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GiriĢ 

il a�ÝsÝndan bakÝldÝğÝnda, M.S. 4. yy.‟Ýn son �eyreğinden baĢlayarak Doğu Avrupa‟ya ulaĢan iki 

b�y�k T�rk g��ebe grubu vardÝ: Hun-Bulgar (Peter Golden: Oğur) topluluğu ve asÝl T�rkler. Hun-

Bulgar topluluğu HunlarÝ (ve AsyalÝ selefleri Hsiung-nularÝ), Onogur ve Kutrigurlarla (Toqirgur) birlikte 

�n-BulgarlarÝ, Ġdil BulgarlarÝnÝ, AvrupalÝ (sahte) AvarlarÝ ve b�y�k ihtimalle Pe�enekleri i�eriyordu. AsÝl 

T�rkler Hazar hanedanÝ, Oğuzlar, Karakalpaklar ve KÝp�aklar idi. 10. yy‟a kadar BatÝ Avrasya 

bozkÝrÝnda ge�er dil, o tarihten sonra yerini ger�ek T�rk�eye bÝrakan Hun-Bulgar dili idi. 

Hun-Bulgar topluluğunu birleĢtiren ve onu asÝl T�rk�eden ayÝran yedi �zg�n �zelliği vereceğim: 

Hun-Bulgar Doğu T�rk 

1. „R‟leĢme „Z‟leĢme

2. „L‟leĢme „ġ‟leĢme 

3. *tia > *�a > �u ta- 

4. d- y- 

5. Ģi- si- 

6. -m n-

7. va-> va �- 

�rnekler: 1. ve 7. i�in: Hunca (Jordanes, M.S. 500 civarÝ) „ver‟ (�zi-Dnyeper nehri) = �uvaĢ�a 

„var‟ = T�rk�e „�z‟ aynÝ. Ġdil BulgarcasÝ (13-14. yy. yazÝtlarÝ) „j�r‟ (y�z) = �uvaĢ�a „Ģur‟ = T�rk�e „y�z‟ 

aynÝ. 
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2. ve 3. i�in: Hsiung-nu dilinde (Wei-shu.s.a. 437) �e-Ģe (*�a[l] �) „taĢ‟. K�fe parasÝ (H. 180 = 

M.S. 796-797) „ĢaĢ‟ (<*�al�) aynÝ = �uvaĢ�a „�ul‟ aynÝ = T�rk�e „taĢ‟ aynÝ. 

4. ve 6. i�in: Tuna BulgarcasÝ (Hanlar Listesi, 679-691 civarÝ) „dilom‟ = T�rk�e „yÝlan‟ aynÝ. 

5. Kelime: Tuna BulgarcasÝ (Liste) „Ģegor‟ = T�rk�e „sÝğÝr‟ aynÝ. 

Hunlar 

Doğudan gelen Hunlar, M.S. 375 civarÝnda Don (Tanais) nehrini ge�tiler, Doğu ĠranlÝ AlanlarÝn 

topraklarÝnÝ aldÝlar ve Doğu GotlarÝnÝ bozguna uğratarak Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkÝrlardan 

s�rd�ler. ArdÝndan Tuna‟ya y�neldiler, BatÝ GotlarÝnÝ ezdiler ve Ģimdiki Macar ovasÝnÝ aldÝlar. 

Avrupa‟daki ilk yurtlarÝ �z� nehri boylarÝnda iken (Jordanes 550, var, yani ver) artÝk s�r�leriyle birlikte 

Panonya‟ya yerleĢtiyorlardÝ. Roma Ġmparatorluğu‟nun Tuna eyaletlerine defalarca akÝn yaptÝlar 

(�rneğin 395) ve hakimiyetlerini Orta Avrupa‟daki pek�ok Alman topluluk �zerine teĢmil ettiler. 430 

yÝlÝnda 

 Main nehri vadisinde Alman Burgondlarla savaĢÝp ezdiler. En �nemli y�neticileri, on yÝldan fazla 

her iki imparatorluğun, Doğu ve BatÝ Roma‟nÝn kam�ÝsÝ olan Attila (443-453) idi. 435 yÝlÝndaki bir 

barÝĢa g�re, Hunlar Doğu Roma imparatorundan yÝllÝk 700 libre altÝn alacaktÝ; 443‟e gelindiğinde bu 

hara� yÝllÝk 2.100 libre altÝna �ÝkÝyordu. Hunlar savaĢ�Ý olarak b�t�n Avrupa‟da neredeyse g�r�lmemiĢ 

bir korku uyandÝrdÝlar. IslÝk �alan oklar atan yaylarÝyla hedefi hi� ĢaĢÝrmayan atlÝ ok�ulardÝ. 

Fakat 451 yÝlÝnda Attila, Catalaunia ovasÝ yakÝnlarÝndaki bir savaĢta Roma ve BatÝ Got ordularÝ 

tarafÝndan yenildi. 452 yÝlÝnda Attila Ġtalya‟yÝ iĢgal edip pek�ok Ģehri (Aquileia, Padua, Verona, Milan 

vd.) yağmaladÝ ancak a�lÝk ve salgÝn onlarÝ geri d�nmeye zorladÝ.Ertesi yÝl Attila Doğu Roma‟ya 

saldÝrmayÝ tasarlÝyordu ama aniden �ld�. 

�l�m�nden sonra Hun Devleti par�alandÝ. Bir s�re sonra Attila‟nÝn en k���k oğlu Ġrmek eski 

ihtiĢamÝn kalÝntÝlarÝ �zerinde ileride Bulgarlar adÝnÝ alacak olan halkÝ toparlÝyordu Bu oluĢum 491 

yÝlÝndan itibaren baĢlamÝĢtÝr. 

(Sahte) Avarlar 

AvrupalÝ (sahte) Avarlar Orta AsyalÝ ger�ek Avarlarla (�ince Wu-huan, <Avwar) doğrudan 

bağlantÝlÝ değillerdi, ama �ağdaĢ Bizans kaynaklarÝnÝn a�Ýk�a belirttiği gibi, ger�ek AvarlarÝn Avrasya 

bozkÝrÝnÝn halklarÝ arasÝndaki itibarÝndan faydalanmak i�in, �zellikle sa� �rg� Ģekillerini alarak onlarÝ 

kasten taklit etmiĢlerdir. Bilhassa Bizans verilerine g�re, bu sahte AvarlarÝn Hun k�kenli olduğu ve bu 

y�zden Var-Hunni diye adlandÝrÝldÝklarÝ da a�ÝktÝr. 

(Sahte) Avarlar Azak-Kuzey Kafkasya b�lgesine ka�aklar olarak geldiler. Bizans kaynaklarÝ 

onlarÝn sayÝsÝnÝ 20 bin (iki t�men) olarak verir ve bu gen� ve din� maceracÝlarÝn komĢu halklarÝn 

dikkatini hemen �ektiğini s�yler. 
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Avarlar beraberlerinde getirdikleri d�zen (pax) anlayÝĢÝnÝ hemen kurma �abasÝna giriĢtiler. Bir 

d�zenin kurulmasÝ i�in altÝ mutad unsura ihtiya�larÝ vardÝ: Vergi verenler, yeni ortaklar, yeni toprak, 

askeri g��, taĢÝnÝr mal ve erzak. 

Avarlar �nderlerinin (Bayan Kağan, 558-582) olağan�st� basireti sayesinde on yÝl i�inde bu altÝ 

isteklerine de kavuĢtular. Kurulacak d�zenin kendileri i�in b�y�k fÝrsatlar doğuracağÝnÝ hemen fark 

eden Alan birliğinin Ġrani t�ccarlarÝnÝn, daha Kuzey Kafkasya‟da iken Avarlara para temin ettikleri 

a�ÝktÝr. Bunun delili, AvarlarÝn Bizans ile iliĢki kurmada Alan kralÝnÝn yardÝmÝnÝ istemeleri ve 

almalarÝdÝr. Bunun ardÝndan Tuna serhattÝ, Franklarla Elbe sÝnÝrÝ ve BaltÝk sahilleri de dahil, ticaret 

stratejisi i�in b�t�n �nemli b�lgeler, kaynaklarda SÝrp, HÝrvat, Obotrit ve Vilt gibi isimlerle ge�en Ġrani 

t�ccar teĢekk�llerinin denetimine girdi. Avarlara ortak olarak ilk katÝlanlar Onoğur ve Kutirgur HunlarÝ 

idi.Askeri bir g�� kurmak i�in Avarlar yerleĢik devletlerden alÝnabilecek askeri ve idari uzmanlara 

ihtiya� duydular. O zamanlar bu t�r devletler, Bizans ve Frank devletleriydi. Yeni �nder karizmatik 

Bayan, FranklarÝ tercih etti. 562‟de Frank hududuna ilk saldÝrÝsÝnda yenildi. Ama �� yÝl sonra Frank 

KralÝ Sigibert‟e karĢÝ b�y�k bir zafer kazandÝ. Hem Bizans, hem de Frank kaynaklarÝndaki veriler 565 

yÝlÝna gelindiğinde Bayan‟Ýn hedeflediklerine ulaĢtÝğÝnÝ g�stermektedir. Sigibert ve Bayan arasÝndaki 

barÝĢa Sigibert‟in kayÝnbiraderi, LombardlarÝn yeni kralÝ ve Gepidlerin amansÝz d�ĢmanÝ olan ve o 

zamanlar Panonya‟da yaĢayan Alboin aracÝlÝk etti. Gepidleri ezmekteki yardÝmÝna karĢÝlÝk Bayan, 

Alboin‟den LombardlarÝn hayvanlarÝnÝn onda birini, Gepidlerden alÝnan ganimetin yarÝsÝnÝ ve Gepid 

�lkesinde (Panonya) Avarlar i�in yerleĢecek yer istedi ve aldÝ. 

B�t�n bunlarÝ baĢaran Bayan, g�ndemindeki son �� madde i�in �alÝĢmaya koyuldu: Uzmanlar 

edinme ve eğitme ve de yeni tip kalÝcÝ bir ordu kurma. Avarlar neden yeni bir orduya gereksinim 

duydular? Bunun cevabÝ d�nemin stratejik sisteminde yatar. 4. ve 5. yy‟lardaki �ok sayÝda temel 

değiĢmeyi irdeleyen Arcibald R. Lewis o d�nemdeki, denizcilik tarih�ileri tarafÝndan anlaĢÝlmaz Ģekilde 

g�zden ka�ÝrÝlan en �nemli değiĢikliğin “k���k bir Yunan Ģehrinin, Byzantium‟un (Ġstanbul), Ġmparator 

Constantine (330-337) tarafÝndan baĢkent se�ilmesinin ardÝndan hÝzla b�y�k bir Ģehir konumuna 

y�kselmesi” olduğunu vurgulamÝĢtÝr. Roma esasÝnda kara eğilimli iken, yeni ismi Constantinople olan 

Ġstanbul‟un �zel konumu, onun „denizlerin sahibesi‟ olmasÝnÝ gerektirmiĢtir. Bizans Devleti‟nin siyasi 

ve iktisadi g�c� denizlerde hakimiyete bağlÝ ve bağÝmlÝ idi. Faaliyetlerini Bizans‟a y�nelten g��ebe 

bozkÝr g��leri, taktiklerini bu k�kl� değiĢikliğe uyarlamalÝydÝlar. Attila ve seleflerinin taarruzlarÝnda 

etkili olan atlÝ ok�ularÝn ani saldÝrÝlarÝ artÝk yeterli değildi. Gereken Ģey hem suda, �zellikle Ýrmakta, 

hem de karada gerilla savaĢÝ i�in eğitilmiĢ amfibi birlikler idi. 

Bayan‟Ýn �retimi Orta ve Doğu Avrupa denizcileri oluĢturuldu. Frank hududundan Alman Winidi 

sÝnÝfÝ askeri te�hizatÝnÝ zaten edinmiĢti. H�l� bir ordu i�in kullanÝlacak askerlere ihtiyacÝ vardÝ; bunu da 

gelecekteki Sloven, �ek, Leh ve SorplarÝn atalarÝ olan yerel k�yl�n�n sistemli Ģekilde ele 

ge�irilmesiyle ��zd�. Onun, torunlarÝ bug�n bile „dev‟ manasÝndaki „Avar‟ (obr, olbrz, vb.) ismini 

kullanan insanlarla iĢbirliği yaptÝğÝnÝ tahmin edebiliriz. Askeri eğitmenleri tarafÝndan kullanÝlan daha 

geliĢmiĢ Alman ge�er dilinin etkisi altÝndaki, Slav (Sklav) denen bu yeni g��, Slavca konuĢan kitlelerin 

belirleyici etkisine sahipti. Bu s�zme k�lt�r�n taĢÝyÝcÝlarÝ, Avar k�kenli olmayan yeni askeri ve idari 
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se�kinler kendilerini aĢağÝ sÝnÝflardan tecrit ettiler ve AvarlarÝn felaketinden sonra da yaĢayan Alman 

veya Doğu k�kenli unvan ve r�tbeleri (edlinger, casenz, jupan, szlachta, vb.) benimsediler. 

Avar d�zeninin ��k�Ģ�nden (796 civarÝ) sonra pek�ok takip�i devlet ve ÝrmaklarÝ anayol olarak 

kullanan b�y�k Slav yerleĢimleri ortaya �ÝktÝ. Bu, Avrupa tarihindeki en b�y�k Avar mirasÝdÝr. 

Bir diğer Avar icadÝ �zenginin Avrupa‟ya tanÝtÝlmasÝdÝr. ArtÝk Ģ�valye adÝnÝ alan bir savaĢ�ÝnÝn 

attan d�Ģmeden mÝzrağÝnÝ tutup saplamasÝnÝ sağlayan �zengi, Orta�ağ ordularÝnÝn belkemiği olan atlÝ 

birliklerin kullanÝlmasÝnÝ doğurmuĢtur. Lynn White‟Ýn (1964) g�sterdiği gibi, atlarÝn temel yemi olan 

yulafa ihtiya�, BatÝ Avrupa derebeyliğinin ve bazÝ araĢtÝrmacÝlar tarafÝndan da eklenen, Ģ�valye 

k�lt�r�n�n doğuĢuna sebep olmuĢtur. 

Avrupa‟daki AvarlarÝn tarihi iki kÝsma b�l�nebilir. SÝnÝr hattÝ 626-630 d�nemidir. Ġlk d�nemde 

Avarlar Avrupa‟daki hakim g�� idi. Bizans Ġmparatoru Tiberius, yÝllÝk 80 bin som altÝn hara� �deme 

ĢartÝ ile Kağan‟a barÝĢÝ yeniletebilmiĢtir. BarÝĢ parasÝ s�rekli artmÝĢ, 580 yÝlÝnda 100 bin som, 604‟te 

140 ila 150 bin som, 617‟de 180 bin som ve 623‟te 200 bin som olmuĢtur. 

Avar m�lk� Avrupa‟nÝn b�y�k bir kÝsmÝnÝ oluĢturuyordu: BaltÝk denizinden Tuna‟ya, Enns nehri 

(limes certus) boylarÝndan doğuda Don nehrine kadar. 581‟de �nemli bir kent olan Sirmium‟un (Srem) 

Avarlarca fethini, 584‟te Singidunum‟un (Belgrat) fethi izledi. Bizans‟Ýn ikinci kenti Selanik bile �� defa 

Avar fÝrtÝnasÝna yakalandÝ (603, 612/613 ve 614/615). 

Bayan‟Ýn ikinci halefi olan en k���k oğlu, askeri bir �nder olarak babasÝnÝn yeteneklerini tevar�s 

etmemiĢti. Ġstanbul‟u almaya karar verdi. Bu ama�la Avarlar ve monoxyla denilen k���k kayÝklÝ 

donanmalarÝ olan Slav denizcilerden b�y�k bir ordu topladÝ. ġahrbaraz‟Ýn y�nettiği Ġran ordusu da 

Avarlara yardÝm i�in Boğaz‟Ýn Anadolu yakasÝnda idi. Fakat kağan iyi bir ayarlama yapacak yetenekte 

değildi ve fetih teĢebb�s� tam bir baĢarÝsÝzlÝkla sona erdi. ġimdi BulgarlarÝn kopmasÝyla baĢlayan bir 

i� savaĢ, y�netici s�lalenin değiĢtirilmesi ve Avar g�c�n�n d�Ģ�Ģ� yaĢanÝyordu. Avar tarihinin bu 

ikinci d�nemi, Charlemagne‟Ýn seferiyle son buldu. OrdularÝ Panonya‟daki Avarn savunma hatlarÝnÝ 

(hring) aĢarak Avar bağÝmsÝzlÝğÝna son verdi. 

Avarlardan g�n�m�ze hi�bir metin ulaĢmamÝĢtÝr ama �ağcÝllarÝ olan bir Bizans yazarÝ 

(Theophilact Simocattes, 7. yy) onlarÝn Oğur (Hun-Bulgar) topluluğuna ait olduklarÝnÝ a�Ýk Ģekilde 

s�ylemektedir. 

Tuna �n-BulgarlarÝ 

15-16. yy‟a ait �� Doğu Slav yazmasÝnda, �n-Bulgar hanlarÝnÝn iki listesi g�n�m�ze ulaĢmÝĢtÝr. 

Birinci liste Tuna BulgarlarÝnÝn �nderi Asparukh (679-691) ile sona erer, ikincisi ise 737 yÝlÝna kadar 

s�rer. Birinci listede iki �nemli bilgi vardÝr: Birincisi, BulgarlarÝn atasÝ, Kubrat/Kurt‟un takip ettiği Ġrnik 

olarak verilir; ikincisi ise Bulgar y�netici ailesinin ismi Dulo‟dur. Bu isim �in kaynaklarÝnda Asya 

Hsiung-nularÝnÝn hanedanÝnÝn ismi olarak belirir: T‟u-ko (eski telaffuzu: do-kl�k > *duo-klo). 
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Ġrnik, K���k Sakaeli‟nde (Scythia Minor, Dobruca) yerleĢmiĢti. AynÝ zamanda „B�y�k‟ veya „Eski 

Bulgaristan‟ (Magna Bulgaria) da denen bilinen ilk �n-Bulgar devleti Kobrat (Kurt) tarafÝndan Azak 

denizi ve Kuban nehri arasÝndaki b�lgede tahminen 635 civarÝnda kurulmuĢtur. Kubrat Ġstanbul‟da 

yetiĢmiĢ, AvarlarÝn ��k�Ģ�n�n kendisine sunduğu fÝrsatÝ iyi kullanarak bağÝmsÝzlÝğÝnÝ kazanmÝĢtÝr. 

Onun �l�m�nden sonra (660 civarÝ) devleti Hazar etkisi sebebiyle par�alandÝ. Kobrat‟Ýn en b�y�k oğlu 

Bat-Bayan eski yurtta kaldÝ ve Hazar egemenliğini kabul etti. Onun kardeĢi Asparukh Hazarlara tabi 

olmak niyetinde değildi ve batÝya giderek Bucak‟ta yerleĢti. Pliska baĢkent yapÝldÝ. Bulgarlar bir s�re 

sonra Bizans‟tan hara� istediler. �zellikle Bizans ordusunu ortadan kaldÝran Bulgar HanÝ Krum, 

Ġmparator Nicephorus‟u �ld�rd� ve kafatasÝnÝ i�ki kabÝ yaptÝ (811). Ertesi yÝl Trakya‟yÝ yerle bir etti ve 

Ġstanbul‟u kuĢattÝ, fakat aniden �l�m� y�z�nden Ģehri alamadÝ. Krum‟un oğlu Omurtag (814-831) 

zayÝflamÝĢ Avarlardan bug�nk� Doğu Macaristan ve Erdel‟in (Transilvania) �oğunu koparmayÝ 

baĢardÝ. Pressian (836-852) ve 1. Boris (852-883) Bulgar topraklarÝnÝ Ohrid‟i ve batÝda Morava 

vadisini i�erecek Ģekilde g�neybatÝya doğru geniĢlettiler. Tuna BulgarlarÝ hem Yunanca, hem de �n-

Bulgarca belgelerde Yunan alfabesi kullanmÝĢlardÝr. 

Papa ile bazÝ temaslardan sonra, 1. Boris 865 yÝlÝnda Bizans Ortodoks HÝristiyanlÝğÝnÝ 

benimsedi. 893‟te s�zde Kilise Slav dilini (Aziz Cyril ve Methodius tarafÝndan Moravya SlavlarÝ i�in 

oluĢturulan bir misyoner ağzÝ) Bulgar misyoner ve kutsal dili yapma kararÝ alÝndÝ. Bunun sonucu, 10. 

yy. boyunca Tuna BulgarlarÝnÝn dil olarak SlavlaĢmasÝ olmuĢtur. 

KubanlÝ (Kara) Bulgarlar 

Nedim diye de bilinen Arap alim Ebu‟l-Farağ Muhammed b. Ġshak e-Warrak, H. 377 = M.S. 

988‟de bitirdiği �nl� eseri Kitab‟�l-Fihrist‟te, Abbasi Halifesi Me‟mun‟un edebi faaliyetlerine hasredilen 

bir b�l�m sunar. Burada Ģunlar yazar: “Onun (Me‟mun‟un) kitaplarÝ arasÝnda „Burghar kralÝnÝn ona 

(Me‟mun) Ġslam ve Tevhid hakkÝndaki sorularÝna cevaplar‟ da vardÝ.” Buradaki soru bilge halifenin 

neden bir Bulgar (t�m halkÝn) kralÝ ile karmaĢÝk felsefi konularda haberleĢme ihtiyacÝ duyduğudur. Bu 

�zellikle ilgin�tir, ��nk� Mu‟tezileler M�sl�man bilginler arasÝnda Yunan felsefesinin ayrÝm ve usullerini 

kendi dinbilim sistemlerine geniĢletecek Ģekilde ilk kullananlar arasÝndadÝr. 

Nedim‟in Burghar/BulgarlarÝ kimlerdi? Bunlar kesinlikle M�sl�man olmayan Tuna BulgarlarÝ veya 

900 civarÝnda Ġslam‟Ý benimseyen Ġdil BulgarlarÝ değildi. Y�neticileri 8. yy‟da Ġslam‟Ý kabul etmiĢ 

olabilecek olan Bulgarlar, aynÝ zamanda Kara Bulgaristan da („kara‟ b�y�k manasÝnda) denilen B�y�k 

Bulgaristan‟daki s�zde „Kara Bulgarlar‟ idi. B�lgeleri bir zamanlar bir Hellen �ğrenim merkezi olan 

Bosporus KrallÝğÝ‟na aitti. Constantine Porphyrogenitus Kara BulgarlarÝ tanÝnÝyordu. Bunlar 944‟teki 

Rus-Bizans anlaĢmasÝnda da zikredilir. Maalesef, Kuban BulgarlarÝndan g�n�m�ze hi�bir metin 

kalmamÝĢtÝr. 

Ġdil BulgarlarÝ 

�n-BulgarlarÝn Ġdil-�ulman (Kama) b�lgesine ne zaman ve hangi Ģartlarda g��t�klerini 

bilmiyoruz. Son zamanlarda Istvan Zimonyi, bunun 8. yy. ortalarÝndan �nce olamayacağÝ sonucuna 
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vardÝ. 900 yÝlÝ civarÝnda Ġdil Bulgar HanÝ ġÝlkoğlu AlmuĢ Ġslam‟Ý kabul etti ve Gaffar bin Abdullah adÝnÝ 

aldÝ. Halife Muktedir Billah, heyetin �nderlerinden biri olan Ġbni Fazlan‟Ýn bahsettiği bir el�ilik heyeti 

g�nderdi. O zamanlar Bulgarlar HazarlarÝn kağanÝna bağlÝ idiler. HazarlarÝn ��k�Ģ�nden sonra, Moğol 

istilasÝna kadar bağÝmsÝz kaldÝlar. Orta AsyalÝ Samaniler ve daha sonra HarzemĢahlar devletleri ile 

iliĢkilerini korudular. Ġdil BulgarlarÝ uluslararasÝ t�ccarlar olarak bilinirdi. ġehirleri vardÝ; Ġslami para ve 

ağÝrlÝk nizamÝnÝ benimsemiĢlerdi ve k�rk ticareti ile uğraĢÝyorlardÝ. �� dildeki yazmalar i�in Arap 

abecesi kullanÝyorlardÝ: Arap�a, �n-Bulgarca ve T�rk�e. Ġdil BulgarlarÝnÝn kendi eserleri g�n�m�ze 

ulaĢmamÝĢtÝr. 

B�t�n BulgarlarÝn „Saklap‟ (Slav) denilen kalÝcÝ ordularÝ vardÝ. Bu t�r askeri birliklerin BulgarlarÝn 

icadÝ olduğu anlaĢÝlÝyor. 

Pe�enekler 

Bizans‟Ýn bilge imparatoru Constantine Porphyrogenitus‟a (948-952 civarÝ) g�re, �� �nder kabile 

birliğini i�eren Pe�eneklerin y�netici tabakasÝnÝn ger�ek adÝ Kangar idi. AraĢtÝrmacÝlar bu ismi 

Toharca *kank-(taĢ) kelimesine bağlÝyorlar. Kangarlar aslÝnda „taĢ Ģehri‟ TaĢkent ve �evresinin 

y�neticileri idiler. Bunlar Ģehir sakinleri ve t�ccardÝ ve T�rk�t-T�rklerle ittifaka girerek siyasi isim 

olarak „Pe�enek‟i (*Bacanak) aldÝlar. Bunlar M.S. 732 yÝlÝndaki K�ltigin (K�l-tigin) yazÝtÝnda da 

„Kangaras‟ olarak karĢÝmÝza �Ýkan yerel isimleri ile biliniyorlardÝ. 

Yukarda ge�tiği gibi, Pe�enek/Kangarlar eski merkezleri TaĢkent‟in bulunduğu Aral denizi ile Sir 

Derya‟nÝn orta boylarÝ arasÝndaki alanda ortaya �ÝktÝlar. Bunlar baĢlangÝ�ta, bozkÝrÝn efendileri Doğu 

T�rkleri ile yakÝn iliĢkilerini koruyan, kÝtasal ticaret ağÝndaki aracÝlardÝ. 744‟te Moğolistan‟daki (G�k) 

T�rk Devleti ��kt� ve bozkÝrda hakimiyet Uygurlara ge�ti. BunlarÝn iĢbirlik�ileri Karluklar Oğuz boy 

birliğini (sonradan Kiev yazmalarÝnda Torki olarak bilinenler), itaatsizliklerine ceza olarak, KuzeybatÝ 

Moğolistan‟daki yurtlarÝndan zorla s�rd�ler. Oğuzlar Aral g�l� ve Sir Derya‟nÝn aĢağÝ boylarÝna 

yerleĢerek Pe�eneklerle komĢu oldular. Bu durum, Pe�enek tarihinin gelecekteki akÝĢÝnÝ belirledi. 

Yeni gelen Oğuzlar bir s�re sonra, o zamanlar Pe�eneklerin elinde olan, Orta Asya‟yÝ Ġdil 

BulgaristanÝ, Hazarlar ve Orta Avrupa‟ya bağlayan ticaret yolunun denetimini almaya can atmaya 

baĢladÝlar. Yol y�z�nden iki halk arasÝnda �atÝĢma �ÝktÝ. 9. yy‟Ýn ilk yarÝsÝnda OğuzlarÝn Karluk ve 

Kimekleri de i�eren bir ittifakÝ, Aral g�l� yakÝnlarÝndaki bir savaĢta Pe�enekleri ve m�ttefiklerini (Cepni, 

BaĢkurt ve Navkarda) yendi. Yenilgiyle Pe�enekler �zyurtlarÝndan s�r�ld�ler ve yeni bir yurt aramak 

zorunda kaldÝlar. Constantine Porphyrogenitus‟a g�re, Ural-Emba ile Ġdil arasÝndaki b�lgeye 

yerleĢtiler. 

BozkÝrdaki uygulamada sÝk�a rastlanan bir Ģekilde, Pe�eneklerin bir kÝsmÝ kendi topraklarÝnda 

kaldÝ ve muzaffer OğuzlarÝn birliğine katÝldÝ. 1060‟larda, Oğuz birliğini KÝnÝk (Sel�uk) boyu y�netirken, 

Oğuz Pe�enekleri 22 Oğuz boyundan oluĢan d�zende 19. sÝrada idiler. 
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BozkÝra yeniden yerleĢmeleri Pe�enekleri, temelleri ticarete ek olarak hayvancÝlÝk ve savaĢ 

sanatlarÝ olan g��ebe yaĢama alÝĢmaya zorladÝ. YerleĢik Toharca dilini de bir Altay dili ile değiĢtirdiler. 

Yeni yurtlarÝnda Pe�enekler HazarlarÝn komĢusu oldular. 8. yy. Ġslam belgelerinde doğrulandÝğÝ 

�zere, yÝldan yÝla Hazarlar ve onlarÝn bağlÝsÝ Burtaslarla savaĢtÝlar. 890 civarÝnda Hazarlar ve Oğuzlar 

Pe�enekleri tamamen bitirmeye karar verdiler. Ġki taraftan saldÝrÝya uğrayan Pe�enekler dağÝldÝ ve 

topraklarÝnÝ terk ettiler. Ġkinci yurtlarÝ da b�ylece Oğuzlarca iĢgal edildi. 

Ancak Pe�enekler Hazar topraklarÝna y�neldi ve bir T�rk boyu olan KabarlarÝn y�netiminde, 

Lebedya‟da HazarlarÝn hizmetinde bulunan geleceğin MacarlarÝnÝ yendiler. MacarlarÝ iki kÝsÝmdan, 

Sivers‟kÝy Donets havzasÝ („Hudud‟�l-A‟lam‟Ýn „T�rk Pe�enekleri, 982) ve Ģimdiki Kuban b�lgesinden 

(aynÝ kaynaktaki Hazar Pe�enekleri) oluĢan Lebedya‟dan kovdular. Pe�eneklerin bundan sonra 

Donets nehrini Frank Devleti‟ne bağlayan ticaret yolunun y�netimini aldÝklarÝnÝ kestirebiliriz, ��nk� 

onlar hakkÝndaki bilgiler 889 civarÝnda hemen Karolenj tarih�iliğine (LotharingialÝ Papaz Regino, 915) 

girmeyi baĢarmÝĢtÝr. 

ArtÝk Onoğur boyunca y�netilen yenilmiĢ Macarlar, �nce „Etelk�z�‟ne (Ġki Ýrmak arasÝ, yani 

i�inden beĢ b�y�k ÝrmağÝn, �z� (Dnyeper), Aksu (Boh, Bug), Turla (Dniester), Prut ve Seret‟in aktÝğÝ, 

Ukrayna‟nÝn g�neybatÝ kanadÝna ka�tÝlar. �� yÝl sonra Pe�enekler tekrar ilerledi ve Tuna Bulgar �arÝ 

Simeon‟un m�ttefikleri olarak MacarlarÝ daha batÝya gitmeye zorladÝlar. Pe�enekler b�ylece 150 

yÝldan fazla hakim olacaklarÝ, Ģimdiki Ukrayna‟nÝn g�ney kÝsmÝna sahip oldular. OnlarÝn topraklarÝnÝn 

yaklaĢÝk sÝnÝrlarÝ doğuda Don ve batÝda Tuna nehri idi. 

Pe�eneklerin Ukrayna b�lgesindeki devleti iki kanattan oluĢuyordu: Y�ksek derecedeki sağ ve 

d�Ģ�k derecedeki sol kanat. Sağ veya batÝ kanadÝn y�ksek dereceli olduğu ger�eğini Pe�enek 

mezarlarÝnÝn batÝya y�neliĢi ve Constantine Porphyrogenitus‟un devletin eyaletlerinin (boylarÝnÝn değil) 

isimlerini listelediği sÝra ispat eder. Her iki kanat d�rder eyaletten oluĢuyordu. BunlarÝn her biri beĢ 

b�lgeye ayrÝlÝyordu. Yani b�t�n devlet toplam 40 b�lgeden oluĢuyordu. Eyaletler arasÝnda erkdizim 

(hierarchy) vardÝ. Y�netici tabaka olan Kangarlar en y�ksek dereceli eyalette, ilk sağ ile ilk ve ikinci sol 

kanatta yaĢÝyorlardÝ. B�lgelerin oluĢmasÝ muhtemelen belli bir b�lgenin 10 bin atlÝ askerden oluĢan bir 

birlik sağlama imkanÝna g�re idi (Bkz: Bizans yazarÝ Joannes Scylitzes‟in -�l�m� 1092- verileri). 

Doğu Avrupa‟daki Pe�eneklerin y�netimi bir askeri demokrasi olarak nitelenebilir. B�y�k 

�nemdeki t�m konular bir genel kurulda (kurultay) kararlaĢtÝrÝlÝyordu. Bizans kaynaklarÝ (Joannes 

Scylitzes), olduğu yerde se�ilen temsilcilerden oluĢan bu kurulu tß kßmenton (Latince conventus) 

tabiriyle tanÝmlar. Misyoner Querfurtlu Bruno‟nun bir mektubuna g�re (1007 civarÝ) bir kurultay 

toplamak yalnÝzca bir hafta alÝyordu. Bu, Pe�eneklerin �ok fazla hareketliliğinin delilidir. 

Gesta Hungarorum‟un (1200 civarÝ) adÝ bilinmeyen yazarÝ, kaynaklarÝ arasÝnda, 10. yy‟da 

Pe�eneklerin y�netici boyunun isminin Thonuzoba olduğunu buldu. Bu tabir, �nl� karizmatik Sasani 

kabilesi „Domuz Ailesi‟nin isminin T�rk�eye terc�mesiyle a�Ýklanabilir: Tonghuz (domuz) ve oba. 
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Pe�eneklerde g�revler, iyi bilinen g��ebe sistemi yanal tevar�se dayalÝ olarak kalÝtsal idi. 

Maalesef elimizdeki kaynaklar Pe�eneklerde ne kadar merkezi g�rev olduğunu ve de isim ve 

iĢlevlerinin ne olduğunu a�Ýklamazlar. Constantine Porphyrogenitus yabancÝ bir aileden kimsenin 

onlarÝn arasÝna girip y�netici olamayacağÝnÝ vurgular. 

Arkeolojik veriler, Ros‟ nehri civarÝnda b�y�k bir Pe�enek yoğunlaĢmasÝ olduğunu g�steriyor. 

Herhalde Querfurtlu Bruno‟nun (1007) Kiev Rus Devleti‟nin sÝnÝrlarÝndan itibaren yaya d�rt g�nl�k 

yoldan sonra ulaĢtÝğÝ „�adÝrlar Kenti‟ burada idi. KurultayÝn toplanma yeri de muhtemelen burada 

bulunuyordu. 

Pe�enekler baĢta Bizans Ġmparatorluğu ve Kiev RusyasÝ olmak �zere, komĢularÝyla diplomatik 

ve ticari iliĢkileri korudular. BağlantÝlar ya KÝrÝm Ģehri Chersones (Korsun), ya da Turla ve �z� 

nehirlerinin hali�leri arasÝndaki sahil �zerinden kuruluyordu. Pe�enekler ve Kiev RuslarÝ arasÝnda, 

rehine değiĢimi yoluyla bir �eĢit anlaĢmalarÝ temin sistemi vardÝ. 

Pe�eneklerin muhtemelen herbiri 10 bin kiĢilik 40 t�menlik, toplamda 400 bin kiĢiye ulaĢan 

b�y�k bir atlÝ savaĢ�Ýlar ordusu vardÝ. Bunlar �zellikle arabalardan kurulmuĢ istihkamlardan 

savaĢmalarÝ ile �nlenmiĢti. D�n�Ģ�m ge�irmeden �nce, en iyi „Merkantilist iktisadÝn ilk safhasÝ‟ olarak 

nitelendirilebilecek bir �eĢit Orta Asya ve T�rkistan Ģehirleri birliği kuran Pe�enekler, yeni Doğu 

Avrupa yaĢam alanÝna yerleĢtikten sonra Ģehirli k�klerini terkettiler. Constantine Porphyrogenitus, 

onlarÝn y�netimindeki, bir zamanlar Doğu ĠranlÝlarÝn olan boĢalmÝĢ Ģehirlerin varlÝğÝnÝ vurgular. 

G��ebe devletin askeri karakterinden dolayÝ, Pe�enek d�zeni hemen hemen ka�ÝnÝlmaz olarak 

„komuta ekonomisinin‟ �zg�nl�klerini benimsemiĢti. Fakat olduk�a liberal bir iktisat siyaseti izlediler. 

Doğu Avrupa‟daki Pe�eneklerin iktisadÝ hayvancÝlÝk (davar, sÝğÝr, at) ve ticarete dayalÝydÝ. 10. yy‟da 

baĢlÝca ticari ortaklarÝ, onlarÝn sÝğÝr, davar ve atlarÝnÝ satÝn alan Ruslar ve deri ve balmumu alan 

Bizans‟Ýn Chersones (KÝrÝm) eyaleti idi. Pe�enekler aynÝ zamanda Asya ile ticaretin aracÝlarÝ ve ticaret 

yollarÝnda g�venliğin bek�ileri olarak da bilinirlerdi. Hizmetleri karĢÝlÝğÝnda komĢularÝndan değerli 

eĢyalar, mesela Korsunlulardan erguvani kumaĢ par�alarÝ, kurdele, ipek, altÝn, diba, biber, kÝzÝl veya 

Fars k�selesi alÝrlardÝ (Constantine Porphyrogenitus). 

Pe�enekler “�zg�r, yani bağÝmsÝzdÝ ve parasÝz hi�bir hizmet yapmÝyorlardÝ.” M�sl�man 

yazarlarÝn da (�rneğin Bekri, 1094) doğruladÝğÝ �zere, k�lelik Pe�eneklerde uygulanmÝyordu. SavaĢ 

esirlerine ya eve d�nme, ya da Pe�enek kÝzlarÝ ile evlenerek hukuken Pe�enek topluluğunun �yesi 

olma se�enekleri veriliyordu. 

Orta Asya‟nÝn diğer bir�ok halkÝ gibi, Pe�enekler de b�t�n evrensel dinlere, HÝristiyanlÝk, 

BudacÝlÝk, Manicilik ve Ġslam‟a ilgi duydular. AralarÝnda bir �eĢit Maniciliğin �zellikle yaygÝn olduğuna 

dair deliller vardÝr. Kiev hakimi B�y�k Volodimer‟in yardÝm ettiği Querfurtlu Bruno‟nun (1007) misyonu 

�ok az baĢarÝ kazanmÝĢtÝ. Ancak Bekri‟ye g�re, M�sl�man tebliğciler H. 400 (M. 1009-1010) civarÝnda 

Pe�eneklerin �nemli bir kÝsmÝnÝ Ġslam‟a �evirmeyi baĢarmÝĢlardÝr. 
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KomĢu devletler arasÝnda hakim rol�n� koruyabilmek i�in, Pe�enekler zaman zaman Bizans 

(914, 968, 972), Rusya (944) ve diğer devletlerle ittifaka girmiĢtir. Bu t�r ittifaklar genellikle ad hoc 

temelde yapÝlÝr ve �oğunlukla �nceki bir m�ttefike karĢÝ olurdu. Rusya‟da ilk kez, Svyatoslav‟Ýn 

Bulgaristan seferi sÝrasÝnda g�r�nd�ler. 972 yÝlÝnda �z�‟n�n ivintilerinde yapÝlan savaĢta Pe�enek 

�nder Kuria (K�re) Svyatoslav‟Ýn ordusunu bozguna uğrattÝ. Svyatoslav �ld�r�ld� ve Pe�enek �nder, 

eski bozkÝr geleneğine g�re, “Svyatoslav‟Ýn kafasÝnÝ aldÝ ve kafatasÝndan kase yaptÝ, bir metalle 

kapladÝ ve ondan i�ti” (Kiev Ana Vakayinamesi). 

Pe�eneklerin Ruslara saldÝrÝlarÝ Volodimer‟in y�netimi sÝrasÝnda baĢladÝ. 988 ve 992‟de 

Pereyaslav‟a, 996‟de Vasyl‟kiv‟e ve 997‟de Bilhorod‟a saldÝrdÝlar. Pe�eneklerle savaĢmak i�in 

Volodimer onlarÝn daimi d�ĢmanÝ OğuzlarÝ (Torki) ayarladÝ. 988‟de Volodimer Stuhna boyunca ve sol 

kanatta Desna, Oster, Trubej ve Sula nehirleri boyunca istihkamlar kurmaya baĢladÝ. TorklarÝn (daha 

sonra, aĢağÝda g�r�leceği gibi Karakalpak olarak bilindiler) bu istihkamlar boyunca askeri 

garnizonlarÝn sakinleri olarak celbedilmesi o zamanlarda baĢladÝ. 

Ruslara Pe�enek tehdidi, Pe�eneklerin Kiev‟in hemen dÝĢÝndaki savaĢta Yaroslav tarafÝndan 

periĢan edildikleri yÝl olan 1036‟dan sonra ortadan kalktÝ. Zaferine kÝsmen dini bir Ģ�kran olarak, 

Yaroslav savaĢ alanÝnda St. Sophia katedralini yaptÝrdÝ. 

1040‟larÝn baĢlarÝnda Pe�enekler, KÝp�aklar tarafÝndan batÝya g��e zorlanan OğuzlarÝn (Torki) 

baskÝsÝnÝ hissetmeye baĢladÝlar. 1050-1060‟larda Pe�enekler �z�‟n�n sol tarafÝndan, ve sonra da sağ 

tarafÝndan tamamen s�r�ld�ler. BaĢta m�ttefik olarak yerleĢtirildikleri Bulgaristan olmak �zere, 

Tuna‟yÝ ge�ip Bizans Ġmparatorluğu topraklarÝna doğru toptan g��e baĢladÝlar. 1050‟de Edirne‟ye 

varmÝĢlardÝ. Fakat bir s�re sonra aralarÝnda bir Bizans karĢÝtÝ eğilim hakim oldu ve Sel�uklularla 

ittifaka girdiler. BizanslÝlar, 1091 yÝlÝnda (29 Nisan) Alexius Comnenus‟a Pe�enekleri tamamen 

ezmede yardÝm eden KumanlarÝn beklenmedik geliĢi sayesinde kurtuldular. 1122‟deki ikinci bir 

yenilgiden sonra, Bulgar ve Kumanlar arasÝna dağÝlan Pe�eneklerin bağÝmsÝz bir topluluk olmasÝ son 

buldu. YaklaĢÝk aynÝ zamanlarda, Macaristan‟da �nemli Pe�enek yerleĢimleri kuruluyordu. 

10-11. yy‟lardaki Pe�enek Devleti milliyet ve din bakÝmÝndan tek t�r değildi. ĠĢin baĢÝnda bir �eĢit 

Toharca konuĢtuklarÝ anlaĢÝlÝyor. Ġlk binyÝlÝn sonlarÝna doğru, Biruni‟ye (1025 civarÝ) g�re i�lerinden 

bazÝlarÝ Doğu Ġran (As) dili konuĢuyordu. Constantine Porphyrogenitus‟un verdiği eyaletlerinin isimleri, 

�rneğin „YavdÝertim‟ (Parlak-atlÝ-Erdem), „K�er�i �ur‟ (Mavimsi-atlÝ-�ur), „Boru Tolma�‟ (Boz-atlÝ-

�evirmen) a�Ýk�a T�rk�edir. KaĢgarlÝ (1070) ve 10. yy. Arap coğrafyacÝlarÝ Pe�enek dilini �n-

Bulgarcaya bağlarlar. Hi�bir Pe�enek dilinde hi�bir metin g�n�m�ze ulaĢmamÝĢtÝr. 

Oğuzlar (Torki), Berendeler ve Karakalpaklar 

985‟te Kiev hakimi B�y�k Volodimer, Ġdil BulgarlarÝna karĢÝ bir sefer yapmak i�in TorklarÝ 

kiraladÝ. Torklar veya bizans kaynaklarÝndaki Uz-oi (Oğuz) o zamanlar hala Sir Derya‟daki yurtlarÝnda 

idiler ve hen�z Ġdil nehrini ge�memiĢlerdi. 
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Kiev vakayinameleri onlarÝn ismini iki Ģekilde kaydeder. Eski bi�imde ilk hecede s�zde geri jer 

(+) vardÝr: T+rk-. Bu, t�rk�e hece seslisi „�‟n�n asÝl eski Ukrayince g�sterimi idi. Doğu Slavca (ve Eski 

Ukrayince) /+/ zamanla „o‟ya d�n�Ģt� ve Tork bi�iminin doğuĢuna yol a�tÝ.  

Torklar Oğuz (T�rkmen) dil topluluğuna aittiler ama RuslarÝn �nceki m�ttefiki olan bu halk i� 

kargaĢanÝn (Sel�uklularÝn y�kseliĢi) ve KÝp�aklarÝn (Kuman, PolovtsÝ) Avrasya bozkÝrlarÝnda 

hakimiyetine yol a�acak kavimler g���n�n zincirleme tepkimesinin baskÝsÝyla yurtlarÝnÝ bÝrakmak 

zorunda kaldÝlar. 1054 kÝĢÝnda TorklarÝn ilk birlikleri Pereyaslav yakÝnlarÝnda g�r�nd� ama Knez 

Vsevolod onlarÝ yendi. 1060‟ta RuslarÝn d�rt b�y�k knezi b�y�k bir ordu topladÝ, at ve gemilerle 

TorklarÝn �zerine gitti ve onlarÝ yendiler. Bu zafer Ruslara y�nelik Tork tehdidinin sona erdiğini haber 

veriyordu. �nceki Pe�enekler gibi, �nemli sayÝda Tork Tuna‟yÝ ge�ti ve Bizans yetkililerince 

Makedonya‟ya yerleĢtirildi. Bizans kaynaklarÝ saylarÝnÝ 600 bine �ÝkarÝyor ama TorklarÝn tamamÝ bu 

g��te yer almadÝ. BazÝlarÝ bozkÝrÝn yeni efendileri KÝp�aklarla birlikte yaĢamaya devam ederken, 

bazÝlarÝ da Rus knezlerinin hizmetine girdi. 

O d�nemde g��ebelerin paralÝ asker olarak alÝnmasÝ a�Ýk bir ihtiya�tan kaynaklanÝyordu ve 

Bizans, Macaristan, Ġdil ve Tuna BulgarlarÝ ve Ruslar tarafÝndan bu y�nteme sÝk�a baĢvuruluyordu. Bu 

paralÝ askerler belirlenen b�lgelere, genellikle y�neticilerin meskenlerinin ve iktisadi merkezlerin (Eski 

Rus kaynaklarÝnda �izn) civarÝna ve/ya sÝnÝrlara yerleĢtiriliyorlardÝ. Usta s�variler olarak Rus 

knezlerine ihtiya� duyduklarÝ Ģeyi, hafif ve kolay hareket eden bir kalÝcÝ orduyu sağlamÝĢlardÝr. 

Knezlerin g��ebe bağlÝlarÝ ile iliĢkileri yarÝ feodal tabiatta idi. Kiev vakayinamesinden aĢağÝdaki metin, 

Berendelerin (TorklarÝn bir kolu: q.v.i.) d�rt �ndegelen y�neticisinin kendi rollerini nasÝl g�rd�klerini ve 

1159‟da Knez M.S. tislav Izyaslavi�‟e, Kiev‟i almak i�in Izyaslav Davidovi�‟e karĢÝ yardÝm etmeden 

�nce hangi ĢartlarÝ ileri s�rd�klerini g�stermektedir: “Onlar dediler ki, ey knez, bizler sana karĢÝ hem 

iyi, hem k�t�y�z. Eğer sen bize Baban (Izyaslav M.S. tislavi�, 1146-1154) gibi tutkun olursan ve 

herbirimize daha iyi (yani daha karlÝ) birer Ģehir verirsen, biz de Izyaslav‟Ý (Davidovi�) terk ederiz. Bu 

s�zlerden hoĢlanan M.S. tislav, hemen o gece onlara Olbyr ġeroĢevi�‟i g�nderdi ve onlara t�m 

istediklerini bağÝĢladÝ; Olbyr da onlara knez adÝna yemin etti.” 

11. yy. sonunda b�t�n �nemli Rus knezliklerinin hizmetinde Torklar vardÝ. Onlar da karĢÝlÝğÝnda 

efendilerine sadakatle hizmet ederlerdi. 

Rusya‟daki ana Tork yerleĢim alanÝ Kiev‟in g�neyindeki Ros nehri boyunca uzanan sÝnÝr, yani 

Porossiya idi. OnlarÝn merkezi olan Tor�esk kenti burada bulunuyordu. Rusya‟da TorklarÝn son 

anÝlmasÝ 1235 yÝlÝndadÝr. 

TorklarÝn, ger�ek Torklardan sayÝsal olarak daha iyi temsil edilen kolu Berendelerdir. Rus 

vakayinameleri Tork birliklerinin sayÝsÝnÝ 600 (1160 yÝlÝnda) ve 6.000 (1185) olarak belirtirken, 

Berendelerin sayÝsÝ 1.500 (1172), 2.100 (1183) ve 30 bin (1138) olarak kaydedilir. Berendeler Rus 

vakayinamelerinde 1097-1185 yÝllarÝ arasÝnda g�r�l�r. 
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Sadece Rusya değil, Macaristan ve Romanya‟da da ge�en Berende isminin k�k�n� bulmak i�in 

�ok gayret g�sterilmiĢtir. Peter B. Golden, L. Rasonyi‟nin teklifini, yani -ber‟den (vermek) ber-in-di 

(verilen) fiil t�revini kabul eder. Ancak bu a�Ýklamaya ciddi itirazlar yapÝlabilir. a) Ber-in Ģekli �ok 

nadirdir ve �zel isimlerde kullanÝlmaz; b) Ġsmin ikinci seslisi „i‟ değil, „e‟dir, yani isim berin -değil beren- 

olarak anÝlÝr; c) „Beren‟ bi�imi, isim yapma ekleri ile ve yalÝn olarak Macarca belgelerde ge�en pek�ok 

Ģekilde g�r�ld�ğ� gibi, fiil değil isim k�kl�d�r: Bereny, Beren-d, Beren-�, vb. 

Kiev Vakayinamesi‟ndeki Igor Olgovi�‟in �l�m� bahsi, 1146‟da Kiev‟in hizmetindeki g��ebelerin 

Knez Igor‟dan memnun kalmadÝklarÝnÝ ve bağlÝlÝklarÝnÝ Izyaslav M.S. tislavi�‟e naklettiklerini s�yler. 

Hypatia yazmasÝ bu g��ebeleri Karakalpaklar (�ernÝe Klobuki) olarak g�sterir, ama Laurent metninde 

bunlara „bazÝ Peren‟leev‟ denir. Her ikisinin de Laurent metnine yakÝn olduğu Radziwill ve Akademi 

n�shalarÝnda „bazÝ Berendeev‟ s�z� vardÝr. Yani daha genel Berende-yerine Laurent vakayinamesi 

„Peren‟le- bi�imini ortaya atar. 

BaĢtaki „b‟nin b-r (>p-r) sÝralamasÝnda ara sÝra değiĢimi hemen b�t�n T�rk dillerinde iyi bilinen 

bir olgudur (�rn. „barmak‟tan OsmanlÝca „parmak‟). „Peren‟, �ağdaĢ Kazak�a gibi, damak iliĢkisi olan 

bir dil topluluğunda T�rk�e „beren‟ kelimesini doğru olarak nakleder, yani beren = (b‟er‟en‟). „Peren-li‟ 

Ģekli de „Beren-di‟deki „di‟nin, iyelik bildiren/li/<*lig? isimden isim yapma ekinin bir allofonu olduğunu 

g�sterir. Sonu�ta bu, ekin anlautundaki „l‟nin/l, d, I/allofonlarÝ ile „L‟ haline geldiği bir T�rk dili olmalÝ. 

YaĢayan T�rk dilleri arasÝnda bu değiĢim Kazak�a, KÝrgÝzca ve Altaycada sÝk g�r�l�r. Bu 

dillerde/d/allofonu nazallardan/m, n, ∫/sonra sÝk duyulur (ve sadece Kazak�ada/w/<*/g/sesinden sonra 

da). 

Birisi boy ismi (KÝrg. BeĢ-Beren) diğeri de ĢahÝs ismi (Bereney: Beren+hitap eki-ay) olmak 

�zere, b�t�n T�rk dilleri i�inde sadece Kazak�a ve KÝrgÝzca, apellatif olarak bu kelimeyi korumuĢtur. 

Kelimenin anlamÝ en iyi Ģekilde KÝrgÝzcada korunmuĢtur: a) AltÝn kartalÝn en iyi t�rlerinden biri, b) 

g��l�, kuvvetli, savaĢ�Ý, kahraman, (destek hizmeti g�ren) delikanlÝ. Kazak�ada bunun anlamÝ daha 

farklÝlaĢmÝĢtÝr: a) en sert �elik, b) en iyi kadife, c) (mecz.) bilge, �nl�. 

Beren kelimesinin �zg�n anlamÝnÝn „altÝn kartal‟ olduğuna Ģ�phe yoktur. T�rk kiĢi adlarÝnda 

vahĢi kuĢ ve hayvanlarÝn isimleri, eski totem inancÝ k�kenli olarak �nemli yer tutar. �nerilen k�ken �ok 

cesurca olabilir, ��nk� „l‟nin „L‟ye d�n�Ģ�m� sadece �ağdaĢ dillerde kaydedilmiĢtir. Ama Berendi < 

berenli tabiri m�cerret bir olay değildir. Rus vakayinamelerindeki veriler en azÝndan iki benzer bi�imi 

i�erirler: a) Byanduk = ban-d�-k (+lig+k���lt�c� -k) „benli‟, Volodimer Monomach‟Ýn bir sayfasÝnÝn ismi 

(1085 civarÝ); b) Ġt-ogdi, bir KÝp�ak oymağÝ olan It-oğlu isminin diğer bir bi�imi. Her iki bi�im de Hypatia 

vakayinamesinde g�r�l�r. It-ogdi bi�iminde Kazak�adaki „g‟den sonra „l‟nin „L‟ye değiĢimi g�r�l�r. Bu 

y�zden, Berendi kelimesinin a�ÝlÝmÝ „beren‟+„li‟ (bir ongun olarak) „altÝn kartallÝ‟ Ģeklinde yapÝlmalÝdÝr. 

Rusya‟daki b�t�n T�rk paralÝ askerler i�in genel tabir „�ernye Klobouci‟ (Karakalpaklar) idi. 

Buradaki „klobouk‟ T�rk�e asÝllÝ g�r�nmektedir. P. Golden‟Ýn “Ġsimleri, Kara Kalpaklar, ger�ek veya 
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mecazi olsun, Kiev knezlerine bağlanmalarÝnÝn simgesi idi” a�ÝklamasÝ kabul edilebilir. Bunlar Rus 

vakayinamelerinde 1146-1202 yÝllarÝ arasÝnda g�r�l�rler. 

1974 yÝlÝna kadar Kiev‟deki St. Sophia katedralinde bulunmuĢ 292 adet Orta�ağ ve Erken 

Yeni�ağ grafiti i�inde, bu yazmalarÝ yayÝnlayan Serhiy Vysoc‟kÝy‟Ýn „g�zel bir muamma‟ diye 

tanÝmladÝğÝ olağandÝĢÝ bir metin vardÝr (153 numarada). Bu grafit, birinci kattaki dÝĢ galerinin 

g�neyinde bulunmuĢtu ve St. Onuphrius fresklerine kazÝnmÝĢ �ok sayÝda grafitten biri idi. 1073‟teki 

Izbornik Svyatoslava ve 1092‟deki BaĢmelek Gospel yazmalarÝ gibi, 11. yy‟a ait belli metinlerin 

kalÝntÝsÝ olan bir �ift satÝrlÝ tarzda yazÝlmÝĢtÝ. Birincisi hi� okunamayan d�rt satÝrdan oluĢuyordu. 

�eviriyazÝ ile Ģ�yle okunmaktadÝr: 

1. M[C] …f… 

2. T�T+KJUy+ POPIN B=LOV=�+S+ 

3. KYJ • B�K�CUASIIVAN+ 1JURABYBO 

4. �UE �L+TI �L+TI �L+B�BU • 

Bu kÝsa metin sekiz T�rk�e kelime ve/ya c�mleyi i�erir. Birisi (HÝristiyan) dini anlam taĢÝrken, 

diğeri iletinin ana fikrini oluĢturduğu i�in, Slavca ve T�rk�e unsurlarÝn dağÝlÝmÝ kaydadeğer. Dil Oğuz 

T�rk�esidir. BazÝ �zel ifadeler sÝrayladÝr. Bu y�zden, �eviriyazÝda „A‟ olarak alÝnan Slav harfinin iki ses 

iĢlevi vardÝr, /a/ve/�/, „f‟ ise „�‟d�r. Ġki kiĢi �ld�ğ� i�in „�ld�‟ kelimesi tekrarlanÝyor. „Kk‟ veya „rr‟ deki gibi 

tekrarlamalardan ka�Ýnmak i�in, �ns�zler hem bir kelimenin son �ns�z�n�n, hem de ardÝndan 

baĢlayan kelimenin baĢlangÝcÝnÝn yerini almaktadÝr.  

Metin ve �ift dilli yazmanÝn �evirisi Ģ�yledir (T�rk�e kelimeler italik): 

Tat�k (k) �� popin belovejskÝy Tat�k K��, Bela Veja‟nÝn baĢrahibi (popin) 

B�k� �o‟asi Ivan �or (ra) bÝ ve B�ka‟nin oğlu Ivan, m�tevazi adam 

Bojiye (Mecz.) TanrÝ‟nÝn hizmet�ileri 

�lti, �lti �ld� (ve) �ld� (yani ikisi de �ld�) 

Alba bu Bu (onlarÝn) saygÝdeğer hatÝrasÝna 

Tat�k K�� ve B�ka‟nÝn oğlu Ivan �or, a�Ýk�a Kiev knezlerine hizmet eden ve hatta HÝristiyan 

olan KarakalpaklarÝn �st tabakasÝndan idi. Benim varsayÝmÝma g�re, h�k�mdarlarÝ tek baĢÝna b�t�n 

Rus �lkesini y�neten Vsevolod Yaroslavi� (1078-1093) idi. Bu, �ernihiv Knezliği‟ne bağlÝ Bela 

Veja‟dan �st d�zey rahiplerin Kiev‟in yenilenmiĢ St. Sophia katedralinin duvarlarÝndaki grafitlere dahil 

olmasÝnÝ a�Ýklayabilir. 
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�st d�zey rahip Tat�k K�� ve y�ksek askeri komutan (�or) Ivan‟Ýn kardeĢ olmalarÝ m�mk�nd�r. 

Bunlar aynÝ zamanda (belki 1085) �ld�r�lm�Ģ g�r�n�yor ve Ivan‟Ýn oğlu (�st d�zey rahipler 

evlenemezlerdi) onlarÝn anÝsÝna yazÝyÝ kazÝmÝĢ olmalÝdÝr. Onun da bir rahip olmasÝ m�mk�nd�r: St. 

Sophia‟ya bağlÝ birisi olarak, bu yazmayÝ kendisi bir ustaya yaptÝrmÝĢ olabilir. 

Kiev‟deki St. Sophia katedralinde bulunan 153 no‟lu grafit, Kiev RusyasÝ‟ndaki KarakalpaklarÝ 

onurlandÝrmak i�in bilinen tek yazma olmasÝ hasebiyle, Doğu Avrupa tarihi bakÝmÝndan �neme 

sahiptir. Bunun T�rk dilbilimi ve k�lt�r tarihi i�in �nemi ise �zg�n �ift-dilliliğinde, T�rk-Slav 

karakterinde yatar. 

1146‟dan sonra, Kiev Rus Devleti‟nin sona eriĢine kadar (1240) Karakalpaklar RomalÝ 

prateryanlarÝn rol�n� oynadÝlar. Kiev knezlerinin atanmasÝnda belirleyici rolleri vardÝ. Son kez 

zikredildiği, ReĢid�ddin‟in Kiev‟in Moğollarca fethini anlatÝmÝnda (1240) Kiev RusyasÝ „OruslarÝn �lkesi‟ 

diye ge�erken, Karakalpak halkÝ „kavm-i k�lah-Ý siyahan‟ olarak ge�er. 

Hazarlar 

Kuzey Kafkasya‟da bulunan ge�itlerden en �nemli ikisi Daryal (Alan veya Hazar) kapÝsÝ ile 

Derbent (�or, Bab‟�l-Ebvab) kapÝsÝdÝr. BurasÝ AvrasyalÝ „barbarlara‟ karĢÝ B�y�k �in Seddi veya bir 

„hudut‟ rol� oynamÝĢtÝr. Kafkaslar‟daki yerleĢik g�� Ġran (Arsak ve Sasani) idi; 7. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝnda 

yerini Araplara bÝraktÝ. Sasani (ondan sonra da Ġslam halifeliği) hududu boyunca Kuzey Kafkasya‟da 

aynÝ „barbar‟ kabilelerin, yani HunlarÝn (Hsiung-nu), Sabirler (Hsien-pi), Kay-lan (Hsi) ve baĢkalarÝnÝn 

aynÝ �rg�tlenmelerinin olduğunu keĢfetmek olduk�a heyecan vericidir. BunlarÝn arasÝnda �nc� role 

Ger�ek Avarlar (Ahwarlar, yani Wu-huan) sahipti. 

Kafkaslar aynÝ zamanda, zamanla Bizans‟Ýn da dahil olacağÝ Roma ile Ġran arasÝnda hakimiyet 

m�cadelesi arenasÝydÝ. Ġstanbul Ġmparatoru Heraklius (610-641), imparator olmasÝndan itibaren 

s�rekli Fars tehlikesi ile y�zy�ze geldi. Sasani 2. H�srev Perviz‟in (589-628) ordularÝ Filistin, Suriye, 

MÝsÝr ve Anadolu‟yu istila etmiĢti. 615‟te Boğaz kÝyÝlarÝna ulaĢtÝlar; Heraklius Afrika‟daki Kartaca‟ya 

ka�mayÝ bile d�Ģ�n�yordu. Bu acÝklÝ durumda umutsuzca Sasanilere karĢÝ bir m�ttefik arÝyordu. Bu 

�nder Ģ�phesiz, 615 yÝlÝnda �in Ġmparatoru Yang-ti‟yi ezen G�kt�rklerin b�y�k kağanÝ Shih-pi (609-

619) idi. Kud�s‟�n 614‟teki d�Ģ�Ģ� haberinin �ağdaĢ G�rc� n�shasÝ (Pandektes), Heraklius‟un bu 

�ng�r�ler i�inde yardÝm istemek i�in G�kt�rk kağanÝna el�i g�nderdiğini a�Ýk�a ifade eder. Shih-pi 

Bizans el�isini iyi karĢÝladÝ ve iĢbirliği yaptÝ. Heraklius bundan sonra T�rk topraklarÝna (yani Kuzey 

Kafkaslar) y�neldi. 

Farslara karĢÝ G�kt�rk-Bizans ittifakÝ, 626 yÝlÝnda Shih-pi‟nin halefi, BatÝ KağanÝ Tung 

Yabgu‟nun en k���k oğlu olan Ģad �nvanlÝ yeğenini batÝya g�nderen b�y�k kağan Hsieh-li ile de 

yenilendi. Tung Yabgu 628‟de Kuzey Kafkasya‟ya geldi ve ĠranlÝlarÝ yendikten sonra geri de Ģad olan 

oğlunu bÝrakÝp Orta Asya‟ya d�nd�. Orta Asya‟daki i� kargaĢadan dolayÝ Ģad burada rahat etti. 630 

yÝlÝnda �in tang s�lalesi Doğu G�kt�rklerini yendi, 659‟da ise batÝdakilerin sonu geldi. ġad, 

kaynaklarda Hazar kağanlarÝ olarak ge�en kağanlar s�lalesinin kurucusu oldu. 
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Temelinde Hazar budunadÝ olduğu farzedilerek, Hazar KağanlÝğÝ‟nÝn k�keni sorununu ��zmek 

i�in �ok gayret g�sterildi. Ġsmin pek�ok a�ÝmlamasÝ �nerildi ama hi�biri ikna edici değildir. 650 yÝlÝ 

civarÝnda Hazarlar bir milli topluluk olarak artÝk bulunmuyorlardÝ. Hazar sadece, Hohenzollernlerin 

eline ge�tikten sonraki Prusya ile karĢÝlaĢtÝrÝlabilecek bir coğrafi terim idi. Bug�n Kuzey Kafkasya‟da 

�ok sayÝda milli topluluk yaĢar: Hun, Bulgar, T�rk, �n-Moğol, Kafkas vb. Bu alan ilk �nce G�kt�rk 

hanedanÝnÝn �nderince birleĢtirildi: O, 1701‟de Prusya kralÝ olan Brandunburg elektoru 3. Frederick 

Hohenzollernin yaptÝğÝ gibi, Hazar isimli b�lgenin kağanÝ oldu. 

Hazar tarihinin Doğu Avrupa tarih�isi i�in �zel bir �nemi vardÝr. Hazarlar, oradaki hemen hemen 

ilk yerleĢik medeniyet idi. Bir�ok �zellikleri, d�Ģ�Ģ�nden sonra halefleri, Kiev RuslarÝ tarafÝndan 

alÝnmÝĢtÝr. 

Hazar tarihi �� d�neme b�l�nebilir: 1) 650-737, 2) 737-840 ve 3) 840-965. Tarihinin ilk y�z yÝlÝ 

esasÝnda, Ġran‟a giden ticaret yollarÝnÝn denetimi ve Azerbaycan i�in Araplarla kÝyasÝya bir 

m�cadeleden ibarettir. KÝrÝm‟daki Bizans m�lk� Cherson‟a sÝk sÝk g�z dikmelerine rağmen, genellikle 

Bizans ile m�ttefik idiler. Ġlk d�nemde HazarlarÝn baĢkenti DağÝstan‟da bulunan „Belencer‟ (aslÝnda 

Baran-gar), „-ordunun-sağ kanadÝ‟ idi. Hazar-Arap savaĢlarÝ HazarlarÝn yenilgisi ve Araplarla barÝĢÝ ile 

son buldu. 

Bu s�re i�inde Hazar BarÝĢÝ‟nÝn (Pax Hazar) dikkati kuzeye, sonradan Ukrayna ve G�ney Rusya 

olan yerlerdeki kabilelerin y�netim altÝna alÝnmasÝna ve Frank, Arap ve Hazar-Aral b�lgesiyle Hazar 

ticari bağlantÝlarÝnÝn geniĢletilmesine kaydÝ. Hazar Devleti i�in Frank Yahudi t�ccarlarla ticaretin �zel 

bir �nemi vardÝ. 8. yy‟Ýn ikinci ve 9. yy‟Ýn ilk yarÝsÝnda bunlar hakim kÝtalararasÝ ticaret g�c� idi. Rhone 

(Latince Rhodanus, buradan onlarÝn Arap�a adÝ Radhaniye) nehrinin ağzÝnda bulunan Frank 

limanlarÝndan Kuzey Afrika, Bizans ve Hazar‟a, aynÝ zamanda Arap topraklarÝna, Ġran, Hindistan, Orta 

Asya ve �in‟e seyahat ediyorlardÝ.  

Yeni d�nyanÝn iktisadi baĢkenti olan Bağdat kurulduktan sonra, iĢletmelerini Ģehrin dÝĢ mahallesi 

Rahdan‟da (OnlarÝn Arap�a‟daki diğer adÝ Rahdaniye‟nin kaynağÝ) kurmuĢlardÝ. 

Radhaniye/Rahdaniye‟nin Hazarlar �zerindeki etkisi nihai idi. HerĢeyden �nce, buranÝn etkisiyle 

HazarÝn siyasi d�zeni Frank �rneğine g�re Ģekillendi. KağanÝn rol� devletin karizmatik temsili ile 

sÝnÝrlandÝ ve b�t�n iktidar ĠranlÝ Varaz ailesinin (T�rk�e, bwl�‟n yazÝlan Bar�, Bar�a‟�n) vekilhar�lÝk 

(beg, ikhĢidh) ofisine nakledildi. Bunlar Rahdaniye‟den Yahudiliğini kabul etmeye celp oldular (aĢ. 

bak). KağanÝnkinden baĢka bir s�lalenin vekilhar�lÝk makamÝ, T�rklere ait �ifte krallÝk olarak yanlÝĢ 

yorumlanmÝĢtÝr. 

Hazar iktisadÝ bir para d�zeni, ge�iĢ �cretleri ve k�le, bal ve balmumunun (Rus ve Sakalibe, 

yani Slavlardan), kunduz, samur ve �teki p�stekiler (�oğunlukla Ġdil BulgarlarÝndan) ve kumaĢlarÝn 

(�oğunlukla C�rcan ve Bizans‟tan) tekrar ihracÝna dayanÝyordu. Kendi topraklarÝnda ve deniz 

yollarÝnda, �zellikle baĢkentlerinde iyi �alÝĢan bir g�mr�k (baĢÝn�) d�zenleri vardÝ. G�mr�k memurlarÝ 

hem g�mr�k vergilerini, hem de ticarete konan ondabir vergisini toplardÝ. 
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7. yy‟da uluslararasÝ Roma altÝn „trimissis‟inin (bir solidin ��te biri) ortalama ağÝrlÝğÝ 1,5‟tan 1,3 

grama indirildi. Bu ağÝrlÝk 3,9 gramlÝk MÝsÝr altÝn miskaline benzediği i�in, miskal, BatÝ Avrupa‟nÝn 

g�m�Ģ siliqua‟sÝ ile aynÝ olan Afrika‟nÝn 2.73 gramlÝk g�m�Ģ dirhemi i�in temel alÝndÝ. Afrika dirhemleri 

Doğu Avrupa‟daki Hazar D�nemi istiflerinde, �zellikle 787-833 yÝllarÝ arasÝ i�in bulunmuĢtur. BunlarÝn 

Radhaniye tarafÝndan getirildiği sanÝlÝyor. Ġlk Orta�ağ paralarÝ olarak bunlar, 1917‟ye kadar y�r�rl�kte 

kalan Doğu Avrupa �l��bilim sistemi i�in temel oldular. Hazarlar madeni para ile k�rk��lerin cenneti 

olan Ġdil b�lgesindeki derilerin birlikte bulunmasÝna dayanan ustaca bir bi�im geliĢtirdiler. Bir sincap 

derisi (t�n) orada 2,73 gramlÝk 2,5 dirhem, yani 6,825 gram g�m�Ģ ediyordu. Hazar para hesabÝnÝn bir 

birimi olan „altÝn‟, 6 t�ne, yani 40,95 grama veya 409,5 gram gelen bir Bağdat ratlinin, yani libresinin 

(1917‟ye kadar Rus libresi olarak y�r�rl�kte kalmÝĢtÝr) onda birine eĢitti. Hazarlar �lkelerinde Arap 

us�l� kendi dirhemlerini basÝyorlardÝ. 

ġimdi Ģehirlerine d�nelim. BunlarÝn ortalama �rneği Ġslami (Ġrani) Orta Asya‟da bulunur. Orta 

Asya‟nÝn Hellen Ģehirleri 4-5. yy‟larda g��ebelerce b�y�k �l��de tahrip edilmiĢti. Yeniden 

kentleĢmenin baĢlamasÝ gerekiyordu. Bunun ilk basamağÝ peykleriyle birlikte Ģarampoll� „rustak‟ ve 

daha sonra yuvarlak Ģehir idi. 

Hazar Devleti‟nin ilk baĢkenti DağÝstan‟daki Sulak nehrinin y�kseltilmiĢ boylarÝ �zerinde 

bulunuyordu. ġehir a�Ýk ve kapalÝ 15 uydu yerleĢim sistemini i�eriyordu. Bunlardan birisi, olduk�a iyi 

istihkamlÝ Verhne�iyurt yerleĢimi (Kiev gibi) hakim bir Ģehir olarak ortaya �ÝkmÝĢtÝ. Hazar‟Ýn yeni 

baĢkentine gelince, 9-10. yy. Arap coğrafya yazÝcÝlÝğÝnÝn pek�ok �ağdaĢ tarifi ve bunlarÝn yazarlarÝnÝn 

baĢkentin Atil (Ġdil) nehri deltasÝna yakÝn bir yerde bulunduğu konlarÝnda hemfikir olmalarÝna rağmen, 

bug�ne kadar arkeologlar Ģehirden bir iz bulamamÝĢlardÝr. YazÝlÝ kaynaklara g�re Ģehrin iki �zelliği 

vardÝ: Hem bir ikiz kent, hem de Ġran misali yuvarlak kent idi. Surlarla �evrili ikizlerin ayrÝ iĢlevleri vardÝ 

(B�y�k Novgorod gibi). Hazarcada SarÝk�in ve Arap�ada el-Beyza (ikisi de beyaz) denilen batÝdaki 

Ģehir dini ve siyasi merkez idi. Doğudaki ticari mahalle devletin ismiyle, Fars�ada Hazaran (Hazarlar) 

veya HazarlarÝn ĠranlÝ ortaklarÝ Kwalislerin ismiyle biliniyordu (Eski Rus�ada Khvalisy, Eski Vikink�ede 

Calthen, Hazarcada Khwalin balÝk‟tan Khamlik). Arap yazar Mukaddesi (985-987 civarÝ), yeni Hazar 

baĢkentinin Hazar ikiz kenti C�rcan‟dan sonra inĢa edildiğini a�Ýk�a ifade eder. 

Filistin, Irak ve Ġstanbul‟daki �ağdaĢ Yahudilik merkezleri HazarlarÝn d�nmesini kayda almayÝ 

baĢaramadÝlar. Bunun iki sebebi vardÝ. �ncelikle bunu din adamlarÝ (rabbiler) değil, uluslararasÝ 

t�ccarlar baĢarmÝĢtÝ. Ġkinci olarak bu, safha safha etkisini g�sterdi. Vekilhar�, Yahudiliği �nce �zel 

(730-731 civarÝ), sonra da resmi olarak (799-809) kucakladÝ. Ancak 830-840 civarÝnda kağanÝ 

Yahudiliğe d�nd�rebildi. Bu hareket kağanÝ Tengri dininin temsilcisi olarak sahip olduğu karizmadan 

mahrum bÝraktÝ. ġimdi vekilhar�, devletteki b�t�n iktidarÝ kullanma konumuna geldi. Sonu�ta, kağanlÝk 

erkinin iktidarÝnÝ ihya etmek isteyen Kabarlar isyan etti. Fakat vekilhar� bu hareketi bastÝrmayÝ 

baĢardÝ. Benim araĢtÝrmalarÝma g�re, kağan Orta Ġdil‟deki Rus t�ccarlarÝna sÝğÝndÝ ve orada Rus 

KağanlÝğÝ‟nÝ baĢlattÝ (839 civarÝ). Bundan sonra, Rus hakimi Svyatoslav 965‟te Ģehirlerini tahrip 

edinceye ve bu ilgin� devlete son verinceye kadarki s�re i�in Hazarlar hakkÝnda bir Ģey bilmiyoruz. 
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Din s�zkonusu olduğunda Hazarlar m�samahalÝ idi. 10. yy‟Ýn ilk yarÝsÝndan Arap yazarlar 

Mesudi ve Ġstahri, baĢkent n�fusunun aĢağÝdaki oranlara g�re, her biri kendi hakimine sahip d�rt 

değiĢik dini topluluktan oluĢtuğunu yazarlar: Yedide ikisi Yahudi, yedide ikisi HÝristiyan, yedide ikisi 

M�sl�man ve yedide biri pagan. 787‟deki Ġznik 7. Ek�menik Kons�l�, Hazar Devleti‟nde yeri Ortodoks 

piskoposluğu i�ine alacak bir baĢpiskoposluk olarak Got mitropolitliğinin kurulmasÝnÝ �nermiĢtir. 

Hazar h�k�metinin 12 bin kiĢilik bir kalÝcÝ ordusu vardÝ. Askere alÝnanlar Ġslam k�kenli Doğu 

ĠranlÝlar (Arsiye) idi. BunlarÝn komutanÝ vezir seviyesinde idi. 

G�n�m�ze hi�bir Hazar metni ulaĢmamÝĢtÝr. Sadece 930 civarÝnda (h�l� Hazar y�netiminde 

iken) Kiev‟de yazÝlan bir belge korunmuĢtur. Bu, Ģimdi Ġlgiltere‟de Cambridge‟te tutulan Kahire Geniza 

belgeleri arasÝnda bulunmuĢtur. Ġbranice yazÝlan bu belgede G�kt�rk alfabesinde Hun-Bulgar dilinde 

bir m�h�r bulunmaktadÝr. 

KÝp�aklar 

KÝp�ak isminin en erken bahsi Uygur KağanÝ Ġl-itmiĢ‟in (747-759) oyma (runik) yazÝtlarÝnda 

bulunurken, KÝp�ak kabile birliğinin oluĢumu 12. yy. baĢlarÝna kadar s�ren uzun bir s�re�tir. 

KÝp�aklarÝn k�keni ve milliyeti konularÝnda son zamanlarda pek�ok bilgin �alÝĢtÝ ama bir�ok soru halen 

cevapsÝz beklemektedir. Bunlardan birisi a�ÝktÝr: KÝp�aklar, baĢta �in‟de olmak �zere, iktidarlara yeni 

ve g��l� hanedanlarÝn geliĢi ile tetiklenen kavimler g��� gibi, �ok sayÝda zincirleme tepkinin etkisiyle 

batÝya g��e baĢlamÝĢlardÝr. 11-13 yy‟Ýn KÝp�ak birliği “T�rk, Moğol ve muhtemelen Ġrani unsurlar 

i�eren �ok tabakalÝ bir budun-dil (ethno-linguistic) yapÝ g�stermekteydi” (P. B. Golden). 

Birliğin topraklarÝ u�suz bucaksÝzdÝ: BatÝda Tuna‟dan doğuda �in sÝnÝrlarÝna ve g�neyde 

M�sl�man orta Asya‟ya uzanmaktaydÝ. KÝp�aklarÝn iki bağÝmsÝz kanadÝ vardÝ. BunlarÝn arasÝndaki 

sÝnÝr Ġdil boyunca uzanÝyordu. Doğu kanadÝ ilk olarak Kimek adÝyla ortaya �ÝkmÝĢtÝr; Moğol istilasÝndan 

(1222) sonra ise KanglÝ diye yeniden adlandÝrÝlmÝĢtÝr. Ġslami kaynaklar batÝ kanadÝna „DeĢt-i KÝp�ak‟ 

(KÝp�aklarÝn BozkÝrÝ) derlerdi. Rus kaynaklarÝ onlara PolovcÝ, Bizans yazarlarÝ Kuman ve Macarlar ise 

Kun derlerdi. 

KÝp�aklar Rusya‟da ilk kez 1055‟te, �nderleri BoluĢ (T�rk�e „yardÝm edici‟), Kiev Knezi Vsevolod 

Jaroslavi� ile bir anlaĢma yaptÝğÝ zaman g�r�nd�ler. Bir diğer KÝp�ak �nder Sokal (Sakal) Kiev‟in aynÝ 

knezine karĢÝ ilk seferi y�netti ve onu yendikten sonra bozkÝra geri d�nd� (1061). 

Ancak kÝsa bir s�re i�inde bozkÝrda b�y�k bir değiĢiklik oldu. �n-Moğol Kaylar eski Pe�enek 

b�lgesine girdiler, KÝp�aklarÝn merkezlerini aldÝlar ve bozkÝra kendileri h�kmetmeye baĢladÝlar. Bunlar 

Rus ��l�s� (Ġzyaslav, Svyatoslav ve Vsevolod Yaroslavi�ler) ile hemen �atÝĢmaya girdiler. �Ýkan 

�atÝĢma Rus ordusunun Alta nehri kÝyÝsÝnda mahvolmasÝ ve Kiev‟de bir devrim ile sonu�landÝ (1068). 

1107‟de Rus hanedanÝnÝn iki kolu Monomakhlar ve Olgovi�ler, KÝp�ak y�netici oymağÝ Ayepalardan (-

Q-ay-opa: oba) kÝz aldÝlar. 
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Orta Asya‟daki olaylar KÝp�ak bozkÝrÝnÝ etkilemeye devam etti. 1090‟larda �n-Moğol �lberli 

oymağÝ Man�urya‟nÝn Jehol eyaletinden ayrÝldÝ. KÝsa bir s�re i�inde bu oymak Aral g�l�n�n 

kuzeyindeki bozkÝr yerleĢimlerini ele ge�irdi; 1100‟de Donets havzasÝnda belirdiler. 1116-1117 

civarÝnda istikrar sağlandÝ. �lberli ve Kay oymaklarÝ ikili y�netim temelinde iktidarÝ aralarÝnda 

paylaĢtÝlar. Burada �lberli oymağÝnÝn baĢkanÝ �st y�netici olurken, KaylarÝn �nderi onun naibi 

oluyordu. 

Rus vakayinameleri iki ana KÝp�ak topluluğuna iĢaret eder: VahĢiler (dikye) ve diğerleri. Bunlar 

i�in ben irticalen „vahĢi olmayan KÝp�aklar‟ terimini uydurdum. Bunlar Rurik‟in RuslarÝ ile nispeten iyi 

iliĢkiler i�inde idi. Yani Kiev tahtÝndaki bir knez değiĢikliğinden veya KÝp�aklarla d�ĢmanlÝğa son 

verilmesinden sonra, bunlar Rus (yani Kiev) ve Pereyaslav topraklarÝnÝn knezleri, ilke olarak 

Monomakh ve Olgovi� kollarÝnÝn temsilcileri ile bir konferans d�zenlerlerdi. KÝp�aklar iki kanada 

ayrÝlÝyordu: G�ney ve sol (doğu). KÝp�aklar doğu eğilimli olduğu i�in ikincisi daha itibarlÝ idi. G�ney 

kolu daha �st dereceli oymak topluluğu olan Ġtoğlu ve Urusoba‟yÝ (Urusovi�i) da i�ine alÝyordu. 

Birincisi Bug nehrinin g�neyinde gezinirdi. KÝĢlaklarÝ bu nehrin orta, yaylalarÝ ise aĢağÝ boylarÝ idi. 

Urus Oba kÝĢlarÝnÝ �z� �ayÝrlarÝnda, yazlarÝnÝ ise Molo�na nehri boylarÝnda ge�irirdi. 

Sol kanat boylarÝ i�inde daha y�ksek derecede olanÝ Burcoğlu (Burcevi�i) idi. Bunlar aynÝ 

zamanda „vahĢi olmayan KÝp�aklar‟ arasÝnda en �st derecede idiler. YazlarÝ Orel nehri kÝyÝsÝndaki 

Kara Orman‟da yaĢarlardÝ; kÝĢlaklarÝ ise YukarÝ Donets‟te bulunuyordu. D�Ģ�k derecedeki topluluk 

UlaĢoğlu (UlaĢevi�i) karargahÝnÝ Samara nehri boyundaki Kara Orman‟da kurmuĢtu. 

Kiev vakayinameleri g�ney kanat KÝp�aklarÝna „Rus KÝp�aklarÝ‟ (1169), „Korsun KÝp�aklarÝ‟ 

(1109; anlaĢmanÝn imzalandÝğÝ Ģehre izafeten) veya „Lukomorskie KÝp�aklarÝ‟ (1193; Karadeniz 

d�zl�klerinin sakinleri manasÝnda) derler. Sol kola, topraklarÝ Pereyaslav Rus Knezliği ile sÝnÝrda 

olduğu i�in Pereyaslav KÝp�aklarÝ denir (1169). 

„VahĢi KÝp�ak‟ ismi Kiev vakayinamelerinde ilk kez 1146‟da belirir ve ondan sonra 11 defa 

ge�er: 1149, 1159, 1172, 1195 ve 1196. „VahĢi KÝp�aklar‟ her kanatta ikiĢerden d�rt boy 

topluluğundan oluĢuyordu. G��erlik yurtlarÝnÝ ancak dolaylÝ iĢaretlerden anlayabiliyoruz. Terter Oba ve 

Jete Oba (Jetebi�i) Donets nehri, KÝrÝm ve Kafkasya ile ilgiliydi. Toks Oba (Toksebi�i) ve Ko (t) l Oba 

(Kolobi�i) muhtemelen AĢağÝ Ġdil d�zl�klerinde yerleĢmiĢti. HalÝ�lÝ M.S. tislav UdalÝy‟Ýn kayÝnbabasÝ 

Kotyan‟Ýn (K�ten) ait olduğu Terter Oba ile Toks Oba arasÝnda rekabet olduğuna dair deliller vardÝr. 

Rekabeti Arap tarih�i N�veyri (�l�m� 1333) anlatÝr. Kiev Knezi 2. Svyatopolk‟un kayÝnbabasÝ Tugota 

(r) kan, 1095 yÝlÝnda onun tarafÝndan Kiev yakÝnÝndaki Berestovo‟da bulunan knezlik ikametgahÝnda 

g�m�lm�Ģt�r. 16. yy‟da SvÝralÝ (Bila Tserkva y�resi) knez ailesi Polovci-Rojnovskiler kendilerinin 

Tugota (r) kan soyundan olduklarÝnÝ s�yl�yorlardÝ. Buna, Rurik‟in Kiev Devleti‟nin ��k�Ģ�nden sonra 

kalan tek asil s�lalenin bunlar olduğu eklenebilir. 

„VahĢi olmayan KÝp�aklar‟la Rus s�laleleri arasÝndaki iliĢkiler dostane idi. Ruriklerin sol kanat 

s�laleleri de KÝp�ak askeri yardÝmÝndan faydalanÝyordu. Bu, Kiev Knez‟liğinin orada yerleĢen 
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Karakalpaklardan kurduğu kalÝcÝ ordusunu dengeliyordu. Bu y�zden ilk KÝp�ak saldÝrÝsÝna uğrayan da 

Kiev Knezliği idi. KÝp�aklar, Karakalpaklarla, evlilik iliĢkilerine girmeye baĢladÝklarÝ 12. yy. ortalarÝna 

kadar onlara karĢÝ da acÝmasÝz idiler. KÝp�aklar ve Rus knezleri arasÝnda s�rekli �zel savaĢlar ve 

karĢÝlaĢmalar olabilirdi ama bunlar birbirlerini bir diğerine bağlÝ g�r�yordu. KÝp�aklar hi�bir zaman, 

�rneğin Pereyaslav toprağÝ gibi, Rus knezliklerinin sÝnÝr arazilerinin bir kÝsmÝnÝ bile iĢgal etmeyi 

d�Ģ�nmediler. Rus b�lgelerinin i�lerine daldÝlar ise de bunu Ruriklerden birine karĢÝ diğerinin m�ttefiki 

olduklarÝ i�in yapmÝĢlardÝr. 1222‟de gelen Moğollar onlarÝ (tÝpkÝ Alan ve KÝp�aklar i�in �abaladÝklarÝ 

gibi) ayÝrmaya �alÝĢtÝklarÝnda baĢarÝlÝ olamadÝlar. Bağlar, savaĢÝ paralÝ askerlere ve �l�me tercih 

edecek kadar g��l� idi. 12. yy‟da KÝp�aklarla Ruslar arasÝnda evlilikler olduk�a yaygÝn idi. Bir�ok Rus 

knezi KÝp�ak annelerin �ocuğu ve KÝp�ak �nder de Rus annelerin �ocuğu idi. KÝp�ak folkloru Ruslarca 

da paylaĢÝldÝ ve sonu�ta belli g�zel KÝp�ak halk hikayeleri 12-13. yy. Kiev ve Gali�ya 

vakayinamelerinde yaĢadÝ. KÝp�ak �nder Otrok, onun g�revlisi Or ve bozkÝr otu yevĢan hakkÝndaki 

ilgin� hikayeden bahsetmek yeterlidir. En b�y�k Rus edebi �alÝĢmasÝ Igor DestanÝ‟nÝn konusu da 

KÝp�aklardÝr. 

KÝp�ak birliği olduk�a gevĢek idi ve hi� merkezileĢemedi. �� ana siyasi ve iktisadi merkezleri, 

bug�nk� Harkov‟un yakÝnÝndaki Sivers‟kÝy Donets havzasÝnda idi. BaĢkentleri ġarukan (aynÝ zamanda 

�eĢuev denir) ve ikinci sÝnÝf merkezleri doğudaki Balin ve batÝdaki Sugrov orada idi. 11-12. yy‟larda 

Orta Avrupa ve Balkan �lkelerini Kiev �zerinden KÝp�aklara bağlayan ZaloznÝy yolunun terminal 

noktasÝ da burasÝ idi. 12. yy‟Ýn 50 ve 60‟lÝ yÝllarÝnda KÝp�aklar Tuna b�lgesi ve daha sonra Bizans 

hakimiyetindeki Bulgaristan ile daha fazla ilgilenmeye baĢladÝklarÝnda, Ruriklerin mali dayanaklarÝ 

tehdit altÝna girmiĢti. Bu durum, �oğunlukla �� ana Rus ticaret yolu ZaloznÝy, SolyanÝy ve Rum‟u 

(1168, 1170) koruma amacÝyla 1160, 1167, 1168, 1170, 1180, 1184 ve 1185‟te bir dizi KÝp�ak karĢÝtÝ 

sefere sebep oldu. AyrÝca, KÝp�ak iktisadÝnda KÝrÝm, �zellikle Suroj (Sudak, Sugdaia), Azov (Azak) ve 

Saksin (Ġdil‟in ağzÝnda) gibi yarÝmadanÝn �ok �nemli noktalarÝ �nemli rol oynamÝĢtÝr. 

KÝp�ak dili ticarette ge�er dil haline geldi. Ermeni t�ccarlar ve KÝp�aklar arasÝndaki bağlantÝnÝn 

bir kalÝntÝsÝ, 16-17 yy‟da Ermeni alfabesiyle yazdÝklarÝ KÝp�ak dilini kilise ve belediye iĢlerinde bile 

kullanmaya devam eden Ukrayna Ermenilerinin T�rkleĢmesi olmuĢtur. Kamyanets-Podil‟skÝy‟dan 

�ağdaĢ mahkeme belgeleri bunun g�sterir. 12. yy. ortalarÝnda bir yerde bir kÝsÝm KÝp�ak, Yahudi 

t�ccarlardan Museviliğin Karay bi�imini kabul etti. Bunlar son zamanlara kadar Ġbrani harflerle yazÝlan 

KÝp�ak dilini kullanan KaraylardÝr (Karaim). 13. yy‟Ýn 40 ve 50‟lerinde bunlarÝn bir kÝsmÝ Gali�ya krallarÝ 

DanÝlo ve Lev tarafÝndan HalÝ� ve Kukuziv‟de (L‟viv) yerleĢtirildiler, bir diğer topluluk Litvanya prensi 

Vitovt‟a katÝldÝ ve 14. yy. sonu ile 15. yy. baĢlarÝ civarÝnda Luck ve Troki‟deki ikametlerde 

yerleĢtirildiler. 

T�rk-Moğol kurt inancÝyla tek-TanrÝlÝ G�k-TanrÝ dini, y�netici g��ebe KÝp�ak tabakasÝnÝn dini idi. 

Maniciliğin (KÝp�ak �nder Bonyak‟Ýn isminde g�r�l�r: Mani-ax, „mani‟nin izeyicisi), HÝristiyanlÝğÝn 

Nesturi kolunun ve de daha sonra aralarÝnda baskÝn hale gelen Ġslam‟Ýn Orta Asya bi�iminin takip�ileri 

vardÝ. 
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KÝp�aklarda g�m� geleneklerinde g�r�ld�ğ� �zere bir doğu eğilimi vardÝ. �l�n�n, haoma adlÝ 

i�ki i�in bir kap tutan (bir Ġran-Saka geleneği) taĢ heykelleri Ukrayna‟da olduk�a fazla miktarda 

bulunmuĢtur ve en tipik mezar taĢÝdÝr. Yerel halk bunlarÝ �oğunlukla „kamyani babÝ‟ (taĢ bebek) diye 

adlandÝrÝr. 

KÝp�aklar da bozkÝra �zg� dini m�samahayÝ sergilemiĢlerdir. Bu y�zden, �rneğin Fransiskan 

misyonerler daha Moğollar zamanÝnda (13. yy‟Ýn ikinci yarÝsÝ, 14 yy. baĢlangÝcÝ) KÝrÝm-Azak denizi 

sÝnÝrÝnda etkin idiler. BunlarÝn eseri iki b�l�mden oluĢan „Codex Cumanicus‟tur: Ġtalyan t�ccarlarÝn 

kullanÝmÝ i�in derlenmiĢ bir KÝp�ak T�rk�esi-Latince-Fars�a konuĢma s�zl�ğ� ve KÝp�aklarÝn kullanÝmÝ 

i�in Alman misyonerlerce yazÝlmÝĢ HÝristiyan ayin malzemeleri. Maalesef, Moğol �ncesi d�nemden 

KÝp�ak metinler bilinmemektedir. 

1222-1240 arasÝnda Moğollar Doğu Avrupa‟yÝ iĢgal etti ve Rus ve KÝp�ak devletlerinin ikisine de 

son verdiler. 

13. yy‟Ýn 40‟lÝ yÝllarÝndaKÝp�aklarÝn bir kÝsmÝ Moğollardan ka�arak, Terter ObalÝ Kotyan (K�ten) 

�nderliğinde Macaristan‟a gelip yerleĢti. BaĢlangÝ�taki zorluklardan sonra bunlara �zerklik verildi ve 

sonradan Macarlar arasÝnda eridiler. 12. yy‟Ýn 50‟li yÝllarÝnda KÝp�aklar Bulgaristan‟a tekrar 

yerleĢmeye baĢlamÝĢlardÝ. Burada, �� KÝp�ak hanedanÝ olan Asenler (1185-1280), Terter ObalÝlar 

(1280-1323) ve ġiĢmanlar (1323-1396) ikinci Bulgar KrallÝğÝ‟nÝn kurulmasÝyla sonu�lanan Bizans‟a 

karĢÝ Ulah-Bulgar ayaklanmasÝnÝ y�nettiler. 

KÝp�ak Devleti‟nin b�t�nleyici bir par�asÝ olarak eski Bosporus ve sonraki Kuban B�y�k Bulgar 

KrallÝğÝ‟nÝn topraklarÝ, profesyonel manada k�le ihra� etmek i�in esas alanlardÝ. SatÝn alÝnmÝĢ k�le i�in 

M�sl�man terimi „Meml�k‟ idi. MÝsÝr ve Suriye‟nin y�neticileri Eyyubiler, 12. yy‟da KÝp�ak b�lgesinden 

k�le ithal etmeye baĢladÝlar. 1250‟ye gelindiğinde MÝsÝr ve Suriye‟nin Meml�kleri iktidarÝ kendi ellerine 

aldÝlar ve 1517‟deki OsmanlÝ fethine kadar burayÝ bağÝmsÝz olarak y�nettiler. 
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