
3< RAMA ZAN ŞEŞE:-:'

Bır de nüshanın maddi varlı ğ ı ile ilgili kayıtlar vardır; Bun
la r nüshanın kimin Için yaeıldığ ı, temellük. sira-bey kaydı ,

vakıt kaydı, Isti shab kaydı, nüsha üzerine düşülen önemlı

tarihi kayıtlar, atasözleri ve beyltlerdlr.

h) Kitabın basılıp basılmadı ğı belirtilmelidir. Bunun için
Serkis, Osmanlı Müelliflerl, Broc kelmann , Sezgin, Brown ,
Storey'ln eserleri , Tarazi'nin Da r a l-Kutub' te ki Osmanlıea

basmalar kataloğlu, Seyteddin Ozege'nın eserleri ile Şalah

Munajjld taratından neşredilen ve arapça yazmaların 1954
1980 yıllarındakl neşt rlertnden bahseden M u' jam al-maktı 

fliıat al -matbü'a adlı esere müracaat ed ileb ilir.

I) En sonda müra caat edile n kaynakl a r ver ilmelidir. Bu nlar
yukarıda zikredilen eserlerd en biri olacağı gibi, çeşitli ka
taloglar olabilir. Eser ve rrıüelli fi Için bu nlarda bilgi yok
sa, tarihlerden, biyograCl kitaplarından araştırılarak bu
lunmalıdır. Ba zan kitabın metninin bir veya birkaç yerin
de kitabın ism i veya m üelll ü geçeb ilir. Ki tap hakkında

başka yerde bilgi bulunmazsa metnin bir gözden geçiril
mesi iyi olur.

k) Her kitabın tavst üne bir sıra numarası ver ilmelidir.
Mecmualarda ise önce harici tavsiner ve kayıtlar verilme
li, sonra birer birer eserlerin tavsitine geçilmelldir. Kita
bın metninl Ilgilerıd l ren kayıtlara bu ra da yer verlmeldlr.
Her kolleksyonun kataloğurıun ıııukaddimeslnde kelleksi
yonun tarihi hakkında bilgi veri lmeli d ir.

i) En sonunda fihristler verilmelidir. Bu konuda Köprülii Kü 
tüphanesi yazmalar kataloğu'nun sonunda verdiğimiz

tihristler örnek olabilir. Biz bu rada müe ili flere , kitaplara,
ilimIere, müstenslhlere, ravııere, sa milere . karüere , ema
klne, müesseselere , kayıtlarda geçen şah ıslara , yazma lann
tarih sırasına göre onbi r çeşit indeksini verd ik.

MADARA KAYA KABARTMASI VE KI TABELERI

,Ili Ahmetbeyoğlu

iX. Asır Tuna Bulgarla rı'ndan kalan ve Omurtag Han (814-
831) tara tmdan babas ı Krum Han (803-814) adına yaptırılan Ma·
dam Kaya Kabartmas ı. Bu lgaristan 'ın Kuzeydoğusunda (Şum

nu'nu rı doğusu), Mada m kasabası yakınlarında bulunmakta ve
80 m. yüksekllğlnde olu p 40 m-'Ilk bir alanı kaplamaktadır' Ka
yanın ancak 23 m. Ilk kısmı işlenmiş, üzerinde ise sü vari figü rü
Ile Grekçe yazılmış olan klt ilbeler ye r a lmaktadır'.

ATLI KAYA KABARTMASI

Menşel mes'elesı uzun zamanlarda n beri tartışılan kabartma
da; ' yüzü bize doğru ba kan, uzuıı saç lı , elb ises i dizlerine kadar dö
külen , sol elinde kadeh, sağ ellyle atın di zginlerini t utan süva ri
rölyen .vardır ' .

Bunun yüksekliği 2.60 m., eni 3.10 m. kadardır'. Ayrıca süva
r ini n atının ayakları altında, sırtına , ucu na at kuyruğu bağlı olan

1 V. Beeevlıev, D ie Proto')Ylgari.ııdıen InBchri/ t sJl, Be r-lln. 196.1, 8, 95 ;
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2 D. Krand:z.a!f)\" gl;." . .'ler; J. Ka/('1l0 !J rı ı . Bulga r'"",t KC$kn ll, Ank.4rn.
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Byzanlion X.'I\V·XXVII. 1 9S~ı957. R. 853 vd ..
3 I<:ökt"n olarak ..Indnrn I{abarım.nıeım, klrnllı'rt SrısAnl KlL)'a Ka b art 
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151.
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kargı saplanmış bı r as lan , a rka yanında ise koşar vaziyette bir
kurt" da mevcu t tur' (bk . ek i) .

Madara kabartması 1872 yılında Felix Kani tz t a rafından bu
lunmuştur. Kanitz kaba rtma üzerindeki kita beleri Latince zarı

netl ğt gibi, kabartmanın Bulgar Ilanı Sever (721-736) devrinden
kaldığını ve Trak Tanrı heykeli olduğunu da Ileri sürmüştür'.

Çekoslovak tarihç i Konsta nt ln J irecek, 1884'de yaptığı Incele
meler neticesinde Yazıtın Yunanca olduğunu ortaya ç ıkarmış Ise
de, Kanltz gibi kabartmanın Tra k ar l ısı nı tems il ettiğini düşün

müştür'.

Yama Lisesi'nde hoca lık yaparken , 1895 yılı nda bölgede ted
kikierde bulunan Kare! Skorp il kabartmanın resmini çizerek kl
tabelen okumaya çalışmıştı r. Fovvela Bulga r Hanı Kru m'un ısmın ı

çözmüş , ardından Omurtag Han (814'831), Tervel Han (702-718)
ve Bizans Im pa ra toru Justinlanos il (685-695, 705-711)'nln laka 
bı olan «Kesik Burun » kelimele rini okumayı başarmıştı r. Kabart
manın Trak Tanrı tasvlrl olduğunu, kitabel erin sonradan Bul
garlar tarafından Ilave edildiğin i farzetm işse de. 1896 yı lındak i ça
lışmalarından sonra kaba rtm adaki süvarınin Krum'u temsil et u
ğlni ve oğlu Omu rta g tarafından yaptırı ldığını kab ul etmlştlr ' ".

XIX. yy. son larında Osmanlı idaresinden ayrı lıp bağımsız bı r

devlet olan ve kendilerine tarihi köken arayan Bulgarla r. Skor
pll'In bu görüşünü hararetli bir şek ilde destek lemlşlerdir. Nite
kim Bulgarlstan Devleti Proto Bu lgarla ra dair çalışmaları teşvik

6 Konu üaertnde calışan (\l"1\.!fttnn:u:ı lar bereket haUndt:'ki hayvanm k6
pe k oldutunu zannetmtljl lı' r~OC' dt', ,ek li büyük bır dlkknl ve tI U:ı:lIk lt< dem tarca
Ince leyen , bunun yanında. k urt'un TOrk kültü rü Iı;: erh.lndekl ye ri Vf' Bulga rca
lJnh llı adı olamk kullanılmıuıı nı da heısaha katan ftlıh nı~t1i Hocamız ı. Kare"·
oğju, bunun k ÖfK"k olmayıp kurt oldutunu ııöyl (!mll}tir. Bk . t. K" f("!ıo~lu. 0 .'1" .

(:3"" •. 56 .

1 a k . n . 0gf'J. y(;sl ..1It'r ; dana bk. it Ft tow. !ltiltt yer .

S Bk . Fd lx Knnil.Z, VoVIltl ıd/Klgonl;"N fljııd LLf::T Cal ka N. 111. Letpetg, 1882.
a. 11 ı vd..

9 Bk. D. K rand zetov . Dy;:a ıı t ioH . X.XXIX. 3 . 13.5; da ha bk . V. Besevtıev.

Le8 ;".scripticm., Pr oto'nd gares . Byzantlon, xxvııı, ı9~8, :!ol . U:ı6 vd ..

10 Bk . D. Krandaaıov . 8 ,,:;w ll ioH. XXXLX. !i . 138- 1LO.

ettiği gıb ı, Krum'u n Ismin i ve Mada ra kabartmasının resmtnl,
5, LO Bulga r levhası üzerine bastırmıştrr".

1924 yılında G. Feher, Skorpll, Kaçarov, Deeev, Mialev, Protie,
Mavrcdlnov gibi a limle rin de bu lunduğu , 20 kişiden oluşan bir ekip
bölgeye giderek kabartma ve kita beler üzerınde incelemelerde bu
I unmuşlard ı r«,

Skorpll, 1924 senesi araştırmalannın neticelerini 1932 yılında

tcferruatlı şekilde, Yazı tın kopyası ile birlikte yayınlamıştır",

Daha önce savundukıannın zıdd ı Iikirler ortaya atmış ve Madara
kabartmasındaki süva rının Krum Han'ın tasvlrl olduğunu kesin
likle reddederek , Odessa lı bir Tanrı sembotü olduğunu iddia et
meğe başlamıştır " .

Böyle ani değişik lik ve bhtakım tutarsızlıkla rda , o zama nki
Komlnislt Bulga r rejimlnl, Türklü ğe bakış açısın ı, buna pa ra lel
olarak Müslü man Türk a haliye karşı başlattıkla rı zulüm politi ka
larını göz önünde bulundurmak herhalde faydalı olacaktır.

1935 yılından beri çok uzun sü re kabartına üzerinde çalışan

ve umumiyctIe kita belerin okun usu Ile alakadar olan Besevllev ise,
pek çok mahall i tesi rler taşıyan kaba rtmadaki s üvarln ln Tervel
Han'ı göstord l ğmı Ileri sürmüştür".

B. Fllow, likönceleri Madara At lı Kabartmasi'nm bulunduğu

kayan ın mezar taşı oldu ğ unu düşünmüştür. Daha sonra ları ted 
kikler ne tices inde kaba rımada Krum Han 'ın tasvir edildiğini ve
kabartmanın onu ebedileştirrnek > maksadıyla oğlu Omu rtag Han

1ı Bk . D. Krand7.a loı,.' , n!l~mr"QN . xxxıx , s . 14. 2 ; Z. V. Tognn, Unıı",ı'

T iI.,.k Tarihi,,*! Gin." Ia ta n hul, 198 1. 8 . 156 .
12 D . R ran deafov, rl(tRf. j/ t·r .

13 S korpll'ln Mndnrn Kabn rtmesı ve KitAbfoleri üeer tnde da ha ön«ı yap.
tıgı cal ışmetarı LLE'. Danıı La R n,'U e BytaHliOHoıı'a ttif'a , i V , Prug. 1932 adlı t.'~'-'

rini nuınlesel el de et m e tmknm m bulnmadık.

1-4 n k. D. R r und zalov, gÖ6 l. ye".
ı~ 't'araı ta ı ıçın bk . V. Besev uev, d!I,.. ~8t'r, S. 123 ; Daha bk . D. Krand

ze tcv, n~'::d" rioıı , XXXIX. 5. \-13.
16 Eski Türkler ölUlı'rin hntıral.:ırını ve ZIl.!E"rler lnl anma k tctn kittıbe

dlkiPr ve serıatkarane yll, pıl ıır inşa ederfe rd t. :-:It('kim Gö kt ürk DevleU 'n!n baş

ıu ngıcı hakkında malumat veren Çin kayna klannda ~ tl kayıt gecer : "Knblr
üzerine bina I nş.A eder! ..r , bunun duva rlarına ö türı ü n ş.ııhıunı ve hııyatta Iken
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tarafından yaptırıtdığmı söylemişt lr. Ona göre; kaba rtma birçok
yönüyle Avrupa yakasında tek örnektir. Buna benzer kaya kabart
maları Sasimilerde görülmüşse de, stil olarak birbirleri nden ayrı

lı rlar. Yine, atlıyı, üzerindeki kltilbelerin sonradan ilave edildiğini

ileri sürerek Trak Tanrı heykell zannedenlere karşı da, kabartma
ve kltabelerln aynı dönem eserleri olduğuna işaret ederek, Madara
Athsırıdakl birçok teferruatlı özelliklerin Trak heykellerinde bu
tunmadığ mı belirtmiştir, Neti ee olarak; Mada m Atlı Kaya kabart
masının, SAmn! geleneklerine göre, rakat Helenlstlk-Ronın sana 
tından da büyük ölçüde tesir altında kalarak meydana getlrilınlş

ıx. Asır Türk-Bulga r sanat abldesl olduğunu ızah etmtşttr".

10 yılı aşkın bır süre büyük bır titizllk ve zahmetle Madara'da
çalışarak, kabartmayı silen, temizleyen, ıasvırıert , Grek çe yazıları

kopya ederek onları okuyan ve açıklayan G, Feher, Madar Allısı'·

nın Omurtag Han tarafından babası Krum adına yaptırıldı ğını

ve süvarının Kru m'u temsil euığtnt söylemiştir", SOvari ve diğer

tasvirlerin Türk Kültü r Tarihindeki yerlerini. değerlerint. bun
ların diğer kavimlerdek! durumlarını da göz önüne alarak. ese·
rin Sasani tesiri taşımakla birlikte katıksız bır Türk-Bulgar Abi·
desl olduğunu ortaya çıkarmıştır". Nitekim ona göre; süvarinin
sol elind e bi r bardak tutrnası>, bır tur: taşıması". uzun saçlı ol·

katıldıtı ",vOfta rdan eanne ter t n 'n k U olarak restml erter ve m~z.o.r ı tlra ölünUn
ktmllllnJ büdlren yazılı tşü retter dıkcrtcr. .. .. ( M. u u'dc n nok l..n bk . 1. Ke res 
oğtu, T ijr k M ilh KültÜN, t ı-ıtımbul . 19!'H, !i. 321). " Ben ebedl tat yonrtu rd um .. ."
( Kıtabeler ı. Güney, 12) . Omurta g Il an Tırnova Klt<'ı bt-ıdnde ,ö}'le demekte 
dır : "v..Bu yazılı )'O%dırdım. Yaş3)'lm ve ülen : tekrar dol nn V(' dah a so nra
dotacak Insanlar , bu yazılı gO rek yapuram h8t1rlayacnklu rdır ..... (B. Öge!.
T iil'k K ü.ltür Ta rih i . Ankara, 1951, s. :nl ·2i'5: G , F eht·I"', T Ül'kOoBul yal' sracar
\0'41' BKnla ra Akrdbd olan MUl eriCTÜ' K ii ltw"' . n, TI'KZ, Ltlanbul, 1943, a. 16 ) ,
Aynca bk. S. E)1ce, Kl rf('hlt"'d~ H . 709 ( - 1310) tarihli ıasvtrtı bi r TO rk me
ur taşı, R~,id Rahmet i Anıt I ç in , Ankarn, 1966. B. 203- 223.

17 B. Füow, oY". eeer, s. 13-14 .
18 O . Fener, Dıe ,,.ad ,rl/r D ea Reart' rnlıcta Vo,. J/adanı , Sofya.. 1928, .. 134 .
19 G . LO· he r, A B61lıar-T rökök :>znefH! to.! ," ii L1dtNg~, Budapt.'8t, 19-10'.

dan naKlcn bk, L Kalesot lu . B,d garlan n K ök", •• Ankara, 19~, ., LH,
20 Eski TürkifOr bc-nzert t.&f"nlnel .... rde d e gört1l ....n , bi rtakım di ni tÖfTnl f'r .

d e ( Ant·t~mf'g1b1) mühim rol o)'nayan, mukadde-s ve hatta Han kudretinin
alemi " )'l lan bardak kullamr1ardı. Ok . V, Hesevtlev . Proıo.B"'gor D i" . , BeııetE'n

LX, 1 9.f~, •. ~.

21 Ku bal TOrk sancata Tut'un batında bır demet a t. kuyrutu bulunurdu
(bk. 1. Kalesot lu , Tıiirk M il l; K ulturM, lı. 273 ). At kuyrugu He ba)'nık yapma

ması«, a t üzerinde vakur bır şekilde oturması", Tü'rk Kült ürüne
has özellikler olup, onu, Sasani kabartmaları ve Antık Trak Tanrı

heykellerinden ayırmakıadır«,

ıx . Asır Türk-Bulgar Abidesi olan Mada ra Kabartması üze.
rtnde daha sonraları yapılan çalışmalarda umiımiyetle Feher ile
FlIow'un görüşleri benlmsenmiş», bunun yanında Abldeyl Hele.
n istl k devir Trak Tanrı heykelleri ile ö zdcş leştlrme gayretler i de
görülm ü ş tür».

KITABELER

Madara Kaya Kabartnıası üzerinde 5 adet kitabe yer almak
tadır (bk. Ek 2-3) , Bunların iki tanesi süvartnln sağında ve solun
da . di lter üçü ise üç kolon üzertne aşağ ıda bulunmaktadır",

Türk MJIletinin ~n';'ın hiul)·t' t "C tö r elerine d a)"llIlI)'ordu ( B. öeeı. T ii rk K ÜL.
tur Tartlıh,e GiriŞ. Vi, Anka ra. 198-1, M. 3 19). At kuyru~nu Türk Bulgarlar
da bayrak olarak ku llanmı şlar VI." k~ndııertn'~ ea re r g t1rdjttne tnannu~lardı r

i V . Beeevıtev. I·r ot o. b.d gar Di ıı i , ikileten LX. s. 223 vd. ).

22 F.!ikl TO rk erkt'klır-r1 . uzun keilHmlş saçlı [H un Tı-n.fı ) ve bl)'lkh Idiler.
Gen..lHk lll' de kallannı tı raş eder terdt. H ftklml"r ve Idlırı>c1 zümre sa.çlanm
uz un t u tarken hal k l~l" sacla rt m keııtlrlrlır-rd l (1. Kafır-qıu. T"rk f i ili K illh,rii,
s, 300.-3071,

23· SJ\s!ı.nl ka)'ıt r estmlert ve Anlık devtr ü rünlerınde r aa tl anan a v aahne-
i('ri M.~~nra Knbftrl ma.·nntla t nsv te edılmemışur. SUvAr1 nunın üzerinde oturur.
ken. s ı rtına ka t"gl saplanarı ns tnn ho.tekct.ıJlz vezıyetıedn-, ilk. 1. Ka!esotlu.
BIIlfJ(lrlan " K Qkt'ff t , s . ~; eyrtca bk. lt. c ecee ce. Ho:. kır Impa rator/ıığM, t iL.
tanbul. 1980 , a, 32 .

2.. ı. Kül esotlu , Bıdgarlan" K k''''i. ii. M -M.

~ Keca rov . " Iadara K ya bartması hakkmdakl .ııow'u.n g6r1l1ler1nl
benimser V i!" Trak AlIIs ı lle " Iadara Kaya Kabartmuım ayıran teme l l5zeltlk.
te re tşareı eder.• Iada ra Kabartmuı bı r ka)"B) "I suster. Bu na ka'lın Trnk At.
haı daha küçük boyunakl bı r tAf ü2:ll'rlnde bu lunur . Ma <1lLra Atmında bOyUk
bır k l tAt}f:" bu'unm."lkta, Trak Athsında LK bı r kaç keU m ll'dt' n oluşan )'aZIt yer
almaktadır, Koca n w 'dan na k it' n bk. O. Krand.zalov, By:G"tion , XXXIX, ..
l.f 8-U9 .

26 Bit. O, Krandzalov. 8 v:a" ' um , 'W',U·IX , 'I, H6-1~ı ; V. BeaevUev, B1':o ,,
t IQ" , X.XVlIl, .. 2* 26-1.

27 H. Og el, Türk Kı1ltı1r Tarihi, ii. 273 .



Grek çe yazılmış olan kitabeler ile kaba rtma, tabiat şartları

nın tesiri Ile oldukça silinmiş ve bozulmuş bir vaziyettedir·' . Ki
tabelerin Eplgrallg özellikleri blrblme uymaktanır. Ana ka ra kter
hepsnde aynıdır. Üst tarafta bulunan kitabelerdeki cümleler uzun,
Ince ; I-II . kolondakiler daha geniş ve yuvarlak: I II . kclcndakiler
ise hepsinden genlştir>. Kitabelerin okunması, değerlendirilmesi

hususunda birçok ilim adamı çalışmalar yapmışsa da , umümı

yeUe skorpıı», Besellev" ve Feherv'ln araştırmaları temelolarak
alınmıştır. Üçü de kltabeleri farklı şekilde okumuş ve yorumlamış

lardır. o Biz, kıtabelert Türk TarihI ve Kültürü bakımından en
ıyı şekilde okuyan, yorumlayan Feher 'i esas ola rak aldık. Kita
belerIn terc ümelerini verirken de Feher'ln takip e ttt ğt usule bağlı

ka lmaya çalıştık.

28 G. •~e"her. . . v o .. M ada m. S o 20 vd.•
29 nk. G . Jo'E'ht>r. ayıı . eser , 5. 13-1·13.5.
30 Tarıdlat ıç ı n bk . D. Krnndealov, 8J1~("' f ıo ,. . X\\:IX. s. 137·15,1 ; d aha

bk. V. ik vıtev. By::mtt imı. X'\VI II. a. ~-2&1 .

31 nk. D. xrandzaıov, 8 .v.:allf1o ... Xxxtx. H. 138 n. ı.

32 Dk. V. Besevtı ev . Dır Prot olJulgari.ş('hclt I"IJ(" lır'I'~N • • 0 U~-ı 2ı.

33 G. F eh er... \ ' <»1 Mtıdaro . !i. 2O· 1 2.~_

3 -1 KltiıtK-l ı'rdt~ nnlatı la,nla nn gün ü g ün üne kaydedIImı, tnrlhl olay la r 01
dulunu fi6y leyl'n u.·Ncvıh~'o· . kUAhel rrin üç böl üm den meydena geldJlinJ, lık bö~

IOmUn Tt-rve l H a n , I k ıncı bö lümü n Krum Hnn de~1 de Kormusos (j31~1S6),

üçüncü böl üm ün e m urtea Ilan zamanına aLL olduğu nu üerı sürmüştür, KltA
beler-t d t" t U ş'-'kilde tasn if (lt mj, ve okumuştur :

la ve b
Impnrator Jueunen bır anlnşme yaptı ..'e Ieşcbbü s etti .. .

i C

Bu lgarlar ... ve o Tı:rvd't· geldt . Durnu Keıı. l k Imparator TheHsalonJke'~

deki amcame güvcnmıycrdu Ve!' Ktstn ich I Köy lt-r r f' gt t me ye devarn erttıer.

Onun ,.. blr ... nnkl' llm y ln Tf'rv f'1. Archon , Im pn ru tora ... 5000... verdi . .. Im
pe rater be nimle 1)'1 za(er kazemycrdu.

II a Vf' h
... etue . .. ı 8 verdi ... ona a ltın . Archon ee ke rte r .. . Orekler ..

sana verdığtmt her sene vereceğtm. bana yardım et tl gt n ıçı n her sene biz
ve recegte ve k ral Archontan'a ı:öndt' rdll;1 . ve Krumt'Mı.. ya tv·a rarak .. . A rcho n .
ta n 'a A rcha n o paYlaft m rken altını ba~landıla r ... o verdi .. Archon
Knımrsıs '(, verdt . . . bu. deniz (Göl) lIt"n yapmışun Archan .. . anlaşmalan

bozdular .. SB VBf ..• sonra . .. Isim

.0

... o
gönderdi

ALt AHMF:Tn Jo:YQOL U

III
barekeı ettiri ld i kın ldı !:.r ve Arcbon Tann Omu r teg- tarafından

yardım et bana ..

MA DA lt A KA YA KABAııTMAS!

1. Kabartman ın Solundaki (suvarin in arkasındaki) K it ti be :

l ınparator Nikeplıeros

Nikeptıeros

Iııieum ett i

Burada Tuna Bulga r Devleti Hanı Krum (803-814) ile, Bizans
Imparatoru Nikepheros i (802-811) arasında vuk übuları harbten
bahsedilmektedi . Büyük bır kısmı silik vaziyette olan kitabe
Kışın tarafından kardeşi Kru m'un adını bediIeştlrmek Için yaz
dırılrnıştr r" .

Kru m Ha n zamanında Tuna Bulga r Devleıı küçük bır balkan
devleıı olmaktan çıkarak, Avrupa'nın mühlm ve büyük bır devle
ıı hallne geldi, Bizans topraklarındanbaşlayan Sofya, Niş, Belgra d
şeh i rlerin i içine alan, Tuna boyunca uzayan sınırlara da sahip
oldu , Böylece, Doğu Roma İ mparatorlu ğ u 'nu bat ıya, kuzeye bağ

layan, haya ti eh emmiyeti olan askeri sevkiyat ve ticaret yolları

Tuna Bulgarla rı 'nın eline geçtl. BIzans tüccarları maliarını kuzey
ve batıya Bu lga r toprakları üzerinden sevketmek mecburiyetinde
kaldılar. Bu dumm, Bulga r Devleti'nin dünya ticaretinde mühim
bir yer almasını sağ ladı ve toprakları transit merkezlerinden bir i
haline geldi. Ayrıca kendı toprak la rından Ihraç ve ithal edılen em
ıladan- vergı a larak büyük bir gelir elde ettiler. Makedonya'nın

Işgalınden sonra , Selanik-Belgrad tıcaret hatt ı da Bulga r Türkle
r inin eline geçtl . Bu , Kru m Han 'a Bizans 'ın batı ilc i rtlbatını kes
me Imkanını verdi'.

i Tab Ha t ir,;ln bk. Be sevllev. D tf: Proro""'gnruch "ıı lIIt,,"lerfltt'J1 , 5. 9:;· ) t SI .
I Kil be le rde üç nokta konulan ye rte r o k u na maya n kl tiımlnn gös termek 
t ıl'd lr) .

35 Hk. G. Fener ... \.' 011 Mallara , 5 . 20- 26.
36 Bk. G . Feher, " .11 111. ran, s. 22 vd ,
3i n. Og I, r .rk K ült Oi r Tarıhı . ii. 26...
38 Ta b Uat içi n b k . G. Feher, Bıııyar T ..rkltl rı Tarih i , A nka ra. 19~. s . &fo ;

da ha bk . ı. Katt'~tlu, T ürk B ulgarlan Tarih oe K iilfYr wMIt Kışo bir Bakı,. Gü .
n ...y Dotu Avru po Araştırmalan ~~iıd. lO-li , hıtanbuL. 1982 . 8 . 10-1: R ynCR

bk. A. AhmetLıeoyo~lu K M".," liaN. TOrk Düny ütil Araı,tırmalan IJıtorg l.:d . OCak
UU~9, 18)'1 2~, • • "rJ.



ALt A H METDEYDOLU " tADAHA K A YA KABAH.T " IASI <3

Artık her geçen gün devletinin günücü artı ran Krum'u n en
büyük hedefi İstanbul'u almaktı. Krum Han 'm hedeflerini gayet
Iyi bilen Imparator Nikcpheros I, Bulgarla rı du rdurmak gayes iyle
setere çıktı. Trakya'y ı geçerek Edirne'ye geldlği sırada, ordusunda
Isyan emarelerinin belirnıesi üzerine geri döndü (81i başları ) .

Bunu ha ber a lan Krum, Bizan s ordusunu ta kip etti, Bizan s ordusu
üzerine birdenbi re h ücum ederek mağlup ve pek çok esir ile gani
met elde ett! - .

Bütün bunl a r karşısında 811 yı lı yazında Bulgarla r'a kat'i
darbe vurmak Için setere çıkan Nikeph eros I, Tuna Bulgar başken

t! Presl av (Şumnu'nun güneybatısında çaıaıar köyü yanında) 'a
gırd ı' Çoluk çocuk demeden katliam yaparak Ilerleyen Nlkepheros,
Han'ın sa rayını bile ateşe verdi. Krum Han , Bizans ord usu nu savaş

için müsait bır araziye çekebilmek için kuvvetlerini ric'at ettir
dI. Nihayet orrnanlarla kaph dağların çev l rdlğ l Vrbişki geçidirı

deki ovaya geldi. Buranın bütün gi riş ve çıkışlarını tutturdu,
Krum'u takıp eden Bizans ord usu Vrbişki geçldlne geld i. Geçidin
tutulduğundan habersiz olan Bizans ordusu Krum Han 'ın ani bir
hüeumuyla dağıldı . Büyük zayiat veren Blza n sh la r geri çekildi.
Impara tor Nlkepheros i de bu savaşa hayatın ı kaybetti (25-26
Tem muz Sll) -.

Bu lgarla r ve Kru m Han 'ın hayatında mühim bir yeri işgal

eden bu harpten kitabede bahsedilmesi gayret tablidir- '.

2, Kabartmanın Sağ Taratıııdankt K itcibe :

l mparator Leon

Ter vel 'e gitti;

39 Dk . A . VlL~U1l:"v . B i:tIN3 l uıparatorluğu Tflrihi . i , İstanbul, 19-13, H.
3:H : A . Ahmetheyog ıu . KUTIlm /laH , s , ..t,.

-LO Tatıı ilat 1<;ln bk. St. Runelmun. A lI i3t or y OJ T htl Fırat Rul ga r Jo. 'l Em .
piTe. Lo ndon . 1930, s . 52 ·57 ; H . :-;, Orkun, Tlirk T(.rifıl. II. Ankara, 19 16, s. 1&1 :

W . N , Zıatorsk l ,/Türk. tcrc. "I. T . ~\c8rothl/ , Kncm H a n , Güney Ooku A vrupa
ArlLltınns lan Dt.--rglıııl, 10.U. LI. 129 ; a yn en bk. A . Ahmetbeyotlu, Kunım Ha n ,
8. 46.

-il G . f'('h er. ,. VOII ıladaro , 8 . HI.2,:j,.

Burnu kesik I mparatorv'a ben, Tanrı ta rafından gÖ11dertlen 4ı

Kişin it ve atalarım inanmadı .

O zamanlar Kişin Kat'Clıan idi " , Kardeşi de Edırne 'de idi. Bu
mükemmel kişi orayı [ettıetmişti.

·12 Uiz..'lJlS Imparatoru Justtntanos II (685·69!}: Ik inc! deta tah ta ı;ıkıfl

701'".·711 )' n ln Inknbıd ı r . 69~ yılında tahttan lndfrtlerek burn u kesm r ve l\ heMlOne-s
4Gt·ULolu)'p sürgün edutr. Bu s ebe b te c: Kf".!d k burunju e Imparator olarak da bl ..
lın ı r. Bk . G. Ostrogonı:ky f T Urk . terc . F. ı,ıtlan / . 81 ':-IIJ1Ş Deı:leti Ta rihi . Ankara ,
19S6, M. 131·133.

-13 AlIvn Huntarmdnn 1.ter1 TOrk Devtettertnde kullanı lan Dini-hukuki bır

ü nvn ndır. ıi li ünvnnte c.oski Türk Huknnlun hnklml)~t1t"r ln l ilAhı bır menşe'e
dayıındanrl ıı rdı . çHnkt E !lk l TOrk HHkUmranhk telnkjdsıne göre. ida re etm e
hakkı HtikUınd.:ı ra Tunrı ta ra fından verüırdı . Yanı sly:ut lkUdar dern ek olun
Kut . Haken 'n 't'nnrı'nm Lütfu olarak k a bul cdı tnıışu r . Aııya-lI un lmpuratcru
xt o-tun'un ünvıuu "Tun r rmn taht..n çı ka rdıtı Tsnhu Motu n . " Idi (ı. Ka t e80 t lu .
TNrk .l fi lli K iiltNrü , s. 236·2ai ; r' , KöprOıÜ, Proto·BıdfltJ r lIukukwıa Da i r Not·
lar, T Orl( H u k u k \' P Ikthıa t T nrihi ),lee m u38l. eild ll, 1939, ii. 2·3). GöktÜrk
H ak unlarlOdn ; cTnnrı gtbt. O ökte olmuş 1'tl rk BIIJ;"e Katnn... ( K itAbe ler. ı .

Güney. 1 i . "Tan" &"1bi (Tnnrıya lx' nlt"r ) 'Ta nrı )'urutmı, TO rk B ilg e Kaganı "

( KitAbfoler, Il , L>o,tu. 1 1 şek linde görtihnl!ktedlr. Aynı ünvan Uygurlar tarafın

dan d n kull.ıı..ru lnuşt ır . ~1 (".'le IA ö.fj yılında UYliur Katanı olan Moyen .Çor (i41
~9)'un ü nvanı '''rt' ngrl'dc bolmış ii ttml, Dngı' Kat a n " ı Gök t e- doğmuş. mem

ıexeı tdnrc Nmış Bilg e Katan rdır. ö . tz~. Uygartan" Siya.s-l ee K im urel Ta 
rihi, Ankaru, 198 7, s. 1.5. ' "Tan rı tararından gönde ri len" Unvanını n Bul gnr Han',
larınca kuttnmtması aynı nn'ancnln BUIKar Devlct lnde de devam dtlt1nl göıı·

termek tedtr.
U KltAbt."dc.o " Tanrı tarafından ı:ônderUen Kı",ın " ıbarestnln gecm...:oıl Krum '·

un k.arde~ 1 olan Klşln ' tn Bulgnr tnhtma J{t,.'<;: tlf: lnl g&termekh..xn r . Halbuki .
unı ul;lI )'e tlt,.' , Krum Han'dan sonra otlu Omurtag'rn Ilan o ld uk\! kabul edümek 
tedtr. FakJıt G. }o'f'1lel'. Kişin'In ('Cik ki M bır zaman Il an olara k hüküm eurmüş

ole bü eceğtn! 8Ö)'lel1l işti r tbk. G. Fcber, ... V fm .\lada ra, 5 . ~L . Nitekim H, Gre
gct re'dc. bazı Bizans lownnkhınnd" Krum lll' Omuring arasında bt r tstnde n bah
6C"dHdJ!tn .. Işaret vtmektcd tr ( bk . ii. Gregotre . I~.ır ,wl'lıı r('{'.t Epigrophiqtu, De
I : Uuttom! Ihdyart!. Bya anttcn. U. 193-1, s . 183, 7804 ). Hahrnetll Bo öger hoca Kı 

ş t n' I n dcttl 'I'crvc! Hen'ın IJulgarlnr useetne Tanrı lnrnfından gönderlldlgt nt
bel ırtmtşttr t Türk Kj,jlt Nr Tarih i . ~. 2&4) . KltAbelerdl'n Feher 'ln okudu ıtu f4.".
ktld.E" Ik Ubas la r ylıpınasına ra tmen bu tarklı okunu,un sebebi 1tJ'l 1 a..,ı1mumBk.

lndır.

·I~ J . :M a rqu:ırt , TunA. B ulg ar D('l..ıct1' ndt~ görü lt>n ve kltAbede KI :ı, ln'ln

Unvanı olarnk gt'çE'n Ka vch a n kpllmt'Rlnln. GöktUrkle-rdek l Ka pg nn ünvanı Ile
aynı o ldugunu söyleml:ı,t1r ( bk . J • .Mu rgua rt . Dıe Chro'toioguı Der Altturki
#l'hnı INııc1ln/ten , Ldpı: lg , 1t)98. ll, .. 4>-..1 n . 1: daha bk. G . Feher • . . V on Ma.

dan:a . 5. 3 j ·39; B)'fl C:l bk. T , " pk ln , Tı.wa 1J lı lVa rla rı V e' D illeri, An kara, 1987.
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o l mparator
Oh Tanrı

Kişin

Kişin bol bol esmedeme r rerdi" .

Sol taraftaki kitabe gıb ı bunu da Kişin . Krum Han adına yaz
dırmıştır. Bazı kısımlarının slIlnınlş olmasına rağmen di ğer kıta

belere nazaran oldukça ıyı durumdadır" . Kltabede, Krum Han'ın

Bizans Imparatoru Leon V (813-820) 'e karşı kazandı ğı zaterden.
Edırne'yı fethinden bahsedilmekte ve kendisinden b ı r asır önce
Edırne'yı fethinden bahsedilmektc ve kendisinden bir asır önceki
tarihi hadiseler Ile Irtlbat kurulmaktadır. Burada, bizzat Kıta

beyl yazan Kişin konuşmakta, kendisi hakkında ma'Iıımat veril
mekte, bunun yanında eskiden beri kullanılan Türk ünvan ıa rı 

nın Bulgar Devleti'nde de deva m ettIği gözönüne serümekıedtrv.

Ayrıca Krum Han'ın ölümü, ardından yapılan yas t ören i> ve Ki-

... -lG-H •. K a pgan unvanı Il k dı;"( ıı. Göktürk Devlet ! Hakanı ola n K apkan
( 692·7l6)'m adı nd gec mektedt r. T r tm olarak " }o'AUh" manaMına getmekıedt e

(bk. A . Donuk. RlJk i T i4rk lJfrt.·I~tl","41~ 1ıldrf ·A3kn'"1 VNL'QIt L'e Tm ,"'" . is
tanbu l. 1988 . s . 28- 29 ). Ka pI'an Ka~n hnkkınd3 taf Hat ((in b k . A . Taşa~ ı.

Kapga ,. Kaya" D t'tnNd e (;ökt ıuk.Ç' .. M'ı "o ebetl"', Türk DUnyıulı Arattır

matarı. Nısan 1990. sayı ~.... 302·320.
·16 Al'Il('n çuvn~ça k ökle-nh' n Kf'lın tş ota btu r , ç u \·a.tça·da ec "ıçme" : dt '

"yeme" demeokUr. Eeme "h;ml"k" : dt'rrw ")'t'mt"k"; Eeınedeme IHE" " lç mek ·yt'm.,)("
rnenesmdadır. HU11:"8r 'Türktertnde de l'l'I " tcme" : dt' "yeme": me "ıcmek" :

deme "ye mek": es m edeme "YE'mE'k tçrnf'k··dı r. Ziya fe t ka rşı ııtmda kulanılmnk-

ıadır (Tatslla t l~ln bk. G . Feber. VON .Vada,a. H. 5().$ 2).
17 Bk . O . Frht"r. (' 11'... t-8n', 8. 26-60.
48 G. F ebee, gOal. I/tt'.
49 B. ö get, I . O . T ."k K Mlt .. , Tariıl i , s. 26 4: G . Fener alıN . ese r, s. 60 .
W Eıı:ki Türklerdt" öıünün ardından yas t örenfert yapıur Vf' bune " yot"

dı·nlrdl. ÖIUrn halınde kı r tardu, 8üra l ll atla rıa OlUntı n bulundultu <;udınn erra
fında dotasırtur, &ftçlarmı k...·,ljcrler. ıı.:ı.Çb.rııı daıtıtlrlar . y üzlerini. kulaklannı bı 

çakln ke~rek kan akı lırlar. ölen klmıwnln atlarının kuyruklannı kt'tierek kur·
ban ed erlerdJ. A)'rıca ö lü hı bl m Ali durumunil gön' ht>rke~ :dyitf" ve ri rdi
t bk . i. Kaf('qıu. Tıırk M illi K tilt .. ,.... :o. 290; a)'rı ea bk. A . tnan• •1Iomu D~ıı

tdn'Nda A f-YOY J1ua.fl". i. Maka le ler \.(" In eelemel er. Ankara. 1987 . s, 121·124 ;
ayn m eııır. Tdrih l l(! Hu yit,. .sa nldl" : ni . Ankara. 1956, Li. 189 vd .) N lt4"ktm
Katkarlı Ma hmut da )'o~ kt"IJm~tnl fÖy i.. ızah d m ltUr : YOj{ : Mat em . yus
( D iVli,. - .. Lügaı 'ı ı Tiirk, ( TOr k, h" rc. Jj, Atala y •. LV . Ankara 19~6. s. 796 ).

ş i n ' in kardeşinin vefatından dolayı çektlğ ] acılardan da sözedil
mektedir" .

Biza ns üzerındekı tahakkümünü günden güne daha da arttı

ran Krum Han, Trakya ve Makedonya'nın büyük bir kısmını ele
geçirdi (812). İmparator Mlkal i (811-a13) 'in kendisine karşı se
fer haaırhğmda bulunduğunu haber alınca , 813 yılı şubat ayında

ordusuyla bırlıkte harekete geçt i. Edırne civarında karşıtaştığı.

sayıca üstün olan Bizans ordusunu büyük kayıplar verdirerek
mağlup ettl (22 Temmuz). Mikail ı. bu bozgundan sonra tahttan
Indirildi ve yerıne Leon V. (813-820) Imparator oldu.

Bunun üzerine Krum Han, kardeşi K~in'i Edirne'nin muha
sarasına bırakarak İstanbul su rlarına kada r ilerledi. Marmara'dan
Hallç'e kadar hendekler kazarak. İ stanbul'u muhasara ettI. Sur
lara üstüste taarruz ederken, yıllık vergı ve elbiselik kumaş mu 
l:abiIinde İmparator Leon'a anlaşma tekIH ettI. Bunun üzerine
sulh şartlarını görüşmek için her ı kı taranan beşer kişilik gru pla
rın silahsız olarak yakın bir mahalde biraraya gelmeleri karartaş-

YOK : Ö lü gömüldüktt'n so nra Oç yahUl yedi güne kadar ve rtre n )'''mrk ( 0 .1.T".
III. s . H3)" Yog h : Ölü tctn yemek v rmek. yog-Iftdı : ol 6IÜJ:~f' yogtadı : o ölü

1~ln )""ml"k v('rdl f D.L .T.• III . s. 309 •.
BiJ'.aıUı f'lçhd Vll l('ntl lınos. GöklOrk ütkesıne vardıtında u t t'ml Kapn l~ln

)"tl>l t ören! yapılmakta Imlf. Kendisi d t" bu t örene kalı lartlk han«rıyı.. yUzOnU
~Izml, "c kan nk l tr'l\lşt ı r, Son d er-ece en t eresen olan bu )'" t ôrcnt hikayesi
mlUlI~ser bu rada bitmrkh-dlr ( bk. L. LIJ:('tI , HIlilllPl f';J/t"" I ç ..h tfa . Ankara . 1986,
ll. 72.13 ). " KUlıegjn ko y u n yılındu e nycd tnc t gü nde uçt u . Dokuzuneu a y, yt rmt
yedıncı günde )'U ı örenı le rtip ettik" ( Ktt.übeh.·r" I . Kuzey-Do~ ) . " B u k adar
kAUulıp. babıttm K at an köpek yı lı . onuneu ay. )1 rml altıdou uçup g1tU. Do m uz
yılı. be,lnd a y . ytmılyl"'did .. yas t 61'1"nl yaptırdım . "uka . va U i babuı Usu n
T ay ~t>nf'raıın batkantı~nda beşyüz yıaU geldı' Kokuluk alt ın. gama~ (az lo
ge u rdt. YU t ört'nt kokusunu ~~urtp dıklverdi . Sardal ataCl geti ri p öz ... bunca
millet sa<;ını . kulatını . kesti . ıyı bt nt'k atını. k arasamurunu. mav ı stncabmı ,

Hay lfllz g enrtp h ep bırnjctı" lK\t/tlwlt'r. 11. O üncy . ıl-12) .

"Oaıu. Ayıoldı l~ln ölüm n~ı yaptı . Fnklrlf'rf' KÜmUş Vf' l pek ll kumaolar
d a&,!lll. Baboıumn mnll'mini böylt> hayırlı lşler ynpHrak ge~t rdt" (bk . Kuıad!/u

lliliy.IR. Il, Arat neşri. A nkara. 19~/. beylt : 16tH L.
• ' ı ı~ k(m Krum Han ölüne t' flrdı ndan yas lörenl~rt ya pıldıtı Ktbl. hem kar·

deşl Kişin . hf'm d e otlu Omurtaı:;-. Krum'un ruhu I~In büyük z.I)'af el &Ofrala n
tertlr ~tmltlt'r ve- halkı yt"dlrlp 1~lnni'lt'"'rdir (tatsııst I(in bk. G . Io'ehf'r.

" 0,. AtadaNı. 8. M--:>fı. 80-34) .
~ i Bk. G. Feher, a Pı "' . f'1In' . s. GO.
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tırıJdı. Fa kat Imparator verdl~i söze sad ık kal mayarak, etrafa
Knım Han'ı öldürm elerl gayesiyle silahlı adamlar ycrleşttrdl . Ya
nındaki Iki adamının ö ldü rülmesinerağrnen, Knım Han bu suikast
den atı ve çevikllğ t sayesinde yaralı olarak kurtuldu. Bu hainlik
karşılığında yolu üzerlndeki bü tün şehirleri yağma ve tahrib ede
rek Edırne önlerlne geldi. Edirne'yi leth ederek ahalisını Oltan 'a
ve Montana'ya sürd ü (813) " .

Kısa bır süre Içerisind e büyük bir hazı rlık ya parak tekra r
harekete geçtl. Bu serer hedeli kat'i su rette İ stanbu l 'u ele geçir
mekti. Slavlan ve Ava rla n da ord usuna a lan Krum Han, Lüle
burgaz Garnlwnu'nu zabtetti kt en SOnra Istanbul surlanna geld i.
Mükemmel bır tahkimatla şehri kuşat tı . Artık Istanbul'un düşe

si an meselesi Iken , Knım Han ansızın ağzından, burnundan ka n
boşalmak suretiyle ölüverdi (13 Nısan 814). Bulgar ordusu mu
hasarayı kaldırarak geri çek lld l" , Krum Han'ın cenazesi Edi rn e'ye
getirlldi. Daha son ra ülkesine götürülerek yapılan tö renle rden
sonra toprağa verl Idi".

KilAbede bu hadislerden bahsedillrken birdenbire yüzyı l ön
ceslne d önülerek, Bulga r Han' ı Terv et ile Bizans Imparatoru J üs
tinianos II dönemi hatırlatılmaktadır. Çünkü 695 yı lında tahttan
indirllerek Gelıboyu'ya sürülen J üstlnian os, tekrar tahtını elde
etmek gayesiyle Hazar Hakanı'na sı ğındı . Burada bir netlee a la
mayınca, Bulgar ülkesine gelerek Terv el Ilan'dan yardım taleb
etti. Jüstlnianos'un isteğini kabul eden Tervel, ordusunun başın

da Istanbul üzerıne yürüdü. Impara tor Tl berlos ii (698-705)'nln
hiç birşey yapmada n kaçması üzerıne başkente gird i ve J üstlnl
anos'un tekrar tahta ç ıkmasını temin ettl (705) . Terv el'e birçok
hediye!er takdim eden J üstlnlanos, bunun yanında; Balkan sıra

dağlannın doğu eteklerindeki küçük, lakat mühlm bölgeyi ve yı l .

lık vergı vermeyi de kabul etti. Ikinci dela imparatorluk tacını

giymesini Tervel Han'a borçlu ola n Jüstinianos, bunu ve verdiği

sözlerl unutarak Bul gar ülkesine askeri bır ha rekata gtrtşti. Fa kat

~2 Bk. L Kalesot lu. XII ..tIM Kadd r 14ta rtb.d 'II N T tirkler Tdt'd/Iı.daN M It
Aa.9at'dÜı n, blanbu t F:nsıUıilsO Dt-rg1st lll , 19~7• • . 12- 13; G Feh~r. Bıılga r

Türkım Tanlıı i . • . 42 vd .: l'l)T1('.a bk. A . Ahmrt~yo~lu. Kwn .,,, 110 '4 , s, 4$.17.
M Bk. A. Ahmelbe)"oıl;lu , K M""'" 110 11 , s. t':' .
s.fı G. F he r. av", eeer, S. ~. 60.

Bu lgar ordusun un ani bir baskııı ı karşısında ınağJup oldu. Ordusu
dağı l an Jüstinianos ii ge ri çekilerek perişan bır vaziyette İ sta rı

bul 'a dönd ü (708) " .

Böylece Irnparator Leon'urı sözünde durmayarak Knım Han'a
suikast hazırlaması arasında n'lbıta kurularak. geçmişte olduğu

gibi , bugün de, gelecek te de Bizanshla ra hiçbir zaman it ima t edil
meyip, Inanı lmayacağı da anlatılmaktadır.

3.1. Kolon Üzerindek i K i l abe

H an
300 Altın

O K avehan Kiş in 'e 1900 Alt ın verdi... Altın.. . Ona... Telcü
Sek temM'de ta hta çıkan, Tan n tarafından gön derilen cömert Krum
Han 300 At/ın verdi ... t'erdim. Ve bu yı/ içinde daha da Krum
Han'a »eraış imi« zengin esmedemeler cereceçim . lm parator, Knım
Ilan 'ı anlaşma için yanına çaIJırdl ... At/w aldığında, babam es-
medeme düzenled i ve sınır sozieş mest yapıı Tuta
Naiman"'a ... at/ın »eraı... benim babam Krum Ilan Ona an ·
laşma/an bozdu/ar ' .

KitAbe, babası adıııa Oınurtag Ilan tarafından yazdırı J ın ıştı r .

Bu rada yazarın ağzıyla bizzat ken disi konuşmaktadır. Bazı kısım-

5.5 Tatsllaı içIn bk. •\ . A hm,·l hıe )'ot; l u . Tuı'tl /{ n.. . Prof. Dr. Bekir KU
t ü kcğt u'na Armağnn. İstanbul . 199 1, !i . ~6"·~66.

M K oyun yılı nı n 8. ayı 804 yılına t*"kAbtl ı t'tmt'klo"dlr. O. Tu ran. ONiki
IIn!I f.·m, ', T tlrk Tak ı ·jm, . t. tanbul. 19IJ .

~. Nnıman . Mo{:col kök"nll bı r tstmdtr. S3yl hlldlre n .("k lz manasma Jtt!I
m ektedtr. Oz~k. Knzak. Kı~ız ~bl dlkr r TOrk knvtmterınde de etnsl)'d bü dt
ren i im ('llarnk <;ok Y3~ gındl r. Il ir ıı.a yı, Oba, kevtm tr-n ogu r. o tu z ~r gıbı)

veya öı.el birn ola ra k da kullanılır. TuU 'nln IfadE" r-t t! tt mnn a III(" btltnmemek
b'dl r. Hlr doturn halinI. ~",n veya Salınan dmr n hu yazılı yazan şahıs la bag
lantıs ı n ı heIU edebü tr . AkrAhnhk yf'r1n'· kullanılmı, bır tıııtm y:ıhut Orh un
Ablde 't'r1'nd.. geçen 1\ıtuk ( A5 kt'ri va li. \'aIO 'a bensee btr Onva n otaotur (laf·
iiAii. Ictn bk . G . P eh cr . \'01' .YadflM. 'i . 92-9 3 : s. . Iu rayııma. 8utd Dı~ Naıma ..

Tiirk.... Od,..,. MRIf!lO''''' f . C"ntrn l AJlı ııt ıc Journa l. iV . 19~9. Sayı 3. s . LS!) vd. :
dAha bk . R. (;rOM&Jd . Bo.:kır l ın pa rfı l "rl., y." Istanbul, 19W. s, 187).

~8 Bk. G. F ener. ay... eser , s . 61-99.
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ları slllnmiş ola n klta bede Kru m Han' ın yaptı kları ve onun ölümü
üzerine Omurtag'ı rı esmedeme vermesi an l atılmaktadır" .

Kltabede Biza ns Impa ratoru 'nun altuı vererek Kru m Ha n lle
sınır sözleşmesi yaptığından bahsedilmek ted ir. Fakat bunun ma 
hiyeti tam ola rak blllnrnemektedlr. Yalnız 812 yılında Kr um Ha n
İmparator Mikail'e kaçanların tekra r Iadesi , Grek taclrlerlnln
muayyen pazarlarda ticaret yapmaları. her tacirin elIndeki em
tianın clns ve miktarlarını blldIrmelerl, vergı vermeleri şartıyla

anlaşma teklIf ettiyse de BIzanslılar tarafından kabul edi lmemiş 

tir. Bunun üzerine Krum Ha n Mesembrla'yı ele geçirerek altın ve
gümüş başta olmak üzere yüklüce ganlmet elde etmiştir (812 son
la rı ) ~.

Bu duru m ka rşısında belki de Imparator a ltın vererek k ısa bır

süre için Krum Han'ın hareketini durdurmuş ve sınırları emniye
te almış olablllr. Nitekim kltabenln sonunda an laşma bozuldu de
nilmektedir kı, bu nunla 813 Temmuzunda iki ordu arasında vukü
bulan ha rp' kasded l lmiş olmalıdır.

Kltabede Kru m Ha n'da n "Tanrı tarafından gönderllen cö
mert" diye sözedilmekte ve devlet mekan i zmasının en baştakller

den başlayarak adamlarına dağıttığı altınlar, verdiği ziyaıetler de
belirtdlmektedir k ı , bu durum Kültür Tarlhlmiz açısından oldukça
mühlmdir. Çün kü Türk Hükümdarlarının vazi fe ve vasıflarından

birisi; Idaresi altındakllere yiyecek Içecek vererek, ma l dağıtması

ve cömert olmasıdı . Bu da Türk Mılletln in hangi coğrafi sa hada
Devlet kurarsa kursun ana karakterinin değişmediğinigöstermek
tedir .

59 G. Fener . ay,. . es er , R. 76-77.

60 Bk. A ll Ahmetbeyoğfu . I(l'~ rı l l/a'1 . ~ . -I L; dnh u hk . G . Fehı-r, 0.0 Voıı

M(I.(larrı, s . 90·91 .
61 Bk. 52 .. not .
62 Ta t~ Uat ıctn bk . A . Donuk. eııki T ii " k l f' r rl e ll ii k iü J'ula n " Va ::i!f'lf"r i 1'"

1'0&11In" . Ttl rk Dünyası Araşnrmalarr . Nt een 1982, RRYI 17. LI. 11'''133.

4. 11. Kolon Ozerindelci K i ltlbe :

K RUM ilAN altın hediye etti .
Babam beni K anar: meukine gelirdi .
den .. .. .. ren (p en) o zamun esmedeme
IIan Omur/ag
Krum:'

63 Omurtag'ın babasının kendısln! atadıtandan b:ıh~ettJgt -Re na r" mev
kıtnın n e oldu~ tam olarak bili nmeme kt edi r , G. Fener "Kanar" hakkında özet
le şunları l!Iö)'lt nılştir : " Kt~nar" : kan ekıtma. kan akıtan, kan hakimi mana
lanna g elme k tedir . -Kenartar", ül ke dahlllndckJ şahsi (ek lşnıe llf' rdt" , antlarda ,
nntaşmn ta rdn (in büyük haki m cın rak vazife yapartardı. Sonunda is e k a n nkı 

lırlardı. Bu nunla bi r ne vt sÖ? vertltp :'lM ak tll ı:lkterl llrdl. Bunlar aynı zaman
da dipl omatik phıslardı. Devletlerarası bariş anla,ınıılan ndl\ da kan a kıt ır

ıardı. Da hildeki ve ü lkele r ara.'iındakl betgeterın Imzalanmasında en yetkili
kımsclcrdı . Kısaca c;ok mUhim yemtaterde. anlaşmalarda kanın akıt ılması nı

saklarla rdı ( bk. G . Fener. . . . Von .U ada ro , s . 10-1- 106 ),

Fen er'In Kanarla n n ülke d ahiUndr meşgut olduklanm bellrtUÇ;1 işler. her
halde halk arasındaki mes'e teter- olmayıp, d evlet neri getenıert ve tAbi k a v1m
lertn Ikylerlyle alAka lı olmalıdır,

K&.tgarh ]ı.tahmud'da "Kanar" , öy lif:' g<'çmektt"dlr : '·0 suya kandı" demek
olan "o s uwka kandı " cümtestndekı "kandı" ffürıın rn üzarü " Kanat"" g eli r ,
mastart " knn mnk" tl r, Yine bunun J:"lb l "o, alından kan aldı" anlamına gelen
"ol atın kanadı " cü mlestndekı "kanadı" nıUnm muzart1 -bundan evvclkt kell·
med e oldugu gtbt- k anar şeklindedir ( D. L. T .• III, R. 261 ) .

't'omnscneıe. "Kanar ( GanJlr)"ın ORmJln h Jmparatcetuğundakt "HUn kAr oo
,

" H l.ld .1v(·ndl kAr " tıc aynı olabllı"C('ttnl ıtert sü rmü ştü r. Bcsevltı-v tse. " Kanar".
kanas ( " anas ) tekli nde d üae tt m ek Ietemtşse de, F eher bu ı:örllşlert reddetmiş

Ur. Bunun yan ı nda "Knnar" lle es ki Macar istan'da kullarulan Bu leü Ile peru
h'lI1k kuran Feher, Macar ka blt~BI w e r bu lc h u ( = ver- Bu tcnj'nun başındaki

" ver"'n " kan dök en" ınannama ge ld1ttnl söytemtştt r ( bk. K. H , "ff'nges , Altaic
F:lcJn tmts I" th e Proto-811.1gana'l lN./fC'71ptlon.! , ByzanUon XX I, 1·2, 19~1. s .
99-1001 .

Türklerde kan akıtma şekli Ise umutniyete şöyle ldl : T em.-qllcUer kol veya
p:ınnnklannı hafit( f' kes erek, tctnde kım12~, s üt, su . yahut şarap olan kubuıl

kaba nkıtırlar ve bunu I ç erterdı . Tatı;lInt ıçın bk. A . Inan, Eak i Türklerde ve
Filklarda Aııı , Maka lel er ve Ince le m e ler , s . 32:!ı.

HükUmdar a ilesi memıuplarına verilen Teg ln (ngtn) LLe beraber, Kanar·
-rtetn şeklınde. Tuna Bulgarlarınca öxe t Isim olarak da kullanılmıştır. A. Do
nuk, Eııki Tiirk Dt:ı;letlen ııde Idarl- Aııkerl VPlLıa,. w: Terhiller. s. -tS, n. 383.

6-1 B k . G. Feher, ayrı. eser, s. 100- 109 .

Tari h DeTg Ld F , : ..
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Omurtag Han tarafından yazdırılmıştır. Büyük bır kısmı çok
kötü bır vaziyette oldu ğ undan okunamamıştır. Kltabede an latı l 

mak !stenen esas mevzil Omurtag'ın kendi durumudur. Nitekim
ilk başta babasının dağrttı ğı altınlardan ba hse t tl kte n sonra, Ornur
tag, şehzadellğlnden Han oluşuna kadar geldlğ t makamlan a nlat
maktadır. Aynca kım olduğu aç ıkça belll olmaya n blrislnln ölü
münden dolayı verdlğl esmedeme'den söz etmek redi...•.

Feher Ise, Omurtag Han'ın bu zlya fetl, kendı hayatında m ü
him roloynayan, çok kıymet verdığı kayınblraderlnln ölümünden
dolayı tertip ettlğtnı söylemişti..... Kitabetln sonunda Omurtag'ın

kendı ad ıyla birlikte Krum'un adını da zikretmesi , babasının Ih
tıŞflmı ve ona karşı duyduğu büyük saygıdandolayı olsa gerektl..' .

5. III. Kolon Uzerindeki K itdbe

Melemir
Büyütaldü
Svtnik'" öldü.

ve Tann tarafından gönderilen Omurtag Han onun için çok
a(Jlıuil. Tann tarafından gönderilen Tann'ya benzer Me/emir
nan» .

6~ Bk. O. Frhrr. oyrı. ese r, B. ıos.ı09.

66 Sk. G. Feh er, ayrı. eser, ii . 101.
67 Omurtag n an hakkında bk. All Ahmetbeyoğ'lu , Om..rt d!1 Han ( Rl • •R31),

Türk Dünyası Taı1h [)(orgb t, Ekim 1989 , Myı 34, 8. 42.406.
68 Fehe r. TOrk boylannda yaygın o la ra k kullanılan Svlni k 'ln ''Ya ban

domuzu" manasma geldlttnl ve M it Bul g arca olan Ismin Slavlqmış şekU ol
dutunu söylrml:,Ur ( ... V on Mada M , s , 112· 115 ). T. Tekin be TOrk~e olan bu
Ismi n sevtn, sevinç, siVınç. atvın oldukun u iddta etmtşnr (Tıı na Billgarian ve Dil
lm, Ankarn. 1987, s. 54·M) . Sıvınlk , Omumg Han'ın otlundan ortance olanı

IdJ. En bUyük oğ fu Hm Uyan olmuş, bunun üsertne kendı dintnl bırakıp yebencı

bır Tann'ya lnandı tı ıçın Bul~lar tarafından öldDrtllmUştDr i yavaş yavq
TUrklUgonO kay tetmeye ve Slaviaşmaya başlayan Bu lgarlar arASında TOrk
dinini terk et tt dlyt', htm de lIan'ın oğ t unurı öldü rf.lrlm('sl oldukc;:a ente resen
bır olaydır ) . Svtnik tse daha babıısımn satlıgında lUdOrllrldütunde n. en küçü k
o~1 olan Melernlr tahtı n tek vArlsl olara.k kalmıştır <bk. G. F eher.. . . Vem
Modara. ii. 114 vd.).

69 Bk. not 43.

MA OA RA KAYA KA BARTM.ASI

Kita be, Omurtag'dan sonra Han ola n oğlu Melemir (831-852)
tara fından yaptmlmıştır. Son kısmı slllnrnlştlr. Omurtag Han'ın

a ilesi hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca tek varis olarak ka lan
Melemlr'ln Han oluncaya kadar nasıl yetlştirlldi!,:l de anlatılmakta

dır70 •

An laşı lacağı üze re, Madara Atlı Kaya Kabartması ve Kitabe
le rı, ortaya ç ıkarıldığı günden beri Ilim alemince ü zerınde pek
çok araştırma ve Incelemeye rrıevz ü olmuştur. Özellikle sınırlan

ı çertslnde bulunması hasebIyle, bugü nkü Bulga ristan Devleti'nin
siyasi ve Ideolojik yapısından dolayı menset hu susunda da çeşitli

tartışmalara yol açmıştır. Arırtı ısrarla Tra k Tanrı heykeıı yahut
Antik devir ürünü saymaya çalışmışsalar da, o, Türk Tuna Bul
gar Devleti'nın en dikkat çekici eserlerinden birisidi r. Tü rk siyasi,
kültür ve sanat ta rihi açılarından oldukça mühlm olan ab lde, aynı
zamandan VIII-IX asır Doğu Avrupa Tarihimiz bakımından da
kendi ana kaynağ ımız olarak ka rşımızda durmaktadır. Bu sebeble,
her yönden kendi araştırmac ılarımızın alaka ve değerlendirmesini

beklemektedir.

70 Tarsııat tçtn bk. G. Feher• .. . Von MaJara, s. 110.-124.
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ı !Smail Hakkı (UzunçD.r'Şıh). Kıtabeler i . tal. 1927 H. 1345 ), s . 64. 65.

Anadolu Selçuklu sultanlarından II . SOIeyman Şah'a alt,
daha önce Nıksar Kalesi üzerin de Iken şımdı orada, kaleden düş

müş olarak Mellk Gazi Türbeslnde bu lunan kltabe bugüne kadar
okunuş ve tarih olarak farklı şekıllerde yayınlanmıştır. Kilabey!
lık defa İsmaıl Hakkı (Uzunçarşılı). 1927 de kale üzerinde göre
rek ve yüksekte olduğu için pek ıyı okuyamadığını belirterek aşa

ğıdaki şekilde tesb it etmiştir' :

NİKSAR-TOKAT-GÜMENEK VE
KAYSERİ-PALAS'TA üç KİTABE

M ehmet ÇaYITda(j

... . .... J...ll I J~ J.s
... !.lJl).1 öA ,JI . lA .,.1

J...ll I J ,uJ..llI Jj .r lll l

;i ct J, -r:L }12l1 .Yo l

.,L. crr": J :..;."..;; ~;1 ~ ./' ~}; .~ fo <.J'j.....

ı. Nıksa r'da Süleyman Şah kltabesl

1935 yılında Pa ul Wit tek, kltabenln yukarıda geçen neşrinde,

tarihi hadiselere göre senenin bir ler han esinin iyi okunarnamış

olduğunu. _:) 1 n in ,,:~1 olması gerektlğinl, kllabede sultan lakabı

olan . ed-dü'ilya ve'd-di rı» yerıne melik lakabı olan «eddevlete ve'd
din. yazılı olmasından Niksa r' ın Sü leyman Şah taranndan mellk-
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