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Rus kaynak ve arsiv belgelerinde Kazak Hanligi’nin kurulusundan1 XVIII. yüzyilin
ilk çeyregine kadar süreyi kapsayan “Kazak halkinin tarihi” ile ilgili yeterli bilgi yoktur.
Bu bilgi ve yazili belgelerin eksikligi yüzünden, Kazak Hanligi’nin siyasal gelismesi de
yeterince aydinliga kavusamamistir. Nitekim biraz asagida görüslerine müracaat
edecegimiz Kazak halkinin içinde uzun bir süre yasayan ve Kazak tarihi konusunda
degerli çalismalar yapan ve bu yüzden “Kazak tarihinin Heredotu” olarak adlandirilan,
Rus asilli bilim adami A.I. Levsin (1797-1879) de, bu dönemdeki belge ve kaynaklarin
eksik ve yetersizliginden söz etmektedir.
Bu makalede anilan dönem, kronolojik oldugu kadar önemlilik bakimindan da
birbirini izleyen iki asamali bir yaklasimla ele alinacaktir. Bunlardan ilki, Kazak halkinin
ortaya çikisi ile ilgilidir. Buna iliskin açiklamalara müteakip ikinci asamada Tavke Han
dönemine kadar Kazak Hanliginin kurulusu ve gelismesi incelenecektir.
Yukarida ismini zikrettigimiz Levsin, Kazak halkinin ortaya çikis tarihinin saglikli
bir sekilde arastirilamayacagini, çünkü söz konusu halkin vakanüvislerinin ve tarihi
kitabelerinin olmadigini belirtir. Kazaklarin bugüne dek muhafaza edilmis efsaneleri
bulundugunu, ancak bu efsanelerin çok degisik ve büyük bir kisminin da anlamsiz
oldugunu vurguladiktan sonra, bunlardan bir bütün olarak tarih derlemenin mümkün
olamayacagini ifade etmektedir (Levsin, 1832, T.2:24). P.I. Riçkov (1712-1777) da, bu
konuda, Kazaklarin kökeni ile ilgili güvenilir bilgilerin elde edilemediginden
bahsetmektedir( Riçkov, 1896:70).
Simdi de yukarida sözü geçen efsaneleri bugüne kadar geldikleri sekliyle, hiç
degistirilmeden tafsilatli olarak verelim :
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Efsaneler2 :

Birinci Efsane:
Bu efsanenin tamami Yüzbasi Riçkov 3 ’un verdigi
bilgilerden alinmistir. 1771 yilinda Rusya’dan firar eden
Kalmiklari takip etmek için Kazak bozkir’ina gönderilen
Yüzbasi Riçkov, uzun süre Kazak bozkirinda yasamis, bizzat
halktan derledigi bu önemli bilgileri kaleme alarak
günümüze kadar gelmesini saglamistir.
“Kirgizlarin bazilari kendilerinin Kirim kökenli olduklarini
ve Kirimdan kalkip bugünkü topraklarina göç etmelerinin
sebebini Kirim Hani Kundugur’un ölümünden sonra ogullari
arasinda çikan anlasmazliklara dayandirmislardir. Kirgizlarin anlattiklarina göre Kundugur Han’in iki karisi ve her
iki karisindan da çocuklari varmis. Ilk karisindan olan
ogullari mirasi paylasma sirasinda ikinci karisindan olan
yedi oglunu gücendirmisler; bunun sonucu olarak yedi ogul
baba ocagindan ayrilarak bozkirlara göç edip kendileri gibi
buraya göç etmek zorunda kalan sürgüne gönderilen 33
kisilik bir grupla birlesmisler. Kirk kisiden olusan bu eskiya
grubu uzun bir müddet komsu topraklarda oturan insanlar
üzerine yapmis olduklari hirsizlikla geçinmisler; sonunda
kadin kaçirarak çogalmislar. Sorak Türkçe’de kirk anlamina
geldigi için bu Kazaklara kirk Kazak denmis, baska bir
deyisle kirk Kazak ya da kirk atli adi verilmis. Kendilerinden
sonra gelenler atalarina verilen bu adi muhafaza etmisler.
Ikinci Efsane:
“Diger
Kirgiz-Kazaklari
kendilerinin
Türkistan
sakinlerinden olduklarini anlatirlar.Türkistan sakinleri
arasinda Cingiz Han’in ogullari (nesli) döneminde
2

Bu efsaneler, Levsin’in ifadelerine göre, bugüne kadar geldikleri sekliyle toplanip, degistirilmeden
tafsilatli olarak asagida verilmistir. Bkz. Levsin, 1832, T. 2, s. 24-31.
3
Nikolay Petroviç Riçkov (1746-1784). 1768-1774 yillarinda Kazakistan’a gönderilen ilmi
arastirma ekibine katilmis olan bir Rus subayidir. 1771 yilinda Pallas’in emriyle Rusya’nin Volga
bölgesinden kaçan Kalmuklari takip etmek için Rus ordusuna dahil oldu. Ordunun içinde Ulu-tav
daglarina kadar gitti. Geçtigi yollarda çok önemli cografi. Tarihi ve etnografik materyaller buldu ve
bunlari “Yüzbasi Riçkov’un Kirgiz-Kazak Bozkirlarindaki Günlügü” adli kitabinda yayinladi
(S.Peterburg, 1772). Bkz. A.I. Levsin, (pod obsey redaktsiyey akademika M.K.Kozibayeva), 1996,
s.435, Opisaniye Kirgiz-Kaysakskih ili Kirgiz-Kazaçih Ord i Stepey, Almati.
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aralarinda anlasmazlik çiktigindan dolayi birkaç bin kisilik
bir grup baba yurdunu terk ederek batiya (Don ve Kubana)
dogru yola çikmislar, yol boyunca bugünkü Isim Irmagindan
geçerken kendilerine ait bir at sürüsü geride kalmis, bu at
sürüsünü getirmek için arkadaslarindan 33’ünü geri
göndermisler. Bu adamlar at sürüsünü bulmuslar, ancak
arkadaslarina bir türlü ulasamamislar. Iste bu sebepten
dolayi Isim Irmagi kiyilarinda kalarak hirsizlikla geçimlerini
saglamaya baslamislar ve “Kazak” adini almislar. Bu arada
kadin kaçirarak degisik boylardan firar edenleri de kendi
aralarina alarak kisa sürede çogalmislar ve ilk atalarinin
sayisina göre 33 boy’a ayrilmak zorunda kalmislardir.
Türkistan Hani Canibek çok güçlü oldugu için, kendilerini
himayesi altina alma isteginde bulunmuslar, Han Isim ve
onun akrabalarindan birini kendilerine hükümdar olarak
kabul etmisler, böylece Kirgiz Kazaklarinin diger Hanlari
kendi adlarini Isim Han’in torunlarindan ve Isim
Irmagindan almislardir.”
Üçüncü Efsane:
“Pallas4 , bazi Kirgiz-Kazaklarinin anlattiklarina dayanarak,
Kazaklarin önceden Efrat yakinlarinda yasadiklarini o
siralarda kendilerinin hükümdarlarinin bulundugunu, son
hükümdarlarinin Yezid Han oldugunu, bu Han’in Türk
tahtini ele geçirme niyetinde oldugunu, bu nedenle daha
sonralari kendi hakimiyetinde bulunanlarin tamaminin
Türkler tarafindan eski yurtlarindan kovuldugunu anlatir..
Yezid Han’in ölümünden sonra onun halki Nogaylarla
yasamaya baslamis, daha sonra onlar tarafindan da
kovularak Kirgiz Han’inin idaresine girmis (bugünkü yabani
ya da sert Kirgizlar). Han, yeni uyruguna geçmis olan bu
insanlari kendi ordusunda ileri güçler olarak kullanmis
buradan da Kirgiz-Kazak adlarini almislar, baska bir
deyisle Kirgiz Han’inin atlilari ya da askerleri anlamina
gelen Kirgiz-Kazak adini almislar. Kirgiz-Kazaklari eninde

4

Petersburg Ilimler Akademisinin ilmi üyesi olan Alman asilli bilim adami Peter Simon Pallas
(1741-1811), büyük bir cografyaci,biyolog ve etnograf’tir. 1768-1774 yillarinda Kazakistan’a
gönderilen ilmi arastirma ekibinin basinda bulundu. Yapmis oldugu ilmi arastirmalar sonucunda üç
ciltlik “Rus Devletinin Çesitli bölgelerinde Seyahatler” adli eserinde yayinladi (S.Peterburg, 17731788). Bkz. Levsin, (pod obsey redaktsiyey akademika M.K.Kozibayeva) 1996, s.435.
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sonunda Han’a ihanet ederek bugünkü kendi topraklarina
göç etmislerdir”.
Levsin, bu efsanenin bir Rus sinir sakini tarafindan
degistirilmis ya da bazi seyler ilave edilmis olabilecegini
belirttikten sonra, söz konusu efsaneyi Kazak Ordalari içinde
dolasirken duymadiklarini ve bu efsanenin gerçek
olabilecegine de inanmadiklarini ifade etmektedir.
Dördüncü Efsane:
“Kirgiz-Kazaklarinin çogu bir zamanlar Alatlar ya da
Sibirya Tatarlari ile ayni halktan olustuklarini
sanmaktadirlar; Iç anlasmazliklarindan dolayi Sibirya
Tatarlarindan ayrilmislar; önceleri birkaç Sultan tarafindan
idare ediliyorlarmis; Sultanlardan Alaç adinda birisi öteki
Sultanlarin hakimiyetini de ele alarak halkin basina geçmis,
Buhara’ya üç yüz askerle saldirmaya karar vermis; ancak
yenilgiye ugrayarak savastan sonra sag kalan askerleriyle
birlikte tutsak düsmüs ve Türkistan’a gönderilmis. Bu
olaydan birkaç yil sonra ölmüs. Ancak ölümünden sonra da
tutsak edilen askerler önceden oldugu gibi üç müfreze
birligini (yüzer kisilik) muhafaza etmisler, birinci müfrezeye
Büyük müfreze (Ulu Yüz), digerine Orta müfreze (Orta Yüz)
ve üçüncüsüne de Küçük müfreze (Kiçi Yüz) adi verilmistir.
Son zamanlarda tutsaklarin sayisi arttikça Orta müfrezeden
Dair Hoca adinda biri insanlarin büyük bir kismini ikna
ederek yabanci hakimiyetini baslarindan atmak istemis ve
kendileriyle birlikte Or Irmagi kiyilarina giderek esaretten
kurtulan arkadaslari kendisini han olarak tanimislardir.
Dair Hoca’nin ölümünden sonra yerine oglu Kara Hoca
geçmis, hakimiyeti altindaki topraklari Argin, Nayman,
Kipçak, Uvak ve Girey adindaki 5 oglu arasinda bölmüs. Bu
ogullarin içinden Argin, kardeslerini öldürerek tüm halkin
hükümdari olmus ve halka da Arginliler adi verilmis. Orta
müfrezeyi ya da ordayi kendilerine örnek alan Büyük ve
Küçük ordalar da, Türkistan esaretinden kurtularak
soydaslarinin yanina göç etmisler ve Mogol halklarini
sikistirarak o topraklari ele geçirmislerdir”.
Bu dört efsanenin dördü de 1820 yilinda Sibirya
Gazetesinin birinci sayisinda yayinlanmistir.
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Besinci Efsane:
“Kirgizlarin bazilari kendi atalarinin çok eski
zamanlardan beri Türk kavimlerinden biri oldugunu, Orus
Han (ya da bazilarina göre Akniyaz) kendi hakimiyeti
altindaki topraklari 3 oglu arasinda paylastirarak halkini 3
ordaya ayirmis. Orus ya da Akniyaz Kirgiz Kazaklarina göre
önceleri Nogaylarin Nogay Han’inin bas komutaniymis.
Ulanti adindaki Nogay Hani Timurlenk’in ölümünden sonra
Ural, Ilek ve Or çevresinde yasiyormus; ancak daha
sonralari Ulant Han’a hizmet etmekten vazgeçmis, Türklerle
Mogollarin bazi kabilelerini ele geçirerek kendilerinin
basina geçmis ve daha sonra bugünkü Kirgiz-Kazak
topraklarinin tümünü eline geçirmis.”
Altinci Efsane:
“Bu efsaneye göre Kirgizlarin Volga irmagi kiyilarinda
göçebe olarak yasayan Nogaylardan geldikleri ve
anlatilanlara göre üç kardes olduklari, daha sonra Kirgiz
bozkirlarina Rus askerlerinin Astrahan’i ele geçirmesinden
sonra kaçtiklarini söylemektedir. Bu üç kardesten üç orda
meydana gelmistir.”
Yedinci Efsane:
“Küçük Ordanin Çumyake boyu önceleri KirgizKazaklara bagli olmadiklarini, Türk kavimlerinden
geldiklerini, kendi adlarini da Çumyake Han’dan aldiklarini,
Çumyake Han’in Çingiz Han ile aralarinin açildigini ve
ondan uzaklasarak kendisine bagli olanlarla Orta Kirgiz
Ordasinin oturdugu topraklara gelip yerlestigini ifade
etmislerdir. Torunlarindan Ay-sirim ise Sari-su irmagi
yöresini isgal etmis, tek varisi olan kizini Alimovun ogluna
vermis, böylelikle Kirgiz-Kazaklari ile birlesmis.”

Levsin, Kazak tarihiyle ilgili Avrupali bilim adamlarinin çalismalarinda da bilgi
bulunmadigini, dolayisiyla Kazaklarin Avrupa’da bilinmedigini açiklamistir. Dogu
tarihçilerinin eserlerinde sözü geçen halkin tarihi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmadigini,
fakat her seye ragmen bunlar hakkinda kesin bir karar vermek istemedigini ifade ediyor.
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Ancak bu halkin eski tarihinin ve kahramanliklarinin Pers ve Maveraünnehir tarihçileri
tarafindan unutulmamis olabilecegini de hatirlatiyor (Levsin, 1832, T. 2:31).
“Kazak Tarih yaziciliginin geç bir dönemde baslamasi nedeniyle, onlarin ortaya
çikisi ile ilgili bilgileri, çagdaslari ve devamli sekilde mücadele ettikleri Özbek
tarihçilerinin eserlerinden ve çatismalari dolayisiyla da münasebet içinde olduklari
kavimlerin tarihçilerine yansiyan bilgilerden ögrenmekteyiz” (Alpargu, 1996:5).
Bütün bu olumsuzluklara ragmen Kazaklarin ortaya çikisiyla ilgili birçok çalismalar
da yapilmistir. Simdi bu çalismalari degerlendirmeye çalisalim:
Levsin’in bu konu ile ilgili, Babür’ün Hatiratindan naklen almis oldugu ifadelerini
aktariyoruz:
“Kirgiz-Kaysak 5 lar’in terkibine çok sayida kabile6 girmis ve dogal olarak her
kabile torunlari digerlerinden farkli olarak kendi kökenleri ile ilgili degisik efsanelere
sahiptir.”? Bu halk çok eskiden beri Asya’da bilinen ve çok sayidaki Türk kavimlerinden
birini teskil eden bir topluluktur. Ayni zamanda eski dönemlere ait olma bakimindan
Nayman ve Kirgiz kavimleri kadar eskidir. Cengiz Han’in hakimiyetine girmis olmasina
karsin onun ölümünden sonra oglu Jo-çi’nin hakimiyetine geçmis ve Altin Ordaya
mensup olmasina ragmen kendi Hanlari her zaman var olmus, bunun yani sira kendi
hükümdarlarinin buyrugu ile zaman zaman Çagatay Ordasina kimi zaman Almalik
Ordasi’na, kimi zaman Taskent Ordasi’na bagli kalmis olan bu halka daha sonra
“Mogul Ulusu” adi verilmistir.
Ju-çi ve Çagatay’in güçlü hakimiyetlerinin zayiflamasi ve
dagilmasindan sonra boylarin çogunda (özellikle göçebe boylarda) iç
çekismeler baslamistir. Bütün bunlarin sebebi de Çingiz Han’in ogullari ve
torunlari arasindaki ihtilaflardir. Bu durumdan istifade ile aralarinda en fazla
5

Rus bilim adamlari bütün yazilarinda Kazaklardan “Kirgiz-Kaysak” ya da “Kirgiz” olarak
bahsetmektedirler. Levsin de bunu devam ettirmistir
6
Kazak tarihçisi Emirbekov kabile mi, asiret mi, boy mu? meselesinin Rus ve Kazak Literatüründe
açikliga kavusturulmus oldugunu, Kazak’larin büyük asiretlerinin bazen “kabile” bazen “boy”
bunlarin alt kollarinin ise “Boy alti”, “bölüm-kisim” diye adlandirildigni belirtmektedir. Kazak
literatüründe ise bunlarin tamaminin “asiret” olarak geçtigini ifade etmektedir. Buna göre
Kazaklar’in büyük asiretlerinin “kabile”, kabilenin alt kollarinin ise “asiret gruplari”, asiret
gruplarini teskil edenler ise “asiret” diye adlandirildigindan bahsetmektedir. Bkz. S., Emirbekov,
1994, s. 16, “Kazak Juzderinin Payda Bolui Turali”, Kazak Tarihi, No 3, Almati; Bir baska
kaynakta da Kazaklarin üç Ordasinin da ayri ayri kabilelere bölündügü açiklanmaktadir. Buna göre
Büyük Orda 4, Orta Orda 4 ve Küçük Orda ise 3 kabileden olusuyordu. Her kabile ise soylara
ayrilmaktaydi. Büyük Orda 18, Orta Orda 37 ve Küçük Orda da ise 35 soy vardi. Soylar da kendine
göre bölüm ve alt bölümlere ayrilmisti. Bkz. R. V., Suleymanov- V. A. Moisyeyev, 1988, s.11, Iz
Istorii Kazahstana XVIII. Veka, Alma-Ata.
?
Levsin, 1832, T.2, s.30.
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güçlenen Maveraünnehir ve Harezmi ele geçiren Özbekler olmustur. Ancak
Özbekler, bassiz kalan halklarin hepsini egemenligi altina alamamistir.
Bunlardan bazilari Kirim Tatarlariyla birlesmis; bir kismi Kazan Tatarlariyla,
geri kalan dördüncü grup ise Kazak’larla birlesmislerdir.
Bu hadiseler Altin Orda’nin dagilmasiyla meydana gelmis ve bu çekismelerin
sonucu olarak çogu Kazak halki içine girmistir. Böylece 16. yüzyilin basinda
Kipçak Bozkirlarinda iki güçlü hakimiyet ortaya çikmis; Birincisi Dadam Han
hakimiyeti altinda bulunan Mogul Ulusu; ikincisi Kazak Hani Aslanin
hakimiyeti altinda bulunanlardir. Bu iki gruptan en güçlüsü Aslan Han’dir.
Çünkü savasa hazir, 400.000 kisilik kuvvete sahiptir. Hindistan’da ünlü büyük
Mogol Imparatorlugunun kurucusu padisah Babür böyle yazmaktadir” diyor7 .
Riçkov ise Kazaklarin kökeni ile ilgili Tatarca’dan çevrilmis bir tarih kitabindan
bahsetmektedir. Bu kitabin Boris Godunov’un hükümdarligi zamaninda ve
Onun yaninda Rusya’da Iran elçisi olarak görev yapmis olan kisi tarafindan
kaleme alinmis olup kisaca söyle denmektedir: “Atalarin atasi Nuh, Afet
adindaki ogluna Gündogu tarafini miras olarak birakmistir, Afetten Türkler ya
da Türkmen halklari ortaya çikmistir, Afete ise daha sonralari Abulca Han adi
verilmistir. Çadir kurdugu yaylalar Artav ve Kertav adi verilen büyük daglarda
bulunuyormus, kislak yeri olarak ise yine bu yörelere yakin bir yere bir sehir
kurulmus; zaman zaman ise Afet, Borsuk ve (Karakorun) yakinlarinda çadir
kuruyormus daha sonra buraya Pilyas adinda bir sehir kurulmus, bu sehir
Kirgiz bozkirlarinda bilinmektedir. Sülalesinden aralarinda Tatar ve Mogol
hanedanlarinin ilk kurucusu yüce Oguz Han’in da bulundugu çok sayida halklar
ortaya çikmis... yukarida adi geçen Tatar tarihinde belirtildigine göre Oguz Han
sülalesinden ve çocuklarindan Büyük Tataristan’da birçok halk ortaya çikmistir,
Oguz Han o yörenin ülkelerini ve bölgelerini uzun yillar devam eden
hükümdarligi sirasinda kendi hakimiyeti altina almis ve tek basina hükümdar
olmustur. Nihayet bu gibi büyük zaferlerden ve çok sayida fetihlerden sonra
Oguz Han büyük bir tören düzenlemis, bu törene kendisinin tüm çocuklari, kendi
emri altinda bulunan tüm hükümdarlar, bununla birlikte kendi askerleri de bu
törende bir araya gelmis ve o sirada Oguz Han altin tahtina oturmus, herkese
basarilarina göre toprak ve ulus dagitmis, her birine ayri ayri adlar vermis,
mesela o siralarda Türkistan civarinda ve Irtis irmagi kiyilarinda bulunan halka
Nayman demis, digerlerine Kipçak, Kurlay, Neur, En, Eur, Kaskin, Saldjaut ve
Celair adlarini vermis, bununla birlikte her birine birer tamga vermis; bugün de
benzeri adlar Kirgiz-Kazaklari arasinda kullanilmaktadir, mesela Nayman
7

Yukaridaki paragraflar Levsin, 1832, T. 2, s. 42-43’den özetlenmistir; Buna mukabil R. R.
Arat’in Türkçe’ye kazandirdigi Babür’ün hatirati (Vekayi Babür’ün Hatirati , C. I-II, TTK.,
Ankara, 19872),’nda
Levsin’in belirttigi konuyla ilgili bilgiye rastlanilamamistir. Ancak Babür’ün hatiratinda Kazak
adinin hangi manayi ifade ettigi konusunda bilgiler bulunmaktadir.
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asiretinden Orta Orda da çok sayida insan vardir, bu insanlarin basinda
hükümdar olarak Barak Sultan bulunmaktadir, iste bunlari göz önünde
bulundurarak Kirgiz-Kazaklarinin ayni asiretten meydana geldiklerini söylemek
mümkündür. Sözü geçen halk çok eski zamanlarda daha kalabalik bir sekilde
buralarda oturuyormus; ancak Kirgiz-Kazaklarinin bugünkü çadir kurduklari
yerlerde yasayip yasamadiklari hakkinda sözü geçen tarihte belli basli bir bilgi
bulunmamaktadir, ancak Oguz Han’in hükümdarligi zamaninda Kirgiz-Kazak larinin Organe Irmagi kiyilarinda bulunduklari bilinmektedir...Çingiz Han ilk
kez Nayman asiretinin Hani olmus, diger asiretleri de hakimiyeti altina alarak
Tatar monarsisini kurmustur...(Çingiz Han ve seleflerinin çogu bugünkü
Orenburg yakinlarinda Yayik Irmagi kiyisinda çadir kurduklari bilinmektedir.
Yayik bozkirlarinda çadir kuran bugünkü Kirgiz-Kazaklari kendilerini SaraKaysak olarak tanitmaktadir, ki Arapça’da bozkir Kazagi anlamina gelmektedir; ancak Kazaklarin çogu kendilerini sadece Kaysak (kazak) olarak tanitmak tadir. Sara ise Kazakça’da sari anlamina gelmektedir...” (Riçkov, 1896:71)..

Kazak halki, Kazak topraklarinda yerlesmis olan eski asiret ve topluluklarin
birlesmeleri sonucunda meydana gelmistir. Bu topluluklarin en önemlileri sunlardir.
Uysunlar, Kanglar, Kipçaklar, Dulatlar, Arginlar v.d. 1219-1221 yillarinda Kazak
topraklari Mogollarin istilasina ugramistir. Mogol istilasi ülkenin üretimini inkiraza
ugratmis, Kazak Ordalarini yüzlerce yil geriye götürmüstür. Mogollarin Kazak Ordalarini
istila ettigi dönemde bir kisim göçebe Mogol asiretleri Kazak topraklarinda kalmislardir.
Türkçe konusan yerel halk için bu asiretler azinlik olarak kalmislardir. Bu durum Kazak
nüfusunun bir topluluk olarak meydana gelme sürecini yavaslatmistir. Ancak zamanla bu
Mogollar yerel halkin dilini, kültürünü kabul ederek Kazaklar arasinda erimislerdir. Bu
durum Kazak nüfusunun bir topluluk olarak meydana gelme sürecini yavaslatmistir. 14.
yüzyilin basinda Kazakistan’da “Ak Orda” adinda yeni bir Hanlik kuruldu. “Ak Orda”
Cengiz Hanligi tarafindan yönetildi. Hanlik Semireçye ve Dogu Türkistan’i elinde
bulunduruyordu. Yörenin gerçek sahiplerinin Türkçe konusan “Dulatlar” oldugu anlasilmistir. Ak Orda’nin düsmesinden sonra Kazak topraklarinda 15. yüzyilin baslarinda
“Nogay” ve “Özbek” adi altinda iki Hanlik kurulmustur. Özbek Hanliginin içine “Dulatlar” ve “Uysunlar” ve bölgedeki birkaç asiret disinda, Kazak Bölgesindeki topluluklar ve
asiretler girmislerdir. Hanlik bir tek is imle anilmiyordu; Komsu halklar onlari ÖzbekKazaklar diye adlandirmislardir. Hanlik içinde mütemadiyen iktidar mücadelesi
olmustur, bu mücadele özellikle Ebu’l-Hayir dönemi (1428-1468)’nde artmistir(B.S.E.,
1953². T.19:327,328; Mukanov,1994:4-5; K.S.E., 1975, T.6: 382, 261). Ayrica Mogol
kabilelerinin mütemadiyen Türk boylarina baskinlarini Özbek Hani Ebu’l-Hayir’in bir
türlü önleyememesi üzerine Özbek toplulugundaki bazi Türkler, töreye göre “halkini
koruyamayan hükümdari hükümdar olarak kabul etmeyerek” Özbek toplulugundan
ayrilmislar ve kuzeye dogru çekilmislerdir. Iste bu topluluga “Kazak” adi
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verilmistir(Saray, 1993:17). 1466 yilinda Özbek toplulugundan ayrilan bu grubun
önderligini Barak Han’in ogullari Kerey ve Canibek Sultanlar yapmislardir 8 . Ancak
Kazak tarihçisi Salgarauli, Kerey ve Canibek Sultanin Barak’in oglu oldugu görüsüne
katilmamaktadir(Togan, 1981²:36:Emirbekov, 1994:15). Ebu’l-Hayir’dan ayrilip
Mogalistan’a giden bu gruba Mogalistan Hani Isan Buga Han tarafindan özel saygiyla
kabul edilerek kendisine ait topraklarin batisinda bulunan Su (Çu) Irmagi Bölgesi ile
Kozbasi bölgesi verildi(Salgarauli, 1992:40). Ilk defa “Kazak Ülkesi” adi iste tam bu
sirada Kazaklarin Su (Çu) ve Talas irmaklarinin kiyisina yerlestikleri sirada kullanildi(K.
S. E., 1975, T. 6: 384).
Canibek ve Girey Hanlar, yanlarindaki Özbeklerle birlikte Mogalistan’da bir süre
baris içinde ve mesut bir sekilde yasadilar. 1468’de Ebu’l-Hayir Han’in ölümünden sonra
Özbek Toplulugundan bir grup (yaklasik 200.000 kisi) Girey ve Canibek Han’in yanina
göç ettiler. Böylece “Özbek-Kazak” toplulugu meydan geldi(Alpargu, 1996:8).
Özbeklerin “Özbek”, “Kazak” ve “Mangit-Nogay” gruplarina ayrilmasi Idil Havzasinda
degil, Sirderya Havzasinda yasadiklari zamanda meydana gelmistir(Togan, 19812:34).
Daha sonra onlar Kazak Hanligini kurdular ve Girey (Kerey) Han tahta oturdu(Salgarauli,
1992:40; Mukamet Kanuli, (Çev. Ahad Kojebekov), 1994:41) . Jeti-su Bölgesinde kurulan
Kazak Hanligi 15. yüzyilin son on yilinda ekonomik bakimdan güçlenip sinirlarini
genisletmeye basladi. Fakat 15. ve 16. yüzyillarda Hanlik sinirlari iç ve dis politikaya
göre bazen genisleyip, bazen daraldigi için kesin olarak belirli degildi( K. S. E., 1975, T:
6:384).. Ancak Levsin’in eserinde yer alan bilgiye göre 1587 yilinda çizilmis olan bir
haritada Kazak topraklari “Tatar Kazaklari Topraklari” olarak gösterilmektedir(Levsin,
1832, T. 2:46).
Yukarida da belirtildigi gibi 1465 yilinda 200.000 kisilik bir Kazak toplulugu çok
geçmeden diger Türk boylari ile, Mogol urularindan Nayman, Calayir ve Duglatlarin da
katilmasiyla bir milyonluk Kazak Birligi meydana gelmistir(Arat, “Kazikistan”, I. A.,
C.VI:499; B. S. E., 19532 ,T. 19:318; Aspendiyaroviç, 1994:31).
Kazaklar’in kendi tarihlerinin baslamasi Türk-Mogol urug ve kabilelerinden
ayrildiktan sonra olmustur(Aspendiyaroviç, 1994:32). “Güneyde yerlesik Özbekler ve
Tacikler, kuzeyde Moskova Çarligi, doguda Mogalistan ve Sincan sinir komsulariydi” (
Aspendiyaroviç, 1993:93).
Kazaklarin yasadiklari topraklarin hakimi durumundaki Isen Buga Han’in bir süre
sonra ölmesi ve Mogolistan’da çikan karisikliklar Kazaklari büyük ölçüde etkiledi.
Özbeklerdeki karisik ortamdan istifa ederek eski yurtlarina dönmek ve Özbek tahtini ele
geçirerek Girey ve Canibek hanedanini olusturmak Kazaklarin temel hedefi idi. Bu
maksatla Dest-i Kipçak9 ’a yönelmisler ve faaliyetlerini tamamlamaya çalismislardir. Bu

9

Dest-i Kipçak tabiri Kipçaklarin oturduklari ve yayildiklari sahayi ifade eder. XI. yüzyilin
ortalarindan XIII. yüzyilin ilk yarisina kadar olan devrede Kipçak Hanliginin hayat sürdügü
bölgedir. Dest-i Kipçak, doguda Irtis Irmagindan baslamakta, Bati Sibirya’yi Hazar Denizinin ve
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sirada meydana gelen gelismelerle, Özbekler topraklarinda tutunamayarak göç etmek
zorunda kalmislardir. Bir süre sonra da Ebu’l-Hayir Han’in eskiden hakim oldugu
topraklar onun torunu olan Muhammed Sibani Han’in eline geçmis, böylece Girey ve
Canibek’in, Özbek topraklari ve Özbek devleti ile ilgili planlari suya düsmüs
oldu(Alpargu, 1996:9-10; K. S. E., 1975, T. 6:387)
Yaklasik olarak 1480 yilinda Canibek Han vefat etmis, yerine Girey’in ogullarindan
biri olan Burunduk 1511 yilina kadar Kazaklarin Hani olmustur(Alpargu, 1996:10; Hayit,
(çev. A. Sadak) 1995:8; Saray, 1993:18).
Kazak Hanlari dis politikada önce Dogu Desti Kipçak memleketlerinin eski
ekonomik ve siyasi merkezi olan Sir-Derya boyundaki Siginak, Savran, Otirar, Yesi
(Türkistan) ve diger sehirlerde kendi hükümranliklarinin kuvvetli olmasi için çalistilar.
Bu dönemde onlarin en önemli rakibi Dest-i Kipçak bölgesindeki Ebu’l-Hayir Han’in
torunu Muhammed Si’bani Han da, Kazak topraklarindaki halki yönetmek ve daha sonra
Orta Asya’daki Timur sülalesine bagli topraklari hakimiyeti altina almak için, Kazak
topraklarinin güneyindeki bu sehirlere dayanmak istedi. Dest-i Kipçakta Türkistan
sehirleri için Kazak Hanlari ile yaptigi mücadele sonucunda, 15. asrin sonunda Sir-Derya
boyundaki bir çok sehir Kazak Hanlarinin eline geçmis ve Seybani sülalesi Orta Asya’ya
çekilmek zorunda kalmistir( K. S. E., 1975, T. 6:387).
Kazaklar, Burunduk Han’in Dest-i Kipçak arazisi üzerinde yogunlasan bu
mücadelesi sonucunda ve Özbeklerin Dest-i Kipçak’i kesin olarak terk etmeleriyle
bölgede etkin ve güçlü bir konuma geldiler. Ancak Burunduk Han Özbek Kazaklarini
hakimiyeti altinda birlestirmeye çalisti ise de, bunda muvaffak olamadi, bir süre sonra
rakibi olan Buhara Özbeklerine siginmak zorunda kaldi ve daha sonra da orada öldü
(Hayit, 1995:11). Kendisinden sonra tahta geçen Kasim Han (dog.1445-ölm.1523), bazi
kaynaklara göre 1503( Hayit, 1995:11-12), bazilarina göre ise 1511’den itibaren Kazaklarin
Hani oldu( Zimanov, Öserov, 1989:136). 300.000 kisilik bir ordu meydana getirdi(Arat,
“Kazakistan” I.A.:499) ve Kazaklari kendi hakimiyeti altinda birlestirmeyi basardi(Hayit,
1995:11). Bu yüzden Kazaklarin yükselis dönemi, Kasim Hanla baslamistir diyebiliriz.
Burunduk Han’dan sonra idareyi ele alan Kasim Han Kazak Hanligini güçlendirmenin
yollarini aramaya baslamistir. Çesitli topluluklarin katilmasi sonucu çevresinde bir
milyona yakin insan toplanmistir. Kasim Han, adil ve kendi döneminde Kazaklara

Karadenizin Kuzeyindeki bozkirlari da içine aldiktan sonra Dest-i Kipçak’in batidaki siniri Karpat
daglarina dayanmaktadir. Dest-i Kipçak ayrica, güneyde Kirim’i içerisine alarak, kuzey
Kafkasya’daki Kuban ve Terek Irmaklari sinir olmak üzere Hazar Denizine, Aral Gölüne ve oradan
da Sirderya boylarina kadar uzanmaktadir. Kazak Bozkiri ifadesi ise, tabii bir sinir olmayip, Dest-i
Kipçak’in içindeki siyasi bir sinir olarak Kazaklarin bulunduklari sahayi göstermektedir. Bk.
Alpargu, 1996, s. 12.
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hasmet kazandiran önemli bir hükümdardir. Kazaklar Kasim Han zamaninda bir devlet
sahibi olmuslar, hatta bir de bayraklari olmustur(Alpargu, 1996:14-15).
Her kabilenin büyük bir bayragi, her asiretin de kendine özgü bir nisani bulunuyordu ki,
bu bayraklar baris zamaninda özenle muhafaza edilip yalniz savas sirasinda ortaya
çikariliyordu(Levsin, 1832, T. 3:51).
Kasim Han döneminde büyük ve güçlü bir memleket olan Kazak Hanligi,
bagimsiz bir dis siyaset yürüttü, Moskova ile münasebet kurdu(K. S. E., 1975, T. 6:386387). 1510 yilinda Orta Asya hükümdari olan Muhammed Sibani’nin ordularini yenerek
Taskent ve Türkistan çevresi ile birlikte Türkistan sehirlerinin büyük bir kismini ele
geçirdi. Daha sonra bu sehirlerin büyük bir kismi yaklasik bir buçuk asir Kazaklarin
elinde kaldi ve bu sehirler XVII – XVIII. yüzyilin basinda Kazak Hanliklarinin ikamet
ettikleri yerler ve siyasi merkezleri olmustur (U.P.I.K.D.V.D.N.D., 1992:41). Onun Hanlik
kurdugu bölge, batida Sirderya’nin güney sahillerinden baslar, güneybatida Türkistan
sehirlerine kadar ulasir ve güneydoguda Yedisu irmaginin kuzey bölgesindeki daglar ve
düzlükleri kapsar. Kuzeydoguda Uludag tepecikleri ile Balhas Gölüne dayanir,
kuzeybatida ise Yayik irmagi düzlügüne kadar uzanir ( Zimanov,Öserov, 1989:136). Bu
dönemde Kazaklarin sayisi bir milyona, asker sayisi ise 300.000’e ulasti (Mukamet
Kanuli, 1994:46).

Kasim Han kendi siyasi durumu nun kötülestigi dönemde halkin ve beyler surasinin
uzun zamanlardan beri süregelen düsüncelerine karsi çikmadan, aksine onlarla ittifak
yaparak, seriati tamamen kaldirmis, halkin istegine uygun ve eski devirlerden beri onlara
anlasilmasi kolay gelen eski “yargi” kanununu yeniden kuvvetlendirerek halkin onayini
almisti. Böylece halk Kasim’in seriati kaldirip, eskiden gelen beyler kaidesi olan
“yargi”yi takdir etmesini, “Kasim Han’in kaska yolu” diye adlandirmistir ( Zimanov,
Öserov, 1989:137).

Kasim Han’in ölümünden sonra (ölm.1523?)10 Kazak Hanligi zayiflamaya basladi.
Sultanlar ve ileri gelen Kazak Asiret Reisleri ve Beyler arasinda iç mücadele basladi. Bu
durum dis siyasetine de etki yapti (K. S. E., 1975, T. 6:386, 387). Kasim Han’dan sonra
yerine geçen oglu Tahir Han (1523-1533), Mamis, Baydas (1533-1534), Barak ve Dervis
Hanlar, Kazak birlig ini yeniden kurmaya çalistilar, ancak basarili olamadilar (Saray,
1993:18; Hayit, 1995:12). Ancak, Kasim Han’in oglu Ak-Nazar (veya Hak-Nazar) (öl.
1581), bütün Kazaklari kendi idaresi altinda birlestirmeyi basardi. Oglu Sigay Han
Özbeklerin müttefiki oldu. Kalmuk’larin “Yedisu Bölgesi’nin dogusuna saldirmasi;
Nogay Ordasi ve Sibirya Hanliginin saldiriya hazirlanmasi, Moskova’nin 1552’de Kazan,
10

Kasim Han’in ölümü tarihiyle ilgili gerek Rus, gerekse Kazak ve Türk literatüründe farkli
tarihler verilmistir. Bazi kaynaklara göre 1518. Bk. Zimanov S.Z.,-Öserov, N.I., 1989 s.136;
Arat, “Kazakistan”, I. A., s. 499’da 1520; Saray, 1993, s. 18’de 1523; ve diger farkli
kaynaklarda 1518-1524 tarihleri zikredilmektedir. Bk. Alpargu, 1996, s. 15; ve diger bir çok
Rus ve Kazak literatüründe ise 1523 olarak kabul edilmektedir.
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1557’de Astrahan Hanliklarini ele geçirmesi gibi hadiseler, Han Ak-Nazar’i Özbek Hani
II. Abdullah ile anlasma yapmak zorunda birakti. Sigay Han’in oglu Tevekkel (15831599), distan gelen baskilara karsi defalarca kendini savunmak zorunda kaldi (Hayit,
1995:12; Arat, “Kazakistan”, I.A.:499; K. S. E., T.6, 1975:387). Tevekkel döneminde Ruslar
Sibirya’ya girdiler, Tevekkel güney’de Buhara ile savasirken yegeni Oraz Muhammed
Ruslar’a karsi bati Sibirya’da yaptigi mücadeleyi kaybetmis ve Ruslar’a esir düsmüstü.
Bu önemli olay Ruslar’in Kuzey’den Kazak topraklarini tehdit etmesi demekti. Bu
gelismeler üzerine Tevekkel, yegeninin serbest birakilmasini talep etti. Fakat Ruslar
Tevekkel’e kendileriyle birlikte Güney Sibirya Hani Küçüm’e karsi savasmayi kabul
ettigi taktirde, yegenini serbest birakacaklarina dair söz verdiler. Tevekkel Ruslar’in bu
istegine boyun egdi ve Küçüm Han’a saldirdi. Her iki taraf da büyük zayiat verdi. Ancak
Ruslar sözlerinde durmayarak Uraz Muhammed’i serbest birakmadilar (Saray, 1993:19;
Hayit, 1995:12). Kazak Hanlari güney istikametinde genisleme siyaseti takip etmislerdir.
Bu da hem Özbeklerin düsmanligina, hem de Mogol kabileleri (Kalmuklar)’in Kazak
topraklarina göz dikmelerine neden olmustur (Saray, 1993:19). Tevekkel Han döneminde
Sirderya’daki güney Kazakistan sehirleri ve Taskent ele geçirilmistir. Kazaklarin Büyük
Orda (Ulu Orda), Orta Orda ve Küçük Orda seklinde teskilatlandirilmasi da bu dönemde
meydana gelmistir (K. S. E., T.6, 1975:386). Tevekkel Han’dan sonra Kazaklarin
hükümdari olan Esim (Isim) Han’in
(1599-1640)’ zamani Kazaklara hücum eden Kalmuklara karsi mücadele ile
geçmistir. “ Esim Han’in eski yolu” diye adlandirilan yasalar Kasim Hanla akraba olan
Cedik Han’in torunu, Sigay Han’in oglu Esim Han zamaninda kabul edilmistir. Rivayete
göre Cosi Han ailesinde kirk yildan fazla Hanlik yapan tek Kazak Hani Esim Han
olmustur. Esim Han kirk yillik Hanlik döneminde kendinden önceki atasi Kasim Han’in
biraktigi örf, adet, gelenek ve kurallarina dayanarak, bir çok kural ve kaide yasalari
çikarmistir. Esimden sonra Kazaklarda hakimiyet kuran Hanlarin kullandiklari “Esimden
kalma eski kurallar” oldugundan, sonrakiler “Esim Han’in eski yolu” diye adlandirmislar
(Zimanov, Öserov, 1989:137). Esim Han’in halefi Cihangir Han da Kalmuklara karsi
savasi sürdürmek zorunda kalmistir.
Kazak Hanliginin XVII. asirdaki dis siyaseti; Astrahan eyaletinin Taskent ve
Türkistan’a yaptigi saldirilara karsi mücadele, Rusya ile münasebetlerin yogunlasmasi,
1680’de Kalmuk Hanliginin Kazak ülkesine yaptigi saldirilarin artmasi ve dolayisiyla
Kalmuk isgaline karsi bagimsizlik mücadelesi olmak üzere üç koldan yürütülüyordu (K.
S. E., 1975, T. 6:387). Iste Tavke’nin Hanligi tam bu döneme rastlamaktadir.
Tavke Han (1680-1718) iktidari döneminde her üç Orda’nin hakimi sifati ile,
1694’de bir Rus ve bir Kalmuk elçisini kabul etmistir. Tavke Han’in en önemli
özelliklerinden biri, Kazaklarin idaresini kanuni esaslara göre tanzim eden bir Han olarak
taninmasidir ( Arat, “Kazakistan” I.A.:499). Bu yasayi hazirlayan yedi âlimin adina
izafeten, “Yedilerin Vasiyeti (Jeti Jargi)” adi verildi (Hayit, 1995:13; Levsin, 1832, T.
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2:169-180; P.I.K.D.V.D.N.D., 1992:45-46). Tavke Han saltanati süresince tüm Kazak
uruglarini birlestirmeye yönelik büyük çaba sarf etmistir ( K. S. E., 1975, T. 6:386).

Tavke Han zamaninda her üç Orda’nin yaylak, kislak ve otlak olmak üzere,
bulunacagi sahalar tespit edilmis, her bir Orda’ya ayri ayri damgalar verilmistir ( Arat,
“Kazakistan”, I.A.:99). Ömrünün son yillarinda Tavke Han’in nüfuzu zayiflamis,
Ordalarin basindaki Sultanlar da bagimsiz bir tutum içine girmislerdir. Tavke Han 1718
yilinda oldukça yasli bir durumda iken hayatini kaybetmistir. Tavke Han’in ölümünden
sonra Sultanlar Hanlik mücadelesine girmislerdir. Küçük Orda’ya Ebu’l-Hayir, Orta
Orda’ya Kayip (Hayip), Bü yük (Ulu) Orda’ya Jolbars, han oldular. Bilindigi gibi eskiden
Tavke Han üç Orda’nin da Haniydi (Salgarauli, 1992:42). Bu dönemden sonra Kazak
Ordalarini tek bir merkezde toplayacak büyük liderler ortaya çikmadi. Tavke Han’dan
sonra iktidara gelen Ebu’l-Hayir Han döneminde ise, araliksiz devam eden Kalmuk
istilasi dolayisiyla Kazaklarin mecburi olarak Ruslara yakinlastigi görülmektedir. Bu
yakinlasma daha sonra yogun bir sekilde Rus-Kazak münasebetlerinin baslamasina neden
oldu. Bunun sonucunda Kazak Ordalari peyderpey Rus taabiyetine girmeye basladi. Daha
sonra ise Ebu’l-Hayir Han’in üç Kazak Ordasinin üçünün de Hani olmak istemesi ve
dolayisiyla Hanlar ile Sultanlar arasinda ortaya çikan iktidar mücadelesi yüzünden
Kazaklar birlesik bir Kazak hakimiyeti de ortaya koyamadilar11 .

11

Tavke Han dönemi sonrasi için Bkz. Dogan, Orhan, 2001, Ebu’l-Hayir Han Dönemi KazakRus Münasebetleri (1718-1748), (Basilmamis doktora tezi), Istanbul.
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