her şeyin hazır olduğu sefere çıkacağı sırada kan boşalması sonucu hayatını 13 Nisan
814’de kaybetmiş ve onun ani ölümü Bizans’ı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.
I. Bulgar Hakanlığı’nın en parlak dönemlerinden birini Krum Han’ın hükümdarlık
dönemi teşkil etmektedir. Bu devirde Bulgaristan, Avrupa’nın güneyinde önemli bir askeri ve
siyasi güç hâline gelmiştir. Krum’un temel Hakanlık politikası Tuna bölgesinde bulunan bütün
Bulgarları birleştirmek ve Moezya Slavlarının oturduğu bütün toprakları Bulgar Hakanlığı
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içerisine katmaktı. Dışarıda bu politika doğrultusunda Bizans’la savaşarak sınırlarını genişleten
Krum Han, içeride de merkezi otoriteyi güçlendirmeyi ve VIII. yüzyılda Bulgaristan’da
yaşanan krizin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
Türk teşkilat tarihine örnek olabilecek, Krum’un Hakanlık düzenine ilişkin faaliyetine
dair yasa koyuculuğunu da anmak gerekir. IX. yüzyılın başında koyduğu yasalar, halkın
ihtiyaçlarına ve hukuk anlayışına cevap verecek niteliktedir. Krum Han’ın yasaları,
cezalandırmadan önce sanığın dinlenmesini, hırsızlara yardım edilmemesini ve hırsızlık
edenlere ağır cezalar verilmesini, içkinin yasaklanmasını ve yoksullara hayatlarını idame
ettirecek kadar yardım sağlanmasını emrediyordu. Yasa koyuculuğu dışında Krum Han,
ülkesini imar eden bir kişi olarak da karşımıza çıkmaktadır. O, I. Nikephoros’un yakıp yıktırdığı
Hakanlığın başkenti Pliska’yı tekrar imar ettirmiş, İstanbul kuşatmasından geri çekilirken
bölgede gördüğü heykel ve mermer sütunların Pliska’ya nakledilmesini sağlamıştır.
Krum Han’dan sonra Bulgar tahtına oğlu Omurtag (814-832) geçmiştir. Omurtag’ın
hükümdarlık döneminde Bulgar Hakanlığı’nın iç ve dış siyasetinde değişiklikler olmuştur. Bu
değişiklikler, Hakanlığın temelinde yatan geleneklerin terk edildiği, Hakanlığın kurucusu
Bulgarların haklarının tehlike altına girdiği ve eski inançların yıkıldığı endişesinden
kaynaklanmıştır. Hristiyanlığın yayılışı ve Hakanlık politikasının Slavları birleştirmeye
yönelmesi bu endişeyi artırmıştır. Hristiyanlık aracılığı ile Gök-Tanrı inancının reddi,
Hakanlığın kendisi için tehlike anlamına gelmiştir. Slav unsurunun artışı ise Hakanlık
yönetiminde Bulgarların yerine Slavların geçmesi demekti. Bu yüzden Slav unsurunun ve
Hristiyanlığın etkisini engellemek gerekiyordu.
Hristiyanlığın hızlı bir şekilde Bulgaristan’da yayılışı, Krum Han’ın Bizans’la yaptığı
savaşların kaçınılmaz sonucu idi. Trakya’dan sürgün edilen ve Bulgar topraklarına yerleştirilen
Hristiyan esirler, kısa sürede komşu oldukları Bulgarlar ve Slavlar arasında dini inançlarını
yaymayı başarmışlardı. Krum Han, muhtemelen bu dini etkinin farkına varmamış, ancak yerine
geçen oğlu Omurtag döneminde Hristiyanlığa karşı ilk hareketlenmeler başlamıştır. Diğer
taraftan Slav unsuru, Bulgar Hakanlığı sınırları içerisinde o kadar artmıştı ki, Hakanlık
yönetiminin üst kademelerinde yer almaya başlamış, hatta Hakanlık politikalarını belirleme
girişimlerinde bulunmuştur.
Hükümdarlığın ilk aylarından itibaren Omurtag Han, Bizans’la barış anlaşmasının
yapılması konusunda görüşmelere girişmiş (takriben 816 yılında) ve sonunda Omurtag Han ile
Bizans devleti arasında 30 yıllık bir barış anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın şartları
Süleymanköy (bugünkü Şumnu iline bağlı Seçişte Köyü) civarında bulunan kitabede
geçmektedir. Bu anlaşmanın ilk maddesine göre, Karadeniz kıyısındaki Develtos’dan
başlayarak Ahyolu ve Mesembriya’yı Bizans’a terk eden, güneybatı yönünde Harmanlı
civarında Meriç Nehrine, oradan da Rodopların kuzeyinden geçerek Filibe ovasına ulaşan ve
Sofya bölgesini Bulgaristan’a bırakan bir hat, Bulgar Hakanlığı ile Bizans arasında yeni sınır
oluyordu. Anlaşmanın ikinci maddesi ile iki Hakanlık arasında esir değişimi konusu ele
alınıyordu. Buna göre Bulgarlar, Krum Han tarafından Bulgaristan’a nakledilen Hristiyanların
geri gönderilmesini taahhüt ediyorlardı.
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Bu anlaşma İmparator II. Mihail’in (820-829) döneminde yenilenmiştir. Bundan sonra
Bulgar-Bizans ilişkileri barış içinde devam etmiştir. Hatta Bulgar hükümdarı müttefik olarak
Bizans İmparatorluğu’nda meydana gelen Thomas İsyanı’nın bastırılmasında (823) yardımda
bulunmuştur. Bizans ile barışı sağladıktan sonra Omurtag Han dikkatini kuzeybatı ve
kuzeydoğu sınırlarına yöneltti. Türkistan’dan yeni göç dalgası ilerlemekteydi. Bu göç
dalgasının öncü kuvvetini Peçenekler oluşturuyordu. Bunların baskısı ile Tın Nehri kenarında
oturan Macarlar batıya çekilmek zorunda kalarak Dinyepr Nehri civarında Bulgar topraklarına
girmişlerdir. Dolayısıyla Omurtag onlarla savaşmak durumunda kalmıştır.
824-829 yılları arasında Bulgar Hakanlığı’nın kuzeybatı sınırı üzerinde Bulgar-Frenk
ilişkileri gerginleşmiştir. İki devlet arasındaki anlaşmazlık, Timoçani, Braniçevtsi ve Abodriti
denilen Slav kavimlerinin Bulgar Hakanlığı’ne karşı bağımsızlık için ayaklanmalarından
kaynaklanmıştır. Bu kavimler, Hırvat Knezi Ludevit’in tarafına geçmişler, ancak 822 yılında
knezin, Frenk Kralı Ludwig tarafından yenilmesi üzerine Frenk hâkimiyeti altına girmişledir.
Bulgaristan ile Frenk Hakanlığı arasındaki sorun, Güneydoğu Pannonya ile Sirmium (Srem)
şehrini Frenklere bırakan barış anlaşmasının yapılması ile çözülmüştür.
30 yıllık barış anlaşması sayesinde Omurtag Han, sadece kuzeydeki problemlerle değil,
aynı zamanda ülkenin iç güçlenmesi ile de ilgilenmiştir. Onun döneminde de başkent Pliska
tekrar imar edilmiş ve yeni yapılara kavuşmuştur. Omurtag’ın ölümünden sonra yerine küçük
oğlu Malamir (831-8336) Bulgar tahtına geçmiştir. Malamir babasının dışarıdaki barışçıl,
içeride de Hristiyanlık karşıtı politikasını sürdürmüştür. Malamir dönemine ilişkin birkaç
Bulgar kitabesinin verdiği malumat dışında başka bilgiye sahip değiliz.
Bulgar Hakanlığı tahtına Malamirden sonra, büyük kardeşinin oğlu Presyan (836-852)
geçmiştir. Presyan da, Bulgar Hakanlığı’nın topraklarına Bulgarlarla ve Slavlarla meskûn yeni
bölgeler katmaya çalışmış ve bu doğrultuda güney ve güneybatıya yönelik akınlar yapmıştır.
Presyan döneminde Bulgarlar ilk kez Macarlarla dostane ilişkiler kurmaya çalışırken Sırplarla
da ilk çatışmayı yaşamışlardır. Presyan Han, muhtemelen Hakanlık içinde Hristiyan karşıtı
hareketlere son vermiştir. Çünkü oğlu Knez Boris daha da ileri giderek Hristiyanlığı kabul
etmiştir. Presyan’la I. Bulgar Hakanlığı’nın Hristiyanlık öncesi dönemi kapanmıştır. Bu tarihte
Bulgaristan’ın sınırları Karpatlar’dan Sakar Dağı’na ve Karadeniz’den Arnavutluk’a kadar
uzanmaktaydı. Bu sınırlara Dakya, Moravya, Moezya, Trakya ve Makedonya gibi Slavlarla
meskûn olan topraklar da dâhil edilmiştir.
Geniş sınırlara ulaşmasına rağmen, bu dönemde Bulgar Hakanlığı iç birliğinden yoksun
olup iki farklı etnik grubun nüfûzu altında idi. Bunların dini inançları, dilleri ve gelenekleri
farklıydı. Birleşmeleri toprak bütünlüğünün yanı sıra, kültürel birleşme ile mümkündü. İşte bu
birleşmeyi Knez Boris, Hristiyanlığı ve Kiril alfabesini benimsemekle sağlayacaktır.
Presyan’ın oğlu Knez Boris (852-889) Bulgar Hakanlığı’nın idaresini çok kritik bir
dönemde üstlenmiştir. IX. yüzyılın ilk yarısından itibaren Frenk Hakanlığı’nın doğu
sınırlarında, bugünkü Çek, Slovakya ve Kuzey Macaristan topraklarında, Frenk kralının
tabiiyetinde Slav knezliklerinden biri olan Moraviya Knezliği güçlenmeye başlamıştır. 830 yılı
civarında Moravya knezlerinden Moyimir, Moravya topraklarında bulunan küçük knezlikleri
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birleştirmeyi ve Frenklere karşı savaşarak bağımsız bir Slav Hakanlığı kurmayı başarmıştır.
Moyimir’in halefi Rostislav döneminde Moravya oldukça güçlenmiş ve IX. yüzyılın ikinci
yarısında Frenk hâkimiyetine son verilerek Moravya Hakanlığı kurulmuştur. Knez Rostislav,
Frenk Hakanlığı’ne karşı verdiği mücadelede Bulgar knezinin desteğini sağlamaya çalışmıştır.
Knez Boris, Frenk Hakanlığı’ne karşı Knez Rostislav’a destek vermiş, ancak onun bu girişimi
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Frenkler, vasalları olan Hırvat knezini Bulgarlara karşı
kullanmışlardır. Diğer taraftan Bizans’ın desteklediği Sırplar da Bulgarlara karşı harekete
geçmişlerdir. Bu zor durumdan kurtulmak için Knez Boris, Rostislav’la olan ittifakından
vazgeçmiş ve Frenk kralı ile barış imzalamıştır. Sırbistan’da Knez Vladimir’in ölümünden
sonra (takriben 850 yılında) Hakanlığın idaresi, oğulları Mutimir, Stoyimir ve Goynik arasında
paylaşılmıştır. Sırbistan’ın bu parçalanmasından faydalanan Boris, üç kardeşe savaş açmış,
ancak dağlarda gizlenen Sırplar tarafından başarısızlığa uğratılmıştır. Hatta Boris’in oğlu
Vladimir, on iki boyar ile birlikte Sırplara esir düşmüştür. Bu başarısızlıktan sonra Boris
Sırplarla barış anlaşması yapmıştır.
Bu arada Rostislav, Frenklere karşı başarı sağlamış ve bölgedeki diğer Slavları tarafına
çekmeyi başarmıştır. Frenk Kralı Ludwig’in oğlu Karlman’ın, babasına karşı isyan ederek
Doğu Alpler’deki toprakların bağımsız hâkimi olmak istemesi, Rostislav’ın lehine bir durum
yaratmıştır. Diğer taraftan Moravya Hakanlığı’nın güçlenmesi Bulgarların aleyhine idi. Çünkü
Tisza ile Orta Tuna civarındaki Slavlar üzerindeki Moravya nüfûzunun artması, Bulgarların
buradaki etkisinin azalması anlamına gelmekteydi. Rostislav’ın kendisi ise Bulgar-Frenk
ittifakından rahatsız olup Bizans sarayına elçiler göndererek Bizans’ı Bulgar-Frenk ittifakı
konusunda uyarmak ve Bulgaristan’a karşı harekete geçmesi için teşvik etmek istemiştir. Frenk
ve Bulgarların ittifakı başka açıdan da rahatsızlık oluşturmaktaydı. 863 yılında Bulgar
hükümdarı Frenk kralına Hristiyanlığı kabul edeceğini bildirmişti. Bu arada Ortodoks ve
Katolik kiliselerinin çekişmesinden dolayı Bulgarların bu girişimi İstanbul’da endişe
yaratmıştır. Bizans, Bulgarları Frenk ittifakından koparma çabası içerisinde idi.
Böylece III. Mihail (842-867) ordusunun başında Bulgaristan’a doğru harekete
geçerken, donanması da Karadeniz kıyısında görünmüştür. Bu durumda Boris, Hristiyanlığı
kabul edeceğini bildirmiş ve kendisine din adamları göndermelerini istemiştir. İstanbul’a gelen
Bulgar elçileri Bizans din adamları tarafından vaftiz edilmiş, kısa süre sonra Boris ve yakın
çevresi de Hristiyanlığı kabul etmiştir. Hristiyan olunca Bulgar hükümdarı, Bizans
imparatorunun ismini alarak Mihail-Boris olmuştur. Bulgar kilisesi de İstanbul Patrikanesi’ne
bağlanmıştır. Boris’in ve halkının Hristiyanlığı kabul etmesi 865 yılının Eylül ayında
gerçekleşmiştir.
Bulgaristan’ın Hristiyanlığı kabul etmesi hem dış hem de iç sebeplere bağlıdır.
Hristiyanlığın kabulü ile Knez Boris-Mihail, Bulgaristan’ı Hristiyan Hakanlıkleri arasına
katarak Hakanlıklerarası statüsünü sağlamlaştırmayı, merkezi otoritesini güçlendirmeyi ve
etnik farklılığa son vermeyi amaçlamıştır. Nitekim Hristiyanlığın kabulü ile Bulgar unsuru
kalabalık Slav unsuru arasında erimiş ve Tuna Bulgar Hakanlığı, Hristiyan-Slav görünümü
kazanmıştır.
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Boris-Mihail dönemine damgasını vuran diğer bir olay Yunan alfabesinin Slav diline
adaptasyonu ve ilk Slav edebiyatının ortaya çıkışıdır. Slav alfabesi, Kiril ve Metodius kardeşleri
tarafından geliştirilmiştir. Bu iki kardeş, IX. yüzyılın başında Selanik’te doğmuş olup Slav asıllı
oldukları düşünülmektedir. Kiril ve Metodius Slav alfabesini 855 yılında geliştirmişlerdir. Bu
alfabeye önce “Glagolitik alfabe”, daha sonra da “Kiril alfabesi” denilmiştir. Slav alfabesinin
kabulü ile Türk Bulgarları giderek kendi dillerini unutup Hakanlığın de resmi dili olan Slavcayı
kullanmaya başlamışlardır.
Knez Boris-Mihail uzun süre Hakanlığı idare ettikten sonra 888 yılında tahttan çekilmiş
ve keşiş olarak bir manastıra kapanmıştır. Yerine oğlu Vladimir (888-893) geçmiştir. Ancak o,
babasının siyasetini terk ederek Frenk kralı ile tekrar anlaşma yoluna gitmiştir. Ayrıca
Hristiyanlaşmaya karşı olan Bulgar boyarlarının tarafını tutmuş ve Hristiyanları takibe
girişmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Knez Boris-Mihail, Vladimir’i tahttan indirerek yerine
diğer oğlu Symeon (Simeon)’u (893-927) çıkarmıştır. Boris-Mihail 907 yılında ölmüştür.
Boris’in oğlu Symeon döneminde Bulgaristan geniş topraklara yayılmış ve büyük bir siyasi güç
hâline gelmiştir. Merkezi idarenin kuvvetlendirilmesi ile boyarlar yeni hükümdarın etrafında
birleşmişlerdir.
Symeon tahta çıkar çıkmaz, Bulgar Hakanlığı ile Bizans arasındaki ilişkiler
gerginleşmiştir. İmparator VI. Leon, Bulgar mallarının pazarını, İstanbul’dan Selanik’e
naklettiği için Bulgar ticareti Bizans memurlarının suiistimallerine ve ağır vergilere maruz
kalmıştır. Symeon, diplomatik yoldan bu emrin iptalini istemiş, ancak itirazları dikkate
alınmamıştır. Bunun üzerine Bulgaristan’la Bizans arasında tarihçilerin “İlk ekonomik savaş”
olarak adlandırdığı yeni bir savaş başlamıştır. Aslında savaşın sebepleri daha çok siyasidir. Bu
sebepleri, Bulgar hükümdarının, Bulgar kilise ve Hakanlığı’nı Bizans etkisinden kurtarma
isteği, Bulgar kilisesinde resmi dil olarak Yunanca yerine Slav-Bulgarcasını kullanma girişimi
ve Grek din adamlarını yerel din adamları ile değiştirme çabası olarak sıralayabiliriz.
Bu savaş neticesinde Symeon Doğu Trakya’yı istila etti. Bizans ise 894’te yenilgiye
uğrayınca Özi ve Turla ırmakları arasında yaşayan Macarlara başvurarak yardım istedi.
Bizans’ın çağrısına uyan Macarlar, Symeon’u kuzeyden vurup birkaç kez mağlup ettiler ve
Kuzey Bulgaristan arazisini yakıp yıktılar. Bu arada Bizans donanması, Tuna Nehrinin ağzını
tutarken Nikephoros Fhokas da Bulgaristan’ın güney sınır bölgesini işgal ediyordu. Symeon
zaman kazanmak amacı ile Bizans’la ateşkes yapıp Macarların doğu komşusu olan Peçeneklerle
anlaştı. 896 yılında Peçenek ve Bulgar birlikleri Macar köylerini yağmaladılar ve Macarların
Pannonya’ya göç etmesine sebep oldular. Macar tehlikesini atlattıktan sonra Symeon yine Doğu
Trakya’daki Bizans topraklarına girmiş ve Babaeski yakınında Bizans ordusunu bozguna
uğratmıştır. Yapılan barış anlaşması ile (896) Bulgar pazarı tekrar Selanik’ten İstanbul’a
nakledilmiştir. IX. yüzyılın sonuna doğru Symeon, topraklarını Draç yönünde Arnavutluk’a
doğru genişletmiştir. Ertesi yıl Symeon, Selanik’e doğru ilerlemiş, Selanik’i ele geçirememiş
ise de, güney sınırını oldukça genişletmiştir. Neticede 904 yılında barış anlaşması
imzalanmıştır. Yapılan barış 912 yılına kadar sürmüş ve bu yıldan sonra Bizans’la olan ilişkiler
yine gerginleşmiştir.
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Symeon bir taraftan Bizans’la savaşırken, diğer taraftan ülkesindeki kültür çalışmalarını
yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Symeon, I. Bulgar Hakanlığı’nın başkentini de Pliska’dan
Preslav’a nakletmiştir. Symeon, bir taraftan Balkan Yarımadası’nın büyük bir kısmına
hükmederek siyasi gücünün bilincine varıyor, diğer taraftan Bizans’ın zayıflığını görerek
Bizans imparatorundan kendini daha üstün kabul ediyordu. Bu düşünce ile Symeon 912 yılında
VI. Leon öldükten sonra yerine geçen Aleksandros’a (912-913) elçiler göndererek 896 yılında
yapılan barış anlaşmasının yenilenmesini istemiştir. Aleksandros’un ret cevabı üzerine Symeon
913 yılının Ağustos ayında Bizans İmparatorluğu’nun topraklarına girerek İstanbul önlerine
kadar gelmiştir. İmparatorluk zor durumda olduğu için Symeon ile anlaşmayı kabul etmiştir.
İmparatorluğun Bulgarlara ödediği vergi yenilenmiş ve ayrıca Bizans idaresi Symeon’a
“Bulgarların Basileos’u (çarı)” unvanını vermeyi kabul etmiştir. Ayrıca genç VII.
Konstantinos’un, Symeon’un kızı ile evliliği de görüşülmüştür. “Basileos” unvanı ile Symeon,
Bizans imparatoru ile aynı seviyeye ulaşmış oluyordu.
Ancak Symeon’un İstanbul surlarının önünden geri çekilmesinden sonra Bizans’ta
iktidarı İmparatoriçe Zoe ele geçirmiş ve Symeon’un “Basileos” olarak taç giymesini ret
etmiştir. Bunun üzerine 917 yılında Bulgarlar harekete geçerek Tesalya’da Anchelos Nehri
civarında imparatorluk ordusunu yenilgiye uğrattılar, hatta kaçan Bizans askerlerinin peşine
düşerek İstanbul’a kadar geldiler. Bu arada Romanos Lekapenos’un “Basileopator” unvanını
elde etmesi ile Symeon’un İstanbul’u ele geçirme ümitleri suya düşmüş oldu. Ancak savaşın
neticesi olarak 919 yılında Symeon “Bulgarların ve Romalıların Çarı” unvanını almış,
920’de de Bulgar kilisesinin başına patrik unvanı verilmiştir. Symeon, 923’te Edirne’yi ele
geçirdikten sonra 927’de İstanbul’a yapacağı sefer hazırlıkları sırasında ölmüştür.
Çar Symeon, büyük oğlunu verasetten mahrum ederek kendisine halef olarak oğlu Petro
(927-969)’yu seçmiştir. Petro’nun tahta çıkması ile Symeon döneminde yapılan savaşların
neticesi olarak I. Bulgar Hakanlığı çöküş sürecine girmiştir. Yeni çar Bizans ile 30 yıllık barış
imzalamış ve Romanos Lekapenos’un torunu olan Marina-İrina ile evlenmiştir. Bulgar
hükümdarı resmen çar unvanını almış, Bulgar kilisesinin başına da patriklik statüsü verilmiştir.
Anlaşma gereği Bizans, Bulgaristan’a yıllık haraç ödemeyi kabul etmiştir.
Bulgaristan’daki iç ayaklanmalardan faydalanarak Symeon döneminde Bulgarlara tabi
olan Sırplar bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 934’te başlayan Macar ve 943’te Peçenek akınları
Çar Petro’yu dışarıda uğraştıran diğer sorunlardı. Bu arada Bizans, Petro’yu Macar akınlarına
engel olamadığı için baskı yapmış, neticede Bulgar çarı, oğulları Boris ve Roman’ı rehine
olarak İstanbul’a göndermek zorunda kalmıştır. Bulgar çarının bütün bu dış tehlikelere karşı
Frenk İmparatorluğu ile ittifak kurma çabaları sonuç vermemiştir. Olayların bu şekilde
gelişmesi, Bizans ile olan ilişkileri gerginleştirmiştir. Bunun üzerine Bizans, Bulgarlara karşı
Kiev Knezi Svyatoslav’la ittifak kurmuştur. Svyatoslav, 967 yılında Tuna’yı geçerek Kuzey
Dobruca’da 30 bin kişilik Bulgar ordusunu bozguna uğratmış ve Drester (Silistre) surlarına
kadar takip etmiştir. Durumu öğrenen Çar Petro dünyevi meseleleri terk ederek bir manastıra
çekilmiş ve orada 969 yılında ölmüştür.
Petro döneminde önemli bir dini hareket görülmüştür. Bu hareket, kurucusu Papaz
Bogomil’den dolayı Bogomillik hareketi olarak adlandırılmıştır. Papaz Bogomil’in öğretisi
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Massalianlar ile Bizans İmparatorluğu tarafından büyük kitleler hâlinde Trakya’ya yerleştirilen
Pavlikyanların doktrininden neşet etmiştir. Kendinden önceki öğretiler gibi Bogomillik de,
dünyaya iki prensibin, iyilik (Tanrı) ve kötülüğün (Şeytan) hükmettiğini ve birbirine zıt iki güç
arasındaki mücadelenin dünya olaylarını ve her insanın hayatını düzenlediğini kabul eden
dualist bir inançtır. Bogomillik temelde sosyal bir öğreti olup köylü sınıfının feodal baskıya
karşı hoşnutsuzluğunu ifade etmektedir. Bu hareket, mevcut düzeni destekleyen resmi kiliseye
karşı gelmektedir. Bu yüzden de Bogomiller tarih boyunca hem Ortodoksların hem de
Katoliklerin şiddetli takibine maruz kalmışlardır. Bogomil mezhebi, resmi kilise ve onun
temsilcileri ile kilisede ibadet etmeyi, haç işareti yapmayı ret ediyor, günah çıkartma, vaftiz
etme gibi dini gerekleri kabul etmeyerek Ortodoks Kilisesinin haç ve ikonalarına karşı
çıkıyordu. Bulgaristan’da ortaya çıkan Bogomillik daha sonra Bizans, Sırbistan, Bosna ve
Balkan Yarımadası’nın diğer bölgelerine yayılmıştır. Fransa, İtalya ve Almanya’da görülen
Katarenlerin de Bogomilliğin kollarından biri olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Patarenlerin ve
Albigensianların da kökleri Bogomillik hareketine dayanmaktadır.
Sonuç olarak Petro döneminde iç ve dış olayların etkisi ile Symeon zamanında en parlak
devrini yaşamış olan I. Bulgar Krallığı, hızla çökmeye ve elde ettiği toprakları yavaş yavaş
yitirmeye başlamıştır. I. Bulgar Hakanlığı’nın ilk evresi olan 679-865 yılları arasında Bulgar
Hakanlığı’nın genel karakterinin bir Türk kavmi olan Bulgarlardan oluştuğunu ve eski Türk
geleneğine göre teşkilatlandığını söyleyebiliriz. Ancak I. Bulgar Hakanlığı’nın ikinci evresi
olan 865-1018 yılları arasında Bulgarları asimile etmiş Türk kimliğinin yerini Ortodoks
Hristiyan Slav karakteri almıştır. Çar Symeon döneminde en geniş sınırlarına ulaşmış olan I.
Bulgar Hakanlığı, daha sonra sınırlarını muhafaza edememiş ve 1018 yılında Bizans hâkimiyeti
altına girmiştir. Böylece Türk Bulgarlarının teşkilatlandırdığı I. Bulgar Hakanlığı sona ermiştir.
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Uygulamalar
1)
Bulgarların ilk Hakanlık kurma girişmişleri hakkında bilgi veriniz ve Kubrat
han’ın faaliyetlerini değerlendiriniz.
2)
Öğrendiğimiz, Tuna Bulgar Hakanlığı’nın teşekkülü hakkına bilgi veriniz. Krum
Han döneminde Hristiyanlaşmanın ne şekilde gerçekleştiğini ve bu değişimin bütün halkı mı
yoksa sadece yönetici tabakayı mı kapsadığını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Büyük Bulgarya Hakanlığı’nın kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

2)

Kubrat Han hakkında bilgi veriniz.

3)

Bulgar Hakanlığı’nde Hristiyanlaşma nasıl meydana gelmiştir?

4)

Krum Han dönemi Tuna Bulgar Hakanlığı hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci Bölümde Büyük Bulgarya hakkında bilgi vererek Kubrat Han dönemini
inceledik. 5. y.’ın 50’lerinin ikinci yarısında Özi ırmağının denize döküldüğü yer ve Kırım
kıstağı arasında Altınoba Beyliği ile ilk Bulgar oluşumu kurulduğundan bahsettik.
Kurucusunun ise Atilla’nın üçüncü oğlu İrnek olduğunu söyledik. Bir süre sonra Bulgarların
ikiye ayrıldıklarından ve bunların bir süre sonra Kara-Bulgarlar, Ak-Bulgarlar diye kaynaklarda
anıldıklarına değindik. Ancak özellikle Attila’nın oğlu İrnek’in kurduğu iddia edilen Altınoba
Beyliği ile ilgili pek malumat bulunmadığından bu beyliğin varlığı veya kuruluşunun kuşku ile
karşılanması gerektiğini belirttik. Avar Hakanlığının başarısız İstanbul Kuşatması neticesinde
pek çok boy gibi Bulgarların da kendi Hakanlıklerini kurmak veya Avar hâkimiyetini ortadan
kaldırarak mevcut Hakanlığın idaresini ele almak istediklerini söyledik. Bu nedenle isyan
ettiklerinden ve bu mücadelede ön plana çıkanın Kubrat adında bir Bulgar lideri olduğunu
gördük. Karadeniz ile Kafkasların kuzeyinde Kubrat Han önderliğinde Büyük Bulgarya
Hakanlığı’nın kurulduğunu öğrendik. Kubrat’ın Bulgar Hakanlığı ile ilgili ilk derli toplu
çalışmayı Moravcsik’in yaptığını, onun çalışmalarının daha sonraki eserlere temel teşkil ettiğini
söyledik. Buna göre, Bulgar Hakanlığı’nın kurulduğu yer Kuzey Kafkasya’da, Kuban ve Tın
nehirleri arasındaki bölgedir ve Bulgarlar aslında burada yaşayanlar Onogurlardan başkası
değillerdir. Şiraklı Ananias adlı bir Ermeni’ye ait coğrafya kitabının, Bizans kaynaklarından
bağımsız olduğu için, sağladığı bilgi bakımından önemli olduğundan ve verdiği bilgini
Kubrat’ın oğlunun ‘At’ Dağları’ndan kaçtığını göstermekte olduğunu söyledik. At Dağlarından
doğan ve Azak Denizine dökülen ırmakları açık şekilde yine aynı denize dökülen Kuban’dan
(Ermenice ‘Valdanis’, Yunanca ‘Ouardanes’) ayırdığından bahsettik. Bu nehrin kuzeyinde
(Gök) Türkler ve Bulgarların yaşadıklarına, dolayısıyla Bulgar Dağları Kuban Nehrinin
kuzeyinde olduğuna değindik.
Kubrat’ın Bulgar Hakanlığı’nın kuruluşuna Avar boyunduruğundan kurtulmakla
başladığı anlaşılmaktadır. Bu isyanın tam tarihini belirlemek güç olsa da ancak büyük ihtimalle,
Avar kağanının İstanbul yenilgisinden sonra zayıflamasını fırsat bilerek hareket ettiği için 627
yılında bunu başarmış olmasını düşündük. Ayrıca, Mala Pereşçepino’daki buluntular, şekil ve
üslup olarak Avar kalıntılarına büyük ölçüde benzerlik göstermektedirler. Bunun da Kubrat’ın
Bulgarlarının Avarlarla oldukça yakın ilişkide olduklarını gösteren en büyük delil olduğunu
söyledik. Bu buluntular yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hakanlığın Özi bölgesinde, bugünkü
Ukrayna’nın kuzeydoğusunda olabiliceği görüşünü desteklemektedir.
Kubrat’ın, Bizans ile ittifak yaparak coğrafî sınırlarının pek çok kaynakta geçtiği
bağımsız bir Hakanlık kurduğunu öğrendik. 680 dolaylarında yazılan Ermeni Şirakçi
Ananias’in coğrafî tasvirinde Karadeniz’e dökülen ve Bulgar adı taşıyan çeşitli nehirlerin
bulunduğunu gördük. Theophanes ve Patrik Nikephoros, VII. yüzyıldaki bir kaynağa dayanarak
Bulgarların oturdukları yerin Kuphis Nehri dolayları olduğunu söylediklerini öğrendik.
Kubrat Han’ın, Bizans’la dostane ilişkiler kurduğundan, nitekim bu iyi ilişkiler
neticeside Bizans İmparatoru Herakleos’un Kubrat’a patrikios unvanını verdiğinden bahsettik.
Bizans imparatorunun ölümünün ardından Bizans tahtı için yapılan mücadeleye müdâhil
olduğunu ve kaybeden tarafı desteklediğini belirttik. Sonrasında Kubrat’ın hükümdarlığının
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605-665’te olduğunun kabul edildiğine değindik. Hanlar listesindeki kronolojinin belirsizliği
nedeniyle Kubrat’ın ölüm tarihinin genellikle 650 ve 665 arasındaki döneme rastladığının
düşünüldüğünü söyledik. Bu kaynağın, Kubrat Hakanlığı’nın coğrafî sınırlarını ve hükümdarın
ölümünden sonra Kubrat’ın beş oğlunun tarihini verdiğini söyleyerek babalarının tembihine
rağmen beş oğul birbirlerinden ayrıldığını gördük. En büyükleri olan (Bat) Bayan atanın
yurdunda kaldığını, ikincisi Kotrag, Tın’ı geçerek orada yerleştiğini, üçüncüsü Asparuh, Özi ve
Turla’i geçerek Tuna’nın denize dökülen kısmında yerleştiğini, dördüncüsünün Pannonya’ya
göç ettiğini ve Avar kağanının hâkimiyeti altına girdiğini, beşincisinin ise İtalya’ya Ravennalı
Pentapolis’in topraklarına yerleştiğini ve Bizans’a vergi vermekle yükümlü olduğunu öğrendik.
Daha sonra Tuna Bulgar Hakanlığı hakkında bilgiler verdik. Kubrat’ın (642) ölümü
üzerine Büyük Bulgarya, Hazar Hakanlığı’nın baskısı neticesinde dağıldığından, Kubrat’ın
oğulları arasında paylaşıldığından, Kubrat’ın üçüncü oğlu Asparuh liderliğindeki Bulgarların
Özi ve Turla nehirlerini geçerek bugünkü Güney Basarabya’ya Bizans İmparatorluğu’na komşu
olacak şekilde yerleştiklerinden bahsettik. 670 yılında bu Bulgarların, Bizans’ın kuzey komşusu
konumu ile kısa sürede imparatorluğu tehdit eden bir güç hâline geldiklerini söyledik. Tuna
Bulgar Hakanlığı’nın, Tuna deltasının güneyine geçmeyi başaran Asparuh komutasındaki
Bulgarların burada karşılaştıkları Slav zümreleri ile birleşmesi neticesinde doğduğunu belirttik.
Başlangıçta Bizans’la dostane ve barışçıl ilişkiler kuran Asparuh’un önderliğindeki Bulgarların,
gerek Hazarlardan kaçmak gerek yeni yerleşim alanı bulmak amacıyla, Tuna deltasının
kuzeyindeki topraklardan hareketle Dobruca’nın güneyindeki Bizans topraklarına saldırılarda
bulunduklarını öğrendik. Bulgarlar, Balkan Dağı ile Tuna Nehri ve Karadeniz arasında kalan
bölgeye yerleştikten sonra Bizans’a karşı, burada yaşayan Slavları kendi taraflarına çekmenin
önemli olduğunu kavradıklarından ve onlarla ittifak yaptıklarından “I. Bulgar Krallığı” olarak
da adlandırılan bu Hakanlığı oluşturan iki önemli unsurun Bulgarlar ve Slavlar olduğundan
bahsettik. 681 yılında Asparuh’un kurduğu Tuna Bulgar Hakanlığı veya I. Bulgar
Hakanlığı’nın, yıkılış tarihi olan 1018 yılına kadar Bizans’a karşı önemli savaşlar
kazandıklarını, kanunlar oluşturduklarını, aynı zamanda Bizans’la ticari ilişkiler kurduklarını,
Bizans’tan din ve kültür bakımından etkilendiklerini öğrendik. Bizans’ın da inandığı Ortodoks
Hristiyan inancının kabul edilmesi ve Bizans tebaası olan Kiril ve Methodius’un Grek alfabesini
Slav diline adapte etmelerinin, I. Bulgar Hakanlığı’ne yeni bir kimlik kazandırdığından ve
Slavlaşma sürecini hızlandırdığından bahsettik. Bu nedenle de siyasi ve sosyal tarih açısından
I. Bulgar Hakanlığı’ni Hristiyanlık öncesi Bulgar Hakanlığı ve Bulgar Hakanlığı’nın
Hristiyanlık Dönemi olmak üzere iki dönemde incelemek gerektiğine değindik. Hristiyanlık
öncesi I. Bulgar Hakanlığı’nın hükümdarlarını Asparuh Han (640-700), Tervel Han (700-718),
Sever Han (718-754), Kormisoş Han (754-756), Vineh (756-761), Telets Han (761-764), Sabin
Han (764-766), Umar Han (Temmuz 766-Ağustos 766), Toktu Han (766-767), Pagan Han (767768), Telerig Han (768-777), Kardam Han (777-802), Krum Han (802-914), Omurtag Han
(814-831), Malamir Han (831-836), Presyan Han (836-852) şeklinde; “I. Bulgar Hakanlığı’nın
Hristiyanlık Dönemi” hükümdarlarını ise Knez Boris (852-889), Vladimir Rasate (888-893),
Çar Symeon (893-927), Çar Petro (927-969), Çar II. Boris (969-971) ve Çar Samuil (997-1018
şeklinde sıraladık.
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Krum Han’ın Bizans’a karşı saldırgan bir siyaset takip ettiğine değindik. I. Bulgar
Hakanlığı’nın en parlak dönemlerinden birini Krum Han’ın hükümdarlık döneminin teşkil
ettiğini, bu devirde Bulgaristan’ın, Avrupa’nın güneyinde önemli bir askeri ve siyasi güç hâline
geldiğini söyledik. Kurum’un temel Hakanlık politikasının Tuna bölgesinde bulunan bütün
Bulgarları birleştirmek ve Moezya Slavlarının oturduğu bütün toprakları Bulgar Hakanlığı
içerisine katmak olduğunu belirttik. Hristiyanlığın hızlı bir şekilde Bulgaristan’da yayılışının,
Krum Han’ın Bizans’la yaptığı savaşların kaçınılmaz sonucu olduğunu söyledik. Sonrasında
Omurtag Han hakkında bilgi verdik. Petro döneminde iç ve dış olayların etkisi ile Symeon
zamanında en parlak devrini yaşamış olan I. Bulgar Krallığının, hızla çökmeye ve elde ettiği
toprakları yavaş yavaş yitirmeye başladığını söyledik. I. Bulgar Hakanlığı’nın ilk evresi olan
679-865 yılları arasında Bulgar Hakanlığı’nın genel karakterinin bir Türk kavmi olan
Bulgarlardan oluştuğunu ve eski Türk geleneğine göre teşkilatlandığını belirttik. Ancak I.
Bulgar Hakanlığı’nın ikinci evresi olan 865-1018 yılları arasında Bulgarların asimile olduğunu,
Türk kimliğinin yerini Ortodoks Hristiyan Slav karakterinin aldığını öğrendik. Çar Symeon
döneminde en geniş sınırlarına ulaşmış olan I. Bulgar Hakanlığı’nın, daha sonra sınırlarını
muhafaza edemediğini ve 1018 yılında Bizans hâkimiyeti altına girerek sonlandığını söyleyip
bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
Bulgar boyları Attila’nı ölümünden sonra onun hangi oğlu ile birlikte
hareket etmişlerdir?
a)
İlek
b)
Dengizik
c)
İrnek
d)
Rua
e)
Bleda
2)
630 yılında Büyük Bulgaristan olarak geçen Hakanlık hangisi önderliğinde
kurulmuştur?
a)
Kubrat Han
b)
İlek han
c)
İrnek Han
d)
Bayan Han
e)
İşbara Han
3)
Kubrat’ın kurduğu hakanlığın tarihi boyunca hangi üç unsur Hakanlığın
içinde yer almıştır?
a)
Saragur, Bulgar ve Kutrigur.
b)
Onogur, Bulgar ve Kutrigur.
c)
Onogundur, Bulgar ve utigur
d)
Semender, Bulgar ve Kutrigur
e)
Onogundur, utigur ve Kutrigur
4)
Kubrat Han ülkesinin yerini belirlerken hangisi ile mücadelesini dikkate
almak gerekir?
a)
Hazar
b)
Kuman
c)
Kıpçak
d)
Avar
e)
Peçenek
5)
Hangisi Kubrat Han’ın 5 oğlu ile ilgili olarak söylenemez?
a)
En büyükleri yurtta kalmıştır.
b)
İkincisi yurtta kalmıştır.
c)
Üçüncü oğul olan Özi ve Turla’yı geçerek Tuna’nın denize dökülen kısmında
yerleşmiştir.
d)
Dördüncü oğul Pannonya’ya göç etmiş ve Avar kağanının hâkimiyeti altına
girmiştir.
e)
Beşinci oğul ise İtalya’ya Ravennalı Pentapolis’in topraklarına yerleşir ve
Bizans’a vergi vermekle yükümlü olur.
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6)
Asparuh’un önderliğindeki Bulgarların Oglos bölgesine gelişini tarif eden
Bizans tarihçisi kimdir?
a)
Theophanes
b)
Nikahoros
c)
Pisides
d)
Simokattes
e)
Priskos
7) Tuna Bulgar Hakanlığı Bulgarların hangi kavimle birleşmelerinden doğmuştur?
a)
Norman
b)
Got
c)
Hazar
d)
Slav
e)
Hırvat
8)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi I. Bulgar Hakanlığı’nın Hristiyanlık dönemi hükümdarlarından
Symeon
Petro
Krum Han
II. Boris
Samuil

9)
Krum han tahta geçtikten sonra hangi Türk Hakanlığı’nın tebaasını ve
topraklarını hâkimiyet altına almıştır?
a)
Hazar
b)
Kuman
c)
Kıpçak
d)
Peçenek
e)
Avar
10)
Bulgarlarda Hristiyanlığa karşı ilk hareketlenmeleri başlatan ve Krum
han’ın oğlu olan hükümdar kimdir?
a)
Omurtag
b)
Kubrat
c)
Kardam
d)
Toktu
e)
Balamir

Cevaplar: 1)c 2)a 3)b 4)d 5)b 6)a 7)d 8)c 9)e 10)a
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6. İTİL BULGAR HAKANLIĞI VE MOĞOL İSTİLASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. İtil Bulgar Hanlığı ve Moğol İisgtilası
6.1. İtil Bulgar Hanlığı
6.2. İtil Bulgar Hanlığının Kuruluşu
6.3. İtil Bulgar Hanlığının Coğrafi Konumu, Sınırları ve Komşuları
6.4. İtil Bulgarlarının İslâmiyet’i Kabul Etmelerinin Sebepleri
6.5. Abbasi Halifeliği ile Siyasi Münasebet Kurulması ve İslâmiyet’in Resmi Olarak
Kabulü
6.6. İslâmiyet’in Resmi Olarak Kabulünün Sonuçları
6.7. İtil Bulgar Hanlığının Siyasi İlşkileri
6.7.1. İtil Bulgar Hanlığı-Hazar Hakanlığı İlişkileri
6.7.2. İtil Bulgar -Kiev Rus Knezliği İlişkileri
6.7.3. Moğol İstilası, Moğolların Deşt-i Kıpçak Seferleri ve İtil Bulgar Hanlığı’nın
Yıkılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

2)

İtil Bulgar Hanlığı’nın İslâmiyet’i kabulü hakkında bilgi veriniz.

3)

Moğol istilası ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İtil Bulgar Hanlığı

İtil Bulgar Hanlığı’nın
kuruluşunu, sınırlarını ve
komşuları ile ilişkilerini
ayrıntılı bir biçimde
incelemek

İtil Bulgar Türklerine ait
eserleri okuyarak

İtil Bulgar Hanlığı

İslâmiyet’i kabul eden ilk
Türk Hakanlığı olan İtil
Bulgar Hanlığı’nın
İslâmiyet’i kabul etme
sebepleri ve İslâmiyet’i
kabul ettikten sonra
sonuçları hakkında ayrıntılı
bilgi sahibi olarak Doğu
Avrupa Türk tarihini daha
iyi anlayabilmek

Türklerin İslâmyeti kabul
etme sebepleri hakkında
bilgi veren eserleri okuyarak

X. yüzyılda İtil Bulgar
Hanlığı-Hazar hakanlığı
Siyasi İlişkileri ve Moğol
İstilası

X. yüzyılda İtil Bulgar
Hanlığı-Hazar Hakanlığı
Siyasi İlişkileri ve Moğol
İstilası hakkında bilgi
edinmek

Moğollar hakkında bilgi
veren eserleri okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Doğu Avrupa



İtil Bulgar Hanlığı



İslâmiyet



Hoca Ahmet Yesevî



İtil Bulgar Hanlığı



Hazar Hakanlığı



Moğol istilası
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Giriş
Altınca haftamızda İtil Bulgar Hanlığı’nın tarih sahnesine çıkışı, Hakanlığın kuruluşu
ile Doğu Avrupa coğrafyasında oynadığı rol hakkında bilgiler verilerek, İslâmiyet’i kabul eden
ilk Türk Hakanlığı olma özelliğini taşıyan bu Hakanlığın İslâmiyet’i kabul etme süreci ile
sonuçları aktarılacaktır. Daha sonra İtil Bulgar Hanlığı’nın Hazar Hakanlığı ile olan ilişkileri
aktarılarak, Moğol istilasının sebepleri ile sonuçlarına değinilecektir.
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6.1. İtil Bulgar Hanlığı
İtil Bulgar Hanlığı VII. yüzyılın sonlarından itibaren başlayıp X. yüzyıla kadar süren
göç dalgalarıyla Orta İtil boylarına yerleşen Türk boylarının kurduğu bir hakanlıktır. Bu
Hakanlığın Türk tarihine en büyük katkısı ise Orta İtil bölgesinin büyük oranda Türkleşmesini
ve İslâmlaşmasını sağlamış olmasıdır. İtil Bulgar Hanlığı, çoğunluğu Hazar hakanlığı
dâhilinden olmak üzere çeşitli Bulgar-Türk boylarının yaklaşık iki yüz yıllık bir süreç içerisinde
Orta İtil bölgesine göç etmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Büyük Bulgar Hakanlığı’nın dağılmasından hemen sonra VII. yüzyılın yarısından
sonraki bir tarihte Hazar baskısı altındaki Bulgar göçebelerinin bir kısmı Azak civarındaki
bozkırlardan Orta İtil bölgesine doğru hareket etmişlerdir. Kitlesel göçlerinin birinci büyük
dalgası VIII. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelmiştir. İkinci göç dalgası Arap-Hazar
savaşları sonucu yaşanmıştır. Hazar hakanlığının 737 yılında Araplar karşısında aldığı büyük
yenilgi ile Bulgarların büyük bir kısmı Orta İtil bölgesine gitmişlerdir. VIII. yüzyılın ilk
yarısındaki Arap-Hazar savaşları birçok boy ile birlikte Hazarların merkezini Kuzey
Kafkasya’dan Aşağı İtil’e doğru değiştirmiştir. Bulgarların üçüncü göç dalgası IX. yüzyılın
ikinci yarısında meydana gelmiştir. Bu dalga, Hazar hakanlığında hükümdar ile Hakanlık ileri
gelenlerinin Museviliği kabulü ile ilgili olup, bu durum Bulgar nüfusunda yoğun tepki
doğurmuştur. Kağanlıkta kargaşalar boy göstermiş, bunlar da yeni göçlerin itici gücü olmuştur.
Bulgarların Orta İtil’e dördüncü kitlesel göçü IX. yüzyılın sonu – X. yüzyılın başında
gerçekleşmiştir. Bu süreç, erken Bulgar döneminden Moğol öncesi zamana olan geçiş
döneminde olmuştur. Bulgarların göç sebebi doğudan gelen başta Peçenekler olmak üzere yeni
göçebelerin Hazar hakanlığına karşı olan güçlü ilerlemesidir. Yine X. yüzyılın başlarında Tın
havzasında ikamet eden nüfus ayaklanmış ve büyük gruplar hâlinde bozkırlardan ayrılmaya
başlamıştır. Böylece Doğu Avrupa sınırlarında Bulgar ve akraba boylarının dördüncü ve son
göç dalgası gerçekleşmiştir. Bu son dalga Hakanlığı şekillendiren farklı etnik nüfus arasında
Bulgarların nispi oranını daha da arttırmış ve onların bölgedeki diğer nüfus olan Fin-Ugorlara
politik ve kültürel yönden etkilemelerine sebep olmuştur.
İtil Bulgar Hanlığı, nerdeyse milattan sonraki ilk bin yıl boyunca çok sayıda göç
dalgasıyla İtil Nehri’nin orta akımı ve Kama Nehri’nin aşağı kesimlerine giren Türk boylarının
oluşturduğu bir konfederasyon olarak, IX-X. yüzyıllardan daha geç olmamak üzere
kurulmuştur. Bulgarlar kendileriyle akraba olan Sabarlar (Suvarlar), Barsiller (Bersula) ve
Barancarlar gibi zengin bir Hakanlık geleneğine sahiptiler. İtil Bulgar Hanlığı çok etnik
unsurlu bir konfederasyon yapısındaydı. Kendi adının da gösterdiği gibi bu boylar arasında
Bulgarlar hâkim durumdaydılar. X. yüzyılın ilk yarısında bu boylar konfederasyonuna
Bulgarlar, Bersula, Eskiller, Sabarlar, Burtaslar ve Barancarlar dâhil olmuşlardır.
Sabar, Bulgar, Bersula, Barancar boyları İtil Bulgar Hanlığı kurulmadan önce Hazar
hakanlığı bünyesinde ön plana çıkan ve kökenleri Hunlara dayanan Bulgar-Türk boylarıydı.
Nitekim Hazar Kağanı Yosif, Hasday İbn-Şafrut’a yazdığı mektubunda kendi halkının Türk
soylu olduğunu belirterek Bulgar, Barsil ve Sabarları da saymıştır. Bulgar boyları uzun süre
devam eden Arap-Hazar savaşları nedeniyle kuzeye doğru orman-bozkır kuşağına, oradan da
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Kama Nehri yanına özellikle de Ön Kafkasya’nın doğusundan gelen Sabarların kurduğu Suvar
şehri civarlarına göçmüşlerdir.
Orta İtil’de İtil Bulgar etnik yapısını teşekkül eden Türk boylarının bütün nüfuslarının
Kuzey Kafkasya ve Karadeniz’in kuzey bölgelerinden göç ettiklerini söylemek abartılı
olacaktır. Zira Eskiller diğerlerinden farklı olarak merkezi Asyalıydılar. İtil Bulgar Hanlığı’ne
tabi olan Başkurtların da çok erken devirlerden itibaren Bulgar etnik kökenine az da olsa bir
tesir yaptıkları vurgulanmaktadır. XI. yüzyılda doğuda İrtiş ve Balkaş’tan batıda neredeyse
Tuna boylarına kadar göçebe olarak yayılan Kıpçaklar da İtil Bulgar Hanlığı’nın güney
sınırlarına kadar ulaşarak münasebet kurmuşlar ve böylece İtil Bulgar etnos ve kültürünün
oluşumunda yer almışlardır. Zira Samara Nehri dirseği, güney ve batı Yayık yanında KumanKıpçaklara ait kurganlar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Bulgarlar ile akraba Kıpçaklar arasında
sıkı İlişkiler olduğu yazılı kaynaklarda da zikredilmektedir. Rus kroniklerinde Kıpçaklar ve
Bulgarların dillerinin ve kökenlerinin aynı olduğu ifade edilmiştir. Yine kaynaklarda İtil Bulgar
Hanlığı’nın merkezi topraklarında çok sayıda Kuman-Kıpçak boylarından bahsedilmektedir.
İtil Bulgar Hanlığı yalnızca Türk kökenli boylara dayanmamaktaydı. Türklerin yanı sıra
bölgede onlardan önce meskûn olan yerliler de bulunmaktaydı. İtil Bulgarlarının etno-kültür
konusuna değinen arkeolojik çalışmalarda erken dönem İtil Bulgarlarının çok unsurlu bir etnik
yapıda oldukları hususunda birçok araştırmacı hemfikirlerdir. A. H. Halikov’a göre İtil Bulgar
Hanlığı’nın esas nüfusunu Bulgar kökeninden olmayan Türkçe konuşan boylar
oluşturmaktaydı. Moğol istilası öncesi İtil Bulgar keramiklerini inceleyen T. A. Hlebnikova
Bulgarların kültüründe Türk, Fin ve Alano-Saltovo olmak üzere üç unsuru ön plana
çıkarmaktadır. Neticede Bulgarlar, Hun Türkleriyle Ogur Türklerinin karışıp birleşmesinden
meydana gelmiş yeni bir Türk topluluğu olarak Orta İtil bölgesinde yerleşmişler ve buraya
kendileriyle aynı dönemlerde veya daha evvel gelen diğer Türk boylarını da hâkimiyetleri altına
almışlar ve böylece bu Türk boyları yerli Fin-Ugor kabileleriyle de temasa geçerek belli bir
süreç dâhilinde Bulgar adıyla bir Hakanlık teşekkülü meydana getirmişlerdir.

6.2. İtil Bulgar Hanlığı’nın Kuruluşu
Bulgarların Güney-Doğu Avrupa’nın bozkırlarında başlattıkları ve X. yüzyıla kadar
devam eden göç dalgaları Orta İtil-Kama bölgesinin yerli nüfusu üzerinde Türk hâkimiyetinin
sağlanması sonucunu doğurmuştur. Bulgar Hakanlığı’nın kurulmasındaki başlangıç
aşamasından bahsederken iki önemli durumu göz önünde bulundurmak gerekir: 1) Hazar
saldırılarından kurtularak Orta İtil’e gelen Bulgarlar, eski devirlere dayanan uzun süreli
Hakanlık geleneğine sahiplerdi. 2) M. S. 1. Bin yılın ikinci yarısında Orta İtil’de etno-kültürel
ve etno-politik durum son derece karmaşıktı. Bu durum Bulgarların yükselmesinde önemli rol
oynamakla kalmamış, İtil kıyılarında yeni bir Hakanlığın şekillenmesinde kilit rol oynamıştır.
Belki de, Tın’ın sağ kıyısında yaşayan ve VII. yüzyılın sonunda Orta İtil’e göç eden Bulgar
boyları onlardan biraz daha erken buraya gelen ve etnik açıdan yakın olan Türk nüfusunca
çevrelenmiştir. Bu durum aynı dili yani Türkçe’yi konuşan Türk boylarının çabuk kaynaşması
sonucunu doğurmuştur.
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X. yüzyılın başlarında Bulgarların öncülüğünde şekillenmekte olan Hakanlık, İtil
Nehri’nin orta akımı kenarlarında ve onun kolları çevresinde çoktan beri yer alan birkaç halkın
ekonomik olarak gelişimi sonucunda büyümüştür. Bulgar Hakanlığı’nın şekillenmesinde en
önemli etken ekonomik faktörler olmuştur. Bu çerçevede VIII. yüzyılın sonundan itibaren
oluşmaya başlayan İtil üzerindeki Slav-Fin ve Baltık topraklarına giden ticaret yolunun büyük
önemi vardır. Ayrıca Bulgar boylarının zenginleşmesine ve dolayısı ile Hakanlık sisteminin
oluşmasına yardımcı olan Orta İtil’den geçen diğer bir ticaret yolu da doğudan başlayıp Hazar
Denizi ve İtil üzerinden Bulgar’a ulaşan yoldu. Bu yol VIII. yüzyıldan itibaren canlanmaya
başlamıştı. Bu hareketlilik neticesinde daha kuzeyde Baltık-İtil yolu da şekillenmeye
başlamıştır ki, bunda ana rolü kurulmakta olan İtil Bulgar Hanlığı oynamıştır. Bu ticari yollar
sayesinde İtil Bulgarları çok kısa bir süre içerisinde oldukça farklı bölgelerin arasındaki
ticaretin arabulucusu konumuna gelmişlerdir. Bu durum hiç kuşkusuz Bulgar yönetici
tabakasının oluşmasına ve Hakanlığın ihracatında önemli bir yer işgal eden çok sayıda
ekonomik iş dalının gelişmesine sebep olmuştur. Böylece Bulgar Hakanlığı’nın kuruluşundaki
ekonomik unsur Büyük İtil Yolu’nun canlı olması ile Harezm’e giden kervan yolu olmuştur.
Bunun neticesinde Bulgar boy aristokrasisi kısa sürede zenginleşirken, Tın çevresi, Azak yanı
ve Kuzey Kafkasya bölgelerinden akraba Türk nüfusu kitlesel olarak buraya akmıştır.
İtil Bulgar Hanlığı’nın kurucusu olarak Almuş Bin Şılki (İlteber Almuş, Yıltıvar
Almuş)’yi göstermek mümkündür. Zira ekonomik ve askeri gücünün artması ile birlikte Hazar
hakanlığının gücünün azalması, onlara vergi ödeyip çocuklarını rehin vermekle mükellef olan
İlteber Almuş’un Hazar hakanlığından bağımsızlığını kazanma isteğini arttırmıştır. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce kendi adına hutbe okutması onun Müslüman bir Bulgar
Hakanlığı oluşumuna giriştiğini açıkça göstermektedir. Onun bağımsız bir Hakanlık oluşumu
içerisine girdiğinin bir diğer delili ise kendi adına para bastırmış olmasıdır. Araştırmacılar
tarafından 902-908 yıllarında bastırıldığı tahmin edilen bu paranın üzerinde Küfi yazıyla Halife
el-Muktafi (H. 289-295, M. 902-908), Samani Emiri İsmail Bin Ahmed (h. 279-295, m. 892907) ve Bulgar Hükümdarı Almuş’un Müslüman olduktan sonra almış olduğu Cafer Bin
Abdullah adı yazmaktadır. Paranın üzerinde her ne kadar basım tarihi yazmasa da,
araştırmacılar Bulgar hükümdarının henüz İbn-i Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce
Müslüman bir idareci olarak para bastırmış olduğunu düşünmektedirler.
921-922 yıllarında Bulgarlar ile Abbasi Halifeliği arasında karşılıklı olarak elçiler gidip
gelmişlerdir. Bunun sonucunda İslâm âleminin en kuzeyinde yeni Müslüman Hakanlığı olarak
İtil Bulgar Hanlığı resmen tanınmıştır. Ancak yinede belirli bir zamana kadar Hakanlık
görünüşte Hazar hakanlığına bağlı kalmıştır. Sonuç olarak Bulgar İlteberi Almuş bir yandan
Hazar hakanlığının vassalı durumundayken diğer taraftan da bağımsız bir Hakanlık kurmak için
İslâmiyet’in resmi olarak kabulünden önce faaliyetlere başlamıştır. Bunun delili de kendi adına
para bastırması daha sonra önlem olarak Hazarlara karşı kale inşası ve İslâm âleminin açık
desteğini kazanmak için resmi olarak İslâmiyeti kabulünü gösterebiliriz.
X. yüzyıl başlarında İtil Bulgar ülkesinde Almuş’un yanısıra kendi gönüllü kuvvetleri
olan birkaç bağımsız bey bulunmaktaydı. Ancak belli durumlarda tek bir hükümdarın yani
Almuş’un hâkimiyetini tanıyorlardı. 965-968 yıllarında Kiev knezi Svyatoslav’ın Hazarları
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yenmesi Bulgar Hakanlığı’nın yöneticisi olan Mümin Bin Hasan’ın güçlenmesine sebep
olmuştur. O sıkı bir merkezileştirme politikası uygulamıştır ki 970 yılında Billa, Boksu ve
Hasan adlı önderlerinin liderliğinde Macaristan’a göç eden Bulgarın bu merkezileştirme
siyasetinden dolayı göç ettikleri düşünülmektedir. Bu merkezileştirme politikası sonucunda
Bulgar Emiri Mümin Bin Hasan Suvar’ı bağımlı kılmış ve sadece Bulgar’da para basmaya
başlamıştır (976-980/981 yılları). Para basılması yetkisinin yalnızca Bulgar’a ait olması
toprakların birleştirilmiş olduğunu ve Bulgar Hakanlığı’nın kurulduğunu göstermektedir.
Bundan sonra Suvar herhalde birleşik Hakanlığın bir nevi idari yerel birimi (vilayeti) konumuna
gelmiştir.
Yeni kuralan ve değişik boylardan ve topluluklardan meydana gelen bu Hakanlık bu
sırada oldukça fazla güçlenen Kiev Rusya’sına karşı koyabilmiştir. Bunun sonucunda İtil
Bulgar Hanlığı Kiev Knezi Vladimir ile 985 yılında barış antlaşması imzalayarak otoritesini
pekiştirmiştir. Böylece Ruslar tarafından resmen tanınmıştır. Ayrıca Ruslarla antlaşma
imzalanması İtil Bulgar Hanlığı’nın artık tamamen bağımsız bir Hakanlık konumunda
olduğunu kanıtlamaktadır. Bundan sonra X. yüzyılın sonlarında Bulgarlar Sura Nehri
çevresindeki Burtasları hâkimiyetleri altına almışlar ve Doğu Avrupa’nın önemli bir
Hakanlığı’nı meydana getirmişlerdir. Bu sıralarda İslâm tüm İtil Bulgar topraklarında kabul
edilmiştir.

6.3. İtil Bulgar Hanlığı’nın Coğrafi Konumu, Sınırları ve Komşuları
İtil Bulgar Hanlığı’nın toprakları İtil ve Kama nehirlerinin kolları üzerinde geniş bir
alana yayılmıştır. İtil Bulgarlarının yayıldıkları ana toprakları batıda Svyaga; kuzeyde Kama
(sonraları Meşa ve Kazanka nehirleri); doğuda, Bulgarlar zaman zaman Beloy ve hatta Yayık
nehirlerine kadar ulaşmış olsalar da, Şeşma ve İk nehirleri; güneyde de Jigulevsk dağları
arasında kalan bölgedeydi. Hakanlığın kesin sınırlarını tayin etmek mümkün değildir. Zaten,
İtil Bulgar Hanlığı’nın hâkim olduğu topraklar savaşlarda gösterdikleri başarılara göre zamanla
değişikliğe uğramıştır.
Orta Çağ Arap ve İranlı coğrafyacılar Bulgar ülkesini yedinci iklimde göstermişlerdir.
Biruni Kitab at-Tafhim adlı eserine göre yedinci iklimi kapsayan bölge Başhart (Başkurt)
dağlarından, Peçeneklerin sınırlarından, Suvar ve Bulgar şehirlerinden, aynı zamanda Ruslarla,
Slavyanlarla, Bulgarlarla meskûn topraklardan geçmekte ve denizi aşmaktadır. Bu iklimin biraz
uzağında (İtil Bulgarlarının kuzey komşuları) İsu, Varang, Yura ve benzer halklar
yaşamaktadır. Aynı coğrafya yazarları İtil Bulgar Hanlığı’ni Müslümanların en kuzeydeki
ülkesi olarak tanıtmışlardır. Arap coğrafya literatüründe İtil Bulgarlarının topraklarına dâir ilk
bilgileri İbn Rüsteh vermektedir. Onun verdiği bilgiler İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluş
aşamasını yansıtması bakımından önemlidir. İbn Rüsteh 903-913 yılları arasında yazdığı Kitab
el-a’lâk el-nefise adlı eserinde şöyle demektedir: “Bulgar toprakları Burtaslarla sınırdaştır.
Bulgarlar Hazar Denizine dökülen, İtil olarak adlandırılan ve Hazarlarla Slavyanlar
arasında akan nehrin kenarında otururlar”.
İtil Bulgarları X. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Hazarların Svyatoslav’ın indirdiği
darbeden sonra bir daha toparlanamamaları ile birlikte sınırlarını genişletmişlerdir. Bunda
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İslâmiyet’in kabulüyle birlikte Hakanlığın olgunlaşmasının ve üretim-ticaret faaliyetlerinin
gelişmesine paralel olarak askeri başarıların artmasının önemli bir etkisi olduğunu da belirtmek
gerekir. XI. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar olan devirde Bulgarlar Velikiy Ustyuk’tan
Saratov’un güneyine kadar, Murom’dan Ufa hududuna kadar uzanan pek geniş bir ülkede
faaliyet göstermişlerdir. XI-XII. yüzyıllarda İtil Bulgar Hanlığı’nın sınırları güney-doğuya
doğru önemli ölçüde genişlemiştir. Bu dönemde İtil Bulgar Hanlığı’nın sınırları Beloy
Nehri’nin aşağı akımları ve Yayık Nehri’nin orta akımlarına kadar ulaşmıştır. Kaynakların
ifadesine göre bu bölgenin biraz batısında Başkurtlar oturmaktaydı.
Yazılı kaynaklardan anlaşılacağı üzere Başkurt boyları İtil ve Yayık yanında İtil Bulgar
Hanlığı’nın politik hâkimiyetini kabul etmişler ve hatta zaman zaman bu Hakanlıke vergi
ödemişlerdir. Sonuç olarak İtil Bulgarları Başkurtları hâkimiyetlerine alarak Beloy ve Yayık
nehirleri ile Ural dağlarının güneyine kadar güney-doğu sınırlarını genişletmişlerdir.
İstahri, İtil Bulgar topraklarının Oğuz topraklarıyla sınırdaş olduğunu belirtmektedir.
Hudûd el-Âlem de aynı şekilde Oğuz ülkesinin İtil Bulgar topraklarının güney-doğu
sınırlarında olduğu anlatılmaktadır. İtil Bulgarlarının batı sınırlarında Rus kaynakları, Rusların
doğu sınırlarında Fin-Ugor kabileleri olduğunu belirtmektedirler.
Kısacası bu Hakanlığın sınırlarını ve komşularını şu şekilde söylemek mümkündür:
İtil’in orta akımı ve Kama’nın aşağı kesimlerine yerleşen İtil Bulgar Hanlığı’nın batısında FinUgor kabileleri ve Slavlar, doğusunda Başkurtlar (İtil Bulgarlarına tabiler), güney-doğusunda
Oğuzlar, Oğuzların batısında ve İtil Bulgarlarının güneyinde Peçenekler ve Kıpçaklar, daha
güney-batılarına doğru Burtaslar (İtil Bulgarlarına tabiler), kuzeylerinde ise Visu halkı, Aru
kabilesi ve Yuralar yaşamışlardır.

6.4. İtil Bulgarlarının İslâmiyet’i Kabul Etmelerinin Sebepleri
İtil Bulgar Hanlığı, orta çağ’ın birçok Hakanlığıyle sıkı ekonomik, siyasi ve kültürel
İlişkiler tesis etmiştir. Dış ilişkilerde önemli rolü özellikle ticaret oynamıştır. İtil Bulgarları
arasında İslâmlaşma süreci VIII-X. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. İslâmiyet’in
yayılmasında, VII. yüzyılın sonlarında doğu ülkeleriyle düzenli ticari-ekonomik temaslar
kurulması ve İtil-Baltık ticari yolunun canlanmasıyla münesebetin sürekli bir mahiyet
kazanması etkili olmuştur.
VIII. yüzyıl başı itibariyle Araplar düzenli olarak Hazar hakanlığına saldırmışlar, Arap
komutan Mervan’ın 737 yılındaki seferi ve sonrasındaki olaylar Hazar Kağanını Müslüman din
adamlarını kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Hazar Kağanı, kısa bir süre sonra düşmanının
dinini reddetmiş, ancak İslâmiyet’in Hazar hakanlığı sakinleri arasında yayılmasına
müdahalede bulunmamıştır. En azından VIII. yüzyıl başı itibariyle İslâm dini Hazar hakanlığı
topraklarına girmiştir. Üstelik Hazar topraklarına çok sayıda Türkistanlı Müslüman misyonertüccarlar da gelmişlerdir. İşte bu Müslüman tüccarların İslâmiyet’i Hazar hakanlığı
hâkimiyetindeki Bulgar nüfusu arasında yaydıklarına şüphe yoktur. Nitekim X. yüzyıl İslâm
yazarları Hazar hakanlığının merkezi olan İtil şehrinde 10 binden fazla Müslümanın yaşadığını
ve burada 30 adet mescit bulunduğunu söylemektedirler. Arap âlemi ve Türkistan’ın İtil
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Bulgarları için özel bir önemi vardı. Zira İslâmiyet buralardan yayılıyordu. Bu arada İslâmiyet’e
daha önce giren Harezmli Türklerin de Bulgarların Müslümanlaşmasına katkıda bulunduklarını
belirtmek gerekir. İslâmiyet’in Bulgarlar arasında yayılmasının sebebini yalnızca ticaretle
açıklamak doğru değildir. İslâm’ın kabulünün en önemli etkeni doğrudan onun kendisi, yani
içerdiği mükemmel esaslardır. Bu mükemmel esasların muhataplarına ulaştırılmasında
kullanılan başlıca yöntem ve vasıtalarsa şunlardır: Ticaret, tasavvuf, toplum önderlerinin kabul
ve teşvikleri, eski Türk inancının İslamiyet ile büyük benzerlik göstermesi, yerli dil ve mahalli
unsurların kullanılmasının yanında ayrıca evlilik ve evlat edinme gibi diğer vasıtalardır. Yine
Türkistan kaynaklı olarak Müslüman tüccarlar aracılığıyla İslâmiyet’e girdikleri
unutulmamalıdır. IX. yüzyılın ilk yarısından itibaren Bulgarlar arasında İslâmiyet’in kitlesel bir
şekilde yayılmış olduğunu arkeolojik malzemeler de desteklemektedir. Mesela Madeni paralara
göre İtil Bulgarları X. yüzyılın başlarında artık büyük oranda Müslümandılar ve bundan dolayı
Halife ile Samani Emiri’nin adına Kur’an harfleriyle para bastırıyorlardı.
Bulgar boyunda en azından şu andaki bilgiler ışığında İslâmiyet’i kabul eden ilk
yöneticinin Almuş olduğunu söylemek mümkündür. Onun ne zaman ve ne şekilde Müslüman
olduğu bilinmiyor. İlteber Almuş devrinde güneydeki Hazarların boyunduruğundan kurtulmak
için Türkistanlı tüccarların da tesirleriyle İslâm âleminin desteğini sağlamak amacıyla
mücadeleye girişildiği açıktır. Burada şu soru akla gelebilir: Neden Hristiyanlık ve Musevilik
gibi diğer evrensel dinler değil de İslâmiyet tercih edilmiştir? Hristiyanlık bu dini kabul eden
Hakanlık ve halklarla temas sağlanması yönünde yetersizdi. Eski Ruslar henüz
Hristiyanlaşmamıştı. Bulgarların Museviliği benimsemeleri daha büyük olasılıktı. Çünkü VIII.
yüzyıl sonu – IX. yüzyıl başında Hazar Kağanı Obeday devrinde bu din Hakanlık dini olarak
kabul edildi. Ne var ki, Bulgarların bütün tarihi ve kültürü Musevi olmayan Türkistan ve Arap
doğusuyla bağlantılıydı. İtil Bulgarları Hazar hakanlığının Knez Svyatoslav tarafından bozguna
uğratıldığı 965 yılına varıncaya kadar Kağanlığın hâkimiyeti altındaydılar ve ona vergi
ödüyorlardı. Museviliğin kabulü sadece ısrarlı bir şekilde bağımsız olmak isteyen Bulgar
Hakanlığı’nın vassallık durumunu kuvvetlendirirdi. Böyle utanç verici vassallık altında
yaşamaktan kurtulmak için İlteber Almuş tahkimat amacıyla şehir-kale inşası ve Hakanlık
otoritesini yükseltmek için Abbasi Halifesi Muktedir’e müracaat etti. Kısacası İslâmiyetin
tercih edilmesinde o zaman oluşan politik şartlar etkili olmuştur. Ayrıca bu tercihte, İtil
Bulgarlarının sahip oldukları Gök-Tanrı dininin İslâmiyet’le örtüşen yanlarının oldukça fazla
olması Bulgarların İslâmiyet’i kabulünü ve intibakını kolaylaştıran bir unsur olmuştur.

6.5. Abbasi Halifeliği ile Siyasi İlişki Kurulması ve İslâmiyet’in Resmi
Olarak Kabulü
Yukarıda saydığımız tüm bu sebepler çerçevesinde Bulgar İlteberi Almuş Abbasi
Halifeliği ile münasebet tesis etmeye karar verir. Bu amaçla Bağdat’a elçi yollar. 921 yılında
Bulgar hükümdarı Almuş Şılki Yıltıvar’ın elçisi Abdullah Bin Baştu el-Hazeri Bağdat’a
ulaşır. Abdullah Bin Baştu el-Hazeri Müslüman bir Hazarlı göçmen idi ve Hazar hakanlığının
Musevi yönetimini yıkarak Müslüman bir ülkeye çevirme gayreti içerisinde olan bir cemaatin
üyesiydi. Bu amaca Bulgarların İslâmiyet’i kabulü destek verebilirdi. Hiç kuşkusuz Halife
yönetimine Kağanlığın iç durumu hakkında sağlıklı bilgileri de o verebilirdi. O, Almuş’un
Halife Muktedir’e, onun veziri Hamid İbn-i el-Abbas’a ve saray görevlisi Nazir el-Harami’ye
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ayrı ayrı olarak yazmış olduğu mektupları getirmişti. İlteber Almuş Halife’ye yazdığı
mektubunda İslâmiyet’in kurallarını öğretecek, Halife adına hutbe okutsun diye minberiyle
mescit inşa edecek âlimler ve ülkesini düşmanlarından koruyacak tahkimatlar yapımı için para
istiyordu. Elçinin Halife ile görüşmesi için kabul alması hiç de kolay değildi. Bu konuda elçiye
daha önce Bulgar İlteberi’nin hizmetinde bulunmuş olan ve Türkistan Türklerinden olan Tekin
adlı birisi yardımcı oldu. Tekin Halifenin gulamlarındandı ve sarayda oldukça ayrıcalıklı bir
konuma sahipti. O, Halifeye en yakın kişi olan Nazir el-Harami’yi İtil Bulgarlarının işleriyle
ilgilenmesi için ikna etmeye çabalamıştır. Bu arada Bağdat sarayında Barış Saklabi adlı İtil
Bulgar kökenli olduğu anlaşılan bir gulam daha bulunuyordu. O da bu konuda Tekin ile birlikte
çalışmıştır. Sonuçta Nazir hükümdarın mektubunu iletti ve elçilik Halife tarafından kabul
edildi. Böylece Bulgar ülkesine bir elçilik heyeti gönderilmesi kararlaştırıldı. Almuş’un istediği
para ise Halifelik hazinesini iflasa uğrattıktan sonra mallarına el konulan vezir Ali İbn’ül
Fırat’ın Türkistan’da Harezm bölgesinde bulunan Artahuşmisen yurtluklarından temin
edilecekti. Halife’nin İtil Bulgarları meselesini ele almasında hiç kuşkusuz Samanilerin de
desteği olmuştur. Elçiliğin donatımı Halifeliğin girişimiyle sağlanmışsa da, gerçekte o yalnızca
Samanilerin desteği sayesinde gönderiliyordu. Samaniler genel olarak İtil Müslümanlarına
dayanarak Bulgarların Hazarlara karşı muhalefetini destekleyerek Hazar Kağanının
hâkimiyetini büyük ölçüde sınırlandırmak düşüncesindeydiler.
Elçilik heyetinin önemli bir misyonu daha vardı: İtil Bulgarlarının komşuları olan
Oğuzların ordu komutanı olan Etrak’ın kendi ülkesinde oldukça nüfûzlu olduğunu Bulgar
elçisi ve Türk hizmetlilerden öğrenmişlerdi. Üstelik Etrak, İlteber Almuş’un damadıydı ve
İslâm’ı kabul etmeye meyilliydi. Onu takiben tüm Oğuzlar İslâmiyet’i kabul edebilirdi. Eğer
Oğuzlar Müslüman olup İtil Bulgarlarıyla birleşirlerse düşmanları Hazarlarla mücadelede
Musevi yöneticiler baştan indirilip Hazar hakanlığında Müslümanlar hâkim olabilirdi. Bütün
bunlar Halifelik sarayında Bulgar İlteberi’nin taleplerini müzakere etmek için toplananlar
tarafından halifeye aktarılmıştır. Yine o dönemde bir tehlike olarak ortaya çıkan Şii
yayılmacılığı vardı. Halifelik yönetimi eğer İtil Bulgarları ve Oğuzları Müslümanlaştırıp
böylece Hazar hakanlığında Musevi yönetimini devirip Müslümanları hâkim kılabilirse o
zaman Hazar Denizi’nin güneyinden başlayarak İran’a kadar uzanan Şii tehlikesini de bertaraf
edebilirlerdi.
Bu düşünceler ile Nezir el-Harami’nin vekili Sevsen el-Rassi, Tegin el-Türki, Baris
el-Saklabi ve sekreter İbn Fadlan’ın bulunduğu elçilik heyeti 21 Haziran 921’de Bağdat’tan
hareket etti. Elçilik heyeti İran, Horasan, Maveraünnehir, Harezm, Cürcaniye, Oğuz ülkesi,
Peçenek toprakları ve Başkurt bölgesi üzerinden uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra İtil
Bulgar ülkesine geldiler. Elçilik heyetini Bulgar İlteberi Almuş’un idaresi altındaki dört boyun
beyleri, kardeşleri ve çocukları karşıladı. 12 Mayıs 922 Pazar günü Bulgar İlteberi bizzat onları
karşıladı. Bundan sonra törenle Halife’nin mektubu okunarak Bulgar İlteberi Almuş ve
hatununa hilat giydirildi. Böylece Halifeliğin de onayıyla İtil Bulgar Hanlığı ilk MüslümanTürk Hakanlığı hâline geldi.
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6.6. İslâmiyet’in Resmi Olarak Kabulünün Sonuçları
922 yılında İslâmiyet’in resmi olarak kabulü İtil Bulgarlarının büyük bir bölümünün
kültürel hayatında oldukça önemli bir hadise olmuştur. İtil Bulgarları İslâmiyet’in kabulüyle
birlikte Arap yazısıyla ve kendi dönemine göre oldukça zengin olan Müslüman kültürü ile
tanışmışlardır. Gerçi Bulgar İlteberi’ne vaat edilen para getirilememiş ve Halifeliğin Oğuzları
Müslümanlaştırarak Bulgarlarla birleştirme girişimi bir süreliğine de olsa başarıya ulaşmamış
olsa da İtil Bulgar ülkesi artık İslâm âleminin bir parçası ve en kuzeyindeki temsilcisi olmuş ve
İslâmiyet resmi Hakanlık dini olarak kurumsallaşmıştır. Ayrıca Baltık Denizi ile Orta Doğu ve
Türkistan hattındaki ticaret yollarını kontrolü altına alma muvaffakiyetini göstererek İslâm
âlemiyle İlişkilerini daha fazla geliştirmiştir.
İslâm’ın kabulü eğitim, kültür, bilim ve bir bütün olarak toplumun hızlı bir şekilde
gelişmesinin adeta itici gücü olmuştu. İtil ve Kama kenarlarında şehirler oluşmaya ve
büyümeye başlamıştır. X. yüzyılda runik yazının yerini bilim ve din dili olan Arap yazısı
almıştır. Mektepler ve medreseler açılmıştır. İslâmiyet’in resmi olarak kabulü Yakın Doğu ve
Türkistan ile sıkı İlişkiler tesis edilmesine yardımcı olmuştur. Türkistan’ın Müslüman
merkezleriyle ticari ilişkiler ve aynı şekilde aktif misyoner faaliyetleri aracılığıyla İslâmiyet İtil
Bulgarları arasında sanki kendiliğinden kök salmıştır. İtil Bulgar ülkesinde İslâmiyet’in
kökleşmesi tamamıyla barışçı bir şekilde olmuştur. Ne var ki, Hakanlık teşkilatının
güçlenmesiyle zorlayıcı önlemler de artmıştır. Bu süreçte Bulgar toplumunun üst tabakası
önemli rol oynamıştır. Onlar İslâmiyet’i yaymak çabası içerisinde olmuşladır. Nitekim
Abdullah Bin Cafer olarak adlandırılan Bulgar İlteberi mutlak bir otoriteyle ülkede İslâmiyet’in
yerleşmesi için çabalamış ve şöyle demiştir: “Allah, beni İslâmiyet’e ve Halife’nin Hakanlığıne
mensubiyetle takviye etti. Ben, Halife’nin hizmetkârıyım. Bu millet, hükümdarlığı bana tevcih
etti. Kim sözümü tutmazsa onun karşısına kılıçla çıkarım”.
İslâmiyet X-XI. yüzyıllarda İtil Bulgar topraklarında tamamen yayılarak Bulgar halkını
birleştiren bir güç olmuştur. Bu döneme ait İtil Bulgar arkeolojik kalıntıları arasında domuz
kemiği bulunmamış ve ayrıca mezarların hepsi Müslüman kurallarına göre defnedilmiştir.
Bilindiği üzere orta çağ’da dini aidiyetliğin etnik kimliğin yerini aldığı sıkça görülen bir
hadisedir. İtil Bulgar Hanlığı Müslümanlaşmış bir ülke olarak kuzey-doğu Avrupa’nın diğer
bölgelerinden çok erken ayrılmıştı. Etrafı farklı inançlara mensup olanlarla çevriliydi. Bundan
dolayı İtil Bulgarları arasında Müslümanlığa geçen bütün insanların aynı zamanda onun
nüfusunun esas temsilcileri olduğunu düşünmek yerinde olur.
X. yüzyıl Arap coğrafyacılarından İbn Havkal’ın ifadesine göre, İtil’de otuz cami
vardır. XIII. yüzyılın ortalarına doğru Moğolistan’a giderken İtil havzasından geçen G.
Rubruquis (Rubruk), Bulgarlar hakkında şöyle demiştir “Muhammed’in dinini buraya
hangi şeytanın getirdiğine şaşıyorum”. G. Rubruquis, İtil havzasının tarihini bilmiyordu;
yoksa böyle bir soru sormazdı. İtil havzasının –özellikle Bulgar ve İtil (sonraları Saksin) gibi
büyük merkezlerin- İslâmlaşması, bu bölgeye kitle hâlinde gelen ve hatta bu alana yerleşen tacir
ve esnafın eseridir. Bu sebeple, İtil havzasının İslâmlaşması, yalnız Halife Muktedir’in 921922’de Bulgar Emiri’ne gönderdiği resmi elçilik kuruluna atıf olunamaz.

169

XI. yüzyılda artık İtil Bulgarlarının tamamen İslâmlaştığı yazılı kaynaklardan da
bellidir. XI. yüzyıl yazarı Gerdizi, İbn Rüsteh Bulgar hükümdarının ve halkının Müslümanlık
davasında bulunduklarını ülkelerinde mescid, mektep, müezzinler ve imamların bulunduğunu
belirterek mezarlarının Müslüman mezarlığına elbiselerinin de Müslüman elbiselerine
benzediğini vurgulamıştır. Gerdizi’de tamamen Müslümanlaşmış olduklarını belirttiği İtil
Bulgarları arasında coğrafi konumlarından dolayı gecelerin çok kısa olması ve sabah namazını
kaçırma korkusu ile bir ay geceleri uyumayan insanlara rastlanılmıştır ki, bu da İslâmiyet’i ne
derece kuvvetli bir imanla kabul ettiklerini gösterir.
İtil Bulgarları İslâmiyet’in yalnızca kendi aralarında değil aynı zamanda komşuları
arasında da yayılması için çabalamışlardır. Müslüman Bulgarların henüz X. yüzyılın başlarında
komşu kabilelerin üzerine cihad amacıyla sefer düzenlediklerini bilmekteyiz. XI. yüzyıl yazarı
el-Marvazi (Mervezi) İtil Bulgarlarının cihatlarıyla alakalı olarak şöyle yazmaktaydı:
“(Bulgarlar) Müslümanlar, kâfir Türklerle onlar üzerine seferler yaparak savaşıyorlar,
çünkü onların etraflarında kâfirler vardır”.
İtil Bulgarlarının arasında İslamiyeti kabul etmelerinden sonra sûfilik geleneğinin bu
topraklarda ve Türkistan’da yerleşmesini sağlayan kişi hüç şüphesiz ki Hoca Ahmet Yesevi
(1083-1166)’dir. Rivayetlere göre Hoca Ahmet Yesevi’nin 99. 000 müridi vardı ve bunlar dört
bir tarafa dağılarak onun irşad ve hikmetlerini yayıyorlardı. Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet
adlı eseri Türk dünyasının her tarafında olduğu gibi Türkistan ile süregelen sıkı ticari ve kültürel
İlişkiler çerçevesinde İtil Bulgar ülkesinde de meşhur olmuştu. Ahmet Yesevi ve onun takipçisi
Süleyman Bakırgani’nin (Süleyman Hâkim Ata) el yazması hikmetlerinin (Bakırgan Kitabı)
listesi Türkistan’da olduğu gibi İtil Bulgarları ve Tatar halkı arasında geniş bir şekilde
yayılmıştır.

6.7. İtil Bulgar Hanlığı’nın Siyasi İlişkileri
6.7.1. İtil Bulgar Hanlığı-Hazar Hakanlığı İlişkileri
İtil Bulgarlarının erken dönem siyasi tarihinde güney komşuları olan Hazar hakanlığı
önemli bir rol oynamıştır. İbn Fadlan’ın belirttiğine göre İtil Bulgar Hanlığı Hazar hakanlığının
himayesi altında bulunmaktaydı. Onun İtil Bulgarlarına elçiliğinin asıl sebebi de Müslümanlığı
yaymak dışında para yardımıyla bir kale inşa etmekti. Bulgar İlteberi’nin sözlerinden
anlaşıldığı kadarıyla bu kale Bulgar ülkesini Musevilerin köleliğinden kurtaracaktı. A. P.
Kovalevskiy’in ifadesine göre Hazar hakanlığı’nda, Musevilik esası Gök-Tanrı dininden olan
nüfus yığınlarından farklı olarak Hazarların yönetici kesimi tarafından benimsenmişti.
İtil Bulgarlarının Hazar hakanlığının hâkimiyetinden çıkmaları adına atmış oldukları ilk
ve en önemli adım İslâmiyet’in resmi olarak kabulü ve Halifeliğin kuzey temsilcisi olmasıyla
başlamıştır. İtil Bulgarlarının İslâmiyet’in kabulünden sonra Hazarlara bağımlılığı ancak
şekilden ibaret kalmıştır. Melik Yosif zamanında Kağanlığın sınırları süratli bir şekilde
küçülmeye başlamıştı. İtil’in doğu taraflarında Oğuzlar bağımsızlıklarını ilan etmiş; kuzeyde
ise İtil Bulgarları 922 yılına kadar resmi olarak İslâmiyet’i kabul etmelerine kadar güçlü olmuş,
İslâmiyet’in resmi olarak kabul edilmesinden sonra İtil Bulgar Hanlığı Hazar hakanlığının
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kontrolünden çıkmış ve birçok sorunu kendi başına halletme gücüne kavuşmuştur. İtil Bulgar
Hanlığı ekonomik olarak ise Hazarlara hiçbir zman tabi olmamıştır.
İtil Bulgarları Hazar hakanlığının boyunduruğundan kurtulmak için askeri tahkimler ve
kaleler yaptırmışlardır. Aynı zamanda Hazar tüccarlarına Bulgar topraklarında gümrük vergisi
ödemeden ticaret yapmalarını yasaklanmıştır. Bir süre sonra da Hazarlara ödenen geleneksel
vergiyi ödememeye başlayarak tamamen bağımsız hale gelmişlerdir. İtil Bulgarlarının
Hazarların kontrolünden çıkarak tamamen bağımsız olmaları Kiev Knezi Svyatoslav
İgoreviç’in (942-972) 965 yılında Hazarlara yaptığı seferle ilişkilendirilmektedir.
965’den sonra Hazar hakanlığı hâkim bir Hakanlık olarak varlığını kaybetmiştir.
Svyatoslav’ın Hazar hakanlığına indirmiş olduğu bu darbede ona İtil Bulgarlarının yardımcı
olma ihtimalleri yüksektir. Muhtemelen dağılan Hazar idaresi yüzünden bir kısım Hazar nüfusu
da İtil Bulgar ülkesine iltica etmiştir. Svyatoslav’ın 965 yılında Hazar hakanlığı’na indirmiş
olduğu darbe Ruslar açısından da vassallıktan kurtulmak ve doğuya giden ticaret yolunu
temizlemek anlamına gelmiştir. İtil Bulgarlarının Hazar hakanlığının hâkimiyetinden
çıkmasının tam tarihiyle ilgili olarak şu ana kadar bilinen hiçbir kaynakta bilgi mevcut değildir.
Elbette İtil Bulgarlarının Hazar boyunduruğundan kurtulmasının ilk adımı İslâmiyet’in
kabulüydü. Anlaşılan tamamen bağımsızlık Svyatoslav’ın Hazar hakanlığı’na 965 yılında
indirmiş olduğu darbeden sonra gelmiştir. Burtaslar da bu andan itibaren Bulgarların idaresine
girmişlerdir. Ayrıca İtil Bulgar Hanlığı’nın Hazar vassallığından çıkmasının asıl belirleyici
noktalarından biri de idarecilerin yakındaki ve uzaktaki komşularıyla diplomatik ilişkiler
kurabilme ve anlaşmalar yapabilme kabiliyetiydi.
Netice itibarı ile bu yeni Hakanlığın Hazar hakanlığının mirasını devraldığını ve Hazar
hakanlığının devamı niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür.

6.7.2. İtil Bulgar -Kiev Rus Knezliği İlişkileri
İtil Bulgar Hanlığı ile Ruslar ve eski Rus knezlikleri arasındaki dış siyasi İlişkilere dair
Rus kroniklerinde oldukça fazla kayıt bulunmaktadır. Rus kroniklerine göre her iki halk
arasındaki dostane ilişkiler genellikle dış ticaret alanında çakışan çıkarlar yüzünden sıklıkla
bozulmuştur. IX-X. yüzyıllarda Doğu Avrupa’da hemen hemen aynı dönemde eski Rus ve İtil
Bulgar Hakanlıkleri biçimlenmeye başlamıştır. Onların kuruluş aşamaları benzer doğal ve
coğrafi şartlarda geçmiştir. Her iki Hakanlıkte kültür ve dil açısından yakın olan halklar
tarafından çevrelenmişti. Ruslar ve Bulgarların kuzeyinde Fin dilli halklar yaşamaktaydı.
Güney de ise genellikle konar-göçer Türk boyları mevcuttu. Her iki Hakanlık de doğunun,
Hazar ve Bizans Hakanlıklerinin ekonomik, politik ve kültürel etkisini benzer şekilde
hissediyorlardı. Tüm bu şartlar İtil Bulgarları ile Rusların İlişkilerine damgasını vurmuştur. Bu
şartlar ayrıca da gerek Rusların gerekse de İtil Bulgarlarının ekonomik, kültürel ve belli
derecede de politik düzenlerinin gelişimine de etki etmiştir.
VIII. yüzyılın sonlarından itibaren İtil üzerinde oluşmaya başlayan Slavyan-Fin ve
Baltık yanı topraklarına giden ticaret yolu ile IX. yüzyıldan itibaren canlanmaya başlayan Arap
doğusundan gelerek Hazar Denizi ve İtil üzerinden Bulgar’a ulaşan ticari yoldan pay kapma
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mücadelesi İtil Bulgar-Rus İlişkilerine tesir etmiştir. Bu yolların işlevselliği bize IX. yüzyılın
ortalarından itibaren İtil Bulgarları ile Ruslar arasında ticari, kültürel ve siyasi İlişkilerin
başladığını tespit etme imkânını tanımaktadır. Bu yollar üzerinde devam eden ticarete VaryagRuslar müdâhil olmuşlar ve Doğu Slavları ile temasa girmişlerdir. Doğu Slavları şehirler
oluşturmaya başlayarak buralarda üretim yapıp ekonomik faaliyetlerini arttırmışlardır. Doğu
Slavları ayrı ve birbirlerine düşman olarak yaşıyorlardı. Güçlü ve asker komşularına karşı
koyamıyorlar ve bu yüzden onlara vergi ödüyorlardı. IX. yüzyılda Doğu Slavlarından Polyan,
Radimiç, Severyan ve Vyatiç kabilelerinin Hazarlara tabi oldukları ve vergi (kürk) ödedikleri
bilinmektedir.
İtil Bulgar boyları Orta İtil’e akın ettikleri sıralarda Ruslar da Hakanlık oluşumu
içerisindeydiler. Rus Hakanlığı’nın ortaya çıkış tarihi olarak Doğu Slavlarının, Novgorod’tan
başlayarak, başlarına kendilerini idare etmek için Varyagları (Normanlar) yani Rurik ve
onun iki kardeşini önder olarak çağırdıkları 862 yılı kabul edilmektedir. Aynı dönemlerde Rus
Hakanlığı’nın yarı efsanevi kurucusu Rurik’in 879 yılında ölümünden sonra yerine geçen
akrabası Oleg (879-912) Novgorod’tan çıkarak Kiev’i almıştı. Böylece Kiev Rus Hakanlığı
oluşmaya başlamıştı. Onun esas amacı Slav boylarını idaresi altında toplamaktı. Oleg’in 912’de
ölümünden sonra Knez olan Rurik’in oğlu İgor’un (912-945) Hazar Denizi’nin güney
sahillerine 913-914 yıllarında ve 943-944’te de Hazar hakanlığının hâkim olduğu sahaya
seferler yaptığı bilinmektedir. Onun fazla vergilerinden bunalan Slav kabilelerinden
Drevlyanlar isyan ederek İgor’u öldürünce yerine oğlu Svyatoslav küçük yaşta olduğu için
karısı Olga (945-957) geçmişti. Svyatoslav (957-973) bütün Slav kabilelerini hâkimiyeti altına
almak arzusundaydı. Onun bu düşüncesi Vareg-Rus başbuğlarının Türklerle karşı karşıya
gelmesine sebep olacaktı. O, öncelikle Hazarların hâkimiyeti altında olan Vyatiçler üzerine 964
yılında bir sefer düzenledi. 965 yılında Rus Knezi Svyatoslav Hazarların İtil Nehri’ndeki
hâkimiyetlerine son verdi ve onları itaat altına aldı. Bu durum İtil Bulgarlarının Hazar
hâkimiyetinden çıkmasına yol açtı. 967-968 yıllarında İtil Bulgarları ile Kiev Rus Knezliği
arasında ilk barış anlaşması imzalanmıştır.
Kiev Rus Knezi Vladimir kardeşi Yaropolk’a 980 yılında üstünlük sağlayıp Kiev tahtına
oturur oturmaz ülkesinde pagan dininin kültleri üzerine birtakım reformları uygulamaya
sokmuştu. Knez; gümüş kafalı ve altın kulaklı Peruna, Horsa, Dajd-boga, Striboga,
Semargla ve Mokoşi adını verdikleri altı adet ağaçtan putları Kiev’in yüksek tepesinin üzerine
yerleştirilmesini emretti. Bu putlar farklı Slav-Rus kabilelerinin ilahları olmalıydılar. Vladimir
bu reformla başta Peruna kültü olmak üzere pagan kült inancını devlet dini hâline dönüştürme
çabası içindeydi. Bununla çok sayıdaki yerel putların yerine tek bir resmi pagan panteonunu
hâkim kılmak ve Peruna’nın şahsında üst bir ilahi hiyerarşi sistemini oturtmak istiyordu. Yani
yeryüzünde nasıl yegâne bir Knez olmalıydıysa gökyüzünde de yalnızca tek bir ana ilah
bulunmalıydı. Anlaşılan bu reformu onu tatmin etmemişti. Kaynaklardan Vladimir’in İslâmiyet
ve Hristiyanlık gibi kendi hâkimiyetini sağlamlaştıracak ve ülkesini olgunlaştıracak yeni ve
evrensel bir din arayışı içerisine girdiğini anlıyoruz.
İtil Bulgarları da Vladimir’in bir din arayışı içerinde olduğunun farkındaydılar. Bundan
dolayı 985 yılında imzalanan barış antlaşmasından sonra İtil Bulgarları Knez Vladimir’e
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kendisinin ve ülkesinin İslâmiyeti kabul etmesi girişiminde bulundular. İtil Bulgarlarının
amaçları pagan Rusları kendi siyasi çevrelerine dâhil etmek ve onu İslâmın Avrupa’daki önemli
bir mevkisi hâline getirmekti. Bu teşebbüs muhtemelen 985 yılındaki çatışmadan sonra yapılan
barış görüşmeleri esnasında Bulgar Emiri tarafından gündeme getirilmişti. Eğer Ruslar İtil
Bulgarları aracılığıyla Müslüman olurlarsa Bulgar Emiri’nin İslâm âlemindeki siyasi ağırlığının
oldukça yükseleceği de aşikârdır. Ayrıca İtil Bulgarları için Ruslar rakip olmalarından başka
aynı zamanda da ticari ortaklarıydılar. Üstelik Kiev’de İtil Bulgarları ve diğer doğulu ülkelerle
bağlantılı olan Müslüman kolonosi de bulunmaktaydı. Bundan dolayı Ruslar İslâmiyet’ten
haberdardılar.
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, Ruslar batıya giden ticari yol ve pazarlar arasındaki
bölgede aracı konumundaydılar. Bundan dolayı Rusların Müslüman olması İtil Bulgarlarına
muazzam ekonomik ve siyasi kazançlar sağlayabilirdi. Bu yüzden Bulgar Emiri, Knez
Vladimir’in din konusundaki tereddütlerini öğrenerek ona elçiler göndermeye karar verdi. Rus
kroniklerinin bildirdiğine göre 986 yılında Müslüman Bulgar elçileri kendi inançlarını kabul
etmesi teklifiyle Vladimir’e geldiler. Ona “Knez sen akıllı ve bilgilisin ama kanunları
bilmiyorsun. Bizim kanunlarımıza inan ve Muhammed’e selam ver” dediler. Bunun
üzerine Vladimir “sizin inancınız nasıl? Diye onlara sorduğunda elçiler ona tek bir Allah’a
inandıklarını, sünnet olduklarını, domuz eti yemediklerini, içki içmediklerini ve zina
etmediklerini fakat Cennet’e gittiklerinde en güzel hurilerle karşılaşacaklarını söylediler.
Kendisi zina etmeyi seviyordu ayrıca Ruslar içki ve domuz etine düşkündüler. Vladimir Sünnet
olmaya da pek sıcak bakmıyordu. Bundan dolayı onlara “Ruslar içki içip eğlenmesini severler
ve onsuz yaşayamazlar” dedi. Bundan sonra da Roma’dan Katolik Almanlar, Musevi Hazarlar
ve Ortadoks Grekler Vladimir’in kendi inançlarını kabul etmesi için girişimlerde bulundular.
Anlaşılan Knez Vladimir bu sıralarda bütün Rus halkını bütünleştirecek bir din arayışı
içerisindeydi. Onun İslâmiyetin kurallarını Rusların alışkanlıklarına uygun bulmamasından
kendi milletinin doğasına uygun olacak ve halkı arasında pek muhalefetle karşılaşmayacak bir
din arayışı içerisinde olduğunu anlamaktayız.
Bir yıl sonra 987’de Vladimir boyarlarına danıştıktan sonra onların yaşayışlarını ve
dinlerini öğrenmeleri için Bulgarlara ve diğerlerine elçiler göndermeye karar verdi. İtil
Bulgarlarına gelen elçiler Kiev’e döndükten sonra Vladimir’e şöyle dediler: “İlk önce
Bulgarlara giderek mabetlerinde yani mescitlerinde nasıl ibadet ve dua ediyorlar diye
baktık, onlar orada kuşak takmıyorlar ve selam vererek sanki kudurmuşlar gibi şurayaburaya yönelerek oturuyorlar. Onlarda eğlence diye bir şey yok sadece keder var. Ayrıca
çok pis kokuyorlar. Kanunları da çok iyi değil”.
Bu din arayışının sonucunda 988-989 yıllarında Ruslar Ortadoks Hristiyanlığı kabul
ettiler. Özellikle sarhoş edici içkilerin kullanımının İslâm şeriatında yasak oluşunun, bu dinin
Ruslar tarafından kabul edilmemesinin önündeki en büyük engel olduğu sanılmaktadır.
Vladimir’in İslâmiyeti kabul etmeyip Hristiyanlığı kabul etmesinde Ruslardan kültür
bakımından çok üstün bir durumda bulunan İtil Bulgarlarınca asimile edilmekten çekinmesi de
etkili olmuş olabilir.
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İlişkiler karşılıklı olarak uzun yıllar bazen barış bazen savaşarak geçirildi ve sonunda
1229 yılında İtil Bulgarlarının inisiyatifinde İtil Bulgar Hanlığı ile Vladimir-Suzdal Knezliği
arasında dostluk antlaşması yapıldı. Muhtemelen yaklaşan Moğol istilası tehlikesine karşı her
iki taraf ta iş birliği içerisine girmek istemiştir. Nikonovskaya Kroniği’nin bildirdiğine göre
Bulgarlar 1229 yılında Büyük Knez Yuriy Vsevolodoviç’e barış önerisiyle geldiler. Her iki
taraf arasındaki mütareke süresi 6 yıl olarak belirlendi. Her iki taraftan da esirler vardı. Her iki
taraf da kendi sözlerine inanarak barış yaptılar. Esirler serbest bırakıldı. Burada şunu da
belirtmek gerekir ki, Moğol istilasının hemen öncesinde İtil Bulgarlarının Ruslara karşı dostane
niyetlerini göstermesi açısından 1229 yılında yaptıkları gıda yardımı hadisesi manidardır. Bu
yardım muhtemelen 1229’da imzalanan barış anlaşmasından hemen sonra yapılmıştır.
Nikonovskaya Kroniği’nin belirttiğine göre, Novgorod topraklarında 3 yıldır sürmekte olan
açlık yüzünden birçok insan ölmüştü. Bu devirde bütün Rusya’da iki yıl boyunca açlık oldu,
pek çok insan öldü, halkın en çok kırıldığı yerler Novgorod ve Ak Kül idi. Ama Bulgarlar, barış
antlaşması yapıp İtil ve Oka boyunca bütün Rus şehirlerine yiyecek taşıyıp sattılar, böylelikle
çok büyük yardımda bulundular. Bulgar Emiri Büyük Knez Yuriy’e 30 gemi yiyecek hediye
etti. Büyük Knez bu hediyeleri şükranla kabul etti. O da (Bulgar Emiri’ne) çuha, altın ve
gümüşlü simli kumaşlar, balık kemiği ve diğer parlak eşyalar gönderdi. Her iki millet arasındaki
İlişkiler Müslüman ve Hristiyan medeniyetlerinin sınırlarında oluşan karmaşık ve huzursuz bir
durumu yansıtmıştır. Burada karşılıklı çıkara dayalı olarak ticaret ön planda tutulmuştur.

6.7.3. Moğol İstilası, Moğolların Deşt-i Kıpçak Seferleri ve İtil Bulgar
Hanlığı’nın Yıkılışı
XIII. yüzyılın en önemli askeri-siyasi hadisesi olan Moğol istilası Avrasya’nın geniş
coğrafyasındaki birçok ülke ve halkın tarihi gelişiminde keskin değişikliklere neden olmuştur.
Moğollar ancak uzun ve oldukça kanlı çatışmalardan sonra İtil Bulgar Hanlığı’nı hâkimiyetleri
altına almışlardır. İtil Bulgarları 1236 yılında Moğolların hâkimiyetine girdikten sonra bile
bağımsızlıklarını kazanmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Moğollar, 1219-1220 yıllarında
Türkistan’ın Buhara, Semerkant, Harezm, Urgenç gibi merkezlerini yakıp yıkarak
Harzemşahlar Hakanlığı’ne son vermişlerdi. Bu sırada İtil Bulgarları da Türkistan’da neler olup
bitiyor her şeyi biliyorlardı.
İtil Bulgarları 1220 yılında öncelikle güney ve doğu sınırlarından başlayarak ülkelerinin
tahkimatlarını güçlendirmeye başladılar. Türkistan’ı tamamen kontrolleri altına alan Moğollar
1222-1223 yıllarında başlarında Cebe, Sebudey (Subiday) ve Tugaça adlı komutanlarının
bulunduğu 30 bin kişilik kuvvetleriyle Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı ele geçirdiler.
1223 yılı ilkbaharında Derbent üzerinden gelerek Ön Kafkasya, İtil’in aşağı kesimleri ve Azak
Denizi’nin kuzeyinden Kıpçaklara doğru hareket ettiler. Moğolların yaklaştıklarını öğrenen
Kıpçaklar Rus knezleriyle birleşerek 100 binden fazla asker topladılar. 21 Mayıs 1223 yılında
birleşik Kıpçak-Rus kuvvetleri Azak Denizi’ne yakın Kalka’daki savaşta Moğollar tarafından
bozguna uğratıldı. Rusların 6 knezi bu savaşta hayatını kaybetti ve Rus-Kıpçak ordusunda her
10 kişiden biri ancak kurtulabildi. Kievlilerin kaybı 10 bine ulaşmıştı. Moğollar bu zaferden
sonra bütün yaz boyunca Kıpçak bozkırını, Kırım, güney Rus ve Saksin (Aşağı İtil) topraklarını
yağmaladılar.
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Kalka’daki zaferin ardından 1223 yılı sonbaharında yağmacı ve kalabalık Moğol ordusu
İtil Bulgarlarına doğru harekete geçti. Onlar böylece Orta İtil’de kışlamayı düşünüyorlardı.
Ancak İtil Bulgarlarınca pusuya düşürülerek imha edildiler. Onlardan ancak çok az bir kısmı
kurtulabildi. Böylece yenilmez kabul edilen bu güçlü Moğol ordusu, 1223’de ilk defa olarak
İtil Bulgarları tarafından mağlubiyete uğratılmış oldu. Moğolların Bulgarlar tarafından bozguna
uğratılmasının iki temel sebebi vardır: Birincisi, Moğollar Kalka’da gayet acımasız bir
çatışmadan sonra oldukça seyrekleşmiş bir orduyla İtil Bulgarlarının karşısına çıkmışlardır.
İkincisi meydan savaşı için Bulgar keşfi iyi organize edilmişti. 1223 yılında Moğol ordusunu
bozguna uğratan ve onlara karşı ilk büyük zaferi kazanan İtil Bulgar yöneticisi İlgam Han idi.
O Türklerin tarih boyunca başarıyla kullandıkları Turan taktiğiyle Moğol ordusunu bozguna
uğratmıştı. İtil Bulgarlarının Moğollara karşı kazanmış oldukları bu zaferin sonucunda Doğu
Avrupa’nın Moğollar tarafından istila edilmesinin yaklaşık olarak 15 yıl geciktirilmiş olduğu
ve Deşt-i Kıpçak topraklarının Moğol istilasından kurtulduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bu
zaferin İtil Bulgarları için olumsuz sonuçları da vardı. Çünkü Moğolların düşmanlığına neden
olmuştu. İtil Bulgarlarının Kıpçakları himayelerine almaları Moğolların seferlerinin batıya
yönlenmesinde etkili olmuştu. Üstelik Bulgarlar Kıpçakların dostu olmaya başlamışlardı ki, bu
Moğolların daha büyük bir düşmanlık beslemelerine sebep oluyordu. Moğollar için İtil Bulgar
Hanlığı’nın ele geçirilmesi aynı zamanda Rusya ve Avrupa’nın da istilasının önünü açması
bakımından önem arz etmekteydi.
1235 yılında Ögedey Kağan bütün Moğol İmparatorluğu için büyük kurultay düzenledi.
Burada Doğu Avrupa’nın ele geçirilmesi planları yapıldı. İlk alınması düşünülen ise Bulgar
topraklarıydı. Bu kurultayda Doğu Avrupa’ya yapılacak sefer için Çagatay’ın önerisiyle büyük
erkek çocukların epey sayıda bir orduyla görevlendirilmesine karar verildi. Birleşik Moğol
ordusunun başında Cuçi Ulusunun Hanı olan Batu’nun bulunması kararlaştırıldı. Bu kararlar
Moğolların Deşt-i Kıpçak seferini oldukça önemsediklerini ortaya koymaktadır. İtil Bulgar
ülkesini istilaya gelen Moğol ordusunun sayısının 400 bin kişiye yakın olduğu
varsayılmaktadır. Ayrıca Moğollar daha önce kendilerini durduran İtil Bulgarlarına karşı,
başlarında prensler ve en ünlü komutanlar bulunan kalabalık bir orduyla hareket ettiler.
Moğollar, İtil Bulgar başkentini tahrip etmekle kalmadılar bütün ülkeyi yakıp yıktılar ve
Hakanlığı kendilerine bağladılar. Ancak yaptıkları tahribat o kadar yıkıcı oldu ki bu topraklar
uzun süre harabe olarak kaldı.
Kısa bir süre sonra Bulgar toprakları da dâhil bütün Deşt-i Kıpçak bozkırları üzerinde
Altın Orda Hanlığı kurulmuştur. Bulgar milleti bu süreçte nispeten daha tenha olan kuzey
bölgelere Kazan dolaylarına göç etmeye başlamıştır. Altın Orda Hanlığı döneminde Bulgarların
ve Moğolların yoğun bir şekilde Kıpçakların tesirine uğradıklarına şüphe yoktur. Ancak İtil
Bulgarları Kazan dolaylarında birliklerini muhafaza etmeye devam etmişler ve böylece Kazan
Tatarları olarak adlandırılacak yeni bir Müslüman-Türk etniğinin şekillenmesinde ana rolü
oynamışlardır.
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Uygulamalar
1)
Öğrendiğimiz, İtil Bulgar Hanlığı’nın siyasî ilişkiler hakkında bilgi vererek,
Hakanlığın İslâmiyeti kabul etmesinin sebeplerini değerlendiriniz.
2)

İtil Bulgar Hanlığı- Rus İlişkileri hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1)

İtil Bulgar Hanlığı’nın Abbasi Halifeliği ile ilişkilerini inceleyiniz.

2)

İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

3)

İtil Bulgar Hanlığı ile Moğol istilası arasındaki bağlantıyı anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Altıncı bölümümüzde Doğu Avrupa Türk tarihi için son derce önemli olan İtil Bulgar
Hanlığı ile ilgili bilgiler verdik. İlk olarak Hanlığın kuruluş aşamasını değerlendirdik. Hanlığın
Türk tarihine en büyük katkısının Orta İtil bölgesinin büyük oranda Türkleşmesini ve
İslâmlaşmasını sağlaması olduğunu özellikle belirttik. İtil Bulgar Hanlığı’nın oluşmasının ise
çoğunluğu Hazar hakanlığı dâhilinden olmak üzere çeşitli Bulgar-Türk boylarının yaklaşık
olarak iki yüz yıllık bir süreç içerisinde Orta İtil bölgesine göç etmelerinin bir sonucu olarak
ortaya çıktığını söyledik. Ayrıca IX. yüzyılın ikinci yarısında Hazar hakanlığında Museviliğin
kabulünün Bulgar nüfusunda yoğun tepkiye neden olduğunu ve bu nedenle de yeni bir göç
dalgasının başladığını belirttik. Bulgarların Hun Türkleriyle Ogur Türklerinin karışıp
birleşmesinden meydana gelmiş yeni bir Türk topluluğu olarak Orta İtil bölgesinde
yerleştiklerini ve buraya kendileriyle aynı dönemlerde veya daha evvel gelen diğer Türk
boylarını da hâkimiyetleri alarak Hanlıklarını güçlendirdiklerinden bahsettik. Bulgar
Hanlığı’nın kurulmasındaki başlangıç aşamasından bahsederken iki önemli durumu göz önünde
bulundurmak gerektiğine değindik: 1) Hazar saldırılarından kurtularak Orta İtil’e gelen
Bulgarlar, eski devirlere dayanan uzun süreli Hakanlık geleneğine sahip olduklarına, 2) M. S.
1. Bin yılın ikinci yarısında Orta İtil’de etno-kültürel ve etno-politik durumun son derece
karmaşık olduğuna. Bu durumun aynı dili yani Türkçe’yi konuşan Türk boylarının çabuk
kaynaşması sonucunu ortaya çıkardığını gördük. İtil Bulgar Hanlığı’nın kurucusunun Almuş
Bin Şılki olduğunu belirttik. İtil Bulgar Hanlığı’nın topraklarının İtil ve Kama nehirlerinin
kolları üzerinde geniş bir alana yayılmış olduğunu söyledik. İtil Bulgarlarının yayıldıkları ana
toprakları batıda Svyaga; kuzeyde Kama (sonraları Meşa ve Kazanka nehirleri); doğuda,
Bulgarlar zaman zaman Beloy ve hatta Yayık (Ural) nehirlerine kadar ulaşmış olsalar da asıl
yerlerinin Şeşma ve İk nehirleri; güneyde de Jigulevsk dağları arasında kalan bölge olduğuna
değindik.
Daha sonra İtil Bulgarlarının İslâmiyet’i kabul etmeleri üzerinde durduk. İtil
Bulgarlarının arasında İslâmlaşma sürecinin VIII-X. yüzyıllar arasında gerçekleştiğini ve
İslâmiyet’in yayılmasının da VII. yüzyılın sonlarında doğu ülkeleriyle düzenli ticari-ekonomik
temaslar kurulması ve İtil-Baltık ticari yolunun canlanmasıyla sürekli bir mahiyet kazanan
İlişkilerden etkilendiğini söyledik. Müslüman tüccarların İslâmiyet’i Hazar hakanlığı
hâkimiyetindeki Bulgar nüfusu arasında yaydıklarına işaret ettik. Din ile birlikte İtil
Bulgarlarına İslâm âleminin bütün kazanımlarının da geçtiğini öğrendik. Bulgarlarda
İslâmiyet’i kabul eden ilk yöneticinin Almuş olduğunu söyledik ve İlteber Almuş devrinde
güneydeki Hazarların boyunduruğundan kurtulmak için Türkistanlı tüccarların da tesirleriyle
İslâm âleminin desteğini sağlamak amacıyla mücadeleye girişildiğini gördük. 12 Mayıs 922
Pazar günü Halifeliğin de onayıyla İtil Bulgar Hanlığı’nın ilk Müslüman-Türk Hanlığı hâline
geldiğini belirttik. İtil Bulgarlarının İslâmiyet’in kabulüyle birlikte Arap yazısıyla ve Müslüman
kültürü ile tanıştıklarını söyledik. İslâmiyet’in kabulünün eğitim, kültür, bilim ve bir bütün
olarak toplumun hızlı bir şekilde gelişmesinin adeta itici gücü olduğuna da yer verdik. İtil ve
Kama kenarlarında şehirlerin oluşmaya ve büyümeye başladıklarından bahsettik.
Bölümümüzün son bahsinde ise İslâmiyet’i kabul eden İtil Bulgarlarında Hoca Ahmet
Yesevî’nin rolünden bahsettik. Hayatını İslâm’ın yerleşmesine ve kökleşmesine adayan Hoca
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Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet” adlı eseri ile Türk dünyasının her tarafında olduğu gibi
Türkistan ile süregelen sıkı ticari ve kültürel İlişkiler çerçevesinde İtil Bulgar ülkesinde de
meşhur olduğunu öğrendik.
Bölümümüze İtil Bulgar Hanlığı’nın Hazar Hakanlığı ile olan ilişkileri ile devam ettik.
İtil Bulgarlarının erken dönem siyasi tarihinde güney komşuları olan Hazar hakanlığının önemli
bir rol oynadığını belirttik. İtil Bulgarlarının hâkimiyetinde oldukları Hazar hakanlığının
himayesinden çıkmaları adına atmış oldukları ilk ve en önemli adımın İslâmiyet’in resmen
kabulü ve Halifeliğin kuzey temsilcisi olmaları ile başladığına değindik. İtil Bulgarlarının
Hazar hakanlığının boyunduruğundan kurtulmak için askeri tahkimler ve kaleler
yaptırdıklarından aynı zamanda Hazar tüccarlarına Bulgar topraklarında gümrük vergisi
ödemeden ticaret yapmalarının o tarihten itibaren yasaklandığından bahsettik. İtil Bulgar
Hanlığı’nın Hazar vassallığından çıkmalarının asıl belirleyicilerinden birisinin de idarecilerin
daha uzak toprakların hükümdarlarıyla olduğu kadar komşularıyla da diplomatik ilişkiler
kurabilme ve anlaşmalar yapabilme kabiliyetinde olduklarını söyledik. İtil Bulgar Hanlığı’nın
nüfusu Hazar hakanlığının nüfusuyla özdeş olduğunu, ayrıca göç dalgalarıyla Orta İtil’e gelen
nüfusun Hazar hakanlığının zayıflamasında da etkisi olduğunu gördük ve netice olarak da İtil
Bulgar Hanlığı’nın Hazar hakanlığının devamı niteliğinde olduğunu kanaatine katıldığımızı
ifade ettik.
Bahsimizde İtil Bulgar Hanlığı ile Ruslar ve eski Rus knezlikleri arasındaki dış siyasi
ilişkilere de değindik. VIII. yüzyılın sonlarından itibaren İtil üzerinde oluşmaya başlayan
Slavyan-Fin ve Baltık yanı topraklarına giden ticaret yolu ile IX. yüzyıldan itibaren canlanmaya
başlayan Arapların doğusundan gelerek Hazar Denizi ve İtil üzerinden Bulgar’a ulaşan ticari
yoldan pay kapma mücadelesinin İtil Bulgar-Rus ilişkilerine tesir ettiğini söyledik. Bu sırada
Doğu Slavlarının şehirler oluşturmaya başlayarak buralarda üretim yapıp ekonomik
faaliyetlerini arttırdıklarından bahsettik. İtil Bulgar boylarının Orta İtil’e akın ettikleri sıralarda
Rusların da Hakanlık oluşumu içerisinde olduklarını belirttik. Rus Hakanlığı’nın ortaya çıkış
tarihini Doğu Slavlarının, Novgorod’tan başlayarak, başlarına kendilerini idare etmek için
Varyagları (Normanlar) yani Rurik ve onun iki kardeşini önder olarak çağırdıkları 862 yılın
başlanarak kabul edildiğini söyledik. 967-968 yıllarında da İtil Bulgarları ile Kiev Rus Knezliği
arasında ilk barış anlaşması imzalandığını söyledik ve İtil Bulgarları ile Kiev Rusyası arasındki
ilişkiler hakkında bilgi vermeye devam ettik.
Bölümümüzün son bahsinde, Moğol istilasının İtil Bulgar Hanlığı’nın sonunu
hazırladığından bahsederek XIII. yüzyılın en önemli askeri-politik hadisesi olan Moğol
istilasının her ülke üzerinde olduğu gibi İtil Bulgarları üzerindeki izlerinin de oldukça derin
olduğuna değindik. Moğolların ancak uzun ve oldukça kanlı çatışmalardan sonra İtil Bulgar
Hanlığı’ni hâkimiyetleri altına alabildiklerinden ve İtil Bulgarlarının 1236 yılında Moğolların
hâkimiyetine girdikten sonra bile bağımsızlıklarını kazanmak için girişimlerde
bulunduklarından bahsettik. 1223 yılı sonbaharında yağmacı ve kalabalık Moğol ordusunun İtil
Bulgarlarına doğru harekete geçtiğini ancak 1223’de ilk defa olarak İtil Bulgarları tarafından
mağlubiyete uğratıldığını gördük. Moğolların Bulgarlar tarafından bozguna uğratılmasının iki
temel sebebi üzerinde durulduğunu söyleyerek bunlardan birincisinin, Moğolların Kalka’da
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gayet acımasız bir çatışmadan sonra oldukça seyrekleşmiş bir orduyla İtil Bulgarlarının
karşısına çıkmaları olduğunu, ikincisinin ise meydan savaşı için Bulgar keşfinin iyi organize
edilmiş olmasına bağlandığını aktardık. 1223 yılında Moğol ordusunu bozguna uğratan ve
onlara karşı ilk büyük zaferi kazanan İtil Bulgar yöneticisinin İlgam Han olduğunu söyledik.
Sonuç olarak Moğolların İtil Bulgar şehirlerini yağmaladığını söyledik. En son olarak da Deşti Kıpçak bozkırları üzerinde Altın Orda Hanlığı kurulduğunu ve Bulgar milletinin bu süreçte
nispeten daha tenha olan kuzey bölgelere Kazan dolaylarına göç etmeye başladığını ifade ettik.
Altın Orda Hanlığı döneminde Bulgarların ve Moğolların yoğun bir şekilde Kıpçakların tesirine
uğradıklarının şüphe götürmez olduğunu ancak İtil Bulgarlarının yoğun bir şekilde Kazan
dolaylarında birliklerini muhafaza etmeye devam ettiklerini ve böylece Kazan Tatarları olarak
adlandırılacak yeni bir Müslüman-Türk etnik unsurunun şekillenmesinde ana rolü oynadıklarını
belirterek bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

İtil Bulgar Hanlığı’nın kurucusu kimdir?
Asparuh Han
Çar Symeon
Almuş bin Şilki
Rua
Krum Han

2)
İslâmiyet’in Bulgarlar arasında yayılmasını belgeleyen en önemli
arkeolojik kaynaklar hangileridir?
a)
Kılıçlar
b)
Sadaklar
c)
Paralar
d)
Kurganlar
e)
Kemer tokaları
3)
söylemiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

X. yüzyıl Arap coğrafyacılarından hangisi İtil’de otuz cami olduğunu
İbn Rusteh
İbn Havkal
Mesudî
İbn Battuta
İbn Fadlan

4)
Hangisi İtil Bulgarları için söylenemez?
a)
İslâm’ın kabulü eğitim, kültür, bilim ve bir bütün olarak toplumun hızlı bir
şekilde gelişmesinin adeta itici gücü olmuştur.
b)
Arap yazısıyla ve kendi dönemine göre oldukça zengin olan Müslüman kültürü
ile tanışmışlardır.
c)
İslâm âleminin bir parçası ve en kuzeydeki temsilcisi olmuştur.
d)
Resmî bit Müslüman ükedir.
e)
Ticaret ile uğraşmamış bir hanlıktır.
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi İtil Bulgar Hanlığı konfederasyonuna dâhil gruplardan değildir?
Suvarlar
Barancarlar
Bersula
Eskiller
Moğollar

6)
a)
b)

Bulgarlar hangi iki Türk boyunun birleşmesi ile meydana gelmiştir?
Hun-Ogur
Hazar-Hun
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c)
d)
e)
7)
oynamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hazar- Ogur
Peçenek-Hazar
Peçenek-Hun
İtil Bulgar ve Rus İlişkilerinin oluşumunda en etkili ve ilk rolü hangisi
Ticaret
Kültür
Yazı
Din
Siyasî İlişkiler

8)
Moğol istilasından sonra Bulgar toprakları da dâhil bütün Deşt-i Kıpçak
bozkırları üzerinde hangi hanlık kurulmuştur?
a)
Hive Hanlığı
b)
Buhara Hanlığı
c)
Kaşgar Hanlığı
d)
Sibir Hanlığı
e)
Altın Orda Hanlığı
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Kiev halkının putlaştırdığı ağaçlardan biri değildir?
Peruna
Horsa
Dajd-boga
Semarra
Mokoşi

10)
İbn Fadlan’ın belirttiğine göre İtil Bulgar Hanlığı hangi Türk
Hakanlığı’nın himayesi altında bulunmakta idi?
a)
Avar
b)
Hazar
c)
Peçenek
d)
Kök-Türk
e)
Tuna Bulgar

Cevaplar: 1)c 2)c 3)b 4)e 5)e 6)a 7)a 8)e 9)d 10)b
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7. HAZAR HAKANLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7. Hazarlar
7.1. Hazar Hakanlığı’nın Kuruluşu
7.2. Hazar-Arap İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hazar Hakanlığı hangi bölgelerde hâkimiyet kurmuştur?

2)

Hazar Hakanlığının ilişki kurduğu hakanlıklar hangileridir?

3)

Hazar- Bizans ilişkilerinin genelde dostane geçmesinin sebepleri nelerdir?

4)
Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki son savaş 797 tarihinde hangi halife
zamanında yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hazar Hakanlığı

Doğu Avrupa Türk tarihini
araştırırken Hazar
Hakanlığı’nın kuruluş
sürecini kavrayabilmek

Hazar-Arap İlişkileri

Hazar-Arap İlişkileri

Hazar Hakanlığının kuruluş
sürecininde Kafkaslarda
iktidar mücadelesine giriştiği
Araplarla ilişkileri hakkında
bilgi edinmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hazar Hakanlığı ile ilgili
kitaplar okumak

Hazar Hakanlığı ile ilgili
kitaplar okumak

Hazar-Arap ilişkileri ile ilgili Hazar Hakanlığı ile ilgili
ayrıntılı bilgi sahibi olmak
kitaplar okumak
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Anahtar Kavramlar



Hazar Hakanlığı



Kafkaslar



Sâsânîler



Araplar



Bizans
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Giriş
Yedinci hafta Hazar Hakanlığı’nın kuruluşu ile Kafkaslarda büyük bir iktidar
mücadelesine giriştikleri Araplarla olan ilişkileri ile genelde dostluk çerçevesinde geçen
Bizans-Hazar ilişkileri hakkında bilgiler verilecektir.
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7.1. Hazar Hakanlığı’nın Kuruluşu
Doğu Avrupa tarihinde büyük bir rol oynayan Hazar Hakanlığı, yedinci yüzyıldan
onuncu yüzyıla kadar, güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve iktisadî refahı ile öne
çıkmıştır. Kafkaslar ile Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde İtil’den Dnyeper (Özi)-Çolman’a
(Kama) ve Kiev’e kadar uzanan sahada siyasî istikrar sağlamıştır.
Hazar kelimesi isim olarak Arapçada el-Hazar; İbranicede Hazar, Kuzari; Latincede
Chazari, Gazari; Grekçede Khazaroi; Rusça’da Kozar, Kozarin; Gürcüce’de Hazar-i;
Çincede T’u-Chüe Ho-sa, Ko-sa ve Ka-sat şekillerinde geçmektedir. Kelime “gez” anlamına
gelen “kaz” kökünden türemiştir. “Ka-zar: gezer yâni serbest dolaşan, bir yere bağlı
olmayan” anlamına gelmektedir.
Hazarların menşei itibarıyla Türk olup, Türkistan’dan geldikleri muhakkaktır.
Hazarların bir müddet Hun Hakanlığıne tabi zümreler arasında bulunmuş olmaları da ihtimal
dâhilindedir. Nitekim IV. yüzyılın ikinci yarısında, Hunların hâkim bulundukları Güney-Rus
bozkırları ile Kuzey-Kafkasya ve Azak Denizi arasındaki topraklar, V. yüzyılda doğudan gelen
Türk-Ogur boylarının hâkimiyeti altına girmiştir. Ogur boylarının bu sahaya girmeleri ise 500
yıllık Hun hâkimiyetinin sonunu hazırlamıştır. Miladî 460 sıralarında Gobi Çölü civarında
oturan Juan-Juanların hücumu, Tanrı Dağları ile İli Irmağı bölgesinde oturan Sabarları
(Sabir) yerlerinden uzaklaştırmış, batı yönünde ilerleyen Sabarlar da bu bölgede yaşayan Ogur
boylarının bir kısmını ülkelerinden çıkarmışlardır. Bu Ogur boyları İtil’i geçerek Karadeniz
kıyıları boyunca ilerlemişler ve Hunların oradaki arazilerini ellerine geçirip Kuban Nehri ile
Azak Denizi arasındaki araziye yerleşmişlerdir.
Sabarlar çok geçmeden daha da batıya ilerlemek zorunda kalarak, Ogurların
arkalarından 506 yılında Kafkasya’nın kuzeyine yerleşmişlerdir. Sabarların, 558 yılında bu
bölgeyi ele geçirerek Avar istilâsına kadar Kafkasya’da hüküm sürdüklerini görüyoruz.
Avarların bu topraklardaki hâkimiyetlerine ise Kök-Türkler son vermişlerdir. Batı Kök-Türk
ordularının 576’da Kafkasya’ya doğru yöneldiklerini öğrenen Avarlar bu bölgeyi terk etmişler,
böylece Tın-İtil ve Kafkas Dağları arasındaki arazi Kök-Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir.
Bu sırada Ogurların bir kısmı da kendi istekleriyle Kök-Türklere tabi olmuşlardır. Ancak KökTürklerin iç savaşlarla meşgul olmaları bu bölgeden kısa bir süre de olsa uzaklaşmalarına sebep
olmuş ve ancak VII. yüzyılın başında yeniden Kafkasya’ya dönebilmişlerdir.
Kök-Türklerin batıdaki en uç kanadını meydana getiren Hazarlar ise, Sabarların bir
devamı olarak tarih sahnesine çıkmışlar ve bundan sonra Hazar Denizi ile Karadeniz arasında
dağınık bir hâlde yaşayan ve aslen Sabar olan Semender ve Belencer adlı iki Hazar boyu ile
hakanlık topraklarında yaşayan diğer Sarogur ve Onogur gibi bütün Türk boylarını kendi
bünyelerinde eritmişlerdir. Nitekim X. yüzyıl İslâm tarihçisi Mes’ûdî İranlıların Hazar adını
verdikleri kavme Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini belirtmektedir. Ayrıca bu bölge doğudan
batıya doğru gelişen büyük göç hareketlerinin yolu üzerinde bulunduğundan Hun, Ogur, FinUgor ve Avarlardan kalan bakiyeler de burada hayatlarını devam ettirmişlerdir.
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Hazarların Türkistan’dan çıkarak Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölgeye yâni
İtil boyuna ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Hazarların ülkeleri
önceleri Terek havalisinde iken, sonraları ağırlık merkezlerini Aşağı İtil boyu teşkil etmiştir.
Burası İtil, Yayık, Tın ve Kuban gibi dört büyük nehrin havzasında bulunmakla beraber, devrin
en önemli ticaret yollarının da kavşağında yer alıyordu. Hazarlar hakkında bilgi veren Gürcü
kaynaklarına göre Hazarlar bu bölgeye milattan önceki devirlerde gelmişlerdir. Gürcü
hükümdarı Mirvan (M.Ö 167-123) Hazarlara karşı savaşmış, ülkesini onlardan korumak için
Daryal geçidinde istihkâmlar inşa ettirmiştir.
Hazarların tarih sahnesine çıkışları kaynakların ifadesi ile kesin olarak MS II. yüzyılın
sonlarına doğru olmuştur. MS 198 yılında Hazarlar Barsilialarla birlikte Ermenistan’a
saldırmışlardır. MS III. yüzyıldan başlayarak IV. yüzyılın ortalarına kadar Ermenistan
bölgesinde Bizans ve Sâsânî İmparatorlukları arasında meydana gelen savaşlarda Hazarlar
her zaman Sâsânîlerin yanında yer almışlar ve Bizans’a karşı onlarla birlikte savaşmışlardır.
Ancak MS IV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Sâsânîler Ermenistan’ı istilâ edip,
komşularına karşı istilacı bir siyaset izleyince, Hazarlar bu defa Bizans ile anlaşarak, onlara
karşı savaşmaya başlamışlardır. MS 363 yılında Bizans İmparatoru Julian’ın Ermenistan’da
bulunan Sâsânîlere karşı yaptığı savaşa Hazarlarda katılarak Bizans’a yardım etmişlerdir.
Bunun üzerine Sâsânîler, Kafkasya’da bulunan kabilelerle anlaşarak onların Hazarlara
saldırmalarını sağlamışlardır.
Hazarlar, V. yüzyılda yâni Attila (Atil-İtil Nehrinin adından geldiği ileri
sürülmektedir)’nın 434 yılında Hun hükümdarı olması üzerine bir süre Hunlara tabi olmak
zorunda kalmışlardır. Ancak Attila’nın ölümünden sonra dağılan Hun Hakanlığınden ayrılan
Hazarlar, yeniden Sâsânî topraklarına saldırmaya başlamışlardır. Nitekim Hazarlar 457 yılında
Kafkasya’daki Sâsânî savunmasını kırarak Kür ve Aras ülkesini ele geçirmişler, İberya,
Gürcistan ve Ermenistan’ın içlerine kadar ilerlemişlerdir. Bu durum karşısında Sâsânî
imparatoru çaresiz kalarak Bizans’tan yardım istemek zorunda kalmıştır. Bundan sonra
Hazarlar ile Sâsânîler arasındaki savaşlar sürekli olarak devam etmiş ve Sâsânî Hükümdarı
Kubad (448-531) döneminde özellikle Hazarlara karşı Derbent ve Kafkasya’daki geçitlerde bir
dizi kaleler inşa ettirilmiştir. V. yüzyılda ortaya çıkan Avarlar da bir süre Hazarları
hâkimiyetleri altına almışlardır. Sâsânî Hükümdarı Anuşirvan (531-579) Hazarlarla savaşarak
onlara karşı Derbend (Bab el-Ebvab)’i yaptırmıştır. Ayrıca o sarayında Hazarlar için bir
tercümanı daima hazır bulundurmuştur. Yine iyice kuvvetlenen Hazarları yenemeyeceğini
anlayan Anuşirvan onlarla dost olma yoluna giderek, onlardan gelecek tehlikeleri önlemeye
çalışmış, hatta bu uğurda kızını bile Hazar hakanına vermeyi denemiştir.
558 yılından sonraki yıllarda Kafkaslar’ın hâkimi ve Sâsânîlerle savaşan bir boy olarak
bildirilen Hazarlar 576 yılında Kırım’daki Kerç kalesinin Kök-Türklerin eline geçmesiyle bu
Hakanlığın sınırlarını Karadeniz’e kadar ulaştırmışlardır. Nitekim Hazarların 586’dan itibaren
Bizans tarafından oldukça iyi bilindiklerini ve hatta “Türk” ismi ile de anıldıklarını görüyoruz.
Hazarlar bundan sonra Kök-Türk Hâkanlığı’nın batıdaki en uç kanadını meydana getirmişler
ve onların istekleri doğrultusunda hareket etmişlerdir.
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Ermeni ve İslâm kaynaklarına göre ise, bu durum ilk defa Kök-Türk hânedanına mensûp
Aşina soyundan gelen bir başbuğun idâresi altında VII. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam
etmiştir. Hazarlar yine VII. yüzyılda Batı Kök-Türk hâkanının iradesi ile Sâsânîlere karşı
Bizans’a yardım etmişlerdir. Hazarların Derbend’i geçerek Gürcistan’a girip Tiflis’i
kuşattıkları ve Âzerbaycan’a akınlar yaptıkları 626-627 yılına doğru, kendisi Doğu Karadeniz
sahillerinde bulunan ve başkenti Sâsânî-Avar muhasarasına alınmış olan Bizans İmparatoru
Herakleios, Tiflis önlerine gelerek Hazar hükümdarı ile vardığı anlaşma sonucunda sağladığı
40 bin atlının desteği sayesinde İran içlerine kadar yürümeye muvaffak olmuştur. Bu sırada
Sâsânî hükümdarı Hüsrev Perviz idi. Hazar kumandanı Çorpan Tarhan, Aras Nehrine kadar
bütün Kuzey Azerbaycan’ı ele geçirerek bazı Ermeni kitlelerini itaat altına almıştır. Bu arada
başkent Belencer’den başka Güney Kafkasya’da Kabale (günümüzdeki Nuha vilâyetindeki
Çuhur Kabala köyü) Şehri kurulmuştur. 628 yılında kış mevsiminin başlaması yüzünden o yıl
alınamayan Tiflis, ancak 629 yılında Hazar kumandanı Çorpan Tarhan’ın başarı ile yürüttüğü
harekât neticesinde Hazar Yabgusu tarafından zaptedilmiştir. Bu münâsebetle Anadolu
İranlıların istilâsından kurtarılmış, Sâsânîler artık büyük bir Hakanlık olmaktan çıkarılmış ve
Hazar Hakanlığı, İran karşısında Bizans’ın en iyi müttefiki durumuna gelmiştir.
Bu sırada Hazarlar henüz müstakil bir hakanlık değillerdi; fakat Kök-Türk
Hakanlığı’nın 582 yılında Batı ve Doğu Kök-Türk Hakanlığı diye ikiye ayrılmasından ve daha
sonra da Batı Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılmasından sonra kendi başlarına bağımsız bir
Hakanlık olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Süratle siyasî ve askerî nüfûzlarını genişleten
Hazarların tam bağımsız bir Hakanlık hâline gelmeleri ise 630 yılında olmuştur.
Bağımsızlıklarına kavuşan Hazarlar, ilk önce Bulgarlar ve Slavlarla savaşmaya
başlamışlardır. Çünkü bu dönemde Karadeniz’in kuzeyinde Hazarlardan başka bir de Büyük
Bulgar (Magna Bulgaria) Türk Hakanlığı kurulmuştur (635). Hazarlar, Güney Rusya’dan Tuna
Nehrine kadarki geniş düzlüklere hükmeden Bulgarlara 641 yılında saldırarak onları Tuna’ya
doğru göçe zorlamışlar ve 665 yılından sonra da yıkmışlardır. Böylece Hazarların topraklarının
sınırları iki katına çıkmıştır. Yine Özi ve Oka çevresindeki Slavları vergiye bağlayıp onları da
kuzeye itmişlerdir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 665’i tâkip eden yıllarda, Karadeniz’in kuzeyindeki
“Büyük Bulgarya” Hakanlığı’nın kuvvetli Hazar genişlemesi karşısında dayanamayarak
parçalanması sonucunda, Özi’ye kadar uzanan düzlükler Hazarların eline geçmiş ve hakanlık
Kafkaslar’ın güneyinde de İslâm ileri harekâtına karşı yolları kapamıştı. 669 yılında Sabarlar
ve Urgianlar, Obrianların yönetiminden ayrılarak Tın Nehri ile Kafkaslar arasına yerleşmişler
ve Hazarların hâkimiyeti altına girmişlerdir.
Hazarlar 679 yılında Bulgarları idareleri altına alarak Tın ve Özi arasında batıya doğru
yayılmışlardır. 683 yılında ise İberya, Albaniya ve Ermenistan’a saldırıp, büyük ganimetler elde
ederek geri dönmüşlerdir. Bu arada 685 yılında Ermeni prensi Aşot, ülkesini istilâ etmek
isteyen Hazarlar’la savaşarak, ordularını geri püskürtmüştür. VII. yüzyıl sona ermeden Hazarlar
Kırım’ı ele geçirip, Azak Denizi üzerinde tam bir hâkimiyet sağlamışlar ve böylece Hazar
Denizinden, Turla’ya, Kafkas Dağlarının güney eteklerinden Oka Nehrine kadar bütün bölgeyi
ve Kırım’ı ellerine geçirmişlerdir.
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Hazarlar, VII-VIII. yüzyıllarda Kafkaslarda Araplarla çetin bir mücadele içine girip,
ağır kayıplar verdikleri hâlde Doğu Avrupa ve Bizans sınırları ile Kırım ve Azak sahillerinde
nüfûzlarını arttırmışlardır. Kırım Gotları VII. yüzyılda Hazarlara tabi olmuşlardır. Nitekim 710
yılında Kırım’a vali olarak tayin edilenlere eski Türk geleneklerine uygun olarak “tudun”
unvanı verilmiştir. Hazarlar 787 yılında Güney Kırım’daki Doros kalesini işgal etmişler ve
böylece Gotların Kırım’daki hâkimiyetleri sona ermiştir.
Hazar Hakanlığı VIII.-IX. yüzyıllarda büyüyerek sınırları batı ve kuzey yönünde
genişlemiş ve Doğu Avrupa’nın en kudretli Hakanlığı olmuştur. Bu sıralarda, Kama ve İtil
boyundaki birçok boylar: Avarlar, Alanlar, Aslar, On-Oğurlar ve Kafkaslar’ın dağlı boyları, İtil
Bulgarları, İtil civarında Fin-Ugor Burtaslar ve başka çeşitli Fin boyları, Kuban havalisindeki
Macarlar ve Kiev ile dolayları, hakanlığın idâresine tâbi oldukları gibi Desna ve Orta Özi
boyundaki türlü Slav boyları da (Radimiç, Vyatiç, Severyan ve Polyanlar) Hazar hâkimiyetini
tanımışlardır. Her boydan belli şartlara göre “vergi” alınmıştır. Meselâ Desna boyundaki Slav
kabilelerinden ev başına yılda bir kıymetli hayvan kürkü alınıyordu. Yine Kama boyundaki
Bulgarlardan ve Fin zümrelerinden de bilhassa kıymetli hayvan kürkü ve bal alındığı
anlaşılmaktadır. Bu suretle Hazar Hakanlığının siyasî sınırları Yayık (Ural)-Cim (Emba)’den
başlayarak Özi’ye kadar uzanmış ve dolayısıyla iki büyük ticaret yolunun üzerindeki çok geniş
sahayı işgal etmiştir.

7.2. Hazar-Arap İlişkileri
Özi’ye kadar uzanan toprakları ele geçiren Hazarların burada tutunmaları hiç de kolay
olmamış, kendilerini Kafkaslarda cihad anlayışı içerisinde savaşan Müslüman-İslâm orduları
ile yaklaşık 150 yıl sürecek bir mücadelenin içerisinde bulmuşlardır. Özellikle VII. yüzyılın
ortaları hem İslâmiyetin hem de Hazarların hızla yayıldığı bir dönem olmuş ve bu yüzden her
iki milletin yayılma politikaları aynı coğrafya üzerinde kesişmiştir.
Hazarlar ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerin birbirleriyle doğrudan doğruya
temas kurmaya başladıkları yani karşı karşıya geldikleri dönemden itibaren başladığını
söyleyebiliriz. Aslında Arapların Türkler hakkında bazı görüşleri olmuş ama bu görüşler daha
çok genel izlenimler şeklinde kendini göstermiştir zira her iki milleti birbirinden ayıran İran
coğrafyası bu iki milletin doğrudan birbirlerini tanımalarına izin vermemiş; izin verdiğinde ise
bu tanıma daha ziyade Farslılar vasıtası ile olmuştur.
Hazar-Bizans iş birliği sayesinde zayıflayan Sâsânî İmparatorluğu 632-634’lerde İslâm
Orduları tarafından çökertilerek toprakları Arapların eline geçmiştir. Böylece Müslümanların
harekâtları bir yandan Ermeniye yolu ile Kafkaslara; diğer yandan da Suriye üzerinden Anadolu
içlerine kadar gelişmeye başlamıştır. Yani Sâsânî Hakanlığı’nın ortadan kaldırılması bir
anlamda Müslüman Araplarla Hazarları karşı karşıya getirmiştir. Zira artık komşuydular.
Dönemlerinin en kuvvetli çağını yaşayan Müslüman Araplar ile Hazarların menfaatleri
çakışıyordu. Müslüman Araplar hedeflerini Kafkasları aşıp Karadeniz’in kuzeyine hâkim
olmak, Bizans’ı mağlup ederek Doğu Avrupa’ya yerleşmek olarak büyütmüşlerdir. Ama
Kafkaslara dayandıkları sırada bölgede iki hâkim güç vardı: Bizans ve Hazar.
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Müslüman Araplar kuzeye Hazar topraklarına doğru ilerleyişlerini sürdürmek
isterlerken, Hazarlar da bir taraftan İtil-Ural arasındaki saha ile Kırım’a kadar olan bölgede
varlıklarını devam ettiriyorlar diğer taraftan da güneye inmek için uğraşıyorlardı. Müslüman
Araplar ile Hazarlar arasındaki ilk İlişkiler görünüşte iki milletin sınır komşusu olmaları üzerine
başlamış görünse de aslında her iki milletin genişleme siyaseti planı çerçevesinde başlamıştır.
Siyasî hedefleri olan bu mücadele şiddetli ve devamlı savaşlar şeklinde devam etmiştir.
Hazar-Müslüman ilişkilerinin detaylarını İbnü’l Esîr, Taberî, Mesudî, Yakubî gibi İslâm
tarihçilerinin eserlerinde bulabiliyoruz. Bu tarihçilerin verdikleri bilgilere göre İslâm Orduları
Halife Hz. Ömer zamanında (634-644) ilk defa Derbent (Babü’l Ebvab)’i ele geçirmişlerdir.
İslâm coğrafyacısı Taberî’nin verdiği bilgilere göre Türk tarihinde “Demir Kapı” olarak
adlandırılan Derbent Geçidi dolaylarında adı geçen ilk Müslüman komutan Bükeyr b.
Abdulah’tır. Hz. Ömer döneminin bu başarılı komutanı bölgeye gelmek için bizzat kendisi
Halifeden izin istemiştir. Bölgedeki Müslüman akınlarının rastgele ve plansız askerî hareketler
olmadığını göstermek isteyen Hz. Ömer de onunla birlikte bazı yeni komutanları 642 yılında
bu bölgeyi fethetmeleri için atamıştır. Bu komutanlar arasında Suraka b. Amr, Abdurrahman
b. Rebia, Selman b. Rebia el-Bahilî’yi sayabiliriz. Derbent Şehri bu sırada aslen Fars olan
Şehriyar (Şehrabaz) tarafından yönetilmiş ise de şehir Hazarların tehdidi altında kalmıştır.
Şehriyar, İslâm ordusundan aman dileyince iki taraf arasında bir anlaşma yapılmıştır.
Derbent’in ele geçirildiği Hz. Ömer’e bildirilmiş ve bu haber Hakanlığın merkezinde büyük bir
sevinçle karşılanmıştır. Ancak Derbent’in ele geçirilmesi o an için Müslümanlar açısından tam
bir başarı ve zafer olarak telakki edilse de Hazarlar bu bölgedeki varlıklarını devam ettirmek
hatta daha ileriye gitmek istedikleri için daimȋ bir kalıcılık sağlayamamışlardır. Bu durum
Derbent’in Müslüman Araplar ile Hazarlar arasında sık sık el değiştirmesine sebep olmuştur.
Zaferden hemen sonra zaferin mimarı Suraka b. Abdullah yönetimi altındaki komutanları
bölgenin diğer yerlerine göndererek seferler düzenlemiş ama bu seferler başarı ile
neticelenememiştir. Hz. Ömer tarafından Kafkasya cephesi komutanlığına gönderilen Suraka
b. Abdullah aynı yıl yani 642’de ölmüş ve yerine Abdurrrahman b. Rebia bizzat Ömer
tarafından Türk illerine (Hazarlar) gaza yapmak üzere görevlendirilmiştir. Hazarların bu
sıradaki merkezleri Belencer’di. Doğal olarak bu askerȋ harekȃt Belencer üzerine yapılmıştır.
Bu sırada Derbent’te bulunan Abdurrahman b. Rebia’ya şehrin eski hâkimi Şehriyar, şehrin
dışına çıkarak savaşmasının çok da doğru bir karar olmadığını söylemiş ancak Belencer’i almak
isteyen Rebia’yı bu fikrinden vazgeçirememiştir. 642 yılında gerçekleşen bu sefer hakkında
maalesef kaynaklarımızda teferruatlı bilgiler yer almamaktadır. En önemli kaynaklarımızdan
biri olan ve bu sefer hakkında en fazla bilgiyi hikâyemsi bir tarzda veren İbnü’l Esîr’e göre
İslâm Ordusu büyük bir kahramanlıkla savaşmış ve pek çok ganimet elde ederek geri
dönmüştür. Hazarlar bu sefere karşı tabirî caiz ise hiçbir şey yapamamışlar, savunmaya
çekilerek Müslümanları seyretmişlerdir. Ancak Müslüman Araplarda her nedense şehre sığınan
Hazarlara karşı daha büyük çapta bir savaşa girişmemişlerdir. Ordu komutanı Abdurrahman
şehri ele geçirmek düşüncesinde iken bu düşüncesini uygulayamamış ve ganimetlerle
Derbent’e dönmeyi tercih etmiştir. Aslında böyle yapmasının sebebi galiba bu seferin bir keşif
seferi veya öncü harekȃtı olmasından kaynaklanmış olmasıdır. Çünkü Belencer’de kalıcı olmak
için bölgede daha kuvvetli tutunmak gerekli idi. Ayrıca şu da bir gerçek ki Hazarlar Arapların
karşısına çıkıp savaşmamışlar ama şehrin askerî gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu da onlara
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göstermişlerdir. Bu durum komutan Abdurrahman’da şehrin askerȋ gücünün beklediklerinden
daha kuvvetli olduğu ve burada tutunmak için daha çok askerȋ kuvvete ihtiyaçları bulunduğu
kanaatini uyandırmıştır. Nitekim ilerideki tarihler bize bu seferin Abdurrahman’a bunu
gösterdiğini; bu şehri fethedebileceği fikrini iyice kuvvetlendirdiğini ve onun Belencer’den asla
vazgeçmediğini göstermektedir. Ayrıca bu seferin Müslümanların Hazar topraklarına karşı
ilerleme planlarının yönünü göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu da
söyleyebiliriz.
Bu seferden sonra Müslümanlar bölgede tutunmaya çalışmışlar; buna karşılık Hazarlar
Müslümanlara karşı büyük bir harekȃta girişememişler, başkentlerini Aşağı İtil havalisine
naklederek güneye doğru ilerleyip Ermenistan’a girmişlerdir. Kafkaslarda iktidarı ele geçirmek
için yapılan bu mücadele Hz. Ömer’in vefatından sonra yerine geçen Hz. Osman döneminde
(644) daha da alevlenmiştir. 642’de Belencer’e yapılan bu seferden sonra 10 yıl boyunca
mücadele tam bir sukȗnet devresine girmiş sadece Rey’de bulunan Huzeyfe bin el-Yeman bu
sırada Derbent’te bulunan Abdurrahman’a yardıma gitmiştir. Bu yardıma gitme bize
Abdurrahman’ın bu sırada Hazarlara karşı zor durumda bulunduğunu yorumlama fırsatını
vermektedir.
Müslüman Arapların Hazarlar üzerine 642 yılında yaptıkları bu seferden sonra
gerçekleşen ilk büyük savaş 652 yılında yapılan Belencer savaşıdır. Bu savaşa dair bilgilerimizi
İbnü’l Esîr’den alıyoruz. Ancak bu bilgiler genelde daha çok farazî ve hikâyeye dayanan
bilgilerdir. Meselâ bu faraziyelerden biri Hazarların Müslümanların ölümsüz olduklarına
inandıkları ve bu yüzden de saldırıya geçmedikleri şeklindedir. Ona göre Belencer savaşının
başlangıç nedeni Hazarların Müslümanların gerçekten ölüp-ölmediklerini anlamak için pusu
kurmaları ve böylece Müslümanlara saldırmalarıdır. Hakikat ise bazı Müslümanların şehit
edilmeleri üzerine Abdurrahman’ın harekete geçmesidir. Uzun zamandır bu bölgede bulunan
Abdurrahman’ın hedefi Belencer’i almak olmuş ve Hazarların bu tür saldırıları Abdurrahman’a
harekete geçmesi için iyi bir sebep vermiştir. Ancak bu tecrübeli tavrına Halife Osman ihtiyatlı
yaklaşmış ve kendisine Derbent’ten ayrılmadan önce orduyu telef etmemesi ve askerleri
hücuma sürüklememesi konusunda dikkat etmesi uyarısında bulunan bir mektup göndermiştir.
Ancak İbnü’l Esîr’e göre o halifeyi anlamamış ve tam aksi bir harekette bulunmuştur.
Abdurrahman b. Rebia (ki Belazurî ve bazı İslâm kaynakları bu savaşta Müslümanların
başında Selman b. Rebia’nın olduğunu söylemektedirler) ordusunu kuvvetlendirdikten sonra
Derbent’ten Belencer’e doğru harekete geçtiğinde Hazarlar da boş durmamışlar, bu güçlü
orduya karşılık kendileri de güçlü bir ordu hazırlamışlardır. Ancak Müslüman ordusunda
Mancınık gibi ağır ateşli silahların bulunması Hazarların işini zorlaştırmıştır. Her iki ordu önce
şehrin etrafında küçük çaplı çatışmalarla karşı karşıya gelmişler, bu çatışmalarda genellikle
Müslümanlar atak yapan, Hazarlar da bunlara karşılık veren taraf olmuşlardır. Taberî
Hazarların, Müslümanlardan bir komutanın birliklerini toplamaya çalıştığı bir sırada şehirden
çıkarak yarma harekâtı yaptıklarını söylemektedir. Yine bu sırada diğer Türk boylarının
yardıma gelmeleri Hazarların büyük bir kuvvetle şehirden çıkarak Müslümanların üzerine ani
ve ustaca saldırmalarına sebep olmuş ve bu savaşın şiddetini arttırmıştır. Bu şiddetli çarpışma
neticesinde Abdurrahman b. Rebia şehit düşmüştür. Onun şehit düşmesi ile askerler arasında
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birlik ve düzen kalmamış, askerlerinin bir kısmı Hazar silahları altında can verirlerken; bir
kısmı da kaçarak canlarını zor kurtarmışlardır. Canlarını kurtarabilenlerin bir kısmı Derbent’e
doğru kaçarlarken ki bunlar yolda bu sırada Hz. Osman’ın emriyle bölgeye gönderilen ve şehit
düşen komutanları Abdurrahman’ın kardeşi Selman b. Rebia ile karşılaşmışlar ve onun
refakatinde Derbent’e gelebilmişlerdir. Diğer bir grup ise Gilan ve Cürcan taraflarına
gitmişlerdir.
Kanlı bir şekilde neticelenen Belencer savaşı özellikle Müslümanlar açısından çok ağır
kayıpların verildiği, dört bin asker ile tecrübeli komutanlarının şehit edildiği zayiatın had
safhada olduğu bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Böylece Hazarlar kendileri ile bu topraklarda
iktidar mücadelesine girişen İslâm ordularına askerî güçlerinin boyutunu ve hiç de
küçümsenmeyecek bir râkip olduklarını göstermişlerdir.
Savaştan sonra Hazarlar güneye doğru inerek Ermenistan’a girmişler ve Bizans
tahtındaki değişikliklerde rol oynayarak kuvvetlerini perçinlemeye çalışmışlardır. Müslümanlar
ise iç karışıklıklarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bu iç çekişmeler Hz. Osman’ın şehit
edilmesi (656) ve Hz. Ali’nin halife seçilmesinden sonra meydana gelen karışıklıklardır. Bu
karışıklıklar yüzünden Kafkaslar yönündeki İslâm saldırıları azalmış ve bunu fırsata
dönüştürmek isteyen Hazarlar da Arrân’a kadar inmişlerdir. Bundan sonra yaklaşık yarım
asırdan fazla Hazar-İslâm İlişkileri sınır boyu çarpışmaları şeklinde devam etmiştir.
707-708 Yıllarına gelindiğinde Müslümanlar ile Hazarlar arasındaki mücadele ateşinin
yeniden parladığını ve parlamayı Müslümanların büyük çapta harekâtlarının tâkip ettiğini
görüyoruz. Çünkü Emevî Halifesi Muâviye, İslâm Ordusunun Kafkas taarruzlarına yeniden
başlamasını istemiştir. Bu seferlerin başında Bizans savaşlarından tanıdığımız Emevîlerin ünlü
kumandanlarından ve Halife Velîd I’in, (705-715) kardeşi Mesleme b.’Abd’il-Melik
bulunuyordu. Taberî’ye göre Mesleme b. Abdülmelik, Azerbaycan’daki bazı yerleri fethetmiş
ve Derbent yolu üzerinde bulunan Hazarlarla savaşarak Derbent’e kadar ilerlemiştir. Aslında
bu bilgi bize daha önce Müslümanların elinde olan Derbent’in bu sırada Hazarların eline
geçtiğini ve burada bir Hazar hâkimiyetinin var olduğunu göstermektedir. Buradan bu dönemde
şehirdeki hâkimiyetin bir Müslümanlar bir Hazarlar arasında el değiştirdiği neticesini
çıkarabiliriz. Ancak Mesleme 714’de Derbend’i zaptetmiş ise de İstanbul’a karşı yapılacak
sefere katılmak üzere Kafkaslardan ayrılmıştır. Bunun hemen akabinde, Hazar taarruzu
karşısında Arap kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
Yaklaşık on yıl sonra yani 717 yılında Hazar ordusu Müslümanlara karşı Şirvan’a
girerek, Âzerbaycan’ın büyük bir kısmını ele geçirmiş ve Müslümanların bir kısmını
öldürmüştür. Hazarların bu harekâtı kaynakların bildirdiği ve tarihçilerin de ittifakla kabul
ettikleri ilk ciddi Hazar saldırısı olarak kabul edilmektedir. Aslında Hazarların Müslümanlar
üzerine yaptıkları saldırının tarihi de önemlidir zira bu tarih yani 717 yılı Müslümanların
İstanbul muhasarasına yoğunlaştıkları bir yıldır ve Hazarlar da bundan istifade etmek
istemişlerdir. İslâm Ordularının İstanbul muhasaraları başarıyla sonuçlanmamış ancak bu sırada
Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz (717-720)’in Hazarların üzerine gönderdiği Hâtim b.
Nu’mân eş-Bâhilî, Hazarları yenilgiye uğratmayı ve Halifenin yanına elli kadar Hazar esiri ile
geri dönmeyi başarmıştır gerçi bunun karşılığında kendi ordusu da ağır kayıplar vermiştir.
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İslâm orduları ile Hazarlar arasındaki bu askerî mücadelenin 5 yıl sonra 722-723
yıllarında daha da artarak şiddetli bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu yıl Sübeyt en
Nehranî komutasındaki Müslüman ordusu, Hazar topraklarına girmiştir. Bunun üzerine
Hazarlar diğer Türk boylarından özellikle de Kıpçaklardan yardım alarak, Müslümanları
Mercülhicâre’de bozguna uğratmışlardır. Hem ordugâhlarını hem de ağırlıklarını kaybeden
Müslümanlar Dımaşk (Şam)’a kaçmak zorunda kalmışlardır. Bunlar arasında komutanları
Sübeyt’te vardı. Bu duruma çok kızan ve üzülen Halife Yezîd b. Abdülmelik (720-724),
Sübeyt’i azarlamış ama o verdiği cevapta ellerinden geleni yaptıklarını söylemiştir. Aslında bu
yenilginin asıl sebebi yardım alan Hazarların sayılarının Müslümanlardan daha çok olmasından
kaynaklanmıştır.
Hazarlar elbette ki başarılarının ardından boş durmamışlar ve Müslümanlara karşı
sürekli akınlarda bulunmuşlardır. Bu sırada Halife Yezid b. Abdülmelik, hem Sübeyt’in
mağlubiyetinin cezasız kalmamasını sağlamak hem de Kafkasların kendileri için olan önemini
bir kez daha ortaya koymak üzere ünlü komutanı Cerrâh b. Abdullah el-Hakemî’yi güçlü bir
ordu ile beraber Hazarlar’la savaş yapmak üzere Ermeniye valiliğine getirerek onlarla
mücadeleye memur etmiştir.
Cerrâh b. Abdullah’ın hem güçlü hem de kalabalık bir ordu ile harekete geçtiğini haber
alan Hazarlar Derbent’e çekilmişlerdir. Bu sırada Beyda’ya ulaşan Cerrâh, burada hem
ordusunu dinlendirmiş hem de girişeceği askerî harekâtın planını yaparak uygulamaya
koymuştur ki bu durum seferin de kaderini belirlemiştir. Zira yaptığı plan çerçevesinde
ordusunun Beyda’da birkaç gün dinleneceğini ilan etmiş ve bunun inandırıcı olması için de
oldukça fazla yemek yapılmasını emretmiştir. Taktiği işe yaramış ve Beyda’da bulunan Hazar
habercisi durumu hemen Derbent’e haber vermiştir. Bu haber üzerine birkaç gün rahatlayan
Hazarlar savaş için yeterli hazırlık yapmaları gereken zamana sahip olduklarını düşünmüşlerdir.
Ama ne var ki Cerrâh hemen o gece ordusunu harekete geçirmiş ve sabah olduğunda Hazarlar
şehrin kapılarında İslâm Ordusu ile karşılaşmışlardır. Hazarlar bir taraftan hazırlıksız
yakalandıklarına mı yansınlar diğer taraftan Cerrâh’ın kalabalık ordusundan bazı küçük
grupları şehrin her yönüne göndererek mukavemet güçlerini kırdıklarına mı yansınlar
bilememişlerdir. Cerrâh bu planı ile şehrin etrafından gelebilecek küçük çaplı direnişi kırmayı
tasarlamış ve bu tasarıyı eğer başarılı bir şekilde hayata geçirebilirse büyük bir başarı
kazanmayı düşünmüştür. Ama onun en büyük isteği savaşı Derbent’te yapmak olmuştur. Bunun
için Cerrâh b. Abdullah, 20.000 askeri ile şehrin önüne gelmiş ve sabahtan itibaren şehrin
kapılarını zorlamaya başlamıştır. Savaş ertesi gün Derbend’in 6 fersah kuzeyindeki Narvan
mevkiinde yapılmıştır. Hazar Hakanı, Müslüman ordusunun kendileri için çok büyük bir tehlike
olduğunun farkına varmış ve bu yüzden de 40.000 kişilik ordusunun başına kaynaklarda değişik
şekillerde okunsa da “Barjik” adlı oğlunu görevlendirmiştir. Savaşın başlaması, gelişimi ve
sonucunun nasıl olduğuna dair teferruatlı bilgilere sahip olmasak ta sonucun Hazarlar için
büyük bir mağlubiyetle neticelendiğini biliyoruz. İslâm Ordusu, Hazarlara hem ağır kayıplar
verdirmiş hem ağırlıklarını ele geçirmiş hem de Derbent’in yanısıra çevredeki bazı küçük
yerleşim yerlerini fethetmiştir. Savaştan sonra ele geçirilen esirler sayıca çok oldukları için
Cerrâh’ın emri ile âileleri ile birlikte Belencer Nehrine atılmışlardır. Cerrâh, bundan sonraki
hedefini de Belencer olarak belirlemiştir. Önce bu hedef üzerindeki Tarki’yi almışsa da bu
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sefer Hazarlar karşısına hazırlıksız çıkmamışlar ve gerekli tedbirleri almışlardı. Ancak bu
tedbirlerin alınması Cerrâh’ı yıldırmamış; ısrarla ve büyük bir inançla askerlerinin başarıya
ulaşması için uğraşmış ve sonuçta da şehri ele geçirmeyi başarmıştır. Müslüman askerler ise bu
gayretli mücadelelerinin sonunda oldukça fazla ganimet elde etmişlerdir. Dönemin en zengin
Hakanlıklerinden biri olan Hazarlar’dan alınan ganimette bir atlı askere 300 dinar düşmüştür.
Bundan sonra Hazar Hakanı İtil Nehri üzerinde bulunan İtil Şehrine taşınarak burayı kendisine
başkent yapmıştır.
Belencer’in Müslümanlar tarafından alınması Hazarlara büyük bir darbe olmuş ancak
sürekli Belencer’de kalmayı düşünmeyen Cerrâh’ın Hazar hâkimi ile anlaşarak her şeyi
kendisine haber vermesi karşılığında şehrin yönetimini ona bırakması bir nebze de olsa
yaralarını sarmıştır. Cerrâh bundan sonraki hedefini diğer bir Hazar şehri olan Semender olarak
belirlemiş ve hazırlıklarına başlamışsa da kışın yaklaşmakta olması bu hedefini ertelemesine
sebep olmuştur. 724 yılında Halife Yezîd b. Abdddülmelik ölünce yerine Hişam b.
Abdülmelik (724-743) geçmiştir. Yeni Halife de Cerrâh’a muvafakat vererek ona yardımcı
kuvvetler göndermeyi vaat etmiştir. Bu sırada Hazarlar ile Müslümanlar arasında sürekli
karşılıklı seferler ve savaşlar yapılmıştır. 724 yılında önce Hazarlar saldırmışlarsa da hemen
akabinde ertesi yıl Cerrâh buna karşılık vermiştir.
Her iki taraf içinde sonucu kesin olmayan karşılıklı askerî hareketler devam ederken
yeni Halife Kafkaslar’da zaferle sonuçlanmayan bu mücadelede faturayı Cerrâh’a çıkararak onu
görevden almış ve yerine efsanevi bir komutan olarak ün kazanan Mesleme b. Abdülmelik’i
Azerbaycan valiliğine atamıştır. Mesleme 727 yılında bizzat komutayı ele alarak
Azerbaycan’dan harekete geçmiş ve Dağıstan üzerinden Hazar topraklarının içlerine kadar
yürümeyi başarmıştır. Bu yürüme oldukça fazla ganimetler ele geçirmesi ile son bulmuştur.
Mesudî, bu sefer sırasında Daryal geçidine savunma amaçlı bir de garnizon kurulduğunu
söylemektedir.
728’de ise yine Mesleme’nin komutasındaki İslâm Ordusu ile Hazarlar arasında bir
aydan fazla süren savaşlar olmuş ama bu savaşlar her iki tarafında kesin zaferiyle
neticelenmemiştir. Özellikle Arap kaynaklarında çok yağmurlu bir mevsimde olduğundan
dolayı bu savaş “çamur vakası” adı altında anılmıştır. Yine kaynaklarımız zaferi Araplara mal
etselerde bu doğru değildir. 729 yılında Halife Mesleme’nin de istediği başarıyı kazanamaması
karşısında Cerrâh b. Abdullah’ı tekrar Azerbaycan valiliğine getirmiştir. 730 yılında Cerrâh
Hazarlara saldırarak Beyda Şehrini ele geçirmiştir. Halifenin istediği Kafkaslarda sorunsuz bir
hâkimiyetti ama bunu isterken karşısında kendi orduları kadar güçlü bir orduya sahip bir
milletle savaştığının henüz farkında değildi.
Cerrâh, bu sırada Hazarların Müslümanlar üzerine saldırıya geçtiklerini öğrenmiş, ama
o sırada hiç bir şey yapamamıştır. Ayrıca Hazarların saldırıları da büyük çapta olmamıştır ama
her iki taraf bir yıl sonra yani 731’de Musul yakınlarında karşı karşıya gelmişlerdir. Hazar
askerlerinin sayısının Müslüman askerlerinin sayısından daha fazla olduğu savaşta şiddetli
çarpışmalar üç gün boyunca devam etmiştir. İlk iki gün Hazarlar müthiş bir performans
göstermişler ve Müslüman askerlerinin maneviyatlarını bozarak zor durumda kalmalarını
sağlamışlardır. Üçüncü gün maneviyatları bozulan askerler dağılmaya başlamışlar, bunu gören
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Hazarlar son darbeyi indirerek Müslüman ordusunu imha etmişlerdir. Ölenler arasında komutan
Cerrâh’ta vardır. Bu durumda Halife hemen pes etmemiş ve derhal Sa’id b. Amr el-Hareşî’yi,
Hazarlarla savaşmak üzere göndermiştir. Hazarlar ise bu zaferden oldukça memnun olmuşlar
ve harekâtlarına güneye inerek Azerbaycan’dan Diyarbakır’a kadar olan sahada devam etmek
istemişlerdir. Ama onlarda biliyorlardı ki bu zafer onlar için de kesin bir zafer değildi.
Sa’id, Hazarların eline geçen birçok şehir ve kaleyi kurtarmış, Beyda’ya kadar ilerlemiş
ve Beylekan üzerine yürüyerek emrindeki güçlü ordu ile Beylekan da Hazarlar’la büyük bir
savaş yapmıştır. Hazarlar bu toprakların kendileri için ne kadar önemli olduğunu, Said’in
karşısına Hakanın oğlunu komutan olarak çıkarmakla göstermişler ama İslâm ordusuna mağlûp
olmaktan kurtulamamışlardır. Savaşın nasıl cereyan ettiği hakkında kaynaklarımızda çok fazla
bilgi bulunmamakla beraber Hakanın oğlunun öldürüldüğünü ve Hazarların ağır bir yenilgi
aldığını biliyoruz.
Hazarlara böyle ağır bir yenilgi tattıran Vali Sa’id kıskançlığa yenik düşmüş ve
Mesleme’nin isteği üzerine Halife tarafından görevden alınmıştır. Ünlü kumandan Mesleme,
selefi Sa’id’in böyle bir başarı kazanmasını hazmedememiş ve kendisi gelene kadar ona
Hazarlar’la savaşmamasını emrettiğini ancak onun bu emri dinlemediğini söyleyerek
hapsettirmiştir.
731-732’de Mesleme Hazarlar üzerine başarılı seferler yapmıştır. Önce Derbent üzerine
yürümüş ancak kış olması hasebiyle Said b. Amr’ı bir kısım askerle burada bırakarak geri
dönmüştür. Ertesi yıl tekrar sefere çıkarak asıl hedefi Semender’e ulaşmak üzere Belencer’e
doğru yürüyüşe geçmiştir. Belencer Dağını geçerek Hakanın oğlunu öldürmüştür. Hakan,
oğlunun öldürüldüğünü ve Mesleme’nin ilerlediğini görünce hemen hazırlıklara başlamıştır.
Aslında Mesleme’nin hedefi üzerinde görüp yendiği ve başarılar kazanmasını sağlayan
kuvvetler Hazarların esas kuvvetleri değildi ve o Hazarların bu asıl kuvvetleriyle henüz savaş
yapmamıştı. Mesleme durumu bir kez daha gözden geçirerek müzakere etmiş ve Hazarlar’la
ciddi bir savaşa tutuşmak için kendisini yeterli görmemiştir. Tabiî bu görüşte Cerrâh’ın akıbeti
de tesirli olmuştur. Bu yüzden ordusunu tekrar Derbent’e doğru çekmiş ama çekişte acele ettiği
için de ordu ağırlıkları Hazarların eline geçmiştir.
Azerbaycan Valisi Mesleme’nin Hazarlar karşısında beklenilen cesareti ve başarıyı
gösterememesi, valilikten alınmasına sebep olmuştur. 732-733 yılında daha sonraları Halife
olacak olan Mervan b. Muhammed Ermenistan ve Azerbaycan’a vali tayin edilmiştir. Halefi
Mervan b. Muhammed bu bölgeyi, Mesleme döneminden itibaren iyi biliyordu ve bu göreve
getirilmeyi bizzat Halife Hişam b. Abdülmelik’in huzuruna giderek kendisi istemişti zira o
aynı zamanda Halifenin amcasının oğlu idi. Mervan, Hazarlara karşı daha sert bir mücadele
verilmesi gerektiği kanaatini taşımış ve Halifede bu görüşüne katılmıştır. Mervan’ın idaresine
güçlü bir ordu vermiştir. Bu orduya ayrıca pek çok gönüllüde katılmıştır. Bu gönüllülerle
güçlenen İslâm Ordusu en önemli başarılarını onun komutasında elde etmişlerdir.
Mervan b. Muhammed, önce bölgede yani Azerbaycan ve Ermenistan da tutunmaya
çalışmış ve ufak-tefek başarılar kazanmıştır. Ancak onun asıl hedefi Hazarlara büyük bir darbe
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indirmek olmuş ve bunun için acele etmemiştir. Savaşın planlarını en ince detaylarına kadar
yapmış ve uygulamaya koymak için zamanın ve fırsatın kendisine gelmesini beklemiştir.
Mervan, önce 40.000 kişilik ordunun başında Derbent Geçidi’ni aşıp Belencere girmiş
ve burada oldukça fazla tahribatlar yapmıştır. Derbent’e Arap muhafız kuvvetlerini
yerleştirdikten sonra 150.000 kişilik bir ordu ile iki koldan Hazarların merkezi ve yeni
başkentleri olan İtil Nehrine kadar gitmeye karar vermiştir. Bu arada Terek Nehri üzerinde
bulunan Semender Nehri Arapların eline geçmiştir. Böylece Hazar şehirlerini ele geçiren
Mervan, Dağıstanlıları da vergiye bağlayarak, Cerrâh’ın intikâmını almıştır. İşte tam bu sırada
beklediği fırsat 737’de bizzat Hazar Hakanı tarafından kendisine sunulmuştur. Hazar Hakanı
bu yıl elçisini Mervan’a göndererek aralarında barış yapılmasını teklif etmiştir aslında
Mervan’ın bölgedeki askerî seferleri Hazarları çok da zor duruma düşürecek seferler değillerdi
ama nedense Hakan barış yapmak istemiş ama bu isteği büyük bir hüsranla sonuçlanmıştır.
Mervan, uzun zamandır planladığı düşüncesini elçinin yanına gelmesi üzerine uygulamaya
koymuştur. Bir taraftan elçiyi oyalamış diğer taraftan da ordusunu savaşa hazırlamıştır. Elçiyi
oyaladıktan sonra ona Hakanın yanına gitmesi için izin vermiş ama verirken elçinin yakın
değilde uzak yolu kullanmasını sağlamıştır. Tabiî ki bu Mervan’a zaman kazandırmış ve elçi
ülkesine döndükten çok kısa bir süre sonra Hakan, İslâm ordusunu karşısında görmüştür.
Mervan kendisine göre mükemmel bir taktik uygulamış; ama bu taktik, Hazar Hakanı için tam
bir hezimet olmuştur. 737-738 yılında Mervan, komuta ettiği bu 150.000 kişilik orduyla İtil
Nehrine kadar ilerlemiş merkez olarak kabul ettiği Kür Nehri üzerindeki Kasak (Kesek, Kazak)
Nehrinden, Hazarların Dağıstan’daki ikinci büyük şehri olan Semender’e saldırmıştır.
Semender’de ordusunu ikiye ayırmış, ilk grup Derbent’ten girerken kendisinin bizzat komuta
ettiği diğer grup Daryal Geçidini kullanarak Hazar topraklarına girmiştir. Mervan’ın ordusu ile
Semender’den ayrılarak Beyda’ya doğru herekte geçtiğini haber alan Hazar Hakanı istişare
etmek üzere adamlarını toplamış ve ordu toplamak için gerekli zamanlarının olmadığını,
hazırdaki kuvvetlerle savaşırlarsa yenileceklerini bu yüzden de iç bölgelere çekilme kararı
almalarının daha uygun olacağını söyleyerek bu yönde karar alınmasını sağlamıştır.
Mervan, bütün kuvvetleriyle Hazar başkenti İtil Şehri üzerine yürüyerek, İtil Nehrinin
batı kısmı olan Beyda’yı ele geçirmiştir. Bunun üzerine Hazar Hakanı, bu şehirden kaçarak İtil
Nehrinin gerisine kuzeye çekilmiştir. Mervan’la savaşmak görevini ise 40.000 askerle Hazar
Tarhan’a vermiştir. İki ordu İtil Nehrinin her iki tarafında yerlerini alarak, akşama kadar
beklemişlerdir. Gece olunca Mervan, bir kumandanını Hazarları çembere almak üzere
göndermiş ve Müslüman askerler Hazarları arkadan sarınca savaşın sonucu da belli olmuştur.
Hazar Tarhan’ın idâresindeki ordu büyük bir yenilgiye uğratılarak, Hazarlar çok sayıda kayıplar
vermişler ve elçi göndererek barış istemek zorunda kalmışlardır. Mervan, Hakanı saklandığı
yerde yakalayarak, şehri savunan Tarhan’ı öldürmeyi başarmıştır. Bu savaşta Hazarlar 10.000
ölü ile 7000 kadar esir vermişlerdir. Mervan’ın barış için tek şartı Hakanın İslâmiyeti kabul
etmesi olmuş; Hakan da kerhen de olsa İslâmiyeti kabul ederek barış yapmıştır. Bunun üzerine
Mervan, Hakanın İtil’e dönmesine izin vermiştir. Ayrıca Hazarlara İslâmiyeti öğretecek iki de
fakih göndermiştir. Aslında Mervan’ın Hakanın Müslüman olmasını istemesi bölgenin
kontrolünü sağlanmak içindi. Yine Mervan, Hazarlara iki fakih göndermekle bu Hakanlıkle
olan ve savaşlar üzerinden gelişen ilişkilere yeni bir boyut kazandırmak istemiştir ki
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kanaatimizde de doğru yapmıştır zira Hazarlar, Müslümanlarla hep savaştıkları için bu dini
yakından tanıma fırsatını o ana kadar hiç bulamamışlardır. İşte bu iki fakih ileride özellikle
Hazar halkı arasında İslâmiyetin kabülünde etkin bir rol oynayacaklardır.
Bu galibiyet iki Hakanlık arasında yapılan en büyük savaş olarak tarihe geçmiştir.
Mervan bu sefer esnasında aldığı esirleri Derbend’in güneyine geçirerek Samur Köprüsü ile
Şaberân arasına yerleştirerek geri dönmüştür. Hazar Hakanı ise İslâmiyeti kabul etmesinde
samimi olmadığını kısa bir süre sonra yine kendi Gök-Tanrı dinine geri dönerek göstermiştir.
737’deki bu galibiyet İslâm Ordusu açısından, Hazar başkentine ulaşılan bir zafer olarak
yorumlanmış ve Hazarların yakın bir zamanda bu mağlubiyetin acısını çıkarmak gibi bir
teşebbüsün içerisinde bulunmamaları gerektiğini anlamalarına sebep olmuştur. Nitekim
Hazarlar aldıkları bu ağır mağlubiyetin etkisiyle olsa gerektir, Müslümanlar üzerine harekete
geçememişlerdir.
Mervan bölgede iki-üç yıl daha kalmış ancak Hazarlarla bir daha savaşmamıştır. Daha
sonra geri dönerek Halifelik makamını elde etmek için mücadele etmiştir. İslâm Hakanlığındeki
bu iç mücadeleler, Hakanlığın bütün cephelerindeki fetihlerini bir süre de olsa sekteye
uğratmıştır ki Kafkaslar’daki bu mücadele de bundan nasibini almıştır. Bu arada Hazarlar arada
sırada Derbend’den çıkarak Azerbaycan’a ve İslâm ülkelerine saldırmaya devam etmişlerdir.
Müslüman Araplar ile Hazarlar arasındaki mücadele Emevîler döneminde yukarıda da
verdiğimiz gibi şiddetli bir şekilde devam etmiştir. Ancak yönetimin Abbasîlere geçtiği
dönemden itibaren Hazar-Müslüman ilişkileri eski şiddetini kaybetmiştir. Hazar askerî gücünü
çok iyi anlayan Abbasî Halifesi Ebû Ca’fer El-Mansûr (754-775)’de dahil olmak üzere
yönetime gelen Halifeler 737’deki bu barış anlaşmasının daha da güçlendirilmesini
istemişlerdir. Halife Mansûr Hazarlarla barış içerisinde yaşamak için büyük bir gayret sarfetmiş
ve bu gaye ile kendisinin 758 Daryal’da kurmuş olduğu Ermenistan vilâyet merkezine vali olan
Yezîd b. Useyd al-Sulamî’ye Hazar Hakanının kızı ile evlenmesini tavsiye etmiştir. Yezîd bu
tavsiyeye uyarak Hazar Hakanı Bagatır’a teklifi iletmiş ve Hakanın kabul etmesi üzerine de yüz
dirhemlik kalını ödemiştir. Hazar Hakanı da tarhanların refakatinde ağır çeyizi ve çeşitli
hediyelerle birlikte kızını vilâyet merkezi olan Beyda’ya göndermiştir. Böylece Araplarla
Hazarlar arasında çok kısa süreli de olsa bir dostluk ve akrabalık tesis edilmiştir. Ancak
tengrikenin bir müddet sonra doğum esnasında çocuğu ile beraber ölmesi, Hakanı bunun
gerçekte bir ihanet sonucu olabileceği düşüncesine sevk etmiş ve bunu bir savaş sebebi
saymıştır. Hakan, Hazarları As-Tarhan (Ras-Tarhan)’ın komutasındaki bir ordu ile
göndererek Araplara yeniden saldırtmıştır. Bu saldırı oldukça şiddetli olmuş ve Yezîd, Halife
Mansȗr’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Ancak yardım gelmesine ve hemen karşı
harekete geçmesine rağmen başarılı olamamıştır. Hazarların saldırılarına devam etmeleri
üzerine Halife Mansȗr, sınır bölgelerinde savunma kaleleri inşa ettirmiş ve ancak bu şekilde
saldırıların önüne geçilebilmiştir. Buna rağmen yine de Hazarların çok sayıda esir ve bol
miktarda ganimet ele geçirmelerine engel olunamamıştır. Kaynaklarımızda bu seferin tarihi
hakkında tam bir mutabakat olmamakla birlikte genelde 762 olarak kabul edilmektedir.
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775 yılında Hazarlar, diğer Türk boylarının da yardımlarıyla Ermenistan’a saldırarak
Tiflis’i tekrar ele geçirmişler ve birçok Müslümanı öldürmüşlerdir. Bu mağlubiyetten sonra
İslâm orduları Kafkaslar’da dolayısı ile Hazarlar’a karşı büyük bir askerî harekâtın içerisinde
olmamışlardır. Bunda Abbasî Halifeliğinin barış ortamını destekleyen faaliyetleri etkili
olmuştur.
Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki son savaş 762’den tam 35 yıl sonra 797 tarihinde
Halife Hârûnûrreşîd döneminde yapılmıştır. Kaynaklarımıza göre savaşın iki sebebi vardı.
Birincisi Ermenistan bölgesinde çıkan karışıklıklar üzerine Halife, Sa’id b. Selm b. Kuteybe
el-Bahili’yi bölgeye vali tayin etmişti. Ancak bu tayin ters tepki yapmış ve valiye karşı
muhalefetin artmasına sebep olmuştur. Bu muhalefete Derbent halkı da katılınca olaylar
büyümüştür. Muhalefetin başında Necm b. Haşim vardı. Sa’id kendi vergi memurunun
öldürülmesi üzerine Necm’i yakalayarak öldürtmüş, Necm’in oğlu da Hazarlara sığınmıştır.
Bunun üzerine Hazarlar Müslümanlara karşı harekete geçmişlerdir. İkinci sebep ise Hazar
Hakanının kızının Fadıl b. Yahya el-Bermekî ile olan evliliği sırasında ölmesi olarak
gösterilmektedir. 799 yılında vezir Bermekî Hazar Hakanının kızı Sitit ile evlenmiş ve Sitit
hamile iken zehirlenerek Beyda’da ölmüştür. Sitit’in ölümü üzerine yanında bulunan Hazar
askerleri ülkelerine geri dönerek Hakana kızının eceli ile değil de kasten öldürüldüğünü
söylemişlerdir. Bu duruma çok sinirlenen Hakan, İslâm topraklarına saldırmış ve yüzbine yakın
Müslümanı esir almıştır. Ancak her iki sebeple de olsa savaşın olduğu bir gerçektir.
Hazarlar ile Müslümanlar arasında Güney Kafkasya’da bundan sonra meydana gelen
savaşların asıl sebebini Müslüman idâreciler arasında çıkan anlaşmazlıklar ve bu
anlaşmazlıklara Hazarların dahil edilmeleri teşkil etmiştir. Hazarlar bunlardan istifade ederek
anlaşmazlıkları kendi lehlerine değiştirmek istemişler ve 799 yılında Derbent’ten harekete
geçerek Müslümanların idâresindeki topraklara saldırmışlardır. Bu harekâtlarına tam bir
mukavemetle karşılaşmayınca da Kür Nehrine kadar ulaşmışlar ve Güney Kafkasya’yı
yağmalayarak çok sayıda esir almışlardır. Bölgede 70 gün kalarak, oldukça fazla tahribatlar
yapmışlardır. Bölge valisi Sa’id onlara karşı hiçbir varlık gösterememiş ve Halife Hârûnûrreşîd
onu görevden alarak yerine Huzeym bin Hazım’ı getirmiştir ama yeni vali bölgeye kuvvetli
bir ordu ile geldiğinde Hazarlar işlerini bitirmişler bol ganimet ve esir alarak geri çekilip
gitmişlerdir. O yüzden de hiçbir şey yapamamıştır. Bunun üzerine Halife Hârûnûrreşîd
kumandanı Yezîd’i Hazarlar üzerine göndermiş, o da Hazarları Ermenistan’dan çıkarmayı
başarmıştır.
Bu tarihten itibaren kaynaklarımızda ne Hazarların Müslümanlara ne de Müslümanların
Hazarlara karşı saldırıda bulunduklarına dair bir kayıta rastlıyoruz. Bunun en önemli sebebi her
iki tarafında birbirlerine üstünlük kuramamaları, psikolojik yorgunluk yaşamaları ve bu
tarihlerde her iki Hakanlığınde doğudaki ve batıdaki hedeflerinin değişmiş olmasıdır.
Daha sonra Halife Vâsik-Billâh tarafından Ye’cûc ve Me’cûc seddi hakkında bilgi
edinmek için görevlendirilen Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî ile Sellâm et-Tercümân,
Hazar hakanının izni ve yardımlarıyla yaptıkları araştırmalarda Hazar ülkesinde böyle bir
seddin bulunmadığını tespit etmişlerdir.
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Kuvvetlerinin doruğunda oldukları bir dönemde Müslümanlara karşı gösterdikleri güçlü
mukavemetin Hazar tarihi açısından getirdiği sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz
1)
Karadeniz’in Kuzeyi, Doğu Avrupa ve Kuzey Kafkaslar gibi zor ve çetin
mücadelelerin yaşandığı bir coğrafyaya sahip olarak dönemin en büyük Hakanlıklerinden biri
olduklarını sadece Bizans ve Ruslara değil Araplara da göstermişlerdir.
2)
Bu mücadele başlangıçta İslâm ordularının ileri harekâtına karşı bir set
oluşturma şeklinde kendini göstermiş ve bu set etkili bir şekilde işlevini yerine getirerek Hazar
ordusunun güçlenmesini sağlamıştır.
3)
Emevî iktidarında güdülen savaşçı politika Hazarlar üzerinde olumsuz bir etki
yaratmıştır. Zira Hazarlar hakkında bilgi veren bütün kaynakların ittifakla kaydettikleri “Hazar
Barışı” ile tam bir dini hoşgörüye sahip olma özellikleri, Emevîlerin uyguladıkları politika
sonucunda hiçbir zaman hayata geçirilememiştir. Emevî iktidarı eğer Hazarlara baskı, zulüm
ve zorla gelmemiş olsaydı belki de daha ilk başlarda Müslümanlığı kabul edecekler ve böylece
Kafkasların tarihi büyük ölçüde bir değişim yaşayacaktı. Ayrıca büyük bir dünya Hakanlığı
olma özelliğini yaşayan Hazar Hakanlığı resmen bu dini kabul etmiş olsa idi, kendisinden
etkilenen diğer Hakanlıklerin de değişim yaşamalarına sebep olabilirdi. Özellikle Rusların,
Kiev Knezliği döneminde Hazarlardan kültür alanında çok etkilendiklerini biliyoruz. Bu
dönemde Hristiyanlığı henüz kabul etmemiş bir Rusya’yı samimi olarak Müslümanlığı kabul
etmiş Hazarlar etkileyebilirler ve böylece dünya tarihinin belki de başka mecralarda akmasını
sağlayabilirlerdi.
4)
İslâm Hakanlığınde iktidara Abbasîlerin geldiği dönemde barıştan yana tavır
alınması bu mücadelenin yönünü değiştirmiş, savaştan barışa dönülerek yüzyıllarca sürecek
dini birlikteliğin başlamasının temelleri atılmıştır.
5)
Bu mücadelenin Hazar tarihi açısından en önemli yönlerinden biri de hiç
kuşkusuz Hazar ordusunda ücretli askerlerin görev almaları ve belli bir süre sonra bu askerler
tarafından Hazar halkı arasında Müslümanlığın yayılmasıdır. Müslüman askerler konusunda
Mesudî eserinde detaylı bilgiler vermektedir. Ona göre bu askerler ülkelerinde İslâmiyet’in
çıkışından sonra meydana gelen karışıklıklar yüzünden Hazar Hakanının yanına Harezm
taraflarından gelmişlerdir. Bu askerler kahraman ve güçlü kişiler oldukları için Hakan onları
yanına alıp ordusunda görev vermekten çekinmemiştir. Ancak bu askerler onunla
Müslümanlara karşı savaşmayacaklarına, ülkesinde dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için izin
vermesine ve mescit inşa etmeleri konusunda bir anlaşmada yapmışlardır. Bu anlaşmanın bir
diğer şartı da Hazarlar arasında kendilerini temsil eden bir Müslüman vezirin bulunması da
vardı. Nitekim Mesudî’ye göre Ahmet bin Kuye askerler arasından seçilmiş bir vezirdi.
Harezim’den gelen bu Müslüman askerlere “Erissiye” denilmiş ve bunlar Hazar ülkesinin
hâkim sınıfı arasında yer almışlardır.
Netice olarak yaklaşık 150 yıl süren bu iktidar mücadelesi zaman zaman her iki
Hakanlığın bir güç gösterisi çerçevesinde gelişmişse de daha sonra dini bir mahiyet alarak
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Hakanlığın resmî dini olmasa da Hazar halkının İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olmuş ve
İslâm hidayet güneşinin halk arasında yaşamasını başarmıştır.
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Uygulamalar
1)
Hazar Hakanlığı hakkında verilen bilgileri dönemi ve konumu açısından
değerlendiriniz.
2)

Bahsi geçen bölgeleri coğrafi olarak da harita üzerinde inceleyerek analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Hazar Hakanlığı hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.

2)

Hazar- Arap ilişkileri ile ilgili bilgi veriniz.

3)
veriniz.

Hazarların Arap komutanı Mervan ile giriştikleri mücadele hakkında bilgi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yedinci bölümümüzde Hazar Hakanlığı’nın kuruluş sürecine değinerek yedinci
yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar devam eden siyasal varlığının temelinin etkin oluşuna,
hoşgörülü davranmasına ve güçlü yapısına dayandığını ifade ettik. Akabinde Kafkaslar ile
Karadeniz’in kuzey düzlüklerindeki hâkimiyet alanları hakkındaki bilgileri aktardık. Hazar
kelimesinin farklı dillerde ne şekilde kullanıldığı, etimolojisi ve anlamları üzerinde durarak
kelimenin “kazar-gezen, dolaşan” manasına geldiğini belirterek, Hazarların menşei hakkında
bilgiler verdik.
Kök-Türklerlerin batıdaki en uç kanadını meydana getiren Hazarlar, Sabarların bir
devamı olarak tarih sahnesine çıkmışlar ve Hazar Denizi ile Karadeniz arasında dağınık hâlde
yer alan Türk boylarını kendi bünyelerine dâhil etmişlerdir. MS 2. yüzyılın sonlarına doğru
Hazarları Ermenistan topraklarına saldırılar düzenlerken görüyoruz. Yine MS 3. yüzyıldan
itibaren Bizans’a karşı Sâsânîlerin yanında yer almışlar ve MS 4. yüzyıldan ikinci yarısından
itibaren Bizans tarafına geçerek bu Hakanlıkle güçlü siyasi bağlar kurmuşlardır.
Hazarlar, Attila’nın 434 yılında Hun hükümdarı olmasıyla bir süre Hunlara tabi
olmuşlarsa da Attila’nın ölümüyle dağılan Hun Hakanlığınden ayrılarak kendi başlarına
bağımsız hareket etmeye başlamışlar ve yeniden Sâsânî topraklarına saldırılar düzenlemişlerdir.
Bu saldırılar üzerine Sâsânîler Bizans’tan yardım istemeye ve Derbent ile Kafkasya’daki
geçitlerde bir dizi kaleler inşa etmeye mecbur kalmışlardır.
5. yüzyılda bir süre Avar hâkimiyetinde yaşayan Hazarlar ile baş edebilmek için
Sâsânîler pek çok yol denemişlerdir ki bu yollardan bazılarına, Sâsânîler ile aralarındaki barışı
kalıcı hale getirmek için sürekli barış yapma çabaları ile Sâsânî hükümdarı Amurşirvan’ın kızını
Hazar hakanına vermeye çalışması örnek olarak gösterilebilir. 586’dan itibaren Bizans, artık
Türkleri çok iyi tanınmış, hatta Bizans kaynaklarında ‘Türk’ olarak anılan Hazarlar, KökTürklerlerin batıdaki en uç kanadını oluşturmuşlar ve bu durumu 6. yüzyılın sonuna kadar
devam ettirmişlerdir. Bölümümüzde yine Hazarların Gürcistan’a girerek 626-627 yıllarına
doğru Tiflis kuşatmaları ile Azerbaycan’a akınlar yapmaları anlatılarak, Bizans İmparatoru
Heraklios ile yaptıkları antlaşma ve Hazar kumandanı Çorpan Tarhan’ın tüm Kuzey
Azerbaycan’ı ele geçirmesi hakkında da bilgiler verilmiştir. Tüm bunların sonucunda Anadolu,
İran istilasından kurtarılmış, Sâsânîler güçlerini yitirmişler ve Hazar Hakanlığı İran karşısında
Bizans’ın en iyi müttefiki durumuna gelmiştir.
Kök-Türk Hakanlığı’nın ikiye ayrılmasından sonra Hazarlar 630 yılında bağımsız bir
Hakanlık olarak ortaya çıkmışlardır. Bundan sonra Bulgarları Tuna’ya göçe zorlamışlar,
Slavları vergiye bağlayarak kuzeye doğru itmişler ve Sabarlar ile Ungianları da hâkimiyetleri
altına almışlardır. 679 yılında Bulgarları tamamen idareleri altına alan Hazarlar; Gotların
Kırım’daki hâkimiyetine son vererek zamanla Hazar Denizinden Turla’ya, Kafkas Dağlarının
güney eteklerinden Oka Nehrine kadar tüm bölgeyi ve Kırım’ı ele geçirmişlerdir.
VIII-IX. yüzyıllara gelindiğinde Hazar Hakanlığı artık Doğu Avrupa’nın en kudretli
Hakanlığı olmuş, bölgeyi hâkimiyetine alarak burada yaşayan kavimlerden vergiler almış,
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sınırlarını Özi’ye kadar genişletmiş ve iki büyük ticaret yolu üzerinde oldukça geniş bir alana
sahip olmuştur. Sonrasında Hazarlar için 150 yıl kadar sürecek Arap-Hazar ilişkileri dönemi
başlamıştır. Sâsânî Hakanlığı’nın yıkılması, Araplarla Hazarları karşı karşıya getirmiş ve son
derece şiddetli savaşlar yaşanmıştır. İslâm orduları, Hz. Ömer döneminde ‘Demir Kapı’ olarak
adlandırılan Derbent’i ele geçirmişlerse de sonrasında Derbent; Müslüman Araplar ile Hazarlar
arasında sık sık el değiştirmiştir. Ayrıca Hazarların bu dönemde merkezi olan Belencer de
Müslüman Araplar tarafından saldırıya uğramış ancak başarılı olunmasına karşın Müslüman
Araplar tarafından işgal edilmemiştir.
Hz. Ömer’in vefatından sonra Hz. Osman döneminde de bu mücadele artarak devam
etmiştir. Bu dönemde 652 yılında ilk büyük savaş olarak nitelendirilen Belencer Savaşı
yapılmış, savaşın sonunda Müslümanlara ağır kayıplar verdirilmiştir. Bundan sonra Hazarlar
rakiplerine göre daha güçlü bir konuma gelmişlerdir. Hz. Ali dönemine gelindiğinde ise HazarArap İlişkileri sınır savaşları şeklinde sürmüştür. Bu sırada İslâm dünyasında yaşanan menfi
gelişmeler, bu mücadeleye de tesir etmiş ve Emevi döneminde saldırılar yeniden başlamıştır.
Nitekim 717 yılında Hazar ordusu yanına diğer Türk boylarını özellikle de Kıpçakları da alarak
Şirvan’a girmiş ve Müslümanlara ciddi kayıplar verdirmiştir. Devam eden mücadeleler İslâm
ordularının Cerrah bin Abdullah adlı komutanının önderliğinde yapılmış ve neticesinde
Hazarlar büyük bir yenilgiye uğrayarak İtil Şehrine giderek burayı kendilerine başkent
yapmışlardır. Bu bölümümüzü Belencer’in Müslümanların eline geçmesinin Hazarlar için ağır
bir darbe olduğu ve İslâm orduları ile aralarındaki mücadelenin devam ettiği bilgisini vererek
tamamladık.
Bu bölümde Hazarlar hakkında bilgi vermeye devam ederek, Hazarların Araplar olan
ilişkileri üzerinde durduk. Müslüman Araplar ile Hazarlar Kafkaslarda hâkimiyet kurabilmek
için tam anlamı ile hâkimiyet mücedelesine girişmişler ve bu mücadele her iki tarafa da zaman
zaman ağır bedeller ödetmiştir. Bu bedellerden bir tanesi de Meseleme b. Abdülmelik’in 727
yılında Hazar topraklarının içlerine kadar ilerleyerek zengin ganimet elde ettiği savaş ile daha
sonra yine 728’de Arap kaynakları tarafında hava muhalefeti ve yağan yağmur nedeni ile
“Çamur Vakası” olarak adlandırılan savaştır. Araplar ile Hazarlar 721 yılında tekrar karşı
karşıya gelmişler ve üç gün boyunca devam eden savaşın neticesinde Hazarlar galip gelmişlerse
de Araplar pes etmemişler ve tekrar Hazarlara saldırarak onları mağlup ederek, bu savaşta
Hazar Hakanının oğlunu da öldürmüşlerdir. Azerbaycan valisi Meseleme 731-732 yıllarında
Hazarlar üzerine yaptığı başarılı seferlere rağmen 732-733 yılında görevden alınarak yerine
daha sonra Halife olacak Mervan bin Muhammed’in Ermenistan ve Azerbaycan valisi olarak
görevlendirilmesini engelleyememiştir. En büyük hedefi Hazarları yenilgiye uğratmak olan
Mervan 737’de Derbent Geçidini aşarak Belencer’e girmiş ve burada büyük tahribat yapmıştır.
Bu yenilgi karşısında kendisine elçi göndererek barış teklif eden Hazar Hakanının bu girişimide
hüsranla sonuçlanmıştır çünkü Mervan gönderilen elçiyi oyaladıktan sonra ülkesine gönderip
hemen ardından da kendisi Hazarlara saldırarak onları hazırlıksız yakalamıştır. Mervan’ın,
Hazar başkenti İtil üzerine yürüyerek Beyda’yı ele geçirmesinden sonra Hazar Hakanı şehirden
kaçarak kuzeye çekilmiştir.
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Arap-Hazar ilişkilerini teferruatlı bir şekilde anlattığımız bu bölüme iki ordunun İtil
Nehri kıyısında yaptıkları savaş hakkında ayrıntılı bilgiler vererek ve sonrasında Arapların,
Hazar Tarhan komutasındaki Hazarları arkadan kuşatarak büyük bir yenilgiye uğrattıkları
bilgisini vererek devam ettik. Mervan Hazarlara aralarında barış yapabilmeleri için tek şart
olarak hakanın İslâmiyeti kabul etmesi şartını sunmuştur. Hazar Hakanı bu teklifi kerhen de
olsa kabul etmek zorunda kalmış ve bu amaçla Mervan, Hazarlara İslâmiyeti öğretecek iki fakih
göndermiş ve hakanın İtil’e dönmesine izin vermiştir ancak Hakan kısa bir süre sonra eski dini
olan Gök-Tanrı dinine geri dönmüştür. Bu hadiseden sonra da Müslüman Araplarla Hazarlar
arasındaki mücadele devam etmiş ancak Abbasiler döneminde eski şiddetini kaybederek daha
barışçıl bir süreç yaşanmıştır. Hatta bu durum siyasi bir evlilikle de pekiştirilerek Hazar
Hakanının kızı Ermenistan valisi Yezid ile evlendirilmiştir. Ancak tengrikenin doğum
esnasında ölmesi Araplar ile Hazarlar arasında yeni bir savaşın nedeni olmuş, Hazar Hakanı
As-Tarhan’ın komutasındaki birlikleriyle Araplara saldırmıştır. Halife Mansur’un sınır
bölgelerine inşa ettirdiği kalelerle durdurulabilen bu saldırılar Hazarların bol miktarda esir ve
ganimet elde etmeleri ile sonuçlanmış ve sonrasında Hazarlar 775 yılında diğer Türk boylarının
da yardımlarını sağlayarak Ermenistan’a saldırmışlar ve Tiflis’i geri almışlardır. Hazarlar ile
Müslüman Araplar arasındaki son savaş 797 yılında Halife Hârûnûrreşîd zamanında
yapılmıştır. Bundan sonra meydana gelen savaşlar Müslüman idareciler arasında çıkan
anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıklara Hazarların da dahil edilmeleri nedeniyle yaşanmıştır.
Hazarlar ile Araplar arasında bilinen en son mücadele 799 yılında Hazarların Derbent’ten
harekete geçerek Müslümanların idaresindeki topraklara saldırmaları ile meydana gelmiş ve bu
mücadele Halife Hârûnûrreşîd’in kumandanı Yezit’in Hazarları Ermenistan’dan çıkarması ile
son bulmuştur.
Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde, Hazarların Müslüman Araplar ile yaptıkları
mücadeleler onların dönemin en büyük Hakanlıklerinden biri olduklarını sadece Bizans ve
Ruslar’a değil Araplara da gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca Emevi iktidarının
Hazarlara uyguladığı zulüm ve baskı Hazarların İslâmiyeti seçmelerini olumsuz olarak
etkilemiştir. Hazar Hakanlığı bu dini seçmiş olsaydı belkide kendisinden etkilenen
Hakanlıklerde de bir değişime neden olabilirdi. Görülüyor ki, Abbasiler döneminde izlenen
barışçıl politika, bir dini birlikteliğin ve İslâmiyetin Hazarlar tarafından tanınmasının ve bir
nebzede olsa yaşanmasının temellerini atmış ve bu süreç, Hakanlığın resmi dini olmasa da
İslâmiyetin Hazar halkı tarafında benimsenmesine imkan vermiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Hazar kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest dolaşan, bir yere bağlı olmayan
Sürüklenen, bir yerde duramayan
Göç eden
Kona-göçer
Yerinde duramayan

2)
Tanrı Dağları ile İli Irmağı bölgesinde oturan Sabarlar batı yönünde
ilerleyerek bu bölgede yaşayan hangi Türk boyunu yerlerinden çıkarmışlardır?
a)
Belencer
b)
Semender
c)
Ogur
d)
Avar
e)
Juan-Juan
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Hazar topraklarından geçmemiştir?
Özi
Tın
Aksu
Kama
Seyhun

Hazarlara karşı savaşarak, ülkesini onlardan korumak için Daryal
geçidinde istihkâmlar inşa ettiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Mirvan (Mervan)
b)
Herakleios
c)
Julian
d)
II. David
e)
Bayan
4)

5)
Hazarlarla savaşarak onlara karşı Derbend (Bab el-Ebvab)’i yaptıran,
sarayında Hazarlar için bir tercümanı daima hazır bulunduran, iyice kuvvetlenmesine
rağmen Hazarları yenemeyeceğini anlayan ve onlarla dost olma yoluna giderek, kızını
Hazar hakanına vermeyi deneyen Sasanıi hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Kubad
b)
Anuşirvan
c)
Hürmüz
d)
Hüsrev Perviz
e)
Aşot
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6)
Azerbaycan topraklarında yaşanan Arap-Hazar mücadelesi hakkında bilgi
veriniz.
7)
Hazarlar ile İslâm orduları komutanı Mervan arasındaki mücadele ile ilgili
aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)
Mervan, Hazar Hakanının barış isteği ile gönderdiği elçiyi oyalayarak savaş
hazırlığına girişmiştir.
b)
Hazarlar aldıkları yenilgi sonucu kerhen İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.
c)
Hazarların mağlubiyeti, İslâm ordusu açısından Hazar başkentine ulaştıkları bir
zafer olarak yorumlanmıştır.
d)
Hazarlar bu yenilgi sonucunda 10.000 kayıp, 7000 esir vermişlerdir.
e)
Mervan bu galibiyetten bir yıl sonra Hazarlarla yeniden savaşa girmiştir.
8)
Hazarların dini hoş görüye sahip olmaları tarihte bunun nasıl
adlandırılmasına yol açmıştır?
a)
Hazar Barışı
b)
Hazar Dostluğu
c)
Hazar Gücü
d)
Hazar Kuvveti
e)
Hazar Anlayışı
9)
Harezim’den gelen ve Hazar ülkesinin hâkim sınıfı arasında yer alan
Müslüman askerlere ne isim verilmiştir?
a)
Sipahi
b)
Erissiye
c)
Celali
d)
Nizariye
e)
Asi
10)
Hazarlar ile Müslümanlar arasında 799’dan sonra Güney Kafkasya’da
meydana gelen savaşların asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Arapların Hazarları tahrik etmeleri
b)
Hazarların Arapları tahrik etmeleri
c)
Müslüman idâreciler arasında çıkan anlaşmazlıklar ile bu anlaşmazlıklara
Hazarların dâhil edilmeleri
d)
Hazarların Müslümanların elindeki şehirlere saldırmaları
e)
Müslümanların, Hazar şehirlerine hücum etmeleri

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)e, 4)a, 5)b,7)e, 8)a, 9)b, 10
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8. HAZAR HAKANLIĞI’NIN SİYASİ İLİŞKİLERİ VE KÜLTÜREL
HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8. Hazar Hakanlığı’nın Siyasi İlişkileri ve Kültürel Hayat
8.1. Hazar-Bizans İlişkileri
8.2. Hazar-Rus İlişkileri
8.3. Hazar Hakanlığı’nın Yıkılışı
8.4. Hazar Hakanlığı’nda Kültürel Hayat
8.4.1. Sosyal Hayat
8.4.2. Dini Hayat
8.4.3. Dil ve Yazı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Hazar-Bizans ilişkileri hakkında bilgi veriniz.

2.

Hazarların asıl ve uzun süreli dini olan Gök-Tanrı dini hakkında bilgi veriniz.

3.

Hazarlardaki ordu yapısı hakkında bilgi veriniz.

4.

Hazar Hakanlık geleneği hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hazar-Bizans
İlişkileri

HaHazar-Bizans
ilişkileri hakkında
bilgi sahibi olmak

Hazar Hakanlığı ile ilgili kitaplar
okuyarak

Hazar-Rus İlişkileri

Hazar- Kiev Knezliği
ilişkileri hakkında
bilgi sahibi olmak

Hazar Hakanlığı ile ilgili kitaplar
okuyarak

Doğu Avrupa Türk
Hakanlığın Yıkılışı

Hazar Hakanlığı’nın
yıkılışını hazırlayan
sebepler hakkında
bilgi sahibi olmak

Hazar Hakanlığı ile ilgili k itaplar
okuyarak

Hazar Hakanlığında
Sosyal ve Kültürel
Hayat

Hazar Hakanlığı’nın
Sosyal Yapısı, dili,
dini ve kültürü
hakkında bilgi sahibi
olmak

Hazar Hakanlığı ile ilgili kitap
okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Hazarlar



Bizans



Peçenekler



Kiev-Knezliği



Kültür



Ticaret



Din



Hoşgörü
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Giriş
Sekizinci haftada Hazarların Bizans Devleti ve Kiev Knezliği ile olan ilişkileri hakkında
bilgiler verilerek, hakanlığın yıkılışını hazırlayan sebepler üzerinde durulacak ve hakanlığın
sosyal yapısı ile kültürel hayatı, dini ve dili hakkında bilgiler verilecektir.
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8.1. Hazar-Bizans İlişkileri
Karadeniz’in kuzeyi, Karadeniz sahilleri, Kuban boyu ve Kırım’ın Hazarların eline
geçmesi üzerine Bizans ile Hazarlar arasındaki ilişkiler büsbütün sıklaşmıştır. Bu ilişkiler
genellikle de dostâne olmuştur. Bunun da sebebi galiba, her iki devletin Kırım yarımadasında
ortak bir sınırının bulunması ve en önemli düşmanlarının da ortak olmasıydı. VII. asrın ikinci
yarısından itibaren gittikçe kuvvetlenerek VIII. yy. boyunca devam eden siyasî menfaatler
ortaklığı her iki tarafın hükümdar âileleri arasında evlenmelere varacak ölçüde değer ve önem
kazanmıştır. Nitekim daha 627 yılında Sâsânîlere saldırmak isteyen Bizans imparatoru
Herakleios, bu savaşta Hazarların yardımını sağlamak için kızı Eudocia’yı Hazar Hakanı
Ziebel’e vermeyi teklif etmiştir.
Yine Bizans imparatoru II. Justinianos (685-695 ve 705-711) ’da Hazar hakanının kızı
ile evlenmiştir. II. Justinianos zalimliğinden dolayı 695 yılında tahtan indirildikten sonra burnu
kesilerek Kırım’daki Khersones (Korsun, Kerson) kalesine sürgüne gönderilmiştir.
Mukadderatına boyun eğmek istemeyen zalim ve gaddar II. Justinianos, Khersones’de Bizans’a
karşı tahriklere başlamış, ancak halkın bu hareketleri merkeze haber vermesi üzerine de
Kırım’daki Gotların yanına kaçmıştır.
Gotlar ise onu Kırım’ın bu sırada hâkimi olan Hazar hakanına teslim etmişlerdir. Bizans
kaynaklarının İbuzir Gliavan diye ismini verdikleri Hazar hakanı kendisini çok iyi karşılamış
ve ona kızı Teodora’yı (bazı kaynaklara göre kız kardeşi) vererek yakın bir akrabalık bağı tesis
etmiştir. II. Justinianos Fanagoreia’ya (Taman-Tarhan, Tmutarakan, Tamatarkan)
yerleştirildikten bir müddet sonra kaybettiği tahtı tekrar ele geçirmeyi tasarlamıştır. Halbuki,
Justinianos’un halefi Tiberius (698-705) rakibi tarafından gelecek tehlikeden haberdar
olduğundan sabık kayseri her hangi bir surette bertaraf etmesi için Hazar hakanına para ve
hediyeler vermişti. Tecrübeli ve entrikacı bir Hakanlık adamı olan Justinianos hakanın kızı olan
hanımından bu durumu öğrenince, hayatını kurtarmak için bir dakika bile tereddüt etmeden
küçük bir gemiye binerek Bulgaristan’a kaçmış ve Tuna-Bulgar hükümdarı Tervel’in
yardımları sayesinde 705 tarihinde kanlı bir çarpışmadan sonra hem başkenti hem de tahtını
yeniden ele geçirmiştir. İlk önce Korsun’a bir donanma göndererek, yeni doğan ve ismi Tiberius
olan oğlu ile hanımını yanına getirtmek istemiştir. Ancak donanma Karadeniz’in fırtınalı
dalgalarına dayanamayarak içindekiler ile beraber batınca hakan, hanımını diğer başka
yollardan getirmektense bu tür bir yolu deneyerek pek çok insanın ölmesine sebep olan
Justinianos’a çok kızmış ve: “Onu sana savaş ile mi yollayacaktım yoksa karını sana
göndermeyecek kadar hasis ruhlu bir adam mı olduğumu zannettin? Senin gösterdiğin
hafifliğe karşılık onu yanımda alıkoyacak değilim, onu aldırabilirsin!” demiştir. Bu
mektuptan anlaşılıyor ki, hakan kendisini Justinianos ile eşit kabul etmiş ve kuvvetinden dolayı
da mağrur olduğunu göstermiştir.
II. Justinianos, kendisine düşmanca davranan Korsun halkına karşı 710 yılında bir sefer
düzenlemiştir. Justinianos’un kendilerinden intikam alacağından korkan Korsunlular, Hazar
hakanına tabi olduklarını bildirmişler ve hakan da bunun üzerine kendi temsilcisi olan Tudun’u
oraya göndermiştir. Tudun’un görevi hakan adına halkı idâre etmek ve vergileri toplamaktı.
Bunun üzerine Justinianos Hazarlara karşı sefere çıkmıştır. Bu seferin hedefi sadece Korsun
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değil, aynı zamanda Kırım’ı ve Bosforos Şehrini de ele geçirmekti. Nitekim Korsun,
Justinianos’un askerleri tarafından zaptedilerek yağmalanmış ve tudun esir edilerek İstanbul’a
gönderilmiştir. Ancak bölge halkı toparlanarak şehirlerini yeniden inşa etmişler ve
Justinianos’a karşı tekrar başkaldırmışlardır. İsyan, daha önce sürgüne gönderilen BardanesPhilippi adlı bir Ermeni tarafından idâre edilmiştir. Bütün Kırım çok kısa bir sürede asiler
tarafından ele geçirilmiştir. Onlar Hazar hakanından istedikleri yardımı almışlardır. Ancak bu
arada Hazarlarla iyi ilişkiler için girişimde bulunan Justinianos, Korsun’da esir olan tudun’u
iade etmeye karar vermiş ancak tudun yolda ölmüştür. Bunun üzerine Hazarlar, intikam olarak
onun maiyetinde bulunan 300 Rumu öldürmüşler ve Korsun’a karşı kuvvetlerini harekete
geçirmişlerdir. Bu arada Justinianos’un ordusu Bizans’ta imparator seçilen Philip tarafına
geçmiştir. Philip 711’de İstanbul’a girmiş, hâkimiyeti ele geçirmiş ve II. Justinianos asılmıştır.
Bizans’ın bu iç kavgalarında oldukça önemli bir rol oynayan Hazarlar bundan sonra GüneyKafkasya’ya girerek Hazar Denizi bozkırlarına kadar sokulan Araplara karşı savaşlarda
Bizans’ın en güvenilir müttefiki durumuna gelmişlerdir. Nitekim Araplar Hazarların çetin bir
düşman olduklarını görünce Kafkasya’yı fethetmenin, Bizans’ı mahvetmekten daha zor
olduğunu anlayıp, İstanbul’a karşı doğrudan harekete geçmişlerdir. Bu sırada İmparator III.
Leon (717-741) idi. Araplar 15 Ağustos 717 tarihinden başlamak üzere imparatorluk başkentini
muhasara edip şehir dışında kamp kurdukları bir sırada Hazarların saldırılarına uğramışlardır.
VIII-IX. yüzyıllar Hazar-Bizans dostluğunun en ileri olduğu bir dönemdir. Bizans
imparatoru III. Leon 731 yılında oğlu V. Konstantinos (714-775)’u Hazar Hakanının kızı
Çiçek’le evlendirmiştir. Çiçek, Bizans’a gelince vaftiz olarak İrene ismini almıştır.
Konstantinos’un tengriken Çiçek’ten doğan oğlu, tarihte “Hazar Leon” diye tanınan İmparator
Leon IV (775-780)’dur. Nitekim İmparatorlar bu akrabalık bağlarından istifade ederek, kendi
siyasî ve askerî iç meselelerinin çözümünde Hazarların yardımlarından faydalanmışlardır.
Meselâ Hazar Leon’un karısı İren’in, daha sonra, “Augusta” veya bir imparator nâibi olarak
değilde, tek başına ve tam selâhiyetle “Basileus” kabul ve ilân edilmesi gibi Bizans ve Roma
tarihinde ilk defa görülen hâdise herhalde Türk-Hazar tesiri ile izah edilebilir.
Kurulan akrabalık bağları ile birlikte iki ülke arasında ticarî İlişkiler gelişerek, kervanlar
gidip-gelmeye başlamıştır. Daha önceleri Hazarlardan askerî yardım alan Bizans, bu defa Hazar
askerlerini doğrudan başkente getirmeye başlamış ve birçok imparator da, saraylarının
korunmasını Hazar askerlerine vermişlerdir. Hazarlar da 834 veya 835 yılında düşman
saldırılarında korunmak için Sarkel kalesini yaptırmak isteyince, Bizans imparatoru
Theophil’e elçi göndererek kendisinden yardım istemişlerdir. Bizans’tan gönderilen Petronos
isimli mimar idaresindeki Bizans ustaları Tın Nehrinin aşağı akış boyunda bulunan Sarkel
kalesini inşa etmişler ve bu kale-şehire 300 kişilik her sene değiştirilen bir muhafız kıtası
yerleştirmişlerdir. Sarkel Türkçe’de “beyaz kale” demektir.
Hazar-Bizans ilişkileri, İmparator Romanos Lekapenos (919-944) döneminde
Bizans’ın Musevileri takip ve tazyik etmeleri sonucunda bozulmuştur. Bu hadiseler sırasında
Bizans’tan kovulan birçok Musevi Hazar ülkesine sığınmış, Bizans’ta 932 yılında Musevilerin
yeniden takibe uğraması, Bizans ile Hazarların arasının açılmasına sebep olmuştur. Bunun
üzerine Hazar Hakanı Yusuf ülkesindeki Hristiyanları takibe başlamış, bunu duyan Lekapenos
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de Kiev knezi İgor ile anlaşarak onu Hazarlara karşı bir sefer düzenlemeye ikna etmiştir. Bir
süre sonra Bizans-Hazar münâsebetleri daha da bozulmuş ve Bizans, Uz (Oğuz), Peçenek, As
ve Alan kabileleri ile anlaşarak onları Hazarlara karşı saldırtmış ise de Hazarlar bu saldırıları
başarı ile geri püskürtmüşlerdir. Bu saldırıların geri püskürtülmesinde özellikle Oğuzlar büyük
bir rol oynamışlardır.
Bizans ile Hazarlar arasındaki siyasî rekabet Kırım üzerinde hâkimiyet kurulması
yüzünden çıkmıştır. Korsun Şehri Bizans’ın Kırım’daki en önemli kolonisi ve dayanak noktası
idi. Kırım’ın Kafkaslar’a bakan yerindeki Kerç boğazının karşısı, Kafkas sahilleri ve Fanagoria
Hazarların eline geçmiş ve burası kısa bir süre sonra Tmutarakan olarak tanınmıştır.
Hazarların gittikçe güçten düşmeye başladıkları dönemde iyi ve dostâne ilişkiler
bozularak düşmanlık meydana gelmiştir. Bizans eski kuvvetini kaybeden Hazarlar’dan artık
faydalanamayacağını anlayınca hemen dostluğu kesmiş, Ruslar ve diğer Türk boyları ile
anlaşıp, Hazar Hakanlığı’nın yıkılmasına sebep olmuştur. Öyle ki 1016-1019 yılları arasında
Bizans ile iş birliği yapan Ruslar, Hazarlara saldırarak onların Tmutarakan Şehrini ele
geçirmişlerdir. Rus saldırısını engellemek isteyen Hazar hakanı, Bizans’tan yardım almak
ümidi ile Hristiyanlığı dahi kabul etmiş, ancak Bizans imparatoru Bazil, hakana yardım etmek
şöyle dursun, Rus knezi Mistislav’ı Hazarlara karşı savaşması için kışkırtarak, Rus ordusuna
yardım etmek üzere de Bizans donanmasını göndermiştir.

8.2. Hazar-Rus İlişkileri
Rus yıllıklarının efsanevi tarzdaki kayıtlarında Norman Vareg Beyi Rurik (862-879)
Rus Hakanlığı’nın kurucusu olarak verilmektedir. Rus-Hazar münâsebetleri kroniklerin
ifadesine göre ilk defa 859 yılında başlamıştır. Yıllıklarda 859 hadiseleri anlatılırken şu şekilde
geçmektedir: “Hazarlar, Rus kabileleri olan Polyan, Severyan ve Vyatiçlerden her ocak (ev)
başına bir sincap kürkü ile gümüş para aldılar”. Rurik’in yerine geçen Oleg (879-912) bu
duruma son vermek istemiş ve 884 yılında Severyanların üzerine gidip, onların Hazarlara vergi
vermelerine müsaade etmeyerek şöyle demiştir: “Ben onların düşmanıyım ve sizin onlara
vergi ödemeniz gereksizdir”. 884 yılında Ruslar, diğer Slav kabileleri ile birleşerek Hazarlara
karşı bir birlik meydana getirmişler ve böylece Hazarları iyice zayıflatmışlardır. Yine Oleg 885
yılında kendisinin yanına gelen Radimiç kabilesinin elçilerine “verginizi kime veriyorsunuz?”
diye sormuş, onlarda “Hazarlara” diye cevap verince “Bundan sonra Hazarlara değil bana
ödeyeceksiniz” demiştir. 892 yılında Ruslar yine beşyüz gemi ile Hazar Denizine inmişler, Ciyl
ve Deylem sahillerine, Abiskon ve Taberistan topraklarına asker çıkarıp, çevreyi yakıpyıkmışlar ve pek çok insan öldürdükten sonra topladıkları ganimetlerle geri dönmüşlerdir. Geri
dönüşleri sırasında da elde ettikleri ganimetlerin bir kısmını Hazar hakanına vergi olarak
vermişlerdir. Ancak Rusların yaptıklarını haber alan Hazar hakanının Müslüman askerleri,
hakandan Ruslara saldırmak için izin istemişler ve bu izni alarak Ruslara saldırmışlardır.
Nitekim onları tamamen kılıçtan geçirip, dindaşlarının intikamını da almışlardır. IX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Ruslar, Hazar ülkesinde özellikle ticari alanda son derece etkili
olmaya başlamışlardır. Rusların Hazar topraklarındaki bu rahatlıkları onlara kendi
Hakanlıklerini kurma imkânını vermiş ve daha sonra kurmuş oldukları Hakanlığın
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bağımsızlığını ilan etme zeminini hazırlamıştır. Kısacası Hazarlar, Ruslara knezliklerini kurma
imkânını sağlamışlardır diyebiliriz.
Knez İgor (912-945) Kiev Şehrini ele geçirerek buraya yerleşmiştir. Çünkü o, Kiev’i
kendi ifadesi ile “bütün şehirlerin anası” yapmaya kararlıdır. Nitekim uzun mücadelelerden
sonra Özi Nehri üzerinden Karadeniz’e inen büyük ticaret yolunu eline geçirerek, bazı Slav
kabilelerini Hazar hâkimiyetinden kurtarmıştır. Yine bu bölgede Hazar hâkimiyetine son
vererek, topraklarını doğudan tehdit eden başta Peçenek ve Hazarlar olmak üzere diğer Türk
boylarına karşı çeşitli kaleler inşa etmiştir. Neticede dağınık bir hâlde yaşayan Slav boylarını
bir idâre altında toplayarak knezlik hâline getirmeyi başarmıştır. Rus yıllıklarında bundan
sonraki Rus-Hazar ilişkileri hakkında Knez Svyatoslav (945-972) zamanına kadar bir bilgi
verilmemektedir. Rusların Hazar ülkesine yaptıkları akınlar hakkındaki bilgiyi biz Arap
kaynaklarından bulabiliyoruz. Arap tarihçisi Mesûdi’ye göre Ruslar ilk defa 913 yılında Hazar
ülkesine bir sefer yapmışlardır. Ona göre bu Rus akını Hazar hakanının izni ile olmuş ve Ruslar
elde edecekleri ganimetlerden bir kısmını hakana vereceklerini vadetmişlerdir. Ancak Hazar
hakanı 925 yılında kendisinin izni olmadan Rusların tekrar bir akın düzenlediklerini öğrenince,
kuvvetlerini göndererek geri dönen Rusların yollarını kestirmiştir. İgor’un 935’lerde Hazarların
Tmutarakan Şehrine saldırdığı bir sırada Bizans’ta Rusların yardımlarıyla Kırım’daki Hazar
topraklarına saldırıp bir kısmını ele geçirmişlerdir. Hazarlar buna 939 yılında bir misilleme
yaparak, cevap vermişler ve Kırım’ı tahrip etmişlerdir. İgor’un ordusunu bozguna uğratmışlar
ve onu Bizans’a karşı hareket etmeye zorlamışlardır. Hazarlar, İgor’un 941 yılında Bizans’a
yaptığı sefer sırasında da Bizans donanmasını imha etmişlerdir. 944 yılında Ruslar, o dönemde
Müslüman Kafkasya’nın merkezi olan Azerbaycan’ın Berdaa Şehrine kadar inerek her tarafı
yağmalamışlar, ancak Hazarlar onlara karşı hiçbir tedbir alamamışlardır. Rus tarihinin en
önemli simalarından biri olan Oleg’in oğlu Svyatoslav babası öldüğünde henüz 18 yaşında idi.
Kendisini tam bir Vareg-Rus başbuğu sıfatında yetiştirmiş, cesareti ve atikliği ile de şöhret
kazanmıştır. Rus tarihinde Hristiyanlığı ilk kabul eden ve bu yüzdende kilise tarafından
“azizeler” arasında gösterilen annesi Olga’nın etkisinden kurtularak, kendisi tam bir göçebe
başbuğu gibi hareket etmiştir. Svyatoslav, Kiev’in idâresini annesine bırakarak ilk seferini 964
yılında o sırada Oka Irmağı boyunda oturan ve Hazarlar’a vergi veren Vyatiçler üzerine yapmış
ve büyük bir başarı kazanmıştır. Rus yıllıklarındaki bir kayıda göre: “Svyatoslav 965 yılında
Hazarlar üzerine gitti. Hazarlar Svyatoslav’ın kendi üzerlerine geldiklerini duyunca
hakanlarının başkanlığında onları karşılamak üzere çıktılar ve savaşmak için karşı
karşıya geldiler. Svyatoslav onları yenerek şehirleri Bela Veja (Sarkel)’yı aldı”. Svyatoslav
daha güneye inerek Peçenek ve Uzları Hazarlar üzerine saldırtmıştır. Ancak bu sefer esnasında
Svyatoslav’ın neden Hazar ülkesi üzerine yürümediği hâlâ aydınlatılamamıştır. Bu seferde
Svyatoslav’ın Sarkel kalesini ele geçirerek, Kerç Boğazı’nda ve Kafkasya’nın Kuban
sahillerindeki yerlere el atması ve Hazarlara karşı büyük bir başarı kazanması Kiev Rusyası’na
büyük menfaatler sağlamıştır. Böylece de Tın boyunda ve Kafkasya sahillerinde Slavların
yerleşmesinin imkânı hazırlanmıştır.
Hazarlar bundan sonra Azak ve Kırım taraflarında varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Bizans kaynaklarına göre Tmutarakan’daki Hazar toprakları 1016-1019 yılları arasında Bizans
imparatoru II. Bazil’in gönderdiği donanmanın yardımıyla Vladimir’in kardeşi Mistislav
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tarafından zaptedilmiştir. Bu savaştan sonra Hazarların son hakanı olan Georgios Tzurlos esir
edilmiştir. Hakan Hristiyanlığı dahi kabul etmiş ve “arhon” unvanını almıştır. Mstislav bundan
sonra Tmutarakan knezi olmuş ve o 1022’de ordusuna aldığı Hazarların yardımı ile Kiev’deki
kardeşi Yaroslav’a karşı savaşmıştır. Rus yıllıklarındaki 1095 yılına ait kayıtlarda ise Hazarlar
artık Rus knezlerinin tâbîleri olarak zikredilmektedirler. Böylece buradaki Hakanlık sona
ermiştir.

8.3. Hazar Hakanlığı’nın Yıkılışı
IX. yüzyılın ortalarına kadar gelişmesini sürdüren Hazar Hakanlığı çok geniş topraklara
yayılmış bir Hakanlık olarak birçok milleti hâkimiyeti altına almıştır. Ticarete önem verip,
askerî disiplinden uzaklaşan Hazarlar, önce doğudan gelen Türk boylarının saldırıları ile karşı
karşıya kalmışlar, daha sonra idâreleri altına almış oldukları birçok milletin isyan etmeleriyle
de zor durumda kalmışlardır. Nitekim IX. yüzyıl ortalarına doğru doğudan gelen KumanKıpçaklar, Uzlarla birleşerek Hazarlara saldırmaya başlamışlardır. Hazarlar bu saldırıları
durdurabildilerse de düşmanlarını tam olarak mağlup edememişlerdir. Ancak onları batıya
doğru sevketmeyi başarmışlardır. 854 yılında Kabarlar, daha sonraları Macarlar, Kalizler ve
Bulgar İskilleri, Hazar hâkimiyetinden ayrılmışlardır. Hazar Hakanlığının düşüşünde dıştan
gelen hücumların en önemlisi doğudan gelen Peçenek saldırılarıdır. Aşağı Sir Derya
çevresindeki muhtelif Türk boylarının göç hareketleri ve mücadelelerinin tepkileri Hazar
Hakanlığında kendini göstermekte gecikmemiştir. IX. yüzyılın ortalarına doğru Oğuzlar’a
mensûp bazı zümreler Aşağı Sir Derya boyuna gelmişler ve buradaki Peçenekleri tazyike
başlamışlardır. Güney Rusya’da uzun süre Yayık ile İtil nehirleri arasında yaşayan, daha sonra
İtil Nehrini geçerek Doneç boyunda yayılıp, Azak Denizi ile Karadeniz’in yegâne sahipleri olan
Peçenekler, IX. yüzyıl sonunda artık Doğu Avrupa tarihinde rol oynayan en önemli milletlerden
biri hâline gelmişlerdir. Peçeneklerin İtil’den doğuya giden ticaret yollarını tehdit etmeleri,
Hazarlar’la savaşmalarına sebep olmuştur. Bundan sonra Peçeneklerin Yayık’ın güneyinden
İtil Nehrine doğru sarkmaya başladıkları ve Hazar ülkesine yapmış oldukları hücumların artmış
oldukları görülmektedir. Bu durum karşısında Hazarlar, Peçenek akınlarını durdurmak veya
zararsız bir hale getirmek gâyesiyle “Uzlar (Oğuz)”la anlaşmışlardır. Bunun için 860
tarihlerinde Peçeneklere karşı bir Hazar-Uz ittifakı meydana gelmiş ama Uzlar sayesinde de
Peçeneklerin imhasının mümkün olamayacağı görülmüştür. Peçenekler, herhalde 860-880
yıllarında Uzların baskısından kurtularak Hazar yurdu içinden batıya doğru geçmişler ve İtil
Nehrini aşarak Tın ve Kuban boylarına gitmişlerdir.
Bu münâsebetle cereyan eden çarpışmalarda Hazarların büyük tahribata uğradıkları ve
Hazar Hakanlığının askerî yönden iyice sarsıldığı anlaşılmaktadır. 875’de Peçenekler yine
Hazarlara saldırmışlardır. 900 yıllarında Hazar hakanı, Derbend’i aşarak İslâm topraklarına
girmek istemiş ancak başarılı olamamıştır. Ayrıca IX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan
Peçenek saldırılarına karşı Hazar hakanı, Macarların desteklerini elde etmek için onlara sun’î
bir Hakanlık dahi kurdurmuştur. Hazarlara tabi olan boylar arasında gördüğümüz, Macarlar,
Fin-Ogur menşeli olup, galiba VII-VIII. yüzyılda Yayık’dan kalkarak, İtil boyundan aşağı
inmişler ve önceleri Kuban, sonraları da Doneç çevresine yerleşmişlerdir. “Etelküzü” adı
verilen bu sahada, Macarlar bir müddet kalmışlar ve Hazarların idâresinde iken, Hazar boyları
ile epeyce karışmışlardır. Yine Hazarlar Macarları kendi beylerinin idâresinde
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teşkilâtlandırmışlarsa da bu bir işe yaramamış sadece, bu teşkilatlandırma sonraları Arpad
sülâlesi adı ile bildiğimiz bir sülâlenin ortaya çıkmasında mühim rol oynamıştır. Nitekim IX.
yüzyılın sonlarına doğru Bulgar ve Peçenekler, Macarlara saldırınca, Hazarların himayesindeki
bu Hakanlık yıkılmış ve Macarlar bu olaydan bir müddet sonra bugünkü Macaristan
topraklarına gitmişlerdir. X. yüzyılın başlarında Peçenekler, Hazarlara yeniden saldırmışlar,
fakat Oğuzlar Hazarlara yardım ederek onları Peçeneklerden kurtarmışlardır.
965 yılındaki Rus seferinden sonra eski kuvvetini kazanamayan Hazar Hakanlığının
çökmesine birinci derecede tesir edenler Ruslardır. Ruslardan sonra ise en büyük darbeyi
Peçenekler, Uzlar ve Kuman-Kıpçaklar indirmişlerdir. Özellikle Peçenekler, IX. yüzyılın
ortalarında İtil-Harezm yolunu ele geçirerek Tın’dan Turla’ya kadar olan Karadeniz
bozkırlarını da Hazarlardan almışlardır. Gerek Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak gibi Türk
boylarının saldırıları gerekse 970 yılından itibaren Hazarların hâkimiyeti altında yaşayan
kabilelerin birer birer kopmaya başlamaları üzerine büyük bir kargaşanın ortaya çıkması
Hazarları tamamen güçsüz bir duruma getirmiştir.
Hazarların bir kısmı 965’ten sonra Kırım’a; diğer bir kısmı da Hazar Denizi ile
Kafkaslar arasındaki kalan bölgeye çekilerek varlıklarını bir müddet daha burada devam
ettirmişlerdir. Ancak Kırım ile Kafkaslar arasında kalan ve Hazarların kontrolünden çıkan
toprakların çeşitli Türk boyları tarafından işgal edilmiş olması da bu iki tarafın birbirleri ile
irtibatını kesmiştir. Bu bölgeye Peçenek, Oğuz ve Kıpçaklar gelip yerleşmişlerdir. Selçukluların
idâresi altında bulunan Müslüman Oğuzlar’da bu havali ile ilgilenmeye başlamışlar ve 1066
yılındaki bir sefer neticesinde 3000 Hazar âilesi Derbend’i geçerek Selçuklulara tabi
olmuşlardır. Özellikle de Kuman-Kıpçaklar bu bölgede ikiyüz yıl hüküm sürmüşlerdir. Nitekim
XII. yüzyılda Arap kaynaklarında bu havali Kıpçak ve Oğuzların ülkesi olarak
zikredilmektedir. Doğu kaynaklarının Kıpçak, Bizans kaynaklarının ise Kuman dedikleri boylar
Batı Sibir’den ayrılarak, Yayık ve İtil boyuna doğru ilerlemeye başlamışlardır. Bu hareket
neticesinde Hazarların Harezm ve Türkistan ile münâsebetleri tamamen kesilmiş ve dolayısıyla
da Hazarların ticarî faaliyetleri büsbütün durmuştur. Bunun sonucunda XI. yüzyılın başlarında
Hazar Hakanlığı hem askerî hem de ekonomik buhranlara maruz kalmış ve ülkedeki siyasî
mücadeleler neticesinde bir Hakanlık olarak mevcudiyeti son bulmuştur. Hakanlığa son darbeyi
indirenler Kıpçaklar olmuştur. Bundan sonra Hazarların bir kısmı bir müddet daha Kırım’da
tutunabilmişlerse de, onlar XI. yüzyıl içinde kaybolup gitmişlerdir. Kuman-Kıpçak ülkesi de
1229 yılında Sübidey idâresindeki Moğol ordusu tarafından istilâ edilmiştir. Hazarların bir
kısmı Kuman-Kıpçaklara, bir kısmı da Ruslar arasına karışarak onların arasında erimişlerdir.
Geri kalanların bir kısmı da XII. yüzyılın sonlarına kadar Dağıstan ve özellikle Derbend
çevresinde yaşamışlardır. Nitekim 1170 sıralarında Gürcü kaynaklarında “Derbend
Hazarlarından” bahsedilmektedir.
Hazarlardan bize kadar ulaşan tek hatıra “Hazar Denizi”nin adıdır.
Hazar Hakanlığının çöküş sebeplerini dış ve iç sebepler olarak ikiye ayırabiliriz. Dış
sebebin en önemlisi Hazarların coğrafî bakımdan son derece önemli bir bölgeyi ellerinde
tutuyor olmalarıdır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye giden dünyanın en önemli ticaret
yolarını ellerinde bulundurmaları ve bu yollarda emniyetin sağlanması neticesinde elde ettikleri
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büyük gelirler, birçok milletin gözünün Hazar topraklarına dikilmesine sebep olmuştur. Bu
yüzden özellikle komşu kabilelerle bölgedeki büyük Hakanlıkler, Hazarlar aleyhinde faaliyet
göstermeye ve gizli ittifaklar kurmaya başlamışlardır. İç sebeplere gelince:
1) Ülkede din, dil, kültür, menfaat ve kader birliğinin yok olması. Hazarlar, çok geniş
topraklara yayılınca ülkede din, dil ve kültür birliğini kaybetmişlerdir.
Geniş topraklar üzerinde Müslüman, Hristiyan, Mûsevi ve eski Türk dininde olan
insanlar beraberce yaşıyorlardı. Hakan ile sarayın ileri gelenlerinin Mûsevi olması ve bilhassa
son dönemlerde ordunun büyük bir kısmının Müslümanlığı kabul etmesi, saray ile orduyu bazı
noktalarda karşı karşıya getirmiştir. Bu durum zaman zaman ordu ile bir kısım halkın, saraya
başkaldırmasına dahi sebep olmuştur. Ülkede yaşayan her dinin mensubu, hakanlığın kendisine
karşı göstermiş olduğu hoşgörü ve toleranstan azami derecede faydalanmış olmasına rağmen,
hakanlığa karşı görevini yerine getirmede titizlik göstermemiş ve istekli olmamıştır. Ayrıca,
hakanlığın gösterdiği ve başlangıçta çeşitli din mensupları arasında mevcut olan dinî
müsamaha, daha sonraları ortadan kalkarak, her dinin mensubu ülkeye kendi dindaşlarının
hâkim olması için çalışmış ve bu da iç çatışmalara ve hakanlığın yıkılmasında yol açmıştır.
2) Ülkede zevk ve sefahatin artması;
3) Askerî sistem ile hakanlık müessesinin bozulması da hakanlığın çöküşünün başlıca
sebeplerindendir.

8.4. Hazar Hakanlığında Kültürel Hayat
8.4.1. Sosyal Hayat
Hazar Hakanlığının dayandığı temel unsur Ak ve Kara Hazarlar olmak üzere ikiye
ayrılıyordu. Kaynakların verdikleri bilgilere göre Ak Hazarlar yakışıklı ve açık renkli; Kara
Hazarlar ise oldukça esmer renkliydiler.
Yukarıda da belirtildiği üzere Hazar Hakanlığının ana toprakları Kafkasya’nın kuzeyi
ile Hazar Denizi sahilleri yani Kafkas Dağlarının kuzey yakası, Tın Nehri ve Azak Denizi ile
İtil Nehri arasındaki üçgen bölge idi. Hazarlar X. yüzyılda Kırım’a ve Kerç boğazına da sahip
olmuşlardır. Bu suretle Hazar yurdu, VIII. yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa’nın ekonomik ve
gelişme bakımından elverişli bir yeri olmuştur. İşte bu müsâit coğrafî durum Hazar
Hakanlığı’nın gelişmesinde ayrıca büyük bir rol oynamış, Hazarların diğer Türk boyları
arasında çok daha erkenden yalnız yerleşik hayata geçmeleri ve ziraat ile uğraşmaları ile
kalmayıp, ticaret faaliyetlerinde de ilerlemelerine yol açmıştır. Bunun da tabii bir neticesi olarak
Hazarların birçok şehir kurduklarını görüyoruz. Bunların başında Dağıstan’daki Belencer ve
Semender şehirleri gelmektedir. Semender VIII. yüzyılın sonuna kadar Hazarların başkentliğini
yapmıştır. Daha sonra Hazarların başkenti İtil’e nakledilmiştir. İlim dünyasında bu şehrin VIII.
yüzyılın başına kadar var olmadığı kanaati hâkimdir. Derbend ile İtil arasında, İtil’in güneyinde,
sekiz günlük mesafede, Dağıstan’da Hazar Denizi kenarında bulunduğu bildirilen Semender’de
meyve bahçeleri ve 40 bine yakın bağ vardı. Nüfusunun çoğu Müslüman idi. Şehirde
Müslümanların mescitleri, Hristiyanların ve Mûsevilerin sinagogları bulunuyordu.
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Semender’in evleri ahşaptı ve damları yuvarlaktı. Buranın valisi Hazar hakanının akrabası idi.
Semender, Hazarların en kalabalık nüfusu olan şehirlerinden biri idi. Semender, Rusların bu
havalide yaptıkları hücumlardan sonra 968’de harap bir hale gelmiş, halk çok zarar görerek, bir
kısmı Derbend’e, diğer bir kısmı da adalara sığınmıştır. Z. V. Togan’a göre Semender ve
Belencer adları Türk boy adlarıdır. Başkent İtil (Etel-Atel) ise, İtil Nehrinin üzerinde olması
hasebiyle ticaretin gelişmesi için bilhassa elverişli bir yerde bulunuyordu; İtil Nehrinin
mansabında, bu ırmak üzerinde inşa edilmiş şehir iki ayrı bölümden meydana gelmişti.
Bunlardan batıdakinin adı Arap kaynaklarında (İbn Havkal’a) Al-Beyzâ şeklinde geçen
Akşehir diğeri de, Sarıgşın (Sarışehir) idi. Sarışehrin doğu kısmına “Hazarân” batı kısmına
hem “İtil” hem de “Han-balıg” (Hanşehir) deniliyor ve kağan bu kısımda oturuyordu.
Büyük bir kısmı X. yüzyılda yazılan İslâm kaynaklarının hemen hepsi, başkent İtil’den
bahsetmişlerdir. Bunun da sebebi Müslüman seyyah ve tüccarların başkenti ziyaret etmiş
olmalarıdır. İtil’in daha büyük olan batı kısmında, nehirden uzakça bir yerde hakanın tuğladan
yapılmış bir sarayı vardı. Şehrin uzunluğu bir fersah kadardı ve dört kapılı bir sur ile çevrilmişti.
Şehir dağınıktı, binaların çoğu inşa edilmiş ve üzerleri keçe ile örtülmüştü. Evlerin ancak bir
kısmı kerpiçten yapılmıştı. Hakandan başkası tuğladan ev yaptıramazdı. Şehrin pazarları ve
hamamları da vardı. İtil aynı zamanda milletlerarası bir ticaret şehri idi. Bizans, İslâm, Endülüs,
Rus ülkelerinden gelenlerin transit yolu üzerinde bulunması bu şehre çok büyük bir önem
kazandırmıştır. Özellikle şehrin doğu kısmında bulunan Hazaran Şehri en büyük ticaret merkezi
olarak kabul ediliyordu. Büyük tüccarlardan çoğu da burada oturuyorlar ve pazar yerleri de
burada bulunuyordu. Başkentin nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 10.000 kadar ile
Müslümanlar oluşturuyordu. Ayrıca Rusların da olduğu görülmektedir. Müslümanların
oturdukları taraf, daha çok bir şehir görünümünde idi ki, burada onların okulları ve 30
mescidleri vardı. Büyük camiinin minaresi, hakanın sarayından daha yüksekti.
Hazarların eski merkezleri Belencer ise, Dağıstan’da Koysu Irmağı üzerinde ve bugün
Anderay denilen bir yerde bulunuyordu. Güney Kafkasya, Kabala’dan idare edilirdi. Bunlardan
başka Kuban’ın Karadeniz’e döküldüğü yerde Tmutarakan, Murgan, Beyda, Varasan, Bulgar,
Hamlıh, Kişevi, Bağandı şehirleri ile Bakü’nün kuzeyindeki Şaberan, Suvarin (Suvar), Saksın
şehirleri zikredilebilir.
Hazar Hakanlığı kuvvetli ordusu ile hâkim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım
güvenliğini temin etmek maksadıyla herhangi bir dış saldırıyı vaktinde önlemek için Bizans’tan
getirdiği ustaların yardımı ile Tın Nehrinin sol sahilinde 835’de ünlü Sarkel kalesini
yaptırmıştır. Rus yıllıklarında Bela Veja (Beyaz Kale) olarak zikredilen bu kale beyaz taştan ve
tuğladan inşa edildiği için batı Türkçesi ile Sarkel (Akkerman: ak ev, beyaz kale) diye
adlandırılmıştır. Sarkel kalesi harabelerinde yapılan kazılar, bu şehrin ancak 400 m2’lik uzun
dörtgen şeklinde bir yer tuttuğunu ortaya çıkarmıştır. Burada meydana çıkarılan tuğlalar
Türkistan tipindedir. Yine burada bulunan eşyanın büyük bir kısmını, Türk boylarına ait süs
eşyası, seramik ve silahlar oluşturmaktadır. Ayrıca bir takım ziraat aletleri ile ev eşyası, Orta
Tın havalisinde ziraat ve hayvancılığın gelişmiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Hazarlar hakkındaki bilgilerin çoğunu Arap kaynaklarından öğreniyoruz. Özellikle İbn
Rustah, İstahri, İbn Havkal, İbn Fadlan ve Mes’udi gibi müellifler bir hayli haberi bize
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kadar ulaştırmışlardır. Bunların verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Hazarlar kışın şehirlerde,
yazın çadırlarda oturuyorlardı. Tarım için verimli toprakları vardı ve bu topraklarda pek çok
meyve bahçesi bulunuyordu. Yine baharda tarlalara ve şehirden uzak yerlere göç ederlerdi.
Mahsullerini bu uzak yerlerden arabalar ve gemilerle merkezlere taşırlardı. Ayrıca çobanlık
yaptıklarına dair bilgilere de rastlıyoruz.
Hazarların kendilerinin ihraç edecekleri çok malları olmadığını görüyoruz. En çok bal,
balmumu, un, kadife ve kürkler ihraç ediliyordu. Bunların arasında en meşhurları ise Burtas
ülkesinden getirilen siyah ve kızıl tilki derileri idi. Özellikle siyah tilki 100 dinara kadar alıcı
buluyordu. Hazarlar, Müslüman ve Rus tüccarların ülkelerinden serbestçe geçmelerine
müsaade etmişler, bu tüccarlar özellikle X. yüzyılda İtil’in devamlı müşterisi olmuşlardır. Bir
süre sonra da pek çoğu buraya yerleşmiştir. Böylece bu ticaret akışı hakanlığın en önemli
gelirini oluşturmuştur. Hazarlar ülkeye giriş noktalarında, kara, deniz ve nehir yollarının belirli
yerlerinde elde edilen gümrük resimleri ile tüccarlardan aldıkları onda bir vergiler sayesinde
gittikçe zenginleşmişlerdir. Çoğu yabancı olan ve başkentten geçen bu tüccarlar yol boyunca
Hazar ülkesinde emniyet içerisinde bulunmuşlardır. İ. Kafesoğlu, Hazar Hakanlığınin kuvvetli
ordusu ile hâkim olduğu sahada asayiş ve güvenliği temin ederek VII-IX. yüzyıllar boyunca
Doğu Avrupa’da tam anlamıyla bir “Hazar Barışı” çağı gerçekleştirdiğini belirtmektedir.
Hazarların şehirlere sahip olmalarına, ziraatin ve özellikle de ticaretin gelişmiş olmasına
rağmen, ekonomik hayatlarının esasını yine de hayvan yetiştiriciliği teşkil etmiştir. Büyükbaş
hayvan, koyun ve at sürüleri, hatta develeri vardı. Nehir boyundaki otlak ve sazlıklar hayvan
yetiştirmeği kolaylaştırıyor ve İtil Şehri de kışlak için çok elverişli bir konumda bulunuyordu.
Hazarlar, sürülerini ilkbaharda ovalara çıkarırlardı. Birçok mamul eşyayı ve giyecek için
gerekli malzemeyi dışarıdan alırlardı. Giyim eşyası dahil, bir kısım ihtiyaç maddelerini Gürgan,
Azerbaycan, Bizans ve Taberistan’dan ithal ederlerdi. Hazar arazisinde yerleşen
Müslümanlardan bir kısmı zanaat erbabı idi. XI. yüzyılda Semender Şehrinin yerine Sakşın
geçmiş ve burası gelişerek bütün Türk dünyasının en büyük şehri olmuştur. Şehrin çevresi 6
fersah kadardı. Burada da evler keçe ile örtülü idi. Bu şehirde ilim de gelişmişti.
Kaşgarlı Mahmut Suvarin, Sakşın’daki Hazar ahalisinin kağıt para kullandıklarını
yazmaktadır. Hazarlar el sanatları ile de meşgul olmuşlardır. Özelikle Hazar süngüleri ile
eğerleri çok ünlüydü. Yine Hazar kılıçları da Ruslar arasında çok tutulmaktaydı. Hazar
hakanının sarayında bulunan halkın 4 bin kişi kadar olduğu belirtilmektedir. Hazar sarayından
Araplara gelin olarak giden kızların çehizi ve arabaları son derece kıymetli idi. Bu arabaların
kapıları altın ve gümüş ile kaplı, içleri samur derileri ile süslenmiş ve altın işlemeli kumaşlarla
örtülmüştü.
İyi asker olarak tanınan Hazarlar Sasanî, Abbasî ve Bizans saraylarında muhafız kıtalar
olarak görev yapmışlardır. Bizans sarayında Hazar askerlerinin büyük nüfûzları vardı.
İmparatorlar dahi bir kısım törenlerde Hazar elbisesi giymişlerdir.
Kaynaklardan öğrendiğimize göre Hazar Hakanlığının Hakanlık teşkilatı aslında KökTürk Hakanlığının teşkilatının bir devamı olmakla beraber bazı hususlarda kendine has
gelişmeler gösterdiği de bilinmektedir. Hudûd’ul âlem’e göre Hakanlığın başında bulunan
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“Hakan” Aşina sülalesinden gelmekte ve Türk geleneklerine uygun olarak “İlahi menşeli”
sayılmakta idi. Ancak daha sonra Hazar hakanının durumunda bir değişiklik olmuş ve “Hakan”
hakanlık hâkimiyetinin bir sembolü yani “temsilcisi” durumuna getirilmiştir. Böylece Hakanlık
hakanlık işlerine karışmayan ancak Hhkanlığı temsil eden sembolik yüksek bir makam
olmuştur. Bu yüzden hakanın halk arasına pek çıkmadığını, sadece ayda dört defa tebası ile
görüştüğünü görüyoruz. Hakanlığın iktidarı büyük hakanın naibi olan kağan bey (kağan bey,
kagan ebe, kagan beh, abşad, tarhan,) elinde idi. Bu naip büyük hakan tarafından seçilir, her
an değiştirilebilir ve idam edilebilirdi.
Ülkeyi idare eden, orduların sevk ve idaresini yapan, komşu kralları itaat altında tutan
hep o idi. O her gün hakanın huzuruna çıkar ve sağ tarafında otururdu. Diğer Türk boylarında
olduğu gibi Hazarlar arasında da hakanın sihirli bir kudreti vardı. Halkın başına kıtlık, kuraklık,
harplerde başarısızlık ve başka uğursuzluklar geldiği zaman, hakan bundan sorumlu tutulur ve
bu durum çoğu zaman onun hayatına mal olurdu. Belki de bu sebeple hakanın hâkimiyet
müddeti 40 yıl gibi belirli bir zamana bağlanmıştı. Şayet bu zaman sona ermeden kağanda
bunama, aklî melekelerinde bir zayıflık belirir veya herhangi bir hatası görülürse, bu durum
halkın galeyanına sebep olurdu. Çünkü onun bir uğursuzluğu davet etmesinden korkulurdu.
Hakan şayet 40 yılını doldurduğunda hâlâ ölmemişse, halk ve maiyeti onu aklı azaldı, bunadı
diyerek hemen öldürürdü.
Kağan beyin yardımcısına kündür, onun da yardımcısına çavşıgır deniliyordu. Bu üç
kişiden başkası hakanın yanına giremezdi. Hakan, bir sefere çıkmak üzere atına bindiği zaman,
bütün ordu mensupları aynı işi yapardı. Hakanın düşmana karşı gönderdiği ordu yenilgiye
uğrarsa, kaçarak geri dönenler öldürülür, kumandan ve kağan bey cezalandırılırdı. Hakan
herkesin gözleri önünde kadın ve çocuklarını, malını, mülkünü, binek hayvanlarını ve
silâhlarını başkasına dağıtırdı. İstahrî’ye göre hakan emir ve yasak koymazdı. Ona ancak
huzuruna çıkılırken saygı gösterilir ve önünde eğilinirdi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi
Hazarların hakanları Kök-Türklerlerin Aşina soyundandır. Yani hakan olmak için belirli bir
hakan sülalesinden olmak gerekiyordu. Daha sonraları ise bu kurala Musevi olmak şartı da
eklenmiştir. Nitekim Hazar tahtına varis olma hakkına sahip bir delikanlının pazarda ekmek
sattığı ve Müslüman olduğu için bu makama getirilmediğini görüyoruz. Hakanların ülkelerini
adaletli bir şekilde yönettikleri Arap kaynaklarında özellikle verilmektedir. Hazar Hakanlık
teşkilâtında ayrıca tekin, inal, buyla, buyrug gibi unvanlara da rastlanıldığı gibi; Hazarlara
bağlı diğer boylar merkezden gönderilen “İl-teber” veya “tudun” denilen kişiler tarafından
yönetilirdi.
Hazar Hakanlığının ordu yapısına gelince İstahri’ye göre ordu 12 bin kişilikti. Askerin
küçük bir kısmı hariç düzenli bir şekilde ücret almaz, maaşlarını uzun vadelerle ve muntazam
olmayan aralıklarla alırlardı. Ordu olağanüstü hallerde toplanır, askerlerden biri vefat ettiğinde
yerine yenisi görevlendirilirdi. Buradan biz o sıralar Hazarların ücretli orduları olmadığını ve
savunmanın gönüllüler tarafından yapıldığını anlıyoruz. Ancak Hazar ordusu daha sonraları
ücretli Müslüman kıtalardan oluşmuştur. Hazarlar’da IX. yüzyılın ortalarında ticaretin çok
gelişmesi üzerine halkın büyük bir kısmı eskisi gibi askerlikle meşgul olmamış bu da ücretli
askerlerin artmasını sağlamıştır. Hazar hakanı atına bindiği zaman yanında 10 bin asker
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bulunurdu. Hazarlar konakladıkları bir yerde çok çabuk bir ordugâh kurarak etrafını kısa
zamanda tahkim ederlerdi. Ordunun öncüleri ellerindeki meşalelerle kağanın önünden giderler
ve onun ordusu ile birlikte aydınlıkta ilerlemesini sağlarlardı. Ordu komutanı olan İşa (İsa)
savaşta orduyu bizzat kendisi idare eder, sancaklarla donatılmış ordusunun başında süslü
silâhlarıyla katılır, göğsüne bir zırh taşırdı. İşa’nın da 10 bin atlısı vardı. Bunlardan bir kısmı
devamlı ücret alırdı. İşa halkın servetine ve mevkiine göre orduya katkıda bulunmasını sağlardı.
Sefere katılan hakanın önünde at üstünde, davula benzeyen ve güneşi andıran bir âlem taşırlardı.
Savaşta sağlanan ganimet ordugâhta toplanır ve daha sonra askere dağıtılırdı. Ülkede toplanan
vergi de İşa’ya getirilir ve o da bunu askerleri arasında paylaştırırdı. Ayrıca savaşlarda İşa’nın
emrindeki 10 bin atlıdan başka kendi masraflarıyla orduya katılan varlıklı kimseler de
bulunuyordu.
İlk dönemlerde konar-göçer bir boy olan Hazarlar’da at çok önemli bir yer tutmakta idi.
Bu yüzdendir ki Hazar bölgesinde yapılan kazılarda atlara ait mezarlar, bu mezarların içinde at
iskeletlerinin yanında üzengiler, at koşumlarına ait halka tokalar ve plakalar, gemler
bulunmuştur. Sarkel kalesindeki dehlizlerde Hazar yapımı mücevherlerin, süslü tabakaların,
ayna gibi çeşitli süs eşyalarının bulunması, hem Hazarlarda altın ve gümüş işlemeciliğinin çok
ileri bir noktada olduğunu hem de Hazarların süse ve giyime ne kadar çok düşkün olduklarını
göstermektedir. Hazarlar, örf ve adetleri, sanatları, giyim ve kuşam tarzları ile çok geniş bir
sahayı etkileri altına almışlardır. İşte bu Hazar kültürü pek çok milletin kültürüne tesir ederek
ayrıca gelişmesine yardım etmiştir. Rus ilim adamları Hazar kültür çevresinin devamını
Karaçaylar, Balkarlar, Tatar ve Kafkas dağlıları arasında ve özellikle de Karaylar arasında
aramışlardır. Hazar kültürü bu saydığımız kültürleri etkilediği gibi Rus, Macar gibi diğer
milletlerinde kültürüne tesir etmiştir.
Hazar Hakanlığının en kudretli devrinde Doğu Avrupa’nın kuzeyinde yeni bir Rus
devleti teşekkül etti. Bu sıralarda Orta Özi sahası Hazarların idâresinde olduğu için buralarda
Hazar tesiri hâkimdi. Sambata (Kiev) Şehrinde Hazarlar tarafından kurulan düzen daha
sonraları da geçerli olmuştur. İskandinavya-Bizans ticaret yolu üzerinde, ormanlarında kıymetli
kürklü hayvanları ile orman-bozkır sınırı boyunca arıları bol bölgelerde oturan, daha çok avcılık
ve bal istihsali ile uğraşan İslav-Fin karışımı kabileler, aynı ticarî maksatlarla buraya gelen
İskandinavyalı denizci Varegler (Norman)’den Rus diye adlandırılan maceracı bir grubun
idâresine girmişler ve Hazar örneğine uygun bir siyasî yapı kazanmaya başlamışlardır (IX. asrın
ilk yarısı).
İlmen Gölü çevresinde yerlilerden aldıkları kürk, balmumu, bal gibi mallar sayesinde
Bizans ile alış-verişe girişen Vareg-Ruslar o civarda kasabalar kurmaya çalışmıştır. Nitekim
IX. yüzyılın ikinci çeyreğinde İlmen Gölü’nün kuzeyindeki Novgorod Şehrinin beyi (Knezi)
olan Vareg-Rus Rurik Hazarlara bağlı Orta Özi sahasındaki Hazar merkezi (kalesi) Sambata’ya
gelerek (862) tâbilik statüsü altında ticarî-siyasî faaliyetlere girişmiştir. Rurik’den sonra yerine
geçen Oleg, o sıralarda gelişen Kiev Şehrini ele geçirmeye muvaffak olmuş ve böylece Rus
Hakanlığı süratle gelişmek için çok elverişli imkânlara kavuşmuştur. Rus Knezlerinden
Hristiyanlığı kabul etmesi ile şöhret bulan Vladimir’in “kağan” unvanını taşımış olması da
Hazar tesirinin derecesini göstermesi bakımından önemlidir.
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Daha önce de söylediğimiz gibi İtil Nehri İslâm dünyası ve Çin ile İskandinavya
arasındaki büyük ticaret faaliyetine imkân sağlamıştı. Bu siyasî gücü sağlayan başlıca
imkânlardan biri, hakanlığın coğrafî mevki itibariyle orta çağların belki de en canlı ticarî
faaliyet bölgesinin merkezinde yer almış olmasıdır. Ayrıca Harezm’den İtil boyuna ve oradan
da Karadeniz sahillerine giden büyük kervan yolu da Aşağı İtil’den geçiyordu. İtil ve Çolma
boylarından bilhassa kürkler (samur, kakım, tilki, zerduvan, sansar) ve diğer ticarî mallar (bal,
balmumu, tutkal), Çin ve Türkistan’dan ipek ve kumaşlar, Bizans’tan türlü san’at ve süs eşyası
geliyor ve bunlar İtil ve başka Hazar şehirlerinde pazarlanıyordu. Bu çeşitli ve zengin emtia
Türkistan, Doğu Avrupa, Yakın Doğu kıtaları arasında bir yandan diğer yana akıyordu.

8.4.2. Dini Hayat
Hazarların dini bugüne kadar ilim âlemini epeyce meşgul etmiştir. Çünkü hakanlık
içerisinde birçok din yaşama imkânı bulmuştur. Bu dinlere mensûp insanlar arasında zaman
zaman bazı sürtüşmeler görülse de yine de bu dinler büyük bir serbestlik ve müsamaha
içerisinde yanyana yaşamışlardır. Hiç şüphesiz, Hazarların asıl ve uzun süreli dinleri bütün
diğer Türk boylarınde olduğu gibi “Gök Tanrı Dini” idi. İbn Fadlan ve İbn Rüste gibi
müelliflerin verdikleri bilgiler bu görüşü teyit etmektedir. Buna göre Hazar Türkleri Tengri Han
(Gök-Tanrı) adını verdikleri bir ilâha tapıyor, diğer Türk topluluklarında olduğu gibi tabiat
güçlerine ve atalara dinî anlamda saygı gösteriyorlardı. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinden
anlaşıldığı kadarıyla âhiret hakkındaki düşünceleri de diğer Türk boylarından farklı değildi.
Hazar Hakanlığında erken dönemlerden itibaren ortaya çıkan bir başka din de
Hristiyanlık’tır. Kafkasya, Azerbaycan ve Güney Rusya’da Hristiyanlık daha VI. yüzyılda
yayılma ve yerleşmeye başlamıştır. Kuzey Kafkasya’da yaşayan Hunlar ve onların devamı olan
Sabarların 507-508 yılında Arran patriği Kardust’un teşvikleri ile Hristiyanlığı kabul
ettiklerini görüyoruz. Ayrıca Dağıstan’daki Yahudilerde Sabar-Hazarları arasında Museviliği
yaymaya çalışmışlardır. Yine Arap istilâsı döneminde de Müslümanlık Harezmli tüccarlar
aracılığı ile yayılmıştır. Merkezleri Arran olan Hristiyanlar, Hazarlar üzerinde etkili olmaya
başlamışlar ve Arran metropolidi İsrail (677-703) Hazarlar arasında Hristiyanlığı yaymayı
başarmıştır. Özellikle Bizans sınırlarında ve Kırım’da yaşayan Hazarlar arasında Hristiyanlığın
yayıldığı görülmektedir. Yine Varasan şehrinde yaşayan Hazarların Hristiyanlığı kabul
ettikleri ve bunların önceki dinlerinin Gök-Tanrı dini olduğu ve Tanrılarına “Tengri” dedikleri
kaynaklarda belirtilmektedir. IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hazar hakanı Hristiyanlıkla
ilgilenmiş ve Bizans imparatoruna elçi göndererek ülkesine misyonerler yollamasını istemiştir.
Hazarların bu istekleri daha sonraları bu hususta birtakım efsanelerin çıkmasına vesile
olmuştur. Buna göre, Hazar hakanı imparatordan ülkesine âlim bir din adamı göndermesini,
zira memleketinde Müslümanlarla Musevilerin hummalı bir faaliyet içerisinde bulunduklarını,
şayet göndereceği din adamı kendilerini ikna etmeyi başarırsa, Hristiyanlığı kabul edeceğini
bildirmiştir. Bunun üzerine imparator “Slav Havarisi” lakâbını kazanan ve Avrupa’da Slavlar
arasında din neşri ile şöhrete kavuşan Konstantin (Krill)’i 860 yılı sonlarında Hazarlar
arasında misyonerlik yapmakla görevlendirmiştir. Konstantin, Hazarlara gitmeden önce bir
müddet Kırım’da kalmış, Hazarca öğrenmiş, Tın ve İtil nehirlerini aşarak Hazarların başkenti
İtil’e varmıştır.
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Hakan tarafından iyi karşılanan Konstantin, hakanın huzurunda bir Müslüman hoca ve
bir Musevi haham ile din münazarası yapmış ve rivayete göre onlara üstün gelmiştir. Fakat
buna rağmen Hakan Hristiyanlığı kabul etmediği gibi, Hristiyanlarda Hazarlar arasında fazla
bir başarıya ulaşamamışlardır. Nitekim Hazarlar arasında Hristiyanlığın yayılması VIII. yüzyıl
başında genişleyen Güney Kafkasya ve Azerbaycan’daki Arap istilâsı ile sona ermiştir. Ancak
Hazar Hakanlığınin yıkılmasından sonra Hristiyan ahali Rus kilisesi içerisinde erimişlerdir.
Hazar tarihinin en dikkate değer özelliklerinden biri de Musevi dinini resmî hakanlık
dini olarak kabul etmiş olmalarıdır. Museviliğin Hazar ülkesine gelişi ve Hazarların bu dini
kabul edişleriyle ilgili farklı tarihler ileri sürülmektedir. 1140’ta yazılan Judah Halevi’nin
(Jehudah) “Kuzari” adlı yarı edebî kitabına göre Hazar hanedanı 740 yılında Museviliği kabul
etmiştir. Mesûdî ise bu olayın Hârûnûrreşîd’in halifeliği sırasında (786-809) olduğunu
söylemektedir. Museviliği tercih etmelerinin sebebi muhtemelen, büyük bir Hristiyan devleti
olan Bizans İmparatorluğu ile kuvvetli İslâm halifeleri karşısında onların siyasî nüfûzlarından
uzak eşit bir hakanlık olarak kalma arzusudur. Bu şekilde yine kitabî bir din olan Museviliği
kabul etmekle kendi siyasî durumlarını korumuşlardır. Hazarların Museviliği nasıl kabul
ettikleri kesin olarak bilinmemektedir. Sadece Musevilerin Kuzey Kafkasya ve Kırım
sahillerinden oldukça erkenden Hazar topraklarına girerek dinlerini yaymaya başladıkları
bilinmektedir. Onların Ermenistan üzerinden Kafkasya’ya gittikleri anlaşılmaktadır. Ancak
Musevilerin Hazar ülkesinde yoğun bir şekilde bulunmaları, herhalde Heraklios ve III. Leon
zamanında Bizans’ta başlayan Yahudi takibinden sonradır. Çünkü Museviler Kafkasya’daki
Arap fetihlerinden sonra Dağıstan’a gitmişlerdir. Sâsânîlerin Yahudileri takibe başlamaları
üzerine, Yahudiler Dağıstan’da yerleşmeye başlamışlardır. Böylece de Musevilik Hazar
ülkesinde bilhassa tüccarlar arasında yayılma imkânını bulmuştur.
Hazarların Museviliği kabul etmeleri, özellikle orta çağ’da başka yerlerde yaşayan
Yahudilerin dikkatlerini onlar üzerine çekmelerine sebep olmuş ve bilhassa İspanya’daki
Yahudiler arasında büyük bir ilgi görmüştür. Bu yüzden de bu çevrede Hazarların ne şekilde
Museviliği kabul ettiklerine dair birçok efsane türetilmiştir. Ayrıca bu konu hakkında Yahudi
edebiyatında birçok eserin yazılması da sağlanmıştır. Ancak yine de ortak bir inanış mevcut
değildir. Hakan ve maiyyeti Musevi olmakla beraber, dini taassuba kapılmadan Müslüman
tüccarları himaye etmişlerdir. Başkent İtil’de Müslüman ve Hristiyan toplumlar, Musevilere
oranla daha çoğunlukta idiler. Mesudî’ye göre, ülkede yedi baş kadı bulunuyordu. Bunlardan
ikisi Müslümanların, ikisi Hristiyanların, ikisi Musevilerin ve biri de eski Gök-Tanrı dininde
olanlar ile Rusların davalarına bakıyorlardı. Hakanların Musevi oldukları hâlde bu dinin
yayılması için herhangi bir gayret içerisinde olmadıkları görülmektedir. Hakanlar din işlerine
karışmamışlar ve şehirlerde bütün dinlerin serbestçe ibadetlerini yapmalarını sağlamışlardır.
Hazarların Museviliğin hangi mezhebini benimsedikleri meselesi de açık değildir. Bununla
birlikte Kırım kökenli Karâilerle (Kara’im: Karaites) Hazarlar arasındaki ilişkinin varlığı
Hazarların Karâiliği (Anâniyye) benimsediğini doğrular mahiyettedir. Fakat günümüzdeki bazı
araştırıcılar Hazarların önce Karâiliğe, sonra da Talmudist Yahudiliğe girdiklerini ileri
sürmektedirler.
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Mervân b. Muhammed idâresindeki İslâm kuvvetlerine yenilen Hazar hakanı zor
durumda kalınca İslâmiyeti kabul ettiğini söylemiş, ancak kısa bir süre sonra eski dinine geri
dönmüştür. İslâm ordularının çekilmesinden sonra Hazar başkenti İtil’de kalan iki fakih Nûh
b. Sâbit (Sâib) el-Esedî ve Abdurrahman el-Havlâvî, İslâmiyeti yaymak için çalışmışlardır.
Hazarların X. yüzyılda Ruslar karşısında güç duruma düşmeleri ve 965’te hakanın Harezmlilere
sığınması, çok kalabalık Hazar kitlelerinin İslâmiyete girmesine sebep olmuştur. X. yüzyılda
başkent İtil’de 10.000’den fazla Müslüman yaşıyordu. Hakanların, Musevi oldukları hâlde
ülkede kendi dinlerinin yerine İslâmiyetin yayılmasını teşvik etmeleri dikkat çekici bir
husustur. Dağıstan ve Aşağı İtil bölgesindeki Hazarlar genelde İslâmiyeti kabul etmişlerdir.
Nitekim Bulgar hükümdarı İlteber’in 920 yılında İtil’de kaleler inşa edilmesini isteyerek
gönderdiği elçi Abd Allah b. Baştuva al-Hazari isminde bir Müslüman Hazar idi. Müslüman
halkın bir kısmı Şâfîî, çoğunluğu Hanefî idi. Ayrıca Harezm’de İslâm savaşları başladığı ve
hastalıklar çıktığı zaman, halkın bir kısmı Hazar ülkesine taşınmış ve daha sonra da serbest
ibadet edebilme, ezan okutma, cami yapabilme ve Müslüman kardeşlerine karşı savaşmama
gibi şartlar karşılığında orduya girmişlerdir.

8.4.3. Dil ve Yazı
Hazarların hangi dili konuştukları hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bunun da
sebebi Hazar dili ile yazılmış herhangi bir eserin zamanımıza kadar ulaşmamış olmasıdır.
Günümüze kadar Hazarlardan bize kadar ulaşan sadece iki belge vardır ve bunlar da İbranice
yazılmışlardır. Bunlardan biri, Hazar Hakanı Yusuf tarafından 960 yıllarında Emevilerin
Kutuba Emiri III. Abdurrahman’ın (912-961) hizmetinde çalışan, Yahudi ilim ve Hakanlık
adamı Hasday İbn Şaprut’a yazılan mektup ve diğeri de yine hakan Yusuf zamanında ismini
bilemediğimiz Musevi bir Hazar tarafından yazılan bir mektubun Mısır’da bulunan parçalarıdır.
Bu mektupların sahte olup olmadıkları ilim âlemini epeyce meşgul etmiş ve daha sonra özellikle
İbn Havkal’ın verdiği bilgilerle sahte olmadıkları kabul edilmiştir.
Çok okuyan ve yüksek rütbeli bir aydın olan Hasday, Kurtuba’ya gelen yabancı
elçilerden ve İslâm ülkelerinin komşularından, hükümdarları ile birlikte Musevi dinine mensup
kudretli bir kavmin bulunduğunu duymuş ve bu hususta duyduklarının doğru olup olmadığını
öğrenmek üzere Hazar hakanı Yusuf’a mektup yazmıştır. Hasday’ın 950-960 yılları arasında
yazdığı sanılan mektubu, kendisinin ve yardımcısı Menahem ben Saruk’un adını ihtiva eden
akroştiş ile başlar; asıl metinde ise Endülüs ve Hazarların coğrafî konumu, Endülüs’ün tabii
zenginliği ile Hazarların Museviliği nasıl kabul ettikleri meselesi üzerinde durur. Bundan sonra
Yahudilerin bölgeye nasıl geldikleri, Hazarların hangi yollarla Musevi oldukları, hakanın hangi
boydan olduğu ve nerede yaşadığı gibi sorular sorarak bunlara cevap vermesini ister. Hakan
Yusuf’a ait olduğu ileri sürülen mektupta ise Hasday’ın sorularına cevap verilmektedir. Yusuf,
Hazarların menşeini ve tarihlerini anlatarak, Hakan Bulan döneminde (yaklaşık 620’lerde)
Museviliğe girişlerine temas etmekte ve intisabın Bulan’ın gördüğü bir rüya neticesinde
olduğunu belirtmektedir. Yusuf bundan sonra en büyük atası olarak kendisinden 340 yıl önce
hüküm süren hakan Bulan’dan başlayarak, kendisine kadar hükümdarlık yapan 14 hakanın
isimlerini vermekte, hakanlığa tâbî ülkelerin sayısını da 28 olarak belirtmektedir. Ayrıca Hazar
ülkesindeki hâkim Türklerden 10 boyun isimleri de sayılmaktadır. Hakan Yusuf yine ülkenin
sınırlarını çizmekte ve şehirlerden bahsetmektedir. Mektubun geri kalan kısmında, sonraki
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hakan Obadiah (Obedey) zamanında yapılan bir din reformundan bahsedilmektedir. Bu
hükümdar zamanında ülkede sinogoglar ve okullar inşa edilmiş, Tevrat, Mişna ve Talmud
eğitimi yaygınlaşmıştır. Verilen hakan isimlerinin listesinde isimler İbranicedir. Ancak
hakanların Türkçe adları da verilmektedir. Yusuf’un kendisi 931 yılından önce hüküm süren II.
Harun’un oğludur. İddiaya göre 931-960 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu iki belgede
geçen Hakan ve boy isimlerinin Türkçe oluşları bize Hazarların bir Türk boyu olduğunu ve
İbrani alfabesi kullandıklarını göstermektedir. Hakan Yusuf ile Hasday arasındaki bu
mektuplaşmaya dair ilk bilgileri, Jehudah ben Barzillai al-Bargeloni adındaki bir İspanyol
Musevi’nin 1090-1105 yılları arasında kaleme aldığı “Sefer ha-ittim” adlı kitapta buluyoruz.
Daha sonra ise XII. yüzyılda Abraham İbni Daud’un “Sefer ha-Kabbalah” adlı eserinde bu
mektuplardan bahsedilmektedir. Bu her iki mektup da ilk defa 1577’den sonra veya o sıralarda
İstanbul’da basılan İsaac Abraham Akriş’in “Kol Mevasser” adlı çalışmasında İbranice
olarak verilmiştir. Ancak mektupların ilim âlemi tarafından tanınması, Buxtorf’un 1660’da
Jehudah Halevi’nin, “Kuzarri” adlı eserini neşretmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Buxtorf bu
yayınında mektupları Latince’ye çevirmiştir. Mektupların yazma nüshaları Oxford’daki Christ
Church Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Hakan Yusuf’un daha uzun bir kopyası da 1874’de
A. Harkavy tarafından Leningrad Public Library’de bulunan Second Firkowich
Collection’daki bir el yazmasından alınarak yayımlanmıştır. Bir başka önemli belge de X.
yüzyılın ilk yarısında adı bilinmeyen Musevi bir Hazar tarafından yazılan ve Hakan Hârun ile
Yusuf’un Ruslara karşı direnişlerinden bahseden bir mektuptur. Mısır’da Kenîsetû’ş-Şâmî’de
bulunan bu mektup, bugün Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nde muhafaza edilmesinden
dolayı, “Cambridge Dökümanı” diye isimlendirilmiştir.
Arkeolojik çalışmalar sonucunda Rusya’da Mayatskiy kazılarında ortaya çıkarılan
seramikten başka Sarkel’de bulunan tuğlalar üzerinde de Kök-Türk yazısına benzeyen oyma
yazılı işaretler görülmüştür. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nde muhafaza edilen İbranice
metinler arasında X. yüzyılın ilk yarısından kalma Musevi Hazarların İbranice yazılı metni
ortaya çıkarılmış, mektubun metninde geçen isimlerden bir kısmının Türkçe olduğu tespit
edildiği gibi bunlar arasında oyma yazı ile yazılmış bir Hazarca kelimeye de rastlanmıştır.
“Kiev Mektubu” olarak isimlendirilen bu mektup 30 satırdan oluşmaktadır. Artık Musevi
Hazarların resmi dil olarak İbranice kullandıkları ve yazdıkları bilinmektedir. Bazı tarihçiler
Hazar dilinin Türkçe olmadığını iddia etmişlerse de kaynaklarda “Hazarların dili Bulgarcaya
benzer” ifadesinin bulunması ve filologlarca eski Bulgarcanın bir Türk lehçesi olduğunun
tespit edilmesi, Hazarcanın da bir Türk lehçesi olduğunu ortaya koymuştur. Barthold ve
Minorsky gibi Rus araştırıcılar, Hazar dilinin İtil Bulgarlarının diline benzediğini, bugün diğer
Türk boyları tarafından anlaşılamayan Çuvaşçanın da Bulgarca ve Hazarcaya benzediğini ve
sonuç olarak Hazarcanın Türk dillerinin ayrı bir branşı olan Çuvaşçaya çok yakın olduğunu
ifade etmektedirler. Yapılan araştırmalar sonunda Hazar ülkesinde Hazarcanın dışında başka
çeşitli Türk lehçelerinin de konuşulduğu tespit edilmiştir. Macar Türkolog Gy Németh’e göre
Hazar ülkesinde başlıca şu diller konuşulmakta idi: 1) R Türkçesi, Bulgarca; 2) Y Türkçesi,
Türk ve Sabirce; 3) Diğer dillere benzemeyen Macarca; 4) Bazı bölgelerde kullanılan diğer
diller.
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Z. V. Togan çeşitli kaynak eserlerden Hazarca şu kelimeleri tespit edebilmiştir:
Barsbek, baştuva, kundaçık, hakan, hatun, tarhan, bek, şad, tudun, ilteber (iletver),
bolışçı, Tanrı, han, ak, sarı (sarığ), Belencer (barager), Semender, bığındı, kaya kent
(gaya kent), çiçek (Tzitzekion), İlbars (gilebaros), buseri (busiras), bun, bal, azak, tuzdı,
yalınık, bordacı, tuaracı ve uğdaracı. Bütün bu kelimeler bize Hazar dilinin Türk dil
grubundan olduğunu göstermektedir.
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Uygulamalar
1)

Hazar Hakanlığı hakkında bilgi veren kaynaklar hangileridir?

2)

Hazarlardaki dini hoşgörünün sebeplerini araştırınız.

3)

Hazarlardaki sosyal ve dini hayat hakkında bilgi veriniz.

4)

Hazarların dili hakkında bilgi veriniz.

233

Uygulama Soruları
1)

Hazar-Rus ilişkileri hakkında bilgi veriniz.

2)

Hazarların başkenti olan İtil şehri hakkında bilgi veriniz.

3)

Hazarlarda Sarkel şehri hakkında bilgi veriniz.

4)

Hazarlarda ihracat ettikleri malları söyleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümümüze Hazar- Bizans ilişkileri ile devam edilmiştir. Karadeniz’in kuzeyi,
Karadeniz sahilleri, Kuban boyu ve Kırım’ın Hazarların eline geçmesi bu iki devleti sınır
komşusu yapmış ve bu komşuluk Bizans-Hazar ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşanmasına
neden olmuştur. İki ülke arasında genelde dostane bir şekilde devam eden ilişkinin en önemli
sebepleri yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kırım Adasında sahip oldukları ortak sınır ile ortak
düşmanlara sahip olmaları olmuştur. Genelde dostça seyir takip eden Bizans- Hazar ilişkileri
siyasi menfaatler gereği hükümdar aileleri arasında evliliklere varacak ölçüde önem
kazanmıştır. Bu evlilikler arasında 627 yılında Bizans imparatoru Herakleios’un kızını
Hazarların yardımlarını sağlayabilmek için Hazar Hakanı Ziebel’e vermeyi teklif etmesi ile
Bizans İmparatoru II. Justinianos’un Hazar Hakanının kızı ile evlenmesini gösterebiliriz.
695 yılında zalimliği nedeniyle burnu kesilerek tahttan indirilip sürgüne gönderilen II.
Justinianos başkent İstanbul’dan kaçarak Kırım’daki Gotlara sığınmış ancak Gotlar kendisini
Hazar Hakanına teslim etmişlerdir. Hazar Hakanı kendisine çok iyi davranarak bazı kaynaklara
göre kızı bazı kaynaklara göre de kızkardeşini onunla evlendirmiştir ancak Justinianos rakibi
ve halefi olan Tiberius’un, Hazar hakanı ile anlaştığını ve Hazar hakanının kendisini Tiberius’a
teslim edeceğini öğrenince Bulgaristan’a kaçmış, Tuna Bulgarlarının hükümdarı Tervel’in de
yardımıyla 705 yılında hem başkentini hem de tahtını geri almıştır. Ayrıca II.Justinianos
Korsun halkına karşı da bir sefer düzenlemiş ancak Korsunlular Hazar hakanına tabi olarak
korunmuşlardır. Bunun üzerine Justinianos hakanın gönderdiği Tudun’u esir etmiştir.
Hazarlarla iyi ilişkiler kurmak isteyen Justinianos yaptığına pişman olmuş ve esir olarak elinde
tuttuğu Tudun’u iade etmişse de tudun’un yolda ölmüştür. Bunun üzerine Hakan intikam için
300 Rumu öldürerek Korsun’a karşı harekete geçmiştir. Bu sırada Bizans imparatoru seçilen
Philip, II. Justinianos’u astırarak hâkimiyeti ele geçirmiş ve bu tarihten sonra Hazarlar Araplara
karşı Bizans’ın en büyük müttefiki olmuşlardır.
Daha sonra VIII-IX. yüzyılların Hazar-Bizans dostluğunun en ileri düzeyde yaşandığı
bir dönem olduğunu söyleyerek, iki ülke arasında kurulan akrabalık bağlarının oluşturulan
dostluğu pekiştirdiğini ifade ettik. Ticari ve askeri alanda son derece iyi olan Hazar-Bizans
ilişkileri İmparator Romanos Lekapenos döneminde bozulmuştur. Bizans’ın Musevilere
uyguladığı baskı neticesinde Museviler Hazar hakanlığına sığınmış ve bu duruma tepki
gösteren Hazar hakanı da kendi ülkesindeki Hristiyanlara baskı uygulamış ve bu durum iki
ülkenin arasının açılmasına sebep olmuştur. Yine Kırım üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi
de Bizans ile Hazarlar arasındaki siyasi rekabetin bir diğer sebebi olmuştur. Hazarların gittikçe
güçten düştükleri dönemde Bizans dost tutumunu bırakmış, Ruslar ve diğer Türk boyları ile
anlaşarak Hazar Hakanlığı’nın yıkılmasına neden olmuştur.
Rus Yıllıklarına göre Rus-Hazar ilişkileri 859 yılında başlamıştır. Yine bu yıllıklarda
Hazarların, Rus topluluklarından aldıkları vergilerden ve bu durum karşısında Rusların diğer
Slav kabileleri ile birleşerek Hazarları iyice zayıflattıklarından da bahsedilmiştir. IX. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Ruslar, Hazar ülkesinde ticari alanda son derece etkin olmaya
başlamışlar ve bu durum Ruslara Hazar topraklarında kendi knezliklerini kurabilme imkanı
sağlamıştır. Knez İgor, Kiev Şehrini ele geçirerek buraya yerleşmiş, daha sonra Karadeniz’e
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inerek bazı Slav kabilelerini Hazar hâkimiyetinden kurtarmıştır. Bu sırada başta Peçenek ve
Hazarlar olmak üzere Türk boylarına karşı da kaleler inşa ettirmiştir. Neticede Knez İgor Rus
tarihinde dağınık hâlde yaşayan Slav boylarını tek bir idare altında toplayarak knezlik hâline
getirmeyi başaran kişi olmuştur. Rusların Hazar ülkesine yaptıkları akınlar hakkındaki bilgiler
Arap kaynaklarında da bulunmaktadır. Nitekim Arap tarihçisi Mesudi eserinde, Rusların ilk
defa 913 yılında Hazar ülkesine sefer yaptıklarını bilgisini aktarmıştır. Kiev Rus tarihinin
önemli isimlerinden biri olan Svyatoslav ilk seferini 964 yılında Hazarlara vergi veren Vyatiçler
üzerine yaparak büyük başarı kazanmış, sonrasında da daha güneye inerek Peçenek ve Uzları
Hazarlar üzerine saldırtarak büyük bir başarı elde ettirmiştir. Böylece de Kafkas sahillerinde
Slavların yerleşmesine imkan sağlamıştır. Hazarlar bundan sonra Azak ve Kırım taraflarında
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Rus yıllıklarında 1095 yılına ait kayıtlarda Hazarlar artık Rus
knezlerinin tabileri olarak zikredilmişlerdir ki bundan sonra Hazar Hakanlığı son bulmuştur.
Hazar Hakanlığı birçok milleti hâkimiyeti altına alarak çok geniş topraklara yayılmış
bir kakanlıktı. Ancak daha sonra askeri disiplinden uzaklaşan Hazarlar önce doğudan gelen
Türk boylarının saldırılarına maruz kalmışlar daha sonra da idareleri altındaki birçok milletin
isyanı ile zor duruma düşmüşlerdir. Nitekim IX. yüzyıl ortalarına doğru doğudan gelen KumanKıpçaklar bu Türk boyları ile birleşerek Hazarlara saldırmışlardır. Zamanla kendisine tabi
milletlerin Hazar hâkimiyetinden ayrılmaları ile doğudan gelen Peçenek saldırıları da Hazar
Hakanlığı’nın sonunu getirmiştir. Peçenekler IX. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa tarihinde son
derece önemli bir yere sahip olmuşlar, ticaret yollarını tehdit ederek güçlü bir konuma
gelmişlerdir. Bundan sonra da Hazarlar için büyük tehlike teşkil etmişlerdir. Peçenek
tehlikesine karşı Hazarlar Uzlar (Oğuzlar) ile anlaşılarak bir Hazar-Uz ittifakı yapmışlarsa da
bunda başarılı olamamışlar ve yapılan savaşlar Hazar Hakanlığının gücünün sarsılmasına neden
olmuştur. IX. yüzyılda Hazarlar Peçeneklere karşı Macarların desteğini elde etmeye çalışmışlar
ve hatta onlara sun’i bir hakanlık dahi kurdurmuşlardır. Ancak bu Hakanlık IX. yüzyıl
sonlarında Bulgar ve Peçenek saldırılarıyla yıkılmış ve sonrasında Hazarlar 965 yılında Kiev
Knezi Svyatoslav’ın Sarkel şehrine yaptığı seferin ardından eski kuvvetlerine geri
dönememişlerdir. Devam eden süreçte Hazarların bir kısmı Kırım’a, diğer bir kısmı da Hazar
Denizi ile Kafkaslar arasındaki bölgeye çekilmişler hatta 1066 yılındaki bir sefer neticesinde
3000 Hazar ailesi Selçuklulara tabi olmuşlardır. XI. Yüzyılın başlarında Hazar Hakanlığı siyasi
gücünü kaybederek hem askeri hem de ekonomik sıkıntılara maruz kalmış ve ülkedeki siyasi
mücadeleler sonucunda bir hakanlık olarak varlığı son bulmuştur. Hakanlığa son darbeyi
indirenler ise Kman-Kıpçaklar olmuşlardır. Bundan sonra Hazarların bir kısmı bir müddet daha
Kırım’da tutunabilmişlerse de onlar da XI. yüzyıl içinde tarihin sayfaları arasında kaybolup
gitmişlerdir.
Bu bölümde değindiğimiz diğer bir konu da Hazarlarda sosyal ve kültürel hayattır.
Hazarlar; Ak ve Kara Hazarlar olarak ikiye ayrılmışlar ve diğer Türk boylarına göre çok daha
erken yerleşik hayata geçerek ziraat ve ticaret alanlarında ilerlemişlerdir.Hazarlar ayrıca
Belencer ve Semender gibi son derece önemli şehirler kurmuşlardır. Semender VIII. yüzyıl
sonuna kadar Hazar başkenti olmuştur ancak sonrasında başkent İtil’e taşınmıştır.
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Bu bölümümüzde Hazarların en fazla bal, balmumu, un, kadife ve kürkler ihraç
ettiklerini, Müslüman ve Rus tüccarlara ülkelerinden serbestçe geçme izni verdiklerini ve bunun
da ticaret akışını hızlandırdığını ve hakanlığın en önemli gelir kaynağı hâline geldiğini ifade
ettik. İ.Kafesoğlu, Hazar Hakanlığı’nın VII.-IX. yüzyıllarda hâkim olduğu sahada güçlü ordusu
ile asayiş ve güvenliği sağlayarak Doğu Avrupa’da tam bir “Hazar Barışı” çağı
gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Ayrıca Hazarlarda hayvancılık ve el sanatları da son derece
gelişmiştir, örneğin Hazar süngü ve eğerleri ile Hazar kılıçları son derece ünlüydüler.
Aynı zamanda iyi asker olan Hazarlar Sâsânî, Abbasi ve Bizans saraylarında ücretli
muhafız kıtalar olarak görev yapmışlardır. Aslında Kök-Türk Hakanlığı’nın bir devamı
niteliğinde olan Hazar Hakanlığındaki hakanlık teşkilatının bazı hususlarda kendine has
özellikleri bulunmaktaydı. Hakanın mutlaka Aşina sülalesinden gelmesi gerekirdi. Bu yüzden
de ilahi menşeli olduğu kabul edilirdi. Hakan lider olarak hakanlık hâkimiyetinde bir sembol
vazifesi görmüş, gerçekte ise iktidar kağan beyin elinde olmuştur. Ayrıca kağan bey’in kündür
ve çavşıgır adlarını taşıyan yardımcıları da görev yapmışlardır. İstahri’nin verdiği bilgilere göre
Hazar Hakanlığı’nın ordusu on iki bin kişiden oluşmuştur ve zamanla bu ordunun içerisinde
ücretli Müslüman kıtalar da yer almıştır. Ordu komutanına İşa adı verilmiştir ve onun idaresinde
bir kısmı ücretli olan on bin atlı görev yapmıştır. İlk dönemlerde konar-göçer bozkır hayatı
yaşayan Hazarlarda da at hayatın her aşamasında çok etkili olmuştur. Hazarlar altın ve gümüş
işlemeciliğinde de çok ileri düzeye ulaşmışlar, süse ve giyime çok önem vermişlerdir. Hazar
kültürü pek çok kültürü etkilemiştir. Ayrıca Rus, Macar gibi diğer milletlerin kültürüne de tesir
etmiştir. Bölümümüze Hazar Hakanlığı’nın dini hayatı hakkında bilgiler vererek devam ettik
ve hakanlık içerisinde birçok dinin bir arada yaşadığını ve bu dine mensup olanların tam bir
dini hoşgörü içerisinde son derece özgür olduklarını ifade ettik. Bütün bunların yanı sıra
Hazarların asıl ve uzun süreli dinlerinin Gök-Tanrı dini olduğunu İbn Fadlan ve İbn Rüste gibi
müelliflerin aktardıkları bilgileri kaynak göstererek teyid ettik. Hazar Hakanlığında ilk
dönemlerden itibaren Hristiyanlık ortaya çıkmış, Dağıstan Yahudileri tarafından da Musevilik
yayılmaya çalışılmıştır. Arap istilası döneminde de Müslümanlık Harezmli tüccarlar
aracılığıyla Hazar ülkesinde yayılmıştır. Hazarların dini hayatına dair aktarılması gereken
önemli bilgilerden biri de Museviliğin Hakanlığın resmi dini olarak kabul edilmiş olmasıdır.
Hazarların hangi dili konuştukları hakkında kesin bir bilgi yoktur ve günümüze ulaşan
Hazar diline ait bir eser mevcut değildir. Hazarlardan günümüze ulaşan sadece iki belge vardır.
Bunlardan biri Hazar Hakanı Yusuf tarafından yazılan diğeri de Musevi bir Hazar tarafından
yazılan iki mektuptur. Her iki belge de ibranice yazılmıştır.
Hazarların hangi yazıyı kullandıklarına dair elimizde arkeolojik çalışmalar sonucunda
Rusya’da Mayatskiy kazılarında ortaya çıkarılan seramikten başka Sarkel’de bulunan tuğlalar
üzerinde Kök-Türk yazısına benzeyen oyma yazılı işaretler bulunmaktadır. İngiltere’de
Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan İbranice metinler arasında X. yüzyılın ilk
yarısından kalma Musevi Hazarlara ait bir mektup bulunmaktadır ki, İbranice yazılmış bu
mektubun metninde bazı isimlerin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Bu mektup Tarih
literatüründe “Kiev Mektubu” olarak isimlendirilmiştir. Bu bölümde bazı tarihçilerin Hazar
dilinin Türkçe olmadığını iddia ettiklerini ancak kaynaklarda “Hazarların dili Bulgarcaya
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benzer” ifadesinin bulunmasının ve filologlarca eski Bulgarcanın bir Türk lehçesi olduğunu
tespit etmelerinin, Hazarcanın da bir Türk lehçesi olduğunu ortaya koyduğunu söyledik. Yine
yapılan araştırmalar sonucunda Hazar ülkesinde Hazarcanın dışında başka çeşitli Türk
lehçelerinin de konuşulduğunun tespit edilmiştir. Macar Türkolog Gy Németh’e göre Hazar
ülkesinde başlıca şu diller konuşulmakta idi: 1) R Türkçesi, Bulgarca; 2) Y Türkçesi, Türk ve
Sabirce; 3) Diğer dillere benzemeyen Macarca; 4) Bazı bölgelerde kullanılan diğer diller.
Bölümümüzü Z. V. Togan’ın anakaynakları kullanarak yaptığı bir çalışmasında elde ettiği bazı
Hazarca kelimeleri tespit ettiğini ve bu kelimelerin hepsinin Hazar dilinin Türk Dil grubundan
olduğunu gösterdiğini ortaya koyduğunu söyleyerek ve bu Hazarca kelimelerden bazı örnekler
vererek sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
Hazar-Bizans münâsebetleri, İmparator Romanos Lekapenos (919-944)
döneminde neden bozulmuştur?
a)
Bizans’ın Musevileri takip ve tazyik etmesi yüzünden bozulmuştur
b)
Bizans’ın Hazar tüccarlarına kötü davranmaları sonucu bozulmuştur
c)
Hazarların Bizans şehirlerine saldırmaları üzerine bozulmuştur
d)
Bizans imparatorunun Hazar hakanının kızı ile evlenmek istemesi üzerine
bozulmuştur
e)
Hazarların Bizans’a ait kervanlara saldırmaları sonucu bozulmuştur
2)
hangisidir?
a)
b)
istemeleri
c)
d)
e)

Bizans ile Hazarlar arasındaki siyasî rekabetin sebebi aşağıdakilerden
Hazarların İstanbul üzerinde hâkimiyet kurmak istemeleri
Hazarlar ile Bizans’ın her ikisinin de Kırım üzerinde hâkimiyet kurmak
Bizans’ın Tın ve Özi Boyunda hâkimiyetini sağlamlaştırmak istemesi
Hazarların Tuna boyunda hâkimiyet kurmak istemeleri
Bizans’ın Hazar başkentinde hâkimiyetini güçlendirmek istemesi

3)
Rus tarihinde Kiev şehrini alarak burayı “bütün şehirlerin anası” yapmaya
karar veren knez aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Knez Rurik
b)
Knez Oleg
c)
Knez Svyatoslav
d)
Knez İgor
e)
Knez Svyatopolk
4)
Aşağıdakilerden hangisi Hazar Hakanlığının yıkılmasının sebeplerinden
biri değildir?
a)
Çok geniş topraklara yayılmış bir Hakanlık olarak birçok milleti hâkimiyeti
altına almıştır ve zamanla bunların isyan etmeleri ile zor durumda kalmıştır.
b)
Ticarete daha çok önem vermiştir
c)
Askerlikten ve askerî disiplinden uzaklaşmıştır
d)
Doğudan gelen diğer Türk boylarının saldırıları ile karşı karşıya kalmıştır.
e)
Ruslara yardım etmiş ve askeri yönden zayıflamıştır
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hazarlardan bize kadar ulaşan tek hatıra aşağıdakilerden hangisidir?
Hazar Denizi’nin adı
Hazar Tengrikeni Çiçek’in adı
Hazar Başkenti İtil’in adı
Hazar unvanı Tudun
Hazar kalesi Sarkel’in adı
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6)
Aşağıda Hazar Hakanlık geleneğine bakıldığında Hakan ile ilgili
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)
Hakan Kök-Türklerin “Aşina” soyundan gelmekte idi.
b)
Hakanlığın iktidarı Hakanın naibinin elinde idi.
c)
Hakan istediği sürece başta kalabilirdi.
d)
Naip (Kağan Bey), kündür ve çavışgırdan başkası Hakanın yanına giremezdi.
e)
Eğer ordu yenilirse kağan bey cezalandırılırdı.
7)
Aşağıdakilerden hangisi Hazar Hakanlığı’nın giyim eşyası dâhil, bir kısım
ihtiyaç maddelerini ithal ettikleri Hakanlıkler arasında yer almaz?
a)
Kiev Knezliği
b)
Gürgan
c)
Azerbaycan
d)
Bizans
e)
Taberistan
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Hazar Hakanlığınde bir hükümdar en çok kaç yıl hüküm sürmektedir?
25
35
30
45
40

9)
Aşağıdakilerden hangisi Hazar Hakanlığı’nın ordusu için söylenemez
a)
Başlarda askerin küçük bir kısmı hariç düzenli bir şekilde ordu ücret almaz,
askerler maaşlarını uzun vadelerle ve düzenli olmayan aralıklarla alırlardı.
b)
Ordu olağanüstü hallerde toplanır, askerlerden biri vefat ettiğinde yerine yenisi
görevlendirilirdi.
c)
Hakanlığın ilk kuruluş yıllarında Hazarların ücretli orduları olmamış, savunma
gönüllüler tarafından yapılmıştır
d)
Hazar ordusu daha sonraları ücretli Müslüman kıtalardan oluşmuştur.
e)
Hazarlar ordusu ağır silahlara sahip piyade askerlerden oluşmuştur
10)
Kiev-Rus Knezlerinden Hristiyanlığı kabul etmesi ile şöhret bulan ve Hazar
tesiri altında kalarak “Kağan” unvanını taşıyan knez aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İgor
b)
Yaroslavl
c)
Svyatoslav
d)
Vladimir
e)
Svyatopolk

Cevaplar: 1)a 2)b 3)d 4)e 5)a 6)c 7)a 8)e 9)e 10)d
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9. PEÇENEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Peçenekler
9.1. Peçenek Adı ve Türkistan Sahasından İtil Boyuna Peçenek Tarihi
9.2. Peçenek-Macar İlişkileri
9.3. Peçenek-Rus İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Peçenekler hakkında bilgi alabildiğimiz kaynaklar hangileridir?

2)

Peçeneklerin Macar ordusundaki faaliyetleri nelerdir?

3)

Peçeneklerin Rus yurduna “ilk geliş tarihleri” hangi tarihtir?

4)

Rus Yıllıklarında Peçeneklere ait ilk kayıt hangi tarihe aittir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Peçenek Türkleri

Peçenek adı ile Peçenek
Tarihi hakkında bilgi sahibi
olmak

Peçenek Türkleri hakkında
kitap okuyarak

Peçenek Türkleri

Peçenek-Macar ilişkileri
hakkında bilgi edinmek

Peçenek Türkleri hakkında
kitap okuyarak

Peçenek-Rus İlişkileri

Peçenek-Rus ilişkileri
hakkında bilgi sahibi olmak

Peçenekler hakkında kitap
okuyarak

245

Anahtar Kavramlar



Peçenek



Türkistan



Macarlar



Peçenek



Rus



Kiev Knezliği
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Giriş
Dokucuncu hafta Doğu Avrupa ve Balkan tarihinde önemli bir güç sergileyen
Peçeneklerin Türkistan sahasındaki tarihleri ile Macarlarla olan ilişkilerine değinilerek,
Peçenek-Rus ilişkileri detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
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9.1. Peçenek Adı ve Türkistan Sahasından İtil Boyuna Peçenek Tarihi
Doğu Avrupa Türk tarihinin en güçlü boylarından biri olarak tarihteki yerlerini alan ve
bu coğrafyadaki yer adlarında isimlerini zamanımıza kadar koruyan Peçeneklerin, Çin, Arap,
Bizans, Rus, Macar ve Ermeni kaynaklarından elde edilen bilgilerin ışığı altında Türk boyu
oldukları görüşü artık kesinlik kazanmıştır. Peçenekler kaynaklarda: Πατζινάκοι, Patzinak,
Pecenaci, Pacinacae, Pacinacae, Bisseni, Bizzenus, Печенег; Pečenezi; Macarca: Besenyő
(k), (Beşenyö), Besseneyö, Badzinag” Çince Pei Ju 北 褥, Pei Chen 北 振 , Pei Nou 北 耨
ve  ال َب َجاناک,  بجناكgibi isimler altında verilmişlerdir.
Türk kaynakları içerisinde Peçeneklere ait ilk bilgilere Kök-Türk Yazıtlarında
rastlanmaktadır. 732 yılında dikilen Kök-Türk Yazıtlarında (Köl Tigin Yazıtı, Doğu 39-41)
/k2ŋr2s2/Kängäräs: Kenger, Kengeris adı altında verilmişlerdir. İkinci Türk kaynağımız ise
Kaşgârlı Mahmud’un Divan-ü Lugât-it Türk adlı muhteşem eseridir. Kaşgarlı, Peçenekleri
hem Türk olarak gösterip Becenek ve Peçenek  بَجنَکve  بَجانکşeklinde yazmış; hem de 22 Oğuz
boyundan on dokuzuncusu olarak kaydetmiştir. Kaşgarlı Mahmut ayrıca damgalarının şeklini
de vererek, Peçenekleri Bizans ülkesine en yakın boy olarak göstermiş ve dillerinin Bulgar ve
Suvar dillerinin Türkçesi ile aynı olduğunu ifade etmiştir.
Peçeneklerin Kangar Federasyonu içerisinde bulundukları düşüncesi de ilim âleminde
Konstantinos Porphyrogennetos (948-952)’un kaydı üzerine tartışmaya açılmıştır.
Konstantinos eseri De Administronda İmperio’da Peçeneklere başkanlık eden üç idareci boyu
Káγγaρ, Kangar adı altında vermiştir.
XIII. Yüzyıl Moğol tarihçisi Reşi-ed-din’in Cami üt-Tevarih adlı eserinde de
Peçenekler  بیچنهBiçene, Beçene tarzında yazılarak, Gök-han’ın ahfadı arasında gösterilmiş ve
“iyi çalışan” anlamında açıklanmıştır. Yine damgası verilerek
ongunu yani kuşu
Sunkur olarak gösterilmiştir.
Yazıcıoğlu Ali, Tevârih-i Ali Osman adlı eserinde bu boy adını aynen Reşidüddin gibi
Biçene ) )بیچنهyazdıktan sonra bunun “eyü dürüşçü” manasına geldiğini belirtmiştir. Ayrıca
damgasının şeklini vererek kuşunun Sunkur olduğunu açıklamıştır.
Ebülgazi Bahadır Han da bu ismi Becene olarak zikretmiş ve ona “yapıcı” manasını
vermiştir. Ayrıca damgasının şeklini S vererek kuşunun ala şahin (ala toğnak) olduğunu
kaydetmiştir.
Peçenek isminin anlamına gelince: Macar âlim Zoltán Gombocz okuma zorluklarına
bakılmadan bütün şekillerin beçenek veya beçinek kelimesine gittiğini düşünmüştür. Gombocz,
Peçenek adının önceleri Beçe iken sonraları Beçenek şeklinde değiştiğini ileri sürmüştür.
Gombocz’un, bu görüşü ünlü Alman Türkolog W. Bang tarafından da kabul görmüş ve bu isim
‘bacanak’ olarak açıklanmıştır. Gy. Németh, A.N. Kurat ve O. Pritsak’da bu görüşü
desteklemeklemişlerdir.
Peçeneklerin Emba-Yayık ve İtil boylarına gelmeden önceki tarihleri hakkında maalesef
elimizde yeterli kaynak bulunmamaktadır. İlim adamlarının kanaatlerine göre Peçeneklerde bir
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Türk boyu olduklarına göre çok eski dönemlerden itibaren bütün Türklerin anayurdu olarak
kabul edilen Türkistan coğrafyasında Aral’dan-Hazar Denizi’nin batısına kadar uzanan yeşil
sahada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Peçeneklerin anayurtlarının yerini kesin olarak tespit
edebilmemiz mümkün olmasa da bir kısmının bir zamanlar İli Havzası ile Issık Göl civarında
yaşadıklarını tahmin edebiliriz. Yine onomastik araştırmalar Sır-Derya (Seyhun)’nın aşağı ve
orta akımları da dâhil olmak üzere Aral Gölü’nün kuzeyinde de yaşadıklarına dair ipuçları
vermektedirler. VIII. Yüzyılda İli Havalisinde yaşarlarken Türgişler’le; Moğolistan’da Orhun
Irmağı çevresinde kurulan Kök-Türkler’le ve bu hakanlığın yıkılmasından sonra da
Karluklular’la siyasi İlişkiler kurmuşlar ve özellikle Karluklardan gördükleri baskılar sonucu
batıya gitmek zorunda kalmışlardır. Kök-Türkler döneminde Seyhun Nehri kıyılarında yaşayan
Kengeresler, Kanglılar ve Keng-külüler memleketi olarak bilinmişler ve Peçeneklerin ataları
olarak zikredilmişlerdir. Bu arada Peçeneklerin, Kök-Türk Hakanlığına bağlı Türk boylarından
biri oldukları görüşü de ileri sürülmüştür. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kök-Türk
Yazıtlarında adı geçen Kengereslerin, Peçenekler olduğu ve batıya göç edişlerine kadar Kanglı
ya da Kangar (Kanger) adıyla anıldıkları görüşü ilim âlemince kabul edilen umûmî bir görüştür.
Çin kaynaklarında K’ang Chüler olarak geçen Kanglılar, MÖ 73–46 yılında Çin’e karşı Hunları
destekleyerek yanlarında yer almışlardır. Ancak Kök-Türk Hakanlığı’nın kurulmasından sonra
bir kısmı Balkaş-Aral arasında yayılarak güneye Soğdiyana-Toharistan topraklarına inerlerken,
diğer bir kısmı da Balkaş’ın kuzeyinden önce Hazar-Balkaş arasındaki Alan topraklarına daha
sonra da İtil-Yayık bölgesine göç etmişlerdir. Ardından birkaç kola ayrılıp Tın havzasına,
Sâsânî sınırına ve Batı topraklarına gitmişlerdir.
744’de Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılması ile kadim Türkistan topraklarında iktidar el
değiştirmiş ve Kök-Türkler yerlerini Uygurlara özellikle de Oğuzları kuzeybatı
Moğolistan’daki yurtlarından atan müttefikleri olan Karluklara bırakmışlardır. Oğuzlar, Aral
Gölü ve Aşağı Sır-Derya yakınlarındaki bozkırlara yerleşerek Peçeneklerin komşuları
olmuşlardır ki bu durum Peçenek tarihinin bundan sonraki seyrine tesir etmiştir. Araplar ile
Çinliler arasında 751 yılında bugünkü Kırgızistan’ın Talas Şehri yakınlarında meydana gelen
Talas Meydan Muharebesinde Karluklar, Araplar’la birlikte hareket ederek, Çin’i ağır bir
yenilgiye uğratmışlardır. Bu savaştan sonra Talas’da yaşayan boylar Karlukların ya
hâkimiyetlerini tanımak zorunda kalmışlar ya da bu toprakları terk etmişlerdir ki bu boylar
arasında Peçenekler de yer almışlardır. Hayvancılığa bağlı bir hayat tarzı yaşayan Türk boyları
arasında Çu ve Talas arazilerindeki meralara sahip olmak için yapılan savaşlar birbiri ardınca
devam etmiştir. Karluklar muhtemelen Oğuzların bir kısmını teşkil eden Uzların birçoğunun
Sır Derya yönünde ilerlemelerine ve yurtlarını terk etmelerine de sebep olmuşlardır. Bu zorunlu
terk Uzların önlerindeki Peçeneklerin yeniden yer değiştirmelerine ve batıya doğru
yönelmelerine sebep olmuştur. X. asır İslâm tarihçilerinden Mes’ûdî, el-Tenbîh ve’l-işrâf adlı
eserinde Peçeneklerin düşmanları arasında (Guz) Uz, Karluk ve Kimekleri göstermektedir. Bu
durum bize Talas boylarında meydana gelen gerek siyasî gerekse iktisadî mücadelelerin
Peçeneklerin Emba ve Yayık Nehri kıyılarına gelerek buraları yurt tutmalarında çok önemli bir
rol oynadıklarını göstermektedir.
Peçeneklerin ne zaman İtil ile Yayık arasındaki bölgeye gelip yerleştikleri henüz kesin
olarak tespit edilememiştir. Eserini 948 veya 952 yılları arasında yazan Bizans İmparatoru
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Konstantinos’a göre Peçenekler, muhtemelen Karadeniz civarında kendisinin iktidarından 5055 yıl önce yani 893’lerde görünmüşlerdir. Bu tarih Peçeneklerin Macarları Etelkuzu’da
tarumar ediş tarihleri ile tam örtüşmemektedir. Galiba onlar Özi’nin doğusuna önceden
gelmişlerdir. Rahip Regino’ya göre de Peçenekler Karadeniz’in kuzeyine 889’da gelmişlerdir.
Ancak yine de onların buraya daha erkenden geldiklerine dair elimizde bir bilgi elimizde
mevcut değildir.
Peçeneklerin İtil Nehri’nin doğusunda yaşadıklarını, çok net olmamakla birlikte bu
yıllarda İtil’i henüz geçmedikleri bilgisini ilk aktaran İslâm coğrafyacısı İbn Hurdâdbih’in 846886 yılları arasında kaleme aldığı el-Mesâlik ve’l-memâlik adlı eseridir. Neticede Peçeneklerin
VIII. Yüzyıl sonları ile IX. yüzyıl başlarında Yayık civarına gittiklerini ve Yayık’ın kuzeyine
kadar yayıldıklarını söyleyebiliriz.
Peçeneklerin Emba, Yayık ve İtil sahasında bulunduklarında Kıpçaklarla, Hazarlarla,
Uzlarla, İtil Bulgarları ve Burtaslar’la siyasi ilişkiler kurmuşlardır.
Peçeneklerin, erken dönem tarihlerine baktığımızda, komşuluk münasebeti kurdukları
ve aynı coğrafyada yaşadıkları Türk boyları arasında Kuman-Kıpçaklar da yer almışlardır. VIII.
Yüzyılda Peçenekler (be-ca-pag) Balkaş ile Sır Derya arasında yaşıyorlar ve kuzeyden bugünkü
Kazakistan coğrafyasında aralarında Kıpçaklarında bulunduğu diğer boylarla sınır komşuluğu
yapıyorlardı. Nitekim İslâm kaynaklarında da Peçeneklerle-Kıpçakların komşu oldukları ve
topraklarının birbirlerine yakın olduğu belirtilmektedir. Hududu’l âlem adlı eserde
Kıpçakların güney sınırlarının Peçeneklerle sınırdaş olduğu kaydedilmiştir.
Balkaş Gölü ile Sır Derya Nehri arasında yaşanan bu komşuluk İlişkileri zamanla yerini
çetin bir mücadeleye bırakmış ve bu mücadelede kazanan taraflar arasında Kıpçaklarda
yerlerini almışlardır. Peçenekler, başta Oğuzlar arkasından da Kıpçakların baskıları neticesinde
daha batıya çekilmek zorunda kalmışlardır. Peçenek-Kuman-Kıpçak mücadelesini iki bölgede
cereyan ettiğini söyleyebiliriz. Birincisi Karadeniz’in kuzeyi; ikincisi Balkanlar’dır.
Peçeneklerin batıya İtil boyuna doğru itilmeleri ile komşuluk kurdukları diğer bir Türk boyu
ise Hazarlardır. Doğu Avrupa coğrafyasında yedinci yüzyıldan itibaren oldukça güçlü bir
Hakanlık kuran Hazarların, IX. yüzyıldan itibaren zayıflama emarelerinin kendisini gösterdiği
bu sıralarda Peçenekler İtil boyuna yerleşerek Hazarlar’la komşu olmuşlardır. Başta İmparator
Konstantinos olmak üzere; Gerdizî ve diğer İslâm kaynaklarında bunların komşuluk
münâsebetlerinde bulunduklarına dair bilgiler yer almıştır. Bu sırada bölge, kısa bir süre sonra
güçlü bir devlet olarak tarihte yerini alacak olan yeni bir knezliğe ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyordu. Bu knezlik, İskandinavyalı Vareglerin Doğu Slavyan boylarını idâreleri altına
alarak kurmaya çalıştıkları Kiev-Rus Knezlğinden başkası değildi. Bu prenslik genişleme
siyasetine Hazarların hilafına, onların topraklarından başlamıştı. Zira bu sırada Azak Denizi
civarı, Kafkaslar ile Hazar Denizi’nin İtil’e yakın kısımları Hazarların idâresi altında
bulunuyordu.
Peçenek-Hazar ilişkileri hakkında çok fazla bilgilere sahip olmasak da Hazarların hem
şehirli hem de tüccar bir boy olarak hayatlarına devam ederlerken; henüz yurtlarından yeni
çıkarılmış bir hâlde kendilerine vatan aramaya çalışan Peçenekleri karşılarında bulduklarını
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biliyoruz. Peçeneklerin kendilerine yurt olarak seçtikleri toprakların çağın en önemli ticaret
yollarına sahip Hazar Hakanlığı’nın topraklarının sınırlarında yer alması Peçenek-Hazar
ilişkilerinin başlangıçtan itibaren dostâne bir şekilde seyir tâkip etmesini engellemiştir. İtil’den
Harezm’e giden kervan ticaret yolunda Peçenekler gibi savaşçı bir milletin bulunması bu
ticareti sekteye uğratmış ve bu durum bölge halkının Peçeneklerden şikayetci olmalarına sebep
olmuştur. İşte bu tehlikenin etrafında şekillenen Hazar-Peçenek ilişkileri genelde savaşlar
şeklinde cereyan etmiştir. Bu savaşların teferruatını bilmesek de Peçenek baskısından
kurtulmak isteyen ve askeri yönden önemli bir güç kaybeden Hazarların, siyasî bir manevra ile
müttefik arama yoluna gittiklerini, ilk müttefiklerinin Uzlar ikincisinin de Macarlar olduğunu
biliyoruz.
Hazarlar ile Uzlar arasında 830 civarında gerçekleşen bu birliktelik istenileni vermiş ve
Peçenekler daha batıya çekilmek zorunda kalmışlardır. Ancak Peçenekler yine de göç yolları
boyunca Hazar topraklarında savaşmayı sürdürmüşlerdir. Fakat X. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren bu mücadelede yorulan ve yıpranan tarafın Hazarlar olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu
yorgunluk ve yıpranma zayıflığa dönüşmüş ve uzun süredir sahibi oldukları İtil’i 969 yılından
itibaren sürekli büyümeye başlayan Kiev Knezliğine kaptırmak zorunda kalmışlardır. Hazarlar,
Peçeneklerin de dâhil olduğu düşmanlarına karşı bir taraftan askerî faailyetlerde bulunmuşlar;
diğer taraftan da onlara karşı gayet müstahkem kale-şehirler inşa ettirmişlerdir.
P. Golden, Hazarlarda kale-şehir denilince ilk akla gelen Sarkel Şehrini, Bizans
kaynaklarından Thephones ve Sklitzes’e dayanarak “Peçenek hücumlarına karşı muhkem bir
istihkâm” olarak göstermektedir. Ayrıca Sarkel garnizonunda Hazar Hakanının hizmetinde
Oğuz ve Peçenek kabilelerine ait askerlerde görev almışlardır. Hazarlar, Peçeneklere karşı
ikinci ittifakı Macarlar’la yapmışlardır. Ancak bu ortaklıkta tam bir başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Öyle ki Hazarlar’dan ziyade Macarlar çok büyük kayıplara uğramışlardır.
Peçenekler, Uzların rahatsızlıkları kendisini iyice hissettirmeye başlayınca mecburen
daha batıya göç etmek yani İtil boyunu terk etmek zorunda kalmışlardır. Maalesef bu
çıkarılmanın tarihini kat’i olarak tespit edemiyorsak da aşağı-yukarı 860 ile 890 tarihleri
arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu mecburi gidişte özellikle Hazar Hakanlığında IX.
yüzyıl başlarında meydana gelen iç savaşın etkili olduğunu da belirtmeliyiz. İsyanlar
Hakanlığın gücünü oldukça yavaşlatmış ve bu durum Uzların Hazarlar aleyhine dönmelerine
sebep olmuştur. Neticede iç karışıklıklar sonucunda ülke Uzların ve Peçeneklerin istilâsına
maruz kalmıştır.
Peçeneklerin daha sonra münâsebette bulundukları ve İslâm kaynaklarına göre sınırdaş
oldukları diğer iki boy ise İtil (Kama) Bulgarları ile Burtaslar’dır. Bilindiği üzere Kama ile
İtil’in birleştiği yerde bir hakanlık kuran ve ticarette Hazarlardan sonra en yüksek seviyeye
çıkan İtil Bulgarları ile Peçenekler arasında genelde dostça bir münâsebet yaşanmıştır. Aynı
durum bir Fin veya Türk boyu olup olmadıkları henüz tespit edilemeyen Burtaslar içinde
geçerlidir. Burtas-Peçenek ilişkileri hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. İbn Rusteh’de bunlar
hakkında sadece ülkelerinin geniş olduğu, ormanlıklar arasında oturdukları, Bulgarlar ve
Peçeneklere yağma akınları yaptıkları kaydedilmiştir.
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Aslında Yayık-İtil sahası Peçenekler için tıpkı Hunlar gibi geçici bir yurt vazifesi
görmüştür. Peçenekleri bu bölgeden Deşt-i Kıpçak’a gitmeye iten sebepler bilindiği üzere
siyasîdir. Zira Samara Nehri’nin yukarısında kuvvetli bir Bulgar Hakanlığı’nın varlığı, güneyde
ise Hazar Hakanlığı’nın mevcudiyeti Peçeneklere bu toprakları kendilerine ebedi yurt yapma
şansını vermemiştir. Bu yüzden bir taraftan İtil Bulgarlarının diğer taraftan Hazar Hakanlığı’nın
arasında sıkışıp kalan Peçenekler için daha doğuda Uz ve Kuman-Kıpçak tehlikesinin belirmesi
komşularıyla özellikle de Hazarlar’la bir mücadele içerisine girmek zorunda kalmalarına sebep
olmuştur.

9.2. Peçenek-Macar İlişkileri
Peçenekler Karadeniz’in kuzeyine geldiklerinde karşılaştıkları ilk millet Macarlar
olmuştur. Macarlar ile ilk defa ne zaman temas kurmuşlardır net olarak bilinmemekle beraber
bu konuda ileri sürülen çeşitli görüşler vardır. Bunlara göre Peçenekler İtil ile Yayık boyunda
bulundukları zaman ilk defa karşılaşmışlardır veya bu karşılaşma Tın boyuna geldikleri zaman
olmuştur. İmparator Konstantinos tarih vermeden Macarların Peçenekler karşısında defalarca
yenildiklerini, bu yenilgiler yüzünden de yerlerini ve yurtlarını Peçeneklere bırakmak zorunda
kaldıklarını anlatmaktadır. Yine O’ndan Karadeniz civarındaki bozkırlarda Lebedia veya
Levediya (ki Macar beyi Lebedias’ın adından gelmektedir) denilen bir bölgeye yerleştiklerini;
orada üç yıl kaldıktan sonra Atel veya Etel-küzü denilen bölgeye göç ettiklerini öğreniyoruz.
Konstantinos’a atfen Peçenekler ile Macarlar arasında gerçekleşen savaşların şiddetli olduğunu,
özellikle Macarların büyük hezimetlere uğradıklarını, ilk Peçenek hücumu sırasında Macarların
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Lebedia’da olduklarını, Kangar adını taşıyan Peçenek boyu ile
Macarlar arasında bir savaşın yapıldığını ve Macarların yenilerek ikiye ayrıldıklarını
söyleyebiliriz.
Peçeneklerin, Macarları Etel-küzü’den çıkardıkları tarihi kesin olarak tespit edemesek
de kaynakların verdiği bilgilerin ışığı altında aşağı-yukarı bu tarihin 886-893 tarihleri arasında
olduğunu söyleyebiliriz. Bu geliş ile Peçenekler Tın boylarından Aşağı Tuna ve Seret (Siret)
Nehrine kadar olan geniş sahanın da biricik sahibi ve hâkimi olmuşlardır.
Macarların güney Rus bozkırlarından ayrılmalarının öyle birdenbire olmamıştır.
Konstantinos Peçeneklerin başlarda, Macarlar İngul Nehri yakınlarında bulunan Lebedia
bölgesinde yaşarlarken, Yayık ile İtil arasında yaşadıklarını ve daha sonra Peçeneklerin onları
yer değiştirmeye zorladıklarını, Hazar Hakanının Macarlara sahip çıktığını, bundan sonra onun
yönetimi döneminde Peçeneklerin onlara ağır darbeler indirerek Prut, Seret ve Özi arasındaki
büyük Moravya’ya gittiklerini söylemektedir ki bu şu anlama gelmektedir: Arpad döneminde
İngul, Özi ve Tın kıyılarından günümüzdeki Moldovya topraklarına geldiler. Bu da bize şu
nehirler boyunca yaşadıklarını gösterebilir: 1. İtil ve Tın 2.Tın, Özi, İngul, 3.Turla, Prut ve
Seret.
İlim âlemi Lebedia ve Etel-küzü’nün neresi olduğunu uzun süre tartışmış ve
birbirlerinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. “Etel-küzü” eski Macarca bir kelimedir ve “iki
ırmak arası” anlamını taşımaktadır. Etel-küzü’nün genel olarak Özi, Bug, Turla, Prut ve Seret
nehirlerini kapsayan coğrafya veya Karpat Dağları ile Turla Nehri veya Prut ile Turla Nehri
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arasındaki bölge olduğu görüşü daha yaygındır. Kanaatimizce de bu bölge Karpat Dağlarının
doğu eteklerinden başlayarak Turla Nehrine kadar uzanmaktadır. Lebedia’nın da nerede olduğu
kesin olarak tespit edilememiş, bunun için bazı görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşlere göre ise
günümüzde muhtemelen Özi, Özi ve Tın; Tın’ın yakınları, Azak ve Tın kıyıları; Tın’ın batısı
veya Aşağı Özi’nin sağ kolu olan İngul civarları olabileceğidir.
Bu sırada Karadeniz bozkırlarında Macarların ve Hazarların tek düşmanları vardı o da
Peçeneklerdi. Macarlar Etel-küzü’ye yerleşmişlerdi ama bu kendilerine bir rahatlama
getirmemişti zira karşılarındaki Peçenekler bu topraklarda kendilerinden başka hiçbir gücü
barındırmak istemiyorlardı. Buna karşılık bölgenin güçlü bir Peçenek idâresine girmesini
istemeyen Hazarlar da boş durmamışlar ve hemen duruma el atma kararı almışlardı.
Peçeneklerin Tın sahasına yerleşmeleri onlar için daima en amansız düşman olma özeliklerini
devam ettirmeleri anlamını taşımıştır. Hazarlar, Azak Denizi sahilleri ile Korsun’da
yürüttükleri ticaretin Peçenek akınları ile sekteye uğrayacağını gayet iyi biliyorlardı. Yine
kendilerine vassallığı kabul eden ve tevarüs yoluyla bey olan birinin komutanlığında Macarları
idâre etmekte ayrıca işlerine gelmiştir. Bu yüzden Macarlarla münâsebet kurma yolunu tercih
etmişler ve ilk iş olarak da onlarla akrabalık tesis etmişlerdir. Hazar Hakanı Slamutz kızını
Lebedias’a vererek, onun yönetiminde dağınık kabileler hâlinde yaşayan Macarları birleştirmek
istemiştir. Bu düşüncesini gerçekleştirmek isteyen Hazar hakanı aralarındaki topraklar
Peçenekler tarafında işgal edildiği için Lebedias’ı bir gemiye çağırarak ondan bütün Macarların
başı olmasını istemiştir. Ancak Lebedias bu onurlu teklifi nazikçe reddederek, (Macar beyi
Almuş veya) Hazar Hakanının oğlu Arpad (890? - 907)’ın bu makama getirilmesinin daha
uygun olacağını söylemiştir. Hazar elçisi burada kararı bizzat Macarlara bırakmış onlar da
“daha dirayetli, akıllı, cesur ve maslahatlı bir iş yapan kişi olarak” Arpad’ı seçmişlerdir. Bu
teklif Hazarlar tarafından da uygun bulunmuş ve Arpad, “Hazar âdetine göre” kalkanlar üzerine
kaldırılarak bütün Macarların reisi (başbuğu) olmuştur. Böylece Arpad’ın Macarların başına
getirilmesiyle de Macar Hakanlığı’nın temelleri atılmıştır. Ancak Hazarların bu planları,
Peçenekler karşısında tutmamıştır. Beş yıl sonra Arpad idâresindeki Macarlar, doğudan gelen
güçlü Peçenek hücumlarına karşı koyamayarak yeni yurtlar bulmak gâyesiyle batı istikâmetine
doğru harekete geçmek ve Panonya’ya sığınarak, Hazarlarla bağlarını koparmak zorunda
kalmışlardır.
Peçenekler bu kadarı ile de yetinmek taraftarı değillerdi, amaçları bütün Deşt-i
Kıpçak’ın tek hâkimi olmaktı ve bu amaca ulaşmak için gerekli zemin kendilerine Bulgarlar
tarafından verilmişti. 890 yılında Tuna Bulgarları ile Bizans arasında çıkan savaşta, Bulgarlara
karşı bir şey yapamayacağını anlayan İmparator VI. Leon, (886-912) 894’de Macarlara elçiler
göndererek yardımlarını istemiş onlarda kumandanları Arpad ve Kursan ile yardım vaadinde
bulunmuşlardı. Bizans tarafından Tissa, Karpat ve Transilvanya Dağları arasında yaşayan
Bulgarlar üzerine gönderilen Macarlar, Tuna Nehrinin sağ sahiline geçerek, Temes Irmağı
kenarında Bulgar hükümdarı Glad’ın askerlerini kılıçtan geçirmişler, ülkesini yakıp yıkmışlar,
halkını yağmalayıp öldürmüşlerdir. Glad’ın kendisi kaçarken yardıma gelen iki Peçenek
başbuğu savaşta ölmüşlerdir. Konstantinos eserinin 40. bölümünde bu seferden sonra
Bulgarların Peçeneklerle beraber Macarları yendiklerini aktarmaktadır. Bulgar hükümdarı Çar
Simeon (893-927), 893’den itibaren bu haberleri alınca bu yeni düşmanı karşılamak üzere
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çıkmış ancak mağlup olarak canını zor kurtarabilmiştir. Macarlar, Bulgar başkenti Preslavl’e
kadar gelmişler, bol miktarda ganimet ve savaş esiri aldıktan sonra geri dönerek bunları
Bizans’a satmışlardır. Bu yenilgi üzerine Simeon barış anlaşması talebinde bulunmak zorunda
kalmış ancak düşmanından intikâm almak fikrini de kafasından atmamıştır. Bu amaçla
kuvvetlerini yeniden toplamış, Macarların ezeli düşmanı Peçeneklerle ittifak aktetmiş ve 895896 yılında Macar ordusunun ana kuvvetlerinin komşularına yardım seferinde bulundukları bir
sırada çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu âilelerini Turla Nehrinde bırakmalarından
istifade ederek Macar ülkesine girmiştir. Peçenekler ve Bulgarlar yurtta kalan az miktarda
savunmasız Macar âilelerinden intikâmlarını almışlar, bazılarını öldürmüşler bazılarını da
kaçmaya mecbur bırakmışlardır. Seferden dönen Macarlar ülkelerinin yıkılmış halini görünce
yeni bir yere yerleşmeye karar vermişler ve Veletsky Geçidi üzerinden Karpat Dağları
arasındaki Tisa vadisine gelmişlerdir. Peçeneklerin Macarlar üzerine ilk saldırdıkları tarih
olarak kabul edilen bu 889’daki saldırıdan sonra Macarlar Özi’nin doğusundaki Lebedia’yı terk
edip, 889 ile 895 yılları arasında yurtlarını oluşturan Tuna ile Özi arasındaki Etel-küzü’ye
yerleşmişlerdir. Böylece Özi boylarını tahminen 889 veya 895 yıllarında terk etmek
mecburiyetinde kalarak Turla ile Seret Nehri arasına çekilmişlerdir. Bu arada bazı Peçenekler
890’lı yıllarda Kiev Rusyasının güneyinden geçerek Tissa ve Tuna Nehirleri ile Balatın Gölü
çevresine gelmişler ve buraları yurt tutunmuşlardır.
Bu sırada Moravya’daki Slavların, Knezleri Svyatopolk’un idâresinde Alman
İmparatoru Arnulf (896-899)’a karşı mücadeleye girişmeleri Peçenek ve Bulgarların işini
kolaylaştırmıştır. Zira Alman İmparatoru bunlara karşı yapacağı harekâta Macarları da davet
etmiş ve onlar da davete icap ederek imparatora zaferi kazandırmışlardır. Macarlar özellikle
etraflarındaki Slav unsurlarını idâreleri altına almaları ile Orta Avrupa tarihinde önemli bir rol
oynamışlardır. Macarların Tissa ve Tuna sahasını işgal etmeleri ile Polonya ve Bohemya
(Çekoslavakya) Slavları ile Balkanlar’daki Slav zümreleri arasında bir bağlantı kalmamıştır.
Yine Peçeneklerin Macarları eski yurtlarından çıkarıp, yeni yurtlarına gitmeğe zorlamaları
sonucunda da Batı ve Doğu Slavları ile Güney Slavları arasındaki bağlantı da ortadan
kalkmıştır.
Bu sırada Peçeneklerden bir grubun Macaristan taraflarına gidip yerleşmelerini,
Peçenek boyları arasında bazı anlaşmazlıkların yaşanmasına bağlıyoruz. Özellikle 943 ile 972
yılları arasında bazı Peçenek boyları bu ülkeye gitmişlerdir. Ayrıca Macarların
Hristiyanlaşmasını sağlayan Kral Stefan (997-1000) zamanında Yukarı Tissa ile Samos
Nehirlerinin yukarı mecrasına gelmişlerdir. Bu gelme aslında bir bakıma doğudan gelen Uz
baskısı ile de alâkâlı olmuştur. Kral Stefan da genç devletinin güney ve doğu sınırlarına yerleşen
Peçeneklere karşı ağaç kazıklar (zasek) diktirtip tedbir almış ve kuvvetlendirmeye çalışmıştır.
Bu bize Peçeneklerin artık Macaristan’a girdiklerini, güneyden Tuna’ya kadar uzandıklarını
göstermektedir. Fakat Macaristan’ın kuzeyinde ve kuzey doğusunda bulunan Macar
kaynaklarındaki Peçeneklere ait kadim izler, Peçenek ana kitlesinin kuzeydoğu yolunu
kullandıklarını göstermektedir.
Bizans tarihçisi Cedrenus’a göre Peçenek yurdu Panonya (Batı Macaristan)’dan Özi
Nehrine kadar uzanmış ve Peçenekler, Uzlar ile sık sık savaşmışlardır. Muhtemelen bu savaşlar
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neticesinde Peçenekler, Özi’nin sağ tarafını boşaltmak zorunda kalmışlardır. Zira Uzlar
doğudan gelen Kumanların baskıları ile Tın boylarını elden çıkarmışlardır. Tabii bu durum
Peçenekler için Özi’nin sol sahilini de boşaltmak anlamına gelmiştir. Bulundukları toprakların
büyük bir kısmını elden çıkarmak zorunda kalan Peçenekler, bir taraftan Macaristan, diğer
taraftan Bizans topraklarının sınırlarına kadar gelerek akınlarda bulunmaya başlamışlardır.
Bizans’ın Bulgaristan’a 1118’de tamamen hâkim olmasından sonra Peçenekler, doğrudan
Bizans devletine sınır komşusu olmuşlar ve akınlarına Tuna’nın batısında devam etmişlerdir.
Peçeneklerin Macaristan’daki ilk yerleşimleri hakkında Macar kaynaklarında bilgiler
verilmiştir. X. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Macar başbuğu Zoltan (907-945?) ile birlikte yarı
efsanevi kaynaklara ve III. Kral Belá (1148-1196)’nın anonim tarih kaydı olan Gesta
Hungarorum veya Anonymus (Anonim)’de aktarılanlara göre bu prensle birlikte ilk defa
Macaristan’ın kuzeybatısında ve Fertő Gölü çevresinde Germen kabilelerinin saldırılarına karşı
koymak üzere “çok sayıda” Peçenek yerleştirilmiştir. Peçeneklerden yine büyük bir grup
Zoltan’ın halefi Tokson, zamanında Macaristan’a yerleştirilmişlerdir.
Peçenek akınları eski Macar kaynaklarının sayfalarında dehşetli anlar olarak efsanevi
tarzda yerlerini almışlardır. Bu dehşet Macarların, göçleri sırasında sayısız kartal gördükleri
topraklara gelinceye kadar devam etmiştir. Ama “kartallar sinekler gibi ağaçlardan onların
üstüne hücum ettiklerinden ve sığırlarını ve atlarını sıkıştırdıklarından” burada
kalamamışlardır. Unutulmaz felaketten iki nesil sonra, X. yüzyılın ortalarında Prens Takson,
hem silahlı kuvvetlerini kendi komutasında sadık kılmak hem de batı sınırlarının savunmasını
sağlamlaştırmak üzere, Bese (Peçenek) diyarından bir eş getirerek ve nüfusu bilinmeyen
Peçenek topluluğunun işgaline karşın kendi ülkesinin yerleşimini ayarlayarak, güçlü doğu
komşusuna müttefik arama yoluna gitmiştir. Bu sırada ilk Peçenek kolonileri Leitha Nehri’ini
doğusunda Fertő Gölü’nin etrafındaki bataklık bölgeye konumlanıyordu. Macar kayıtları
buraya yerleşen Peçeneklerin XI. yüzyılın sonunda sınır güvenliğini başarı ile sağlandığını
belirtmektedirler.
D.Rasovskiy, Peçeneklerin Macaristan’a girişlerinin sessiz akislerinin Arpad
döneminde görüldüğünü, aşağı yukarı iki yüz yıl sürdüğünü ve Macar Kroniklerinden Simonis
de Keza ile Thwrocz’da çeşitli yerli topluluklar arasında Peçeneklerin de adlarının
kaydedildiğini belirtmektedir.
Peçenekler, Kral Aziz Stefan (Macarca Istvan 997-1038) zamanında da Macaristan’a
gelmeye devam etmişlerdir. Macar kaynakları Stefan’ın Peçeneklere karşı üç savaş yaptığını
yazarak bu savaşların yapıldığı yer olarak Transilvanya’yı göstermişlerdir. Bu sırada 60 kişilik
bir Peçenek topluluğu barışçıl yollardan Macaristan’a gelerek kendilerine yerleşim yeri aramayı
denemişler ancak Macarlar tarafından kılıçtan geçirilmişlerdir. Bu sırada Macaristan’a gelen
Peçenek kabileleri bu topraklara artık iyice yerleşmişler ve ana Peçenek ordası Özi önlerinde
kurulmuştur. Bu kabileler bu topraklarda gitgide güçlenmeye başlamışlar ve son yüzyıllarını
burada geçirmişlerdir.
Peçenekler, Tuna önlerine aşama aşama göç etmişlerdir. Bilindiği üzere Peçenekler
baskılar neticesinde XI. yüzyılın 40-60’lı yıllarında süren bir yıkım neticesinde Bizans ve
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Macaristan topraklarına girmişler ve Kuman- Kıpçaklar tarafından Tuna’nın alt kısımlarına
itilmişlerdir. Bu yılları kesin olarak tasnif etmemiz zordur, düşmanın dehşetinden sakınmak için
çeşitli boylar Macaristan ve Bizans’ın derinliklerine dalmışlardır. Macar kaynakları bunları
karıştırmış ve Kun veya Bessi olarak adlandırmıştır. Bizans kaynakları ise tüm bunları klasik
bir tasnif olarak İskit adı altında toplamıştır. Bu yüzden hangi Türk boyunun başbuğları Ozul
idaresinde 1070’de Macaristan’a hücum ettiğini tespit etmek güçtür, bunlar Karpatların
güneyine gelmişler, Mezöşek’ten geçerek Pannoniya’yı yağmalamışlar ve Bigar’a kadar her
yeri harap etmişlerdir. Bunun üzerine Kral Solomon (1063-1074) bu boyların üzerine gitmiş
ve kardeşleri I. Geza (1074-1077) ile Ladislav (Macarca Lászlo, Láslo, 1077-1095) Çergalom
Meydan Savaşında hepsini kılıçtan geçirmiştir. Ancak burada kılıçtan geçirilenlerin Kumanlar
mı yoksa Peçenekler mi olduğu konusu tam net değildir. Bununla birlikte Peçenek oldukları
konusunda tereddüt etmediğimiz başka bir çarpışma ise 1072 yılında Peçeneklerin Bizans’ın
kışkırtmasıyla Macaristan’a saldırmaları sonucunda gerçekleşmiştir. Bu Bizans tarihinde, Kral
Solomon’un Bizans’ın Belgrat’taki kalesine saldırısı olarak adlandırılmış ve başta Peçenekler
olmak üzere diğer Türk boylarının da katılımı ile Macaristan’a hücum edilmiştir. Burada Türk
boylarına ait askerler Belgrad valiliğine yardıma gelmişler, Sopron Jupan’ı Yanom’un kellesini
almışlar ve onların Hanı Hazar güçlükle kaçmaya muvaffak olmuştur. Geri kalanlar ya
katledilmiş ya da esir alınmışlardır ki bu sonuncular kroniklerin ifadesine göre “binlerce” dir.
Peçenekler X. yüzyıldan itibaren Macaristan’a yerleşmişler ve XI. yüzyıldan itibaren de
Macar ordusunda önemli bir askeri güç olarak görev almışlardır. Bu görevler tarih akışı
içerisinde XI. yüzyılda başlamakta ve XV. yüzyıla kadar devam etmektedir. Buna bir örnek
vermek gerekirse: Peçeneklerin Macar ordusunda adları ilk defa 1052 yılında geçmiştir.
Macarlar bu yıl Layta sınırında Roma İmparatoru III. Henry (1017-1058) ile savaşmışlar ve
Peçenekler bu savaşa ilk kez askerî güç olarak iştirak etmişlerdir. Bu iştirak aktarıldığına göre
tam bir Asyalı mahareti ve yiğitliği içerisinde olmuştur. Macarlarla beraber gece Germen
imparatorunun çadırına saldırmışlar, kementlerle nöbetçileri avlamışlar ve gün ağarınca da
Henry’e kendi idâreleri altındaki okçularla nefes aldırmamışlardır.
Peçenekler, XV. yüzyıla kadar hacim ve güç olarak Macar devletinin büyümesine
katkıda bulunmuşlar ve Peçenekleri idâre eden Peçenek başbuğları, Macar sarayında
ağırlıklarını hissettirerek, “kont (comes)” olma hakkını elde etmişler ve iktidarda söz sahibi
olmuşlardır. Macar kroniklerindeki belgelerde valinin sarayının dışındaki Peçeneklerin bazı
kesimlerle de tabîlik ilişkisi yürüttüklerini ve Kont olarak idârî yapıda görev aldıklarını
görüyoruz. Bu kontlar, muhtemelen boyun yaşlılarından oluşmuştur ve bunlar sadece idârî ve
adlî işlerle uğraşmışladır. Aynı zamanda savaşta Peçeneklere kumandanlık da yapmışlardır.
İç işlerinde yarı bağımsız yani özerk oluşları boy yaşlılarının yargılamalarda hâkimlik
yapmalarını sağlamıştır; Macar belgeleri tahlil edildiğinde savaşlara kendi ayrı birlikleriyle
katıldıklarını, geçtikleri topraklarda gümrük vergisinden muaf tutulduklarını, devlet görevlisi
gibi bir dizi ayrıcalıklara sahip olduklarını tespit ediyoruz. Bu imtiyazlar kendisini ileride
Peçeneklere savaşta görev verilmesinin yanı sıra sınırlara (Moson sınır hattı) ülkenin iç
kesimlerindeki çeşitli topraklara yerleştirmeleri olarak göstermiştir. Bununla beraber bu özerk
yapıları Peçenekleri hızla milli kimliklerini kaybetmekten kurtaramamıştır. Peçeneklerin daha
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ayrı olarak yaşadığı yerlerde küçük sınır birlikleri esas olarak yarı göçebe hayatlarını kendi
âdetlerine göre devam ettirememişler, hayvancılık ve at yetiştiriciliği ile uğraşamamışlardır.
Neticede zorunlu olarak toprağa yerleşmişler veya şehirlerde yaşamışlardır ki böylece millî
kimliklerini daha hızlı kaybetmişlerdir.
XII. yüzyıldan itibaren Macar kaynaklarında Peçenekler hakkında verilen bilgiler
gittikçe azalmış, XIII. yüzyılın sonundan itibaren ise bu bilgiler daha ziyade devlet içindeki
çeşitli boylarla sınırlı kalmıştır. Bunda ve yerleşimin azalmasında şüphesiz Moğol istilâsı
önemli bir faktör olmuştur. XV. yüzyıla gelindiğinde ise Macar kaynaklarında artık Peçenekler
hakkındaki kayıtlara rastlanmamaktadır.
Peçeneklerin, Macarlardan sonra bu coğrafyada ilişki kurdukları diğer bir boy Tuna
Bulgarları olmuştur. Ancak Tuna Bulgarları ile İlişkilerinin çerçevesini Bizans’a yardım etmek
düşüncesi çizmiş ve bu çerçeve çok sınırlı kalmıştır. Bizans-Peçenek ilişkilerinde etraflıca bilgi
verileceği için burada bu konuyu özetleyerek vermek istiyoruz. Bu konudaki kaynaklarımızın
verdiği bilgilere göre Bizans-Bulgar mücadelesinde Peçeneklerin rolü sadece yardım etmek
üzere gitmek olmuştur. Ama bu yardımın eksikliği, Bizans komutanlarının kendi aralarında
kavga etmeleri sonucu, Peçeneklerden mahrum kalan Bizans’ın büyük bir hezimete uğramasına
yol açmıştır.

9.3. Peçenek-Rus İlişkileri
Peçeneklerin, Tın, Kuban, Orta-Aşağı Özi, Kırım ve Tuna’yı da içine alan Karadeniz’in
kuzeyindeki bozkırlara geldiklerinde ilk işleri sınırdaş oldukları devletlerle siyasî ilişkiler
kurmak olmuştur. Bu amaçla bu sırada bölgenin en etkili ve önemli devleti olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Kiev Knezliği ile sıkı ilişkiler kurma yoluna gitmişlerdir. Bölgede kendisine
etkili bir güç ve konum oluşturmaya çalışan Peçenekler ile Kiev Rusyası arasında, siyasî ve
ticarî yönden birtakım ilişkiler kurulmuştur. Peçenekler ile Ruslar arasında 900’lerde başlayıp
1036’ya kadar devam eden yaklaşık 130 yıllık komşuluk ilişkilerine ait yegâne bilgileri Rus
Yıllıklarından öğreniyoruz. Rus Yıllılarında Peçeneklere âit ilk kayıt tarih olarak 915 yılına
âittir. Yaklaşık 121 yıl içinde 11 Peçenek akınından bahsedilmiştir.
Rus Yıllıklarında печенеги: Peçenegi adı altında verilen Peçenekler, ilk defa başlangıç
kısımlarında yıl verilmeden Avarlardan sonra Peçeneklerin onlardan sonra da Siyah Ugrların
gelerek Oleg (879-912) zamanında Kiev’in önünden geçtikleri şeklinde kaydedilmişlerdir.
Buradan hareketle Peçeneklerin, Avarlardan sonra Güney Rus bozkırlarından geçtiklerini
söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus yıllıkların tarih vermeseler de geliş
zamanlarını Oleg dönemi olarak kaydetmeleridir. Oleg 879-912 yılları arasında Kiev tahtının
sahibi olduğuna göre Peçenekler ya daha önceki bir tarihte ya da daha geç bir dönemde Kiev
önlerinden geçmişlerdir. Yıllıkçılar bu tarihi yanlış yazmışlardır. Bilinen, Peçenek-Rus
İlişkilerinin Oleg zamanında başladığıdır.
Yıllıklarda Peçeneklere ait yıl olarak verilen ilk tarih 867 yılıdır. Bu tarihte Kiev’de çok
büyük bir açlık olmuş ve pek çok Peçenek askeri Askold ve Dir Nehirlerinde ölmüşlerdir.

257

Yıllıklarda Peçeneklerin Rus yurduna “ilk geliş tarihleri” ise 915 yılı olarak
zikredilmiştir.
Bizans kaynaklarının verdikleri bilgilerle Rus kaynaklarını karşılaştırdığımızda
Peçeneklerin Rus coğrafyasına ilk gelişlerinin 915 yılından daha önce olduğunu görüyoruz.
Zira 896 yılında Peçenekler, Bulgar Çarı Simeon tarafından Macarlarla savaşmak üzere
çağrılmışlar, siyasi menfaatleri gereği Peçenekler’de, Bulgarlar’la birleşerek Macarları Turla
boyundan çıkarmışlardır. İşte bu sırada Rus topraklarından geçmişlerdir.
Yıllıklardaki Peçeneklerin, İgor ile anlaşma yaptıktan sonra Tuna boylarına gittikleri
ifadesinden bir sürede olsa Rus bozkırlarını rahat bıraktıkları anlamını çıkarıyoruz.
Peçeneklerin bunu yapmalarının diğer bir sebebi de herhalde Bizans’a yardıma giderken
arkadan herhangi bir Rus saldırısına maruz kalmamayı sağlamak olmuştur.
Peçenekler Güney Rus bozkırlarına yerleşince gerek buradaki Ruslar’la gerekse onlara
tabi Slav boyları ile iyi ilişkiler kurmuşlardır diyebiliriz. Nitekim bir hadise istisna 968 yılına
kadar bu topraklara karşı ciddi bir Peçenek hücumu olmamıştır. Bu istisna 920 yılında Kiev
Knezi İgor ile Bizans İmparatoru Romanos Lekapenos (920-944) zamanında gerçekleşmiştir.
Bu yıl Knez Peçenekler’le savaşmıştır. Bunun sebebi galiba bu sırada Peçeneklerin Ruslardan
çok batıda Macarlar ve Bulgarlar; doğuda ise Uz ve Hazarlar ile savaşmak zorunda kalmalarıdır.
Rus ve Bizans kaynakları X. asrın ortalarına kadar her iki kavminde sıkı bir münasebet
tesis etmiş oldukları görüşündedirler. Rus Knezlerinin, Peçenekler’le ticaret yaptıklarını ve pek
çok ücretli Peçenek askerî kıtalarının Kiev Knezlerinin hizmetinde bulunduklarını biliyoruz.
Bu konularda özellikle Konstantinos’un vermiş olduğu bilgiler çok ilginçtir. O, Peçeneklerin
Ruslar’la komşu ve sınırdaş olduklarını, her iki milletin birbiriyle barış içinde olmadıkları
zaman özellikle Peçeneklerin sık sık, Rusya’ya hücum ederek önemli zararlar verdiklerini ve
tecavüzlerde bulunduklarını, barışı muhafaza etme konusunda çok hassas olduklarını, Rusların
onlarla ticaret yaptıklarını, Rusların daima Peçenekler’le iyi geçinmeye gayret ettiklerini, eğer
iyi geçinmezlerse Peçeneklerin Rus ülkesine akınlar yaparak büyük zararlar vereceklerinden
endişe ettiklerini, Peçenekler’le barış yapmadan başka ülkelere gidemediklerini, Rusların,
Bizans’a ticaret için gelmek istediklerinde mutlaka Peçenekler ile anlaşmak zorunda
kaldıklarını söylemektedir. İşte Konstantinos’un ileri sürdüğü bütün bu sebepler yüzünden Kiev
Knezleri Peçenekler’le barışı sürdürmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Peçenek-Rus ilişkilerinin iyi yönde gelişmesinde elbette ki ticaret önemli bir yer
tutmaktadır. Bu ticaretin yapıldığı güzergâhın en can alıcı noktasını Özi kayalıkları
oluşturmuştur. Çünkü bu kayalıklardan karaya çıkılacağı sırada bir Peçenek hücumunun olması
Rusların en korkulu rüyaları olmuştur. Ruslar bir taraftan Bizans ile ticarete büyük önem
vermişler; diğer taraftan da bu ticareti kendilerine cehenneme çevirecek Peçenekler’le iyi
geçinmeye gayret etmişlerdir.
Konstantinos eserinin 9. babında Peçeneklerin nerelerde Ruslara saldırabileceklerini
söylemektedir. Kendisinden önceki dönemi de kendi dönemi kadar iyi bildiğini tahmin
ettiğimiz Konstantinos’un verdiği bilgileri iyi değerlendirdiğimizde Rusların bu dönemdeki
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siyasî ve ticarî durumlarının Peçeneklerle aralarının iyi veya kötü olmasına bağlı olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim Kiev Knezleri bu durumu çok iyi anladıkları için Peçeneklerle
mümkün olduğunca iyi geçinmeye gayret sarf etmişlerdir ki yıllıklarda Peçeneklerin Rus
yurduna saldırdıklarına dair kayıtlar bulunmamaktadır. Rus yıllıkları düşmanlık yürütülen
dönemler olarak 920, 968, 971-972, 988, 992 ve 997 tarihleri arasındaki yılları; dostluk
ilişkilerinin hâkim olduğu dönemler olarak da 915, 944 ve 968 tarihleri arasındaki yılları
kaydetmişlerdir.
Peçenekler, Rus Knezlerine ücretli askerî kıtalar vererek, onların hizmetinde yardımcı
kuvvet olarak bulunmuşlar ve diğer milletlere karşı yaptıkları seferlere de katılmışlardır. Knez
İgor, 941 yılında Bizans’a karşı denizden bir sefer açmış ama müthiş bir mağlubiyete
uğramıştır. Bu mağlubiyetin acısını unutmayan İgor, intikâmını almak için, 944 yılında Doğu
Slavyan kabilelerinden topladığı pek çok asker ve Peçeneklerden kiraladığı atlı birlikleri yanına
alarak hem karadan hem de denizden Bizans’a doğru yola çıkmıştır. Bunu haber alan Korsun
halkı Bizans imparatorunu elçiler göndererek: “Rusların sayısız gemilerle bütün denizi
dolduracak şekilde üzerine doğru geldiklerini” haber vermişlerdir. Korsunlular bu haberi
sadece Bizans’a vermekle kalmamışlar, Tuna Bulgalarını da bu bilgiden haberdar ederek
yanlarına çekmek istemişlerdir. Bu haberi alan Bizans İmparatoru Romanos Lekapanos, İgor’a
en iyi adamlarını: “üzerimize gelme, atan Oleg gibi bizden vergi al hatta ona verdiğimizden
çok daha fazlasını verelim” ricasıyla göndermiştir. Romanos aynı ricayı Peçeneklerden de
istemiş ve onlara çok kıymetli bir kadife cinsi olan Pavolok kumaşı ile pek çok altın da
göndermiştir. Knez İgor, Tuna’ya geldiğinde drujinasını (en yakın ve sadık askerleri) durumu
müzakere etmek için çağırmış ve imparatorun ricasını bildirmiştir. Yapılan müzakere
neticesinde yakın askerleri onu ikna etmişlerdir. İgor, bütün askerleri için Bizans’dan aldığı
altın ve kumaşlar ile birlikte Kiev’e dönerken, Peçeneklere de Bulgar topraklarında
savaşmalarını emretmiştir. Rus yıllıklarının Peçeneklerden “ücretli asker” olarak
bahsetmelerini “Knezin müttefikleri” şeklinde yorumlamamız gerektiği kanaatindeyiz.
Knez İgor’un savaştan vazgeçmesi üzerine Peçenekler, Bulgarlar üzerine
yürümüşlerdir. Bu yürüyüş ne ilk ne de sondu ama Bulgarlar için büyük bir tehlike demekti.
Zira Bizans İmparatoru Konstantinos’un sözlerinden Peçenekler’le Bulgarların arasında
oldukça fazla savaşın yapıldığını ve bu savaşlar sonucunda Bulgarların edindikleri
tecrübelerden bu kavmi yenemeyeceklerini anladıklarını çıkarıyoruz.
Rus yıllıklarında Knez İgor’un 946 yılında ölmesinden sonra tam 22 yıl herhangi bir
Peçenek akınından bahsedilmemektedir. Bu durum bize Ruslar’la Peçenekler arasındaki iyi
ilişkilerin uzun süre devam ettiğini göstermektedir. Bu sırada Kiev Hakanlığı’nın idâresi
İgor’un oğlu Svyatoslav küçük olduğu için karısı Olga’nın eline geçmiştir. Bu arada Knez İgor
zamanından başlayarak gayet dostça bir şekilde devam ettirilen ilişkiler neticesinde Rus askerî
teşkilâtına Peçenekler bir hayli tesir etmişlerdir ki bunun en güzel örneği bizzat Knez
Svyatoslav (946-972)’ın kendisidir. Svyatoslav, yıllıklara göre kendisini tam bir Peçenek
başbuğu gibi yetiştirmiştir. Svyatoslav gibi bir knezin Kiev tahtına geçmesi Peçenekler ile
Ruslar arasında var olan barış ve sukûnet ortamının bozulmasına sebep olmuş ve mücadeleler
yeniden başlamıştır. Bu mücadelede Balkan coğrafyasında devam eden şiddetli savaşlar da
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önemli bir rol oynamıştır. Balkanlarda bir türlü rahat durmayan Bulgarların, Bizans topraklarına
sürekli saldırmaları, Bizans’ı Rus Knezinden yardım istemek zorunda bırakmıştır. Bizans
İmparatoru Nikephoros II. Phókas (963-969)’ın iyi bir ücret karşılığında Bulgarları dize
getirmek teklifini Svyatoslav geri çevirmeyerek büyük bir memnuniyetle kabul etmiş ve yanına
sayıları çok olmasa da ücretli Peçenek kıtlarını da alarak 967 veya 968 yılının ağustos ayında
bugünkü İsakçı Şehri yakınlarında Tuna’yı geçerek Bulgar topraklarına girmiştir. Yanındaki
Peçenek atlıları ile Tuna’yı geçerek Bulgarlara karşı savaşa başlamış ve küçük Pereyeslavl’i
zaptetmiştir. Svyatoslav’ın Bizans’a sözde yardım etme sevdası Kiev’de bulunmayışından
istifade eden, Kiev civarındaki Peçeneklerin Kiev’i kuşatmaları (968) üzerine kısa sürmüştür.
Svyatoslav’ın Tuna boyundaki Pereyaslavl’de bulunduğu sırada, Peçenekler ilk defa Rus
topraklarına gelerek annesi Olga ile oğulları Yarapolk, Oleg ve Vladimir’i Kiev Şehrinde büyük
bir orduyla kuşatıp, şehrin etrafını sayısız askerle çember içerisine almışlardır. Şehirden ne
dışarı ne de içeriye girmek mümkün olmamış ve insanlar açlıktan ve susuzluktan bitap
düşmüşlerdir. Bu durum yıllıklarda efsanevi tarzda anlatılmıştır. Bu anlatılanlara göre Kiev
halkı arasında Peçenekçe bilenler vardır ve Peçenek başbuğu Svyatoslav’ın geldiğini düşünerek
Kiev voyvodasından barış istemiştir. Barış yapılınca da birbirlerine hediyeler vermişlerdir.
Peçenek başbuğu hücum aleti olan at, ok, sadak ve kılıç verirken, Rus voyvodası müdafaa silâhı
olan zırh, kalkan ve geniş kılıç vermiştir ki bu da bize her iki milletin birbirlerine karşı olan
durumlarını açık bir şekilde göstermektedir. Peçeneklerin Kiev muhasarasını kaldırmalarının
gerçek nedeni yeterli derecede kuşatma yapabilecek silâh ve teçhizata sahip olmamalarıdır. Bu
yüzden de geri dönüp gitmişlerdir.
Peçenek tehlikesini atlatan Knez Svyatoslav, Kiev’de çok kalmayarak 969 yılının
yazında tekrar Tuna’yı geçerek Bulgaristan topraklarına girmiştir. Svyatoslav burada uzun
zaman kalmak niyetinde olduğunu hissettirince durumu çıkarlarına ters bulan Bizans’ın hemen
faaliyete geçmesine sebep olmuştur. Bu sırada Nikephoros II. Phokas, bir suikaste kurban
gitmiş ve yerine Ioannes Tzimistzes (Çemişkezekli, 969-976) imparator olmuştur. Tzimistzes
başlangıçta barışçıl yolları denemiş ama başarısızlıkla sonuçlanınca çareyi savaşmakta
görmüştür. İmparator, Svyatoslav’ı büyük bir mağlubiyete uğratmayı başarmış ve onu
Bulgaristan’ı boşaltmak, bir daha Balkanlar’da görünmemek, Bizans’ın Korsun bölgesine
taarruzda bulunmamak, aksine düşmanlarına karşı yapacağı müdafaada Bizans’a yardım etmek
şartlarını kabul eden bir anlaşma imzalamaya mecbur etmiştir. İmzadan hemen sonra imparator
açlıktan kırılan Rus askerlerine yiyecek vererek bunların eski ticaret imtiyazlarını yeniden
tasdik etmiştir. Svyatoslav, kendisini mağlûp eden hükümdarla şahsî bir buluşma yaptıktan
sonra ülkesine dönmüştür.
Knez Svyatoslav, barış yapıldıktan sonra Ioannes Tzimistzes’e müracaat ederek
memleketine dönerken Peçeneklerin kendisine hücum etmemeleri hususunda Bizans’ın
tavassutunu dilemiştir. Tzimistzes’de bunun üzerine Peçeneklere elçiler göndererek, onlardan
Tuna’yı geçip Bulgaristan’a hücum etmemelerini ve Svyatoslav’ın memleketlerinden serbestçe
geçmesine müsaade etmelerini istemiştir. Peçenekler buna cevaben, imparatorla müttefik
olduklarını ve bu yüzden de Tuna’yı geçmeyeceklerini, ancak Svyatoslav’ı yurduna dönerken
memleketlerinden geçirmeyeceklerini bildirmişlerdir. Yıllıklara göre 971 yılında Bizans ile
barış antlaşması yapan Svyatoslav, kayıklara binerek nehrin dibindeki kayalıklara gitmiştir. Bu
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sırada Kiev’li voyvodası Özi kayalıklarında Peçeneklerin durduklarını söyleyerek uyarmış
ancak Svyatoslav onu dinlememiştir. Bu sırada Pereyaslavlliler Peçeneklere Svyatoslav’ın
küçük bir ordu ile Bizans’tan aldığı sayısız esir ve ganimetlerle gittiklerini haberini
göndermişlerdir. Bunu duyan Peçenekler hemen kayalıklara gelmişlerdir. Bu sırada kayalıklara
gelen Svyatoslav buradan geçmesinin hem dar olduğu için imkânsız olduğunu görmüş, hem de
Peçenekler tarafından kuşatıldıklarından dolayı drujinası ile Belobereje’de kalarak kışı
geçirmeye karar vermiştir. Ancak uzun süren kış mevsiminde yiyecekleri kalmadığı için büyük
bir açlık baş göstermişse de sonunda bahar gelmiştir.
Svyatoslav ve yanındakiler baharda yollarına tekrar devam etmek istemişlerse de
Peçenek başbuğu Küre tarafından yakalanarak drujinası ile birlikte kılıçtan geçirilmişlerdir.
Yıllıklara göre Küre, Svyatoslav’ın kafatasından bir kadeh yaptırmıştır. Rus arkeolog ve tarihçi
S. Plëtneva, Biçirun’i referans göstererek, bütün Türkler’de böyle bir âdetin var olduğunu ve
göçebelerin bunu yapmalarının sebebini güçlü gördükleri düşmanlarının hem kuvvetlerinin
hem de kahramanlıklarının bu şekilde kendilerine geçeceğine inanmalarına bağlamaktadır.
Ayrıca o Başbuğ Küre ile hanımının buna çok inandıklarını ve çocukları doğdukları zaman
onun ilginç bir şekilde Svyatoslav’a benzediğini kaydetmektedir. Burada şunu ifade etmek
isteriz ki Biçirun burada yanılmıştır. Zira kaynaklar Türk tarihinde böyle bir olayın eğer İskitleri
Türk kabul edersek bir onlarda bir de Tuna Bulgar hükümdarı Krum’da yaşandığın
kaydetmişlerdir. Bu iki olayı bütün Türk milletinde var olan bir adet olarak mal etmek büyük
bir insafsızlıktır. Keza Rus yıllıklarının Bizans’ın etkisinde yazıldıkları da bilinen bir gerçektir.
Hem İskitlere hem Tuna Bulgarlarına hem de Peçeneklere atfedilen bu olayın geçtiği
kaynakların hep Bizans kaynakları olması bizi düşündürmelidir. Yine kendisini Peçenek
başbuğu gibi yetiştiren bir kişiye Küre’nin çocuğunun benzemesini istemesi de ilginçtir zira
kendisi bizzat Peçenek başbuğudur.
Rus yıllıkçılarının verdiği bilgilere göre Peçenekler, Ruslara Bizans’ın teşviki ile hücum
etmişlerdir. Aslında Svyatoslav’ın Peçenekler tarafından öldürüldüğü sırada veya daha
öncesinde Peçenek başbuğu Küre’nin yanında bulunan Bizans imparatorunun elçisi Philotheus
Euchaita, Peçenekler ile bir barış anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Peçenekler
Bizans’a, Tuna’yı geçmeyecekleri sözünü vermişlerdir. Elçi bunun üzerine Peçeneklerden
imparator adına Svyatoslav’a Peçenek arazisinden geçme iznini vermelerini rica etmişse de
Peçeneklerden bir grup bunu kabul etmemiştir.
Peçenekler X. yüzyılda doğudaki sınırları Tın Nehrine, kuzeydeki sınırları Doneç
Nehrinin hemen akabinde bulunan Voronej Nehrinin ağzına kadar olan bölgeye uzandığında
güneyde Orel ve Samara’dan çıkıp Özi’nin etrafına ormanlık alana gelmişlerdir. Güney’deki
sınırları Azak Denizi’ne, Karadeniz’e, Tuna’ya ve Silistre’ye kadar uzanmıştır.
Svyatoslav’ın ölümünden sonra oğulları arasında Kiev’deki tahta sahip olma mücadelesi
başlamış ve Peçenekler istemeseler de bu mücadelelerde taraf olmaya zorlanmışlardır.
Svyatoslav’ın üç oğlundan biri olan ve kardeşleri ile yaptığı taht mücadelesini başlangıçta
kazanan Yaropolk (973-980) 978’de Peçenekler üzerine giderek onları yenip vergiye
bağlamıştır.
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Yaropolk’un Kiev’de güçlü bir şekilde tutulması, bazı Peçenek başbuğlarının onun
hizmetine girmelerine sebep olmuştur. Bunlardan bir tanesi de İlya’dır. 979 yılında
Yaropolk’un yanına gelerek ona biat etmiş, Yaropolk’da kendisine şehirler verip kendi idâresi
altına almıştır. İlya’da bundan büyük bir şeref duymuştur. Yaropolk’un Knezliği uzun
sürmemiş ve kardeşi Vladimir (980-1015) Kiev tahtının yeni sahibi olmak için mücadeleye
başlamıştır. Bu gaye ile 980 yılında Vladimir ağabeyi Yarapolk’un üzerine Kiev’e büyük bir
ordu ile harekete geçmiş ve Kiev tahtının yeni sahibi olmuştur. Bundan sonra Vladimir
bulunduğu yerde durmak istememiş ve Kiev Knezliğinın sınırlarını genişletme çabası içerisine
girmiştir ki bundan en çok zarar gören Peçenekler olmuştur. Zira Ruslar, Peçeneklere âit sahaya
doğru yavaş yavaş yayılmaya çalışmışlar ve Peçenek akınlarını bertaraf etmek üzere yer yer
müstahkem mevkiler ile şehirçikler inşa ettirmişlerdir. Nitekim Knez Vladimir, 12 oğlu
arasında sahip olduğu toprakları paylaştırdıktan sonra 988’de “Kiev’in etrafında çok az şehrin
olması iyi değildir” diye düşünerek, Desna, Vostra, Trubej, Sula ve Stugna Nehirleri boyunca
şehirler kurmuştur. Peçeneklerle sürekli savaştıkları için buralara Slovenler’den, Kriviçler’den,
Çudlar’dan ve Vyatiçler’den en iyi askerlerini seçerek yerleştirmiştir. Hayatlarının her anını at
üzerinde ellerinde kılıç sırtlarında okla geçiren ve bu yüzden de son derece güçlü bir askerî
teşkilâta sahip olan Peçenekleri Ruslar ancak onlara karşı kaleler yaparak durdurmaya
çalışmışlardır. Bu nehirler boyunca kurulan şehirlerde tahkimli noktalar ve hatlar yaptırılmış,
Peçenek arazisine 100 km kadar girilmiştir. Bu tahkimli noktalar hem Peçeneklere karşı yapılan
hücumlara dayanak noktası olmuşlar; hem de Peçenekler’den kaçarak Ruslara sığınan Türk
menşeli göçebe kaçaklara iltica yeri vazifesi görmüşlerdir.
Rus yıllıklarındaki kayda göre Vladimir Peçenekleri ilk defa 988 yılında yenmiştir.
Vladimir bilindiği üzere Hristiyanlığı kabul eden ilk Rus Knezidir. Bu dini kabul ettikten sonra
samimi bir mümin olarak yaşamış ve Kiev halkının zorla Hristiyanlaştırılmasını sağlamıştır.
Peçenek başbuğlarından bazıları da Vladimir’in yanında yer almak için Hristiyanlığı kabul
etmişlerdir. Meselâ 988 yılında Peçenek başbuğu Megitay, Vladimir’in yanına gelerek Tanrı,
oğlu ve kutsal ruh adına vaftiz olmuştur.
Peçenek Başbuğu Geza, 992/993 yılında Pereyaslavl Şehrine karşı harekete geçtiği
sırada, Trubej Nehri yakınlarında Hırvatlar üzerine gittiği seferden dönen Vladimir ile
karşılaşmış, ancak mağlup olmaktan kurtulamamıştır. Daha sonra da idâresindekilerle beraber
Macaristan’a gitmiştir. Bu galibiyetten büyük güç alan Vladimir aynı yıl tekrar, Peçeneklerin
üzerine giderek onları yenmiş ve onlardan Rus topraklarına saldırmayacaklarına dair söz alarak
büyük bir zafer ve sevinç içerisinde Vladimir Şehrine geri dönmüştür. Peçenekler de verdikleri
söze sadık kalmışlar ve üç yıl içerisinde Rus topraklarına saldırmamışlardır.
Aradan 4 yıl geçtikten sonra 996 yılında toparlanan Peçenekler, Kiev Knezliği toprakları
içerisindeki Stugna Nehri üzerinde bulunan Vasilyev Şehrine kadar gelmişlerdir. Bu sırada
yanında yeteri kadar asker bulunmadığı için bir şey yapmaya fırsat bulamamış ve onların eline
düşmekten son anda bir köprü altına sığınarak zorlukla kurtulabilmiştir.
Bu yenilgi Vladimir’e Kiev’de yerleştirilen askerlerin sayısının Peçenekler’le mücadele
etmeye yetmediğini göstermiştir. Duruma canı çok sıkılan Vladimir biraz nefes almak belki de
bu mağlubiyetin acısını unutturacak bir galibiyet yaşamak üzere kuzeye Novgorod taraflarına
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gitmiştir. Ancak bu gidiş Peçeneklerde hem Vladimir karşısında kazandıkları galibiyetle
cesaretlenmeleri hissini uyandırmış hem de Vladimir’in bulunmayışından istifade ederek 997
yılında Belgorod Şehrini kuşatmalarına sebep olmuştur. Rus yıllıkları bu kuşatmayı efsanevi
tarzda anlatmışlarsa da hakikat bu sırada kışın gelmesi üzerine Peçeneklerin kendilerine
güvenemeyerek çekip gitmeleridir.
997’den 1001 tarihine kadar yıllıklar bir Peçenek-Rus ilişkilerinden
bahsetmemektedirler. Bu da bize bu 4 yıl içerisinde her iki tarafın içerideki hadiselerle
uğraştıkları izlenimini vermektedir. 1001 yılında ise Aleksandr Popoviç ve Yan Uşmosvtes
adlarındaki Rus voyvodaları yırtıcı Peçenek bahadırları ile pek çok Peçeneği öldürmüşler ve
başbuğları Rodman ile üç oğlunu alarak Kiev’e Vladimir’in yanına getirmişlerdir.
Kanaatimizde bu savaş, Rusların sınırlarına saldıran Peçenekler üzerine gitmeleri neticesinde
gerçekleşmiştir. Ancak başbuğlarını ele geçirmeleri Peçeneklerin 1004 tarihinde tekrar harekete
geçerek Belogorod’a gelmelerine sebep olmuştur. Ne var ki tıpkı 1001’deki gibi Vladimir
üzerlerine Aleksandr Popoviç ve Yan Uşmosvtes’i kalabalık bir orduyla göndermiş, bunu
duyan Peçeneklerde bozkıra doğru kaçmışlardır.
Kiev Knezi Vladimir döneminde Alman rahip Querfurtlu Bruno Peçenekleri,
Hristiyanlaştırmak amacıyla yanlarına gitmek üzere yola çıkmış ve bu arada Rus topraklarından
geçmiştir. Vladimir ile görüşme imkânına sahip olmuş, Vladimir Peçeneklere gitmemesi için
ona telkinde bulunmuş ve bir ay kadar bir süre alı koymuşsa da ikna edememiştir. Bunun
üzerine Knez Valimir, uzun ve en sağlam surlarla çevirdiği Peçenek sınırına kadar ona refakat
etmiştir. Bruno Peçenekler arasında 5 ay kalmış ve bu arada kendisine inanmak lazım gelirse
Peçenekler’le Rus Knezi arasında barışın yapılması için çok uğraşmıştır. Peçenekler ona eğer
Vladimir kendilerine oğlunu gönderirse onunla barış yapacaklarını ve Hristiyanlığı kabul
edecekleri şartını ileri sürmüşler o da Vladimir’in yanına giderek onu ikna etmeyi başarmış ve
oğlunu rehin olarak göndermiştir. Böyle bir hadise gerçekten olmuş ise bunun yıllıklarda yer
almaması ilginçtir. Ayrıca Kiev Rusyası’nın en güçlü Knezlerinden biri olarak gösterilen
Vladimir’in oğlunu rehin olarak göndermesi de akla uygun değildir çünkü Vladimir
Peçeneklere karşı yaptığı savaşlarda genelde başarılı olmuştur.
Knez Vladimir 1015’de yani saltanatının son yılında ölüm döşeğinde iken Peçenekler
Rus topraklarına girmişler ve Vladimir’de üzerlerine Ryazan Knezi olan oğlu Boris (9891015)’i göndermiştir. Yıllıkların ifadesi ile ancak kendisinin bu sırada 15 Haziran’da ölmesi
üzerine oğlu geri dönmek zorunda kalmıştır. Aslında, Boris babası Vladimir’in ölüm haberini
almadan önce, Peçenekleri bulamadığı için geri dönmeye mecbur olmuştur.
Vladimir’in oğullarından Turov Knezi olan Svyatopolk (1015-1019) babasının
ölümünün hemen akâbinde Kiev’e gelerek tahtı ele geçirmek istemiştir. Fakat Kiev halkı onu
istemeyerek diğer oğlu Boris’in yanında yer almıştır. Buna çok kızan Svyatopolk kardeşleri
Boris ve Gleb’i öldürterek Kiev’deki tahtı ele geçirmiştir. Bundan sonraki mücadeleyi ise diğer
kardeşi Yaroslav ile yapmak zorunda kalmıştır. Bu mücadelede zaferin ancak Peçenek yardımı
ile gerçekleşebileceğine inanan Svyatopolk, Peçenekler’le anlaşma yoluna gitmiş, onlardan
destek ve yardım almışsa da Yaroslav karşısında büyük bir hezimet yaşamasına engel
olamamıştır.
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Bu hadiseden sonra Rus yıllıklarında tam 17 yıl Peçenekler hakkında herhangi bir kayıt
bulunmamaktadır. Bunun sebebi bu sıralar Rus yurdundan uzaklaşarak Tuna boylarına doğru
ilerlemeleridir. Bulgar Kralı Ioann Vladislav (1015-1018) Bizans İmparatoru II. Basil (9761025) ile olan mücadelesinde Peçeneklerden yardım istemiş ama kabul ettirememiştir. Bizans
İmparatoru Basil’in 1018-19 yılında Bulgarları tamamen Bizans hâkimiyetine alması üzerine
Peçenekler ile Bizans sınır komşusu olmuşlardır. Bundan sonra Peçenekler gittikçe Kiev
civarından uzaklaşarak Bizans sınırlarına doğru ilerlemişlerdir ki bu gitmede bu toprakların
zengin meralara sahip olması da önemli rol oynamıştır.
Peçeneklerin Kiev Knezliği topraklarından tamamen uzaklaşıp gitmeleri Vladimir
Svyatoslaviç’in diğer oğlu Tmutarakan Knezi Mstislav Vladimiroviç’in ölümü üzerine kardeşi
Yaroslav’ın 1036’da onun bütün bölgelerinin üzerine oturup, Rus topraklarının biricik knezi
olması üzerine gerçekleşmiştir. Yaroslav, yanına Novgorod’a gelenlerden Peçeneklerin Kiev’i
muhasara ettikleri haberini alınca, Varyag ve Slovenler’den pek çok asker toplayarak Kiev’e
gelmiş ve kendi şehrine girerek Peçeneklere ağır bir yenilgi yaşatmıştır.
Rus yıllıklarında Peçeneklerin “tamamıyla kaybolup gittiklerinin” belirtilmesi, onların
Kiev Rusyası sınırlarından tamamıyla uzaklaşmaları anlamına gelmektedir. Gerçekten de 1036
yenilgisinden sonra Peçenekler önemli bir kuvvet olarak Rusya’yı bir daha tehdit
etmemişlerdir. Peçeneklerin esas kitlesi bu sıralarda Aşağı Turla ve Tuna boyuna doğru
giderlerken, Peçenekler’den ancak bazı küçük zümreler Rus Knezliklerinde kalarak sınır
bekçileri olarak görev yapmışlardır. Böylece Peçeneklerin Ruslar’la mücadeleleri 1036’dan
sonra tamamen kesilmiş ve Kiev Rusyası için “Peçenek meselesi” diye bir problem kalmamıştır.
Peçeneklerin bir kısmı Ruslar arasında, bir kısmı da kendilerini daha batıya gitmeye
zorlayan Uzlar arasında kalmayı tercih etmişlerdir. Bu yüzdendir ki bundan sonra Rus yıllıkları
Peçenekleri hep Uzlar (торки: Torki) ile beraber zikretmişlerdir.
1096’dan itibaren çeşitli Rus Knezliklerinde yaşayan Peçenek bakiyelerinin bu
Knezlikler içerisinde oynadıkları rollere ve tarihlerine sahne oluyoruz. Nitekim 1097 yılında
Kiev Rusya’nın en büyük knezlerinden biri olarak kabul edilen, Kiev’e gelinceye kadar
Pereyasvl’de Knezlik yapan Vladimir Monomah (1113-1125), Kiev Knezi Svyatopolk’un
ölümü ve Kiev halkının kendisini çağırması üzerine 60 yaşında olmasına rağmen Kiev’e gelerek
tahtı ele geçirmiştir. Bu yıllar tüm Rusyan’ın Kuman-Kıpçak saldırılarından duçar olduğu
yıllardır. Bütün Rus Knezleri sürekli başlarını ağrıtan Kuman-Kıpçaklara karşı birlikte harekete
geçmek ve kendi aralarında bölgelerinin sınırlarını çizmek üzere 1097 yılında Lübeç
kasabasında toplanmışlar ve ortak bir karar almışlardır.
Çeşitli Rus Knezlikleri içerisine yerleştirilen Peçenekler, yukarıda da ifade ettiğimiz
gibi sadece Kuman-Kıpçaklara karşı değil kendi aralarındaki iç mücadelelerde de en güvenilen
askeri güç olarak görülmüşlerdir. Bu görüşün yıllıklara yansıyan oldukça fazla örnekleri vardır.
Biz bunlardan sadece birini zikretmekle yetineceğiz. Meselâ, o sıralar yani 1097’de Kiev Knezi
olan Svyatopolk (1093-1113), Vladimir-Volın Knezi David tarafından kahpece bir planla
yakalanarak gözlerine mil çektirilmiştir. O sırada Pereyasvl Knezi olan, daha sonra ise Kiev
tahtına oturacak olan Vladimir (1113-1125) bunu duyunca çok üzülmüştür. Zira kısa bir süre

264

önce bütün Rusya’nın Knezleri Lübeç’de birbirlerinin sınırlarına tecavüz etmeyeceklerine dair
yemin edip haç’ı öpmüşlerdi. Vladimir, bunu yapan David’e elçiler göndererek sebebini
sormuştur. O da “eğer Svyatopolk’a bunu yapmasaydım, benim bölgelerimi ele geçirecekti”
diye cevap vermiştir. Buna çok kızan Vladimir, diğer Knezleri de yanına alarak, David ile
birleşip Svyatopolk’un üzerine gitmeye karar vermiştir. Svyatopolk, Vladimir ve diğer
Knezlerin üzerine doğru geldiklerini duyunca Kiev’den kaçmak istemiş ancak Kiev halkı onu
bırakmak istememiş ve onun affedilmesi için metropoliti Vladimir’e göndermiştir. Vladimir,
metropoliti kırmamış ondan Svyatopolk’a David’i öldürmesini söylemesini istemiştir.
Svyatopok’da bunu kabul etmiş ve aralarında barış olmuştur. Ancak kısa bir süre sonra Rus
Knezleri arasında tekrar anlaşmazlıklar baş göstermiş ve anlaşmazlıklarda başvurulan en
önemli güç Türk boyları olmuştur. Nitekim 1097 yılında Trebovl Knezi Vasilko, Rus toprakları
için çok kötü düşüncelere sahip olduğu için Vladimir-Volin Knezi David’in kendisini Lehlilere
vereceğinden çekinmiş ve yaptıklarının sebebini Türk boylarının kendisine yardıma
geleceklerini düşündüğünden yaptığını açıklamıştır.
Peçeneklerin Rus Knezleri arasındaki mücadeledeki rolleri 1142 yılındaki bir kayıtta
yine çok açık bir şekilde görülmektedir. Kiev Knezi Vsevolod (1127?), Turov Knezi
Vyaçeslav’ın Kiev bölgesine gelmesi üzerine haber göndererek ondan kendi bölgesine
gitmesini istemiştir. Ayrıca oğulları arasında kendi topraklarını paylaşırken de kardeşlerine
hiçbir şey vermemiştir. Kardeşlerinin buna çok üzülmeleri üzerine onları ve onların oğullarını
yanına çağırarak ne istediklerini sormuştur. Onların kendisinden Novgorod ve Çernigov’u
istemelerine olumlu yanaşmamış, onlarda yanından “sen vermesende biz kendimiz alacağız”
diyerek ayrılmışlardır. Bunun üzerine Vsevolod, Kiev’e gönderdiği Vyaçeslav’a yardım
etmeleri için Peçenekleri göndermiştir.
Rus yıllıklarında teferruatlı bir şekilde 1036 yılından sonra Peçeneklere ait bilgilerde
özellikle dikkat çeken nokta 1136’dan itibaren Peçeneklerin tek başlarına Rus Knezliklerinde
askerî bir güç olarak görülmemeleridir. Bu tarihten sonra diğer Türk boyları ile birleşmiş güçlü
bir Peçenek askerî kıtasından söz etmemiz mümkündür.
Peçeneklere dair Rus yıllıklarındaki son kayıt 1223 yılına aittir. Bilindiği üzere bu
yıldan itibaren Rus bozkırları Moğol istilâsı ile karşı karşıya kalmıştır. Yıllıkçılar Moğolları da
bir Türk boyu olarak kabul ederek Tatar adı ile anmışlardır. Nitekim bu yıla ait kayıtta da
onların Peçeneklerden geldikleri söylenmektedir.
Rus yıllıklarının verdiği bilgileri değerlendirdiğimizde Peçenekler ile Ruslar arasındaki
münasebetin sadece askerî alanda cereyan ettiği sonucuna ulaşırız. Ama gerçekte hakikat böyle
değildir. Hakikati bulmada bize İmparator Konstantinos’un De İmperio adlı eseri yol
göstericidir. Eserde her iki halk arasında ticarî İlişkilerinde yoğun bir şekilde yaşanmış
olduğunu öğreniyoruz. Burada Peçeneklerin Ruslardan ne aldıkları belirtilmemişse de biz
bunun kıymetli kürkler ile kumaşlar, bal, balmumu, kıymetli madenler ve hububat olduğunu
biliyoruz. Ancak biz Rusların Bizans ve göçebe komşularına kıymetli hayvan derileri, kürkler,
bal ve hububatlar sattıklarını biliyoruz.
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Peçeneklerle yaşanan sürekli savaşlar neticesinde tesis edilen sıkı ilişkiler şüphesiz ki
Rus askerî teşkilatı üzerinde de önemli tesirler yapmıştır. Birçok Peçenek askerinin Rus
Knezlerinin ordularında bulunmaları, bu tesirin Rus ülkesinde kuvvetlenmesini temin etmiştir.
Ayrıca Peçeneklerin bir kısmının Kiev civarında yerleştirilmeleri ve Rus Knezlerinin yanında
kalmaları, buradaki Slav unsurunun kan itibarı ile değişmesinde de önemli etkiler göstermiştir.
Netice olarak IX. asırda güçlenmeye başlayan Kiev Knezliği daha başlangıç aşamasında
güney topraklarını Peçenekler’le paylaşmak ve daha sonra da bu toprakları bir süreliğine de
olsa onlara terk etmek zorunda kalmıştır. Bu terk telafisi mümkün olmayacak bir durumu da
beraberinde getirmiştir. Bu durum başkenti Kiev olan Rus devletinin güneye inememesi yani
Peçenekler tarafından durdurulmaları olmuştur. Peçeneklerin hâkim olduğu bu 150 yıllık süre
içerisinde Kiev Rusyası ancak 30-40 km kadar genişleyebilmiştir. Kiev Rusyası’nın hedefi
güneyi ele geçirerek Kırım üzerinden denizlere ulaşmak olmuş ancak bu hedefi gerçekleştirecek
şartlara o dönemlerde sahip olamamıştır. Peçeneklerin yaklaşık 150 yıl boyunca Ruslara güney
sınırlarında komşuluk yapmaları, onlara Özi’yi takiben Karadeniz’e inememelerine mal
olmuştur. Ancak bilindiği üzere bu hedef bundan sonra kurulan her Rus devletinde mutlaka
gerçekleştirilmesi gereken bir ülkü niteliğini kazanmıştır. Bu yüzdendir ki Ruslar, önce
Peçenekleri daha sonra da arkalarından gelen diğer Türk boylarını Karadenize
açılamamalarındaki en büyük engel olarak görmüşlerdir. Bu engel onları Peçeneklere karşı
mücadelede bütün kuvvetlerini güneye, Kiev’e sevk etmek mecburiyetinde bırakmış bu da
Kiev’de kuvvetli bir Hakanlık teşkilatının ortaya çıkmasına ve Doğu Slavyan boylarının millet
olma yönünde harekete geçmelerine yol açmıştır.
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Uygulamalar
1)
Kaşgârlı Mahmud’un Divan-ü Lugât-it Türk adlı eserinde Peçenekler hakkında
verilen bilgileri değerlendiriniz.
2)
Peçeneklerin Ruslarla beraber onlara destek sağlayarak yaptıkları seferler
hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1)
2)
hangisidir?

Peçenek-Kuman-Kıpçak mücadelesi hangi bölgelerde cereyan etmiştir?
Peçeneklerin Karadenizin kuzeyine geldiklerinde ilk karşılaştıkları millet

3)

Peçeneklerin Rus yurduna ilk gelişleri nasıl olmuştur?

4)

Peçenekler Kiev’i hangi yılda muhasara etmişlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümümüze Peçeneklerin; Çin, Arap, Bizans, Rus, Macar ve Ermeni kaynaklarından
edinilen bilgiler ışığında Türk tarihinin en güçlü boylarından biri olduğunu söyleyerek başladık.
Peçeneklere ait bilgileri edinebildiğimiz Türk kaynakları Kök-Türk Yazıtları ve Kaşgarlı
Mahmut’un Divan-ü Lügât-it Türk adlı eseridir. Ayrıca bu eserlerde Peçenek adının anlamı
üzerinde durduk. Peçeneklerin Emba-Yayık ve İtil boylarına gelmeden önceki dönemleri
hakkında elimizde yeterli kaynak bulunmamaktadır ve bu yüzden de ana yurtları tam olarak
tespit edilememiştir ancak bir kısmının İli havzası ile Issık Gölü civarında yaşadıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca Kök-Türkler döneminde Seyhun Nehri kıyılarında yaşayan, Kök-Türk
Yazıtlarında ve Çin kaynaklarında da adı geçen Kengeresler Peçeneklerin ataları olarak
zikredilmişler ve Peçeneklerin Kök-Türk Hakanlığına bağlı Türk boylarından biri olduğu
görüşü savunulmuştur.
744’de Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılmasıyla ile Türkistan topraklarında iktidar el
değiştirmiş, bunlar yerlerini Uygurlara ve Karluklara bırakmışlar, Oğuzlar ise Aral Gölü ile
Aşağı Sır-Derya yakınlarındaki bozkırlara yerleşerek Peçeneklere komşu olmuşlardır. 751
yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan Talas savaşında Arapların yanında yer alan
Karluklar Çin’i ağır bir yenilgiye uğrattılar ve sonrasında Talas’da yaşayan boylar ya
Karlukların hâkimiyetini tanıdılar ya da bu toprakları terk ettiler. Peçenekler de bu toprakları
terk eden boylar arasında yer almışlardır. Peçenekler Emba, Yayık ve İtil sahasında
bulunduklarında Kıpçaklar, Hazarlar, Uzlar, İtil Bulgarları ve Burtaslar’la siyasi ilişkiler
kurmuşlardır. Peçenekler komşu oldukları Kuman-Kıpçaklar’la Karadenizin kuzeyinde ve
Balkanlarda çetin mücadeleler yaşarlarken, Oğuz ve Kıpçak baskıları nedeniyle daha batıya
çekilmek zorunda kalmışlar ve sonrasında Hazarlarla komşuluk ilişkileri kurmuşlardır.
Görüldüğü gibi daha başlangıçtan itibaren mücadelelerle geçen Hazar-Peçenek ilişkileri
neticesinde Peçenekler daha batıya çekilmek zorunda kalırlarken, Hazarlar da bu mücadelelerde
yıpranmışlar, Uzlar ve Macarlarlar ittfak kurarak kale-şehirler inşa ettirmek zorunda
kalmışlardır. Peçeneklerin münasebet kurduğu diğer boylar ise İtil Bulgarları ile Burtaslar
olmuşlardır.
Tam olarak ne zaman başladığını net olarak söyleyemediğimiz Peçenek-Macar
İlişkileriyle bölümüze devam ederek, Bizans İmparatoru Konstantinos’un verdiği Macarların
Peçeneklere devamlı yenildikleri ve yerlerini Peçeneklere bırakmak zorunda kaldıkları bilgisini
aktardık. Peçenek tehlikesine karşı ittifak kurduklarını öğrendiğimiz Hazar- Macar birlikteliği
daha doğrusu ortaklığı istenilen sonucu vermemiş, güçlü Peçenek akınlarına karşı koyamayan
Macarlar yeni yurtlar aramak zorunda kalarak Panonya’ya sığınırlarken Hazarlar’la bağlarını
koparmak zorunda kalmışlardır. Deşt-i Kıpçak’ın tek hâkimi olmak isteyen Peçenekler,
Bulgarlar ile ittifak yaparak Macarlarla mücadele etmişler ve onları yurtlarından çıkartarak yeni
yurtlar aramaya mecbur bırakmışlardır. Peçeneklerin Macar topraklarına yaptıkları akınlar
Macar kaynaklarında dehşetli ifadelerle efsanevi bir üslupla anlatılmıştır.
Zamanla Tuna önlerine göç eden Peçenekler, Bizans-Macaristan topraklarına girmişler
ve Kuman-Kıpçaklar tarafından Tuna’nın alt bölgelerine itilmişlerdir. Ayrıca Peçenekler 10.
yy. dan itibaren Macaristan’a yerleşmişler, 11. yy.dan itibaren Macar ordusunda önemli bir güç
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teşkil etmişler, 15. yy. dan itibaren ise Macar Hakanlığı’nın büyümesine katkıda
bulunmuşlardır. Ancak tüm bunların neticesinde Peçenekler milli kimliklerini hızla
kaybetmişlerdir. Bu yüzdendir ki 12. yy.dan itibaren Macar kaynaklarında Peçenekler hakkında
verilen bilgiler azalmaya başlamış ve zamanla da tamamen sona ermiştir.
Peçenek-Rus ilişkilerini anlatarak devam ettiğimiz bu bölümümüzde Karadeniz’in
kuzey bozkırına gelen Peçeneklerin, Kiev Knezliği ile kurduğu ilişkiler ile yaklaşık 130 yıl
süren Peçenek-Rus komşuluğu üzerinde durduk. Ayrıca bu komşuluk İlişkileri hakkında bilgi
alabildiğimiz yegâne kaynaklarında Rus yıllıkları olduğunu belirttik. Rus Knezleri Peçeneklerle
ticaret yapmışlar ve ücretli Peçenek askerleri de Kiev Knezliğinde görev almışlardır. Bu iki
milletin ilişkileri üzerine Bizans İmparatoru Konstantinos’un vermiş olduğu bilgiler son derece
önemlidir. Ruslar, Bizans ile yaptıkları ticarete son derece önem vermiş olduklarından
Peçeneklerin bu ticareti mahvetmesinden ve kendi ülkelerinin zarar görmesinden korkmuşlar
ve bu yüzden de onlarla ilişkileri hep iyi tutmaya çalışmışlardır. Yine Rus yıllıklarında Knez
İgor ve sonrasında Svyatoslav küçük olduğu için karısı Olga’nın idaresindeki Ruslar’la
Peçenekler son derece dostça geçinmişler ancak Knez Svyatoslav döneminde Balkanlar’da
süren savaşların da etkisiyle Peçenek-Rus ilişkileri bozulmuştur. Sonrasında Bulgarların
Bizans’a saldırıları nedeniyle Bizans-Rus Knezinden yardım isteyince Svyatoslav ücretli
Peçenek kıtalarını da yanına alarak Bizans’a yardım etmiştir. Ancak sonrasında Peçenekler ilk
defa Rus topraklarına gelerek Kiev şehrini kuşatarak son derece zor durumda bırakmışlarsa da
akabinde hemen barış yoluna gidilmiştir. Svyatoslav Balkanlarda Bizans’la girdiği bir
mücadeleyi barış antlaşmasıyla sonuçlandırdıktan sonra ülkesine dönerken Peçenek Başbuğu
Küre tarafından öldürülmüştür. Svyatoslav’ın ölümünden sonra oğulları arasında başlayan taht
kavgasını başlangıçta kazanan oğlu Yarapolk Peçenekleri vergiye bağlamayı başarmış hatta
bazı Peçenek Başbuğları kendisine biat etmişlerdir. Yarapolk’tan tahtı alan kardeşi Vladimir’in
sınırlarını genişletme çabası Peçenekler için son derece olumsuz sonuçlar doğurmuş, Kiev’in
etrafına şehirler ve kaleler kurularak Peçenekler engellenmeye çalışılmıştır. Hristiyanlığı kabul
eden ilk Rus Knezi olan Vladimir Peçenekleri ilk defa 988’de yenmişse de daha sonrasında
savaşlar devam etmiştir. Peçenekler 997 yılında Belgorod şehrini kuşatmışlar ancak hem kışın
gelmesi hem de yeterince muhasara silahlarına sahip olamamaları üzerine kendilerine
güvenemeyerek geri çekilmişlerdir. Knez Vladimir’in 1015 yılında ölümü üzerine oğulları
arasında çıkan taht kavgasında oğlu Svyatopok, Peçeneklerden yardım almış olmasına rağmen
kardeşi Yaroslav karşısında hezimete uğramış ve sonrasında Peçenekler Kiev’den uzaklaşarak
zamanla Bizans sınırlarına gelmişlerdir.
Gördüğümüz üzere Peçeneklerin Kiev Knezliği topraklarından tamamen gitmeleri
1036’da Knez Yaroslav zamanında olmuş, Peçeneklerin esas kitlesi Aşağı Turla ve Tuna
boyuna doğru gitmişlerdir. Böylece Kiev Rusyası için bu tarihten sonra Peçenekler bir problem
ve tehlike olmaktan çıkmışlardır. Peçenekler ile Ruslar arasındaki münasebet sadece askeri
alanda değil ticari anlanda da yaşanmıştır. Bu konu hakkındaki detaylı bilgilere İmparator
Konstaninos’un De Administronado İmperio adlı eserinden ulaşabiliyoruz.
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Bölüm Soruları
1)
Peçenekler Kaşgârlı Mahmud’un Divan-ü Lugât-it Türk eserinde 22 Oğuz
boyundan kaçıncısı olarak gösterilmişlerdir?
a)
18
b)
21
c)
19
d)
20
e)
22
2)
Peçeneklere ait ilk
rastlanmaktadır?
a)
Kök-Türk Yazıtları
b)
Yenisey Yazıtları
c)
Kutadgu Bilig
d)
Şine-usu Yazıtı
e)
Altun Yaruk

bilgilere

Türk

kaynaklarından

hangisinde

3)
744’de Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılması ile kadim Türkistan
topraklarında iktidar sırası ile hangi Türk Hakanlıklarının hâkimiyetine geçmiştir?
a)
Uygurlar-Kırgızlar
b)
Uygurlar- Karluklar
c)
Karluklar-Moğollar
d)
Kırgızlar-Karluklar
e)
Uygurlar-Türgişler
4)
Hazarlar ile Uzlar arasında Peçenekleri daha ileriye itmek için yapılan
anlaşma hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?
a)
VI. yy
b)
VII. yy
c)
VIII. yy
d)
IX. yy
e)
X. Yy
5)
Peçeneklerin Türkistan coğrafyasından ayrılarak Karadeniz’in kuzeyine
geldiklerinde ilk karşılaştıkları millet aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Slavlar
b)
Araplar
c)
Gotlar
d)
Varegler
e)
Macarlar
6)
a)

Aşağıdaki isimlerden hangisi Peçenek başbuğlarına ait değildir?
Konçak
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b)
c)
d)
e)

Küre
Megitay
Rodman
Geza

7)
a)
b)
c)
d)
e)

Peçenekler Kiev’i hangi yılda muhasara etmişlerdir?
966
968
970
969
967

8)
Peçeneklerin Rus Knezliği topraklarından tamamen uzaklaşmaları hangi
tarihte gerçekleşmiştir?
a)
1112
b)
1050
c)
1097
d)
1036
e)
915
9)
Peçeneklerin gerek Bizans gerekse Ruslarla olan ilişkilerini detaylıca
anlatan “De Administrando İmperio” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Theophanes
b)
Skilitzes
c)
Zonaras
d)
Attaliates
e)
Konstantinos
10)
Peçeneklerin yaklaşık 150 yıl boyunca Ruslara güney sınırlarında
komşuluk yapmaları, onlara neye mal olmuştur?
a)
Özi’yi takiben Karadeniz’e inememişlerdir.
b)
Bizans ile dostluk kuramamışlardır.
c)
Kiev Knezleri arasında barış sağlanamamıştır.
d)
Araplar ile münasebet kurulamamıştır.
e)
Kiev Knezliği topraklarına esaslı bir Rus gücü yerleştirilememiştir.

Cevaplar: 1)c 2)a 3)b 4)d 5)e 6)a 7)b 8)d 9)e 10)a
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10. PEÇENEK-BİZANS İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10. Peçenek-Bizans İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Bizans-Bulgar ilişkileri hakkında bilgi veriniz.

2)
II. Basileos’un Bulgaroktonos unvanını almasına sebep olan olaylar hakkında
bilgi veriniz.
3)

Peçeneklerin merkezi yerleşim yerleri hangisidir?

4)
Bizans’ın Peçenekleri Bulgaristan’a yerleştirme, çiftçi yapma ve Türkiye
Selçuklularına karşı kullanma planları hangi olay ile suya düşmüştür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Peçenek-Bizans İlişkileri

Peçenek-Bizans ilişkileri
hakkında bilgi edinmek

Peçenekler hakkında kitap
okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Peçenek



Bizans



Macarlar



Peçenek



Bizans



Yerleştirme



Askeri Kuvvet
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Giriş
Onuncu haftada yaklaşık yarım asır şiddetli bir şekilde devam eden Peçenek- Bizans
ilişkileri anlatılacaktır.
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10. Peçenek-Bizans İlişkileri
Peçeneklerin, İtil boyunu terk ederek, Tın ile Turla nehirleri boyuna geldikleri X.
yüzyılın başlarında Bizans bir taraftan Akdeniz’de korsanlarla; diğer taraftan da batı komşusu
Bulgarlar’la mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu arada Bulgaristan Çar Simeon (893927)’un idâresinde en parlak dönemlerinden birini yaşıyordu. Bizans, Bulgarlar ile mücadele
edebilecek durumda olmadığını çok iyi bildiğinden hemen geleneksel yöntemlerinden birine
başvurmuş ve Bug ile Turla nehirleri boyunca oturan Macarları, Bulgarlar üzerine göndermeye
ikna etmiştir. Bu ikna kısa bir süre de olsa Bulgar tehlikesini bertaraf etmeyi başarmalarını
sağlamıştır. Ancak Bulgarlar bu hamle karşısında boş durmamışlar ve Bizans’a kendi
yöntemiyle cevap vermek üzere Macarlara karşı daha doğuda bulunan Peçeneklerle anlaşma
yoluna gitmişlerdir. Birleşik Peçenek-Bulgar kuvvetlerine karşı Macarlar Turla boylarını
bırakarak Panonya’ya gitmek zorunda kalmışlardır. Bizans-Bulgar mücadelesi hem Peçenek
hem de Macar tarihi açısından çok önemlidir. Bu mücadele neticesinde Peçenekler, Tuna
boyları ile Karpat eteklerine kadar gelirlerken; Macarlar Orta Avrupa’ya yerleşmişlerdir.
VI. Leo’un ölümünden sonra tahtın sahibi Konstantinos VII Porfhrogennetos
olmasına rağmen tahta kardeşi Aleksandr (912-3) geçerek ona vasilik etmiştir. Ama
Aleksandr’ın vasiliği uzun sürmemiş ve bir yıl sonra vefat etmiştir. Konstantinos bunun üzerine
tahta çıkmışsa da devlet idâresini eline alamamış, yönetim başta patrik olmak üzere, naiplerin
ellerinde kalmıştır. Bu yüzden de Konstantinos tahta bulunduğu yıllar içerisinde (913-959)
gerçek anlamda devleti yönetememiş sadece şekil olarak tahtı işgal etmiştir. Devlet işleri
kuvvetli bir kişiliğe sahip olan Roman Lekapanos (919-944)’un elinde bulunmuştur.
Konstantinos döneminde Bizans’ın karşısında iki tehlikeli düşman olduğunu görüyoruz. Bunlar
Girit korsanları ile Bulgarlardı.
Konstantinos’un 913 yılında Bizans tahtına geçtiği sıralarda Peçenekler artık 50 yıldan
beri Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda yaşıyorlar ve Doğu Avrupa’nın en kuvvetli boyu
olma yolunda başarıyla ilerliyorlardı. Bu başarıda şüphesiz bulundukları coğrafyanın etkisi de
büyük olmuştur. Bu topraklar sayesinde Peçenekler ekonomik olarak güçlenmişler, sürülerini
çoğaltarak kuvvetlenmişlerdir. Bu arada savaşların azalması da bu kuvvetlenmede etkili
olmuştur. Konstantinos, eserinde Peçenekler hakkında detaylı bilgiler verse de dönemindeki
Bizans-Peçenek münâsebetlerinden genelde umumi olarak bahsetmiştir. Ancak bu bilgilerden
bir Bizans İmparatoru için çıkarılacak en önemli sonuç Peçenekler’le dost geçinilmesi gerektiği
olmuştur. Bizans İmparatoru Konstantinos’a göre Peçenekler o dönemde Doğu Avrupa’nın en
güçlü siyasî kuvvetidirler. Peçenekler, Ruslar, Macarlar ve Bulgarları yenebilecek kuvvette
idiler. Ancak Konstantinos’a göre onları durdurabilecek tek kuvvet yine bir Türk boyu olan
Uzlar’dı.
Onun döneminde Bizans, Balkan yarımadasındaki komşusu Bulgaristan’ın Çar
Simeon’un idâresinde güçlenerek kuvvetli bir devlet olarak karşısına çıkması ile karşılaşmıştır.
Bizans belki de sadece Bulgar Çarı ile uğraşmak zorunda kalsa onu yenebilirdi ama bu sırada
Panonya ve Tisa boylarına yerleşen Macarlar ile Özi üzerinden Karadeniz’e inen ve oradan da
Bizans’a karşı saldırılarda bulunan Ruslar, büyük bir tehlike arz ediyorlardı. İşte bu siyasî tablo
içerisinde hem önemli bir coğrafyada bulunmaları hem de savaşçı bir millet olarak diğer
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komşularından üstün olmaları, Bizans’ın Peçenekleri doğal müttefikleri olarak görmelerine
sebep olmuştur. Konstantinos’un saltanatı genelde Peçenek-Bizans dostluğu altında geçmiştir.
Her ne kadar Peçenek-Rus ilişkilerinde biraz değinsek de 915 hadisesi Bizans tarihi
açısından son derece önemli bir olaydır. İmparator Konstantinos döneminde, Bulgar Çarı
Simeon’un kendisini “Bütün Bulgaların Çarı” ilan etmesi, Balkanlar’da Bizans ile Bulgarlar
arasında büyük bir mücadelenin yaşanacağı anlamına geliyordu. Büyük emellere sahip Bulgar
Çarı Simeon, 913 yılında bir ordu ile aniden Bizans imparatorluğu topraklarını işgal etti ve
ordugâhını İstanbul surlarının önünde kurdu. Bizans, İstanbul’un saygıdeğer Patriği ve aynı
zamanda genç Konstantinos’un da naibi olan Nicholas’ın arabuluculuğu sayesinde barışı temin
edebildi. Ancak anlaşmanın şartlarından biri olan genç imparatorun Simeon’un kızlarından
biriyle evlenmesi şartının yerine getirilmesini reddeden ve şartların bir kısmına uymayan
imparatoriçe nedeniyle Simeon bir kez daha Trakya’yı işgal etti. Simeon, Bizans’a hem bir ders
vermek hem de kendini bu devletin başında görmek istemiş ve bu amaçla kendi kuvvetlerinin
yetersiz olduğunu görerek kendisine bu sırada güçlü bir boy olan Peçeneklerin yardım
edeceklerine inanmıştır. Bu amaçla Peçeneklere arka arkaya pek çok elçiler göndermiş ve onları
kendi yanına çekmek istemiştir. Zaten 896 yılında Peçenekler’le bir araya gelmemişler miydi?
Şimdi de gelebilirlerdi. Ama unuttuğu bir şey vardı o tarihten itibaren köprünün altından çok
sular geçmişti. 896’da ikisinin de düşmanı Macarlar’dı ve müşterek düşmana karşı birlikte
hareket etmeleri gayet doğal idi ama şimdi Bulgarlar tek başlarına güçlenmişler ve Bizans’a
göz dikmişlerdi. Bu ise Peçeneklerin işine gelmiyordu. O yüzden Bulgar elçileri Peçenek
başbuğunu ikna edememişlerdir. Bu ikna edememenin bir diğer sebebi de galiba Bizans’ın
Kırım’ın Korsun Şehrindeki kumandanı Leon Phókas’ın rolünün büyük olmasıdır. Çar
Simeon, Bizans’a büyüklüğünü ve gücünü göstermek için epey uğraşmış ve sonunda Bizans’ın
elinden birçok yeri alarak, İstanbul önlerinde görülmüştür. Bu başkentin büyük bir tehdit altında
olduğu anlamına geliyordu. Bizans bunun üzerine hemen harekete geçerek, birlikten kuvvet
doğar anlayışı ile Kırım’daki komutanı Leon Phókas’a Peçenekleri ikna etmesi görevini verdi.
Bu durumdan kendisi içinde bir menfaat sağlamayı uman Phókas, imparatordan bunu
başarabilirse kendisine Romalı asillere ve zenginlere verilen Patricius unvanının verilmesini
istedi. İmparatorun bu isteği onaylaması ile Phókas bulunduğu mevkii ve makamı iyi
kullanarak, Peçenekler’le yakın bir temas içerisine girdi ve onları hem maddi (para) hem de
manevi (hediye) yönden ihya ettikten sonra Bizans’ın müttefiki olmaları hususunda ikna etti.
Ayrıca İstanbul’a dönerken onlardan yanında rehine olarak bazılarını götürdüğü gibi; sözlü
teminatlarını da alarak durumu imparatora bildirdi. 917 yılının temmuz sonu veya ağustos
başlarında Peçenekler verdikleri söze sadık kalarak Tuna mansabına geldiler. Phókas onları
sabırsızlıkla bekledi ve Bizans gemilerinin onları Tuna’nın diğer tarafına geçirmeleri için
gerekli bütün tedbirleri aldı. Ancak kumandan Phókas bu tedbirleri alırken o sıralar Bizans
donanmasının amirali olan ve iki yıl sonra da Bizans tahtını Konstantinos ile paylaşacak olan
Romanos Lekapenos ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya girişti. Bu tartışma gayet sert bir
şekilde cereyan ederek birbirlerinin sözlerini dinlememeleri ile sona erdi. Bu tartışmaya
yakından şahitlik eden Peçenekler kendi aralarında bile anlaşamayan komutanların sözlerine
nasıl inanacaklarını düşünerek Bizans’a yardım etmenin ve güvenmenin doğru olmayacağına
kanaat getirerek Tuna’yı geçmeden, topraklarına geri döndüler.
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Bizans iki komutanının aralarında yaşadığı bu husumetin acısını sadece Peçenek
yardımından yoksun kalmakla ödememiş, ayrıca 20 Ağustos 917 tarihinde Bulgar Çarı Simeon
karşısında Ankhialos çayından pek uzakta olmaya Akheloo mevkiinde ordusunun büyük bir
mağlubiyete uğraması ile ödemiştir. Bu hadiseden sonra Peçenekleri Bizans topraklarında
savaşmak için 1018 yılına kadar pek görmüyoruz. İlişkiler yaklaşık 100 yıl içerisinde genelde
ticaret eksenli devam etmiştir. Ancak diğer kaynaklarda hiç bahsedilemeyen 932 yılına ait bir
Peçenek-Bizans savaşından X. asır İslâm coğrafyacılarından Mes’ûdî, Murûc ez-Zeheb adlı
eserinde bahsetmektedir. Konstantinos dönemine tesadüf eden bu savaş h.320 (932) yılında
Bizans’ın Velender adlı kalesinin, Peçeneklerinde dâhil olduğu “dört Türk boyu” tarafından
zapt edilmesi hadisesidir. Tarihi açıdan bakıldığında böyle bir olayın gerçekleşmediği kanaati
ilim âleminde yaygındır zira bu yıllar Konstantinos’un hüküm sürdüğü ve Romanos
Lekapanos’un doğu ile meşgul olduğu yıllardır. Eğer Bizans ile Peçenekler arasında böyle
büyük bir savaş olsa idi Konstantinos’un bunu mutlaka vermesi gerekirdi. Ayrıca De
Administrando İmperio’da bu sıralar hep Peçenek-Bizans dostluğundan, Peçeneklerin Bizans
siyasetine yardımlarından bahsedilmesi böyle bir savaşın yaşanmadığı hakkındaki düşüncemizi
de kuvvetlendirmektedir. Eğer böyle bir savaş yapılmışsa bu mutlaka Bizans kaynaklarında akis
bulurdu. Aksine yer almaması enteresandır.
Konstantinos döneminde ve sonrasında Bizans, Peçenekler ile yürüttüğü siyasetin
başarılı olması için başka bir yol daha uygulamaya koymuştur. Bu yol Peçenekler ile ticarî
ilişkiler kurup bunu geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek içinde Peçeneklere sık sık elçiler
göndermiştir. Bizans bu yüzyılda Peçenekleri iki yerde kolayca bulabileceğini de çok iyi
biliyordu. Bu yerlerden biri Chersones (Korsun, bugünkü Svastopol) civarı diğeri de Özi ile
Turla arasındaki bozkırlardı. Bizans’ın hâkim olduğu Kırım’daki Korsun Şehrine kadar
Peçenek sınırının ulaşması her iki milleti birbirleriyle dost geçinmeleri gerektiği sonucuna
götürmüştür. Her iki tarafta ticarî münâsebetler kurarak sınırlarını garanti altına almaya
çalışmışlardır. Bizans, Korsun’a karşı Peçeneklerin bir saldırıda bulunmaları ihtimalinden son
derece rahatsızlık duyarken; Korsunlular da diğer ülkelerle yaptıkları ticarete Peçeneklerin
aracılık etmesine mecburen razı olmak zorunda kaldıkları için rahatsızlık duymuşlardır.
İmparator Konstantinos’a göre bu işi yapan Peçenekler ilk önce Korsunlular’la pazarlık yaparak
bir ücret belirlerlerdi. Peçenekler daima kendileri nazarında makbul olan eşyayı
ücretlendirirlerdi. Bu ücretlendirilen eşyalar erguvani boya, kurdela, seyrek dokunmuş bezler,
işlemeli kumaşlar, baharat, biber ve halis pars derisi vs. olabilirdi. Peçenekler, imparatorun
ifadesi ile “tamamı ile bağımsız oldukları için hiçbir zaman bir hizmeti ücret almadan
yapmamışlardır”.
Bizans kaynakları 972 yılından itibaren Peçenekler hakkında bilgi vermemişlerdir. Bu
yılları, Rus yıllıklarındaki bilgilerden bir nebzede olsun tâkip edebiliyoruz. 970 tarihinde Orta
Özi boyuna göç eden Peçenek boylar birliğinin başında Küre adında bir başbuğ bulunuyordu.
Diğer boyların başında ise kimlerin olduğunu maalesef bilemiyoruz. Peçeneklerden bir grubun
943 ile 972 yılları arasında Macaristan taraflarına gidip yerleşmelerinden bu sırlarda aralarında
bazı anlaşmazlıkların yaşandığı sonucunu çıkartıyoruz.
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Konstantinos’dan sonra Peçenekler ile Bizans arasındaki münasebet bir süre normal
seyrinde ticari ilişkiler çerçevesinde devam etmiştir. Bizans tahtına geçen Joann Tzimisces
(969-976) zamanında hem Ruslar yenilmiş hem de Doğu Bulgaristan toprakları Bizans’a
katılmıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi İmparator Tzimisces’in Kiev Knezi Svyatoslav ile
olan mücadelesine Peçeneklerde dahil edilmişler ve İmparator, Svyatoslav gailesini hallettikten
sonra Peçeneklere yönelmiş ve onları mevzilendikleri yerlerde yenmeyi başarmıştır. Böylece
Tuna’ya kadar genişleyen Bizans devleti ilk defa Peçenekler ile komşu olmuştur. Ancak bu ilk
komşuluk çok uzun sürmemiş ve Bulgarların 976’da ülkelerini tekrar geri almaları ile son
bulmuştur. Bulgarlar bu mücadeleden asla vazgeçme taraftarı olmamışlarsa da devletin başına
Konstantinos Poryphyregennotos’un torunu olan 20 yaşındaki II. Basileios (976-1025)’un
geçmesi Bulgarlara tarihlerindeki en büyük hezimetlerin yaşatılacağının ve Bizans’a ilhak
edileceğinin bir nevi habercisi olmuştur. Nitekim II. Basileios’un “Bulgaroktonos: Bulgar
Kasabı, katili” lakâbını alması, Bulgarlara karşı sergilediği vahşeti ortaya koyması bakımından
son derece önemlidir. Böylece II. Basileios döneminde Bizans tekrar Peçenekler’le komşu
olmuştur. Bizans kaynaklarından Cedrenus’a göre bu sırada Peçeneklerin toprakları Panonya
(Batı Macaristan)’dan Özi Nehrine kadar uzanıyordu. Peçenekler, Uzlar ile sık sık savaşmaları
neticesinde muhtemelen Özi’nin sağ tarafını boşaltmak zorunda kalmışlardır. Zira bu sırada
Uzlar doğudan gelen Kumanların baskıları ile Tın boylarını elden çıkarmışlardır. Uzların baskı
kurarak ilerlemeleri demek Peçeneklerin Özi’nin sol sahilini boşaltmaları demekti.
Bulundukları toprakların büyük bir kısmını elden çıkarmak zorunda kalan Peçeneklerden bir
grup Macarların Hristiyanlaşmasını sağlayan Kral Stefan (997-1038) zamanında Yukarı Tissa
ve Samos nehirlerinin yukarı mecrasına gelmişlerdir. Bundan sonra hem Macaristan toprakları
hem de Bizans, bu Peçenek akınlarından yeterince nasiplerini alacaklardır.
Tarihler 1018’e geldiğinde artık Bizans, Bulgaristan topraklarının tamamına sahip
olmuştu. Böylece Tuna’nın batı kısımlarında Bizans’ın; kuzey kısımlarında ise Peçeneklerin
hâkimiyeti söz konusudur. Hayat tarzları icabı sürekli akın yapan Peçenekler için bu, akınlarının
bundan sonraki güzergâhının artık doğrudan Bizans sınırları olacağı şeklinde yorumlanmış ve
uygulamaya konulmuştur. Ancak bu durum Peçenekleri kısa bir süre sonra Bizans’ın en
amansız ve en tehlikeli düşmanı statüsüne de sokacaktır. Bundan böyle artık “Peçenek-Bizans
dostluğundan” söz etmek mümkün olmayacaktır. X. asır boyunca siyasî menfaatler yüzünden
devam eden bu mecburi dostluk, yerini her iki tarafında çıkarları doğrultusunda kurdukları yeni
dostluklara terk etmeleri ile sona erecektir. Peçenekler aslında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi
hayat tarzları doğrultusunda bu akınları yapmışlardır ama en büyük sebep arkalarından gelen
diğer Türk boylarının uyguladıkları baskılar olmuştur. Buna karşılık Bizans’da Peçenekleri
daha aşağılara gitmeye zorlayan bu Türk boylarını onlara karşı kullanıp istifade etmeyi
düşünmüştür.
Peçenekler için bundan sonra daima ileri gitmek fikri esas olmuştur. Bu fikirden
hareketle yola çıkarak 1026’da Tuna’yı aşıp Bulgaristan’da önemli felaketlere neden
olmuşlardır. Bulgaristan valisi Konstantin Diogenés onlara karşı harekete geçmiş ve onları
kaçırtarak, hepsini Tuna ötesine geri çekilmek ve sakin durmak zorunda bırakmıştır. Böylece
de eski Peçenek–Bizans dostluğu bir daha geri gelmemek üzere bozulmuştur. Bundan yani
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1026’dan sonra Bizans kaynakları daima Balkanlar’a yapılan Peçenek akınları hakkında bilgi
vermişlerdir.
Bizans tarihi açısından Basileios’un ölümü bir dönüm noktasıdır zira bu ölümle dışarıya
karşı önceki devrin şerefiyle geçinen, içeride ise çözülmeyi başıboş bırakan bir zayıf halefler
dönemi başlayacaktır. Nitekim 1030 yıllarında Bizans’ın, Balkanlar’da yeni ekonomik tedbirler
almaya başlaması halk arasında büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış ve yer yer Bizans
devletine karşı isyanlar baş göstermiştir. Bu sırada Bizans İmparatoru Romanos III (10281034) 1030 tarihinde Araplar üzerine Suriye’ye bir sefer yapmış ve bu sefere ücretli Peçenek
askerleri de katılmışlardır. Bu arada Peçenekler hem içeride hem de dışarıda büyük sıkıntılar
yaşayan Bizans’ın bu durumdan istifâde ederek, 1032’den itibaren Bulgaristan topraklarına
akınlar yapmaya başlamışlardır.
Peçenekler, 1033’de Tuna’yı geçerek Balkanlar’daki Bizans topraklarını yakıp
yıkmışlar; tahtta IV Mikhael (1034-1041)’in oturduğu yıllarda yani 1034-1035’lerde ise
Tuna’yı buzlar üzerinden geçerek Moesia (Trakya’nın kuzey ve batı bölgesi)’dan
Makedonya’ya kadar Trakya’yı tahrip etmişlerdir. Peçenekler yine 1036 yılının ilkbaharında
Tuna’yı geçerek Bizans arazisine sık sık (üç defa) akınlar yapıp tahrip etmişler ve aldıkları
esirleri de öldürmüşlerdir. Bu akınlar sırasında ele geçirdikleri askerliğe elverişli esirlerden
bazılarını öldürmüşler, bazılarını esir almışlar, eşyaları ise yağmalamışlardır. Esir alınlar
arasında Bizans’ın 5 komutanını da görüyoruz.
Bundan sonra Peçenekler kendi aralarındaki iç mücadeleyle çok yoğun bir şekilde
meşgul olmuşlardır. 1048 yılından itibaren ise bu bölgeye karşı saldırılarda bir yoğunluk
yaşanmıştır. Bizans tahtında Konstantinos IX. Monomakhos (1042-1054)’ın hüküm sürdüğü
yıllarda, Bizans iki mesele ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Birincisi Selçuklu Hakanlığı’nın
saldırılara başlaması; ikincisi de Balkanlar’da Peçenek hücumlarının artmasıdır. Bu hücumların
artmasında Peçeneklerin kendi aralarındaki mücadele ile Uz baskısı gerekçe olmuştur. Bizans
kaynaklarından Peçenek başbuğları arasındaki iktidar mücadelesini en ince detaylarına kadar
tâkip etme şansına sahibiz. Kitabımızda bu detaylara çok girmeden kısaca bu mücadeleden söz
etmeye çalışacağız.
Peçenekler, Tuna’nın kuzeydoğusundaki Özi Nehrinden Batı Macaristan’a kadar olan
topraklar ile özellikle Tuna’nın denize döküldüğü yerlere kadar ilerleyip, bu bölgede kendileri
için yeni yaşam alanları oluşturdular ve komşuları ile ilişkiler kurdular ama bu ilişkiler Peçenek
boyları arasında çıkan iç mücadele neticesinde bir zamanların en korkulan gücünün zayıf
düşmesi ile farklı bir boyut kazandı.
Bu iç mücadelede iki aktör başrol oynamışlardır: Turak ve Kegen. Peçenek boy
birliğinin başında soylu bir kökten gelen Kitler’in oğlu Turak başbuğ olarak bulunurken, bu
Peçenek boyunun içerisinde Balçar oğlu Kegen isminde cesareti ile kendini göstermiş bir
başbuğ daha vardı. Turak, asîl bir boya mensûp olmasının yanısıra gayet mülayim bir kişiliğe
sahipti. Kegen ise halktan bir kişi idi ama cesareti ve savaşçılığı ile temayüz etmişti. Defalarca
Uzların Peçenekler üzerine yaptıkları hücumlara şiddetle karşı koymuş ve pek çok savaşta üstün
bir başarı göstermişti. Turak ise onun tam tersi Uzlara karşı duramadığı gibi, korkusundan Tuna
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yakınlarındaki bataklıklara saklanmıştı. Peçenekler, Turak’a asîl bir âileye mensûp olduğu için
hürmet ederlerken, Kegen’e cesaretinden dolayı saygı göstermişlerdir. Bu durumu kıskanan
Turak, Kegen’i kıskanmış ve ona tuzak kurarak onu ortadan kaldırmak istemiştir. Ancak, Kegen
bunu zamanında öğrenmiş ve Özi boyundaki bataklıklara kaçarak kurtulmuştur. Bundan sonra
o sırada 13 boy hâlinde yaşayan Peçeneklere haber göndererek kendi tarafına geçmelerini
istemiştir. Ancak bu isteğe sadece iki boy olumlu cevap vermiştir. Kegen’in bundan sonraki
hedefi kendisini öldürmek isteyen Turak’a ve ona bağlı kalan 11 boya karşı bir ölüm-kalım
savaşı başlatmak olmuştur. Başlarda yeterli güce sahip olduğunu düşünmüşse de zamanla
karşısındakilerin kendisinden daha fazla bir kuvvete sahip olduklarını yaşanılan savaşlardan
elde edilen sonuçlarda görmüş ve bir süre Özi ve Tuna’nın denize döküldüğü ağız
kısımlarındaki düzlüklerde karargâhını kurup yerleşebilecekleri güvenli ve sakin bir yer bulmak
için dolaşıp durmuştur. Ancak bu sırada içindeki intikâm duygusu da gittikçe artmış ve çareyi
Bizans imparatorunun yanına iltica etmekte bulmuştur. Kendisine bağlı iki boy ile birlikte
Silistre yakınlarında görünmüştür. İmparator Konstantinos Monomakhos, Kegen’in adamları
ile hemen Bizans sınırlarına alınmasını, iaşe ve barınmalarının sağlanmasını, Kegen’e saygıda
kusur edilmemesini ve Kegen’in derhal başkent’e gönderilmesini emretmiştir. Kegen,
imparator tarafından gayet iyi karşılanmış, süslü tören salonunda, memnuniyetle huzura kabul
edilmiş ve şerefine ziyafetler verilmiştir. Kegen, bu sıcak ve samimi karşılama karşısında
imparatorun vaftiz babalığında Hristiyanlığı kabul etmiş ve kendisine Patrikios rütbesi
verilmiştir. Bunun üzerine Tuna civarındaki Bulgaristan topraklarında üç kale ile birçok arazi
onlara verilerek orada yanındaki boylar ile yerleşmesi sağlanmıştır. Bu yerleşmenin
karşılığında da imparatorluğun sadık dostu ve müttefiki kabul edilmiştir.
Kegen, Tuna boyundaki kalelerde emniyetli bir yer ve Turak’ın Peçeneklerine karşı
aniden saldırabileceği bir mevki elde ettikten sonra, Tuna’nın kuzeyinde bulunan
boydaşlarından intikâmını almak için mücadeleye yeniden başlamıştır. Turak’ın idaresi
altındaki Peçenek boyları üzerine yaptığı akınlar aralıksız olduğu kadar, kanlı ve acımasızdı da.
Elde ettiği Turak’a mensûp Peçeneklerin mallarını talan ederken, erkeklerini öldürüp,
kadınlarını ve çocuklarını köle olarak satmıştır. Bu durumdan son derece rahatsız olan ve bu
mücadeleden yorgun düşen Turak, Bizans imparatoruna elçiler göndererek ondan bir zamanlar
Bizans ile Peçenekler arasında imzalanan barış antlaşmasına atıfta bulunarak: “müttefik
olduklarını, daha önce yapmış oldukları anlaşmaya göre asıl kitleden ayrılan Kegen’i
kabul etmemesi gerektiğini, bu kaçakların kendisine iâde edilmesini ve hücumlara engel
olmasını istemiş; aksi takdirde bundan sonra kendisinin Bizans’ın artık müttefiki
olmayacağını ve bütün kuvvetleriyle Bizans’a saldıracağını” bildirmiştir. Çok tehlikeli Türk
düşmanlarının kendisi sayesinde aralarında şiddetlenen bu ihtilaftan son derece memnun olan
İmparator Konstantinos Monomakhos, elçilere tarafsız kalacağını söylese de elçilerin geri
dönmelerinden sonra, Kegen’e ve Tuna boyundaki şehirlerin valisine mektup göndererek,
onlara Tuna sahillerini iyi gözetmelerini emretmiştir. Yine Peçeneklerin Tuna’yı geçmelerine
engel olmak için batıdaki kuvvetler ile yüz savaş gemisini Tuna üzerine göndermiştir. Bütün
bu hadiseler galiba 1048 yılının yazında olmuştur.
Turak elçilerinin dönmesinden sonra Bizans’a karşı savaş hazırlıklarına başlamış ve
Tuna’yı rahatça geçebilmek için kışın gelmesini beklemişti. 1048 yılı kışı hem erken hem de
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çok sert gelmiş ve Tuna kalın bir buz tabakası ile kaplanmıştı. Turak 800.000 kişiden oluşan
bütün kuvvetleriyle Tuna’yı buz üzerinden geçerek Bizans ülkesinin sınırlarından içeri girmiş
ve korkunç bir yağma hareketine başlamıştır. İmparator, Turak’ın kalabalık bir kuvvetle
Bulgaristan’a girdiği haberini alınca Edirne valisi Konstantin Arianites’e Makedonya’daki
kuvvetlerini toplamasını emretmiştir. Bu arada Bulgaristan valisi Basil Monaschos’dan
idâresindeki askerlerini toplamasını ve Edirne valisi Mikhail ile Kegen’e yardıma gitmesini
emretmiştir. Birleşmiş Bizans kuvvetleri boydaşlarının savaş tekniğini çok iyi bilen Kegen’in
direktifleri doğrultusunda harekete geçmiş ve Turak’ın Peçeneklerine büyük kayıplar
verdirmiştir. Kegen, Turak’ın kuvvetleri daha üstün olduğundan bir meydan savaşı yapmaya
cesaret edememiş, onu küçük saldırılarla rahatsız etmeyi daha uygun bulmuş ve bu ona büyük
bir başarı kazandırmıştır. Aslında bu başarıların altında yatan sebep, Peçeneklerin yiyeceklere
karşı gösterdikleri düşkünlük olmuştur. Şöyle ki: Turak’ın Peçenekleri Tuna’yı geçip, Bizans
arazisine girdiklerinde Bulgarlar kendilerine, bol miktarda yiyecek-içecek, sütten yapılmış
şaraplar ile baldan yapılan millî içkilerini getirmişler ve bu içki Peçenekler tarafından çok
beğenilmiştir. Bunlardan tıka-basa yiyip ölçüsüz bir şekilde içen Peçeneklerin bir süre sonra
bağırsakları bozulup karınları ağırmaya başlamış ve bugün geçtikçe büyük bir felaketin
yaşanmasına sebep olmuştur. Yaygın bir hastalık baş göstermiş ve bu zamanla Epidemik
dizanteri hastalığına dönüşmüştür. Salgın giderek artmıştır. Turak’ın ordusunda baş gösteren
hastalıklar neticesinde meydana gelen düzensizliği ve soydaşlarının perişan durumunu gören
Kegen, hücuma geçmiştir. Hücuma cevap verecek güce sahip olamayan Peçenekler başbuğları
ile birlikte Bizans’a teslim olmuşlardır. Bunların arasında vaktiyle Kegen’in idâresi altında
hizmet etmiş olup sonradan karşı tarafa geçmiş olanlar ya öldürülmüşler ya da köle olarak
satılmışlardır. Kegen, kan davası arzusunu, onu evlat edinen imparatorluğun çıkarlarını koruma
gayesi ile örterek, bütün eli silah tutan esirlerin hepsinin öldürülmesini önermiştir. Bu talebin
mantıklı olduğunu Bizans tarihçisi Cedrenus, “yılanı, güneş ısıtıp ta ısırabileceği bir
zamanda değil, soğuktan kuyruğunu kıpırdatamadığı bir sırada öldürmek lazımdır”
diyen Peçenek atasözü ile teyit etmiştir. Esir Peçenekleri öldürmek Bizans’ın işine gelmemiştir
zira Bulgaristan’daki pek çok boş araziye onları yerleştirmek, onları çiftçi yaparak devlete
ödeyecekleri vergi vasıtası ile gelir elde etmek ve devletin ihtiyacı olduğunda atlı askerî birlik
olarak kullanmak daha cazip gelmiştir. Bu sırada Anadolu’da Selçuklu devleti gittikçe tehlikeli
bir hal almıştı ve onların atlı kıtaları ile ancak Peçenek atlı kıtaları boy ölçüşebilirdi. Bu yüzden
Bizans, Kegen’in teklifini reddetmiştir. Böylece Turak ile beraber 140 Peçenek başbuğu
(soylusu) Bizans’ın eline esir düşmüşler, imparator Konstantinos Monomakhos’un yanına
başkente götürülmüşler ve imparator onların vaftiz edilmelerini emretmiştir. Vaftizden sonra
ise kendilerine uygun rütbeler ve unvanlar verilmiştir.
Bu büyük zaferden sonra Bizans elindeki esirlerden büyük bir kısmını (ki 10.000
civarında oldukları tahmin edilmektedir) Bulgaristan’a Vasili Monoh’ın yönetimi altında
yerleştirirken; geri kalan kısmı da Batı Bulgaristan’daki Niş ile Sofya arasındaki düzlük arazi
ile Makedonya’da İştip ile Köprülü arasında kalan ve Ovçepolye diye bilinen yer ile daha başka
yerlere yerleştirmiştir. Böylece de ilk defa Peçeneklerden büyük bir grup yerleşik hayata
geçmiştir. Ama aslında Peçeneklerin, Ioannes Mavropos’un bir nutkunda belirttiği gibi
Balkanlara ilk iskânları 1046 veya 1047 yılında gerçekleşmiştir. Bizans Balkanlara yerleştirdiği
Peçenekleri özellikle Anadolu’da Selçuklulara karşı yapacağı seferlerde kullanmak
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niyetindeydi. Kısa bir süre sonra ortaya çıkan Büyük Selçuklu tehlikesi İmparator Konstantinos
Monomakhos’un bu niyetini Selçuklu akınlarına karşı Peçeneklerden on beş bin atlı toplamasını
emretmesi ile gerçekleşmiştir. 1049 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Bizans’ın
Anadolu’daki topraklarını yeni saldırılarla tehdit edince Ermenistan sınırında bulunan Bizans
ordusuna yardım etmek üzere on beş bin kişilik bir Peçenek süvari birliği yola çıkarılmıştır. Bu
ordunun başına başbuğ olarak İstanbul’da bulunan Peçenek büyüklerinden dördü, Sülçe
(Sulçu), Selte, Karama ve Kataleym (Katalim) tayin edilmişlerdir. İmparator bu Peçenek
ordusuna iyi silâhlar, seçilmiş atlar ve kıymetli hediyeler vermiş ve daha sonra bunları Üsküdar
tarafına geçirterek, kendilerine yolu göstererek kılavuzluk edecek Konstantin Adrobalakos
adlı bir memuru da görevlendirmiştir. İmparator Peçeneklere Gürcistan’a doğru yönelmelerini,
vaktiyle Bizans hâkimiyetini kabul etmiş Gürcistan ovasını geri alana dek Anadolu içinden
Seçuklu Türkleriyle çarpışmalarını ve onları kovmalarını emretmiştir.
Peçenekler bir süre yol aldıktan sonra Üsküdar yakınlarında günümüzdeki Bulgurlu
(Hrisopole)’ya geldiklerinde atlarını durdurmuşlar ve Karadeniz bozkırlarında geçen özgür
hayatlarını hatırlamışlardır. Özgürce yaşam, yabancıların emirlerine boyun eğme zorunluluğu
ve uzaklarda Bulgaristan’da kalan kardeşlerinin hatıraları ile karışmış ve bu büyük bir
huzursuzluğa yol açmıştır. Bunun üzerine ne yapacaklarını belirlemek üzere müzakereye
başlamışlar ve görüş ayrılıkları yaşamışlarsa da sonunda Peçenek başbuğlarından Kataleym’in,
Bulgaristan’da kalmış olan soydaşlarının yanına geri dönme teklifi kabul edilmiştir. Kendilerini
karşı yakadan bu yakaya geçirmiş olan gemilerin orada olmadığını gören Kataleym “Kendisinin
ve bütün Peçenek boyunun selametini isteyenler beni tâkip etsinler” diyerek Konstantinos
Monomakhos tarafından hediye edilen atını mahmuzlayarak İstanbul Boğazına doğru
sürmüştür. Gözü kara yapılan bu davranış diğerleri tarafından da tekrarlanmıştır. Bunu gören
Peçeneklere refakat etmekle görevli Bizans’lı rehber kaçarak Damatrui kalesine saklanmıştır.
Ani bir karar ile ortaya çıkan ve uygulanan bu geçiş başarı ile tamamlanmıştır. Peçenekler,
İstanbul Boğazı’nı geçerek Taras dolaylarında (bugünkü Büyükdere) St. Tarasiya kilisesi
civarında karaya çıkmışlardır. Onların bu hareketleri o kadar ani olmuştur ki bu yüzden Bizans
Peçenekleri Rumeli’de tâkip edememiştir. Sıkı bir yürüyüş sonrasında, boydaşları ile
birleşmişlerdir. Onlarla birlikte yeniden hareket ederek ordugâh kurmak üzere Tuna boyundaki
ovalık arazi ile Silistre dolaylarına gelmişlerdir. Buradaki (Trabitza?) Peçeneklerle birleşmişler
ve diğer Peçenekleri de oturdukları yerleri bırakıp kendilerine katılmaya davet etmişlerdir.
Zorla iskân ettirilen Peçenekler yerleşik hayata alışamadıklarından, orakla zamanın
geçemeyeceğini anlamışlar ve silâhlara geri dönme zamanının geldiğini düşünerek bu teklifi
memnuniyetle kabul etmişlerdir. Bundan sonra Sofya ve Niş civarındaki Peçeneklerle yeniden
harekete geçmişlerdir. Bütün ziraat aletlerini balta, tırpan, orak vs. silâh olarak kullanarak, hep
birlikte Filibe önlerinden Balkanları büyük bir gururla Tuna boylarından geçip Tuna’nın Osmos
(Asmes: Aluta mansabının karşısında, Osma) ırmağı boyuna yerleşmişlerdir. Sadece Selte
kendi boyu ile birlikte Osma Nehri üzerinde Balkanlara yakın bir yerde bulunan Lovça denilen
yerde yerleşmiştir.
Bizans, Peçeneklerin bu hareketlerini cezasız bırakmak istememiş ve tâkip etmek için
bir ordu göndermiştir. Emrindeki Makedon birlikleri ile harekete geçerek kaçan Peçenekleri
tâkip eden Arianites komutasındaki Bizans kuvvetlerine karşı Peçenekler mukavemet
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etmemişler sadece diğer Peçenek boylarının serbestçe kendilerine yer seçmelerini
sağlamalarına yardımcı olmak gayesi ile Selte Lobitzo denilen bir mevkide mukavemet
etmiştir. Kalabalık Bizans ordusu karşısında fazla duramayacağını anlayarak Lobitzo’dan
çekilmiştir. Onlar Karadeniz’e yakın bir yerde Tuna’nın son mecralarında gayet mümbit ve
konaklamak için münasip olan ve yerli halkın “Yüz-tepe” dedikleri yeri (Şumnu’ya yakın bir
yerlerde) işgal ederek yerleşmişlerdir.
Bu durum Bizans’ın uzun yıllardır kurduğu ve gerçekleşmesi için büyük çaba harcadığı
Peçenekleri Bulgaristan’a yerleştirmek, çiftçi yapmak, dolayısıyla devlet hazinesine vergi ve
orduya asker temin etmek politikası ile Selçuklu tehlikesine karşı kullanmak planlarının suya
düşmesi anlamına geliyordu. Aslında Peçeneklerin oturdukları yerleri bırakıp gitmeleri büyük
bir problem değildi asıl mesele devletin amansız düşmanı olmaları sıfatıyla Balkanlar ve Tuna
için büyük bir tehlike arzediyor olmaları korkusu idi.
Peçenekler bundan sonra yeni yerleşim yerlerinde hiç de rahat durmamışlar ve bütün
komşularına akınlar düzenlemişlerdir. Bu durumdan bir anlamda kendisini sorumlu tutan
İmparator hatasını telafî etmenin peşine düşmüş ve kendisiyle müttefikliklerini devam ettiren
Kegen’le anlaşma yoluna gitmiştir. Bu sırada İstanbul surlarına yakın Maydan (Maitus) diye
adlandırılan bir yerde kendi boyu ve silâhları ile bulunan Kegen, Turak’a bağlı üç Peçenek
tarafından öldürülmek istenmiş ancak son anda sesleri duyan muhafızların gelmesi üzerine
suikasten yara alarak kurtulabilmiştir. Suikastiçiler yakalanarak Kegen’in oğlu Balçar
(Baltçar)’a teslim etmişlerdir. Balçar suikastçilerin cezalarını imparatorun vermesini istemiş
ve bu yüzden onlara dokunmamıştır. Ertesi gün en önde yaralı olan Kegen dört tekerlekli bir
arabaya yatırılmış, arabanın arkasına suçlular bağlanmış, suçluların arkasından bin Peçenek
süvari alayının eşlik ettiği Kegen’in iki oğlunun yer aldığı konvoy İstanbul’a girmiştir.
Constaninos Monomakhos’un huzuruna kabul edilen, Balçar şikâyetlerini bildirmiş, imparator
da kendisine babasının hayatına kasteden suçluları kendi âdetlerine göre neden hemen
öldürmediğini sormuştur. O da, suikastçilerin cezalarını imparator karşısında çekmek
istediklerini, kendisine duyduğu saygıdan dolayıda suçlulara dokunmadığını söylemiştir.
Durumdan şüphelenen imparator huzuruna getirilen suçlulardan Kegen’in aslında kendisini
öldürmek niyetinde olduğunu ve bu yüzden onu öldürmek istediklerini duyunca, hakemin
kendisi olduğunu söyleyerek her iki tarafı da gücendirmemeye çalışmıştır. Bir taraftan Kegen’in
oğlu ile diğer Peçenek beylerini saraya çağırarak herkesi farklı yerlere yerleştirmiş, yaralı
Kegen’i tedavi etmek üzere saray doktorlarının yanına gönderirken, suikastçileri serbest
bırakılmasını ve bunun gizli tutulmasını emretmişse de bunda başarısız olmuştur. Bu durum
Kegen’in şehrin dışındaki karargâhlarında bekleyen Peçenekleri arasında büyük bir
hoşnutsuzluk ve kızgınlık yaratmış, o gece kamplarından ayrılarak dörtnala kuzeye doğru
yönelip Yüztepe’deki ırkdaşları ile birleşmişlerdir.
Birleşen Peçenek boyları yeniden Bizans ülkesine karşı hücuma geçmişler ve Balkanları
aşarak Edirne’ye yakın “Aule” diye bilinen mevkiye gelerek, karargâh kurup etrafı
yağmalamaya başlamışlardır. Bizans’ın Makedonya ve Edirne valisi olan Konstantin
Arianites, yanındaki kuvvetlerle beraber Edirne’ye doğru hareket etmişse de Diampolis
(Yanbolu) kalesi civarında Peçenekler’le yaptığı savaşta müthiş bir hezimete uğramıştır. Bunun
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üzerine Edirne’ye dönerek başkentten kendisine yeni bir ordu gönderilmesini istemiştir. Bizans
Anadolu’da da bu sırada sıkıntılar yaşadığı ve yeni bir ordu teşkil edecek halinin olmaması
yüzünden tekrar Turak’tan istifade etmek isteyerek ondan serbest bırakılmasının karşılığında
boydaşlarını Bizans’la barış yapmaya ikna etmesini istemesini istemiş ve bunu sağlamlaştırmak
içinde kendisine ve diğer Peçenek büyüklerine imparatorun huzurunda İmparatora daima bağlı
kalacaklarına dair sadakat yemini ettirilerek, ne olursa olsun Bizans’a karşı hareket
etmeyeceklerine ve geri döneceklerine dair de söz verdirilmiştir. Ancak Turak ve Peçenek
büyükleri boydaşlarının yanlarına gider gitmez yeminlerini bozarak onların tarafına geçmişler
ve eski mevkilerine yeniden sahip olmuşlardır.
Bizans, Peçenek meselesinin çözümünde Turak’ın nihaî bir çözüm olmayacağını çok iyi
anlayınca, Peçenek silâhlarının gücünü altetmek için ordusunu arttırmaya karar vermiş ve
Anadolu’daki bütün kuvvetlerini Hervé komutasında, ücretli Frank askerleriyle beraber
Asya’dan Avrupa’ya geçirmiştir. Böylece asker sayısı artmış olarak Balkanlara doğru yola
çıkan ordunun başına hadım Nikeferos’u komutan olarak atamış ve Peçeneklere karşı
göndermiştir. Bizanslılar kendilerine güçlü olduklarını düşünerek fazla güvenmişler ve
Peçenekleri tam merkezlerinde yani Yüz–tepe’de mahvetmeyi ümit etmişlerdir. Bu gaye ile
Bizans kuvvetleri, Demir Kapı (Klisura) diye adlandırılan geçitten Balkanları aşarak
Peçeneklerin ana yerleşim alanı olan Yüz Tepe’den fazla uzak olmayan ve Diakene adını
taşıyan bölgeye geldiklerinde kamp kurarak etrafına hendekler kazmışlar ve ordu için
getirdikleri eşyaları da buraya yerleştirmişlerdir. Nikeferos daha ilk hücumda Peçenekleri
perişan edeceğine inandığından, Peçeneklerin kaçmalarından korkmuş ve askerlerine esirleri
bağlamak için kayış ve ipleri de hazır bulundurmaları emrini vermiştir. Bizans ordusundaki
askerlerde aynen komutanları gibi kesin bir zafer kazanacaklarına dair olan inaçlarını
korumuşlardır. Bizanslılar geldiklerinde Peçenekler yakındaki ormanda dağınık bir hâlde
bulunuyorlardı. Nikeferos ile diğer komutanlar arasında Peçeneklere karşı nasıl bir saldırıda
bulunacakları hususunda bir tartışma çıkmıştır. Bu tartışma Peçeneklere zaman kazandırmış,
toparlanıp birleşerek hücuma geçmelerini sağlamıştır. Bunun üzerine Nikeferos, ordusunu
savaş düzenine sokarak Peçenekleri karşılaşmıştır. Peçenekler kendi arabalarını bir burç gibi
kullanarak direniş göstermişler, yukarıdan oklarını fırlatarak Bizans askerlerinin atlarını
yaralayarak onları panik hâlinde kaçmaya sevketmişlerdir. Bu hücumlara Bizans askerleri
dayanamamış, başta komutanlar olmak üzere askerler savaş meydanını bırakıp kaçmaya
başlamışlardır. Ardından hemen ikinci çatışma gerçekleşmiş ve Bizanslılar yeniden aynı
taktikle püskürtülür püskürtülmez Peçenekler onları çekilmekte oldukları sırada yaya olarak
tâkip etmişler ve askerler arasında yeniden kargaşa baş göstermiştir. Bizans ordusu yenilmiş ve
pek çok kişi ölmüştür.
Diakene yenilgisinden sonra Bizans ordusu Edirne’ye çekilirken, Peçenekler büyük bir
gururla Makedonya’yı istilâ ve talan etmeye devam edip, büyük bir şan ve şerefle evlerine geri
dönmüşlerdir. Bu sırada karşılarında kendileri ile mücadele edecek bir ordunun bulunmayışı,
1049-1050 yılının kışında hiçbir mukavemet görmeden Trakya’yı yağmalamaya devam
etmelerine sebep olmuştur. Bizans ise bütün kışı yeni bir ordu hazırlayarak geçirmiş ve bilhassa
Doğu Anadolu’dan yeni kuvvetleri Trakya’ya getirerek, 1050 yılının ilkbaharında Peçeneklere
karşı ordusunu Edirne’ye doğru yola çıkartmıştır. Bizans’ın neler yaptığından haberdar olan
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Peçenekler, onlara 8 Haziran 1050 tarihinde Edirne’yi muhasara ederek bir sürpriz
hazırlamışlardır. Peçenekler böylece daha başlangıçta Bizans ordusunu herhangi bir hareketten
mahrum etmişler ve zafere giden yolda önemli bir avantaj sağlamışlardır. Bizans kuvvetleri
Peçeneklerle bir meydan savaşı yapmaya cesaret edememişler, şehrin kalın surları arkasında
kalarak sadece savunma yapmışlardır. Savaş hem kalenin surlarında hemde Edirne’nin üzüm
bağlarında yaşanmış ve Peçenekler büyük bir zafer yaşamaya hazırlanmışlardır. Ancak
başbuğları Sulçe’nin kaleden atılan bir taş yüzünden atıyla birlikte ölmesi üzerine moralleri
bozulmuş ve muhasarayı kaldırarak geri dönmüşlerdir.
Peçeneklerin asıl kitlesi Edirne’yi kuşatırken, bazı gözü pek Peçenek birliklerinin
neredeyse İstanbul surlarının önlerine kadar geldiklerini ancak uykuda oldukları bir sırada
imparatorluk saray muhafızları tarafından kılıçtan geçirildiklerini görüyoruz. Kılıçtan geçirilen
Peçenek kelleleri başkente getirilerek imparatora sunulmuştur. Bizans devletinin Peçenek
akınlarını durduracak yeterli bir kuvvetinin olmaması onu yine hizmetinde olan Kegen’den
tekrar istifade etme yoluna götürmüş ancak bu sefer Peçenekler arasında inandırıcılığı
kalmayan Kegen, 1051 yılı başlarında Bizans elçisi olarak boydaşlarının yanına gönderilmiş
ancak bu Kegen’in hayatına mal olmuştur.
Bizans imparator Monomakhos Peçeneklerin baskınlarından ve tecavüzlerinden bıkmış
ve gut (dama) hastalığı yüzünden yürüyemese de bir taraftan bizzat ordusunun başında önderlik
etmek üzere hazırlıklara başlamış diğer taraftan da Peçenek akınlarını durdurmak için tek
çarenin askerleri değişik kalelere dağıtarak yerleştirmek olduğunu düşünüp uygulamaya
koymuştur. Makedonya ve Trakya eyaletlerinin korunabilmesi için şimdilik mümkün olan
yegâne ve en iyi yöntem askerlerden kale muhafızları oluşturmak, başlarına yiğit, genç ve
eyetenekli Erbebios’u komutan olarak atamak olarak görmüştür. Bu askerler, düşmanlarının
akınlarını pusuda beklemekle görevlendirilmişler ve bu şekilde düşmanın yolunu
gözlemişlerdir. Peçenekler bir süre sonra çevreyi talan ederek hücuma geçince bunu gören
askerler hep birlikte şehirden çıkarak dağınık hâlde bulunan Peçeneklerin üzerine saldırmışlar
ve talan ettikleri malların büyük bir kısmını geri almışlardır. Bu arada Peçeneklerin çoğunu ya
öldürmüşler ya da esir almışlardır. Bizans kaynağımıza göre böyle bir hareket Peçenekleri
korkutmuş ve böylece bir süreliğine de olsa akınları sona ermiştir. Balkan Dağlarının içerisinde
bulunan bölge (ki kaynaklarda burası genelde Demir Kapı olarak ifade edilmektedir) kısa bir
sürede olsa saldırılardan kurtulmuştur.
Bizans 1050–1051 yılının kışını mümkün olduğu kadar Peçenek saldırılarına maruz
kalan batı illerinden yeni kuvvetler ile ücretli asker toplamakla geçirmiştir. Ancak bütün bu
askerlere aylık vermekte ve onların ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanmıştır zira hazine
boştu. Bu yüzden halktan yeni vergiler alınması kararlaştırılmış ama bu karar memnuniyetsizlik
yaratmıştır. Ancak İmparatorluk ne pahasına olursa olsun ülkeyi Peçenek tehlikesine karşı
korumak için gerekli daha kararlı ve işe yarayacak tedbirleri almak zorunda kalmıştır. Bizans
Anadolu’dan getirdiği kuvvetlerinin yanına Varyag ve Frankları’da çağırarak bunlardan 20.000
kişilik bir birlik oluşturmuştur. Bu orduya Bizans kendi kuvvetlerini de katmış ve Nikephoros
Bryennios’da bu ordunun komutasını ele alarak Peçeneklere karşı kesin bir galibiyet kazanmak
ve onların yürüyüşlerini sona erdirmek üzere harekete geçmiştir. Makedonya ve Trakya’yı
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yağmalamakla meşgul olan Peçenekleri bu kadar küçük bir ordu ile durdurmak hatta mağlup
etmek mümkün değildi. Zaten Bizanslılar da ancak kalelerde saklanıp Peçenekler üzerine ani
akınlar yaparak başarı sağlayabileceklerini biliyorlardı ve böyle de yaptılar. Bu sırada bütün
Trakya onların elinde idi hatta bazı Peçenek birlikleri başkente kadar yaklaşmışlardır. Başkentte
ise bunların karşısına çıkarılabilecek düzenli bir ordu yoktu ve İmparator Konstantinos
Monomah şehir halkından ve saraydaki adamlarından 500 kişiyi silâhlandırarak kimsenin
haberi olmadan geceleyin Peçeneklerin bulundukları yere göndermiştir. Bunlar Peçenekleri
uykuda yakalayarak baskın yapmışlar ve pek çok Peçeneği kılıçtan geçirmişlerdir. Ertesi gün
ise bir araba dolusu Peçeneğin kafası imparatora gösterilmek üzere başkente getirilmiştir.
Nikephoros yönetiminde gönderilen ordu, Trakya’yı Peçenek akınlarından kurtarmak
üzere harekete geçmişse de bir meydan savaşı yapabilecek kadar bir kuvvete sahip
olmadığından taktik olarak ani saldırılarla karşılaştıkları Peçenek birliklerini imha etmek ve
daha sonra ikinci Peçenek birliği gelinceye kadar yakınlardaki kalelere saklanarak, tehlike
geçtikten sonra tekrar harekete geçmek olarak uygulamıştır. Bu planı Hayrabolu’da başarı ile
hayata geçirmiş ve Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratarak kaçırtmıştır.
Bizans’ın bu şekilde üstünlük sağlamasına Peçenekler çok kısa sürede cevap vermişler
ve Edirne’yi muhasara ederek, Hayrabolu’da gözükmüşlerdir. Bizans’ın saldıracak gücünün
olmadığını bildiklerinden endişe duymadan yiyip-içip oyunlar oynayıp, dinleyip eğlenmişler ve
herhangi bir tehlikeyi akıllarına getirmediklerinden bekçi koymayı bile lüzumsuz görerek
uyumuşlardır. Gece olunca onları tâkip eden Bizans komutanı Mikhaél herkes uykuya
daldığında, askerlerini saklandıkları yerlerden çıkarak üzerine saldırtmış ve çoğunu kılıçtan
geçirerek eşyalarını ele geçirmiştir. Daha önce yaptığı gibi bu seferde de ölüleri soymuştur.
Bundan sonra Mikhaél Akolutos, Edirne’ye Nikephoros Bryennios’un yanına gitmiştir.
Her iki komutan birlikte hareket ederek önce Edirne’ye yakın olan Maritze Nehrine yakın
Toplitza mevkiinde bir Peçenek grubunu, sonra da Balkan sıradağlarına yakın Goloe’da başka
bir Peçenek kuvvetini yok etmişlerdir. Böylece Peçenekler Balkanların dışına çıkarılarak,
Balkanlar’daki vilayetler kısmen de olsa Peçenek akınlarından kurtarılmış ve bölgenin
ehemmiyeti sağlanmıştır. Peçenekler eskisi gibi Bizans’a tabi yerleri bir süreliğine de olsa
yağma edememişlerdir. Bu hadise 1051 veya 1052 yılında olmuştur.
Bizans imparatoru bu zaferden cesaret alarak Peçenekleri tamamıyla ortadan kaldırmak
için harekete geçmiştir. Bunun için öncelikle Anadolu’dan ve Balkanlar’dan getirttiği
kuvvetleri Mikhaél Akolutos’un idâresine vermiştir. 1053 yılının ilkbaharında bu iki ordu
birleşerek güçlü bir şekilde Makedonya’yı Tuna kıyısındaki ülkelerden (Bulgaristan ve
Sırbistan) ayıran bundan dolayı da yerliler tarafından Zygos denilen ve birçok geçiti bulunan
dağı (Balkan Dağlarını) geçerek, o günü Şumnu yakınlarındaki Preslav Şehrine gelmiş ve
şehrin yakınlarında derin hendekler açarak ve kazık çitleri ile desteklediği müstahkem bir kamp
kurmuştur. Mikhaél imparatorun kendisine eğer mümkünse savaşa girmeden geride durmasını
emretmesi yüzünden tereddüt etti isede iyi niyetle savaşa girmeyi tercih etmiş, bu da orduda
aleyhinde bir ksıkançlık ile karışık durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bizans
kaynaklarına göre komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden gerçekte ise Peçenek
saldırılarının şiddetinden korkan Bizanslılar savaştan kaçma teklifini yapan Basil’i dinlemişler
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ve akşamüstü çadırları toplayarak dönüş yoluna girmişlerdir. Peçenekler aldıkları esirlerden
niyetlerini öğrenince hemen geçitleri tutmuşlar ve Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye
uğratmışlardır. Bu zafer 1053’de yaşanmıştır.
Bizans kaynakları da tıpkı diğer milletlerin kaynakları gibi yenilgilerinden çok fazla
bahsetmeyi sevmezler. Bu yüzden 1053 yılındaki bu büyük mağlubiyet kaynaklarda yeterince
yer almamıştır. Yer verdiklerinde ise hissi davranmışlar ve çeşitli bahanelerle bunu açıklamaya
çalışmışlardır. Bu zafer aslında Peçenekleri yeniden Trakya ve Makedonya’da istedikleri
şekilde hareket edebilecek bir duruma getirmiş, Bizans’a 1050-1051’de kazandığı başarıları
tamamen yok saydırmıştır. Bizans imparatoru Peçenekler’le daha fazla savaşamayacağını
anlayarak elçiler gönderip barış istemiştir. Peçenek büyüklerine birçok hediyeler verilmiş ve
Bizans’ın Peçeneklere vergi vermesi şartıyla 30 yıl süreli bir barış yapılmıştır. Bizans
kaynaklarında 1053 yılından 1059 yılına kadar Peçenekler hakkında bilgi verilmemektedir.
İmparator Isaakios Komnenós (1057–1059) 1059 yılında Bizans’la olan mevcut barış
antlaşmasını bozup düşmanca faaliyetlere girişen Macar Kralı Andrey (1046-1061)’in,
Peçenekler’le birlikte tehdit edici bir şekilde hareket etmeye başladığından haberdar olunca,
Rum ordusunu onların üzerine göndermeye karar vermiş ve seferberlik ilan edip ön hazırlığını
yaptıktan sonra bütün kuvvetleri ile Sofya’ya kadar gelmiştir. Dehşete kapılan Macarlar’la barış
yapıldıktan sonra Komnenós Peçeneklerin üzerine yönelmiştir. Peçeneklerin ayrı ayrı yaşayan
bütün boyları aralarında bir birlik olmadığı için ona boyun eğmişler ve sadık kalacaklarına dair
söz vermişlerdir. Sadece Peçenek başbuğlarından Boğaziçi’ni atıyla geçen Selte (Selçe) Tuna
boyuna giderek, alınması güç olan bir kayalığı almış ve buna güvenerek Bizans imparatoru ile
anlaşmak istememişse de Bizans karşısında fazla tutunamayarak adamları ile birlkte kaçmıştır.
İmparator onun kayalıklardaki karargâhını zaptetmiş ve o bölgede bir yönetici ile muhafız
birliği bırakarak gayet keyifli bir şekilde geriye dönmüştür.
Her iki tarafa da ağır bedeller ödeten ama sonuçta Bizans’a mahzun bir galibiyet yaşatan
başarı Bizans’ın yeniden Tuna boylarında hâkimiyetini sağlamıştır. Bu sırada Bizans devleti
Anadolu’da da zor anlar yaşıyor, düşmanlarının akınları ve pusuları bitmek tükenmek
bilmiyordu. Bu dönemde Peçenekler kendi başbuğlarının idâresinde Bulgaristan topraklarında
yaşamışlar, ağır da olsa bir değişimi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İmparatorluğun
kurallarına uymuşlar, yerleşik hayata geçerek rahat durmuşlardır. Tuna bozkırlarında bu sırada
Peçenekleri tâkip ederek Bizans sınrılarına gelen yeni bir Türk boyu Uzlar görünmüşlerdir.
1064-1065 tarihinde Bizans topraklarına akın düzenleyen ama hem salgın hastalıklar
hem de şiddetli soğuklar yüzünden büyük bir felaket yaşayan Uzlar, Bizans topraklarına
yerleştirilmişler ve bundan sonra Peçenekler Bizans imparatorluğu ile anlaşma yoluna
gitmişlerdir. İmparator onların ileri gelenleri ile önderlerine ayan Meclisi üyelerine özgü parlak
unvanlar vererek onurlandırmıştır.
1065 yılındaki Uz akınından sonra Tuna boylarının biricik hâkimi tekrar Peçenekler
olmuşlardır. Bu sırada Bizans’ın içeride büyük karışıklıklar yaşaması Peçeneklerin Tuna
boylarında rahatça dolaşmalarını sağlamıştır. Hatta Kegen’e 1048 yılında verilen üç kale artık
Peçeneklerin olmuştur. Yine bazı şehirleri ele geçirmişlerdi. Meselâ Tatoş (Tatus) ismindeki
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bir Peçenek başbuğu Derster’i (Silistre) elinde tutuyordu. Ayrıca bazı Peçenek boylarının
şehrin yakınlarında yerleşmiş olmaları veya başbuğlarının da şehirde yaşamaya başlamış
olmaları ihtimal dâhilindedir.
Bizans’ın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi kendi lehine çeviren Rómanos Diogenés
adını 1067 yılında Bizans ülkesine akınlar düzenleyen Peçenekler üzerine kazandığı başarılar
ile duyurmuştur. Savaşlarda pek çok Peçenek öldürmüş, çok az sayıda da esir almıştır. Onun
nam salması ise esir aldığı Peçenek askerlerinin yanına öldürdüğü Peçeneklerin kesilmiş
kellelerini koyup imparatora göndermesi olmuştur.
Bizans ele geçirdiği Peçeneklerin bir kısmını tıpkı Uzlar gibi ücretli asker olarak
ordusuna almış ve bunlardan diğer boylarla birlikte Anadolu’da Selçuklulara karşı yaptığı
savaşlarda faydalanmıştır. Bizans kaynaklarının ifadesine göre Romen Diogenés’in Anadolu
seferinde Uzlar ve Peçeneklerden atlı kıt’alar teşkil edilmiştir. Bu kıt’alar Diogenés’le beraber
Malazgirt’e kadar gelmişlerdir.
Uzlar ve Peçenekler, Roman Diogenés’in Türkler üzerine düzenlediği seferlerde aktif
rol oynamışlardır. Bizans ordusunun, boylarla yaptığı savaşlarda son derece önem arz ederek,
hafif süvari bölümü ile öncü ve gözcü birlikler olarak kullanılmıışlardır. Diogenés tahta
çıkışının üçüncü ayında gerekli tedbirleri aldıktan sonra Anadolu seferine çıkmıştır. Bu sefer
hakkındaki bilgileri bizzat yanında bulunarak, bütün olayları yakından görme ve yaşama
şansına sahip olan savaşun komutanı Mikhael Attaliates’in eserinden öğreniyoruz ancak o,
Uzları ve Peçenekleri diğer Bizans kaynakları gibi hep Skit adı altında vermiştir. Esere göre:
Türkler ansızın gökten indirilen Tanrılar gibi ortaya çıkmışlar ve ordugâhın dışında bulunan
Bizans’ın hizmetinde bulunan ücretli Peçenekler ile Rum askerlerine saldırmışlardır. Savaş
naraları atarak ve yayalarından oklar fırlatarak, atlarıyla bunları büyük tehlikeye düşürerek
birçoğunu öldürmüşlerdir. Saldırıyı uğrayanlar ordugâha kaçmak zorunda kalmışlar, Selçuklu
Türkleri’de onları tâkip etmişlerdir. Dışarıdakiler içeriye, içeridekiler dışarıya çıkmaya
çalışınca büyük bir kargaşa yaşanmış ama bu sırada Türkler ordugâha girerek bütün ağırlıklarını
zaptetmişlerdir. O gece ay olmadığı için kimin kovalayıp kimin kovalandığı ayırt edilememiştir.
Zira ücretli Peçenek askerleri ile Türkler arasındaki büyük benzerlikler kargaşayı arttırmıştır.
Onlar ordugâha girdiklerinde Türkler ile karıştırılmışlardır. Bu yüzden de bazı Peçenekler bu
telaş ve karanlık sırasında farkında olmadan (veya olarak) Bizans ordusunun savaş planlarını
Türklere bildirmişlerdir. Ertesi gün savaş olanca hızıyla devam etmiş ve başında Tanés
(Tamim)’in buluduğu Peçenek veya Uzlardan oluşan birlik düşman saflarına katılmıştır. Bu
haberin Ahlat hisarı dışında bulunan Trakhaniotés’e ulaşması uzun sürmemiş ama o yardım
edeceği yerde ordunun büyük bir bölümü ile uzağa kaçmayı tercih etmiştir. Bu sırada Diogenés
henüz Alp Aslan’la karşılaşmamış ve Trakhaniotés’in kaçtığından da haberi olmamıştı.
Bulunduğu çadırda ertesi gün yapılacak savaş için hazırlık yaparken, Attaliates kendisine
İskitlere (Peçenekler) karşı varolan kuşkularını gidermek üzere bir teklif götürmüştür.
Attaliates, imparatordan onları yemin ettirerek taahhüt altına sokmasını istemiştir. Bu teklifi
beğenen imparator, yemin ettirilme ile bu yemine sadık kalıp-kalmayacaklarını kontrol etme
görevini ona vermiştir. Peçenekler ve Uzlar imparatora ve Rumlara sadakatlerini sarsılmaz bir
biçimde koruyacaklarına dair atalarından kalma geleneklerine göre yemin ettirilerek and
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içirilmişlerdir. Attaliates, bir Selçuklu askeri ile Skit arasındaki yakınlıktan bahsederek, her iki
zümrenin de “aynı çirkin kıyafetli olduklarını, aynı tarzda bağrıştıklarını ve aynı savaş tekniğini
uyguladıklarını” belirtmektedir. Bizans devleti böylece Türk boylarının ayrılmış iki kolunu da
birbiri ile tanıştırmıştır. Bu tanışma gelecek olayların gidişatında gayet etkili olmuş ve
imparatorluğa da oldukça büyük zarar vermiştir.
Peçenekler, 1071’den sonra bir taraftan Bizans ordusunda yer alırlarken, diğer taraftan
Anadolu’yu özellikle de Karadeniz bölgesini bir Türk yurdu hâline getirmeye çalışan
Danişmendliler’le de farklı zamanlarda farklı yerlerde en az üç kere karşılaşmışlardır.
Bunlardan biri Tatis/Tzatis (Tatıs)’in komutasındaki bir orduyla yapılan savaştır. Diğeri
Tokat’ın, Selçuklular tarafından alınmasından sonra Karadeniz (Canik) yönünden gelen bir
ordu tarafından kuşatılması ve bu kuşatma sonucunda Danişmend Gazi komutasındaki orduya
yenilerek çoğunun kılıçtan geçirildiği ve 8000’e yakın askerin esir edildiği savaştır. Esir alınan
ordunun komutanın isminin Tadık olması, bu ordunun bir Peçenek ordusu olduğu yönündeki
görüşleri desteklemektedir. Zira hem bu tarihlerde Canik ve çevresinde kesin olarak
Peçeneklerin yaşadıkları bilinmektedir hem de Tadık ismi Orhun Abidelerinde geçmektedir. Bu
yuzden de bu ordunun komutanın Peçenek Türk’ü olma ihtimali oldukça yüksektir.
Bizans’ta 26 Ağustos 1071’de yaşanan bu mağlubiyetten sonra imparatorluk dâhilinde
yeniden kargaşalıklar çıkmış ve Bizans tahtına Parapinakes Michael VII (VII. Mikhail
Dukas) geçmiştir. Ancak Hakanlığı Bizans maliye siyasetinin en acımasız ve sert
temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ve imparatorun göz bebeği ve birinci bakanı olan
hadım Nikefor yönetmeye başlamıştır. Hazine yararına alınmış, ama neredeyse Hakanlığı
yıkıma sürükleyen diğer tedbirler yanında, bu bakan Tuna bölgesi şehirlerine hediye olarak
gönderilen para miktarlarında kısıntıya gitmiştir (1074 civarı). Gönderilen paranın azaltılması
üzerine bazı şehirler devlete karşı isyan etmeye karar vererek, Peçeneklerden kendilerine
yardım etmelerini istemişlerdir. Bu arada Bizans idaresi de hatasını düzeltmek istemiş ve
imparatorun şahsi güvenini kazanan, becerikli ve Slav kökenli Vestarh Nestoras’a, Katepanos
rütbesi verilerek, çalkantılı şehirlerdeki Slav unsurları kendi etrafında toplamak üzere
imparatorluğun kuzey sınırlarına gönderilmiştir. Bu sırada Peçenek başbuğları Tuna boylarında
birer bağımsız hükümdar gibi hareket ediyorlardı. Ancak Nestoras çok geçmeden İstanbul
kaynaklı yetki belgelerinin Tuna’da hiçbir anlam taşımadığına ve kendisinin, üstleri tarafından
kabul edilmeyen yönetici durumuna düştüğünü görünce kendisi için en uygun olanını yapmaya
karar vermiştir. Bu kararda gittikçe yaklaştığı soydaşlarının istekleri de etkili olmuştur. O,
soydaşlarının tekliflerini kabul edip, Silistre’ye hâkim olan Peçenek başbuğu Tatrys
(Tatoş)’un yanına gelmiştir. Böylece de bir anlamda onunla anlaşarak imparatora isyan
bayrağını kaldırmıştır. Nestoras, Peçeneklerle karşılıklı olarak and içmiş ve ittifak yaparak
Rumları can düşmanı olarak kabul edip onlarla savaşmak üzere anlaşmıştır.
Nestoras’ın isyanı, Bizans devletinin idâresini elinde tutun yaşlı hadım Niképhoros ’un
kötü yönetimine bağlanmıştır. 1074 yılında Filibe civarında yaşayan Bulgar Bogomilleri
(Pavlikyanlar) bilhassa hadım Niképhoros’un idâresinden memnun olmadıkları için Nestoras
onları da kendi tarafına çekmiştir. Peçenekler’le beraber hedefleri olan Bizans ülkesini istilâ
etmek için hazırlanmışlar ve oldukça güçlü bir ordu ile İstanbul önlerine kadar gelip surların
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önünde karargâhlarıını kurmuşlardır. Bizans’ın ise bu muhasaraya karşı koyacak durumu yoktu.
Nestoras, Peçenekleri göndererek imparatordan Niképhoros’u kendisine teslim etmesini istemiş
ancak teklifleri reddedilen Peçenekler, Nestoras’tan bilinmeyen bir sebeple şüphelenmişlerdir.
Nestoras’ta kendisine karşı bir komplonun kurulmuş olabileceği tehlikesinden korkmuş ve
çabucak kuvvetlerini çekerek geri dönmüştür. Bu sırada Trakya, Makedonya ve oralara bitişik
Bulgar arazisini talan eden Peçeneklerle birleşmiş ancak daha sonra Tuna boyundaki ülkesine
geri dönmüştür.
1078 yılında Bizans’ta İmparator Michael VII. Parapinakes’a karşı iki hareket baş
göstermiştir. Balkan Yarımadasında, Edirne civarında yaşayan Nikefor Bryennios ile
Anadolu’da Nikefor Botaneiates kendilerini imparator ilan etmişlerdir. Yine Dıraç’ta hüküm
süren ve Adriatik Denizi civarındaki Bizans topraklarını yöneten Basilakios’da sırada
bekliyordu. Tabii Peçenekler de kendilerine gayet iyi kazanç vadeden bu hareketlerden uzak
kalamazlardı. Nikefor Bryennios bilhassa Peçeneklere güvenmiştir. Ancak Peçenekler yalnız
bir tarafa bağlı kalmamışlar, işlerine geldiği şekilde bazen birinin bazen de diğerinin tarafını
tutmuşlardır. Bu sıralarda Bizans içte oldukça karmaşık bir dönemden geçiyordu. Bilhassa
Filibe ve çevresinde yaşayan Bulgar-Bogomiller devlet için büyük bir tehlike arzediyorlardı.
Bogomiller ya da Pavlikyanlar, Grek-Ortodoks dinine muhalif kuvvetli Maniheizm tesiri
altında kalan bir mezhep olararak ortaya çıkmışlardır. Bizans imparatorluğunda Pavlikanlığın
merkezi Filibe şehri olmuştur. Nikephoros Botaneiates’in imparatorluğu esnasında (10771081) Filibe halkı arasında, Pavlikanlık mezhebine mensup Leka, kökeni itibariyle Rum
(Bizanslı) olmasına rağmen, evlilik bağı nedeniyle Tuna ve Balkanlar arasında yaşayan
Peçeneklere akraba idi. Leka’nın hangi nedenden dolayı anayurdunu terk edip Peçeneklerin
yanına gittiğini ve onları Rumlara ve Bizans idaresine karşı tahrik ettiğini bilmiyoruz. Bogomil
mezhebine mensup Dobromir (Dobromeros) de onunla beraber harekete geçmiştir.
Peçeneklerin yerleşim merkezine yakın, deniz kenarındaki Mesembria (Misivri)’dan
Peçenekler ve Kuman-Kıpçaklarla bağlantı kurarak onları da o İstanbul idaresine karşı
kışkırtmaya başlamıştır. Bu kışkırtmalar, imparatorluğa bağlı bölgelere yeni bir Peçenek
saldırısına yol açmış, Niş ve Sofya havalisi tahrip edilmiştir. Ancak Peçeneklerin bu tahribatları
Aleksios Komnenos’un Peçeneklerin arkasından dolandığı ve onları Tuna’nın ötesine
çekilmeye zorladığı becerikli manevrası ile durdurulmuştur. Bu arada Bizans kaynaklarının
ifadesi ile Nikephoros Botaneiates’in müsamaha ve cömertliği sayesinde Leka ve Dobromir,
kendileri gelip teslim olmuşlar ve başlarını eğip huzura çıkmışlardır. Leka ile birlikte hareket
eden Peçenekler bu anlaşmaya uymayarak akınlarına devam etmişlerdir. Bunun üzerine
General Aleksios Komnenos başarılı manevralarla Peçeneklerin arkasına geçip, Trakya’yı
bunlardan temizlemiştir. Bu sefer büyük bir ihtimalle Aleksios Komnenos’un imparator
olmadan önce Peçeneklere karşı yaptığı son seferdir.
1078’de tahta çıkan Nikefor Botaniates’in hem yaşlı hem de sağlık yönünden rahatsız
olması tahtta 3 yıl kalmasına sebep olmuştur. Bu sırada büyük askerî işler başarabilecek bir
komutanın Bizans tahtına geçmesi gerekmiş ve bu iş için Aleksios Komnenos kendisini biçilmiş
kaftan olarak görmüştür. O’nun hem Anadolu’nun zengin aristokrat âilelerinden birine mensûp,
hem de eski İmparator İsaak Komnenos’un yeğeni olma özelliklerine sahip olması 1081
tarihinde Nikefor’u tahtan indirmesine yetmiştir.
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Uygulamalar
1)
İmparator Konstantinos döneminde Bizans’ın Peçenekler ile olan ilişkileri
hakkına bilgi veriniz.
2)

Peçeneklerin merkezi yerleşim yerleri hakkında bilgi veriniz.

295

Uygulama Soruları

1)
915 yılında gerçekleşen Bizans-Peçenek uzlaşmasının neden yardıma
dönüşmediğini açıklayınız.
2)

Turak ve Kegen’e Peçeneklerin bakışları nasıldı?

3)

İmparator Isaakios Komnenós döneminde Bizans- Peçenek ilişkilerini anlatınız.

4)

1071’den sonraki Peçenek- Danişmend ilişkilerini araştırarak bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Peçenek-Bizans ilişkilerine devam ettiğimiz bu bölümümüze Bizans’ın 10. yüzyıl
başlarında içinde bulunduğu durumu anlatarak başladık. Batı komşusu olan Bulgarların son
derece güçlü bir durumda olmasından tedirgin olan Bizans, Macarlarla anlaşarak onları
Bulgarlara karşı kışkırtmış ancak buna karşılık Bulgarlar da Peçeneklerle anlaşarak Macarları
bertaraf etmişlerdir. İmparator Konstantinos döneminde Bizans’ın karşısında iki önemli tehlike
vardı. Bunlar Girit korsanları ile Bulgarlardı. Konstantinos’un verdiği bilgilerden Peçeneklerin
o dönemde Doğu Avrupa’nın en önemli siyasi gücünü oluşturdıklarını, Rusları, Macarları ve
Bulgarları yenebilecek güçte olduklarını ve onları durdurabilecek tek gücün Uzlar olduğunu
öğreniyoruz. İmparator Konstantinos döneminde Bulgar Çarı Simeon kendisini “Bütün
Bulgarların Çarı” ilan etmiş ve ardından Bizans ile Bulgarlar arasında büyük bir mücadele
dönemine girilmiştir. Tek gayesi İstanbul’u almak olan Bulgar Çarı Simeon Bizans topraklarını
işgal etmiştir. Bu sıkıntılı süreçte daha önce olduğu gibi yine Peçeneklerle ittifak kurmak
isteyen Bizans, birçok elçi göndermiş ve sonunda da Kırım’daki komutanı Leon Phókas’ı aracı
olarak görevlendirmiş ve ona Patricus gibi yüksek bir unvan vermeyi vadetmiştir. Ancak
Bizans’ın Kırım’daki komutanı ile Leon Phókas arasındaki gelen güçlerin Tuna’nın kıyısına
nasıl geçireceklerine dair başlayan anlaşmazlık Peçeneklerin onlara güvenlerini sarsmış ve
Bizans’a yardım etmeyerek geri dönmüşler ve bu 917 yılında Bulgar Çarı Simeon’un Bizansı
büyük bir yenilgiye uğratmasına sebep olmuştur. Konstantinos döneminde ve sonrasında
Bizans Peçenekler ile ilişkilerini iyi tutabilmek için onlarla ticari ilişkiler de kurmuştur.
Bizans tahtına II. Basileios’un geçtiği dönem Bulgarlar için tam bir felaket olmuştur.
Basileios’un Bulgarlara karşı sergilediği tavır korkunç olmuş ve böylece bu dönemde Bizans
tekrar Peçeneklerle komşu olmuştur. 1018 yılında Bizans Bulgar topraklarının tamamını ele
geçirmiş böylece Tuna’nın batı kısımları Bizans’ın; kuzey kısımları ise Peçeneklerin
hâkimiyetine girmiştir ve bu tarihten sonra da Peçenek-Bizans dostluğu bir daha söz konusu
olmamıştır. Basileios’un ölümünden sonra ekonomik sıkıntılar yeniden başgöstermiş ve
isyanların tekrar yaşanmasına sebep olmuştur. Peçenekler 1033’de Tuna’yı geçerek
Balkanlar’daki Bizans topraklarını tahrip etmişler 1034-1035’lerde ise Tuna’yı geçerek
Moesia’dan Makedonya’ya kadar Trakya’yı tahrip etmişlerdir. Yine 1036 yılında Bizans
arazisine akınlar yaparak yağmalamışlar, aldıkları esirleri öldürmüşlerdir. Ancak sonrasında
Peçeneklerin kendi aralarındaki iç mücadele ve Uz baskısıyla çok yoğun bir şekilde meşgul
olmak zorunda kaldıkları görülmüştür. Peçeneklerin yaşadıkları bu iç mücadelenin iki önemli
ismi vardı: Bunlar Turak ve Kegen adlı başbuğlardır. Bu mücadelede üstün gelebilmek arzusu
ve intikam duygusuyla Kegen Bizans’a irtica etmiş, çok iyi karşılanmış, Hristiyanlığı kabul
ederek Patrikios unvanı almıştır. Bu tarihten sonra Kegen Turak’ın idaresi altındaki Peçenek
boyları üzerine aralıksız akınlar yapmış, bunun üzerine Turak Bizans’ı uyararak elçilerle
Kegen’e verdiği desteği çekmesini söylemiştir. Ancak Bizans Peçeneklerin kendi içlerinde
yaşadıkları bu durumdan son derece memnun olduğundan Kegen’e desteğini çekmemiş ve
bunun üzerine Turak Bizans’a saldırmıştır. Daha sonra Turak’ın ordusunda baş gösteren
hastalık nedeniyle Peçenekler başbuğları Turak ile Bizans’a teslim olmuşlardır. Bizans,
Kegen’in hepsinin öldürülmesi telkinlerine rağmen elindeki Peçenek esirlerini devlete vergi
ödeyen çiftçi ya da askeri birlikler olarak kullanmayıu tercih ederek onları muhtelif yerlere
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yerleştirmiştir. Bizans Balkanlara yerleştirdiği Peçenekleri özellikle Anadolu’da Selçuklulara
karşı kullanmak niyetinde olmuş; hatta 1049 yılında Selçukluların Tuğrul Bey’in önderliğinde
Bizans topraklarını tehdit etmeleri üzerine, Bizans Peçenekleri Selçuklular’a karşı öne
sürmüştür. Ancak Bizans’a yardım etmek üzere yola çıkan Peçenekler yolda fikirlerini
değiştirmişler ve İstanbul Boğazını atları ile geçerek karşı kıyıda bulunan diğer Peçeneklerle
birleşmişlerdir. Birleşen Peçeneklerin çoğunluğu Tuna’nın Osmos Irmağı boyuna
yerleşmişlerdir. Peçeneklerin bu hareketi Bizans’ı son derece öfkelendirmiştir çünkü bu durum
Bizans’ın Peçenekleri Bulgaristan’a yerleştirerek çiftçi yapmak, vergi, asker sağlamak ve
Selçuklu tehlikesine karşı kullanmak gibi planlarını suya düşürmüştür. Peçenekler yeni
yerleşim yerlerinde komşularına karşı sürekli akınlar düzenlemeye devam etmişlerdir. Bizans
ise gerek Kegen gerekse Turak ile iş birliği içine girerek Peçenek sorununu çözmeye çalışmışsa
da bir türlü başarılı olamamıştır. Bunun üzerine asker sayısını artırarak ve ücretli Frank
askerlerini kullanarak ordusunu güçlendiren Bizans kendisinden son derece emin bir şekilde
Peçeneklere Diakene adlı bölgede saldırmış ancak büyük bir hezimete uğramıştır. Diakene
yenilgisinin ardından 1050 yılında tekrar Peçeneklerin üzerine saldıran Bizans Peçenekler
karşısında bir kez daha mağlup olmuş ve son çare olarak tekrar Kegen’i kullanmaya çalışmıştır
ancak bununla da bir sonuç elde edememiştir. Bizans Makedonya ve Trakya eyaletlerini ancak
bazı kaleler inşa ederek bir süreliğine koruyabilmiştir. Ne pahasına olursa olsun ülkesini
Peçenek tehlikesinden kurtarmak isteyen Bizans kendi kuvvetlerine ek olarak Varyag ve
Franklardan meydana gelen yirmi bin kişilik bir orduyla o sırada tüm Trakya’yı elinde
bulunduran Peçeneklere saldırmış ve onlara ancak ani saldırılarla zarar vererek yenilgiye
uğratabilmiştir. Yapılan bu saldırılar sonrasında Peçenekler Balkanlar dışına çıkarılarak
Balkanlar’daki vilayetler kısmen de olsa Peçenek akınlarından kurtarılmış ve Bizans’a tabi olan
yerler bir süreliğine de olsa Peçenek yağmalarından kurtulabilmiştir. Ancak elde ettiği bu
zaferle cesaretlenen Bizans, 1053 yılında Peçenek tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak
niyetiyle yaptığı bir başka savaş sonucunda ağır bir yenilgiye uğramış ve savaş yoluyla
Peçenekleri alt edemeyeceğini anlayınca da elçiler ve hediyeler gönderip barış yoluna gitmeyi
denemiş ve neticede Peçeneklere vergi verme şartıyla otuz yıllık bir barış yapmıştır.
1059 yılında Bizans mevcut barış antlaşmasını bozmaya yönelik davranmaya başlayan
ve Peçeneklerle birlikte tehdit edici bir şekilde hareket eden Macarlar üzerine birlikler
göndererek Sofya’ya kadar ilerlemiştir. Bu durumdan korkan Macarlar ile barış yapmış ve
bundan sonra hedefini Peçeneklere yöneltmiştir. Peçenek tehlikesini bertaraf ederek onları
mağlup edebilmiştir. Bu galibiyetle Bizans yeniden Tuna boylarının hâkimi olmuştur. Bu
dönemde Tuna bozkırlarında yine bir Türk boyu olan Uzlar ortaya çıkmışlar ve 1064-1065
yıllarında Bizans topraklarına akınlar düzenlemişlerdir ancak salgın hastalıklar, şiddetli
soğuklar nedeniyle büyük felaketler yaşamışlar ve büyük bir kısmı mahvolmuştur. Geri kalanlar
Bizans topraklarına yerleştirilmişlerdir. Bu tarihten sonra Peçenekler anlaşma yoluna gitmişler,
Bizans’da onları önemli unvanlarla onurlandırmıştır. Bir taraftan Bizans’ın içeride büyük
karışıklık yaşaması diğer taraftan 1065 yılında Uz akınının ardından Tuna boylarının tek hâkimi
yine Peçenekler olmuş ancak Romanos Diogenes Peçenekler üzerine yaptığı başarılı akınlarla
durumu yine Bizans lehine çevirmeyi başarabilmiştir. Ele geçirilen Peçeneklerin bir kısmı tıpkı
Uzlar gibi ücretli asker olarak orduya alınmışlar ve bu kıtalar imparator Diogenes ile birlikte
Malazgirt’e kadar gitmişlerdir. Uzların ve Peçeneklerin Diogenes’in Türkler üzerine yaptığı
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seferlerde aktif rol oynadıklarını bu savaşlarda komutan olarak görev almış olan Mikhael
Attaliates’in eserinden öğreniyoruz. Uzlar ve Peçenekler bu eserde Skit adı altında
anılmışlardır. Bu bölümün devamında Peçeneklerin 1071’den sonra hem Bizans ordusunda yer
aldıklarını hem de Danişmentliler ile en az üç defa savaştıklarını görüyoruz. Bu dönemden
sonra Bizans’ta yaşanan kargaşa ve halkın yönetimden memnuniyetsizliği gibi nedenlerle
İmparatorluğa isyan eden ve Peçenek Başbuğu Tatrys (Tatuş) ile ittifak yapan Nestoras,
Bulgar Bogomiller’i de yanına çekerek İstanbul önlerine kadar gelmiş olsa da ordu içerisinde
çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ordularını geri çekmek zorunda kalmıştır. Daha sonra Bizans’ın
içinde bulunduğu karmaşık durumdan, farklı dini akımların İmparatorluk içerisindeki etkileri
ile Peçeneklerin bu dönemdeki etkilerinden bahsederek bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
Bizans devletine X. yüzyılda en sıkıntılı günlerini yaşatan Bulgar
hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Boris
b)
Simeon
c)
Tervel
d)
Krum
e)
Asparuh
2)
Eseri Murûc ez-Zeheb’de 932 yılına ait Peçenek-Bizans savaşından
bahseden X. asır İslâm coğrafyacısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Mes’ûdî
b)
Taberi
c)
İstahri
d)
Gerdizi
e)
İdrisi
3)
970 tarihinde Orta Özi boyuna göç eden Peçenek boylar birliğinin başında
aşağıdaki başbuğlardan hangisi bulunuyordu?
a)
Konçak
b)
Küre
c)
Tugorhan
d)
İlyada
e)
Satmuz
4)
Bizans tahtında Konstantinos IX. Monomakhos (1042-1054)’ın hüküm
sürdüğü yıllarda aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın uğraşmak zorunda kaldığı iki
meseleden biridir?
a)
Arapların sürekli akınlarda bulunmaları
b)
Rus hücumlarının artması
c)
Selçuklu devletinin saldırılara başlaması
d)
Kuman-Kıpçakların ani hücumları
e)
Uzların İstanbul’u kuşatmaları
5)
1048’den itibaren Peçenek ilinde başlayan mücadelede etkin bir rol
oynayan Kegen’e karşı Peçenekler nasıl bir tavır sergilemişlerdir?
a)
Dostane ilişkiler kurmuşlardır
b)
Düşmanca bir tavır takınmışlardır
c)
Halktan biri olduğu için itibar etmemişlerdir
d)
Cesaretinden dolayı saygı göstermişlerdir
e)
Hırsından dolayı dışlamışlardı
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6)
İmparator Isaakios Komnenós döneminde yaşanan Bizans-Peçenek
ilişkileri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)
Peçenekler ve Macarlar birlikte hareket etmişlerdir.
b)
Peçenekler toplu bir hâlde bulunmadıkları için Bizans kuvvetlerine boyun
eğmek zorunda kalmışlardır.
c)
Peçenek başbuğlarından Selçe Boğaziçi’ni geçmiş ve bir kayalığı zapt etmiştir.
d)
Bizans, Tuna boyundaki hâkimiyetini sağlamıştır.
e)
Aynı dönemde Peçeneklere karşı Bizans’ın kullanacağı Kuman-Kıpçaklar
ortaya çıkmıştır.
7)
İleride Bizans tahtına oturacak olan Rómanos Diogenés adını 1067 yılında
Bizans ülkesine akınlar düzenleyen Peçenekler üzerine kazandığı başarılar ile
duyurmuştur. Savaşlarda pek çok Peçenek öldürmüş, çok az sayıda da esir almıştır. Onun
nam salması ise aşağıdaki hangi olay sonucu gerçekleşmiştir?
a)
Esir aldığı Peçenek askerlerinin yanına öldürdüğü Peçeneklerin kesilmiş
kellelerini koyup imparatora göndermiştir.
b)
Peçenekleri Trakya’dan çıkarmıştır
c)
Bizans ordusunun Peçenekler karşısında daima kazanmasını sağlamıştır
d)
Peçeneklerin Anadolu’ya geçmesini önlemiştir
e)
Peçeneklerden çok fazla esir almıştır
8)1071’de Bizans ile Selçuklular arasında yapılan Malazgirt Savaşında Bizans
ordusunun komutanı olan ve yazdığı eser ile bu savaş hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlayan Bizans tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Anna Konnena
b)
Theophanes Compressor
c)
Mikhael Attaliates
d)
Nikhepfor Bryennios
e)
Zonaras
9) Peçenekler, 1071’den sonra bir taraftan Bizans ordusunda yer alırlarken, diğer
taraftan Anadolu’yu özellikle de Karadeniz bölgesini bir Türk yurdu hâline getirmeye
çalışan hangi Türk beyliği ile karşı karşıya gelmişlerdir?
a)
Saltuklular Beyliği
b)
Candaroğulları Beyliği
c)
Mengücükler Beyliği
d)
Danişmendli Beyliği
e)
Artuklular Beyliği
10)Bizans İmparatorları arasında Peçeneklere karşı başarılı mücadele sergileyen
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İsaak Komnenos
b)
Aleksios Komnenos
c)
Nikefor Botaniates
d)
Michael VII. Parapinakes
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e)

Rómanos Diogenés

Cevaplar: 1)b 2)a 3)b 4)c 5)d 6)e 7)a 8)c 9)d 10)b
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11. PEÇENEK- BİZANS İLİŞKİLERİ VE KÜLTÜREL HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.Peçenek-Bizans İlişkileri ve Kültürel Hayat
11.1. Peçenek-Bizans İlişkileri
11.2. Peçeneklerde Kültürel Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Peçeneklerle birlikte İstanbul’u kuşatma planları yapan Türk denizcisi kimdir?

2)
Kızının kaleme aldığı eserde kalabalık Peçenek ordusu ile 1087 yılında yaptığı
savaşta kaçtığı söylenen Bizans imparatoru kimdir?
3)
Bizans kaynaklarına göre Peçeneklerin Tuna’yı geçerek, Bizans topraklarına
saldırdıkları en son tarih nedir?
4)
hangisidir?

Atlarının renklerinin boz, kır veya alaca olduğu anlamını taşıyan Peçenek boyu
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Peçenek-Bizans İlişkileri

Peçenek-Bizans ilişkileri
hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olmak

Peçenek Türkleri ile ilgili
kitap okuyarak

Peçeneklerde Kültürel Hayat

Peçeneklerde kültürel hayat
hakkında detaylı bilgi
edinmek

Peçenek Türkleri hakkında
kitap okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Peçenek



Bizans



Mücadele



Kültür
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Giriş
On birinci haftada Peçeneklerin Balkanlarda Bizans ile giriştiği çetin mücadele ile bu
mücadelenin sonucunda bir milleti tarih sahnesinde silen Lebunium (Lebunion) Meydan
muharebesi anlatılarak, Peçenek kültürü hakkında bilgi verilecektir.
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11.1. Peçenek-Bizans İlişkileri
Aleksios Komnenos’la Bizans İmparatorluğu yeni bir döneme girmiştir. O tahta çıktığı
zaman Bizans İmparatorluğu neredeyse ortadan kalkacak bir durumdaydı. Öldüğünde ise
yeniden kuvvetli bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu büyük değişiklikte o dönemin önemli
siyasî hadiseleri (Haçlı Seferleri) birinci derecede rol oynamakla beraber, Aleksios
Komnenos’un da şüphesiz büyük bir rolü olmuştur. Aleksios Komnenos tahta geçtiğinde
Bizans devletinin düşmanlarına karşı harekete geçme imkânı yok denecek kadar zayıflamıştır.
Aleksios Komnenos hem Anadolu’dan hem de Balkanlar’dan gelen Türk hücumlarına karşı
aynı anda mücadele edecek kuvvete sahip değildi. Onun için Komnenos başlangıçta önce
tehlikenin büyüğü olan Peçenekler’le mücadeleye ağırlık vermiş, mecburen Anadolu’da
kurulan Türk beylikleriyle diplomatik usûllerde münâsebette bulunmuştur.
Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da başta İznik, İzmir gibi pek çok Bizans şehri
Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. Kısa bir süre sonra Süleyman Şah Bizans’ın iç işlerinde
önemli roller oynamaya başlamıştır. 1086’da Süleyman Şah’ın vefatından sonra çeşitli
Selçuklu emirleri arasında bağımsız hareket etme isteği uyanmış, bu isteği uygulamaya
koymaya çalışırlarken de aralarında mücadeleler yaşamışlardır. İznik’te Ebulkasım, İzmir’de
ise Çaka kendi devletlerini kurmaya çalışmışlardır. Bizans bu durumdan istifade etmesini
bilmiş ve kaybettiği yerlerin hiç olmazsa bir kısmını geri almaya çalışmıştır. Aslında
Balkanlar’daki Peçenekler, Aleksios Komnenos’a Anadolu Selçukluları ile tam bir mücadele
etme ve savaşma fırsatını vermedikleri için Selçuklular, Anadolu’ya kuvvetli bir şekilde
yerleşmişlerdir.
Aleksios Komnenos tahta çıktığında Peçeneklerin asıl kuvvetleri Tuna boyundaki “Yüztepe” (Bugünkü Şumnu’ya yakın) denilen yerde yaşıyorlardı. Bazı Peçenek grupları Slavların
zorlamaları sonucu yurtlarından ayrılarak Tuna’nın batı kıyısına gelmişlerdir. Nitekim Tuna
boyundaki bazı şehirlerin onların elinde olduklarını görüyoruz. Mesela: Peçenek
başbuğlarından Tatos, Silistre; Saça Biçina (Bitzina: Varna yakınlarında Kamçik) şehirleri ile
diğer bazı şehirleri ellerine geçirmişlerdir.
İmparator Aleksios 1083 yılında Normanlar’la yaptığı savaşta Pavlikyanların ihaneti ile
karşılaşınca, geri döndüğünde onlara karşı sert tedbirler almış ve şiddetle cezalandırılmalarını
emretmiştir. Bu vazifeyi ifa etmekle görevlendirilmiş olan imparatorluk memurunun gayet
şiddetli hareket etmesi Pavlikyanların isyan etmesine sebep olmuştur. Bu emirlerden
etkilenenler arasında, İmparator Aleksios’un sarayında çalışan uşaklarından Travl (Traulos)
isminde biri de yer almıştır. Yakınlarının başına gelen bu felaketi haber alan Travl, akrabalarını
ve tanıdıklarını da tahrik ve sevk ederek 1084 yılında İstanbul’dan kaçmıştır. Travl etrafına
epey bir taraftar toplayarak onlarla beraber Filibe’den fazla uzak olmayan bir dağ kalesine
Beliatoba (Belyatov) yerleşmiş ve buradan Bizans devletine karşı savaşa başlamıştır. Bizans
idâresi bu cesur müridin sonunu getirecek çareyi, onun Pavlikyan milislerinin savaşçılığına
bakmadan bulacağını düşünüyordu. Travl, kendine müttefikler bulmakta gecikmemiş, Tuna
bölgesi şehirlerinin yöneticileri Travl’ın yanında yerlerini alırlarken Travl’de onların vasıtası
ile Tuna civarındaki Peçenekler ile ittifak yapmıştır. İsyanın uzun sürmesi ve Peçeneklerin 1086
yılında ona katılmaları üzerine İmparator Aleksios, Travl’la anlaşmak istemiş ama karşılık
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alamamıştır. Bu girişimden bir sonuç alamayınca da üzerlerine o dönemin tanınmış kabiliyetli
iki komutanını göndermiştir. Ancak her iki komutanda Beliotaba’da Peçenekler ile girdikleri
savaşı kaybetmişlerdir. Bu mağlubiyet Aleksios’un imparator olduktan sonra Peçenekler
üzerine gönderdiği ordusunun ilk mağlubiyeti olarak kabul edilmiştir.
Peçenekler bu zaferden sonra Filibe civarında uzun bir süre hiçbir karşılık görmeden,
istedikleri gibi hareket etmişlerdir. Bu sırada Anadolu’daki Selçuklu beylerinin birbirleriyle
uğraşmalarını fırsat bilen Aleksios Komnenos, İznik üzerine gönderdiği kuvvetlerini Beliotaba
kalesi yakınlarındaki mağlubiyetin intikamını almak üzere aslen bir Türk olan Tatikios
(Tatik)’un komutasında Rumeli’ye geçirmiştir. Burada iken Kizikos’ta (Erdel yakınlarında)
bulunan diğer komutanlar, Latinlerden oluşan ücretli askerleriyle gelip Tatikios’a
katılmışlardır. Tatik onların yanına gelmesiyle yeterince güçlendiğini düşünerek Peçeneklerin
üzerine yürümüştür. Karargâhını doğuda Filibe’den iki günlük uzakta Blisnium (Blisnos,
Vlisna köyü) yakınlarından akan çayın kıyısında kurdurmuştur. Burada asıl kamplarına
dönmekte olan Peçeneklere ağır bir darbe indirmiş ve büyük bir zafer kazanmış olarak Filibe’ye
dönmüştür.
Tatikios Filibe’ye döndüğünde yendiği Peçeneklerin sadece kendilerine erzak bulmaya
giden Peçenekler olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine hemen harekete geçerek nerede
olduklarını öğrenmek üzere öncü muhafız birliği göndermiştir. Keşif birliği geri döndüğünde
Peçeneklerin Beliatoba çevresinde bulunduklarını ve Filibe’ye doğru geldiklerini söylemiştir.
Tatikios yeterli gücü olmadığı için kalabalık Peçenek grubunun kendisine saldırmalarını
beklemeyi daha uygun bulmuştur. Her iki ordu karşı karşıya geldiklerinde Bizans, Peçeneklerin
çok oluşundan; Peçeneklerde Rumların hepsinin silâhlı ve zırhlara bürünmüş olmalarından
çekinerek taarruz etmemişlerdir. Neticede iki ordu bu şekilde iki gün boyunca birbirlerine
saldırmadan beklemişler ve üçüncü gün gün ağarırken Peçenekler geri çekilip ülkelerine geri
dönmüşlerdir. Taktikos’da İstanbul’a dönmüştür. 1086 yılının sonbaharında gerçekleşen bu
sefer sonunda Filibe ve çevresi Peçenek akınlarından kurtarılmıştır.
1087 yılı başlarında Macar tahtını kaybeden Solomon, tahtını tekrar geri almak için
müttefiki olduğu Kumanların yanına bir de Peçenekleri eklemiş ve Peçenek Başbuğu Çelgü ile
Bizans üzerine büyük bir saldırı planlamıştır. Solomon’un idaresinde birleşik Peçenek, Kuman
ve Macar askerleri 80.000 kişilik büyük bir orduya ulaşınca, 1087 yılının ilkbaharında
Makedonya’yı talan ederek, hiçbir mukavemete uğramadan Edirne önlerinde görünmüşlerdir.
Peçenek-Kuman-Kıpçak ve Macar birliklerinden oluşan bu ordu Lüleburgaz civarındaki şehir
ve köyleri tahrip ettikten sonra Skoteinon diye bilinen yere gelerek kamp kurmuşlardır.
Aleksios Komnenos bunlara karşı Nikolaos Maurokatakalon adlı generalin idâresinde bir
ordu göndermiştir. Bu ordu Peçenekler ile yaptığı savaşı kazanarak başkente dönmüştür.
Böylece 1087 yılı ilkbaharında yapılan Peçenek seferi Bizanslıların zaferiyle
neticelenmiştir. Ancak Bizans tedbiri elden bırakmamış ve imparator batı illeri valisi olan
kardeşi Andrian Komnenos’u bir ordunun başında Trakya’ya göndermiştir. Peçenekler,
Makedonya ve Filibe’den uzaklaştırılınca geri çekilip Balkan sıradağlarını aşarak Balkanların
gerisine ve Tuna Nehrine kadar olan topraklara yerleşmişlerdir. Bu durum Bizans idaresi için
büyük bir bölgenin kaybetmesi anlamına gelmiştir. Yine İmparator Aleksios Komnenos haberi
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alınca Peçeneklerin Bizans devleti sınırları içinde yerleşmelerinin onlar için ne kadar büyük bir
tehlike arzedeceğini ve bunun akınlarını sürdüreceklerini gösterdiğini iyi bildiği için
korkmuştur. Bunun için geleneksel yönteme başvurmuş ve altının gücünü gayet iyi bildiğinden
Peçenek boylarından bazılarına hediyeler, altın ve gümüş para göndererek aralarına nifak
sokmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. Peçeneklerin sık sık vuku bulan akınları 1087-1088
yılının sonbaharında ve hatta kış aylarında bile durmamış, ilkbahar geldiğinde ise bütün
belirtiler, geçmiş yıllardaki olayların tekrar edeceğini göstermiştir.
İmparator Aleksios, Peçenekleri hediyelerle ikna edemeyeceğini anlayınca bu
istenmeyen misafirleri, Balkanların ardına geçmeye, mümkünse de Tuna’dan öteye atmaya
karar vererek harekete geçmiştir. 1087 yılının haziran ayında Peçeneklere kesin bir darbe
vurmak üzere Bizans ordusu yollara düşmüştür. İmparator, bizzat kendisi büyük bir ordu ile
önce Edirne’ye geçmiş, oradan da Yambolu/Yanbolu ile Goloé (Yukarı Tunca Vadisinde,
Demir Kapı Geçidi yakınlarında bir şehir) arasında Balkan sıradağlarının güney eteğinde
“Demir Kapı”dan fazla uzakta olmayan Lardea’ya giderek karargâhını kurmuştur.
İmparatorluğun Avrupa’da sahip olduğu bütün askeri kuvvetlerin toplanmasına zaman
kazanmak için burada kırk gün kalmıştır. Aynı esnada, Karadeniz’deki Bizans donanmasına da
Tuna Nehri ağzına doğru hareket ederek, Peçeneklere karşı Silistre’ye gönderilen kara ordusu
ile birlikte hareket etme emrini vermiştir. Bu kuvvetler Peçenekleri arkalarından tehdit ederek,
onların Tuna’yı geçmelerine engel olacaklardı. İmparator da Balkanları geçip Peçeneklerin asıl
kuvvetlerini imha edecekti. Seferin planı dikkatlice düşünülerek bu şekilde yapılmıştır. Yeteri
kadar güçlü olduğunu hissedince de boğazları aşıp Peçeneklere karşı bir harekâta girişmenin
doğru olup olmayacağını komutanlarıyla istişare etmiştir. Ayrıca bir tedbir olarak onları kendi
aralarında bölünmeye zorlamak ve aralarına nifak sokmak için uğraşmıştır. Ancak Peçenekler
birbirlerine o kadar bağlı kalmışlardır ki Bizans’ın düzenlediği tezgâhların hep sonuçsuz
kalmasını sağlamışlardır. Tek bir kişi bile gizlice olsun, imparatorun yanına geçmemiştir.
Aleksios’un bu planı ordusundaki komutanlar tarafından tartışılmış ve imparator
muhaliflere kulak asmayarak planladığı gibi Lardea’yı arkada bırakıp Peçenekler üzerine
yürümek için Balkan Dağlarına doğru harekete geçilmesi emrini vermiştir. Bizanslıların o
sıralar kendilerine karşı bir sefer düzenleyebileceklerini düşünmeyen Peçenekler topraklarında
gayet rahat ama dağınık bir şekilde yaşarlarken, Bizans’ın hem karadan hem de denizden
üzerlerine doğru harekete geçtiğini öğrenince yeri geldiğinde tehditkâr konuşacak yeri
geldiğinde de barış şartlarının neler olduğunu soracak 150 kişilik bir elçilik heyeti göndermeye
karar vermişlerdir. Bu elçiler bizzat imparator ile görüşmek istemişlerse de imparator birkaçı
ile buluşmayı kabul etmiştir. Gelen elçiler görüşmeye başlarda mütevâzi bir boyun eğme ile
başlamışlarsa da daha sonra tehditkâr bir tavırla sona erdirmişlerdir. İmparatora eğer barış
yaparsa, istediği zaman kendisine Avrupa veya Asya’ya yapacağı seferlere katılmak üzere
30.000 atlı göndermeye söz vermişler, şayet bu teklifi kabul etmezse hücuma geçeceklerini de
bildirmişlerdir. Aslında imparator, Peçeneklerin gerçekten barış istediklerini düşünmemiş ve
kararı kurnazlığı sayesinde Tanrı’nın gökyüzünde vereceği işarete bırakmıştır. Elçilere: “Ben
kararı Tanrı’ya bıraktım; bana gerçekle mi yalanla mı geldiniz Tanrı bunu gösterecektir.
Eğer kısa süre içinde gökyüzünde bir değişiklik meydana gelirse, bu bilesiniz ki, sizin
barış önerinizde içten ve samimi olmadığınızı, beni kandırdığız anlamına gelecektir.
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Gerçekleşmezse bütün samimiyetimle size inanacağım.” demiştir. İki saat geçmeden güneş
tutulması olmuş ve Peçenekler hayretler içerisinde kalmışlardır. İmparator, onların muhafız
birliği ile sıkı koruma altında başkente götürmelerini emretmiştir. Bu Peçenekler yolda
kendilerini gözetleyen muhafızların gevşekliklerinden yararlanarak kaçıp boydaşlarıyla
buluşmuşlardır. Bu durumdan kurtulmayı başaranlar imparatorun yanına dönerek olup bitenleri
anlatmışlardır.
İmparator durumu öğrenince Peçeneklerin harekete geçeceklerini düşünerek harekete
geçmiş ve iki günlük bir yürüyüşten sonra Balkanları Demir Kapı’dan geçerek Tuna’ya dökülen
Biçina Nehri boyunca ilerleyerek önce Silistre’nin güneyindeki eski Bulgar şehri Pliskov’a
daha sonra da Silistre’ye yaklaşık 24 km uzaklıkta bulunan bir çayın yanına gelerek, karargâhını
kurmuştur. Peçenekler Bizanslıların bütün hareketlerini dikkatle tâkip ederek, hücum için en
uygun fırsatı beklemişlerdir ve sonunda Bizans’ın hiç beklemediği bir sırada nehrin öteki
yakasından ani bir hücumla imparatorun otağına saldırmışlardır. Bunun üzerine imparator atına
binerek hemen duruma hâkim olmuş, yerlerini değiştirmek gerektiğine inanmış ve askerlerini
düzene sokarak Silistre’ye gitmiştir. İmparator Aleksios, önemli bir mevkide bulunan
Silistre’nin mutlaka alınması gerektiğini anlayarak Silistre’ye karşı harekete geçmiştir. Şehirde
bu sırada Peçeneklerin tanınmış beylerinden Tatou yani Tatuş hâkimiyet sürüyordu. Tatuş,
Aleksios’un üzerlerine geldiğini öğrenince Kuman-Kıpçakların yardımını sağlamak üzere
şehirden ayrılmış ve vedalaşırken de askerlerine kendisi gelinceye kadar şehri iyi korumalarını
emretmiştir. Bizanslılar kısa bir süre sonra şehrin surlarını delerek içeriye girmişlerdir. Şehir
kuşatılmış ve açılan bir gedikten, Aleksios, tüm ordusuyla içeri girmiştir. Ancak içeride olan
iki kaleyi bir türlü ele geçirememiştir. İmparator, Peçeneklerin sürekli hücumları karşısında bir
şey yapamayacağını anlayarak iç kalenin kuşatılmasına son vermiş ve hisardan dışarı çıkarak,
Tuna’nın yanıbaşındaki bir akarsuyun kenarında ordugâhını kurmuştur. Çekilmenin nasıl
yapılacağının görüşmek üzere adamlarını müzakere etmek için çağırmıştır. Ancak müzakerede
geri çekilmenin yanı sıra Peçeneklere tekrar saldırıp-saldırmayacaklarını da tartışmışlardır.
Sonunda bazılarının Tuna boyuna giderek donanma ile hareket etmeyi teklif etmelerine karşılık,
Komutan Maurokatakalon’un Balkan geçitlerindeki Büyük Preslavl’i işgal etme teklifinin
daha doğru olduğuna karar veren Aleksios, orduya Silistre’den güneye doğru hareket etmesi
emrini vermiştir. Aslında Aleksios, geri çekilmeyi kendisine yedirememiş ve tekrar denemeye
karar vermiştir. Ancak Peçenekler, Bizans karagâhında alınan bütün kararlardan haberdar
olmuşlardır. Peçenekler daha Silistre’nin muhasarası kalkınca derhal tüm güçleriyle karşı
saldırıya geçmek üzere hazırlanmışlar ve Bizans ordusu istemeye istemeye bir meydan
muharebesi yapmak mecburiyetinde kalmıştır.
Aleksios Komnenos, Peçeneklerin saldıracaklarını anlayınca hemen gerekli tedbirlerin
alınmasını emretmiştir. Savaş meydanına gelen Peçenekler kendi savaş düzenlerine göre
dizilmişlerdir. Peçenekler, âdetleri üzere savaş meydanına arabaları, kadın ve çocukları ile
beraber gelmişlerdir. Peçenek savaş taktiği icabı arabalar yan yana konularak bir nevi siper
teşkil edilmiş ve arabaların üzeri hayvan derileri ile örtülerek sağlam bir hale getirilmiştir.
Çevrede pusular kurmuşlar; uzaktan ok atarak, bölük bölük, imparatora doğru ilerlemişlerdir.
Peçenekler defaatle Bizans hücumlarını geri püskürtmüşlerdir. Çatışma başlamış ve gün
doğumundan, gece çökünceye kadar sürmüştür; her iki taftan da ölen çok olmuştur. Nihayet
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Peçenekler Bizanslıların bütün hücumlarını püskürttükten sonra kendileri karşı hücuma
geçmişler ve Bizans ordusunu kaçmaya mecbur etmişlerdir. Kaçanları takip etmişlerse de ancak
karanlığın çökmesi Bizans’ı daha fazla tâkip edilmekten kurtarmıştır. Dağınık ordunun sağ
kalan askerleri ve komutanları Balkanlara doğru giden yola girerek zor bela oralardaki kalelerde
saklanabilmişlerdir. Bizans İmparatoru Aleksi Komnenos’un kızı Anna, Alexıad adlı eserinde
Bizanslıların 36.000 Peçenek askerinin geldiğini görünce kaçmaya başladıklarını
söylemektedir. Yardıma gelen birliğin kesinlikle Kumanlar olmadığını biliyoruz zira onlar
ancak savaş kesin olarak bittikten sonra gelmişlerdir. Herhalde bu gelenler pusuda bekleyen
Peçenek birliği olmalıdır.
İmparator Aleksios da kaçan ordu ile gece boyunca yol alarak, sağ sâlim Goloé’ye
gitmiş ancak burada çok kalmayarak Berroé (Eski Zagra)’ye geçmiştir. Bu galibiyet 1087
yılının baharında yaşanmıştır. Başkenttekiler seferin hazin sonucunu öğrendiklerinde, halk
arasında şu alaycı deyişin yayılmasını önleyememişlerdir: “Silistre’den Goloé’ya giden yolda,
iyi yer (durak), Komnenos!”.
Peçenekler, savaşın hemen bitiminde yardıma gelen Kumanlar ile elde ettikleri ganimeti
paylaşmak istemeyince onların saldırılarına muhatap olmuşlardır. İki taraf arasında korkunç bir
çarpışma yaşanmış ve Peçenekler tam bir yenilgiye uğramışlardır. Çok az bir kısmı Ozolimné
(Uzolime)’ye güçlükle kaçarak kurtulabilmiştir; Kuman-Kıpçaklar onları arkalarından tâkip
etmişler ve kımıldamalarına bile fırsat vermemişlerdir. Ancak Kumanlar yiyecek sıkıntısının
başgöstermesi üzerine, gerekli malzemeyi sağlamak ve yeniden Peçenekler üzerine gelmek
üzere yurtlarına dönmüşlerdir.
Peçenekler, kısa bir süre sonra tekrar Bizans’ı tâkibe başlamışlardır. Balkan Dağlarını
Demir Kapı geçidinden geçerek Balkanların batısındaki şehirleri yağmalamışlardır. İmparator
Aleksios bu süre boyunca, kaldığı Berroé’de birliklerini toplamış, Peçeneklere kurtulma parası
ödeyerek satın aldığı savaş esirleri ile adamlarının hepsini silâhlandırmıştır. Bu sırada,
Kudüs’ten dönen Flander Kontu burada ona yardımcı asker olarak 500 atlı savaşçı
göndereceğine söz vermiştir. Berroe’de uzun süre kalmanın kendisi için bir tehlike
oluşturacağını düşünmüş ve 1088 yılının baharında Edirne’ye dönmüştür. Peçenekler ise Goloé
ile Yambolu/Yanbolu arasındaki vâdiden geçerek, Markella denen yerin yakınlarında
ordugâhlarını kurmuşlardır. Bu sırada Kuman-Kıpçaklarla yaşananları öğrenen imparator
durumdan istifa etmek istemiştir. Kuman-Kıpçaklar ise kısa bir süre sonra tekrar Ozolimne’ye
geri dönmüşler, Peçenekleri orada bulamayarak Tuna boyuna doğru ilerlemişler ve Peçenekleri
tâkip etmek istemişlerdir. Ama bu takip, Kuman-Kıpçakların Balkanları aşarak, güneye
inmelerine, Bizans vilayetlerine geçmelerine özellikle de başkente giden yolları öğrenmelerine
sebep olacaktı ki bu durum Bizans için ikinci büyük tehlike demekti. İmparator onlara karşı
Peçeneklerden yaralanmayı düşünmüş ve bu amaçla elçisine Altın Yaldızlı Ferman vererek,
göndermiştir. Peçenekler barışa razı olmuşlar, gönderilen hediyeleri almışlar ve ellerindeki
esirleri iade edeceklerine söz vermişlerdir. Bu sırada silâhlara bürünmüş olarak gelen
Kumanlar, Peçenekleri eski yerlerinde bulamamışlardır. Onların Balkan sıradağlarındaki
boğazları aşıp güneye doğru gittiklerini ve Markella’ya vardıklarını ve burada imparatorla bir
barış andlaşması yapmış olduklarını öğrenince, Aleksios’tan, Peçeneklere saldırmak üzere
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kendilerinin geçitlerden geçmelerine izin vermesini istemişlerdir. Ancak Peçenekler’le henüz
barış andlaşması yapmış olan imparator kibarca: “Şu sıralar yardıma ihtiyacım yok;
hediyeleriniz alınız ve ülkenize geri dönünüz” diyerek, bunu reddetmiştir. Ancak elçileri
onurlandırıp ağırlamış ve onlara birçok hediyeler verdikten sonra, barış içerisinde uğurlamıştır.
Onlarda bu defa tatmin edici buldukları hediyelerle geri dönmüşlerdir.
Peçenekler, Kuman-Kıpçak tehlikesinden kurtulunca andlaşmayı bozmuşlar ve tıpkı
eskisi gibi Bizans ülkesine ve komşu şehirlere akınlar yapmaya başlamışlardır. Bu sırada galiba
Pavlikanlarda Peçeneklere yardım etmişlerdir zira çok kısa bir süre sonra Filibe Peçeneklerin
eline geçmiştir. Bu haber imparatoru son derece rahatsız etmiştir zira böylesine güçlü ve
kalabalık bir kuvvetle mücadele edecek ne orduya ne de paraya sahipti. Bunun üzerine düşmanı
yenmesi için vur-kaç baskınlarından ve pusulardan yararlanmayı düşünerek bunu uygulamaya
koymuştur. Elindeki imkânlara göre, onlarla uzaktan savaşmış, kaleleri ele geçirmelerini
önlemek için vur-kaç saldırıları, pusular düzenlemiş ama Kypsella (İpsala)’ya kadar gelmelerini
engelleyememiştir. Bu da başkenti çok tedirgin etmiştir. Beklediği paralı askerlerin henüz
gelmemesi, Peçeneklerin yer değiştirmekte ne kadar çabuk olduğunu bilmesi ve onların
şimdiden, İstanbul’a doğru olabildiğince hızlı ilerlediklerini görmesi imparatora, çok tehlikeli
bir durumda olduğunu hissettirmiştir. Böylesine kalabalık bir kuvvete direnebilecek yeterli
güçlere sahip olmaması barış yapılmasını istemesine sebep olmuştur. Peçenek elçileri
görüşmeye gelmişler ve barış andlaşmasının yürürlüğe girmesinden hemen önce, Neantzés
adındaki bir Peçenek kendi grubundan ayrılarak imparatorun tarafına geçmiştir.
Peçenekler 1087-1088 yılında yapılan bu anlaşmaya da çok sadık kalmamışlar ve
anlaşma uzun süreli olmamıştır. 1088 yılında kışı geçirmek üzere İpsala’dan ayrılıp
Taurokòmos (Ergene Nehrine yakın)’u işgal etmişler ve bütün kışı hisarlara akınlar
düzenleyerek geçirmişlerdir.
Bahar geldiğinde Peçenekler Hayrabolu’ya gelmişlerdir. Bu geliş oradaki yerli ahali
arasında hoşnutsuzluk yaratmış ve şikayetlere sebep olmuştur. O sırada Babaeski’de bulunan
imparator, artık Peçeneklerin yaptıklarının cezasız kalamaması gerektiğine karar vermiş ve
başkente geri döner dönmez Peçeneklere karşı mücadele etmek üzere yeni bir ordu teşkil
etmeye çalışmıştır. 1088-1089 yılını bu isteği gerçekleştirmekle geçirmiştir. Ordusunu iki alaya
bölmüştür. Birinci birlik tümü seçkin savaşçılardan oluşurken; ikinci birlik, Arkhontopoulos
(savaşta ölen askerlerin henüz sakalı çıkmakta olan oğullarından oluşturulmuş ve bey oğulları
adı ile anılmışlardır) denilen ve askeri yiğitlik için, şeref ve cesaret duymaları açısından bu
şekilde adlandırılan, özel bir seçme birlik oluşturmuştur. Özel olarak Peçenekler’le savaşmak
için hazırlanan, savaş taktikleri konusunda en deneyimli kişi, bizzat imparator tarafından
eğitilen ve klasik eğitim alan bu alay 2000 askerden oluşmuştur.
1088 yılının ilkbaharında Peçenekler Lüleburgaz’a kadar gelince Bizans bu birliği
onlara karşı göndermiştir. Bunlar doğrudan Peçenek karargâhına saldırmışlardır ancak, daha
önceden tepenin eteğinde pusuya yatmış olan Peçenekler, üzerlerine saldırmışlardır. Burada iki
taraf arasında, Bizans açısından talihsizlikle sonuçlanan büyük bir vuruşma yaşanmıştır. Bey
oğullarından üç yüz genç, liyakatlerinin ilk sınavında, keskin gözlü Peçeneklerin hedef
şaşmayan oklarının altında gerçekleşen çarpışmada canlarını vermişlerdir. Peçenekler,
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düşmanlarına karşı kazandıkları bu zaferden sonra, Hayrabolu’nun içinden geçip, heryeri talan
ederek Malkara’ya yönelmişlerdir. Bunun üzerine Aleksios tekrar bir meydan savaşı yapacak
güce sahip olmadığı için eskisi gibi Peçeneklere karşı onların kendilerine erzak aramak üzere
çıkacaklarını tahmin ederek bu durumdan istifade etmek üzere Tatikios’u görevlendirmiştir.
Tatikios emri başarı ile yerine getirmiş ve bunun sonucunda Peçeneklerden 300 kişiyi öldürüp
çok sayıda da esir almıştır.
Norman Beyi Kont Robert vermiş olduğu sözü yerine getirmiş ve beş yüz seçme
süvarisi, Peçenekler’le savaşmak üzere Aleksios’un yardımına gelmiştir. Bu sırada Bizans,
Peçeneklere karşı sadece gördükleri yerlerde yani kalelerde saldırmış ve bu saldırılarda birkaç
defa da başarılı olmuştur. Ancak doğuda ortaya çıkan Türk beyi Çaka tehlikesi, Bizans’ı zor
durumda bırakmıştır. Çaka, İstanbul’a vurulacak en şiddetli darbenin denizden olabileceğini
çok iyi biliyordu. O, imparatorun Rumelinde karşı karşıya bulunduğu birçok sıkıntıyı ve
Peçenekler’le sürdürülen savaşları öğrendiğinde kendisi için en uygun zamanın olduğunu
düşünmüş ve bir donanma kurarak Foça, Kilizman, Mİtilli ve Sakız adalarını ele geçirmiştir.
Ayrıca İstanbul’da bulunduğu günlerde kendisinin de iyi tanıma imkânı bulduğu Peçenekler’le
ilişki kurmuştur. Bu gözü pek Türk beyini durdurmak için güvenilir kuvvetler ve kati tedbirler
gerekmiştir. Aleksios, bu yüzden bir müddet sonra tekrar Avrupa’ya geri çağrılacak olan
Flanderli şövalyeleri tekrar Anadolu’ya göndermiştir.
Bu arada Peçenekler de Bizans’ın İzmir Türk Beyi Çaka ile olan mücadelesinden
istifade ederek Trakya’da yeniden harekete geçmişlerdir. İmparator 1088 yılının sonbaharında
Çaka’ya karşı tedbirler almaya başladığı sırada Peçeneklerin yeniden Keşan üzerine
yöneldiklerini, Polybotos’da konakladıklarını ve müstahkem bir karargâh kurduklarını
öğrenmiştir. İmparator Peçenek belasınının mutlaka halletmesi gerektiğine kesin karar vermiş
ve bu işi de bizzat kendisi üzerine almıştır. 1090 yılının yazı o’nun için oldukça zorlu geçmiştir.
Peçenekleri çok iyi tanıdığından hazırlık yapmanın bir fayda vermeyeceğini düşünerek
İstanbul’dan ayrılıp Keşan’a gelmiştir. Bizans’ın tarafına geçen Neantzés de onunla birlikte
hareket etmiştir; ayrca imparatora içten bağlı, pek çok savaşta yer almış Kantzous (Kançu) ile
Katranés (Katran) adında iki Peçenek beyi de onun yanında yer almışlardır. Bizans ordusu
Peçenek öncü birliğine rastlamış ve onlarla çarpışmaya girmiştir. Ancak savaşta Bizans
askerlerinden çoğu ya ölmüş ya da Peçeneklerce esir edilmiştir. Ama bu yine de Aleksios’u
Keşan’a az bir askerlede olsa gitmekten vazgeçirtememiştir
Bu yenilgiden sonra Maniakés Erleri Lâtinler imparatora yardıma gelmişlerdir. Bu
gelişle kendine güveni gelen imparator, hemen ertesi gün, savaş düzenine girerek Peçenekler’le
savaşmaya karar vermiştir. Ancak iki ordugâh arasındaki mesafe çok az olduğundan,
askerlerine silâh başına geçmeleri emrini borazan çaldırarak vermeye cesaret edememiştir.
Onun asıl arzusu bir baskın saldırısı yapmak olduğundan sarayın Şahincibaşısı Konstantinos’u
çağırtarak, ona akşam olunca bir davul alıp bütün gece güm güm vurarak ordugâhta dolaşmasını
ve “Yarın sabah gün doğar doğmaz, başka hiçbir işaret verilmeden, Peçenekler’le savaşa
girilmesine imparator karar vermiştir, hazırlanın” diye duyurmasını emretmiştir. Aleksios,
Peçeneklerin daha fazla ilerlemelerine engel olmak için onlar üzerine bu orduyu sevketmiştir.
Ne var ki, daha iki ordu karşı karşıya gelmeden önce, her birlik kendi karargâhında dinlenirken

315

taraf değiştirmiş olan Neantzés, boydaşlarına haber göndererek, imparatorun durumundan
haberdar etmiştir. Bunu gören ücretli askerlerden Peçenekce bilen, melez (annne-babasından
biri Türk olan) bir asker, herşeyi imparatora anlatmıştır. İmparator her ikisini de yüzleştirince
Neantzés, bu suçlamanın kanıtlanmasını istemiş ve yalan olduğunu söyleyerek bu kişiyi hemen
oracıkta kılıcını çekerek öldürmüştür. Aslında Neantzés’e inanmayan İmparator, yanında
getirdiği ona bağlı savaşçılarından çekindiği için hemen cezalandırmak istememiştir. Ancak
Neantzés kısa bir süre sonra boydaşlarının tarafına geçerek onlara imparatorun birlikleri
hakkında çeşitli bilgiler vermiştir.
Peçenekler, bu arada Polybotos’dan hareket ederek, Hadés denilen yere gelerek
konaklamışlar, savaş düzenini almışlar ve Neantzés’in bütün dediklerini yaparak, imparatora
karşı çetin bir çatışmaya girip, ordusunu tam bir bozguna uğratmışlardır. İmparator tüm
askerlerinin kaçtıklarını görünce Keşan yakınlarından akan çaya gelmiştir. İmparator, tekrar
Keşan’a gitmiş, oradan yeterince gerek kaçak asker, gerek eli silâh tutan yerli gerekse
arabalarını sürmekte olan köylülerden yardım alarak geri dönmüştür. Ancak her iki tarafta karşı
karşıya gelince savaşa karar verememişler ve yerlerinde beklemeyi tercih etmişlerdir. Sonunda
her iki tarafta akşama kadar öylece durmuşlar ve gece olunca, Peçenekler topraklarına dönmek
üzere çekilip gitmişlerdir.
İmparator Peçeneklerin merada otlayan sayısız atlarını ele geçirince, Peçenekler
harekete geçerek şehri tazyik etmişlerdir. Günün ilk ışıkları belirdiğinde Peçenekler ile Bizans
ordusu karşı karşıya gelmiş ve sonunda kazanan taraf Bizans olmuştur. O gün Bizans ordusu
Peçenekleri püskütmüş olarak ordugâhına dönmüştür. Bu başarı askerlerin moralini yükseltmiş
olsa da Bizans’ın durumunu değiştirmemiştir. Aleksios Komnenos, üç gün boyunca Keşan’da
dinlendikten sonra, bu yol üzerinde önemli bir askerî mevki olan ve İstanbul’a yaklaşık 75 km
uzaklıkta bulunan Çorlu’ya gelerek durmuştur. Çorlu’nun doğu tarafında ordusunun tümünü
içine almaya yetecek büyüklükte bir yerin etrafını siperlerle kazdırmış ve sağlam bir konaklama
yeri hazırlatmıştır. Yine imparatorluk otağını ve tüm ağırlıklarını da buraya yerleştirmiştir.
Böyle yapmakla kendisine sağlam bir dayanak hazırlamış ve Peçeneklerin daha ileriye
gitmelerinin yolunu kesmeyi düşünmüştür. Peçenekler Bizans’ı tâkip ederek Çorlu’ya doğru
ilerlemişler; şehrin yakınından geçen çayı aşarak Kuru Kireç denilen, çay (Çorlu çayı) ile şehir
arasındaki yerde kamplarını kurmuşlardır. Böylece iki ordu tekrar savaşmak için yerlerini
almışlar ve bu sefer de kazanan taraf İmparatorun uyguladığı plan sayesinde Bizans olmuştur.
Ancak, bu ferdi başarı, imparatoru memnun etmediği gibi, olayların genel gidişatı üzerinde de
herhangi bir etkiye yol açmamıştır.
Kış geldiği için imparator, küçük bir muhafız birliğini bölgede bırakarak ordusuyla
başkente dönmüştür. Bu birliğin komutanlarına, her şehre bölgeyi savunacak kadar sayıda asker
yerleştirmelerini; gelecek baharda Peçenekler üzerine yapacağı sefere katkı olması için tüm
bölgelerden yaya asker, araba ve bunlara koşulan hayvanları toplamalarını gerekirsede bunlara
el koymalarını emretmiştir.
1090-1091 yılının kışında bir Peçenek birliği başbuğlarının yönetiminde Ergene boyunu
geçerek, Şubat ortalarına doğru Büyükçekmece-Küçükçekmece arasındaki Khoirobakkhoi
(Çatalca?)’ye yaklaşmışlardır. Daha ayağının tozuyla başkente yeni girmiş olan Aleksios bu
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haberi alır almaz 500 kadar acemi asker toplamış ve 14 Şubat 1091 sabahı gün doğar doğmaz
topladığı bu askerlerle başkenti terk ederek Peçeneklere karşı harekete geçmiştir. İmparator
Aleksios süratle Khoirobakkhoi/Çatalca’ya gelmiş; hisara girer girmez şehrin kapılarının
kapatılmasını ve anahtarlarının kendisine verilmesini emretmiştir. Gün doğduğunda,
Peçenekler gelerek Çatalca kalesine bitişik tepede konaklamışlardır. Rumların bakışları altında
o sırada, içlerinden aşağı yukarı 6000 kişi etrafı yağmalamak üzere çevreye dağılmıştır.
Diğerleri ise Çatalca’da kalmıştır. İmparator surların üzerindeki, mazgallara çıkarak ortalığı
gözetlemiş ve Peçeneklerin saldırmaktan ziyade yiyip içmek, dinlenmek için dağıldıklarını
farketmiştir. Askerleri ile istişarede bulunduktan sonra silâhlarını alarak, Büyük Çekmece’ye
bakan kapıdan dışarıya çıkarak, Peçeneklerin ortasına atılmış, karşısına ilk çıkan Peçenek’i
öldürmüş ve askerleri de onu takip etmişlerdir. Bu çarpışmalar sırasında pek çok Peçenek
öldürülmüş ve İmparator her zamanki zekâsını kullanarak askerlerine öldürülen Peçeneklerin
giysilerini giydirerek yeni bir planı uygulamaya koymuştur. Bu plana göre yağma akınından
dönen Peçenekler hiç şüphelenmeden ırkdaşları sandıkları Bizans askerlerine önlem almadan
doğru yönelecekler ve böylece kılıçtan geçirileceklerdi ki öyle de olmuştur.
İmparator 17 Şubat Pazartesi günü yeniden, sabah olur olmaz, Çatalca hisarından
ayrılarak, en önde gidenlere, Peçeneklerin sancaklarını (tuğ) taşıtmıştır. Arkadan giden esir
Peçeneklerin her birini, yöre halkından insanların boyunlarına ip taktırtarak, davar gibi
çektirmiştir. Yine kesik kelleleri başka askerlerinin taşıdığı mızrakların ucuna geçirtmiştir. Bu
şekilde ordusuna ilerlemeleri emrini vermiştir. Ancak bu yürüyüş, imparatora yardım etmek
üzere başkentten yola çıkan birliğin onları ilk başlarda Peçenek olarak sanmasına sebep
olmuştur. Ancak keşifçiler bu ordunun Aleksios’un yendiği Peçenekleri başkente götürdüğü
ordu olduğunu haber vermişlerdir. İmparator bilerek askerlerinden üzerlerindeki Peçenek
kıyafetlerini çıkartmamalarını emretmiştir. Bu oyunu oynamasının sebebi komutanlarının
Peçeneklerle karşılaştıklarını sandıklarında nasıl bir tutum izleyeceklerini ve yüzlerinin alacağı
şekli merak etmesidir.
Bizanslılar için büyük bir zafer olsa da bu mağlubiyet Peçenekler için bir şey ifade
etmediği gibi birkaç bin kişinin kaybı Peçenek boyunu zayıflatmamış, bilakis içlerindeki hemen
intikam alınması duygusunu harekete geçirerek alışılan zamandan daha erken bir zamanda
kışlık kamplarında toplanmalarına yol açmıştır. Aradan iki hafta geçmemişti ki İstanbul
civarındaki şehir ve köyleri yağma ve tahrip etmeye yeniden başlamışlardır. Öyle ki batıda,
birçok yeri, küçük hisarları zaptetmişler ve İstanbul’a çok yakın büyük kasabaları da ele
geçirmişlerdir.
Tarihler 1091’i gösterdiğinde Bizans gerçektende çok kötü bir durumda idi. Bir taraftan
batıda Peçenekler, diğer taraftan da Anadolu’daki Türk Beyi Çakan ile uğraşmak zorunda
kalmıştır. İmparator Aleksios Komnenos, bir yandan yakında vuku bulması kaçınılmaz olan bu
felaketi savuşturmak, kendini, başkentini ve nihayetinde imparatorluğunu kurtarmak için
mümkün olduğunca acele ederek en hızlı şekilde her yandan, ücretli asker getirtmek için elinden
geleni yapmış; diğer yandan da Kumanlara ve Doğu Avrupa’daki ülkelere yardım ricası ile
mektuplar göndermiştir. Şüphe yoktur ki, İmparator Aleksios gibi akıllı ve tecrübeli biri,
İmparatorluğun topraklarına yeni bir göçebe kalabalığı çağırarak atmış olduğu bu adımın bütün

317

tehlikeli sonuçlarını açıkça anlamamış olsun. Bu sırada bahar gelmiş ve düşmanları onu her iki
yandan tehlikeye düşürdüğü için, hem deniz yoluyla gelebilecek düşmanlarına direnebilmek
hem de anakaradakilere karşı rahatça savaş yürütebilmek üzere, deniz kıyısına geçmenin daha
doğru olacağına karar vermiştir. Bu gaye ile General Niképhoros Melissénos’u Trakya ve
Makedonya’daki Peçenek hücumlarından etkilenen yerlere göndermiş ve Enez’i olabildiğince
çabuk almasını buyurmuştur. Ayrıca bölgedeki Bulgar ve Ulahlar ile diğer yerli halktan
bulabildiği kadar ücretli asker toplayarak bir ordu oluşturmasını da emretmiştir. Bu arada
kalelerdeki garnizonlara dokunmamalarını zira buraların Peçenek saldırılarına karşı ülkeyi
savunacak yerler olduklarını söylemiştir. Flandre Kontu’nun gönderdiği 500 şövalyeyi İzmit’te
bırakarak buradan gelecek saldırıları önelemekle görevlendirmiştir. İmparatorun kendisi ise,
İstanbul’dan ayrılmış ve çok kısa süre sonra Enez’e varmıştır. Orada, bir kayığa binerek Meriç’i
boydan boya gezmiş, iki kıyıyı incelemiş ve sonunda askerlerinin konaklayacakları yeri
Domuzlu olarak tespit ettikten sonra geri dönmüştür. Domuzlu küçük bir köyün yakınındaydı;
İmparator, Enez’e geçmek üzere ayrılmıştır.
Domuzlu’da siper arkasında mevzilenmiş birlikler, inanılmaz sayıda Peçenek
güçlerinin gelmekte olduklarını öğrenince, bunu, hemen o sırada hâlâ Enez’de olan imparatora
bildirmişlerdir. Bunun üzerine o, harekete geçerek gidip ırmağın yukarı ağzında bulunan
ordusuna katılmıştır. Dört gün sonra, kuzeybatıdan uzaktan, aşağı yukarı 40. 000 kişilik bir
Kuman ordusu gelmiştir. Kuman-Kıpçak ordusunun başında bulunan Tugorkan ve Bonyak’la
anlaşmıştır.
Peçenekler ile Kuman-Kıpçaklar bulundukları yerlerde durmuşlar ancak Kumanlar,
vur-kaç saldırılarıyla Peçenek ordusunu hırpalamışlardır. General Melissénos ise, daha önce
imparatordan yazılı olarak aldığı talimata uygun olarak her yandan devşirdiği birlikleri bir araya
getirmiş ve yakın çevreden topladığı piyade askeri zorla el konulan öküzlü kağnı arabalarına
koymuştur. Ayrıca kendileri için gerekli tüm eşyaları da bu kağnılara yükledikten sonra, tez
elden, imparatora göndermiştir. Bu sırada Kuman-Kıpçaklar, imparatorun tüm ordusuyla
ırmağı geçmeden önce batısında bırakmış olduğu, siper hendeğiyle çevrili alanı hemen işgal
etmişler ve kamplarını orada kurmuşlardır. Başlangıçta imparatorun komutasındaki öncü
birliklerin Peçenekler üzerine yaptıkları saldırıyı Peçenekleri tam bir bozguna uğratan
imparator göğüslemiştir. Çarpışmanın sonunda ise her iki ordu kendi ordugâhlarına
dönmüşlerdir. İmparator bu önlemleri alırken Mauropotamos (Rumcada: Kara Dere) denilen
derenin kıyısında konaklamış bulunan Peçenekler bir taraftan, Kuman-Kıpçakları kendi
yanlarına çekmek için gizlice uğraşmışlar; diğer taraftan da imparatora barış yapmak üzere
elçiler göndermekten geri durmamışlardır. İmparator ise, bunların hâince niyetlerini sezdiği için
Roma’dan geleceğini umduğu ücretli askerler gelinceye kadar onlara oyalayıcı cevaplar
vermiştir. Peçenekler, Kuman-Kıpçakları ikna etmek için çok uğraşmışlar ama bunu
başaramamışlar ve tam aksine imparatora giderek: “Ne zamana kadar meydan savaşını
erteleyeceğiz? Bilesin ki artık daha fazla beklemeyeceğiz; yarın sabah gün doğunca, ya kurdun
ya da kuzunun etini yiyeceğiz”demişlerdir. Bu sözler Aleksios’a Kuman-Kıpçakların ne kadar
kararlı olduğunu gösterse de onların Peçenekleri yenebileceklerine tam olarak inanamamıştır.
Ama yine de onları kırmak istememiş ve komutanları ile askerlerine ertesi gün Peçeneklere
saldırı için hazırlanmalarını emretmiştir. Bütün önlemlere rağmen yine de hem Peçeneklere
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hem de Kuman-Kıpçaklara sayılarının çokluğu yüzünden güvenmemiştir. Bu sırada yerli
halktan 5000 kadar Rumlar gibi Ortodoks Hristiyan olan Ulahlar, imparatorun tarafına
geçmişlerdir. Dindar bir kişiliğe sahip Aleksios, Tanrı’ya zaferi kendisine tattırması için
askerleri ile beraber dûa etmiş ve kaderini ona teslim etmiştir.
Lebounion (Lebonium, Lebunium) denilen yerin eteğinde, imparator, ordusunu
bölümlere ayırmıştır. Kuman-Kıpçaklar, imparatorun saflarını dizmekte olduğunu görür
görmez, silâha sarılmışlar ve kendi usûllerine göre savaş düzenine geçmişlerdir. KumanKıpçakların solunda, Bizans ordusunun Türk asıllı komutanı, Ouzas/Oğuz bulunurken, batı
tarafta ise Keltlerle, Humbertopoulos mevzilenmişlerdi. Her taraftan Peçeneklere saldıran
Bizans kuvvetleri sonunda Peçenek saflarını tümüyle yarmış ve iki ordu göğüs göğüse
çarpışmaya girişmiştir. Görülmemiş bir kıyımla Peçenekler kılıçtan geçirilmiştir. Bu kıyam
öylesine korkunç olmuştur ki, Anna Komnena’ya göre “sanki Tanrı bu halkı terk etmiştir”;
Aleksios savaş meydanında Peçeneklere karşı üstün bir başarı göstermiştir. Akşam olduğunda
zaferi göğüsleyen taraf Bizans ve Kumanlar olmuştur. Aleksios, ordusuna toplanarak kampa
geri dönmeleri emrini vermiştir. Oldukça fazla Peçenek esir alınmıştır. Esir alınan Peçenekler
zincire vurularak boyunlarından ipler veya kayışlarla bağlanmışlardır. Bu sefer Bizans
Peçeneklerin boyunlarına ip geçirmeyi başarmıştır.
Böylece Nisan ayının 29. günü ve haftanın üçüncü günü olan Salı (29 Nisan 1091 Salı)
günü sadece kalabalık bir asker grubu değil aynı zamanda kadın ve çocuklarıyla birlikte bir
millet tümüyle yok edilmiştir. Savaşın sonunda elde geçen bütün esirler kılıçtan geçirilerek
öldürülmüşlerdir. Yardıma gelen Kuman-Kıpçaklar, tüm ganimetleriyle, Tuna’ya doğru yola
çıkmışlardır. Bu savaş, Peçenek tarihi için bir dönüm noktasıdır. Bu mağlubiyetle Peçenekler
bir daha güçlü bir boy olarak varlıklarını devam ettirememişlerdir. Bizans kaynakları da buna
paralel olarak Peçenekler hakkında detaylı bilgiler vermemişler, verdikleri bilgilerde de
genellikle kendi hâkimiyetleri altındaki Peçenekleri anlatmışlarıdır. Daha geç dönem
kaynaklarında kendilerine yer bulan Peçenekler ise Aleksios Komnenos döneminde Balkanları
darmadağan eden Peçenekler değil; zamanında boydaşları ile birlikte hareket etmeyip Uzların
yanında kalan Peçenekler’dir.
Lebonium savaşından sonra sağ kalanların bir kısmı kaçarak Tuna boyuna ve
Macaristan’a gitmişlerdir. Bizans’ın eline esir düşenler ise ya öldürülmüşler ya da
Makedonya’ya yerleştirilmişlerdir. Özellikle de Moglena Şehri yakınlarına kalabalık bir
Peçenek grubu yerleşerek burayı kendilerine yurt edinmişlerdir. Böylece bu Peçeneklere toprak
verilerek, kendilerine çiftçilik yapmaları emredilmiş; buna karşılıkta onlardan askerî atlı kıtalar
teşkil edilmiştir. Bundan sonra Peçenekleri, Bizans ordusunda ücretli asker olarak görüyoruz ki
Anna’da yenilgiden sonra ücretli asker olarak Bizans ordusunda görev alan Peçenekler
hakkında birkaç yerde bilgi vermiştir.
Bizans kaynaklarında Peçeneklerin Tuna’yı geçerek, Bizans topraklarına saldırdıkları
en son tarih olarak 1122 yılı verilmiştir. Niketas Khoniates ile Ioann Kinnamos’un
eserlerinde, Peçeneklerin 1122 yılında Tuna’yı geçerek Bizans’a saldırdıklarından
bahsedilmektedir. Peçeneklerin bu kadar güçlenmelerinin ardında yatan sebep 1121 yılında
kendi istekleri ile Rusya’yı terk eden Peçeneklerin, büyük bir ihtimalle Tuna boylarına gelerek
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buradaki Peçenekler’le birleşmeleridir. Böylece Bizans topraklarına karşı büyük bir saldırı
düzenlemişler ve İmparator Ioannes’in hükümdarlığının beşinci yılında Peçenekler Tuna’yı
geçerek Trakya arazisini çekirge sürülerinden daha insafsız bir şekilde yağmalayıp tahrip
etmişlerdir. İmparator Bizans kuvvetlerini toplayarak, bunları Peçeneklerin kalabalık oluşları
ve kendilerine olan öz güvenleri dolayısı ile en mükemmel silâhlarla donatmıştır. Ayrıca
imparator Ioannes, Aleksisos Komnenos zamanında Trakya’nın Peçenekler tarafından işgal
edilip Makedonya’nın büyük bir kısmını tahrip ettiklerinde bunlara karşı girişmiş olduğu
savaşta görev almıştır ki bu da Peçeneklere karşı bir savaş tecrübesinin olduğunu
göstermektedir.
İmparator başlangıçta elçiler göndererek hepsi de kendi başlarına bağlı muhtelif
boylardan oluşan Peçenek ordusunu veya hiç olmazsa bir kısmını savaştan vazgeçirerek
kendisiyle anlaşmalarını denemiştir. Sadece Peçeneklerin nüfûzlu adamlarından birkaçını kendi
tarafına çekmeyi başarmıştır. Bu durumdan yararlanan imparator ordusunun, karargâhının
bulunduğu Berroe (Eski Zagra) Şehrinden harekete geçirecek gün ağarırken Peçeneklere
taarruz etmiştir. Çok çetin bir meydan savaşı yapılmıştır. Savaşın sonunda Tanrı mucizesini
göstermiş ve Bizans büyük bir galibiyet yaşamıştır. Peçeneklerin birçoğu öldürülürken,
kalanları esir alınmıştır. Bu esirlerin bir kısmı Hakanlığın batısındaki birkaç köye iskân
ettirilmişler bir kısmı da ücretli asker olarak orduya alınmışlardır. Ancak çoğunluğu köle olarak
satılmışlardır. Peçenekler üzerine kazandığı bu şanlı zaferden sonra İmparator Ioannes bu
hadisenin şükran duyguları ile hatıralarda yaşatılması için yaşandığı günü Peçenek Bayramı
olarak kutlanmasını emretmiştir.
XII. asrın başlarında (aşağı-yukarı 1108-1109) Suriye’ye yakın Bizans topraklarındaki
Anadolu şehirlerinde Peçeneklerin garnizon hizmetini gördüklerini Ermeni vakanüvist Urfalı
Mateos’un kaydından anlıyoruz. Burada yaşayan Peçenekler ile Bizans tarafından çeşitli
yerlere yerleştirilen Peçeneklerin zaman içerisinde bir kısmının Hristiyanlığı kabul ettiklerini;
bir kısmının ise kuzey Suriye’nin Türkler tarafından alınmasından sonra Türklerin idâresine
girdiklerini ve İslâmiyeti kabul ettiklerini görüyoruz. Bunların bakiyeleri Halep ve Maraş
civarında XI. asrın sonlarına kadar yaşamışlardır.
Aşağı Tuna ve Balkan coğrafyasındaki varlıklarını ve bağımsızlıklarını yukarıda
bahsettiğimiz 1122’deki ikinci mağlubiyetten sonra kaybetmişler ve bakiyeleri Bulgarlar ile
Kuan-Kıpçaklar arasında eriyip gitmişlerdir. Bu tarihten itibaren Balkan coğrafyasındaki
varlıkları özellikle Macaristan topraklarındaki yerleşim yerlerinin adlarında görülmektedir.
Karadeniz’in kuzeyindeki varlıkları da Rus Yıllıklarının bu boya ait verdikleri 1169
yılına ait bilgi ile sona ermektedir. Hakanlıklarının yok oluşundan sonra Peçeneklerin büyük
bir kısmı önce Uzların; 1055’den sonra da Kuman-Kıpçakların tebaası olmuşlar ve etnik yönden
bu Türk boyları arasında erimişlerdir. Bundan sonra kaynaklar Peçeneklerden ayrı bir zümre
olarak bahsetmemişlerdir.
Böylece Rus kaynakları 1169, Bizans kaynakları da 1197 yılına kadar Peçeneklerden
devamlı olmasa da bir şekilde haber vermişlerdir. Ancak bu tarihten sonra bu boya dair tek
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bilgimiz Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Macaristan, Moldovya, Ukrayna ve Anadolu’da
isimlerinin muhafaza edildikleri yer adlarıdır.

11.2. Peçeneklerde Kültürel Hayat
Peçenekler, İtil Nehrini geçip batıya doğru, Tın Nehrinden Özi’nin batısına kadar
uzanan topraklara geldiklerinde sekiz boydular. Bunlar İrtim (Erdem, ertem), Tzou (Çur),
Gyla (Yula) Koulpeï (Külbey?), Kharaboï (Karabay, Karaboy ?) Talmat, Khopon (Kopan
?), Tzopon (Çoban, Çopan)’dur.
Karadeniz’in kuzeyine gelişlerinden 90 yıl sonra, Peçenek boylarının aynı adları
muhafaza ettikleri, ancak her bir boyun bir takma ad aldığı görülmektedir. Şöyle ki, Ertim
(Erdem) : Yavdıertim; Çer: Kuvancıçur (Küverciçur, Kuarçiçur); Yula: Kabuksınyula,
Kulbay: “Surukulbay” (Surukülbey, Külbey), Talmat” (Telmaç): Borotalmat; Kaban:
Yazıkaban; Çoban: Bulaçoban. Ancak Karabay boyunun adına bir takma isim konmamış,
eskisi gibi kalmıştır. Bu boyların anlamları ise şu şekildedir:
Yavdıertim: Yavdi, Çağatayca “yagdu: parlayan” demektir; ertim ise “liyakat, cesaret,
yararlılık”manasına gelmektedir. Boyun adı ise “Atları parlayan ertim boyu”;
Kuerçiçur: Küerçi: mavi (güvercinde olduğu gibi), çur “bir unvan”; boyun adı ise:
Atlarının rengi mavi olan Çur boyu.
Kabuksınyula: Kabuksın: Ağaç kabuğu renginde, gülâ: bir unvan, boyun adı: Atlarının
rengi ağaç kabuğu renginde olan Yula boyu.
Surukülbey: Suru-boz: kır, alaca; Boyun adı: Atlarının rengi boz, kır veya alaca olan
Külbey boyu.
Karabay: Kara: Kara rengi, Boyun adı: Atlarının rengi kara olan Bay boyu.
Borotalmat: Boro: boz rengi bir at tamlat: telmaç: tercüman, Boyun adı: Atlarının rengi
boz olan telmaç/tercüman boyu
Bulaçoban: Bula: ala-bula, cağat, alaca-bulaca, Boyun adı: Atlarının rengi alaca-bulaca
olan çoban boyu.
Yazıkapan: Yazının anlamı tespit edememiştir.
Peçeneklerde nüfus iki gruba ayrılmıştır: idâreci Kangar tabakası ve halk. Peçeneklerin
insan sevgisini vurgulayan Al-Bekrî (ölümü 1094) gibi İslâm yazarlarına göre Peçeneklerde
kölelik yoktu: Savaş esirlerine evlerine dönme veya Peçenek konfederasyonunun tüm haklara
sahip bir mensubu olma seçeneği sunuluyordu. Konstantinos Porphyrogennitos’a göre: “Bu
Peçenekler hür yani özgür kimseler olduklarından karşılıksız hiçbir hizmet görmezler”di.
Peçenek nüfusu 1048 yılında, -Joannes Scylitzes’e göre- Peçenek ülkesinin on bir sağ kanat
kazalarının yaklaşık nüfusunun 800 bin civarı olduğu tahmin edilmektedir, böylece her bir
kazanın 72727 kişi olduğu neticesi çıkarılabilir.
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Peçenek memleketinde idarî bölünme- tıpkı diğer bozkır hakanlıklarında olduğu gibibelli bir toprak 10 bin askerden oluşan tümen hâlindeydi; böylece her bir kazadaki 72727 kişi
göz önünde bulundurulursa yedi kişiden biri askere alınmıştır. Her yedi kişiden birinin asker
olduğu nüfus hesaba katılırsa IX-X. yüzyılda yerli nüfus ve şehirler dâhil toplam nüfus 2.8 ila
3 milyon olarak hesaplanabilir.
Peçenek Türkçesi hakkında dilcilerin elinde gerekli yazılı malzemenin olmaması bu
konuda teferruatlı bir çalışma yapmaları imkânını ortadan kaldırmaktadır. Peçeneklere ait boy,
şahıs ve kale isimlerinin açıklanması konusunda çalışan araştırmacıların hemen hepsi Peçenek
Türkçesinin Kıpçak Türkçesinin bir kolu olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bu görüşte Kaşgarlı
Mahmut’un Dîvân-ü Lugati’t Türk adlı eserinde Peçeneklerin Bizans’a en yakın Türk boyu ve
Kumsn-Kıpçaklarla komşu olduklarını söylemesinin büyük etkisi vardır.
Bizans kaynaklarından Anna Komnena’da Peçeneklerle Kuman-Kıpçakların aynı dili
konuştuklarını kaydetmiştir. Németh’de Peçenek ve Kuman-Kıpçakların dili makalesinde, bu
benzerlikler üzerinde durmuş ancak kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Günümüze ulaşan birkaç
Peçenek kelimesinden hareket ederek, Peçenek Türkçesi ile Kıpçak Türkçesinin bazı
özelliklerinin ortak olduğunu ortaya koyabilmiştir. Bu özelliklerden en önemlisi ve dikkat
çekicisi -g->-v-ve y->c- değişmesidir.
Peçeneklerin kendilerine ait bir alfabeleri olup-olmadığını tam olarak bilmesek de
arkeolojik buluntulardan çıkan malzemelere göre, Runik yazısını kullanmışlardır. Eldeki
metinlerde kullanılan harfler, tam bir alfabe oluşturmamızı engelleseler de harfler şekil
bakımından net bir şekilde runik yazısını ortaya koymaktadırlar.
Peçenekler de diğer Türk boyları gibi gerek Türkistan’da (İli havzasında) bulundukları
dönemlerde gerekse İtil-Yayık arasındaki topraklara geldikleri sırada “atlı göçebe bozkır
kültürüne” sahip olarak hayatlarını daima at üzerinde; kışın kışlaklarda yazın da yaylaklarda
geçirmişlerdir.
Peçeneklerin ne tür kıyafetler giydiklerini bilmesek de giyime düşkün olduklarını, temiz
giyindiklerini ve genelde ipek ile altını tercih ettiklerini görüyoruz.
Bizans imparatoru Konstantinos’a göre Peçenekler arasında “gerek örfleri gerekse
âdetleri sağlam bir şekilde yerleşmiştir”. Buradan Peçeneklerin sağlam bir örfe sahip
olduklarını anlıyoruz.
Peçenekler diğer bütün Türk boyları gibi ilk başlarda Gök-Tanrı dinine mensup idiler.
Daha sonra Hristiyanlığı ve Müslümanlığı kabul edenler gittikçe çoğalmıştır. Rusya,
Macaristan ve Balkan coğrafyasında yerleşenlerin büyük bir kısmı Hristiyanlığı kabul
ederlerken, Bizans tarafından Anadolu’ya yerleştirilenler ile Selçuklu ve Anadolu Selçuklu
Hakanlığı sırasında Anadolu’ya gelenlerde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
Peçenekler ticaretlerini ve dolayısı ile ekonomilerini âileler üzerinden yürütmüşlerdir.
Her âilenin sahip olduğu hayvan sayısı onun ekonomik durumunu belirlemiştir. Âileden boya
doğru genişledikçe boyun sahip olduğu hayvan sayısı onun hem servetini belirlemiş hem de
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boylar arasındaki değerini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple de en küçük birim olan âilenin genel
geliri ve geçimi “çobancılığa” dayandırılmıştır. Çok hayvan besleyebilmek büyük bir hedef
olarak belirmiş ve bunun içinde zengin ve geniş mer’alara sahip olmak gerekmiştir. İyi mer’alar
eğer başkalarının elinde ise onları savaş yolu ile ele geçirmek zorunda kalınmıştır ki gerek Uz
gerekse Macarlarla olan mücadelelerinin arkasındaki gerçek sebepte işte budur.
Hayvan sürülerini oluşturan hayvanların başta at olmak üzere koyun, keçi, öküz, sığır
ve deve olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde özellikle at’ın hem sütünden hem etinden
faydanıldığı için istisnai bir yeri vardır. Kısrak sütünden yapılan ve bir nevi içki tarzında olan
“kımız” ile bu önem kendini daha da hissettirmiştir.
Koyun ise gerek eti gerekse yünü ile bozkır hayatının en önemli ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olmuştur. Çadır’ın dış kaplamasında ve iç döşemesinde kullanılan
keçeler ile halılar hep koyun ile tiftik yününden yapılmıştır. Göç ederken eşyalar ya develere
veya öküz koşulan arabalara yüklenmiştir. Sürüler için diğer tehlike “baranta” dır. Bir boyun
hayvanlarının başka bir boy tarafından alınıp götürülmesine denir. Bu tür alınıp götürülmeler
sadece uzak bir düşman tarafından yapılmaz; bazen aynı boya mensûp çeşitli boylar da
birbirlerinin sürülerini alıp götürmüşlerdir.
Peçenekler bir âilenin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması için en az 4-50
koyun, 10 inek, 1 boğa, 8 kısrak ve 1 aygır sahibi olması gerektiğine inanmışlardır.
Peçeneklerin iki ticaret yolu üzerinde bulunmaları çeşitli milletlerle ticarî İlişkiler
kurmalarını sağlamıştır. Karadeniz Ceneviz, Venedik ve Müslüman tüccarların alış-veriş
yaptıklar bir merkez hâline gelmiş ve bilhassa Karadeniz ve Azak Denizi sahillerinden çıkarılan
tuz kuzey ve orta Avrupalı tüccarlar ile Müslüman tüccarları buraya çekmiştir. Diğer taraftan
kuzey komşuları olan muhtelif Slav-Rus kavimleri ise bu ticarette bizim de katkımız olsun
diyerek hububat ile katılmışlardır. Peçenekler onlardan özellikle zıraat öğrenerek kendileri için
önem arzeden “darı”yı almışlardır. Ayrıca bu iki komşunun ticaretinde kıymetli kürkler, bal,
deri ile kölelerde oldukça fazla yer tutmuştur.
Peçeneklerde diğer bütün Türk boyları gibi bir boy teşkilâtına sahip olmuşlardır. Bu
teşkilâtın nasıl oluştuğunu Konstantinos’un eserinden öğreniyoruz. De Administrando’ya göre
Peçenkler sekiz boya ve her boyda küçük kırk parçaya ayrılmıştır. Sekiz boyun başında
“büyük”, kırk küçük parçanın başında ise “küçük” başbuğlar bulunarak yönetmişler
Boy teşkilâtının esas çekirdeğini kan akrabalığı oluşturmaktadır. Diğer Türk boylarında
olduğu gibi Peçeneklerde de teşkilât âile, urug, boy, bodun ve il’den oluşmuştur. Her boyun
başında bir başbuğ bulunmuş ve bu başbuğ boyu derleyip-toparlamak gibi aslî bir vazife ile
görevlendirilmiştir.
Peçeneklerin hayat tarzları askerî özellik taşıdığından her Peçenek kendisini tam bir
asker gibi yetiştirmiş ve bu özellik Peçenek boy teşkilâtına da yansımıştır.
Geniş bir coğrafyada dağınık bir hâlde yaşayan Peçeneklerin kendilerine ait
kanunlarında boy teşkilâtlarını nasıl belirlediklerini De İmperio’nun ifadelerinden görüyoruz.
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Buna göre başbuğlar hayatlarının sonuna kadar o mevkide kalırlar ama öldüklerinde o makama
oğulları değil de ya kardeşlerinden ya da kardeşlerinin çocuklarından, torunlarından biri
getirilirdi. Böylece bu makam boyun sadece bir kısmında kalmaz âilenin diğer fertleri de bu
makama getirilerek yönetim boyu idâre eden âile arasında ortaklaşa paylaştırılırdı. Bu arada
boyun dışından yabancı bir kimse başbuğluk yapamazdı.
Peçenekler hızla hareket eden atlıların savaş taktiklerinde bozkırın efendisiydiler.
Bihassa arabalarıyla tesis ettikleri istihkâmlardan yaptıkları savaşlarla meşhur olmuşlardı.
Peçenekler daima atcı-okçu bir millete mensûp olduklarını kaynaklara yansıtmışlardır.
Hayatları boyunca asker olarak yaşayan Peçeneklerde at ve silah önemli bir yer tutmuştur.
Karpat havzasında yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde hem silâhlar bulunmuş hem de
doğulu kıyafetlerle birlikte gömülmüş Peçenek cesetleri ortaya çıkarılmıştır.
Peçenek ordusunun tamamı, ana silahları kemik kaplı çift büklümlü yay ile paralelkenar
şeklindeki yassı ok ve kılıç olan hafif zırhlı birliklerden oluşmuştur. Savaşta vücudu korumak
için deriden yapılmış göğüs zırhı takmışlardır. Ayrıca yakın dövüş için topuz, küçük balta ve
pala, Peçeneklerin vazgeçemedikleri silahlar arasındadırlar.
Peçenek askerlerinin her biri bir bozkır savaşçısı edasındadır. Bunların sahip oldukları
en temel araç-gereç ve silahlardan oluşan askeri malzemeleri hem onların inanışlarını hemde
zanaatkârlıklarını yansıtmıştır. Peçeneklerin geleneksel metal kalıntıları arasında koşum takımı
parçaları, üzengiler, kopçalar, kamalar, çıra takımları, ok uçları, savaş baltaları ve kılıçlar en
önde gidenleridir.
İlim dünyasında tartışmalı da olsa Peçeneklere ait oldukları genel kabul gören
Nagyszentmiklos hazinesinin en önemli parçası bir vazo’dur. Bunun üzerinde başında miğfer,
üzerinde zırh ve elinde mızrak ile tasvir edilen bir savaşçı görülmektedir. Bunlar Peçenek
atlısının en önemli silahlarıdır.
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Uygulamalar
1)
1087-1088 yılında Bizans ile Peçenekler arasında yapılan bir antlaşmayla sona
eren hadiseler hakkında bilgi veriniz.
2)

Peçenekler Bizans ve Rus kaynaklarında en son hangi tarihte yer almışlardır?

3)

Peçeneklerin kültürünü ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek bilgi veriniz.

4)
Peçeneklerin orduları ve silahları hakkında bilgi vererek bunların sanata nasıl
yansıtıldıklarından bahsediniz.
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Uygulama Soruları

1.

Lebonion Meydan Muharebesi Peçenek tarihi açısından ne anlama gelmektedir?

2.

Peçenekler hakkında en çok bilgi veren Bizans kaynağı hangisidir?

3.

Peçenekler kaç boydan oluşmuşladır açıklayınız

4.
hangisidir?

Atlarının renklerinin boz, kır veya alaca olduğu anlamını taşıyan Peçenek boyu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümümüze Bizans İmparatorluğunun son derece kötü olduğu bir dönemde tahta çıkan
ve İmparatorluğu tekrar güçlü bir hale getiren Aleksios Kommenos’dan bahsederek başladık.
Aleksios’un hem Anadolu hem de Balkanlardan gelen Türk hücumlarına karşı Anadolu’da Türk
beylikleriyle kurduğu ilişkileri ve Peçeneklerle olan mücadelesini anlattık. Malazgirt
zaferinden sonra Anadolu’da İznik, İzmir gibi pek çok Bizans şehrini ele geçiren Selçuklu
Türkleri Süleyman Şah önderliğinde Bizans’ın iç işlerine karışmışlar, Süleyman Şah’ın
ölümünden sonra ise Selçuklu emirleri arasında çıkan anlaşmazlıklardan faydalanan Bizans
kaybettiği yerlerin bir kısmını geri almaya çalışmıştır. Peçenekler İmparator Aleksios
karşısında galip gelmişler ve sonrasında uzun süre Filibe civarında hiçbir karşılık görmeden
rahatça hareket etmişlerdir ancak sonrasında Aleksios aslen bir Türk olan Tatikios
komutasındaki kuvvetlerini Peçenekler üzerine göndermiştir. 1086 yılında karşı karşıya gelen
iki ordu arasındaki savaş, iki gün boyunca saldırmadan birbirlerini beklemeleri üzerine
gerçekleşmemiş ve nihayetinde üçüncü gün Peçenekler ülkelerine dönmüşler ve böylece bu
seferin sonucunda Filibe ve çevresi Peçenek akınlarından kurtulmuştur. Bizans 1087 yılında
Peçenekler üzerine yaptığı bir seferde başarılı olmuşsa da Peçenekler Balkanların gerisine Tuna
Nehrine kadar olan topraklara yerleşmişler ve Bizans’a akınlar yapmaya devam etmişlerdir.
Bunun üzerine İmparator Aleksios Peçenekleri Tuna’nın ötesine atabilmek için 1087 yılında
harekete geçmiştir. Bu sırada Peçenekler tarafından kendisine gönderilen elçilik heyetiyle de
bir sonuç elde edemeyince ordusu bir meydan muhaberesi yapmış ve bu savaşta Peçeneklerin
Bizans’ı ağır bir yenilgiye uğratmalarına engel olamamıştır. Devam eden süreçte artık bölgede
yeni bir tehlike yani Kuman-Kıpçaklar ortaya çıkmışlar ve bu yeni tehlike karşısında Bizans
ile Peçenekler ittifak yapmak zorunda kalmışlardır. Kuman-Kıpçak tehlikesinin bertaraf
edilmesinden sonra Peçenekler Bizans ile yaptıkları ittifakı bozarak yine akınlar yapmaya
başlamışlar ve bu akınlara karşı koyabilecek gücü olmayan Bizans yeni bir antlaşma yapmıştır.
Ancak Peçenekler yapılan bu atlaşmaya da pek sadık kalmayarak 1088 yılında Taurokomos’u
işgal etmişlerdir. Bu durum karşısında Peçeneklerle savaşmaktan başka bir yolu kalmadığını
anlayan Bizans İmparatoru onlarla savaşmak üzere özel olarak oluşturulan bir orduyla onların
üzerine giderek savaşmış ancak yine büyük bir hezimete uğramaktan kaçamamıştır. Sonrasında
Bizans’ın İzmir Türk Beyi Çaka ile girdiği mücadeleyi fırsat bilen Peçenekler Trakya’ya doğru
yeniden harekete geçmişlerdir. Bunun üzerine harekete geçen Bizans ordusu Peçeneklerle
savaşmış ve bu savaşların bazısında Peçeneklerin başarı göstermelerine rağmen neticede Bizans
zafere ulaşan taraf olmuştur. Pek çok Peçenek öldürülerek kesik başları başkente getirilmiştir.
Ancak bu mağlubiyet dahi Peçenekleri durdurmaya yetmemiş İstanbul yolu üzerindek şehir ve
köyleri yağmalayarak İstanbul’a yakın pek çok kasabayı ele geçirmişlerdir.
Bizans’ın Peçeneklere asıl darbeyi vurduğu savaş 1091 yılında Kuman-Kıpçaklar,
Keltler, Ulahlar gibi birçok milletin de içinde bulunduğu ordusuyla yapılmış, bu savaşla bir
millet tümüyle yok edilmiş ve Peçenekler bir daha güçlü bir boy olarak varlıklarını devam
ettirememişlerdir.
Bölümümüze Lebonium savaşında büyük bir mağlubiyete uğrayarak tarih sahnesinden
silinen ve çok az bir kısmı sağ kalan Peçeneklerin Makedonya’ya yerleştirildiklerini,
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kendilerine toprak verilerek çifçilik yaptırıldığını ve asker olarak orduda kullanıldıklarından
bahsederek devam ettik. Ayrıca Peçeneklerin Bizans topraklarına yaptıkları son saldırının 1122
yılında gerçekleştiğini ve Tuna’yı geçen Peçeneklerin Trakya’daki toprakları yağmaladıklarını
gördük. İmparator Joannes, Peçenekler ile savaşarak onları ağır bir yenilgiye uğratarak çok
sayıda Peçeneği esir almış ve bu hadisenin yaşandığı gün Bizans’ın tarihinde “Peçenek
Bayramı” olarak kutlanmıştır.
On ikinci asrın başlangıcında Bizans topraklarındaki Anadolu şehirlerinde Peçeneklerin
garnizon hizmetleri gördüklerini Ermeni Vakanüvist Urfalı Mateos’un eserinden öğreniyoruz.
Bu bölgedeki Peçeneklerin bir kısmı Hristiyanlığı seçmiş bir kısmı ise kuzey Suriye’nin Türkler
tarafından alınmasından sonra Türklerin idaresine girerek İslâmiyeti seçmişlerdir. 1022 yılında
aldıkları mağlubiyetten sonra Peçenekler Aşağı Tuna ve Balkanlardaki varlıklarını kaybederek
Bulgarlar ile Kuman-Kıpçaklar arasında erimişlerdir.
Bölümüzün sonunda Peçeneklerin İtil Nehrini geçip batıya doğru Tın Nehrinden
Özi’nin batısına kadar geldiklerinde sekiz boy olduklarını anlattıktan sonra bu boyların
anlamlarını aktararak Peçeneklerde kültürel hayat konusuna giriş yaptık. Peçeneklerde
toplumsal yapı, nüfus ve dil konuları üzerinde durduktan sonra Kaşgarlı Mahmut’un
Peçeneklerle ilgili verdiğ bilgileri anlattık. Kaşgarlı Peçeneklerin Bizans’a en yakın Türk boyu
olduklarını ve Kuman-Kıpçaklarla komşu oldukları bilgisini vermektedir. Bu bilginin de
etkisiyle bu konu üzerinde çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğu Peçenek Türkçesinin
Kıpçak Türkçesinin bir kolu olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Peçeneklerin kendilerine ait bir
alfabeleri olup olmadığı tam olarak bilinmiyor olsa da buluntulardan çıkan malzemeler runik
yazısını kullandıklarını göstermektedir.
Diğer Türk boyları gibi Peçeneklerin de atlı-göçebe bozkır kültürüne ve sağlam bir örfe
sahip olduklarını, giyime son derece önem verdiklerini anlıyoruz. Peçenekler de diğer bütün
Türk boyları gibi başlarda Gök-tanrı dinine inanmışlar daha sonra aralarında Hristiyanlık ve
Müslümanlığı seçenlerin sayısı artmıştır. Hayvancılık ve çobanlığa dayalı geçimleri nedeniyle
geniş ve iyi meralara ihtiyaç duymuşlar, gerektiğinde savaş yoluyla da olsa bu alanlara sahip
olmaya çalışmışlardır. Peçeneklerin iki ticaret yolu üzerinde bulunmaları çeşitli milletlerle
ticari İlişkiler kurmalarını sağlamıştır. Karadenizde Cenevizli, Venedikli ve Müslüman
tüccarlarla alış veriş yaparak ticaret alanında da ilerlemişlerdir. Peçenekler de diğer Türk
boyları gibi bir boy teşkilatına sahiplerdi ve bu teşkilat yapısı Konstantinos’un eserinde
anlatılmıştır. Savaşlarda daima atçı-okçu bir sistem uygulayan Peçeneklerde at ve silah hep
önemli bir yer tutmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
1087 yılı başlarında tahtını kaybeden hangi hükümdar Bizans’a karşı
Peçenek ve Kumanlar ile birlikte harekete geçmiştir?
a)
Rus Knezi Vladimir
b)
Macar Kralı Solomon
c)
Türk-Bulgar Hükümdarı Asen
d)
Pavlikanların Lideri Travl
e)
Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah
2)
Bizans İmparatoru Aleksios, önemli bir mevkide bulunan Silistre’nin
mutlaka alınması gerektiğini anlayarak Silistre’ye karşı harekete geçtiğinde burada
aşağıdaki Peçenek beylerinden kim hâkimiyet sürüyordu?
a)
Tatou (Tatuş)
b)
Çelgü
c)
Turak
d)
Kegen
e)
Kataleym
3)
Bizans’ın 1087 yılında Silistre Muhasarası sırasında Peçeneklere yardım
etmek üzere savaşın bitiminin hemen akabinde gelen Türk boyu hangisidir?
a)
Uzlar
b)
Selçuklular
c)
Kaepeyiçler
d)
Kuman-Kıpçaklar
e)
Çiteviçler
4)
Bizans halkı arasında “Silistre’den Goloé’ya giden yolda, iyi yer (durak),
Komnenos!” alaycı sözünün çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Bizans İmparatorunun Silistre’de Peçenekler karşısında aldığı ağır mağlubiyet
b)
Bizans imparatorunun Pavlikanlar karşısında yenilmesi
c)
Bizans İmparatorunun Normanlar karşısında yenilmesi
d)
Bizans İmparatorunun Kuman-Kıpçaklar tarafından yenilmesi
e)
Bizans İmparatorunun Uzlar karşısında yenilmesi
5)
Bizans İmparatoru Aleksios Komenenos kimlerden Altın Yaldızlı Ferman
göndererek Peçeneklere karşı kendisine yardım etmelerini istemiştir?
a)
Ruslar
b)
Kuman-Kıpçaklar
c)
Latinler
d)
Selçuklular
e)
Araplar
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6)
Peçeneklerin XII. asrın başlarında (aşağı-yukarı 1108-1109) Suriye’ye
yakın Bizans topraklarındaki Anadolu şehirlerinde garnizon hizmetini gördüklerini
hangi tarihçinin eserinden öğreniyoruz?
a)
Urfalı Mateos
b)
Kalakantlı Moses
c)
Anna Komnena
d)
Psellos
e)
Ata Melik Cüveyni
7)
Bizans Peçeneklerle savaşa hazırlanırken Bizans’a karşı denizlerde ortaya
çıkan Türk denizcisi kimdir?
a)
Piri Reis
b)
Sinan Reis
c)
Çaka Bey
d)
Oruç Reis
e)
Turgut Reis
8)
Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos’un savaşta ölen askerlerin henüz
sakalı çıkmakta olan oğullarından oluşturduğu ve bey oğulları adı ile anılan birlik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Arkhontopoulos
b)
Armeniac Thema
c)
Anatolic Thema
d)
Opsician Thema
e)
Trakya Theması
9)
1087 yılında Peçeneklere yenilen, kızının kaleme aldığı eserde kalabalık
Peçenek ordusu karşısında kaçtığı söylenen Bizans imparatoru hangisidir?
a)
Theodosios
b)
Aleksios Komnenos
c)
Basileios
d)
Nikephoros
e)
Justinianos
10)
Lebunium Meydan Muharebesi Peçenek tarihi açısından ne anlama
gelmektedir?
a)
Peçenek milli birliği kurulmuştur
b)
Peçenekler Balkanları terk etmek zorunda kalmışlardır
c)
Peçenekler İstanbul’u muhasara etmişlerdir
d)
Peçenekler Macaristan’a çekilmişlerdir
e)
Peçenek milleti tamamen yok edilmiştir

Cevaplar: 1)b 2)a 3)d 4)a 5)b 6)a 7)c 8)a 9)b 10)e
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12. UZ (OĞUZ-GUZ) VE KUMAN-KIPÇAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12. Uz (Oğuz-Guz) ve Kuman-Kıpçaklar
12.1. Uzlar (Guz-Oğuzlar)
12.1.1. Uz- Hazar ve Peçenek İlişkileri
12.1.2. Uz-Rus İlişkileri
12.1.3. Uz-Bizans İlişkileri
12.2. Kumanlar- Kıpçaklar
12.2.1. Kuman-Kıpçakların Türkistan Sahasındaki Tarihleri
12.2.2. Kuman-Kıpçakların Hazarlar ve Peçenekler ile İlişkileri
12.2.3. Kuman-Kıpçak-Rus İlişkileri
12.2.4. Kuman-Kıpçak-Bizans İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Uzların Balkanlara gelişleri hakkında bilgi veriniz

2)

Kuman adı ne anlama gelmektedir?

3)

Türkistan sahasındaki Kıpçaklar hakkında neler söyleyebiliriz?

4)

Kuman-Kıpçak- Bizans İlişkileri ile ilgili bilgi veriniz

5)

Kumanlar neden Bizans’a yardım etmişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uz (Guz-Oğuzlar)

Uzlar (Guz-Oğuzlar)
hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olmak ve Uzların
Hazar, Peçenek, Rus ve
Bizans ile olan ilişkilerini
öğrenmek

Uzlar ile ilgili kitap
okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçakların
Hazarlar ve Peçenekler ile
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçak-Rus
İlişkileri

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçak -Bizans
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Uz



Bizans



Kuman-Kıpçak



Rus
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Giriş
On ikinci haftada Peçeneklerden sonra kısa bir süre Doğu Avrupa bozkırlarında gözüken
Uzlar ile Doğu Avrupa’nın uzun süre sahipleri olan Kuman-Kıpçakların Türkistan sahasındaki
tarihleri ele alınarak, Peçenek, Uz, Hazar, Rus ve Bizans ile olan mücadeleleri anlatılacaktır.
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12.1. Uzlar (Guz-Oğuzlar)
12.1.1. Uz- Hazar ve Peçenek İlişkileri
Peçeneklerin doğu komşuları olarak; Rus kaynaklarında торк, Торки (Tork, Torki);
Bizans kaynaklarında “Uz” diye gösterilen Oğuz veya Guzlar, isimlerinden de anlaşılacağı
üzere Oğuz boylarının batı kısmını teşkil eden grubudurlar. Batı Kök-Türk Hakanlığına bağlı
boylar arasında yer alan Oğuzlar, bu Hakanlığın 657’de yıkılmasından sonra Yedisu’da
teşekkül eden ve en güçlü Türk Hakanlığı konumuna yükselen Türgişlere bir süre bağlı olarak
yaşamışlardır. Hazarların Kafkaslar’da yaptıklarını Türgişlerde Türkistan’da Araplara karşı
yaparak onları durdurmayı başarmışlardır. Bu sırada Oğuzlar, bağımsız hareket ederek, Talas
ve Çu havalisinde Peçenekler’le karşılaşmışlardır. Bu topraklarda kendilerine rahat bir hayat
sürerlerken, 766’larda Kara İrtiş’ten gelerek Yedisu, Talas ve Çu’yu ele geçiren Karlukların,
Türgişlerin yerini almaları ile bundan sonra bu rahat hayatı aramışlardır. Bu sırada SırDerya’nın kuzeyinde Kangar-Peçenek boyu bulunuyordu ki, onlarla Karluklar arasında
özellikle de İrtiş Nehri sahillerinde batı kolunu Kuman-Kıpçakların teşkil ettiği Kimekler yer
alıyorlar, Kıpçakların batısında ise Oğuzlar oturuyorlardı. Karluk ve Kimek karşılaşması
onların baskılarına maruz kalmalarına ve önlerindeki Peçenek kitlelerini iterek Yayık Nehri
kıyılarına kadar gelmelerine sebep olmuştur. Bu iterek gelme Uz-Peçenek münâsebetlerinde
her iki boyun birbirlerine karşı gayet hasmane bir politika izlemelerine neden olmuştur.
A.N.Kurat, bunun sebebini bir zamanlar aynı topraklarda birlikte yaşayan bu iki boydan
Peçeneklerin daha sonra Uzlardan ayrılmalarına; tek başlarına yollarına devam etmelerine ve
bunun da Uzları gücendirdiğine bağlamakta ve daha Türkistan’da iken ebedi bir düşmanlığın
meydana geldiğini söylemektedir. Peçenekler, Uzlar ile yaptıkları bu mücadeleden,
hayvanlarının büyük bir kısmını ve otlaklarını kaybederek çıkmışlardır. Nitekim Uzlar
Peçenekleri İtil’in ötesindeki yurtlarından 860-870’lerde atarak, bölgeyi ele geçirmişler ve daha
sonra da batıya doğru ilerlemişlerdir.
IX. yüzyılın sonlarına doğru ise batıya doğru yapılan büyük göçleri tetikleyen ve
hızlandıran hiç şüphesiz 893’de Türkistan coğrafyasında meydan gelen olaylardır. Bunlardan
en önemlisi bilindiği üzere Amu-Derya ile Sır-Derya Nehirleri arasında kurulan Samanî
hanedanın ikinci hükümdarı Emir İsmail ibn Ahmet (892-907)’in Buhara’dan “Türk (Oğuz)”
komşularına karşı başlattığı seferidir. Emir, aslında bu seferi onları gerçekten Müslüman
yapmak için başlatmışsa da seferin sonucunda elde ettikleri buna biraz gölge düşürmüştür. Zira
Ahmet’in karşısına çıkan Oğuz veya Uzlar, mağlup olmaktan kurtulamamışlar ve sayısız at,
koyun, deve, hazine, 10.000 esir ve kağanlarının hanımını esir düşmekten kurtaramamışlardır.
Yenilmiş ve talan edilmiş olan Uzlar aynı yıl (893) Hazarlar’la anlaşma yaptıktan sonra
kuzeyden Peçeneklere saldırmışlardır. Bu hücumlar ertesi yıl yani 894 yılında da devam
etmiştir. X. asırın ortalarında yani 950’li yıllarda artık Yayık ve İtil boylarında Uzların
hâkimiyeti söz konusu olmuştur.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkistan coğrafyasından itibaren Uzlar, Peçeneklere
karşı düşmanca bir siyaset tâkip etmişlerdir. Bunu çok iyi bilen Hazarlar da durumdan istifade
etmek istemişlerdir. Nitekim De Administrando İmperio’da da, Peçeneklere karşı bir HazarUz birlikteliğinden bahsedilmektedir. Hazarlar Uzlar’la böyle bir ittifak yapmakla iki çıkar
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sağlayacaklarını düşünmüşlerdir. Birincisi, Peçenek tehlikesinden kurtulacaklar, ikincisi
Peçeneklerin boşalttıkları topraklara Uzları yerleştirerek sınırlarını güvence altına alacaklardır.
Uzlara Peçeneklerin boşalttıkları yerlere yerleştirilme düşüncesi cazip gelmiş ve belki de siyasî
hâkimiyetleri altında yaşadıkları Hazarlara bu yüzden yardım etmişlerdir. 830 civarında
gerçekleşen bu birliktelik istenileni şimdilik vermiş ve Peçenekler daha batıya çekilmek
zorunda kalmışlardır. Ancak Peçenekler yine de göç yolları boyunca Hazar topraklarında
savaşmayı sürdürmüşlerdir.
Bu yıllarda İmparator Konstantinos’un eserinden, Uz ülkesinin Peçeneklerden yaklaşık
beş günlük bir mesafede bulunduğunu öğreniyoruz. Yine o, Hazarların Uzlar’la anlaşarak
indirdikleri darbenin akabinde Peçeneklerin Kuzey Karadeniz’i ele geçirdiklerini
belirtmektedir. Yine Uzlar’la müttefik olan Hazarların belli bir süre Peçeneklerin saldırısını
durdursalarda neticede her iki boyun Peçenek darbelerine dayanamadıklarını, Peçeneklerin
Uzların elinden sıyrıldıklarını, Hazar barikatını aşmayı başardıklarını ve Karadeniz civarlarına
geldiklerini söylemektedir. Bizans kaynaklarından Cedrenus’a göre de bu sırada Peçenek
yurdu Panonya (Batı Macaristan)’dan Özi Nehrine kadar uzanıyor ve Peçenekler, Uzlar ile sık
sık savaşıyorlardı. Muhtemelen bu savaşlar neticesinde Peçenekler, Özi’nin sağ tarafını
boşaltmak zorunda kalmışlardır. Zira Uzlar doğudan gelen Kumanların baskıları ile
Tınboylarını elden çıkarmışlardır. Fakat X. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu mücadelede
yorulan ve yıpranan tarafın Hazarlar olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu yorgunluk ve yıpranma
zayıflığa dönüşmüş ve uzun süredir sahibi oldukları İtil’i 969 yılından itibaren sürekli
büyümeye başlayan Kiev Knezliğine kaptırmak zorunda kalmışlardır.
Peçenekler, önceleri bölgeye hem Rusların gelip yerleşmelerinden hem de Uz ve Hazar
hücumlarından rahatsız olsalar da çok büyük bir sıkıntı yaşamamışlardır. Ancak bir süre sonra
özellikle Uzların rahatsızlıkları kendisini iyice hissettirmeye başlayınca mecburen daha batıya
göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Uzlar, Peçenekleri sadece arkalarından tâkip ederek
kovalamakla yetinmek niyetinde olmadıklarını onları Tuna boylarına kadar tâkip etmeleri ile
göstermişlerdir. Uzlar varlıklarını bu topraklarda derinden hissettirmek ve göstermek amacıyla
bizzat Peçenek yurdunun içinden geçerek Balkanlara kadar ilerlemişlerdir. Bu aslında
Peçeneklerin İtil boyundan çıkarılmaları anlamına geliyordu. Maalesef bu çıkarılmanın tarihini
kat’i olarak tesbit edemiyorsak da aşağı-yukarı 860 ile 890 tarihleri arasında olduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca bu mecburi gidişte özellikle Hazar Hakanlığında IX. yüzyıl başlarında
meydana gelen iç savaşın etkili olduğunu da belirtmeliyiz. İsyanlar Hakanlığın gücünü oldukça
yavaşlatmış ve bu durum Uzların Hazarlar aleyhine dönmelerine sebep olmuştur. Neticede iç
karışıklıklar sonucunda ülke Uzların ve Peçeneklerin istilâsına maruz kalmıştır.
Bilindiği üzere Peçeneklerde sosyal düzen sekiz boya, sekiz boyda kırk oymağa
ayrılmıştır. Uzlar, Peçeneklere baskı yaparak İtil boyundan uzaklaştırdıkları zaman
Peçeneklerden bazı boylar İmparator Konstantinos’a göre, Peçeneklerin bir kısmı kendi
istekleriyle Yayık boylarında Uzlar’la birlikte kalmışlardır. Kaynakların ışığı altında Uzların
önce Peçenekleri İtil ötesindeki yurtlarından kovduklarını ve daha sonra bu bölgeyi işgal ederek
(860-870’ler) batıya geçtiklerini söyleyebiliriz. Bu arada bazı Peçenek boyları Uzlar arasında
kalmayı tercih etmişlerdir. Nitekim Konstantinos’dan 30 yıl önce yani 920 yıllarında
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Müslümanlığı kabul etmiş İtil Bulgarlarına hem Müslümanlığı öğretmek hem de Hazarlara
karşı kaleler inşa etmek üzere maddi yardımda bulunmak üzere Abbasi Halifesi tarafından
gönderilen elçilik heyetinde bulunan İbn Fadlan, seyahatnamesinde Uzlarla ilgili geniş bilgiler
verirken, özellikle 922 yılında geri dönerken Yayık Nehri yakınlarında bulunan Uzlara bağlı
Peçeneklere rastlamış ve onların fakir bir hayat sürdüklerini kaydetmiştir. Kanaatimizce burada
karşılaştığı Peçenekler Uzların yanında bulunan Peçeneklerdir. Bu da bize Uzlar’la birlikte
Peçeneklerin bir kısmının Deşt-i Kıpçak’a geldiğini göstermektedir.

12.1.2. Uz-Rus İlişkileri
Türkistan sahasından daima batı yönüne doğru ilerleyen Uzlar, önce İtil ile Yayık
arasına gelmişler daha sonra arkalarından gelen Kuman-Kıpçakların baskıları sonucu
Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara doğru itilmişler ve bu bölgede belli bir süre varlık
göstermişlerdir. Bu konudaki yegâne kaynağımız olan Rus Yıllıklarında Uz adına ilk defa 985
yılında rastlıyoruz. Burada Kiev Knezi Aziz Vladimir (980-1014)’in 985 yılında İtil
Bulgarlarına karşı bir sefere çıktığı ve buna “Torklar” (Uz)’ın da katıldıkları kaydedilmiştir.
Böylece Kiev’in en güçlü Knezi bile X. yüzyılda İtil Bulgarlarının saldırılarına karşı koymak
için Peçeneklerden sonra ezeli düşmanları olan Uzlarla bir ittifak yapmayı bile göze almıştır.
Aslında Uzların Ruslar’la temas kurmak üzere kitleler hâlinde Rusya’nın güneyine
gelişlerinin ancak 1036’daki Peçeneklerin Yaroslav tarafından yenilmesinden ve Rusya’da çok
etkili bir güç olarak kendilerini göstermelerinden sonra olduğu muhakkaktır.
Uzların İtil’in batısında yaşarlarken nasıl bir durumda olduklarını ve nerelerde
bulunduklarını maalesef çok iyi bilmiyoruz. Yıllıkların verdikleri bilgilerden hareketle 985
yılından itibaren, kuzey Rusya’da Suzdal-Rostov bölgesinde bulunduklarını varsayarsak, bu
Uzların hareket sahalarının Orta İtil’in batısından Sura, Oka ve Tın Nehirlerinin başlarına kadar
uzanmış olduğunun söyleyebiliriz. Bundan sonra Rus yıllıklarında Uzlar’a âit ilk kayıt 1055
yılına âittir. Çünkü daha önceki yıllarda Uzların Özi’nin çok ötesinde doğuda bulunduklarını
biliyoruz. Zira 1048 yılında Uzların esas kuvvetlerinin Kuman-Kıpçak baskısı sonucu Tın
boyundan Özi Nehrine doğru Kiev Rusyası’nın güneyine kadar yayıldıklarını görüyoruz. Daha
sonra Peçenekler ile Uzlar arasındaki savaş 1050 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu sırada
Kumanların baskıları ile harekete geçerek Özi yakınlarını ele geçirmişlerdir.
Tarihler 1060’ı gösterdiğinde Orta Özi boyunda artık kalabalık Uz zümrelerinin varlığı
söz konusudur. Uzların Rus bozkırlarına sürekli saldırıları, bu saldırılardan duçar olan Rus
Knezlerinin birleşerek Uzlara karşı büyük bir sefer açmalarına sebep olmuştur. Yıllıklardaki
kayıtlara göre, Uzlar Rusların bu hücumlarına değil cevap vermek, karşı durmak cesaretini bile
gösteremeden hemen Tuna yönünde uzaklaşmışlardır.
Rus yıllıklarındaki kayıtlara göre 985 yılında başlayan Uz-Rus İlişkileri 1193 yılına
kadar Uz adı altında devam etmiş ama daha sonra diğer Peçenek, Berendi ve Kuman-Kıpçak
bakiyeleri arasına Uz bakiyeleri de alınarak, bütün bu Türk boyları Kara-Kalpaklılar adı altında
tek bir isimle teşmiye edilmişlerdir.
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X. yüzyıl boyunca İlişkilerin genelde savaşlar şeklinde cereyan ettiğini, XI. ve XII.
yüzyılda ise mahiyet değiştirerek, Rusların bozkırdaki en amansız düşmanları olan KumanKıpçaklara karşı kullanılan en önemli askeri kuvvet olarak algılandıklarını görüyoruz. Uzlar
Rus tarihinde sadece bu yönleri ile de kalmamışlar, tıpkı diğer Türk boyları gibi Kiev
Knezlerinin aralarındaki iktidar mücadelelerinde de bizzat taraf olarak yardımlarına müracaat
edilen güç olmuşlardır. Ayrıca Ruslara karşı diğer Türk boylarıyla beraberde hareket etmekten
geri durmamışlardır. Meselâ XII. yüzyılda Kiev Knezliğinde askeri güç olarak varlıklarını
devam ettiren ve kendi içlerinde bağımsız bir şekilde hareket eden Uzlar ile Peçenekler, 1116
yılında Tın boylarında Ruslar ile iki gün iki gece çok şiddetli bir şekilde savaşmışlar ve daha
sonra Kiev Knezi Vladimir’in yanına gelmişlerdir. Bu da bize bu dönemde Peçenekler ile
Uzların Ruslarla müttefik olduklarını göstermektedir.
Ruz Knezliklerınde yerleştirilen ve askerî hizmetlere alınan Türk zümrelerinin en
kalabalığını işte bu Uzlar teşkil etmişlerdir. Nitekim onlardan kalan yer isimlerinin çokluğu da
bunu göstermektedir. Güney Rusya’daki “Torçin”, “Torkin”, “Torkskoye” ve “Torçitsı”
isimleri bunlara âittir. Ayrıca yıllıklarda Rus Knezlerinin hizmetinde bulunan kalabalık Uz
kıtalarından da bahsedilmektedir. Rusların hizmetine giren bu Uzlar’dan çoğunu Kumanlar’dan
kaçanlar teşkil etmiştir. Kumanların Tın ve Özi sahasına gelmelerinden sonra orada bulunan
Uzlar, Kumanların hâkimiyeti altında yaşamayı kabul etmek zorunda kalmışlar ve artık eski
gibi serbest hareket edemez bir hale gelmişlerdir. Ayrıca maddî imkânları da kalmamıştır. Buna
tahammül edemeyen Uzların çoğu Rus Knezlerinin yanına kaçmışlar ve mükemmel atlı asker
olmaları hasebiyle de, Ruslar’dan gayet iyi kabul görmüşlerdir. Kuman-Kıpçaklar da bu
kaçakları geri almak maksadıyla Rus arazisine hücum etmişlerdir. Nitekim yıllıklardaki 1093
yılına âit bir kayıda göre Kumanlar Kiev Rusyası’na hücum etmişler, Rus Knezlerini birkaç
defa yendikten sonra bilhassa pek çok Uz’un yaşadığı Torçesk Şehrini ele geçirmeğe gayret
etmişlerdir. Kuman-Kıpçaklar nihayet dokuz hafta süren bir kuşatmadan sonra Torçesk Şehrini
zaptetmişler ve buradaki Uzları alıp, bozkıra götürmüşlerdir. Kuman-Kıpçaklar 1105 yılında,
bilhassa Kiev Rusyası sınırlarında bulunan Uzlara saldırmışlardır. Yine aynı sebeple 1125
yılında Pereyaslavl Knezliğine karşı, oradaki Uzları alıp götürmek için sefer açmışlardır.

12.1.3. Uz-Bizans İlişkileri
Uzların, İtil boylarından uzaklaşıp, batıya doğru hareket etmelerinde Kuman-Kıpçak
baskısı da ayrıca etkili olmuştur. Tuna’ya gelmeleri demek Peçeneklerin bulundukları yere
gelmeleri demekti. Uzlar ilerlemelerine 1064/65 sonbaharına kadar devam etmişler, kendilerine
karşı koyan Bizans ve Bulgar güçlerini bertaraf ederek Tuna’yı geçmişlerdir. Bu şekilde
Peçeneklerin arkasından, Balkan Yarımadasına girip, Bulgar arazisi, Makedonya, Trakya ve
hatta Yunanistan’ı tahrip etmişlerdir. Kaynaklarımıza göre bu istila hareketi şöyle yaşanmıştır:
1064 yılında Tuna’ya yakın yerleri, her ikisi de Magistros rütbesini taşıyan Basielios Apokapés
ile gelecekte imparator olacak olan Niképhoros Bataneiatés’in yönettikleri sırada Peçeneklerle
aralarında ırkî beraberlik bulunan Uzlar, ağaç gövdelerinden oyulmuş kayıklarla, içine saman
doldurulmuş deri tulumlarla Tuna’yı geçmişlerdir. Bulgarlar ile onların karşı kıyıya çıkmalarını
engellemek isteyen diğer komutanları yenmişlerdir. Botaneiatés yiğitçe savaşmasına rağmen,
onlara esir edilmekten kurtulamamış ve böylece tüm bölgeye saldırarak sel basar gibi
yayılmışlardır. Onların içinde eli silâh tutabilecek insanların sayısı 600.000’e yakındı. Bir kısmı
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hemen buradan ayrılmış ve bütün İllyrikon bölgesini (Arnavutluk-Sırbistan) ta Thessalia’ya ve
onun güneyinde bulunan Ellas (Elada) bölgesine kadar istilâ edip sayısız ganimetle geri
dönmüşlerdir. Ancak topraklarına dönerlerken çok kötü hava muhalefeti ve sellerle
karşılaşmışlar, sadece ganimetlerini elden çıkarmakla kalmamışlar kendilerinin de neyi var neyi
yoksa kaybetmişlerdir. Bu şekilde evlerine dönebilmişlerdir. Tuna vadisi ikinci defa bir Türk
boyunun hâkimiyeti altına girmişti. Bunlar kısa süre içerisinde imparatorluğun daha uzak
köşelerine doğru akmaya başladılar. Uzların bir bölümü diğerlerinden ayrılarak güney batıya
doğru yöneldiler ve Selanik bölgesi ile Yunanistan bu istilanın bütün korkunçluğunu bizzat
yaşadı. Kontantinos Doukas, korkunç olayı öğrendiğinde sağduyusunu tamamnen kaybetti. Her
biri neredeyse at üzerinde doğmuş, elinde ok, yay ve mızrak ile büyümüş bu vahşi yağmacı
sürüsüne imparatorluğun askeri kuvvetleri ile karşı koyma teşebbüsü O’na tamamen çılgınlık
olarak göründü. Bizans’ı kaç defa kurtarmış olan imparatorluğun en değerli hazineleri,
düşmanın sınırsız kalabalığı karşısında yetersiz kaldı. Düşmanlarının sayılarının çok olduğunu
görünce keyfi kaçmış zira güçlü bir ordu teşkil etmek çok masraf demekti. Bazılarına göre
oldukça cimri olan imparator böyle yapmakla masraftan kaçınmıştır. Bazılarına göre de böyle
çok üstün bir kuvvetle savaşmaya cesaret edememiştir. Gerçi Uzlar hakikatende oldukça fazla
İdiler ve hiç kimse onların karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. İmparator da bunu çok güzel
kullanmış ve en geçerli bahane olarak Uzların yenilmezliğini göstermiştir. Zira onların hayatı
savaştı, her zaman her yerde savaşıyorlardı. Bu hayat tarzında olan yüzbinleri yenmek bir
mucize idi ve Bizans’ın Avrupa’daki topraklarında yaşayan milletler bu halk yüzünden göç
etmeye hazırlanıyorlardı. İmparator 1064-1065 kışında birazcıkta olsa onların hızını kesmek
için ve yapacaklarını planlayıp zaman kazanmak için onların başbuğuna pek çok hediylerle elçi
gönderip, bazılarını yanına çağırmıştır. Onlar, burada son derece olumlu bir ilgi ile
karşılandılar. Ancak bütün bunların çok faydası olmadı. Daha önce Peçenekler tarafından harap
edilmiş olan Bulgaristan’da, kalabalık Uz grupları için yağma edilecek yeterli bir şey bulmak
bir yana, yeterli yiyecek bile kalmamıştı. Bu durum karşısında geri dönecekleri yerde, hepsi
daha da ileri doğru yöneldiler. Selanik taraflarında olduğu gibi Makedonya ve Trakya bölgeleri
de büyük zarara uğradı. Göçebelerin akınları tekrar İstanbul önlerindeki surlara kadar ulaştı.
Başkentte yaşayanların üzüntü ve çaresizlikleri son haddine ulaşmıştı. Kendi aralarında ciddi
olarak, Türk boylarının göçleri neticesinde Doğu Avrupa’ya egemen olan genel heyecan ve
panik havasının etkisiyle aynen Kiev’de “Bizans topraklarına” göçe hazırlanılması durumunda
olduğu gibi, Avrupa’daki topraklarını boşaltmanın gerekliliğini tartışmaya başladılar. Yüce
Tanrı’nın gazabını yatıştırmak üzere Bizans’ta ülke çapında halka oruç tutup tövbe duaları
etmeleri ilan edilmişti. Başkentte her gün, imparatorun da bizzat yer aldığı ve ahalinin üzüntü
ve çaresizliği karşısında gözyaşı döktüğü dini törenler tekrar edilmekteydi. Halkın acısına ortak
olma konusunda gösterdiği ihtimama karşı, Konstantinos Dukas’ın günümüze ulaşmayan
Haliç’e bakan Blakhernai sarayındaki durumu tahammül edilemez hale gelmişti. Bizans halkı
topluma büyük felaket getiren durumları yöneticilerin işledikleri günahlar nedeniyle Tanrının
bir cezası olarak görmeye alışmışlardı. Zamanın eğitimli ve akıllı tarihçisi de eserini aynı
şekilde imparatorlardan birine ithaf etmiş olmasına rağmen, tam da burada bu görüşten
bahsedip bir miktar da aynı hisleri paylaştığını ifade etmekten kendini alamamaktadır. Vergi
ödemelerindeki eksiklik ve gecikme cezalarındaki şiddetli uygulamaları nedeni ile halkın
desteğini kaybetmiş olan Konstantinos Dukas, dini mütevazılık durumundan kontrol edilemez
göstericilere dönüşen kalabalığın iğneleyici alaylarının konusu hâline gelmişti. Bu yüzden
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imparator halkın öfkesine ve kendisinin giderleri kısarak tamahkârlık gösterdiği ve Rumları
düşmanlarının insafına bıraktığı şeklindeki söylentilere kızarak başkentten hareket etmiştir. 150
adamıyla Büyükçekmece’nin tam karşısında, imparatora ait mülklerin bulunduğu yerde Çatalca
ovasında (Bu yer Khoirobakkhoi olarak geçmektedir ki tespitlere göre İstanbula 4-5 saatlik
mesafede Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında bulunmaktadır) ordugâh kurmuştur.
Anadolu’daki birlikleri yanına almamıştır. Böylece sayısız Uz’la baş etmek bu 150 adama
kalmıştır. Bizanslı iftiracılar tam aksine hükümdarlarının, Dionysus (Bacchus)’un Hindistan
seferini gerçekleştirdiği ordusu kadar kalabalık ve cesur bir ordu ile Uzlara karşı yola çıktığı
yalanını yaydılar. Rus tarihçisi Vasilyevskiy’e göre, İmparatorun böyle yapmasının sebebi
durumunu hepsinden daha iyi bilmesi ve bu yüzden kararının biraz daha beklemek olduğudur.
Bu sefer Tanrı’da onunla beraberdi zira açık ovaya çadırlarını kurmasından bir müddet sonra
kuzeye Tuna’ya göndermiş olduğu haberciler alelacele memnun edici haberlerle kampa
dönmüşler ve Uzların tamamıyla felakete uğradıkları haberini getirmişlerdi. Uzların yanında
esir olarak bulunan komutanlar da kaçmayı başararak onların uğradıkları felaketin ne kadar
büyük olduğu tekrar etmişlerdir. Bu haberlere göre Uzların başbuğu, yanındaki bir kısım Uzla
Tuna boyundaki Bizans yöneticilerinin kendisine verdiği akla uyarak gemilere binip ırmağı
geçip memleketine dönmüştür. Bunların büyük bir kısmı kimi vebadan, kimi açlıktan perişan
ve yarı ölü hale düşerek, kimi de yanındaki Bulgar ve Peçenekler tarafından yenilerek kılıçlarla
ve atlarının ayakları altında çiğnenerek veya kendi arabalarının altında çiğnenerek tamamen
yok edilmişlerdir. Beyleri ancak çok az sayıdaki adamıyla bin bir güçlükle Tuna’nın kuzeyine
geri dönmeyi başarabilmiştir. İmparator büyük bir zafer kazanmış edasıyla başkente
döndüğünde, yaman düşmandan kurtuluş, ordunun cesareti ya da komutanların yeteneğinden
değil Tanrı’dan gelmişti bu yüzden bu zafer Tanrı’nın bir mucizesi olarak görüldü. İstanbul’da
kiliselerde dua törenlerinin yapıldığı aynı gün Çorlu yakınlarındaki Uz birliğinin görünmez
güçler, gökyüzündeki savaşçılar tarafından oklar atılıp vurulmayan tek düşman kalmadan
kovulduğu anlatılmaktaydı. Bu arada yine de imparatora bu mucizenin olmasında gözyaşları
içerisinde yüreği parçalanarak ondan yardım istediği şeklinde bir rol biçilmiştir.
Bu bilgileri aldığımız Bizans tarihçisi M. Attalitaes, Uzların ordusunu Dionysos’un
yanında Mainadalar (Dionysıs/Bakkhos’u dağlarda tepelerde izleyen sarhoşluk delisi kadınlar)
ve Seilénoslar (İnsanbaşlı at gövdeli mythos yaratıkları) ile Hintlilere karşı sefere çıktığı
sıradaki, mythosların anlattığı ordusuna benzetmiştir.
Kurtulabilen Uzların sayısının ne kadar olduğu bilinmemekle birlikte oldukça önemli
bir sayıda oldukları muhtemeldir. Bunların bir kısmı Makedonya’daki hazine arazilerine
yerleşmeleri karşılığında Bizans İmparatorunun hizmetine girmişlerdir. Bundan sonra Bizans
ordusu içinde Uz birlikleri görülmeye başlanmış, sarayda ve yüksek rütbeler arasında bu boya
ait isimlere rastlanır olmuştur. Bu arada Bizans kaynaklarında İskitler adı altında tek bir ortak
isimle anılıp, sık sık Peçenekler’le ilişkilendirilip karıştırılmışlardır. Geri kalanlardan bir kısım
son bir kez şanslarını denemek için Macaristan’a akın etmişlerse de başarı elde edememişlerdir
(1068). Bundan sonra artık güçlü bir kuvvet olmaktan çıkan Uz kalıntılarından bazıları Bizans
ordusunda görev alırlarken; bazıları da Güney Rusya’ya dönmüşler ve Rus Knezlerinin
hizmetine girerek sınır boylarına yerleştirilmişlerdir. Bu arada Peçeneklerin Kral Stefan
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zamanında (997-1038) yukarı Tissa ve Samos nehirlerinin yukarı mecrasına kadar gelmeleri bir
bakıma doğudan gelen Uz baskısı ile de alakâlıdır.
Moğolların 1224 Kalka savaşında birleşik Rus-Kuman ordusunu yenmesi üzerine Rus
sınır boylarında yaşayan Uzlar, âileleri ile beraber kitleler hâlinde göç etmek mecburiyetinde
kalmışlar ve Dobruca’ya gelmişlerdir. Karadeniz kıyılarına, Silistre, Malkara, Kavarna, Balçık,
Varna gibi yerlere yerleşen Uzlar, dillerini ve milliyetlerini aynen devam ettirmişler ancak
Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Gagauz adını almışlardır.

12.2. Kumanlar- Kıpçaklar
12.2.1. Kuman-Kıpçakların Türkistan Sahasındaki Tarihleri
Kuman-Kıpçaklar, Türkistan sahasındaki tarihlerinde Kıpçak adı ile anılmışlardır.
Kelimenin asıl şekli Kıvcak (Kıpçak) olup, daha sonra ses değişmesi sonucu Kıfçak, Hıfçak,
Hıfçah şekillerinde söylenmiştir. Kıpçaklar hem bir Türk boyu; hem de bu Türk boyunun
önderliğinde kurulan boy birliğinin adını oluşturmuşlardır. Kıpçak ismine Türk dilinin en
önemli temsilcisi Kaşgarlı Mahmut’un DLT adlı eserinde Kıvcak şeklinde a. Türklerden büyük
bir bölük, b. Bu bölüğün oturduğu bölge, c. Kaşgar yakınlarında bir yer adı olarak anlam
verildiğini görüyoruz. Yusuf Has Hacib’in eseri Kutadgu Bilig’de bu kelime dört yerde
geçerken; Oğuz Kağan destanında da “içi çürümüş ve oyulmuş ağaç” anlamında verilmiştir.
Yine Moğol tarihçisi Reşidüddin, Camiü’t-Tevarih adlı eserinde Kıpçak-Kıwcak adını
“çürümüş, yıpranmış ağaç kabuğu” şeklinde vererek bu görüşü desteklemiştir. Kıpçaklar da
kaynaklarda tıpkı Peçenekler gibi değişik milletler tarafından çeşitli isimler altında
verilmişlerdir ancak onlar ayrıca hiçbir Türk boyuna nasip olmayan bir isim fazlalığına da sahip
olmuşlardır. Şöyle ki: Bizanslılar ve Lâtinler: Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani;
Ruslar Polovets, Polovtsı (Половцы) ya da Kumani (Кума́ны); Çinliler 钦察 (Qīnchá);
Alman ve diğer Batılı milletler: Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi; Ermeniler:
Khartes; Macarlar: Kun; İslâm Kaynakları: Kıpçak (Kıfçak, Khıfşak). Kuman-Kıpçaklarlara
verilen bu isimlerin ortak anlamları “sarı, sarımsı, açık sarı, saman sarısı” dır.
Türk boylarının Türkistan coğrafyasından batıya doğru göç edişleri Selçuklu Sultanının
saray doktoru olan Mervezi’nin 1120 yıllarında kaleme aldığı Taba-i Hayavan adlı eserinde
şu şekilde dile getirilmiştir: “Kitay Han’dan korkup Kitay topraklarından gelen Kunlar da
Türk boyundandırlar. Bunlar da Nestorian Hristiyanlardır ve otlaklarında baskıya
uğrayarak yerleşim yerlerinden göçmüşlerdir. Harzemşah Ekinci b. Koçkar onlardandır.
Bu Kunlar kendilerinden daha güçlü ve daha kalabalık bir kavim olan Kaylar tarafından
izlendiler ve Kaylar onları yeni otlaklarından sürdüler. Onlar da Sarilerin topraklarına
girdiler, Sariler Türkmenlerin bölgesine, Türkmenler de Oğuzların doğu bölgesine
girdiler. Oğuz Türkleri de Ermeni Denizi (Karadeniz)’nin kıyısındaki Peçenek bölgesine
hareket ettiler”.
Görüldüğü üzere Türkistan coğrafyasında başlayan göçlerin en önemli nedeni 986’da
Pekin’in kuzeybatıdaki bölgesini istilâ eden ve Moğolca konuşan bir kavim olan Kitan baskısı
olmuştur. Bundan sonra Kuman-Kıpçaklar ata diyarından ayrılarak batıya doğru Huang-ho
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(Sarı) Nehrin büyük doğu kıvrımını izleyen bir yürüyüşe başlamışlardır. Bu arada KumanKıpçakların Batı Kök-Türk topluluklarından biri oldukları görüşü ile eski Çiklerin X. asırdaki
devamı oldukları anlaşılan ve İrtiş boylarında yaşayan Kimeklerin bir kolu oldukları görüşüde
ilim âleminde ileri sürülen görüşler arasında yerini almıştır. Kuman-Kıpçaklar yürüyüşlerine
devam etmişler, Nan-shan Dağlarının olduğu bölgede güneyden Türkçe konuşan başka bir boy
olan Kun (Kuman-Kıpçak)-Sarıların gelmesi ile daha da kuvvetlenmişler ve beraber Tanrı
Dağlarının kuzeyine kadar ilerlemişlerdir. X. yüzyılda Kuma-Kıpçak boyları Altay Dağlarının
batısına yayılan Kimek Eyaleti’nin bir kısmı olan Tobol ve İşim Irmakları arasındaki yeşil
bozkırlarda yaşamışlardır. 1012 sıralarında Müslüman Karlukların ve Oğuzların bölgesine
açılan Cungarya Girişi’nden geçmişlerdir. Bunu izleyen yıllarda Sir-Derya Nehrinin
kuzeybatı bölgesinde Kuman-Kıpçaklardan, Sarılardan ve Sarılara eklenen üçüncü bir etnik
grup olan Batı Sibirya Kıpçaklarından oluşan güçlü bir boy federasyonu meydana
getirmişlerdir. Kıpçak-Sarı-Kimek federasyonu otoritesinin sınırlarını Yayık’ın Avrupa
kanadına kadar genişletmiştir ki bu sırada Kaşgarlı Mahmut’un verdiği bilgilerden o sıralar (XI.
asrın son yarısı) ikili federasyon (Kimek: İki Yimek, iki İmek) hâlinde yaşayan Kimekler’de
idâreciliğin Kıpçak kolunda olduğu sonucu çıkmaktadır. O, Yimek (İmek, Yemek) boyundan
bahsederken, bu boyun Kıpçakların büyüğü sayıldığını ancak Kıpçakların yine de kendilerini
ayrı tuttuklarını söylemektedir.
Macar tarihçi Ràsonyi, IX-X. asırlarda İrtiş ve Yayık arasındaki bozkırlarda Kimek adlı
bir Türk halkının yaşadığını, bu halkın bir boyunun Kıpçak adını taşıdığını belirtmekte ve bu
ismin X. asırdan itibaren zamanla bütün Kimekler için söylendiğini” ifade etmektedir. Ayrıca
o “yine bunların hepsinin Kıpçak olduğunu ve Kuman-Kıpçakların da bunlarla aynı olduğunu”
belirtmektedir. Rus tarihçi Pletnëva’da “Kimeklerin VII. yüzyıl’da Kuzey Altay ve İrtiş
arasındaki topraklara göç ettiklerini ve Batı Türklerinin ve kısmende Uygur Kağanlığının
kuruluşunda önemli bir yer tuttuklarını” söylemektedir.
Kuman-Kıpçaklar 1030’larda İtil boyuna gelmişler ve buradan batıya doğru ilerleyerek
Oğuzları bulundukları Tın boyundan çıkarmışlardır. Bu şekilde yerlerinden olan Oğuzlar da
önlerindeki Peçeneklere baskı uygulayarak Özi Nehrinin sol tarafını ellerine geçirmişlerdir
(1048). Böylece Kuman-Kıpçaklar, X. yüzyıldan itibaren mütemadiyen Oğuzları batıya doğru
itmeye devam ederek takip etmişler ve 1054’te Oğuzların hemen ardından, Kiev Knezliğinin
güney sınırlarında ilk defa görünmüşlerdir. Bu yüzdendir ki Rus Yıllıklarında adları ilk defa
geçtiğinde Türkmen, Peçenek ve Torklar (Uz)’la aynı cinsten oldukları belirtilmiştir.
Karadeniz’in kuzeyine ve daha sonra Doğu Avrupa ile Balkanlara gelen KumanKıpçakların bundan sonraki mücadeleleri ve İlişkileri sırası ile Hazarlar, Peçenekler, Macarlar,
Bulgarlar, Romenler ve Bizans ile olacaktır. Ancak bu konuya geçmeden önce XII. yüzyılın ilk
yarısı boyunca Kiev Knezliğinde Özi hattını yararak ilerleyen Kuman-Kıpçak federasyonunun
Knezliğin içine sızmak üzere doğu ve batı diye kollara ayrıldığını ve bu yüzden Arap coğrafyacı
İdrisi’nin bunları “Beyaz ve Siyah Cumania (Kumaniya)” olarak isimlendirdiğini
söylememiz gerekmektedir.
Arkeolojik malzemeler, Doğu Kuman-Kıpçak federasyonunun daha geniş bir alana ve
nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Özi’nin alçak alanlarında, Azak Denizi’nin kuzey
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kıyısında, Doneç Havzası’nda, Aşağı Tın’da ve Kuban Nehri bölgesinde onlara ait yerleşim
yerleri tespit edilmiştir. Güneyde, Kırım yarımadası bozkırlarında ve Karadeniz’in önceden
Bizans hâkimiyetinde olan zengin ticaret limanlarında Kuman-Kıpçak hâkimiyeti başlamıştır.
Kuzeye doğru, İtil bölgesindeki Kuman-Kıpçak toprakları Burtas ve İtil Bulgarlarının
topraklarına kadar genişlemiştir. Kuman-Kıpçak başbuğları; Rus hücumlarına karşı iyi korunan
bir bölge olan Doneç’in sol kıyısındaki topraklara yerleşerek varlıklarını sadece yağma amaçlı
baskınlarla değil, bozkır güzergâhından geçen ticaret yollarını (tüccarlara savaş
zamanlarında bile özgür hareket etme garantisi vererek) ele geçirip idâre ederek korumaya
çalışmışlardır. Bunu yaparlarken de birçok zanaatkârı bir çatı altında istihdam edip yönetimleri
altında bulunan yerleşik tebaadan ve şehirlerden öşür alarak sistematik bir gelir düzeni
oluşturmayı hedeflemişler ve bunu artırmanın yollarını aramışlardır.
XII. yüzyılın sonlarında doğu boylarının başında bulunan başbuğ Konçak iki grubu
tekrar bir araya getirmeye çalışmış, bu sırada Kuman-Kıpçakların merkezi otoritenin
oluşumunu sağlayacak olgunluğa eriştiği gözlenmiştir. Konçak bunu sağlarken veraset
sistemini düzenleyerek hem kendisinden sonra oğlunun tahta geçmesini sağlamış, hem de Rus
knezlikleriyle akrabalık tesis etmeye gayret etmiştir. Böylece kendi hanedanlığının durumunu
sağlamlaştırmak için çaba sarfetmişse de onun ölümünden sonra gerçekleşen hadiseler bu
durumun devamına imkân vermemiştir.
Kuman-Kıpçaklar ile temas kurmuş olan milletlerden birçoğu onların çok güzel bir ırka
mensup olduklarını ve Kuman-Kıpçak kadınlarının güzellikleri ile tanındıklarını
belirtmektedirler. Nitekim Rus yıllıklarındaki kayıtlardan anlaşıldığına göre Kiev Rus Knezleri
birçoğu hem siyasî olarak (Kuman-Kıpçak Hanlarını kendi taraflarına çekmek için) hemde
güzelliklerinden dolayı Kuman-Kıpçak kızları ile evlenmişlerdir.

12.2.2. Kuman-Kıpçakların Hazarlar ve Peçenekler ile İlişkileri
XI. yüzyıldan itibaren Kuman-Kıpçakların bir kısmı Yayık’ı aşarak Kama-İtil sahasına
gelip, İtil Bulgarları ile karışırlarken; diğer bir kısmı Aşağı İtil boyuna giderek Hazarlar’la
komşu olmuşlardır. Kuman-Kıpçak-Hazar mücadelesi aslında Hazarların zayıfladığı bir
döneme rastladığından genelde Kuman-Kıpçakların, Hazarlara karşı başarılı seferler yapmaları
şeklinde cereyan etmiştir. Nitekim Kuman-Kıpçaklar, Hazar Hakanlığı’nın ortadan kalmasında
başlıca amil olmakla kalmamışlar ayrıca iki yüzyıl gibi uzun bir sürede bölgenin hâkimi
olmuşlardır. Ancak 1229 yılında gerçekleşen Moğol istilâsı bu hâkimiyete son vermiştir.
Kuman-Kıpçak-Peçenek İlişkileri ise yukarıda Peçenekler konusunda aktardığımız gibi
Karlukların Türkistan coğrafyasında kuvvetlenmeleri ile İli, Çu ve Talas boylarındaki otlaklar
yüzünden çıkan mücadelede Peçeneklerin yenilerek Sır Derya ile Aral Gölü taraflarına
çekilmek zorunda kalması ile başlamıştır. Nitekim İslâm kaynaklarıda X. yüzyılda KumanKıpçakları Peçeneklerin düşmanları ile doğu ve kuzey komşuları olarak göstermektedirler. Bu
dönemde Hazarlar ile Kama Bulgarları arasında kalan Peçeneklerin doğuya doğru hareket
etmelerine Kuman-Kıpçaklar müsaade etmemişlerdir.
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Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kuman-Kıpçaklar 1030’larda İtil boyuna geldikten
sonra 1060’larda Oğuzları takiben Tuna’ya doğru ilerlemişler ve 1064’de onları bu nehrin
güneyine doğru iterek bir süre sonra Macaristan’a girmişlerdir. Böylece XI. yüzyılın sonlarında
güney Rus bozkırları tamamen Kuman-Kıpçakların eline geçmiş ve bu saha İslâm
kaynaklarında “Deşt-i Kıpçak” adı ile anılmaya başlanmıştır ki bu ad daha sonra Moğol istilâsı
ile umumileşmiştir.

12.2.3. Kuman-Kıpçak-Rus İlişkileri
Kuman-Kıpçaklar, önlerindeki Oğuz-Uzlara uyguladıkları baskılar sonun onların
1048’de Balkanlara çekilmeleri üzerine, Güney Rus sahasına gelmişler ve böylece Rus
yıllıklarında ilk defa 1054 yılında “Polovetsi, Polovtsi: Половцы” adıyla zikredilmişlerdir.
Hâkimiyetlerinin Özi’ye kadar yayıldığı bu devirde doğuda “Kıpçak” adını muhafaza
ederlerken, batıda yukarıda söylediğimiz adlar altında özellikle de “Kuman” adı altında
anılmışlardır.
Kuman-Kıpçak ismine ilk defa Yıllıkların başlangıç kısmında rastlıyoruz. Burada
Kuman-Kıpçakların âdetleri hakkında kısa bir bilgi verilmektedir. Daha sonra 898 ve 1000
yıllarındaki hâdiseler anlatılırken Kuman-Kıpçaklardan bahsedilmektedir. Ancak KumanKıpçak-Rus İlişkilerinin sınır komşuluğu ile başladığını söyleyebiliriz. Nitekim KumanKıpçaklar, bozkırla sınırdaş olan Pereyaslavl Knezliğine 1055 yılında başbuğları Boluş’la
birlikte gelmişler ve Knez Vsevolod ile anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşma ile verdiği hediyeler
Kuman-Kıpçakların onlara karşı düşmanca bir harekete girişmelerini önlemiştir. Rus
yıllıklarındaki bu bilgiyi değerlendirdiğimizde Kuman-Kıpçaklar ile Ruslar arasındaki ilk
karşılaşmanın bir anlaşma ile sonuçlandığını söyleyebiliriz. Ancak bu anlaşmanın çok uzun
sürmediğini Kuman-Kıpçakların 1060-1061’de Ruslar’la savaşmak üzere Pereyaslavl
Knezliğine geldiklerini ve Rusları yendiklerini görüyoruz. Yine 1068’de kendilerinden kaçan
bazı Uz ve Peçenek gruplarını hizmete aldığı gerekçesi ile Pereyaslavl’e giderek birleşen Rus
Knezlerini Alta Irmağı yanında mağlup etmişler ve Çernigov Knezliğine kadar sokulmuşlardır.
Bunun üzerine Kiev Knezi Lehistan’a kaçmıştır. Buradan Kuman-Kıpçakların, önlerinden
kaçan Peçenek ve Uzları takip ettiklerini, Ruslara iltica ettiklerinde Ruslar tarafından hizmete
alındıklarını gördüklerinde bunu düşmanca bir hareket olarak karşıladıkları sonucunu
çıkarıyoruz. Budan sonra her yıl veya her iki veya üç yılda bir Rusların üzerine saldırdıklarına
şahitlik ediyoruz. Bu saldırıları şu şekilde verebiliriz: 1071’de Rostovtsev, Neyatin bölgesine;
1078’de Pereyeslavl Knezliğine, l079’da Voin kasabasına, 1080’de Novgorod-Seversk
bölgesine, 1083’de Goroşin sahasına; 1084’de Preyeslavl Knezlığındaki Prillut Şehri civarına,
1085’de Özi Nehri’nin sağ sahilleri ile 1092’de aynı nehrin hem sağ hem de sol sahillerine
akınlar düzenlemişlerdir. Görüldüğü üzere Kuman-Kıpçaklar, Rus bozkırlarına geldikleri
1055’den 1092 yılına kadar yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde Rus şehirlerine sürekli akınlar
düzenlemişler, bu bölgeleri yağmalayarak rahatsız etmişlerdir. Ancak 1092 yılına kadar yapılan
bu akınlar Rus topraklarının bozkırla sınırdaş olduğu Pereyeslav, Çernigov ve Kiev’in güney
kısımları ile sınırlı kalmıştır.
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Kuman-Kıpçaklar, 1080’lerde hâkimiyetlerini, Tın-Turla ağırlık merkezi olmak üzere,
Balkaş Gölü-Talas havalisinden Tuna ağzına kadar yaymışlardır. Kafkaslar’da Kuban bölgesini
de içine alan bu arazi, kuzeyde Oka-Sura Nehirleri boyuna, yâni İtil Bulgarları sınırlarına kadar
uzanıyordu. D. Rasovskiy’e göre, Rus, Bulgar, Alan, Burtas (Mordva), Hazar ve Ulahların
Kuman-Kıpçak tâbiyetinde yaşadıkları bu devirde Kuman-Kıpçak ülkesi 5 bölgeye ayrılmıştır:
Türkistan, İtil-Yayık, Tın-Doneç, Aşağı Özi ve Tuna. Buralarda Kuman-Kıpçaklar, herbiri
kendi başbuğlarının idâresinde olmak üzere ayrı boylar hâlinde yaşamışlardır ki Altunapa,
Saruhan, Bonyak, Tugorhan adlı başbuğlar bu tarihlerde “Kıpçak Bozkırı”nda rol oynayan
başlıca simalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kuman-Kıpçaklar 1090’lardan itibaren Karadeniz’in kuzeyinde geçici değilde kalıcı
olduklarını göstermek üzere daha geniş bir coğrafyada saldırılarına hız kesmeden devam
etmişlerdir. Özellkle 1090 ile 1110 tarihleri Kuman-Kıpçakların Rusya’da en güçlü oldukları
dönemdir. Bu dönemde başlarında yukarıda saydığımız hem cesur hem de kabiliyetli başbuğlar
bulunuyorlardı. Aslında bu döneme dikkatli baktığımızda Kuman-Kıpçakların Rus
topraklarındaki varlıklarının Rus knezlerinin daveti ile olduğunu görürüz. Meselâ Kiev tahtına
çıkan yeni knezden barışı korumaları karşılığında hemen hediyeler istemişler ve knezlerde bu
isteği yerine getirmek zorunda kalmışlardır. Öyle ki XII. yüzyıl Kiev knezleri arasında en güçlü
knez olarak görülen Vladimir Monomah bile çocuklarına hitaben yazdığı “Nasihatler”inde
“Kuman-Kıpçaklarla 19 defa barış yaptığını ve onlara çokça hayvan ve kıymetli kumaş
verdiğini” kaydetmiştir ki bu da bize Vladimir gibi bir knezin bile hemen atlarına binerek hızla
üzerlerine gelen Kuman-Kıpçaklardan ne kadar çekindiğini göstermektedir. Buradan XI ve XII.
yüzyılın ilk çeyreğinde Rusların menfaatleri icabı Kuman-Kıpçaklar ile iyi geçinmek zorunda
kaldıkları sonucunu da çıkarabiliyoruz.
1091 tarihinde, Bizans ile yaptıkları anlaşma ile Peçeneklerin tarihten silinmesinde etkili
olan Kuman-Kıpçaklar aynı yıl Macaristan içlerine kadar girmişler ve bazı boyları 1092’de
Lehistan’a kadar uzanmışlardır; 1093’de Bizans topraklarında görünmüşlerdir. Yine bu yıl
Kuman-Kıpçaklar, Kiev tahtına yeni bir knezin çıkması üzerine âdet olduğu üzere hediye
istemişler ancak bu istekleri yeni knez tarafından kabul edilmediği gibi üzerlerine sefere
çıkılmıştır. Ancak hem sayıca hem de askeri anlamda daha güçlü olan Kuman-Kıpçaklar
karşısında fazla tutunamamıştır. Kuman-Kıpçaklar bu sırada Torçesk Şehrini 9 hafta
kuşattıktan sonra hem şehri hem de şehirde bulunan Uzları almışlardır. Daha sonra Uzları
kendileriyle beraber yanlarında götürmüşlerdir. 1094 yılında Kuman-Kıpçaklar’la Ruslar
arasında bir barış yapılmış ve bu barışa göre Tugorhan’ın kızı, Kiev knezi Svyatopolk ile
Çernigov knezi Oleg, başbuğ Osuluk (Uzluk, Soluk)’un kızı ile evlenmişlerdir. Böylece her iki
zümre arasında barış muhafaza edilmek istenmiştir. Ama yine de bu barış çabuk bozulmuş ve
Kuman-Kıpçak-Rus İlişkilerinde gerginlikler yeniden başlamıştır. Bunun da sebebi Rus
knezlerinin kendi aralarındaki mücadelelerde birbirlerine karşı Kuman-Kıpçaklar’dan destek
ve yardım sağlamaya çalışmalarıdır. Meselâ, Vladimir Monomah tarafından Çernigov
Knezliğine getirilen Oleg Svyatoslaviç, 1094 yılında Kuman-Kıpçakların yardımıyla Çernigov
Knezliği topraklarını tahrip etmiştir.
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Bu barışın bozulmasındaki en önemli sebep ise yeniden barış yapmak isteyen KumanKıpçakların Kiev’e gönderdikleri elçilerin Ruslar tarafından öldürülmeleri olmuştur. 1096
başlarında Kiev’e elçi olarak gönderilen İtler ve Kitan maiyetleri ile beraber öldürülmüşlerdir.
Kuman-Kıpçaklar, elçilerinin bu şekilde öldürülmelerine, birleşerek karşılık vermişlerdir.
Kuman-Kıpçak başbuğu Benek (Bonyak) bir pazar akşamı Kiev’e kadar yaklaşarak şehrin
dışındaki knezlik köşkünü yakmıştır. Bu sırada diğer Kuman-Kıpçak başbuğu Küre de 24
Mayıs 1096 günü Pereyaslavl yakınlarındaki bir şehri ateşe vermiştir. Kiev Knezi
Svyatopolk’un kayınpederi Tugor Han, 30 Mayıs günü Pereyaslavl Şehrine hücum etmiştir.
Oraya yardım etmek üzere gelen Rus knezleri arasında Svyatopolk da yer almıştır. 19
Temmuz’da yapılan savaşta Kuman-Kıpçaklar beklemedikleri bir yenilgi yaşamışlar ve Tugor
Han ile oğlu da öldürülmüşlerdir. Ancak Kuman-Kıpçaklar bu mağlubiyete hemen karşılık
vermişler ve 20 Temmuz günü Kuman-Kıpçak başbuğu Küre ani bir baskınla Kiev’e kadar
gelerek, etrafı yağmalamıştır.
Bu saldırılardan duçar olan Rus halkının şikâyetleri karşısında bir şeyler yapılması
gerektiğine inanan ve iki oğlunu da Kuman-Kıpçak başbuğlarının kızları ile evlendirmiş olan
Kiev Knezi Vladimir Monomah harekete geçerek, bütün Rus knezlerini 1097 yılında Dolob
Gölü yakınlarında düzenlediği büyük toplantıda aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa
bırakarak, Kuman-Kıpçaklar üzerine gitmeye ve onlara karşı birleşik bir Rus mukavemeti
oluşturmayı ikna etmiştir. Nitekim bu birliktelik aşağıda bahsedeceğimiz üzere semeresini 1103
yılında Kuman-Kıpçaklara karşı büyük bir zaferin kazanılması ile vermiştir.
1099 yılında Kuman-Kıpçaklar ile Rus knezlerinin aralarının düzeldiğini ve Macarlar
üzerine yaptıkları sefere Kuman-Kıpçakların da katıldıklarını görüyoruz. Macarlara karşı
kazanılan zaferde özellikle başbuğ Bonyak’ın rolü büyük olmuştur. Bu galibiyetten sonra Rus
knezleri ile Kuman-Kıpçaklar arasında 1101’de yeniden barış yapılmıştır. Ancak bu barış da
sadece iki yıl sürmüştür. Barışı ilk defa hangi tarafın bozduğu bilinmiyorsa da KumanKıpçakların sürekli akınlarından muzdarip olan Rusların bu akınları durdurmak amacı ile
sağlam şehirler ile kilometrelerce uzanan hendekler, toprak tabyalar inşa ettiklerini
bilinmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen yine de Kuman-Kıpçak saldırılarını durdurmaya
muaffak olamamışlardır.
Rus knezlerini birleştirerek, Kuman-Kıpçakları zaafa düşürmeleri için büyük gayretler
sarf eden Vladimir Monomah’ın çabaları sonuç vermiş ve yanına Kiev Knezi Svatopolk ile
diğer knezleri de alarak 1103’de bütün Rus knezlerinin başında Kuman-Kıpçaklara karşı büyük
bir başarı kazanmıştır. Bu galibiyet ile pek çok Kuman-Kıpçak askeri öldürülmüş, 20’ye yakın
Kuman-Kıpçak ileri geleni ve oldukça fazla ganimet ele geçirilmiştir. Kuman-Kıpçaklar bu
mağlubiyetin acısını en kısa sürede şiddetli hücumlarla cevap vererek çıkartmışlardır (11051111 arasında 4 kez). 1105 ve 1106 yıllarında Kuman-Kıpçak başbuğu Bonyak, Kiev ve
Preyeslavl çevrelerini tahrip etmiştir. Zaman zaman Rus knezleri Kuman-Kıpçaklara üstün
gelseler de Kuman-Kıpçak akınlarından oldukça rahatsız olmuşlardır. Bu rahatsızlık ve
Rusların içinde bulundukları haleti ruhiye Knez Vladimir Monomah tarafından şu şekilde ifade
edilmiştir: “Niçin? Ölümün sürülmüş topraklarda başladığını bilmiyor musunuz? Köylü
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tarlasına çıkıp, tam sürmeğe başlarken bir Kuman-Kıpçak gelip onu okla vurur, atını
alarak, köyüne gider. Hanımını, çocuklarını ve bütün servetini ele geçirir ve geri döner”.
Bonyak 1107 yılında başbuğ Şarukan ve diğer Kuman-Kıpçak beyleri ile birlikte Rus
topraklarına karşı yeni bir sefer başlatmış, ancak istediği neticeyi alamamıştır. Ruslar, bu
Kuman-Kıpçak birlikteliğini geri püskürttükleri gibi, Bonyak’ın kayınbiraderini de
öldürmüşlerdir. Bunun üzerine Kuman-Kıpçaklar ile Ruslar yeniden bir barış anlaşması
yapmışlardır ki bu anlaşma ile Kuman-Kıpçak başbuğlarının kızları, Rus knezleri ile
evlendirilmişlerdir. Ancak bu barışta uzun sürmemiş ve 1109 ve 1111 yıllarında birleşen Rus
knezleri Kuman-Kıpçaklar üzerine başarılı seferler yapmışlardır. Bu başarılı seferlerden
özellikle 1109 yılındaki sefer başarılı Kuman-Kıpçak başbuğu Bonyak’ın ölümü ile
neticelenmiştir. Buradan çıkarılacak sonuç, XII. yüzyılın başlarında Rus knezlerinin KumanKıpçaklara karşı bir üstünlük sağladıklarıdır.
1113 tarihinde Kiev Knezi Svyatopolk Mihail (1093-1112)’in ölümünü müteakip, Kiev
halkının isteği ve daveti üzerine çok yaşlı olmasına rağmen Kiev tahtına Knez Vladimir
Monomah oturmuştur. Kuman-Kıpçaklar, âdet olduğu üzere Vladimir Monomahtan da hediye
istemişlerdir. Ancak, Vladimir Monomah, Kuman-Kıpçakların bu isteklerine üzerlerine büyük
bir ordu ile giderek karşılık vermiştir. Bu karşılığı beklemeyen ve buna hazırlıksız yakalananın
Kuman-Kıpçaklar, Rus ordusunun karşısına çıkmayı bile bile ölüme gitmek şeklinde
yorumlayarak, bozkıra, kendi topraklarına geri dönmüşlerdir. Bunun hemen akabinde 1116
tarihinde Rus knezları Yaropolk ve David, Kuman-Kıpçaklar üzerine giderek Surgov, Şarukan
ve Balin şehirlerini almışlardır. Yine aynı yıl Tuna yakınlarında Knez Vladimir Kuman-Kıpçak,
Peçenek ve Uzlarla savaşmıştır. Burada dikkatimiz çeken husus bu yıllarda Kuman-Kıpçaklar
güçlerini büyük ölçüde kaybetmişler ve Rus saldırılarını önleyemez hale gelmişledir. Bu durum
aslında Kuman-Kıpçak hâkimiyetinde bulunan Peçenek, Berendi ve Uzların bu hâkimiyetlikten
çıkarak Rus knezlerinin yanına kaçmalarından kaynaklanmıştır. Bu durumu kendi lehlerine
çeviren Rus knezleri, daha önce gidenlerle birlikte güneydeki topraklarının sınır bekçiliğini
onlara vermişler ve böylece Kuman-Kıpçak saldırılarına karşı bir set vazifesi görmelerini
sağlamışlardır.
Babası Kuman-Kıpçak başbuğu Şaruhan’ın ölümü üzerine yerine oğlu Atrak (Otrok)
başbuğ olmuştur. Atrak, Rus Knezi Vladimir Monomah tarafından baskıya marûz kalınca
1118’de damadı olan Gürcü Kralı Davıd II’in daveti üzerine kendisine bağlı 40.000 âile ile
beraber Gürcistan’a gitmiştir. Bu Kuman-Kıpçaklar, Çoruh ve Kür dolaylarına yerleşmişler;
Gürcü kralı da bunlardan 40.000 kişilik mükemmel bir atlı ordu teşkil etmiştir. Gürcüler aynı
zamanda bu Kuman-Kıpçak kuvvetlerine dayanarak Anadolu Selçuklularının hücumlarına da
karşı koymuşlardır. Hattâ Kral Davıd II, Kuman-Kıpçak atlıları ile Şirvan, İran ve Ermenistan’a
başarılı seferler yapmıştır.
Kuman-Kıpçakların Doneç boyundan Gürcistan’a gitmeleri Rus sınırlarına KumanKıpçak akınlarının bir süre durmasına sebep olmuştur. Nitekim 1120 yılında Pereyaslavl Knezi
Aşağı Tın boyuna bir sefer açtığında orada Kuman-Kıpçaklara rastlayamamıştır.
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Kiev Knezi Vladimir Monomah’ın 1125 yılında ölmesi üzerine Gürcistan’a giden
Kuman-Kıpçak başbuğu Atrak tekrar kendi yurduna geri dönerken Gürcistan’a giden KumanKıpçakların büyük bir kısmı dönmemiş, orada kalarak çeşitli yerlere yerleştirilmişlerdir. Doğu
Anadolu’da Çıldır Gölü çevresindeki Kıpçaklar işte bunların halefleridirler. Ayrıca Gürcistan’a
gelmeleri dolayısı ile Tın boylarını belki tamamen, Kuban bölgesini ise kısmen boşaltmış olan
Kuman-Kıpçaklardan Kırım yarımadasında kalanlar şehirlere yerleşerek ticaret hayatına
atılmışlar, hattâ bazı küçük kasabalar dahi kurmuşlardır.
Kiev Knezi Vladimir Monomah’ın ölümünden sonra, knezler arasında başlayan
anlaşmazlıklara Kuman-Kıpçaklar karıştırılmışlarsa da bu durumdan istifade etmesini
bilememişlerdir. Bilindiği üzere Çernigov ve Kiev Knezlerinin hanımları Kuman-Kıpçak
başbuğlarının kızları İdiler ve bunlar bu akrabalıktan istifade etmek için kendi aralarındaki
mücadelelerde onların yardımlarına başvurmuşlardır. Böylece yerlerini iyice sağlamlaştırmak
ve rakiplerini ezmek istemişledir. Bu yardım daveti güneydeki Rus knezliklerinin sürekli
Kuman-Kıpçak akınlarına maruz kalmalarına ve büyük tahribatların yaşanmasına sebep
olmuştur. Özellikle Preyeslavl, Çernigov ve Novgorod-Severks Knezlikleri zarar görmüşlerdir.
Kuzey, güney kadar etkilenmese de bu saldırılardan o da nasibini almış ve bilhassa Kiev
Knezliği Kuman-Kıpçak saldırılarına muhatap olmuştur. Bu saldırıların tahribatı o kadar büyük
olmuştur ki bu yerlerde insan kalmamış, köyler ve şehirler tamamen boşaltılmış, halkın büyük
bir çoğunluğu Kuman-Kıpçaklar tarafından ya öldürülmüş ya da esir alınmıştır. Geride kalanlar
ise daha emin ve güvenilir bir yer olan Rusya’nın kuzeyine Suzdal Rusyasına giderek
yerleşmişlerdir. Bütün bu yaşananlara rağmen yine de Kuman-Kıpçakların bu durumdan yeteri
kadar istifade edemediklerini de söyleyebiliriz zira devamlı savaşlar neticesinde gençlerini ve
dirayetli başbuğlarını kaybeden Kiev civarındaki Kuman-Kıpçak birliklerinde zayıflık işaretleri
belirirken, bu sırada Tuna Kuman-Kıpçaklarından bir kısmının da Macaristan’a ücretli askerlik
yapmaya gitmeleri bu istifadenin yeterli olmamasında etkili olmuştur.
XII. asrın sonlarına doğru Kuman-Kıpçaklar ile Ruslar arasındaki karşılıklı akın ve
çarpışmaların yeniden başladığını görüyoruz. Özi Kuman-Kıpçakları biraz toparlanarak 1174
yılında başbuğları Könçek ve Kobyak (Köpek)’ın idâresinde Pereyaslavl Knezliğine karşı
hücuma geçmişler ve bu hücumları Ruslar tarafından geri püskültülmüştür. Ancak her iki
başbuğda geri durma taraftarı değillerdi ve 1177’de tekrar Rus topraklarına gelerek Rusları
yenmişlerdir. 1178-9’da Konçak yeniden Preyeslavl Knezliğine girerek büyük tahribatlar
yapmıştır. Bu arada Bug (Aksu) Nehri boyundaki Kuman-Kıpçaklar da Kiev civarına akınlarına
devam etmişlerdir. Birbiri ardınca 1184 yılına kadar yaşanan Kuman-Kıpçak hücumları Rus
knezlerine artık birlikte hareket etmeleri gerektiği gerçeğini hatırlatmıştır. Geçmişte birlikte
hareket ettiklerinde aldıkları galibiyet hâlâ hatıralarında idi şimdi de birlikte hareket
edebilirlerdi ve öyle de yapmışlardır. 1184 yılında bütün Güney Rus Knezleri, Kiev Knezi
Svyatoslav’ın idâresinde birleşerek büyük bir ordu ile Kuman-Kıpçakların karşısına çıkmışlar
ve büyük bir zafer kazanmışlardır.
Aslında Kuman-Kıpçaklar sürekli hücumları karşısında Rusların onlara büyük bir
karşılık veremeyeceğini düşünmüşler ve bu yüzden kendi topraklarında hazırlıksız bir şekilde
yaşarlarken Rusların ani sadırısına uğramışlardır. Bu yüzden de yıkım Kuman-Kıpçakların hiç
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beklemediği bir şekilde büyük olmuştur zira Kuman-Kıpçaklar bu mağlubiyetle sadece
askerlerini kaybetmekle kalmamışlar aynı zamanda ele geçirilen 7000 esir arasında bulunan
417 bey veya bey oğlunun da esir düşmesini engelleyememişlerdir.
1184’deki bu sefere katılmayan Novgorod-Seversk Knezi İgor, bir kıskançlık
duygusuna kapılarak böyle bir zaferi kendisininde yaşaması gerektiğini düşünmüş ve KumanKıpçaklara karşı yanına kardeşi, diğer bir kaç Knez ve bir Türk zümresi olan Kovuylar ile KaraKalpaklıları da alarak 1185 tarihinde sefere çıkmıştır. Ancak Kuman-Kıpçaklar bu sefer
hazırlıksız değillerdi ve onlara hayatlarının en önemli savaşını yaşatmayı kafalarına
koymuşlardı. Kuman-Kıpçaklar, Ruslara tarihlerindeki ilk destanları olan İgor Destanının
yazılmasını sağlayayacak bu savaşta turan taktiğini kullanarak üstünlük sağlamışlardır. Ruslar,
ilk vuruşmada Kuman-Kıpçakların çekilmeleri üzerine galip geldiklerini düşünerek
cesaretlenmişler ve takibe başlamışlardır. Bu sırada değişik coğrafyalarda yaşayan KumanKıpçak boyları birleşerek Aşağı Tın sahasındaki Kayalı Irmağı (bugünkü Kagalnik?) kıyısında
İgor’un idâresindeki Rus ordusunu kuşatarak imha etmişlerdir. Başbuğ Konçak (Köçek)’ın
idâre ettiği bu savaşta Knez İgor da dâhil Rus ordusundaki knezlerin hepsi yakalanmıştır.
Böylece Konçak idâresindeki Kuman-Kıpçaklar bir yıl önceki mağlubiyetin intikamını
almışlardır. Başta Knez İgor olmak üzere ele geçirilen bütün esirlere iyi bakılmış, İgor’un
yaraları tedavi edilmiştir. İgor sonradan seyis Lavrov’un sayesinde kaçmayı başararak ülkesine
dönmüş ama beklediği ilgiyi bulamamıştır. Bu zafer yukarıda da söylediğimiz gibi Ruslara ünlü
İgor Destanı’nı yazdırtmıştır. Bu destan Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
1185’deki bu büyük zaferden ve Rus mağlûbiyetinden sonra Kuman-Kıpçakların Rus
arazisine akınları ve Rusların da karşı savaşları hız kesmeden birbirini tâkip etmiştir. Ancak
XIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru Kuman-Kıpçak-Rus mücadelesi eski hızını
kaybetmiş ve yerini bir ara ittifaka bile bırakmıştır. Bunun en güzel örneğini 1221 yılında
görüyoruz. Bu yıl Karadeniz’in en büyük ticaret merkezi olan Suğdak, Anadolu Selçukluları
tarafından zaptedilince, Ruslar Kuman-Kıpçakları yardıma çağırmışlar ve Kuman-Kıpçak-Rus
kuvvetleri şehri geri almak için birlikte harekete geçmişlerdir. Ancak Selçukluların şehri çok
iyi savunmaları karşısında hiçbir şey yapamamışlardır.
Bu birliktelik doğudan gelen Moğol istilâsı karşısında da devam etmiştir. Ancak gerek
Türkistan sahasını gerekse Deşt-i Kıpçak sahasını bir kan gölüne çevirecek olan Moğol istilâsı
karşısında bu Kuman-Kıpçak-Rus askerî iş birliği hiçbir işe yaramamış ve 1223 yılında CebeNoyon ile Subutay Batur Kumandasındaki iki Moğol askerî tümeni karşısında Kalka Meydan
Muharebesinde mağlûp olmaktan kurtulamamışlardır.
Kuman-Kıpçaklar, Kalka savaşından sonra hızla ilerleyen Moğol kuvvetleri karşısında
hiçbir şey yapamamışlardır. Tın ve Doneç havzasında bulunan Başbuğ Köten komutasındaki
Kuman-Kıpçaklar dağılmışlar (1239); başbuğ, kurtulabilenlerle birlikte Macaristan’a iltica
etmiştir. Kuman-Kıpçakların kalabalık bir kısmı İtil boyuna yâni İtil Bulgarlarının
topraklarındaki ormanlık sahaya gitmişlerdir. Bu suretle Moğol istilâsı eski İtil Bulgar
yurdunun büsbütün Kıpçaklaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Bütün “Kıpçak bozkırı” Moğol
istilâsına uğrayıp Altın-Orda Hanlığı kurulduktan (1256) sonra, “Deşt-i Kıpçak” tâbiri daha
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uzun müddet kullanılmış, ancak Kuman-Kıpçakların artık hiçbir rolü kalmamıştır. KumanKıpçakların bakiyeleri Rus Knezliklerine yerleştirilmişler ve daha sonra diğer Türk boylarının
bakiyeleri gibi Kara-Kalpaklılar umumi adı altında anılmışlardır.

12.2.4. Kuman-Kıpçak-Bizans İlişkileri
Bizans devletinin Kuman-Kıpçaklar ile ilk karşılaşması 1078’de Bizans’ın
Balkanlardaki topraklarına akınlar düzenleyen Peçeneklerin müttefikleri olarak Tuna’nın
güneyine İmparator VII. Mikhail Dukas (1071-1078) zamanında gelmeleri ile olmuştur. Daha
sonra Kuman-Kıpçak-Peçenek dostluğu semeresini Aleksi Komnenos (1081-1118) döneminde
İmparatorun 1087’de Peçeneklerin elinde bulunan Silistre’yi almak için harekete geçmesi
üzerine vermiştir. Bizans ile Peçenekler arasında bugünkü Silistre yakınlarında 1087’de
gerçekleşen meydan muharebesi öncesinde Peçenek başbuğu Tatuş o sırada Tuna’nın
doğusunda bulunan Kuman-Kıpçaklardan yardım istemiş ve Kuman-Kıpçaklar da bu yardım
isteğine olumlu cevap vermişlerdir. Ancak Peçenekler Kuman-Kıpçakları beklemeden savaşı
başlatmışlar ve Kuman-Kıpçaklarda savaş meydanına ancak savaş bittikten ve Peçenekler
zaferi kazandıktan sonra gelmişlerdir. Bunun üzerine Peçenekler elde ettikleri bol ganimeti
onlarla paylaşmak istememişler ve böylece dostluk yerini derin bir düşmanlığa bırakmıştır.
Kuman-Kıpçaklar için bundan sonraki hedef bunun intikamını almak olmuştur. Nitekim çok
geçmeden 1091 yılında bu hedeflerine ulaşmışlardır. Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos
da durumu iyi değerlendirmiş, Kuman-Kıpçak başbuğları Tugorkan ve Bonyak ile anlaşarak,
Meriç Nehri kenarında Lebunium (Omurbey Mevkiinde)’da karargâhlarını kurmuş olan
Peçenekler üzerine birlikte hareket etmelerini sağlamıştır. 40.000 kadar Kuman-Kıpçak
askerinin de yer aldığı Bizans ordusu, ani bir baskınla Peçenekleri tamamen ortadan
kaldırmıştır.
Bu tarihten itibaren Kuman-Kıpçaklar 1083, 1093-1096 ve 1109-1114 yılları arasında
Bizans’a karşı akınlar yapmışlar ve daha sonra Bizans ordusunda ücretli asker olarak görev
almışlardır. Kuman-Kıpçaklar 1114’lerde Tuna’nın kuzeyine gelerek geri dönmüşlerdir. Ancak
1148’de geldiklerinde bu sefer Tuna’nın güneyine geçerek bir şehri ele geçirmişlerdir. Bu
sırada Filibe’de Adriyatik üzerine sefer hazırlığında olan Bizans İmparatoru I. Manuel
Komnenos (1143-1180) bu hazırlığı yarıda keserek Kuman-Kıpçakların üzerine gitmek için
yardım beklemiş ancak o sırada Kuman-Kıpçakların pek çok ganimet elde ederek geri
döndüklerini öğrenmiştir. Arkalarından gitmişse de sadece terk ettikleri kamplarını bulmuştur
zira Kuman-Kıpçaklar hemen geri çekilmişlerdir. Kuman-Kıpçaklar yine İmparator Manuel ile
Macar Kralı II. Geza (1141-1161) arasındaki mücadeleden de istifade ederek 1154 veya
1155’de Tuna’yı geçerek yakın köyleri yağmalamışlardır. Kaynaklar 1159 veya 1160’da
İmparator Manuel’in Selçuklular üzerine yaptığı seferden dönerken Tuna’nın aşağısında
Kuman-Kıpçaklar’la karşılaştığını ancak Kuman-Kıpçakların sayıları az olduğu için Bizans’la
karşılaşmaktan kaçınarak nehri geçip geri çekildiklerini belirtmektedirler.
Kaynaklarda Kuman-Kıpçaklardan bundan sonra 30 yıl kadar Bizans İmparatorluğuna
saldırmadıkları için söz edilmez. Ayrıca yine bu dönemde bazı Kuman-Kıpçak boylarının
yerleşik hayata geçerek Bulgar topraklarında yaşayan halkla karıştığı da tahmin edilmektedir.
Nitekim zamanla Kuman-Kıpçakların Bulgaristan topraklarının geniş bir bölümüne mesela
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Makedonya, Sofya, Tırnova bölgesine, Vratsa etrafına, Vidin ve Kotel’e, Vit Nehri yakınlarına,
Silistre bölgesine yerleştikleri bilinmektedir. Bilhassa Plevne, Vidin, Vratsa, Pernik ve
Sofya’nın etrafındaki yerleşme yerlerinin adlarının büyük bir kısmı Türkçe menşelidir.
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Uygulamalar

1)
Kumanlardaki en önemli başbuğların kimler olduğunu açıklayarak haklarında
bilgiler veriniz.
2)

Kuman-Bizans İlişkilerinden bahsediniz.
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Uygulama Soruları

1)

Uz-Bizans mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

2)

Kuman-Kıpçak adının ne anlama geldiğini araştırınız ve bilgi veriniz.

3)

Kuman-Kıpçakların Türkistan’daki tarihlerini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uzlar ile devam ettiğimiz on ikinci bölümde Uzların Peçeneklerin doğu komşuları
olduklarından ve Rus-Bizans kaynaklarında hangi adlarla bahsedildiklerinden bahsettik. Uzlar,
Oğuz boylarının batı kısmını teşkil etmişler ve Batı Kök-Türk Hakanlığına bağlı boylar arasında
yer almışlardır. Batı Kök-Türk Hakanlığı’nın yıkılmasından sonra bir süre Türgişlere bağlı
yaşamışlar, Talas ve Çu’da Peçeneklerle karşılaşmışlardır. Uzlar Peçenekleri İtil’in ötesindeki
yurtlarından 860-870’lerde atarak bölgeyi ele geçirmişler ve daha sonra da batıya doğru
ilerlemişlerdir. Dokuzuncu yüzyıl sonlarına doğru batıya yapılan göçlerin wn önemli sebebinin
ise Samani Hanedanının ikinci hükümdarı Emir İsmail İbn Ahmet’in Türk (Oğuz)’lere karşı
başlattığı sefer olduğu söyelerek, Uzlar ve Peçenekler arasında süre gelen düşmanca tavırdan
istifade etmek isteyen Hazarların, Uzlar ile ittifak yaptıklarından böylece hem Peçeneklerden
kurtulmayı hem de Peçenek topraklarına Uzları yerleştirerek sınırlarını güvence altına almayı
planladıklarından bahsettik.
Uzların Peçenek ve Hazarlar ile olan ilişkilerine devam ederek, Uzların Peçeneklere
baskı yaptıklarını ve onları İtil boylarından uzaklaştırdıklarından bahsettik. Ancak
Peçeneklerden bazı boyların İmparator Konstantinos’a göre kendi istekleriyle Yayık boylarında
Uzlarla birlikte kaldıklarını aktararak, Uz-Rus ilişkilerini anlattık ve Uzların Türkistan’dan hep
batıya doğru ilerlediklerini, İtil-Yayık arasına geldiklerini ancak sonrasında Kuman-Kıpçak
baskılarıyla Karadenizin kuzeyine doğru itildiklerini söyledik. Uzlar ile alakalı en önemli
bilgileri Rus yıllıklarından edinebilmekteyiz. Bu yıllıklardan edindiğimiz bilgilere göre 1048
yılında Uzlar, Kuman-Kıpçak baskısı ile Kiev Rusya’sının güneyine kadar yayılmışlar, 1050
yılında ise Peçenekler ile savaşmışlardır. 1060 yılına gelindiğinde ise Orta Özi’de kalabalık Uz
toplulukları mevcut olmuştur. Uzların bu bölgede yaptıkları sürekli saldırılardan bıkan Ruslar
Uzlara karşı büyük bir sefer yaparak onları Tuna yönünde uzaklaştırmışlardır. 985 yılında
başlayan Uz-Rus ilişkileri 1193’e kadar Uz adıyla sürmüştür ancak bu tarihten itibaren Peçenek,
Uz, Berendi ve Kuman-Kıpçaklar bakiyeleri ile birlikte anılarak hepsine Kara Kalpaklılar
denilmiştir. Uzlar Rus Knezliklerinde yerleştirilen ve askeri hizmetlere alınan Türk
zümrelerinin en kalabalığını teşkil etmişler, mükemmel atlı askerler olduklarından Ruslar
tarafından hemen kabul görmüşlerdir. Kuman hâkimiyetinden kaçarak Rus ordusuna katılan
kaçak Uzları geri alabilmek için Kumanlar Ruslara saldırmışlar, birkaç kez yendikten sonra
Torçesk şehrini zaptederek buradaki Uzları almışlardır.
Uz-Bizans ilişkilerini anlattığımız bölümde ise Uzların Kuman-Kıpçak baskısıyla
Tuna’yı geçerek Bizans ve Bulgar güçlerini bertaraf ettiklerini, Balkan yarım adasına girerek
Bulgar topraklarını, Makedonya, Trakya ve Yunanistan’ı tahrip ettiklerini aktararak bu konuda
ayrıntı bilgiler verdik. Uzlar, Bizans ile Çatalca ovasında yaptıkları savaşta büyük bir yenilgiye
uğramışlar ve pek çoğu burada ya öldürülmüş ya da hastalıktan ölmüştür. Kurtulabilen Uzların
sayısının ne kadar olduğu bilinmemektedir. Bunların bir kısmı Bizans’ın Makedonya’daki
hazine arazilerine yerleştirilmeleri karşılığında Bizans İmparatorluğunun hizmetine
girmişlerdir. Bundan sonra Bizans ordusu içinde Uz birlikleri görülmeye başlanmış, sarayda ve
yüksek rütbeler arasında da bu boya ait isimlere rastlanır olmuştur. Aynı zamanda Bizans
kaynaklarında İskit ortak adıyla anılıp sık sık Peçeneklerle ilişkilendirilip karıştırılmışlardır.
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Sonrasında artık güçlü bir kuvvet olmaktan çıkan Uzların bir kısmı Bizans ordusunda görev
alırlarken bazıları da Güney Rusyaya dönmüşler ve Rus Knezlerinin hizmetine girerek sınır
boylarına yerleştirilerek sınır bekçiliği yapmışlardır.
Kuman-Kıpçakların Türkistan sahasındaki tarihlerinde Kıpçak adıyla anıldıklarını
belirttikten sonra Kıpçak adı ve Kıpçakların boy bilgisini aktarıp konuyla ilgili kaynaklara
değinmeye çalıştık. Türkistan coğrafyasında başlayan göçlerin en önemli nedeni 986’da
Pekin’in kuzey batı bölgesini istila eden ve Moğolca konuşan bir kavim olan Kitan baskısı
olmuştur ve bunun neticesinde Kuman-Kıpçaklar ana vatanlarından batıya doğru göç
etmişlerdir. Devam ettirdikleri bu göç ile 10. yüzyılda Kuman-Kıpçak boyları Altay Dağlarının
batısına yayılan Kimek Eyaletinin bir kısmı olan Tobol ve İşim Irmakları arasındaki bozkırlarda
yaşamışlar ve sonrasında Sir-Derya nehrinin kuzey batı bölgesinde Kuman-Kıpçaklardan
Sarılardan ve Sarılara eklenen üçüncü bir etnik grup olan Batı Sibirya Kıpçaklarından oluşan
güçlü bir boy federasyonu meydana getirmişlerdir.
Kuman-Kıpçaklar 1030’larda İtil boyuna gelmişler ve Oğuzları bulundukları Tın
boyundan çıkarmışlardır. Böylece Oğuzlar da önlerindeki Peçeneklere baskı uygulayarak Özi
Nehrinin sol tarafını ellerine geçirmişlerdir. Böylece Kuma-Kıpçaklar 10. Yüzyıldan itibaren
Oğuzları batıya doğru itmeye devam ederek 1054’te Kiev Knezliğinin güney sınırlarında ilk
defa görülmüşlerdir. Bu nedenle Rus Yıllıklarında adları ilk defa geçtiklerinde Türkmen,
Peçenek ve Torklar (Uz) la aynı cinsten oldukları belirtilmiştir. Kuman-Kıpçaklar sonraki
mücadelelerini Hazarlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Romenler ve Bizans ile yapmışlardır.
11. Yy.dan itibaren Kuma-Kıpçakların bir kısmı Kama-İtil sahasına gelip İtil Bulgarlarıyla
karışırlarken diğer bir kısmı Aşağı İtil boyuna giderek Hazarlarla komşu olmuşlar ve Hazarlara
karşı başarılı seferler yapmışlardır. Sonuçta Kuman-Kıpçaklar Hazar Hakanlığı’nın ortadan
kalkmasında en önemli etken olarak, iki yüz yıl bölgenin hâkimi olmuşlar ve bu hâkimiyet 1229
Moğol istilasıyla sona ermiştir. Kuman-Kıpçaklar 1048’de güney Rus sahasına gelmişler ve bu
tarihten itibaren Rus yıllıklarında adları geçmeye başlamıştır. Kuman-Kıpçak Rus İlişkileri
başlangıçta sınır komşuluğuyla başlamış ve 1060-1061 yıllarında bu komşuluk ilişkileri sebebi
ile karşı karşıya gelmişlerdir. Kumanlar hem bu savaşta hem da 1068’de yapılan bir başka
savaşta Kuman-Kıpçaklar Rusları mağlup ederek büyük bir yenilgiye uğratmışlardır.
Sonrasında sıklıkla; Rusların üzerine saldırmaya devam etmişler ve yaklaşık otuz yıllık süre
içerisinde Rus şehirlerine sürekli akınlar düzenleyerek bu bölgeleri yağmalayarak rahatsız
etmişlerdir.
Kuman-Kıpçak-Rus ilişkilerini anlatarak başladığımız bu bölümümüzde 1091 yılında
Kuman-Kıpçakların Macaristan içlerine kadar girdiklerini ve bazı boylarının 1092 yılında
Lehistan’a kadar uzandıklarını, 1093 yılında ise Bizans topraklarında görüldüklerini anlattık.
Yine aynı yıl Kiev Rusyası Kuman-Kıpçaklar üzerine sefere çıkmış ancak hem sayıca hem de
askeri anlamda daha güçlü olan Kuman-Kıpçaklar karşısında fazla tutunamamıştır. 1094 yılında
Kuman-Kıpçaklarla Ruslar arasında bir barış yapılmış ve bu barışı güçlendirmek için siyasi bir
evlilik de yapılmıştır. Ama yine de bu barış çabuk bozulmuş ve Kuma-Kıpçak-Rus ilişkilerinde
gerginlikler yeniden başlamıştır. Bu barışın bozulmasındaki en önemli sebep ise tekrar barış
yapmak isteyen Kuman-Kıpçakların Kiev’e gönderdikleri elçilerin Ruslar tarafından
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öldürülmeleri olmuştur. Bunun üzerine birleşen Kuman-Kıpçaklar Başbuğ Benek (Bonyak)
önderliğinde Kiev’e kadar yaklaşarak şehrin dışındaki Knezlik köşkünü yakmışlardır. Bu sırada
diğer Kuman-Kıpçak Başbuğu Küre de Pereyaslavl yakınlarındaki bir şehri ateşe vermiştir.
Tüm bunlara rağmen yapılan savaşta Kuman-Kıpçaklar beklemedikleri bir yenilgi yaşamışlar
ama bu mağlubiyete hemen karşılık vermişler ve Kuman-Kıpçak Başbuğu Küre ani bir baskınla
Kiev’e kadar gelerek etrafı yağmalamıştır. 1099 yılında Kuman-Kıpçaklar ile Rus Knezlerinin
araları düzelmiş ve Macarlar üzerine yaptıkları sefere Kuman-Kıpçaklar da katılmış, zaferle
sonuçlanan bu seferde özellikle Başbuğ Bonyak büyük rol oynamıştır.
Kuman-Kıpçakların devam eden saldırıları üzerine tekrar birleşen Rus Knezleri 1103
yılında büyük bir başarı elde etmişler pek çok Kuman-Kıpçak askerini öldürmüş, esir almış ve
ganimet elde etmişlerdir. Başbuğ Bonyak 1107 yılında Başbuğ Şarukan ve diğer KumanKıpçak beyleri ile Rus topraklarına karşı yeni bir sefer başlatmış ancak istediği neticeyi elde
edememiş ve bunun üzerine yeniden bir barış antlaşması yapmışlardır. Ancak bu barış da uzun
sürmemiş ve 1109 ile 1111 yıllarında birleşen Rus Knezleri Kuman-Kıpçaklar üzerine başarılı
seferler yapmışlardır ki bu seferlerden özellikle 1109 yılında olanı önemlidir zira bu sefer
neticesinde Kuman-Kıpçak Başbuğu Bonyak öldürülmüştür. Devam eden süreçte KumanKıpçaklar güçlerini büyük ölçüde kaybetmişler ve Rus saldırılarını önleyemez hale
gelmişlerdir. Bunun asıl sebebi Kuman-Kıpçak hâkimiyeti altında bulunan Peçenek, Berendi
ve Uzların bu hâkimiyetlikten çıkarak Rus Knezlerinin yanına kaçmalarıdır. Ruslar bu
durumdan faydalanmışlar ve daha önce gidenlerle birlikte güney’deki topraklarının sınır
bekçiliğini onlara vermişler ve böylece Kuman-Kıpçak saldırılarına karşı bir set vazifesi
görmelerini sağlamışlardır.
Kuman-Kıpçaklar Rus Knezi Vladimir Monomah tarafından baskıya maruz bırakılınca
Başbuğları Atrak’ın önderliğinde 1118 yılında Gürcü Kralının daveti üzerine Gürcistan’a
yerleşerek, Gürcü ordusunda görev almışlardır. Öyle ki Gürcüler, Kuman-Kıpçaklardan oluşan
atlı ordularına dayanarak Anadolu Selçuklularının hücumlarına karşı koyabilmişlerdir.
On ikinci asrın sonlarına doğru Kuman-Kıpçaklar ile Ruslar arasındaki akınlar ve
çarpışmalar yeniden başlamıştır ve 1184 yılına gelindiğinde Rus Knezleri artık birlikte hareket
etmeleri gerektiği gerçeğini görmüşlerdir. 1184 yılında bütün güney Rus knezleri Kiev Knezi
Svyatoslav’ın idaresinde birleşerek güçlü bir ordu ile Kuman-Kıpçakların karşısına çıkmışlar
ve büyük bir zafer kazanmışlardır. Kuman-Kıpçaklar bu mağlubiyetle sadece askerlerini
kaybetmekle kalmamışlar aynı zamanda ele geçirilen yedi bin esir arasında bulunan 417 bey
veya bey oğlunun da esir düşmesini engelleyememişlerdir.
1184’deki bu sefere katılmayan Novgorod-Seversk Knezi İgor böyle bir zaferi
kendisinin de yaşaması gerektiğini düşünmüş ve Kuman-Kıpçaklara karşı yanına kardeşi, diğer
birkaç knez ve bir Türk zümresi olan Kovuylar ile Kara-Kalpaklıları da alarak 1185 tarihinde
sefere çıkmıştır. Ancak Kuman-Kıpçaklar bu sefer sonucunda Ruslara tarihlerindeki ilk
destanları olan İgor destanını yazma fırsatını sağlamışlar. Kuman-Kıpçaklar bu savaşta turan
taktiğini kullanarak büyük bir zafer kazanmışlardır. Bu destan Rus edebiyatının en önemli
eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu büyük zaferden sonra Kuman-Kıpçakların Rus
arazisine akınları ve Rusların da karşı savaşları hız kesmeden sürmüş ama 13. yy. ın ilk
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çeyreğinin sonlarına doğru Kuman-Kıpçak Rus mücadelesi eski hızını kaybetmiş ve yerini bir
ara ittifaka bile bırakmıştır. Bu birliktelik doğudan gelen Moğol istilası karşısında da devam
etmişse de hiçbir işe yaramamış, Ruslar ve Kumanlar Kalka Meydan Muharebesinde mağlup
olmaktan kurtulamamışlardır. Bu mağlubiyetten sonra Kuman-Kıpçaklar dağılmışlar, Başbuğ
Köten kurtulabilenler ile Macaristan’a irtica etmişlerdir. Kuman-Kıpçakların kalabalık bir
kısmı İtil boyuna gitmişlerdir ki bu şekilde Moğol istilası İtil Bulgar yurdunun tamamen
Kıpçaklaşmasında büyük rol oynamıştır.
Kuman-Kıpçak Bizans ilişkilerini anlattığımız bölümümüzde ise Bizans devletinin
onlarla ilk karşılaşmasının 1078’de Bizans’ın Balkanlardaki topraklarına akınlar düzenleyen
Peçeneklerin müttefikleri olarak Tuna’nın güneyinde geldiklerinde olduğunu anlatarak
başladık. Kaynaklarda Kuman-Kıpçaklardan 30 yıl kadar Bizans İmparatorluğuna
saldırmadıkları için söz edilmez. Bu dönemde bazı Kuman-Kıpçak boyları yerleşik hayata
geçerek Bulgar topraklarında yaşayan halkla karışmışlar ve zamanla Bulgaristan topraklarının
geniş bir bölümüne yerleşmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Kuman adı ne anlama gelmektedir?
Sarı, Sarımsı
Beyaz
Yeşil
Mavi
Kahverengi

2)
Kuman-Kıpçaklar’da dahil olmak üzere 986’da Türkistan coğrafyasında
başlayan göçlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Uygur Baskısı
b)
Kitan Baskısı
c)
Samani Baskısı
d)
Arap Baskısı
e)
Çin Baskısı
3)

Kuman-Kıpçak -Rus mücadelesinin sebebini açıklayınız.

4)
Kuman-Kıpçaklarla ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)
1090 ile 1110 tarihleri Rusya’da en güçlü oldukları dönemdir.
b)
Kuman-Kıpçaklar ile Ruslar arasındaki ilk karşılaşmanın bir anlaşma ile
sonuçlanmıştır.
c)
XI. yüzyılın sonlarında güney Rus bozkırları tamamen Kuman-Kıpçakların eline
geçmiş ve bu saha Bizans kaynaklarında “Deşt-i Kıpçak” adı ile anılmaya başlanmıştır.
d)
1080’lerde Kuman-Kıpçak ülkesi Türkistan, İtil-Yayık, Tın-Doneç, Aşağı Özi
ve Tuna olmak üzere 5 bölgeye ayrılmıştır.
e)
Rus yıllıklarında ilk defa 1054 yılında “Polovetsi, Polovtsi” adıyla
zikredilmişlerdir.
5)
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa ve
Balkanlara gelen Kuman-Kıpçakların münasebet kurdukları milletlerden biri değildir?
a)
Macarlar
b)
Bulgarlar
c)
Romenler
d)
Peçenekler
e)
Almanlar
6)
Kuman-Kıpçak-Rus İlişkileri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)
Kuman-Kıpçaklar Rusları genelde yenmişlerdir
b)
Ruslar Kuman-Kıpçak başbuğlarını yanlarına çekmek için kızları ile
evlenmişlerdir
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c)
vermişlerdir
d)
vermişlerdir
e)
7)
a)
b)
c)
d)
e)

Kuman-Kıpçaklar kendilerini yardıma çağıran Rus knezlerine destek
Kuman-Kıpçaklar Ruslara tarihlerinin ilk milli destanını yazdırma fırsatını
Kuman-Kıpçaklar Rusların üstünlüklerini kabul etmişlerdir
Aşağıdakilerden hangisi Kuman-Kıpçak başbuğu değildir?
Köten
Konçak
Tervel
Bonyak
Şarukan

8)
1118’de Rus Knezi Vladimir Monomah tarafından baskıya uğradığında
damadı olduğu Gürcü Kralı Davıd II’in daveti üzerine kendisine bağlı 40.000 âile ile
beraber Gürcistan’a giden Kuman-Kıpçak başbuğu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Otrak (Atrak)
b)
Şarukan (Saruhan)
c)
Konçak
d)
Bonyak
e)
Köten
9)
Bütün Güney Rus Knezlerinin Kiev Knezi Svyatoslav’ın idâresinde
birleşerek Kuman-Kıpçakları büyük bir mağlubiyete uğrattıkları ve ele geçirdikleri 7000
esir arasında 417 bey veya bey oğlunun da olduğu savaş hangi tarihte yapılmıştır?
a)
1170
b)
1175
c)
1160
d)
1184
e)
1190
10)
kalmıştır?

Bizans neden Peçeneklere karşı Kumanlardan yardım istemek zorunda

Cevaplar: 1)a 2)b 4)c 5)e 6)e 7)c 8)a 9)d
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13. KUMAN-KIPÇAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.Kuman-Kıpçaklar
13.1. Kuman-Kıpçak-Bulgar İlişkileri
13.2. Kuman-Kıpçak-Kıpçak-Romen İlişkileri
13.3. Kuman-Kıpçak-Macar İlişkileri
13.4. Mısır’da Kuman-Kıpçaklar
13.5. Kuman-Kıpçaklarda Kültür Hayatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Macaristan’daki Kuman-Kıpçak varlığı hakkında bilgi veriniz

2)

İgor Destanı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçak-Bulgar ilişkileri
hakkında bilgi sahibi olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman—Kıpçak-Romen ilişkileri
hakkında bilgi sahibi Olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçak-Macar ilişkileri
hakkında bilgi sahibi olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Mısır’da Kuman-Kıpçaklar’ın
durumu hakkında bilgi sahibi
olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak

Kuman-Kıpçaklar

Kuman-Kıpçaklarda Kültür Hayatı
hakkında bilgi sahibi olmak

Kuman-Kıpçaklar ile ilgili
kitap okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Kuman-Kıpçak



Romen



Bulgar



Mısır



Macar



Kültür
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Giriş
On üçünçü haftada Kuman-Kıpçakların Bulgar, Romen ve Macarlar ile olan ilişkileri ile
Mısır’daki varlıklarına değinilecek.
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13.1. Kuman-Bulgar İlişkileri
1185-1237 yılları arasında Tuna’nın güney bölgesinde kalabalık yaşayan KumanKıpçaklar, Bulgarların Bizans’a karşı giriştikleri bağımsızlık mücadelesinde ve II. Bulgar
devlletinin kurulmasında büyük bir rol oynamışlardır. Bunda II. Bulgar devletinin başına geçen
Çar Asen (1187-1196)’in Kuman-Kıpçak menşeili olmasının da büyük rolü vardır. 1185
yılında Tırnova’da başlayan isyan neticesinde Peter ve Asen adındaki kardeşler burada
Hakanlıklerini kurmuşlardır. Bu sırada Bizans’ın Anadolu Selçukluları ile uğraşmak zorunda
kalması kardeşlerin işini kolaylaştırmış ve daha sonra Asen Hakanlığın başına geçmiştir. Ancak
bu ilk başarılardan sonra İmparator II. İsaak Angelos (1185-1195)’un 1186’da Kuzey
Bulgaristan’a giren askerleri karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlar ve KumanKıpçaklardan yardım istemişlerdir. Kuman-Kıpçaklar hemen Tuna yakınlarına gelmişlerdir.
Peter ve Asen onların yardımları ile tüm Mizya’yı alıp Koca Balkan’ın güneyinde bulunan diğer
Bulgar topraklarına yönelmişlerdir. Bundan sonra Kuman-Kıpçakların tüm savaşlarda
Bulgarların müttefikleri olduğunu görüyoruz. Kuman-Kıpçaklar karşısında başarı
kazanamayacağını anlayan II. İsaak 1190’da Tırnova etrafındaki, 1191’de de Filibe
yakınlarındaki askerlerini geri çekmiştir. 1198 veya 1199’da Asen’in ikinci kardeşi yeni Bulgar
Çarı Kaloyan (1197-1207) yanındaki çok sayıdaki Kuman-Kıpçak birlikleriyle beraber
İstanbul’a kadar gelmiştir. Kuman-Kıpçaklar, Kaloyan’ın beş yıl süren seferi sırasında
Makedonya’ya kadar gelmişler ve Bulgarlarla beraber Trakya’yı yağmalamışlardır. IV. Haçlı
seferi (13 Nisan 1204) sırasında İstanbul’un ele geçmesinden sonra 14.000 kadar KumanKıpçak süvarisi Kaloman’ın Edirne (1205)’deki büyük zaferine yardımcı olmuşlardır. KumanKıpçaklar 1206’da Bulgarların müttefikleri olarak Trakya’ya gelmişler ve buradaki pek çok
şehri yağmalamışlardır. 1207’de Edirne ve Selanik kuşatmasında yer almışlardır. Çar
Kaloyan’ın ölümüne kadar Kuman-Kıpçaklar ona her seferinde yardım etmişlerdir. Bunun en
önemli sebebi Kaloyan’ın bir Kuman-Kıpçak tengrikeni ile evlenmiş olmasıdır. Kaloyan
döneminde Bulgar Krallığı daha da kuvvetlenmiş ve Kaloyan Bulgar kilisesinin Roma kilisesi
ile birleşmesini kabul etmiştir. Kaloyan’ın ölümünden sonra (1207) yeğeni Boril, onun dul
eşiyle evlenerek, bundan sonra da Kuman-Kıpçakların Bulgarlara yardıma devam etmelerini
sağlamıştır. Ancak 1213 veya 1214’de Boril’in Kuman-Kıpçak asıllı Çariçe’den ayrılıp Latin
İmparatorunun yeğeni ile evlenmesi Kuman-Kıpçak-Bulgar yakınlaşmasının sonunu
hazırlamıştır. 1214’de Vidin’de Çar’a karşı başlayan isyana Kuman-Kıpçaklar destek
vermişlerdir. Çar Boril ile eski Çar Asen’in oğlu II. İvan Asen arasındaki mücadelede KumanKıpçaklar İvan Asen’den yana tavır almışlar ve II. İvan Asen’de iktidarda kaldığı (1218-1241)
süre içerisinde daima Kuman-Kıpçakların yardımından istifade etmiştir. II. İvan döneminde
Bulgar Hakanlığı eski gücüne kavuşmuş ve Bulgaristan toprakları üç denize yeniden açılmıştır.
Meriç Irmağı ağzına kadar Trakya, Makedonya ve Arnavutluk’un tümü krallığa bağlanmıştır.
Ayrıca II. İvan “Bulgarların ve Yunanlıların Çarı” (1230) unvanına sahip olarak, I. Asen’in
aksine Roma ile birleşme politikasından vazgeçerek İznik Rum kilisesi ile anlaşmış ve iki
yüzyıl aradan sonra Bulgar Patrikhanesini yeniden (1235) kurmuştur. Kral II. Asen, İstanbul’da
zayıf bir Latin İmparatorluğunun bulunmasından yararlanarak Krallığını çok güçlü bir duruma
getirmiştir. Ancak bu sırada doğudan gelen Moğol orduları, Bulgaristan topraklarına kadar
ilerlemişler ve Krallığı zayıflatmışlardır. Nitekim bundan sonra Krallık bir gerileme sürecine
girmiştir.
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Moğol istilâsı karşısında Kuman-Kıpçaklar 1237’den itibaren Avrupa’ya göç dalgasını
başlatmışlardır. 10.000 kişilik bir Kuman-Kıpçak grubu bu yılın yazında Bulgar Çarı II. İvan
Asen’in karşı çıkmasına rağmen Tuna’yı geçmiş ve bunun üzerine Çar onları Doğu Trakya’ya
yerleştirmek zorunda kalmıştır. Bunlar Meriç Nehrinin güneyine Ionas (Yunus ?) Han’ın
idâresinde yerleşmişler ve 1240’da Latin İmparatoru II. Balduin ile bir yıl sonra
birleşmişlerdir. Ancak bir yıl sonra başbuğları Köten’in öldürülmesi üzerine Kuman-Kıpçaklar
Bizans İmparatorluğunun tarafına geçmişlerdir. İmparator III. Johannes Dukas Vatatzes
(1223-1254) yeni gelenleri askeri hizmet karşılığında Trakya, Makedonya ve Batı Anadolu
(Menderes Vadisi gibi)’nun sınır bölgelerine yerleştirmiştir. Bilindiği üzere 1240-1241 yılları
Moğolların Rus topraklarını ve Kıpçak bozkırlarını istilâ ettiği yıllardır. Bunun üzerine KumanKıpçaklardan bir grup Aşağı İtil ve Tın boyundan Orta İtil ve Bulgaristan’ın dağlık ve ormanlık
alanlarına gitmişlerdir.
Bulgar Çarlığı ise II. İvan Asen’in ölümünden sonra eski gücünü kaybetmiş ve AltınOrda’ya bağlı hale gelmiştir. Kuman-Kıpçaklar özellikle Kuman-Kıpçak asıllı I. Georgi Terter
(1280-1292)’in yönetimi sırasında Bulgar devletinin işlerinde büyük rol oynamaya
başlamışlardır. Sadece askerî bir kuvvet olarak değil yönetimde de önemli mevkilere
getirilmişlerdir. Terter, Bizans’ın etkisine son vererek Moğolların üstünlüğünü kabul etmiş ve
kendisini o dönemde Altın-Orda’nın batısında bulunan ve o sıralar Bulgaristan’ın gerçek
hâkimi olan Nogay Han’a dayamıştır.
Terter sülalesi 1323 yılına kadar iktidarda kalmıştır. Bu tarihten itibaren Bulgar tahtında
yine Kuman-Kıpçak aslından gelen Şişman sülalesi vardır. Mikhail Şişman Vidin şehrinin beyi
olurken; Terter’in kardeşi Eltimir, Güney Bulgaristan’da Kızanlık bölgesine hâkim olmuştur.
Yine XIV. yüzyılda daha öncede belirttiğimiz gibi diğer bir Kuman-Kıpçak komutanı Balık
(Balika)’da Dobruca’da hâkimiyet kurmuştur. 1393 yılında bölgede Osmanlı hâkimiyeti
kurulmuş ve II. Bulgar Krallığı sona ermiş böylece de Bulgaristan’daki Kuman-Kıpçak
hâkimiyeti bitmiştir. Ancak Kuman-Kıpçak torunları zaman içerisinde Bulgarlaşmışlardır. Bu
yüzdendir ki Osmanlılar Balkanlar’a geldiklerinde Türkçe konuşan Peçenek, Uz ve KumanKıpçakların torunlarından oluşan kitlelerle karşılaşmışlardır.

13.2. Kuman-Kıpçak-Romen İlişkileri
Kuman-Kıpçaklar, Peçenek ve Uzlardan sonra Dobruca’nın güneyine, Karadeniz
bölgesine ve Deli-orman taraflarına kadar gelmişlerdir. Kuman-Kıpçakların yaşadıkları bu
coğrafya o dönemlerde “Kuman-Kıpçakia” olarak adlandırılmıştır. Romen tarihinin başlangıç
noktası olarak kabul edilen yer “Curteo de Arges (Curtea de Argeş)” kelimesi Türkçe olduğu
gibi Romen Hakanlığı’ni kuran şahsın da bir Kıpçak Türk’ü olduğu bilinmektedir. Ayrıca
Romen Hakanlığı’nın teşekkülünde Türk boylarının büyük bir rolü olduğunu Romenlere ait
şahıs isimleri de açıklamaktadırlar. Bu arada şunu da ifade etmemiz gerekir ki Dobruca’da
yaşayan Kuman-Kıpçakların dışında burada yaşayan Kuman-Kıpçaklar diğer Türk boylarının
aksine hâkimiyetlerinin sonuna doğru kitleler hâlinde Hristiyan olmuşlardır.
Moğol istilâsından sonra bugünkü Romanya topraklarındaki Romenler sayıca KumanKıpçaklardan daha az bir yekûn teşkil etmişlerdir. 1330’da Basaraba adında bir Romen prensi
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çıkarak siyasî ve askerî başarılar elde etmiş ve Romen Hükümdar sülalesinin ilk kurucusu
olarak kabul edilmiştir. “Basaraba”nın Kıpçak Toktemir Han’ın oğlu olduğu veya Türk ya da
Türkleşmiş Moğol olduğunu ileri sürenler de vardır. Zira Basaraba ismi o dönemde Türk
bölgelerinde ve bilhassa Altın Orda’da çocuklara en çok verilen isimlerden biri olmuştur.
Nitekim bugün Romanya’nın kuzey bölgesi Basarabya adını taşımaktadır. Yine bugün
Romanya’da, açık sarı saçları ve mavi gözleri ile etraftaki topluluklardan ayrılan Çangoların da
Kuman-Kıpçaklardan geldikleri ileri sürülmektedir.
XIV. yüzyılda 1346’da Bizans İmparatoriçesi Anna, Bizans’ın ve Bulgarların zayıf
düştüğü bir dönemde Aşağı Tuna bölgesinin yerel komutanlarından Balika (Balık)’ya müracaat
etmiştir. Balika’nın oğlu Dobrotiç (Dobruca buradan gelmektedir) 1354’den itibaren daha
sonra kendi adıyla anılan bölgenin 1385 yılına kadar hâkimi olarak Balkanlar’da ve
Karadeniz’de önemli siyasî roller üstlenmiştir. Dobruca devletinin Dobrotiç’in oğlu İvanko
zamanında yani XIV. asrın sonlarına doğru bir ara Romen hâkimiyeti altına girdiği tahmin
edilse de 1417 yılında Osmanlı devletinin hâkimiyetini tanıdığı bilinmektedir. Bu Oğuz
Hakanlığının Osmanlı hâkimiyeti altına girmesinden sonra, halkın bir kısmı Müslüman olmuş,
bir kısmı da Hristiyan olarak kalmıştır.

13.3. Kuman-Kıpçak-Macar İlişkileri
Kuman-Kıpçak-Macar ilişkilerinin 1091’de Lebunium meydan muharebesinde
Bizans’a destek veren Kuman-Kıpçak başbuğlarından Bonyak’ın zaferden sonra Macaristan’a,
terk edilmiş Transilvanya ve Tisza bölgesine dönmesi ile başladığını söyleyebiliriz. Kral (Aziz)
Lazslo onları Temeşvar yakınlarına göndermiş (bugün Timişoara, Romanya) ve kendisi Aşağı
Tuna’da misilleme olarak Macaristan’a karşı tehlikeli akınlarda bulunan diğer KumanKıpçaklara karşı zafer kazanmıştır. 1099’da yine Bonyak zamanında, Rusların davetiyle bir
Kuman-Kıpçak ordusu Peremışl’de görülmüş ve savaş taktiklerinin başarılı bir şekilde
uygulanması sonucu Kral Coloman Beauclerc (Könyves Kálmán 1095-1116) tarafından
kumanda edilen bir Macar kuvveti tuzağa düşürülüp yok edilmiştir. Bu savaş öncesinde Bonyak
gece karargâhından çıkarak kurt gibi ulumuş ve etrafta bulunan kurtlarda buna uluyarak cevap
verince bunu zaferi kazanacağına yormuş ve nitekim de öyle olmuştur. Bu dönem boyunca Batı
Kuman-Kıpçaklarının askeri faaliyetleri büyük önem taşımış, Bizans, Macaristan, Rusya ve
Polonya’ya yapılan akınlar büyük ölçüde rahatsızlık yaratmıştır.
Moğollar, Cengiz’in ölümünden sonra terk ettikleri Kafkaslara 1229’da tekrar geri
dönmüşler ve Sübedey Batur komutasındaki ordularını Kuman-Kıpçakları ve İtil Bulgarlarını
hâkimiyetleri altına almak üzere toplamışlardır. Yayık Nehri’nde gerçekleşen savaşta galip
ayrılan taraf Moğollar olmuş ama Kuman-Kıpçak başbuğu Köten onları önce Yayık Nehri’nin
diğer yakasına, sonra da Moğol sınırlarına çekilmeye zorlamış ve böylece Karadeniz bölgesinde
bir zafer kazanmıştır. Bu sırada Moğol hakanı Ögedey, yeğeni Batu’yu batı tarafının yöneticisi
olarak atayarak, büyük bir ordunun idâresinde Avrupa’ya göndermiştir. Doğu Macar boylarının
topraklarında yaşayan İtil Bulgarlarının ve Başkurtların boyun eğmesiyle, 1237’de Batu ve
Sübedey, Batıdan büyük seferlerine başlamışlardır. Güneye ilerlemeden önce, bir zincir hâlinde
işgal edilen ve alınan Rus şehirlerinden sonra (Ryazan, Moskova, Vladimir, Suzdal, Yaroslavl
vs.), 1238’de bir kez daha Kuman-Kıpçaklara doğru yönelmişlerdir.
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Bu Moğol ilerlemesi karşısında kendisinde ordu oluşturacak gücü bulamayan başbuğ
Köten, Macar Kralı IV. Bela (1235-1270)’dan Macaristan’a yerleşmeleri için kendilerine izin
vermesini istemiştir. “Rex Cumanie” unvanını da alan Kral IV. Bela’ya Köten, Macar kralına
öncelikle din değiştirip Katolik olmayı önermiş, kral da bu isteği kabul ederek 1239’da
doğudaki Radna yolundan Macaristan’a girmelerine izin vermiştir. Transilvanya’daki
Nagyvarad kilisesi yöneticisi (Canon) olan ve Macaristan’daki Moğol istilâsına şahitlik eden
vakanüvist Rogerius’un anlattığına göre karşılama töreni başbuğa yakışır biçimde olmuştur:
“Kral Köten’i karşılamak için sınırlardan başlayarak hakikaten bütün ihtişamını
gözler önüne serdi ve Köten ve halkına öyle çok imtiyaz ve şeref tevcih ettiki ülke insanları
bu canlı hatırayı iyi hatırlayamadılar. Daha sonra, onlar [Kuman-Kıpçaklar] büyük
yığınlar hâlinde bulundukları yerde rahat yaşayamadıklarından; sert ve kaba insanlar
olduklarından ve itaat etmeyi bilmediklerinden, kral [IV. Bela]; karşılıklı saldırı
olmaması gerektiğini düşünerek önderlerinden birini Kuman-Kıpçakları merkeze
yönlendirmesi için görevlendirdi…”. Buraya gelenlerin hepsi Hristiyanlığı kabul ederek
Katolik mezhebine girmişlerdir. Yine Köten’in kızı Macar veliahtı İstvan (V.Stephan)’la
evlenmiştir.
Aslında, Köten bulunduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştır zira Moğollar Kalka
zaferinden sonra hem Kuman-Kıpçak topraklarını kendi toprakları hem de Kuman-Kıpçak
halkını kendi tebaaları olarak görmeye başlamışlardı. On beş yıl süren çarpışmalarda KumanKıpçaklar mücadeleyi bırakmamışlarsa da Moğollar Kuman-Kıpçaklara kestikleri cezaların
faturasını tahsil ederlerken istisnasız biçimde çok acımasız davranmışlardır.
1223’teki Moğol saldırısının sonucunda Macar Krallığı ile Kuman-Kıpçaklar arasındaki
bağlar daha da sıkılaşmıştır. Bu saldırı aslında Dominik papazlarının Kuman-Kıpçaklar
topraklarında İsa’nın öğretilerini içeren bir göreve başladıkları zamana tesadüf etmektedir.
1227’de Özi’nin batısında Moldovya’da yaşayan Kuman-Kıpçak başbuğu Boruç (Burc, Borz)
idâresindeki 15.000 kadar Kuman-Kıpçak’ın kendisi ile birlikte vaftiz edilmesini sağlayarak bu
şekilde Macar kralına bağlılığını bildirmeye karar vermiştir. Onları Gran başpiskoposu Robert
vaftiz etmiştir. Bu aslında Moğol tehdidi altında dağılan Kuman-Kıpçak konfederasyonundan
bir Kuman-Kıpçak topluluğunun ayrılması anlamına gelmiştir. Böylece Kuman-Kıpçaklar,
Kuman-Kıpçak Krallığı oluşturarak, Macar Hakanlığıne bağlanmışlardır. Macar Kilisesi de
1229’da Olt, Tuna ve Seret’in arasındaki Karpat bölgesini kapsayan yeni Kuman-Kıpçak
piskoposluğuyla yetki alanını genişletmiştir. Piskoposluğun başında Seret’e akan ırmakla aynı
ismi taşıyan Milkov vardı. Yani bu Milkov’da ayrı bir Kuman-Kıpçaklar Piskoposluğunun
kurulması (1229) anlamına gelmiştir. Bu sırada Batu Han, IV. Béla’ya gönderdiği mektupta
her şeyden haberi olduğunu söylemiş ve Macar kralının Kuman-Kıpçakları koruma altına
almasını, Macaristan’a saldırması için yeterli bir bahane olarak gördüğünü ve bunun intikam
arzularını kamçıladığını bildirmiştir. Bu sırada hayat tarzlarının farklı oluşundan dolayı Macar
feodal yapısına uyum sağlayamayan Kuman-Kıpçaklar ile Macarlar arasında ister istemez
gerginlikler yaşanmaya başlanmıştır: Meselâ bu konuda Rogenius, Carmen Miserable adlı
eserinde şöyle demektedir: “Kuman-Kıpçak kralı, soyluları ve kentlileriyle Macaristan’da
gezintiye çıktığında; sayısız sürülerce büyükbaşa sahip olduğundan meralara, ekili
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alanlara, meyve bahçelerine, bağlara ve Macarların diğer arazilerine ciddi zarar
veriyordu”.
XII. yüzyılın ilk yarısında Macaristan’da yoğun bir Kuman-Kıpçak yerleşmesi yaşanmış
ve sonucunda Szerém Eyaleti’nde, Kőmonostor’da toplantıya çağırılan Büyük Meclis ya da
Macaristan’ın ileri gelenlerinden oluşan genel meclis, şikâyetleri sona erdirmek için KumanKıpçakların ülkenin çeşitli kısımlarına dağıtılması gerektiğine karar vermiştir. Başbuğun kendi
boyuyla yerleştiği krallığa yakın Pest Eyaleti dışında bu yerleşimlerin nasıl gerçekleştiğine dair
hiçbir şey bilgiye sahip değiliz. IV. Béla Kuman-Kıpçakları otoritesini güçlendirmekte
kullanabileceği müttefikleri olarak görmüş ve onlara misafirlere tanınabilecek imtiyazlar
tanıyıp itibar ihsan etmiştir. Böylece de Kuman-Kıpçaklar Hakanlıke sadık silahlı bir destek
kuvvet hâline gelebileceklerdi. Bu durum haklarının ellerinden alındığını düşünen Macar
aristokrasisinde olumsuz düşüncelerin yeşermesine ve kıskançlık duygularının kabarmalarına
sebep olmuş ve Kuman-Kıpçaklar açısından feci sonuçlar doğurabilecek bir durum ortaya
çıkarmıştır.
1241 Mart’ında, Moğollar Galiç’i alarak Macar sınırlarına kadar gelmiş, Batu ve
Sübedey tarafından yönetilen esas ordu Verecke Geçidi’ndeki engelleri yıkmış ve Macaristan
topraklarına girmiştir. Kral bütün gününü ve gecesini meclis üyeleriyle birlikte savunma
metodları bulmaya çalışarak geçirirken, halk arasında bütün bu sorunların kaynağı olarak
görülen Kuman-Kıpçaklara karşı duyulan öfke giderek artmıştır. Kuman-Kıpçaklar ilk önceleri
Ruslarla gizli müttefik olup Macaristan’ı yok etmekle suçlanırlarken; şimdi de Moğol ordusuna
mensûp yakalanan birkaç süvarinin Kuman-Kıpçakca konuşmaları ile Pest Şehrinden
gönderdikleri “Kuman-Kıpçaklarla birlikte Macaristan içlerine girdikleri” haberine
istinaden casuslukla suçlanmışlardır.
Bu durum karşısında Kral Béla, Köten ve âilesini sarayında koruma altına almış ve
onları kendisinin de ordusuyla birlikte bulunduğu Pest Şehrindeki kraliyet saraylarından birine
yerleştirmiştir. Ancak bu içten içe kaynamaları sona erdirmemiş ve Avusturya Dükü Frederick
Babenberg ve Almanlar tarafından kışkırtılan Macar halkı saraya hücum etmişlerdir. Bu
hücum Kral Béla tarafından zamanında desteklenmeyen ve bu yüzden talihsiz şekilde
kendilerini oklarla savunmak zorunda kalan Kuman-Kıpçak başbuğ âilesini kılıçtan geçirmeleri
ile son bulmuştur. Bunu öğrenen Kuman-Kıpçaklar, Macarların, Moğollara karşı kendilerinden
yardım istemeleri üzerine meclisi toplayarak iştişare etmişler ve sonunda Macaristan’ı terk etme
kararı almışlardır. Tuna-Tisza arasından geçerken yolları üzerindeki topraklardan liderleri ile
âilesinin öldürülmesinde suçlu gördükleri Macarlardan intikamlarını alarak güneye doğru
gitmişlerdir. Böylece Macar Krallığı, olabilecek en kötü anda süvari gücünün ana bölümünü
kaybetmiştir.
12 Nisan 1241’de Sajo Nehri üstündeki Muhi (Mohi) köyü yakınlarında Macar ordusu
ile Moğollar arasında yapılan Mohi Savaşı’nda Macar ordusu neredeyse tamamen yok edilmiş;
kral güçlükle kaçmayı başarmış ama Doğu Macaristan Moğollar tarafından işgal edilmiştir.
Moğollar 1 Şubat 1242’de bir taraftan bir tümeni Kral Béla’yı yakalamak üzere gönderirlerken,
diğer taraftan kendileri de ülkenin batı kısmını ele geçirmek için buz tutmuş olan Tuna’yı
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geçmek üzere harekete geçmişlerdir. Ancak bu sırada Moğol Kağanı Öğedey’in ölüm haberi,
Macaristan’ı kurtarmış ve Moğollar çekilip gitmişlerdir.
Moğol istilâsından üzerine düşen dersi çıkaran IV. Béla ülkesinin savunma gücünü
desteklemek üzere bir dizi reformlar yapmıştır. Ordusunu büyütmek için 1246’da,
Macaristan’dan ayrılarak Bulgaristan’daki Aşağı Tuna düzlükleri civarında yaşayan KumanKıpçaklara müracaat etmiştir. Bu bölgedeki olaylar galiba Kuman-Kıpçakları dönmeye ikna
etmiştir. Çünkü bu sırada Bugaristan Krallığında etkili olan Kuman-Kıpçakların Çar I. Asen
(1241–1246)’in ortadan kaldırılmasından sonra oluşan karışıklık içinde Bulgaristan’daki
konumları belirsizlik arzetmiştir. Kuman-Kıpçaklardan sadece Köten’in bağlı olduğu Terteroba
(Tertoroba) âilesi geri dönmemiştir
1247’de IV. Béla yine Kuman-Kıpçakları yeniden kendi tarafına ve ülkesine çekme
isteği ile büyük oğlu V. Stephen’i Kuman-Kıpçak başbuğunun kızıyla evlendirmiştir ki bu kız
vaftizde Elizabeth ismini almıştır. Plano Carpini bu evlilikle ilgili şöyle demektedir: “Bu evlilik
ziyafeti sırasında, on Kuman-Kıpçak bir araya gelerek, kendi geleneklerine göre kılıçları
altında tuttukları köpeği daha sonra ikiye ayırarak kralın kendi destekçileri olarak
Macar topraklarını Tatarlara ve barbarlara karşı savunacaklarına yemin ettiler”.
Macaristan’daki yerleşim yerleri IV. Béla zamanında Tuna, Tisza, Körös, Maros ve
Temes Nehirleri civarındaki en tenha bölgeler olmuştur. Kuman-Kıpçak boyları her biri kendi
başbuğ ya da beylerinin idâresinde Macaristan’a yerleşmişlerdir. Bunlara birkaç örnek verecek
olursak: Toprakları Tisza kıyısına uzanmış, adı 1255’te geçen Kuman-Kıpçaklar beyi (dükü)
Zeyhan (Zeyhanus) ve kayıtlara göre 1290’da Turtel (Tört-oyul ‘Dört-oğul’) ve Kemenche
(kämänče ‘küçük yay’) boylarının şefleriyle birlikte Kral IV. Ladislas’ın katili olan Arbuz
(arbus ‘karpuz’).
Bu arada Kuman-Kıpçak yerleşimlerinin Macaristan’da özellikle Maros, Temes, Pest,
Fejér, Szolnok, Csongrád ve Bodrog, Heves-Újvár, Szolnok, Tisza ve Körös Nehirleri, Csanád,
Maros Nehrinin güneyi, Fejér Eyaleti, Tuna ve Sárvíz Nehirleri arası ile Körös’ün güneyinde
olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra Kuman-Kıpçaklar ücretli asker olarak Macar ordusunda
özellikle süvari birliklerde görev almışlardır. 1246’da Avusturya ve Styria (Günümüzdeki
Steiermak) Dükü II. Frederick (1230-1246)’e karşı yapılan savaşta Kuman-Kıpçak okçuları
Frederick’in ölümüne sebep olmuşlardır. Hemen hemen neredeyse her yıl yapılan seferler
esnasında Kuman-Kıpçak ücretli askerleri düşmanı yıldırmak için kullanılmış, kilise ve
manastırlar yağmalatılmış, insanların bir kısmı esir olarak kaçırtılmış, Avusturya, Styria ya da
Moldovya’da büyük bir yıkım yaşanmıştır. Bu durum karşısında harekete geçen + (1253-1278)
Macarları tedricen dukalığın dışına itip, 1260’ta Morava (March) Nehrinin kıyısındaki
Kroissenbrunn savaşında kesin bir galibiyet kazanmıştır ki bu IV. Béla’nın Styria üzerindeki
emellerinden vazgeçmesi anlamına gelmiştir. Macarların bu bölgedeki kısa hákimiyetleri
boyunca Kuman-Kıpçaklara askeri hizmetlerinden dolayı bazı topraklar verilmiştir. Bunun en
güzel örneğini 1300 yılında bağlarını Admont’taki Benedictine topluluğuna satan, muhtemelen
bir Styrian olan karısıyla birlikte Graz çevresinde yaşayanın Kuman-Kıpçak olmasında
görüyoruz.
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1262’de IV. Béla, oğlu Prens Stephen’ın talepleri doğrultusunda Macar Krallığını
bölmek zorunda kalmış, Kuman-Kıpçak yerleşim bölgelerini de içine alan Tuna’nın
doğusundaki topraklar, “Genç Kral” (rex junior) ve “Kuman-Kıpçakların Lordu”
(dominus Cumanorum) unvanlarına sahip Stephen’ın özerk dukalığına vermiştir. Baba-oğul
arasındaki mücadele bu şekilde sona ermiş görünse de aradaki gerginlik giderek artmış ve
sonunda, 1264’te Stephen’ın zaferi ve statükosunun yenilenmesiyle sonuçlanan bir iç savaş
çıkmıştır. Bu savaşa kadar Kuman-Kıpçak başbuğunun Stephan’a babasıyla uzlaşma yoluna
gitmesini tavsiye ettiğini görüyoruz. İç mücadele sonucunda çıkan savaş sırasında KumanKıpçaklar Stephen’in değil, babası IV. Béla’nın yanında yer almışlardır. Kuman-Kıpçakların
böyle bir tavır sergilemelerinin ardında yatan sebeplerin ise:
a) Béla’ya ettikleri bağlılık yemini;
b) Bu söze bağlılıklarının sonucu kendilerine verilen yerleşim sahalarını kaybetme
korkusu;
c) Macaristan’dan kovulma tehlikesiyle karşılaşmış olabileceklerinde aramalıyız.
Ayrıca Kuman-Kıpçakları çok iyi tanıyan Stephen, onların savaştan önceki niyetlerini
anlayarak bunu önlemek için kıymetli hediyelerle Kuman-Kıpçakları kazanmaya çalışmıştır.
Macar Krallık faizcisi tarafından sağlanan mal ve kredilerle ilgili 1264 kayıtlarına göre, kendi
tarafındakilerin bağlılığını sürdürmek için ya da IV. Béla’nın tarafındakileri kendi yanına
çekmek için ayrılan toplam paranın % 11’ini Kuman-Kıpçaklara alınan hediyelere harcandığı
kaydedilmiştir. Kuman-Kıpçaklar, 134 gümüş para değerindeki mensucatlara sahip olarak
lehtarlar listesindeki papazların ya da baron âilelerinin önünde yer almışlardır ki; yalnızca
Stephen’ın karısı Elizabeth kendi başına büyük bir pay bahşetmiştir. Bu da bize KumanKıpçakların askeri kuvvetlerinin Macar Krallığı için ne kadar önemsendiğini göstermektedir.
IV. Béla’nın ölümünden sonra (1270) Macar ve Çek Krallıkları arasındaki husumet
yeniden alevlenmiş, 1273’te Kutsal Roma İmparatorluğu prensleri; Avusturya topraklarını
elinden aldıkları mağrur ve güçlü II. Ottokar’ı değil, ona göre daha mütevazı olan İsviçre
(Alman) Habsburg Dükü Rudolf (1273-1291)’u seçmişlerdir. Macar Krallığı ki bu sırada
işbaşında olan IV. László (Ladislas 1272–1290) I. Rudolf’un yanında yer almış ve aralarındaki
ittifakı güçlendirmek için de Ladislas kardeşini Rudolf’un kızı ile evlendirmiştir. 1276’da
Rudolf, Macar ve Kuman-Kıpçak askerlerinden oluşan ordunun desteğiyle, Ottokar üzerine
başarılı bir sefer yapmış ve Ottokar, Rudolf’a bağlılığını bildirmek zorunda kalmıştır. Ancak
aralarındaki mücadele yön değiştirerek Kutsal Roma İmparatorluğu’nun doğu vilayetlerinin
hâkimiyeti için, Marchfeld Savaşı (Morva Ovası Savaşı) olarak da bilinen, Morava (March)
Nehri kıyısındaki Dürnkrut köyü yakınlarında, 28 Ağustos 1278’de meydana gelen büyük bir
çarpışma ile sonuçlanmıştır. Mücadele Ottokar’ın ölümüyle ve altı buçuk yüzyıl sürecek
Habsburg hanedanı hâkimiyetinin yolunu açan Rudolf’un zaferiyle neticelenmiştir. Bu zaferin
arkasında Kuman-Kıpçakların uyguladıkları taktik, Rudolf’u zafere götürmüştür. Bu savaşta
küçük müfrezeler hâlinde yanlardan yaklaşıp düşman menzillerinin dışında duran KumanKıpçaklar, durmaksızın devam eden bir ok yağmuru ile düşman hatlarını bozana kadar ortalığı
yakıp yıkmışlardır. Macaristan tarihinde önemli rol oynayan Kuman-Kıpçakların XIII.
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yüzyıldaki sayılarının aşağı-yukarı 80.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sırada
Macaristan ülkesinin topraklarının üçte birinin Kuman-Kıpçaklara ait olduğu ifade
edilmektedir.
XIII. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Orta Avrupa savaşlarında büyük rol oynayan
Kuman-Kıpçakların beraberlerinde getirdikleri savaş aletlerinin başında yeni model dönüşlü
birleşik bir ok ve yay gelmektedir ki 1918’e kadar Macaristan’a ait olan Yukarı Macaristan
(şimdi Slovakya) ve Transilvanya’daki duvar resimlerinde karşımıza çıkan “Kuman-Kıpçak
Okluğu” bunun en güzel örneğidir. Yine miğfer, mızrak, zırh ile hafif süvarilerin geleneksel
yakın dövüş silahları; iki tarafı keskin kılıç ile gürzü kullanmaya devam etmişlerdir.
Kuman-Kıpçaklar, Kral IV. László’un dönemi boyunca Macaristan’da siyasî
nüfûzlarının doruk noktasını yaşamışlardır. IV. László annesi Elizabeth’ten dolayı yarı-KumanKıpçakdı ayrıca Elizabeth’in mührü, tıpkı Kağanın Latince ismi Codex Cumanicus gibi,
Kuman-Kıpçak prensinin kızı olduğunu ilan ediyordu (filia imperatoris Cumanorum).
Elizabeth’in babasının ismi bilinmemekte, sadece Köten ve âilesinin öldürülmesinden sonra
Bulgaristan’a göç eden Kuman-Kıpçaklar tarafından kağan olarak seçildiği tahmin
edilmektedir. Ayrıca 1254’te, Macaristan’da olduğu sırada, Buda’daki Dominik manastırında
vaftiz edildiği bilinmektedir. IV. László tahta çıktığında on yaşında olduğu için yaklaşık on yıl
annesi ona vekâlet etmişse de iktidar gerçekte her yıl en az bir kere değişen baron gruplarının
elinde olmuştur. 1277’de tahta çıktığında, IV. László, baronların üstünlüğüne son vermek,
otorite boşluğunu doldurmak için büyük bir çaba sarfetmiş, kendisine sadık küçük bir grubun
dışında, baronlara karşı, Kuman-Kıpçakların askeri güçlerine bel bağlamak zorunda olduğunu
fark etmiştir. Kuman-Kıpçak boylarını sık sık ziyaret ederek, Kuman-Kıpçakların kıyafetlerine
ilgi duymuş ve kendisine onların kostüm ve elbise stillerine göre kıyafetler diktirmiştir.
Sicilya kralının kızı olan karısı Isabella Anjou’yu boşayarak bir Kuman-Kıpçak olan
Edua (Aydua ‘büyüyen ay’) ile evlenmiştir. Bütün bu davranışlar aslılnda IV. László’nun
kendisini bir “Kuman-Kıpçak” gibi görmesinden kaynaklanmıştır.
Feodal yapı ve kilise, Kuman-Kıpçaklar ile kral arasındaki bu ittifakı bozmak için
gizlice anlaşmış ve 1279’da papalık elçisi, Fermo Piskoposu Philip’in Macaristan’a gelişiyle
harika bir fırsat yakalamıştır. Kilise ve ekonomi ile ilgili bütün problemlerinin çözümünün IV.
László’yu Kuman-Kıpçaklardan ayırmada ve Kuman-Kıpçakları Hristiyanlığa teşvik etmede
olacağı noktasından harekeket edilmiştir. 23 Temmuz 1278-79’da, Başbuğ Köten’in torunu IV.
László, yedi Kuman-Kıpçak kabilesi başbuğu Uzur, Alpar ve Tulun ile toplanarak; KumanKıpçakların yaşayış tarzlarını düzenlemek üzere anlaşmışlardır. Teteny’de toplanan Büyük
Meclis’te, kilise ve hükümet ileri gelenlerinin huzurunda; Katolik Kilisesinin özgürlüğünü
korumayı, selefleri tarafından koyulan yasalara riayet etmeyi, Hristiyan olmayanlara baskı
yapmayı ki; bunların öncüleri Kuman-Kıpçaklardı ve onları (gerekirse silahlı kuvvetlerle, zorla)
dinsiz kıyafetleri giymeyi bırakmaları, yerleşik hayatı kabul etmeleri, yasadışı yollardan
edindikleri kilise ve baronluğa ait mülkiyetleri terketmeleri ile Kuman-Kıpçakların ellerindeki
Hristiyan esirleri serbest bırakmaları konusunda bir sözleşme imzaladılar. Kuman-Kıpçaklarla
ilgili maddeler, Birinci Kuman-Kıpçak Yasası olarak tanınmıştır. Bu arada Hristiyanlarca
putperestliğin bir alâmeti gibi görülen başı tıraş etme âdetine daha sonra müsaade edilmesini
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şart koştular. Temmuz’da, Teteny’de toplanan Büyük Meclis’te kararlaştırılan son maddeler,
10 Ağustos’ta taahhütnameye eklenmiştir- Bu maddeler İkinci Kuman-Kıpçak Yasası olarak
adlandırılmıştır. Alpar (Alper), Uzur, Tulun ve diğer Kuman-Kıpçak boylarının liderleri ikinci
belge hazırlandığında sadece yükümlülükleri için değil, ayrıcalıkları için de bir uzlaşma zemini
sağlamışlardır. Kuman-Kıpçaklarla ilgili alınan kararlar uygulamaya konduğunda, papalık
elçisi Philip, ilk olarak Kuman-Kıpçakların sakallarını kesmelerini, saçlarını karakteristik
şekilde örmelerini ve Hristiyan geleneklerine karşı gelecek şekilde giyinmelerini yasaklamak
istemiştir. Bu kanunlar Kuman-Kıpçakların yerleşmeleri için Tuna ve Tisa arasındaki arazinin
bir kısmını (Kis-Kunság: Küçük Kuman-Kıpçaklarya), Tisa ötesinin bir kısmını (Nangy
Kunság: Büyk Kuman-Kıpçaklarya), Maroş ve Temeş arasını kesin olarak tesbit etmiştir.
Kral IV. László, Haziran’da verdiği sözler doğrultusunda, Kuman-Kıpçakların kalıcı
olarak yerleştirileceği bölgelerin belirlenmesini ve ayarlanmasını bizzat kendisi üstlenmiş;
ayrıca ihtilaflı mülkiyetlerin hakkı üzerinde karar vererek adalet idâresini kendi yönetimi altına
almıştır. Taahhütname ile Kuman-Kıpçak beylerinin ve soylularının kralın hizmetinde
bulunmaktan memnun oldukları, bu sebeple askerî hizmete mecbur kaldıkları ancak buna
rağmen herhangi bir konaklama talebinden mahrum olmayacakları anlamı çıkmıştır. Papalık
elçisinin ve Kilise’nin talepleri doğrultusunda, bütün Kuman-Kıpçaklar eski gelenekleriyle
yollarını ayırarak Hristiyanlığa sığınmalı, Hristiyan ahlâkına göre yaşayıp, şiddetten ve
Hristiyan kanı dökmekten sakınmalıdırlar. Ayrıca Macaristan’daki, hatta ülke dışındaki, esir
alınmış bütün Hristiyanları kurtarmak zorundadırlar. Kral teminat olarak boylardan yedi rehin
alırken, Papalık elçisi; görevleri bu kurallara riayet edilip edilmediğini teftiş edecek olan
güvenilir casuslar görevlendirme yetkisine sahip olmuştur. Kral László’un bu konuda gevşek
davranması, yasanın yürürlüğe konmasını ertelemiştir. Piskopos Philip, IV. László’nun bu
şartları gerçekleştirmek için hiçbir çaba sarfetmediğini öğrendiğinde onu aforoz ederek ülkeyi
kilise ayinlerinden menetmiştir. Taahhütlerine rağmen 1279 Ekim’inin ortalarında IV. László
yine Kuman-Kıpçakların arasında yerini almış, 1280 Ocak ayının başlarında papalık elçisini
yakalayarak Kuman-Kıpçaklara teslim etmiştir. Bunun üzerine baronlar kralı ele geçirmişler ve
ancak Kuman-Kıpçakların Piskopos Philip’i salıvermelerinden sonra serbest bırakmışlardır. IV.
László tekrar taahhütlerini yerine getireceğine dair söz vermiş, hatta boşadığı karısıyla
barıştırılmıştır. Bu sırada otoriteyi ele geçiren, Aba âilesi tarafından yönetilen baronluk,
durumun kontrolünü bir süre için ele almış ve IV. László’nun Kuman-Kıpçaklara geri
dönmesini engellemiştir. Hem laik liderler hem de Kilise liderleri Kuman-Kıpçak Yasası’nın
yüyürlüğe konmasını istemişlerdir. 1241’den beri Macarların iç ve dış meselelerin faturasını
kendilerine çıkarmalarına ve artan baskılarına boyun eğmeyen Kuman-Kıpçaklar
ayaklanmışlardır. İstekleri üzerine Moldovya’daki akrabaları, Oldamur komutasında
Macaristan’ı istilâ etmiştir. IV. László, bunun durdurulması için zorlanmış ve isteksizce bir
sefer başlatmıştır. 1280 sonbaharında (bazı tarihçiler bu savaşın tarihini 1282 olarak belirtirler),
Tisa Nehri’nin doğusundaki Hόd Gölü yakınlarında Kuman-Kıpçak kuvvetleri darmadağın
edilmiştir. Savaşı yazan yıllıkçıya göre, savaşın dönüm noktası, Kuman-Kıpçakları sırılsıklam
eden, yaylarını gevşeten ve onları kullanışsız hale getiren ani bir yağmurun başlamasıdır. Bu
bozgundan sonra Kuman-Kıpçaklar ülkeyi hep birlikte terk etmeye karar vermişlerdir. IV.
László bazılarını geri döndürmenin bir yolunu bulduysa da savaş alanının kuzeyinde ve
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güneyinde yer alan (ki ayaklanmanın kışkırtıcıları olan) iki Kuman-Kıpçak boyunun halkı
ülkeyi bir daha geri dönmemek üzere terk etmiştir.
Hόd Gölü Savaşı’nın en olumsuz sonucu ise Macaristan’daki Kuman-Kıpçak
nüfusunun oldukça fazla azalmasına sebep olmasıdır. Bununla beraber ekonomik ve askerî
gücün de ziyadesiyle azaldığını görüyoruz. Macarlar savaşta yenilen ve esir alınan KumanKıpçakların topraklarını kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Kuman-Kıpçakları hizaya getirmek
üzere tertip edilen ve başarı ile gerçekleşen bu sefer yine da Macarların sorunlarını
çözmememiş, güç mücadelesi 1280’ler boyunca devam etmiştir. Kral bunun üzerine eskiden
olduğu gibi Kuman-Kıpçaklara destek vermeyi denemiştir zira kendisini çevreleyen muhafızlar
(nögerler) Kuman-Kıpçaklardan oluşmaktaydı. Ama yine de baronları durdurup krallığın eski
otoritesini yeniden sağlayacak kadar güçlü de değildi. Bu sırada çetin bir rakip olduğunu
ispatlayan Estergon Başpiskoposu Lodomer, Kralı Kilise’nin yasaları üzerinde dikkatsizce
ilerlemek, Moğollarla ittifak kurmak ve hatta 1285’te Macaristan’a saldırmaları için onları
cesaretlendirmekle suçlamış ve misilleme olarak da IV. László’yu aforoz etmekten çekinmiştir.
1288’de kral baronlar tarafından esir alınmış ve halkın önünde, Başpiskopos’un huzurunda
pişmanlık göstermeye zorlanmıştır. Lodomer’in şartlarından birine göre, IV. László artık, hiçbir
dinsize (ister Tatar, Kuman-Kıpçak, Nöger Saracen (Müslüman), ister Yahudi olsun) bölge
idâresinde veya saray hizmetinde yer vermeyecek, müsamaha göstermeyecek; ayrıca kendi
dinsiz yollarını ıslah ederek “özellikle yemek, giysi, sakal ve bıyık stili meselelerinde iyi ahlâklı
Katolik modeline göre davranacaktı”.
IV. László’nun kendi düşüncelerinden vazgeçip baronların ve Başpiskopos’un oyuncağı
olmayacağı anlaşıldığında, Lodomer Macaristan kralına ve Moğollara karşı bir haçlı seferi
düzenlemek için Papa’ya müracaat etmiştir. Bunun üzerine IV. László bir kez daha
Başpiskopos’la barıştırılmış ve karısına geri döndürülmüştür. 1290’ların Mart’ında onu tekrar
Büyük Ova’da, şüphesiz sadık Kuman-Kıpçakların arasında misafir olarak görüyoruz. Ancak
10 Temmuz gecesi Bihar vilayetindeki Körösszeg Kalesi’nin çevresinde konaklarken, çadırında
öldürülmüştür. IV. László’yu sevmeyen vakanüvise göre, uzun müzakerelerden sonra KumanKıpçaklar kralın ölmesi gerektiğine karar vermişler ve Arbuz, Turtel ve Kemençe adlı üç
Kuman-Kıpçak beyi bu işi üstlenmişlerdir.
1279–1290 yılları arası Kuman-Kıpçaklar için sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Artık
şartlar değişmiştir 1270’lerin sonuna kadar görünüşte rahatsız edilmeden, alışılmış hayatlarını
sürdüren Kuman-Kıpçaklar, 1279’dan sonra hem Hristiyanlığa hem de yerleşik hayata geçiş
noktasında karşılaştıkları meseleler yüzünden rahatsız olmuşlardır. Yeni Kuman-Kıpçak
Yasaları ve başarısızlıkla sonuçlanan ayaklanmaları bu durumu gözler önüne sermiştir. KumanKıpçak liderleri muhtemelen Macar krallığının güç mücadelesinde oynadıkları rolün artık onlar
için iyi neticeler doğurmayacağını fark etmişlerdir. IV. László ve düşmanları arasındaki
sürtüşmelerde kolayca yenilgiye uğrayabilirlerdi, çünkü Macar Hristiyanlık Âleminin
(Christendom) kendilerine karşı güç birliği oluşturmaları bir hayli mümkündü. IV. László’nun
haleflerinin idâresi altnda Kuman-Kıpçaklar önceden olduğu gibi Macar hafif süvari birliği için
asker göndermeye devam etmişlerlerse de artık krallığın ana destek kuvvetlerinin sevk ve
idâresinde görev almamışlardır. Ücretli asker olarak III. Andrew (1290–1301)’in askerî
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maceralarına eşlik etmişlerdir. Meselâ 1298’de Göllheim Savaşında, Macar kuvvetlerinin
içerisinde, Habsburg Dükü I. Albrecht (1298-1303)’e karşı gönderilen yardımcı kuvvetler
olarak savaşmışlardır. Arpad soyundan son hükümdar olan III. Andrew’in ölümünden sonra,
Papa’nın ve Macar ruhban sınıfının desteğiyle tahta geçen Kral Angevin Charles Robert
(1308–1342), bütün ülkede, kendi topraklarında özerk liderler olarak hareket eden muhalifleri
temizlemek üzere uzun bir seferberliğe girişmiştir. Bu seferberlikte yanında en güvenilir güç
olarak Kuman-Kıpçakları görmüş ve onlarda hatırı sayılır büyüklükte bir silahlı kuvvet olarak
merkezi otoritenin yanında yer almışlardır ki bu da Charles Robert’i başarıya götürmüştür.
XIV. yüzyıl kaynaklarında, kralın ordusunda düzenli olarak para alan Kuman-Kıpçak
birliklerinden de sıkça bahsedilmektedir. Kuman-Kıpçaklar 1330’da Wallachia (Bosna, Kuzey
Bulgaristan) Voyvodası Basaraba’ya karşı yapılan bir sefere katılmışlar ancak bu sırada Macar
Krallığında gittikçe parlayan şövalyeler ile birlikte, Basaraba’nın Kuman-Kıpçak ve Vlach
savaşçılarının sahte ricatları karşısında büyük bir mağlubiyet almaktan kurtulamamışlardır. Bu
savaşta Macar ordusu kayalıklarla dolu bir geçitte tuzağa düşürülüp mahvedilirken, kral kendisi
için kurban olmayı seçen en iyi askerleri sayesinde kurtarmayı başarmıştır.
Macar ordusunda ücretli asker olarak görev yapan Kuman-Kıpçak ve Alan atlı okçuları
sayesinde Charles Robert’ın oğlu Büyük Kral I. Louis (1342–1382) genişleme politikası
izleyerek, İtalya’ya, Dalmaçya’ya, Polonya’ya, Galiçya’ya, Bosna’ya, Bulgaristan’a ve daha
birçok yere gitmiştir. Bu arada hafif süvari birliğinde, Kuman-Kıpçakların savaş taktiklerini ve
tekniklerini benimseyip uygulayan Macarlara da rastlamaya başlanmıştır.
Büyük Louis döneminin sonuna doğru, bağımsız taktik birimleri olarak görev yapan
Kuman-Kıpçak ve Alan okçu birliklerine dair kaynaklardaki bilgiler gittikçe azalmaya
başlamıştır. Bunun nedeni, Kuman-Kıpçak ve Alanlardaki derebeylik düzeninin aşama
kaydetmesi, orta sınıfın köleliğe düşmesi ve ordudaki asker sayısının azalmasıyla birlikte yeni
alımlarda onlara yer verilmemesi gösterilebilir. Ayrıca yerleşmeye bağlı olarak zaman
içerisinde yarı-göçebe taktiklerin unutulması, devamlı talim yapılmaması; çabuk ve usta
manevra yapabilme özelliğinin kaybedilmesi ile yüksek kalitede askeri teçhizata sahip
olmamaları da etkili olmuştur.
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Kuman Atlısı
Macar kaynakları, Kuman-Kıpçaklara efsanelerinde de yer vermişlerdir. Meselâ
yukarıdaki çizimde tasvir edilen uzun ve sivri uçlu keçe başlıklı, yandan bağlanan uzun kaftan
giymiş Kuman-Kıpçak, Macar Orta Çağ sanatının aşina olduğu bir figürdür. XII. yüzyılın
sonundan başlayarak iki yüzyıl boyunca, Aziz László (1077–1095) ile kız kaçıran KumanKıpçak arasındaki savaşın hikâyesi kilise fresklerinde en çok sevilen konu olmuştur, resmi dini
“Hayat (Vita)” a dair bir unsur bulundurmadığından sözlü gelenekte de canlı kalmıştır. XIV.
yüzyıl vekayinamelerinde kaydedilmiş hikâyeye göre, 1068’de Kuman-Kıpçaklar (aslında
bunların Oğuz ya da karma Peçenek- Oğuz kuvvetleri olduğunu biliyoruz) küme küme
Macaristan’a girmişler, ancak kuzey Transilvanya’da, Kerles’teki Macarlar tarafından
dağıtılmışlardır. Dük László, bir Macar bakiresi taşıyan Kumanın peşine düşmüş, onlara
yetişmiş ama mızrağıyla Kumanı vuramamıştır. Bunun üzerine, kıza, Kumanı kuşağından
yakalayıp onunla beraber yere düşmesi için seslenmiş, kız da onun dediğini yerine getirmiştir.
Yere düşen Kumanla László uzun bir süre güreştikten sonra kız Achilles’in tendonunu
koparınca László’nun öldürmesine izin vermiştir. Bu efsane aslında Macaristan’ın ele
geçirilmesinden önceki bir dönemde içerisine doğu epik hikâye unsurlarının katıldığı bir
hikâyedir; daha sonra XII ve XIV. yüzyıllar boyunca batı öğeleri katılarak Kral László (1077–
1095) figürünün eklenmesiyle son halini almıştır.
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13.4. Mısır’da Kuman-Kıpçaklar
Kuman-Kıpçakların doğuda bu şekilde varlıkları sona ererken, Mısır'da kendilerini daha
iyi ortaya koyduklarını görüyoruz. Abbasiler’den itibaren Arap-İslâm Hakanlıklerinde saray
muhafız kıtalarında Türklerden oluşan birlikler kullanılıyordu. Nitekim bu usul Mısır’da
Eyyubiler tarafından da uygulanmıştır. Eyyubi devleti askeri gücünü yabancılardan sağlamak
durumunda olduğundan ve bu sıralarda dağınıklıktan ve gittikçe daralan imkanlar yüzünden
hayat şartları zorlaştığında özellikle de kıtlık ve hayvan hastalıklarının zuhur ettiği yıllarda
Deşt-i Kıpçak’da yaşayan Kıpçak, Oğuz, Çerkes gençlerini Mısır’a para karşılığında
göndermiştir. Gönderilenler Mısır’da eğitiliyorlar ve daha sonra Eyyubi devletinin ordusunda
görev alıyorlardı. İzzüddin Aybeg 1250’de Eyyubi sülalesine son vererek sultan edilmiş ve
böylece Mısır’da kurulan “Mısır Türk Hakanlığı” kısa zamanda Kuman-Kıpçaklar’ın eline
geçmiştir. Bu devletin sultanlarının hepsi Sultan Kotuz (1260-1277), Sultan Kalavun (12791290).
Hindistan'da Delhi Türk sultanlığında 2. hükümdar ailesinin kurucusu olup, daha
ziyade Uluğ Han diye anılan Sultan Balaban (1266-1286) da, gençliğinde Delhi’ye giderek
devlet hizmeti almış Kuman-Kıpçak büyüklerinden idi.

13.5. Kuman-Kıpçaklarda Kültür Hayatı
İrtiş boyundan başlayarak Tuna Nehrine kadar uzanan geniş sahada yaşayan Kıpçakların
kullandıkları, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Türk dillerinin ayrı lehçelere bölünmeye başlaması
üzerine, kendi başına bir budak teşkil etmiş ve buna “Orta Türkçe” veya “Batı Türkçesi”
denilmiştir. Kaşgarlı Mahmud’un eseri Divan-ü Lügat-it Türk’den ve diğer eserlerden Kıpçak
dili hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bilhassa Kırım’da İtalyan misyonerleri (veya
tüccarları) tarafından 1303 yıllarında tanzim edilen Codex Cumanicus adlı Lâtince-FarsçaKuman-Kıpçakca “Sözlük”, Kırım, Kerç, Taman çevresindeki Kıpçak dili hakkında bir fikir
vermektedir. Kuman-Kıpçakların Hristiyanlık devri ile ilgili olmakla beraber, yine de Türk
dilinin DLT’den sonra ikinci büyük seçkin yadigârlarından biri olarak kabul edilmektedir. 2500
Kuman-Kıpçakca kelime ihtiva eden bu sözlük, içerisinde Kuman-Kıpçak diline âit bazı gramer
kaidelerine, Katolik ilahilerin Kuman-Kıpçakca tercümelerine ve bazı atasözlerine yer
vermektedir. Ayrıca sözlükte Kuman-Kıpçak dilindeki şehir hayatına, inşaata, mimariye, ev
eşyasına, çeşitli yemeklere, demircilik ve madenciliğe, okul ve yazı işlerine, müzik, san’at ve
eğlencelere, Hakanlık idâresine, elbiselere, mücevherata, tababete, ilaçlara, tatlılara, kokulu
şeylere, ticaret eşyasına, hesap işlerine, hattâ ambalâj, hammallık ve taşıt işlerine âit ıstılahlara
rastlanmaktadır. Bu ıstılahların Kıpçak Türkçesi’nde kullanılmış olması, Kırım ve Kafkas
sahillerinde yaşayan Kuman-Kıpçakların medenî seviyelerinin ne kadar yüksek olduğunu da
göstermektedir.
Kuman-Kıpçaklar hakkında bilgi veren diğer bir eserde 1185 tarihinde KumanKıpçaklara karşı sefere çıkan Novgorod-Seversk Knezi İgor’un Kuman-Kıpçaklar tarafından
büyük bir bozguna uğratılması ile neticelenen seferini anlatan “Slovo o Polku İgoreve: İgor
Bölüğü Destanı, (İgor Destanı)”dır. Bu destan Eski Kiev Dönemi Rus edebiyatının en büyük
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şaheseri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca dil, savaş tekniği, donanım mâdencilik vb.
bakımlarından Ruslar üzerindeki Türk tesirlerini göstermesi itibarıyla da belge değeri büyüktür.

Destan’da Şarkı Söyleyen Bayan’ı Tasvir Eden Bir Minyatür
Görüldüğü üzere bu Türk boyları gerek Balkan gerekse Doğu Avrupa coğrafyasına uzun
bir süre evsahipliği yapmışlardır. Türkistan coğrafyasında yaşanılan sıkıntılar zorunlu göçü
beraberinde getirmiş ve Türk boylarının her biri kendi başbuğlarının idaresinde bu topraklara
gelip yerleşmişlerdir. Doğu Avrupa ve Balkanların Türk boylarına evsahipliği yapmalarının en
önemli nedeni bilindiği üzere bütün dünyayı kucaklayan bir anlayışta olan Türk töresinin
adaletten ve kanundan yana olması, milletin refahını gözetmesi, hükümdara adil olmasını,
doğruluktan ve hizmet etmekten geri kalmamasını tavsiye etmesi olmuştur. Bu tavsiye
doğrultusunda hareket eden, her Türk Hakanlığı, Türk töresinin doğru, düzgün ve adil
uygulanması için büyük gayret sarf etmiş ve bu gayret diğer milletler tarafından da takdirle
karşılanarak hüsn-ü kabul görmüştür.
Peçenek, Uz ve Kuman-Kıpçaklar, X. yüzyıldan itibaren Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya
yerleşerek, bu coğrafyada yaşayan çeşitli milletler üzerine kurdukları hâkimiyetlerinde hem
adaletten ayrılmamışlar hem de bu milletler ile gayet dostça ilişkiler kurmuşlardır. Bu şekilde
de bölgenin etnik, sosyal ve kültürel yapılanmasında önemli roller oynamışlardır. Bu boyların
Türk töresi mucibince yerli halklara gösterdikleri anlayış ve tesir bölgenin siyasi, sosyal alanları
ile kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle Uzların devamı olan Gagavuz Türkleri
ve Kuman-Kıpçaklar Türk kültürünü bölgede yaşatmış ve yaygınlaştırmışlardır.
Balkanlar’a Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak ve diğer Türk boylarıyla gelen en önemli
yenilik ise hiç şüphesiz yarımadanın topografik adlarının Türkçeleşmiş olmasıdır. Örneğin,
“Balkan” kelimesi, Türkçe’de “Dağlar anlamına gelirken; Axios Nehrinin adı Vardar; Lihnidos
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gölünün adı Ohri; Skardos dağının adı Şar dağ olarak Türkçeleşmiştir. Bu gibi örnekleri
çoğaltmamız mümkündür. Bu Türk boyları yeni şehirler de kurmuşlar ve bu şehirlere kendi
isimlerini vermişlerdir. Mesela: Baragan, Basarab, Basarabya, Basarabya, Cumana,
Ciutureşti, Belçireşti, Tonguzeni, Comandareşti, Ciaparia, Darmaneşti, Peçineaga, Oituz
Amaç-Ağmaç-Mortagonovo, Balkan Yarımadası, Bejan,-Bejan ova, Bulgar, KumanKomensko, Kuman (Kumanets); Kuman (Kumaniçevo); Kuman-çayırı (Kumanişkalıka); Kumanlar (Kumanite); Kuman-mezarı-Komensko-grobe; Kuman-tepeKumanova-çuka; Peçenek,-Peçenak, Peçenek-Peçinska, Peçenek-Peçinsko, PeçenekPeçenyaga, Uzlar,-Uzovo, Besenyőtarlo, Besenyö, Bese, Peçeneg gibi.
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Uygulamalar

1)
Ruslara tarihte ilk destanları olan İgor Destanını yazma imkânı sağlayan 1185
yılındaki mücadele hakkında bilgi veriniz.
2)

Kuman-Kıpçak- Macar ilişkilerini araştırınız ve bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları

1)

Kuman-Kıpçak- Bulgar ilişkileri hakkında bilgi veriniz.

2)
nelerdir?

1262’de Kuman- Kıpçakların IV. Béla’nın yanında yer almalarının sebepleri

3)

Kuman-Kıpçak Yasası neden ve zaman ilan edilmiştir araştırarak cevaplayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümüze Kuman-Kıpçakların Bugarlar üzerindeki etkilerini anlatarak başladık.
Kuman-Kıpçaklar Bulgarların Bizans’a karşı giriştikleri bağımsızlık mücadelesinde ve II.
Bulgar devletinin kurulmasında büyük rol oynamışlardır ayrıca II. Bulgar devleti başına geçen
Çar Asen’de Kuman-Kıpçak menşelidir. Kuman-Kıpçaklar 1206’da Bulgarların müttefikleri
olarak Trakya’ya gelmişler, buradaki pek çok şehri yağmalamışlar, 1207’de de Edirne ve
Selanik kuşatmasında yer almışlardır. Çar Kaloyan bir Kuman-Kıpçak tengrikeni (prenses) ile
evliydi bu nedenle ölümüne kadar Kuman-Kıpçaklar ona yardım etmişlerdir. Onun ölümünden
sonra yeğeni Boril onun dul eşiyle evlenerek sonrasında da Kuman-Kıpçakların Bulgarlara
yardıma devam etmelerini sağlamıştır ancak Boril’in bu çariçeden ayrılması ile aralarındaki
yakınlaşma son bulmuştur.
Moğol istilası karşısında Kuman-Kıpçaklar 1237’den itibaren Avrupa’ya göç dalgası
başlatmışlardır. Bulgar çarı II. İvan, Asen’in 10000 kişilik bir Kuman-Kıpçak grubuyla
Tuna’yı geçmesi üzerine onları Doğu Trakya’ya yerleştirmek zorunda kalmıştır ancak
Moğolların Rus topraklarını ve Kıpçak bozkırlarını istilası üzerine Kuman-Kıpçaklardan bir
grup Aşağı İtil ve Tın boyundan Orta İtil ve Bulgaristan’a gitmişlerdir. Bulgar çarlığı ise II.
Ivan Asen’in ölümünden sonra eski gücünü kaybetmiş ve Altın-Orda’ya bağlı hale gelmiştir.
Kuman-Kıpçaklar özellikler Kuman-Kıpçak asıllı I. Georgi Terter’in yönetimi sırasında
Bulgar devletinin hem askeri hem de yönetim işlerinde büyük rol oynamaya başlamışlardır.
Kuman-Kıpçak-Romen İlişkilerini anlattığımız bölümümüzde Kuman-Kıpçakların
Peçenek ve Uzlardan sonra Dobruca’nın güneyine ve Deli-orman taraflarına kadar geldiklerini,
bu coğrafyanın o dönemlerde Kuman-Kıpçakia olarak adlandırıldığını öğrendik. Romen
tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen yer “Curteo de Arges” kelimesi Türkçedir ve
Romen devletini kuran şahıs bir Kuman-Kıpçak Türküdür.
On üçüncü yy. da Bizans İmparatoriçesi Anna Bizans’ın ve Bulgarların zayıf düştüğü
bir dönemde Balika’ya müracaat etmiş Balika’nın oğlu Dobrotiç bu bölgenin 1385 yılına kadar
hâkimi olarak Balkanlarda ve Karadeniz’de önemli roller üstlenmiştir. Dobruca devletinin 14.
asrın sonlarına doğru bir ara Romen hâkimiyetine girdiği tahmin edilse de 1417 yılında Osmanlı
hâkimiyetini tanıdığı bilinmektedir.
Kuman-Kıpçak-Macar ilişkileri 1091’de Lebunium Meydan Muharebesinde
Bizans’a destek veren Kuman-Kıpçak Başbuğlarından Bonyak’ın zaferden sonra Macaristan’a
gitmesi ile başlamıştır. 1099 yılında yine Bonyak zamanında Kuman-Kıpçak ordusu Rusların
davetiyle Peremışl’de görülmüş ve Macar kuvvetini tuzağa düşürerek yok edilmesini
sağlamıştır. Cengiz’in ölümünden sonra Kafkaslara geri dönen Moğolları Başbuğ Köten Yayık
Nehrinin diğer yakasına sonra da Moğol sınırlarına çekilmeye zorlamış ise de Moğolların
ilerlemesi karşısında Macar kralı IV. Bela’dan Macaristan’a yerleşmeleri için izin istemek
zorunda kalmıştır. 1241 yılında Moğollar Galiç’i alarak Macar sınırlarına kadar gelmelerinden
Macarlar Kuman-Kıpçakları sorumlu tutmuşlar ve başbuğ Köten ve ailesini kılıçtan
geçirmişlerdir. Sonrasında Kumanlar Macaristan’ı terk etmişlerdir. Macaristan’ın Moğollar
tarafından işgal edilmesinden sonra IV. Bela, Kumanları tekrar Macaristan’a geri getirmek ve
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askeri yönden onlardan faydalanmayı istemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Bundan sonra
Kuman-Kıpçaklar ücretli askerler olarak Macar ordusunda özellikle süvari birliklerde görev
almışlar ve nerede ise her yıl yapılan seferlerde düşmanı yıldırmak için kullanılmışlardır. 1262
yılında IV. Bela oğlu Prens Stephan’ın talepleri doğrultusunda Macar Krallığını bölmek
zorunda kalmıştır. Kuman-Kıpçak yerleşim bölgelerini de içine alan topraklar Stephan’ın özerk
dukalığına verilmiş ancak yine de baba-oğul arasındaki bu mücadelenin bir iç savaşa dönüşmesi
engellenememiştir. Bu iç mücadele sonucu çıkan savaş sırasında Kuman-Kıpçaklar Stephan’ın
değil babasının yanında yer almışlardır. Kuman-Kıpçaklar ayrıca 1278’de meydana gelen ve
Ottokar’ın ölümüyle ve altı buçuk yüzyıl süren Habsburg hanedanının başlamasıyla sonuçlanan
Marchfeld savaşında yer almışlardır. Bu zaferde Rudolf’un zafer kazanmasında KumanKıpçakların uyguladığı taktik son derece etkili olmuştur.1279-1290 yılları arası
Macaristan’daki Kuman-Kıpçaklar için sıkıntılı bir dönemdir. Çünkü hem Hristiyanlığa hem
de yerleşik hayata geçiş süreci yaşanmış ve karşılaştıkları meseleler yüzünden rahatsız
olmuşlardır. Kuman-Kıpçaklara ait efsaneler Macar kaynaklarında da yer almıştır. KumanKıpçakların doğuda varlıkları sona ererken Mısır’da kendilerini daha iyi ortaya koydukları
görülmüştür. Abbasilerden itibaren uygulanan Arap-İslâm ordularında Türklerden oluşan
birlikler kullanılması geleneği Eyyubiler tarafından da uygulanmıştır. Deşt-i Kıpçak’ta yaşayan
Kıpçak, Oğuz, Çerkes gençleri Mısır’a para karşılığı gönderilmişler ve orada eğidilerek Eyyubi
devletinin ordusunda görev almışlardır. İzzüddin Aybeg’in 1250’de Eyyubi sülalesine son verip
Sultan olması üzerine Mısır’da kurulan “Mısır Türk Hakanlığı” Kuman-Kıpçakların eline
geçmiştir.
Bölümümüzün sonunda Kuman-Kıpçakların kültür hayatlarından bahsederek öncelikle
kullandıkları dil üzerinde durduk ve Kuman-Kıpçak Türkçesinin kendi başına bir budak teşkil
ettiğini söyledik. Bu konuyla ilgili Kaşgarlı Mahmut’un eseri Divan-ü Lügat-it Türk’den ve
diğer eserlerden bilgi edinmek mümkündür. Ayrıca Kırım’da İtalyan misyonerleri tarafından
tanzim edilen Codex Cumanicus adlı Latince-Farsça-Kuman-Kıpçakça sözlük Kıpçak dili
hakkında bir bilgi vermektedir. Kumanlar hakkında bilgi veren bir diğer eser de İgor Bölüğü
Destanı’dır ki bu destan eski Kiev dönemi Rus edebiyatının en büyük şaheseri kabul
edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Kuman-Kıpçakların 1185 tarihinde Novgorod-Seversk Knezi İgor
Svyatoslaviç’i Aşağı Tın’daki Kayalı Irmağı kıyısında yenmelerini anlatan Rus destanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Vladimir Destanı
b)
İgor Destanı
c)
Rurik Destanı
d)
Svyatoslav Destanı
e)
Zadonşina Destanı
2)
Moğollara Kafkasların, Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa’nın
kapılarını açan birleşik Kuman-Kıpçak -Rus ordusuna karşı 1223’de yaptıkları savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Kulikova Savaşı
b)
Lebinium Savaşı
c)
Kalka Savaşı
d)
Belencer Savaşı
e)
Derbent Savaşı
3)
Tın ve Doneç havzasında bulunan Kuman-Kıpçaklar hangi başbuğun
idaresinde Macaristan’a iltica etmişlerdir?
a)
Kobyak
b)
Konçak
c)
Atrak
d)
Bonyak
e)
Köten
4)
Aşağıdakilerden hangisi bugün Romanya’nın bir bölgesinin adını taşıyan
ve eskiden de Türk bölgeleri ile bilhassa Altın Orda’da çocuklara verilen isimdir?
a)
Basaraba
b)
Dobruca
c)
Şişman
d)
Asen
e)
Koloyan
5)
Kuman-Kıpçak- Bizans İlişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Bizans devletinin Kuman-Kıpçaklar ile ilk karşılaşması 1078’de Bizans’ın
Balkanlardaki topraklarına akınlar düzenleyen Peçeneklerin müttefikleri olarak Tuna’nın
güneyine gelmeleri ile olmuştur.
b)
1087’de Silistre yakınlarındaki meydan muharebesi sonrasında Peçeneklerle
aralarında düşmanlık başlamıştır.
c)
Bizans ordusunda ücretli asker olarak görev almışlardır.
d)
1148’de Kuman- Kıpçaklar Tuna’nın güneyine bir şehri ele geçirdikleri için
Bizans’la savaş yapmışlardır.
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e)
Plevne, Vidin, Vratsa, Pernik ve Sofya’nın etrafındaki yerleşme yerlerinin
adlarının büyük bir kısmı Kuman-Kıpçaklardan kalma ve Türkçe menşelidir.
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Kuman-Kıpçak varlığı Afrika’daki hangi devlette görülmüştür?
Cezayir
Fas
Libya
Mısır
Sudan

7)
Kuman-Kıpçak Türkçesi, Türk dillerinin ayrı lehçelere bölünmeye
başlaması üzerine, kendi başına bir budak teşkil etmiş ve buna ------------ denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
a)
Yeni Türkçe
b)
Orta Türkçe
c)
Eski Türkçe
d)
Doğu Türkçesi
e)
Yakın Türkçe
8)
Kırım’da İtalyan misyonerleri (veya tüccarları) tarafından 1303 yıllarında
tanzim edilen Lâtince-Farsça-Kuman-Kıpçakca Sözlük aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Cambridge Nüshası
b)
Camiüt-tevarih
c)
Tarih-i Cihangüşa
d)
Kuzarri
e)
Codex Cumanicus
9)
Kuman-Kıpçak- Macar ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Kuman-Kıpçaklar 13. Yüzyıldan itibaren Macaristan’a yerleşmeye
başlamışlardır.
b)
IV. Béla Kuman-Kıpçakları otoritesini güçlendirmekte kullanabileceği
müttefikleri olarak görmüş ve onlara imtiyazlar tanımıştır.
c)
1241 Moğol istilasından kurtulan Macarlar 1246’da orduyu büyütmek için
Kuman-Kıpçaklardan yardım istemişlerdir.
d)
IV. Béla’nın Kuman-Kıpçakları kendi tarafına çekmek için Kuman-Kıpçak
başbuğunun kızını oğlu ile evlendirmesi hadisesi ile ilgili bilgileri seyyah Clavijo’dan
öğrenebiliriz.
e)
Macaristan’da Kuman-Kıpçak boyları her biri kendi başbuğunun idaresinde
yaşamışlardır.
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10)
a)
b)
c)
d)
e)

İgor Destanı ile aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
1185 yılında Kuman-Kıpçaklara karşı Knez İgor’un seferini konu alır.
Eski Kiev dönemi Rus edebiyatının şaheseridir.
Kuman-Kıpçaklar, Knez İgor tarafından büyük bozguna uğratılmıştır.
Dil bakımından Ruslar üzerindeki Türk tesirini gösterir.
Savaş tekniği bakımından Türk tesirini gösteren bir belgedir.

Cevaplar: 1)b 2)c 3)e 4)a 5)d 6)d 7)b 8)e 9)d 10)c
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14. BERENDİLER VE KARA-KALPAKLILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14. Berendiler ve Kara-Kalpaklılar
14.1. Berendiler
14.2. Kara-Kalpaklılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İlim aleminde Berendiler hakkında hangi konularda görüş birliğine
varılamamıştır?
2)

Kara-Kalpaklılar adlarını nereden almaktadırlar?

392

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Berendiler

Berendiler hakkında bilgi
sahibi olmak

Berendiler ile ilgili
makaleler okuyarak

Kara-Kalpaklılar

Kara-Kalpaklılar hakkında
bilgi sahibi olmak

Kara-Kalpaklılar ile ilgili
kitap okuyarak
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Anahtar Kavramlar



Berendiler



Kara-Kalpaklılar
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Giriş
Son haftamızda Karadeniz’in kuzeyinde özellikle de Doğu Avrupa topraklarında önemli
bir varlık ortaya koyan Berendiler ile Rusya’nın tarihinde önemli bir rol oynayan Peçenek, Uz
ve Kuman-Kıpçak bakiyelerinin bir devamı olan Kara-Kalpaklıların tarihleri ele alınacaktır.
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14.1. Berendiler
Türk boyları tarafından Karadeniz’in Kuzeyin’deki bozkırlarda yazılan muhteşem tarihi
belgelendiren Rus yıllıkları, Берендиче, Береньеевъ: Berendey, Berendeyev, Berendei,
Berendi, Berende ve Berendiçi adları altında bir boyden bahsetmişlerdir ki bu boy hiç
şüphesiz bir Türk boyu olan Berendiler’dir. Berendiler konusunda bugüne kadar Türkiye’de
maalesef bizim çalışmamız dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
İlim aleminde Berendiler hakkında üç konuda tartışma yaşanmaktadır.
1)

Berendilerin hangi millete mensup ve tek başlarına mı bir boy oldukları;

2)

Berendi adının anlamı;

3)

Berendilerin yaşadıkları coğrafya.

1.Başlangıçta Berendilerin hangi millete mensup bir boy oldukları çok fazla tartışılmışsa
da başta Marquart ve Rásonyi olmak üzere ilim adamlarının yaptıkları incelemeler neticesinde
Türk oldukları ispatlanmıştır. Bundan sonraki tartışma Berendilerin kendi başlarına mı yoksa
Peçenek veya Uzlar’ın bir boyu mu oldukları noktasında yoğunlaşmıştır. Bunda Berendiler
konusunda ana kaynaklarımızı teşkil eden Rus yıllıklarının, IX. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in
kuzeyindeki sahada güçlü bir Hakanlık olma yönünde sağlam adımlarla ilerleyen Kiev
Knezliğinin XI-XII. yüzyıl boyunca siyasî ve askerî İlişkiler kurdukları Berendileri hep
Peçenek veya Uzlar’la birlikte anmış olmaları önemli bir rol oynamıştır.
Rus tarihçilerinden Golubovskiy, Berendilerin Uzların bir grubu olduğunu kabul
ederken; Balaley, Berendileri Uzlara ya da Peçeneklere bağlamaktadır. C. Jirecek ise
Berendileri Peçeneklerin bir kolu olarak görmektedir. Rasovskiy “Berendiler de kuşkusuz
Uzlar ve Peçenekler gibi Türktüler. Ancak Berendiler ne kendi başlarına tam bağımsız hareket
eden bir boy ne de Uzların bir kabilesi olmuşlardır. O, yıllıklardaki şu kaydın bunu açıkca
gösterdiğini düşünmektedir: “Uzlar’ın kurdukları Torçin’de yaşayanlardan biri de Berendi idi
ki, bu koyun postu giymiş idi”. Rasonyi’ye göre Berendiler “aslen belki de Kuman-Kıpçak
olmayan bir kabilenin adıdır ve Rusya’da Kumanlar döneminde zikredilmişlerdir. Daha
sonraları Slavlaşmayan kısımları büyük bir ihtimalle Kuman etnik topluluğuna karışmıştır”.
M.İ. Artamov ise Rus arkeolog S. Pletnëva’nın Doğu Avrupa bozkırlarında açılan göçebe
mezarlarından çıkan sonuçlara dayanarak, Berendileri (Bayandurlar) Uzların arasında
Peçenekler’den başka bulunan diğer boylar arasında saymakta ve Uzlara bağlamamaktadır.
Türk tarihçilerinden İ. Kafesoğlu: “Rus yıllıklarında knezliklere yerleştirilmiş olarak geçen ve
adlarının hâtıraları o bölgelerde hâlâ muhafaza edilen Berendilerin Peçeneklerden bir bölük
olduğunu” ifade ederken; A.N. Kurat, “Berendilerin adlarının daima Türkler’le birlikte
geçtiğini, bunların Peçeneklerden tamamıyla ayrı bir unsur olduğunu” söylemektedir.
Bu konu günümüze kadar hâlâ kesin olarak ortaya konmuş değildir. Kanaatimizce
Berendiler, tıpkı Peçenekler ve Uzlar gibi ayrı bir Türk boyudurlar. Zira Rus yıllıkları Peçenek,
Uz ve Berendileri Rus topraklarını terk etmelerinden sonra da onlardan geride kalanları bir süre
daha kendi adları ile anmaya devam etmişlerdir. Ancak ücretli asker ve sınır bekçiliğinde
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faydalandıkları bu boylara ait bakiyeleri daha sonraları başlarına taktıkları başlıktan yani dış
görünüşlerinden dolayı Kara-Kalpaklar veya Kara-Kalpaklılar ismi altında anmışlardır.
2. Berendi kelimesinin ne anlama geldiği noktasında da kesin bir görüş yoktur. Bu
konuda ileri sürülen görüşlerden bazıları şu şekildedir: ber-in di: a) tebaa, uyruk; b) sadık,
candan bağlı < ber-“vermek”+in –dönüşli isim fiil eki + di- dili geçmiş zaman 3. şahıs eki >
ber-in-di: teslim olmak, sarılmak, kapılmak| a) <beren “en iyi çelik, hançer, kılıç + benzetme
eki dey > berendey: hançer, kılıç gibi; b) < beren: akıllı, ünlü, güçlü, kuvvetli, cesur, kahraman
genç + benzetme eki dey > berendey: kahraman gibi güçlü, şöhretli, akıllı; c) beren: kartal,
aslan + benzetme eki dey > kartal gibi. “güneyliler”. Bütün bu ileri sürülen fikirlerden ortaya
çıkan ortak görüş “Berendi” adının manasının Türkçe’de üçüncü şahıs geçmiş zamanını
gösteren bir isim-fiil olduğu (Beren-veren mastarından) yönündedir.
3.Berendilerin hangi coğrafyalarda yaşadıkları konusunda Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu
Avrupa sahası tereddütsüz kabul edilen topraklardır. Burada tartışılan Karadeniz’in kuzeyi ile
Doğu Avrupa’nın hangi bölgeleri olduğu konusudur. Bu konuya girmeden önce çok az da olsa
kaynakların ışığı altında Berendi boyunun tarihine kısaca değinelim:
Berendiler konusunda müracaat ettiğimiz yegâne ana kaynaklarımız Rus yıllıkları ile
Rusya’da XIX. yüzyıl’dan itibaren başlayan kazılar sonucu elde edilen arkeolojik
malzemelerdir. Ayrıca tarihleri açısından olmasa da Macaristan’da hangi bölgelere
yerleştirildikleri noktasında Macar kroniklerinden de istifade edebiliyoruz.
Türklerin kadim tarihlerini yaşadıkları Türkistan coğrayasındaki dönemlerinde hiçbir
kaynakta bu topraklarda varlık gösteren Türk boyları arasında Berendi adına rastlayamıyoruz.
Türkistan’dan batıya doğru göç eden Türk boyları için en önemli güzergâhlar arasında yer alan
Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlar bir süre bu Türk boyları için vatan telakki edilmiş ve
yerleşilmiştir. Ancak tarihler IX. asrı gösterdiğinde Slav, Fin-Ogur ve Vareg (Viking)
birlikteliğinden oluşan Rus milletinin kurduğu ve gittikçe güçlendirdiği Kiev Knezliğinin doğal
inkişaf alanı bu Türk boylarının yaşadığı sahalar olmuştur. Kiev Knezliği gözünü batıya, Bizans
topraklarına özellikle de İstanbul’a diktiğinden X. yüzyıl’da kendilerine dokunmadıkça
Türklere dokunmamışlar, daha doğrusu dokunmaya cesaret edememişlerdir. Bu dönemde
Türkleri bu topraklarda Peçenekler temsil etmişlerdir. XI. yüzyılda işler değişmiş Kiev Knezliği
gittikçe güçlenmiş; buna karşılık Peçenekler 1036’dan itibaren bulundukları yerlerden ayrılarak
batıya doğru hareket etmek zorunda kalmışlardır. Kiev Knezliği bu yüzyılda dışa karşı ne kadar
kuvvetli olursa olsun, içte knezler arasındaki yoğun mücadelelere sahne olmuştur. İşte tam bu
sırada yıllıklar, XI. yüzyılın sonuna doğru 1097 yılında ilk defa Berendi boyundan
bahsetmişlerdir. Yıllıklarda Berendiler’e biçilen rol, ücretli askerlik veya sınır bekçiliğidir.
Ayrıca süvari birliklerinin sayısının 30.000’e kadar çıkması Kiev knezlerinin onlara ayrı bir
önem vermelerine sebep olmuştur. Zira kendi aralarındaki iç çekişmelerde onlardan
yararlanmak ve bu esaslı güçü kullanmak her knezin işine gelmiştir.
Berendileri XI. yüzyıl sonrasında önce Kiev Knezliği topraklarında, daha sonra ise
Macaristan topraklarında görüyoruz.
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1097 Tarihli Rus Yıllıklarındaki kayıtlarda Berendi adına iki defa rastlıyoruz. Birincisi
o sırada Pereyaslavl Şehrinin knezi olan ama 1113’ten itibaren Büyük Kiev Knezliği tahtına
oturacak olan Vladimir Monomah, Turov Knezi Svyatopolk Mihail İzyaslaviç, Çernigov Knezi
Davıd Svyatoslaviç ve Terebovl Knezi Vasiliy (Vasilko) Rostislaviç arasında yaşanan iç
çekişmeler sırasında, Terebovl Knezi Vasiliy Rostislaviç’in yakalanmasının hemen akabinde
ona yapılan işkence anlatılırken Berendi kelimesi ilk defa şahıs adı olarak verilmiştir. İkincisi
Terebovl Knezi Vasiliy Rostilaviç’in, gözleri kör edildikten sonra kendisi ile bir hesaplaşmaya
girmesi üzerine Çernigov Knezi Davıd Svyatoslaviç’e karşı hareket etmesinin sebebini:
“Berendiler, Peçenekler ve Uzları kendi tarafına çekebileceğini düşünmesine” bağlaması
sebebiyle verilmiştir.
Peçenekler’den sonra Rus bozkırlarının maruz kaldığı sürekli saldırıların sahibi olan
Kuman-Kıpçaklar, kendi hâkimiyetleri altından kaçarak Ruslara sığınan ırkdaşlarına karşı pek
de anlayış göstermemişlerdir. Kuman-Kıpçak birlikleri Rus topraklarında olmalarına
bakmayarak Uzların, Peçeneklerin ve Berendilerin üzerine yürümüşlerdir. Konumuz olan
Berendileri ise 1105 yılının kışında Uzlar’la beraber Zarubej’de yenmişlerdir.
1116 yılında Kuman-Kıpçakların fırtına gibi estiği bozkırlarda tutunamayan Uz,
Peçenek ve Berendiler Rus sınırlarının içlerine doğru son büyük göç hareketini yapmışlardır.
1116 yılından sonra bozkırdan böylesine bir giriş bir daha hiç duyulmamıştır. Ancak bu göç
Rusya’da iyi karşılanmamış ve kısa bir süre sonra yıllıklara göre ll21 yılında bizzat Knez
Vladimir Monomah’ın kendisi, Berendileri Rusya’dan kovmuş, Peçenek ve Uzların ise
“kendileri kaçmışlardır. Bu Berendiler büyük bir ihtimalle diğer Türk boyları gibi Rus
topraklarına tecavüz etmişler, yaptıkları akınlarla Rusları bezdirmişler ve Rusya için büyük bir
gaile olmuşlardır. Bu yüzden de bizzat Vladimir Monamah’ın kendisi üzerlerine giderek bu
saldırılara onları Rus topraklarından atarak son vermiştir.
Rus Yıllıklarında bundan sonra geçen Berendiler, Rus knezliklerine yerleştirilen ve
yukarıda ifade ettiğimiz görevleri ifa eden Berendiler’dir. Yıllıklar 1138 tarihinden itibaren bu
Berendiler’den bahsetmektedirler ki, 1146 yılından itibaren bahsedilen hemen hemen her yılda
Berendileri Kara-Kalpaklılar adı altında anmışlar ve Peçenek ve Uzlar’la beraber vermişlerdir.
Bu yılları şu şekilde verebiliriz: 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155, 1157, 1159,
1160, 1161, 1162, 1167, 1169, 1171, 1174, 1174, 1183, 1185, 1206. Aslında Berendileri başta
Kiev Knezliği olmak üzere diğer knezliklerde en önemli güç durumuna getiren askeri
birliklerinin sayılarının oldukça fazla olmasıdır. Yıllıklar sayılarını 1500, 2100 ve 30.000
vererek, bunların yerleşim alanlarını Rusya’nın kuzeydoğusundan Macaristan ve Bulgaristan’a
kadar olan engin topraklar olarak göstermişlerdir.
Bu askeri görev Berendileri eski Rusya’nın tarihinde önemli bir yere getirmiştir. Rus
knezlerinin askerî kıt’alarında görev yapan bu Türk boyunun askerî varlığının Ruslar için ne
kadar önemli olduğunu sadece şu misal bile bize göstermektedir: 1154 yılında Rus sınırlarına
baskınlar yapan Kumanlar-Kıpçalar’dan Berendiler birçok esir almışlardı. Ertesi yıl (1155)
Kiev Knezi ile barış yapmaya gelen Kumanlar-Kıpçak bir yıl önce alınmış olan esirlerini geri
istemişlerdir. Ancak Berendiler Kiev Knezi Yuri’ye: “Biz Rus toprakları için senin oğlunla
beraber ölüyor ve senin şerefin için başımızı koyuyoruz” diyerek esirleri geri
398

vermeyeceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Kiev knezi bu isteğe boyun eğmek zorunda
kalmış ve Kumanlar-Kıpçaka pek çok hediyeler vererek onları göndermiştir. Yuri Dolgoruki
bilindiği üzere Kiev knezleri içerisinde hiddeti ve şiddeti ile temayüz etmiş bir knezdir. Onun
gibi bir knez, Berendileri kırmaktan çekinmiş ve Kuman-Kıpçaklar’la barış yapmak için onların
gönüllerini kazanmağa çalışmışsa bu Berendilerin Rusya için ne kadar önemli ve kıymetli bir
kuvvet olduğunu göstermeye kâfidir.
Berendiler Rusya’da Uzlar ve Peçenekler’le aynı anda anılmalarına rağmen hiçbir
zaman onlarla karıştırılmamışlar ve hep müstakil olarak bahis konusu edilmişlerdir. Ancak
tarihi bağlar göz önüne alındığında Uzlar’la daha yakın münasebet içinde olduklarını
söyleyebiliriz.
Yıllıklarda Berendilerin genelde Uz ve Peçenekler’den başka bir diğer Türk boyu olan
Kayepiçler (Kpeiç)’le beraber anıldıklarını da görüyoruz. Mesela 1160 yılında Çernigov
Knezliğindeki iç savaşta Çernigov, Kiev ve Galiçya savaşçılarının müttefikleri olan bir askeri
birlikte Berendiler ve Kayepiçler beraber gösterilmişlerdir. Ayrıca Knez Vladimir
Andreyeviç’in 1160 yılında Kiev’in Berendi askeri birlikleriyle beraber savaştığı
kaydedilmektedir. Yine daha önceleri henüz 1153’te onun Berendiler ile Büyük Kiev knezi
tarafından Oleşye’ye gönderildiğini görüyoruz.
Yıllıklardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Berendiler, Rus topraklarında Uzlar gibi
Galiç ve Kiev Knezliği sahası ile Suzdal-Rostov çevresine yerleşmişlerdir ki bu yerleşim
yukarıda da değindiğimz gibi Berendilerin Uzların bir boyu olduğu görüşünün ortaya
atılmasında en önemli sebep olmuştur. Ancak biz öyle düşünmüyoruz. Bu bize her iki boyun
aynı zamanlarda ve hep birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. Ayrıca şunu da ifade etmek
gerekir ki Berendiler her ne kadar kendi başlarına hareket eden bir boy olsalar da, yine de bir
kısmı Uz ve Peçenekler arasına karışmıştır. Nitekim yıllıklardan bunların Özi’nin diğer
tarafında bulunan Pereyaslavl ve Çernigov knezliklerinin batı ve doğu sınırlarına
yerleştirildiklerini anlıyoruz. Bu kabile, sayısı çok olması sebebiyle XII. asır zarfında Rus
sınırlarının bekçiliğini yapmış ve Rus knezleri arasındaki kavgalarda Uzlar’a benzer bir görevi
ifa etmişlerdir.
Rus yıllıkları daha sonra bütün bu Türk (Peçenek, Uz, Berendi, Kaepiç, Kovıy, Türpey)
boylarını ortak bir birleştirici ad altında vermişlerdir ki bu isim de Kara-Kalpak veya KaraKalpaklılar’dır. XII. veya XIII. yüzyıldaki kayıtlarda yıllıklar, Peçenek, Uz ve Berendi
bakiyelerini söylediğimiz gibi Kara-Kalpaklı adı altında verdiklerinden, Berendiler noktasında
daha sonra Kara-Kalpaklıları takip etmemiz gerekmektedir. Bu yüzyıllarda Kiev Rusyası
içerisindeki tarihlerini, siyasi hayattaki rollerini ve Kiev Rusyasındaki yerleşimlerinin coğrafi
konumlarını bildirmişlerdir.
Rusya’daki Kara-Kalpaklı yerleşimleri batıda Macaristan ile Rus knezliklerinin ilk sınırı
olan Galiçya’da olmuştur. Nitekim Macaristan’ında kuzeydoğu sınırında yer alan Galiçya’dan
yola çıkıldığında Peçenek, Uz ve Berendi yerleşimlerine rastlanmıştır. Rusya’da ise KaraKalpaklılar’dan önce Galiçya’da, batı sınırında, Macaristan tarafına karşı Rus sınırını koruyan
Peçenekler, Uzlar ve Berendiler vardır. Ruslar başlangıçta Kara-Kalpaklıları ve ailelerini
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bozkırdan gelen Kuman saldırılarına karşı korumak için, etrafı çok büyük olmayan kazıklarla
çevrilmiş şehirciklerde muhafaza etmişlerdir. Daha sonra bunların büyük kısmı Porusye’den
Rusya’nın iç bölgelerinden herhangi bir knezin yardımıyla çıkarak Kiev’e gitmiştir. KaraKalpaklıların savunma merkezli kurdukları bu şehirciklerden bazıları ayrı ayrı Kara-Kalpaklı
başbuğlarının hâkimiyeti altına girmişler ve onların adıyla anılmaya başlanmışlardır. Yıllıklar
ll90 yılı hadiselerini anlatırlarken bu başbuğ şehirciklerinden birinin Çürnayev olduğunu ve
etrafının kazıklarla çevrilmiş olduğunu aktarırlar.
Kiev Knezliğindeki Kara-Kalpaklı birliklerinin sayısı oldukça fazla idi. Porusye
boyunca yerleşen Kara-Kalpaklıların sayılarının da bütün köyleriyle birlikte on binler ile ifade
etmek mümkündür. Nitekim Porşanlı (Porusyeli) Rusların yani Porşanlıların, yıllıklarda KaraKalpaklılar’la birlikte anıldıklarını görüyoruz: “Kalpaklılar ve Porşanlılar”.
Porusye’deki Kara-Kalpaklıları kendi hanları yani Rus yıllıklarındaki terminolojiyle
knezleri yönetiyordu. Kuntuvdey, Kulder, Çürnay da bu şekilde zikredilmişlerdir. Nadiren de
olsa bu hanların uruğlarıyla anıldığına da şahit oluyoruz: “Çiteeviçler” (bunların bir Kuman
kabilesi olduğu da iddia edilmektedir), “Bastev”. Bunların dışında sıklıkla Kara-Kalpaklı
aristokrat uruğlarını da görüyoruz; bunlar Kara-Kalpaklıları idare ediyorlardı. Mesela : “1190:
Bu yılın kışında Kara-Kalpaklıların en iyi askerleri (yani aristokrat uruğları)
Torçesk’deki Rostislav Ryurikoviç’in yanına geldiler”, onların maksatları Kumanlar’la
savaşa girmek için teşkilatlanmaya çalışmaktı.
Kiev Rusya’sında XI-XIII. yüzyıllarda Porusye’deki Kara-Kalpaklıları yarı göçebe
olarak, kendilerine has bozkır yaşamı ve kültürleriyle yaşamışlardır. Köyleri, yılkıları, sürüleri
vardır: “sürüleri ve yılkıları çoktu”. Porusye’de bulunan onların şaşmaz bir biçimde atla
birlikte gömülen insanlarının mezarlarına rastlanılmıştır.
Kiev Knezliği topraklarındaki Torçesk şehri Tork adıyla anılan Uzların adını
taşımaktadır. Peçenek-Uz ve Berendi bakiyeleri daha sonra burada yaşamaya devam etmişlerdir
ki onlardan sonra da Kara-Kalpaklılar bu şehrin sakinleri olmuşlardır. Ancak Rasovskiy,
“Torçesk şehri her ne kadar Tork kelimesinden gelmişse de burada yaşayanlar arasında
Kara-Kalpaklılar da vardı ama buradan şehrin Kara-Kalpaklılara ait olduğu anlamı
çıkarılmamalıdır”demektedir. Nitekim Rus tarihçilerine göre de bu şehir bir Rus şehri idi
sadece buranın daimi sakinleri olarak Kara-Kalpaklılar yaşamışlar ve Rus knezliklerine ya da
onların valilerine tabi olmuşlardır.
Öte yandan yıllıklarda Rusların Kara-Kalpaklılar’la barış içinde geçindikleri ve
aralarında herhangi bir çarpışmanın yaşanmadığı görülmektedir. Kumanlara karşı genelde
birlikte hareket etmişler ve onlardan gelen saldırıları başarı ile püskürtmüşlerdir. Kumanlar da
XI. yüzyılın sonu ve XII. yüzyılın başlangından itibaren saldırdıkları Rus şehirlerine karşılık
Kara-Kalpaklıların şehirciklerine ve müstahkemlerine saldırmamışlar, idâre altına aldıkları
esirleriyle onların çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
Kara-Kalpaklıların aristokrat diyebileceğimiz boyları Kiev’de yaşamışlar ve buraya
genel olarak Türk birlikleri yerleştirilmiştir ki bunların başlıcaları Berendiler’di. Bu Kara-
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Kalpak ve özel olarak Berendi aristokrasisi Kiev’in siyasi karmaşık hayatında hiç de
azımsanmayacak bir öneme sahip olmuşlardır. Kültür etkileşimi din değiştirmeye kadar gitmiş
ve Berendi “aristokrat uruğları” arasında Hristiyan olduğu kaydedilen bir Kuzma adına bile
rastlamamıza sebep olmuştur.
L. N. Gumilev, XIII. yüzyıl’da Berendi ve Kara-Kalpaklıların Kiev knezlerinin
himayesine sığınmanın yollarını aradıklarını belirtirken; N.İ. Kostomanov, Slavlar’la
kaynaşarak Kiev knezliğinin bayrağı altında yaşayan Uz ve Berendilerin eski Rusyanın
medeniyetinin gelişmesini destekledikleri görüşündedir. Arkeolojik verilere göre SuzdalRostov bölgesinde Kara-Kalpaklıların ve Berendilerin yaşadıklarına dair hiçbir ize
rastlamazken yer isimlerinde çok az da olsa bazı kayıtlara rastlıyoruz.
Yıllıklardan öğrendiğimize göre Rus knezlikleri içerisinde münferiden knezliklere
hizmet eden ve çeşitli mevkilere yükselen Türk beyleri de bulunmaktaydı. Bunlar arasında
konumuzu ilgilendiren bir Berendi beyinden 1097 yılı olayları anlatılırken bahsedilmektedir:
“Torklar’dan Berendi adındaki Svyatopolk’un koyun çobanı”.
Rasovskiy “XI. yüzyılın sonu ve XII. yüzyılın başındaki hadiselerin geçtiği
kronolojik çizelgede Rus toprakları Peçenekler, Uzlar ve Berendiler tarafından
kaplanmıştı. Bu nedenle akıp giden olaylar arasında birçok Türk boyunun adı
kaydedilemediğinden bunları da Tork, Berendi ya da Peçenek adı altında saymak
zorunda olduğumuzu” söylemektedir.
Yıllıklarda Berendilere ait en son kayıt 1206 yılında (1205-6’da Çernigov ve Polonya
orduları Kuman ve Berendilerin yardımıyla Galiya’yı ele geçirmeye çalışmışlar ama Macarlar
tarafından geri püskürtülmüşlerdir) iken; Kara-Kalpaklı ortak adı ile en son kayıt 1202 yılına
aittir.
Bilindiği gibi Moğolların gelişinden sonra bu topraklarda yaşayan diğer boylar gibi
Kara-Kalpaklılar’da uzun süre yerlerinden yurtlarından olmuşlar ve millî birliklerini
kaybetmişlerdir. Bazı tarihçilere göre Moğol istilâsından sonra eski yerlerinde kalmaya devam
etmişler, oradaki Ruslar arasında eriyip kaybolmuşlar ve daha sonra Kazak halkını
şekillendirmeye başlamışlardır. Ancak Yablonovskiy’in, Moğol istilâsından sonra KaraKalpaklılara dair doğrudan bilgi veren hiçbir kaynağın olmadığı şeklindeki tespitini de dikkate
almalıyız. M. Gruşevskiy ise bu bakış açısının temelsiz olduğunu özellikle vurgulamaktadır.
Günümüzdeki Türkistan Kara-Kalpaklıları bazıları tarafından Kiev Kara-Kalpaklıları’nın
devamı olarak görülmektedirler.
XVI-XVII. yüzyılda Ukrayna’da Kara-Kalpaklıların devamı olduğu sanılan ve Berendi
adını taşıyan birkaç kişiye rastlıyoruz: Kiev’de toprak sahibi Berendey Pimenoviç (1500),
Çerkas eşrafından Mişko Berendeyeviç (1552), Jdan Berendeyeviç (1582) ve XVII. yüzyılda
görünen Kazak yüzbaşısı Berendey. XVII. yüzyılda Moskova Rusya’sında Berendi adı özel bir
şapka için kullanılmış ve bu daha sonra “berendeyka” adı ile anılmıştır. V.Dal, “berendeyka”
kelimesinin ayrıca “ateşli olup taşınabilen, mermi ya da barut kakmalı, kayış ile tutturulup
kılıfa konulabilen silah için” kullanıldığını belirtmektedir.
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Berendiler, Peçenekler ve Uzları takiben Tuna’yı geçerek Macaristan’a gitmişlerse de
tıpkı Uzlar gibi büyük bir kısmı şiddetli soğuk ve açlık yüzünden telef olmuştur. Berendileri,
Kiev Rusya’sında genelde Uzlar’la beraber hareket ederlerken görürken, Macaristan’da tam
tersine Berendileri çoğu kez Peçenekler’le beraber görüyoruz. Ancak Berendilerin
Macaristan’da nüfûzları sınırlı kalmıştır. Rasovskiy, Berendilerin Macaristan’a girişlerinin
Peçeneklerden bağımsız ve onlardan daha erken olduğu kanaatindedir.
Macar kaynaklarında ve Macar yer adlarında Berende ismine Berény, Berencs ve
Berend şeklinde rastlanmıştır. Özellikle Berend kelimesi Rus yıllıklarındaki Berendi adıyla
özdeşleştirilmiş ve bu da Macar dil bilimcilerinin Berény adının Rus yıllıklarındaki Berendi
adından türemiş olabileceği fikrini ileri sürmelerine sebep olmuştur. Burada dikkati çeken
önemli husus Macaristan’da da Rusya’da olduğu gibi bu kabilenin iki türlü adlandırılmasıdır:
Rusya’da Berendiler ve Berendiçler; Macaristan’da Berénd ve Beréncs. Rasovskiy, Berény ile
Berencs ve Berend’in kuvvetli bir tayin ediciliğinin olmadığını söylemektedir.
Rusya’daki Berendiler hakkında Rus yıllıklarında bilgi bulabilirken; Macaristan’daki
Berendiler hakkında Macar devleti kaynaklarında yani gramotlar (belgelerde)’da bilgiler
bulabiliyoruz. Bu belgelerde Berendiler kendi adları ile anılmamışlar, genelde Macaristan’daki
Türk nüfusu arasında verilmişlerdir. Özellikle Kral André II (1205-1235) zamanında yazılan
belgelerde onlar hakkında daha fazla bilgi bulunabilmektedir.
Macaristan’da Berendilerin yerleşim yerlerinin izlerine oldukça fazla rastlanmaktadır.
Bunlar Macaristan’nın doğu sınırı ile özellikle Slovakya’dadır. Berendilerin yerleşimlerinin
izleri hakkında hüküm verilirken onların Macaristan’a Karpatlar’ın güneyini aşarak girdikleri
ve Macaristan’ın kuzey ve doğu sınırına yerleştikleri sonucu çıkarılabilir.
Rasovskiy, Berendilerin Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya’da tarihi seyir
içerisindeki mevcudiyetlerini gösteren ve bazıları günümüze kadar gelen yerleşim yerlerini şu
şekilde tespit etmiştir: Berendiler, Slovakya’da Vag ve Morava arasına yerleşmişler ve Vag’ın
savunma sistemine dâhil olmuşlardır. Solvakya’daki yerleşim yerlerine birkaç örnek verecek
olursak: Mıyyava bölgesinde günümüze kadar gelen Berencsbukócz (Slovakça Bukovec) ve
Brezová’ya doğru yaklaştıkça Mıyavsk bölgesindeki Nitransk köylerinden Berencsváralja
(Slovakça Podbranc) vardır. Bunları geçtikten sonra Senitsk bölgesinde Berencsróna (Slovakça
Rovensko) bulunmaktadır.
Slovak ilim adamları da Berench kelimesinin kökenini Slovakça’da aramışlar ve bunun
Slavca kelime olan “brana” yani “kapı”dan geldiğini öne sürmüşlerdi. Macar âlimleri de eski
Slavca brana kelimesinin Macarca’ya borona olarak geçtiğini, Slovakça branc kelimesinin ise
Macarca barancs kelimesine dönüştüğünü ve nihayetinde Slovakça Berenc’in Macarca Berencs
halini aldığını ileri sürmüşlerdir.
XII-XV. Yüzyıllar arasında kaynaklarda Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve
Slovakya topraklarında Berend, Berendmező, Berencze (Berenczét), Berendest ya da
Berenfalya, Berend köyü, Berendia, Berendefalva, Berench, Berente yer adlarına tesadüf
edilmektedir.
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Rasovksiy, çalışmasında kaynaklarda Berend, Berench Berencze vb. şekillerde geçen
bu adı taşıyan kişileri tespit edebildiği kadarı ile sıralamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Marton’un oğlu Berend, 1330’da Kral Karl I’i kurtarmıştır; Thoma de Berench (1287),
Demetrius niger de Berench ve Erdeus de Berench (1298), Laurentius de Berench (1244),
Bened, Berenche (1337), Gallus de Berend (1429).
Berendi boyunun yerleşimleri daima boy adlarıyla adlandırılmamış (Berencz); genelde
yerleşilen coğrafyaya bağımsız uruğların, ailelerin ve hatta kişilerin adları verilmiştir. Bu
durum ne yazık ki çok sayıda Türk yerleşimlerinden oldukları şüphe edilmeyen yerlerin
teşhisini engellemektedir. Kayıtlar bu durumu XIV. yüzyıldan başlayarak sıralamaktadırlar:
Bunların Peçenek, Uz ve Berendilere mi yoksa daha sonraları buralara gelip yerleşen
Kumanlara mı ait olduğu sorusu tam bir cevap kazanamamıştır. Berendi yerleşimlerinin
Macaristan’da ortaya çıkışı göründüğü kadarıyla şu şekilde olmuştur: Uzlar ve Berendiler,
Kemei, Kőrős ve muhtemelen Aran gibi yerlere büyük Peçenek kitlesinin peşine takılıp
Karpatların kuzeyini ve güneyini aşarak gelmişler ve yerleşmişlerdir. Böylece Macar
Hakanlığı’nın sınırlarına yerleşmişler ve ilelebet burada kalmışlardır. Ancak adım adım bu
yerleşimciler Macaristan Hakanlığı tarafından çeşitli hizmetlere alınmışlardır.
Türk yerleşimlerinin Macaristan’da ortaya çıkışı bizzatihi Macar Hakanlığı’nın
inisyatifi ile olmuştur. Bunlar büyük bir ihtimalle Macarlar tarafından esir alınmışlar ve
Hakanlıklerinin stratejik çıkarları doğrultusunda çeşitli yerlere yerleştirilmişlerdir. Buralara
Türk boylarının zorunlu iskân ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira ülkelerin bu toprakları
coğrafi şartlar yönünden hiç de Türklerin hayat şartlarına uygun yerler değillerdi. Meselâ
Slovakya’nın dağlık ve ormanlık batı tarafı bir yandan, nehir akımlarındaki bataklık bölgeler
diğer yandan bu topraklar onların yarı-göçebe hayat sürdürmeleri için hiç de uygun değildi.
Sadece Slovakya’da bazı nehir kenarlarında veya ormanlık bölgelerde tek tük de olsa PeçenekBerendi yerleşim veya karakollarına rastlıyoruz.
Macaristan’a yerleşen bu Türk yerleşimcilerinin oynadıkları siyasî rol konusunda Macar
kaynaklarında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bildiğimiz Türklerin yoğun ve kesif bir şekilde
süren akınlar neticesinde oldukça fazla gruplar hâlinde Macaristan’ın çeşitli yerlerine
yerleştirilmiş olmalarıdır. Bunlar askerî yönleri ile temayüz ettiklerinden Macar Hakanlığı’nın
güçlenmesi aşamasında ücretli asker olarak kullanılmışlardır. Ancak XII-XIII. yüzyıllarda
Macar Hakanlığı’nın güçlenmesi ve Macaristan’daki Türk nüfusunun doğrudan kendi
başbuğları tarafından idare edilmesi, Macar devletinin yöntecileri tarafından bu Türk
yerleşimcilerin sayısının aşama aşama azaltılmasına ve milli kimlikten uzaklaştırılmasının
karar verilmesine sebep olmuştur. Bu karar uygulamaya konulmuş ve böylece Türk
yerleşimcilerinin ve başbuğa bağlı uruğların Macarlaştırılması sağlanmış ve bunlar bir müddet
sonra daha az ama daha teşkilâtlı vazgeçilmez askeri güç hâline gelmişlerdir.
Berendiler hem Uzlar hem de Peçenekler ile birlikte hareket ettiklerinden, Doğu Avrupa
bozkırlarından çıkarılan mezarlarındaki bakiyeler tıpkı Uz ve Peçeneklerin mezar özelliklerini
taşımıştır. Bu yüzden de arkeologlar tarafından ayrı olarak değerlendirilmemişlerdir. Bu
mezarlardan çıkan sonuç ise kısaca şu şekilde özetlenebilir: IX-XIII. yüzyıl’a ait bu mezarlar
iki gruba ayrılabilir. Birincisi nispeten küçük kurgancıklar altında veya daha eski kurganların
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tabyaları içine yapılmış derin olmayan toprak mezarlardır. Sırt üstü yatırılan cesetlerin başları
batıya dönüktür. Ölenin sol tarafı, mezarın dibinde veya özel bir yerinde at başı ve ayak
kemikleri yahut muhtemelen derisiyle birlikte gömülmüş anatomik tarzda yatan at bedenlerine
rastlanmıştır. Bunlar arasında bulunan en tipik eşya demir at gemleri (bükümsüz gem), bazen
uç kısmına sabit halkacık ilave ettikleri gemi takmak için demir veya kemikten eyer kaşları
dikkat çekmektedir. At koşumları arasında yer alan diğer eşyalardan ayaklık çıkıntısı bulunan
oval üzengileri ve iki taraftan kolan tokasının geçirildiği obrak uzunlukları söylemek gerekir.
Silahlar arasında hafif kavisli kılıçlar, bazen demirden eliptik çaprazlı saldırmalar, yaya ait bir
çift kemik eklenti ve nadiren sadak içinde kalmış bir miktar ok ucuna rastlanmıştır. Ayrıca
takılardan haç şeklinde fibulalar ve hayat ağacı yahut kanatlarını açmış kuş tasvirleri bezeli
yaprak şekilli dilimlenmiş ferahiler dikkat çekmektedir. Pletnëva bunları Peçeneklere ait olarak
göstermektedir.
İkinci grubu teşkil eden mezarlarda kurgan tabyalarının altında mevtanın başı batıya
çevrilmiş ve atın cesetle birlikte mezara bırakılmış bazı parçalarını içeren toprak mezarlardır.
Bu mezarların ayırıcı özelliği ağaç yapısı ve mezar dibindeki döşemedir

14.2. Kara-Kalpaklılar
Kiev Rusyası’nın güneyinde Rusların Черное Глобуки: Çernıye Globuki dedikleri
ve Kara-Kalpaklılar adıyla andıkları bu boy, başta Peçenekler olmak üzere, Uz, Berendi ve
diğer küçük zümrelerden teşekkül etmiş bir Türk boyudur. Bunların hepsi Kuman-Kıpçakların
baskısı yüzünden Rus knezlerinin yanına kaçan unsurlardır. Rus knezleri bunları sınır boylarına
yerleştirip, sınır bekçiliği yaptırırlarken, Kuman-Kıpçaklar eski göç yerleri olan Karadeniz’in
bozkırlarından sürüp çıkarmışlardır. İşte bu yüzden de Kara-Kalpaklılar Kuman-Kıpçakların en
amansız düşmanları olmuşlardır. Ruslar’la münâsebetleri neticesinde Kara-Kalpaklılar yerleşik
hayata geçmişler ve tedricen Ruslar’la karışmışlardır. Ne yazık ki bu karışma uzun bir süre
sürmüştür. Nitekim Moğol istilâsı sırasında Kiev ve çevresinde bir Kara-Kalpaklı
mevcudiyetinden bahsetmemiz mümkündür. Belki de bunlardan bir zümre sonraları, Amu
Derya boyuna giderek bugünkü Kara-Kalpaklıları teşkil etmişlerdir.
Uzlar tarafından IX. asırda İtil-Yayık arasındaki yerlerinden çıkarılan Peçenekler
Avrupa’nın güneydoğu bozkırlarına gelerek, X. asırda Macarlar’ı daha ileriye itmişler ve Tuna
ile Balkan dağlarına kadar olan sâhayı işgâl etmişlerdir. Karadeniz kıyılarının hâkimi sıfatı ile
Avrupa’nın doğu-batı ticaret yolunu ve Bizans tacirlerinin Rus ve Hazarlar ile olan
münâsebetlerini kontrolleri altına almışlardır. XI. asırda Uzların buraları gelmesi ile
Peçeneklerin siyasî kudretleri zayıflamış ve bir müddet sonra yerlerini Kuman-Kıpçaklara
terketmişlerdir. Peçeneklerin büyük bir kısmı yeni gelen Kuman-Kıpçak kardeşleri ile
anlaşmışlardır. Geride kalanlardan bir kısım batıya Bizans sınırlarına giderek yerleşirken; diğer
bir kısım da kuzeye, bozkırın kenarındaki meskûn sahaya çekilmiştir. Kuzeye gidenler, yarı
göçebe hayata elverişli olmayan sahalarda eski boy teşkilâtlarını devam ettirmek imkânı
bulamadıklarından, parçalanmışlar ve daha küçük zümreler hâlinde Peçenek, Berendi, Turpey,
Tork, Kovuy (Kou) gibi özel isimler adı altında zikredilmeye başlanmışlardır. Nitekim XII.
asrın ortalarında Rus yıllık yazarları bu Türkleri teşmiye etmek için dış görünüşlerine bakmışlar
ve onları diğerlerinden ayırt etmek için toplu bir isim olarak Çernıye Globuki: Kara-Kalpaklılar
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(ilk defa 1146 yılında) adı altında vermişlerdir. Kara-Kalpaklı ismi, bu Türk boyunun ırk
husûsiyetleri ile ilgili değildir. Aksine onların yaşayış ve giyiniş tarzları ile alâkalı olup daha
küçük bir zümrenin ayırt edilmesi için kullanılmıştır.
Kara-Kalpaklıların Rus knezliklerinden Ryazan, Galiç ve Volın knezliğindeki
varlıklarının derecesi hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Yalnız Pereyaslavl ve Kiev
knezliğindeki durum ve faaliyetleri hakkında bilgiye sahibiz.
Kara-Kalpaklıları batı Rusya’da XI. asrın son yıllarında görüyoruz ancak, KumanKıpçakların tecavüzlerinde dolayı onlar Rus knezlerine faal bir şekilde yardım edememişlerdir.
Sadece Kuman-Kıpçak hücumlarını Rus istihkâm yerlerinde gizlenerek pasif bir şekilde
karşılamışlar veya Rus şehirlerine iltica etmişlerdir. Bu devir Kuman-Kıpçakların Ruslar
üzerine en fazla saldırdıkları bir devirdir. Bu saldırılara karşılık Ruslar Kara-Kalpaklılar’la
beraber ancak müstahkem mevkilerde kendilerini koruyabilmişlerdir. Fakat bu gibi yerlerde
dahi her zaman korunmak mümkün olamamıştır. 1093’de Kuman-Kıpçakların tazyikine maruz
kalan ve on hafta “Torçesk” şehrine sığınan Uzlar niyahet, Kuman-Kıpçaklara teslim
olmuşlardır. Kuman-Kıpçaklar batı Rusya’daki Kara-Kalpaklı yurtlarını harabeye çevirmiş,
Torçesk kasabasını yıkıp-yaktıktan sonra Uzları esir alıp götürmüşlerdir. XII. asrın başlarında
Rus knezlerinin Kuman-Kıpçaklara karşı yaptıkları karşı taarruzlarda da Kara-Kalpaklıların
umumî katılımlarını görmüyoruz. Bununda sebebi o zamanlar Rus topraklarında KaraKalpaklıların sayılarının az olması idi. Bu seferlerden sonradır ki Kara-Kalpaklılar bozkırdan
Ruslara iltica etmeye başlamışlardır. XII. asrın yirmili yıllarında Ruslar’la Kuman-Kıpçaklar
arasındaki mücadele azaldığından Kara-Kalpaklılar hakkında bu zamana âit yeterli bilgilere
maalesef sahip değiliz. Ancak XII. asrın ellili yıllarından itibaren Rus knezlerinin KumanKıpçaklar üzerine yaptıkları bozkır seferlerine onların da katıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bu
devirde Kara-Kalpaklıların kendi gayretleriyle Kuman-Kıpçaklar üzerine yürüdüklerine de
şahit oluyoruz. Ancak böyle bağımsız seferler çok azdır. Çoğunlukla Kara-Kalpaklılar genç bir
Rus knezini ikna ederek onun komutası altında sefere çıkmışlardır.
Yıllıklar, Rus knezlerinin Kara-Kalpaklılar’la birlikte Kuman-Kıpçaklar üzerine 14
sefer yaptıklarını kaydetmişlerdir. Gerçi muhtelif seferlerde Kara-Kalpaklılar öncü kuvvet
olarak gönderilmişlerdir. 1185’de olduğu gibi yahut Kuman-Kıpçakların hezimeti dolayısı ile
onları tâkip etmişlerdir, 1170’ de olduğu gibi. Kara-Kalpaklıların en büyük savaş meziyetleri
“esir almak ustalığı” idi. Onlar yalnız askerleri değil Kuman-Kıpçak başbuğlarını bile esir
almayı başarıyorlar ve büyük bir fidye aldıktan sonra, Rus knezlerinin memnuniyetsizliklerine
bakmadan serbest bırakıyorlardı. Yukarıda da söylediğimiz gibi çoğunlukla Kara-Kalpaklılar
bir Rus knezinin veya Rus voyvodasının kumandası altında sefere çıkıyorlardı. Meselâ 1162’de
Kiev knezi İzyaslav, oğlu Mstislav’a bir miktar Rus askeri vererek Uzlar, Berendiler ve
Peçenekler’le birlikte Kuman-Kıpçakların üzerine göndermişti. Bunlar Kuman-Kıpçakları
mağlûp ettikten sonra pek çok esir ve ganimet alarak geri dönmüşlerdir. Bu da bize KaraKalpaklıların Rus knezleri için ne kadar kıymetli bir askerî unsur olduğuna göstermeye kâfidir.
1154 ve 1185 yıllarında da Kara-Kalpaklılar Rus knezlerinin çağrıları üzerine seferlere
katılmışlardır.
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Kara-Kalpaklılar Kumanlar-Kıpçak üzerine 2 defa yanlarında Ruslar olmadan
gitmişlerdir. Birincisi 1162’de olmuştur. Kuman-Kıpçaklar âni bir baskınla Kara-Kalpaklıların
Rot ırmağı boyundaki yurtlarını tahrip ederek hepsini esir etmişlerdir. Bu sırada Rus
kuvvetlerini bekleyecek zamanları olmadığından Kara-Kalpaklılar birleşerek KumanKıpçakları tâkip etmişler ve onlara yetişerek savaşa başlamışlardır. Kuman-Kıpçakların
birçoğunu öldürmüşler, geride kalanları da esir almışlardır. Nitekim esir alınanlar arasında pek
çok Kuman-Kıpçak büyüğü de vardı. İkinci sefer ise geri dönen Kuman-Kıpçak başbuğu
Konçak’ın tâkibine Kiev knezinin Uz Hanı Kündoğdu (Gündoğdu)’yu altı bin kişi ile
göndermesidir. Bu kuvvetin büyük bir kısmı daha ziyade Uzlar’dan oluşmuştur.
Kara-Kalpak ileri gelenlerinin 3 defa Kuman-Kıpçaklar üzerine akın yapmak için Rus
knezlerini teşvik ettikleri görüyoruz. 1190’da Kiev Büyük knezi Svyatoslav ile Rurik’in
Kiev’de bulunmadıkları bir sırada Kara-Kalpaklıların teşviki ile genç knezler bir ordu ile
Kuman-Kıpçaklar üzerine yürümüşler ve birçok ganimet ve esir alarak geri dönmüşlerdir.
Kara-Kalpaklılar Rusların Kuman-Kıpçaklar üzerine yaptıkları iki sefere ise
katılmamışlardır. 1187’de Kuman-Kıpçaklar üzerine umumî bir sefer hazırlayan Rus
knezlerinin aralarında ihtilaf çıkması üzerine Kara-Kalpaklılar bundan memnun olmamışlar ve
Rusların bu hareketlerini Kuman-Kıpçaklara haber vermişlerdir. Bunun üzerine KumanKıpçaklar Özi’nin arkasına çekilmişlerdir. 1192 tarihinde ise Kara-Kalpaklılar KumanKıpçaklar üzerine bir sefer yapmaları için Rus knezlerini teşvik ve ikna etmişler ancak buna
rağmen yolda bu fikirlerinden cayarak geri dönmüşlerdir.
Kara-Kalpak varlığını Kiev’e yakın olan Vladimir-Volın ile daha uzakta kalan Galiç
Knezliklerinde de görüyoruz. Onlar, çok defa Özi’yi sol taraftan geçerek Pereyaslavl Knezliği
topraklarına akın ediyorlar ve hatta Pereyaslavl şehrini muhasara ederek, Çernigov Knezliğinin
topraklarına giriyorlardı. Bir defa bu şehrin muhasarasına da katılmışlardır. Novgorod-Seversk
Knezliğinin topraklarına girip, Novgorod üzerine yürüyorlar, sık sık ormanları geçerek
kuzey’deki Karaçev şehrine kadar ilerliyorlardı. Yine Pinsk topraklarına giderek, Pripet Nehrini
geçiyorlardı. Kara-Kalpaklıları iki defa Kiev’den çok uzak olan Polotsk Knezliğinin
topraklarında görüyoruz. Nihayet Kara-Kalpaklıların Veliki Novgorod şehrine geldiklerine de
şahid oluyoruz. Ancak Kara-Kalpaklıların Suzdal Knezliği topraklarına kadar gidipgitmedikleri hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.
Moğolların 1239 yılında batı Rusya’ya yaptıkları seferde yanlarında Kara-Kalpaklıların
da bulunduğunu biliyoruz. Ancak bundan sonra kaynaklarda maalesef bu boyun ismine XVI.
yüzyılın sonuna kadar tesadüf edilmemektedir.
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Uygulamalar

1)

Berendiler hakkında bilgi veriniz.

2)

Kara-Kalpaklı-Rus mücadelesini anlatınız
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Uygulama Soruları

1)
2)
veriniz.

Berendilerin menşelerine dair görüşleri anlatınız.
Kara- Kalpaklıların Kuman-Kıpçaklar üzerine yaptıkları seferler hakkında bilgi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüme Rus Yıllıklarında adı farklı şekillerde geçen ve maalesef Türkiye’de
tarafımızdan yapılan çalışma dışında bir çalışma olmayan Berendiler ile başladık. Berendiler
hakkında ilim âleminde tartışmalı olan üç konu vardır, biz de bu konular üzerinde durduk.
Öncelikle Berendiler’in hangi millete mensup bir boy oldukları çok fazla tartışılmış olsa da
başta Marquart ve Rásonyi olmak üzere ilim adamlarının yaptıkları incelemeler sonunda Türk
oldukları ispatlanmıştır ancak Berendiler’in kendi başlarına mı yoksa Peçenek veya Uzların mı
bir boyu oldukları noktası hâlâ üzerinde durulan noktalardandır. Bu konu günümüze kadar kesin
olarak ortaya konmuş olmasa da kanaatimizce Berendiler tıpkı Peçenekler ve Uzlar gibi ayrı
bir Türk boyudurlar. Tartışılan ikinci husus ise Berendi kelimesinin ne anlama geldiğidir ve bu
konuda pek çok görüş vardır. Ancak tüm ileri sürülen fikirlerden ortaya çıkan ortak görüş
“Berendi” adının manasının Türkçede üçüncü şahıs geçmiş zamanını gösteren bir isim-fiil
olduğu (Beren-veren mastarından) yönündedir.
Bu bölümde ele aldığımız üçüncü husus ise Berendiler’in hangi coğrafyalarda
yaşadıkları konusudur ve Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa sahası onların tereddütsüz
kabul edilen topraklarıdır. Berendiler konusunda yegâne ana kaynaklar Rus Yıllıkları ile
arkeolojik malzemeler ve Macar kronikleridir. Bu kaynaklar ışığında Berendiler’in 11. yüzyıl
sonlarında önce Kiev Knezliği topraklarında daha sonra ise Macar topraklarında görüldüklerini
aktarabiliriz. Peçeneklerden sonra Rus bozkırlarına sürekli saldıran Kuman-Kıpçaklar kendi
hâkimiyetleri altından kaçarak Ruslara sığınan ırkdaşlarına pek de anlayış göstermemişler,
Uzların, Peçeneklerin ve Berendiler’in üzerine yürümüşlerdir. Bunun üzerine Berendileri 1105
yılının kışında Uzlarla beraber Zarubej’de yenmişlerdir. 1116 yılında Kuman-Kıpçakların
baskısına dayanamayan Uz, Peçenek ve Berendiler Rus sınırlarının içlerine doğru son büyük
göç hareketini yapmışlar ancak bu göç Rusya’da iyi karşılanmamış bizzat Knez Vladimir
tarafından Berendiler Rusya’dan kovulmuş, Peçenek ve Uzların ise kendileri kaçmışlardır. Bu
tarihten sonra Berendiler Rus Knezlerine yerleştirilen ve çeşitli görevleri ifa eden bir topluluk
olarak Rus Yıllıklarında yer almışlardır, 1146 yılından itibaren ise Peçenek ve Uzlarla beraber
Kara-Kalpaklılar olarak adlandırılmışlardır.
Berendileri başta Kiev Knezliği olmak üzere diğer knezlerde en önemli güç durumuna
getiren aslında onların askeri birliklerinin oldukça fazla olmasıdır. Berendiler Rusya’da
Uzalarla Peçeneklerle aynı adla anılmalarına rağmen her zaman ayrı bir boy olarak anlatılmış,
yıllıklarda uz ve Peçeneklerden başka diğer bir Türk boyu olan Kayepiçlerle birlikte
bahsedilmişlerdir.
Yıllıklardan elde edilen bilgilere göre Berendiler Rus topraklarında Uzlar gibi Galiç ve
Kiev Knezliği sahası ile Suzdal-Rostov çevresine yerleşmişlerdir. Rusya’daki Kara-Kalpaklı
yerleşkeleri batıda Macaristan ile Rus Knezliklerinin il sınırı olan Galiçya’da olmuştur. Örneğin
Macaristan’ın da kuzeydoğu sınırında yer alan Galiçya’dan yola çıkıldığında Peçenek, Uz ve
Berendi yerleşimlerine rastlanmıştır. Kiev Kinezliğindeki Kara-Kalpaklı birliklerinin sayısı
oldukça fazlaydı, öyle ki Porusye boyunca yerleşen Kara-Kalpaklıların sayıları on binlerle ifade
edilebilmekteydi. Bahsi geçen bu Kara-Kalpaklılar yarı göçebe olarak kendilerine has bozkır
yaşamı ve kültürleriyle yaşamışlar ve köyleri yılkıları ve sürüleri olmuştur. Kiev Kinezliği
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topraklarında Torçesk şehri Tork adıyla anılan Uzların adını taşımaktadır. Sonrasında Peçenek,
Uz ve Berendi bakiyeleri burada yaşamaya devam etmişlerdir ve onlardan sonra da KaraKalpaklılar bu şehrin sakinleri olmuşlardır. Rus yıllıklarında geçen bir başka önemli nokta ise
Kara-Kalpaklılarla Rusların barış içinde geçindikleri aralarında herhangi bir çarpışmanın
yaşanmadığı bilgisidir. Kuman-Kıpçaklara karşı genelde birlikte hareket etmişler ve onlardan
gelen saldırıları başarıyla püskürtmüşlerdir.
Bilindiği gibi Moğolların gelişinden sonra bu topraklarda yaşayan diğer boylar gibi
Kara-Kalpaklılar da uzun süre yerlerinden yurtlarından olmuşlar ve milli birliklerini
kaybetmişlerdir. Berendiler, Peçenek ve Uzları takiben Tuna’yı geçerek Macaristan’a
gitmişlerse de tıpkı Uzlar gibi büyük bir kısmı şiddetli soğuk ve açlık yüzünden telef olmuştur.
Macar kaynaklarında ve Macar yer adlarında Berendi ismine birçok farklı şekilde rastlanırken
Rus Yıllıklarındaki Berend kelimesi Berendi adıyla özdeşleştirilmiş ve bu da Macar dil
bilimcilerinin Berény adının Rus Yıllıklarındaki Berendi adından türemiş olabileceği fikrini
ileri sürmelerine sebep olmuştur. Berendiler hem Uzlar hem de Peçenekler ile birlikte hareket
ettikleri için Doğu Avrupa bozkırlarından çıkarılan mezarlarındaki bakiyeleri de tıpkı Uz ve
Peçeneklerin mezar özelliklerini taşımıştır. Bu yüzden de arkeologlar tarafından ayrı olarak
değerlendirilmemişlerdir. Kiev Rusya’sının güneyinde Kara-Kalpaklılar adıyla anılan boy ise
başta Peçenekler olmak üzere Uz, Berendi ve diğer küçük zümrelerden oluşan bir Türk boyudur
ve hepsi Kuman-Kıpçakların baskısı yüzünden Rus Knezlerinin yanına kaçan unsurlardır. Bu
Türk boyları Rus Knezleri tarafından sınır boylarına yerleştirilip sınır bekçiliği yapmışlardır.
Peçenekler siyasi güçleri zayıfladığı dönemde yerlerini terk etmişler ve büyük bir kısmı yeni
gelen Kuma-Kıpçaklarla anlaşmışlardır. Geride kalanlardan bir kısım batıya Bizans sınırlarına
giderek yerleşirken diğer bir kısım da kuzeye bozkırın kenarındaki sahaya yerleşmişler ve eski
boy teşkilatlarını devam ettiremediklerinden parçalanmışlardır. Peçenek, Berendi, Turpey,
Tork, Kovuy gibi özel isimler adı altında zikredilmeye başlanmışlardır. Nitekim 12. asrın
ortalarında Rus yıllık yazarları bu Türkleri toplu bir isim olarak Kara-Kalpaklılar adı altında
vermişlerdir. Kara-Kalpaklı ismi Türk boylarının ırk hususiyetleri ile ilgili değil aksine onların
yaşayış ve giyiniş tarzlarıyla alakalıdır. Yıllıklar Rus Knezlerinin Kara-Kalpaklılarla birlikte
Kumanlar üzerine on dört sefer yaptıklarını ve Kara-Kalpaklıların bu seferlerde öncü kuvvet
olarak gönderildiklerini yazmışlardır.
Moğolların 1239 yılında Rusya’ya yaptıkları seferde yanlarında Kara-Kalpaklıların
olduğu biliniyor olsa da bundan sonra kaynaklarda maalesef bu boyun ismine 16. yüzyılın
sonlarına kadar rastlanmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ilim aleminde Berendiler hakkında tartışılan
konulardan biridir?
a)
Berendilerin Kiev Knezlerinin ordularında görev alıp-almadıkları
b)
Berendilerin hangi millete mensup ve tek başlarına mı bir boy oldukları
c)
Berendilerin Peçeneklerle siyasi münasebet kurup-kurmadıkları
d)
Berendilerin Bizans topraklarına kadar gelip-gelmedikleri
e)
Berendilerin Macaristan’a yerleşip-yerleşmedikleri
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Berendilerin genelde yaşadıkları coğrafya aşağıdakilerden hangisidir?
Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa
Türkistan
Orta Avrupa
Batı Avrupa
Balkanlar

3)
Berendiler hakkındaki
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Arap Kaynakları
b)
Bizans Kaynakları
c)
Rus Yıllıkları
d)
Şark Kaynakları
e)
Gürcü Kronikleri

bilgileri

öğrendiğimiz

yengane

kaynaklar

4)
Kara-Kalpaklılarla ilgili hangisi yanlıştır?
a)
Uz, Berendi, Peçenek gibi Türk boylarının devamıdırlar.
b)
Kara- Kalpak ismi bu Türk boyunun giyim tarzı ile alakalıdır.
c)
XII. yüzyılda kendi gayretleri ile Kumanlar üzerine yürümüşlerdir.
d)
Rusların yanında seferlere katılmamışlar, Rus ordusunda
yapmamışlardır.
e)
Rus knezleri, Kara-Kalpaklılara sınır bekçiliği yaptırmışlardır.
5)
Aşağıdakilerden hangisi Kara-Kalpaklıları meydana getiren
boylarının bakiyelerinden biri değildir?
a)
Peçenek
b)
Macar
c)
Berendi
d)
Uz
e)
Kuman-Kıpçak

askerlik

Türk

6)
XII-XV. yüzyıllar arasında hangisinde Berendilere ait yer isimlerine
rastlanmaz?
a)
Macaristan
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b)
c)
d)
e)

Romanya
Bulgaristan
Slovakya
Yunanistan

7)
Doğu Avrupa Türk tarihinde Uzlardan sonra büyük bir kısmının şiddetli
soğuk ve açlık yüzünden telef olduğu Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Berendiler
b)
Kapeyiçler
c)
Kumanlar
d)
Peçenekler
e)
Bulgarlar
8)
Rus kaynaklarında Черное Глобуки : Çernıye Globuki şeklinde geçen
Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Hazarlar
b)
Peçenekler
c)
Uzlar
d)
Berendiler
e)
Kara-Kalpaklılar
9)
Rus kaynaklarında Kara-Kalpaklılar olarak verilen bu isim ne anlama
gelmektedir?
a)
Kara kaftan giyenler
b)
Kara kalpak takanlar
c)
Beyaz kaftan giyenler
d)
Kara şalvar giyenler
e)
Ak şalvar giyenler
10)
Rus Yıllıklar, Rus knezlerinin Kara-Kalpaklılar’la birlikte Kumanlar
üzerine kaç sefer yaptıklarını kaydetmişlerdir?
a)
10
b)
28
c)
14
d)
15
e)
25

Cevaplar: 1)b 2)a 3)c 4)d 5)b 6)e 7)a 8)e 9)b 10)c
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