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Türk Tarihine Giriş adlı dersimizi işlerken Türk tarihinin bir bütün olduğunu ve İslam Öncesi
Türk devletlerine ait özelliklerin, İslamiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerine de tezahür ettiğini
göz önünde bulundurmalı ve kültürün de gelişim göstererek devam ettiğini görmeliyiz. Türk Tarihine
Giriş dersi, öğrencilerimize Türk milletinin genel kabul gören görüşe göre Asya Hunlarından
itiabaren dünya tarihinde 2400 yıldır varlık gösteren Türklerin bu tarih boyunca ortaya koydukları
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1. İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİNİN ANA KAYNAKLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Çin Yıllıkları

1.2.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Rus Yıllıkları

1.3.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Şark (Arap-Fars) Kaynakları

1.4.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Bizans Kaynakları

1.5.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Seyahatnameler

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türk tarihi açısından kaynakların önemini değerlendiriniz?
2.
Türk tarihinin Çin kaynakları nasıl sınıflandırılmaktadır?
3.
Rus yıllıkları Türk tarihinin hangi dönemini aydınlatmak için başvurduğumuz
kaynaklardır?
4.
Türk tarihinin Arap kaynakları hangileridir?
5.
Türk tarihinin Bizans kaynakları genelde tarihçilere hangi Türk devletlerinin tarihinin
aydınlatmasında yardımcı olurlar?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Türk Tarihinin Kaynakları Türk

tarihini

kaynakların

araştırırken Türkçe’ye tercüme edilen
önemini eserleri okuyarak

anlayabilmek
Türk Tarihinin Kaynakları Türk

tarihinin

muhtelif Türkçe’ye tercüme edilen

dönemlerine ait kaynakları eserleri okuyarak
inceleyerek Türk tarihinin
her dönemine ışık tutmak

4

Anahtar Kavramlar


Türk tarihi



Kaynak



Araştırma



Çin



Rus Yıllıkları



Arap ve Bizans kaynakları

5

Giriş
İlk haftamızda Türklerin tarih sahnesi çıktıkları andan itibaren onlarla siyasi ilişkiler kuran,
kültürlerinden çok fazla etkilenerek haklarında bilgiler veren yabancı milletlerin kaynakları
tanıtılacaktır. Bilindiği üzere bu konuda en önemli kaynaklar Çin ve Rus yıllıkları ile Arap ve Bizans
kaynaklarıdır. Bu bölümde bu ana kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek bu kaynakların Türk
tarihi açısından önemleri üzerinde durulacaktır.

6

1.1. Çin Yıllıkları
İslâmiyet öncesi Türkistan Türk tarihinin yazılı kaynaklarının başında Çin Kaynakları
gelmektedir. Dünyada tarih yazma geleneğinin en eski olduğu millet Çinlilerdir. M.Ö. 841 yılından
itibaren kronolojik olarak tarih yazdıkları bilinmektedir. Çinliler kendileri ile alâkâlı bu tarihleri
yazarlarken kendilerine komşu olan ve karşılıklı münasebet kurdukları milletlerin ve boyların
tarihlerini de kaleme almışlardır. Her ne kadar bu eserler yıllık mahiyetinde kendi tarihlerini ön
planda tutmak ve Çin imparatorlarının faaliyetlerini methetmek amacıyla yazılmış olsalar bile
yıllıkların sonunda verdikleri yabancılarla ilgili bilgiler Türkistan Türk tarihine ışık tutacak
niteliktedirler. Ayrıca Çin tarihi ile ilgili kısımlarda da Türk tarihi ile ilgili bilgilere rastlamak
mümkündür. Bu nedenle Çin kaynakları ile ilgili bilgiye sahip olmak ve bu kaynaklardan istifade
etmek Türk Tarihi açısından bir zorunluluktur. Çin kaynakları şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1-Metal ve taş eserler üzerindeki yazılar
2-Kemik ve kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar
3-Klasik kitaplar
4-Hanedan tarihleri
5-Ansiklopedik eserler
6-Kronolojik eserler
Metal-taş yazıları, kemik ve kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar ile klasik eserlerde
verilen bilgiler, efsanevi olarak nitelendirilseler de bunlardaki bilgiler Türklerin ilk atalarına ait
bilgiler olarak değerlendirilmektedirler.

1.1.1. Hanedan Tarihleri
Batı’da Hanedan Tarihi (Dynastic Histories), Türkiye’de ise Çin Yıllıkları olarak bilinen
eserler en önemli ve en hacimli kaynaklardır. Yıllık ifadesi söz konusu kaynakların tam karşılığı
olmamakla beraber, ülkemizde bu tabir kullanılmaktadır. Yıllık bu hanedan tarihlerinin sadece bir
bölümünü oluşturmaktadır.
Resmi Çin tarihinin yazılmaya başlanılması M.Ö 104 yılında Shih-chi (Tarihi Hatıralar) ile
başlamış, 1911’de yıkılan Ch’ing imparatorluğunun resmi tarihinin yazıldığı 1927 yılında son
bulmuştur. Ancak dönemin hükümetinin son tarihin dağıtımını yasaklamasıyla bütün Çin tarihleri 26
hanedan tarihi yerine 25 hanedan tarihi adıyla ifade edilmiştir.
26 hanedan tarihinde toplam 4052 cilt vardır. Her bir cilt 4 ile 7 varak arasında değişmektedir.
En küçük tarih 36, en geniş tarih ise 536 cilde sahiptir.
Hanedan tarihleri 5 ana bölüme ayrılmaktadır:
1-İmparator yıllıkları
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2-Asil aileler
3-Kronolojik tablolar
4-İlmi risaleler
5-Biyografiler: Türk tarihi hakkındaki en zengin malzeme, bu bölümün sonunda yer alan
yabancıların biyografilerinde yer almaktadır.
Bu kaynaklarda sıklıkla geçen ve Çinli olmayanlar içn kullanılan “barbar” kelimesine dikkat
çekmek isteriz. Bilindiği üzere Çinliler kendilerinden olmayan boyları, kabile ve kavimleri
kendilerine ait özel adlarının (yani hangi boy kendisini hangi adla adlandırıyor ise o ad ile) yanında
“kuzeyli yabancılar, güneyli, batılı-doğulu yabancılar” şeklinde genel adlarla anmışlardır. Barbar
kelimenin aslı “Çinli olmayan kuzeyli, güneyli veya batılı yabancılar” iken, Batılı araştırmacılar
tarafından bu kelime “eski barbar” anlamında kullanılmış ve ilim dünyasına da bu şekilde
yerleştirilmiştir. Aslında Çinliler kendilerinden olmayan boylara barbar dememişlerdir.
Bu kaynaklar ile ilgili dikkatlerden kaçan bir diğer nokta da Çinlilerin olayları kendi bakış
açılarından ve taraflı bir şekilde kaydetmelerinin göz ardı edilmesidir. Çinliler Türkleri her zaman asi
ve kendilerine tabi olması gereken bir millet olarak görmüşlerdir. Nitekim onlar İmparatorlarını
göğün oğlu ve yeryüzünde tanrının temsilcisi olarak görerek, bunun kendilerine bir üstünlük
sağladığına inanmışlardır. Yine kendi başarılarını güzel cümleler ile yüceltirken; Türklerin
başarılarını küçümsemişlerdir. Ne yazık ki Batılı tarih yazımında bu durum da göz ardı edilmiştir.

1.1.1.1. Shih-chi (Tarihi Hatıralar)
Shih-chi Çin yıllıklarının ilkidir. Çin tarihçilerinin atası olarak kabul edilen Tsi Ma-ch’ien
tarafından M.Ö. 104-91 yılları arasında yazılmıştır. Çin’in en eski devirlerinden başlayıp Han
İmparatoru Wu-ti dönemine kadar olan Çin tarihini kronolojik bir şekilde anlatmaktadır. Bu kaynak
aynı zamanda dünya tarihinde de tezkere şeklinde yazılan ilk eserdir. Eserin 110. bölümü Hunlar
Tezkeresi’dir. Bununla birlikte diğer bölümlerde de yine Hunlarla ilgili kısımlar bulunmaktadır.
Hunlarla ilgili olarak Asya Hun Devletinin kuruluşu ile Hunların ilk kez kuzey ve güney diye ikiye
ayrılmalarına kadar olan tarihleri hakkında bilgiler verilmektedir.
Yıllığın tam olarak batı dillerine çevirisi yapılmamıştır. Ancak, E. Chavannes, B. Watson gibi
ilim adamları bazı bölümlerini çevirmişlerdir. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Uygur Özerk
Bölgesi’nde bulunan Xinjiang Üniversitesi İlmi Araştırmalar Dairesi’nin “24 Tarih’teki Türkistan’a
Dair Materyalleri Tercüme Heyeti” bu kaynağın tamamını Uygur Türk Lehçesinde neşretmiştir.
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1.1.1.2. Han-shu (Hanname/ Han Hanedanı Yıllığı)
Çin’in Han İmparatorluğunun kuruluşundan Wang-mang dönemine kadar resmi tarihini
anlatmaktadır. Han İmparatorluğu Batı Han ve Doğu Han olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu kaynak
Batı Han ile ilgili bilgiler vermektedir.
Tarihçi bir babanın oğlu olan Pan-ku tarafından yazılmıştır. Pan-ku’nun ölümünden sonra
eseri kızkardeşi Pan-chao ile imparatorun görevlendirdiği tarihçi Ma-hsü 10 yılda tamamlamışlardır.
Bu eserin de 94. bölümü Hunlara ayrılmıştır. “Hunlar” ve “Güney Hunlar” olarak ikiye ayrılan
bölüm Hunlarla ilgili Shih-chi’ye göre daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Eserin diğer kısımlarında da
Hunlarla ilgili bilgilere rastlamak mümkündür.
Esere başka tarihçiler tarafından ilaveler yapılmış ve eser bu ilavelerle açıklanmaya
çalışılmıştır. Ancak Sui Hanedanlığı dönemi ve T’ang İmparatorluğunun ilk devrelerinde yaşayan
tarihçi Yan Shih-ku o güne kadar bu kaynak üzerine çalışmış olan tarihçilerin çalışmalarını bir araya
getirmiş ve bunlara yeni ilaveler yapmıştır. 110 bölümlük eseri 120 bölüme çıkarmıştır. Bugün
kullanılmakta olan eser de onun tasnif ettiği bu 120 bölümlük eserdir.
Bu yıllığında Batı dillerine tam bir tercümesi yoktur. E. H. Parker, F. Hirth, E. Chavannes,
Homer H. Dubs gibi ilim adamları eserin bazı bölümlerini neşretmişlerdir. Eserin Hunlardan
bahseden tüm bölümlerini Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan
Xinjiang Üniversitesi İlmi Araştırmalar Dairesi “24 Tarih’teki Türkistan dair Materyalleri Tercüme
Heyeti” bu kaynağı Uygur Türk Lehçesinde neşretmiştir.
Türkiye’de ise Çin kaynaklarındaki Türklerle ilgili kayıtların Türkçe’ye tercüme edilmesi
Türk Tarih Kurumu’nun projelendirmesi ile 1990’lardan sonra başlamıştır. Bu yıllıktaki Hunlarla
ilgili kayıtlar Prof. Dr. Ayşe Onat başkanlığındaki bir heyet tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek
“Han Hanedanı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi” adı ile Türk Tarih Kurumu yayınları arasından
yayınlanmıştır.

1.1.1.3. Chiu T’ang-shu (Eski T’ang Hanedanı Yıllığı)
Liü-hsü tarafından kaleme alıarak 945 yılında tamamlanmıştır. T’ang Hanedanlığının 618
yılından 907 yılına kadar olan 290 yıllık tarihini kaydetmiştir. İçinde tarihi değere sahip pek çok
makale de bulunmaktadır. Toplam 200 bölümden oluşan eserin 194, 195, 198 ve 199. bölümlerinde
Türk boyları ve onların yerleşim bölgeleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Özellikle Kök-Türkler ve
onların doğu ve batı kolları ile Uygurlar ve Uygur birliğine giren Türk boyları hakkında ayrıntılı
bilgiler vermesi bakımından Türk tarihi açısından son derece önemli bir yıllıktır. Ancak bu tür T’ang
Yıllıkları sonradan kopyalandıkları ve yapıştırılmak suretiyle yazıldıkları için olaylar sık sık birbirine
karıştırılmıştır.
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Prof. Dr. İsenbike Togan’ın başkanlığındaki ekip tarafından Eski Tang Hanedanı Tarihi içinde
yer alan Kök-Türkler kısmının 194A bölümünün tamamı Türkçe’ye tercüme edilerek açıklamalı
metin neşri 2006’da yapılmıştır. Ayrıca Prof.Dr. Ahmet Taşağıl bu kaynağın verdiği 617-630 yılı
arasındaki kronolojik bilgileri Kök-Türk kitabında değerlendirmiştir.

1.1.1.4. Hsin T’ang-shu (Yeni T’ang hanedanı Yıllığı)
Kuzey Sung Hanedanı döneminin ünlü edebiyatçılarından Song-ch’i ve Ou Yang-hsu
tarafından yazılmıştır. Yıllık 1044 yılında yazılmaya başlanıp 1061 yılında tamamlanmıştır.
Kaynağın yazımında Eski T’ang tarihi temel alınmış ve bu tarih geliştirilerek yazılmıştır. Bu yıllık;
diğer Çin kaynaklarına göre Türklerle ilgili çok daha fazla bilgiye sahiptir. 225 bölümlük eserin 215,
217, 219 ve 221. bölümleri Türk devletlerine ayrılmıştır. İlk olarak Hunlardan başlayarak tüm yabancı
boyların tarihinin bir özeti yapıldıktan sonra onların siyasi, içtimai ve kültürel faaliyetlerinden,
yaşadıkları coğrafyalardan, nüfuslarından, askerlerinden ve sahip oldukları hayvanlardan
bahsedilmektedir.
Yeni T’ang Yıllığı ile Eski T’ang Yıllığı’nın bir karşılaştırmasını yaptığımız zaman Yeni
T’ang Yıllığı’nın daha özlü bir şekilde yazılmış olduğu görülmektedir. Yeni yıllık devlet arşivinden
alınan yeni bilgilerle genişletilmiştir. Ancak bu yenilikleri yaparken hem olayların sırası karıştırılmış
hem de eski tarihteki bazı olaylar alınmamıştır. Bu açıdan bakıldığında Eski T’ang Yıllığı, Yeni T’ang
Yıllığı’na göre daha düzgün ve daha zengindir.
Kaynağın Kök-Türkler bölümündeki bilgiler yine Prof. Dr. Ahmet Taşağıl tarafından
incelenmiştir.

1.1.1.5. Türkler Hakkında Bilgi Veren Diğer Çin Kaynaklarından Bazıları
1-

Hou Han-shu (Sonraki Hanname) (Hunlar)

2-

San Kuo-chih (Üç Padişahlık Tezkeresi) (Hunlar)

3-

Sung-shu (Sung Hanedanı Yıllığı) (Hunlar, Tabgaçlar)

4-

Liang-shu (Liang Hanedanı Tarihi) (Kök-Türkler)

5-

Ch’en-shu (Ch’en Hanedanlığı Yıllığı) (Kök-Türkler)

6-

Wei-shu (Wei Hanedanı Yıllığı) (Tabgaçlar, Kanglılar)

7-

Pei Ch’i-shu (Kuzey Ch’i Hanedanı Yıllığı) (Kök-Türkler)

8-

Sui-shu (Sui Hanedanı Yıllığı) (Kök-Türkler)

9-

Chiu Wu-tai shih (Eski Beş Hanedanlık Dönemi Tarihi) ( Uygurlar)

10-

Sung-shih ( Sung Hanedanı Tarihi) ( Uygurlar)

11-

T’ung-tian (Kanunlar Külliyatı) ( Kök-Türkler)
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12-

T’se- fu Yuan-kui (Kitaplar Cevheri) ( Kök-Türkler ve Uygurlar)

Çin yıllıklarının ilk incelemesini Fransız araştırıcısı De Guignes (1756-1758) yapmış ve daha
sonra Rus ilim adamı Yakinev, Fransız St. Julien, E. Chavannes, P. Pelliot ile Alman De Groot, O.
Franke yaptıkları çalışmalarda bu yıllıkları değerlendirmişlerdir. Türkiye’de ise Çin yıllıklarını ilk
kullanan Bahaeddin Ögel ve Özkan İzgi olmuş onlardan sonra İsenbike Togan, Ayşe Onat, ve Ahmet
Taşağıl bu kaynakları kullanmışlardır.

1.2. Rus Yıllıkları
İslâm öncesi dönemde Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda uzun süre gerek devlet kurarak,
gerekse boylar halinde yaşayarak varlıklarını güçlü bir şekilde hissettiren Hazar, Peçenek, Uz,
Berendi, Kara-Kalpaklılar ve Kuman-Kıpçaklar için İlk Rus Yıllıkları bulunmaz hazinedirler.
IX. yüzyıldan XIII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yani Rusya’nın Moğollar tarafından istilasına
kadar yaklaşık 4, 5 asırlık bir zaman dilimi içerisinde, özellikle de Kiev Rusya’sının kuruluşundan
Moskova Çarlığı’nın teşekkül aşamasına kadar olan bir dönemde Türk boylarının oynadıkları rolleri
ve onlara ait bilgileri İlk Rus yıllıkları vermektedirler. Rus Kronikleri veya Rus Vekayinâmeleri
olarak da bilinen Rus yıllıkları, Rusların Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra Bizans ile aralarında
meydan gelen yakınlık sonucu onlardan aldıkları yıllık yazma âdeti neticesinde meydana
getirilmişlerdir. Rus tarihini efsanevi bir şekilde anlatan Rus yıllıklarının ortaya çıkarılması P.M.
Stroyev adlı bir araştırmacının gayretleri sonucu gerçekleşmiştir.
Eski Rus yıllıklarından istifade ederek Rus yurdunun tarihini, IX. asrın ortalarından XVIII.
asra kadar kesintisiz bir şekilde takip etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca o bölgede devlet kuran ve
Ruslarla bir şekilde münasebete geçen Bulgar, Hazar, Peçenek, Türk (Uz), Berendi, Kuman, KaraKalpaklı ve Tatarlara dair pek çok önemli bilgiler yıllıklar sayesinde bilinmektedir.
Türk ilim âleminde bu yıllıklardan istifade eden ilim adamları Z.V. Togan ve Akdes Nimet
Kurat’tır. Sonrasında Mualla Uydu Yücel “İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler” adlı çalışması ile
yıllıkların verdikleri bilgileri Türk ilim âlemine kazandırmıştır.
Türkler hakkında bilgi veren yıllıklardan bazıları şöyledir:

1.2.1. Povesti Vremennıh Let: Geçmiş Yılların Hikâyesi (Nestor Yıllığı)
Kiev’de tertip edilen Yıllık Dergileri’nin ortak ismidir. XII. Yüzyılın başına kadar olan
hadiseler ile XIV-XV. Yüzyıldaki Yıllık Dergileri’nin başlangıç kısımlarını ihtiva etmektedir. Bu
yıllığın Nestor Nüshası, Silvester Nüshası, 1118 Tarihli Nüsha olmak üzere üç nüshası
bulunmaktadır. Bu yıllığın konuları arasında Tufandan sonra yeryüzünün Hz. Nuh’un oğulları
arasında bölünmesi; Babil kulesi yapılırken insanların Tanrı tarafından dağıtılmaları; Slavların
Tuna’ya yerleşmeleri ve buradan başka ülkelere gitmeleri; Kiev Şehrinin kurulması; Hazarların
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Slavlar üzerindeki hâkimiyetleri; Slavların bir kısmının Varegler’e bir kısmının da Hazarlar’a vergi
vermeleri; Bizans ile Kiev arasında yapılan antlaşmalar ile Rusların Hristiyanlığı kabul etmelerini
sayabiliriz.

1.2.2. İpatyev Yıllığı
Bu yıllık XIV veya XV. asırda Kostroma şehrindeki İpatyev manastırında yazıldığı için bu
isimle adlandırılmıştır. Bu nüshayı Pskov’da bulan N.M. Karamzin olmuştur. Bu yıllık ilk bilgilerini
Povesti Vremennıh Let’ten alarak hadiseleri 1198 yılına kadar getirmekte ve daha sonra özellikle
Güney-Batı Rusya’da cereyan eden olayları anlatmaktadır.

1.2.3. Lavrentev Yıllığı
Rahip Lavrentev’in ismiyle anılan ve Rus yıllıklarının en eski ve en önemlisi olan bu yıllık;
1377 yılında Büyük Suzdal ve Nijegorod Knezi Dmitri Konstantinoviç’in emriyle ihtiyar bir
yıllıkçıdan, rahip Lavrentev tarafından istinsah (kopya) edilmiştir. Yıllık 1305 yılına kadar olan
hadiseleri ihtiva etmektedir. Ancak yıllıkta bazı yıllara ait olaylar eksiktir.

1.2.4. Türkler Hakkında Bilgi Veren Diğer Rus Yıllıklarından Bazıları
1-

Radzivilov veya Kenigsberg Yıllığı (İçerisinde minyatür barındıran tek yıllıktır)

2-

Troitski Yıllığı

3-

Nikonov Yıllığı

4-

Moskova- Akademi Yıllığı

5-

Preyaslav (Suzdal) Yıllığı

6-

Birinci Novgorad Yıllığının Sinodal Nüshası

7-

Birinci Novgorad Yıllığının İlk Nüshası

8-

İkinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Novgorad Yıllıkları

9-

Ermitaj Yıllığı

10-

Vaskresen (Pazar) Yıllığı

11-

Tver Yıllığı

12-

Pskov Yıllığı

13-

Rostov Yıllığı

14-

Lvov Yıllığı

15-

Yermolin Yıllığı

12

1.3. Türk Tarihinin İslam Kaynakları
Türk tarihinin İslam kaynaklarını genelde Arap-Fars kökenli coğrafyacıların eserleri
oluşturmaktadır. Bu kaynakları kullanırken dikkatli kullanmakta fayda vardır zira birbirlerinden
oldukça fazla alıntı yapmışlar ve yazarlar gidip görmedikleri halde görmüş gibi kaleme almışlardır.
Biz en önemlilerinden bazılarına burada vermekle yetineceğiz.

1. Ebu’l Kâsım Ubeydullah b. Hurdâdbih (ölm. 886’dan sonra): IX. asırda yaşayan
İran menşeli İslâm coğrafyacılarındandır. Kitâb el-mesâlik ve’l memâlik adlı coğrafyaya dair eserinin
ilk müsveddesini 846/847 tarihlerinde tamamlamıştır. Hilâfet sarayının evrak hazinesinden de
faydalanan müellif, büyük bir ihtimalle kitabına 272 (886) da son şeklini vermiştir. Eser muhtasar bir
halde bize kadar gelmiştir. Türkler hakkında verdiği bilgiler azdır. Daha çok Doğu Türklerinden
bahsetmiştir. Türklerle ilgili kısmı Yusuf Ziya Yörükan tarafından Ortaçağ’da Türkler isimli eseri ile
Türkçe’ye kazandırılmıştır

2. Ebu’l -Hasan Alî b. el-Huseyn el-Mes’ûdî (ölm. 956): Bağdad’ta doğmuş ve
gençliğinde İran’ı dolaşmıştır. 915 yılında İstahar’da bulunmuş, ertesi yıl Hindistan’a giderek Multân
ve Saymur’a uğramış, buradan da Seylan’a geçmiştir. Çin Denizinde tâcirlerle bir yolculuk yapmış
dönüşünde Zengibar’a, daha sonra da Oman’a uğrayarak, Hazar Denizinin güney sahillerini, Suriye
ve Filistin’i dolaşmıştır. 956 tarihinde Mısır’ın Fustat şehrinde ölmüştür. Eserleri, tarih, coğrafya ve
arkeoloji bakımından önemlidir. Mürûc el-zehep, el-Tenbih ve’l işrâf adlı eserleriyle ona nisbet edilen
Acâ’ib el-dünyâ adlı eserinde Türkler ve Türk ülkeleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Coğrafî
bakımından bazı hatalarına rağmen verdiği bilgiler tarih ve etnoloji bakımından son derece değerlidir.
Mürûc el-zehep (Altın Bozkırlar) adlı eseri Ahsen Batur tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır.

3. Ebu’l Kâsim Muhammed b. Havkal (ölm. 977’den sonra): Tüccar âlimlerden olup,
Nusaybin’de doğmuştur. 943-977 yılları arasında çeşitli yerleri özellikle de Horasan (Maverâünnehr
dâhil) ve Hazar Denizi çevresi ile Sicilya ve sayısız ülkeleri dolaşmıştır. 340 (952) yılı civarında
İstahrî ile buluşup konuşmuştur. İstahrî tarafından Ebû Zeyd el-Belhî’nin eserine göre te’lif edilen
Mesâlik el-memâlik adlı kitabı ve haritalarını tashih ve ikmal ederek Sûret el-arz adıyla yeniden te’lif
etmiştir. Eserinde İstahrî gibi, Hazar Denizi ve Mâverâünnehr etrafındaki Türkler hakkında tafsilâtlı
bilgiler vermiştir. Özellikle Mâverâünnehr hakkında verdiği bilgiler gözlemlerine dayanmaktadır.

4. Hudûd el-âlem (ölm. 982): yılında tamamlanmış olan bu kitap, eski Türk ülkelerinin
coğrafyası hakkında en tafsilâtlı bilgi veren eserlerin başında gelmektedir. Verdiği bilgiler
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bakımından İbn Rusteh, Mes’udî ve Gerdîzî’nin eserlerinden sonra gelmektedir. Ayrıca, çeşitli Türk
ülkelerindeki önemli şehirler hakkında da oldukça fazla bilgiler vermektedir. Bu eser, Minorsky
tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiştir. İslâm ve bilhassa Türk coğrafyası hakkında yapılan en
önemli çalışmalardandır ve günümüzde M. Ağarı ve A. Duman tarafından Türkçe’ye de tercüme
edilmiştir.

5.

Ebû Sa’îd Abdülhayy b. Dahhâk el-Gerdîzî (ölm. 1053 civarı): Kâbil’in

güney doğusundaki Gerdiz şehrindendir. 432 (1041) yılına kadar gelen Zeyn el-ahbâr adlı eserinin
Türklere tahsis edilen bölümü Türk coğrafyası, etnolojisi ve tarihi bakımından önemlidir. Gerdîzî
eserinin Türk ülkelerine tahsis edilen bölümünü yazarken İbn Hurdâdbih’in Kitâb el-ahbâr, Mesâlik
el-memâlik, el-Ceyhânî’nin el-Mesâlik ve’l memâlik, İbn el-Mukaffa’ın Rub’ el-dünyâ adlı
eserlerinden başka Tavzîh el-dünyâ adlı eser ile büyük bir ihtimâlle İbn Rusteh’in eserinden
faydalanmıştır.
Zeyn el-ahbâr’daki Türklerle ilgili kısmın çevirisi Ahsen Batur tarafından W. Barthold’un
Orta Asya kitabının sonunda verilmiştir.

6. Şerefüz el-Zamân Tahir-el Mervezi (d.1046?-ö.1120?): Hayatı hakkında çok az
bilgi bulunmaktadır. Kendisinin İranlı kisbası onun Merv’li olduğunu göstermektedir. Selçuklu
hükümdarlarından Sultan Melikşah ve Sultan Sencer’e hizmet etmiştir. Taba’i el Hayavan adlı
eserinde Türklerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

7. Ebû Abdullâh Muhammed b. Muhammed el-Şerîf el-İdrîsî (ö. 560/1166):
Sebte’de doğmuş, Kurtuba’da yetişmiş ve Sicilya’da ölmüştür. Nüzhet el-müştâk adlı coğrafyasını
548 (1154) yılında Sicilya’da tamamlamış ve Norman Kralı II. Roger’e takdim etmiştir. Bu sebeple
eserine Kitâbu Rocâr da denilmiştir. İdrisî eserinin Türkler’le ilgili kısımlarını yazarken İbn
Hurdâdbih, İbn Havkal gibi büyük coğrafyacıların eserlerinden ve tanıdığı bazı Türklerden
faydalanmasına rağmen Batlamyus coğrafyasından pek çok hayalî malûmatı da eklemiştir. Bu yüzden
onun verdiği bilgileri, daha önceki coğrafyacılar vermedikleri için ilim âlemi ihtiyatla karşılamıştır.

8. İbn Kesir: Şam yakınlarındaki Busrâ'ya bağlı Micdel veya Mecdel köyünde 1301 yılı
civarında dünyaya gelmiştir. Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olan İbn Kesîr, 1373
yılında Şam’da vefat etmiştir. İbn Kesîr, yalnızca bir tarihçi değil, aynı zamanda büyük bir fıkıh ve
hadîs bilginidir. Bu bakımdan İslâm düşüncesinin tarih, fikıh, hadîs ve tabakât (bir konu hakkında
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yoğunlaşan insanların hayatının anlatıldığı eserler, ilk kez Hadis alanında çalışanların biyografisi
olarak hazırlanmıştır- Tabakatü’l-Muhaddisin, Tabakatü’l-Fukaha) konularında çok değerli ve
orijinal eserler telif etmiştir. Bizim için önemli olan eseri “El-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih” isimli
kitabıdır. Genel tarih niteliğinde olan bu eser, kâinatın yaratılışından başlayarak İbn Kesir'in hayatının
son günlerine kadar geçen olayları anlatmaktadır.
Yine İslam kaynakları arasında; El İstahrî El Farisi, İbn Fakih el-Hemedani, Ebu Ubeyd
Abdullah El Bekri, İbn Rusteh, Ebu’l Hasan Alî b. Mûsâ b. Saîd el-Mağribî, Zekeriyyâ b. Muhammed
b. Mahmûd el-Kazvînî, Nûreddîn Muhammed b. Muhammed el-Avfî, Ebu’l Reyhân Muhammed b.
Ahmed el-Bîrûnî, İbn Fadlan, Şemseddîn Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed el-Beşşârî elMakdîsî‘yi sayabiliriz.
Bütün yukarıda saydığımız bu coğrafyacıların eserlerindeki Türklere ve Türk ülkelerine ait
bilgiler Prof. Dr. Ramazan Şeşen tarafından İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Ülkeleri adlı
kitapta Türk ilim aleminin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Yusuf Ziya Yörükan bu eserleriden
bazılarını Türkçe’ye kazandırırken, çeşitli üniversitelerde yapılan Yüksek Lisans tezleri ile de
bunların büyük bir çoğunluğu çevrilmiş ve bazıları da yayınlanmıştır.

1.4. Türk Tarihinin Bizsans Kaynakları
Bizans kaynakları özellikle Doğu Avrupa Türk tarihinin en önemli kaynakları arasında ilk
sırada gelmektedirler. Bu eserler doğu kaynaklarının yani Arap, Çin ve Rus kaynaklarının verdiği
bilgileri tamamlamaları veya düzeltmeleri bakımından da ayrı bir değere sahiptirler. III-XIII.
yüzyılları arasında Avrupa, Balkanlar ve Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Türk devletlerine ait ilk
bilgileri bu eserlerden öğrenebilmekteyiz. Bizim için çok kıymetli olan bu eserlerin büyük kısmı
maalesef Türkçe’ye kazandırılamamıştır.
Türk tarihi hakkında en eski bilgileri Herodot’un İskitya’dan bahseden bölümünde
bulabilmekteyiz. Sonrasında Pomponius Mela, Strabon ve Plinius’un eserlerinde muhtemelen
Türklere ait olduğu düşünülen bilgiler mevcuttur. Milattan sonraki ikinci yüzyılda Ptolemaios ve
Dionysios Periegetes Hazar Denizi çevresine yayılan Hunlar hakkında bilgi vermektedirler. Bizans
kaynaklarından bazıları hakkında kısaca bilgi vermeye çalışalım:

1.4.1. Ammianus Marcellinus
Ammianus Marcellinus (IV. asır), Grek Antiocheia (Antakya) bölgesinden Orontes’li Roma
tarihçisidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 322-400 yılları arasında yaşadığı tahmin
edilmektedir. Döneminin birçok savaşlarına yüksek rütbeli subay olarak katılmış, yaşadıklarını ve
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gözlemlerini kaleme almıştır. Res Gestae adlı 31 kitaptan oluşan, Lâtince olarak kaleme aldığı Roma
Tarihi mevcuttur. Eser, Tacitus’un eserinin devamı olup, İmparator Nerva’nın ölümünden (98)
İmparator Valens’in ölümüne (378) kadar olan hadiseleri ihtiva etmektedir. Fakat yazdıklarının çoğu
günümüze intikal etmemiştir. Yalnız 353 yılından sonraki tarihin kayıtlı olduğu 18 kitap (XIV-XXXI.
kitaplar) bulunmaktadır. Ammianus Marcellinus’un Res Gestae adlı tarihi eseri Türk Tarihi
bakımından oldukça ehemmiyetlidir. Hunların Avrupa önlerinde görüldükleri ilk devirlerine dair
malûmat veren ilk Roma kaynağıdır. Hunların Alanları hâkimiyet altına alarak Tın (Don) Nehri
üzerinden Avrupa içlerine ilerlemeleri, Gotları mağlup etmeleri; kültürleri, âdetleri ve sosyal
hayatlarına dair enteresan bilgiler ihtiva etmektedir.

1.4.2. Jordanes
Romalı bir tarihçi olan Jordanes, VI. yüzyılda iki tarihi eser kaleme almıştır. Birisi Got Tarihi
diğeri ise bir dünya kroniği’dir. Got Tarihi adını taşıyan eser hem Hunlar hakkında çok geniş bilgiler
vermekte hem de dönemin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.

1.4.3. Prokopios
Kaisareia’lı (Filistin) tarihçidir. Hitabet öğrenimi gören fakat daha sonra İstanbul’da hukukçu
ve devlet memuru olarak kariyer yaparken; hükümdar Justinianos’un (527-565) generali
Belisarios’un tavsiyesi ile Perslere, Vandallara ve Doğu Gotlarına karşı yapılan savaşları ele alan 8
kitaplık bir eser yazmıştır. Bu eserde kavimler göçü dönemi ile Hun-Türk tarihine ait pek çok değerli
bilgiye rastlamak mümkündür. Özellikle Attila’nın faaliyetleri ve Hun adı altında Bulgarlar, Ak
Hunlar, Sabirler ve Utigur gibi diğer Türk boylarına dair verdiği bilgiler dikkat çekicidir.

1.4.4. Agathias
530’lu yıllarda Anadolu’da Myrina şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. 554 yılında
İstanbul’a gelmiş ve avukatlık yapmaya başlamıştır. 582 yılında ölen Agathias’ın yazdığı eser 552558 yılları arasında meydana gelen olayları kapsamakta ve Prokopios’un eserinin devamı niteliğini
taşımaktadır. Eftalitlerin Perslere karşı savaşları, 555-556 yılında Sabirlerin Bizanslılarla beraber
Perslere karşı savaşları, 552 yılındaki İtalya-Got savaşında tatbik edilen savaş taktiğinin Hun taktiği
şeklinde olduğuna dair bilgiler ile Utrigur ve Kutrigurlara ait önemli detayları da yine bu kaynaktan
edinmek mümkündür.
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1.4.5. Menandros Protektor
VI. Yüzyılın en önemli tarihçilerinden olan Menander vea Menandros, İstanbullu olup hukuk
eğitimi görmüştür. Tarihi eseri Agathias’ın bıraktığı yerden devam etmektedir. Bu eserin en önemli
özelliği Avar Hakanlığı ve Türklerin yayılmaları ile ilgili çok detaylı bilgileri aktarmasıdır. Avarların
Tuna havzasına yerleşmeleri, mücadeleleri, Gepidler ve Langobardlarla olan ilişkileri, Bizans’a karşı
izlenen politikalar eserde detaylı bir şekilde ortaya konmaktadır.

1.4.6. Maurice- Strategicon
Bizans imparatoru Maurice (582-602) tarafından kaleme alınan eser, askeri stratejilerin
anlatıldığı önemli bir kaynaktır. On iki kısımdan oluşan eser, ordunun teşekkülü, savaş yöntemleri ve
hileler ile lojistik destekler hakkında bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Avarların askeri disiplin ve
taktikleri konusunda da ayrıntılar yer almaktadır.

1.4.7. Theophylact Simocatta
VII. yüzyılın ilk müellifidir ve Mısır’da doğmuştur. İmparator Herakleios zamanında (610641) Menander’in kitabının devamı mahiyetinde olan ve 8 kitaptan oluşan eserin sahibidir. Simocatta
kendisinden önceki kaynaklar ve saraydaki arşivleri de incelemek suretiyle eserini ortaya koymuştur.
Özellikle Avarların tarihi bakımından son derece mühimdir. Müellif İmparator Tiberios’un
ölümünden sonraki olayları anlatmaktadır. Bununla beraber Avarların Singidonum, Viminacium ve
diğer şehirlerin işgalini, Trakya seferini, elçilik heyetlerinin gidiş gelişlerini de eserde bulmak
mümkündür.

1.4.8. Theophanes
IX. yüzyıldaki en önemli tarihi kaynaklardan biridir. 284 yılından başlayarak 813 yılına kadar
geçen dönemi ihtiva eden bir eserdir. Bu eser verdiği bilgiler açısından Hun, Bulgar, Avar, Sabir ve
Hazarlara dair en değerli eserlerden biridir.

1.4.9. Nikephoros
Nikephoros, hükümdarın kâtibidir ve daha sonra rahiplik yaparak İstanbul patrikliği görevinde
bulunmuştur. Tarihle ilgili iki eseri vardır. Türk tarihi için önemli olan eseri Brevarium adı ile
bilinmekte ve 602 ile 796 yılları arasını kapsayan dönemdeki olayları anlatmaktadır. Eserde 619
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yılında Hristiyanlığı kabul eden Hun hükümdarından, Avar-Bizans mücadelelerinden ve HazarBizans münasebetlerinden bahsedilmektedir.

1.4.10. Türkler Hakkında Bilgi Veren Diğer Bizans Kaynaklarından
Bazıları
1.

Olympiodoros (V. Yy. Hunlar)

2.

Zosimos (V. Yy. Hunlar)

3.

Sozomenos (V. Yy. Hunlar)

4.

Sokrates (V. Yy. Hunlar)

5.

Theodoretos (V. Yy. Hunlar)

6.

Mytilene Psikoposu Zacharias (VI. Yy. Hunlar)

7.

Josua Stylitzes (VI. Yy. Hunlar)

8.

Ioannes Malalas (VI. Yy. Hunlar, Avarlar)

9.

Eugarios (VI. Yy. Hunlar, Avarlar)

10.

Georgios Pisides (VI. Yy. Avarlar)

11.

Theodoros Synkellos (VII. Yy. Avarlar)

12.

Chronicon Paschale (VII. Yy. Avarlar)

13.

Ermeni Psikoposu Sebeos (VII. Yy. Türkler, Hazarlar, Eftalitler)

14.

Antiochia Patriki Michael (VII. Yy. Hunlar, Avarlar)

15.

Epitome (IX. Yy. Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar)

16.

Georgios Kedrenos (XI.yy. Hun, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler)

17.

VI.Leon’un Savaş Taktiği kitabı (X. Yy. Türk, Frank, Langobard Savaş Usulleri)

18.

VII.Konstantinos Porphyrogennetos (X. Yy. Peçenekler, Oğuzlar, Hazarlar, Alanlar,

Ruslar, Bulgarlar)
19.

İoannes Skylitzes (XI.yy. Hunlar, Uzlar, Peçenekler, Macarlar)

20.

Anna Komnena (XII.yy. Peçenekler, Uzlar, Kuman/Kıpçaklar, Selçuklu Türkleri)

21.

İoannes Zonaras (XII.yy- Hunlar, Macarlar, Peçenekler, Uzlar, Kuman/Kıpçaklar)

22.

Michael Glykas (XII.yy- Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar,

Kuman/Kıpçaklar)
23.

İoannes Kinnamos (XII.yy- Selçuklular, Peçenekler, Macarlar)

24.

Georgios Akropolites (XIII.yy- Bulgarlar, Tatarlar, Kuman/Kıpçaklar)

25.

Georgios Pachymeres (XIV.yy- Kuman/Kıpçaklar, Tatarlar, Moğollar)

26.

VI. İoannes Kantakuzenos (XIV.yy- Kuman/Kıpçaklar, Tatarlar, Osmanlılar)
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Bizans kaynaklarının bazıları Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

1.5. Seyahatnameler
Seyahatnemeler tarih ilminin ana kaynakları arasında kabul edilmektedirler ancak bu
kaynakları kullanırken dikkatli davranmakta fayda vardır zira bu eserler seyahat kitabını yazan
seyyahın bakış açısını, duygularını, düşüncelerini, karşılaştığı muameleye göre yoğun şekilde
aksettirebilirler. Kullanırken temkinli davranmalı ve eğer imkanı varsa verdikleri bilgiler diğer
kaynaklarla karşılaştırılmaldır.
Seyahatnamelerinde Türkler ile ilgili bilgi veren seyyahlardan bazıları şunlardır:

1.5.1. Hsüan Tsang Seyahatnamesi
Çinli Budist bir rahip olan Hsüan Tsang 7. asırda (629-645) Çin başkentinden kalkıp,
görünüşte hacı olmak ama gerçekte ise casusluk yapmak üzere Hindistan'a gitmiş ve bu yolculuğu
sırasına Türkistan’dan geçerek Kök-Türklerin batı taraflarında gezmiştir. Seyahatnamesinde Türkler
ile ilgili değerli bilgiler vermektedir.

1.5.2. Wang Yen-te Seyahatnamesi
Çinli rahip Wang Yeng- te de aslında casusdur ve 10. yüzyılda Turfan ve Beş-Balık
bölgesindeki Uygurların arasında bulunarak, duyduklarını ve gördüklerini teferruatlı bir rapor halinde
sunmuştur. Bu seyahatnamede pek çok yer, şahıs ve boy adı geçmekle beraber, halkın gelenek ve
görenekleriyle, günlük hayatlarına dair de bilgiler vardır.

1.5.3. İbn Fazlan Seyahatnamesi
920-921 yıllarında İslâmiyeti yeni kabul etmiş olan İtil Bulgarlarının hükümdarı İlteber
Almuş, Hazarlara karşı müstahkem kaleler inşa etmek için para ve İslam dinini daha iyi öğrenmek
gayesi ile Abbasi Halifesine bir elçilik heyeti göndermiştir. Bu sırada ekonomik olarak zor durumda
bulunan Halife hem İslam dinini öğretecek hem de onları daha yakından tanımak üzere bir elçilk
heyeti göndermiştir. İşte İbni Fazlan bu elçilik kafilesinin içerisinde divan katibi olarak görev
yapmıştır. İbn Fazlan geçtikleri yerlerdeki Türk ülkeleri ve boyları ile ilgili pek çok şeyi kaydetmiştir.
Seyahatnamenin tek nüshası İran’ın Meşhed şehrinde bulunmaktadır.
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Bu seyyahlardan başka 13. Yy’da Moğollara gönderilen Giovanni Da Pian Del CarpiniPlano Carpini, Wilhem Rubruk, Marko Polo, İbni Batuta, Ruy Gonzales De Clavijo ile Gıyasettin
Nakkaş Seyahatnamelerini de sayabiliriz.
Yukarıda bahsettiğimiz seyahatnamelerin tamamı Türkçe’ye kazandırılmıştır.
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Uygulamalar
1.

Çin ve Rus kaynaklarının Türk tarihinin hangi dönemlerine ait bilgiler verdiklerini

değerlendiriniz. Ayrıca her kaynak aynı millete ait olsa da farklı dönem ve olaylardan bahsetmektedir.
Hangi kaynağın hangi Türk devleti ile ilgili bilgi verdiğini iyi analiz ediniz.
2.

Türk tarihi ile ilgili bilgi veren kaynakları incelemeye devam ederken kaynakların

neden bu kadar geniş coğrafyalarda karşımıza çıktıklarını değerlendiriniz. Türk tarihinin Arap, Bizans
kaynakları ile seyahatnamelerini öğrenip, bilgi verdikleri dönem ile olayları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Türk tarihinin Çin kaynaklarından Han Hanedanı Yıllığı Tarihi hakkında bilgi

veriniz.
2.

Türk tarihinin Rus kaynakları ile ilgili detaylı bilgi veriniz.

3.

Türk tarihinin Arap ve Bizans kaynaklarından bahsediniz.

4.

Sizce Seyahatnameleri okurken neden daha fazla dikkatli davranmalıyız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk bölümde Türk tarihinin kaynaklarını sıralayarak ana kaynaklardan Çin ve Rus kaynakları
ile ilgili detaylı bilgiler verdik. İlk olarak Çin yıllıklarından bahsettik ve Çin yıllıklarının hangi
bölümlerden oluştuğunu öğrendik. Çin kaynaklarından Shih-chi (Tarihi Hatıralar), Han-shu
(Hanname/ Han Hanedanı Yıllığı), Hou Han-shu (Sonraki Hanname) hakkında detaylı biilgi verirken;
San Kuo-chih (Üç Padişahlık Tezkeresi), Chin-shu (Chin Hanedanı Yıllığı), Sung-shu (Sung
Hanedanı Yıllığı), Nan Ch’i-shu (Güney Ch’i Hanedanı Yıllığı), Liang-shu (Liang hanedanı Tarihi),
Ch’en-shu (Ch’en Hanedanlığı Yıllığı), Wei-shu (Wei Hanedanı Yıllığı), Chou-shu ( Chou Hanedanı
yıllığı), Pei Ch’i-shu (Kuzey Ch’i Hanedanı Yıllığı), Sui-shu (Sui Hanedanı Yıllığı), Pei-shih (Kuzey
Sülaleler Tarihi), Chiu T’ang-shu ( Eski T’ang Hanedanı Yıllığı), Hsin T’ang-shu (Yeni T’ang
hanedanı Yıllığı), Chiu Wu-tai shih (Eski Beş Hanedanlık Dönemi Tarihi), Hsin Wu-tai shih (Yeni
Beş Hanedanlık Dönemi Tarihi), Sung-shih ( Sung Hanedanı Tarihi), Liao-shih (Liao\Hıtay Hanedanı
Tarihi), Yüan-shih (Yüan/ Moğol Hanedanı Tarihi), Ming-shih (Ming Hanedanı Tarihi), T’ung-tian
(Kanunlar Külliyatı), Tzu-chih T’ung Chien (Halkı Yönetmenin Örnekleri), T’se- fu Yuan-kui
(Kitaplar Cevheri), T’ang Hui-yao (T’ang Hanedanı’na Ait Önemli Hatıralar)’ın isimlerini yazmakla
yetindik. Çin yıllıkları ile ilgili ilim âleminde, yıllıkların araştırılmaya başlandığı ilk zamanlarda bir
takım yanlışlıkların yapıldığını ve yıllıkların ilk incelemesini yapan De Guignes (1756-1758)’in
tercümelerinden istifade ederek Rus Yakinev, Fransız St. Julien, E. Chavannes, P. Pelliot, Alman De
Groot, O. Franke Türkiye’den de B. Ögel gibi meşhur ilim adamlarının daha doğru ve sağlam
araştırmalarıyla Türk tarihine katkı sağladıklarını gördük. Son yıllarda ülkemizde bu konu ile ilgili
çalışan İsenbike Togan, Ayşe Onat, Ahmet Taşağıl gibi ilim insanlarının bu yıllıkları ayrıntılı bir
şekilde incelediklerini öğrendik. Rus kaynaklarının da yine en önemlileri olan Povesti Vremennıh
Let: Geçmiş Yılların Hikâyesi (Nestor Yıllığı), İpatyev Yıllığı, Lavrentev Yıllığından bahsederek,
diğerlerinin sadece isimlerini yazdık ki bunlar şunlardır: Radzivilov veya Kenigsberg Yıllığı, Troitski
Yıllığı, Nikonov Yıllığı, Moskova- Akademi Yıllığı, Hlebnik Yıllığı, Gustin Yıllığı, Preyaslav
(Suzdal) Yıllığı, Birinci Sofya Yıllığı, İkinci Sofya Yıllığı, Birinci Novgorad Yıllığının Sinodal
Nüshası, Birinci Novgorad Yıllığının İlk Nüshası, İkinci Novgorad Yıllığı, Üçüncü Novgorad Yıllığı,
Dördüncü Novgorad Yıllığı, Beşinci Novgorad Yıllığı, Ermitaj Yıllığı, Vaskresen (Pazar) Yıllığı,
Tver Yıllığı, Rogoj Yıllığı, Pskov Yıllığı, Avraam Yıllığı, Rostov Yıllığı, Lvov Yıllığı, Simenov
Yıllığı, Psikopos Pavla Yıllığı, Yermolin Yıllığı ile Nikanorov Yıllığı. Rus yıllıklarının da Türkler
hakkında çok önemli bilgiler verdiklerini, Bizans ve Hristiyanlık tesiri ile yazıldıklarını gördük. Bazı
yıllıkların birkaç nüshası olduğunu ve yine bu kaynakları kullanırken her nüshaya vakıf olmamız
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gerektiğini öğrendik. Yaklaşık 1000 yıldır Türk ilim âleminde Türkçe’ye kazandırılmayı bekleyen bu
yıllıkların Mualla Uydu Yücel tarafından Türkçe’ye kazandırıldığını gördük.
Arap ve Bizans kaynakları ile seyahatnameler hakkında bilgiler edindik. Bu kaynaklardan
Arap kaynaklarının: El İstahrî, El Farisi, İbn Hurdazbih, İbn Rusteh, İbn Fakih el-Hemedani, İbn
Kesir, Gerdizi, Mesudi, Kazvini gibi seyyahların hayat hikâyelerini çok kısa bir şekilde verdik ve
özellikle eserlerini nasıl ve nereleri görerek, nerelerde yazıldıklarına değindik. Daha sonra Türk
tarihinin Bizans kaynakları ile ilgili bilgiler verdik. Türk tarihi hakkında en eski bilgileri Herodot’un
İskitya’dan bahseden eserinde bulduğumuzu, sonrasında Pomponius Mela, Strabon ve Plinius’un
eserlerinde Türklere ait olduğu düşünülen bilgiler bulunduğunu ifade ettik. Bizans kaynaklarının en
önemlileri hakkında geniş bilgi verdikten sonra diğerlerini ismen verdik: Eunapius, Olympiodoros,
Zosimos, Sozomenos, Sokrates, Philostorgios, Theodoretos, Jordanes, Joannes Lydos, Theodoros
Anagnostes, Mytilene Psikoposu Zacharias, Josua Stylitzes, Kosmas İndikopleustes, Prokopios,
Agathias, Ioannes Malalas, Menandros Protektor, Ioannes Epiphaneus, Eugarios, Flavius Corripus,
Ioannes Ephesios, Maurice- Strategicon, Theophylact Simocatta, Ioannes Antiocheus, Sergios,
Georgios Pisides, Theodoros Synkellos, Chronicon Paschale, Ermeni Psikoposu Sebeos, Psikopos
Joannes, Antiochia Patriki Michael, Theophanes, Nikephoros, Georgios Monachos, Scriptor İncertus,
Epitome, Georgios Kedrebos, Patria, Joannes Zonaras, Konstantinos Manasses, Michael Glykas,
Theodoros Skütariotes, Ephraim, Nikephoros Kallistos, VI. Leon’un Savaş Taktiği Kitabı, Nikolaos
Mystikos, VII.Konstantinos Porphyrogennetos, Leon Diakonos, İoannes Skylitzes, Anna Komnena,
İoannes Zonaras, Michael Glykas, İoannes Kinnamos, Niketas Akominatos, Georgios Akropolites,
Theodoros Skutariotes, Georgios Pachymeres, Nikephoros Gregoras, İoannes Kantakuzenos şeklinde
sıraladık.
Bölümümüzün sonunda Türk tarihinin ana kaynakları hakkında bilgi vermeye devam ederek,
seyahatnameler konusuna değindik. İlk olarak Hsüan- Tsang ve Wang-Yen-te seyahatnameleri ile
920-921 yıllarında İslamiyet’i kabul eden İtil Bulgarlarının ülkesine elçi olarak giden İbn Fazlan’dan
bahsettik. Akabinde diğer seyyahların: Plano Carpini, Rubruk ve Marko Polo, İbn Battuta, Ruy
Gonzales de Clavijo ve Gıyasettin Nakkaş’ın sadece isimlerini vererek bölümü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Çin yıllıklarının ilki hangisidir?
Shih-chi
Chin- shu
Liang-shu
Han-shu
Hou- Han-shu

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

Sonraki Han hanedanının resmi tarihi olan Çin yıllığı hangisidir?
Han-shu
Hou-Han-shu
Chou-shu
Liang-shu
Shih-chi

3)
Hangisi Nestor Yıllığı’nın konularından değildir?
a)
Tufandan sonra yeryüzünün Nuh’un oğulları arasında bölünmesi
b)
Babil kulesi yapılırken insanların Tanrı tarafından dağıtılmaları
c) Slavların Tuna’ya yerleşmeleri ve buradan başka ülkelere gitmeleri
d) Kiev Şehrinin yağmalanması
e) Doğu Slavlarının yerleşmeleri ve komşuları olan Fin boyları
4)
Türk tarihi hakkında en zengin bilgi birikimine sahip olan Çin kaynakları
hangileridir?
a)
Kronolojik tablolar
b)
Asil aileler
c)
İmparator yıllıkları
d)
Biyografiler
e)
İlmî risaleler
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Kiev’de çıkan Yıllık Dergileri’nin ortak ismi olan Rus yıllığıdır?
Nestor Yıllığı
Tver Yıllığı
Suzdal Yıllığı
İpatyev Yıllığı
Lavrentev Yıllığı

6)
El-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih adlı eserinde dünyanın yaratılışından
başlayarak ölümüne kadar olan olayları anlatan müellif kimdir?
a)
İbn Battuta
b)
Ibn Hurdazbih
c)
İbn Kesir
d)
İbn Rusteh
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e)

İbn Fakih el-Hemedani

7)
284 yılından başlayarak 813 yılına kadar olan olayları anlatan ve 9. yüzyıl Türk
tarihi için en önemli kaynaklardan biri olan Bizans kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Agathias
b)
Prokopios
c)
Priskos
d)
Theophanes
e)
Joannes Skylitzes
8)
Hunların Avrupa’ya geldikleri ilk dönemler hakkında bilgi veren ilk Roma
kaynağı hangisidir?
a)
Ammianus Marcellinus
b)
Prokopios
c)
Agathias
d)
Theophanes
e)
Maurice
9)
İbn Fazlan’ın yazmış olduğu eser ana kaynak kategorosinde hangi gruba
girmektedir?
a)
Yıllık
b)
Salname
c)
Seyahatname
d)
Kronik
e)
Hatırat
10)

13. Yüzyılda Moğol sarayına giden seyahlardan ikisinin adını söyleyniz.

Cevaplar: 1)a 2)b 3)d 4)d 5)a 6)c 7)d 8)a, 9) c
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2. TÜRK TARİHİNİN TÜRKÇE YAZILMIŞ ANA KAYNAKLARI VE
ARKEOLOJİK BULUNTULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Orhun – Yenisey Yazıtları

2.2.

Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Arkeolojik Buluntular

2.3.

Türk Tarihinin Sözlü Kaynakları: Destanlar

2.4.

Türk Tarihinin Ana Kaynağı Kutadgu Bilig

2.5.

Türk Tarihinin Ana Kaynağı Divan-ü Lügat’it Türk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Orhun Yazıtlarının isimlerini yazarak, genel özelliklerini açıklayınız.

2.

Türk tarihinin arkeolojik buluntuları hakkında bilgi veriniz?

3.

Türk tarihinin sözlü kaynakları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Türk tarihinin kaynakları

Türk

tarihinin Türkçe’ye kazandırılmış olan

kaynaklarından

Orhun ana kaynakları okuyarak

Yazıtları ile ilgili bilgi sahibi
olabilmek
Türk tarihinin kaynakları

Türk

tarihinin

sözlü Türkçe’ye kazandırılmış olan

kaynakları hakkında bilgi ana kaynakları okuyarak
edinmek
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Anahtar Kavramlar
 Orhun Yazıtları
 Kutadgu Bilig
 Divan-ı Lugat-it Türk
 Buluntu
 Destan
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Giriş
İkinci haftamızda, Türk tarihinin kendisine ait ana kaynaklarının en önemlilerinden biri olan
Orhun Yazıtları ile diğer yazıtlardan bahsedilecektir. Ayrıca Türk tarihinin arkeolojik buluntuları
anlatılarak, Türk tarihinin günümüze kadar oluşan sözlü kaynakları hakkında bilgiler verilecektir.
Daha sonra Türk tarihinin İslâmiyet’ten sonra yazılmış kaynakları olan Kutadgu Bilig ve Divan-ü
Lügat-it Türk adlı eserlere değinilecektir. Bu eserler Türklerin İslâmiyeti henüz yeni kabul ettikleri
dönemlerde yazılmış oldukları için eski Türk kültürünün büyük ölçüde izlerini taşımışlardır. Eserlerin
özellikleri, yazıldıkları dönem ile Türk tarihi bakımından önemleri üzerinde durulacaktır.
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2.1. Orhun (Kök-Türk) Yazıtları
2.1.1. Orhun Yazıtlarının Türk Tarihi Açısından Yeri Ve Önemi
İlim dünyası genelde Türklerin uzun tarihi süreçleri içerisinde kendilerine ait çok fazla eser
vücuda getirmedikleri noktasında fikir birliği içerisindedir. Ancak burada dikkatlerden kaçan,
Türklerin komşuları olan Hintliler ve Çinliler gibi sabit bir şekilde toprağa bağlanmayıp, çok geniş
bir coğrafyaya yayıldıklarıdır. Belki batı anlayışındaki gibi surlarla çevrili şehirler kurmamışlardır
ancak Hunlardan itibaren şehirler kurduklarını (ki bugün dahi Mogolistan’da varlığını devam ettiren
İvolga şehri buna dair en güzel örnektir) ve geçtikleri coğrafyalarda bıraktıkları kurganlara, taşlara,
kayalara ya da yazıtlara kültürlerinin en belirgin özelliklerini kazıyarak gelecek nesillere izler
bırakmışlardır. Ne yazık ki bunların büyük bir kısmı zamanımıza kadar ulaşamamış, savaşlarda ve
büyük göçlerde kaybolmuşlarsa da son dönemlerde bulunanlar bile önemli bilgiler elde edilmesine
imkan sağlalmıştır. Nitekim son yıllarda yapılan kazılarda toprak altında kalan kurganlar ve şehirler
gün yüzüne çıkarılmış ve bunlar sayesinde bir nebze de olsa Türk tarihinin ve kültürünün günümüze
kadar ortaya çıkmayan sırları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.
İslâmiyet öncesi Türk tarihine ait ana kaynak niteliğindeki eserlerden sadece Doğu
Türkistan’ın Turfan ilinde, Kırgızistan’ın Issık Göl kıyısında, Özbekistan’ın Fergana’sında bulunan
bazı küçük parçalar ile Yenisey’in yukarı kıyısında bulunan ve 5. yüzyıla ait olan Yenisey Yazıtları
ile bugünkü Moğolistan’ın Orhun Nehri kıyısında bulunan ve 7-9. yüzyıllara ait olan Kök-Türk ve
Uygur yazıtları günümüze ulaşabilmiştir.
Tarihi kaynaklarda Orhun Yazıtlarından ilk defa 13. yüzyıl tarihçisi Alaaddin Ata Melik
Cüveyni, Tarih-i Cihangüşa adlı eserinde söz etmiştir. Rus Çarı I.Petro’nun emriyle bu coğrafyanın
bitki örtüsünü incelemek üzere görevlendirilen D.G. Messerschmidt ile kendisine yardımcı olmak
üzere verilen ve aslen esir bir subay olan İsveçli Johan Von Strahlenberg, 1721 yılında Yenisey
Irmağının yukarı mecrasında Kırgızlara ait oldukları düşünülen Yenisey Yazıtlarından bir tanesini
bulmuşlardır. Strahlenberg daha sonra ülkesine dönünce 1730 yılında bu yazıtlardan bahseden bir
kitap yayınlayarak ilim âleminin dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Yazıtları araştırmak için ilk bilimsel heyet Finliler tarafından 1887 ile 1888 yılları arasında
gönderilmiştir. 1889’da ise Rus Coğrafya Cemiyeti adına Moğolistan’da araştırmalar yapmak üzere
gönderilen N.M.Yadrintsev, Urga (Ulan-Bator)’ya 400 km; Karakurum ve Karabalgasun
harabelerinden ise 60 km. kadar uzakta, Orhon nehrinin kıyısı ile Koço-Tsaydam gölü civarında Köl
Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarını bulmuştur. Bu gelişmeler üzerine Petersburg İlimler Akademisi
1891 yılında Radlov başkanlığında bir heyeti Orhon bölgesine göndermiştir. Radlov elde edilen
bilgileri seri halinde yayımlamıştır. Yazıtların çözümü ilk kez, metinlerin Türkçe olduğunu düşünen
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Danimarkalı V.Thomsen (1842-1927) tarafından gerçekleştirilmiştir. Thomsen’in yazıtları 25 Kasım
1893 yılında bir saat içinde çözdüğü ifade edilmektedir. Thomsen yazıtları okuduğunu bir mektup ile
Radlov’a bildirip, çözümlerini göndermiştir. Kök-Türk alfabesinin 11 harfini çözen Radlov,
Thomsen’in gönderdiği alfabe yardımıyla metinleri okumayı başarmış ve 1895 yılında meşhur eserini
yayımlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken yeni yazıtlar da bulunmuştur. Botanikçi N.Z.Klements,
Kuzey Moğolistan’ın bitki örtüsünü incelerken Ulan-Bator’a 66 km uzaklıkta Bain-Tsokto mevkiinde
Tonyukuk yazıtını bulmuştur.
Türkiye’de Orhun Yazıtlarının yazıldığı Kök-Türk harfli metinler üzerine ilk çalışma
Thomsen’in

eserinden

istifade

edilerek,

Şemseddin

Sami

tarafından

yapılmış

ancak

yayımlanmamıştır. Necib Asım (Yazuksuz) 1897 yılında “En Eski Türk Yazısı” adı ile 35 sahifelik
yayınında Kök-Türk harflerini tanıtmıştır. Daha sonra Ragıp Hulusi Özdem, ardından 1930’lu
yıllarda Nihal Atsız, Hüseyin Namık Orkun, Orhun ve Yenisey Yazıtları üzerinde değerli çalışmalar
ortaya koymuşlardır. Yakın dönemlerde Osman Nedim Tuna, Talat Tekin, Muharrem Ergin, Osman
Fikri Sertkaya ve Cengiz Alyılmaz Yazıtlar hakkında yeni eserler yayımlamışlardır.
Yazıtların Türk tarihi açısından önemi;
Yazıtların en önemli özelliklerini kısaca sıralayacak olursak:
Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metinlerdir; tarihte Türklerin bıraktığı en önemli
bilgi hazinesi ve kaynağıdırlar; kağanlar kendi özeleştirilerini yapmakla beraber, devletle milletin
karşılıklı vazifeleri üzerinde de durmaktadırlar; devletteki nizam, töre, medeniyet ve kültürün
varlığının ispatıdırlar; Türk edebiyat tarihinin en büyük ve ilk vesikalarıdırlar; yazı dilinin, hitabet
sanatının ve de üslubun mükemmel olduğu, bir boyu millet yapabilecek güçteki muhtevası ile de
değerli bir hazine hükmündedirler; Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri konumundadırlar; Türk
yazı dilinin başlangıcını miladın ilk yıllarına götüren bir delil niteliğindedirler; Türk ordusunun
kuruluşunu asırlarca önceye götüren vesikalardır: Dünyanın en büyük meselelerinden biri olan Çin
hakkında asırlarca önceden gelen Türk uyarılarının belgeleridir.

2.1.2. Köl Tigin Yazıtı
Bugün Arhangay Aymag’ın Koçho Tsaydam bölgesinde bulunan Köl Tigin yazıtı, Köl
Tigin’in 731 yılında ölümünden sonra 732 yılında ağabeyi Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Dört
cepheli yazıtın doğu yüzünde 40; güney ve kuzey yüzlerinde 13’er satır Kök-Türk harfli Türkçe metin
vardır. Köl Tigin yazıtında Kök-Türk tarihine ait olaylar anlatılarak, Bilge Kağan’ın ağzından birlik
ve beraberlik mesajları verilmektedir.
Yazarı Bilge Kağan olan Köl Tigin yazıtının doğu yüzünde kısaca; Çinlilerin hediyelerle ve
güzel sözlerle insanları kandırarak fenalıklar yaptıkları belirtilerek, bunlara karşı uyanık olunması
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gerektiği üzerinde durulmaktadır. Doğu yüzünde: Bilge Kağan’ın Türk milletine tarihi uyarıları
verilerek, sonraki nesillerin dahi istifade edebileceği önemli tavsiyelerde bulunmaktadır; batı
yüzünde, dönemin T’ang İmparatorunun Köl Tigin’in ölümü dolayısıyla duyduğu üzüntü ile evrenin
düzeninden, Köl Tigin’in saygın kişiliğinden, barışın öneminden bahseden Çince mesajına yer
verilmiştir. Yazıtın doğu, kuzey ve güney yüzlerinin yazıcısı Bilge Kağan’ın yeğeni Yollug Tegin’dir.
Batı yüzünün yazıcısı ise T’ang İmparatoru Hiuan Tsong’ın yeğeni Çang Sengün (General Çang)’dür.

2.1.3. Bilge Kağan Yazıtı
Bilge Kağan’ın ölümünden sonra, oğlu Tengri Kağan tarafından 735 yılında diktirilmiştir. Köl
Tigin yazıtıyla şekil, yapı ve muhteva açısından büyük benzerlikler göstermektedir.
Kaplumbağa şeklinde bir kaide üzerine oturtulmuş olan yazıtın doğu yüzünde 41, kuzey ve
güney yüzlerinde 15’er satır Gök-Türk harfli Türkçe metin bulunmaktadır. Batı yüzünde Çince bir
metnin yanında, üst kısmın ortalarına da Türkçe manzum metin yazılmıştır. Yazıtta olayları nakleden,
öğütler veren yine Bilge Kağan’dır. Yazıtın Gök-Türk harfli kısımlarının yazıcısı Yollug Tigin’dir.

2.1.4. Bilge Tonyukuk Yazıtları
Bilge Tonyukuk yazıtları Moğolistan’ın Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesinde
bulunmaktadır. Bu yazıtın Orhun Irmağı civarında olmamasına rağmen Köl Tigin ve Bilge Kağan
yazıtları ile birlikte Orhun yazıtları adı altında anılmasının sebebi, aynı döneme ait olması ve aynı
konuları ihtiva etmesinden kaynaklanmaktadır.
Yazıtların dikiliş tarihi kesin olarak bilinememektedir. Araştırmacıların bir kısmı bu tarihi
720-725 olarak gösterirken, bir kısmı da 732-734 tarihini işaret etmektedirler. Bilge Tonyukuk
yazıtında, tıpkı Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında olduğu gibi Kök-Türk dönemine ait tarihi
hadiseler bizzat Tonyukuk’un kendisi tarafından anlatılmaktadır. Tonyukuk tarihi hadiseleri
naklederken birlik bütünlük mesajları vermekte; devletin başındakilerin bilge danışmanlara sahip
olmaları ve onlarla uyum içinde çalışmaları halinde büyük işler başaracaklarını vurgulamaktadır.

2.2. Karabalgasun Yazıtları
Moğolistan’daki tarihi Uygur şehir ve kalıntıları, Türk Kültür ve Medeniyetinin en önemli
tanıklarıdırlar. Arhangay Aymag’a bağlı Hotont Sum sınırları içinde kalan Karabalgasun, hem coğrafi
konumu, hem yapı özellikleri hem de barındırdığı eserler açısından önem arz etmektedir. Orhun
Yazıtlarının bulunduğu Koçho Tsaydam bölgesinin 28 km güneybatısında bulunan şehir, “Ordu
Balık” ve “Han Balık” adlarıyla da anılmaktadır.
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I.

Karabalgasun Yazıtı: Karabalgasun’un bir kilometre güneyinde bulunan yazıt,

Uygur Kağanlığı döneminde dikilmiş Kök-Türk harfli bengü (ebedi-sonsuz taş) taşlarımızdan
birisidir. 5 satırdan oluşan yazıtın tepe kısmında ejder tasvirlerine yer verilmiştir. Yazıt parçalanmış
durumdadır.
II.

Karabalgasun Yazıtı: Arhangay Aymag’a bağlı Hotont Sum sınırları içinde kalan

Jerentey Irmağı’nın sol tarafından (Karabalagsun’un 8 km kuzeyinden) 1976 yılında
Ulaanbaatar’daki Tarih Enstitüsü’nün bahçesine taşınan II. Karabalgasun yazıtı Uygur Kağanlığı
döneminde dikilmiş Kök-Türk harfli bengü taşlardan biridir. 12 satırdan oluşan yazıt üzerinde
yazıların dışında bir dağ keçisi bir de boy damgası bulunmaktadır.
III. Karabalgasun Yazıtı: Hotont Sum sınırları içinde kalan Uygur başkenti
Karabalgasun’un bir kilometre güneyinde bulunmaktadır. 9 parçası tespit edilebilen ve aslı Kök-Türk
harfli Türkçe satırlardan oluşan yazıtın farklı bölgelerinde Soğdça ve Çince satırlara de yer
verilmiştir. Zamanla yazıta ait parçalar ve üzerindeki yazılar tahrip olmuştur.
Yukarıda saydığımız yazıtlar Türklere ait yazıtların en önemlileri olup diğer yazıtlar ise şu
şekilde sıralanabilir:
Bugut Yazıtı, Çoyr Yazıtı, Köl İç Çor Yazıtı, Hoyd-Tamir Yazıtları, Taryat Yazıtı, Moyun Çor
Yazıtı, Açit Nuur Yazıtı, Hatuu Us Yazıtı (Sert Su Yazıtı).

2.3. Yenisey ve Talas Yazıtları
Yenisey (Güney Sibirya’da Hakasya ve Tuva Cumhuriyeti) Nehri havalisinde bulunan bu
yazıtların tarihleri Orhun yazıtlarından daha eskidir. Bunlardan ilk keşif olunanı Uybat III yazıtıdır.
İlim adamları Yenisey yazıtlarını bu sahalarda yaşayan Kırgızların meydana getirdiğini ifade
etmektedirler. V. yüzyıla aittirler. Yazıtların hepsi aynı düzen içerisinde yazılmıştır. Yazıt sahibi
kendi ağzından kendisi hakkında bilgi vermekte, akrabaları ve arkadaşlarına doyamadığından
bahsetmektedir. Mübalağa ve övünme söz konusu değildir. Birkaç istisna dışında hepsi de mezar taşı
hüviyetindedir. Şimdilik adını bilebildiğimiz 23 tane yazıt vardır. Ancak bunların dışında son
dönemlerde yapılan araştırmalar neticesinde 130’a yakın yazıtın daha bulunduğu ifade edilmektedir.
Yenisey yazıtları şunlardır:
1-Uyvg-Tarlık yazıtı, 2-Uyug-Arhan yazıtı, 3-Uyug-Turan yazıtı, 4-Ulu-kem Ottok taş yazıtı,
5-Ulu-Kem Kulikem, 6-Ulu-kem yazıtı, 7-Barlık yazıtları, 8-Begre yazıtı, 9-Kemçik, Cirgak yazıtı,
10-Kemçik, Kaya başı yazıtı, 11-Minusinsk müzesindeki bir yazıt, 12-Altın köl yazıtları, 13-Çakul
yazıtları, 14-Açura yazıtları, 15-Aybat yazıtları, 16-Oya yazıtları, 17-Oznaçennaya yazıtı, 18-Tuba
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yazıtları, 19-Taşeba yazıtı, 20-Elegeş yazıtı, 21-Ak-yüs yazıtı, 22-Kara-yüs yazıtı, 23-Ulu-Kem
Karasu yazıtı.

2.4. Irk Bitig
Çin’in Kan-su vilayetine tabi Tang-Ho’nun batı tarafında yer alan Tun-huang’da bulunan bu
el yazması eser, Kök-Türk yazılarıyla yazılmış eksiksiz ve en mükemmel eserdir. Küçük bir kitap
halindedir ve 104 sayfadan oluşmaktadır. Eserin isminin “Fal kitabı” manasına geldiği ifade
edilmektedir ki bu eserin Doğu Türkistan’da Uygurların hâkim olduğu dönemlere ait olması kuvvetle
muhtemeldir. 65 paragraftan oluşan kitabın sayfalarında renkli ve siyah daireler vardır. Hüseyin
Namık Orkun, zar atılmak suretiyle belirlenen numaralara göre bu esere bakıldığını belirtmiştir.

2.5. Altun Yaruk
Altun Yaruk, Budizm’in kutsal kitabının Uygurca çevirisidir. İslâmiyet öncesi Türk
edebiyatının en önemli ve ünlü eserlerinden kabul edilen bu kitap, Uygurların dinî inançlarını, dil
zenginliklerini ve milli özelliklerini göstermesi bakımından çok önemlidir. Altun Yaruk “Altın Işık”
manasına gelmektedir. 10. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı tahmin edilen Altun Yaruk'un tanınması
17. yüzyıldadır. Birkaç nüshası bulunan ve oldukça hacimli olan Altun Yaruk, Budizm’in esaslarını,
felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan bir eserdir. Budizm’e ait esaslar eserde geniş
anlatımlarla ve oldukça akıcı bir üslupla anlatılmaktadır. Aslında düzyazı biçiminde yazılan Altun
Yaruk’un içinde, pek çok manzum parça da bulunmaktadır.
Bu eser çeviri olmakla beraber o dönemde Uygurca dolayısı ile Türkçe’nin ne kadar geniş ve
derin bir dini termilojiye sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

2.6. İtil- Bulgar Yazıtları
İdil Bulgar Yazıtlarıüzerindeki araştırmalar Rus Çarı I. Petro’nun 1721 yılında Bulgar şehri
harabelerine yaptığı bir ziyaret ile başlamıştır. Öncelikle bu yazıtların kopyası alınarak Rusça’ya
tercüme ettirilmiştir. Daha sonra kaybolan bu kitabeler 1942 yılında Bulgar-Tatar Yazıtları
Komisyonu’nun işçileri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bulundukları yerler İtil Bulgar Devletine ait
(X-XIV. yy) topraklardır.
Bu yazıtlar XIII. ve XIV. yüzyıllara aittir ve tamamı mezar taşlarındaki yazıtlarından
oluşmaktadır. Bunlar üç dilde yazılmışlardır: İtil Bulgarcası, Tatarca ve Arapça. Yazılar Bulgar kûfisi
olup genellikle oyma, seyrek olarak da kabartma şeklindedir.
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İtil Bulgar Yazıtları genel olarak 1-Açılış; 2-Giriş; 3-Künye; 4-Rahmet dileme; 5-Vefat
bildirme; 6-Tarih: Ölüm tarihi; 7-Kapanış şeklinde bir yapıya sahiptirler.

2.7. Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Arkeolojik Buluntulara
2.7.1. Kurganlar
Ön Türklere ait en önemli kurganlar Noyin Ula, Esik ve Pazırık kurganlarıdır.

2.7.1.1. Noyin Ula: Noin-Ula Kurganı
Moğolistan’ın kuzeyinde Selenga Nehrinin Baykal Gölüne aktığı yerde bulunan Noin-ula’da
Albay P.K.Kozlov tarafından 1923-26 yılları arasında Hunlara ait 212 kurgan bulunmuştur.
Kurganlarda bulunan eşyalar o dönemde yün işlemeciliğinin ulaştığı boyutları göstermesi açısından
önemlidir. Ayrıca bu kurganlarda bıyıklı iki insan portresi de bulunmuş ve bunların Kök-Türk ve
Uygurlara ait olabileceği kabul edilmiştir.

Noyin Ula’da çıkarılan bir eyer altı örtüsü

2.7.1.2. Esik (Yesik) Kurganı
1969 yılında, Kazakistan’ın Alma-Atı şehrine 50 km. uzaklıkta bulunan Esik kasabasında
garaj yapmak ve yol açmak için yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. M.Ö. 500 yıllarına aittir
ve Kazak ilim adamlarından Kemal Akişev'in başkanlığında bu kazılara devam edilmiş ve üzeri
toprakla örtülmüş höyüğün açılması ile muhteşem bir mezar ortaya çıkmıştır. Süslü kayalarla
yapılmış olan bu mezar odasının içinin altınlarla dolu olduğu görülmüştür. Ayrıca çeşitli eşyalar da
bulunmuştur ki bunlar arasında en dikkat çeken altından yapılmış elbise olmuştur. Çizmesinden
başlığına, kemerinden kılıçlarına kadar her şey saf altından yapılmıştır.
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Altın elbisenin başlığı ok ve tuğlarla süslenmiştir. Alın hizasında koç, geyik ve at kabartmaları
vardır. Belindeki kemerin solunda bir kılıç, sağında ise bir kama asılıdır. Ceketin altındaki düz
pantolonun paçaları çizmenin içine girmiş vaziyettedir. Ceket, yüzlerce üçgen altının
birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Bu elbisenin bir Tigin’e ait olduğu kabul edilmekle birlikte bu
şahsın kim olduğu henüz tespit edilememiştir. Bu yüzden de bütün metinlerde bu elbise “Altın
Elbiseli Adam” olarak adlandırılmıştır.

Altın elbiseli Adam
Mezarda bulunan 4.800 parça altından başka, tabakları, vazoları, kepçeleri, ayna ve tarak
kılıflarını ile gümüş kaşıkları inceleyen tarihçiler ve arkeologlar, bunların, M.Ö. V. yüzyıla ait yüksek
bir medeniyetin ürünleri olduğunu düşüncesine sahip olmuşlardır. Yine araştırmacılara göre, bu
yüksek medeniyetin kurucuları, Çin baskısı ile Altaylardan kalkıp bugünkü Kazakistan bölgesine
gelerek yerleşen ve “Sakalar” olarak anılan Türk boyu olmalıdır. Bize göre Altın Elbiseli Adam'ın
mezarında bulunan en değerli malzeme ne bu altınlar, ne de diğer buluntulardır. Türk tarih ve
medeniyeti açısından en değerli tarihi belge, yarısı kırılmış bir kabın üzerindeki 26 harflik iki satır
yazıdır. Bu yazı, tarih ilmîne, diline, kültürüne ışık tutan, yön veren ve mazimizin yazılı tarihini 25
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asır öncesine taşıyan bir hazine değerindedir. Bugüne kadar bilinen en eski Türk yazısı, Yenisey ve
Orhun Yazıtlarındaki yazılardı ki bunlar da zamanımızdan ancak on dört asır geriye uzanmaktadırlar.
Günümüzde Kazakistan’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında muhtelif yerlerde 6 tane daha
altın elbiseli adam bulunmuştur.

2.7.1.3. Pazırık Kurganı
Pazırık mezarları ilk defa 1919 yılında S.I. Rudenko ve M.P.Gryaznov adlı iki Rus ilim adamı
tarafından bulunmuştur. Sibirya’da Ulagan vadisinde, Pazırık denilen yerde, tamamen donmuş
mezarlar içinde cesetlere ve eşyalara rastlanılmıştır. Pazırık mezarlarında M.Ö. 400-200 yıllarına ait
halılar, giyim eşyaları, ayakkabılar, arabalar, mumyalanmış kadın ve erkek cesetleri, at koşumları,
müzik aletleri ve süs eşyaları çıkarılmıştır.

Pazırıktan Çıkarılan bir eyer altı örtüsü
Bu ve diğer kurganlardan kıyafetler, çeşitli süs eşyaları, küpe, düğme, kopça, bilezik,
gerdanlık, ayna, toka, kemer uçları, savaş aletleri, ok ucu (termen), balta, bıçak, süngü, kıIıç, zırh,
kalkan, bayrak, tug, ev aletleri, çekiç, balta, her türlü kap-kacak, eyer, gem, üzengi, kayış tokaları,
halı, kilim, döşek, her türlü çalgı, heykeller çıkarılmıştır.

2.8. Eski Türk Paraları
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan araştırmalarda Türklere ait sikkeler
bulunmuştur. İlk bulunan sikkeler Türgeşler’e aittir. VIII. yüzyılın ilk yarısında darp olunan
sikkelerin üzerinde “İlahi Türgeş Kağanı Sikkesi” ibaresi dikkat çekmektedir.
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Fakat O. İ. Smirnova yaptığı araştırmalar neticesinde en eski Türk paralarının daha erken
dönemlere ait olduğunu ortaya koymuştur. Smirnova, arkeolojik kazılarda elde edilen 6-8. yüzyıllara
ait Türkistan sikkelerinin büyük bir kısmını Eski Türk sikkelerinin teşkil ettiğini ve üzerlerinde
“Kağan, Hatun, Tudun, Tutuk” gibi Türkçe unvanlar yer aldığını tespit etmiştir.
Şimdiye kadar bulunan Eski Türk sikkelerinden Batı Kök-Türk Kağanlığına ait ilk sikkenin
kağanlığın kurucusu Tardu Kağan (576-603) ’a ait olduğu belirtilmektedir.
1.

Tardu Kağan Sikkeleri (576-603): Ön yüzünde ortada çapa şeklinde damga ve onun

üzerinde Sogd yazısıyla “Tardu” kelimesi bulunmaktadır. Arka yüzünün orta kısmında ise yine Sogd
yazısıyla “Qaghan” kelimesi yer almaktadır.
2.

Tun Yabgu Kağan Sikkeleri: “Tun Yabgu Kağan Parası” Sikkenin ön yüzünde atlı

binici tasviri görülmektedir. At oldukça uzun boylu tasvir edilmiştir. Bu sikkenin üzerinde karşıya
bakan, geniş, yuvarlak yüzlü, uzun saçları omuzlarına kadar dökülen erkek (kağan) ve yanında yüzü
biraz küçük kadın (hatun) tasviri görülmektedir. Burada erkeğin başı üzerindeki hilal ve yıldız tasviri
dikkat çekmektedir. Ön yüzünde, sağ tarafa yönelen iki hörgüçlü deve tasviri vardır. Arka yüzünün
orta kısmında damga ve etrafında Soğdca “İlahi Kut (sahibi) Kağan” cümleleri yer almaktadır.

2.9. Türk Tarihinin Sözlü Kaynakları: Destanlar
Destanlar, tarihi olaylara ve şahıslara ait hikâyeleri genelde nazım tarzında anlatan
rivayetlerdir. Destanlarda olağanüstü olaylar, tabiatüstü varlıklar yaratılarak abartılı bir şekilde
anlatılsa da esas konusu tarihi hakikatlere dayandığı için tarihi kaynak olarak değerlendirilirler.
Destanlar, bir milletin ortak mücadelesini, müşterek değerlerini, kurallar ve anlamlar bütünlüğü
içinde yorumlandığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya
edebiyatının en gözde eserleri olarak kabul edilirler.

2.9.1. Alp Er Tunga Destanı
Alp Er Tunga, M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış kahraman bir Saka hükümdarıdır. Alp Er Tunga
Türkistan’daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak
Anadolu, Suriye ve Mısır’da hâkimiyet sürmüş ve Saka devletini kurmuştur. Alp Er Tunga’nın hayatı
savaşlarla geçmiş ve sonunda uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev’in
davetinde hile ile öldürülmüştür. Alp Er Tunga, Asur kaynaklarında Maduva, Heredot’ta Madyes,
İran ve İslâm kaynaklarında Efrasyab adlarıyla anılmaktadır. Orhun Yazıtları’nde “Dokuz Oğuzlar”
arasında “Er Tunga” adına yapılan “yuğ merasiminden söz edilmektedir. Turfan şehrinin batısında
bulunan “Bezegelik: Bezeklik” mağarasının duvarında da Alp Er Tunga’nın kanlı resmi
bulunmaktadır. “Divan-ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud”a ve “Kutadgu Bilig” yazarı
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Yusuf Has Hacip'e göre “Alp Er Tunga” İran destanı “şehname” deki büyük ve efsanevî Turan
hükümdarı “Efrasiyab”dır.

2.9.2. Oğuz Kağan Destanı
Oğuz Kağan Destanı M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapan Hun hükümdarı
Mete’nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Bütün Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli
günümüze ulaşmamıştır. Türk destanları içerisinde en önemli destan olma özelliğini taşımaktadır.
Bugün, elimizde Oğuz destanının üç varyantı ve beş ayrı yazma nüshası vardır. Çağatayca, Farsça ve
Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve
kültürü hakkında bilgi vermektedir. Bu destan günümüz Türkçe’sine Reşit Rahmeti Arat tarafından
aktarılarak, 1936'da yayınlanmıştır. 1970 yılında ise MEB’nın 1000 Temel Eser dizisine Muharrem
Ergin’in açıklayıcı önsözü ile Uygurca metin de eklenerek tekrar yayınlanmıştır.

2.9.3. Bozkurt Destanı
Bu destan M.S. altıncı yüzyıldan sekizinci yüzyıl ortalarına kadar hâkimiyet kurmuş KökTürk Devleti’nin dolayısı ile de Kök-Türklerin soy kütüğü ve var olma hikâyesidir. Lin adını taşıyan
bir devlet tarafından mağlup edilerek bütün soyu katledilen Kök-Türklerden geriye sadece on yaşında
bir çocuk kalmıştır. Destanda dişi bir kurt’un bu çocuğu beslediği, koruduğu ve büyüttüğü akabinde
de beraber olarak yeniden bir neslin meydana geldiği anlatılmaktadır.

2.9.4. Ergenekon Destanı
Bozkurt destanının devamı niteliğindedir. Destan, mağlup edilen Türk boyuna ait iki kadın ve
iki erkeğin, etrafı dağlarla kaplı düz ve yeşil bir ovada yaşaması ile başlamakta ve bu ovaya
Ergenekon denildiği ifade edilmektedir. Bu iki ailenin çoğalması ile bu yerler dar gelmeye başlamış
ve buradan bir çıkış yolu aranmıştır. Dağların bir yerinde demir madeni olduğu tespit edilmiş ve
büyük bir ateş yakılarak demirin olduğu yer eritilmiştir. Bu şekilde Ergenekon’dan çıkan Türkler
farklı bölgelere dağılmıştır.

2.9.5. Türeyiş Destanı
Uygurlara ait bir destandır. Siyasi üstünlüğü Kök-Türkler’den devralan Uygur Türkleri,
Türeyiş Destanı ile bir taraftan soylarını anlatırlarken diğer taraftan, bütün Türk boylarında hâkim bir
inanış olarak beliren, soyun ilahi bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha ortaya koymuşlardır.
Uygur Türeyiş Destanının, Kök-Türk-Bozkurt Destanı ile benzerliği, ilk okuyuşta anlaşılacak kadar
açıktır. Hemen bütün Türk destanlarının birinci derecedeki unsuru olan kurt motifi, gerek Türeyiş
gerekse Bozkurt destanlarında bilhassa ilahîleştirilmekte ve neslin başlangıcı ve devamı bu ilahî
motife bağlanmaktadır.
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2.9.6. Göç Destanı
Bu destan da bir Uygur destanıdır ve Türeyiş destanının tabii bir devamı gibidir. Bugün,
Orhun Nehri kenarında bir şehir kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehre Ordu
Balık denildiği tahmin edilmektedir. Büyük Uygur Destanı’nın işte bu şehrin saray yıkıntısının
önünde bugün dahi görülebilecek şekilde duran yazıtlarda yazılı olduğunu Hüseyin Namık Orkun
belirtmektedir. Göç Destanının Çin ve İran kaynaklarındaki kayıtlarına göre iki ayrı rivayetinin
olduğu bilinmekte ise de aslında her iki rivayette birbirlerinin tamamlayıcısı gibidir. İran
kaynaklarındaki rivayet, tarihi bilgilere daha yakındır. Aynı zamanda İran rivayeti, Türklerin
Maniheizm’i kabulünü anlatan bir menkıbe hüviyetinde görünmektedir. Diğer rivayeti Cüveynî’nin
Tarih-i Cihangûşa adlı eserinde kayıtlıdır.

2.9.7. Manas Destanı
Kırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak-Kırgız Türk kültür dairesi içinde bugün
de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu destanın 11 ile 12. yüzyıllar arasında meydana getirildiği
düşünülmektedir. Destanın kahramanı Manas da Oğuz Kağan destanının İslâmî rivayetindeki gibi
veya Satuk Buğra Han gibi İslâmiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla
beraber Manas destanında İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek
mümkündür. Bazı varyantları 400.000 mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak Kırgız dâiresinin kültür belgeseli niteliğindedir. Dünyadaki tüm destanlardan daha hacimli olup
dünyanın en büyük destanı özelliğini taşımaktadır.
Destan üç büyük bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kırgız kahramanı olan Manas’ın
doğumu, büyümesi, Moğol Kalmuklarına karşı elde ettiği başarılar, Kırgızları bir bayrak altında
toplaması, ikinci bölümde savaşlar ve savaşta Manas’ın yaralanması ile üçüncü bölümde Manas’ın
zehirlenerek öldürülmesi konuları yer almaktadır.
Ayrıca Türk destanları arasında Şu Destanı, Yaradılış Destanı, Satuk Buğra Han Destanı,
Timur ve Edige destanlarını da sayabiliriz.

2.9.8. Dede Korkut Hikâyeleri
Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanlarındandır. 15. ve 16.
yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile
süregelen bir sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyelerde pek çok eski Türk kültürü izlerini bulmak
mümkündür. Hepsi bir toyla başlar. Çocuklara ad verilirken yaptıkları işin gözetilmesi de eski bir
Türk geleneği olarak kabul edilmektedir. Meselâ Boğaç Han, ismini boğayı öldürmesinden dolayı
almıştır. Dede korkut hikâyelerinin Vatikan ve Dresden nüshaları vardır. İlim âleminde genelde
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Dresden nüshası esas alınmıştır ve bu nüsha 12 hikayeden oluşmaktadır. Dirse Han Oğlu Boğaç Han,
Salur Kazan'ın Evi Yağmalanması, Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Kazan Bey Oğlu Uruz'un
Tutsak Olması, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Kanlı Koca Oğlu Kanturalı, Kazılık Koca Oğlu
Yegenek, Basat'ın Tepegöz’ü Öldürmesi, Begin Oğlu Emren, Uşun Koca Oğlu Segrek, Salur Kazanın
Tutsak Olup Oğlu Uruz’u Çıkarması, İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek’i öldürmesi Dede Korkut
hikâyeleridir. Hepsinde Türk kültür ve kahramanlıklarından birer parça bulmak mümkündür.

2.10. Türk Tarihinin İslamiyetten Sonraki Ana Kaynakları
2.10.1. Kutadgu Bilig
VIII. yüzyıldan itibaren İslâm dinini kabul eden Türklerin, bu medeniyete olan katkıları
tartışılmaz derecede büyüktür. Teşkilatçı yapıları ve güçlü ordularının yanı sıra, yüksek seviyedeki
ilmi şahsiyetlerin ortaya koydukları eserler, bu yeni medeniyetin gelişmesine, yükselmesine ve de
yayılmasına katkı sağlamıştır. Yine Türklerin İslâm’a girişleri, siyasi, sosyal, edebi ve ilmi
hayatlarında birçok değişikliğe sebep olmuştur. İslâm’ı kılıç zoruyla değil de rızaları ile kabullenen
atalarımız, bu dini kendi muhayyilelerinde çok güzel yorumlamış ve büyük âlimler yetiştirmiştir.
Bu dönemde meydana getirilen en önemli eserlerin başında Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı
Kutadgu Bilig adlı eser gelmektedir. Yusuf Has Hâcib’in 1069-1070 yılları arasında yazdığı meşhur
eseri İslâmî devirdeki Türk dili ve edebiyatı açısından olduğu kadar, Türk siyasi ve kültür tarihi
açsından da Türk-İslâm muhitinin çok önemli bir merhalesini teşkil etmektedir. Böyle olmasına
rağmen, uzun müddet bir kenarda unutulup kalmıştır.
Yazarı hakkında eserde fazla bilgi bulunmamaktadır. Balasagun’lu Yusuf Has Hâcib, eserinde
kendisine yalnızca bir yerde yer vermiştir. O asil bir aileye mensup olup, ilmi, faziletleri, zühd ve
takvası ile cemiyet içinde hürmet görmüş birisidir. Eserinin bir beyitinde “Elli yaşım elini bana
değdirdi. Şimdi de altmış bana gel diyor” sözü ile eserini 1069-1070 yılında tamamladığını
varsayarsak o sıralar 52-54 yaşlarında olduğunu veya 1017-1018 yıllarında doğduğunu düşünebiliriz.
1077 tarihinde öldüğü bilinmektedir. Yusuf’un doğduğu Balasagun şehri, adı destanlara konu olmuş
bir Türk şehridir ki bu şehir ayrıca Karahanlılar devrinin önemli medeniyet merkezlerinden biridir.
Türk- İslâm edebiyatının ilk yazarı ve şairi olarak da gösterilen Yusuf Has Hacip eserini
Balasagun’da yazmaya başlamıştır. 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı
Devleti’nin merkezi olan Kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada
tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuş, Han da
eseri çok beğendiği için Yusuf’u, takdiren “Hâs Hâcib (Uluġ Hâcib)” tayin etmiştir. “Has Hacib
(teşrifat nazırlığı)’lik o dönemin en yüksek devlet memuriyetlerinden birisidir
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“Kutadgu” kelimesi, “saadet, kut” manasındaki “kut” kelimesine isimden fiil yapma eki olan
“+ad-” ekiyle, fiilden isim yapma eki olan “-gu” ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve “bilig”le
beraber “saadet, mutluluk veren bilgi/ilim, devletli olma, devleti yönetme bilgisine sahip olma” gibi
anlamları taşımaktadır.
Eserin tamamı 6645 beyitten oluşmaktadır. Bunun haricinde kitaba sonradan ilk ilâve edilen
77 beyitlik bir manzume vardır. Bu manzumenin önsözünde, eserin kendisi ve yazarı hakkında bilgi
verilmektedir. Bu şekilde 88 bölümden oluşan eserde ayrıca 173 tane de dörtlük bulunmaktadır.
Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir
kısım (beyit 6521-6564) de bulunmaktadır. Zamanın bozukluğundan ve dostların cefasından
bahseden 40 beyitlik bir parça ile (beyit 6565-6604) Ulu Hâs Hâcib Yusuf’un kendi kendisine nasihat
vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin sonunda yer almaktadır.
Diğer ülkelerde kitaba başka adlar da verilmiştir. Çinliler, Edebü’l-Mülûk, Maçinliler Enîsü’lMemâlik, İranlılar Şehnâme demişlerdir.
Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla
kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib, eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Beyitler mesnevi tarzında
kendi arasında kafiyelidir.
Kutadgu Bilig’in bugün bilinen üç nüshası vardır ve üç nüshasından biri Uygur harfleri ile
yazılmıştır:
1. Herat Nüshası: Kutadgu Bilig’in ilk bilinen nüshasıdır. Arap harfleri ile yazılmış bir
nüshadan Uygur harflerine çevrilmiştir. Hicri 4 Muharrem 843 tarihinde istinsah edilmiştir. Bu nüsha
Fatih Sultan Mehmed Han devrinde, Uygur kâtiplerinden Abdürrezzak Bahşı için Fenârî oğlu Kadı
Ali tarafından Tokat’tan İstanbul’a getirtilmiştir. Bu nüsha hakkındaki bilgimiz bunlarla sınırlıdır.
2. Fergana Nüshası: Kutadgu Bilig’in en önemli nüshasıdır. Nerede, ne zaman ve kim
tarafından, kimin için istinsah edilmiş olduğu belli değildir.
3. Mısır Nüshası: Bu nüsha, Kahire’de, Hidiv kütüphanesinin o zamanki müdürü Alman
Moritz tarafından 1896 yılında bulunmuştur.
Eser üzerinde, yerli ve yabancı pek çok araştırmacı çalışmıştır. Fakat en önemli çalışma, Reşit
Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır. Reşit Rahmeti Arat; üç nüshanın karşılaştırmalı metnini
1947’de, metnin tercümesini ise ölmeden önce 1959 yılında yayınlamıştır. Onun çalışmaları sırasında
aldığı notlar ölümünden sonra Muharrem Ergin, Kemal Erarslan, Nuri Yüce ve O. F. Sertkaya’nın
gayretleri ile bir araya getirilerek yayınlamıştır. Eserin 3. cildini meydana getiren bir indeks kısmı,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından 1979 yılında neşredilmiştir.
Yusuf Has Hacip eserine öncelikle Allah’ı överek, O’na şükrederek başlar, ardından
Peygambere ve arkadaşlarına yani sahabelere övgü dolu sözler söyler. Sonra bahar mevsiminin tasviri
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ile Buğra Han’ın övgüsü yer alır. Sırasıyla, yedi yıldız ve oniki burç hakkında bilgi, akıl ile dilin
erdem ve kusurları, kitabın yazılmasındaki amaç, iyilik etmenin faydaları, bilgi ve aklın erdemleri,
kitabın adı ve kitapta adı geçenlerin kimliklerini belirtir. Akabinde asıl konuya geçer.
Yusuf eserin metin kısmında karşılıklı konuşma şeklini seçmiştir. Bu durum esere farklı bir
özellik kazandırmıştır. Yazar eserinde; fikir ve düşüncelerini anlatabilmek için önemli dört kişiyi
konuşturmuş ve bunların kendi aralarında geçen münazara ya da diyalogu bir sahne yazısı gibi kaleme
almıştır.
Bu dört kişinin isimleri ve görevleri şu şekilde tespit edilmiştir:
1-Kün-Toğdı: Hükümdardır, adalet ve yasayı temsil eder
2-Ay-Toldı: Vezirdir, kutluluğu (saadet ve devleti) temsil eder.
3-Ögdülmiş: Vezir’in oğludur, aklı ve bilgiyi temsil eder.
4-Odgurmış: Zahit, vezirin akrabasıdır, kanaat ve akıbeti söyler.
Bunlardan başka Ay-toldı’nın Kün-toğdı ile buluşmasını temin eden Küsemiş, hizmet gören
oğlan, haber getiren Yumuşçı ve zâhidin (Odgurmış) yanında çalışan Kumaru da şahıslar kadrosu
içinde yer alırlar. İnsanların iki dünyada ele geçirmek istedikleri saadet (Aytoldı) ile kâinatın üzerine
kurulduğu doğru kanun (Küntogdı) arasındaki karşılıklı konuşmalarda o devrin ferdî ve içtimaî ahlâk
prensiplerine yer verilir. Küntogdı’nın akıl (Ögdülmiş) ile devam eden konuşmalarında ise cemiyet
hayatının, bilgi nazariyesinin ve hayat görüşünün bütün meselelerine temas edilmektedir.
Kutadgu Bilig Karahanlı Devleti dönemindeki Türk aydınlarının genel kültürleri, din ve dünya
görüşleri, sosyal yaşantıları hakkında bilgiler veren, birçok fikir ve öğütleri bugün de uyulacak kadar
doğru ve gerçekçi olan, her bakımdan ibret verici önemli bir eserdir.

2.10.2. Divan-ü Lügat-İt Türk
Hicretin 466. yılında (1072-1073) yazılmış olan Divan-ü Lugat-it Türk, Türk dili, kültürü,
medeniyeti ve sanatına ilişkin önemli bir bilgi kaynağıdır. Eser, Türk milletinin yüceliğini göstermek
ve Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır. Türkçe kelimeleri Arapça usullere göre
sıralayıp anlamlarının anlatıldığı bir eserdir. Eser Bağdat’taki Abbasi halifesi Muktedir Biemrillah’ın
oğlu Ebu’l Kasım Abdullah’a takdim edilmiştir. Bir nevi Türkçe-Arapça sözlük mahiyetindedir. El
yazma nüshası 638 sayfadır ve yaklaşık 9000 Türkçe kelimenin oldukça ayrıntılı Arapça açıklamasını
içermektedir. Eser kendi içinde 8 bölümden meydana gelmiştir. Ayrıca Türklerin tarihine, coğrafi
yayılımına, boylarına, lehçelerine ve yaşam tarzlarına ilişkin kısa bir önsöz ve metin içine
serpiştirilmiş bilgilere sahiptir.
Kaşgarlı Mahmud’un, eserinde geçen bir ifadeden hareketle, Kaşgar şehrinde doğduğu tespit
edilmiştir. Babası Hüseyin ise Barsganlıdır. Eserini Irak’ta yazdığı ihtimaline binaen buraya
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Kaşgar’dan göç etmiş olmalıdır. Yine eserinin bir başka yerindeki ifadesinden atalarının Türkistan
Beylerinden olduğunu söylemek mümkündür. O devirlerde Irak bölgesi İslâm dünyasında önemli
konuma sahipti. Bu sebeple Irak, siyasal işlerle uğraşmak, ilim yapmak isteyenlerin geldiği önemli
bir merkez idi.
Yine bu dönemde İslâm dünyasının hemen her yerinde Türklerin önemli bir ağırlığı vardı.
Bağdat’taki Arap makamları, halifenin sarayı Türklerin nüfuzuna girmiş idi. Ayrıca siyasi ve pek çok
sosyal yapının da Türklerin idaresinde olduğu bilinmektedir. Böyle bir ortamda Türkleri tanımak,
onlarla beraber olmak, onların dilini öğrenmek insanlar arasında rağbet görmeye başlamıştı. Bu
yüzden de Divan-ü Lügat-it Türk’ün yazılmasının bir ihtiyaçtan doğduğunu, Türkçe öğrenmek
isteyenler için hazırlanmış bir eser olduğunu ifade edebiliriz.
Türkçe ve Arapça’yı çok iyi bilen Kaşgarlı Mahmud’un bu eseri sadece Türkçe öğrenmek
isteyenler için değil, aynı zamanda Arapça öğrenmek isteyenler için de iyi bir kılavuz eserdir.
Eser yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçe’nin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve
yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitabı; kişi, boy ve yer adları kaynağıdır. Türk tarihine,
coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve edebiyatına dair zengin bilgiler ihtiva eden, aynı zamanda
dönemin tıbbi ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği taşımaktadır.
Eser ayrıca Türk kelimesinin “kuvvet, kudret, güç” manasına geldiğini bize bildiren ilk
kaynaktır.
Sözlüğün elde bulunan tek yazma nüshası 1266’da Şam’da Şamlı Mehmet tarafından istinsah
(kopya) edilmiş ve 1915’te İstanbul’da Ali Emiri Efendi (1857-1923) tarafından tesadüfen
bulunmuştur (Ancak daha önceki yüzyıllarda Antepli Ayni ile Katip Çelebi de Divan'dan söz
etmişlerdir). Ali Emiri yazması 1917’de Talat Paşa’nın (1874-1921) teşviki ile Kilisli Rıfat Bilge’nin
(1873-1953) gözetiminde basılmış hemen bütün dünya Türkologlarının ilgisini çekmiştir. 1928
yılında Türkolog Carl Brockelmann, ayrıntılı notlarla sözlüğün Almanca çevirisini yayımlamıştır.
Eser, Türkiye Türkçesine Besim Atalay tarafından aktarılmış ve 1939-1940’ta Türk Dil
Kurumu tarafından basılmıştır. Son yıllarda Dankov’un Divan-ü Lügat-it Türk çevirisi, yeni bilgiler
ışığında önemli yorum değişikliklerine yol açmıştır.
Kaşgarlı Mahmud Divan-ü Lügat-it Türk’te Türklerle alâkâlı iki hadis rivayet ederek bunları
Buharalı ve Nişaburlu bir imamdan aldığını belirtir. Fakat bu iki hadisin uydurma hadis olduğu
yönünde İslâm âlimlerinin kanaati yüksektir. Bu hadisler şöyledir:
1- “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların egemenlikleri uzun sürecektir.”
2- “Yüce Tanrı, benim Türk adlı ordum vardır, onları doğuda oturttum. Kızdığım ulusun
üzerine onları saldırttım.” Demektedir.
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Her ne kadar bu hadislerin uydurma olduğu belirtilse de Türk milletinin İslâm kültür ve
medeniyetine olan katkısı, Orta çağ boyunca Haçlı seferlerine karşı koyması, genel itibari ile insanlık
tarihinde eşine az rastlanır adaletli ve eşitlikten yana tavır alması, sömürüye karşı paylaşımcı tutumu,
teşkilatlı ve ezilenlerin yanında yer alan konumu itibariyle böyle bir övgüyü hak etmiş olması
muhtemeldir.

2.10.3. Sözlükler: Codex Cumanicus:
Kırım'da, 1303 yılında İtalyan misyonerler tarafından yazılan Codex Cumanicus adlı LatinceFarsça-Kumanca sözlük (Tek nüshası Venedik'te bulunmuş olup G.Kun tarafından 1880'de
neşredilmiştir) Kırım çevrelerindeki Kuman/Kıpçak Türkçesi hakkında bilgiler vermektedir. İtalyan
misyonerler Kuman/Kıpçaklar arasında dini propagandayı kolaylaştırmak ve ticarete yardımcı olmak
üzere, günlük hayatta kullanılmak üzere 2500 kelimelik bir sözlük hazırlamışlardır. Sözlükte
Kuman/Kıpçak Türkçesine ait bazı gramer kaideleriyle birlikte içinde İncil'den tercümeler, bazı
katolik ilahileri ve ata sözlerinin Türkçe karşılıkları vardır.
Bu sözlüklerin yanısıra Kitabü'l-İdrak Li-Lisan'iI-Etrak; Kitalb-ı Mecmu u Tercüman-ı Türki
ve Acemi ve Mogoli; E't- Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l-Lügati't- Türkiye; Kitilbü Bulgatü'l-müştak fi
Lügati't Türk ve'I-Kıfçak; Kavaninü'I-Külliye Li-Zabt'I-Lügati't- Türkiye; İbn-i Mühenna Lügati;
Mukaddimetü'l-Edeb; Muhakemetü'I-Lügateyn ve Şeyh Süleyman Efendi Lügatini sayabiliriz
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Uygulamalar
1.

Türk tarihi ile ilgili bilgi veren kaynakları incelemeye devam ettiğimiz bu bölümde

Türk tarihinin ana kaynaklarından Orhun Yazıtları, destanlar ile KB hakkında bilgi veriniz.
2.

Türk kelimesinin “kudret, kuvvet, güç” anlamına geldiğini ilk söyleyen eser

hangisidir? Bu eser hakkında kısaca bilgi veriniz
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Uygulama Soruları
1. Türk tarihinin kaynaklarından Orhun Yazıtları ile ilgili bilgi veriniz.
2. Türk tarihinin arkeolojik kaynakları hakkında bilgi veriniz.
3. Türk tarihinin sözlü kaynakları hakkında bilgi veriniz.
4. DLT’nin Türk tarihi açısından önemini açıklayınız.
5. KB’i yazan Yusuf Has Hacib’in bu eseri yazış gayesi nedir araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Orhun Yazıtları hakkında bilgi verdik. Öncelikle Yazıtların tarihçesine değinerek
Yazıtların bulunup okunmaları konusunda yapılan araştırmalardan bahsettik. Yazıtları ilk olarak
1721’de Messerschmit ile aslen bir subay olan Strahlenberg bulmuşlar ancak ilim alemine
tanıtılmaları 1889’da da Rus Coğrafya Cemiyeti adına Moğolistan’da araştırmalar yapmak üzere
gönderilen N.M. Yadrintsev tarafından olmuştur. Daha sonra Petersburg İlimler Akademisi 1891
yılında Radlov başkanlığında bir heyeti Orhon bölgesine göndermiştir. Radlov elde edilen bilgileri
seri halinde yayımlamıştır. Sonrasında Yazıtların okunması ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Yazıtların
çözümü ilk kez, metinlerin Türkçe olduğunu düşünen Danimarkalı V.Thomsen tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kök-Türk alfabesinin 11 harfini çözen Radlov, Thomsen’in gönderdiği alfabe
yardımıyla metinleri okumayı başarmış ve 1895 yılında meşhur eserini yayımlamıştır. Bölümde yine
yazıtların önemine değindik ve Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin olmaları, Türk
edebiyatının ilk eserleri olmaları, Türk yazı dilinin başlangıcını miladın ilk yıllarına götüren bir delil
niteliği taşımaları ve Türk ordusunun kuruluşunu asırlarca önceye götüren vesikalar olmaları, tarihte
Türklerin bıraktığı en önemli bilgi hazinesi vb. özelliklerinden bahsettik.
Sonrasında Orhun Yazıtlarından sırasıyla Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk hakkında
bilgiler verdikten sonra Karabalgasun yazıtlarına değindik ve bunlardan sonra Bugut, Çoyr, Köl İç
Çor, Hoyd-Tamir, Taryat, Moyun Çor, Açit Nuur, Hatuu Us yazıtlarının sadece isimlerini vermekle
yetindik.
Bir sonraki konumuzda ise Yenisey ve Talas yazıtlarından bahsettik ve bu yazıtların tarihinin
Orhun yazıtlarından daha eski olduğunu ve ilk keşfedilen yazıtın Uybat III yazıtı olduğunu söyledik,
sonrasında da bütün Yenisey ve Talas yazıtlarını sırasıyla verdik.
İtil-Bulgar Yazıtları ile ilgili bahsimizde, bu kitabeler üzerinde yapılan çalışmaların Rus çarı
I. Petro’nun 1721 yılında Bulgar şehri harabelerine yaptığı bir ziyaret ile başladığından bahsettik.
Tamamı mezar Yazıtlarından oluşan bu kitabelerin bölümlerini de açılış, giriş, künye, rahmet dileme,
vefat bildirme, tarih ve kapanış olarak verdik.
Bir sonraki bahsimiz Türk tarihinin arkeolojik kaynakları ile ilgili idi. Bu kısımda ilk olarak
Altın Elbiseli Adam’dan bahsettik. Bu eser, 1969 yılında, Kazakistan’ın Alma-Atı şehrinin 50 km.
kuzeyinde bulunan Esik kasabasında bulunmuştur. Altın elbisenin başlığı ok ve tuğlarla süslüdür.
Alın hizasında koç, geyik ve at kabartmaları vardır. Ceketin altındaki düz pantolonun paçaları
çizmenin içine girmiş vaziyettedir. Mezarda ayrıca tabaklar, vazolar, kepçeler, ayna ve tarak kılıfları,
gümüş kaşıklar da bulunmuştur. Ancak çıkarılan en önemli eser, yarısı kırılmış bir kabın üzerindeki
26 harflik iki satır yazıdır. Bu yazı, tarih ilmîne, diline, kültürüne ışık tutan, yön veren ve mazimizin
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yazılı tarihini 25 asır öncesine taşıyan bir hazine hükmündedir. Türk tarihinin bir başka arkeolojik
kaynağı olan eski Türk paraları ile ilgili bilgiler vererek, ilk bulunan paraların Türgeşlere ait
olduğundan bahsettik. Yine kısacıkta olsa diğer Türk paralarına da değindik.
Bölümümüzün bir sonrak bahsini Türk tarihinin sözlü kaynaklarına ayırdık. Türk milletinin
hafızasında yer etmiş en önemli destanları hakkında bilgiler vererek ki bunlar Yaradılış Destanı, Alp
Er Tunga Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Türeyiş
Destanı, Göç Destanı, Satuk Buğra Han Destanı, Manas Destanı, Timur ve Edige Destanları ile Dede
Korkut Hikâyeleri’dir. Diğer destanlarımız hakkında da bilgiler verdik.
Bu bölümümüzü Türk tarihinin İslamiyetten sonraki ana kaynaklarından Kutadgu Bilig ve
Divan-ü Lügat-it Türk hakkında bilgiler vererek sonlandırdık. İlk olarak Kutadgu Bilig adlı eseri ele
aldık. Bu eser, Türklerin VIII. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmeleri sonucu hem İslam hem
de Türk kültürüyle yoğrularak ortaya çıkarttıkları Türk-İslam kültürünün ve medeniyetinin en
önemlileri arasında ilk sırada gelmektedir. Nitekim eserin yazarı olan Yusuf Has Hacib’de bu kültür
içerisinde yetişmiş büyük alimlerimizden birisidir. Yusuf Has Hacib eserini 1069-1070 yılları
arasında yazmıştır ki bu eser İslâmî devirde ortaya konan Türk dili ve edebiyatı ile Türk kültür tarihi
bakımından nasihatlerle dolu bir yapıttır. Kutadgu Bilig, siyasî ve kültürel bakımdan, Türk-İslâm
muhitinin çok mühim bir merhalesini teşkil etmektedir. Yusuf Has Hacib eserini bitirince Karahanlı
hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusuf’u, takdiren “Hâs
Hâcib (Uluġ Hâcib: Teşrifat Nazırı)” tayin etmiştir.
Daha sonra eserin isminin mânası ile ilgili bilgiler verdik. “Kutadgu” kelimesi, “saadet, kut”
manasındaki “kut” kelimesinin üzerine isimden fiil yapma eki olan “+ad-” ekiyle fiilden isim yapma
eki olan “-gu” ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve “bilig”le beraber “saadet, mutluluk veren
bilgi/ilim, devletli olma, siyasi hâkimiyete sahip olma, devleti yönetme bilgisine sahip olma”
anlamlarına gelmektedir. Eser 6645 beyitten oluşmaktadır.
Eser ile igili bilgiler verirken esere başka milletler tarafından verilen isimlerden de
bahsederek; Çinlilerin, Edebü’l-Mülûk, Maçinlilerin Enîsü’l-Memâlik, İranlıların Şehnâme
dediklerini söyledik.
Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla
kaleme alınmıştır. Eser, Uygur alfabesi ve Arapça harfler esas alınarak oluşturulan İslâmî Türk
alfabesi ile yazılmıştır. Kutadgu Bilig’in bilinen 3 nüshasından bahsederek; Herat nüshasının
Kutadgu Bilig’in bilinen ilk nüshası olduğunu, Fatih Sultan Mehmed Han devrinde, Uygur
kâtiplerinden Abdürrezzak Bahşı için Fenârî oğlu Kadı Ali tarafından Tokat’tan İstanbul’a
getirtildiğini söyledik. Fergana Nüshasının Kutadgu Bilig’in en önemli nüshası olduğuna ve nerede,
ne zaman ve kim tarafından, kimin için istinsah edildiğinin bilinmediğine değindik. Mısır Nüshasının
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ise Kahire’de, Hidiv kütüphanesinin o zamanki müdürü Alman Moritz tarafından 1896 yılında
bulunduğundan bahsettik. Sonrasında eserin muhteviyatı ile ilgili öncelikle Allah’ı överek
başladığını, ardından Peygambere ve arkadaşlarına yani sahabelere övgü dolu sözler sarf ettiğini,
akabinde yedi yıldız ve oniki burç hakkında bilgiler verdiğini söylerek, şu konularda sözlerine devam
ettiğini belirttik: akıl ile dilin erdem ve kusurları, kitabın yazılmasındaki amaç, iyilik etmenin
faydaları, bilgi ve aklın erdemleri, kitabın adı ve kitapta adı geçenlerin kimlikleri. Son olarak da
eserinde konuşturduğu dört kişi Ay-Toldı, Kün-Togdı, Ögdilmiş ile Odgurmuş’un görev ve sözlerine
değindik.
İslamiyetten sonraki Türk kaynakları arasında önemli olan bir diğer kaynağımız ise hiç
şüphesiz ki Divan-ü Lügat-it Türk’tür. Bu eserin öncelikle Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1073
yıllarında kaleme alındığını, Türk dili, kültürü, medeniyeti ve sanatına ilişkin önemli bilgilere sahip
bir kaynak olduğunu öğrendik. Eser, Türk milletinin yüceliğini göstermek ve Araplara Türk dilini
öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır. Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarının ve anlamlarının
anlatıldığı bir eserdir. Eser Bağdat’taki Abbasi halifesi Muktedir Biemrillah’ın oğlu Ebu’l Kasım
Abdullah’a takdim edilmiştir. Bir nevi Türkçe-Arapça sözlük mahiyetindedir. Eser, sadece Türkçe
öğrenmek isteyenler için değil, aynı zamanda Arapça öğrenmek isteyenler için de iyi bir kılavuzdur.
Divan-ü Lügat-it Türk ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra eserde geçen Türk adı ve tarihi için
son derece önemli bir bilgi olan Türk kelimesinin “kuvvet, kudret, güç” manasına geldiğini öğrendiK.
Sözlüğün elde bulunan tek yazma nüshasının 1266’da Şam’da Şamlı Mehmet tarafından
kopyalandığını ve 1915’te İstanbul’da Ali Emiri Efendi (1857-1923) tarafından tesadüfen
bulunduğunu belirterek, eser üzerinde dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdik.
Bölümümüzün en sonunda Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak yada yabancılara
Türkçe’yi öğretmek üzere yazılan diğer sözlüklerin adlarını verdik.
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Bölüm Soruları
1)
Altın Elbiseli Adam mezarından çıkarılan en değerli malzeme Türk tarihi ve
kültürü açısından aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Altınlar
b)
Prens kıyafeti
c)
Aynalar ve ziynet eşyaları
d)
Gümüş kaşıklar
e)
Bir kap üzerindeki 26 harften oluşan yazı
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Kök-Türk Kağanlığı dönemi sikkeleri hangi Türk hakanına aittir?
İlteriş Kagan
Bilge Kagan
Kapgan Kagan
Kül-Tigin
Tardu Kagan

3)

Kök-Türk Yazıtları hakkında araştırma yaparak bilgi veriniz.

4)
Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanları olan ve Dirse Han Oğlu Boğaç
Han ile Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması gibi hikâyeleri barındıran Türk eseri
aşağıdakilerden hangisidir ?
a)
Dede Korkut Hikâyeleri
b)
Danişmend Gazi Destanı
c)
Seyyid Battal Gazi Destanı
d)
Ergenekon Destanı
e)
Yaratılış Destan
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Kutadgu Bilig kelimesi hangi anlama gelmektedir?
Mutluluk veren bilgi, devletli olma
Mutluluğun aynası
Kutlu bilim
Mutlu erdem
Erdemli bilgi

6)
Divan-ı Lügat-it Türk’ü Türkiye Türkçesi’ne aşağıdaki ilim adamlarından
hangisi aktarmıştır?
a)
Besim Atalay
b)
Reşit Rahmeti Arat
c)
Akdes Nimet Kurat
d)
Zeki Velidi Togan
e)
Hüseyin Namık Orkun
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7)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ü Lügat-it Türk’ün taşıdığı niteliklerden biri
Araplara Türkçeyi tanıtan bir sözlüktür
Türkçenin dil özelliklerini belirten bir gramer kitabıdır
Boy ve yer adlarını anlatan bir coğrafya kitabıdır
Dönemin tarihi olaylarını anlatan bir siyasetnamedir
Türklerden bahseden hadislere yer veren bir eserdir
Kutadgu Bilig toplam kaç beyitten oluşmaktadır?
5800
6645
8500
9200
3500

9)
Yusuf Has Hacib eserini tamamladıktan sonra aşağıdaki hükümdarlardan
hangisine sunmuştur?
a)
Keykavus
b)
Alaattin Keykubat
c)
Tabgaç Buğra Han
d)
Şah İsmail
e)
Tuğrul Bey
10)
biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi İslam Sonrası Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından
Kök-Türk Yazıtları
Yaratılış Destanı
Yenisey Yazıtları
Esik Kurganı
Kutadgu Bilig

Cevaplar: 1)e 2)e 4)a 5)a 6)a 7)d 8)b 9)c 10) e
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3. TÜRK ADI, ANLAMI ve TÜRKLERİN ANA YURDU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Türk Adının Ortaya Çıkışı
Türk Adının Anlamı
Türk Adının Millet Adı Olarak Ortaya Çıkması
Türklerin Anayurdunun Neresi Olduğu
Türklerin Anayurt Edindikleri Yerlerin Coğrafî ve İklim Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türk adı ilk defa ne zama ortya çıkmıştır ve hangi kaynaklarda geçmektedir?

2.

Türk adının kaynaklarda geçen anlamı ve telaffûzları hangileridir?

3.

Türk adının telaffûz ve anlam olarak gelişme aşamaları nelerdir, kısaca bahsediniz?

4.

Türklerin anayurdu hakkındaki görüşler ve bu görüşlerden çıkan sonuç nedir

açıklayınız?
5.

Türklerin anayurt olarak telâkki ettikleri yerlerin belirli özellikleri var mıdır?

6.

Türklerin anayurdu belirlenirken hangi çalışmalar yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Türk Adı

Türk

tarihini

Türk

araştırırken Türkler Ansiklopedisindeki

adının

anlamını Türk adı ile ilgili maddeleri

öğrenmek
Türk Adı

okuyarak

Türk adının anlamı ve ortaya Türkler Ansiklopedisindeki
çıkışı ile ilgili kaynaklarda Türk adı ile ilgili maddeleri
geçen bütün bilgileri ayrıntılı okuyarak
bir biçimde incelemek ve
karşılaştırmak

Türklerin Anayurdu

Türklerin

ilk

anayurdunu Türkler Ansiklopedisindeki
Türk adı ile ilgili maddeleri

tayin edebilmek

okuyarak
Anayurdun Çevre ve İklim Türklerin
Koşulları

sosyal

anayurtlarının Türkler Ansiklopedisindeki

hayat

biçimlerine Türk adı ile ilgili maddeleri

uygunluğu açısından hangi okuyarak
özelliklere

sahip

olması

gerektiği
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Anahtar Kavramlar





Türk tarihi
Türk adı
Türk tarihi
Türklerin anayurdu
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Giriş
Üçüncü haftada Türk adının ilk defa ortaya çıkışı ile Türk adının kullanıldığı biçimler ve
anlamları ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Türk adının telaffûzunda meydana gelen gelişmeler
anlatılarak, Türk adının zaman içerisinde bir millete ve coğrafyaya verilmesi ile ilgili görüşler
hakkında bilgi verilecektir.
Yine bu hafta Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk zamanlardan beri anayurt olarak
gördükleri coğrafya, günümüze kadar çeşitli ilim adamları tarafından sunulan görüşler ışığında
değerlendirilecektir. Daha sonra Türklerin anayurdunun tesbiti için yapılan gerek arkeolojik kazılar
gerekse tarihî bilgilerden bahsedilecektir. Ayrıca Türklerin anayurt olarak belirledikleri yerlerde
aradıkları sosyal ve ekonomik hayatlarına uygun şartlar hakkında da bilgiler verilecektir.
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3.1. Türk Adı
3.1.1. Tarihte Türk Adının İlk Ortaya Çıkışı ve Anlamı
3.1.1.1 Türk Adının Eskiliği
Dünya tarihinin en eski milletlerinden biri olan Türkler, aşağı-yukarı dört bin yıllık tarihleri
boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yayılarak muhteşem bir siyasî-kültür tarihi ortaya
koymuşlardır. Çok kadim bir millet olmaları, Türk adı üzerinde yerli ve yabancı pek çok
araştırmacının çeşitli ve detaylı araştırmalar yapmalarına sebep olmuştur. 19. yy’dan itibaren yapılan
araştırmalara göre Heredotos’un Doğu kavimleri arasında zikrettiği Targita’lar, İskit topraklarında
oturdukları söylenen Tyrkae’ler, daha eski tarihlere ait Latin yazarlarından Plinus’taki Tyrcae, kutsal
kitap Tevrat’ta adı geçen, Yafes’in torunu Togharma, eski Hind kaynaklarında geçen Turukha,
Thraklar, eski Ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukku’lar, Çin kaynaklarında M.Ö.1. bin
içerisinde rol oynadıkları belirtilen Tik (Di)’ler ve hatta Troia’lalar Türk sayılmışlardır.
İran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile İsrail menşeili Tevrat rivayetlerinde de Türk adı
aranmış, Nuh’un torunu Türk ile İran rivayetlerindeki hükümdar Feridun’un oğlu Turac veya Tur’da
Türk adını taşıyan ilk topluluk olarak gösterilmek istenmiştir.
Ön Asya mitolojisine göre Nuh Peygamber’in torunu, Yafes’in oğlunun adı Türk’tür. Başka
bir rivâyete göre de Türk, Nuh Peygamber’in torunu, yani Yafes’in oğullarından birisidir.
Türk kelimesi Bizans kaynaklarında “Turkoi”, Fars kaynaklarında “Turan”, Arap
kaynaklarında “Etrak” Rus kaynaklarında “Tork” veya “Torki” şekillerinde geçmiştir.
12-15. yüzyıllarda, doğrudan Türk adlı bir insanın, bir zamanlar Issık Göl dolaylarında
yaşamış olmasına inanılması da Türk adının kazandığı bir anlam olarak gözümüze çarpmaktadır.
Gerçi bu inanışın esası, Tevrat rivayetleri ile başlamış, sonraki İslâm devri kaynaklarının bilgileri ile
de yaygınlaşmıştır. Ancak bunlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Mesela; Yahudi asıllı Moğol
tarihçi Reşideddin’in söz ettiği Oğuz Destanı’nda Yafes’in oğlu Türk değil, Olcay Han’dır. Hatta
doğrudan Yafes’e bu adın (Olcay) verildiği dahi söylenmiştir.

3.1.1.2. Türk Adının Telaffûzu
Çeşitli kaynaklarda yukarıda söylediğimiz gibi değişik şekillerde geçen Türk kelimesinin bazı
araştırıcılara göre, M.Ö. ki asırlarda dahi bugünkü telaffuzu ile yani tek heceli olarak söylenmiş
olduğu düşünülmektedir. Ancak biz biliyoruz ki Türk kelimesi tek heceli olarak ilk kez Kök-Türkler
döneminde yani M.S. 6-8. asırlarda kullanılmıştır. Çinliler bu yıllarda bu adı “Tu-küe” biçiminde
yazdıklarından bu kelimenin Törük-Türük şekillerinden geçerek Türk şeklini almış olduğu kabul
edilmektedir. Nitekim “Tu-küe” imlâsının Türkçe’deki karşılığının ne olacağı incelenmiş ve
“Türküt” (P. Pelliot) ve “Türkü” (R. Clauson) teklifleri sunulmuştur ancak kelimenin Kök-Türk
yazıtlarında geçen “Türük” şekli daha kabul görmüştür. Çin kaynaklarına göre iki heceli görülen T’uküe: Törük”e dönüşmüştür. Kısacası Türük: Türk’e dönüşmüş ve bu şekil kullanılmaya başlanmıştır.
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3.2. Türk Adının Anlamı
Türkler ile komşuluk yapan milletler yani Çinliler, Araplar, Persliler, Grek-Romalılar, Ruslar
ve diğerleri Türk kelimesine belirli anlamlar vermişlerdir. Bu anlamları kısaca şu şekilde verebiliriz:
1.
Çin kaynaklarına göre Türk (T’u-küe/Tu-chueh) “miğfer, tulga” anlamında
kullanılmıştır. Türklerin bu adı, oturdukları yerdeki miğfer (tolga) biçimindeki dağın şeklinden
aldıkları düşünülmektedir. 19. yüzyıldaki araştırmacılar Türk adının anlamını araştırırken, Çin
kaynaklarının belirttiği bu anlamı hep ön planda tutmuşlardır.
2.
Türk, İskitçe Takye şeklinde geçmekte ve “deniz kıyısında oturan adam, cezbetmek”,
anlamına gelmektedir.
3.
Türk kelimesi 5. Yüzyıla ait Pers metinlerinde “Turanlı” manasındadır.
4.
6. yüzyıla ait Bizans kaynağında ise “kudretli Hun” şeklinde geçmektedir.
5.
Uygurlar döneminde Türk: “olgunluk çağı, güç, kuvvet, kudret, töreli, düzenli,
nizamlı” anlamlarına gelmiştir.
6.
Türk, Türkçe bir kelime olarak da bir anlam taşımaktadır. “Türk”ün anlamı ile ilgili
olarak Kök-Türk Devri Türkçesindeki metinlerde açık bir kanıt yoktur. Fakat “Türk”, Kök-Türk
çağından sonra da aynı anlamda bir kelime olarak Uygur çağı Türkçesinde devam etmiştir. F. W. K.
Müller’in tespit ettiğine göre metinlerde Türk, “erk” ilebirlikte geçmekte ve “kuvvetli, güçlü”
anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamı, Türkçe metinlerin ruhuna da uygundur. Bir kısım araştırıcılar
Türk’ün bu anlamı sebebiyle, Türk kelimesinin bir boy adı olarak benimsendiğini de ileri
sürmektedirler.
7.
Araplar, Türk’e Arap alfabesindeki yazılışı sebebiyle daha değişik bir anlam
yüklemişlerdir. Arapça’da Türk, terk yani sessiz harflerle “T. r. k.” şeklinde yazılmıştır. El-Cahiz
başta olmak üzere birçok Arap kaynağı ve bu arada coğrafyacılar, Türk’e, “terk”e bağlı bir anlam
vermişlerdir. Kaynaklar Yecüc-Mecüc seddinin ötesinde terk edilmiş bir kavim olduklarından dolayı,
o insanlara terk yani terk edilmiş olan anlamında Türk demişlerdir. Gerdizî’ye göre de Türk diyarı
“insandan hali, yani terk edilmiş olduğundan” bu ad verilmiştir. Yine o: “Mamurluktan uzak olduğu
için Türkistan ülkesine Türk adı verildi” demektedir.
Türklerin Arap alfabesini kullanmaya başladıkları zamandan, on dokuzuncu yüzyılın
sonlarına kadar Arap alfabesinde esas olarak t. r. k “Terk” şeklinde okunacak biçimde yazılmıştır. 19.
yüzyıl sonlarında bir kısım Türkler, bunu “terk”den ayırmak ve açık olarak “ü” okutmak üzere bir
vav harfi eklemek istemişlerdir (T. u. r. k). Ancak Türk’ün, yüzyıllardır sürüp gelenin aksine böyle
yeni bir imlâ ile yazılışı önceleri hayli yadırganmış ve “Türk”ü yeni Arap alfabeli imlâsı ile yazanlar
“Vavlı Türk” diye küçümsenmiştir.
8.
Türk adı hakkında değerli bilgiler veren Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyıl sonlarında
kaleme aldığı Divan-ü Lügat-it Türk adlı ünlü eserinin Türk maddesinde Türk’ü şu şekilde
açıklamaktadır: “Türk, Nuh’un oğlunun adıdır. Bu Tanrı’nın, Nuh’un oğlu Türk’ün oğullarına verdiği
bir addır… Türk sözü Nuh’un oğlunun adı olduğundan bir tek kişiyi bildirir: Oğullarının adı
olduğunda ‘beşer’ kelimesi gibi çokluk ve yığını bildirir. Nitekim Rum kelimesi İshak oğlu Iysu’nun
oğlu Rum’un adıdır; oğulları da bu adla anılmıştır. Türk kelimesi de böyledir.” Yine o, Türk’ü o
dönemde Tanrı’nın doğrudan kendi kavmine verdiği bir isim olarak söyleyerek “olgunluk, olgunluk
çağı, kemal” manalarına geldiğini belirtmiştir.
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9.
Türk kelimesi, ilk zamanlardakine yakın bir anlamını Çağataycada da korumuştur.
Babür’ün devrinde Türk “mert, yiğit, kahraman ve cesur asker” anlamlarda kullanılmıştır. “Türk ve
merdane ve kılıçlık yiğit idi”. “Ahmet Bek, “Türk kişi, veli merdane ve devlet-hak idi” demektedir.
R. Rahmeti Arat, Babürname’yi sadeleştirirken buradaki “Türk” kelimesine “kaba” mânâsını
vermiştir.
10.
11. yüzyılda Selçuklu Devletinin kuruluşundan sonra İran etkisiyle bazı bölgelerde
Türk’ün anlamı biraz değişmiştir. Bu yüzyıldan itibaren Türkiye Selçuklularında “saf, sade-dil ve
bahadır”, hatta “kaba” anlamı belirmeye başlamıştır. Çünkü Türk, bir yönüyle “şehirlerde oturmayan
kimseler” gibi bir anlam kazanmaya başlamıştır. Şehirlere yerleşenler ise, artık o şehrin kimliği ile
anılır olmuşlar ve “Türk ve şehrî” olmak üzere iki ayrı zümre gibi gösterilmeye çalışılmışlardır.
19. ve 20. yüzyıl boyunca Türk adını inceleyen ilim adamları Türk kelimesine çeşitli anlamlar
yükleyen fikirler ileri sürmüşlerdir. İleri sürülen bu anlamlardan bazıları şu şekildedir:
1.
19. yüzyılda Ahmed Vefik Paşa’nın yazdığı Lehçe-i Osmanî adlı eserde Türk, “sahranişin olup Şehristan’a dâhil olmayanlara Türk ve Oğuz ismi kalarak Türk tabiri kaba, köylü, Oğuz
sade, safdil, manasına sarf olunmuştur” şeklinde geçmektedir. Görüldüğü üzere Batı Türklüğü’nde,
Oğuz ile Türk anlam bakımından birbirleriyle karışmıştır.
2.
Türk, “törü-mek: türe-mek” köküne bağlanmaktadır. Nasıl “yürü-mek” mastarından
“yörük” veya “yürük” varsa, “türe-mek”ten de, “türemiş, var olmuş, yaratılmış” anlamında “Törük”
kelimesi ortaya çıkmış olabilir. Zaten “Türk” adının yaygın bir şekli de “Törük-Türük”, biçimindeki
“var olmuş, ortaya çıkmış, bir şekil kazanmış” anlamıdır. Hatta Türk’ün bu anlamı, Kaşgarlı
Mahmud’un söyledikleri ile de desteklenmektedir.
3.
Türk’ün belirli bir kökten çıktıktan sonra, anlam bakımından gelişmiş olabileceği de
ileri sürülmektedir. Buna göre Türk, öncelikle “var olmuş, türemiş” anlamında olup, daha sonraki bir
dönemde “güçlü, kuvvetli” anlamlarını kazanmıştır. Gerçi G. Clauson gibi, Türk’ün “sert, güçlü,
kuvvetli” mânasının G. Nemeth’in ileri sürdüğü kadar etkili olmadığını söyleyen ilim adamları da
vardır. Fakat 11. yüzyıla doğru bu anlam da yumuşayarak, “gelişmiş, kemâle ermiş, olgunlaşmış”
şekillerini almıştır.
4.
Türk kelimesinin anlamı olarak, “nizamlı, düzenli ve töreli” demek olduğunu ileri
sürenler de vardır.
5.
İbrahim Kafesoğlu, bütün bu bilgileri şu şekilde özetlemektedir: “Türk kelimesi ilk
ortaya çıktığında “var olmuş, yaratılmış, şekil kazanmış” yani “varlık ve insan” manasını taşımıştır.
Uygur metinlerinde ise Türk “güçlü, kuvvetli” anlamını kazanmıştır. Daha sonra da Kaşgarlı
Mahmud devrinde artık “olgunluk” anlamını yüklenmiştir. “Türk” XI. yüzyılda artık “kemâle ermiş
ve olgun anlamını taşımıştır”.
Türk adı, Türkçenin eski kültür kelimelerinden birisi olarak milattan önceki bin yıl sonlarında
oluşmaya başlamış, milat yıllarında kesin olarak bir grup insanı, bir halk topluluğunu karşılayan, içine
alan bir özellik kazanmıştır. Böylesine bir anlam özdeşliği sebebiyle, benzer ve ortak özellikler
içeren, fakat kendilerine ayrı alt isimler de verilen topluluklar için de birleştirici bir ad olmuştur.
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3.3. Türk Kelimesinden Türk Milletine
Türk, günümüzde aynı dili konuşan, ortak bir geçmiş yaşayan ve böylece belirli özellikler
kazanan insanlara verilen ortak addır. Türk kelimesi hemen her devirde daha altta ortak isimler
alabilen küçük kitlelerin üzerinde birleştirici büyük bir kimlik de kazanmıştır. Zira günümüzde sadece
Türkiye’de değil dünyanın daha birçok bölgesinde bu dilin ayrı lehçelerini konuşan ve aynı kültüre
sahip olan insanlar vardır. Türk, böylece Türkmen, Tatar, Kırgız, Kazak, Uygur ve benzeri isimlerin
üzerinde birleştirici üst kimlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk; tarihi kaynakların yeteri kadar bilgi vermediği ilk dönemlerde doğrudan bir devletin adı
olmamışsa da, ırki olarak aynı ortak özellikleri taşıyan insanların Hsiung-nu (Hun) devletinde bir
araya gelerek milletleşme sürecine girdiklerini göstermektedir. Nitekim milattan sonraki yüzyıllarda
Türk adı, devletin esas kitlesini teşkil eden boyun adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk, siyasi birlik
olarak değil de kültürel bir birliğin adı olarak sonradan yükleneceği büyük birleştirici özelliğini de
miladi yıllardan itibaren kazanmıştır.
Türk adı devlet kurucusu boyun ismi yani birleşmiş bir kitlenin ismi olarak ilk kez KökTürkler devrinde ortaya çıkmıştır. Kök-Türk Devleti’nin batı sınırlarındaki İslâm kaynakları
Türklerle ilgili daha geniş ve kesin bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla Türk daha İslâm halifeleri
döneminde yaygın bir anlam kazanmıştır. Bu devirde Türk bir hayli geniş şekilde anılmakta ve Doğu
Avrupa’daki Türk boyları da Türk’ün yakın akrabaları olarak kabul edilmektedirler. Türk adı
etrafındaki birliktelikte, özellikle dil etkili olmuş, hem aynı dili konuşan hem de ortak özellikler
içerenlerin ortak adı olmuştur.
Türk adının kesin bir anlam kazandığını ifade eden kaynakların ortaya çıktığı 10. yy’da
Karahanlı Devleti’nin adı doğrudan Türk ismini taşımasa da bu devletin bir Türk devleti olduğu
herkes tarafından kabul edilmiştir. Yine Türk adını Batı’ya taşıyan Selçuklu sülalesinin kurduğu
devletin adı Selçuklu Devleti olmasına rağmen komşuları onları hep Türk genel adı ile anmışlardır ki
bu durum sonraki dönemlerde de devam etmiştir.
Türk adı 11. yüzyıl sonlarında Batı Asya’ya taşınmış, Türklerin oturduğu yer demek olarak
“Turkia” adı kısa bir süre sonra sonra şimdiki Türkiye toprakları için Avrupalılar tarafından
kullanılmaya başlanmıştır.
Türklerin bir kısmı Türkistan topraklarından çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmışlarsa
da büyük bir kısım bu topraklarda kalmış ve bunlar siyasi gelişmelerin getirdiği ayrışma neticesinde
kendilerine farklı adlar vermiş veya almışlardır. Oğuz, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen, Tatar,
Karluk, Uygur, Başkurt, Saka, vb… Bu isimler vaktiyle kendilerine hâkim olan başka büyük siyasi
güçlerin uygun buldukları adlardır. Ancak hepsinin konuştuğu dilin aynı olduğunu dil âlimleri kesin
olarak tespit etmişlerdir. Bunların tamamına Türk denmese de Türkçe (özellikle Ruslar Türk-dili)
konuşan halklar denmiştir. Çünkü insanların ne zaman Türk olduklarını belirlemek bir hayli zordur.
Bu zaman muhtemelen çağdaş bilimin ulaşamadığı çok eski zamanlardır. Tanrı Dağlarından Tuna
Nehrine kadar geniş bir sahada yaşayan insanlar uzun yıllar bir arada oturmuşlar ve kaynaşmışlardır.
Binlerce yıl süren bu ortak ve geniş sahada yaşama özellikle konuşulan dildeki sözcüklerde
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ortaklıkların oluşmasına sebep olmuştur. Böylece başlıca at, ot, et, it, ok gibi kelimelerden oluşan
dille anlaşanlara Türk denilmiştir.
Türkler Müslüman olduktan sonra Türklük ve İslâmiyet kavramları birbirleri ile öylesine
bütünleşmiştir ki batı’da bu iki kelime eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mesela İslâm
ülkelerinin neresinde olursa olsun İslâm dinine giren bir yabancıya “Türk olmuş, Türkman-Türkmen
olmuş” denilmiştir. Türkler kurdukları her devlette bu bütünlüğü korumuşlardır. Günümüzde bile
Türk ve Müslüman olmak birbiri ile iç içe girmiş ve birbirinden ayrılamaz iki kavram olarak
görülmektedir.

3.4. Türk-Turan Benzeşmesi
Kaynaklarda Türk’ün yanında “Turan” kelimesi de “Ural-Altay kavimleri” manasında
kullanılmıştır. J. Marquart bu kelimenin artık kullanılmadığını ifade etse de, Zeki Velidi Togan bu
kelimenin bilhassa İran’ın karşılığı olarak kullanılabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu kelime elbette
Türk kelimesinin karşılığı olarak kullanılamaz. Çünkü “Türk” kelimesi sadece Türk lehçelerini
konuşan boyların ortak adı olmalıdır. “Turan” ve “Türk” kelimeleri arasında bir ortaklık düşünecek
olursak bu kelimelerin her ikisinin de kökünün “tur” dan geldiğidir. “Tur+an” ve “Tur+k”
kelimelerinin ikisi de İran dilinde vardır. “Tur+k” kelimesi “güç, kuvvet” manasında kullanılmıştır.
“Tur” kelimesinin “z” ile konuşulan şekli yani “tuz” kelimesi de İran destanlarında Türklerin atası
olarak gösterilen “Tuz” ile aynı olabilir ve bu kelime “teşekkül ve intizam” manalarında
kullanılmıştır.
Bazı ilim adamları “turan” kelimesinin önceden Aral Gölü etrafında yaşayan bir kavim olan
“tur” lara ait olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat Turların İranlı bir kavim olduğu günümüzde ortaya
çıkarılmıştır. Yine bazı âlimler de Türk kelimesinin Hintlilerde “Turuşka” diye anılan ve Türkistan
civarında yaşayan bir kavme ait olduğunu söylemişlerdir. Ancak Togan, Herodot’ta geçen “Yurkae”
ile Plinius Secundus ve Pomponius Mela’da geçen “Turkae” isminin Yayık ve İtil taraflarında
yaşayan bir kavme ait olduğunu ileri sürmüştür.
“Türkiye” adı ise coğrafi ad olarak ilk defa Bizans kaynaklarında karşımıza çıkmaktadır. 6.
Yüzyılda “Türkiye” tabirinin “Türkistan-Türkeli” için kullanıldığını Menandros’tan öğreniyoruz.
İtil’den Orta Avrupa’ya kadar olan bölgeye bu ad verilmiştir. 13. Yüzyılda Mısır ve Suriye’ye
“Türkiye” denilirken, Anadolu için 12. yüzyıldan itibaren “Türkiye” tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

3.5. Türklerin Ana Yurdu
3.5.1. Türklerin İlk Anayurdu
Tarihteki ilk Türk topluluklarının göçlerden önce yaşadıkları sahaların neresi olduğu konusu
daima tartışılmıştır. Günümüzde dahi etkinliğini koruyan mesele, Türk’ün Ana/Ata yurdunun neresi
olduğu sorusudur. Türk’ün en eski zamanlardan beri yeryüzünde, dünya üzerinde oturduğu yer
neresidir? Bu mesele, Türk kavramı gibi, günümüze kadar insanların zihnini meşgul eden ayrı ve
önemli bir problem olmuştur.
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Hunlar, Kök-Türkler, Uygurlar, Kırgızlar, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Oğuzlar,
Peçenekler, Kuman/Kıpçaklar, Selçuklular ve diğer Türk boylarının kurdukları güçlü devletler her
zaman dikkatleri çekmiştir. Fakat burada vurgulamak gerekir ki, her toplum, her kültür veya her
devlette olduğu gibi Türkler de beraber yaşadıkları kavimler veya komşuluk ettikleri devletlerden
etkilenmişler, tecrübelerinden istifade yoluna gitmişlerdir. Devlet içinde aslî unsur olarak yer alan
Türkler, kurulan her devletin teşkilatlanması, yaşaması ve devlet özelliğini kaybetmemesi için var
güçleri ile mücadele etmişlerdir. Türklerin batıda da çok etkili ve güçlü devletler kurmalar, Batılıların
zihin dünyasından birtakım karışıklıklar meydana getirmiştir. Onlara göre henüz medeni olmayan,
ilkel hayat şatlarının hüküm sürdüğü Asya kıtasından göç eden böyle bir kavim nasıl olur da dünyanın
en medeni topraklarında, daha medeni, daha üstün vasıflara sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı,
engin hoşgörüsü ile diğer toplumların yaşamak için can attıkları devletler kurabilirler. Tabi Batının
karmakarışık ve objektiflikten yoksun zihin dünyasındaki bu karanlık dehlizler, onun doğru
düşünmesine, tarafsız değerlendirmeler yapabilmesine imkân vermemektedir. İşte bu mülâhazadan
hareketle Türk tarihi âdeta göçlerin bir tarihi gibi kabul edilmek istenir. Türkler, durmaksızın hareket
eden, yer değiştirenler gibi kabul edilince de Türk’deki bir asıl- ana yurdundan söz etmenin güç
olduğu vurgulanır. Kısmen doğru gibi görünse de Türklerin anavatanı yoktur demek, ilmi gerçeklerle
bağdaşmaz. Her toplumun var olduğu, hayat bulduğu çevresel faktörlerin etkisinde kalarak bir yaşam
biçimi oluşturduğu bir coğrafî mekânın olmaması düşünülemez. Pek çok farklı kıtada devlet kurmuş
olmak, bir takım mücbir nedenlerden dolayı göç etmek, dünyanın dört bir tarafına yayılmış olmak
anavatanın olmadığı anlamına gelmez. Sürekli yaşadığı coğrafyalar olduğu gibi, zaman zaman
yaşadığı, bir müddet sonra da göç ettiği veya o bölgenin baskın dil ve kültürleri arasında kaybolup
gittiği bir vakadır. Örnek olarak Altaylar, Hakasya ve Tuva Cumhuriyetleri, Moğolistan, Türkistan,
Kırgızistan gibi pek çok saha Türklerin sürekli yaşadıkları sahalar olarak gösterilebilir.
Unutulmamalıdır ki, göç hareketine Türk boylarının tamamı değil genelde bir kısmı katılmıştır.
Kalanlar anavatanlarında yaşamaya devam etmişlerdir. Yine Oğuzların büyük bir kısmı, Türkmenler
ve Yörüklerle beraber Türk boylarının bazıları göç ettikleri Baktria, Cungarya, Sogdiyana,
Maveraünnehir bölgesinde yaşarlarken bir müddet sonra Anadolu’ya buradan da Osmanlı döneminde
Balkanlar gibi farklı bölgelere göç etmiş veya ettirilmişlerdir. Görüldüğü gibi bir grup değişik
dönemlerde 3-4 kez göçe maruz kalmıştır. Bazı yorumlarda Türklerin belli bir coğrafyanın insanı
olarak görülemeyeceği tezleri de işlenir. Burada galiba Türkleri anayurdu olmayan nereden geldiği,
nereye gittiği, amaçsızca ve şuursuzca göç eden bir millet gibi gösterme çabaları vardır. Bunu kabul
etmek mümkün değildir. Öncelikle Türklerin bir anayurdu olduğunu kabul etmek gerekir. Aksi durum
eşyanın tabiatına, insanlığın var oluş ve gelişim tarihine aykırı bir tespit olur. Oysa Türklerin, bazı
büyük hareketleri müstesna, gerek İç Asya gerekse Avrasya’daki hayatları, belirli bir yurdu gösterir.
Sadece bu yurdun, tasavvur edilenden çok daha geniş olabileceğini belirtmek gerekir.
Bu açıklamalardan sonra ifade etmek gerekirse Türkler bir taraftan bir coğrafyanın, bir
mekânın sahibi olmuşlar diğer taraftan da göç etmişlerdir. Bu durum Türkler hakkında yaygın olarak
iki ayrı anlayışın oluşmasına yol açmıştır ki bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz:
a. Bir yaygın görüşe göre Türkler, durmaksızın göç eden, hareketli ve yer değiştiren
insanlardır. Türk, ȃdeta olağanüstü bir şekilde çoğaldığı bir yurttan, bir ata- ana yurdundan taşınıp
durmaktadır. Hatta bunu gökten durmaksızın indirilen veya yer altından kaynayan ve sürekli beslenen
bir unsur olarak da algılamak mümkündür. İç Asya’nın tarih boyunca böylesine etkili bir göç
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sonrasındaki hali hazır durumu bu görüşe göre oldukça şaşırtıcıdır. Türklerin yeni sahalara akışı, göçü
ve yeni yerlere yerleşme hareketi, bu görüşe göre halen de devam etmektedir.
Bu görüşün dikkate değer bir gerekçesi de vardır. Buna göre Türk bugün büyük ölçüde
yaşadığı yerlere hep sonradan gelmiş olup, buraların eski ve yerli halkı değildir. Bu sebeple de
bunların, yani Türklerin geldikleri yere gönderilmesi gerektiği fikirini benimsemişlerdir. Nitekim
Batılıların son yüzyılda Şark Politikası olarak idealize ettikleri projenin bir amacı da budur. Fakat bir
kısım tarihçiler, yeni gelenlerin buranın eski sâkinleri ile kaynaşıp yeni milletler oluşturduklarını da
belirtirler. Vaktiyle Sovyet devrinde etkili olan bu büyük görüş, yeni gelen Türkler ile o sahalarda
eskiden beri oturan yerli unsurların karışması ile Kazak, Özbek, Türkmen, Azerbaycan Türklerinin
oluştuğunu ileri sürer ki, elbette böyle bir görüşe katılmak mümkün değildir.
Böyle kabul edilse bile, Türk’ün yine de, dünya üzerinde ilk olarak ortaya çıktığı (destanlardan
hareketle gökten indirildiği veya yerden durmaksızın kaynadığı) bir yeri olması gerekir. İşte burada,
Türk’ün İç Asya veya Asya genelindeki geniş arazi üzerinde yine de öncelikle belirli bir sahada ve
tarihin en eski zamanlarından beri oturmuş olması gerekmektedir. İşte bu yer neresidir sorusu, bizi
Türk’ün ana-ata yurduna götürecektir.
b. Türk ne kadar göçebe veya hareketli sayılırsa sayılsın, yine de Asya içinde belirli bir
mekânı; toprağı ve coğrafyayı esas olarak benimsemiştir. Yakın yıllarda D. Sinor, yayınladığı bir
makalesinde, genellikle kabul edilen Türklerin göçleri nazariyesine karşı çıkmış, mesela Karadeniz
kuzeyinde Türklerin milât yıllarından beri var olduklarını ortaya koymuştur.
Türklerin, belirli bir coğrafyada tarihî devirlerden eskiden beri oturmakta oldukları
günümüzde ortaya çıkarılan arkeolojik bilgilerden de anlaşılmaktadır. İleride göstereceğimiz üzere,
belirli coğrafyada yaşayanlar pekâlâ tarihî devirlerde de burada yaşayanların ataları olabilirler. Bu
konuda mitolojik bilgiler de Türk’ün belirli bir coğrafyada, insanoğlunun bilebildiği en eski
zamanlardan beri oturmakta olduğunu göstermektedir. Aşağıda ayrıca söz konusu edeceğimiz 13.
yüzyıl başlarında kaleme alınan Mücmel’üt-Tevarih adlı eserde Türk’ün Asya içlerinde seçip oturmak
üzere benimsediği yer, Issık Göl dolayları ile Altay Dağları olarak gösterilmiştir.
İlim adamları geçen yüzyıldan beri Türk’ün ana-ata yurdu konusunda fikirler ileri
sürmüşlerdir. Türk’ün asıl yurdu konusunda şimdiki Moğolistan’dan, Baykal Gölü dolaylarından
Yayık (Ural) Dağlarına ve hatta Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan çok geniş bir mıntıka içinde
farklı bölgeler öncelikli olarak kabul edilmiştir.
Bu geniş sahanın ana-ata yurt olarak kabul edilmesi ilk bakışta imkânsız gibi görünmektedir.
Ancak Türk ile bir başka unsurun At’ın, binlerce yıldan beri iç içe olduğunu unutmamak gerekir. Eski
zamanlar dünyasında, insanın yürüyüşüne ve hareketine At’ın hizmet etmesi, bu mesafenin oldukça
fazla artmasına sebep olmuştur. Böylece de ana-ata yurt meselesinde geniş bir coğrafyanın kabulü
olağan sayılmalıdır. Ancak yine de diyebiliriz ki bundan 6. 000 yıl kadar önce, daha dar bir alanda
mevcut olan Türk ana-yurdu, zamanla at’ın burada yaşayan Türklerin hayatına girmesi ile çok daha
fazla genişlemiştir.
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Batılı bilginlerin çoğu Türklerin anayurdu meselesini kendi ilgilendikleri ana bilim dalı
bakımından ele aldıkları için bu konu ile ilgili çeşitli sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin
kaynaklarına dayanarak Türklerin ilk anayurdunu Altay Dağları olarak kabul ederlerken sanat
tarihçileri bunu Tanrı Dağları yani Kuzey Batı Asya sahası olarak; bazı kültür tarihçileri de İrtişYayık veya Altay-Kırgız bozkırları arasını veya Baykal Gölü’nün güney batısını kabul etmişlerdir.
Bazı dil araştırıcıları da Altayların doğusunun veya Kingan silsilesi bölgesinin veya 90. boylamın
doğusunun Türklerin anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir.
Tüm bunlara bakarak eski Türk yurdunun yani Türklerin anayurdunun coğrafi sınırlarını
çizmek az çok mümkün olmaktadır. Ancak belirli ve dar bir bölgenin tespiti oldukça zordur. Bunun
sebebi Türklerin daha ilk zamanlardan itibaren geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları ve kültürlerini
en uzaklara bile yaymaları olsa gerektir.
Son dilbilim araştırmaları ise bu sahanın Yayık-Altay Dağları arasına alınmasını hatta Hazar
Denizi’nin kuzey-doğu bozkırlarının Türklerin anayurdu sayılması ihtimalini güçlendirmiştir. Çünkü
M.Ö. 2000’li yılların ortalarına ait dil yadigârlarının ortaya koyduğu bazı veriler Türklerin o
tarihlerde hem kuzey-batıdaki eski Yayık bölgesinde yaşayan kavimlerle hem de güney-batıdaki
Hind-Avrupa dillerini konuşan Arilerle temas edebilmelerini ancak bu coğrafyada yaşamaları ile
mümkün olabileceğini göstermektedir.
Türkistan’da S.V. Ksilev ve S.S. Çernikov tarafından yapılan arkeolojik araştırmalar M.Ö. 2
binden daha önceki durumu yani Türklerin anayurdunu tespit ederken daha kesin sonuçlar vermiştir.
Buna göre, Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo Kültürü (M.Ö. 2500-1700) ile özellikle aynı
bölgedeki Andronovo Kültürü (M.Ö. 1700-1200)’nün temsilcileri olanlar etraftaki dolikosefal
mongolidlerden ve dolikosefal Akdeniz tiplerinden farklı bulunan “brakisefal savaşçı beyaz ırk” ı
oluşturmuşlardır ki bunlar Türk soyunun proto-tipi idi ve Taş Devri’nin ilk çağlarından beri AltaylarSayan Dağlarının güney-batı bölgesinde yaşıyorlardı.
Altay kavimleri medeni sahalara zaman zaman saldıran barbar kavimler olarak
nitelendirildikleri için onların menşei Türkistan’da medeniyet kurmayan bölgelerde aranmıştır. Öyle
ki Aryani kavimlerin ilk yurdu olarak kabul edilen Batı ve Doğu Türkistan gibi sahalara Türkler asla
yaklaştırılmamışlardır. Türklerin anayurdunu tespit ederken söylenen ve yazılan fikirler hakkında her
zaman önceden bilgili olmakta fayda vardır. Tarihi ve dilbilimdeki vesikalara dayanarak ortaya atılan
görüşlerin en önemlisi Altay Bölgesi’nin anayurt oluşudur. Bu nedenle Türk, Moğol, Mançu
gruplarına Altay ismi verilmiştir. Bu fikri ilk kez Wiedemann, Fin bilgini A. Castern, ve Alman
mongolisti Schott ileri sürmüşlerdir. Macar H. Vambery ve Rus bilgini N. Aristov bu fikri ispatlamak
için çalışmalar yapmışlardır. Avusturyalı W. Tomaschek Türklerin anayurdunu Baykal Gölü’nün
doğusunda aramış İngiliz bilgini E. Parker ile Finlandiyali Mongolist ve Türkolog G. J. Ramstedt ise
bunu Uzak Doğuda Kingan Dağları çevresinde ve Mançurya’da aramak gerektiğini ileri sürmüştür.
Bunlara karşılık Macar Türkiyatçısı Gy. Nemeth Türklerin anayurdunun Asya’nın kuzeybatı
kısımlarında Altay Dağları ile Yayık arasında ve Aral Gölü çevresinde aranması gerektiğini dilbilim
delillerine dayanarak ileri sürmüştür. Yine bir Macar bilgini olan G. Almasy destanlara ve Aryani
kavimlerin ilk vatanı hakkındaki verilere dayanarak Türk anayurdunun Tanrı Dağları bölgesinde
olduğunu iddia etmiştir. Bu fikir Fransız De Guignes, Zeki Velidi Togan, Necip Üçok ve W. Koppers
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tarafından kabul görmüştür. Yani onlara göre Türklerin anayurdu G. Almasy’nin öne sürdüğü Tanrı
Dağları’nın kuzey ve batı yamaçları ile Aral Gölü çevresidir.

Türklerin ana yurdunu ve göçleri gösteren harita

Başka bir açıdan baktığımızda dünyanın en büyük kıtası olan Asya, Kuzey Asya, Doğu Asya,
Güney Asya, Ön Asya ve Türkistan (Orta Asya) olmak üzere beş kısma ayrılmıştır. Türklerin ilk
anayurdlarının Türkistan’da bulunduğu ve buradan dünyanın öteki yerlerine yayılmış oldukları
bilinmektedir. Türkistan güneyde Himalaya Dağları, kuzeyde Sibirya, doğuda büyük Kingan Dağları
ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen büyük bir ülkedir. Bu geniş ülkenin tamamı olmasa bile belirli
bir bölümü Türklere anayurtluk yapmıştır. Fakat araştırmaların yetersizliği yüzünden uzun bir süre
bu bölgenin tam neresi olduğu tespit edilememiştir. Son zamanlarda ele geçen eski çağlara ait
buluntuların değerlendirilmesi sayesinde Türklerin anayurdunun Altay ve Sayan Dağları çevresi ile
bu dağların kuzey batı bölgeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat diller üzerinden yapılan karşılaştırmalı
araştırmalarda Türklerin anayurdunun bu bölgelerle sınırlı kalmadığı, Türklerin buradan doğuya,
batıya ve güneye doğru gittikçe yayıldıkları anlaşılmıştır. Mesela 2000 yılların ortalarından itibaren
Türkler Altaylardan Yayık (Ural) Dağlarına kadar olan geniş bozkır sahalarını tamamen
kaplamışlardır.

3.5.2. Anayurdun Çevre ve İklim Şartları
Türklerin anayurdunun kuzey kısmı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan Tayga ormanları ile
kaplıdır. Tayga ormanlarını bozkır kuşağı takip eder. Bu bozkır kuşağı Altay ve Sayan dağları ile

70

ortadan ayrılmış durumdadır. Bu şeridin güneyinde uzanan kumlu bozkırlar ise yer yer çöllerle son
bulur.
Bozkırlarda tayga ormanlarının yerini ilkbaharda süratle yeşeren ve çiçeklenen fakat kısa
sürede kuruyan otlar alır; ağaçlar ise küçülür ve seyrekleşir. Beslenen tipik hayvan ise koyundur.
Anayurtta sert bir kara iklimi hâkimdir. Kışlar dondurucu ve fırtınalı; yazlar ise kavurucu
sıcaklarla kurak geçer.
Anayurdun gerek çevre gerekse iklim şartları tarıma yeteri kadar imkân tanımaz. Başlıca
geçim kaynağı hayvan ve hayvan ürünleridir. Fakat kışın sık sık görülen kar fırtınaları hem insanlar
hem de hayvanlar için felaketler getirir ve hayatı son derece güçleştirir.
Türklerin üzerinde yaşadıkları coğrafya genellikle çok fazla zıtlıklar içermeyen bölgelerdir.
Ummiyetle otlak özelliği olan düzlüklerle dağların yan yana bulunduğu yerlerdir. Özelikle dağların
ovalara indiği bir bakıma düzlükte kaybolduğu sırtları tercih etmişlerdir. Buralara Kaşgarlı
Mahmud’un eserinde de belirttiği gibi “senir” denilmektedir. Bu yerler hem sıcak zamanda gidilen
yaylaya hem de kışın geçirildiği kışlağa yakın olduğu için tercih edilmişlerdir.
Su kenarları Türklerin özellikle tercih ettikleri yerlerdir. İklim özelliği olarak en çok dikkati
çeken şey ise sıcaklıktır. Ayrıca zorlu tabiat şartlarındaki insanların doğadaki bitki ve hayvanları
kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanıma sokması da dikkatleri çekmektedir. Hem bitkiler hem de
hayvanların ehlileştirilmesi ile insanlar hem gıda hem de güç kazanmışlardır. Türkler bu yolla gıda
maddelerine unu eklemişlerdir. Hayvanlar arasındaki ehlileştirmeye de at ile başlamışlardır. At
Türklerin en eski zamanlardan beri yararlandıkları bir hayvandır. Diyebiliriz ki Türklerin yurt olarak
tercih ettikleri yerleri seçmelerindeki en önemli etkenlerden biri ekonomik şartlar ile zorunluluklardır.
Türkler yaşadıkları yerleri kendilerine benzetmekte orayı kendilerine ait saymaktadırlar. Bu
yeri seçmede pek çok unsur rol oynasa da temel teşkil eden bazı özellikler vardır.
1)

Geçim kaynaklarının elverişli olması

2)

İklimin güzel olması

3)

Ailesinin ya da atalarının orada daha önce yaşamış olması

Türkler yaşayacakları yeri tespit ettikten sonra kendilerini oraya adamışlardır. Bunu verdikleri
isimlerden kolaylıkla anlayabiliriz.
Türklerin yaşama yeri tercihlerinde ilk ve temel husus o yerin ekonomik hayatı sürdürmek
için elverişli olması idi. Bunun için de öncelikle sağlam iklim özelliklerine ihtiyaç vardır. İklimin
sağlam olup olmadığını anlamak için Türkler çeşitli yöntemler denemişlerdir. Yerleşilebilecek
yörelerdeki ağaçlara ciğer ya da et asmış ve bırakmışlardır. Bir ay kadar sonra tekrar gelindiğinde
koydukları ciğer ve etler bozulmamışsa oraya evlerini kurmuşlardır. Çünkü bu orada uygun hava
akımının var olduğunu gösteriyordu. Mesela Timur, bunu Semerkant’ta denemiş ve etin uzun sürede
kokması üzerine havası sağlam diye burayı başkent yapmıştır.
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3.5.3. Türk Tarihinin Başlangıcı Meselesi ve Türk Kültürünün Oluşumu
Türk tarihinin ne zaman başladığı hakkında çeşitli yorumlar vardır. Bazı araştırıcılar kazı
buluntularına dayanarak, bazıları Türklerin yaşadıkları geniş coğrafi bölgedeki kültürlere bakarak,
bazıları Türk dilini araştırarak, bazıları da İslâm kaynaklarına ve mitolojilere dayandırarak, hemen
hemen tarihin başlangıcından itibaren Türklerin yaşadığını iddia etmişlerdir. Bu yorumlar ne yazık ki
sadece teorilerden ibarettir. O nedenle Türklerin ne zamandan beri tarih sahnesinde oldukları
belgelerle henüz kesin olarak kanıtlanamamaktadır.
Bu konuda eski Türk boylarının kendilerine ait kaynakları olmadığı için maalesef diğer
kaynaklara başvurmak zorundayız. Türklerin ortaya çıktıkları dönem olarak düşünülen dönemin en
önemli kaynağı olan Yunan kaynaklarında Türklerle ilgi bilgilere rastlayamamaktayız. Yine bir diğer
kaynağımız olan Çin kaynaklarında da boylar ve kavimler birbirinin içine girmiş ve karışmışlardır.
Bu yüzden boyların bilhassa yer ve isim değişikliklerini tespit etmek bir hayli zorlaşmaktadır. Bu
dönemlere ait Çinlilerin de siyasi tarihlerini ve hareketliliklerini takip etmek zordur. Kendi
kaynaklarındaki bu karışıklıklar, yazılı kaynakların azlığındandır. Bilindiği gibi, net olarak Çin
yazısının dahi ortaya çıkmadığı bu dönemdeki bilgiler, bambular, kaplumbağa kabukları, tunçtan
yapılmış basit aletler üzerine yazılmıştır. Tunçtan yapılmış olan nesnelerin üzerine yazılan yazıların
silinmesi mümkün olmadığından en sağlıklı olanları bunlardır. Sayıları az olduğundan yeterli bilgileri
bize verememektedirler.
1304-1316 yılları arasında İlhanlı Hanı olan Olcaytu Han’a sunulan Reşidüddin Fazlullah
tarafından yazılan Cami’u’t-tevarih adlı eser, Türk kavramı açısından çok dikkate değer bir girişle
başlamaktadır. Bazı peşin hükümler sebebiyle olsa gerek, bir kısım Türk tarihçileri tarafından ciddîye
alınmayan bu girişte, kitabın düzenleyicisi Reşidu’d-din Fazlullah (1248-1318) özetle Türk tarihi
hakkında şunları söylemektedir:
“Mağrib diyarından Hind Denizi nihayetine kadar yaşayanlar Türklerdir; ‘Deşt-i Kıpçak, Rus,
Çerkez, Başgırd, Talas, Sayram, İbir, Sibir, Bular, Ankara Nehri, Türkistan ve Uyguristan diyarları,
Naymanların kaldığı Erdiş (İrtiş) Gölü, İrtiş, Karakurum, Altay Dağları, Organ/Orhun nehri, Kırgız
diyarları, Kem-kenciyut, Moğolistan diye bilinen birçok kışlak ve yaylak yerleri ki Kireyitlerin diyarı,
Onon, Keluren, Köke-navur, Boyır-navur, Karkab, Köyen, Ergenekon, Kalır, Selenge, Töküm,
Kalalçın-alt, Çin seddine bitişik olan Ötügün’de hep onların (Türklerin) kabile ve boyları otururlar.
Bugün de bütün ‘Çin, Hind, Keşmir, İran-zemîn, Rum, Şam ve Mısır’a kuvvet ve şevketle
hükmederler; Dünyanın meskûn olan kısımları onların idarelerindedir”.
Burada anlatılan Türklerin en başında bugün Türkmen denilen Oğuzlar vardır; ayrıca Kıpçak,
Kalaç, Kanklı, Karluk ve diğerleri de onlara mensupturlar. Bütün bunların lehçeleri birbirine yakındır.
Fakat bütün bu Türk boylarının yaşadıkları yerlerin şartlarından dolayı aralarında farklılıklar
görülebilmektedir.
Reşidud-din şöyle devam eder: “Sahralarda oturan Türk boylarının isimleri, Nuh
Peygamber’in oğlu olan Abulca Han’ın oğlu Dib Yaquy Han’ın dört oğlundan gelmektedir. Nuh
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Peygamber ona (Abulca Han) kuzey, kuzey-doğu ve kuzeybatı taraflarını verip göndermişti. Dib
Bakuy’un oğulları Karahan, Orhan, Gürhan ve Küz-han idi. Karahan’ın oğlu ise Oğuz’dur.
Oğuz’a bazı kardeş ve amca çocukları dost olmuşlardı; Oğuz’un altı oğlu ve herbirinden
dörder torunu oldu. Sağ koldaki oğulları Kün, Ay ve Yulduz Han sol koldakiler ise Kök, Tak ve
Dingiz Han’dır. Oğuz’a uyan ve dost olan biraderzâde ve amca çocukları da Uygur, Kanklı, Kıbçak,
Karluk, Kalaç ve Ağaçerilerdir.
Oğuz’a dost olmayan amcaları Orhan, Küz-han ve Kür-han, kardeş ve oğulları ile ilgili
ayrıntılar bilinmiyor. Bunlar bugün Moğol diye anılacaklar ise de ilk ve asıl isimleri Moğol değildir.
İlk kısım Celayir, Sunit, Tatar, Merkit, Kürlevüt, Tolas, Tumat, Bulgacin, Kermucin, Urasüit,
Tamgalık, Targut, Uyrat, Bergut, Korı, Telengüt, Köstemi, Uryanka, Korıkan ve en sonda Sakayitler
vardır. Bir de Taciklerin Moğol dedikleri Kireyit, Nayman, Öngüt, Tenkqut, Bekrin ve Kırkızlar
sayılabilir”.
Reşidu’d-din, Oğuz Han’ın torunları sayılan boyları belirterek doğrudan tarihî döneme
girmektedir.
14. yüzyıl başlarında kaleme alınan bu eserin girişinde, Türklerin tarihi bu şekilde
belirtilmektedir. Burada dikkati çeken, Türklerin doğrudan, dönemin telakkilerine uygun olarak Nuh
Peygamber’in oğlundan getirilmiş olmasıdır. O sırada İlhanlı ülkesinde etkili durumda olan
Oğuzlardan dolayı bu şekilde bir giriş yapılmış olmalıdır.
Türk kültürünün Türklerin ortaya çıkmasından itibaren şekillenmeye başladığını
söyleyebiliriz. Çünkü her millet ortaya çıktıktan ve birliğini sağladıktan sonra kültürünü üretmeye
başlar. Türklerin ortaya çıkışları da aslî özellikleri de M.Ö. bin yıllarında şekillenmiş olmalıdır.
Milattan önceki bin yıllarında Türkçe belirli bir zümrenin, halkın, insan kümesinin konuşma dili
olmuştur. Bu halkın yaşadığı, ehlileştirdiği at ile mesafeleri aştığı geniş coğrafya içinde bazı alt
isimler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Kırgız, Uygur, Oğuz ve Türk gibi. Bu isimler yanında, hemen
aynı zamanlarda bir insandan çıkış esaslı adlandırmalar da görülür: Karluk, Kalaç, Kanglı gibi. Türk,
bütün bu insanların ortak ismi olarak hiçbir yerde veya kaynakta görünmeyebilir. Fakat bütün bu
sayılan insanların dil ve kültür bakımından ortak özellikler içerdiği kesindir. Çin kaynaklarına göre
kültür olarak da en açık seçik belirginlik, kağanların bir şekilde kurt ile bağlantılarının olmasıdır. Bu
kesinleşen ortak özellikleri yaygın şekilde yaşayanlar, ata tam olarak hâkim ve demiri de etkili
kullandıklarından dolayı, çevrelerinde hep daha üstün bir güç olmuşlardır.
M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren, Avrupa ve Batı Asya yazılı kaynaklarının “Skit/İskit” dediği
büyük devleti sonradan kendilerine Türk denilecek olan insanların idare ettiği düşünülmektedir.
Grek-Roma kaynaklarında “İskt” adı ile geçen bu devlete İran kaynaklarında Saka adı ile
rastlamaktayız. İran millî destanında Afrasiyab ile çetin mücadeleler anlatılmaktadır. Afrasiyab ise
doğrudan Alp Er Tunga adında bir Türk millî kahramanıdır. Böylece destanlar gerçek tarihi bilgiler
ile birebir örtüşmekte ve Türkler artık tarih sahnesine çıkmaktadırlar.
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Türk tarihinin doğu bölgesi Çin kaynaklarının sayesinde çok iyi bilinmektedir. Hsiung-nular,
Çinliler tarafından da VI. yüzyılda doğrudan Türk adıyla devlet kuranların ataları olarak
tanımlanmaktadırlar.
Sonuç olarak M.Ö. 500’lerden itibâren Türkler Türk adı ile anılmaya başlamışlar ve doğrudan
kendilerine mahsus özellikleri ile insanlık tarihinde büyük bir yer edeceklerinin sinyallerini
vermişlerdir. Ancak ek olarak belirtmemiz gerekir ki Türk tarihinin başlangıcı olarak verdiğimiz tarih
tahminidir. Bazı ilim adamlarına göre Türk tarihi 5.000 bazılarına göre ise 3.000 yıllık bir derinliğe
ve geçmişe sahiptir. Bazı araştırmacılar bugünkü Kazakistan’ın başkenti Alma-Atı’nın doğusunda,
Esik (veya Issık) çayı kıyılarındaki bir kurganda, M.Ö. 5.-4. Yüzyıllara ait bir mezarda, Kök-Türkçe
ile yazılmış bir yazı bulunduğunu söylemektedirler. Bununla birlikte Türk tarihinin çok daha eski
devirlerde başlamış olabileceği imkânı doğmuştur. Bu da Esik devresine ve Avrasya’da ilk yerleşik
kültürlerin bitip, atlı Bozkır kültürünün başladığı devir sayılan M.Ö. 9.-8. yüzyıllara kadar geri
gitmeyi gerektirmektedir.
Yaşayış tarzları aynı olan atlı-göçebe boyların kültür bakımından birçok benzer özellikleri
vardır. Taşıması kolay olan eşyalar üretilmiştir. Kürkten, deriden, keçeden, yünden örtüler ve
kıyafetler; ata binmeye yarayan, çakşır, çizme, mintan, kaftan, börk gibi elbiseler ve onların tezyinatı;
kemer ve at koşumu tokaları, insanların ve çadırların üzerinde taşındığı kağnılar; çadır takımları ve
silahlar gibi. Bozkır insanları silahlar arasında özellikle ok ve yay kullanmada ustaydılar. Çinlilerin
“Mao-tun” dediği ve adının Bagatur olduğu anlaşılan Hun hükümdarının, M.Ö. 177’de “Yay çeken
milletlerin hepsini birleştirdim” sözü buna örnek olarak gösterilebilir. Bütün Avrasyanın konargöçerleri, Çin kaynaklarında “k’ing-lo” olarak geçen kılıç ve kamaları kullanıyorlardı.
Bu bozkırlı boyların ortaya koydukları ilk sanat eserlerine baktığımızda hayatlarını savaş ve
avcılıkla sağladıkları için bu konulardaki sahneleri, destansı bir şekilde tasvir ediyorlardı. Çoban ve
avcı oldukları için hayvanları yakından tanıyor ve onları çok güzel bir şekilde resmedebiliyorlardı.
Mücadeleleri anlatırken gerçekçi olmakla beraber doğaya çok bağlı kalamıyorlardı. Çünkü heyecanlı
olayları anlatırken, doğa dışında olağanüstü ifadelerle anlatıyorlardı. Bunu sanat eserlerinde ve Dede
Korkut’ta anlatılan sahnelerin tasvirlerinde sıkça görmekteyiz. M.Ö. yaşamış kahramanları, bunların
kemer ve ayna gibi rütbelerinin göstergesi olduğu düşünülen işaretlerini, kahramanlık destanlarını,
av sırasında vurulan hayvanın vuruluş anı ve kurban sahneleri ile karşılaşmaktayız. Bu hayvanlar
genellikle at, geyik, dağ keçisi, boğa, kaplan, kurt, su kuşu, yırtıcı kuş gibi hayvanlardır. Bunların
bozkırlı insanların dini inançlarına bağlı olarak bu şekilde olağanüstü tasvir edildikleri de
düşünülmektedir.
Bu hayvanların resmedildiği motiflerin bu hayvanlara atfedilen özelliklerden dolayı
basitleştirilerek bir simge olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Meselâ, Kök-Türk Kagan sülâlesinin
damgası olan dağ keçisi motifi M.Ö. 8 yüzyıllardaki tasvirlere kadar götürülebilir.
Bu Avrasya toplumlarının inanç ve kozmoloji bakımından, yerleşik topluluklarla kültür
alışverişinde bulunduklarını göstermektedir. Bu alışverişler genellikle tasvir ve üslup ile ilgili
konularda olmuştur. Meselâ, Çin’e yakın olanlar maden dökme sanatının inceliklerini öğrenmişlerdir.
Yakın Doğu sınırlarındaki Avrasya toplulukları ise, Elam, Asûr, Fars ve Yunan sanatlarının,
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doğaya yakın üslubunu kendilerine örnek almışlardır. Buralarda tüm şekiller alışılmışın dışında
tamamen doğaya bağlı kalınarak resmediliyordu. Burada yaşayan konar-göçerler maden yontma ve
kalıp çakma tekniklerinde de usta olan bu yerleşik insanlardan ilham almışlardır. Türkler doğudan
batıya yaptıkları uzun mesafeli göçler ile Doğu ve Batı medeniyetlerinden haberdar olabilmişler ve
böylece Doğu ile Batı medeniyetleri arasında bir köprü, bir aracılık görevi görmüşlerdir.
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Uygulamalar
1.
Bu hafta öğrendiğiniz konulardan Türk adı ve anlamı hakkında bilgi veriniz. TürkTuran benzeşmesini değerlendiriniz.
2.
Türklerin anayurdu hakkındaki mülahazaları değerlendiriniz. Türklerin anayurtlarının
özellikleri ile sosyal hayatlarının özelliklerini karşılaştırarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1. Türk adının ortaya çıkışı ve anlamı hakkında bilgi veriniz.
2. Türk adının millet ve coğrafya adı olarak nasıl ortaya çıktığını açıklayınız.
3. Türklerin anayurdu neresidir? Bu konudaki görüşler hangileridir?
4. Türklerin anayurtlarının en belirgin özellikleri nelerdir?

77

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü bölümde Türk adının ortaya çıkışı, anlamları, kullanıldığı yerler ile Türk tipinin
özelliklerinden bahsettik. Türk adının ilk defa nasıl ortaya çıktığını incelediğimiz bu bölümde
Türklerin dünya üzerindeki en eski milletlerden biri olmaları hasebiyle Heredotos’un Doğu kavimleri
arasında zikrettiği Targita’ların, İskit ülkesinde yer tutan Tyrkae’lerin, Latin kaynaklarına dayanarak
Plinus’taki Tyrcaelerin, Tevrat’ta adı geçen, Yafes’in torunu Toghormaların, eski Hind kaynaklarında
isimleri geçen Turukha yani Thrakların, eski Ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukku’ların
ve Çin kaynaklarında adı geçen Tik (Di)’lerin ve hatta Troia’laların çeşitli müellifler tarafından Türk
kabul edildiklerini gördük. Ayrıca Nuh’un torunu Türk veya İran rivayetlerindeki hükümdar
Feridun’un oğlu Turac veya Tur’un da Türk adını taşıdığından bahsettik.
Türk adının anlamı bahsinde; Çin kaynaklarında Türk adının,“miğfer, tulga”, İskit dilinde
Takye şekinde ve “deniz kıyısında oturan adam” anlamında, Pers metinlerinde “Turanlı” manâsında,
6. Yüzyıl Bizans kaynaklarında “Turanlı”, Uygurlar döneminde “olgunluk çağı, güç, kuvvet, kudret,
töreli, düzenli, nizamlı” anlamında, Arap kaynaklarında “insandan hali, yani terk edilmiş
olduğundan” manâsında, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it Türk adlı eserinde “olgunluk,
olgunluk çağı, kemal”, Çağatayca da “mert, yiğit, kahraman ve cesur asker” anlamlarında ve
Babürnâme’de Reşit Rahmeti Arat’a göre “kaba” manasında kullanıldığını öğrendik. Son olarak,
Türk’ün “nizamlı, töreli” anlamına da rastladık. Bütün bu görüşlerden sonra ortaya çıkan sonuç Türk
adının kelime olarak önce “var olmuş, yaratılmış, şekil kazanmış” yani “varlık ve insan” manasını
taşıdığından, Uygur metinlerinde ise Türk’ün “güçlü, kuvvetli” anlamını kazandığından bahsettik.
Daha sonra Kaşgarlı Mahmud devrinde Türk’e artık “olgunluk” anlamı yüklenmiştir. “Türk” 11.
yüzyılda ise “kemâle ermiş ve olgun” anlamını taşımıştır.
Türk kelimesinin günümüzde aynı dili konuşan, ortak bir geçmiş yaşayan ve böylece belirli
özellikler kazanan insanların ortak isimleri olduğunu, küçük boyları birleştirici bir üst kimlik
hüviyetini kazandığını öğrendik hatta günümüzde sadece Türkiye’de değil dünyanın daha birçok
başka bölgesinde aynı dilin farklı lehçelerini konuşan aynı kültüre sahip insanların varlığından
bahsettik ki bunlar; Türk, Azerbaycan, Türkmen, Tatar, Kırgız, Kazak, Uygur ve diğerleridir. Bütün
bu isimlerin üzerinde Türk kelimesi birleştirici üst kimlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk-Turan arasındaki benzerlikten bahsettiğimiz bölümde ise kaynaklarda Türk’ün yanında
“Turan” kelimesi de “Ural-Altay kavimleri” manasında kullanıldığını gördük. Ancak araştırmalar
neticesinde bu iki kelimenin aynı anlamda kullanılamayacağı sonucuna varıldığını söyledik.
Türkiye tabirinin ilk defa coğrafi ad olarak ortaya çıkmasının Bizans kaynaklarında karşımıza
çıktığını öğrendik. 6. Yüzyılda “Türkiye” tabiri “Türkistan-Türkeli” için Menandros’un kayıtlarında
İtil’den Orta Avrupa’ya kadar olan bölge için kullanılmıştır. 13. Yüzyılda Mısır ve Suriye’ye
“Türkiye” denilirken, Anadolu için 12. yüzyıldan itibaren “Türkiye” tabiri kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bölümde yine, Türklerin anayurdunu, anayurt hakkında yapılan çalışmaları ve öne sürülen
görüşler ile Türklerin anayurdunun coğrafî ve sosyal özelliklerini öğrendik. Türklerin tarih boyunca
kurdukları Hun, Kök-Türk, Uygur, Avar, Bulgar, Kuman/Kıpçak, Hazar, Kırgız, Karluk, Selçuklu
gibi devletlerin kusursuz içtimaî yapıları, Türklerin özellikle Batılıların kabul ettirmek istedikleri
göçebe bir hayat tarzına sahip olmadıklarının aksine, bir anayurdu olan ve büyük bir kültür ortaya
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koyan bir millet olduğunun göstergesidir. Zaten her milletin teşekkül ettiği, yaşam biçimini
oluşturduğu bir mekânı vardır. Aksi ilmî gerçeklerle bağdaşmamaktadır. O nedenle Türklerin bir
anayurdu olduğu gerçeği tarih sahnesine çıktıkları ilk zamanlardan beri varlığını korumaktadır. Üç
kıta gibi çok geniş bir coğrafyaya yayılsalar da Türkler anayurtlarının özelliklerini gittikleri her yerde
aramışlar ve onu kutsal addederek hep yaşatmışlardır. Bu nedenle bu bölümden anlamamız gereken
öncelikle Türklerin muhakkak ki bir anayurtlarının olduğu ancak bunla beraber zaman içerisinde
zorunlu sebeplerden dolayı göç etmek mecburiyetinde kaldıklarıdır.
Türklerin bir anayurda sahip oldukları görüşü kesinlik kazandıktan sonra bölümümüzde bu
anayurdun neresi olabileceği hakkındaki görüşleri aktardık. İlk görüşe göre Asya içleri Türklerin
anayurdudur. 12. Yüzyıl kaynağı olan Mücmel’üt-Tevarih’e göre Türklerin anayurt olarak tayin
ettikleri yer Issık Göl ile Altay Dağları civarıdır. Diğer ilim adamlarının yaptıkları araştırmalar
neticesinde de Türklerin anayurtları arasında Moğolistan, Baykal Gölü, Yayık (Ural) Dağları ve
Karadeniz’in kuzeyi öne çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili Türklerin anayurdu olarak bu kadar geniş bir
coğrafyayı kabul edemeyeceğimizi, ancak Türklerin yüzyıllardan beri at ile iç içe yaşadığını göz
önüne aldığımızda at’ın kendisine sağladığı sürat ve hızdan dolayı geniş coğrafyalardan
bahsedebileceğini öğrendik.
Çeşitli ilim dallarına mensup ilim adamlarının kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarda farklı
sonuçlara ulaştıklarını gördük. Bu çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak, tarihçiler Türklerin ilk
anayurdunu Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları olarak kabul ederlerken, sanat tarihçileri bunu
Tanrı Dağları yani Kuzey Batı Asya sahası olarak bazı kültür tarihçileri de İrtiş-Yayık veya AltayKırgız bozkırları arasını veya Baykal Gölü’nün güney batısını kabul etmişlerdir. Bazı dil araştırıcıları
da Altayların doğusunun veya Kingan silsilesi bölgesinin veya 90. boylamın doğusunun Türklerin
anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Dilbilim araştırmacılarının son vardıkları sonuç ise
Türklerin ilk anayurt sahasının Yayık-Altay Dağları arasına alınması hatta Hazar Denizi’nin kuzeydoğu bozkırlarının Türklerin anayurdu sayılması gerektiği olmuştur. Bunun nedenini de Türklerin
M.Ö. 2000’li yılların ortalarına ait dil yadigârlarının ortaya koyduğu bazı veriler ışığında o tarihlerde
hem Yayık bölgesindeki halklar hem de Ariler ile münasebet kurmalarının ancak bu coğrafyada
yaşamış olmaları ile mümkün olabileceği şeklinde açıklamışlardır. Sonuç olarak anlatılan bütün
çalışmalardan aşağı yukarı bir Türk anayurdu tayin etmenin mümkün olduğu anlaşılmıştır.
Daha sonra ileri sürülen görüşler neticesinde Türk tarihinin ne zaman başladığına değinerek,
bu konuda Türk kaynaklarının bilgi vermediklerini, diğer kaynaklarında çok karışık olduğunu
belirterek, Reşidüddin Fazlullah’ın Cami’üt-tevarih adlı eserinde verdiği bilgilerin bu konuda bize
yardımcı olduğunu söylerek bu bilgileri verip bölümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi “Turan” adına mensup halkın adıdır?
İran
Çin
Hint
Yunan
Roma

2)
“Türk tabiri aynı dili konuşan ve ortak bir geçmiş yaşayan ve böylece ortak
özelliklere sahip olan insanların ortak adıdır.” Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe
uymayan bir milletin adıdır?
a)
Uygur
b)
Kazak
c)
Kırgız
d)
Kıtay
e)
Türkmen
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Türk kelimesi Rus kaynaklarında hangi isimle geçmektedir?
T’u-küe
Etrak
Torki
Turan
Türük

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye tabiri ilk defa hangi Bizans kaynağında geçmektedir?
Menandros
Theophanes
Prokopios
Zonaras
Nikephoros

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Ural Nehri veya Ural Dağlarının Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir.
Özi
Tın
Aksu
Yayık
İtil

6) Türkistan’da Türklerin anayurdu ile ilgili yapılan arkeolojik çalışmaları hangi ilim
adamları yapmıştır?
a)
S. V. Ksilev- S. S. Çernikov
b)
W. Bang- S. V. Ksilev
c)
P. Pelliot- S. V. Ksilev
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d)
e)

S. V. Ksilev- K. Müller
K. Müller- S. S. Çernikov

7)
Türklerin anayurdu olarak genel anlamda hangi kıtanın toprakları kabul
edilmektedir?
a)
Asya
b)
Avrupa
c)
Avusturalya
d)
Afrika
e)
Amerika
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi sanat tarihçilerinin Türklerin anayurdu olarak kabul ettikleri yerdir?
Altay Dağları
Altay-Kırgız bozkırları
İrtiş- Urallar arası
Baykal Gölü güneybatısı
Tanrı Dağları

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

Türkler hangi tarihten itibaren Türk adı ile anılmaya başlamışlardır?
M.Ö.600
M.Ö. 700
M.Ö.500
M.Ö. 800
M.Ö. 400

10)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Türk anayurdunun özelliklerinden birisi değildir?
İkliminin elverişli olması
Atalarının daha önce buralarda yaşamış olması
Geçim kaynaklarının elverişli olması
Hayvancılığa elverişli olması
Dağ tepeleri gibi yüksek yerlerde bulunması

Cevaplar: 1)a 2)d 3)c 4)a 5)d 6)a 7)a 8)e 9)c 10) e
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4. TÜRK GÖÇLERİ ve İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKİSTAN’DA VE
DOĞU AVRUPA’DA KURULAN TÜRK HAKANLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Türk Göçlerinin Sebepleri
4.2. Milattan Önceki ve Sonraki Türk Göçleri
4.3. Göçlerden Sonra Türk Anayurdunun Durumu
4.4. Türklerin İslamiyet Öncesi Dönemde Kurdukları Hakanlıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?
Türk göçleri hangi dönemde nerelere yapılmıştır?
Türklerin tarihte kurdukları hakanlıkların adlarını sayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk Göçleri

Türk göçlerinin mahiyeti Türk göçleri ile ilgili makale
hakkında bilgiler edinmek
ve kitaplar okuyarak

Türk Göçleri

Türk göçlerinin sebep ve Türk göçleri ile ilgili makale
sonuçları hakkında bilgiler ve kitaplar okuyarak
edinmek

Türk Göçleri

Türk göçlerinden sonra Türk göçleri ile ilgili makale
anayurdun
durumunu ve kitaplar okuyarak
değerlendirmek

Türk Göçleri

Türklerin cihan hakimiyeti Türklerdeki cihan hakimiyeti
ülküsünü anlamak
ülküsü ile ilgili makale ve
kitaplar okuyarak

Tarihte Kurulan
Devletleri

Türk

Türklerin

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

tarih
Konu
ile
boyunca
kurdukları eserler okuyarak
hakanlıkları ana hatlarıyla
öğrenmek

ilgili
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Anahtar Kavramlar





Göç,
Sebep,
Cihan Hakimiyeti Ülküsü,
Devlet
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Giriş
Dördüncü haftada Türk göçlerinin sebeplerinden başlanarak milattan önce ve milatttan sonra
yaşanan Türk göçleri hakkında bilgiler verilecektir. Hemen akabinde Türklerin İslamiyetten önce
Türkistan ve Doğu Avrupa sahasında kurdukları hakanlıklarıa değinilecektir.
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4.1. Türk Göçleri
4.1.1. Göçebelik Meselesi
İnsanlık tarihinde toplumlar genellikle yerleşikler ve göçebeler olarak kabul ve tasnif
edilmişlerdir. Göçebeler bir yerde daima kalmaya karar veremeyen ve bir takım nedenlere bağlı
olarak her zaman hareket halinde olanlardır. Bunun için üç esas tespit edilebilir:
1)

Yılın her zamanı ayrı yerde geçirilen hayat

2)

Mevsimlerin özelliklerine göre farklı yerde geçirilen hayat

3)

Bir yerde hem yaz hem de kışta devam eden yerleşik hayat

Günümüzdeki modern hayatın temeli üçüncü maddedeki hayattır. Buna bağlı olarak 18. yüzyıl
sonlarından itibaren oluşan medeniyet dünyası yerleşik hayatı esas kabul etmiş, bunun dışındaki hayat
tarzlarını sadece barbarlara ait olarak görmüştür. Bu görüş bilim dünyasını etkilediği için Türklerin
hayat tarzlarının tanımında farklı görüşler ortaya atıldığı gibi bu hayat tarzının belirlenmesinde çeşitli
sıkıntılar yaşanmış ve bu da bazı olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle de bizim eski
Türklerin hayat tarzlarını kesin bir biçimde bilmemiz gerekmektedir. Öncelikle bilmemiz gereken bir
kaç husus vardır. Bunlar:
1)

Türkler yılın her döneminde veya ayında durmadan göç eden bir toplum değildir.

2)
Türkler aşağıda detaylı bir şekilde vereceğimiz çeşitli sebepler yüzünden göç etmek
mecburiyetinde kaldıklarında rastladıkları ilk yere göç etmemişler aksine önce bir keşif birliği
göndererek oranın kendi hayat tarzlarına uygun olup-olmadığını tespit etmişlerdir.
3)
Türkler yaşanılan hayvan yetiştiriciliğine bağlı hayatın kendilerine sunduğu şartlar
dahilinde hareket ederek bir hayat tarzı oluşturmuşlardı ki bu tarz göçebe değil, konar-göçerliliktir.
Zira yazın daha serin olduğu için yaylaları kışında daha ılık olduğu için güney bölgelerini kışlık/kışlak
olarak tercih etmişlerdir.
Batılı araştırmacılar, bir toplumun yaşayış tarzını belirlerken genelde kendi kültürlerinin bakış
açılarından belirlerler. Muhkem surlarla çevrili şehir hayatını medeniyetin oluşmasının en önemli
sebebi olarak görüp, bu hayat tarzından başka bir hayat tarzı yaşayan toplumları iptidai olarak
nitelerler ki, biz Türkler de bu nitelemeden uzun yıllar boyunca kendi nasibimize düşeni fazlası ile
almışızdır.
Türklerin hayat tarzlarına baktığımızda aynı bölgede yazın ve kışın hareket ettiğini görürüz ki
bunu göçebe olarak değerlendirmek doğru değildir. Türk’ün yaşadığı yerdeki hayatın temel
özelliklerine baktığımız zaman iklim bakımından uygun yerlerde yaşamaya özellikle özen
gösterdiklerini görürüz. Türklerin yaşadıkları geniş coğrafyada dört mevsimde farklı sıcaklıklar
bulunmaktadır. Evlerini de sıcaklığın bulunduğu yerlere göre kurmayı tercih etmişlerdir. Ancak bu
durum Türk hayatının göçebe değil, olsa olsa mevsimlik olduğunu göstermektedir. Bu yüzdendir ki
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sıcaklığın farklı olduğu her mevsimde yaşanılan yer o mevsimin adıyla anılmıştır. Kışlak, yaylak,
yazlak, güzlek.
Dört mevsime yayılan hayatın bir sonraki safhası iki büyük zaman diliminde farklı yerlerde
yaşamaktır. Zaten en çok bilinen yaylak kışlak arasındaki hayattır. Ancak bilinen zamanlarda yazlak
olmasa da yaylaya göçün iki ay sürdüğü belirtiliyor ki bu iki aylık süre yazlak yerlerde geçirilirdi.
Fakat son zamanlarda yaygın olarak mekân tabiri yaylak ve kışlaktır.
Böyle bir hayatta Türklerin her iki yerde evi olması gerekmektedir. Bu iki ayrı yerde yaşam
bir ev yapılarak ya da ev göçürülerek sağlanırdı. Fakat her iki yerde evi olması yerine var olan evini
göçürmesi çok daha kolaydı. Ev göçürülebilir olunca yaylak ve kışlakta evin kurulduğu belirli yerler
olması gerekirdi. İşte Türklerin hayatında yerleşik olmasalar da tam da göçebe olamayacaklarını
gösteren bir kavrama gelmiş oluyoruz. Çünkü Türklerin hem yaylakta hem de kışlakta evini kurduğu
yer belirlidir. Türklerin evinin toprağa temas ettiği yani evini kurduğu yer onun yurdudur. Dolayısıyla
Türk insanının yeri ve yurdu bellidir. O yaylak ve kışlağa gittiğinde evini rastgele bir yere değil kendi
yurdunda kurar.
Türklerin hayatındaki mevsime bağlı hareketliliğin iki sebebi olabilir:
1Türkler kendileri için uygun iklimi aramışlar; dolayısıyla havalar ısınınca ya da
soğuyunca daha uygun yeni bir coğrafyaya vaktiyle denemiş oldukları bir yerine gidip evlerini
kurmuşlardır.
2Türklerin iki ya da daha fazla mekanda hayat geçirmelerinin sebebi geçimlerini temin
edebilmek içindir. Hayatlarını hayvancılıkla idame ettirdikleri için hayvanların bol otlaklı yerlere
götürülmesi böyle bir mevsimlik hareketlilik yaşamalarını zorunlu kılmıştır.
Türkler fiziki ve ruhsal yapılarının sağlamlığı sayesinde bütün bu zor işlerin üstesinden
kolayca gelmişlerdir. Öte yandan, bu hayat tarzı onların teşkilatçılık ve askerlik kabiliyetlerinin
gelişmesine de yardım etmiştir. Ayrıca, Türkistan’ın son derece sert olan iklim şartları şahsını, ailesini
ve malını korumak isteyen herkesi asker olarak yetiştirmek zorunda bırakmıştır ki işte tam bu
sebepten dolayı da eski Türklerde halk ordu, ordu da halk olarak görülmüştür.
Türklerin aslen göçebe bir millet olduğu kanaati ilim dünyasınca yaygındır ki Alman ilim
adamı W. Koppers atlı göçebe Türklerin eski medeniyetlerin ortaya çıkışında oynadıkları rolü tespit
ederken Türkleri göçebe, ziraat ve madencilikten daima uzak kalmış bir millet gibi göstermiş ve W.
Barthold’un “Türk göçebelikten ayrıldığı vakit Türk olmaktan çıkıyor” sözünü bir hakikat gibi
nakletmiştir. Maalesef bizzat Türk ilim adamları arasında da bu kanaate katılanların sayısı oldukça
fazladır. Hâlbuki göçebeliğin ekonomik faaliyeti dışında sosyal içeriği henüz iyi bilinmeyen bir
toplum tipi olduğu gözden kaçırılmakta, Türk milleti hakkında hüküm verilirken de yalnız ekonomik
faaliyetler etkisinde kalınarak ilme uymayan önyargılarla hareket edilmektedir. O kadar ki asli Türk
kültürüne nispetle yerleşik vasfı ağırlık kazanmış olan Osmanlı ve Selçuklu Türklüğü’ne dahi bu
hüküm verilmiştir.
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4.1.2. Göçlerin Sebepleri
Tarih ve mekân ilişkisi birbirinden ayrılamayacak iki önemli olgudur. Kavimlerin yaşadıkları
coğrafyalar ve diğer çevre faktörleri, toplumun hayatını derinden etkilemekte ve büyük oranda da
şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Türkistan bozkırlarının uçsuz bucaksız düzlük arazilerinin,
mekân-birey ilişkisinin ferdin hayatına müspet veya menfi yönde istikamet kazandırdığı gibi, Türk
boylarının siyasi, sosyal, iktisadi ve de askeri tarihi üzerindeki tesiri mutlak surette görülebilmektedir.
Asya bozkırlarının zorlu hayat şartları bozkır insanında mücadele ruhunu, dayanıklılığı, fedakârlığı,
dayanışmayı, hasbiliği, bir arada barış ve huzur içinde yaşamayı, stratejiyi, teşkilatlanmayı, temeli
insan ve adalet olan devletler kurabilme yeteneğini kazandırmıştır.
Yaygın kanaat Türklerin bıkmadan usanmadan sürekli göç eden, durağan hayatı sevmeyen ve
hareketliliği bir yaşam biçimi olarak kabul eden bir millet oldukları şeklindedir. Ancak her ne olursa
olsun Türklerin de sonuçta tarih sahnesine çıktıkları, zamanla büyüyerek ve gelişerek güçlü bir
toplum olarak siyasi arenada varlık gösterdikleri bir coğrafi mekânlarının olması gerekir. Nitekim
vatan düşüncesi bu kadar güçlü olan milletin, bir toprak parçasını kutsal olarak görmemesi o mekânla
duygusal bir bağ kurmaması düşünülemez. Yapılan son araştırmalar neticesinde tarihçiler Türklerin
anavatanını Altay ve Sayan dağları çevresi, sanat tarihçileri Tanrı Dağları ve çevresi, kültür tarihçileri
İrtiş- Yayık (Urallar) arasını anayurt olarak kabul etmişlerdir. Sonuçta daha da somutlaştırmak
gerekirse; Issık Göl, Aral Denizi, Baykal ve Balkaş Gölleri, Altay Dağları ile Tanrı Dağları ve son
olarak Ötüken ormanlarının bulundukları coğrafyanın kesiştiği bölgeleri Türklerin anayurdu olarak
kabul etmek gerekir. Ancak zorlayıcı sebepler yüzünden Türk boyları anayurtlarını terk etmişlerdir.
Anavatan Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk boylarının bir kısmı beş başlık altında
toplayabileceğimiz nedenlerden dolayı farklı kıtalara göç etmek durumunda kalmışlardır.

4.1.3. Doğal Afetler
Türkistan’ın çevre ve iklim şartları hayvancılığa olduğu kadar tarıma elverişli değildi. Yani
Türklerin yaşadıkları yerler onların bütün ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Üstelik zaman zaman
meydana gelen kuraklık ve çekirge baskınları kıtlıklara yol açıyor ve anayurtta yaşamayı oldukça
güçleştiriyordu. Diğer yandan soğuklar ve salgın hayvan hastalıkları da bazen kitleler halinde hayvan
kayıplarına sebep oluyordu. Başlıca ekonomik varlıklarını yitiren Türkler perişan oluyor, güç
durumlara düşüyorlardı.

4.1.4. Nüfus Artışı ve Otlak Yetersizliği
Anayurt toprakları zamanla hızla çoğalan Türklere geçim bakımından yetersiz kaldı. Aynı
şekilde otlaklar da sayısı gittikçe artan sürülere yetmedi. Öyle ki bazen otlaklar yüzünden boylar
arasında silahlı mücadeleler yaşanmış ve mücadeleyi kaybeden boy kendisine yeni yurt ve otlak
aramak zorunda kalmıştır.
Çinlilerin M.Ö. birinci asırda vergi almak için yaptıkları nüfus sayımına göre vergi veren
kuzeyli kavimlerin ki bunların büyük bir kısmını Türkler oluşturuyordu sayıları 315.000 kişi idi. Yine
boyların ya da şehirlerin ne kadar asker verebildikleri hakkında Çin kaynaklarında verilen bilgilere
göre Kök-Türkler zamanında Yenisey Kırgızları sadece 80.000 kadar asker verebiliyorlardı. Bu da
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aşağı yukarı 350-400.000 nüfusa denk geliyordu. Daha sonra bunlar Tokuz Oğuz hanlarına karşı isyan
etmişler ve 400.000 asker vermişlerdir ki nüfuslarının bir buçuk iki milyona tekabül ettiğini
göstermektedir. Bu da bize Türklerin çok kısa sürede hızlı bir nüfus artışı yaşadıklarını söyleme
imkanı sunmaktadır.

4.1.5. Siyasi Anlaşmazlıklar
Anayurt dışına yapılan göçlerin bir sebebi de Türk tarihinde sık sık görülen siyasi
anlaşmazlıklardır. Bu anlaşmazlıklar genellikle devletin bölünmesine ve taraflar arasında silahlı
mücadelelerin yaşanmasına sebep olmuştur. Mücadeleyi kaybeden taraf bir başkasının egemenliği
altına girmektense yerini-yurdunu terk edip yeni ufuklara göç etmeyi tercih etmiştir. Batı Hunlarının
yaptığı göç bunun bir örneğidir. Göçler bazen de yeni bir Türk devleti kurulurken meydana gelmiştir.
Böyle durumlarda yeni devletin egemenliğini kabul etmek istemeyen boylar, uruğlar yurtlarını
bırakıp başka yerlere göç etmişlerdir.

4.1.6. Ağır Dış Baskılar
Türk boyları karşı koyamadıkları ağır dış baskılar karşısında bazen yurtlarını terk etmek
zorunda da kalmışlardır. Bu durum genellikle Türkistan’da güçlü bir Türk devletinin bulunmadığı
zamanlara denk gelmiştir. Böyle zamanlarda Türkler istiklallerini değil yurtlarını feda etmişlerdir.
Çin ve Moğol baskılarında bunun örneğini rahatlıkla görebiliyoruz. Türk boyları bazen de
birbirlerinin baskılarına maruz kalarak yurtlarını terk etmişlerdir ki Avarlar, Peçenekler,
Kuman/Kıpçaklar buna örnektir.

4.1.7. Cihan Hâkimiyeti Ülküsü
Yeni ülkeler alma arzusu ve bunun doğal sonucu olarak yeni vatanlar kurma düşüncesi de
göçlerin sebepleri arasında yer almaktadır. Türklerde en başından beri var olan cihan hâkimiyeti
ülküsü onları yeni yerler keşfetmeye sevk etmiştir. Oğuzların Anadolu’ya göçleri bu sebeptendir.
Çünkü Türkler at ve demir sayesinde özellikle de atı kullanarak çok hızlı bir şekilde işgal ve göç
hareketlerinde bulunabiliyorlardı. Türk cihan hakimiyeti ülküsü “güneşin doğduğu yerden battığı
yere kadar her tarafın Türk hakimiyetine almak ve Türk töresini (adaletini) büyün dünyaya
yaymak” olarak ifade edilmektedir.

4.2. Milattan Önceki Türk Göçleri
Milattan önceki yüzyıllarda yapılan Türk göçlerine maalasef kaynakların yetersizliği dolayısı
ile tam vakıf değiliz. Bugün, Milattan sonra olan göç yollarına bakarak, Milattan önceki yüzyıllarda
Türklerin hangi istikametlerde ve nerelere göç etmiş oldukları hakkında fikir edinmek mümkün
olmaktadır. Çin, Hindistan, Orta Avrupa, Balkanlar, İran, Mezopotamya ve Anadolu, Türklerin
Milattan sonra göç ettikleri yerlerdir. Bu ülkelerde milattan önceki yüzyıllarda oluşan medeniyetlerde
belirgin bir şekilde Türk kültürünün izlerine rastlanması, Türklerin eski zamanlarda buralara göç
etmiş oldukları hakkında bize ipuçları vermektedir. Mesela, Sümerce ile Türkçe yapı bakımından
aynı dil grubuna girmektedir. Hatta, yapılan araştırmalarla 200-300 kadar Sümerce kelimenin (ai=ay,
dağ=dağ, ab=eb, ev v.s.) Türkçe olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yapı bakımında aynı benzerlik Urartu
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dili ile Türkçe arasında da görülmüştür. Mezopotamya (Sümer) ile Pakistan’ın Harappa ve Mohenjodaro mevkiinde ele geçen buluntular arasında da benzerlikler görülmüştür. İlim adamları bu
benzerliklere bakarak, her iki medeniyetin yaratıcılarının da aynı soydan gelen boylar olduğu
hükmüne varmışlardır.
Öte yandan, Çin’de kurulan Chou (M.Ö. 1050-256) Devleti’nde Gök dini, güneş ve yıldızların
kutlu sayılması gibi inançlarla askeri alanda bazı Türk geleneklerine rast gelinmesi, bu devleti kuran
unsurun Türk olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Daha da önemlisi, milliyeti hakkında bir türlü karara
varılamayan Etrüsklerin (Tursakalar) bir Türk topluluğu olabileceği, yeni değerlendirmelerle oldukça
belirli bir hale gelmiştir.

4.3. Milattan Sonraki Türk Göçleri
Milattan sonraki yüzyıllarda meydana gelen Türk göçleri genellikle iki istikamette olmuştur:
1)

Güneye doğru

2)

Batıya doğru

Güneye inen Türkler Kuzey Çin’de çeşitli adlar altında devletler kurmuşlardır. (Tabgaç
Devleti 338-557). Batı’ya göç eden Türk boyları da başlıca iki kola ayrılarak yollarına devam
etmişlerdir. Bunlardan Hazar Denizi’nin ve Karadeniz’in üstünden kuzey yolunu takip edenler, Orta
Avrupa ve Balkanlar’a inmişler burada güçlü devletler kurarak, Batı ve Doğu Roma
imparatorluklarını baskı altına almışlardır. (Hunlar, 375’den sonra; Avarlar VI. Yüzyıl ortası;
Peçenekler, Kuman/Kıpçaklar ve Oğuzlar, IX-XI. Yüzyıllar arası.)
Güney-Batı yolunu takip eden ikinci kol ise, Sasani (İran) İmparatorlığu topraklarında sert bir
karşı koyma ile karşılaşınca bir ara yolunu Hindistan istikametinde değiştirmiştir
(Akhunlar/Eftalitler, 350). Ancak Türklerin devamlı hücumlarıyla oldukça zayıf düşürülmüş olan
Sasani İmparatorluğu, Araplar tarafından beklenmedik bir şekilde ortadan kaldırılmış, böylece de
Türk boylarına yeni bir yol daha açılmıştır (Oğuzlar, XI. Yüzyıl). “Orta Yol” adı verilen bu yol
Türkler için en başarılı yol olmuştur. Çünkü diğer göç yollarını takip eden Türkler aradan az veya
çok bir zaman geçtikten sonra başka medeniyetler içinde erimelerine ve milliyetlerini kaybetmelerine
karşılık, “Orta Yol”dan Anadolu’ya gelen Oğuzlar/Türkmenler hem Türklüklerini hem de
istiklallerini koruyabilmişlerdir.
Türkler’in millî varlıklarını korumalarının sebepleri şöyle açıklanabilir:
1)

Türk aile yapısının güçlü olması,

2)

Türk kültürünün güçlü olması,

3)

Türk töresinin vazgeçilmez olması,

4)

Türk devlet-veraset sisteminin güçlü olması

5)

İslâm dini ile Türk inanç geleneklerinin birbirine çok yakın olması,
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6)
Orta Doğu’ya hâkim olup, İslâm memleketlerinin ortasında arka arkaya bir düzine
devlet kuran Türklerin, anavatan Türkistan’dan binlerce kilometre uzaklarda, Azerbaycan, Yukarı
Mezopotamya, Anadolu ve Rumeli gibi topraklarda yeni vatan kurmaları.
7)
edilmesi.

Yeni vatanın, Türkistan’dan sürekli gelen Türk göçleriyle beslenmesi ve takviye

8)
Müslüman olan Türklerin güçlü Fars ve Arap kültürleri karşısında kendi kültürlerini
titizlikle korumaları ve devam ettirmeleri.
9)
olmaları.

Milli ve manevi değerleri yaşatacak ve geliştirecek milli bir edebiyat yaratmış

Milattan sonraki göçlere katılan Türk boyları ve göç zamanları hakkında oldukça kesin
bilgilere sahibiz. Maddeler halinde bu göçlerden bahsedecek olursak,
1)

Hunlar Orhun Bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına ve Türkistan’a,

2)

350’li yıllarda Akhunlar Afganistan ve Kuzey Hindistan’a,

3)

375’ten sonra yine Hunlar Avrupa’ya,

4)

Sonrasında, Ogurlar, Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya

5)

Yüzyılın son yarısında Sabarlar, Aral Gölü’nün kuzeyinden Kafkaslar’a,

6)

Avarlar, Türkistan’dan Avrupa’ya,

7)
kıyılarına,

669’lu yıllardan sonra Bulgarlar, Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara ve İdil Nehri

8)

Sonra Macarlarla birlikte bazı Türk boyları Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa’ya,

9)

840’tan sonra Uygurlar, Orhun bölgesinden İç Asya’ya,

10)
IX. ve XI. Yüzyıllar arasında Peçenek, Kuman (Kıpçak), ve Oğuzların bir kolu olan
Uzlar, Doğu Avrupa’ya ve Balkanlara,
11)

Aynı dönemlerde Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kıyılarına,

12)
XI. Yüzyılda Seyhun Nehri kıyıların göç eden aynı Oğuz kitlesi Maveraünnehir
üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Bunlardan özellikle Hun ve Oğuz göçleri hem uzun mesafeler kat etmek suretiyle yapılmış
hem de çok önemli tarihi sonuçlar vermiştir. Bu göçleri yeni vatan kurma maksadını güden büyük
çapta Türk fütuhatı karakterize eder. Türk göçlerini belirli gayelerden yoksun ve sonu bilinmez birer
macera girişimi olmaktan çıkarıp başarılı bir şekilde hedeflerine ulaştıran başlıca sebep de hemen
hemen bütün göçlerin Türk hükümdar ailesi mensupları tarafından sıkı bir disiplin altında sevk ve
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idare edilmesidir. Böylece eski Türk hükümranlık anlayışına göre kutsal sayılan hanedan üyelerinin
başta bulunması, onlara karşı duyulan saygı ve bağlılık dolayısıyla Türk topluluklarının hareket
birliklerini muhafaza ederek çeşitli iklimlerde tarihi vazifelerini gerçekleştirmelerini mümkün
kılmıştır.

4.4. Göçlerden Sonra Anayurdun Durumu
Türk boylarının hepsi göç hareketine katılmamış olup, bir kısmı anayurtta varlıklarını devam
ettirmişlerdir. Bunlar burada zaman zaman büyük devletler kurmuşlar (Hun, Gök-Türk, Uygur
devletleri gibi) ve Türkistan’nın tek hâkimi olmuşlardır. Hatta bununla da kalmamışlar, göçler
vasıtasıyla oluşan yeni Türk vatanlarını bitip tükenmez insan kaynağı ile devamlı beslemişlerdir. Öyle
ki eski Türk yurdu arka arkaya gönderdiği kitlelerle yeni anavatanlarını Türklük bakımından
güçlendirirken, kendisi ise Türklük bakımından gittikçe zayıflamıştır. Bundan sonra Çin’in ve
Rusya’nın istilalarına uğrayan Türkistan Türkleri, milli varlıklarını devam ettirmekle beraber siyasi
istiklallerini kaybetmişlerdir. İstilacılar, kabile anlayışını canlı tutarak Türkistan Türkleri’nin
milletleşmelerini devamlı önlemişlerdir.

4.5. Tarihte İslam Öncesi Dönemde Kurulan Türk Devletleri
4.5.1. Türkistan’da Kurulan Türk Devletleri
Türkistan coğrafyası ile kuzeyde Sibirya, doğuda Kadırgan (Büyük Kingan) Dağları, güneyde
Himalaya ve Hindukuş Sıradağları, batıda da Hazar Denizi ve Yayık (Ural) Nehri ile çevrili büyük
bir alan kastedilmektedir. V. yüzyılın Arap, Pers, Çin, Yunan kaynakları, Türk ve İran kavimlerinin
sınırını Ceyhun Nehri’nin teşkil ettiğinde bu bölgenin doğusunun bugünkü mânâda Türkistan
olduğunda hemfikirdirler. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi Türkler’in ilk ana yurdunun Türkistan
sahasında bulunduğu ve dünyanın dört bir tarafına buradan yayılmış oldukları kanaati yaygındır.
Türkler’in ilk ana yurdu olarak, Altay ve Sayan (Kögmen) Dağları çevresi ile bu dağların güneybatı
bölgelerinde (Minusinsk-Tuva-Abakan bozkırları) kabul edilmektedir. Buradan yayılma gösteren
Türkler’in ikinci anayurdu ise, Cungarya ile Hazar Denizi arasındaki bozkırlar olmuştur. İkinci
anayurttan etrafa dağılışları ise, iki yönden –ya buradan İran Havzası’na doğru ya da İtil-Yayık
yoluyla- gerçekleşmiştir. İran Havzası’nda daha güçlü kavimlerin olması nedeniyle, daha ziyade İtilYayık yolu tercih edilmiştir.
Doğu ile Batı arasındaki yolların merkezi noktasını oluşturan Türkistan, tarihin her döneminde
önemini korumuş; bu yüzden Türk ve diğer pek çok kavmin mücadelesine sahne olmuştur. Çeşitli
sebeplerle gerçekleşen göçlerin sık yaşanması nedeniyle milattan önceki devirlerde Türkler’in
Türkistan’ın hangi bölgesinde yaşadıklarını ancak kabaca söylemek mümkün olmaktadır. Bu
bölgenin, Seyhun Nehri’nin orta kısımları yani bugünkü Kazakistan bölgesi olduğu söylenebilir.
Miladi devirlere yaklaştıkça arkeolojik verilerin desteği ile daha net bilgilere ulaşılmaktadır. Harezm
bölgesindeki kazı çalışmalarında bulunan S.P.Tolstov’a göre, Türkler’in Türkistan’a gelişleri
M.Ö.2500 civarında (Afanasyevo kültürü) olmalıdır. Türklüğün kültürel vasıfları, aynı havalide daha
sonraki Andronovo (M.Ö.1700- 1200) kültüründe belirginleşmiştir.
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M.Ö. II. yüzyılda Hunlar’ın baskısıyla Çin’in kuzey bölgelerinden batıya doğru göç eden
Yüeçiler, Tanrı Dağları’nın batısındaki Sakaları güneybatı istikâmetinde hareket ettirmişlerdir.
Hunlar da Gobi Çölü’nün iki tarafına yayılmaya başlamışlardır. Diğer taraftan İpek yolunun geçtiği
Tarım Havzası Çinliler’in eline geçmiştir. Bir Moğol kavmi olan Hsien-pi’ler’in baskısıyla güneye
doğru yer değiştiren Hunlar’ın, Ordos ve Alaşan bölgelerine yerleşmelerinden sonra Çinliler’le siyasî
ve ticarî temasları başlamıştır.
Türkler’in ataları, Altay ve Tanrı Dağları çevresinde Hazar-Yayık-Altay üçgeninde
anayurtlarını kurmuşlardır. Türk ilinin merkezi, Mete’nin yirmi dört Hun boyunu tek bir çatı altında
birleştirerek devlet kurduğu M.Ö 209 yılından, Uygurlar’ın Kırgız baskısına maruz kaldığı M.S 840
yılına kadar –şimdiki Moğolistan sınırlarında bulunan- Ötüken olmuştur. Daha sonra asırlarla ifade
edilebilecek uzun bir zaman sürecinde, ya değişen iklim ve coğrafya koşulları ya nüfus ve buna bağlı
iktisadî gerekçeler ya da daha güçlü bir topluluğun baskı ve saldırıları gibi siyasî nedenlerle güneye
ve batıya doğru yayılmalar, yer değiştirmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. Kuraklığın ardından
yaşanan Hun göçleri, meraların yetersizliğinden kaynaklı Oğuz göçleri ya da yukarıda da bahsi geçen
Kırgız baskısının getirdiği Uygur göçleri gibi göçler, bu yer değiştirmelerin en güzel
örneklerindendirler.
Selçuklular zamanında daha da batıya gidilerek Nişabur başkent seçilmiştir. Anadolu
Selçukluları Konya'yı, Osmanlılar Edirne ve İstanbul'u başkent yapmışlardır. Görüldüğü gibi
Türkler’in ana kolu, binlerce kilometre yol kat ederek geniş bir alanda hâkimiyet kurmayı başarmıştır.
Türkler, anayurtları dışında Çin, Hindistan, İran, Orta Doğu, Doğu ve Orta Avrupa’da da
yüzyıllar süren hâkimiyetler kurmuşlardır. Bunlardan da yine X. yüzyıla kadar olanlar konu alanımıza
dâhil edilmişlerdir.
İslam Öncesi dönem dediğimiz X. asra kadar kurulan Türk devletlerinin tarihleri hakkında
kısaca bilgi verelim:

4.5.1.1. Asya Hunları

Arkeolojik buluntuların ışığında -M.Ö. ikinci bin yılda varlıklarından haber verilen Hunlar’ın,
M.Ö. 1200 yılında devlet kurdukları fikrini, Fransız Y. Deguignes’in, - Sih-ma Ch’ien’in Shih-chi”
(Tarih Notları) eserine dayanarak verdiği, H. Cordier’in de bu görüşü desteklediği bilinmektedir.
Çin kaynaklarında, Hiungnu/Hsiung-nu adıyla zikredilen ve Çin’in kuzeybatısında yaşayan
Hunlar’ın ataları kabul edilen topluluklar, asırlardır bazen toplanıp büyüyerek bazen parçalanıp
dağılarak Ötüken’de yaşamakta iken, Mete önderliğinde M.Ö. 209 yılında bir bayrak altında
toplanmışlar; böylece, ileride Kore’den Aral Gölü’ne, daha sonra Kırım’a kadar uzanacak olan bir
devletin temelini atmışlardır. Hunlar altın çağlarını, M.Ö. 209-174 yılları arasında Mete Han
zamanında yaşamışlar ve Türk devleti en geniş sınırlarına yine bu dönemde ulaşmıştır. Türkler’le
beraber yabancı kavimler de (Moğollar, Tibetliler, Tunguzlar, Çinliler) Türk hâkimiyetine
alındığından Hun Hakanlığı bir kabileler konfederasyonu şeklinde teşkilâtlanmıştır. Bu durum, bazı
araştırmacıları yanıltmış, Hunları Moğol zannetmelerine sebep olmuştur.
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Mete Han’ın doğu akını Moğollar üzerine olmuş ve neticesinde Türk hakanlığının sınırları
Büyük Okyanus’a ulaşmıştır. Hun yükselişi Mete Han’dan sonra da devam etmiştir. Mete’nin oğlu
Ki-ok ya da Lao-shang (M.Ö. 177-160) Çinliler’le iktisadi ilişkileri dostane bir biçimde
sürdürebilmek için Çinli bir prensesle evlenmiştir. Ancak, bu yolla Hunlar arasına kolayca sızan Çin
diplomasisinin kötü niyetli propagandaları, Lao-shang’ın oğlu Chün-ch’en (Kün-çin) döneminde
meyvelerini vermeye başlamıştır. İpek Yolu’nu hâkimiyetine almak isteyen İmparator Wu-ti, bu ünlü
güzergâhtaki devletleri tanıyıp Hunlar’a karşı kendisine taraftar bulabilmek amacıyla elçisi Chang
Ch’ien’i “Batı Bölgesi” devletlerine göndermiştir. Elçi amacına ulaşamamış fakat tuttuğu raporlar,
Çin’in dünyaya bakış açısını değiştirmiştir. Bu arada Hun tiginlerinin (Çi-çi ve Ho-han-yeh’in)
birbirleriyle olan anlaşmazlıkları neticesinde Hun Devleti ikiye ayrılmış (M.Ö.55); Ho-han-yeh Çin’e
tâbi olmuştur. Siyenpiler’in baskısı sonucu önce Kuzey Hunları, daha sonra da (M.S. 216) Güney
Hunları yıkılmışlardır.

4.5.1.2. Kırgızlar
Türkistan’ın en eski halklarından biri olan Kırgızlar’ın varlıkları, Han zamanına (M.Ö. 206M.S. 220) tarihlendirilmektedir. Kırgızlar, Çin kaynaklarına göre Hunlar tarafından M.Ö. 201’de
hâkimiyet altına alınmışlardır. XX. Yüzyıla kadar Türk olup-olmadıkları çok tartışılmış, bazen
kaynaklarda Türk asıllı gösterilmemiş, bazen V. –VI. asırlarda Türkleşmiş boylardan sayılmış
olsalarda günümüzde Türk oldukları, bugünkü Hakasya topraklarında uzun yıllar yaşadıkları ve pek
çok Türk devletinin kuruluşuna öncülük ettikleri ve 15. Yy’da itibaren bugünkü Kırgızistan
topraklarına geldikleri kabul edilmektedir.

4.5.1.3. Tabgaçlar
Hunlar’ın zayıflaması neticesinde, Büyük Türk Hakanlığı tahtını, Çinliler’in Siyenpi diye
zikrettikleri Türk asıllı Tabgaçlar/Tobalar (To-p’alar/ To-ballar) ele geçirmişlerdir. Tabgaçlar, Çin’in
kuzey ve batı kesiminde hükümranlık sürmüşlerdir. Hunlar’a bağlı bir boy olarak yaşıyorlarken,
Çinliler ile yapılan mücadelelerde ve iç karışıklıklarda adlarını duyurmuşlar ve gittikçe kuvvetlenerek
kendi hâkimiyetlerini kurmuşlardır. Zamanla Moğol ve Çinliler’in etkisi altında kalmışlar ve daha
sonra tamamen Çinlileşerek, Çin’deki Wei sülalesinin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. 534
yılında Doğu ve Batı (Kuzey) Wei’leri olmak üzere ikiye bölünmüşler ve VI. asrın ortasında tamamen
asimile olmuşlardır. 550 yılında Doğu Wei yerine Kuzey Ch’i, 557 yılında Batı Wei yerine de Chou
Hanedanlıkları kurulmuştur. Hunlar’ın büyük bölümü ülkeyi terk edip, Çin’e, Hindistan’a ve
Avrupa’ya giderek oralarda yeni devletler kurmuşlardır.

4.5.1.4. Akhunlar
Hunların güneye inenleri, Batı kaynaklarında Heftalit, Hint kaynaklarında Turuşka, Arap
kaynaklarında Haytal olarak geçen Akhunlar’ı/Eftalitler’i meydana getirmişlerdir. Altay
Dağları’ndan Doğu Türkistan’a yerleşen Eftalitler, Karaşar’ın kuzeydoğusundan Isık-göl Havzası,
Çu ve Talas bozkırlarından Aral’a kadar Sir-derya Bölgesi üzerinden Balkaş’a kadar ve İli Havzası
boyunca hâkimiyet kurmuşlardır. V.-VI. yüzyıllar arasında Aşağı Türkistan ve Doğu Türkistan’a
hâkim olmuşlardır. Tabgaç Devleti’nin çağdaşı bir Türk devleti olan Akhunlar, hâkimiyetleri
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sırasında Asya’da büyük bir güç olmuşlardır. Ancak, Anûşirvan ile İstemi Kağan’ın ortaklaşa
hareketleri neticesinde, 557 yılında Kök-Türkler’le İranlılar arasında paylaşılmışlardır.

4.5.1.5. Kök-Türkler
Tabgaçlar’dan sonra Türk ilinin idâresi, Avarlar’ın (394-552) eline geçmiştir. Bu dönemde de
Türk Hakanlığı, Hunlar dönemindeki ihtişamına ulaşamamıştır. Avarlar zamanında yönetime biraz
daha Moğol unsuru karışınca bunu hoş görmeyen Kök-Türkler, Avarları devletin başından
indirmişlerdir. İdâreyi kaybeden Avarlar’ın önemli bir kısmı Doğu Avrupa’ya gitmiştir.
Bundan sonra Hunlar’ın gerçek vârisi Kök-Türkler (552-745) olmuşlardır. A. Taşağıl, KökTürkler’in tarihte varlıklarından ilk söz ettirmelerini 542 yılı olarak vermiştir. Bu tarihe kadar kış
aylarında Çin’in Sui Eyaleti’ne baskında bulunan Kök-Türkler, 545 yılından itibaren Çinliler’le
elçilik teatilerinde bulunmuşlardır. Töles boylarını kendi idaresine katarak güçlenen Bumın Kağan,
Juan-juanlar’la sıhriyet yoluyla akrabalık kurmak isteyince Kök-Türkler, tarihte meşhur, “demirci
köleler” aşağılamasıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum Batı Wei’leri, Juan-juanlar’la ittifak
halindeki Doğu Wei’ler’e karşı, Kök-Türklere yakınlaştırmıştır. Juan-juanlar’ı bozguna uğratan
Bumın, 552’de milletini bağımsızlığa tam olarak kavuşturmuştur. Ülkenin batı kanadını, kardeşi
İstemi Yabgu’ya vermiştir.
Kök-Türkler ele geçirdikleri Türk ilinin sınırlarını, batıda Aral’ı aşarak, Hazar’a, Kafkasya’ya
ve Kırım’a kadar genişletmişler; İrtiş, Çu, Talas bölgelerine hâkim olmuşlardır. Ülkenin doğu
kanadındaki Büyük Kağan Bumın ve onun oğulları devletin sınırlarını genişletirlerken, İstemi Yabgu
da Altay Dağları’ndan Hazar’a kadar dağınık halde yaşayan Töles ve On Ogur boylarını itaati altına
almıştır. Ardından Soğdlar’la meskûn olan Batı Türkistan şehirlerinin çoğunu ele geçirmek suretiyle,
Çin’den Akdeniz’e ulaşan İpek Yolu’nun hâkimiyetinin Kök-Türk Hakanlığının eline geçmesini
sağlayan ilk adımı atmıştır. Böylece, ipek yolu ticaretini ellerinde tutan Akhunlar’la komşu
olmuşlardır. Bumın’ın oğullarından Mukan Kağan (553-572) komutasındaki kuvvetler ile İstemi
Kağan’ın daha önce kızı Fâkim ile evlendirerek dostluk tesis ettiği Sâsânîler aynı anda hareket ederek
(557) Akhun Devleti’ne son vermişlerdir. Semerkant, Buhara ve Keş gibi Batı Türkistan şehirlerini
de Kök-Türk topraklarına katılmışlardır.
Bundan sonra Kök-Türkler’in, hem Bizans hem de Sâsânîler’le diplomatik temasları
başlamıştır. I. Kök-Türk Hakanlığı, 560 yılında Kırgızlar’ı kendisine bağlı kılmışsa da II. Kök-Türk
Hakanlığı’nın kuruluşuna kadar Kırgızlar, müstakil bir kimlik kazanabilmişlerdir. I. Kök-Türk
Hakanlığı, taht mücadeleleri ve Çin entrikaları yüzünden 582 yılında ikiye ayrılmıştır. İşbara Kağan
(582-587) liderliğindeki Doğu Kök-Türkleri, 585 yılında Çin’deki Sui Hanedanlığı’nın üstünlüğünü
kabul etmek zorunda kalmışlardır. Batı Kök-Türkleri ise, İstemi’nin oğlu Tardu (576-603) ve onun
halefleri ile hâkimiyetlerini devam ettirmişlerdir. 588-589 yıllarında Batı Kök-Türkleri, Sâsânîlerden
Baktriya ve Toharistan’ı almışlardır. 630-681 yılları arasında her iki devleti de Çin hâkimiyetine girip
bir duraklama devri yaşayan Kök-Türkler, 682’de Kutlug Kağan liderliğinde II. Gök-Türk
Hakanlığını kurmuşlardır. Kutlug (İlteriş)’un en yakın yardımcısı, Doğu Kök-Türk Hakanlığı’nın Çin
hâkimiyetine girdiği zaman Çin’de kalan bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü vezir
Tonyukuk olmuştur. Kutlug Kağan’ın ölümünden sonra tahta geçen Kapgan Kağan (692-716)
döneminde ve sonrasında boy isyanları (Türgiş, Karluk, Dokuz Oğuz) ve yoğun olarak Kök-Türk97

Çin diplomasisi yaşanmıştır. Bayırkular’ın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kapgan Kağan’ın
yerini İnel almış fakat isyanların devam ettiği dönemde başarılı olamaması üzerine kardeşi Köl
Tigin’in desteği ile Bilge Kağan tahta çıkmıştır. Bilge Kağan ülkede huzuru temin etmişse de 731’de
kardeşi Köl Tigin’in 734’te de kendisinin ölümü ile Kök-Türkler güç kaybetmişler ve hakanlık
745’lerden sonra son bulmuştur.

4.5.1.6. Uygur Hakanlığı
Kök-Türkler’den sonra Büyük Türk İli Uygurlar’ın eline geçmiştir. Uygurlar bir devlet olarak
ortaya çıktıkları 744 senesinden önce Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarından Aral Gölü’nün
çevresine uzanan sahada yaşamış ve Kao-ch’e (yüksek arabalılar), Yüan-ho, Wu-hu, Wei-ho, Weihu, Hui-hu, Hui-ho (şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden) gibi isimlerle anılmışlardır. Önce
Hunlar’ın, daha sonra da Avarlar’ın hâkimiyeti altına giren Uygurlar’ın bir kısmı 487 yılında İrtiş
Nehri havzasına yerleşmiştir. Fakat bir süre sonra tekrar Avar hâkimiyetine girmişlerdir. Kök-Türkler
döneminde ise, Selenga ve Orhun boylarında Töles ismiyle zikredilen Kök-Türkler’in hâkimiyeti
altındaki kabileler topluluğu içinde Uygurlar da bulunmuşlardır.
744-840 yılları arasında hüküm sürmüş olan Uygurlar, Selenga, Orhun ve Tola ırmakları
havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır.
Yüz yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır. 744 yılında Ötüken
çevresinde yaşayanan Uygurlar, Kırgızlar’a yenilerek güneye doğru ilerlemiş Beşbalık, Karaşar,
Kuça civarına yerleşmişlerdir. Uygurlar, daha önce Moyen-çor Kağan zamanında (758’de),
kendilerine tabi kıldıkları kuzeyden gelen Kırgızları, oradan çıkartıncaya kadar (840) Ötüken’de
oturmuşlardır. Bu hakanlığın en önemli hakanı Bögü Kağan olmuş ve Maniheizm’i devletin resmi
dini kabul etmiştir. İlerleyen zamanlarda Uygurlar Doğu Türkistan’a inerek Beşbalık’ı başşehir
yapmışlar ancak 940 yılında devletin idaresini Uygurlar’ın batı kolu durumundaki Karahanlılar’a
kaptırınca, Cengiz Han’a tabi oldukları 1209 yılına kadar da küçük bir beylik olarak burada
yaşamışlardır. Daha sonra iki ayrı Uygur devleti daha kurulmuştur, bunlar Kansu Uygurları ve Turfan
Uygurları’dır.

4.5.1.7. Şato Türkleri
Kök-Türkler ve Uygurlar zamanında da tarih sahnesinde yer alan Sha-t’o’lar, X.asırda
Çin’deki Beş Sülale’nin üçünü oluşturmuşlardır. Çin kaynaklarında Shat’olar’ın ataları olarak
zikredilen Chu-ye kabilesi, önce Tanrı Dağları civarında oturmuştur. Daha sonra da Chin-sha
Dağı’nın (bugünkü Urumçi’nin kuzeyinde) güneyinde ve P’u-lei (bugünkü Barköl) Gölü’nün
doğusundaki kum yığınlarının bulunduğu bölgede yaşamış olduklarından dolayı bu isimle
anılmışlardır. Çince metinlerde “Sha-t’o Türkleri” olarak zikredildikleri için Türk oldukları
şüphesizdir.
Bugünkü Türkçede “Şato” şeklinde okuduğumuz Sha-t’o kelimesi, “Kum Yığınları”
manasındadır. Arap kaynaklarının “Tuguzlar” yani Tokuz-Oğuzlar hakkında verdikleri bilgiler, Çin
kaynaklarındaki Şato Türkleriyle ilgili bilgilerle örtüşmektedir”. V.yüzyılda Tabgaç boyları arasında
yer alan Sha-t’o’lar daha sonraları Batı Kök-Türk Hakanlığı’na bağlı olarak yaşamışlardır. Shato
Türkleri, 712 yılında Beşbalık’a yerleşmişler fakat IX. asrın başlarında Tibetliler tarafından buradan
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kovularak Çin’e gitmeye mecbur bırakılmışlardır. Yüzyıllar boyunca T’ang Hanedanlığı’nda mühim
görevlerde bulunan Sha-t’olar, 907 yılında bu hanedanlığı yıkarak Sonraki T’ang (923-936), Sonraki
Chin (937-946) ve Sonraki Han (947-950) adları altında üç devlet kurmuşlardır. Böylece Çin’in “Beş
Hanedanlık Dönemi” ni başlatmışlardır.
Şatolar üstün askeri özelliklerinin yanısıra eski Türk geleneğinde bulunan çadırı da
kullanmışlar, hatta Çin imparatorlarına çadır hediye etmişlerdir.

4.5.1.8. Türgişler
Çin kaynaklarına göre Türgişler, önceleri Töles boyları içinde “Turgit” (T’uju- ke) ismi ile
Çöçek Yaylası (Bugünkü Doğu Türkistan’ın kuzeyinde)’nda hayvancılıkla uğraşmakta iken, M.S. V.
yüzyıldan sonra “Türgiş” (T’u-ch’i-she) adıyla Kök-Türkler’in batısında, Çu ve İli nehirleri kenarında
yaşamışlardır. Duraklama devrindeki Kök-Türk Hakanlığı’nın boşluğundan istifade ile Baga Tarkan
unvanlı şefleri U-çe-le önderliğinde On-ok sahasını kendi idareleri altına almıştır. Ancak Doğu KökTürkleri’ne karşı Kırgızlar ve Çin ile işbirliğine girmeleri, 698 yılındaki Bolçu Savaşı’nda mağlup
edilmelerine ve Kök-Türkler’e bağlanmalarına sebep olmuştur. Ancak, bir süre sonra Su-lu
liderliğinde bağımsızlıklarını ilân etmişler (717); sonra da başkentlerini Kuz-Uluş45/Sa-ra-ordu/Kuzordu (Balasagun)’a taşımışlardır. Türgiş Hakanlığı 766 yılında son bulmuştur.

4.5.1.9. Karluklar
Türgişler’den sonra bölgede bir güç olarak Karluklar (760-840) ortaya çıkmıştır. Adları Çince
transkripsiyonuyla
“Ko-lo-lu”50
(Kalaluk),
Arapça
ve
Farsça
kaynaklarda
(Karlukh/Kharlukh/Halluk) şeklinde zikredilmiştir. Türkçe “karlık” (kar yığını) manasında olup KökTürkler’in bir boyudurlar. Altaylar’ın batısındaki Kara İrtiş ve Tarbagatay havalisinde, “Üç-Karluk”
(üç boy birliği) halinde yaşamışlardır. Kök-Türkler’in sınırlarını Hazar’ın kuzeyine ve
Maveraünnehir’e doğru genişletmelerinde büyük rol oynamışlardır. Kök-Türkler’in Çin’in
hâkimiyeti altında bulundukları devrede (630-681), zaman zaman Çin’e başkaldıran Türk boyları
arasında yer almışlardır. Hatta kendilerini Kök-Türkler’den ayrı, bağımsız bir devlet olarak
görmüşlerdir. 640 yılında Turfan’ın kuzeyinde görülen Karluklar’ın, Çinliler tarafından mağlup
edilmelerinin (650-654) ve Tanrı Dağları’nın kuzeyine sürülmelerinin ardından, bundan bir on yıl
kadar süre sonra tekrar toparlanarak Çin’in nüfuzu altındaki Kök-Türkler’in hiçbir kanadına tâbi
olmaksızın yaşadıkları bildirilmektedir. Önceleri “kül-erkin” unvanını taşıyan beylerinin “yabgu”
unvanını almaları ve bir ordu oluşturmaları, devlet olma yolundaki uğraşılarının göstergesidir.
Kapgan Kağan tarafından II. Kök-Türk Hakanlığı’na bağlanmalarına rağmen de yine
ayaklanmışlardır. Uygur ve Basmıllar ile birlik olup Kök-Türkler’in yıkılmasında etkili olmuşlardır.
Basmılları başa geçirdikleri zaman “Sağ Yabgu” mevkii, Karluk başbuğunun payına düşmüştür.
Karluklar’ın Beş-balık civarında oturanları Tun-Bilge adında bir yabgu tarafından idare edilmiş
olsalar da Ötüken’de yeni kurulan Uygur Hakanlığı’na bağlı olmuşlardır. Ancak 747’de Uygurlar’la
iktidar savaşına girişerek Tarım Havzası’ndan çekilmek zorunda kalmışlardır.
Karluklar, Türgişler’in çöküntüye uğradığı dönemde, Emevîler’in Türkistan’da ilerlemelerini
engellemişler ve 751 Talas Muharebesi’nde Araplar’a karşı Çinliler’in yanında yer almışlardır.
Türgişler’in tarih sahnesinden çekilmeleriyle Balasagun ve Talas’a hâkim olmuşlardır. Türgişler gibi
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Karluklar da Balasagun’u başkent yapmışlar (840’ta Uygurlar’ın yerini Kırgızlar alıncaya kadar) ve
Ötüken’in üstünlüğünü tanımaya devam etmişlerdir. Hükümdarları “Kara Han” unvanını almışlardır.

4.5.1.10. Oğuzlar
Türk tarihinin en önemli boylarından biri olan Oğuzlar, birleşik Kök-Türk Hakanlığının ikinci
devresinde (681–745) devletin ikinci unsuru olarak Ötüken’in doğusunda, Baykal Gölü’nün
güneyinde, Tuğla Irmağı kıyılarında dokuz boy halinde yaşamışlardır. Oğuzlar’ın Uygurlar
zamanında da durumları değişmemiş ancak, batıya doğru kayarak Seyhun-Aral-Hazar bölgesine
yayılmışlardır. Oğuzlar, Seyhun bölgesinde Boz-Ok, Üç-Ok şeklinde iki kol halinde yaşamışlardır.
Müşterek hükümdarları “yabgu” unvanını taşımış ve Seyhun’un Aral’a döküldüğü yere yakın olan
Yenikent’te oturmuşlardır. X. asrın ortasından itibaren Müslüman olmaya ve yerleşik hayata geçmeye
başlayan Oğuzlar’a “iman etmiş Türk” anlamında Türkmen denilmiştir. Bu dönemde, “Oğuz Yabgu”
Hakanlığı adında çok güçlü bir devlet kurmuşlardır. Oğuz Yabgu Hakanlığı’nın son hükümdarı Ali
Han dönemi dışında kaynaklarda bilgi verilmemiştir. Oğuz Yabgu Hakanlığı’nı XI. Yüzyıl başlarında
Kıpçaklar yıkmışlardır. Yurtlarını kaybeden Oğuzlar daha batıya kayarak, Hazar Denizi’nin
kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine gelmişlerdir. Bir kısmı da Cend Bölgesi’ne, Horasan’a ve oradan
da Anadolu’ya yönelmişlerdir. Yine; Kıpçaklar’ın baskısı ile oradan Tuna boylarına, 1065’lerde de,
birkaç kol halinde Balkanlar’a inmişlerdir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yaşayan Oğuzlar’ın
bir bölüğü, İtil ve Yayık ırmaklarını geçerek Doğu Avrupa’ya gelmiş, Tuna’yı aşıp Bizans
topraklarına akınlar düzenlemişlerdir. Oğuzlar’ın, Bizans’ta paralı askerlik yapan önemli bir kısmı
Peçenekler’le beraber (1071) Malazgirt Savaşı’nda daha sonra kardeşleri olan Selçuklu Oğuzları’nın
safına geçmişlerdir.
Anayurtlarında kalan Oğuzlar ise, dünyanın kaderini değiştirecek hadiselere imza atmışlardır.
Oğuzlar’a Avrupa kaynaklarında Uz denilmiştir. Bugünkü Türkmenistan halkı, Oğuzlar’ın torunlarını
oluşturmaktadırlar.

4.5.2. Karadeniz’in Kuzeyinden Doğu Avrupa’ya Kadar Olan Coğrafya’da
Kurulan Türk Hakanlıkları
4.5.2.1. İskitler
Sakalar/İskitler’in M.Ö.713 yılında, Hazar Denizi’nin doğusundaki yurtlarından çıkarak Azak
Denizi çevresindeki Kimmerler’i önce Kafkaslar’ın güneyine sürdükleri, daha sonra da bunların
bakiyelerini kovalayarak Kafkaslar’daki geçitleri aştıkları; M.Ö. 680’de de Urmiye Gölü civarında
meskûn olan Asurlular’ı tehdit eder konuma geldikleri kaynaklarda kayıtlıdır. M.Ö. 665’lerde Kür ve
Aras nehirleri boylarına yerleşmişlerdir. İskitler’in adına ilk kez Asur kaynaklarında rastlanmaktadır.
Öyle ki, Asur kaynakları (Ahemen Yazıtları’nın Akadca kısmı Sakalar’dan “Aşkuzai”, “Asguzai” ya
da “İşkuza” isimleriyle bahsetmişlerdir. Asur-İskit münâsebetlerinin bir örneği olması açısından şu
bilgi önem arz etmektedir: Asur hükümdarlarından Asarhaddon (M.Ö. 680-668) devrine ait bir
vesikadan nakledilen bilgiye göre, ülkesinin kuzey ve kuzeydoğu sınırlarını tehdit eden Kimmer ve
Mannalar’ın saldırılarını bertaraf etmek maksadıyla İskit hükümdarı Bartatua ile anlaşmayı tercih
etmiş ve ona kızını vererek, İskitler’in, adı geçen kavimlere karşı savaşmasını sağlamıştır. Heredot’a
göre, daha eskiden Kimmerler’e bağlı olan İskitler, Tın (Don) Nehri ağzına (denize döküldüğü yere)
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geldikten sonra kıyasıya Kimmer-İskit mücadelesinde galip gelmişler; Kimmerler de Kolçis’e giden
sahil yolundan güneye göç etmişlerdir. “Saka” ismi onların Ön Asya’ya doğru yayılanları için
İranlılar tarafından; “Scythe” ismi de Pers ve Helen imparatorluklarıyla yapmış oldukları mücadeleler
sonucunda batıya doğru göç ederek Karadeniz çevresinde yerleşen Sakalar’a hitaben Yunanlılarca
kullanılmıştır. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki kola ise, Masaget/Massaget denilmiştir.
Sakalar’ın doğuya ve güneye yayılan kollarına Suğdak yani Soğdlar karışmışlardır.

4.5.2.2. Avrupa Hunları (373-465)
Hazar Denizi’ne dökülen Yayık (Ural) Nehri ile Ren Nehri arasındaki sahada (Doğu ve Orta
Avrupa’da) da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Hakanlığı’dır. Türkistan hâkimiyetini
Tabgaçlar’a kaptıran Hunların bir kolu, İtil boylarında yaşamaktaydı. Bunlar, başlarındaki Balamir
ile 370’li yıllarda İtil’i aşmışlar ve önlerine çıkan kavimleri çiğneyerek Macaristan Ovası’na
inmişlerdir. Bu hadiseye “Kavimler Göçü” denmiştir. 433’de devletin başına geçen Attila, Avrupa
Hun Hakanlığı’nı, Türk, Germen, Frank, Slav, Pers, Fin olmak üzere çeşitli kavimlerin yer aldığı ve
(Yayık) Ural Dağları, Hazar Denizi, Kafkasya, Kara Deniz, Balkan Dağları, Alpler, Ren Nehri, Kuzey
Denizi ve Baltık Denizi ile çevrili, büyük bir devlet haline getirmiştir. Önceleri Uldız’ın temelini
attığı Hun dış politikası gereği Attila, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurmuş, Doğu
Roma’yı hâkimiyetine aldıktan sonra politikasını değiştirmiştir. Doğu ve Batı Roma
İmparatorlukları’nı yenerek vergiye bağlamıştır.
Attila’dan sonra üç oğlu sırası ile devletin başına geçmişler; fakat babalarının yerini
tutamamışlardır. Küçük oğlu İrnek, kendisine bağlı Hunlar’la birlikte Karadeniz’in kuzeyine bugünkü
Macaristan’a çekilerek bu devletin temellerini atmış ve 889-1301 yılları arasında Macaristan’a altın
yıllarını yaşatacak olan Arpat Hanedanı’nın atası olmuştur. Devletin dağılması ile Hunlar’ın bir kısmı
Hazarlar’a, bir kısmı Avarlar’a katılmış; bir kısmı da Slav, Lâtin, Germen kavimleri içinde eriyip
gitmiştir.

4.5.2.3. Sabarlar/ Sabirler/Suvarlar (463-558)
Sabarlar, 463-558 yılları arasında Karadeniz’in kuzeyinde ve Kafkaslar’da mühim rol
oynayan bir Türk boyudur. Bu boy hakkındaki bilgileri ancak değişik yabancı kaynaklarda
bulabildiğimiz için, Sabarlar kaynaklarda çok farklı şekillerde kaydedilmişlerdir; Bizans
kaynaklarında Sabar, Sabeir, Saber, Sabir, Ermeni kaynaklarında Svar, Sbar, S(a)bir, İslam
kaynaklarında Sebir. Sabarlar’ın Türk olduklarının en büyük delili Sabar kelimesinin Türkçe “Sabar”dan gelmesi ve “sapan, yol değiştiren, başıboş manasını taşımasıdır. Sabarlar’ın tarih sahnesine
çıktıkları yer olarak Tanrı dağları ile İli nehrinin arası kabul edilmektedir. Daha sonra Yayık-Altay
arasındaki bölgede yaşayan Ogurlar’ı batıya iten Sabarlar, Tobol ve İşim ırmakları çevresinde
yerleşmişlerdir. Sabarlar bu bölgeye yerleştikten sonra, burada yaşayan Fin-Ugor menşeili Vogul,
Ostiyak gibi kavimler üzerinde hakimiyet kurmuşlar, Hazar denizinin kuzeyi ve Yayık-İtil havzasında
yarım asır kaldıktan sonra 503 yılında Doğu Avrupa’ya doğru kayarak bir kısım Bulgar gruplarını
idarelerine almışlardır.
Bu arada Sabarlar’dan kalabalık bir kütle, 515 yıllarında Kafkaslar ve Kuban havzasına
yerleşmiştir. Bu tarihten itibaren Bizans ve Sasani İmparatorlukları ile temasa geçerek, Doğu Avrupa
tarihinde mühim rol oynamışlardır. Başlarında Belek (Balak) adlı hükümdar bulunuyordu ve onun
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idaresinde Ermeniyye bölgesine kadar akınlar yaptılar. Daha sonra bu akınları tekrarlayarak,
Anadolu’ya girip, Kayseri, Konya, Kapadokya bölgelerine kadar ilerlemişlerdir. Belek (Balak) 520
civarında öldüğünde Sabar tahtına Belek’in dul hatunu Boğarık geçmiş ve yüz bin kişilik bir orduya
kumanda etmiştir. Sabar-Bizans dostluğu 531 yılına kadar sürmüştür ancak bu tarihten sonra Sabarlar
hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmaktadır. Yalnız Sasaniler’in Kafkaslardaki büyük
savaşlarında (545) Sabarlar’ın ağır kayıplar verdiği tahmin edilmektedir. Çünkü bu tarihten sonra,
Sabarlar askeri güç olmaktan çıkmışlar, arkasından 557’de Avarlar’dan büyük darbe yedikten sonra
Kök-Türkler’in hakimiyetine girmişlerdir.

4.5.2.4. Avarlar
Tabgaçlar’dan sonra, Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturan Avarlar, 552’de yerlerini Bumin
Kağan’ın önderliğindeki Kök-Türkler’e bırakmak zorunda kalınca, batıya çekilmişler ve Avrupa
Hunları’nın terk ettiği topraklar üzerinde bir hakanlık kurmuşlardır. Doğu Avrupa’da 505 yılında
başlayan tarihi süreç, en geniş topraklara ulaştıkları 791 yılına kadar sürmüştür. Çöküşleri, 791
yılında Alman asıllı Frank Kralı Şarlman’a yenilmeleri üzerine, yine onun baskısı ile Hristiyanlığı
kabullenmek zorunda kalmaları sebebiyle olmuştur. O tarihten sonra, Franklar’a bağlı basit bir devlet
olarak biraz daha yaşayıp daha sonra tarihin derin sayfaları arasında yerlerini almışlardır.
Avarlar da, Kafkaslar’ın Türkleşmesinde Hunlar gibi pay sahibi olmuşlardır. Onların bir kolu
Kuzey Kafkasya’ya yerleşip Müslüman olmuş ve bugünkü Dağıstan Türkleri’ni oluşturmuşlardır.

4.5.2.5. Bulgarlar
Bulgarlar, Batı Sibirya’da yaşamakta iken, Hunlar’la birlikte İtil boylarına gelen Onogurlar’ın
oluşturduğu bir Türk topluluğudur. Bulgarlar, iki kola ayrılmaktadır: Tuna Bulgarları ve İtil
Bulgarları. Bulgarlar’ın Kafkasya’ya inen bir kolu daha vardır ki; Balkar Türkleri bunların
torunlarıdır. Yukarıda işaret edildiği gibi, bir kol da Kırım’a uzanmıştır.
Attila’nın ölümünden sonra oğullarıyla Hunlar’a tâbi kavimler arasında meydana gelen
mücadeleler sonucunda, Attila’nın küçük oğlu İrnek idâresindeki halk, Orta Avrupa’dan Karadeniz
kıyılarına ilerlemiştir. Burada karşılaştıkları başka bir Türk boyu olan Ogurlar ile karışarak, “karışık”
anlamındaki “bulgamak” fiilinden gelen Türkçe “Bulgar” ismiyle anılmaya başlamışlardır. İşte,
Bulgarlar’ın en eski ataları, Ogur (Ugur) adıyla zikredilen Batı Türk boylarının bağlı olduğu bu
kitlelerdir. Hunlar zamanında Yayık’ın doğusunda yaşayan bu kitleler, eski Çinliler tarafından Tingling adıyla anılmışlardır. XIV. asra ait bir Bulgar vakayinamesinde verilen bilgiye göre Doğu Roma
İmparatoru I. Anastasius (491-518) zamanında Bulgarlar’ın büyük bir kitlesi Tuna’yı geçerek
Makedonya’ya yerleşmiştir.
VII. asrın ilk yarısına gelindiğinde, Bulgarlar’ın bir kısmı sınırları Karadeniz’e dayanan KökTürkler’e, bir kısmı da Kafkaslar’a hâkim olan Avarlar’a tâbi yaşamakta idiler. Avarlar’ın İstanbul
kuşatmasındaki mağlubiyetiyle (626) güç kaybetmesi ve I. Kök-Türk Hakanlığında iç karışıklık (630631) yaşanması, Bulgar boy beylerinin bağımsız hareket etmelerine yol açmıştır. Bu Ogur boylarının
beyleri daha sonra Kubrat Han önderliğinde bağımsızlıklarını ilân ederek Büyük Bulgarya (Magna
Bulgaria)’yı kurmuşlardır (630). Herakleios devri Bizans’ı ile oldukça sıkı münâsebetler kuran
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Kubrat’ın 665 yılında ölümünden sonra Büyük Bulgarya, komşuları Hazarlar’ın baskısı sonucu
parçalanmıştır.
Parçalanan Bulgar Devleti’nin kurucusu Kubrat’ın büyük oğlu Bayan idaresindeki bir kısım
halkı eski topraklarında (Kuban Nehri ve Azak Denizi arasında) Hazarlar’a tâbi olurken, önemli
miktardaki iki kısmı da farklı coğrafyalara gitmişlerdir. Bunlardan Otuz-Ogurlar, İtil ile Kama
(Çolman) nehirlerinin birleştiği sahaya giderek buranın yerli halkı Fin-Ugorlar’ı (Çeremis, Mordva,
Zuryen, Votyak kavimleri vb.) ve öteki Türk topluluklarını idarelerine almışlardır. İkinci oğul Kotrag
kuzeye çekilerek Gümüş (Kumis) Bulgar da denilen Dış Bulgarları (İtil Bulgarlarını)’nın, üçüncü
oğul Asparukh (Asparuh) da Tuna Eski Bulgar Devleti’nin kurucusu (669-681) olmuşlardır.
Arkeolojik bulgulara göre Orta İtil’e ulaşan Hazar boyları (Hazarlar’a itaat eden Bulgar
boyları) Kama ağzına kadar İtil’in her iki yakasına yerleşmişlerdir. İtil Bulgar Hakanlığını meydana
getiren etnik unsurlar Eskil boyu haricinde daha önce Hazar Hakanlığı bünyesinde yer alan
Türkler’di. İşte Hazarlar’ın baskısı altındaki Bulgar boylarının bir kısmı VII. yüzyılın üçüncü
çeyreğinden geç olmamak üzere Azak’ın yanındaki bozkırlardan Orta İtil Bölgesi’ne doğru hareket
etmeye başlamışlardır. Bu Türk boylarından Bulgarlar, Bersulalar, Eskiller, Suvarlar ve Barancarlar
X. yüzyılın başında Orta İtil Bölgesi’nde Bulgar boylar konfederasyonunu meydana getirmişlerdir.
İlk Müslüman Türk hakanlığı, İdil boyunda yaşayan Kama veya Çulman adı ile de anılan
Türkler’in kurmuş oldukları Bulgar hakanlığı’dır. Bulgar Türkleri’nin, İtil boyuna yerleşen kolu
920’lerde İslâm dinini kabul etmişlerdir. Böylece onlar Doğu Avrupa’da Türk-İslâm kültürünün
temsilcileri olmuşlardır. Aynı zamanda, Müslüman olmayan komşu Türkler’le de savaşmışlardır.
Meselâ Başkurtlar o sırada Hristiyan olacakken, Bulgarlar bunu engellemişlerdir. İtil Bulgarları’nın
hakanlıkları, Tuna Bulgarları gibi güçlü olmasa da Müslüman olmaları, milliyetlerini korumayı
başarmalarını sağlamıştır. İslâm memleketleriyle ve Ruslar’la dostâne münâsebetler kurmuşlar; iyi
ticaret ilişkileri sayesinde zengin olmuşlardır. İtil Bulgarları, 965’e kadar Hazarlar’a tâbi olmuş, o
tarihten 1237’ye kadar bağımsız yaşamış ve o tarihten sonra da Altın Ordu’ya bağlı kalmışlardır.
Hanlığa 1400’lerde Timur son vererek, Bulgar topraklarını kendi devletinin sınırlarına katmıştır.
Bugünkü Kazan Türkleri, İdil Bulgarları ile Kıpçaklar’ın torunlarıdırlar ve kendilerine “Tatar”
denilmektedir.
Hazarlar’ın baskısı ile yerlerinden ayrılan Tuna Bulgarları’nı, 584 yılında Attila’nın oğlu
İrnek’in torunlarından Kurt Han, Macar Ovası’na getirmiştir. Daha sonra bugünkü Bulgaristan’a inip
devletlerini kurmuşlardır. Avrupa’da, Bizans ve Endülüs’ten sonra kurulan üçüncü büyük devlet
olmuşlardır. Balkanlar’a yayıldıkça Slavlar’la iç içe yaşamaya başlamışlar, Türk nüfusun azlığı ve
Bizans baskısı neticesinde 864 yılında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Böylece, zaman içerisinde
Slavlaşarak Türklüklerini kaybetmişlerdir. Tuna Bulgarları’nın bağımsızlığına 1018’de Bizans
Devleti tarafından son verilmiştir.

4.5.2.6. Hazarlar
Hazar ülkesi önceleri Terek havalisinde iken, sonraları İtil, Yayık, Tın ve Kuban nehirlerinin
suladığı ve o dönemin en önemli ticaret yollarının birleştiği havzada yer almıştır. Gürcü kaynaklarına
göre Hazarlar bu bölgeye milattan önceki devirlerde gelmişlerdir.
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Hazarlar’ın tam bağımsız bir devlet haline gelmeleri ise 630 yılında olmuştur. Devlet
kurduktan sonra ilk mücadeleleri (641) o sırada yeni devlet kuran (635) Bulgarlar’la olmuş, Güney
Rusya’dan Tuna Nehri’ne kadar olan Bulgar topraklarını sınırlarına katmışlardır (665). Bu dönemde
ayrıca, Arap-Hazar mücadeleleri görülmüştür. H. 31 (M. 651-652) yılında Halife Hz. Osman
zamanında Selmân b. Rebîa komutasındaki İslam orduları Derbend’i aşarak Hazarlar’ın bu sıralardaki
başkentleri olan Belencer’e kadar ilerlemişse de Hazarlar tarafından geri püskürtülmüşlerdir.
Belencer’in Arap istilasına uğraması üzerine Hazarlar başkentlerini Aşağı İtil havalisine
nakletmişlerdir. Bundan sonraki Arap-Hazar mücadelesi 799’da Harun Reşid dönemine kadar devam
etmiş ve genelde Hazarlar’ın başarılarıyla neticelenmiştir. Bu başarılar, Araplar’ı Kafkaslar’da
durdurmaya yetmiştir.
Hazarlar, İtil, Yayık, Tın ve Kuban gibi büyük nehir havzaları üzerinde yer alan ülkelerinin
coğrafi nimetlerini, ticarî ve siyasî avantaja dönüştürmeyi bilmişlerdir. Su taşımacılığı yanında,
Harezm’den Karadeniz sahillerine giden büyük kervan yolu ile ticaretin idarî ve malî hâkimi
olmuşlardır.
Gök Tanrı dinine mensûp iken, diğer milletler ile girdikleri bu sıkı münâsebetlerin bir sonucu
olarak Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilikle de tanışmışlardır. Halkı çeşitli dinlere mensup olan
Hazar Türkleri’nin Araplar’la girdikleri mücadeleler sonunda barış istemek zorunda kalan Hazar
Hakanı, İslâmiyet’i kabul etmiştir. Fakat Araplar’ın çekilmesinden sonra eski dinine geri dönmüştür.
Daha sonra, ne zaman ve ne suretle olduğu bilinmemekle birlikte hakan, âilesi ve idareci zümresi
Museviliği kabul etmişlerdir.
Araplara boyun eğmek istemeyen Türkistan halkları arasında Hristiyanlığın yayılması
konusunda sanırım en büyük faaliyet patrik Timothei (780-819) zamanında yapılmıştı. Onun
tarafından Hazar sahili civarına gönderilen misyoner Subhalyeşu, oradan Türkistan içlerine geçmiş
ve Çin’e kadar gitmiştir. Bilindiği gibi, Çin’de henüz 636 yılında A-lo-ben tarafından teşkil edilmiş
bir Nesturî topluluk vardı. Süryanilere inanılırsa, patrik Timothei’ye, Hristiyanlığa kazandırdığı Türk
hakanından ve diğer hükümdarlardan bir mektup almıştır. Isaak Sangari, Hazar Hakanı Bulan’a Karay
dinini kabul ettirmeğe muvaffak olmuştur.
Hakanını taklit eden bir kısım halk da bu dini kabul etmiştir. “Karay” adını alan bu Musevi
Türkler, Kırım’da yaşarken dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Bu arada Hazar Hakanı’nın
hizmetinde, tamamı Müslüman olan Harezm birlikleri yer almakta idi. 920’de, idâreleri altındaki İtil
Bulgarları’nın İslâmiyet’e girmeleri ile Hazar ülkesi daha çok Müslümanlaşmıştır. İslâmiyet’in İdil
Bulgarları arasında kabul görmesi, Harezmliler’le yapılan ticaretin başarılı olmasıyla yakından
ilgilidir. Hazarlar da diğer Türk boyları gibi savaşçı ve teşkilatçı idiler. Başta Bizanslılar olmak üzere,
Macarlar, Ruslar, İskandinavyalılar ve diğer Avrupa kavimleri, Hazarlar’dan ordu ve devlet
teşkilâtına dair çok şey öğrenmişlerdir. Bugünkü Ukrayna’nın başşehri Kiev’i Hazarlar kurmuştur.
Kafkasya’da yaşayan Karaçay Türkleri de Hazarlar’ın torunudur. Hazar Denizi’nin adı onlardan
kalmıştır.
Karai Türkleri, Hazarlar’ın, içinde Karai misyonerlerinin de bulunduğu Kıpçaklar arasında
erimeleri sonucu ortaya çıkan ve Karay Türkleri olarak da bildiğimiz gruplardır. Karai dinini
benimsemelerine rağmen Türk karakterini muhafaza etmişlerdir. Dilleri Kıpçak Türkçesi’dir.
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Hazar Hakanlığı iyice zayıfladığı bir sırada, Bizans ve Ruslar tarafından yıkılmıştır. Ülkenin
büyük bölümü, doğudan gelen Oğuz, Peçenek ve Kıpçak Türkleri’nin eline geçmiştir. Dağıldıktan
sonra, Hazarlar küçük bir devlet olarak 1016’ya kadar Kırım’da varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Kırım Türkleri’nin ataları bu Hazarlar’la, onlardan daha önce oraya gelmiş olan Bulgar Türkleri’dir.
Kırım Türkleri’ne “Tatar” denmesi ve Kazan Türkleri ile kardeş kabul edilmeleri bu Bulgar
müşterekliğindendir. Sonradan, Altın Ordu vasıtasıyla başka Türk boyları da Kırım’a
yerleştirilmişlerdir.

4.5.2.7. Peçenekler
Sekiz boy ve kırk obadan oluşan Peçenekler, On Oklar’ın Tu-lu boyuna mensûp idiler.
Peçenekler, Issık Göl ve Balkaş Gölü civarında Hazar Hakanlığı’na bağlı olarak yaşarlarken,
Karluklar tarafından yerlerinden çıkartılmış (766 yılı ve daha sonraları), sırasıyla Aral Gölü, Hazar
Denizi ve İdtl kıyılarında bulunmuşlar, sonra Tın kıyılarına, daha sonra da Prut’u aşarak Karpatlar’a
ulaşmışlardır. N. Khoniates’in “Historia” sında “Peçenek boylar birliği”nden bahsedilir: Bizans
İmparatoru Ioannes’in, Trakya’yı istila eden Peçenekler’e gönderdiği dil bilen elçiler vasıtasıyla her
biri kendi başkanlarına bağlı, çok sayıda boydan oluşan Peçeneklerden hiç değilse birkaçını kendi
tarafına çekmeye çalışmıştır. Aşağı Turla (Dinyester) ve Tuna boylarına gelerek Doğu ve Balkan
Slavları’nın sınır irtibatlarını kesmişlerdir. Slavlar’ın Karadeniz sahiline inme çabalarının önünde
âdeta set oluşturmuşlardır. Defalarca Tuna’yı aşıp, Bizans şehirlerini yağmalayarak, Marmara
kıyılarına kadar gelmişlerdir. Kaynaklarda “Peçenekler ilk defa olarak 915 de [915’te] Rus sahasına
girdiler”denilmektedir.
Peçenekler buraya, Bizans’ın, Bulgar Kralı Simeon (Symeon)’a karşı yardım talebi üzerine
gelmişlerdir. Rus yıllıklarında, aynı yıl, Bizans’ın Peçenekler’den yardım istemek için elçi
gönderdikleri, Peçenekler gelince de birlikte Bulgarlar’ın üzerine gittikleri, kendi aralarında kavga
ettiklerini görünce de topraklarına geri döndükleri kaydedilmiştir. “Yalnızca Peçenekler IX. Yüzyıl
sonu ile X. Yüzyıl başlarında şimdiki Güney Rusya bozkırlarına saf Türk unsurları getirmişlerdir”.
Bulgar Devleti’nin dağılmaya yüz tutması ile Tuna civarına ilerlemişlerdir. XI. yüzyılın ortalarına
kadar Ruslar’la mücadeleleri ve tazyik nedeniyle göç ederek Turla havalisine yayılmışlardır.
Peçenekler, daha sonra, ırkdaşları Kuman/Kıpçaklar’ın da yardımı ile Bizans tarafından dağıtılmış ve
zaman içerisinde erimişlerdir.

4.5.2.8. Kuman/Kıpçaklar
Türkler’in en doğuda, Mançurya’daki boyu olan Kuman/Kıpçaklar, Doğu Avrupa’da devlet
kuran bir diğer Türk boyudur. Batı Kök-Türk topluluklarındandırlar. Kuman/Kıpçaklar, Sibirya
ovasında yaşarken 1017’lerde Türkistan’a, 1030’larda Aral Gölü’nün kuzeyine, 1050’lerde de Yayık
ve İtil Irmaklarını aşarak Doğu Avrupa’ya gelmişler ve kendilerinden önce gelen dağınık Türk
boylarını da idâreleri altına alarak, Hazar’dan Balkanlar’a kadar uzanan bir devlet kurmuşlardır. Arap
kaynaklarında, Karadeniz’in kuzeyindeki geniş düzlüğe, “Deşt-i Kıpçak” yani “Kıpçak Bozkırı”
denmiştir. Kıpçaklar, başta Rus, Ukrayna, Bulgar, Macar, Romen milletleri olmak üzere, bütün
Avrupa’daki milletlerin üzerine kültürlerinin derin izlerini bırakmışlardır. Batılı kaynaklar,
Kıpçaklar’a Kuman demişlerdir. Bu nedenle Kuman/Kıpçak adları birlikte anılmıştır. X. yüzyılın
ortalarında İrtiş boylarında yaşayan bazı Kıpçak boyları, batıya doğru yer değiştirmişlerdir. Kurat, bu
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değişimin 916’da Çin’in kuzeyinde ortaya çıkan Kıtaylar’ın faaliyetleriyle ilişkilendirilebileceği
fikrindedir.
Kuman/Kıpçaklar diğer Türk boylarından daha kalabalık olmalarına rağmen kendilerini
koruyamamışlardır. Bunun iki sebebi vardır: Vaktinde Müslüman olamamaları ve halkın, itirazsız
kabul edeceği, Oğuz (Mete) Han’dan inme bir hanedanlarının bulunmayışıdır. 1223’de Doğu Avrupa
hâkimiyetini Altın Ordu’ya kaptıran Kıpçaklar, Çin, Hindistan, Türkistan, Orta Avrupa, Balkanlar,
Kafkasya, Anadolu, Mısır, Suriye gibi yerlere dağılmış, buralardaki devletlerin yönetiminde,
ordusunda, kültür yapısında önemli hizmetler görmüşlerdir. Bunların en mühimi de Mısır
Memlûkleri’dir. Bugün de Kıpçaklar’ın torunları Tataristan ve Başkurdistan’da yaşamaktadırlar.
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Uygulamalar
Göçebelik meselesini değerlendiriniz. Türk göçleri, tarihleri, yönleri ve sebepleri hakkında
bilgi vererek, tarihte kurulan Türk devletlerinden bahsediniz.
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Uygulama Soruları
1.
Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?
2.
M.Ö. yapılan Türk göçlerini anlatınız.
3.
Türkistan coğrafyasında kurulan Türk hakanlıkları hakkında bilgi veriniz.
4.
Karadenizin kuzeyinden Doğu Avrupa’ya kadar olan coğrafyada kurulan Türk
hakanlıkları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk göçleri ile ilgili bilgiler edindik. İlk bahiste göçebelik meselesi ve Türklerin
göçebe olamayacakları görüşünü kanıtlayacak ve destekleyecek konulara değindik. Bu bölümde
Türklerin her zaman durmadan göç eden bir millet olmadıklarını, göç bile etseler göç ettikleri yerlerin
belli iki veya üç yer olduğunu öğrendik. Bu nedenle Türklerin yaşam tarzları göçebelik olarak
nitelendirilmemelidir. Zira Türklerin hayatları iklim ve otlak özelliklerine göre yılın belli
dönemlerinde yaylak ve kışlakta geçmektedir. Bu nedenle burada bilmemiz gereken böyle bir hayat
yaşayan Türklerin her iki yerde de evi olması gerektiğidir. İşte bu da Türklerin hayat tarzının göçebe
olamayacaklarını gösteren bir durumdur. Çünkü Türklerin hem yaylakta hem de kışlakta evini
kurduğu yer belirlidir. Türklerin evinin toprağa temas ettiği yani evini kurduğu yer onun yurdudur.
Dolayısıyla Türk insanının yeri ve yurdu bellidir. Türkler yaylak ve kışlağa gittiklerinde evini rastgele
bir yere değil kendi yurtlarına kurarlar. Bu sebeple Türklerin hayat tarzı günümüzde konar-göçer
terimi ile ifade edilmektedir.
Türklerin tarihte gerçekleştirdikleri göçlerin sebeplerini bölümümüzün ikinci kısmında
değerlendirdik. Yaşanılan coğrafyanın şartlarına göre ve çevresel faktörlerin etkisiyle tarih boyunca
gerçekleşen göçler, toplum hayatını derinden etkileyen faktörlerdir. Türkler de tarih boyunca çeşitli
nedenlerden dolayı göç etmişler fakat anayurtlarından ve vatan telâkki ettikleri yerleri kutsal kabul
etmekten hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Türkleri göçe mecbur bırakan etkenleri
değerlendirdiğimiz bölümümüzde ilk olarak doğal afetlerden bahsettik. Türkistan’ın çevre ve iklim
şartları hayvancılığa olduğu kadar tarıma elverişli olmadığından, zaman zaman meydana gelen
kuraklık ve çekirge baskınları kıtlıklara yol açtığından ve soğuklar ve salgın hayvan hastalıkları bazen
kitleler halinde hayvan kayıplarına sebep olduğundan Türkler yurtlarından göç etmek zorunda
kalmışlardır. Göç sebeplerinin bir diğeri olan siyasî anlaşmazlıklar ise Türklerin başka bir devletin
idaresi altına girmektense göç etmeyi tercih etmelerinden kaynaklanmıştır. Ağır dış baskılar da zaman
zaman Türklerin göç etmelerine sebep olmuştur. Ayrıca bu bölümde Türk göçlerinin sebeplerinin en
mühimi olarak bahsettiğimiz cihan hâkimiyeti ülküsü, Türklerin at ve demir ile yeni yerler alarak,
Türk’ün adalet ve ahlâkını buralara götürmek arzusu olarak tanımlanmalıdır.
Bölümümüzün diğer bahsinde milattan önce ve milattan sonra gerçekleşen Türk göçleri
hakkında bilgiler verdik. Milattan önceki Türklerin göç ettikleri yerleri Çin, Hindistan, Orta Avrupa,
Balkanlar, İran, Mezopotamya ve Anadolu olarak belirttik. Bu göçler milattan sonraki Türk göçlerinin
karakterine, göç edilen yerlerdeki toplumlar ile benzeşen dil özellikleri sayesinde tespit edilmişlerdir.
Milattan sonraki Türk göçleri genellikle güneye ve batuya doğru olmak üzere iki istikamette
gerçekleşmiştir. Güneye doğru göç edenler Kuzey Çin’de, batıya doğru gidenler ise Orta Avrupa ve
Balkanlara inmişlerdir. Sasanilerin yıkılması ile açılan ve “Orta Yol” denen yeni bir yol Türkler için
en hayırlı yol olmuştur. Bu yoldan Anadolu’ya gelen Oğuzlar Türklüklerini de korumayı
başarmışlardır. Bu kısımda ayrıca Türklerin millî varlıklarını korumalarının sebeplerini de İslâm dini
ile eski Türk inanç geleneklerinin birbirine pek yakın olması, anavatan Türkistan’dan binlerce
kilometre uzaklarda, Azerbaycan, Yukarı Mezopotamya, Anadolu ve Rumeli gibi topraklarda yeni
birer vatan kurmaları, yeni vatanın, Türkistan’dan sürekli gelen Türk göçleriyle beslenmesi ve takviye
edilmesi, Müslüman olan Türklerin güçlü Fars ve Arap kültürleri karşısında kendi kültürlerini
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titizlikle korumaları ve devam ettirmeleri, millî ve manevi değerleri yaşatacak ve geliştirecek milli
bir edebiyat yaratmış olmaları şeklinde sıraladık.
Bölümüzün son bahsinde Türkistan sahasında, Doğu Avrupa ve Karadenizin kuzeyinde
kurulan Türk devletleri hakkında kısaca bilgiler verdik.
Asya Hunları ile ilgili malûmat verdiğimiz bölümde Çin kaynaklarında, Hiungnu adıyla
zikredilen ve Çin’in kuzeybatısında yaşayan Hunlar’ın ataları kabul edilen toplulukların, asırlardır
bazen toplanıp büyüyerek bazen parçalanıp dağılarak Ötüken’ de yaşamakta iken, Mete önderliğinde
M.Ö. 209 yılında bir bayrak altında toplandıklarını; böylece, ileride Kore’den Aral Gölü’ne, daha
sonra Kırım’a kadar uzanacak olan bir devletin temelini attıklarını öğrendik. Kırgızların da
Türkistan’ın en eski halklarından biri olduklarını ve M.Ö. 201’de Hunlar tarafından hâkimiyet altına
alındıklarını gördük. Tabgaçlar bahsimizde Çin’in kuzey ve batı kesiminde hükümranlık
sürdüklerinden, Hunlar’a bağlı bir boy olarak yaşıyorlarken, Çinliler ile yapılan mücadelelerde ve iç
karışıklıklarda adlarını duyurarak kendi hâkimiyetlerini kurduklarını ve daha sonra tamamen
Çinlileşerek, Çin’deki Wei sülalesinin oluşumuna katkıda bulunduklarını aktardık. Ak-Hunların ise
V.-VI. yüzyıllar arasında Aşağı Türkistan ve Doğu Türkistan’a hâkim olduklarını ancak Anûşirvan
ile İstemi Kağan’ın ortaklaşa hareketleri neticesinde, 557 yılında Kök-Türkler’le İranlılar arasında
paylaşıldıklarına değindik. Kök-Türkler bahsinde ise 552 yılında ilk olarak kaynaklarda geçtiklerini,
sınırlarının batıda Aral’ı aşarak, Hazar’a, Kafkasya’ya ve Kırım’a kadar genişlediğini öğrendik.
Uygur Hakanlığı ile ilgili olarak Beşbalık, Karaşar, Kuça civarına yerleştikleri ve Doğu Türkistan
arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunan Kan-chou (Kansu) şehrinde ikamet ettikleri bilgilerini
verdik. Şato Türklerinin ise Kök-Türkler ve Uygurlar zamanında da tarih sahnesinde yer aldıklarını
söyledik. Türgişlerin de Kök-Türkler’in batısında, Çu ve İli nehirleri kenarında yaşadıklarını
öğrendik. Karluklar için de Kök-Türkler’in bir boyu olduklarını söyledik. Oğuzların da Ötüken’in
doğusunda, Baykal Gölü’nün güneyinde, Tuğla Irmağı kıyılarında dokuz boy halinde yaşadıklarını
öğrendik. Sonrasında Karadenizin Kuzeyinden Doğu Avrupa’ya kadar olan coğrafyada kurulan Türk
devletlerini anlattık. İskitlerin M.Ö.713 yılında, Hazar Denizi’nin doğusundaki yurtlarından çıkarak
Azak Denizi çevresindeki Kimmerler’i önce Kafkaslar’ın güneyine sürdüklerini, daha sonra da
bunların bakiyelerini kovalayarak Kafkaslar’daki geçitleri aştıklarını; M.Ö. 680’de de Urmiye Gölü
civarında meskûn olan Asurlular’ı tehdit eder konuma geldiklerini ve İskitlerin tarihî rollerini anlattık.
Avrupa Hunları bahsinde Doğu ve Orta Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olduklarından bahsettik.
Ayrıca 433’de devletin başına geçen Attila’nın, Avrupa Hun Devleti’ni, Türk, Germen, Frank, Slav,
Pers, Fin olmak üzere çeşitli kavimlerin yer aldığı ve Yayık Dağları, Hazar Denizi, Kafkasya, Kara
Deniz, Balkan Dağları, Alpler, Ren Nehri, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi ile çevrili, büyük bir devlet
haline getirdiğini öğrendik. Avarlar bahsinde Doğu Avrupa’da 505 yılından 791 yılına kadar
hâkimiyet kurduklarını, çöküşlerinin 791 yılında Alman asıllı Frank Kralı Şarlman’a yenilmeleri ile
Hristiyanlığı kabullenmek zorunda kalmaları sebebiyle olduğunu söyledik. Hazarları anlattığımız
bölümde 630 yılında kurulduklarından, diğer milletlerle girdikleri sıkı münâsebetlerin bir sonucu
olarak Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilikle de tanıştıklarından ve Bizans ile Ruslar tarafından
yıkıldıklarından bahsettik. Bulgarlar konusunda ise Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olarak ikiye
ayrıldıklarına ve İdil Bulgarlarının ilk Müslüman Türk devletini kurduklarına değindik. Peçenekleri
anlattığımız bölümde Sekiz boy ve kırk obadan oluştuklarını, Hazar Hakanlığı’na bağlı olarak
yaşarlarken, Karluklar tarafından yerlerinden çıkartıldıklarını ve Prut’u aşarak Karpatlar’a
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ulaştıklarını öğrendik. Bölümümüzün son bahsini Kuman/Kıpçaklara ayırdık ve onların Türkler’in en
doğuda yani Mançurya’daki boyu olduklarından, 1050’lerde de Yayık ve İtil ırmaklarını aşarak Doğu
Avrupa’ya geldiklerinden, kendilerinden önce gelen dağınık Türk boylarını da idâreleri altına alarak
Hazar’dan Balkanlar’a kadar uzanan bir devlet kurduklarından, yaşadıkları bölgeye Deşt-i Kıpçak
dendiğinden ve başta Rus, Ukrayna, Bulgar, Macar, Romen milletleri olmak üzere, bütün
Avrupa’daki milletlerin üzerine kültürlerinin derin izler bıraktıklarından bahsettik.
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Bölüm Soruları
a)
b)
c)
d)
e)

1) Hangisi milattan sonraki Türk göçlerinin yönleridir?
Kuzey ve doğu
Doğu ve batı
Batı ve güney
Güney ve doğu
Kuzey ve güney

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

Salgın hastalıklar ve çekirge baskınları Türk göçlerinin hangi sebebi ile ilgilidir?
Ağır dış baskılar
Doğal afetler
Cihan hakimyeti ülküsü
Siyasi anlaşmazlıkları
Nüfus artışı ve otlak yetersizliği

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi göçebe hayatın tanımıdır?
Yaylak ve kışlakta geçirilen hayat
Yaylak, kışlak, güzlek ve yazlakta geçirilen hayat
Senenin her zamanı farklı yere geçirilen hayat
Senenin her zamanı aynı yerde geçirilen hayat
Mevsimlere göre farklı yerlerde geçirilen hayat

5)
Hangisi Türklerin millî varlıklarını korumalarını sağlayan sebeplerden
değildir?
a)
İslâm dini ile eski Türk inanç ve geleneklerinin birbirine çok yakın olması.
b)
Orta Doğu’ya hâkim olup, İslâm memleketlerinin ortasında arka arkaya bir düzine
devlet kuran Türklerin, anavatan Türkistan’dan binlerce kilometre uzaklarda, Azerbaycan, Yukarı
Mezopotamya, Anadolu ve Rumeli gibi topraklarda yeni birer vatan kurmamaları.
c)
Yeni vatanın, Türkistan’dan sürekli gelen Türk göçleriyle beslenmesi ve takviye
edilmesi
d)
Müslüman olan Türklerin güçlü Fars ve Arap kültürleri karşısında kendi kültürlerini
titizlikle korumaları ve devam ettirmeleri.
e)
olmaları.
6)
a)
b)
c)
d)

Milli ve manevi değerleri yaşatacak ve geliştirecek milli bir edebiyat yaratmış
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletidir?
Tuna Bulgarları
İtil Bulgarları
Hazarlar
Peçenekler
112

e)

Avrupa Hunları

7)
Diğer milletlerle girdikleri sıkı münâsebetler sonucunda Müslümanlık,
Hristiyanlık ve Musevilikle tanışan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Türgişler
b)
Karluklar
c)
Avrupa Hunları
d)
Hazarlar
e)
Şato Türkleri
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Doğu ve Orta Avrupa’da kurulan ilk Türk hakanlığı hangisidir?
Hazarlar
Peçenekler
Asya Hunları
Avrupa Hunları
Karluklar

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

Türkistan sahası içinde hangi bölge yer almaz?
Sibirya
Kingan Dağları
Hazar denizi
Avrupa
Hindikuş Sıradağları

10)
Doğu Avrupa’nın en güçlü boylar birliğini oluşturan ve N. Khoniates’in
“Historia” sında boylar birliğinden bahsedilen Türk devleti hangisidir?
a)
Peçenekler
b)
Kuman-Kıpçaklar
c)
İskitler
d)
Karluklar
e)
Oğuzlar

Cevaplar: 1)c 3)b 4)c 5)b 6)b 7)d 8)d 9)d 10)a
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5. KÜLTÜR- MEDENİYET ve TÜRK BOZKIR KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. Medeniyetlerin Menşei Meselesi
5.2. Medeniyetlerin Doğuş Sebepleri
5.3. Anayurtta Kurulan Medeniyetler
5.4. Bozkır Kültürünün Menşei
5.5. Bozkır Kültürünün Teşekkülü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Medeniyetlerin menşei hakkındaki görüşler hakkında bilgi veriniz.
Medeniyetlerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
Anayurttan kurulan medeniyetler hangileridir?
Bozkır kültürünün menşei nedir? Bu konuda hangi görüşler ileri sürülmüştür?
Bozkır kültürünün teşekkül çağı ne şekilde olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür ve Medeniyet

Kültür ve medeniyetlerin Kültür
ve
medeniyet
menşei ve onları oluşturan hakkında eserler okuyarak
şartlar
hakkında
bilgi
edinmek

Kültür ve Medeniyet

Anayurtta
kurulan Kültür
ve
medeniyet
medeniyetler hakkında bilgi hakkında eserler okuyarak
vermek

Bozkır Kültürü

Türk
bozkır
Bozkır
Kültürü
kültürünün menşeini ve bu hakkında eserler okuyarak
konu hakkında öne sürülen
görüşleri anlamak

Bozkır Kültürü

Bozkır kültürünün
Bozkır
Kültürü
teşekkül çağı ve özelliklerini hakkında eserler okuyarak
incelemek
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Anahtar Kavramlar




Kültür
Medeniyet
Türk bozkır kültürü
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Giriş
Beşinci haftamızda kültür ve medeniyetin doğuş sebepleri üzerinde durularak, bu konuda
görüş bildiren ilim adamları ile ekollerin fikirlerine yer verilecektir. Ayrıca anayurtta kurulan
medeniyetler hakkında da bilgiler verilecektir. Daha sonra Türklerin tarih içerisinde var olmaya
başladıkları andan itibaren yaşadıkları hayat tarzı icabı meydana getirdikleri Bozkır kültürü ve
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, bu tabirin İ.Kafesoğlu’na ait olduğuna ve böyle bir
terminolojinin oluşturulmasında konar-göçer atlı kültürünün etkili olduğuna değinilecektir.
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5.1. Kültür ve Medeniyet
Anayurtta kurulan medeniyetlere geçmeden önce kültür ve medeniyetin ne olduğunu
açıklayarak, ikisi arasındaki farkı belirtmeye çalışalım: Kültür kısa tarifi ile belirli bir topluluğa ait
sosyal davranış ve kuruluşlardır. Yine kültür, insanın yaptığı, oluşturduğu, ortaya koyduğu her şeydir.
Kültürü maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Maddi kültür bir toplumun kullandığı kapkacak, giyim eşyaları yani ürettikleridir. Manevi kültür ise, bir toplumun en başta dili, edebiyatı,
sanatı, bilimi, felsefesi, örf ve adetleri, ahlak kuralları vb. özellikleridir.
Medeniyet ise kültürü de kapsayarak milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış,
davranış ve yaşayış araçlarının tümüdür. Her topluluğun bir kültürü vardır. Her kültür bir topluluğu
temsil eder. Türk milleti de din anlayışı, töresi, dili, hukuku ve düşünce yapısı ile bir Türk Kültürü
meydana getirmiştir. Medeniyet ise ortak değerlere sahip kültürlerin birleşmesinden oluşan bir
yapıdır ki bu yüzden tarihte bir Türk-İslam Medeniyeti ortaya çıkmıştır.
Kültür ile medeniyet arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz:
Kültür karakter bakımından özel, medeniyet ise geneldir.
1)
Medeniyet kültürden doğar
2)
3)
Bir kültürün varlığı bir medeniyetin varlığını veya bir topluluğun varlığı bir kültürün
varlığını göstermez.

5.1.1. Medeniyetlerin Menşei Hakkında Bazı Görüşler
5.1.1.1. Evolution (Gelişme) Nazariyesi
Bu görüşe göre medeniyet ilk zamanlardan beri sürekli ilerleme gösteren insan ile var olan bir
yapıdır. Basitten karmaşığa doğru bir ilerleme kaydetmiştir. İnsanlar aynı ruhtan olduklarına göre
meydana getirdikleri de buna paralel olarak eşit şeyler olacaktır görüşüne dayanmaktadır. Ancak pek
çok eleştiri alan bu görüşün en zayıf tarafı insanlık tarihinde bir tek kültür türünün var olduğunu kabul
etmesidir. Ayrıca medeniyet bu görüşte olduğu gibi çizgisel bir gelişim sergilememiştir. Arada
duraklamaların da olduğu apaçık ortadadır. Ancak bu teorinin insanlar arasındaki sosyal ilişkilere
dayanması son derece mantıklıdır. Çünkü her topluluğun çeşitli sebeplerle birbirleri ile ilişki içinde
olduklarına şüphe yoktur. Zaten medeniyette bu şekilde kendine bir yayılma alanı bulmuştur. Bu
görüşün diğer bir ismi de topluluklar arasındaki iletişimi araştırırken tarihe başvurduğu için “tarihçi
ekol” dür.

5.1.1.2. Diffusion (Yayılma) Nazariyesi
5.1.1.2.1. İngiliz Diffusioncuları
Bu grubun başında yer alan G. Elliot Smith’e göre dünyada oluşmuş medeniyetlerin kaynağı
Mısır kıtasıdır. Bir medeniyetin ortaya çıkabilmesi için uygun çevreye ihtiyaç vardır. Mısır’ın
bulunduğu çevre de medeniyet oluşmasına çok elverişlidir. Etrafında pek çok paralel medeniyet
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meydana getirmiştir. Coğrafi bakımdan uzağa gidildikçe paralel medeniyet oluşma olasılığı
azalmaktadır.
İlk devirlerde insanların kültür adına her şeyden mahrum bir halde yaşadıklarını kaydeden bu
görüşe göre; medeniyetin ilk ışığı Nil Nehri’nden olmuştur. Çünkü Nil Nehri’nin yılın belirli
dönemlerinde taşması ve geçtiği yerlerde verimli bir kil tabakası bırakması o yerlerde yabani arpa
bitkisinin kendiliğinden yetişmesini sağlamıştır. Ayrıca taşan nehrin kurak günlere hazırlık olsun diye
saklanması bina ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle ilk defa sabit yerlerde oturan ve çiftçilik
yapan bir topluluk Mısır’da ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu nehrin hep aynı mevsimde taşması da Mısır’da
takvim anlayışını geliştirmiştir. Ancak bu görüşün de eksik olan tarafı tüm bunların Mısır’da ne
zaman ortaya çıktığının ve hangi bölgelere yayıldıklarının tam olarak tespit edememiş olmasıdır.

5.1.1.2.2. Viyana Diffusioncuları
Viyana Diffusioncuları tarafından ileri sürülen bu teorinin en dikkat çeken özelliği, kültürün maddî
ürünleri olan etnoğrafik malzemelere dayandırmasıdır. Teorinin 1855’lerde temelini atan Franz
Ratzel’dir. Bu teori savunucularına göre her “kültür çevresi”nin bir merkezden etrafa yayılan bir kültür
bütünü vardır. Ancak daha sonraki araştırmalarda, her kültürün bir bütün olduğunu, bu sebeple belirli
bir kültür çevresi meydana getiren kültür unsurlarının arasında mantıkî veya teknik ilişkiler, bağlantılar
kurulması gerektiği belirtilerek, Viyana ekolünden biraz farklı bir düşünce meydana getirilmiştir.
Bu teorinin en dikkat çekici tarafı, Türkler’in anayurdu olarak belirtilen “bozkırlar sahası”nın da
bir kültür çevresi olarak tespit edilmiş olmasıdır. Taş devrinden itibaren insanlığın tarihi üzerinde yaptığı
çalışmalarda Oswald Menghin’in ortaya koyduğu “12 çevre”den biri çobanlıktır ki, bunun ikinci
safhasında “at besleme” kendini göstermiş, nihayet bozkırlarda “savaşçı-çoban kültür çevresi” şeklinde
gerçek karakterini bulmuştur. Teoriye göre bu “çevre”nin merkezi “Avrasya bozkırları” olmakla birlikte,
Menghin, hareket noktasının Asya’da Yayık-Altay dağları arasında bulunduğu, dolayısıyla çevreye has
kültür unsurlarının oradan dünyaya yayıldığı, buna göre de “savaşçı-çoban” kültürün esas sahiplerinin
Yayık-Altay kavimleri olabileceği sonucuna varmıştır.

5.1.2. Yüksek Kültür Nazariyesi
Bu görüş, toplulukların kültür ve tarih ortaklığını esas almakta ve aralarında siyasi ve dil
birliği bulunan toplumların kültür ile birlikte aynı zamanda “yüksek kültürler” ortaya koyduklarını
belirtmektedir. Mısırlılar ve Çinlileri de buna örnek olarak gösterilmektedir. Sosyal yapı ile
medeniyeti iç içe koymakta, onları birbirlerinden ayrı düşünememektedir. O nedenle sosyal yapının
sonu o medeniyetin de sonu gibi düşünülmektedir. Bu yüzden bu nazariyeye “kapalı medeniyet”
teorisi de denmektedir.

5.1.3. Ana Kültür Kalıbı Nazariyesi
Bu görüşe göre de her topluluk belirli bir kültür proto tipinin ya da ana kültür kalıbının
taşıyıcısı olabilir. Ancak burada bulunan medeniyetler yüksek kültür nazariyesinde olduğu gibi sosyal
yapı ile sona ermez, sosyal yapı sona erse de medeniyet bir şekilde devamını getirir. Mesela Yunan
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ve Roma devletleri yıkılmış olsa da onların kültür sistemleri başka yerlerde hâlâ yaşamaktadır.
Savunduğu bu düşünceden dolayı bu görüşe “açık medeniyet teorisi” de denmektedir.

5.2. Medeniyetin Doğuş Sebepleri
Bir medeniyetin doğması için hangi şartlara ihtiyaç vardır? Bu konuda Sorokin, Toynbee,
Spengler gibi pek çok bilim adamı araştırmalar yapmıştır. Tüm görüşlerden çıkan sonuç; bir
medeniyetin ortaya çıkabilmesi için üç unsurun var olması gerektiğidir. Bu unsurlar şu şekildedir:

5.2.1. Coğrafi Çevre
Coğrafi çevrenin medeniyetin ortaya çıkmasına ve bilhassa yayılmasına çok büyük etkisi
olduğu aşikârdır. Bölgenin iklimi, denizler, akarsular, bitki örtüsü, çiftçilikle uğraşan nüfus, yerleşim
biçimi gibi faktörlerin o yerin sosyal ve iktisadi hayatına oldukça fazla bir etkisi vardır. Ancak bu
durum insan unsurunu ortaya çıkarmakta ve medeniyetin oluşmasında insan unsurunun etkisini
araştırmaya yöneltmektedir.

5.2.2. İnsan Unsuru
İnsanın sahip olduğu iki varoluş biçimi vardır. Bunlardan biri ruhsal diğeri de fiziki varoluş
biçimidir. Bu iki unsur üzerinde ayrı ayrı durularak ırkçılık konusu işlenmiştir. Çünkü bir medeniyetin
devamı için nesilden nesile aktarılması şartı vardır ve bunun için de insan unsuru son derece
önemlidir. Motivasyon yani iticilik adı altında ortaya konan bir teoriye göre insan ihtiyaçları
doğrultusunda bir şeyler ortaya koymuştur. Bu ortaya koydukları kültürü dolayısıyla da medeniyeti
meydana getirmiştir. Bu ihtiyaçlar sırası ile fizyolojik (yeme, içme), emniyet (barınma), sevgi ihtiyacı
(arkadaş, dost edinme), itibar (takdir edilme) ve kendini gerçekleştirmedir. Eğer birey bu ihtiyaçlarını
karşılatabilmişse artık o birey bir kültürel unsur ortaya koyma eğilimindedir demektir. Eğer birey bu
ihtiyaçların bir tanesinden bile uzak kalırsa medeniyetin oluşması için gerekli olan başlıca gereği yani
düşünmeyi yerine getiremez. Bireyin ortaya koyduğu kültür unsurları kendi toplumu çerçevesinde
yani milli olacağı için burada medeniyetin ortaya çıkması için üçüncü şart olan cemiyetin önemi
ortaya çıkar.

5.2.3. Cemiyet (Toplum)
Kültürden kasıt bir toplumda ortak olan değerler ve edinimler olduğuna göre bireylerin ortaya
koydukları kültür unsurlarının cemiyet tarafından kabul edilmesi gereklidir. Burada en önemli rolü
toplumdaki sosyal ilişkiler oynar ve cemiyetin kabul ettiği bir kültür değeri gelecek nesillere
aktarılabilir. Bu da kültürün dolayısıyla da medeniyetin devamını sağlayacaktır. Çünkü cemiyet
kendisine uygun olan kültür değerlerini alacak uygun olmayanları ise almayacaktır. Bu nedenle
ahenkli bir bütünün oluşması ve geleceğe sistemli bir kültür yapısı bırakılabilmesi için cemiyet
olmazsa olmaz bir unsurdur.

5.2.4. Motivasyon
A.H. Maslow’a göre, insanın “ihtiyaçları” önem sırasına göre şunlardır:
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1)
Fizyolojik: Hayatını idame ettirmek için gerekli maddelerden birinin eksikliğini hisseden
insan, hemen o ihtiyacını karşılamak için harekete geçer. Açlık bu ihtiyacın en önemlisidir ancak bu
ihtiyacını karşıladığında da başka bir “ihtiyaç” duymaya başlar.
2)
Emniyet: İnsan kendini güvende hissetmek ve koruyucu bir zırha sahip olmak ister. Bu
yüzden de toplum hayatında meydana gelen birliktelikler, nüfuzlu kimselerin himâyesine girme, huzur
sağlamaya yönelik fikrî, felsefî akımlar hep bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmaktadır.
3)
Sevgi ihtiyacı: İlk iki ihtiyacını gideren insan, dost, arkadaş, sevgili edinerek, duygularını
paylaşmak ister.
4)
İtibar, Saygı: Bu ihtiyaç insanı cemiyette ehliyet sahibi olma, güç kazanma, kendini
çevresine kabul ettirme faaliyetine sevk eder.
5)
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: İnsan, yukarıda verdiğimiz bu dört aşamadan sonra
eğer psikolojik arzularını yerine getiremiyor, ferdî yeteneklerinin gereklerini ortaya koyamıyorsa mutlu
olamaz ve bunu sağlamak için arayışlar içerisinde girer ve bu da yüksek kültüre yöneliş ve ilerleyişi
ortaya çıkarır.

5.3. Anayurtta Kurulan Medeniyetler
Yapılan kazılar sonucunda Tükistan’da Yontma Taş Devri’ne kadar uzanan oldukça gelişmiş
kültürler meydana çıkarılmıştır. Bu kültürlerin merkezleri en eski Türk yurdu ile Türkler’in
yayıldıkları sahalarda bulunmaktadır. Bu yerlerdeki mezar odalarında ele geçen arkeolojik buluntular
ile M.Ö. 4 bin yıllarından itibaren Tükistan’da meydana getirilen kültürlerin özelliklerini görmek
mümkün olmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan “atlı-konar-göçer Türk medeniyeti”nin temelini
oluşturan bu kültürler şu adlar altında anılmışlardır:

5.3.1. Anav Kültürü
Tükistan’daki en eski yerleşim yeri M.Ö. 4000-1000 (bazı kaynaklarda MÖ. 5000-3000)
yıllarını kapsayan Aşkabad yakınlarındaki Anav Bölgesi’dir. Burada yapılan kazılarda son derece
gelişmiş durumda bir yerleşik kültür bulunmuştur. Bu kültürde insanlar güneşte kurutulmuş
tuğlalardan yapılmış evlerde oturuyorlar, koyun, sığır gibi hayvanları besleyerek tarımla uğraşıp
çiftçilik yapıyorlardı. Ayrıca kumaş dokumayı, topraktan ve bakırdan eşyalar yapmayı da biliyorlardı.
Bu kültürün çok benzer bir hali de Namazgâhtepe’de ortaya çıkarılmıştır. M.Ö. 2500 yıllarına
kadar uzanan bu kültürde arpa, buğday öğütülüyor, bakırdan süs eşyaları yapılıyordu. Ayrıca bu
kültürün insanları maden işlemeyi de bilmekte idiler.
Araştırmacıların tahminlerine göre de Anav kültürünün insanı Hindistan ve Mezopotamya
istikametinde yayılarak Sümer ve Mohenjo-daro kültürlerini oluşturmuşlardır.
Anav kültürünü ortaya çıkaran topluluğun milliyeti, kesin olarak tespit edilememiş olmakla
beraber bazı Batılı araştırıcılar, bu kültürü, ciddî bir delile dayandırmadan Arî topluluklarına mâl
etmeye çalışmışlardır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Arî toplulukları üzerinde yapılan yeni
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araştırmalara göre, bu toplulukların Hazar denizinin kuzeyinden Türkistan’a yayılışları ve
Hindistan’a inişleri, M.Ö. 1500 yıllarından sonra meydana gelmiştir. Halbu ki, Anav kültürünün
ortaya çıkışı, M.Ö. 4000 yıllarına dayandırılmaktadır. Bu duruma göre, Anav kültürü, Türklerin
atalarına veya onlarla akraba olan bir kavme mâl edilebilir. Zira Türk kültürünün temel unsuru olan
atın evcilleştirilmesi hususu da ilk defa Anav kültüründe görülmüştür.

5.3.2. Kelteminar Kültürü
Türkistan’da Türkmenistan ile Kazakistan bozkırlarında MÖ.5000 -3000 yılları arasında
görülen bu kültür Derya ırmağı boyunca Akça; Zerefşan ırmağı boyunca Tuzkan ve Karakurum
Çölündeki eski nehir yatakları boyunca Uzboyan grubu olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu kültüre ait
ilk merkez 1939 yılında Harezm civarında tespit edilmiştir.
Bu kültürde yuvarlak ve yarı küresel dipli çömlekler ve bunların üzerlerinde sarı aşı boyası
ile yapılmış motifler dikkat çekmektedir Ayrıca yuvarlak ahşap çatılı ve içerisinde ocak bulunan ev
ile köşeli, dikdörtgen ve içerisinde değilde bahçesinde ocak bulunan evler bu kültürün en belirgin
özelliğini taşımaktadır. Yine balık ağı ağırlıkları, oltalar ve zıpkınlar bulunmuştur. Bu kültürün
ürettiği en önemli ürünlerin başında ise yüksek kalitede çakmak taşından tek kanatlı şekilde yapılan
ok uçlarıgelmektedir ki bunlar uzun saplara sahiplerdir.
Yine bu kültürde alageyik, karaca, at ve domuz gibi hayvanlar yetiştirilirken koyun ve sığır
beslenmemiştir.

Kelteminar Kültürüne Ait Ok Uçları

5.3.3. Afanasyevo Kültürü
M.Ö. 3000-1700 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ortaya çıktığı saha, Türklerin
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anayurdu içinde yer alan Abakan bölgesidir. Bu bölge batıda İtil Nehri’ne güneyde Altay Dağlarına
kadar uzanmaktadır. Bu nedenle Abakan adıyla da anılmaktadır. Ayrıca Abakan bölgesinde yer alan
Minusinsk’teki Bateney bölgesinde bulunan 80 mezardan oluşan buluntular ile dört litrelik toprak
kaplar bu kültürün başlıca keramik eserleri olarak kabul edilmektedirler. Bunların yanısıra çakmak
taşından ok uçları, bakır bizler, kemik iğneler, bıçaklar, bakır tellerden yapılan küpeler, çeşitli türlerde
maden işleme aletleri ile çeşitli şekillerdeki süs eşyaları vardır. Mezarlarda yemek kalıntılarına da
rastlanılmıştır. Diğer bir özelliği ise avcılık yapmanın yanında insanların at ve koyun da
beslemeleridir.

5.3.4. Andronovo Kültürü
M.Ö. 1700-1200 yıllarında ortaya çıkmış bir medeniyettir. Afanasyevo Kültürü Minusinsk
bölgesinde ortaya çıkmıştır. Burası Türklerin yaşadığı bölgelerden biri olduğu için bu bölgelerdeki
Andronovo kültürü özelliklerine bakarak eski Türklerin yayılmalarının yönünü ve zamanını takip
edebiliyoruz. Bu saha aynı zamanda Türk Bozkır kültürünün de gelişme sahasıdır.
Kazılarda rastlanan at kalıntılarından Andronovo kültürünün Afanasyevo kültürünün bir
devamı olduğu fikri ortaya atılmış ve bu da ilim dünyasınca kabul görmüştür. Ayrıca bu kültürün
ortaya çıkmasını sağlayanın beyaz brakisefal, atlı-savaşçı milletinde Türklerin ataları olduğu ileri
sürülmüştür.
Bu kültürün en önemli buluntuları ise geniş ağızlı, düztabanlı, süslü kulpsuz kaplar, ok uçları,
taş akşıklar, kemik iğneler, kabzalı hançerler, saplı baltalar ve inci küpe gibi süs eşyalarıdır.
Buluntulara bakacak olursak bu eşyalar Afanasyevo kültürünün devamı olduğu görüşünü
güçlendirmektedir. Aynı zamanda tunç (bronz) ve altından yapılmış eşyalar da ilk defa bu kültürde
görülmüşlerdir. Hatta tuncu işlemeyi Çin’e Andronovo insanı yani Türklerin ataları öğretmişlerdir.
Afanasyevo kültüründen ayrılan bir özelliği de gelişmesinin bir göstergesi olan at ve koyunun yanında
deve ve sığır da beslemeye başlamalarıdır.
Andronovo kültüründe en önemli gelişme, metal işleme konusunda gerçekleştirilmiştir. En
çok kullanılan maden, toprağın üzerinde birikmiş olan metal oksit cevheridir. Metal cevheri,
genellikle Altay ve Kuzey Kazakistan’daki Kalbin sıradağlarında bulunan sığ ve açık maden
ocaklarından sağlanmıştır. Andronovo insanı, madenî silâhlarının dökümünde hem balçıktan hem de
taştan kalıplar kullanmıştır.
Fransız yazar R. Grousset, Türkistan’ın en önemli sanat üslubu olan Hayvan Üslubu’nun
Minusinsk’te Tunç çağında ortaya çıktığını ve bu sanatın Hun Türkleri’nce geliştirilmiş olabileceğini
söylemektedir.

5.3.5. Karasuk Kültürü
M.Ö. 1200-700 yıllarında teşekkül etmiştir. M.Ö. 1200 yıllarında Karasuk kültürünün ortaya
çıkışında, doğudan gelen bazı Mongoloid boyların etkili olduğu kültür kalıntılarından bilinmektedir.
Doğudan gelip Karasuk kültürüne yol açmış olan boylar arkeolog Kiselev’e göre Kagnılı ‘Ting-ling’
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boyları idi. Kagnılı boylar, bugünkü Çin’in kuzey bölgelerinde yaşamakta olan, bazı araştırıcılara
nazaran kısmen Europeoid olmakla birlikte Mongoloidler ile gittikçe karışan boylardı. Ancak
Mongoloidlerin daha M.Ö.’ki bin yılda, batıya doğru ilerlerdikleri bilnmektedir. Kuzey bölgelerde,
bugünkü Eskimolara benzeyen, Mongoloid vechede, fakat Mongoloidlerden daha uzun başlı bir ırkın
yaşadığı ve tip itibarı ile bugünkü Avrupalılara benzedikleri için Europeoid diyebileceğimiz ancak
daha geniş yüzlü, fakat onlar gibi uzun başlı, uzun boylu, sarışın oldukları tespit edilmiştir.
Afanasyevo ve Andronovo kültürlerini de meydana getiren bu ırka mensup boylardır. Bunların daha
Mongoloid doğulu ırklarla karışmasından meydana gelen Karasuk kültürüne (M.Ö. 1200-700)
mensup boyların, Kırgız ve Kök-Türklerin ataları arasında olduğu da günümüzde en çok kabul edilen
görüştür.

Karasuk Kültürüne ait bir kap
Başta Karasuk ırmağı çevresi olmak üzere Kögmen Dağları, Uluğ Kem, Kemçik, Abakan,
İrtiş, Kem/Yenisey nehirleri bölgesinde ortaya çıkan Karasuk kültüründe Andronovo geleneği devam
ettirilmekle beraber, yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır. Hatta bu
kültürde, bakıra arsenik ve kalay karıştırmak suretiyle metalin kalitesi ve değeri son derece
yükseltilmiştir. Eski Türk hayatının en önemli unsurlarından olan dört tekerlekli arabalar ve keçeden
derme çadırlar ile mezara yiyecek, içecek koyma gibi dinî âdetler, ilk defa bu kültürde görülmüştür.
Daha önemlisi, Karasuk kültürünün insanı, koyun yapağısı dokuyarak, elbise yapmaya başlamıştır.
Bu da kagnılı boyardan oluştuğunun bir göstergesidir.
Bu kültürü ortaya koyan boylar aynı zamanda Çin ile Avrasya arasındaki teması sağlamaları
bakımından da önemli olmuşlardır.
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5.3.6. Tagar ve Taştık Kültürü
M.Ö. 700-100 yılları arasını kapsamaktadır. Yine Minusinsk bölgesinde Karasuk kültürü, bazı
Europeoid göçlerin etkisi ile Tagar kültürüne dönüşmüştür. Daha sonra yeni Mongoloid göçler
sonucunda Tagar kültürü, Taştık kültürü olarak gelişmiş ve Altay Dağlarına uzanmıştır. Bu da bize
Kagnılı, Kırgız ve Kök-Türk kültürlerinin aynı kültürden geldiklerini göstermektedir.
Tagar kurganlarında tunçtan yapılmış iki yanı keskin bıçaklar, hançerler, çok sayıda ok uçları,
saplı aynalar, süslü altın ve tunçtan tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, taraklar ve üçayaklı
süslü tunç kazanlar bulunmuştur. Bu eşyalardan bazılarının üzerine işlenmiş olan hayvan tasvirleri,
eski Türk sanatının özünü oluşturan hayvan üslubunu tüm özellikleri ile gözler önüne sermektedir.

Tagar Kültürüne ait kap-kacaklar
Tagar kültürü, M.Ö. 300 yıllarından sonra Taştık bölgesinde yeni bir gelişme göstermiştir.
Hem Tagar hem Taştık insanı, otağ şeklinde ağaçtan sabit konutlar yapmıştır. Bu evler, ağaç
kütüklerini silindirik veya dört köşe olacak şekilde üst üste yığmak suretiyle yapılmış ve tavanı da
eğilmiş ağaç dallarıyla tıpkı kubbe (eğme, eğin) gibi kapatılmıştır. Çadırlarda olduğu gibi bu evlerin
de orta yerlerinde, ocak; tepelerinde ise, duman deliği (tüğünük) bulunuyordu. Bu ahşap evlerden
oluşan obaların etrafı da, ağaç kütükleri ve dalları ile çevriliyordu. Ağaç kütükleri ve dalları ile örülen
duvarlara ise, eski Türkçede “çit” adı veriliyordu. Bu “çitler”, kuş tüyleri ve samanla karıştırılan
balçık harç (titig) ile sıvanıyordu.
Tagar ve Taştık kültürlerine ait birçok kaya resmi bulunmuştur. Tagar ve Taştık kaya resimleri
ile bu kültürlerin kurganlarında ortaya çıkarılan tunçtan küçük hayvan heykelleri, çeşitli eşyalar
üzerinde yer alan dağ keçisi, geyik, at, kurt, boğa, kaplan, pars ve yırtıcı kuş tasvirleri, eski Türk
sanatının bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Bundan dolayı, bu kültürleri oluşturan topluluğun
Türklerin ataları olduğu hususunda asla şüphe edilmemektedir.
Sonuç olarak, Anav, Afanasevo, Andronovo, Karasuk, Tagar ve Taştık kültürlerine dair
arkeolojik kazıların hemen hemen hepsi, Rus arkeologlar tarafından yapılmıştır. Rus arkeologlar,
ortaya çıkardıkları arkeolojik malzemeyi genellikle buluntu yerlerinin adlarıyla tanıtıp
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değerlendirmişlerdir. Fakat onlar, bu kültürleri yaratan toplulukların kimlikleri hakkında, kesin bir
yargıya varamadıkları veya varmak istemedikleri için bir şey söylememişlerdir. Halbu ki, bu
arkeolojik malzemenin değerlendirilmesinden ve yorumlanmasından şöyle bir sonuç ortaya
çıkmaktadır: Tükistan’da ortaya çıkarılan Anav, Afanasevo, Andronovo, Karasuk ve Taştık
kültürlerinin özellikle Türklerin atalarıyla çok yakından ilgileri bulunmaktadır. Bu yargının
doğruluğu, bugün bile çeşitli delillerle kanıtlanabilmektedir. Meselâ eski Türk kültüründeki at ve
koyun besleme, dört tekerlekli üstü kapalı araba, derme çadır, tunç, iki ağızlı bıçak (kingırak=kama),
hayvan üslubu gibi unsurlar ile mezara yiyecek ve içecek koyma âdeti, bu kültürlerde de açık bir
şekilde görülmektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, Türklerin ataları, çok eski çağlarda Abakan
bozkırlarından İtil ve Ceyhun (Öğüz) nehirlerinin ilerisine kadar olan bütün Tükistan topraklarına
yayılmışlardır. Bu durum, Türklerin yayıldıkları sahalardaki ırmaklara ve dağlara verdikleri isimlerle
de desteklenmektedir. Meselâ, milâttan önceki çağlarda yazılmış Grekçe eserlerde Ural Nehrinin adı
“Dayık” (Yayık), Ceyhun Nehrinin adı da “Oxus” (Öğüz=nehir), şeklinde Türkçe yazılmıştır. Grek
yazarları, bu isimleri, hiç şüphesiz burada oturan Türklerden öğrenmişlerdir.

5.4. Atlı-Konar-Göçer Türk Kültürü ve Özellikleri
Türklerin anayurdu olarak kabul ettiğimiz Tükistan coğrafyası elverişsiz tabiat ve iklim
şartlarından dolayı Türkleri sürekli mücadele etmek durumunda bırakmıştır. Bu durum Türklerin dini
inançları, örf ve adetleri, yaşayış tarzları ve sanat anlayışları üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu
mücadele;
1-

Tabiata hakim olabilmek için
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2-

Yaşayabilmek için

Olmak üzere iki yönlü olmuştur.
Bu zorluklardan dolayı Türkler tabiata uymak hatta bazı zamanlarda onun önüne geçebilmek
için en az onun kadar güçlü olmak zorunda kalmışlardır. Zira aksi bir durumda hayatlarını idame
ettirmeleri imkânsız olduğundan Türkler bu mücadeleyi çok iyi bir şekilde yaparak başarılı
olmuşlardır. Tabiata gerektiğinde meydan okumuşlar, gerektiğinde de onunla uyum içinde
olmuşlardır. Bunun için gerekli olan demir gibi bir irade, maddi ve manevi dayanıklılık, kendine
güvenmek, disiplinli olmak, ileri görüşlülük, kararlılık, kanaatkârlık Türklerin başlıca karakter
özellikleri olmuştur. Aynı zamanda fedakârlık, bağlılık, dostluk, minnettarlık, vefa, mertlik,
dürüstlük, cömertlik gibi pek çok meziyette Türklere çok erken zamanlarda yerleşmiş özelliklerdir.
Türkler tabiata hakim olmak için gerekli olan araçları da bulmuşlardır. Bu araçlar yasalar ve
töreler ile düzenli işleyen devletler kurmaları ve tabiatın gerektirdiği hayat tarzını gerçekleştirmiş
olmalarıdır. Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerin sayısı yüzelliye yakındır. Bu rakam diğer
bütün milletlerin kurdukları devlet sayısından fazladır. Bunun yanında asıl olarak başardıkları şey de
tabiata uygun bir yaşam tarzı geliştirmiş olmalarıdır. Bu yaşam tarzı atlı-konar-göçer yaşam tarzıdır.
Bu nedenle Türklerin bu yaşam tarzı ile kurdukları medeniyete de Atlı-Konar-Göçer Türk Kültürü
ve Bozkır Kültürü denmiştir.
Andronovo Kültürü atlı-konar-göçer kültürün temelini oluşturur. At, konar-göçer hayatın
temel unsurudur. Günlük hayat hep at üzerinde geçer. Büyük sürülerin idaresi, hayvanların bir arada
tutulması ve korunması, otlakların seçilmesi gibi bozkır ekonomisinin temeli olan işlerde zamanın en
hızlı vasıtası olan at büyük kolaylık sağlamıştır. Hatta devlet at üzerinde kurulmuş ve yönetilmiştir.
Atı evcilleştiren ve ondan bir savaş aracı olarak ilk yararlanan millet Türklerdir. Başta Çinliler olmak
üzere Avrupa’daki bütün kavimler de ata binmeyi Türklerden öğrenmişlerdir.
Göç eden Türk boylarının hayatında atın yanında demirin de çok büyük bir önemi vardır.
Demir, silah yapımında kullanılan başlıca madendir. Andronovo kültürünün son zamanlarında yavaş
yavaş kullanılmaya başlanan demir, M.Ö. 1000 yıllarından itibaren artık Tükistan’da yaygın bir
şekilde kullanılır olmuştur. Türklere ait destanlara baktığımızda da demir işlemenin Türklerin ȃdeta
milli sanatı olduğunu görebiliriz.
Atlı-konar-göçer Türk kültürünün konar-göçer olma özelliği amaçsızca yapılmış bir
gezgincilik arzusu değildir. Bu konar-göçerliğin amacı sürülere taze ot ve su bulmaktı. Bundan dolayı
atlı-konar-göçer kültürünün insanlarının hayatı yaylak ve kışlak arasında düzenli olarak gidip gelme
şeklinde geçiyordu. Yazlık otlaklar bütün oymağın ortak malı olduğu halde kışlaklar bireyin kendi
mülkü sayılıyordu. Tarım ise ancak tabiatın izin verdiği ölçüde gerçekleşebiliyordu.
Atlı-konar-göçer hayat tarzı birçok bakımdan üstün yetenek gerektiren bir hayat tarzıdır.
Hayvanları evcilleştirmek, büyük sürüleri sevk ve idare etmek, değişken iklim ve çevre şartları içinde
durmadan onlara yeni otlaklar bulmak büyük emek ve tecrübe isteyen işlerdir. Ancak Türkler hem
fiziki hem de ruhsal yapılarının sağlamlığı sayesinde tüm bu işlerin üstesinden kolayca
gelebiliyorlardı. Ayrıca bu yaşam tarzı onların teşkilatçılık ve askeri kabiliyetlerinin gelişmesine de
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yardım ediyordu. Öte yandan Tükistan’nın sert iklim şartları ve zor yaşam koşulları, malını, ailesini,
canını korumak isteyen herkesi asker olarak yetişmek zorunda bırakıyordu. Bundan dolayı eski
Türklerde halk ordu, ordu da halk idi.

5.5. Bozkır Kültürü
İnsanın tabiat kuvvetlerinin gücünün nasıl meydana geldiğine dair olan bilgilere vakıf
olamadığı eski çağlarda coğrafyanın beşerî hayat üzerindeki tesirleri düşünüldüğünde, bozkır
ikliminin çeşitli bakımlardan eski Türklerin yaşayışlarına, düşünce tarzlarına, inanç ve dünya
görüşünlerine, örf ve geleneklerine, kısaca kültürüne tesir yapacağı kolayca anlaşılabilir. Yeryüzünde
insanlar, yaşadıkları coğrafî çevrenin başlıca üç doğal kaynağı olan orman, hayvan yetiştirme ve tarım
imkânlarını değerlendirmişler ve hayatlarını ancak bu şekilde sürdürebilmişlerdir.
Eski çağlarda ilk kültürler de kendi bölgelerinin şartları içinde bir kültür ortaya
koyduklarından orman kavimleri “asalak” kültürünü, ziraate elverişli yerlerde oturanlar “köylü”
kültürünü, bozkırdakiler ise “çoban” kültürünü meydana getirmişlerdir. Ancak bir kültürün
gelişmesinde sadece coğrafi imkânların göz önünde bulundurulması yeterli değildir. Son zamanlarda
yapılan araştırmalar bireylerin kültür değerleri yaratmak ve geliştirmekte başlıca unsur olduğunu
göstermiştir. Bunun yanında, belirli ruhi karaktere sahip toplulukların ortaya konan çeşitli kültür
değerlerini kontrol edebilme kabiliyetleri de unutulmamalıdır. Yani topluluk kendi içinde görülen her
kültür belirtisini kabul etmemekte, ancak düşünce tarzı ve yaşayışına uygun düşenleri kabul
etmektedir. Şu halde her kültürün üç temel dayanağı bulunmaktadır: coğrafi çevre, insan unsuru,
topluluk (cemiyet). Bu durum başka başka coğrafi çevrelerde yaşayan ayrı karakterlere sahip insan
gruplarına mahsus olmak üzere birbirlerinden farklı kültürler doğacağını gösterir. Böylece 3500 yıllık
hayatı bozkır şartları içinde geçiren Türklerin de kendilerine mahsus bir kültür tipine sahip olacakları
açıktır. Bu kültür tipine Türklerin yaşadığı coğrafyadan dolayı “Bozkır kültürü” denmiştir.
Bozkır coğrafyasında binlerce yıl hayatını devam ettiren, Çin, Hint, Akdeniz ve Avrupa
kavimleri gibi yerleşik kültür topluluklarının kendilerini yüzyıllarca tesir ve baskı altında hissettikleri
bu kültür eskiden beri ilim adamlarınca az çok tanınmakta idi. Bazıları buna eksik olarak “Atlı
kültür”, bazıları yanlış olarak “Göçebe kültür” adını vermişler, bazıları da “Atlı göçebe kültürü”
demekte bir sakınca görmemişlerdir. Halbuki Bozkır kültürü “at” üzerine kurulmuş olsa da prensipleri
yalnız “at”tan ibaret değildi. Bozkır kültürünün ikinci temel unsuru olan demir eski Yunan’da olduğu
gibi sadece bir mitoloji unsuru değil, bozkır devletlerinin kuruluş ve gelişmesinde rol oynayan etkili
ve gerçek bir araçtı.
Ayrıca başlı başına bir kültür olduğu için din, yaşam tarzı, ahlak yönlerinden de kendini
tamamlamış ve bir manevî değerler bütünlüğü meydana getirmiştir. Zaten her kültür için sadece
ekonomik faaliyetler onu tanımlamada yetersiz kalacaktır. Bu, kültürün sadece tek bir yönünü
oluşturur. Bu nedenle besiciliğe dayalı Bozkır Kültürü’nü dışarıdan bakarak sadece çoban kültürü
olarak nitelemek yanlıştır. Bunun yanında meseleye bakacak olursak Batılı araştırmacıların üzerine
tam anlamı ile eğilmeden göçebe kültür dedikleri bozkır kültürünün temel öğelerinden biri attır ve bu
unsur göçebe kültürde bulunmaz. Sadece sonradan maddi bir imkân olarak kullanılmıştır. Yerleşik
kültürde de atın bozkır kültüründe olduğu gibi mühim bir yeri yoktur. Bu nedenle Bozkır Kültürü
göçebelik ya da çoban kültürü olarak değil kendi içinde manevi bütünlüğü olan tek başına bir kültür
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olarak ele alınmalıdır.
Yine göçebelik konusunu araştırırken yapılan iki hata vardır ki bu hatalar açıklama yollarını
kapatmış durumdadırlar. Bunlardan ilki bozkır sahasında görülen bütün toplulukların aynı sosyal
tarza sahip olduğu düşünülerek aralarındaki kültür farklarının gözden kaçırılmasıdır. İkincisi de daha
önce kısaca değindiğimiz gibi bu toplulukların yalnızca birer ekonomik kuruluş olarak ele
alınmalarıdır. Her topluluk gibi bozkır topluluklarının da ekonomik özellikleri yanında, ayrı ayrı
sosyal, dini, idari ve siyasi cepheleri bulunmaktadır. Araştırma yapılırken bu hususa son derece dikkat
edilmelidir. Yoksa bir Türk’ü Moğol’dan, bir Avrupalı kavmi bir diğerinden ayırmadıkça onların
bozkırlı mı, göçebe mi ya da yerleşik mi oldukları konusu izah edilemeyecektir.

5.5.1. Bozkır Kültürünün Menşei Meselesi
5.5.1.1. İskit Nazariyesi
Bozkır kültürü diye ifade edilen kültür tipi İ. Zichy tarafından temsil edilen bir görüşe göre
“atlı göçebelik”ten ibaret olup, merkezinde at yetiştiriciliği ve çobanlık yer almaktadır. Bu gibi
faaliyetleri yürütebilmek için Karadeniz’in kuzey düzlüğü- Kuzey Türkistan arasındaki İskit sahası
en elverişli bölge olarak görülmektedir. “İskit kültürü” ile aynı durumdaki Altay arkeolojik
buluntuları arasındaki benzerlikte temelin Türkistan’da aranması gerektiği belirtilmiştir. Gerçekten
İskit adı ile anılan topluluğun esas kütlesini İranlı kavimler meydana getirmekle beraber idareci
tabakasının Türk olduğu ile onlar üzerindeki Türk tesirini belirleyen başka delillerin de olması.
Mesela Türklerin bir kısmının M.Ö. 7.-6. yüzyıllardan itibaren İskit bölgesine girmesi, Andronovo
kültürünün Tın Nehri kıyılarına kadar yayılması gibi… Bu nedenle M.Ö. 5.-4. yüzyıllarda Bozkır
kültürünün İskitlerce benimsenmiş olmasına hayret edilmemelidir.

5.5.1.2. İndo-Germen Nazariyesi
Önce, İndo- Germen nazariyesine paralellik gösteren S. Gallus- T. Horvath’ın ortak görüşünü
tanıtmakta fayda vardır. Bu araştırmacılar, araştırmalarında özellikle Macaristan kazılarında ele
geçirilen bronz ve demir gemleri tiplere ayırarak Güney Rusya, Kafkaslar, İran ve Sibirya’daki
benzerleri ile karşılaştırmışlar ve M.Ö. 8.-6. asırlarda Alpler-Kafkaslar arasındaki sahada bir nevi
“atlı kültür”ün yaşadığı sonucuna varmışlardır. At konusundan ziyade gemler ve gemlerle birlikte
bulunan diğer arkeolojik malzeme üzerinde duran bu iki araştırıcıya göre “atlı kültür” taşıyıcısı olan
bu kavmin Kafkaslar’dan Orta Avrupa’ya göç etmiş olması muhtemeldir. Bu gemler arasından
bulunan Minusinsk gemleri ise hem daha geçtir hem de Batı tesirleri taşımaktadır.
Batı’da çok yaygın eski “Aryanizm” görüşünün devamı sayılması mümkün görünen İndoGermen nazariyesine gelince, buna göre, Hind-Avrupalıların çok erken devirlerde Çin’in Kansu
bölgesine kadar bütün Türkisan’a yayıldıkları ve aslında “göçebe” oldukları, atın ilk defa onlar
tarafından ehlîleştirildiği ve dünyanın ata binme sanatını onlardan öğrendiği kabul edilmektedir.
Batılıların at üzerinde önemle durması, şüphesiz bu hayvanı evcilleştirip, binmenin insanlık kültür
tarihinde çok ileri bir hamle yapmasından ileri gelir ki bozkırlarda geliştirilen kültürü de İndoGermenlere bağlamak böylece mümkün olmaktadır. Teoride ehli atın menşei olarak kalıntıları
Cungarya’da ortaya çıkarılan kısa kalın bacaklı, büyük ve öne doğru eğik başlı gösterilmiştir.
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Esas olan atın binek hayvanı haline getirilmesidir. Bozkır kültüründe rol oynayan baş aksiyon
da biniciliktir. Böyle bir ihtiyacın “yerleşik” kültürlerde değil, geniş otlaklar ve uzak su başlarını,
süratle dolaşmak zorunluluğuna dayanan “Bozkır kültürü”nde hissedileceği açıktır ve dolayısıyla
önce kalabalık sürüleri kollamak gibi bir ekonomik araç olan binicilik, kısa zamanda askeri değer
kazanarak “Bozkır savaşçılığı”nın temeli olmuş ve at da savaş atı tipine doğru geliştirilmiştir. S. V.
Kiselev’in tespitine göre Andronovo kültürünün sahibi olan savaşçı kavmin çevreye hâkim olmaya
başlaması da bununla sağlanmış olmalıdır. Hunlar kendilerinden önce Çin sahasında henüz kimsenin
atlı muharebeyi bilmediği çağlarda kendi tipik kültürlerinde var olan atı da beraberlerinde
götürmüşlerdir. Böylece bozkırın savaş atları doğuya doğru uzanmış oluyordu. Çinlilerde ata binmeyi
M.Ö. 300’lerde Asya Hunlarından öğrenmişlerdir.

5.5.1.3. Altaylı Nazariyesi
Andronovo kültürünün temellerine dayanan ve bu temeller üzerine gelişen Bozkır kültürünün
Altay yaylalarında öncü Türkler tarafından ortaya konduğu hususu, arkeolojik ve antropolojik
delillerin ortaya çıkışından çok daha önce yaptıkları çalışmalar ile bozkırlar üzerine dikkatleri çeken
W. Schmidt, O. Menghin, W. Koppers, F. Flor gibi tanınmış kültür tarihçileri tarafından ileri
sürülmüştür.
O. Menghin atı ehlileştirmek ve hayvan yetiştirmek gibi medeniyet tarihindeki çok mühim bir
safhanın Türklerin ataları ile yakından ilgili olduğunu söylemiştir. Bozkırlar bölgesinde kemik
kültürü, hayvan besleme kültürü, at yetiştirme kültürü olmak üzere üç kültür devresi tespit eden
Menghin’e göre son aşama olarak merkezinde atın yer aldığı “savaşçı çobanlar” kültürü doğmuştur
ki, bu bozkırlar sahası kültürlerinde bilhassa eski Türkler için karakteristik olan en yüksek dereceyi
göstermektedir.
W. Koppers’de “Atın ehlileştirilmesi ve atlı-çoban kültürünün ortaya konması ilk Türklere
bağlanabilir. İnsanlık tarihinde ulaşılan bu başarı, kavimlerin ve diğer kültürlerin gelişmesinde
mükemmel sonuçlar doğurmuştur: Tarihi bağlantıların gösterdiği gibi büyük devlet esası için gerekli
şartlar ancak bu şekilde belirebilmiştir” demiştir.
Atın binek hayvanı olarak kullanılmasını dünya tarihinde çok önemli ve tarıma bağlı
hayvancılığın çok üstünde bir kültür aşaması olarak değerlendiren F. Flor’a göre hayvan terbiyesinde
önce ren geyiği daha sonra da Türklerin ataları tarafından at ehlileştirilerek insanlık hizmetine
sokulmuştur.
W. Schmidt de araştırmalarında aynı sonuca varmıştır: “Türkistan’da oturan ve çok eski bir
zamanda avcılık hayatından hayvanları ehlileştirmeye geçen ilk millet Türkler olmuştur. At Türkler
tarafından ehlileştirilmiştir ve Türkler ata binen ilk insanlar olarak görülmektedir.”
O. Menghin gelişen eski Türk kültürünün dünya tarihinde iki bakımdan tesirini tespit etmiştir.
Bunlardan biri hayvan besleyiciliğini geliştirmek ve yaymak suretiyle ekonomik; ötekisi, yüksek
teşkilatçılık yolu ile sosyalliktir. Birinci nokta önemlidir çünkü bu avcılık ve devşiricilik gibi yalnız
kalarak karşılığında bir şey vermeyen parazit ekonomi yerine, insanları üretici duruma sokmak
suretiyle çok faydalı bir iktisadi hamlenin işaretidir. Fakat ikinci nokta daha da önemlidir çünkü
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toplulukları basit yığınlar olmaktan çıkarıp sosyal düzene bağlamak gibi iktisadi faaliyetin de
devamını mümkün kılan bir beşerî değer ancak bu yol ile mümkün olmuştur. İnsanların henüz teknik
bilgiye sahip olmadığı ilk devirlerde yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları sahanın coğrafi
şartlarına uymak zorunda kalan topluluklardan kendilerini toprağa bağlayan tarım bölgelerinde
oturanlar, el yordamı ile çapa, orak icat etmek ve barınaklar yapmak suretiyle yerleşik kültürün
temellerini atarlarken, bozkırda yaşayan topluluklar yine coğrafi imkânlar gereği besiciliğe
sarılmışlar ve böylece kendi kültürlerini oluşturma ve geliştirme yolunda önemli adımlar atmışlardır.
Bu iki kültür tipi arasında önemli farklılıklar vardır.
Yerleşik kültür, kuruluş evresinde yalnız dar manada bir ailenin ihtiyacını karşılayacak ölçüde
belirli bir toprak parçasını işlemekle yetinmiş iken Bozkırlı’nın kültürü ailesinden başka yüz binlerce
hayvanı ve geniş otlakları göz önünde tutmak zorunluluğu yüzünden daha başlangıçta yaygınlık
vasfına bürünmüştür. Ekonomik vasıtayı değerlendirmek bakımından yerleşik insan daha çok
oturmaya mahkûm iken Bozkırlı daima hareketli bir yaşayışın takipçisi olmak durumuna girmiştir.
Yerleşik insan, bir ailenin sınırlı menfaatleri dışında herhangi bir hak davası gütmeye ihtiyaç
duymazken; Bozkırlı kalabalık sürülerini türlü manevralarla kışın ayrı, yazın ayrı ve birbirinden uzak
mesafelere götürmek, otlakları ve suyu silahla muhafaza etmek, tedavi gibi işlere yatkınlık kazanmak,
otlakların kullanılmasında çıkan anlaşmazlıkların halledilmesi için bir hakem heyeti ve başkanlığı
tesis etmek gibi yollara başvurmak zorunda kalmıştır.
Böylece Bozkırlı topluluklar çobanlığın geliştirdiği sevk ve idare kabiliyeti, emir ve itaat
alışkanlığını hayvan sürülerinden insan topluluklarına intikal ettirmişlerdir. Bu da onun başka bir
dünya görüşü içine girmesine imkan sağlamıştır.
Türklerin yerleşik topluluklar üzerinde kolayca hâkimiyet kurmalarını sağlayan bir diğer
unsur da demir idi. Çünkü demir çağı adını verdiğimiz çağ bu madenden bol miktarda alet ve silah
yapılmaya başlanması ile başlamıştır. Bu da Altaylar ve Yenisey Nehrinin kaynak bölgelerinde
görülmüştür. Bilindiği gibi Altaylılar çok eskiden beri usta demirciler olarak tanınmaktadırlar.
Bozkır kültürü Türk siyasi ve sosyal hayatında at’a kutluluk derecesinde değer verdiren ve
destanlarında bağlılığını dile getirdiği demiri ve demirciliği de aynı kutsal mertebeye yükseltmiştir.
Bu durum Türklerin atalarına diğer topluluklarınkinden çok farklı bir dünya görüşünün kapılarını
açmıştır. Savaşçılık kabiliyetini iyice güçlendiren demirciliğinin yanında, otlak ve su için yaptığı
mücadeleler ile sabrı artan bozkırlı aynı zamanda huzur içinde yaşayabilmek için insanların karşılıklı
saygı ile donanması gerektiğini de öğrenmiş ve insan topluluklarını sürekli olarak barış halinde
tutabilmek için herkes tarafından kabul görebilecek bir hukuk düşüncesine ulaşmıştır. İşte bu da
devlet fikrinin doğuşudur. Tüm bunların yanında yine at sayesinde yerli toplulukları zihin
durgunluğundan kurtararak insana sonsuz faaliyet ufukları açan sürat kavramı ve maddi araç olarak
sahip oldukları demir aracılığı ile Türkler kendilerine bağladıkları toplulukları idare etmek üzere
yeryüzünde ilk siyasi kadroları meydana getirmiş ve ilk kanun koyucu millet olmuştur. Tüm bu
özelliklerini de cihan hâkimiyeti adı altındaki fetih ülküsüyle kullanarak tüm dünyaya nam salmıştır.

133

5.6. Bozkır Kültürünün Teşekkül Çağı
Bu kültürün menşei hakkındaki nazariyeler ve açıklamalar ona aşağı yukarı bir geçmiş tahmin
etmek imkânını sağlamıştır. Viyana ekolüne göre bu tarih M.Ö. 2. bin başları olmalıdır. Şüphesiz
binicilik temel unsur olmak üzere siyasi, iktisadi, dini vb. cepheleri ile kültür gelişinceye kadar belirli
bir zamanın geçmesi gerekecektir. Bugün için, Andronovo kültürünü ortaya koyan savaşçı atlı
kavmin M.Ö. 1700-1500’lerde etrafa tesirini göstermeye başladığı ifade edildiğine göre, Bozkır
kültürünün söylenen tarihte oldukça belirgin bir vasıf kazanmış olduğu kabul edilebilir.
Bu tahmin, görüldüğü üzere, bir yandan “Viyana Ekolü”nün vardığı sonuçlara, bir yandan dil
araştırmaları neticelerine, diğer yandan da arkeolojik vesikalara ve antropolojik malzemeye uygun
düşmektedir.
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Uygulamalar
1. Kültür ve medeniyetin tanımını yaparak, Anayurtta kurulan medeniyetlerin özelliklerini
anlatınız. Ayrıca Türk Bozkır kültürünün özellikleri ile bu kültür hakkında yapılan çalışmaları analiz
ederek, Bozkır kültürünün ortaya çıktığı çağı ve kültürün gelişmesini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.

Kültür ve medeniyetin menşei ile medeniyetin doğuş sebepleri nelerdir?
Anayurtta kurulan medeniyetler hangilerdir?
Kültür nazariyeleri hakkında bilgi veriniz.
Bozkır kültürü hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinçi bölümde kültür ve medeniyetin tanımını yaparak medeniyetin doğuş sebepleri
hakkında bilgiler verdik. Sonrasında anayurtta kurulan medeniyetleri sıralayarak hepsini ayrıntılı bir
biçimde değerlendirdik.
Kültürün belirli bir topluluğa ait sosyal davranış ve kuruluşlar olduğunu, medeniyetin ise ortak
değerlere sahip kültürlerin birleşmesinden oluşan bir yapı olduğunu söyledik. Akabinde,
medeniyetlerin menşei ile ilgili öne sürülen görüşlere değindik. Evolution (Gelişme) Nazariyesi’ne
göre medeniyetin ilk zamanlardan beri sürekli ilerleme gösteren insan ile var olan bir yapı olduğunu
öğrendik. Diffusion (Yayılma) Nazariyesi’nde İngiliz Diffusioncularının başındaki ilim adamı Elliot
Smith’in öne sürdüğü görüşe göre ise medeniyetlerin kaynağı Mısır kıtasıdır. Çünkü etrafında pek
çok paralel medeniyet meydana gelmiş olan Mısır medeniyet oluşmasına çok elverişlidir. Viyana
Diffusioncuları’na göre ise toplulukların kültür ve tarih ortaklığı esas alınarak ve aralarında siyasi ve
dil birliği bulunan toplumların kültür ile birlikte aynı zamanda “yüksek kültürler” ortaya koydukları
kabul edilmelidir. Mısırlılar ve Çinliler de buna örnek olarak gösterilmelidir. Yüksek Kültür
Nazariyesi’nin savunduğu görüş ise sosyal yapı ile medeniyeti iç içe koymakta, onları birbirlerinden
ayrı düşünememektedir. Bu nedenle bu nazariyeye “kapalı medeniyet teorisi” de denmektedir. Ana
kültür kalıbı nazariyesi her topluluğun belirli bir ana kültür kalıbının taşıyıcısı olabileceğini savunur.
Ancak burada sosyal yapı sona erse de medeniyet bir şekilde devam eder. Meselâ Yunan ve Roma
devletleri yıkılmış olsa da onların kültür sistemleri başka yerlerde hâlâ yaşamaktadır. Savunduğu bu
düşünceden dolayı bu görüşe “açık medeniyet teorisi” de denmektedir.
Bölümümüzde medeniyetin doğuş sebeplerini coğrafî çevre, insan unsuru, cemiyet ve
motivasyon olarak sıralayıp açıkladık. Sonrasında anayurtta kurulan medeniyetleri detaylı bir şekilde
anlattık. Bu kültürlerden ilki M.Ö. 3000-1700 yılları arasındaki dönemi kapsayan Afanesyovo
kültürüdür. Türklerin anayurdu içinde ortaya çıktığı saha Abakan bölgesidir. Bu kültürün başlıca
eserleri çakmak taşından ok uçları, bakır bizler, kemik iğneler, bıçaklar, küpeler, çeşitli türlerde
maden işleme aletleridir. Bir başka özelliği ise insanların at ve koyun da beslemeleridir. Türkistan’da
Türkmenistan ile Kazakistan bozkırlarında MÖ.5000 -3000 yılları arasında görülen Kelteminar
Kültürü, Derya ırmağı boyunca Akça; Zerefşan ırmağı boyunca Tuzkan ve Karakurum Çölündeki
eski nehir yatakları boyunca Uzboyan grubu olarak üç gruba ayrılmaktadır.
M.Ö. 1700-1200 yıllarında ortaya çıkmış olan Andronovo kültürünün yaşadığı bölge
Minusinsk bölgesidir. Kazılarda rastlanan at kalıntılarından Andronovo kültürünün Afanasyevo
kültürünün bir devamı olduğu ilim dünyasınca kabul görmüş ve bu kültürü ortaya koyanın beyaz
brakisefal, atlı-savaşçı bir milletin yani Türklerin ataları olduğu kabul edilmiştir. Bu kültürün en
önemli buluntuları ise geniş ağızlı, düztabanlı, süslü kulpsuz kaplar, ok uçları, taş kaşıklar, kemik
iğneler, kabzalı hançerler, saplı baltalar ve inci küpe gibi süs eşyalarıdır. İnsanlar bu kültür evresinde
at ve koyunun yanında deve sığır da beslemeye başlamışlardır. Karasuk Kültürü ise M.Ö. 1200-700
yıllarında Karasuk Irmağı çevresinde teşekkül etmiştir. Eski Türk hayatının en önemli unsurlarından
olan dört tekerlekli arabalar ve keçeden derme çadırlar ile mezara yiyecek, içecek koyma gibi dinî
âdetler, ilk defa bu kültürde görülmüştür. Bu dönemde daha önemli olan nokta insanların, koyun
yapağısı dokuyarak, elbise yapmaya başlamalarıdır. M.Ö. 700-100 arasını kapsayan Tagar ve Taştık
kültürleri Minusinsk bölgesinde ortaya çıkmıştır. Tagar kurganlarında bulunan tunçtan yapılmış iki
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yanı keskin bıçakların yanında, hançerler, çok sayıda ok uçları, saplı aynalar, süslü altın ve tunçtan
tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, taraklar ve üçayaklı süslü tunç kazanlar bulunmuştur. Bu
eserler üzerinde Türk sanatının özünü oluşturan hayvan üslubu kendini göstermektedir. M.Ö. 40001000 yıllarını kapsayan Aşkabad yakınlarındaki Anav Bölgesi’nde oluşan kültür, insanların güneşte
kurutulmuş tuğlalardan yapılmış evlerde oturdukları, koyun, sığır gibi hayvanları besleyerek çiftçilik
yaptıkları bir evredir.
Daha sonra bozkır kültürü hakkında ayrıntılı bilgiler edindik. İlk olarak bozkır kültürü ile
özellikleri hakkında bilgiler verdik ve bu bahiste insanların tabiat kuvvetlerine hâkim olamadığı eski
çağlarda coğrafyanın beşerî hayat üzerindeki tesirlerini, Bozkır ikliminin çeşitli bakımlardan eski
Türk yaşayış, düşünce tarzı, inanç, dünya görüşü, örfü ve geleneklerine etkiler gösterdiği öğrendik.
Daha sonra eski çağlardan itibaren ilk kültürlerin kendi bölgelerinin şartları içinde bir kültür ortaya
koyduklarını gördük.
Kültürler oluşurken topluluklar her kültür öğesini kabul etmemişler yalnızca kendi yaşayış
tarzlarına uygun olanları kabul etmişlerdir. Her kültürün üç temel dayanağı bulunmaktadır: coğrafi
çevre, insan unsuru ve topluluk. Bu durum başka başka coğrafi çevrelerde yaşayan ayrı karakterlere
sahip insan gruplarına mahsus olmak üzere birbirlerinden farklı kültürler doğacağını göstermektedir.
İşte 3500 yıllık hayatı bozkır şartları içinde geçen Türk boylarının kendilerine mahsus bir kültür
ortaya koyduklarını ve kültürlere de “Bozkır kültürü” dendiğini öğrendik.
Bozkır kültürünün menşeinden bahsettiğimiz bir sonraki bölümde ise, İskit, İndo-Germen ve
Altaylı nazariyeleri hakkında bilgi verdik. İskit nazariyesine göre, bozkır kültürü “atlı göçebelik”ten
ibaret olup, merkezinde at yetiştiriciliği ve çobanlık yer almaktadır. Bu gibi faaliyetleri yürütebilmek
için Karadeniz’in kuzey düzlüğü- Kuzey Türkistan arasındaki İskit sahası en elverişli bölge olarak
görülmektedir. İndo-Germen nazariyesine göre ise, S. Gallus-T. Horvath’ın belirttiği görüşler öne
çıkmaktadır. Bu araştırmacılar, özellikle Macaristan kazılarında ele geçirilen bronz ve demir gemleri
tiplere ayırarak Güney Rusya, Kafkaslar, İran ve Sibirya’daki benzerleri ile karşılaştırmış ve M.Ö.
8.-6. asırlarda Alpler-Kafkaslar arasındaki sahada bir nevi “atlı kültür”ün yaşadığı sonucuna
varmışlardır. Bu nazariyeden de esas olarak at’ın bir binek hayvanı haline getirilerek askerî değer
kazandığını öğrendik. W. Schmidt, O. Menghin, W. Koppers, F. Flor gibi tanınmış kültür tarihçileri
tarafından ortaya konan Altaylı nazariyesine göre de atın ehlîleştirilmesi Türklerin ataları tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca demir de Türklerin ataları tarafından ustalıkla işlenmiş ve kullanılmıştır.
Nazariyelerden sonra Bozkır kültürünün Türk siyasi ve sosyal hayatında at’a kutluluk derecesinde
değer verdiren çok farklı bir dünya görüşünün kapılarını açtığını, savaşçılık kabiliyetini iyice
güçlendiren demirciliğinin yanında, otlak ve su için yaptığı mücadeleler ile sabrı artan bozkırlının
aynı zamanda huzur içinde yaşayabilmek için bibirlerine karşılıklı saygı ile davranmaları gerektiğini
anladıklarını ve böylece insan topluluklarını sürekli olarak barış halinde tutabilmek için herkes
tarafından kabul görebilecek bir hukuk düşüncesine ulaştıklarını gördük. Bunun da “devlet” fikrinin
doğuşu olduğunu öğrendik.
Bozkır kültürünün teşekkül çağı bahsinde, bozkır kültürünün teşekkül çağının hangi döneme
denk geldiği ile ilgili görüşlere yer verdik. Viyana ekolüne göre bu tarihin M.Ö. 2. bin başları olması
gerektiğini öğrendik. Bu görüşü değerlendirdiğimizde binicilik temel unsur olmak üzere siyasi,
iktisadi, dini vb. cepheleri ile bozkır kültürü gelişinceye kadar belirli bir zamanın geçmesi gerektiğini
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işledik. Bu nedenle bugün için, Andronovo kültürünü ortaya koyan savaşçı atlı kavmin M.Ö. 17001500’lerde etrafa tesirini göstermeye başladığı ifade edildiğine göre, Bozkır kültürünün söylenen
tarihte oldukça belirgin bir vasıf kazanmış olduğu kabul edilmelidir. Bu tahminin bir yandan “Viyana
Ekolü”nün vardığı sonuçlara, dil araştırmaları neticelerine, diğer yandan da arkeolojik vesikalara ve
antropolojik malzemeye uygun düştüğünü öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Kültür ve medeniyet ne demektir açıklayınız?

2)
Aşağıda verilen kültür tanımlarından hangisi doğrudur?
a)
Milletlerarası ortak değerler bütünüdür.
b)
Birden fazla milletin ortaya koyduğu geleneğin adıdır.
c)
Tüm milletlerin ortak özellikleridir.
d)
Bir coğrafyanın ortak özellikleridir.
e)
Bir milletin ortaya koyduğu dil, inanç, yaşam tarzı ve bunun gibi kendine has
özelliklerin bütünüdür yani sadece tek bir kavmin, milletin yaşayış tarzıdır.
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisinde medeniyeti oluşturan unsurlar doğru olarak verilmiştir?
İnsan-coğrafi çevre-cemiyet
Hayvancılık-tarım-yazı
İnsan- ekonomi-sanat
Sanat- tarım- iktisat
Coğrafî çevre- cemiyet-tarım

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi anayurtta kurulan medeniyetlerden biri değildir?
Afanesyovo Kültürü
Çin Kültürü
Andronovo Kültürü
Anav Kültürü
Tagar-Taştık Kültürü

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi atlı-konar-göçer kültürün temelini oluşturan medeniyettir?
Andronovo
Afanesyevo
Anav
Karasuk
Tagar-Taştık

6)
Türklerin büyük devletler kurmalarını sağlayan en önemli iki araç aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
a)
At ve demir
b)
At ve gümüş
c)
Demir ve altın
d)
İnek ve demir
e)
Tarım ve hayvancılık
7)
“Savaşçı çobanlar” kültürünün ortaya çıktığı şeklinde Altaylı nazariyesinde
görüş bildiren ilim adamı hangisidir?
a)
W. Koppers
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b)
c)
d)
e)

P. Pelliot
C. Cahun
O. Menghin
W. Bang

8)
Hangi ikisinin sosyal ve askerî hayatta kullanılmaya başlanması Türklerde devlet
fikrinin doğmasını sağlamıştır?
a)
Koyun ve gelenek
b)
At ve demir
c)
Demir ve hukuk
d)
At ve hukuk
e)
At ve altın
9)
Hangisi bozkır kültürüne mensup insanın yerleşik kültür insanına göre
karşılaştığı zorluklardan biri değildir?
a)
Kalabalık sürülerini uzak mesafelere götürmek zorunda olmas
b)
Otlaklarını muhafaza etmek zorunda olması
c)
Sularını muhafaza etmek zorunda kalması
d)
Otaklar ile ilgili çıkan anlaşmazlıklarda otlaklarını terk etmek zorunda kalması
e)
Tedavilere yatkınlık kazanmak zorunda olması
10)
Araştırmalarında “Türkistan’da oturan ve çok eski bir zamanda avcılık
hayatından hayvanları ehlileştirmeye geçen ilk kavim Türkler olmuştur. At Türkler
tarafından ehlileştirilmiştir ve Türkler ata binen ilk insanlar olarak görülmektedir”
şeklindeki görüşü dile getiren ilim adamı hangisidir?
a)
O. Menghin
b)
W. Schmidt
c)
W. Koppers
d)
İ. Zichy
e)
P. Pelliot
11) I) Kültür karakter bakımından özel, medeniyet geneldir.
II) Medeniyet kültürden doğar
III) Bir kültürün varlığı bir medeniyetin varlığını veya bir topluluğun varlığı bir kültürün
varlığını göstermez.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri medeniyet ve kültürün farklarındandır? (orta)
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
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Cevaplar: 2)e 3)a 4)b 5)a 6)a 7)d 8)c 9)d 10)b 11)e
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6. TÜRKLERDE DİNÎ HAYAT /1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Türklerde Dinî Hayat
6.2. Totemcilik Meselesi
6.3. Şamanlık Meselesi
6.4. Eski Türk Dini: Gök-Tanrı Dini
6.4.1. Tabiat Kuvvetlerine İnanma
6.4.2. Atalar Kültü
6.4.3. Gök-Tanrı Dini
6.4.4. Gök-Tanrı İbadeti
6.4.5. Ahiret Hayatı İnancı
6.4.5.1. Göğün Katları
6.4.5.2. Ruh'un Ebedî Oluşu (Ölmezliği)
6.4.5.3. Ahiret Hayatı İnancı
6.4.6. Kıyamet Gününün Var Olduğuna İnanma
6.4.7. Kader İnancının İzleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türklerin dinî hayatlarını şekillendiren inançlar hakkında bilgi edinerek, Gök-Tanrı dini
hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türklerde dinî hayat

Türklerin dinî hayatarı içinde Gök-Tanrı dini ile ilgili kitap
benimsedikleri
inançları ve makeleler okuyarak
anlayabilmek

Türklerde dinî hayat

Türklerin dinî olan Gök- Gök-Tanrı dini ile ilgili kitap
Tanrı dinini detaylı bir ve makeleler okuyarak
şekilde öğrenmek
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Anahtar Kavramlar





Şamanlık
Totem
Dinî hayat
Gök-Tanrı
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Giriş
Altıncı haftada Türklerin dinî hayatları ile igili bilgiler vererek, Gök-Tanrı dininin esasları
içerisinde yer alan ahiret hayatının varlığına dair olan inanç ile ruhun ebedi oluşu ve kader anlayışının
varlığı üzerinde durulacaktır.
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6.1. Türklerde Dini Hayat
Eski Türklerin inanç yapısına geçmeden önce öncelikle Bozkır Türk halkının dini bir cemiyet
değil, daha ziyade siyasi karakterde bir topluluk olduğunu belirtmek gerekir. Din adamlarının yerleşik
kültürlerde, çöl ve orman kavimlerinde olduğu gibi, Türkler arasında çok önemli bir role sahip
oldukları bilinmektedir. Türklerin uzun asırlara dayanan kültürel birikimlerini biz bir önceki bölümde
açıkladığımız üzere Bozkır Kültür ve Medeniyeti olarak tarif ediyoruz. Farklı mülahazalar ve
tanımlamalar mevcuttur, ancak genel hatları itibariyle Türklerin oluşturduğu ve temeli iktsadî yaşama
bağlı olan bir kültürü kanımızca en iyi ifade eden terimler bunlar olsa gerektir. Türkler Bozkır yaşam
biçimine uygun bir kültür geliştirmişlerdir. Aslında coğrafi ve çevresel faktörler Türklerin böyle bir
kültür geliştirmesine katkı yapmıştır demek daha doğrudur. Tarihî hadiseler ve yapılan çalışmalar
Türk milletinin inançlı bir toplum olduğunu, tarihin her döneminde tek tanrı inancına mensup bir
topluluk olarak yaşadıklarını göstermektedir. Yaradılıştan kaynaklanan ve de ilahî fıtrata uygun
yaşama biçimini bilerek veya bilmeyerek yaşadıklarını söyleyebiliriz. Muhtemelen kaynakların
suskun kaldığı bir konuda bilemediğimiz bir bilgenin yönlendirmesi veya verdiği ilhamlar neticesinde
Türklerin hayatında fıtrata uygun bir yaşam biçimi her zaman var olmuştur. Gerek toplum yapısı,
gerek bireylerin kendi aralarındaki münasebetler, gerekse devletlerarasındaki münasebetlerde Türk
milleti evrensel değerleri, hukuku ve davranış biçimini özümseyerek uygulamış ve bu amaç uğrunda
pek çok mücadele vermiştir.
İlim âleminde Türklerin inançları ile ilgili ortaya çeşitli iddialar atılmıştır ki bunlar eski
Türklerde Totem inancının var olduğu ile onların Şamanizm’i din olarak kabul ettikleridir. Bu her iki
iddia hakkında kısaca bilgi vermeye çalışalım:

6.2. Totemcilik Meselesi
Eski Türklerde totemciliğin mevcut olduğu görüşünün ileri sürülmesinde eski Türklerin kurt’a
bir totem gibi davranmaları, onu ata gibi görmeleri, bu hayvana karşı saygı duymaları ve ona bir
kutsallık atfetmelerinden kaynaklanmıştır. Ayrıca 19. yüzyılın 2. yarısında Türkistan Türkleri
arasında tespit edilen ve totemcilikteki “şuringa”yı andıran put-fetiş vb’nin olması da bu görüşü
desteklemiştir. Ancak tüm bunları eski Türklerde totemcilik inancı olduğuna dair deliller olarak
görmemiz ilmi açıdan doğru değildir. Çünkü totemcilik sadece bir hayvanı ata tanımaktan ibaret
değildir. Totemciliğin bir inanç sistemi olarak sosyal ve hukukî cepheleri vardır ve sistemin devamı
için bu şartların tam olması gerekmektedir. Ayrıca ölmüş ataların bezden bir sureti olup evin bir
köşesine koyulan fetişler, o atanın unutulmaması için yapılmıştır. Bu adet aslında günümüzde de ölen
aile büyüklerinin fotoğraflarının evimizin bir köşesine asılması ile hâlâ devam ettirilmektedir.
Dil araştırmaları eski Türk topluluklarında totemciliğin olmadığını göstermekle beraber, böyle
düşünülmesine sebep olan sebeplerden biri de Çin kaynaklarında büyük Hun tanhusu Mo-tun (Mete)
ailesinin “ejder soyu” diye anılmasıdır ki bu durum o çağlarda Çinlilerin hükümdar ailelerine birtakım
atalar uydurulması adetinden kaynaklanmaktadır.
Totemcilikte görülen ve her dokunduğunu kutsallaştıran “mana” telâkkisi Türklerde olmadığı
gibi, totemcilikte ruhun ölmezliğine inanılmadığı halde, kainatı bile ruhlar dünyası olarak bilen eski

149

Türklerde dini inancın temellerinden birini ruhun ebediliği teşkil etmiş ve bu sebeple ataların
ruhlarına adaklar adanmış ve kurbanlar kesilmiştir.
Bir inanç sistemi olarak totemcilik sosyal ve hukukî cephelerini de yerine getirmelidir.
Mesela; totemcilikte “ana hukuku” esas iken Türkler baba hukukunun ağır bastığı ”pederi” karakterde
bir aile yapısına sahip olmuşlardır. Bir klan dini olan totemcilikte mülkiyet ortaklığı olduğu halde
Türklerde özel mülkiyet önemli yer tutmuştur. Totemcilikte aynı toteme bağlı olanlar akraba
sayılırken Türklerde kan akrabalığı esas olmuştur. Totemcilikte her klanın ata tanıdığı bir totem
vardır. Fakat Türklerde tüm boyun kutlu saydığı tek bir hayvan vardır. En önemlisi de klan totemine
taptığı halde Türklerde kurda tapılmamıştır.

6.3. Şamanlık Meselesi
Eski Türk inancının Şamanlık olduğu kanaati, W. Radlov tarafından XIX. Yy’da Altay
Türkleri arasında yapılan incelemeler sonucu oluşmuştur. Özellikle Altaylılara ait Yaradılış
destanında dünyanın ve insanın yaratılışı ile ilgili rivayetler bu kanaatin yerleşmesinde etkili
olmuştur. Ancak burada unutulan bu rivayetteki unsurların Türklerin kendi düşünce mahsulleri
olmayıp, çeşitli dinlerden gelen tesirlerin birbirlerine karışmasından meydana çıkmış olmasıdır. Bu
destana bakılarak Altay, Yakut Şamanlığındaki asıl tasavvuru yani Şaman Türk’ünün dini
düşüncesini bulup çıkarmak hemen hemen imkânsızdır.
Şamanlık üzerinde en derin araştırmayı yapmış olan M. Eliade, bütün Orta ve Kuzey Asya
topluluklarında dini-sihri hayatın daha ziyade “Şaman” etrafında merkezileştiğini, fakat “Şaman”ın
dini faaliyetlerin hepsinde “icracı” durumda olmadığını, birçok törenlere, mesela Tanrı’ya kurbanlar
sunuluşuna Şamanların katılmadığını, ayrıca sihri-dini hayat Şamanlıktan ibaret olmadığından her
sihirbazın da Şaman sayılmadığını ve Şamanlıkta hastalara şifa vericilik esas olmakla beraber, her
medicine-man (şifa verici kişi)’ın Şamanlıkla vasıflandırılamayacağını belirttikten sonra Şamanlığı
kısaca “extase” (yüksek haz heyecanı ile insanın kendinden geçmesi hali) tekniği diye ifade etmiştir.
Fakat çeşitli dinlerde görülen “extase” hallerinin hepsi Şamanik değildir. Şaman her şeyden önce
kendine özgü usullerle kazandığı “extase” hali içinde ruhunun göklere yükselmek veya yer altına
inmek ve oralarda gezip dolaşmak üzere, bedeninden ayrıldığını hisseden bir “transe” (aşkın)
ustasıdır. Ancak fonksiyonu geniş değildir. Ruha müdahale etmediği, ölüm veya bir talihsizlik
olmadığı ya da bir kurban töreninde herhangi bir “extase” tekniğinin yer almadığı durumlarda
Şaman’a iş düşmez. Daha ziyade bir sihir karakteri ortaya koyan Şamanlığın Türk inanç sistemi ile
hayret verici bir uyumu olmasına rağmen bir Bozkır-Türk inancı olmamıştır. Bilhassa Türklerdeki
atalar kültünün, kartal inancının, demirciliğin ve at kurbanının Şamanik vasıf kazanması bu hayret
verici uyumun göstergesidir.
Şamanlığın en büyük özelliği ruh âlemine bürünme kabiliyetidir. Şamanlık Türk toplumunun
tabiat kuvvetlerine atfettiği gücü de kullanarak ȃdeta bir din sağlamlığı kazanmıştır. Zaten bu
dışarıdan gelen etki de sadece Türk dinine mahsus bir özellik değildir. Din tarihi çalışan
araştırmacılara göre her dinde bu türden etkiler, birleşmeler ve yenilenmeler olmuştur ve olmaktadır.
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W. Barthold, Şamanizm’in bozkırlının dini olmadığı şeklinde bir tespitte bulunmaktadır ki bu
görüşü destekleyen tarihi belgede Orhun Yazıtlarıdır. Zira eski Türk düşünce yapısının kodlarını ve
şifrelerini bize veren bu muazzam eserlerde Şamanizmle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Şamanizm ve Şaman kelimesinin Türkçe karşılıkları Kamlık ve Kam’dır. Günümüzde yapılan
araştırmalarda eski Türklerin girdikleri veya kabul ettikleri her inancı kendilerine ait bir inanca
dönüştürdükleri kabul edilmektedir ki Şamanlık da bundan nasibini almış ve bir Türk kamlığının
oluşturulmuştur.

6.4. Eski Türk Dini: Gök-Tanrı Dini
Bozkır Türk inancının esasını Gök-Tanrı Dini teşkil etmiştir. Gök-Tanrı dininin ise iki temel
dayanağı vardır:
ab-

Tabiat Kuvvetlerine İnanma
Atalar Kültü

6.4.1. Tabiat Kuvvetlerine İnanma
Eski Türkler tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanıyorlardı. Bu husus Orhun
Yazıtlarında “Yer-su, Yar-sub” tabiri ile açık bir şekilde ifadesini bulmuştur. Aynı inanış Uygurlarda
“Yir-Suv” tabiriyle kendisini gösteriyordu. Bunlar “İduk” yani “kutsal” idiler. Bu tabiat kuvvetleri
şunlardır: Dağ, tepe, kaya, vadi, ırmak, su kaynağı, mağara, orman, ağaç, volkanik göl, demir, kılıç…
vb. Bunlar aynı zamanda birer ruh idiler. Ayrıca güneş, ay, yıldırım, yıldız, gök gürültüsü, şimşek de
ruh tasavvur edilmiştir. Ruhlar iyilik seven ve kötülük getiren olmak üzere iki gruba ayrılıyordu.
Türkler bu tabiat kuvvetlerine kurban kesiyorlardı. Mesela Asya Hunları yılın ilk ayında Tan-hu’nun
sarayında ve ilkbaharda (5. ayda) Lung Ç’eng (Ongin nehri bölgesi) de; sonbaharda Ta-i-lin’de; KökTürkler ve Uygurlar’da 5. Ayda Tamir ırmağı kaynağında Gök Tanrı’ya, atalara ve tabiat kuvvetlerine
kurban sunuyorlardı.
Türkler gizli bir kuvvete sahip olduklarını düşündükleri tabiat kuvvetlerini gördükleri gibi
kabul etmişler ve sadece onlara kutsallık atfetmekle yetinmişlerdir ki, bunun da misalleri Orhun
Yazıtlarında “İduk Ötüken: Kutsal Ötüken” ve “tamag iduk: mukaddes tamag” diye geçmektedir.
Tabiat ruhlarına Kök-Türkler çağında yer-su deniyordu. Bu tabir Uygurlarda da vardı. Mesela
Uygurların ünlü Kutlu-Dağ efsanesinde yer alan kayalık, millete kudret ve saadet veren ruh olarak
kutsaldı. Buraya, eski Türklerin yağmur, dolu yağdırmak, rüzgar estirmek için sihrine başvurdukları
bildirilen “yada taşı (yağmur taşı)” nı da ilave edebiliriz.
İ. Kafesoğlu asli Türk kültüründe kendilerine tapmak bahis konusu olmayan yer-su’ların
maddi değil manevi kuvvet olarak tasavvur edildiklerini, bunlarla ilgili olarak eski Yunan’dakine
benzer Tanrılar ve aileler tarzında mitolojilerin teşekkül etmediğini söylemektedir. O. Turan ise;
Türklerin bu kuvvetlere ibadet etmediklerini, ibadeti yalnızca her şeyi yaratan Tanrı’ya hasrettiklerini
özellikle belirtmektedir.
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6.4.2. Atalar Kültü
Ölen büyüklere ve atalara saygı “baba hukuku”nun inanç sahasındaki belirtisi olarak
görülmektedir. Çeşitli Türk topluluklarında, mesela Asya Hunları, Kök-Türkler, Tabgaçlar mağaralar
önünde atalarının ruhlarına kurbanlar sunmuşlardır. Atalara ait hatıraların kutsal sayılması, Türk
mezarlarına yapılan tecavüzlerin ağır şekilde cezalandırılmasından da anlaşılmaktadır. Buna birkaç
örnek verecek olursak Hun hükümdar ailesi kabirlerinin Margos piskoposu tarafından açılarak
soyulması Attila’nın I. Balkan seferinin (441-442) sebebi olmuştur. Yine M.Ö. 79 yılında benzer bir
hadise Hun hükümdarını Moğol “Ohuon”larla savaşa sevk etmiştir. Hunlar bakımından büyük
hakaret sayılan bu harekete Asya’da Moğolları, batıda papazı teşvik eden sebep de, eski Türklerin
ölülerini silahları, kıymetli eşyaları, bazen de başbuğun altın ve gümüşle bezenmiş teçhizatlı atları ve
kadınların süs eşyası ve mücevherleri ile gömülmeleridir. Çünkü Türkler öbür dünyada ikinci bir
hayatın varlığına ve ruhların ebediliğine inanıyorlardı.
Türkler gibi atalar kültüne sahip diğer topluluklarda bu inanç, ölen bazı kudretli kimselerin
yarı-tanrı sayılmasına kadar ileri gitmişken (mesela eski Yunan’da Heroslar) ve bunlar ve diğer
tanrılar için insanlar kurban edilirken Türklerde böyle adetler görülmemiştir. Eski Türkler arasında
da insan kurban edildiği görüşünü uyandıracak bazı kayıtların, iyi bir araştırma sonucunda, bu anlamı
çıkarabilmek için zorlanması gerektiği aşikârdır. Asya Hunları için Çin yıllıklarındaki ölünün
“yakınları tarafından 100’ler 1000’lerle takip edilmesi” ibaresi böyle bir yorumun yapılmasını
sağlamıştır. Halbuki, kaynakta açık bir şekilde “insan kurbanı”ndan bahsedilmemesi bize bu yorumun
zorlama ile yapıldığını göstermektedir. Eski Türklerde Gök-Tanrı ve atalara kurban olarak hayvan
kesilirdi ve hayvanın cinsi de erkek olurdu. En makbul kurban olan at iskeletlerine Bozkır Türk
boylarına ait mezarlarda rastlanmıştır. Bundan dolayı Asya Hun hükümdarlarına ait kurganlarda ve
Orta Avrupa’da Hun ve Avar çağı mezarlarında bol miktarda at iskeletleri bulunmuştur.

6.4.3. Gök Tanrı Dini
Türkiye Türkçesindeki “Tanrı” kelimesi “Tengri-Tenri” şekillerinde kaynaklarda
geçmektedir. Bu şekillerin günümüzde muhtelif Türk lehçelerinde her lehçenin fonetik özelliğine
göre “Tengri, Tengere, Tangrı, Tanrı, Tangara, Tingi, Ture” tarzında söyleniş biçimleri vardır.
Eski Türkçede gök (sema) ve en büyük ruh mefhumları tek bir kelime (Tengri) ile ifade
edilmiş, gök (mavi) kelimesi ise bunun sıfatı olarak kullanılmıştır.
Türkler yüksek ve mücerret Tanrı telakkisine varmakla beraber başlangıçta onu yine de gök’te
düşünüyorlardı. Bu sebeple Tanrı kelimesi hem gök hem de Tanrı (Allah) manasında kullanılıyordu.
Nitekim Türkler Allah’ı “Gök Tanrı” adı ile adlandırıyorlardı. Orhun Yazıtlarında geçen “Üze Kök
Tengri: Yukarıda Mavi Gök” terkibi Türk düşünde tarihinin çok önemli bir belgesidir. Bu önemli
belgeden de anlaşılacağı üzere, gök ile yer’in kendileri yaratıcı değillerdi. Nihayet onlarda yaratılmış
birer kutsal varlık idiler. Elbette bunları yaratan ve bütün varlıkların üstünde olan ayrı ve kutsal bir
varlık, bir güç vardır. İşte bu yüzden İslam dinini kabul eden Türkler “gök” kelimesini “sema”;
“Tengri” kelimesini de “Allah” mefhumu ile karşılamışlardır.
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İ. Kafesoğlu ise; Tanrı’nın semavi mahiyete haiz olduğundan dolayı “Gök Tanrı” adı ile
zikredildiğini belirtmektedir.
Bilinen en eski Türk Devleti olan Hun Hakanlığında bile Tengri kelimesi, “gök” manasına
gelmekte idi. Ayrıca Tanrı kelimesi hem göğü hem de ulûhiyeti ifade ediyordu. Bu devrin
hükümdarlarına verilen “Tanrı kut’u” unvanı da Türklerin ilahi hâkimiyet telakkisinin başlangıcının
gök’le alakalı olduğunu ve tek Allah inancına doğru bir gelişmenin varlığını göstermektedir. Mesela
M.Ö. 176 yılında Hun Tan-hu’su Mete (M.Ö. 209-174) Çin İmparatoruna yazdığı bir mektupta
kendisini tahta Gök-Tanrı’nın çıkardığını belirtmekteydi; ayrıca Mete’un oğlu ve halefine bir Çin
prensesi götüren Çinli bir haremağası, Çin hükümdarına yazacağı mektuba şu şekilde başlamasını
tavsiye ediyordu: “… Gök’le yer’in can verdiği, güneşle ay’ın tayin ettiği Hunların büyük Tanhu’su…”.
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda Türklerin dini inançlarının tek tanrı anlayışına dayalı
olduğu ortaya konmuştur ki bunun en belirlgin örneklerini yine tarihimizden bulabiliyoruz meseala:
W. Schmidt, “Eski Türklerin Dini” adlı makalesinde Hunların dini hakkında şu önemli
açıklamayı yapmaktadır: “Hunlarda gerçek ve halis bir dinle karşı karşıya bulunduğumuz
muhakkaktır. Zira burada insanların hayatına tesir eden yüksek varlıklar mevcuttur ve bunlar için
insanlar tarafından dua, kurban ve merasimlerden meydana gelen bir kült yapılmaktadır. Bu kült
hakkındaki vesikaların ancak birer misalden ibaret olduğu göz önüne alınacak olursa, bu kültün
oldukça zengin bir şekilde gelişmiş olduğu kabul edilebilir. Bu yüksek varlıklar arasında Gök
(Tanrı)’ün en önemli yeri aldığı inkâr edilemez. Nitekim tek başına da olsa, en çok göze çarpmakta,
en ehemmiyetli vasıf ve vazifeler ona verilmekte ve bu karakter yalnız ona tanınmaktadır. Kültte de
en yüksek yeri alan gök varlığıdır” demektedir.
Avarlara ait (558-805) bir iğnenin kitabesinde ise (t)anrı: gök, tanrı diye geçmektedir.
Orhun Yazıtlarında geçen “Tengri: gök” kelimesineait ifadelerden bazıları şunlardır: “Gök’ün
isteğine göre”, daha sık olarak “Gök (Tanrı)’ün yardımı ile”…
Kök-Türklerin Dini için ise Schmidt “Gök-Türk dininde en yüksek yeri ancak ve yalnız
Gök’ün aldığını ispat etmek zor değildir. Gök (Tanrı) kaynaklarda otuzdan fazla yerde ve daima pek
mühim bir varlık olarak geçer” demektedir.
Çin kaynaklarına göre Batı Türklerinden olan Şa-to’lar da “Türk-Gök” ilahına inanıyorlar ve
ona kurbanlar sunuyorlardı.
Uygurlara ait Altun Yaruk adlı din kitabında da Tanrı, “Tengri, Tengrim” şekillerinde
geçmektedir.
Kaşgarlı Mahmut da eseri Divan’da “Tengri, yüce Tanrı manasına gelir. Kâfirler göğe Tengri
derler” demektedir.
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Maniheist ve Budistlere ait metinlerde “Tanrı (Tengri)” adı Gök-Türk metinlerindeki
anlamıyla kullanılmakla beraber maddi varlık tasavvur edilen “Tengri (gök, sema)” ayırt
edilmektedir. Maddi varlık sayılan “Tengri” ekseriya “kök: gök” kelimesiyle ifade edilmektedir.
XIII. yüzyıl Uygur yazısı ve Uygur Türkçesiyle yazılı Oğuz Kağan destanının bugünkü dille
anlatılışında, Oğuz Kağan’ın veziri (nazırı) Uluğ Türük’ün gördüğü rüyanın gerçekleşmesi için
yaptığı dua da “Gök Tanrı” düşümde verdiğini hakikat çıkarsın” ve Oğuz Kağan da verdiği Toy’un
sonunda “Gök Tanrı’ya (borcumu) ödedim” deyişleri, burada Tanrı’nın gök gibi ulu, yüce
benzetmesiyle sıfat olarak kullanıldığını göstermektedir.

6.4.4. Gök-Tanrı İbadeti
Eski Türklerin muntazam günlük ibadetleri ve ibadethaneleri bulunduğuna dair açık bilgilere
sahip değiliz. Eski Türklerin secdeye “yingçe”, “yükünme” ; secde ve ibadet etmeye “yükünmek”
dediklerini biliyoruz. Nitekim bu kelime Gök-Türk Yazıtlarında “yükündür” şekliyle “baş eğdirmek,
itaat ettirmek” anlamında kullanılmıştır: “tört bulundaki bodunıg kop olmış, kop kılmış, başlıgıg
yükündürmüş: dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış”. Buda ve Mani dinine ait
eski Türkçe Uygur yazılarında “yükünmek” şeklinde geçmektedir. Mesela Mani için yazılan büyük
ilahide: Ey üstün Tanrımız sizin önünüzde hürmetle secdeye kapanırız şeklinde geçmektedir.
Koşo Çaydam havalisinde bulunan, The-Ashete Yazıtı (mezar lahdinin üzerinde
bulunmaktadır)’nda şöyle bir ibare geçmektedir: “Kül Tudun’un küçük kardeşi Tekeş ibadet gününde
yapmış”. Buradan anlayabildiğimiz ise, bu mezar lahdinin üzerindeki yazıtın bir ibadet günü yapılmış
olduğudur.
Eski Türkçedeki “tapug” kelimesi de bağlı olma ve ibadet gibi iki manada kullanılırken
“tapungun” sözü ise şükranını öder manasına yorumlanmıştır.
Kaynaklarımızda Hunlardan başlayarak devam eden ibadet şeklinin hükümdarların
“sabahleyin otağlarından çıkarak, şafakla birlikte eğilip güneşe saygı göstermeleri, (batıda) yani –
Ay’ın doğuşu – sırasında da Ay’a doğru saygı ile eğilmeleri (veya secde etmeleri) dir. Diz çöktükleri
zaman sol ellerini saygı değer yöne çevirirler, yüzlerini de kuzeye dönerlerdi”.
Avrupa Hunlarının hükümdarları da aynı şekilde ibadet ederlerdi: “Hükümdar, her sabah
çadırından çıkar ve eğilerek güneşi selamlar ve akşamda aynı hareketi yapardı. Ayrıca uğur getiren
yeni ay göründüğü zaman ise saygı ile Ay’ı selamlardı. Dini bir merasimde bulunduğu zaman yüzünü
daima kuzeye çevirirdi.”.
Çin yıllıkları ise; Doğu Kök-Türklerinden bahsederlerken: “Her yıl asilzadeler ve
hükümdarlar, atalarının çıktıkları mağaraya gidip, merasim yapıyorlar, bundan başka halk 5. Ay’ın
yirmisinde aynı dağa (Ötüken) giderek semanın ruhuna ibadet ediyorlardı” demektedirler. Aynı
âdetin Batı Kök-Türklerinde de olduğu anlaşılmaktadır. Yalnız vesikalarda 5. Ay’ın yirminci günü
yerine sekizinci günü zikredilmektedir. Bugün mezkûr mağaraya yüksek memurlar gönderirlerdi”.
Eski Türkler bir saygı işareti olarak gördükleri ibadeti yapmaktan çok hoşlanırlardı.
Kaynaklarımızda bu konuda bilgi bulabiliyoruz. Mesela Türkistan Türkleri arasında Budizm’i
yaymak için 626-645 yılları arasında bölgeye giden Çinli rahip Hüen-Çang (Hsüan-Tsang) Yarkent
halkı için “ibadetten hoşlanırlar” demektedir.
Uygurlar tapınma için “ançulamak, angıtmak” tabirlerini kullanıyorlardı. Uygurlara ait Altun
Yaruk adlı din kitabının dördüncü bölümünün bir kısmı tövbe etmeye ayrılmıştır.
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Kaşgarlı Mahmud Divan’da “yükünç” kelimesini, İslamiyet’i yeni kabul eden Oğuzlarda
kullanılan “namaz” manasıyla karşılamaktadır. Yine o; “taptı” kelimesini “kul Tenğrige taptı: Kul
Allah’a taptı ve O Xanka taptı: O Hakana hizmet etti” şeklinde misallerini verip, bu kelimelerin
Allah’a karşı kullanıldığında tapma, tapınma; Hakana, bir insana karşı kullanıldığında ise hizmet
etme anlamında olduğunu özellikle ifade etmektedir.
İslam kaynaklarında da henüz İslamiyet’i kabul etmemiş olan Türklerin ibadet ettiklerine dair
bilgiler bulunmaktadır. X. asır Arap seyyahı Ebu Dülef risalesinin Dokuz-Oğuzlar kısmında
“ibadetlerini güneşin battığı tarafa yönelerek yaparlar” derken, Karluklar hakkında ise “Gök kuşağı
(kavsi kuzah) göründüğü zaman onlar şenlik yaparlar. İbadetlerini güneşin battığı tarafa yönelerek
yaparlar. Kırgızlar ise güneye dönerek ibadet ederler” demektedir.
Arap seyyahı Mervezi ise eserinin IX. bölümünü Türk ülkelerine ayırmıştır. Bu bölümde
Kimeklerden bahsederken “senede bir gün oruç tutarlar” demektedir.

6.4.5. Ahiret Hayatı İnancı
6.4.5.1. Göğün Katları
Eski Türk inancında karanlıklar sahası ölünün girdiği yer altı âlemiyle başlamaktadır; semâda
ise güneşin temsil ettiği bir nur âlemi vardır. Fransız ilim adamı Rêne Grousset eserinde Türklerin bu
nur ile zulmet ahretini şöyle tasvir etmektedir:
"Kâinat bir sürü katların üst üste gelmesinden oluşmuştu. Yukarıdaki on yedi kat nur ülkesi
(aydınlıklar krallığı) olan göğü (gökyüzünü) ve alttaki yedi veya dokuz kat da zûlmetler diyarı
(karanlıklar dünyası) olan yer altı âlemini teşkil ediyordu. Bu ikisi arasında üzerinde insanların
yaratıldığı yeryüzü vardı. Gök ve yer, gök'ün en yüksek katında oturan ve kutsal gök (ilâhi-semâ)
manasına Tengri denilen yüce yaratığa (Allah) itaat ederlerdi (tâbi'dir). Gök aynı zamanda faziletli
ruhların barınağı, yer ise (yer altı âlemi) günahkarların (kötülerin) cehennemi (tamusu) idi.".
Orhun Yazıtları’ndaki ifade ise, Grousset'in bu görüşünü desteklemektedir. "Yukarıda mavi
gök, aşağıda yağız yer yaratıldıkta; ikisi arasında insanoğlu yaratılmış."
Yayık-Altay Türkleri içinde de gökyüzünü yedi, dokuz ve on altı kat kabul edenler vardır.
Bilhassa Yakut Türklerince gökyüzü yedi kat kabul edilir.

6.4.5.2. Ruh'un Ebedî Oluşu (Ölmezliği)
Orhun Yazıtları'nda geçen, "Babam Hakan töreyi kazandıktan sonra uçuvermiş" ifadesinden
ruhun gök'e çıkıp orada dünyadakine benzer bir hayat sürdüğünü yani ruhun ebedî olduğuna inanıldığı
anlamını çıkarabiliyoruz.
Eski Türkler ruh ve nefese "tın" ve "üzüt" derlerken, ruh ile ilgili olan her şeye de "tıntıg:
canlı, ruhlu"; "üzütlüg: ruha, cana ait" ve canlandırmak ve ihyâ edilmeye "tınturulmak" demişlerdir.
Bir kişi öldüğünde Oğuzlar "anıng tını kesildi" yani “onun soluğu kesildi, ruhu çıktı”
diyorlardı.
Tabiî ve beşeri her hadise Tanrı'nın iradesi ile olmakta, insanların dünyadaki iyilik ve
kötülüklerine göre gök'e (ışık âlemi) veya yer altına (karanlık âlemi) gideceklerine inanmaları aynı
zamanda ruhun ölmez olduğuna inandıklarını da göstermektedir.
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O. Turan’ın şu cümleleri bize bu inancı çok güzel özetlemektedir: "İleri Tanrı anlayışına erişen
Türkler, aynı zamanda ruh'un ebediliğine ve bunun zaruri bir neticesi olarak da ahiret hayatına, iyilik
ve kötülüklere dair bir hesabın verileceğine inanıyorlardı."

6.4.5.3. Ahiret Hayatı İnancı
Yukarıda bahsettiğimiz gibi ruh'un ebedî oluşu, ahiret hayatı inancını ve varlığını
kendiliğinden getiriyordu. Tarihî vesikalarımızla bu inancın izlerinden birkaç misal verelim.
Avarlara ait Janodlih iğneliği yazıtlarının kelime haznesi ve dil yapı unsurlarının bazılarının
arasında "Bigtag: Ahiret mutluluğu, marifet "kelimesi geçmektedir.
Uygurlara ait Yenisey yazıtlarında ahiret hayatı inancı ve ölünce öbür dünyada da bir hayatın
olduğu düşüncesi tasavvur edilmektedir. "Ölüm" ise yazıtlarda "ayrılmak" olarak yorumlanmaktadır.
"Gök'teki güneşe (Tanrı'nın gününe) yerdeki elime doymadım. Kuydaki prensesimden, vadideki
oğlumdan ayrıldım."
Avrupa Hun Hakanının aşağıda vereceğimiz hadisede gösterdiği hassaslık da bu konuda önem
arz etmektedir. Attila (434-453) Tuna Nehri üzerindeki Hun hükümdarları mezarlarının Margos
metropoliti tarafından açılıp, tahrip edilmiş olmasına cevap olarak gönderdiği mektupta şöyle
diyordu: "Bu metropolitin hasis ve açgözlü bir adam olduğu herkesçe malûmdur. Hun hükümdarları
hayatlarında taşıdıkları mücevherleri ve şahsi hazinelerini öldükleri zaman kabirlerine beraberce
defnettirirlerdi (?). İşte bu herif bu değerli eşyayı aşırmak (çalmak) maksadı ile Hun hükümdarlarının
kabirlerini kazdırıp tahrip etti. Bundan böyle ölen Hun hükümdarlar, metropolün tamahkârlığı
yüzünden, ahirette bütün mücevherlerden, silahlardan, atlarının takımlarından mahrum
kalacaklardır."
Uygurlar ölüm ile yeniden dirilme arasındaki zamana "aradan azun" diyorlardı ki, bu kelime
ahiret hayatının varlığını göstermesi açısından başka bir delile ihtiyaç bırakmamaktadır.
Efsanelerde ise ahiret hayatını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Mesela Uygurlara ait Çaştani
Bey adlı hikayede, Çaştani bey şeytanlarla yaptığı mücadelede şeytanlara "benim şehrimdeki ahaliyi
niçin öldürüyorsun?" Diyerek hesap sorduğunda onlar "hemen bunu doğrayınız, öldürüp öbür
dünyaya (ahiret) atınız" demektedirler.

6.4.6. Kıyamet Gününün Var Olduğuna İnanma
Eski Türkler kıyamet gününe "Uluğ gün" adını vermişler ve İslamiyeti kabul ettikten sonra da
kullanmışlardır.
Eski Türk inancının izlerini hȃlȃ kültürlerinde yaşatan Altaylı Türkler, eski inançlarına uygun
olarak bir gün bu yer dünyasının sonunun geleceğine inanırlar ve bu gelecek güne "kalgancı çak"
derlerdi ki bu harfi harfine "gelecek olan çağ" demekti. Kalgancı çak inanışına göre zaman geçtikçe
kişioğlu topluluğu azacak, günah işlemekten çekinmeyecek, fenalık alabildiğine çoğalacaktır. İyi
Tanrı (Ülgen) bu günahkâr topluluktan uzaklaşacak, karanlık dünyadaki kötü ruh (şeytan) Erlik
yeryüzüne çıkacaktır. Kişioğulları Ülgen'i unutacaklar, yeryüzünde insanları kazanmak için bütün
kötü ruhlarla Ülgen savaşacak, her iki taraftan ölenler olacak, nihayet tek başına Ülgen kalacaktır.
Tanrı -ölüler kalkınız- diye bağıracak ve bütün ölüler dirilecektir.
Burada görüldüğü üzere efsanelerde geçen iyi Tanrı Ülgen ve Erlik kavramları ile birlikte
kıyamet günü efsanevi bir tarzda anlatılmaktadır.
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6.4.7. Kadere İnanma
Eski Türk inancında "Kertme" Tanrı'ya inanma ve iman manasında kullanılıyordu.
Uygurlara ait Turfan yazmalarının içinde şöyle bir ifade yer almaktadır: "Kuşkusuz, şüphesiz
bir gönülle inan. Bu din konusunda (namug) işitip, kuşkusuz, bir gönülle (seziksiz köngülüg) inanıp
iman getirip (kertgünüp).".
Uygurlar inançlı, imanlı, itikâd eden bir kimse için şu terimleri kullanıyorlardı: "Kotkünç,
kirgünçlüg, kirtgünmek, kirtgürmek, kirtülüg".
Destanlarımızda ve efsanelerimizde kadere iman ve inanma şuûru muhtelif defalar kendini
göstermektedir. Mesela, "Ay-Mangus" adlı Altay masalında, masalın kahramanı Ay-Mangus
düşmanın kız kardeşi ile evlenmiş ve kendisine bir eş bulmuştu. Bunu öğrenince "Tanrı bu kızı bana
yazmıştı" demesi ve kaderini bozmamak için düşmanıyla mücadeleye girmemesi kadere karşı
duyduğu inancı dile getirmektedir.
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Uygulamalar
1. Eski Türklerin inanç dünyalarını inceleyerek, özellikle Batılı alimler tarafından Türklerde
Totemciliğin ve Şamanlığın olduğuna dair ileri sürdükleri fikirleri etraflıca araştırarak
değerlendiriniz. Ayrıca Gök-Tanrı dinin temel esaslarını açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.

Şamaniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.
Gök Tanrı dininin iki temel esası hangileridir açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde Türklerin dinî hayatları ile ilgili bilgiler verdik. İlk olarak, daha önce ayrıntılı bir
biçimde tanımladığımız Türklerin ortaya koydukları Bozkır kültür ve medeniyeti ile bağlantılı olarak
gelişen dinî hayattan bahsettik. Türklerin tarihin her döneminde tek tanrı inancına mensup bir
topluluk olarak yaşadıklarını, yaradılıştan kaynaklanan ve de ilahî fıtrata uygun yaşama biçimini
bilerek veya bilmeyerek yaşadıklarını söyledik.
Türklerin inançlarını araştırırken ilk önce totemcilik meselesine değindik ve Türklerde
totemciliğin mevcut bulunduğunu ileri süren görüşlere değindik. Türklerde totemciliğin var olduğuna
delil olarak da kurdun ata gibi görülmesi, bu hayvana karşı saygı duyulması, ona bir kutsallık
atfedilmesinin gösterildiğini söyledik. Ancak bunu eski Türklerde totemcilik inancı olduğuna dair
deliller olarak göremeyeceğimizi anlattık. Nitekim totemcilik sadece bir hayvanı ata tanımaktan
ibaret değildir. Totemciliğin bir inanç sistemi olarak sosyal ve hukukî cepheleri vardır ve sistemin
devamı için bu şartların tam olması gerekmektedir. Meselâ totemcilikte görülen ve her dokunduğunu
kutsallaştıran “mana” telâkkisi Türklerde yoktur. Eski Türklerde dini inancın temellerinden birini
ruhun ebedîliği teşkil eder. Ayrıca totemcilikte “ana hukuku” esas iken Türkler baba hukukunun ağır
bastığı ”pederi” karakterdedir. Totemcilikte mülkiyet ortaklığı vardır, Türklerde ise özel mülkiyet
önemli yer tutar. Totemcilikte aynı toteme bağlı olanlar akraba sayılırken Türklerde kan akrabalığı
esastır. Totemcilikte her klanın ata tanıdığı bir totem vardır ve ona tapılır. Fakat Türklerde tüm boyun
kutlu saydığı tek bir hayvan vardır ve ona tapılmaz yalnızca saygı gösterilir.
Daha sonra Türklerde şamanlık meselesine değindik. Türklerin inancının şamanlık olduğu
kanaatinin hatalı olduğunu ifade ettik zira Türklerde dünyanın yaratılışı ile ilgili rivayetlerden hiçbiri
Türklerin kendi düşünce mahsulleri olmayıp, çeşitli dinlerden gelen tesirlerin birbirlerine
karışmasından meydana çıkmış bir tasavvurlar örgüsüdür. Şamanizmin bir din olabilmesi için üç şarta
ihtiyaç vardır ki bunlar 1. İtikad, 2. Cemaat, 3. Dini ritüeller’dir. Türklerde bunlardan sadece dini
ritüellerin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca eski Türklerin girdikleri ve kabul ettikleri her inancı Türk
kültürü içerisinde yoğurduklarını ve böylece bir Türk Manihezm’i, Türk Budizm’i ve Türk
Şamanlığını vs oluşturduklarını söyledik.
Bölümümüzün bir sonraki kısmında eski Türk inancı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdik. Eski
Türk inancının öğeleri olan, tabiat kuvvetlerine inanma, atalar kültü, Gök-Tanrı dininin esaslarından
bazılarına değindik. Tabiat kuvvetlerine inanmayı anlatırken eski Türklerin tabiatta bir takım gizli
kuvvetlerin varlığına inandıklarından, dağların, tepelerin, kayaların, ırmakların, ağaçların,
ormanların, denizlerin aynı zamanda birer ruha sahip olduklarından bahsettik. Ayrıca Güneş, Ay,
yıldız, yıldırım, gök gürültüsü, şimşek gibi ruh-tanrılar tasavvur edildiğini ve bu ruhların iyilik seven
ve kötülük getiren olmak üzere iki gruba ayrıldığını gördük. Atalar kültü bölümünde ise bu kültün
“baba hukuku”nun inanç sahasındaki belirtisi olarak görülmesi gerektiğini öğrendik. Türklerin asıl
dini olan Gök-Tanrı ini ile ilgili kısımda ise başka hiçbir millet ile etkileşimi olmayan bu inanç
sisteminde Tengri ( Tanrı)’nin en yüksek varlık olarak merkezde yer aldığını gördük. Yaratıcının tam
bir iktidar sahibi olduğunu söyledik. Gök-Tanrı inancının esaslarının eski Çin kayıtlarından, Orhun
Yazıtlarından ve diğer Türk ve yabancı vesikalardan az çok tespit etmenin mümkün olduğundan
bahsettik. Yazıtlara göre Tanrı, kâinatın ilk sebebidir, yani yaratıcıdır. Yazıtlarda Tanrı bazen “Türk
Tengrisi” şekliyle o çağlarda “milli” bir Tanrı olarak görünmektedir. Kök-Türklerin bir “hakanlık”
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kurması O’nun isteği ile olmuş, hakan, Türklere O’nun tarafından verilmiştir. Yani Tanrı Türk
halkının hayatı ile ilgilenen bir ulu varlıktır.
Tanrı’ya yükünüldüğünü (secde) edildiğini, ruhun ölmediğine yani ölümden sonra hayatın
öbür dünyada devam ettiğine dolayısı ile bir ahiret hayatının varlığına inandıklarını ve en son olarak
da Gök-Tanrı tarafından başlarına ne gelecekse kabul ettiklerini yani kader anlayışına sahip
olduklarını ifade ederek bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları

1) Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce hangi dine inanıyorlardı?
a) Şamanizm
b) Totemizm
c) Gök-Tanrı Dini
d) Paganizm
e) Aryanizm
2) Eski Türklerde totemciliğin mevcut olduğu görüşünün ileri sürülmesinde eski
Türklerin hangi hayvana karşı saygı duyması etkili olmuştur?
a) Aslan
b) Kurt
c) Kaplan
d) Kartal
e) İnek
3) Aşağıdakilerden hangisi Türkler’in totemci bir millet olmadıklarına dair
kanıtlardan birisi değildir?
a) Türkler ana hukukunun ağır bastığı bir aile yapısına sahip olmuşlardır
b) Türklerde özel mülkiyet önemli yer tutmuştur
c) Türklerde kan akrabalığı esas olmuştur
d) Türklerde tüm boyun kutlu saydığı tek bir hayvan vardır
e) Türklerde kurda tapılmamıştır
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Totemcilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Her klanın ata tanıdığı bir totem vardır
Totemcilikte mülkiyet ortaklığı bulunmamaktadır
Aynı toteme bağlı olanlar akraba sayılmaktadırlar
Totemcilikte “ana hukuku” esas olmuştur
Totemcilikte ruhun ölmezliğine inanılmaz

5) XIX. yy’da Altay Türkleri arasında yapılan incelemeler sonucu Eski Türk
inancının Şamanlık olduğu kanaati kim tarafından oluşturulmuştur?
a) V. Barthold
b) W. Radlov
c) Gy. Nemeth
d) V. Thomsen
e) A. V. Gabain
6) Şamanlık ve Şamanizm üzerine en derin araştırma hangi ilim adamı tarafından
yapılmıştır?
a) A. İnan
b) M. Perrin
c) B. Ögel
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d) W. Bang
e) M. Eliade
7) W. Barthold, Şamanizm’in bozkırlının dini olmadığı şeklindeki tespitini hangi
tarihi belge desteklemektedir?
a) Şine Usu Yazıtı
b) Orhun Yazıtları
c) Irk Bitig
d) Çin Yıllıkları
e) Rus Yıllıkları
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Şamanizm kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Büyücülük
Totemcilik
Tanrıcılık
Kamlık
Ruh

9) Bozkır Türk inancının esasını ne teşkil etmiştir araştırınız?
10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Eski Türkler Ruhun Ebedi oluşuna inanmaktadırlar
b) Eski Türkler ruh ve nefese "tın" ve "üzüt" demişlerdir
c) Eski Türklerin ahret inancı bulunmaktadır
d) Eski Türkler kadere inanmaktadırlar
e) Eski Türkler secdeye “tapunmak” demişlerdir

Cevaplar: 1)c 2)b 3)a 4)b 5)b 6)e 7)b 8)d 10) e
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7. TÜRKLERDE DİNİ HAYAT-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
7.1. Gök-Tanrı Dininin Esasları
7.1.1. Sevap Anlayışı
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.2.

Günah Anlayışı
Şeytanın Varlığına İnanma
Melek
Cennet’in (Uçmak) Varlığına İnanmak
Cehennemin (Tamuğ, Tamulus) Varlığına İnanmak
Kurban Kesme
Diğer Dinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gök-Tanrı dinindeki, şeytan, melek, cennet-cehennem anlayışları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türklerde dinî hayat

Türklerin dinî hayatarı içinde Gök-Tanrı dini ile ilgili kitap
benimsedikleri
inançları ve makeleler okuyarak
anlayabilmek

Türklerde dinî hayat

Türklerin dinî olan Gök- Gök-Tanrı dini ile ilgili kitap
Tanrı dinini detaylı bir ve makeleler okuyarak
şekilde öğrenmek
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Anahtar Kavramlar







Gök-Tanrı
İbadet
Şeytan
Melek
Kurban
Diğer Dinler
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7.1. Gök-Tanrı İnancının Esasları
7.1.1. Sevap Anlayışı
Kaynaklarımız Eski Türk dini olan Gök-Tanrı dininde varlığını bildikleri ve hayatta iken
yaptıkları iyiliklerin karşılığını öbür dünyada alınacağına inandıklarını ve buna "muyan" dediklerini
belirtmektedirler. Keza Uygurca yazılı kaynaklarda "buyanlıg: mesut, sevaplı, mutlu", "buyansız:
sevapsız" şeklinde geçmektedir.
Yapılan herhangi bir iyilikten hâsıl olacak sevabın başkalarına da geçmesi geleneği vardı ki
özellikle Burkancı Uygurların "buyan evirmek: sevabın tevcihi geleneği" bunu en önemli kanıtıdır.
Sevabın başkalarına devri düşüncesinin menşei, ata ruhları için yapılan hayır işlerinde aranmalıdır.
Uygurca metinlerin hemen hepsinin sonunda, bu eserlerin yazdırılmasından doğacak sevabın çeşitli
kimselere ve müesseselere tevcih edildiğine dair kayıtlar vardır. Bazı hallerde ise, çok ender olarak
sevap tevcihi eserin sonuna müstakil bir metin şeklinde ilave edilmektedir. Mesela Altun Yaruk'un
1687 yılına ait son baskısına eklenen parçanın ikinci yaprağında "ülgüsüz buyanlıg: ölçüsüz sevap
kazanmış"yazılmıştır. Herhangi bir eserin yazılmasından, yazdırılmasından, okunmasından,
dinlenmesinden, herhangi bir bağıştan, hayrattan, vakıftan hasıl olacaklar sevap şeklinde belirtilirken;
beşinci yaprağın başında bu sevap tevcihini yazmış olan katiplere gelince denilerek, bu katiplere
sevap tevcih edilmektedir.

7.1.2. Günah Anlayışı
Eski Türk inancında günah, Tanrı’nın istemediği, insanlara karşı yapılan kötü hareketlerin
neticesinde yaptıkları yanlışlık ve hata olarak görülmüştür. Nitekim Orhun Yazıtlarında eski Türkçe
ifade ile geçen "yazuk: günah “manasından çok "yanlış" manası ile kullanılmıştır. Türk hükümdarı
isyan eden ve kendisine karşı savaşan Oğuz, Türkeş, Basmıl, On-Ok boylarının Türk ve kendi
milletinden olduklarından bahsederken "Türgiş kağanı Türküm, milletim idi. Bilmediği için, bize
karşı yanlış hareket ettiği için kağanı öldü" diyerek yanıldıkları için hata, günah işlediklerini
bildirmektedir.
Şine-Usu Yazıtında:
"Günahkar atlı(lar)... (Tanrı) tutuverdi"
"Sözüne karşı günah işlemeyin dedi" ibareleri geçmektedir.
Divân'da günah karşılığı olarak "arınçu, yazuk" tabirleri verilmektedir. Yazuk aynı zamanda
Divân'da suç olarak da geçmektedir. Kaşgarlı eserinde bu konu ile ilgili atasözü ve beyit vermektedir
ki bunlardan bir kaçını burada vermekle yetineceğiz.
"Ateş dumansız olmaz, yiğit günahsız olmaz".
“O, onun günahlarından vazgeçti"
" Bey, onun suçunu bağışladı"
"Adam günah yüzünden ağır ceza gördü ve yaptığı işin günahının acısını tattı, artık bundan
sonra bir daha o suçu yapmak istemedi"
Uygurlar ise günah, suç, hata, kabahat için "kadag, tsuy, yonçmakyazınç, yazuk" kelimelerini
kullanırlarken; "günahsız, suçsuz" olana da "yazınçsız, yazuksuz"demişlerdir. Uygurca deyimlerden
bazıları şunlardır
"Kılıç boça boşunmak: Bağışlanmak(günahı) gidermek, affetmek, kurtarmak";
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"İrinçü mün dutagun: günahlardan arınmış, kurtulmuş kimse";
"İrinçülüg: günahkâr" anlamlarına gelmektedir.
Uygurlarda Mani için yazılan büyük ilahide:
"İmanlı gönülleri ile
Doğru yoldan gayret ederek
Kirli günahları işlememek
Hakiki emirleri yerine getirmeyi gözetirler".
Diğer bir ilahide de:
"Tanrı'nın sözüne değer vermeyenler
Karanlık şeytanlara tapanlar
On binlerce günah işleyenler" şeklinde geçmektedir.
Kutadgu Bilig'de ise bu konuda şu beyitlere rastlıyoruz:
"ibadette gayretli ol, günahtan sakın, sana ahirette ancak ibadetin faydası dokunur".
"Günahlarımın affını Tanrı'dan niyâz eylesin belki kerim Rabbi bu duâ sayesinde affeder".
XIII. yüzyıl tasavvuf şairlerimizden Yunus Emre'de şiirlerinde günah-yazuk ikilisini sıkça
kullanmıştır.
"Yazuklarımız dartıla ancak perdeler yırtıla
Bilmedüğün günahların onda sana ayan ola"
"Biri Rahmân biri şeytan-ı racim
Anun yazuğ müzdi sevgüsine taaluktur".

7.1.3. Şeytanın Varlığına İnanma
Şeytan tabirini karşılayan eski Türkçe değişik kelimeler vardır. Bunlar: "İçgök, içkök, angjın,
yak, yek" kelimeleridir.
Divân'da ise "yek: şeytan" şeklinde geçmektedir. Eski Türkler cinlere de inanmışlar ve cin
çarpması için "kavuç" kelimesini kullanmışlardır. Kaşgarlı Mahmud cin çarpan adamın yüzüne
Türklerin soğuk su serptiklerini ve sonra da "kavuç, kavuç" dediklerini belirttikten sonra; bir kısım
Türklerin ise, bir bölük cine "cıw"da dediklerini söyleyerek onlar arasında yaygın olan şu adeti
anlatmaktadır: "iki bölük cin birbirleriyle çarpıştığı zaman, iki bölüğün vilâyetlerinde oturan cinler
dahi kendi vilâyetlerinin halkını korumak için çarpışırlardı. Cinlerden hangi taraf yenerse onlardan
yana çıktığı vilâyet halkı da yener. Geceleyin bu cinlerden hangisi kaçarsa onların bulduğu bulunduğu
vilâyetin halkı da kaçar. Türk askerleri geceleyin cinlerin attıkları oklardan kurtulmak için çadırlarına
saklanırlardı.".
Uygur yazılarında ise, gönül karışıklığı "Dağ içindeki iki şeytan aklımızı (ög), gönlümüzü
karıştırıp bulandırıyor (bulguyur)"şeklinde anlatılmaktadır.
Uygur edebiyatına ait Çaştani Bey masalında "Çaştani bey şeytanlara karşı milleti için
mücadeleye girişerek onlara: Gönlümü kuvvetlendirip, korkusuz, ihtirassız gönülle sizlerle
savaşmaya geldim. Ey şeytanlar halis gerçek alp (ve) kuvvetli iseniz benimle savaşmaya hazır olun"
demektedir.
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Efsanelerde ise ruhların ikinci zümresini teşkil eden kötü ruhlardır. Bunların başkanı
Altaylılarca "Erlik", Yakutlularca "Arslan Dolay"dır. Altaylıların izahına göre, "Erlik: kuvvetli,
güçlü" demektir. Erlik, insanlara her türlü kötülükleri yapar, insanlara ve hayvanlara türlü türlü
hastalıklar göndermek suretiyle kurbanlar ister, istediği kurban verilmezse musallat olduğu obaya ve
aileye ölüm ve felaket ruhlarını gönderir. Öldürdüğü insanların canlarını yakalayarak yeraltındaki
karanlık dünyasına götürür, kendisine uşak yapar. Erlik'in dünyasına mensup bütün kötü ruhlara
"nemeler" denildiği gibi "yekler"de denir. "Yek" Uygurca dini metinlerde şeytan manasında
kullanılmıştır. Yakutların kötü ruhlarına verdikleri ad "abası"lardır. Bunlar Altaylıların "karaneme"
dedikleri kötü ruhların işlerini görürler.
Bugünkü Altaylılar arasında, insanlara fenalık-kötülük getiren "Körmös" vardır. Aşağı
dünyada bulunan cehennem fena ruhların, zarar getiren cinlerin yeri olup, Erlik (şeytan) da mutlak
hâkimdir. Bu konuda Türkolog Radlov, “bütün kötülük ondan gelir, o insanı günaha sürükler, ona
hastalığı musallat eder, ölüm göndererek onu yakınlarından ayırır. Büyümede anormallik, hayvan
hastalığı ve fakirlik gibi şeylerin hepsini Erlik gönderir”, demektedir.
Altay Türklerine ait Yaratılış Destanında Erlik başlangıçtan beri Gök Tanrı ile beraberdir ve
ebediyete kadar beraber kalacaktır. Tanrı, Erlik'i yerin dibine süreceğini ve orada hapsedeceğini
söyler. Fakat onu öldüreceğinden veya hayatına son vereceğinden söz etmez. Erlik her zaman kendi
istek ve yaratılışı gereğince, kötü şeyleri seçer ve kötü işler yapmayı tercih eder. İyi şeylerin temeline
ve köküne muhaliftir ve onlara karşı çıkar. Bilgisizdir, yıkıcıdır, karıştırıcıdır. Düzen ile sulh ve sükûn
istemez. Sonsuz karanlıkların bağrından kopar gelir ve kuzeydeki karanlık ülkeler onun yurdudur.
Tanrı onu affeder ve iyi yaşaması için göklerde ona yer verir; fakat o kördür geleceği düşünmeden
hemen kötülük yapmaya başlar. Daha doğrusu kendine hâkim olamaz. İrâdesi yoktur ve iradesizliği
timsalidir. Tanrı'nın (Ülgen) halkını elde etmek ister ve eğer bunu yapamazsa, hiç olmazsa Tanrı'ya
karşı kışkırtır.

7.1.4. Melek
Eski Türklerde melek mefhumu ve inancının olup-olmadığı hȃlȃ tartışma konusudur.
Bu konuda ilk belgemiz Avarlar’a (558-805) ait bir yazıtta geçen şu ibaredir: "Tanrı'nın
meleği, huzurlu mekân ve marifet kıl ona".
Birçok vesikada, özellikle Orhun Yazıtlarında geçen "Umay ruhu" hakkında değişik fikirler
ile sürülmektedir. Umay hakkında ileri sürülen fikirlernden biri de bunun Sanskritçeden ve kültünün
Hindistan'dan geldiği hakkındadır. İran edebiyatında rastlanan "Hama" yahut "Homay" hakkındaki
efsane Yakutların "Imı kuşu (ruhu)" hakkında söyledikleri efsaneye benzemektedir.
Türk edebiyatında ilk defa Gök-Türk Yazıtlarında rastlanılan Umay: "Umay tag ögüm gatun
gutginga inim Kül Tegin ör adını aldı: Umay'a benzeyen anam hatunun talihine küçük kardeşim Kül
Tegin er adını aldı" şeklinde Kül Tegin Yazıtında geçerken, Tonyukuk Yazıtında ise: " Tanrı, Umay
ve mukaddes yer-su ruhlarının" Türklere yardım ettiklerinden bahsedilmektedir.
Son yıllarda Urgu (Ulan-Bator) çevresinde bulunan bir kiremitte "Kögmen Yer-su ve Umay
Katun: Köğmen Yer-su ve Umay Hatun" ifadesi geçmektedir.
Doğu Avrupa'da bulunan Türkçe oyma yazılı bir yazıtta "Edik Umay isiku targu: Hazırla,
Umay kadın meşhur ipeği" şeklinde geçmektedir.
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Kaşgarlı Mahmud'un Divân'da Umay ve melek hakkında verdiği şu izahat dikkate değer. Bu
Türk-İslam bilginine göre: " Umay: son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan hokka gibi nesne;
bu çocuğun ana karnındaki eşidir. Şu cümleden gelmiştir: Umayka tapınsa ogul bolur: birisi buna
(Umay) hizmet ederse çocuk doğar. Kadınlar bunu uğurlu sayar"derken, "yumuş'un; iki veya ikiden
ziyade kimse arasında elçilik yapana" dendiğini, bu sözden alınarak meleke, yumuşçı denilebileceğini
belirterek meleğin Arapçadan alındığını ve elçilik demek olduğunu, Türklerden melek ismini hiç
kimsenin bilmediğini söylemektedir.".
Bu bilgilerden sonra Umay'ın melek mefhumuna benzer bir mahiyet taşıdığını, Kağanların
analarının ve hatunlarının ona benzetilerek, kıyaslandığını ve çocukların hamisi sayıldığını
söyleyebiliriz, keza bugün Anadolu Türkçesinde çocukları korumakla alakalı olan "umacı" tabiri bu
eski inancın bir devamı olsa gerektir.
Avarlara ait Janodlig İğneliğinde "idug: kutsal melek, idügü: meleği ve (t)nrin meleği: göğün
meleği" tabirleri geçmektedir.
A. İnan, Umay hakkında "Umay ruhunun menşei ne olursa olsun bu ruh çok eski devirlerden
beri Türklerde milli bir ruh (kült) olmuştur"demektedir.
Altay Türkleri Yaratılış Destanlarında Umay'dan başka yine iki dişi ruh vardır. Birincisine
"Ana Maygıl", ikincisine de "Ak ene" denir. Ak ene'nin bugünkü hayatta yeri yoktur. Bu dişi ruh
yaradılış efsanelerinde zikrolunur. Efsaneye göre bu ruh Tanrı'ya yaratma kudretini veren bir ruhtur.
Metinde şöyle geçmektedir: "Tanrı (Ülgen), dünyayı yaratmayı düşünürken su içinden birdenbire Akene görülüyor ve Tanrı'ya akıl vererek Tanrı'nın âlemleri ve insanları yaratmasını sağlıyor." Buradan
anlaşılıyor ki, Ak-ene akıllı ve bilgilidir.
Ana Maygıl ise milleti koruyan bir dişi ruhtur ve buna "millet anası" da denir.
Radlov, Altaylı Türklerin insanın yanında daimi olarak iki refiki bulunduğuna, sağ omuzunda
olana "yayuçı", sol omuzu yanında olana "Körmös" dediklerini, bunlardan her ikisinin de insanı bütün
hayatı müddetince durmadan tetkik ettiklerini, Yayuçı'nın insanın iyi hareketlerini, Körmös
(körmes)'in ise kötü hareketlerini yazdıklarını ve bunların o insan hakkında ahirette şahitlik
edeceklerini belirmektedir ki görüldüğü gibi bu inanç, İslam'da münkir ve nenkir melekleri
anlayışının bir benzeridir.
Son yıllarda yapılan yorumlarda Umay’ın Tanrıça olduğu ileri sürülmektedir. Ancak burada
dikkatlerden kaçan eski Türkçe’de Tanrıça anlamına gelen herhangi bir kelimenin varlığının söz
konusu olmamasıdır. Gök Tanrı dininin dini esaslarını açıklarken bu inançta varlığına inanılan sevap,
günah, cennet, cehennem, şeytan gibi anlayışların var olduğunun en net kanıtı bunlara ait
adlandırmalardır ancak Tengriçe diye bir kelimenin olmaması bu anlayışın da olmadığını yine bize
en net şekilde göstermektedir. Kanaatimizce Umay ya bütün insanları koruduğuna inanılan iyi ruh
veya doğum yapan (lohusa) kadınları kötü ruhlardan koruyan iyi ruhtur
Ayrıca O. Turan, eski Türklerin ahlaklı ve güzel kadınları meleğe benzettiklerini
söylemektedir.
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7.1.5. Cennet (Uçmak)’in Varlığına İnanmak
Orhun Yazıtları ölmek ve cennete gitmek yerine, kağan ve beylerin ölünce ruhlarının bir kuş
gibi göğe, Tanrı'nın yanına uçtuğunu söylüyorlar ve bunu "uç-bardı" olarak kabul ediyorlardı. Eski
Türkçede uçmak kelimesinin aynı zamanda cennet manasına gelmesi ve İslam devrinde de bu
mefhumu ifade etmek için aynı kelimenin kullanılmasının sebebi budur.
Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan, kardeşinin ölümünü anlatırken: "Kül Tigin koy yılka yiti
yeğirmike uçdu: Kül Tigin koyun yılının on yedisinde öldü."; "bilmedükigiz üçün yablakanın üçün
eçim kagan uçabardı: Bilmediğim için, korkanlığın için amcan hakan uçuverdi" demektedir.
Orhun Yazıtları'ndaki deyimler üzerine bir çalışma yapan T. Tekin, Uçmak, Uçabarmak
kelimesinin mecazi olarak ölmek, cennete gitmek anlamında söylenildiğini belirtmektedir.
Yine yazıtları yazan Yollug Tegin (Yol Tegin) Bilge ve Kül Tigin'in ölümlerini anlatırken
"uça-bardığız: şimdi uçabardınız. Gökte hayattaki gibi" demektedir.
Eski Türkler ruhun kuş şekline girerek uçup gittiğine inanıyorlardı. Bu yüzdendir ki eski
metinlerde "şunkar boldu" cümlesi şahin oldu anlamını içermektedir. Uçmak'da (cennet) gök’ün
yüksekçe bir katıdır. Orada iyi ruhlar ikamet eder ve Tanrı ile insan arasında şefaatçidirler.
Eski Türklerin ölünce atları ve silahları ile birlikte gömülmelerinin sebepleri "bu hayvana
binip cennete gideceklerine" dair bir inancın belirtisidir. Bu hususta Arap seyyahı İbn Fadlan:
"Ölünün hayvanlarının yanına varıp miktarına göre, birden yüz veya iki yüze kadarını kurban olarak
öldürürler. Onların etlerini yerler, başlarını, ayaklarını ve derileri ile kuyruklarını bir tarafa ayırıp,
bunları kesilmiş ağaçlar üzerine kabrinin başına asarlar. Bunlar ölünün cennete giderken bineceği
hayvanlardır, derler" demektedir.
Divân'da "cennet" karşılığı olarak "uçmak" verilirken baharın gelişi de cennete
benzetilmektedir. Şöyle ki:
Türlüg çeçek yarıldı
Barçın yadhım kerildi
Uçmak yeri körüldü
Tumlup yana kelgüsüz
"Türlü çiçekler açıldı
İpekli kumaştan yaygı serildi
Cennetin yeri görüldü
Kış gene gelecek değildir".
Oğuzlarda başka Türk illerinde olduğu gibi, yoğ aşında yenilen atların başlarını, ayaklarını ve
derilerini mezarın üzerinde bulunan sırıklara asıyorlardı. Onların inanışlarına göre; ölen, cennete
etleri yenilen ve derileri sırıklara asılan bu atlar ile gideceklerdi. Bu yapılmadığı takdirde ölen yorucu
cennet yolculuğunu yayan yapmak mecburiyetinde kalacaktı.
Destanlarımızda cennetin bir mükafat olduğu anlayışını görebilmekteyiz. Dede Korkut
hikayelerinden "Dirse Han Oğlu Boğaç Han Masalı"nın sonunda Dede Korkut boy boyladı, soy
soyladı ve şöyle dedi: "ak sakallı babanın yeri uçmak (cennet) olsun; ak saçlı ananın yeri uçmak
olsun"şeklinde geçmektedir.
Kırgızlara ait Manas Destanında da, Manas zehirlenerek ölünce efsanede Manas'ın uçan ruhu
çıkıp gitti ve gerçek yuvasına erişti, yerleşti denilmiştir.
XII. yüzyılın tasavvuf ehli ve halk şairimiz Yunus Emre şiirlerinde eski Türk inancına uygun
olarak uçmak (uçmağı) cennet karşılığı olarak kullanmaya devam etmiştir.
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Uçmak uçmak didüğün kulları yıl tedüğün
Uçmağın sermayesi bir gönül tutmak gerek
Sensin benüm canum canu sensüz kararım yokdurur
Uçmakda sen olmazsa vallah nazarım yokdurur.

7.1.6. Cehennem (Tamuğ, Tamuslu)’in Varlığına İnanmak
Eski Türk inancında kötü ruhlar yeraltına giderler ki buraya da "Tamug" denilmiş ve İslam
devrinde de cehennem karşılığı olarak kullanılmıştır.
Divân'da "tamu: cehennem" ikilisi verilerek, "tamu kapugın açar tawar: cehennemin kapısını
mal(rüşvet) açar"şeklinde de bir beyit verilmektedir.
Uygurlar ise cehenneme değişik isimler veriyorlardı. Mesela "en aşağıda olan cehenneme",
"avış" diyorlardı. Yine onlar cehenneme "muharaurda, tamu"derlerken, cehennemlik olarak
düşündükleri insanlara da "tamulug"demekte idiler.
Uygur metinlerinde de "tamu önguninge: cehennem önüne düştü" diye geçmektedir.
Yine Uygurlarda Mani için yazılan ilâhide:
tamu yglı tutung(uz)
yaruk biligleri yaltrıyu
yarlık(ançuçı) kögülleri ökliyü
yazınçsızın ermek çok sapıtıg k(üzeti)
yalunayu turun tamutın aztılar
"Cehennem yolunu kapatınız
Parlak bilgileri gittikçe ışıldayarak
Merhametli gönülleri genişleterek
Günahsız olmanın yolunda yürüyerek
Alev alev yanan cehennemden kurtuldular" şeklinde geçmektedir.
KB'de Ay-Toldu (saadet), oğlu Öğdülmüş'e (akıl) şöyle öğüt vermektedir:
"yana ayak ay toldı oğlum eşit
özüng edgü birle tamudın kasın"
"Ay-Toldu devamlı oğlum dinle -cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin- dedi.".
Altay efsanelerinde karanlıklar dünyası olan yer altı dokuz kattan ibarettir. Burada bütün kötü
ruhlar yani insana zarar veren varlıklar yaşarlar. Altaylılar bu düşman kuvvetlerine umumî bir isimle
"Tumangi Tus"(aşağı dünya) derler. Bütün bu mahlûkların başında bizzat Tanrı tarafından yaratılmış
Erlik (şeytan) bulunur... Erlik'den aşağıda sürülmüşlerin ikametgâhı olan cehennem (kasırgan-tamu)
bulunur. Bu dünyanın günahkâr ve canileri, öteki dünyaya gidince burada hak ettikleri cezayı
çekerler.
Yine Altay inancında insanın sağ (yayuçı), sol (körmös) omuzlarında iki refiki bulunur. Eğer
ölen ruh, fena ise Yayuçı onu terk eder ve körmüs onu aşağı dünyanın korkunç cehenneminin
bulunduğu en alt katına kadar sürükler. Burada kaynayan zift ile doldurulmuş bir kazan vardır ki,
körmös günahkâr insanın ruhunu bunun içine atar. Bir müddet kaynayan ziftin üzerinde muayyen bir
dereceye kadar ruh yükseltilir. Yeryüzündeki hayatları esnasında hiçbir iyilik yapmamış olan en ağır
günahlılar, ebediyen sathın altında kalırlar, iyilikleri fazla olan insanları daha az batırırlar.
Halk şairimiz Yunus Emre de şiirlerinde Tamu'yu cehennem karşılığı kullanmıştır.
Tanla turup başun kaldur ellerüni suya doldur
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Tamudan azadlu oldur kullar azad olsa gerek
Malik çağıra tamuya çeküp meydana getüre
Tanrı korkusundan tamu zârı kılıp nâlân ol.

7.1.7. Kurban Kesme
Eski Türkler kurbanı, aşağıda misallerini etraflıca vererek açıklamaya çalışacağımız şu iki
sebepten dolayı keserlerdi.
a)
Yerlerin, göklerin yaratıcısı bir Tanrı'ya taptıklarından O'na en muteber hediye olarak
kurban sunarlardı,
b)
Kutsal mağaralar önünde ölmüş atalarının ruhlarını tazim ve saygı için kurban
keserlerdi.
Eski Türkler kurban ile ilgili hadiseleri şu kelimeler ile karşılıyorlardı:
Atmış: kurban, kurbanlık,
Yağış: kurban,
Yağışlık-yağmak: kurbanlık-kurban,
Yağışlık-orun: kurban sunma yeri,
Lıv: kurban yemeği.
Çin kaynaklarına göre Hunlar her yılın bir, beş ve dokuzuncu aylarında Tanrı'ya (Gök) ve
atalarına kurbanlar sunmakta idiler.
Kaynaklara göre; "yılın ilk ayında bütün boy beyleri, kurban sunmak üzere Han'ın yanında
toplanırlardı"; "K'o-han (kagan) daima Yutukin (ötüken) dağında oturur. Her yıl kurban için beyleri
atalar mağarasına götürürdü. Ayrıca beşinci ayın ortasına doğru halk Gök-Tanrı'ya kurban sunmak
için To-jen ırmağının kıyısında toplanırdı. Ötüken'den 400 veya 500 li (1 li: 0,5 km) meseafe uzaklıkta
sarp ve yüksek bir dağ bulunmaktadır. Üstünde ne çimen ne de bir ağaç vardır".
Kök-Türkler hakkında ise Çin yıllıkları "Kağan her yaz ileri gelen devlet adamlarını toplayıp
çıktıkları dağda kurban merasimi yaparlardı. Aynı zamanda beşinci ayın ortasındaki on günlük
devrede (10-20 arası) bütün diğer insanları toplar, sel halinde Gök-Tanrı'ya kurban sunulup, ibadet
ederlerdi"; "Her beşinci ayda, sekizinci ayda beraberce Tanrı'ya kurban sunarlardı. Yazın önemli
vezirlerini kendilerinin ilk çıktıkları mağaraya gönderip orada kurban merasimini ifa ettirirlerdi"; "
Günün doğduğu yere saygı gösterirler, her yaz bütün ileri gelenleri devlet adamlarına önderlik ederek,
kurban sunmaya giderlerdi. O (kağan) önce gizli yapar. Sonra beşinci ay ortasında on gün süreyle
bütün halkını sel gibi toplayarak, Ötüken'de göğün ruhuna kurban sunarlardı" gibi bilgileri
aktarmaktadırlar.
Yine yıllıklarda "Kao-tsung zamanında (471-500) baş kabile Kao-ch'e'leri toplanarak göğe
kurban verirlerdi. Birkaç on bin kişilik büyük bir kalabalığı (ihtiva eden) bir toplantı yapıp (bu arada)
at yarışları tertip ettiler. Kurban kestiler ve şarkılar söylediler. Bu hoş ve neşe veren bir
adettir"şeklinde geçmektedir.
Şa-to Türkleri de gök, toprak, güneş ve ay'a kurbanlar vermişlerdir. Bu kurbanların çoğu yaz
ve kış aylarında (Haziran-Aralık) kesilirdi. 924 yılında Şa-to hükümdarı kuzey Honan'da bulunan
Lung-men'e giderek Lei-shan'da (gök-gürültüsü dağı) "Gök ilâhına" kurbanlar sunmuştur.
Kök-Türk Hakanı İşbara (582-587) öldüğünde, Çin sarayı üç gün yas ilan etti ve Çin'li T'a-ich'ang'ı Kök-Türklere gönderdi. Bu elçi defin merasiminde (onların adetleri gereğince) kurban kesti.
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Çin yıllıklarında geçen "her yıl kağanların (beşinci ayın ikinci yarısında) devletin ileri
gelenleri ile birlikte atalar mağarasına gidip atalara ve Tanrı'ya kurban sunduklarını belirten
kayıtlardan anlaşılan bu ecdat mağarasının sonradan Türk geleneğine göre Ergenekon ismini almış
olduğudur.
X. asırda Arap seyyahı İbn Fadlan "ölüyü gömdükten sonra ölünün hayvanlarının yanına varıp
miktarına göre birden yüze veya iki yüze kadarını kurban olarak gönderirler. Bazen hayvanları kurban
etmeyi bir iki gün geciktirirler. Bunun üzerine aralarındaki büyüklerden bir ihtiyar onları kurbanları
çabuk öldürmeye teşvik eder. -Ölüyü rüyamda gördüm. Bana, görüyorsun arkadaşlarım beni geçtiler,
onları takip etmekten ayaklarımın altı yara oldu. Onlara yetişemiyorum. İşte tek başıma kaldım, dedi.der. Bunun üzerine ölünün hayvanlarına varıp bir miktarını öldürürler ve kabrinin yanına asarlar. Bir
veya iki gün geçtikten sonra ihtiyar tekrar onlara gelir, -falanı rüyamda gördüm. Bana, aileme ve
arkadaşlarıma haber ver, ben geçenlere yetiştim. Yorgunluğum geçti de- der" bilgisini vermektedir.
Eski Türklerde kansız kurbanların en önemlisi ruhlara bağışlanarak başıboş salıverilen
hayvanlardır. Bu türlü kurbana Türkler "İduk (İdik): Mukaddes" demişlerdir. Bu kelime harfi harfine
"salıverilmiş, gönderilmiş" anlamını ifade eder. Terim olarak "Tanrı'ya gönderilmiş, Tanrı'ya
bağışlanarak salıverilmiş hayvan" demektir.
Kaşgarlı Mahmud ise "iduk" kelimesini şöyle açıklamaktadır: "iduk, kutlu ve mübarek olan
nesne, Kurban olarak bırakılan hayvana bu ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz sütü sağılmaz, yünü
kırpılmaz, sahibinin yaptığı bir adak için saklanır".
A. İnan, "İduk" kelimesinin Hakaniye ile Uygurca lehçeleri ve Yakutça "mübarek" manasını
ifade etmesi dini telakkinin gelişmesi devrinde meydana gelmiştir, demektedir.
Çin (Sung sülalesi) elçisi olarak X. yüzyılda Uygurlara giden Want Yen-Te, onlar hakkında:
"Seyahat edenler, at üstünde giderken çeşitli varlıklara yay çekerek, ok atarlar. Buna aynı zamanda jang-tsa- (gökten gelecek kötülüklere karşı kurban etme) derler" demektedir.
Kesilen kurbanın cinsi genellikle erkekti.
Destanlarımızda da kurban kesme ȃdeti vardır. Mesela Manas'ın kahramanları dişi hayvan
kurban ediyorlardı. Bu dişi hayvanın muhakkak alnında beyaz noktası veya akıtması olması lazımdır.
Keza destanları da böyledir. Fakat hayvanın cinsi erkek de dişi de olabilir. Manas'ın oğlu Semetey
babasının mezarı üzerinde "ak boz kısrak" kurban etmiştir.
Dede Korkut hikayelerinde, mesela Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikayesinde; Dirse Han'ın
çocuğu olmadığı için, boy beyi tarafından verilen toy'a alınmamıştı. Bunun üzerine Dirse Han olayı
gidip karısına anlatır ve o da "attan aygır, deveden buğra(erkek deve), koyundan koç kes" diyerek
ona kurban kesmesini tavsiye eder.
Eski Türklerde kurban olarak sunulan hayvanlar içinde at, koyun, koç, keçi, sığır, deve başta
gelmektedir.
Bulgar Türklerinde bazı hallerde hükümdarların kendileri kurban keserlerdi. Meseal Kurum
Han zamanından (803-814) kalma Eski Bulgar Yazıtı bunu teyit etmektedir. Ayrıca İstanbul'un
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muhasarası sırasında (814) Kurum Han'ın birçok hayvan kurban ettiğini biliyoruz. Eski Bulgar
Türkleri de atalarının ruhları ile Tanrı'ya at, sığır ve davar kurban ediyorlardı.
Ayrıca eski Türk inançlarını Hristiyan olmalarına rağmen hȃlȃ yaşatan Gagavuzların,
Hristiyanlığın temel prensibine aykırı olarak kurban ibadetine fazla önem vermeleri, her işe başlarken
ve işler başarıldıktan sonra kurban kesmelerini bu inancın derinliği ve önemi açısından vermeyi kayda
değer gördük. Kurbanlar büyük baş hayvanlardan yani sığır cinsinden olabileceği gibi, küçük baş
hayvanlardan koyun ve keçiden de olabilirdi.
Kısacası iyi ruhların Tanrı yanına, göklere uçması ve akrabalarına şefaatte bulunması ve
onlara kurban sunulması ecdadı tazim ve milli şuur duygularının da bir başlangıcıdır diyebiliriz.
Kurban olarak kesilen hayvanlardan at ve koyun'un eski Türklerin ekonomik ve kültürel
hayatlarındaki önemlerinden kısaca bahsedelim.

7.2. Diğer Dinler
Tarihte çeşitli Türk boyları, bulundukları çevreye göre çeşitli dinlere de girmişlerdir ve bu
durum İslâmiyet hariç, Türk boyları üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Avrupa Hunlarının kitle
halinde Hristiyanlığı kabul ettikleri söylenemezse de Çin’de devlet kuran Tabgaçlar, sosyal
etkileşimler yanında Budizmin de tesiri ile 495 yılından itibaren “milli” unsurları yasak etme
neticesinde Çinlileşmişlerdir
Kök-Türkler devrinde Budist rahip-seyyah Hiuen-Tsang’ın bütün Batı Kök-Türk sahasını bir
Budistler memleketi olarak tasvir etmesine rağmen gerçekte Türk halkının bu dine karşı direndiği ve
II. Kök-Türk hakanlığında Budizm’in reddedildiği malumdur. Ancak Uygurlar zamanında büyük
kültür değişikliğine yol açan Maniheizm Türkler arasına girmiş ve bilhassa Uygurların Türkistan’daki
hâkimiyetleri devrinde iyice yerleşmiştir. Kök-Türk yazısı değiştirilmiş yerine Soğd menşeli ve
tamamen başka karakterde Uygur yazısı kullanılmıştır. Uygurlar bu kültürün de en iyi temsilcisi
olmayı başarmışlardır.
Türklerin bir kısmı da Museviliğe ve Hristiyanlığa girmişlerdir. Türk nüfusunun çoğunluğu
oluşturduğu sahalarda önemli tesiri görülmeyen bu yabancı dinler, bu imkânın mevcut olmadığı
bölgelerde Türklerin kaybolmalarında rol oynadıkları gibi (Doğu Avrupa’da ve Balkanlar’da
Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kuman/Kıpçaklar), 1000 tarihinde resmen Hristiyan olan Macarların
Türk kültüründen uzaklaşmaları, 864’ten itibaren Ortodoksluğu kabul eden Bulgarların Türklüklerini
kaybetmeleri sonucunu vermiştir.
Esasen tüm bu dinlerin Türk kültüründeki inanç sistemine uymadıkları, mahalli nitelikte
kalmalarından bellidir.
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Uygulamalar
1. Türklerin mensup oldukları inançları değerlendirerek, eski Türk dini olan Gök-Tanrı dininin
esasları hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.

Gök-Tanrı dinindeki cennet-cehennem anlayışını açıklayınız
Eski Türk toplumununda kurban kesilmesinin nedenlerini araştırarak açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yedinci bölümde Gök-Tanrı dininin esasları üzerinde durulmuş ilk önce sevap-günah
mefhumlarının anlamları ele alınmıştır. Kaynaklarımız Gök-Tanrı dininde varlığını bildikleri ve
hayatta iken yaptıkları iyiliklerin karşılığını öbür dünyada alınacağına inandıklarını ve buna "muyan"
dediklerini sevap anlayışının olduğunu belirtmektedirler. Keza Uygurca yazılı kaynaklarda
"buyanlıg: mesut, sevaplı, mutlu", "buyansız: sevapsız" şeklinde geçmektedir. Mesela Altun
Yaruk'un 1687 yılına ait son baskısına eklenen parçanın ikinci yaprağında "ülgüsüz buyanlıg: ölçüsüz
sevap kazanmış"yazılmıştır. Herhangi bir eserin yazılmasından, yazdırılmasından, okunmasından,
dinlenmesinden, herhangi bir bağıştan, hayrattan, vakıftan hasıl olacak sevap, şeklinde belirtilirken;
beşinci yaprağın başında bu sevap tevcihini yazmış olan katiplere gelince denilerek, bu katiplere
sevap tevcih edilmektedir. Eski Türk inancında günah, Tanrı’nın istemediği, insanlara karşı yapılan
kötü hareketlerin neticesinde yaptıkları yanlışlık ve hata olarak görülmüştür. Nitekim Orhun
Yazıtlarında eski Türkçe ifade ile geçen "yazuk: günah “manasından çok "yanlış" manası ile
kullanılmıştır. Türk hükümdarı isyan eden ve kendisine karşı savaşan Oğuz, Türkeş, Basmıl, On-Ok
boylarının Türk ve kendi milletinden olduklarından bahsederken "Türgiş kağanı Türküm, milletim
idi. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için kağanı öldü" diyere yanıldıkları için hata,
günah işlediklerini bildirmektedir.
Daha sonra şeytan ve melek inancı üzerinde durulmuş ve şeytan tabirini karşılayan eski
Türkçe’deki kelimelerden örnekler verilmiştir: "İçgök, içkök, angjın, yak, yek". Divân'da ise "yek:
şeytan" şeklinde geçmektedir. Eski Türkler cinlere de inanmışlar ve cin çarpması için "kavuç"
kelimesini kullanmışlardır. Kaşgarlı Mahmud cin çarpan adamın yüzüne Türklerin soğuk su
serptiklerini ve sonra da "kavuç, kavuç" dediklerini belirtmektedir. Uygur yazılarında ise, gönül
karışıklığı "Dağ içindeki iki şeytan aklımızı (ög), gönlümüzü karıştırıp bulandırıyor
(bulguyur)"şeklinde anlatılmaktadır.
Efsanelerde ise ruhların ikinci zümresini teşkil eden kötü ruhlardır. Bunların başkanı
Altaylılarca "Erlik", Yakutlularca "Arslan Dolay"dır. Altaylıların izahına göre, "Erlik: kuvvetli,
güçlü" demektir. Erlik, insanlara her türlü kötülükleri yapar, insanlara ve hayvanlara türlü türlü
hastalıklar göndermek suretiyle kurbanlar ister, istediği kurban verilmezse musallat olduğu obaya ve
aileye ölüm ve felaket ruhlarını gönderir. Öldürdüğü insanların canlarını yakalayarak yeraltındaki
karanlık dünyasına götürür, kendisine uşak yapar. Erlik'in dünyasına mensup bütün kötü ruhlara
"nemeler" denildiği gibi "yekler"de denir. "Yek" Uygurca dini metinlerde şeytan manasında
kullanılmıştır. Yakutların kötü ruhlarına verdikleri ad "abası"lardır. Bunlar Altaylıların "karaneme"
dedikleri kötü ruhların işlerini görürler. Eski Türklerde melek mefhumu ve inancının olup - olmadığı
hȃlȃ tartışma konusudur. Bu konuda ilk belgemiz Avarlara (558-805) ait bir yazıtta geçen şu ibaredir:
"Tanrı'nın meleği, huzurlu mekân ve marifet kıl ona". Birçok vesikada, özellikle Orhun Yazıtlarında
geçen "Umay ruhu" hakkında değişik fikirler ile sürülmektedir. Umay hakkında ileri sürülen
fikirlerden biri bunun Sanskritçeden ve kültünün Hindistan'dan geldiği ile Umay’ın melek değilde de
Tanrıça olduğu yönündedir. Ancak Türkçe’de Tengriçe tabirinin olmaması bunun Tanrıça olarak
kabul etmemizi engellemektedir. Bu kelime ve ifade ettiği anlamı ya insanları koruduğuna inanılan
melek veya kadınları doğumdan sonra koruduğuna inanılan ruh olarak kabul etmek daha doğrudur.
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Nitekim A. İnan, Umay hakkında "Umay ruhunun menşei ne olursa olsun bu ruh çok eski devirlerden
beri Türklerde milli bir ruh (kült) olmuştur"demektedir.
Bundan sonrak Cennet (Uçmak) ve Cehennem (Tamulus) anlayışı üzerinde durulmuştur.
Orhun Yazıtları ölmek ve cennete gitmek yerine, kağan ve beylerin ölünce ruhlarının bir kuş gibi
göğe, Tanrı'nın yanına uçtuğunu söylüyorlar ve bunu "uç-bardı" olarak kabul ediyorlardı. Eski
Türkçede uçmak kelimesinin aynı zamanda cennet manasına gelmesi ve İslam devrinde de bu
mefhumu ifade etmek için aynı kelimenin kullanılmasının sebebi budur. Eski Türkler ruhun kuş
şekline girerek uçup gittiğine inanıyorlardı. Bu yüzdendir ki eski metinlerde "şunkar boldu" cümlesi
şahin oldu anlamını içermektedir. Eski Türklerin ölünce atları ve silahları ile birlikte gömülmelerinin
sebepleri "bu hayvana binip cennete gideceklerine" dair bir inancın belirtisidir. Bu hususta Arap
seyyahı İbn Fadlan: "Ölünün hayvanlarının yanına varıp miktarına göre, birden yüz veya iki yüze
kadarını kurban olarak öldürürler. Onların etlerini yerler, başlarını, ayaklarını ve derileri ile
kuyruklarını bir tarafa ayırıp, bunları kesilmiş ağaçlar üzerine kabrinin başına asarlar. Bunlar ölünün
cennete giderken bineceği hayvanlardır, derler" demektedir. Destanlarımızda cennetin bir mükafat
olduğu anlayışını görebilmekteyiz. Dede Korkut hikayelerinden "Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Masalı"nın sonunda Dede Korkut boy boyladı, soy soyladı ve şöyle dedi: "ak sakallı babanın yeri
uçmak (cennet) olsun; ak saçlı ananın yeri uçmak olsun"şeklinde geçmektedir. Eski Türk inancında
kötü ruhlar yeraltına giderler ki buraya da "Tamug" denilmiş ve İslam devrinde de cehennem karşılığı
olarak kullanılmıştır. Divân'da "tamu: cehennem" ikilisi verilerek, "tamu kapugın açar tawar:
cehennemin kapısını mal(rüşvet) açar"şeklinde de bir beyit verilmektedir. Uygurlar ise cehenneme
değişik isimler veriyorlardı. Mesela "en aşağıda olan cehenneme", "avış" diyorlardı. Yine onlar
cehenneme "muharaurda, tamu"derlerken, cehennemlik olarak düşündükleri insanlara da
"tamulug"demekte idiler. Uygur metinlerinde de "tamu önguninge: cehennem önüne düştü" diye
geçmektedir. Altay inancında insanın sağ (yayuçı), sol (körmös) omuzlarında iki refiki bulunur. Eğer
ölen ruh, fena ise Yayuçı onu terk eder ve körmüs onu aşağı dünyanın korkunç cehenneminin
bulunduğu en alt katına kadar sürükler. Burada kaynayan zift ile doldurulmuş bir kazan vardır ki,
körmös günahkâr insanın ruhunu bunun içine atar. Bir müddet kaynayan ziftin üzerinde muayyen bir
dereceye kadar ruh yükseltilir. Yeryüzündeki hayatları esnasında hiçbir iyilik yapmamış olan en ağır
günahlılar, ebediyen sathın altında kalırlar, iyilikleri fazla olan insanları daha az batırırlar.
Bir sonraki başlığımız kurban kesme de ise bu adetin sebepleri üzerinde durulmuştur. Eski
Türkler kurbanı, iki sebepten dolayı kesmişlerdir. 1)Yerlerin, göklerin yaratıcısı bir Tanrı'ya
taptıklarından O'na en muteber hediye olarak kurban sunarlardı; 2) Kutsal mağaralar önünde ölmüş
atalarının ruhlarını tazim ve saygı için kurban keserlerdi. Çin kaynaklarına göre Hunlar her yılın bir,
beş ve dokuzuncu aylarında Tanrı'ya (Gök) ve atalarına kurbanlar sunmakta idiler. Yine yıllıklarda
"Kao-tsung zamanında (471-500) baş kabile Kao-ch'e'leri toplanarak göğe kurban verirlerdi. Birkaç
on bin kişilik büyük bir kalabalığı (ihtiva eden) bir toplantı yapıp (bu arada) at yarışları tertip ettiler.
Kurban kestiler ve şarkılar söylediler. Bu hoş ve neşe veren bir adettir"şeklinde geçmektedir. KökTürk Hakanı İşbara (582-587) öldüğünde, Çin sarayı üç gün yas ilan etti ve Çin'li T'a-i-ch'ang'ı KökTürklere gönderdi. Bu elçi defin merasiminde (onların adetleri gereğince) kurban kesti. Çin
yıllıklarında geçen "her yıl kağanların (beşinci ayın ikinci yarısında) devletin ileri gelenleri ile birlikte
atalar mağarasına gidip atalara ve Tanrı'ya kurban sunduklarını belirten kayıtlardan anlaşılan bu ecdat
mağarasının sonradan Türk geleneğine göre Ergenekon ismini almış olduğudur. Eski Türklerde
kansız kurbanların en önemlisi ruhlara bağışlanarak başıboş salıverilen hayvanlardır. Bu türlü
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kurbana Türkler "İduk (İdik): Mukaddes" demişlerdir. Terim olarak "Tanrı'ya gönderilmiş, Tanrı'ya
bağışlanarak salıverilmiş hayvan" demektir. Kesilen kurbanın cinsi genellikle erkekti.
Destanlarımızda da kurban kesme ȃdeti vardır. Mesela Manas'ın kahramanları dişi hayvan kurban
ediyorlardı. Bu dişi hayvanın muhakkak alnında beyaz noktası veya akıtması olması lazımdır. Keza
destanları da böyledir. Fakat hayvanın cinsi erkek de dişi de olabilir. Manas'ın oğlu Semetey
babasının mezarı üzerinde "ak boz kısrak" kurban etmiştir. Eski Türklerde kurban olarak sunulan
hayvanlar içinde at, koyun, koç, keçi, sığır, deve başta gelmektedir.
Bölümümüzü Türkler arasında Budizm, Maniheizm, Hritiyanlık ve Musevilik dinlerini kabul
eden boylarında var olduğunu ancak bu boyların zaman içerisinde siyasi varlıklarını ve kültürlerini
koruyamadıklarını ve bu konuda İslam dinin daha birleştirici olduğunu söyleyerek sonlandırdık.

182

Bölüm Soruları
1)

Gök-Tanrı dini hakkında bilgi veriniz.

2)
Eski Türkler muyan kelimesini günümüz Türkçesinde hangi anlamı ifade etmek
için kullanmışlardır.
a)
Kadere iman
b)
Ruhun ebedi oluşu
c)
Kıyamet
d)
Cehennem
e)
Sevap
3)

Türklerin inandıkları diğer dinler hakkında bilgi veriniz.

4)

Türkler ne için kurban kesmişlerdir açıklayınız?

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Gök-Tanrı dininin inanç esasları arasında yer almaz?
Hükümdar Tanrı olarak görülür
Sevap-günah anlayışı vardır
Cennet-cehennem anlayışı vardır
Tanrı tektir ve göktedir
Tanrı’ya ve ölen atalara kurban kesilir

6) “Eski Türklerde kansız kurbanların en önemlisi ruhlara bağışlanarak başıboş
salıverilen hayvanlardır”. Bu türlü kurbana Türkler ne demişlerdir?
a) Muyan
b) Tamuğ
c) İduk (İdik): Mukaddes
d) İçkök
e) Umay
7) Hangisi Gök-Tanrı inancının özelliklerinden biri değildir?
a)
Tanrı en yüksek olarak merkezde yer alır.
b)
Kainatın yaratıcısıdır.
c)
Türk hakanına hakanlık makamını O verir.
d)
Cismi bellidir.
e)
Savaşlarda başarıya ulaştırır.
8) Aşağıda Türklerin dini hayatları ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Herhangi bir objeyi ilah olarak kabul edebilmişlerdir.
b) Açıklayamadıkları büyük doğa olaylarına saygı duymuşlardır.
c) Yüce güç Gök ile temas kurulabileceğine inanmışlardır.
d) Gök kut sahibidir.
e) Gök-Tanrı dini İslâmiyet’le son derece uyumludur.
183

9) Hangisi tarihte Türk toplulukları tarafından benimsenen bir din veya inanç sistemi
değildir?
a) Şamanizm
b) Gök-Tanrı Dini
c) İslâmiyet
d) Taoculuk
e) Atalar Kültü
10) Hangileri Türklerin etkisi altına girdikleri dinlerden Uygurlar dönemini belirleyen
inançlardandır?
a)
Budizm- Taoculuk
b)
Hristiyanlık-Budizm
c)
Budizm- Musevîlik
d)
İslâmiyet- Maniehizm
e)
Maniehizm- Budizm

Cevaplar: 2)e 5)a 6)c 7)a 8)a 9)d 10) e
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8. ESKİ TÜRKLERDE AİLE HAYATI
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?
8.1. Eski Türklerde Aile
8.2. Evlenme
8.3. Tek Eşlilik
8.4. Kalın
8.5. Aile
8.6. Kadın
8.7. Kız Çocuğa Sahip Olmak
8.8. Namus Anlayışları ve Zina’ya Bakışları
8.9. Evlad Edinme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
12-

Eski Türk aile yapısı hakkında bilgi veriniz
Eski Türk toplumunda kızçocuğuna sahip olmak nasıl yorumlanmıştır açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Eski Türk ailesi

Eski Türk aile yapısının nasıl Eski Türk ailesi hakkında
olduğunu öğrenmek
yazılan eserleri öğrenerek.

Eski Türk ailesi

Eski Türk aile yapısının nasıl Eski Türk ailesi hakkında
olduğunu öğrenmek
yazılan eserleri öğrenerek.
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Anahtar Kavramlar






Aile
EvlenmeK
Kadın
Çocuk
Namus
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Giriş
Sekizinci haftamızda eski Türk aile yapısı üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere aileler
evlenmeler yolu ile kurulduğundan önce evlenme şekillerine bakılacak daha sonra Türk toplumunda
önemli bir yeri olan kadın üzerinde durulacaktır.
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8.1. Eski Türk Aile Yapısı
Bilindiği üzere aileler evlenmeler yolu ile kurulduğundan bölümümüze eski Türklerdeki
evlenme şekilleri ve adetleri ile başlayacağız.

8.2. Evlenme
Eski Türk ailesinin temeli evlilikti ve "eb: ev" ile ifade ediliyordu. Türklerde ev ve yuvanın
sembolü ise "ocak"tır. Evlenme ve evlendirme tabirleri, evlenen erkek ve kızın baba evinden,
ocağından ayrılarak yeni bir ev(aile) meydana getirdiğinin ifadesidir. Eski Türkler evlenmeyi
"kavuşmak" mastarı ile ifade etmişlerdir. Uygurlar evlenmeye "kalınlamak", evlendirmeye
"taşkarmak", geline "kalın" demekteydiler.
Divân'da ise, evlenmek kelimesinin karşılığına "beglendi" kelimesini veren Kaşgarlı Mahmut
"Uragut beglendi: Kadın evlendi" şeklinde birde misal vermektedir.
Eski Türk yazıtlarından Suci Yazıtı'nda "inin yiti, urım üç kızım üç erti ebledim oglımın:
Küçük kardeşim yedi, erkek evladım üç, kızım üç idi; oğlumu evlendirdim" şeklinde de geçen bu
ifade bize eski Türklerin evlenmeye onu bir taşa kazıtarak, ebedi olarak yaşatması açısından ne kadar
önem verdiklerini göstermektedir.
Evlenmede eşlerin rızasından başka ana-babanın da rızası gereklidir. Ancak ana-baba
evlenecek erkek veya kızlarının temayüllerini nazarı dikkate alırlardı.
Gelinle güvey mallarını birleştirerek, ortak bir ev sahibi olurlardı. Bunlar ne erkeğin baba
ocağında ne de kızın törkünde oturmazlar yeni bir ev kurarlardı. Bundan dolayıdır ki Türklerde her
evlenmeden yeni bir ev doğardı. İzdivaca evlenmek ve ev bark sahibi olmak denilmesi de bundan
dolayıdır. Eski Türklerde ev yalnızca kocaya ait değildi, karıyla kocanın ortak malıydı.
Destanlarımızda kız isteme "Tanrı'nın buyruğu" ile oluyordu, Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
Boyu masalında, Kanturalı kafir teküre:
"Karşı yatan Karadağını açmağa gelmişim
Akındılı görlü suyunu geçmeye gelmişim
Dar eteğine geniş koltuğuna sığınmaya gelmişim
Tanrı buyruğu ile Peygamber sözü ile
Kızını almağa gelmişim" demektedir.
Oğuz zamanında bir yiğit evlense ok atardı, ok'un düştüğü yere gerdek dikerlerdi. Mesela
Beyrek Han'da Banu Çiçekle evlenmek için okunu atmış, dibine gerdeğini dikmiştir.
Destanlarımızda dikkat çeken bir diğer husus ise, kahramanlardan bazılarının eski Türk el ve
boylarında bulunan kız ve kadınların erkekler gibi ata binen, kılıç kuşanan, yiğit ve bahadır eş
olmalarını istemeleridir. Beyreğin nişanlısı Banu Çiçek ile güreşmesi yanında; Kanlı Koca Oğlu Kan
Turalı hikâyesinde, kendisini evlendirmek isteyen babasına Kan Turalı "Baba ben yerimden
doğrulmadan o doğrulmuş olmalı, ben kafir eline varmadan o varmış olmalı, bana getirmiş olmalı"
demesi üzerine babası ona "Oğul sen kız istemezsin, cilasın bahadır istermişsin" demesi bunun en
güzel misalidir.
Destan kahramanlarını gökten nurlu bir ışıklı inen peri kızlarıyla evlenmektedirler. Mesela
Oğuz Kağan gökten ışık içinde çıkan iki kızla evlenmektedir.
Kadın kocasının evinde yaşamaya mecburdur. Kocasının hayatına katılmıştır, o katındır.
Onun için yeni evlenen kadının ismi gelin (kelin)dir. Yani o kocası evine gelmiş olan kadındır.
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XIII. yüzyıl Arap seyyahı (coğrafyacısı) Yakût el-Hamavî, Kimeklerdeki evlenme âdetini
şöyle anlatmaktadır: "Onların adetlerine göre kızların başları açıktır. İçlerinden biri, bir kızla
evlenmek isterse başına bir elbise atar. Bunu yapınca onun karısı olur, kimse ona mani olamaz."
Kaşgarlı Divân'da "Kız birle güreşme kısrak ile yarışma" şeklindeki atasözünü yazarak bunun
Karahanlılarda bir prensesin gerdek gecesi Gazneli Sultan Mesud'u ayağı ile dokunarak yıkması
üzerine söylendiğini açıklamaktadır.
Kısacası eski Türklerde evlenme bir "koşulma, dirlik, derim ve tiriglig yani birlikte
yaşamadır". Karı-Koca artık bir bütün ve tek vücut olmuşlardır.
Eski Türk toplumunda 1.Sevip-anlaşarak evlenme 2. Bir başkasının aracılığı ile evlenme
(görücü usulü), 3.Kaçarak evlenme ve 4. Zorla kaçırılarak evlenme şekilleri vardır.

8.3. Tek Eşlilik
Türklerde umumiyetle tek kadınla evlenme (monogami) sisteminin yaygın olduğu
kaynakların ifadesiyle desteklenmektedir.
Eski Türklerde zevce yalnız bir tane olabilirdi. Hakanların ve beylerin hakiki zevceden başka,
siyasi maksatla "kuma" adıyla başka illere mensup kadınlar almaları tabii idi. Yalnız bu kumalar
hakiki zevce mahiyetinde değildiler. Türk töresi bunları resmen zevce tanımazdı. Nitekim Eski
Türklerde Hakanların birden fazla evlenmelerinin sebebi siyasi olduğ bilinmektedir. Mesela Asya
Hun Tan-hu'su Mete'un yaşlı Çin imparatoriçesine evlenme teklif etmesi de imparatoriçeye hitaben
yazdığı mektuptan anlaşıldığı üzere siyasidir.
İbn Fadlan, Oğuz sü-başısı Etrak'ın ve yanında misafir olarak kaldığı bir Oğuz'un tek
hanımları olduğunu belirtmektedir.
Dede Korkut Destanlarında da hepsi beylerden olan kahramanların tek kadınla evli oldukları
görülmektedir. Destanlarda ne kumadan ne de ortaklıktan bahsedilmektedir. Kahramanların tek
kadınları vardır. Bu husus pek kayda değerdir. Büyük Beylerbeyi Kazan'ın bile tek karısı (Boyu Uzun
Burla Hatun) vardır.
Bu arada eski Türk ailesinde sosyal hayatı ve aileyi korumak için oluşturulan "levirat
(Leviratüs) sistemi" hakkında kısaca da olsa bilgi vermeye çalışalım.
Eski Türklerde çocuksuz üvey anne veya yenge ile evlenme adeti (leviratüs) çok yaygın idi.
Bu konuda Hunlar hakkında Çin yıllıkları "Hiung-nu'lar çocuksuz kalan üvey anneleriyle, Tücüe'ler
ise çocuksuz kalan üvey anne ve ölen kardeşlerinin karılarıyla evlenmektedirler" derlerken, KökTürkler için ise "Baba, büyük kardeş öldüğünde oğullar ve erkek kardeşler ve yeğen gibi diğerleri
geride kalan üvey anne ve yengeleri ile evlenebilirlerdi. Bu onlar için bir şereftir ve asla da şerefsizlik
sayılmazdı. Bunu sadece saygı göstermek için yaparlar, kesinlikle cinsellik düşünmezlerdi"
demektedirler.
Bu sistemin varlığının dayanak noktasını biz yine vesikalarımızdan öğreniyoruz. "Hunların
Ataları" adlı doktora tezinde C. Türkeli bu konuyu Çin yıllıklarına dayandırarak şöyle açıklamaktadır:
"Hunlarda birden fazla kadınla evlenme (polygamie) adeti bulunmaktadır. Çin kaynaklarının bu
evlenme gelenekleri konusunda yazdığı asıl önemli nokta ise baba öldüğünde dul kalan üvey anneyle
evlenme (leviratus) adetidir. M.Ö. 174'te Hunlara gelen Çin elçisi Hun vezirine bir soru sormuştur.
Bilindiği gibi bu Hun veziri, Hunlara sığınmış ve onlara hizmet eden bir Çinli idi. Hun veziri Chunghan-yüeh'in Çin'li elçilere karşı Hun kültürünü müdafaa ettiği konuşması şöyledir: Çin elçileri bu
defa: - Hunlar ana, baba ve çocuklar hep aynı çadırda oturuyorlar. Babaları öldükten sonra oğulları
192

üvey annelerini alıp kendilerine hanım yapıyorlar. Kardeşlerinden birisi ölünce bir diğeri onun
hanımını alıyor- dediler. Chung-Han-yüeh'de onlara "… Bir devletin idaresi bir insanın vücudu
gibidir. Baba ve kardeşler öldükten sonra onların eşleri kendilerinin eşleri oluyor. Çünkü soylarının
yok olmasını istemiyorlar. Hunların ilişkileri karışık olmasına rağmen, nesillerini ve kabilelerini
böyle devam ettirebiliyorlar. Şimdi Çinliler babalarının ve kardeşlerinin eşlerini almıyorlar. Fakat
akrabalık ilişkileri çok kopuk olduğu için birbirlerini öldürüyorlar. Hem de soy adlarını
değiştiriyorlar. Hepsi bunun yüzünden oluyor. Nezaketten kötülük doğuyor" cevabını verdi.
Görüldüğü gibi Chung-han-yüeh burada leviratisün gayesinin soyu korumak olduğunu
belirtmektedir.
B. Ögel ise bu geleneğin "yaşayan kardeşlerin dul kalan üvey anne ve yengelerini kendi
ailelerine katarak onlara sahip çıkmak için" mevcudiyet gösterdiğini, fakat Çin yıllıklarının bu sistemi
anlayamadıkları için ahlaka aykırı bir şeymiş gibi göstermelerine karşılık, geleneğin soysal yönden
cemiyet için faydalar sağladığını belirtmektedir.
Yine leviratüs ile sağ kalan eşin eski soyuna dönerek bir miktar mal hissesini birlikte
götürmesi önlenmek istenmiştir. Bu sistemin iktisadi yönünü oluşturmaktadır.
Bu geleneğin tarih içerisinde birçok misalleri vardır. Tabgaç Türk hakanlığının hatunu
tarafından Ak Hunlara gönderilen Budist rahip, Song Yun, Ak Hunlarda kocası ölen kadının
kayınbiraderi ile evlenmesi töreninden bahsetmektedir.
Kök-Türk geleneğine göre, 580 yılında Taspar Kağar'nın evlendiği Chou hanedanı prensesi
Ch'ien-chien, onun ölümü üzerine dul kalmıştı. İşbara, kağan olunca töreye uygun olarak onunla
evlendi.
Oğuzlarda da bir baba ölünce oğlu üvey anne ile evlenebiliyordu. İbn Fadlan'ın gördüğü
Oğuz sü-başısı Etrak babası öldükten sonra üvey annesi ile evlenmişti.
Eski Türk toplumunda üvey anne ile yapılan evlilik gerçek manada bir evlilik olmayıp
sadece kadını korumaya yönelik bir uygulamadır. Kaynaklar bu konuda hemfikirdir.
S. M. Arsal, leviratus mükellefiyetinin sebebini "Türklerde bu müessenin istinat ettiği
içtimai mülahaza dul kalan kadınları himaye ve onların hayatını temindir" şeklinde izah etmektedir.
Kısacası leviratus, dul kalan üvey anne ve yengelerin korunmasını (sosyal hayat) sağlamak
yanında; iktisadi olarak da aile malının parçalanmasını önlemek için oluşturulmuş bir sistemdir.
Türkler İslamiyete girdikten sonra, aşağıda vereceğimiz ayet-i kerimedeki emir
doğrultusunda bu adeti bitirmişlerdir. Ancak kardeşin hanımı ile evlenme adeti devam etmiştir.
Bunun sebebi de:
a)
Dul kalan kadının himaye edilmesi
b)
Aile mülkünün parçalanmasını önlemek
c)
Çocuk var ise o çocuğa en iyi babalığı üvey baba değil de amcanın yapabileceği
düşüncesiyle, çocuğun iyi yetiştirilmesini temin ederek, çocuğa üvey baba hissini yaşatmamaya
çalışmaktır.

8.4. Kalın
Evlenme öncesinde erkek evi kız evine veya akrabasına bir miktar mal verir ki, buna "kalın"
denilir ve kelime hemen hemen bütün Türk lehçelerinde vardır ve lehçeye göre, "kalın, kalıng, kalım"
şeklinde telaffuz edilmektedir. Mesela Yakutlarda evlenme akdi yapılmadan önce gençlerin
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akrabaları kalının miktar ve tediyesi (ödemesi) şartları hakkında anlaşırlar. Kalının miktarı servete
göre değişirdi. Kalın'a kızın kıymeti nazarı ile bakmazlar; kalın'ı kızın terbiyesi ücreti telakki
ederlerdi. Kalın'a mukabil kız tarafı da güvey tarafına bir miktar "engne"(cihaz) verirdi. Cihaz'ın
miktarı en az kalın'ın yarısı kadar olmalıdır. Kocanın bu cihaz (çeyiz) malı üzerinde hiçbir tasarruf
hakkı yoktur. Eşin vefatı halinde de çocukları yoksa çeyiz kadının akrabalarına iade edilirdi.
Eski Türklerde evlenmenin bir diğer mühim şartı olan kalın, çeşitli müelliflerce değişik
olarak yorumlanmakla birlikte daha ziyade kalın'a ticari bir mahiyet izafe etmenin doğru olmadığını,
zira Türklerin kadına verdikleri değerin evlenmeyi satış akdi ve kadının da satılık bir meta olarak
kabul etmelerine müsait olmadığını göstermektedir.
Kız babasının evinde emanet olarak büyütülmekte ve muhafaza edilmektedir. Baba
muvakkaten yanında kalacak olan kızı için yaptığı masrafları istemek hakkına sahiptir. İşte kalın, bu
masraflara iştirak usulü veya görülen hizmetlerin tazmini şeklindedir. Bundan dolayıdır ki ödenen
kalında oğlan ailesinin payı ve miras hakkı vardır. Böylece eski Türk devletlerinde görülen leviratus
geleneğinin köklerini daha iyi anlayabiliriz.
Kalının mahiyeti, miktar ve vasıfları boy, uruğ (sülale), zaman, servetine ve mensup
oldukları tabakaya göre değişirdi. Kalın birkaç hayvandan ibaret olabileceği gibi yüzlerce at, binlerce
koyun da olabilirdi. Kalın taksitle de ödenebilirdi, ama kalın tamamen ödenmedikçe düğün
yapılmazdı.
Kalın babanın sağ iken oğullarına evlenebilmek için verdiği paydır. Buna karşılık, kızlara
da baba malından bir pay düşüyordu. Bu da kızın "çeyiz"i idi. Kız çeyizi alır gider ve koca evinin
kütüğüne yazılırdı. Bundan sonra da yaygın olarak baba malından bir miras hakkı alamazdı. Oğlunu
evlendirmek babanın kaçınılmaz vazifesiydi. Baba eğer oğluna evlenebilmek için gerekli olan kalın
hakkını vermezse, oğul babadan bu hakkını zorla alabilirdi.
Yine Divân'da “sep: çeyiz” olarak geçmektedir. Eski Türkler'de yukarıda belirttiğimiz gibi
"çeyiz" baba malından kıza düşen paydır. Nitekim Dede Korkut Hikayelerinde denildiği gibi "oğlu
olan evermiş, kızı olan köçürmüş" yanı kızın payı olan oğlan evine göçürülüyordu.
Getirilen bu çeyize aynı zamanda "yumuş" da denilmektedir.
İslam kaynaklarında da eski Türklerin kalın adeti ile ilgili malumat verilmektedir. İbn Fadlan
Oğuzlar'da kalın geleneğinden bahsederken; Ebu Dülef de risalesinde Kalmuklulardan bahsederken
"evlenen erkek bütün malını mihr (başlık) olarak verdiği gibi, kızın velisine bir sene hizmet ederdi"
demektedir.
Çeyiz geleneğini B. Ögel ise şöyle açıklamaktadır: "İlk önce kalın hakkında en sağlam
görüşlere geçtiğimiz yüzyıl Türkmenler arasında yaşamış olan Krautz'un sahip olduğu belirterek,
onun bu görüşlerini şöyle ifade etmektedir: “Türkmenlerde kalın anlaşması karşılıklı bir akittir. Aynı
zamanda da bir verme ve ödemedir. Çocukların işlerini yoluna koyabilmeleri için yapılan bir
yardımdır. Kız evi de bir ödemede bulunur. Çünkü bu bir prestij ve onur meselesidir. Ancak kız evinin
ödemesi yani "çeyizi" daha az olurdu. Çünkü kızın gitmesi ile kız evi "bir kişi ile bir iş gücü
kaybederdi". Oğlan evi ise bir kişi ile "yeni bir iş gücü kazanmış olurdu”.
Kız evine dönen kalın damadın değil, bütün ailenin malı ve sermayesi sayılırdı. Elbette ki
bir erkek karısını boşayabilir veya evden kovabilirdi. Ancak bu durumda kız evine vermiş olduğu
kalın da yanmış olurdu. Kadın da istediği zaman kaçıp baba evine gidemezdi. Giderse bu durumda
kız evinin kalını geri vermesi gerekiyordu.
Destan ve efsanelerimizde de kalından bahsedilmektedir. Dede Korkut Hikâyelerinde
evlenecek yiğitlerin "kalın" veya "başlıklarını" Han veriyor ve düğünlerini Han yaptırıyordu.
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Altaylılara ait Kös-Kanam efsanesinde, Manas'ın düğünü anlatılırken Manas "Kanıkey
Hatunuma çeyizle kalın yapalım" demektedir.
Eski Türklerde kalınsız evlenme de görülebiliyordu. Ancak bu konuda vesikalarımız çok
azdır. Eski Türk Yazıtlarından Suci Yazıtında bu hususta şöyle bir ibare vardır: "… Kızımı cihazsız
verdim…".
Kalın erkek evinin ekonomik durumuna göre değişmekle beraber genel olarak çadır, hayvan,
çeşitli kumaş, kap-kacak ve para olarak verilmişve kalın ödenmedikçe düğün yapılmamıştır.

8.5. Aile
Eski Türkçede "Oğuş" kelimesi Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Yapılan tercümelerinde bu
kelimeye çeşitli manalar verilmiştir: "Kabile, boy, soy, akraba, nesil ve aile". Eski Türklere göre,
"Gök kubbesi devletin, çadır ise ailenin" birer örtüsü ve kubbesi gibi idi. "Gök kubbe altında devlet,
çadır kubbesi altında aile düzeni" arasındaki benzerlik çok canlı idi. Nitekim Türk ailesinde "kocakarı" münasebeti ile devlette "kağan-hatun" münasebeti arasında fark yoktu.
Türklerde aile kan akrabalığı esasına dayanıyordu. Aile "pederi" tipte, yani o devir çeşitli
topluluklarında (Roma, Yunan, Hint, Çin, İran, Moğol) görülen cebre dayanan (pederşahi) değil,
velayet (dost, yardımcı) esasında (baba hukukunun) hâkim olduğu bir sistem idi.
Eski Türkler babaya "kang, kanım" demekteydiler. Nitekim Orhun Yazıtlarında şu şekilde
geçmektedir: "T(e)nri küç birtük (üç(un) k(a)n(ı)m k(a)g(a)n: Tanrı güç verdiği için babam
Hakanın…". "ka" Türkçede akrabalık gösteren bir sestir. Aynı babanın oğullarına "kangdaş"; üvey
kardeşlere ise "kangsık" derlerdi. Ancak bu sözler sonradan unutulmuş ve yerlerine "agey oğul: üvey
oğul" denmeye başlanmıştır. XI. yüzyıldan sonra daha da gelişen ve büyük devletler kuran Türkler
babaya artık "ata" demeye başlamışlardır.
"Ög" kelimesi ise eski Türkçede "anne" demektir:" og(ü)m k(a)tun(ug) köt(ü)rm(i)ş t(e)nri:
Annem Hatunu yükseltmiş olan Tanrı" şeklinde Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Bugünkü "öksüz"
kelimemiz buradan gelmektedir. Anne kelimesi de baba kelimesi gibi XI. yüzyıldan sonra
kullanılmaya başlanmıştır.
Aile teşkilatına ait kelimelerle, akrabalık derece ve şekillerini ifade eden kelimelerin de hepsi
öz Türkçedir ve bu kelimeler bütün Türk lehçelerinde vardır. Aynı zamanda ailede akraba adlarının
zenginliği aileye verilen önemi de göstermektedir.
Geniş manada ailenin (soyun) ismi "uruk"(urug)tur. Dar manada ise, ana, baba ve
çocuklardan ibaret küçük aileye eski Türklerin "törkün" dedikleri anlaşılmaktadır.
Eski Türkler çok eski zamandan beri çok sağlam "baba erkek" soyuna dayanan bir tevârus
sistemi benimsemişlerdir ki, buna göre aile soyundan geliş münhasıran baba tarafına istinat edilmiştir.
Oğul yetiştirme babanın, kız ise annenin vazifesi idi. Kırgız Türklerine göre, "babasız oğul, anasız
kız" bakımsız sayılırdı.
Ailede karı-koca birbirlerine mutlak surette sadakat borçludurlar. Türk ailesinde sadakat
meselesine büyük önem verilmiştir. Aile bireylerinin birbirlerine karşı olan bağlılıkları Divân'da
geçen şu atasözünde de hissedilmektedir: "Etli tungaktı edhimes: Et tırnaktan ayrılmaz". Bu cümle
nasıl tırnakla etin arasının ayrılamayacağı gibi, akrabaların da birbirlerinden ayrılamayacaklarını
bildirmek için söylenmektedir.
Ailede çocuklar ana ve babalarına karşı son derece saygılıdırlar. M .A. Köymen bu saygının
temelinin efsanevi Türk hükümdarı Alp Ertunga (Afrasyab)'ya dayandığını belirterek: "babalarını çok
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sayan ve büyük tutan Efrasyab'ın oğulları, babalarına bir söz söyledikleri veya bir mektup yazdıkları
zaman kendilerini küçük göstermek için -kul şöyle yaptı; kul böyle işledi- derlerdi. Babası Alp
Arslan'ın verdiği altın kesesini almak için oğlu Ayas babasının yanına dizüstü gitmişti. Bu baba
saygısının Selçuklu zamanında da Alp Ertunga zamanında olduğu gibi devam ettiğini açıkça
göstermektedir" demektedir.
Ailelerde ev, ortak olarak, karıyla kocanın ikisine aitti. Çocuklar üzerinde velilik baba kadar
anaya da aitti. Babanın hakkı sonsuz değildi. Nitekim Dede Korkut Hikayelerinden Dirse Han Oğlu
Boğaç Han Boyu masalında, Dirse Han çocuğu olmadığı için ağlıyor ve karısına " bu suç senden
midir, benden midir?" diyerek dert yanması ve karısına kötü söz söylemeden, suçu eşit olarak
paylaştırması dikkati çekmektedir.
Aile bireylerinin birbirlerine karşı sonsuz sevgileri vardı. Destanlarımız bu sevginin
ehemmiyetine ve özellikle de bir kardeşe sahip olmanın önemini her türlü vesilelerle
belirtmektedirler. Hatta destanlarımızdan bazılarının konusu tutsak düşen kardeşin kurtarılışı veya
öcünün alınmasını anlatır. Uşun Koca-Oğlu Seğrek hikayesinde olduğu gibi.
Eski Türk adetine göre küçük oğlan babasının evinde oturan ve baba ocağını devam ettiren
çocuktu. Bunun içinde en küçük çocuklara "Ot-tegin" yani "ateş prensi" (baba ocağını devam ettiren
çocuk) denirdi.
Çocuğun yetiştirilmesi de ailede önemli bir husus idi. Kaşgarlı Mahmut erkek çocuk için şu
atasözünü vermektedir: "tatsa at tınur, oğul eredhse ata tınur: tay yetişirse at dinlenir, oğul yetişince
baba dinlenir."
Eski Türk ailesi başlangıçta “anne-baba ve çocuklardan oluşan küçük aile” tipinde iken daha
sonraları “büyük anne ve babanın da girmesi ile geniş aile tipinde olmuştur. Böyleca anne-baba,
çocuklar ve büyüklerden oluşan Türk ailesi çedirdek aile olarak adlandırılmıştır. Kısacası Türk ailesi,
Türk devletlerinin bir çekirdeği ve temeli idi. Türk devletlerinin mayası da bu birleşen ve büyüyen
tecrübeli Türk ailelerine dayanıyordu. Büyük devletler kurmuş olan olan Kınık, Kayı, Bayındır gibi
boylar bunun canlı misalleri idiler. Devlet insanların inançlarına ve ailedeki töreye göre şekillenmişti.

8.6. Kadın
Bilge Kağan kitabesinde "Sizler anam Hatun, büyük annelerim (yahut kaynanalarım),
ablalarım, hala ve teyzelerim, prenseslerim (karınlarım ve kızlarım)" hitabı ile eski Türk toplumunda
kadına ne kadar çok değer verdiğini göstermektedir. Yine eski Türklere ait çeşitli yazıtlarda ana-baba,
teyze, hala yakınlığı müteaddid defalar dile getiriliyordu. Bunlardan Kemçik Çirgak yazıtındaki: "Er
erdemim, babacığım, teyzemden, annemden, hizmetçilerimden ayrıldım". Bu sözler eski Türklerde
kadınlara karşı duyulan muhabbeti ve sevgiyi dile getirerek teyit etmektedir.
Divân'da Kaşgarlı Mahmut "özük" kelimesinin kadınlara verilen lakȃp olduğunu, altın gibi
temiz kadınlara: altun özük denildiğini söylemektedir. Ayrıca kadınların savaşta düşman eline
geçmesi büyük bir zillet sayılırdı.
Eski Türk toplumunda kadınla-erkek arasında saygıya daynaan bir çekingenlik vardı ve
namus işinde müteasıptılar.
Anne bir "el kızı" idi. Fakat evlendikten sonra "kocasının soyuna" yazılırdı. Kızın babası
bile, gelin olma sırasında kızı üzerindeki "velayeti" yani "babalık" hakkını damada verirdi. "Evin
sahibi kadındır", bundan dolayı ev kadını için söylenen en yaygın kelime de "evci" idi. Kök-Türkler
"eş" demekteydiler. Osmanlıların "evdeş" ve Çağatay Türklerini "evlik" sözleri ayrıca çok manalı ve
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derin idi. İyi kadın usta idi, bilgili idi. Bunun içindir ki Harezmşahlar çağında iki kadına "uz hatun"
da deniliyordu. İyi kadın evinde görünmeli idi.
Çin yıllıkları da "kadınlara önem verirler, kadınlar ne söylerlerse kocaları söylediklerine
uyar" bilgisiyle bu önemin derinliğini aksettirmektedirler. Yine XII. yüzyılda Türkistan’a seyahat
eden Çinli elçi Ch'ang-Ch'un "annelerine sadıktırlar" demektedir.
İslam kaynakları Türk kadınlarının iffeti, namusu ve güzellikleri hakkında dikkat çekici
bilgiler vermektedirler. Kazvinî, Karluklardan bahsederken "Halkı çok güzeldir. Bu havalide
onlardan daha güzel insan yoktur. Erkekleri ve kadınları o kadar çok güzeldir ki yüzlerinin güzelliği
dillere destandır" demektedir.
İranlı tarihçi Gerdizî'de "malumdur ki, Türk kadınları çok iffetlidirler" derken, Türk
kadınlarının ahlaki temizliğini övmektedir.
Nitekim kadın adları arasında temiz ve faziletli manasına gelen, mesela Hun, Sabir ve
Uygurlarda Arıg, Arık, Uygur Silig, Kazan Silu kelimelerinin bulunması sebepsiz değildir.
Arap müellifi İdrisî'de "Türklerin kadınları güzeldir ve endamlıdır. Bunlar erkeklerden daha
mukavemetli olup, ruhlarındaki keskinlik, tabiatlarındaki kuvvet sebebiyle muhtaç oldukları şeyleri
daha iyi kullanma kabiliyetine sahiptirler" derken; Kırgızlar için ise "Kadınları erkekler gibi her işle
uğraşırlar. Çiftçilik, hasat…vs. konularının çoğuyla erkeklerin ilgisi yoktur. Bu kadınlar erkekler gibi
akıllı, cesur ve cüretlidirler." demektedir.
El-Cahiz "Türklerin kadınlarının erkekleri gibi olduğunu" söylemektedir.
Türk camiasında kadınlar haklardan mahrum, mazlum bir zümre değildir. Türklerde askerlik
ve devlet memuriyeti müstesna, kadınların içtimai ve dini mühim rolleri vardı. Ev içinde kadın hakim
durumdadır. Eski Türklerde savaş mühim rol oynadığından savaş zamanında evin idaresi için lazım
olan bütün şeyleri tedarik, yiyeceği, giyeceği temin kadınlara düşen bir vazife idi. Harp zamanlarında
teessüs etmiş bu durum barış zamanlarında da devam ederdi. Ev içindeki işlerle yakından ilgilenme
kadınların vazifesi telakki olunurdu. Buna karşılık olarak Türk erkekleri kadınlarına yumuşak
muamele ederlerdi.
Bilindiği gibi destanlar en mühim tarihi olaylara dayanan orijinal konuları ihtivan eden
hikayelerdir. Türk destanlarında büyük kahramanlar çoğu zaman ışık veya nur biçimindeki
(görüntüsündeki) bir kadından doğmaktadırlar. Mesela Oğuz'un ilk karısı ortalığı karanlık bastığı
zaman, karanlığı yararak gökten inen mavi bir ışıktan; ikinci karısı ise kutsal bir ağaç içinde doğmuş
mukaddes kadındır. Aynı şekilde yaratılış destanında Tanrı'ya yaratma ilhamını veren Akene(Akana)
bir nevi ışıktan bir kadın hayalidir.
Başkurtların ve Kazak Kırgızların Kuzu Körpeç ve Bayan destanlarında kadın bir melek
olarak tasvir edilmiştir ve bu destanda kadının gösterdiği fedakarlıklar, erkeklerin fedakarlıklarından
daha fazladır.
Destanlarda kahramanların kadınlara karşı saygı ve sevgi ile davrandıkları görülmektedir.
Kahramanlar birçok hususlarda kadınların tavsiyelerine göre hareket etmektedirler. Onlar
hanımlarına "görklüm: güzelim" sözü ile hitap ediyorlardı. Kadınlar kocalarına kızdıkları zaman
onlara acı ve sert sözler de söylemekte idiler. Yine destanlarda anaya karşı saygı her vesile ile dile
getiriliyor ve "ana hakkı Tanrı hakkıdır" deniliyordu.
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8.7. Kız Çocuğuna Sahip Olmak
Türkler kız ve erkek çocuklar arasında herhangi bir ayırım yapmıyorlardı. Kaynaklarımızda
bu ayrımı gösteren bir kayda da rastlamıyoruz. Bilakis destanlarımızda kız çocuk sahibi olmak
istediklerini görüyoruz. Mesela Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek hikayesinde Bay Bican Ben Oğuz
beylerine "beyler benim içinde bir dua edin. Allahû Teâlâ bana da bir kız vere" dedi. Kalabalık Oğuz
beyleri el kaldırdılar, dua eylediler "Allah sana bir kız vere" dediler.
Yine Dirse Han Oğlu Buğaç Han hikayesinde, hanlar hanı Bayındır Han'ın her yıl tertip ettiği
toyu vardı. Gene toy eyledi, bir yere ak, bir yere kızıl, bir yere de kara otağ kurdurdu. "Kimin oğlu,
kızı yoksa kara otağa koydurun, kara keçeyi altına döşeyin, ak koyun yahnisinden önüne getiren yerse
yesin yemezse kalkıp gitsin, oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun." demişti. Dirse Han
derlerdi bir beyin oğlu kızı yoktu. Toy'a geldiğinde kendisini kara otağa koydular. Dirse Han üzüldü
ve kalkıp evine geldi. Hanımını çağırdı ona Bayındır Hanın kendisine yaptıklarını anlattı ve "bu
senden midir, benden midir ?" diye söyledi. Bunun üzerine hanımı ona, bir toy düzenleyip bütün
Oğuz beylerini davet etmesini tavsiye ederek "Ola ki bir ağzı dualının alkışıyla Tanrı bize bir çocuk
vere" demektedir.
Kazak Kırgızların Dudar Kız hikayesinde de aynı motifi görüyoruz. Hikayenin bu anlayışı
ihtiva eden motifin hülasası şudur: Hanlardan biri evladı olmayan bir zengine darılıyor, büyük toy
yaptığında "Oğlu olmayana orun (makam) yok, kızı olmayana kımız yok. Bu ziyafete gelmesin, diye
yarlıg ediyor. Zengin birisi geliyor ama çocuğu olmadığı için kimse bunu karşılamıyor."
Divân'da Kaşgarlı Mahmut kız için "neng: pahalı nesne" demektedir.
Kutadgu Bilig'de ise şu misalleri bulabiliyoruz: "Nadirliğinden dolayıdır ki; nadire kız ismi
verilmiştir”; "Hangi şey nadir ise, o şey azizdir; insan aziz olan şeye malik olmak için çok zahmet
çekse de onu yinede elde etmek ister".

8.8. Namus Anlayışları ve Zina’ya Bakışları
Eski Türk kadınlarının "iffet" sahibi oldukları kaynaklarda ayrıca belirtilmektedir.
981 yılında Uygurlara yaptığı seyahatinde Çinli Wang Yen-te onlar hakkında "anlayışlı ve
namuslu insanlardır" derken, ayrıca Uygurlar arasında ırza geçme olayının çok ender olduğuna dikkat
çekmektedir.
Zina gibi toplumun örf ve adetlerine ters düşen ahlȃk anlayışıyla bağdaşmayan gayr-i ilişkiler
de eski Türklerde müeyyidesi değişmemekle beraber suç olarak görülmüş ve çeşitli cezalara
çarptırılmıştır. Çin yıllıkları Kök-Türklerdeki zina suçu hakkında: "İnsanları baştan çıkaran iki
parçaya ayrılır ve belinden ikiye bölünür. Yine evli kadınlara zarar verenler bunu varlıklarıyla öderler.
Kadınları çapkınlık yoluyla aldatanlar ağır şekilde mal, mülk ödemekle cezalandırılır ve o kadınla
evlendirilmek mecburiyetinde bırakılırlar. Evli kadına tecavüz edenler ise idamla cezalandırılırdı."
demektedirler. Zina suçuna verilen en ağır ceza ölüm cezasıdır.
Oğuzlar yaşadıkları hayat tarzı ve muhitin çetin şartlarının tesiri ile oldukça sert mizaçlı
kimseler olmalarına rağmen son derece de namuslu insanlardı. İbn Fadlan Oğuzlardan bahsederken:
"Zina diye bir şey bilmezler. Böyle bir suç işleyen birini ortaya çıkarırlarsa onu iki parçaya bölerler.
Şöyle ki: Bir kimseye iki ağacın dallarını bir yere yaklaştırarak bağlarlar. Sonra bu dalları bırakırlar.
Dalların eski durumuna gelmesi neticesi, o kimse iki parçaya bölünür."
198

Bulgarlar için ise şunları söylemektedir: "Kadın ve erkekler beraber nehre girip yıkanırlar.
Birbirlerinden kaçmazlar. Bununla beraber, herhangi bir şekilde zina etmezler. Zina onlara göre en
büyük suçlardandır. İçlerinden biri zina ederse, kim olursa olsun dört kazık zina edenin el ve
ayaklarını bağlarlar. Sonra onu boynundan uyluklarına kadar balta ile yararak iki parçaya ayırırlar.
Kadına da aynı cezayı tatbik ederler. Kadın ve erkeği ikiye ayırdıktan sonra vücutlarından her birini
ağaca asarlar."
Zina bazen de dayak cezası ile cezalandırılabiliyordu. Mesela İslam kaynaklarında
Gerdizî'nin bu hususta verdiği bilgiye göre Oğuzlarda bir kişi bakire ile zina yaparsa ona 300 sopa
vururlar, ondan bir kısrak, gümüş bir kadeh, 50 deve ceza alırlar. Bir kimse evli bir kadınla zina
yaparsa her ikisini hükümdarın kapısına getirirler, hükümdarın emri üzerine her ikisine 300 sopa
vururlar. Adama yeni keçeden bir harkah yaptırıp kadının kocasına verirler; sonra zina yapan kadını
zina yaptığı adam verirler. Eğer zina yapan adamın imkanı varsa, zina yaptığı kadının kocasına bir
kadın bulup mihrini de vermesini şart koşarlar. Zina yapan adam fakir ise 300 sopa attıktan sonra onu
serbest bırakırlar".
Destanlarımızda da zina olayı çok kötü yorumlanmakta ve bunun olmaması için bir anne
oğlunun etini bile yemeyi göze alabilmekteydi. Şöyle ki: Ulaş oğlu Salur hikayesinde kafir Şöklü
Melik adamlarıyla, Salur Kazan'ın evini, yatağını yağmalayıp, oğlu Uruz Bey'i, hanımı Burla Hatunu
ve anasını esir etti. Şöklü Melik, Kazan'a daha çok acı vermek için hanımını getirtip, kadeh
doldurtmak istedi. Burla Hatun bunu işitti ve maiyetinde olan kırk ince belli kıza" hanginiz Kazan'ın
hatunusunuz diye sorarlarsa, benim deyiniz" dedi ve öyle yaptılar. Bunun üzerine Şöklü Melik, "Oğlu
Uruz'u çengele asın, kavurma ve kıyma yapın, kim yemezse hanımı odur" dedi. Burla Hatun bunu da
işitti ve gidip oğluna "Senin etinden yiyeyim mi, yoksa kokmuş dinle kafirin döşeğine gireyim mi,
ağan Kazan'ın namusuna sındırayım mı, nasıl edeyim oğul?" Diye sorduğunda, Uruz anasına kızarak
kendisi için üzülmemesini, etinden diğer kızlar bir yediğinde kendisinin iki yemesini, kafirlerin
bilmemesini söyleyerek "kokmuş dinli kafirin döşeğine varmayasın, kadeh sürmeyesin, atam
Kazan'ın namusunu kırmayasın" demesi çok manidardır.

8.9. Evlad Edinme
Eski Türklerde "evlatlık" veya "oğulluk" müessesi çok önemli idi. Özel veya yazılı mukavele
ile alınan evlatlıklara Türkler "tutunçu" yani "tutulmuş oğul" derlerdi. Bu oğullar babalıklarının
soyadlarını taşıyabilir hatta hükümdar olabilirlerdi. Eski Türklerden kalma hukuki vesikalardan,
hikȃye ve masallardan Türklerdeki evlatlık usul ve adetlerini görebiliyoruz. Uygurlarda evlat edinme,
evlat edinilen oğlunu evlatlık olarak veren hakiki baba arasında akdolunan bir yazılı mukavele
neticesinde tecessüs ederdi.
Bu mukavelede evlat edilecek olan evlat edinenin evindeki vaziyeti, hak ve vazifeleri tafsilli
bir surette gösterilirdi. Mukavelede gösterilmemiş hallerde halk arasında makbul örfi hukuk ahkamı
tatbik olunurdu. Mesela Uygurlardan kalma hususi vesikalar arasında bir Türk'ün Turmuş adlı oğlunu
Sutpak adlı birine evlatlık olarak verdiğine dair bir belgemiz vardır.
Bu belgeden anlaşıldığı üzere eski Türklerde evlatlığın hukuki durumu şöyle idi: Evlatlık,
evlatlığa kabul eden babanın evinde oturur. Orada yatıp kalkarak, yer içer, babalığın gösterdiği işleri
ifa etmekle mükellef olur, babalığına karşı ölünceye kadar sadık kalmalı, Babalık bilahare evlenip
çocuklar dünyaya gelse dahi evlatlığın durumu değişmemeli, Evlatlık hukuki babasının mirasından
hisse alır, Babalık evlatlığı terbiye etmekle mükelleftir, Babalık terbiye ederken hakiki baba gibi
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bazen sertçe muamele etmek hakkına sahiptir, fakat babalık hukuk ve nizama aykırı zorlama ve zulüm
mahiyetindeki hareketlerde bulunmamalı, Babalık evlatlığa fena muamele yaptığı takdirde (yiyecek
ve içeceğini temin etmediği) evlatlık babalığı bırakıp istediği yere gitme hakkına sahiptir.
Evlat edinme evlat edinilenin anne ve babasının rızası ile gerçekleşir, evlatlık ailedeki diğer
fertlerin bütün haklarına sahip olur.
Kaşgarlı Mahmut'tan öğrendiğimize göre Türk aile hayatında evlatlık müessesinin büyük yeri
vardır. Görünüşe göre beyden en basit Türk'e kadar herkes evlat edinebiliyordu. Nitekim "bey beni
oğlu tuttu" cümlesi de halk tabakasındaki Türklerinde evlat edinmelerine misal olarak verilebilir.
Evlatlık alınmasının sebebi, neslin devamına büyük ehemmiyet verilmesidir. Çünkü neslin
kesilmesi ocağın sönmesi demektir. Bu ise büyük bir bedbahtlıktır. Çocuksuz babalar, çocuk sahibi
olmak, neslin devamını temin etmek için türlü çarelere başvururlardı. Bu çarelerden biri de evlat
edinmedir. Yine eski Türk toplumunda anasız-babasız kalan çocuklar ile savaşlarda elde edilen
çocuklar bir aile ocağında yetişmeleri amacı ile evlatlık olarak alınırlardı.
Kısaca Eski Türk toplumunda evlatlığın hem hukuki durumu hem de aile içindeki vaziyeti öz
evladın konumu gibi idi.
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Uygulamalar
1. Eski Türk toplumunun en küçük birim olarak kabul edilen Türk ailesi hakkında yazılan
eserleri okuyarak eski Türk ailesinin neden pederşahi değil de pederi olarak kabul edildiğini
açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1. Eski Türklerde kaç çeşit evlenme şekli vardır açıklayınız.
2. Kaynaklarda Türklerdeki namus anlayışının nasıl ifade edildiğini belirtiniz.
3. Eski Türk toplumunun evlatlığa bakışını ve evlatlık alma sebeplerini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümümüze ailelerin evlenmeler yolu ile kurulduğunu ifade ederek; Türklerdeki evlenme
şekilleri ve adetleri ile başladık. Eski Türk ailesinin temeli evlilikti ve "eb: ev" ile ifade ediliyordu.
Türklerde ev ve yuvanın sembolü ise "ocak"tır. Evlenme ve evlendirme tabirleri, evlenen erkek ve
kızın baba evinden, ocağından ayrılarak yeni bir ev(aile) meydana getirdiğinin ifadesidir. Eski
Türkler evlenmeyi "kavuşmak" mastarı ile ifade etmişlerdir. Evlenmede eşlerin rızasından başka anababanın da rızası gereklidir. Ancak ana-baba evlenecek erkek veya kızlarının temayüllerini nazarı
dikkate alırlardı. Gelinle güvey mallarını birleştirerek, ortak bir ev sahibi olurlardı. Bunlar ne erkeğin
baba ocağında ne de kızın törkünde oturmazlar yeni bir ev kurarlardı. Bundan dolayıdır ki Türklerde
her evlenmeden yeni bir ev doğardı. İzdivaca evlenmek ve ev bark sahibi olmak denilmesi de bundan
dolayıdır. Eski Türklerde ev yalnızca kocaya ait değildi, karıyla kocanın ortak malıydı.
Destanlarımızda kız isteme "Tanrı'nın buyruğu" ile oluyordu. Oğuz zamanında bir yiğit evlense ok
atardı, ok'un düştüğü yere gerdek dikerlerdi. Mesela Beyrek Han'da Banu Çiçekle evlenmek için
okunu atmış, dibine gerdeğini dikmiştir. Destanlarımızda dikkat çeken bir diğer husus ise,
kahramanlardan bazılarının eski Türk el ve boylarında bulunan kız ve kadınların erkekler gibi ata
binen, kılıç kuşanan, yiğit ve bahadır eş olmalarını istemeleridir. Beyreğin nişanlısı Banu Çiçek ile
güreşmesi gibi. Eski Türk toplumunda 1.Sevip-anlaşarak evlenme 2. Bir başkasının aracılığı ile
evlenme (görücü usulü), 3.Kaçarak evlenme ve 4. Zorla kaçırılarak evlenme şekilleri vardır.
Daha sonra Türklerde umumiyetle tek kadınla evlenme (monogami) sisteminin yaygın
olduğunu belirterek kaynaklardaki bilgileri aktardık. Eski Türklerde zevce yalnız bir tane olabilirdi.
Hakanların ve beylerin hakiki zevceden başka, siyasi maksatla "kuma" adıyla başka illere mensup
kadınlar almaları tabii idi. Yalnız bu kumalar hakiki zevce mahiyetinde değildiler. Türk töresi bunları
resmen zevce tanımazdı. Dede Korkut Destanlarında da hepsi beylerden olan kahramanların tek
kadınla evli oldukları görülmektedir. Destanlarda ne kumadan ne de ortaklıktan bahsedilmektedir.
Bu arada eski Türk ailesinde sosyal hayatı ve aileyi korumak için oluşturulan "levirat
(Leviratüs) sistemi" hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Eski Türklerde çocuksuz üvey anne veya
yenge ile evlenme adeti (leviratüs) çok yaygın idi. Bu konuda kaynaklardaki bilgileri aktardık ve
leviratus’ün, dul kalan üvey anne ve yengelerin korunmasını (sosyal hayat) sağlamak yanında;
iktisadi olarak da aile malının parçalanmasını önlemek için oluşturulmuş bir sistem olduğunu ifade
ettik. Ayrıca Türklerin İslamiyete girdikten sonra üvey anne ile evlenmeye son verdiklerini ancak
kardeşin hanımı ile evleme geleneğini devam ettirdiğini söyledik. Bundan sonra Türk kültüründe
önemli bir yeri olan Kalın hakkında bilgiler verdik. Kalın evlenmeden önce erkek evinin kız evine
kızın yetişrilmesi sırasında yapılan masrafları karşılak ve yine kızın evlenmesi ile ekonomik zarara
uğrayacak olan ailenin zararlarını telafi etmek üzere ödedikleri bir bedeldir ve düğünden önce
mutlaka ödenmelidir. Kalının cinsi mal, para, kumaş ve hayvan olabilir. Bunun karşılığında kızda
çehiz getirir ama bunda erkeğin hiçbir tasarrufu yoktur. Kalın boşanmalarda geri ödenir. Eski
Türklerde kalınsız evlenme de görülebiliyordu. Ancak bu konuda vesikalarımız çok azdır.
Bölümümüze eski Türk ailesi hakkında bilgi vererek devam ettik. Eski Türkçede "Oğuş"
kelimesi Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Eski Türklere göre, "Gök kubbesi devletin, çadır ise
ailenin" birer örtüsü ve kubbesi gibi idi. "Gök kubbe altında devlet, çadır kubbesi altında aile düzeni"
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arasındaki benzerlik çok canlı idi. Nitekim Türk ailesinde "koca-karı" münasebeti ile devlette "kağanhatun" münasebeti arasında fark yoktu. Türklerde aile kan akrabalığı esasına dayanıyordu. Aile
"pederi" tipte, yani o devir çeşitli topluluklarında (Roma, Yunan, Hint, Çin, İran, Moğol) görülen
cebre dayanan (pederşahi) değil, velayet (dost, yardımcı) esasında (baba hukukunun) hâkim olduğu
bir sistem idi. Eski Türkler babaya "kang, kanım" anneye "Ög" demişlerdir. Bugünkü "öksüz"
kelimemiz buradan gelmektedir. Anne kelimesi de baba kelimesi gibi XI. yüzyıldan sonra
kullanılmaya başlanmıştır. Ailelerde ev, ortak olarak, karıyla kocanın ikisine aitti. Çocuklar üzerinde
velilik baba kadar anaya da aitti. Babanın hakkı sonsuz değildi. Aile bireylerinin birbirlerine karşı
sonsuz sevgileri vardı. Destanlarımız bu sevginin ehemmiyetine ve özellikle de bir kardeşe sahip
olmanın önemini her türlü vesilelerle belirtmektedirler. Eski Türk adetine göre küçük oğlan babasının
evinde oturan ve baba ocağını devam ettiren çocuktu. Bunun içinde en küçük çocuklara "Ot-tegin"
yani "ateş prensi" (baba ocağını devam ettiren çocuk) denirdi. Eski Türk ailesi başlangıçta “annebaba ve çocuklardan oluşan küçük aile” tipinde iken daha sonraları “büyük anne ve babanın da
girmesi ile geniş aile tipinde olmuştur. Böyleca anne-baba, çocuklar ve büyüklerden oluşan Türk
ailesi çedirdek aile olarak adlandırılmıştır.
Kadın Türk toplumunda daima önemli olmuştur. Çin yıllıkları da "kadınlara önem verirler,
kadınlar ne söylerlerse kocaları söylediklerine uyar" bilgisiyle bu önemin derinliğini
aksettirmektedirler. Yine XII. yüzyılda Türkistan’a seyahat eden Çinli elçi Ch'ang-Ch'un "annelerine
sadıktırlar" demektedir. İslam kaynakları Türk kadınlarının iffeti, namusu ve güzellikleri hakkında
dikkat çekici bilgiler vermektedirler. Kazvinî, Karluklulardan bahsederken "Halkı çok güzeldir. Bu
havalide onlardan daha güzel insan yoktur. Erkekleri ve kadınları o kadar çok güzeldir ki yüzlerinin
güzelliği dillere destandır" demektedir. İranlı tarihçi Gerdizî'de "malumdur ki, Türk kadınları çok
iffetlidirler" derken, Türk kadınlarının ahlaki temizliğini övmektedir. Nitekim kadın adları arasında
temiz ve faziletli manasına gelen, mesela Hun, Sabir ve Uygurlarda Arıg, Arık, Uygur Silig, Kazan
Silu kelimelerinin bulunması sebepsiz değildir. Bilindiği gibi destanlar en mühim tarihi olaylara
dayanan orijinal konulardır. Türk destanlarında büyük kahramanlar çoğu zaman ışık veya nur
biçimindeki (görüntüsündeki) bir kadından doğmaktadırlar. Mesela Oğuz'un ilk karısı ortalığı
karanlık bastığı zaman, karanlığı yararak gökten inen mavi bir ışıktan; ikinci karısı ise kutsal bir ağaç
içinde doğmuş mukaddes kadınlardır. Destanlarda kahramanların kadınlara karşı saygı ve sevgi ile
davrandıkları görülmektedir. Kahramanlar birçok hususlarda kadınların tavsiyelerine göre hareket
etmektedirler. Onlar hanımlarına "görklüm: güzelim" sözü ile hitap ediyorlardı. Kadınlar kocalarına
kızdıkları zaman onlara acı ve sert sözler de söylemekte idiler. Yine destanlarda anaya karşı saygı her
vesile ile dile getiriliyor ve "ana hakkı Tanrı hakkıdır" deniliyordu.
Kadına verilen değer aslında doğumla beraber başlar zira eski Türk toplumunda kız
çocuğuna sahip olma isteği destanlara bile konu olmuştur. Mesela Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
hikayesinde Bay Bican Ben Oğuz beylerine "beyler benim içinde bir dua edin. Allahû Teâlâ bana da
bir kız vere" dedi. Kalabalık Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua eylediler "Allah sana bir kız vere"
dediler. Kutadgu Bilig'de ise şu misalleri bulabiliyoruz: "Nadirliğinden dolayıdır ki; nadire kız ismi
verilmiştir”;"Hangi şey nadir ise, o şey azizdir; insan aziz olan şeye malik olmak için çok zahmet
çekse de onu yinede elde etmek ister". Bu arada eski Türk kadınlarının "iffet" sahibi oldukları
kaynaklarda ayrıca belirtilmektedir. 981 yılında Uygurlara yaptığı seyahatinde Çinli Wang Yen-te
onlar hakkında "anlayışlı ve namuslu insanlardır" derken, ayrıca Uygurlar arasında ırza geçme
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olayının çok ender olduğuna dikkat çekmektedir. Zina gibi toplumun örf ve adetlerine ters düşen
ahlȃk anlayışıyla bağdaşmayan gayr-i ilişkiler de eski Türklerde müeyyidesi değişmemekle beraber
suç olarak görülmüş ve çeşitli cezalara çarptırılmıştır ki en ağır cezada ölümdür.
Bölümümüzün sonunda Eski Türklerde "evlatlık" veya "oğulluk" anlayışının olduğuna
değinerek, bunun hukuki müeyyidelerinden bahsederek sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
a)
b)
c)
d)
e)

Türklerde ev ve yuvanın sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
Bahçe
Yatak
Ocak
At
Koyun

a)
b)
c)
d)
e)

Eski Türklerde evlilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Eski Türk ailesinin temeli evlilikti
Türklerde umumiyetle birden fazla kadınla evlenme (poligami) vardı
Eski Türkler evlenmeyi "kavuşmak" mastarı ile ifade etmişlerdir
Evlenmede ana-babanın da rızası gereklidir
Eski Türklerde ev karıyla kocanın ortak malıydı

1)

2)

3)
Eski Türk ailesinde sosyal hayatı ve aileyi korumak için oluşturulan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Leviratüs
b) Leviathan
c) Volant
d) Kast
e) Kölelik
4)
Türklerin İslâmiyet’i kabul ettikten sonra kardeş hanımı/yenge ile evlenmeyi
devam ettirmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Dul kalan kadının himaye edilmesi
b) Aile mülkünün parçalanmasını önlemek
c) Çocuk var ise çocuğun iyi yetiştirilmesi için
d) Çocuk var ise o çocuğa en iyi babalığı üvey baba değil de amcanın yapabileceği
düşüncesi
e) Poligaminin yaygın olması
5)
Evlenme öncesinde erkek evinin kız evine veya akrabasına bir miktar verdiği
mala ne denir?
a) Levirat
b) Kalın
c) Sal
d) Oluk
e) Başlık
6)

Kalın hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Her boy ve urukta aynı miktar kalın verilirdi
b) Kalın’ın miktarı servete göre değişirdi
206

c) Kalın'ı kızın terbiyesi ücreti telakki ederlerdi
d) Kalın'a kızın kıymeti nazarı ile bakmazlardı
e) Ödenen kalında oğlan ailesinin payı ve miras hakkı vardır
7)
Kalmuklardan bahsederken "evlenen erkek bütün malını mihr (başlık) olarak
verdiği gibi, kızın velisine bir sene hizmet ederdi" sözü aşağıdakilerden hangi yazara
aittir?
a) İbn-i Fadlan
b) Mesudi
c) Wang Yen-te
d) Ebu Dülef
e) B. Ögel

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi “Oğuş” kelimesine verilen anlamlardan biri değildir?
Soy
Kabile
Devlet
Akraba
Aile

a)
b)
c)
d)
e)

Türk aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Maderşahi
Mazerşahi
Pederşahi
Peder hukuku
Pederi

8)

9)

10)

Türk ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Türk ailesinde "koca-karı" münasebeti ile devlette "kağan-hatun" münasebeti
arasında fark yoktu
b) Geniş manada ailenin (soyun) ismi “boy” idi
c) Türklerde aile kan akrabalığı esasına dayanıyordu
d) Eski Türkler babaya "kang, kanım" demekteydiler
e) "Ög" kelimesi eski Türkçede "anne" demektir

Cevaplar: 1)c 2)b 3)a 4)e 5)b 6)a 7)d 8)c 9)e 10)b
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9. ESKİ TÜRK HAKANLIKLARININ DAYANDIĞI ESASLAR: ESKİ
TÜRK HAKANLIKLARININ KURULUŞ FELSEFESİ
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Bu Bölünde Ne Öğreneceğiz

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Cihan Hakimiyeti Ülküsü
Kut
Töre - Kanun
Cihan Hakimiyeti
Kut Anlayışı ve Cihan Hâkimiyeti Ülküsünün Ortaya Çıkış Sebepleri
Adalet
Vatan Sevgisi
İstiklal (Oksızlık)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Türklerdeki Cihan Hakimiyeti anlayışının temelleri nelerdir açıklayınız?
Türklerdeki vatan sevgisi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türk devletinin kuruluş Türk hakanlıklarının kuruluş Bu konuda gerek ana
felsefesi ilgili bilgi sahibi kaynaklardaki
bilgileri
felsefesi
olabilmek
bularak gerekse araştırma
eserlerini okuyarak
hakanlıklarının Bu konuda gerek ana
Türk
devletlerinin Türk
dayandığı temel esaslar kaynaklardaki
bilgileri
dayandığı esaslar
hakkında bilgi edinmek
bularak gerekse araştırma
eserlerini okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Devlet
Kut
Töre
Cihan Hakimiyeti
Ülkü
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Giriş
Dokuzuncu haftada İskit ve Asya Hun hakanlığından başlayıp Osmanlı devletinin kuruluşuna
kadar tarihte kurulan bütün Türk hakanlıklarının kuruluş felsefesine değinilecek ve bu felsefenin
esasını oluşturan kut, töre, adalet, cihan hakimiyeti gibi anlayışlar hakkında bilgiler verilecektir.
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9.1. Cihan Hakimiyeti Ülküsü
Eski Türk'ün gönlündeki ve kafasındaki cihanşümul bir devlet ve millet olma şuuruna (cihan
hakimiyeti) geçmeden önce, bu şuurun gerçekleşmesini sağlayacak âmillerden kısaca bahsetmenin
konuyu daha iyi anlayabilmemize yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

9.1.1. Kut
Türkçemizdeki mevcudiyetini ve yaygınlığını en eski tarihi vesikalardan itibaren
görebildiğimiz bu kültür kelimemizin, eski Türk siyasi hayatında ifade ettiği mana yukarıda
konularımızda çeşitli defalar misallerini vererek bahsettiğimiz ünlü siyaset kitabımız Kutadgu
Bilig'de şu şekilde açıklanmıştır.
"Kut'un tabiatı hizmet, şiârı adalettir
Fazilet ve kısmet kut'tan doğar
Beyliğe(hükümdarlığa) yol ondan geçer
Her şey kut'un elinin altındadır, bütün istekler onun vasıtasıyla gerçekleşir
Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar
Bey bu makama sen kendi gücünle gelmedin, onu sana Tanrı verdi"
Kut kelimesinin kaynaklardaki yansımalarına birkaç örnek verecek olursak önce Orhun
Yazıtlarından başlamamız gerekmektedir. Orhun Yazıtlarında kut: Qut (qut) şeklinde 5 yerde
geçerken, Kor-Sarı yazıtında şöyle bir ibare mevcuttur: "men arıgatım kut: benim hakiki adım
kut'tur."Uygurlarda kut: saadet, haşmet demektir. Divan'da kut: kutluluk, devlet, saadet, baht
anlamlarında kullanılmıştır.
Kut kelimesinin eski Türkçe'de ve bugünkü lehçelerde birçok manaları vardır. Ruh, ruhî,
manevi, kuvvet, cesaret, uğurluluk, talihsizlik, saadet, ikbal manalarından başka siyasi hakimiyet
kudreti, devlet idaresi, kudret ve selahiyeti, şevket manalarını da ifade eden çok kıymetli bir
kelimedir. İslamiyetten önce Türkistan'da kurulmuş Türk hakanlıklarının çoğunda kut kelimesi
hükümdarların lakap ve unvanlarında bulunmaktadır. Mesela Hun hakanı Mete'un unvanı Tanrı kut'u
Mo-tun (Tengri kutu Mete) idi.
682'de şad unvanı taşıyan Türk beyi, devleti kurduktan sonra Kutlug unvanını almıştı. 744'de
Uygur devletini kurmuş olan Baila da devletin başına geçtikten sonra aynı unvanı taşımaya
başlamıştı. Türgeş Türklerinin Hankanlarının da bu unvanı taşıdıkları malumdur. Güney Uygur
Hakanları da kut (mukaddes) unvanını taşırlardı.
Oğuz Kağan destanında da kut:
"Bizim saadetimiz senin saadetindir
bizim uruğumuz senin... uruğundur." şeklinde geçmektedir.

9.1.2. Töre - Kanun
İ. Kafeoğlu’nun tarifine göre töre, bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla hukukî ve
sosyal değer kazanmış davranışlarını ihtiva eden ve umumiyetle "kanun" manasına gelerek, Türk
sosyal hayatını düzenleyen mecburi kaideler bütünüdür.
Eski Türk Yazıtlarında "töre" terimi "kanun, nizam" anlamını ifade eder. Bu terim "il"
kelimesiyle birlikte (il-törüsü) "devlet nizamı, kanunu" anlamını bildirmektedir.
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Orhun Yazıtlarında töre kelimesi 11 yerde (bazen il kelimesiyle beraber) geçmektedir.
"...Babam hakan bu kadar ülke ve töreyi kazandıktan sonra uçuvermiş..."; "...Türe mucibince amcam
hakan tahta oturdu..."; vs.
Çin kaynakları "Hunlarda sosyal hayatı düzenleyen kanunlar hep sözlüdür. Bu sözlü
kanunlara "törü-töre" diyorlardı" demektedirler.
Uygurlarda togu-törü şekillerinde görülen töre; örf, adet, gelenek, nizam, düzen, kanun
anlamlarına gelmekte idi.
Divan'da Kaşgarlı Mahmud, törü'nün gelenek, görenek ve adet olduğunu belirterek şu
atasözünü vermektedir:
el kalır törü kalmaz
"Vilayet(il, devlet) bırakılır, görenek (kanun) bırakılmaz".
Uygurlara ait bir eserde töre'nin mahiyeti şöyle açıklanmaktadır:
Yükselen alçalan suların
güzel sesli kuşların
onların cıvıltısında töre sesi
öyle duyulur diyerek
ince derin tatlı,
sabahları dinlemeğe elverişli
vaaz eden mübarek töre sesi.
Törenin siyasi, sosyal ve hukuki hükümleri çevreye, zaman ve imkanlara göre değişebilirdi.
Bu yüzden de kendince önemli olan şartlar içinde etkinliğini koruyabiliyordu. Bundan dolayı da Türk
hükümdarları ehemmiyetine, yerine ve zamanın icaplarına göre ve "meclisin tasvibini" alarak, töreye
yeni hükümler getirebiliyorlardı.
Bununla beraber törenin değişmez bir takım kuralları vardı ki, Kutadgu Bilig'deki kayıtlardan
tespit edilebildiği kadarı ile bunlar şunlardı:
a)
Könilik (adalet)
b)
Uz'luk (iyilik)
c)
Tüz'lük (eşitlik)
d)
Kişilik (insanlık).
Töre bir yoldur ve aile ile devletin töresi vardır. Tanrı'nın izniyle ve Tanrı tarafından tahta
çıkarılmış olan Türk hakanları devleti Türk töresi üzerine idare ederlerdi.
Türk töresi, herkesin ne yapacağını göstermiştir. Töre aynı zamanda örfi hukuk idi. Nitekim
Töre kelimesi Uygur çağından itibaren artık doğrudan doğruya "kanun" anlamında kullanılmaya
başlanmıştır. Türk devlet anlayışında adalet, kanun en yüce yeri tutuyordu. Kutadgu Bilig'de İslami
deyiminin yanında Türkçesini de vererek manayı hem derinleştiriyor, hem pekiştiriyor, hem de
aydınlatıyordu:
"Zulüm yanar bir ateştir, yaklaşanı yakar
kanun sudur, akarsa nimet yetişir"
"Usul (töre) bilen kimse çok güzel söylemiş
insan usul (töre) bilirse baş köşeye geçer".
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9.2. Cihan Hakimiyeti
Türklerin Cihan Hakimiyeti mefkuresi ilk defa büyük Türk hakanlığı kuran Hunlar ve onların
hükümdarı Mete ile başlar. Bu kudretli hakan mektuplarının başında: "Tanrı'nın tahta çıkardığı Hun
milletinin büyük Tan-hu'su" ibaresini kullanırdı.
Hun hakanlığının parçalanmasından sonra 304 yılında bir Hun kumandanı, hakanlığını tekrar
kurmak ve milletini kurtarmak maksadı ile ileri gelenleri toplamış ve: "Tan-hu'muzun sadece bir
unvanı kalmış, beyler Çinlilere esir olmuştur. Bu halde bile 20.000 kişilik kuvvetimiz vardır. Neden
esarete katlanalım ve Çin'deki karışıklıklardan faydalanmayalım mı?" Diyerek devamında: "İl-yu-sü
cesur ve hükümdar olmağa layık bütün meziyetlere haizdir. Eğer Tanrı Hun hakanlığını diriltmek
istemeseydi onu dünyaya yollar mıydı?" Şeklindeki söylemle düşüncelerini bildirmiştir. Bu nutkun
tesiri ile devletin ileri gelenleri Çin'de oturan Tan-hu'yu davet ederek orada (Çin) çıkan ve hüküm
süren kargaşalıktan faydalanarak onu getirip tahta çıkarmışlardır. Bütün Hun kumandanlarının
Tanrı'nın devletlerini korumak için kendilerine yardım ettiğine dair olan inançlarına en güzel delil de
Çin'de hüküm süren bir karışıklığın Tanrı tarafından çıkarıldığına olan inançlarıdır.
Avrupa Hunları da bu mefkurelerini göç ve zaferleri ile birlikte bu kıtaya götürmüşlerdir.
Bizans elçisi (ve tarihçisi) Priskos (V. asır) Hunların, Attila'nın ilahi bir menşe'den geldiğine
inandıklarını, buna itiraz edenlere çok hiddetlendiklerini, dünyanın kendilerine ait olduğu âkidesi ile
zapt ve savaşlar yaptıklarını, sarayında bu inancın hüküm sürdüğünü belirtmektedir.
Yine Avrupa Hun hakanlığında döneminde, Bizans tahtında Theodosius II(408-450)
bulunurken, o zamanlar Hunların başı veya Hun hakanlığının batı cenahını yöneten Uldız
bulunuyordu. Uldız Bizans üzerine ilk tesirli Hun baskısını yapmış ve 410 yılına doğru Trakya'ya
kadar inmiş idi ki, onun barış teklif eden Trakya magister militumu'na "Güneş şualarının uzandığı
yere kadar her tarafı zapt etmeğe muktedirim" dediği malumdur.
İlk Kök-Türk Kağanı Tuman (Bumin), bağımsızlık hareketine giriştiği ve henüz yabgu
unvanını taşıdığı bir zamanda, 545 yılında bile kendilerine Çin elçisi gelince bütün Türkler bununla
hakanlıklarının yükseldiğine inanmışlar ve birbirlerini tebrik etmişlerdir. Daha sonra gelen Bizans
elçisi ile olan konuşma Türklerin cihan hakimiyeti düşüncesine bağlı bulunduklarını ortaya
koymaktadır. Filhakika Batı Kök-Türklerinin hükümdarı İstemi Han, Bizans imparatoru II. Justinos'a
Maniakh başkanlığında 567'de bir elçilik heyeti göndermiştir. İmparator da Zemerkos adlı kendi
elçisini 569'da hakana yollamıştır. Kara-şar şehri kuzeyinde yazlık ordugâhı Ak-dağ civarında elçiyi
kabul eden Türk hükümdarının görüşme sırasında gözlerinden yaşlar akınca, elçi Zemerkos sebebini
sormuş: "Atalarımızdan işittik ki bizim için, Garp İmparatorluğu (Roma-Bizans)'nun elçileri geldiği
zaman bu bizim için artık yeryüzünde hakimiyetimizi genişleteceğimize delalet eder" cevabı ile bu
sevinç gözyaşlarının sebebini açıklamışlardır.
Yine Türkistan'da Kök-Türk tigini Türk-şad (576), Bizans elçisi Valentinos'a "Güneşin
doğduğu yerden battığı yere kadar dünya önümüzde diz çökecektir" demiştir.
İstemi Han'ın oğlu ve halefi Tardu Han (581) Ak Hunları kendi hakimiyetine alan büyük
zaferi üzerine 598'de Bizans İmparatoruna gönderdiği mektuba: "Yedi iklimin ve yedi ırkın
hükümdarından Roma İmparatoruna..." ibaresi ile başlamıştır.
Cihan hakimiyetine çıkan Türk orduları da kaynaklarda methedilmektedir. Roma İmparatoru
elçisi Romulus Hunlar hakkında: "Hun ordusunda yiğitlik ve disiplin bir anane hükmündedir. Ben o
görüşteyim ki Hun ordusu dünyada mevcut bulunan bütün ordulara galebe çalacak
kuvvettedir"demektedir.
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Eski Türklerin veya Oğuzların tarihlerini destansı bir şekilde anlatan oğuz-nameye (Oğuz
Kağan Destanı) göre ilk cihan hakimiyeti anlayışı Oğuz Kağan tarafından ortaya konmuştur:
Oğuz Kağan toy'u topladıktan sonra dört tarafa emirler yolladı ve tebliğler yazdı. Bu
tebliğleri elçilere verip gönderdi. Bu tebliğlerde şöyle yazılmıştı: "Ben Uygur Kağanıyım ve
yeryüzünün dört köşesine kağan olmam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş
eğerse, hediyelerini kabul ederek onu dost edinirim. Kim baş eğmezse gazaba gelirim, düşman
sayarak ona karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp onu astırır ve yok ederim."
Bu cihana hakim olma hareketinde Türk destan ve efsanelerinde önemli yeri olan ve yaradılış
efsanelerine giren "Bozkurt" (börü) Oğuz Han'ın da rehberi idi. "Gök'ten ışık demeti gibi inen, gök
tüylü ve gök yeleli: "Ey Oğuz, sen Urum (Roma) üzerine yürümek istiyorsan ey Oğuz, ben senin
önünde yürümek istiyorum" diyen bozkurdu, Oğuz takiple yola, sefere çıkar ve bütün dünyayı
hakimiyeti altına almayı başarır.
Oğuz Kağan'ın yanında aksakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli bir ihtiyar vardı. O anlayışlı ve
asil bir insandı. Oğuz Kağan'ın nazırı idi. Adı Ulug Türük idi. Günlerden bir gün uykusunda bir altın
yay ve üç gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan ta gün batısına kadar ulaşırken, üç gümüş
ok'ta şimale doğru gidiyordu. Uykudan uyanınca düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a anlattı ve "Ey
Kağanım, senin ömrün hoş olsun, Gök Tanrı düşümde verdiğini hakikate çıkarsın, Tanrı bütün
dünyayı senin uruğuna bağışlasın"dedi.
Ayrıca Oğuz Kağan'ın 6 oğlunun isimleri de Türk cihan hakimiyeti anlayışı ve düşüncesini
belirtmektedir: Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ, Deniz. Her biri "Han" unvanını taşıyan bu oğullar, kendi
adlarının belirttiği sahanın sorumluları olduklarından, bütün kainat Türk idaresi ve töresi altında
birleştirilmiş oluyordu.
Uygur hükümdarı Bögü Kağanla ilgili rivayetler de çok dikkat çekicidir: "Bögü Han, Uygur
kavmini akıllıca idare ederken, bir gece düşünde, bir gök ruhunun (peri kızı) kendisini kut-tağ dağına
götürdüğünü gördü. Bu düş yedi yıl altı ay ve yirmi iki gün tekrarlandı. Son gece gök ruhu veda edip
ayrılırken ona bütün dünyaya sahip olacağını bildirdi. Kağan uykusundan uyanınca ordularını topladı
ve dört kardeşinin komutası altında Moğollar, Kırgızlar, Tangutlar ve Khataylar üzerine yolladı.
Kardeşleri her yerde zafere ulaştılar.
Bögü Kağan çok geçmeden başka bir düş gördü. Karşısına beyazlar giymiş bir adam çıktı.
Elinde çam ağacına benzer bir "yü taşı" tutuyordu. Bu adam ona şunları söyledi: "Bu taşı yanından
ayırmazsan, dünyanın dört bucağındaki milletleri hükmün altına alabilirsin". Aynı gece baş vezir de
aynı düşü görmüştü. Bögü Kağan yine ordularını topladı ve bu sefer batıya doğru yeniden yola çıktı.
Kısa sürede bütün dünyanın hȃkimi oldu.
Türk cihan hakimiyeti anlayışı “güneşin doğduğu yerden battığı yere kara her tarafı
(dünya) Türk hakimiyeti altına almak ve Türk töresini buralarda hȃkim kılmaktır”. Bu
yüzdendir ki İ. Kafesoğlu'nun dediği gibi "Türk cihan hakimiyeti düşüncesi, Türk fütûhat felsefesinin
ana kaynağı ve dayanak noktası olarak daima gerçekleştirilmesine çalışılan bir ülkü niteliğini bütün
tarihimiz boyunca muhafaza etmiştir”.

9.3. Kut Anlayışı ve Cihan Hakimiyeti Ülküsünün Ortaya Çıkış Sebepleri
Türklerde devlet fikri çok erken çağlarda doğmuş ve gelişmiştir. Özellikle, büyük sürülerin
sevk ve idaresinin verdiği alışkanlıklar ve tecrübeler, onların teşkilatlanmalarında büyük kolaylık
sağlıyordu. Zaten sürülerin bir arada tutulması ve bakımı, otlakların tayini ve korunması gibi konar217

göçer hayat tarzı için lüzumlu işler, Türkistan Türk’ünü iradeli olmaya, emretmeye ve hâkimiyet
fikrine hazırlıyordu. Öte yandan sık sık görülen otlak ve yaylak kavgaları da boylar arasındaki hak
ve hukuku gözetecek, düzeni sağlayacak devamlı bir otoriteyi lüzumlu kılıyordu. Böylece, büyük
devletler kurarak tarih sahnesine çıkan Türkler, Türkistan’a hâkim olmakla kalmamışlar, çeşitli
istikametlerde yayılmışlar ve gittikleri yerlerde yeni yeni siyasi oluşumlar hazırlamışlardır. Çünkü
dünya hâkimiyeti düşüncesi büyük Türk hakanlarını devamlı büyülemekte ve onların siyasetlerine
etki etmekte idi. Başka bir ifade ile onların siyasi amaçları bütün dünyayı içine alacak şekilde genişti.
Eski Türklerde devletin kuruluşu aileden başlamaktadır. Devlet kurmaya teşebbüs eden
ailenin reisi, aynı zamanda tanınmış bir boyun beyidir ve teşkilatçılık bakımından da son derece
yeteneklidir. Devlet kurmak için harekete geçen boy beyinin, önce kendi soyundan olan boyları ya
iskân etmesi, ya da kuvvet kullanmak suretiyle otoritesine boyun eğdirmesi, yani boy anlayışını
kırması gerekiyordu. Eğer beyin bağımsızlığını engelleyen bir devlet varsa, gücü yeterli seviyeye
ulaşır ulaşmaz bu devlete savaş açması ve onun hâkimiyetinden çıkma zorunluluğu vardır. Meselâ
Hakan Mete Moğol Tunghu kavmine, Bumin Kağan Avarlara savaş açmış ve bu devletleri yenerek
bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı. Bundan sonra beyin belirli bir yerde, belirli bir törenle tahta çıkıp,
kendisini başında bulunduğu topluluğun hükümdarı ilân etmesi gerekiyordu. Bu aynı zamanda idare
edilecekler tarafından yeni kağanın iktidarının meşruluğunun kabul edilmesi ve onaylanması
anlamına geliyordu. Böylece devlet kurma aşaması tamamlanıyor, hızla teşkilatlandırma aşamasına
geçiliyordu.
Türklerin yaptıkları göçlerde de önde olan amaç hâkimiyet ülküsüdür. Gerek yayılma gerekse
sızma vasfında olsun Türklerin genişlemeleri dünyanın üç büyük kıtasında görülmüştür. Buna
kolaylık sağlayan bir etken Türk maneviyatının sağlamlığıdır. Zorunlu olarak ta olsa sonu bilinmeyen
yerlere gitmek her an karşılaşabileceği tehlikeleri göğüslemeye hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm
kalım savaşı içinde yaşamak her milletin yapabileceği ve her millet için doğal sayılacak bir durum
değildir. Başarılı oldukça da hâkimiyet duyguları kamçılanmıştır. Bu durum Türklerde zamanla
dünyayı huzur ve barışa kavuşturmayı amaç edinmiş bir hayat felsefesi ve nerede nasıl olursa olsun
adil Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hâkimiyeti ülküsünü doğurmuştur.
Türklerin bütün dünyaya yayılma anlayışlarının altında çeşitli sebepler vardır. Oğuz Kağan
destanında boylar ana vatanlarına bağlı olmakla beraber cihan hâkimiyeti ülküsünü yaşatmışlar ve
bunun esas olması gerektiğine inanmışlardır. Ancak cihan hâkimiyeti ülküsünü gerçekleştirmeye
çalışırken de “yurd” adını verdikleri vatanlarına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır ki bununla ilgili olarak
Emevi döneminde Türkistan’a yaptığı seferler ve savaşlar ile ünlenen komutan Kuteybe bin
Müslim’in şu sözleri akla gelmektedir: “Türkler vatanlarına çok bağlı olup onun için çırpınırlar.
Basra’dan Umman Denizi sahiline götürülen ve iple bağlı olan bir deve nasıl fırsat bulunca kendi
vatanına gitmek için inlerse Türkler de uzak memleketlere gittikleri zaman vatanı için bir devenin
üzüldüğünden daha çok üzülür, onu özleyerek inler… Zira Türkleri diğer milletlere üstün kılan
amiller, onun vatanının hususiyetleridir ve o bunu müdriktir.”
Türkler yüzyıllarca kendilerinin hâkim bir millet olarak yaratıldıklarına inanmışlardır. Bu
konu ile ilgili Kaşgarlı Mahmud ve diğer pek çok müellif Türklerin Allah’ın has ordusu olduğu ve
Allah’ın cezalandırmak istediği kavimlere Türk ordusunu musallat ettiği şeklinde açıklamalar
yapmışlardır. Türkler kendilerine kurt (çok nadir olsa da arslan)’un yardım edip yol gösterdiğine
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inanmışlardır. Zaten gerek milattan önceki gerekse milattan sonraki Türk sanat eserlerine baktığımız
zaman yırtıcı bir hayvan ve onun kurbanı olan bir başka hayvana rastlarız. Buradan bazı müellifler
Türklerin güçlü olan yırtıcı hayvanı totem olarak kabul ettiklerini düşünmüşlerdir. Fakat bu asla
doğru değildir, Türkler hiçbir hayvanı veya maddi unsuru totem olarak görmemiş veya kabul
etmemiştir. Bahsedilen hayvanlara sadece bir kutsallık izafe etmişlerdir.
Türkler tüm cihangirlik anlayışlarına rağmen kendi yurtlarını dünyanın merkezi olarak
görmüşlerdir. Türklerin merkez olarak gördükleri ve yurt edindikleri bu yerler Tanrı Dağları ile
Orhun Havzasındaki Mukaddes Ötüken şehridir. Buralardaki yüksek yaylaların sağladığı kolaylıktan
dolayı Türkler cihan hâkimiyeti ülküsünü geliştirme yolunda hızla ilerlemişlerdir. Kaşgarlı
Mahmud’un söylediği “Türkler Allah’ın has askerleridir, Allah onları istediği ülkelere musallat eder,
Allah dünyanın en güzel yerlerini Türkler için vatan yapmıştır” diyerek Tanrı Dağlarının önemini
belirtmiştir.
Türk hakimiyet anlayışının diğer bir önemli özelliği de bu cihan hâkimiyeti anlayışının Tanrı
tarafından verildiğine inanılan kut anlayışı ile adalet’e yani “Töre” denilen teşkilata
dayandırılmasıdır. Bu da Türkler’deki nizam ve adalet anlayışının gelişmişliğini göstermektedir. Bu
sistemlilik Türklerin yayıldıkları yerlerdeki toplulukların hepsine kolaylıkla tatbik edilmiştir. Çünkü
inandıkları Gök-Tanrı dininde de rahatlıkla görüldüğü gibi Gök-Tanrı ve onun bahşettiği kut
Türklerin cihan hâkimiyeti ülküsünün temel noktasını teşkil etmiştir. Bu anlayış ile Türkler askeri
hareketlerinde son derece seri olma alışkanlığını da kazanmışlardır. Özellikle bu çevikliği taktiklerle
geliştirebilen Mete, Attila ve Tüng Yabgu’nun savaşları dikkate değerdir. Ayrıca hakimiyet anlayışı
sadece eski ve milli geleneklerden yola çıkılarak değil günün şartlarına uygun olarak yapılmıştır.
Mesela Timur’un savaşlarında harita kullanması buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Türk
askerleri kullandıkları planlı savaş taktikleri ve değişik kuşatma şekilleri ile zenginleşebilmişlerdir.
Sonuç olarak hâkimiyet anlayışı Türklerin kendi varlıklarını korumak için son derece sistemli
ve güçlü bir hâkimiyet anlayışı olarak ortaya çıkmış ve bu anlayış günümüze kadar Türk milletinde
var olmuştur.

9.4. Adalet Anlayışı
Eski Türk toplumunda fertler hür idiler. Hür olan kimse adalet ister, adalet ise herkesin hakkını
vermektir. Kaynaklarımız eski Türk toplumunda adaletin en hassas bir şekilde uygulanması için
herkesin elinden geleni yaptığına, özellikle de idareci kesimin bu noktada kendisini çok dikkatli
davranmak zorunda hissettiğini kaydetmiştir. Nitekim bir toplumda adalet duygusu zedelenirse o
toplumun geleceği tehdit altına girer. Eski Türklerin adaleti tesis ettikleri, adil oldukları ve liyakat
esasına göre hareket ettiklerine dair oldukça fazla örneklere sahibiz. Bunlarda bir kaçını burada
zikredelim: Tabgaç Türk hükümdarı Tai-wu (424-452) devrinde bir Çin kaynağının naklettiğine göre,
bu hükümdar: "Ben devletimin içinde küçüklerin haydutluk etmesine ve halkımın ezilmesine göz
yummam" demekle adaletin tatbikinde gösterdiği titizliği anlatırken; 753 yılında Çin İmparatoru,
Yoen-pi-kia adındaki Karluk yabgusuna kendilerine ettikleri yardımlardan dolayı gönderdiği
fermanında: "Otorite ve hüsni niyetle halkınızı yönetiyor, akıl ve maharetinizle onları kendinize
hayran bırakıyorsunuz. Görevinizi ifada yüce adalete dayanıyorsunuz"demektedir.
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Yukarıda bahsettiğimiz kut ve töre adalet ile uygulama sahasına geçiyordu. Adalet konusunda
en iyi anlayışı Kutadgu Bilig'de bulabiliyoruz:
"Beylik çok iyi bir şeydir, fakat ondan daha iyi olan kanundur ve onu doğru tatbik etmek
lazımdır" ; "Kanun karşısında benim için hepsi birdir; bey veya kul olarak ayırmam";"İster oğlum,
ister yakınım ve hasmım olsun, ister yolcu, geçici, ister misafir olsun"; "Kanun karşısında benim için
bunların hepsi birdir; hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz".
VII. yüzyılda Uygur devleti kurulmadan önce, henüz boylar topluluğu halinde bulunurlarken
bu kavmin reisi Pu-sa savaşlarla meşgul olduğu için, anası Uluğ Hatun itilaflara ve davalara bakıyor,
kanunlara tecavüz edenleri şiddetle fakat adaletle cezalandırıyordu.

9.5. Vatan Sevgisi
Eski Türklerin vatan topraklarına karşı gösterdikleri muhabbet onları diğer milletlerden ayıran
en belirgin özellikleridir. Bu özelliği belirten birkaç tarihi vesikamızı burada vermeye çalışacağız.
Bu konudaki ilk vesikamız eski Türk'ün toprağına ne kadar önem verdiğini en muhteşem
şekliyle vermektedir: Asya Hun Hükümdarı Mete'un tahta çıktığı zamanda (M.Ö. 209) Hunların
doğusunda yaşayan Tung-hu'lar (Yüe-çi) güçlerinin doruğunda bulunuyorlardı. Mete'un tahta
çıktığını öğrendiklerinde hemen bir elçi gönderirler. Elçi Mete'un babası Tuman Han'ın yorulmadan
1000 mil koşabilen atının kendilerine verilmesini ister. Mete devletin ileri gelenlerini çağırıp
"kurultay-toy"u toplar. Kurultay'da bulunanlar böyle bir atın Hunlar için önemli olduğunu ve
verilemeyeceğini söylerler. Fakat Mete: "Nasıl olurda bir atı komşu bir devletten daha değerli
tutabilirsiniz?" Diyerek 1000 mil yapabilen atı alıp elçiye verir.
Tung-hu'lar atı verince Mete'un korktuğunu sanırlar ve bir elçi daha gönderirler. Bu kez
Mete'un hanımını isterler. Mete yine kurultay toplar ve sorar. Herkes kızar ve bağırmaya başlar:
"Bunlar ahlak diye bir şey tanımıyorlar, bu defa da hanımı istiyorlar. Onlara hücum edip ortadan
kaldıralım" derler, Mete, "Bir kadını, komşu bir devletten nasıl değerli görebilirim?" diyerek karısını
elçiye verir.
Cesareti artan Tung-hu'lar bu sefer de boş ve çöllük, kimsenin oturmadığı 1000 mil
genişliğinde olan çorak bir arazi parçasını isterler. Mete hemen kurultayı toplar. Devletin ileri
gelenlerine sorar. Bazıları şöyle der: "Mete atı ve hanımı verdiğine göre, böyle terk edilmiş arazi
parçasını verebiliriz önemli değildir." Bunun üzerine Mete kızar ve kükreyerek "Toprak devletin
temelidir, devletin toprağını başkasına nasıl verebiliriz? At ve hanım benimdi verdim ama toprak
milletindir nasıl verebiliriz?" diyerek, toprağı verelim diyenlerin başlarını kestirip, Tung-hu'lara karşı
sefere çıkar. İşte Mete'un bu sözleri Türklerdeki vatanperverlik duygularının ne kadar eski olduğunu
göstermesi açısından müstesna bir ehemmiyet arz eder.
Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan, Ötüken'in mübarek (iduk) bir yer olduğunu, dünyayı idare
için de burasının en müsait bir duruma sahip olduğunu belirtirken vatan sevgisinin temelini ve
derinliğini vermektedir.
"... Ötüken ormanında (yabancı) hükümdar yokmuş, binaenaleyh memleket idare edilecek yer
Ötüken ormanı imiş...".
Ötüken'den ayrılma, halkın ölümü gibi yorumlanmaktadır:
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"Mukaddes Ötüken ormanının halkı... siz vardınız ile (doğuya) varanlarınız vardı. Geri
(batıya) varanlarınız vardı. Fakat vardığınız yerde hayrınız bu oldu. Kanın su gibi aktı, kemiklerin
dağ gibi (yığıldı) yattı. Beylik erkek evladın kul oldu. Pakize (hanımlık) kız evladın cariye oldu".
Eski Türklere göre devletin toprağını meydana getiren yer'ler ile su'lar mukaddes idiler:
"Yukarıdaki Tanrı, mukaddes yer-su'lar..."; "Tanrı, Umay ve mübarek yer-su'lar(bizim için onlara)
düşmanlara gaflet verdi". Yani Türk Tanrısı ve Türk'ün mukaddes yer'i ve su'yu Türk milleti ve
toprağı yok olmasın diye birleşiyorlardı.
Toprak ve insan vatan sevgisinin kökünü oluşturmaktadır. Eski Türklere göre topraksız devlet
düşünülemezdi. Halk toprağı toprak da halkı tamamlayarak bir devlet meydana getirirlerdi.
Arap müellifi El-Câhiz'in Türklerin vatan sevgisi hakkındaki düşünceleri ve bilgileri tam
manasıyla muhteşemdir: "Türkler Araplardan başka milletler içinde vatan sevgisine en fazla sahip
millettir. Çünkü onların vücutlarının terkibinde, tabiatlarının karışımında başka milletlerin sahip
olmadıkları derecede memleketlerine, topraklarına dair hususiyetler, vatanlarının suyuna çekme
hassası ve diğer kardeşlerine benzerlik vardır. Görmüyor musun? Bir Basralı'yı görünce onun Basralı
mı yoksa Küfeli mi olduğunu bilemezsin. Mekkeli'yi görünce onun Mekkeli mi Medineli mi olduğunu
tanımazsın. Cebeleli'yi (Horasan Dağıstanı) görünce onun Cebel'den mi yoksa Horasan'dan mı
olduğunu bilmezsin. Cezireli'yi görürsün onun Cezireli mi yoksa Şam'lı mı olduğunu fark edemezsin.
Fakat bu konuda Türklerde yanılmazsın. Onların nereli olduklarını anlamak için kıyafet ilmine
(izlerden ve şekillerden netice çıkarma ilmi), ferasete baktığında başkalarına sormaya ihtiyaç
duymazsın. Vatan sevgisi, bütün insanları ve bütün memleketleri kapsayan bir hususiyet olmakla
beraber aralarında benzerlik, uygunluk, vücud benzerliği ve vücudlarındaki terkibin aynı olması
dolayısıyla Türkler'de diğer milletlerden daha fazla ve daha köklüdür. Görmüyor musun?”. Yine ElCahiz Emevilerin Horasan valisi ve Türkistan fatihi Kuteybe b. Müslim'in Türklerden şu şekilde
bahsettiğini nakletmektedir: "Vallahi onlar vatanlarına yabanda bağlı develerden daha fazla iştiyak
duyarlar. Zira develer Oman'da iken Basra'daki vatanlarını ve yerlerini özlerler". Kuteybe'nin burada
deveyi misal vermesini El-Cahiz "Her şeye basarak ve her vadiyi çiğneyerek ancak ömründe bir defa
geçtiği yollardan geçerek tekrar (özlediği ve sevdiği) memleketine gelir" şeklinde açıklamaktadır.
Türk şeceresini sayan Ebulgazi, Oğuz boylarından Dodurga'nın manasının yurt almayı ve onu
tutmayı bilici demek olduğunu söylemektedir.
Atasözleri tarihin, geçmişin, zengin sosyal durumun, inanışların, hukuki ve örfi adetlerin ȃdeta
bir aynası gibidirler. Türkmenlerde ve Azerbaycan Türklerinde vatan sevgisi ve hasretine dair
oldukça fazla atasözleri mevcuttur:
Azerbaycan Türkleri: "Herkese öz vatanı şirindir; özünden devletli (davletli) ile ortak olmak"
derlerken, Türkmenler de: "Yerinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin (dek) ağlar;
Devletli devlet arar, devletsiz vatan arar" demekte idiler.

9.6. Bağımsızlığa (Oksızlık) Düşkünlük
Bozkırlı Türk için bağımsızlık ve istiklâl her şeyden önce geliyordu. Bozkır hayat tarzına
sahip olması da bu duyguyu besliyor ve yönlendiriyordu. İşte bu yüzden Türk tarihi tâbiliği kabul
etmeyen çeşitli Türk gruplarının kurdukları devletleri devam ettirmek için verdikleri bağımsızlık
mücadeleleri ile doludur. Eski Türk'ün istiklâline vermiş olduğu önemi bazı tarihi kayıtlarla tespit
edebilmekteyiz. Asya Hunlarında M.Ö. 55'de cereyan eden hadise dolayısı ile Çin yıllıkları Hun
devlet meclisindeki (toy) şu konuşmayı nakletmektedirler: Ağabeyi Ho-Han-Yeh'in Çin esaretini
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kabul etmek istemesine karşılık kardeşi Çi-çi şöyle diyordu: "Cesarete karşı hayranlık duymak ve
tâbiyeti yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan toprakları ile birlikte
devraldığımız devletimizi (istiklâlimizi) feda edemeyiz. Mücadele ederek devletimizi korumalıyız.
Mücadele için binlerce atlarımız, korunacak toprağımız ve yürütülecek devletimiz, kavimler üzerinde
şerefimiz var. Henüz savaşarak ölmesini bilen yiğitlerimiz var."
I. Kök-Türk Hakanlığı döneminde Çin'in tabiiyetine düşen ve gittikçe zayıflayan Türk
hükümdarı İşbara Han (582-587) zamanında Çin, Türkleri büsbütün yozlaştırmak maksadı ile halkını
Çince konuşturmaya, Çinliler gibi giyinmeye, Çin adetlerini kabule teşvik ve mecbur etmesi için
İşbara üzerindeki zorlu baskısını arttırdı. Hakan, İmparatora gönderdiği 582 tarihli mektubunda bu
talepleri şöyle cevaplandırmakta idi: "Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye
edeceğim. Fakat dilimizi değiştirmem. Dalgalanan saçlarımızı sizinkine benzetmem, halkıma Çinli
elbisesi giydirtmem. Çin adetlerini alamam. İmkânı yoktur. Çünkü bu bakımlardan milletim
fevkalade hassastır, ȃdeta çarpan tek bir kalp gibidir" demek suretiyle her türlü fedakârlığa katlanan
hatta tâbiyeti ve haracı kabul eden hükümdarın milleti manevi değerleri, milli şahsiyeti ve nizamı
üzerinde hiçbir fedakârlığa katlanamayacağına dair sözleri çok güzel fakat o derece de acı bir misal
teşkil eder.
Kök-Türk tarihinde fetret devri, Türk milletinin "ölümü" olarak değerlendirilmekte,
istiklâlinden mahrum herhangi bir topluluğu da "ölmüş" olarak kabul etmektedir.
Orhun Yazıtları Türklerdeki istiklâl duygusunun en derin izlerini taşımaktadır.
"Bilge Tonyukuk, ben kendim Çin ülkesinde vücud buldum, (o zamanlar) Türk milleti Çin'e
tâbi idi. Türk milleti hakansız olmasın (diye) Çin'den ayrıldı. Hakan sahibi oldu. (Fakat) sonra
Hakanını koyup tekrar Çin'e teslim oldu. O zaman Tanrı şöyle demiş(sana) Hakan verdim. Hakanını
koyup hüküm altına girdin. Hüküm altına girdiğin için Tanrı ölüm vermiş. Türk milleti öldü,
mahvoldu, yok oldu".
Bilge Kağan'da milletinin "(Çin) tatlı sözüne, mülayim hediyesine kapılarak çok Türk kavmi
öldü" diyerek, tâbiliği ölümle bir tutmaktadır.
Yine Bilge Kağan, II. Kök-Türk hakanlığının kuruluş sebeplerini ve esaret dönemini şöyle
açıklamaktadır: "Çin kavmi de hilekâr, kurnaz olduğu için, küçük kardeş, büyük kardeşin aleyhine
kıyam ettiği için beylerle kavim arasında nifak olduğu için, Türk milletinin (eskiden beri) ülkeli olan
ülkesi inkırazı yüz tutmuş, Hakanlık olarak hakanın sükûta uğramış. Çin milletine beylik eden erkek
evladı kul eyledi. Pakize kız evladı cariye oldu, evladını cariye edindi.".
Bilge Kağan, Türk milletinin istiklalinin ebediliğine olan inancını anlatırken yukarıda işaret
edildiği üzere, esaret devrinde bir kısım beylerin ve yüksek memurların "hıyanet ve alçaklığı"
üzerinde ısrarla durmakta ve: "Ey Oğuz Beyleri, kavmi işitin: yukarıda Tanrı (gök) basmasa, aşağıda
yer delinmese Türk milleti ülkeni, töreni kim bozar? Ey Türk milleti (titre) ve kendine dön"
demektedir.
Arap müellifi El-Câhiz Türklerin özelliklerini sayarken "Türkler sanat, ticaret, meyvacılık,
binalar yapmak, mal toplamak vs. işlerler meşgul olmadılar. Sadece gaza yapmak, avcılık etmek,
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kahramanlarla çarpışmak, ganimet elde etmek, çeşitli memleketleri tanımakla meşgul olduklarından
ve yaradılışları bu işler için müsait olduğundan bunları iyice sağlamlaştırdılar, bu konuda en yüksek
dereceye çıktılar" derken, istiklâl duygusunun da temelini vermektedir.
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Uygulamalar
1. Türk cihan hakimiyeti ülküsünün dayandığı temel esaslar nelerdir açıklayınız ve bu
esaslar arasında yer alan töre anlayışının uygulama cephesi hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1. Kut kelimesinin anlamları ile ilgili bilgi veriniz.
2. Türklerdeki vatan sevgisini anlatınız.
3. Türklerdeki adalet duygusunun gelişmişliğini anlatan örneklerden birkaçını veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dokuzuncu haftamıza Türklerdeki Cihan hakimiyeti ülküsü ve anlayışı ile başladık ve bu
ülkünün en temel esaslarından olan Kut’un ne olduğu ile kaynaklara nasıl yansıdığını açıklamaya
çalıştık. Kut kelimesinin eski Türkçe'de ve bugünkü lehçelerde birçok manaları vardır. Ruh, ruhî,
manevi, kuvvet, cesaret, uğurluluk, talihsizlik, saadet, ikbal manalarından başka siyasi hakimiyet
kudreti, devlet idaresi, kudret ve selahiyeti, şevket manalarını da ifade eden çok kıymetli bir
kelimedir. Siyasi hakimiyet kudreti, hükümdarlık sahibi, devlet idaresi kudreti manalarını ifade eden
delillerimiz çoktur. İslamiyetten önce Türkistan'da kurulmuş Türk hakanlıklarının çoğunda kut
kelimesi hükümdarların lakap ve unvanlarında bulunmaktadır. Mesela Hun hakanı Mete'un unvanı
Tanrı kut'u Mete (Tengri kutu Mete) idi. 682'de şad unvanı taşıyan Türk beyi, devleti kurduktan sonra
Kutlug unvanını almıştı. 744'de Uygur devletini kurmuş olan Baila da devletin başına geçtikten sonra
aynı unvanı taşımaya başlamıştı.
Daha sonra Türklerin hayatlarının en önemli olmazsa olmazı olan töre yani kanuna değindik.
İ. Kafeoğlu’nun tarifine göre töre, bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla hukukî ve sosyal değer
kazanmış davranışlarını ihtiva eden ve umumiyetle "kanun" manasına gelerek, Türk sosyal hayatını
düzenleyen mecburi kaideler bütünüdür. Eski Türk Yazıtlarında "töre" terimi "kanun, nizam"
anlamını ifade eder. Bu terim "il" kelimesiyle birlikte (il-törüsü) "devlet nizamı, kanunu" anlamını
bildirmektedir. Orhun Yazıtlarında töre kelimesi 11 yerde (bazen il kelimesiyle beraber) geçmektedir.
Çin kaynakları "Hunlarda sosyal hayatı düzenleyen kanunlar hep sözlüdür. Bu sözlü kanunlara "törütöre" diyorlardı" demektedirler. Divan'da Kaşgarlı Mahmud, törü'nün gelenek, görenek ve adet
olduğunu belirterek şu atasözünü vermektedir: "Vilayet (il, devlet) bırakılır, görenek bırakılmaz".
Törenin siyasi, sosyal ve hukuki hükümleri çevreye, zaman ve imkanlara göre değişebilirdi. Bu
yüzden de kendince önemli olan şartlar içinde etkinliğini koruyabiliyordu. Bundan dolayı da Türk
hükümdarları ehemmiyetine, yerine ve zamanın icaplarına göre ve "meclisin tasvibini" alarak, töreye
yeni hükümler getirebiliyorlardı. Bununla beraber törenin değişmez birtakım kuralları vardı ki,
Kutadgu Bilig'deki kayıtlardan tespit edilebildiği kadarı ile bunlar şunlardı: 1) Könilik (adalet), 2)
Uz'luk (iyilik), 3) Tüz'lük (eşitlik), 4) Kişilik (insanlık).
Töre bir yoldur ve aile ile devletin töresi vardır. Tanrı'nın izniyle ve Tanrı tarafından tahta
çıkarılmış olan Türk hakanları devleti Türk töresi üzerine idare ederlerdi. Türk töresi, herkesin ne
yapacağını göstermiştir. Töre aynı zamanda örfi hukuk idi. Nitekim Töre kelimesi Uygur çağından
itibaren artık doğrudan doğruya "kanun" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Türk devlet
anlayışında adalet, kanun en yüce yeri tutuyordu.
Türkler kut ve töreden beslenen Cihan hakimiyeti anlayışları ile harekete geçerek büyük
devletler kurmuşlardır ki ilk defa büyük Türk devleti kuran Hunlar ve onların hükümdarı Mete
mektuplarının başında: "Tanrı'nın tahta çıkardığı Hun milletinin büyük Tan-hu'su" ibaresini
kullanmıştır. Avrupa Hunları da bu mefkurelerini göç ve zaferleri ile birlikte bu kıtaya
götürmüşlerdir. Bizans elçisi (ve tarihçisi) Priskos (V. asır) Hunların, Attila'nın ilahi bir menşe'den
geldiğine inandıklarını, buna itiraz edenlere çok hiddetlendiklerini, dünyanın kendilerine ait olduğu
âkidesi ile zapt ve savaşlar yaptıklarını, sarayında bu inancın hüküm sürdüğünü belirtmektedir. Yine
Türkistan'da Kök-Türk prensi Türk-şad (576), Bizans elçisi Valentinos'a "Güneşin doğduğu yerden
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battığı yere kadar dünya önümüzde diz çökecektir" demiştir. İ. Kafesoğlu'nun dediği gibi "Türk cihan
hakimiyeti düşüncesi, Türk fütûhat felsefesinin ana kaynağı ve dayanak noktası olarak daima
gerçekleştirilmesine çalışılan bir ülkü niteliğini bütün tarihimiz boyunca muhafaza etmiştir.
Bölümümüze Türklerdeki kut ve cihan hakimiyeti anlayışının neden ortaya çıktığına dair
yapılan tespitler ile devam ettik. Bu tespitlerin ortaya koyduğu sebepler ise güçlü bir aile, devlet,
askeri yapı ile sağlam bir irade ve disipline sahip olmalarıdır. Daha sonra eski Türk toplumundaki
adalet anlayışından bahsettik. Eski Türk toplumunda fertler hür idiler. Hür olan kimse adalet ister,
adalet ise herkesin hakkını vermektir. Kaynaklarımız eski Türk toplumunda adaletin en hassas bir
şekilde uygulanması için herkesin elinden geleni yaptığını, özellikle de idareci kesimin bu noktada
kendisini çok dikkatli davranmak zorunda hissettiğini kaydetmiştir. Nitekim bir toplumda adalet
duygusu zedelenirse o toplumun geleceği tehdit altına girer. Türklerdeki adalet arama, adil olma ve
liyakat esasında hareket etmeye dair oldukça fazla örneklere sahibiz. Bunlardan bir kaçını zikrettik:
Tabgaç Türk hakanı Tai-wu (424-452) devrinde bir Çin kaynağının naklettiğine göre, bu hükümdar:
"Ben devletimin içinde küçüklerin haydutluk etmesine ve halkımın ezilmesine göz yummam"
demekle adaletin tatbikinde gösterdiği titizliği anlatırken; 753 yılında Çin İmparatoru, Yoen-pi-kia
adındaki Karluk yabgusuna kendilerine ettikleri yardımlardan dolayı gönderdiği fermanında: "Otorite
ve hüsni niyetle halkınızı yönetiyor, akıl ve maharetinizle onları kendinize hayran bırakıyorsunuz.
Görevinizi ifada yüce adalete dayanıyorsunuz"demektedir.
Yine bu bölümde Türklerdeki vatan sevgisi üzerinde durduk. Eski Türklerin vatan
topraklarına karşı gösterdikleri muhabbet onları diğer milletlerden ayıran en belirgin özellikleridir.
Bu özelliği belirten birkaç tarihi vesikamızı burada vermeye çalıştık. Bu konudaki ilk vesikamız eski
Türk'ün toprağına ne kadar önem verdiğini en muhteşem şekliyle vermektedir: Asya Hun Hükümdarı
Mete'un tahta çıktığı zamanda (M.Ö. 209) Hunların doğusunda yaşayan Tan-hu'lar (Yüe-çi)
güçlerinin doruğunda bulunuyorlardı. Mete'un tahta çıktığını öğrendiklerinde hemen bir elçi
göndererek önce atını sonra eşini sonra da çorak bir toprak parçasını istemişlerdir. Mete toyu
toplayarak isitşare etmiş atı ve hanımını vermiş ancak "Toprak devletin temelidir, devletin toprağını
başkasına nasıl verebiliriz? At ve hanım benimdi verdim ama toprak milletindir nasıl verebiliriz?"
diyerek, Tung-hu'lara karşı sefere çıkmıştır. İşte Mete'un bu sözleri vatanseverlik duyguları tarihinde
çok eski bir hadise olarak müstesna bir ehemmiyet arz etmektedir. Kaynaklarda Türklerdeki vatan
sevgisini anlatan güzel örnekler vererek bölümümüze devam ettik.
Türklerin bağımsızlıklarına ne kadar düşkün olduklarını yine kaynaklardaki örneklerden
bazılarını vererek bu bölümüzü sonlandırdık. Nitekim Bozkırlı Türk için bağımsızlık ve istiklâl her
şeyden önce geliyordu. Bozkır hayat tarzına sahip olması da bu duyguyu besliyor ve yönlendiriyordu.
İşte bu yüzden Türk tarihi tâbiliği kabul etmeyen çeşitli Türk gruplarının kurdukları devletleri devam
ettirmek için verdikleri bağımsızlık mücadeleleri ile doludur. Eski Türk'ün istiklâline vermiş olduğu
önemi bazı tarihi kayıtlarla tespit edebilmekteyiz. Asya Hunlarında M.Ö. 55'de cereyan eden hadise
dolayısı ile Çin yıllıkları Hun devlet meclisindeki (toy) şu konuşmayı nakletmektedirler: Ağabeyi
Ho-Han-Yeh'in Çin esaretini kabul etmek istemesine karşılık kardeşi Çi-çi şöyle diyordu: "Cesarete
karşı hayranlık duymak ve tâbiyeti yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan
toprakları ile birlikte devraldığımız devletimizi (istiklâlimizi) feda edemeyiz. Mücadele ederek
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devletimizi korumalıyız. Mücadele için binlerce atlarımız, korunacak toprağımız ve yürütülecek
devletimiz, kavimler üzerinde şerefimiz var. Henüz savaşarak ölmesini bilen yiğitlerimiz var."
Kök-Türk tarihinde fetret devri, Türk milletinin "ölümü" olarak değerlendirilmekte,
istiklâlinden mahrum herhangi bir topluluğu da "ölmüş" olarak kabul etmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Kut kelimesinin eski Türkçe'de ve bugünkü
lehçelerdeki anlamlarından birisi değildir?
a)
Devlet idaresi
b)
Ruh
c)
Kuvvet
d)
Ocak
e)
Saadet
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Hun hükümdarı Mete'un unvanı aşağıdakilerden hangisidir?
Tengri’nin oğlu
Tanrının Kırbacı
Tanrı kut'u (Tengri kut’u)
Kutlug
Tengri şad

3)
İ. Kafeoğlu’nun tarifine göre töre, “bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla
hukukî ve sosyal değer kazanmış davranışlarını ihtiva eden ve umumiyetle "kanun"
manasına gelerek, Türk sosyal hayatını düzenleyen mecburi kaideler bütünü”
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Kut
b)
Töre
c)
Boy
d)
Devlet
e)
Urug
4)
Töre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Divan'da Kaşgarlı Mahmud, törü'nün gelenek, görenek ve adet olduğunu belirtmiştir
b)
Çin kaynakları töreden bahsetmemişlerdir
c)
Orhun Yazıtlarında töre kelimesi 11 yerde (bazen il kelimesiyle beraber)
geçmektedir
d)
Törenin siyasi, sosyal ve hukuki hükümleri çevreye, zaman ve imkanlara göre
değişebilirdi
e)
Türk hükümdarları ehemmiyetine, yerine ve zamanın icaplarına göre ve "meclisin
tasvibini" alarak, töreye yeni hükümler getirebiliyorlardı
5)
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'deki kayıtlardan tespit edilebildiği
kadarıyla törenin değişmez kurallarından değildir?
a)
Yönetim biçimi
b)
Adalet
c)
İnsanlık
d)
Eşitlik
e)
İyilik
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6)
Türklerin Cihan Hakimiyeti mefkuresi ilk defa hangi devlet döneminde
başlamıştır?
a)
Karluklar
b)
İskitler
c)
Hunlar
d)
Gök-Türkler
e)
Uygurlar
7)
"Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünya önümüzde diz çökecektir"
sözü kime aittir?
a)
Bumin
b)
İstemi
c)
Türk-şad
d)
Bilge Kagan
e)
Tonyukuk
8)
“Güneşin doğduğu yerden battığı yere kara her tarafı (dünya) Türk hakimiyeti
altına almak ve Türk töresini buralarda hȃkim kılmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İmparatorluk anlayışı
b)
Yağma anlayışı
c)
Türk cihan hâkimiyeti anlayışı
d)
Komşularla barış anlayışı
e)
Devletin dış politika anlayışı
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Eski Türk hakanlıkları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Türklerin yaptıkları göçlerde önde olan amaç hâkimiyet ülküsüdür
Eski Türklerde devletin kuruluşu aileden başlamaktadır
Türklerin bütün dünyaya yayılma anlayışları vardır
“Yurd” adını verdikleri vatanlarına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır
Türkler ulaşamadıkları yerleri dünyanın merkezi olarak görmüşlerdir

10)
Hun hükümdarı Mete (Mete)‘nin Tung-hu'lara atını- eşini verip kimsenin
oturmadığı toprağı vermemesi ve Tung-hu’ların bu toprak isteğine karşı savaş açması
aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
a)
Vatan sevgisi
b)
Bağımsızlık
c)
Töre
d)
Adalet
e)
Güç

Cevaplar: 1)d 2)c 3)b 4)b 5)a 6)c 7)c 8)c 9)e 10) a
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10. ESKİ TÜRK HAKANLIKLARINDA TEŞKİLAT
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz
10.1. Türk Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı
10.2. Kağan/ Hükümdar
10.3. Türk Hükümdarlarının Taşıması Gereken Özellikler
10.4. Türk Hükümdarlarının Vazifeleri
10.5. Halkın Hükümdardan İstekleri
10.6. Halkın Hükümdara Karşı Vazifeleri
10.7. İdare Etme Hakkının Hükümdara Tanrı Tarafından Verilmesi
10.8. Hatun
10.9. Tegin-Tigin-Şehzede-Veliaht
10.10. İkili Teşkilat
10.11. Toy (Meclis-Kurultay)
10.12. Türklerde Meclis Çalışmalarına Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Eski Türklerde devlet/hakanlık kurma ve teşkilatlanma hakkında bilgi veriniz
Eski Türk Hakanlıklarında hakimiyet anlayışı ne tür bir özellik taşımıştır?
Türk hakanlıklarında hatun nasıl bir konumdadır? Görev ve yetkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Eski Türklerdeki
teşkilatı

devlet Eski Türk hakanlıklarının Türk hakanlık felsefesi
yapısı ve kuruluş felsefesi hakkında yazılan eserleri
hakkında bilgi sahibi olamk okuyarak

Eski Türklerde
yönetimi

hakanlık
teşkilatı Türk
hakanlık
teşkilatı
devlet Türk
hakkında bilgi edinmek
hakkında yazılan eserleri
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Devlet
Teşkilat
Hükümdar
Hatun
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Giriş
Onuncu haftada Dünya milletleri içerisinde en fazla devlet/hakanlık kuran ve millet olma
özelliğini kazanan Türk milletinin hakanlık teşkilatlarının nasıl olduğu ve bu teşkilatta görevli
olanların ne tür özellikler taşıdıkları ile vasıfları üzerinde durulacaktır.
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10.1. Eski Türk Devlet/Hakanlık (İl) Teşkilatı
Eski Türkler devlet oluşumunu gerçekleştirmeleri için dört önemli unsuru içlerinde
barındırmaları gerektiğine inanmışlardır. Bunlar: 1. Bağımsızlık (Oksızlık), 2. Ulke (Uluş), 3. Halk
(kün), 4. Kanun (Töre)’dir. Bu dört unsur bir araya geldiğinde hükümdarlık (Erlik), kut, cihan
hakimiyeti ülküsü ile birleşerek büyük bir devlet kurulmuştur. Devletleşmeye giden süreçte aşağıda
açıklayacağımız hakimiyet anlayışı etkili olduğu kadar kurumlar olarak meclis, hükümdar, hükümet,
hatun, veliaht, ikili teşkilat, diplomasi (elçilik), ordu ve adli teşkilatta etkili olmuştur.

10.2. Türklerde Hakimiyet Anlayışı
10.2.1. Hükümdara İdare Etme Hakkının Tanrı Tarafından Verilmesi
Eski Türk hükümdarlık anlayışı karizmatik (hükümranlık yetki ve kuvveti Tanrı tarafından
bağışlanan) bir tip olarak kabul edilmiştir ki ön Türkler hakkında bilgi veren vesikalarda idare etme
hakkının Türk hükümdarlarına Tanrı tarafından verildiği (kut: siyasi hakimiyetin bağışlandığını)
açıkça görülmektedir. Asya Hun hükümdarı Mete'un unvanı "Gök-Tanrı'nın (güneş ve ay'ın) tahta
çıkardığı Tanrı Kut'u Tan-hu"idi. Hsia Hun Devleti Tan-hu'su He-lien Po-Po (5.yy ilk çeyreği) şöyle
diyordu: "Benim hükümdar olmam Tanrı tarafından kararlaştırıldı."
Bu hususta Bizans tarihçisi Priskos şu delili zikretmektedir: "Priskos, Roma elçisi
Contantiolus'tan Roma'dan bir unvan alma hususunda münakaşaya giriştiği zaman Attila'nın
kendisine yalnız -reis, başbuğ- unvanı verilmesine son derece kızdığı ve hiddetlendiğini duymuştur".
Bu hiddetinde Attila'nın Tanrı tarafından kendisine dünya üzerindeki hakimiyetin bahşedilmiş olduğu
kanaatini beslemiş olmasının da hissesi olsa gerektir. Zira bu hadiseler akabinde Roma elçisi Priskos'a
"Bir zamanlar İskit krallarının mukaddes bir eşya saydıkları ve orduları teftiş eden kimseye ayrılmış
bulunan Tanrı Ares’in kılıcının Attila'nın elinde bulunduğunu" söylemektedir. Attila ise bunu Tanrı
tarafından dünya hakimiyetinin kendi eline tevdi edilmiş olduğuna alamet saymıştır.
IX. yüzyıl Tuna Bulgarlarından kalma ve Omurtag Hakan (814-831) tarafından babası Krum
Hakan (803-814) adına yaptırdığı Madara Kaya Kabartmasının sağ tarafındaki kitabede Tuna
Bulgarlarında da Tanrı tarafından tahta çıkarıldıkları düşüncesi çok açıktır: "Tanrı tarafından
gönderilen kişi".
Kök-Türk Hakanları da bu düşünceydiler "Tanrı'ya benzer, Tanrı'da olmuş Türk Bilge
Kağan"; "Babam Kağan ile anam Hatunu Tanrı tahta oturttu"; "Tanrı irade ettiği için, kut'um olduğu
için Kağan oldum". Kök-Türk Kağanı İşbara (582-587) yazdığı mektuplarında "Tanrı tarafından
kurulan Kök-Türk Hakanlığı" ibaresini kullanmak idi.
747 yılında Uygur Kağanı olan Moyen-Çor'un (747-749) unvanı "Tengri'de bolmış il imiş
Bilge Kağan: Gökte doğmuş, memleket idare etmiş Bilge Kağan idi. Üçüncü Uygur yazıtında başa
geçen hakanların unvanlarında hep Tengri kelimesinin mevcut olduğunu görüyoruz. Mesela:
Tengride Alp Külüg Bilge Kağan, bunun yerine Tengride Kut Bulmuş Alp Bilge Kağan, bunun yerine
de Tengride Kut Bulmuş Küçlüg Bilge Kağan geçti.
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Destanlarda da Oğuz Kağan hakimiyetini ilahi bir menşeden almış, Uygur hakanları semavi
bir nurdan doğan peri kızının tavsiyesiyle bu ilahi menşeye sahip olmuşlardır. Bu anlayış
Müslümanlığı kabul eden Selçuklu ve Osmanlı Türk devletlerinde de mevcudiyetini devam
ettirmiştir.
Divan'da Kaşgarlı Mahmud kendi ifadesi ile bu anlayışın derinliğine olan inancını
İslamiyetteki anlayışla yoğurarak vermektedir: "Tanrı'nın devlet güneşini Türk buçlarında doğurmuş
olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün teğlerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı
onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzünün itbayı kıldı. Zamanımızın Hakanlarını onlardan çıkardı,
dünya milletlerinin idare yularını onların eline verdi; onları herkese üstün eyledi, kendilerini hak
üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yeryüzünden
onları her dilediklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülerin-ayak takımının- şerrinden korudu. Okları
dokunmaktan korunabilmek için aklı olana düşen şey, bu adamların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini
dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur. Bir
kimse kendi takımından ayrılıp da onlara sığınacak olursa, o takımın korkusundan kurtulur, bu adamla
birlikte başkaları da sığınabilir.
Ant içerek söylüyorum ben Buhara'nın -sözüne güvenilir- imamlarından birinden ve başkaca
Nişaburlu bir imamdan işittim. İkisi de senetleriyle bildiriyorlardı ki Yalvacımız(Peygamberimiz)
kıyamet belgelerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği
sırada: "Türk dilini öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlikleri vardır" buyurmuştur. Bu
söz (hadis) doğru ise sorgusu kendilerinin üzerine olsun. Türk dilini öğrenmek çok gerekli(vacib) bir
iş olur; yok bu söz doğru değilse, akıl bunu emreder."
Eski Türk hakanlıklarında görüldüğü üzere hakimiyet anlayışı karizmatik bir mahiyet arz
etmiş, Türk hükümdarları ilahî bir kudretle donatıldıklarına inanmışlardır. Bir önceki dersimizde
açıkladığımız kut yüzyıllar içerisinde gelişerek yüksek bir devlet kurma düşüncesini ve felsefesinin
doğmasına sebep olmuştur.

10.2.2. Hakan/Kağan/ Hükümdar
Eski Türk hakanlıklarında sosyal, dini ve hukuki alanlarda varlığını açık bir şekilde
gördüğümüz Türk Hükümdarı boydan devlete giden süreçte boyunun başında bey olarak görev
aldığında hükmetme hakkını da almıştır ki bu bir anlamda tahta çıkmak demektir. Bununla birlikte
veliaht tayin edilmek suretiyle, iç mücadeleler neticisinde ve devlet ileri gelenleri tarafından yapılan
seçim suretiyle tahta çıkma yöntemlerinin de uygulandığını görüyoruz.
Eski Türk hükümdarları semavi (ilahi) menşe ve cihan hakimiyetine sahip bulunmak inancı
ile milletin ve tebaanın bir baba gibi koruyucusu olduklarına inanıyorlardı. Nitekim Orhon
Yazıtlarında milleti koruyan, iktisadi ve sosyal yönden yönlendiren kağandır. "... töre mucibince
amcan hakan (tahta) oturdu. Amcam Hakan (tahta) oturarak Türk milletini yüce etti; doğrulttu. Fakiri
zengin kıldı, azı çok eyledi..."; "Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni o Tanrı Hakan olarak
(tahta) oturttu. Muhteşem bir kavim üzerine Hakan olmadım. İçte aşsız, dışta elbisesiz korkak ve
zavallı bir kavim üzerine hükümdar oldum. Küçük kardeşim Kül-Tegin ile sözleştik. Babamızın ve
amcamızın kazandığı milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz
oturmadım. Küçük kardeşim Kül-Tegin ile iki şad ölesiye çalıştım..."; "...Tanrı buyurduğu (ve)
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kut'um olduğu için, ölecek milleti diriltip, doğrulttum, çıplak kavmi elbiseli, fakir halkı(kavmi)
zengin kıldım. Dört yandaki kavmi hep muti kıldım. Düşmansız kıldım (bunlar) bana hep itaat etti"
ifadeleri bu duyguların ve görevlerin en belirgin ispatıdır.

10.2.2.1. Türk Hükümdarlarının Taşıması Gereken Özellikler
Kaynaklar incelendiğinde Türk milletinin hükümdarından istediği vasıflar, açık bir şekilde
belirtilmiştir. Bu vasıfları taşıyan hakanlar başarılı, bu vasıfları taşımayan hakanlar ise başarısız kabul
edilmiştir. Nitekim vasıfsız hakanlar millet veya meclis eliyle görevden uzaklaştırılmışlardır. Bu
vasıfları maddeler halinde şu şekilde verebiliriz:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132-

Akıllı, Bilge ve Bilgili olmalıdır
Cesaretli, kuvvetli ve kahraman olmalıdır
Asil soydan gelmelidir.
Dürüst olmalı, doğruluktan ayrılmamalıdır
Fazilet sahibi olmalıdır
Sözünde duracak ve verdiği sözden dönmemelidir
Hasîs değil, eli açık olmalıdır
Yumuşak huylu, alçak gönüllü, himmet ve hayâ sahibi olmalıdır
İhtiyatlı olup, gafil olmamalıdır
Uyanık olmalıdır
İhmâlkâr olmamalıdır
Aceleci değil, sabırlı olmalıdır
Zalim olmamalıdır
Merhametli ve şefkatli olmalıdır
Yalan söylememeli ve yalandan hoşlanmamalıdır
Siyasette mahir olmalıdır
Yerine göre suçluları affetmelidir
İnatçı olmamalıdır
Temiz olmalıdır
Takva sahibi olmalıdır
Dili yumuşak (Tatlı dilli) olmalıdır
Mağrur ve kibirli olmamalıdır
Tok gözlü olmalıdır
Gönlü temiz ve kalbi doğru olmalıdır
Anlayışlı olmalıdır
Misafirperver olmalıdır
Nefsine hâkim olmalıdır
Harama el uzatmamalıdır
Tanır’ya ibadet etmel (Allah’a kulluk-ibadet etmelidir)
İçki içmemeli, kumar oynamamalı ve fesattan uzak durmalıdır
Kan dökmemeli, düşmanlık besleyip kin gütmemelidir
Kılıcını elden hiçbir zaman bırakmamalıdır
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33bilmelidir.
34-

Dünya malına değer vermemeli, dünyaya kanmayıp kendisinin fani olduğunu
Güler yüzlü, yakışıklı, saçı-sakalı düzgün ve orta boylu olmalıdır.

10.2.2.2. Türk Hükümdarlarının Vazifeleri
Türk hakanlıklarında hakanın vasıfları olduğu gibi vazifeleri de belli başlıklar altında
toplanmştır. Bu akidelerin bir yönetmelik gibi düşünülmesi doğru değildir. Daha önce de ifade
edildiği gibi Türk devlet ve sosyal hayatını düzenleyen töre; bu görev, vazife ve yetkileri sözlü veya
yazılı olarak belirlemiştir. Hükümdarların vazifelerini 15 başlık altında toplayabiliriz:
123456789101112131415-

Barış ve sükûnu sağlamalı, bunu dünya çapında gerçekleştirmelidir
Milleti için gündüz oturmadan, gece uyumadan hizmet etmeli ve vatanı savunmalıdır.
Memleketi tanzim ve idare etmeli, halkı düzene koymalıdır
İyi kanunlar yapmalı, adaletle uygulamalı ve halkı korumalıdır
Dağınık boyları toplayıp nüfusu çoğaltmalıdır
Halkı çıplak ise giydirmeli, aç ise doyurmalıdır
Yiyecek, içecek vermeli ve mal dağıtmalıdır
Kuldan “fakir” adını kaldırmalıdır
Halkın menfaatini düşünmeli ve onlara şefkatle muamele etmelidir.
Devlet idaresinde sâdık, seçkin ve bilge idare adamlarına görev vermelidir
Âlimleri himaye etmelidir
Kumandan olmalıdır
Asker toplamalı ve onları memnun etmelidir
Kötüleri cezalandırmalı, iyileri korumalıdır
Meclisi toplamalıdır

10.2.2.3. Halkın Hükümdardan İstekleri
Eski Türk toplumunda halkın hükümdardan istekleri, hükümdarın da halkına karşı vazifeleri
vardı. Bunları en iyi şekilde bize aktaran Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib’dir. Yaklaşık 1000
yıl önce yazılan bu istek ve vazifeler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Kanaatimiz, Türkiye
Cumhuriyetini yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların bu eseri mutlaka okumalarıdır. Yusuf Has
Hacib’in tespitleri ile bu istekler ve vazilefeler şunlardır:
1.
istikrar).

Ekonomi: “Memlekette gümüşün temiz tutulması” (para ayarının korunması, iktisadi

2.
Hukuk: “Adil kanunlarla idare olunmak, birinin diğerine tahakküm etmesine fırsat
verilmemesi” (adil kanun).
3.
Güvenlik: “Bütün yolların emin tutulması, yol kesici ve haydutların ortadan
kaldırılması” (asayişin sağlanması).
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10.2.2.4. Halkın Hükümdara Karşı Vazifeleri
Ön Türklerde, halk ilahi bir güçle tahta geçen hükümdara ve kendisini yönetenlere karşı görev
ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükellef tutulmuştur. Yönetenler yasaları koyup,
uygulanmasını denetlerken, halka da konulan bu yasalara uyarak toplumun rahat bir şekilde
yaşamasını sağlamıştır.
1.
getirmeli”.
2.

Hukuka riayet etmek: “Hükümdarın emrine hürmet etmeli, verilen emri yerine
Vergi ödemek: “Hazine hakkını gözetmeli ve vergisini vaktinde ödemeli”.

3.
İhanet etmemek: “Dostuna dost, düşmanına düşman olmak, hıyanette ve nankörlükte
bulunmamak”.

10.3. Hakimiyet ve Hükümdarlık Sembolleri
Eski Türklerde hükümdarın hakimiyet kaynağı yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ilahi temellere
dayanmaktadır. Hükümdar bir anlamda Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Bu
yüzden de hükümdarın kut, ülüg veya ülüş (yani pay, kısmet) ve Küç (yani güç) sahibi olması
hükümranlığının ve meşruluğunun onaylanıp kabul edilmesi anlamına gelmekteydi.
Hakimiyet ve hükümdarlık sembollerinden biri de alınan unvanlar ve lakaplardır. Hükümdar
taşıdığı unvanla bütünleşmiştir zira bir unvan almak veya bir unvanı taşımak boy beyliğinden
hakanlığa giden süreci göstermiştir. Şanyü, Kağan, Yabgu, Han gibi unvanlar kullanılırken, Alp,
İlteber, Alp Saçı, Kutluk, bilge, Kapgan, Böri Şad gibi sıfatlar da kullanmışlardır. Kağan kelimesinin
Türk tarihinde kullanılması M.250’lerde görülmektedir ve bu kelime Asya Hunlarında hükümdarı
ifade etmek üzere kullanılan Şanyü (Tanhu) kelimesine denk gelmektedir. Kağan ordunun
başkomutanıdır, adaletin koruyucusu ve uygulayıcısıdır. Hükümdarlar kağan olarak tahta çıkmadan
önce şadlık görevinde bulunurlar, tahta çıktıktan sonra kağan unvanını alırlardı. Ancak kağan
unvanını da tek başına kullanmamışlardır. Alp, İl, İlig, bilge, Kutluk, İlteriş, Külüg, Kür gibi
Türklerin kahramanlıklarını ifade eden sıfatlar kullanmışlardır. Nitekim unvanın önündeki sıfat
hükümdarın kahramanlığı, cesurluğu, kutsiyeti ve adaleti ile ilgilidir.
Diğer hakimiyet ve hükümdarlık sembolleri ise şunlardır.
1.
Ordu (devlet merkezi, başkent)’ya sahip olmak
2.
Otağ
3.
Kağanlık Otağı
4.
Taht ve Taç (Kağanın devleti yönetirken oturduğu değerli madenler ve taşlar ile
süslenmiş koltuk tahtı ifade ederken, yine kağanın başına taktığı değerli madenler ile işlenmiş
gösterişli takılar da taç’ı ifade etmiştir).
5.
Kotuz (Sorguç) (Kotuz, hükümdarın elbisesinde veya başında taşıdığı simgedir ki bu
simge genelde tüy’dür).
6.
Kemer (Kur), (Kağan, tahta çıktıktan sonra özel yapılmış bir kemer kuşanırdı ve bu
kemerin tokası çeşitli figürler ile süslenirdi).
7.
Kılıç
8.
Hançer (Bükte)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kamçı (Berge)
Ok ve yay
Bayrak ve Tuğ
Toy (şölen, şenlik)
Orun ve Ülüş (Mevki ve Pay)
Toy (meclis)
Elçi gönderme ve kabul etme
Anıt mezar yaptırma

10.4. Hatun
Eski Türk devlet teşkilatında kağandan sonra ikinci sırada hatun gelmektedir. Hükümdar
törenle "Kağan" unvanını alırken, zevcesi (veya hatun olmak üzere saraya gelen gelinin) törenle
"Katun (hatun)” unvanını almıştır. Nitekim Divân'da "Tarım" kelimesi karşılığında "Tekinlere ve
Afrasiyab soyundan olan hatunlara ve bunların küçük-büyük çocuklarına karşı söylenen bir kelime"
şekli verilmekte "Altın Tarım" da "büyük kadınların lakabı" olarak geçmektedir. Yine Divân'da
Terken unvanı için; vilayet üzerinde vali olan kimseye karşı hakanların aytasıdır, kendisine itaat
edilen demektir. Hakanlık makamında oturmayanlara bu söz söylenmez ifadesi geçmektedir.
Kağan'ın derece itibari ile ilk zevcesine katun veya hatun denilmiştir ve bu hanımın Türk
olması şarttır. İleride hükümdar olacaklarda Türk bir hatundan doğma şartı aranmıştır. Bu yüzden de
evlenmelerde ilk eş boy içerisinden alınmıştır. Daha sonraki dönemde siyasi evlenmeler yapılmıştır.
Eski Türkçede hatun kelimesini Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan'ın sözlerinde görebilmekteyiz:
"Tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İl-teriş Kağan ile anam İl-bilge Hatun'u yükseltti.". Bu
sözler aynı zamanda kadının siyasi ve içtimai mevkiinin ne derece ileri olduğunu da göstermektedir.
Hatun'un önemini, tarihi seyir içinde oynadıkları rollere ve yaptıkları icraatlara bakarak belirtmeye
çalışalım.
M.Ö. 200 yılında Mete'un Çin'i kuşatması sırasında Çin İmparatoru kuşatmadan kurtulmak
için bir yol aradı. Sonra Mete'un Hatununa armağan ile birlikte (aracılığını istemek için) elçi gönderdi.
Mete'un hatunu bunun üzerine Mete'a şöyle dedi: "iki büyük hakan böyle dar bir yerde ve durumda
karşı karşıya kalmamalıdır. Şimdi Çin toprakları senin eline düşmüş gibidir. Ancak bu onur (ve
kazanç) sana hiçbir zaman büyük bir güç kazandırmayacaktır. Onun hepsini almış olsan bile Çin
İmparatorunun kendi halkı arasında ilahi bir güce sahip olduğunu unutmamalısın… Ey (Hun) Hakanı
ne yapacağını düşün ve (ona göre) planını yap". Hatunun böyle konuşması ve yol göstermesi dünya
tarihinde pek görülmüş ve duyulmuş bir şey değildir. Nitekim durumun münasebetsizliği karşısında
şüphelenen Mete hanımının sözlerini dinledi ve kuşatmanın bir tarafını kaldırdı. Bu durum bize
hatunların Türk devletlerinde söz sahibi olduklarını göstermektedir.
Attila'nın Arı-kan'ın yanında başka birçok zevcesi mevcut idiyse de; tahta çıkışta (bu ilk
hanımından) dünyaya gelen üç oğlu hesaba katılmıştır. Arı-kan'ın ayrı bir saraya sahip bulunması,
müstakil gelirinin olması kadınlara verilen değeri ve yeri gösterir. Yine hükümdar Bleda'nın dul karısı
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hakkında Bizanslı tarihçi Priskos ve dahil bulunduğu elçilik heyetinin üyelerinin geceledikleri köyün
sahibinin bu kadın olduğunu Priskos'tan öğreniyoruz.
I. Kök-Türk Hakanlığı zamanında (532-582) İl-Kağan bizzat ordusuna kumanda ederek Mai'ye taarruz ediyordu. İl-Kağan Çin İmparatoruna bir elçi göndererek Çinli bir prensesle
evlendirilmesini rica etti. İmparator "Mai şehrini kuşatmadan vazgeçerseniz evlenme teklifini
görüşebiliriz" diye cevap verdi. İl-Kağan muhasaradan vazgeçmek istedi fakat karısı İ-Ch'en Konçuy
şehre yapılan baskınlara devam edilmesinde ısrar etti ve Çinliler Kök-Türklere teslim oldular.
Tabgaç Hükümdarı Ta'po Kiao (499-515)'un ölümünden sonra dul karısı kraliçe Hu, 515'den
528'e kadar Tapo İmparatorluğunu yönetmiştir.
585 ve 726 yıllarında Çin elçilerinin kabulünde Kök-Türk Hatunları hazır bulunmuşlardı.
Uygurlarda Tengriken (prenses) Kara-Kurum'da Pieh-li Po-Li Ta adı verilen yerde
oturuyordu. Bu sözün manası "Hatunun oturduğu dağ" demekti. Yine Uygurlarda "Katun Bulav
(hatun pınarı/kaynağı)" olarak adlandırılan sıcak su kaynakları bulunmakta idi. Bu Hatun Pınarı bir
Uygur Tenrikeninin yaşadığı şehrin civarında idi.
Çin İmparatorunun emriyle 988 yılında yaptığı büyük seyahatinde Wang Yen-Te'yi Uygur
hakanı (Turfan Uygurları) yanında hatunu bulunduğu halde karşılamıştı.
Uygurlar VII. yüzyılda henüz devletlerini kurmadan önce boylar topluluğu halinde
bulunurlarken bu boyun başbuğu Pu-sa (Alp-İlteber) savaşlarda meşgul olduğu için, anası Uluğ Hatun
ihtilaflara ve davalar bakıyor; kanunlara tecavüz edenleri şiddetle fakat adaletle cezalandırıyordu. Bu
sayede Uygular arasında nizam kurulmuş oluyordu.
Arap İstilası karşısında Tuğ-şad küçük olduğundan, anası Hatun Buhara hükümdarı
bulunuyordu. 15 yıl tahtta kalan Hatun, Araplarla uzun müddet savaş ve barış halinde bulundu. O
Çinliler ile de münasebette olup, İmparatora 719'da elçi gönderip Araplar karşı yardım istemiştir.
İbn Fadlan İtil Bulgar Hükümdarının huzuruna çıktıklarında, Hatunun hükümdarın yanında
olduğunu belirterek: "Halifenin mektubu okunması tamamlanınca, adamları hükümdarın üzerine çok
miktarda gümüş para saçtılar. Bundan sonra ona ve karısına getirdiğimiz ıtr, elbise, inci gibi kıymetli
hediyeleri çıkardım. Bunları birer birer ona ve karısına takdim ediyordum. Nihayet bu işi de bitirince
halkın huzurunda hükümdarın karısına hil'at giydirdim. Hatun hükümdarın yanında oturuyordu. Bu
onların adetidir. Hatuna hil'at giydirince kadınlar onun üzerine gümüş para saçtılar" demektedir.
Efsane ve destanlarımızda da hatunun yüksek değerini görebiliyoruz.
Farsça Oğuzname'de Buğra Han'ın Boyra (Baber-Babur) adlı bir hatunu vardır. Bu hatun çok
akıllı, ermiş, çok temiz ve her bakımdan mükemmel bir kadındı. Devleti daha ziyade o idare ederdi.
Bayra Hatun bir gün ansızın öldü. Buğra Han sevgili karısının ölümüne pek üzüldü, kedere kapıldı.
Büyük bir yas tutarak bir sene müddetle hiç kimse ile konuşmadı. Evinden (çadırından) çıkmadı.
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Ebulgazi Bahadır Han'ın eseri şecere-i Terâkime'de Oğuz elinde beylik yapan bazı kadınlar
hakkında rivayetler vardır. Türkmenlerin tarih bilen bahşilerine göre yedi kız bütün Oğuz elini
"ağızlarına baktırıp" çok yıllar beylik etmişlerdir. Bunlardan birincisi Altun Köngülüş Bey'in kızı ve
Salur Kazan'ın karısı "boyu uzun Burla Hatun"idi.
Amme velayeti hakan ve hatunun her ikisinde ortak olarak tecelli ettiği için bir emirname
yazıldığı zaman, hakan emrediyor ki ibaresi ile başlarsa ona boyun eğmezlerdi. Bu emrin kabul
edilmesi için mutlaka hakan ve hatun emrediyor ki, sözü ile başlaması lazımdı. Hakan bir elçiyi
huzura tek başına kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda hakan, solda hatun oturdukları bir zamanda
ikisinin birden huzuruna çıkarlardı. Şölenlerde, kurultaylarda, ibadetlerde, harp ve sulh meclislerinde
hatunda mutlaka hakanla beraber bulunurdu. Hakanın hürmette ortağı bulunan hatuna "Terken"
unvanı verilirdi. Hatun, hakan sülalesine mensup bütün tengrikenlerin ortak unvanı idi.

10.5. Tegin- Tigin- Veliaht- Şehzade
Eski Türk devletlerinde hükümdar, kendisinden sonra devleti yönetecek olan veliahtını
kendisin tayin edebilirdi ama bu bir zorunluluk değildi. Yine en büyük evladın mutlaka tahta çıkması
prensibi de geçerli olmamıştır. Tahta çıkmada liyakat esas alınmıştır ki bu usul Osmanlılara kadar
bütün Türk devletlerinde geçerli olmuştur. Sebebi kut ile ilgilidir. Tanrı tarafından kendisine kut
verilen hükümdarın bu kut’u oğluna devretmesi için bir mecburiyet yoktu, Tanrı ondan alıp başkasına
verebilirdi.
Hükümdarlık anlayışının yukarıda da ifade ettiğimiz gibi karizmatik yapıda olması devlet
idaresinin hükümdar ailesinden en dirayetlisine verilmesini sağlamıştır. Ancak bu anlayış zaman
zaman ailede veliahtlar arasında bir taht mücalesinin yaşanmasına da sebep olmuştur. Diğer taraftan
veliahtlar küçük yaşta iseler amcalarının tahta geçmeleri töreye göre uygun sayılmıştır. Nitekim II.
Köktürk hükümdarı İlteriş öldüğünde çocukları Bilge ve Kültegin küçük oldukları için tahta amcaları
kapgan geçmiştir.
Sadece Peçeneklerde görüp, diğer Türk devletlerinde görmediğimiz bir usul ise, başbuğun
ölümünden sonra çocuklarının değil, kardeş veya kardeş çocuklarının tahta çıkmasıdır.

10.6. İkili Teşkilat
Eski Türk devletlerinde ülke genellikle iki bölüm veya kanat halinde idare edilmiş ve bu
sisteme ikili teşkilat denilmiştir. Doğu-batı (Asya-Avrupa Hunları, Tabgaçlar, Kök-Türkler); Kuzeygüney: yönlere göre sağ-sol (Asya Hunları, Ak- Hanular, Kök-Türkler); Büyük-küçük (Bulgarlar,
Wusunlar); İç-dış (Oğuzlar, Karluklar, Bulgarlar); Bozok-Üçok (Oğuzlar). Bu bölümlerde yaşayan
halk da ak (sarı) veya kara sıfatları ile birbirlerinden ayırt edilmişlerdir. Ak Hun-Kara Hun, Ak HazarKara Hazar, Ak Kuman-Kara Kuman, Sarı Uygur gbi.
Bu bölünmede daima bir tarafın üstünlüğü kabul edilmiştir. Başta hakan bulunur, ülke sağ ve
sol kanatlar halinde teşkilatlandırılırdı. Her iki kanat da merkeze bağlı olarak kağanın kontrolü altında
tutulurdu. Kanatların başındaki idareciler, kağanın hakimiyeti altında töre hükümlerini yürütür, kendi
bölgelerini ilgilendiren hususlarda dış münasebetlere girer, ancak il yani devlet ile ilgili bütün
meselelerde toplanırlardı. Ordular birleştiğinde herkes ait olduğu yöne göre sağ ve sol kanatta yerini
alırdı.
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Kağan ileride devleti yönetecek olan tegini sağ kanata idareci olarak atayarak burada tecrübe
kazanmasını sağlardı. Diğer teginler ise genelde sol kanata atanırlardı.

10.7. Toy (Meclis-Kurultay)
Toy; Türklerde meclise verilen addır ve bütün Türk lehçelerinde doğrudan doğruya “meclis,
toplantı” manasına gelmektedir. Devlette bir müessese adı olarak sonraki asırlarda ortaya çıkıp
zamanla dilimize yerleşen Moğolca “kurultay” sözünün Türkçe karşılığıdır.
Türk Kağanları, devlete ait işlerde kararları tek başına almazlardı. Eski Türk devletlerinde
siyasî, askerî, ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı ve
karara bağlandığı yer meclislerdir.
Mete (M.Ö. 209-174) devrinden beri Türklerde meclisin var olduğu bilinmektedir. Bu
meclislere “toy”, “kengeş”, “térnek”, ve “kurultay” (moğ.: khuriltai) gibi adlar verilmekteydi. Meclis
üyelerine de “toygun” denmekteydi.
Devlet meclisine kağan başkanlık ederdi. Kağan bulunmadığı zamanlarda meclis, “aygucı”
veya “üge” unvanıyla anılan devlet danışmanlarının başkanlığında toplanırlardı. Hükümdarın meclise
teklif vermeye yetkisi vardı ancak buna karşılık yapacağı işlerde meclisin onayını almak zorunda idi.
Başta “hatun” ve “şad” olmak üzere “yabgu, tigin, il-teber, erkin, kül-çor, apa, tudun, tarkan”
gibi askerî ve idarî yüksek görevliler, devlet meclisinin tabiî üyeleri idiler. Bu duruma göre, devlet
meclisindeki üyelerin bir kısmı hanedandan, bir kısmı da hanedan dışından seçilmekteydi.
Asya Hun hakanlığında Mete (M.Ö. 209-174) devrinden beri devlet işleri ve dini törenlerle
ilgili toplantılar yapılmaktaydı. Bunlardan biri daha çok dini mahiyette olup senenin ilk ayında Tanhu'nun sarayında yapılıyordu. Diğer iki toplantının biri ilkbaharda 5. ayda Lung-Ç'eng'de, diğeri
sonbaharda hayvan mevcudu, devletin insan ve askeri gücünü tesbit etmek üzere Ma-i bölgesinde
yapılmakta idi. Bunlar arasında en büyük ve mühim olanı ilkbaharda yapılan toplantı idi. Bu
toplantıda Gök'e (Tanrı), yere, atalara ve tabiat kuvvetlerine kurbanlar sunulur, değişik spor yarışları
düzenlenirdi. Bu toplantılarda hükümdarlıklar tasdik edilir veya yeni bir Tan-hu seçimi yapılır,
gerektiğinde de idareye geniş yetkiler verilir ve bütün meseleler üzerinde umumi müzakereler
açılarak, görüşülüp karara bağlanırdı. Bu toplantıya Tan-hu'nun başkanlığında, hatun, hükümet
üyeleri, askeri ve sivil bütün görevli başbuğların, yüksek makam sahiplerinin, tabi Hun boyları ve
yabancı zümreler temsilcilerinin katılmaları mecburi idi. Çünkü bu meclis ve toplantı dolayısı ile
Tan-hu tarafından verilen yemekte hazır bulunmak devlete sadakat işareti sayılıyor, aksi ise itaatsizlik
yani isyan kabul ediliyordu. Mesela O-yen-t'e'nin (M.Ö. 85-68) tahta çıkışı sırasında hanedan üyeleri
arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden sağ kanat elig'leri protesto gösterisi olarak bu toplantıya
gelmemişlerdi.
Yukarıda bahsettiğimiz (vatan sevgisi bahsinde) Mete'un komşu T'ung-hu'larının isteklerinin
görüşüldüğü meclis böyle bir meclis olmalıdır.
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Attila'nın bir "seçkinler meclisi"nin olduğunu Bizans elçilik heyetine dahil olarak Hun
başkentine gelen tarihçi Priskos ifade etmektedir.
Kök-Türk Hakanı T'a-po kendisinden sonra tahta T'a-lo-pi-en'in geçirilmesini tavsiye etmişti.
Durumu töreye uymadığı için (annesi asil değildir), devlet adamları ve halk toy'da tartışarak: "Dört
kağan oğlundan en bilgilisi, en layığı She-tur'dur (İşbara)". Beraber onu çağırıp, davet etiler.
İşbara'nın kuvvetli, cesur ve kahraman bir şahsiyet olması diğer devlet adamları üzerinde etkili oldu.
Meclis ortaklaşa aldığı bir kararla onu kağan ilan etti.
Peçeneklerde de mühim işlerde bütün Peçenek zümresinin birlikte hüküm vermesi
gerekiyordu. Mesela herhangi bir yere gidilip-gidilmemesi gibi meseleler, Peçenek Heyeti
Umumiyesinde tartışıldıktan sonra karara bağlanıyordu.
İbn Fadlan'ın bulunduğu elçilik heyeti İtil-Bulgarları ülkesine gitmek için Oğuz Devleti
erkanından olan Sü-başı'dan izin istediler. Bunun üzerine Sü-başı emrindeki devlet erkanını meseleyi
müzakere etmek üzere toğlantıya çağırdı. Hiç şüphesiz bu bir kurultay (toy:meclis) idi. Muhtelif
oturumlar halinde yedi gün süren toplantı tartışmalı geçmiş, çeşitli görüşler ileri sürülmüş, elçilik
heyetinin yoluna devam eylemesi için izin verilmesi noktasında birleşilmiştir. Bu olay gösteriyor ki,
devlet idare yetkisi hükümdar dahil, hiç kimsenin tek başına elinde bulunmamaktadır. "Ortak
Sorumluluk" sistemi bütün devlet yapısına hakimdir. Oğuzlar'ın demokratik esaslara göre idare
edildiğini gösteren bu prensibin siyasi hayat alanı içinde kalmadığı, toplum hayatını da içine aldığı,
aynı İbn Fadlan'ın şüphesiz Kurultay'da oy birliği ile alınan kararların bazen "en basit Oğuz
vatandaşı" tarafından bile bozulabileceğini söylemesinden anlaşılmaktadır.
Hükümdarı denetleyen bir mekanizma görevini üstlenen meclislerde her türlü siyasi, sosyal,
ekonomik, kültürel meseleler konuşulup karara bağlanırdı. Meclis isterse hükümdarın istediği ve
onayladığı bir konuyu onaylamayabilirdi. Mesela ünlü Tabgaç hükümdarı T'a-i-wu, ülkesinde
Budizm propagandasını yasaklama kararını, vezirinin (devlet başkanının) yardımı ile devlet
meclisinden aldırtmıştı. Kök-Türk devletinde Hakan Bilge Kağan'ın (716-734) ileri sürdüğü iki teklif
(Kök-Türk şehirlerinin surlarla çevrilmesi ve Budizm ile Taoizm'in ülkede propaganda edilmesi)
meclis tarafından kabul edilmemişti.
Eski Türk geleneklerini özlü bir şekilde yansıtan Oğuz Kağan Destanında, Oğuz düzenlediği
büyük Toy'a "il"i (devlet sorumluları) ve "Gün"ü (halk) davet etmişti. Halk temsilcilerinin kendi
aralarında "Kengeş"likten (müzakere) sonra katıldıkları Toy'da Hakanlığı kabul ve gelecekle ilgili
kararlar tesbit olunarak, sonuç Hakan tarafından ilan edilmişti.
Oğuzlar, Kurultay ve şölen gibi kudsî ve umumi günlerde Hakan'ın huzurunda daima sağ-sol
olmak üzere 12 boydan her biri, ananevi boy hukukunun kendisine tayin ettiği muayyen yerlerde
otururdu ve her boy kesilen hayvanın evvelce yine bu ananenin kendisine tayin ettiği muayyen hisseyi
almakla mükelleftir.
Dede Korkut Hikayelerinde beylerin sık sık toy yani büyük ziyafetler verdiklerini görüyoruz.
Doğum, bey oğlunun ilk avı, herhangi bir dilekte bulunma, bir işin görülmesi ve bir felaketten
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kurtulması kısaca herhangi bir sevinç vesilesi ile toy veriyorlardı. Birde metbuların tabilerine
verdikleri resmi mahiyete haiz toylar vardı. Bu resmi toylarda veya onlardan birinde tabiler,
metbularının müsaadesi üzerine toy'un verildiği yerdeki eşyaları ziyafetten sonra yağmalarlardı.
Mesela Beyler Beyi Salur Kazan, Üçok ve Bozok beylerine toyunu yağmalatmıştı.
Yine Dede Korkut hikayelerinde toy'un dini mahiyeti henüz zail olmamıştı. Dirse Han karısına
çocuklarının niçin olmadığını sorduğunda hanımı ona:
"Ala çadır diktir,
Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdır,
İç Oğuzun, Dış Oğuzun beylerini üstüne yığınak et
Aç görsen doyur,
Yalıncak görsen donat,
Borçluyu borcundan kurtar,
Tepe gibi et yığ,
Göl gibi kımız sağdır,
Ulu Toy eyle hacet dile
Olaki bir ağzı duâlının bereketiyle Tanrı bize erdemli bir çocuk vere"dedi.
"...ki bunların işleri aralarında müşavere iledir..."
Diğer milletlerdeki meclisler ile Türklerdeki meclisi kısaca karşılaştıracak olursak;
Çin Meclisi: Çin kaynağı der ki “Bu müşavirler meclisinin imparatorun yanında hiçbir önemi
yoktu.” Bununla beraber halkı temsil eden kimsenin o meclise katılma hakkı da yoktu.
Roma: Birden fazla meclis vardır. Asillerin meclisi ön plandadır. Krallık döneminde ise
“İhtiyarlık Meclisi” ortaya çıkmıştır ve sonradan “Senato” adını almıştır. İhtiyarlar meclisi Patrikiler
ve Plebler sınıfından oluşuyordu. Kayd-ı hayatla kral tarafından seçilirlerdi.
Eski Yunan: Birden fazla meclis vardır. Beşler, Beş Yüzler, Arhonlar, Drakonlar vs… gibi
meclisleri vardır. Bunlar sınıfların meclisleridir ve vatandaş sınıfının meclisi kralı bağlamazdı.
İran Meclisi: Bu meclisin kralı kontrol yetkisi olmadığından, kralın ağzından çıkan kanun
olarak yorumlanmıştır.
Moğol: Kurultay adlı meclisleri vardı. Yalnız Cengiz Han ile ailesi meclise katılır ve çıkan
karar Moğol hanını bağlamazdı.

10.8. Tabilik (Vassallık) Yükümlülükleri ve Sembolleri
Eski Türk devletlerinde hem kendilerinin tabiyeti altına gireceklerden hem de başka bir
devlete kendileri tabi olduklarında uyacakları esaslar töre ile belirlenmiş ve belirli sembollerle resmi
hale getirilmiştir. Bu itaat ve vassallık sembolleri ve uygulamaları şunlardır:
1.
Rehin Verme
2.
Ok alma
3.
Tuğ ve Davul Alma
4.
Kemer Alma (İtaat Kemeri)
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5.
6.
7.
8.

Kurultay ve Toy Davetine icabet etme
Vergi verme
Unvan Alma
İl Olma
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Uygulamalar
1. Hükümdarlık sembolleri nelerdir açıklayarak, hükümdarın vazifeleri ve vasıfları hakkında
bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1.
Hükümdarın aldığı unvan ve lakaplardan birkaç tanesini yazınız
2.
Eski Türk devletlerinde başa geçen hükümdarın Türk asıllı bir anneden doğma şartı
varmıdır açıklayınız.
3.
Eski Türklerdeki toy’un çalışmalarından örnekler veriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümümüze Eski Türk Hakanlık-Devlet (İl) Teşkilatı hakkında bilgiler vererek başladık.
Eski Türkler devlet oluşumunu gerçekleştirmeleri için dört önemli unsuru içlerinde barındırmaları
gerektiğine inanmışlardır. Bunlar: 1. Bağımsızlık (Oksızlık), 2. Ulke (Uluş), 3. Halk (kün), 4. Kanun
(Töre)’dir. Bu dört unsur bir araya geldiğinde hükümdarlık (Erlik), kut, cihan hakimiyeti ülküsü ile
birleşerek büyük bir devlet kurulmuştur. Devletleşmeye giden süreçte hakimiyet anlayışı etkili olduğu
kadar kurumlar olarak meclis, hükümdar, hükümet, hatun, veliaht, ikili teşkilat, diplomasi (elçilik),
ordu ve adli teşkilatta etkili olmuştur. Türklerde hakimiyet anlayışının karizmatik bir mahiyet arz
ettiğini ve hükümdara idare etme hakkının yani kut’un Tanrı tarafından verildiğine inanıldığını
belirterek kaynaklarımızda bu anlayışla ilgili örnekler verdik. Daha sonra kağan/hükümdarın nasıl
olması gerektiğine değindik. Eski Türk devletlerinde sosyal, dini ve hukuki alanlarda varlığını açık
bir şekilde gördüğümüz Türk Hükümdarı boydan devlete giden süreçte boyunun başında bey olarak
görev aldığında hükmetme hakkını da almıştır ki bu bir anlamda tahta çıkmak demektir. Bununla
birlikte veliaht tayin edilmek suretiyle, iç mücadeleler neticisinde ve devlet ileri gelenleri tarafından
yapılan seçim suretiyle de tahta çıkabilmişlerdir. Eski Türk hükümdarları semavi (ilahi) menşe ve
cihan hakimiyeti anlayışına sahip bulunmak inancı ile milletin ve tebaanın bir baba gibi koruyucusu
olduklarına inanıyorlardı. Bu yüzden de bazı özellikler taşımaları gerekliydi ki bu özellikler şunlardır:
Akıllı ve Bilge-Bilgili olmalıdır; Cesaretli, kuvvetli ve kahraman olmalıdır; Asil soydan gelmelidir;
Dürüst olmalı, doğruluktan ayrılmamalıdır; Fazilet sahibi olmalıdır; Sözünde duracak ve verdiği
sözden dönmemelidir; Hasîs değil, eli açık olmalıdır; Yumuşak huylu, alçak gönüllü, himmet ve hayâ
sahibi olmalıdır; İhtiyatlı olup, gafil olmamalıdır; Uyanık olmalıdır; İhmâlkâr olmamalıdır; Aceleci
değil, sabırlı olmalıdır; Zalim olmamalıdır; Merhametli ve şefkatli olmalıdır; Yalan söylememeli ve
yalandan hoşlanmamalıdır; Siyasette mahir olmalıdır vs. Hükümdarların vazifelerinden bazıları ise
şunlardır: Barış ve sükûnu sağlamalı, bunu dünya çapında gerçekleştirmelidir; Milleti için gündüz
oturmadan, gece uyumadan hizmet etmeli ve vatanı savunmalıdır; Memleketi tanzim ve idare etmeli,
halkı düzene koymalıdır; İyi kanunlar yapmalı, adaletle uygulamalı ve halkı korumalıdır; Dağınık
boyları toplayıp nüfusu çoğaltmalıdır; Halkı çıplak ise giydirmeli, aç ise doyurmalıdır; Devlet
idaresinde sâdık, seçkin ve bilge idare adamlarına görev vermelidir; Âlimleri himaye etmelidir; Asker
toplamalı ve onları memnun etmelidir vs.
Halkın hükümdardan her daim istekleri olmuştur ki bunlar ekonomi: “Memlekette gümüşün
temiz tutulması” (para ayarının korunması, iktisadi istikrar); Hukuk: “Adil kanunlarla idare olunmak,
birinin diğerine tahakküm etmesine fırsat verilmemesi” (adil kanun); Güvenlik: “Bütün yolların emin
tutulması, yol kesici ve haydutların ortadan kaldırılması” (asayişin sağlanması) dır. Buna karşılık
halkın da hükümdara karşı hukuka riayet etmek: “Hükümdarın emrine hürmet etmeli, verilen emri
yerine getirmeli”; Vergi ödemek: “Hazine hakkını gözetmeli ve vergisini vaktinde ödemeli” ve İhanet
etmemek: “Dostuna dost, düşmanına düşman olmak, hıyanette ve nankörlükte bulunmamak” gibi
sorumlulukları vardı.
Bölümümüze Eski Türklerdeki hakimiyet ve hükümdarlık sembolleri hakkında bilgiler
vererek devam ettik. Eski Türklerde hükümdarın hakimiyet kaynağı yukarıda da ifade ettiğimiz gibi
ilahi temellere dayanmaktadır. Hükümdar bir anlamda Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul
edilmiştir. Bu yüzden de hükümdarın kut, ülüg veya ülüş (yani pay, kısmet) ve Küç (yani güç) sahibi
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olması hükümranlığının ve meşruluğunun onaylanıp kabul edilmesi anlamına gelmekteydi.
Hakimiyet ve hükümdarlık sembollerinden biri de alınan unvanlar ve lakaplardır. Hükümdar taşıdığı
unvanla bütünleşmiştir zira bir unvan almak veya bir unvanı taşımak boy beyliğinden hakanlığa giden
süreci göstermiştir. Şanyü, Kağan, Yabgu, Han gibi unvanlar kullanılırken, Alp, İlteber, Alp Saçı,
Kutluk, Bilge, Kapgan, Böri Şad gibi sıfatlar da kullanmışlardır. Diğer hakimiyet ve hükümdarlık
sembolleri ise şunlardır: Ordu (devlet merkezi, başkent)’ya sahip olmak; Otağ; Kağanlık Otağı; Taht
ve Taç; Kotuz (Sorguç); Kemer (Kur); Kılıç; Hançer (Bükte); Kamçı (Berge); Ok ve yay; Bayrak ve
Tuğ; Toy (şölen, şenlik); Orun ve Ülüş (Mevki ve Pay); Toy (meclis); Elçi gönderme ve kabul etme;
Anıt mezar yaptırma.
Eski Türk devlet teşkilatında kağandan sonra ikinci sırada hatun gelmektedir. Hükümdar
törenle "Kağan" unvanını alırken, zevcesi (veya hatun olmak üzere saraya gelen gelinin) törenle
"Katun (hatun) unvanı" almıştır. Kağan'ın derece itibari ile ilk zevcesine katun veya hatun denilmiştir
ve bu hanımın Türk olması şarttır. İleride hükümdar olacaklarda Türk bir hatundan doğma şartı
aranmıştır. Bu yüzden de evlenmelerde ilk eş boy içerisinden alınmıştır. Daha sonraki dönemde siyasi
evlenmeler yapılmıştır. Eski Türkçede hatun kelimesini Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan'ın
sözlerinde görebilmekteyiz: "Tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İl-teriş Kağan ile anam İlbilge Hatun'u yükseltti.". Bu sözler aynı zamanda kadının siyasi ve içtimai mevkiinin ne derece ileri
olduğunu da göstermektedir. Bölümümüze Hatun'un önemini, tarihi seyir içinde oynadığı rolleri ve
yaptıkları icraatlara anlatan tarihi hadiselerden örnekler vererek devam ederek; Tegin- Tigin-VeliahtŞehzade belirlemede liyakatin esas alındığını ve en büyük erkek çocucuğun mutlaka hükümdar
olamayacağını vurguladık. Eski Türk devletlerinde ülke genellikle iki bölüm veya kanat halinde idare
edilmiş ve bu sisteme ikili teşkilat denilmiştir. Doğu-batı (Asya-Avrupa Hunları, Tabgaçlar, KökTürkler); Kuzey-güney: yönlere göre sağ-sol (Asya Hunları, Ak- Hanular, Kök-Türkler); Büyükküçük (Bulgarlar, Wusunlar); İç-dış (Oğuzlar, Karluklar, Bulgarlar); Bozok-Üçok (Oğuzlar). Bu
bölümlerde yaşayan halk da ak (sarı) veya kara sıfatları ile birbirlerinden ayırt edilmişlerdir. Ak HunKara Hun, Ak Hazar-Kara Hazar, Ak Kuman-Kara Kuman, Sarı Uygur gbi.
Bu bölünmede daima bir tarafın üstünlüğü kabul edilmiştir. Başta hakan bulunur, ülke sağ
ve sol kanatlar halinde teşkilatlandırılırdı. Her iki kanat da merkeze bağlı olarak kağanın kontrolü
altında tutulurdu. Kanatların başındaki idareciler, kağanın hakimiyeti altında töre hükümlerini
yürütür, kendi bölgelerini ilgilendiren hususlarda dış münasebetlere girer, ancak il yani devlet ile ilgili
bütün meselelerde toplanırlardı. Ordular birleştiğinde herkes ait olduğu yöne göre sağve sol kanatta
yerini alırdı. Kağan ileride devleti yönecetek olan tegini sağ kanata idareci olarak atayarak burada
tecrübe kazanmasını sağlardı. Diğer teginler ise genelde sol kanata atanırlardı
Toy; Türklerde meclise verilen addır ve bütün Türk lehçelerinde doğrudan doğruya “meclis,
toplantı” manasına gelmektedir. Devlette bir müessese adı olarak sonraki asırlarda ortaya çıkıp
zamanla dilimize yerleşen Moğolca “kurultay” sözünün Türkçe karşılığıdır. Türk Kağanları, devlete
ait işlerde kararları tek başına almazlardı. Eski Türk devletlerinde siyasî, askerî, ekonomik, sosyal ve
kültürel konulardaki meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı ve karara bağlandığı yer meclislerdir.
Mete (M.Ö. 209-174) devrinden beri Türklerde meclisin var olduğu bilinmektedir. Bu
meclislere “toy”, “kengeş”, “térnek”, ve “kurultay” (moğ.: khuriltai) gibi adlar verilmekteydi. Meclis
üyelerine de “toygun” denmekteydi.
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Devlet meclisine kağan başkanlık ederdi. Kağan bulunmadığı zamanlarda meclis, “aygucı”
veya “üge” unvanıyla anılan devlet danışmanlarının başkanlığında toplanırlardı. Hükümdarın meclise
teklif vermeye yetkisi vardı ancak buna karşılık yapacağı işlerde meclisin onayını almak zorunda idi.
Başta “hatun” ve “şad” olmak üzere “yabgu, tigin, il-teber, erkin, kül-çor, apa, tudun, tarkan”
gibi askerî ve idarî yüksek görevliler, devlet meclisinin tabiî üyeleri idiler. Bu duruma göre, devlet
meclisindeki üyelerin bir kısmı sülaleden, bir kısmı da sülale dışından seçilmekteydi. Bölümümüze
bundan sonra eski Türklerdeki meclisler ile ilgili örnekler verip diğer meclisler ile karşılaştırmasını
yaparak devam ettik.
Bölümümüzün sonunda ise tabilik (vassallık) yükümlülükleri ve sembolleri hakkında
bilgiler verdik. Eski Türk devletlerinde hem kendilerinin tabiyeti altına gireceklerden hem de başka
bir devlete kendileri tabi olduklarında uyacakları esaslar töre ile belirlenmiş ve belirli sembollerle
resmi hale getirilmiştir. Bu itaat ve vassallık sembolleri ve uygulamaları şunlardır: Rehin Verme; Ok
alma; Tuğ ve Davul Alma; Kemer Alma (İtaat Kemeri); Kurultay ve Toy Davetine icabet etme; Vergi
verme; Unvan Alma; İl Olma.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerin devlet oluşumunu gerçekleştirmeleri için
gerekli olan önemli unsurlardan birisi değildir?
a)
Bağımsızlık
b)
Ülke
c)
Halk
d)
Hükümdar
e)
Kanun
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Eski Türk hükümdarlık anlayışı karizmatik bir tip olarak kabul edilmiştir
Orhon Yazıtlarında milleti koruyan, iktisadi ve sosyal yönden yönlendiren beydir
İdare etme hakkının Türk hükümdarlarına Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır
Moyen-Çor'un unvanı "Tengri'de bolmış il imiş’dir
Bilge Kağan: Gökte doğmuş, memleket idare etmiş Bilge Kağan idi
Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarının taşıması gereken vasıflardan birisi
Bilge olmalıdır
Akıllı ve Bilgili olmalıdır
Cesaretli, kuvvetli ve kahraman olmalıdır
İhmâlkâr olmalıdır
Asil soydan gelmelidir

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümdarının vazifelerinden birisi değildir?
Barış ve sükûnu sağlamalı, bunu dünya çapında gerçekleştirmelidir
İyi kanunlar yapmalı, adaletle uygulamalı ve halkı korumalıdır
Yiyecek, içecek vermeli ve mal dağıtmalıdır
Asker toplamalı ve onları memnun etmelidir
Dağınık boyları olduğu gibi bırakmalıdır

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi halkın hükümdara karşı vazifelerinden birisi değildir?
Yasalara uymaları
Kanunları denetlemeliler
Vergi ödemeleri
Hukuka riayet etmeleri
İhanet etmemeleri

6)
a)
b)
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi hükümdarın kullandığı unvanlardan birisi değildir?
Elçi
Şanyü
Kağan
Yabgu
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e)

Han

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

Hükümdarlık sembolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Orduya sahip olmak
Otağ
Çinli prenses ile evlenmek
Bayrak ve Tuğ
Taht ve Taç

8)
a)
b)
almıştır.
c)
d)
e)

Hatun ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Eski Türk devlet teşkilatında kağandan sonra ikinci sırada hatun gelmektedir
Hükümdar törenle "Kağan" unvanını alırken, zevcesi törenle "Katun (hatun)” unvanını
Kağan'ın derece itibari ile ilk zevcesine katun veya hatun denilmiştir
İleride hükümdar olacaklarda Türk bir hatundan doğma şartı aranmıştır
Hatun’un hangi milletten olduğu önemli değildir

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

Türklerde ne tür bir hükümdarlık, egemenlik anlayışı vardır?
Geleneksel egemenlik
Karizmatik egemenlik
Rasyonel egemenlik
Demokratik egemenlik
Yasal egemenlik

10)
a)
b)
c)
d)
e)

Toy hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Toy; Türklerde meclise verilen addır
Zamanla dilimize yerleşen Moğolca “kurultay” sözünün Türkçe karşılığıdır
Mete devrinden beri Türklerde meclisin var olduğu bilinmektedir
Kağan bulunmadığı zamanlarda meclis toplanmazdı
Hükümdar yapacağı işlerde meclisin onayını almak zorunda idi.

Cevaplar: 1)d 2)b 3)d 4)e 5)b 6)a 7)c 8)e 9)b 10) d
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11. ESKİ TÜRKLERDE TOPLUM HAYATI VE HUKUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
11.1. Alimlere Verilen Değer
11.2. Sosyal Hayatta Eşitlik – Yardımlaşma
11.3. Hukuki Durum
11.3.1. Hırsızlık
11.3.2. Adam Öldürme-Yaralama
11.3.3. Vatana İhanet
11.3.4. Yalan Söylenmemesi
11.4. Aile Hukuku
11.4.1. Eski Türk Miras Hukuku
11.5. Büyüklere ve Yaşlılara Karşı Gösterilen Muamale
11.6. Temizlik Anlayışı
11.7. Demir’in Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Eski Türklerde hangi suçlara ne tür cezalar verilmiştir açıklayınız
Eski Türklerde fertlerin şahsi malları üzerinde tasarruf hakları var mı idi?
Sizce eski Türklerde demir neden bu kadar önemli görülmüştür belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Eski Türklerde
hayatı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplum Ön Türklerdeki toplum Konu ile ilgili kaynakları
hayatı ile ilgili bilgi sahibi okuyarak
olabilmek

Eski Türklerde hukuk

Ön
Türklerdeki
hukuk Konu ile ilgili kaynakları
hakkında bilgi edinmek
okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Alim
Dayanışma
Hukuk
Ceza
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Giriş
Onbirinci bölümde, eski Türk toplumunda gerek yöneticilerin gerekse halkın alimlere
verdikleri değer üzerinde durularak, hukuki suçlar ve bu suçlara verilen cezalar hakkında bilgi
verilecektir. Ayrıca eski Türklerin temizliğe verdikleri önem ile hem sosyal hayatlarının hem de
askeri hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru olan demir’in önemi anlatılacaktır.
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11.1. Alimlere Verilen Değer
Eski Türk toplum yapısında birinci derecede önemli görülenler her daim bilgilerine
danıştıkları bilginlerdir. Türkler ilme, alime her türlü saygı ve sevgiyi göstermişlerdir ki
hükümdarların yanında her zaman alim, bilgili, deneyimli ve tecrübeli vezirler bulunmuştur. Bu alim
ve tecrübeli vezirlerin Türk tarihinde oynadıkları roller çok önemli olmuştur. Bu alim vezirlerin
uygulamalarından bazılarını burada vermeye çalışacağız.
Bilge Kağan ileri gelen kök-Türk boy liderlerinin kendisine bağlanmalarına dayanarak Çin
sınırına tecavüz etmek istedi. Fakat akıllı, alim ve bilgin vezir Tonyukuk buna itiraz ederek Bilge
Kağan'a şunları söyledi: "Çin İmparatoru akıllı ve muktedirdir. Bunun dışında Çin milleti de tesanüt
içinde ve müreffeh bir hayat sürmektedir. Böylelikle faydalanabileceğin bir fırsat çıkmadıkça, Çin'e
karşı hareket edemeyiz. Dahası var, milletimiz henüz yeni olarak bir araya geldiği için savaş gücümüz
zayıftır. Kudretini sağlamlaştırmak için birkaç sene sulh içinde yaşayıp canlanması lazımdır. Bu
sebeple biz ancak olayların gelişmesini takip ederek ona göre hareket etmeliyiz." Bilge Kağan'ın
şehirler ve Budist mabetleri yaptırmak istemesine Tonyukuk yine itirazda bulundu: "Böyle olmaz,
nüfus bakımından Kök-Türkler çok az, hatta Çin nüfusunun yüzde biri bile değildir. Fakat bizim Çin
ile rekabet edebilmemizin esas sebebi şudur: Konar-göçer hayat yaşayan ve avlanarak geçinen biz
Türklerde herkes askerdir. Bundan dolayı kuvvetli olursak Çin'e tecavüz edebiliriz, zayıf isek dağlara
çekiliriz. Bu suretle sayıca çok üstün olan Çin ordusu bize bir şey yapamaz. Eğer şehirlerde oturup
ananevi adetlerimizi değiştirirsek bir gün mağlup olduğumuz takdirde, mutlaka Çin tarafından imha
ediliriz. Görüyorsunuz ki Budizm doktrini insanları, insanlık sempatisiyle sevmeyi öğretir. Bu
sebepten dolayı savaş alanında ve devletler arasında rekabette faydalı değildir. Sözün kısası Budizmi
benimseyemeyiz." Bilge Kağan bunları kabul ederek onayladı.
Ebulgazi Bahadır Han "Oğuz Han'ın Uygur diye adlandırdığı cemaatinin büyüğü ve ak
sakallının oğlu vardı; Arkıl Hoca adlı. Oğuz Han babasının tahtına oturup da ölünceye kadar, veziri
vekili o idi. Akıllı, alim ve çok bilgili bir insandı. Kün Han onu vezir kılıp, kendisi ölünceye kadar
sözü ile amel ederdi. Mesela Arkıl (ırkıl) hocanın tavsiyelerine uyarak büyük bir kurultay
topladı"demektedir.
Divan'da bilge: akıllı; biliglik kişi; bilgin adam anlamlarında verilmekte; bilig; bilim, ilim,
hikmet, akıl, us manasında geçmektedir. Uygurlar bilge, bilgili, bilgin, üstad kişiye "bilge ve bilgiçü";
bilgi ve ilme "bilig" demekte idiler.
Uygur çağında İslam muhitinde yazılan bilgiyi öven ve öğrenilmesini tavsiye eden şu şiir
dikkat çekicidir:
"Bilgi bilen ey beyim
bilgi sana eş olur
bilgi bilen insana
bir gün devlet yar olur
Bilgili insan beline
taş kuşansa kaş olur
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bilgisizin yanına
altın kona taş olur".

11.2. Sosyal Hayatta Eşitlil- Yardımlaşma
Eski Türk toplumunda fertler hür ve eşit idiler. Tarihte Türk olduğu kesin olarak bilinen en
eski Türk devleti olan Hun devletinde irsî sınıf yoktur. Her fert, her nefer en yüksek kumandan
derecesine yükselebilir veya idari kadroda görev alabilirdi. Halk, eşit hukuki şartlarda sahip hür
insanlardı. Her fert kendi zekâsı, hizmeti ve bilhassa savaşlarda gösterdiği yararlılıklar sayesinde en
yüksek derecelere çıkabilirdi.
Hun sosyal hayatının sağlamlığı ve eşitliği konusunda Çinli vezir Hou-ying'in şu konuşması
çok anlamlıdır: "Hunların yanına sığınmış olan Çinli akrabasını görmek bahanesi ile birçok Çinli
Hunlara kaçabilir...". Burada kastedilenHun toplumunda herkesin hür olarak hayatını devam ettirmesi
ve kendilerine gelenleri de büyük bir hoşgörü ile kabul etmeleridir. Yine Ch'in Prensliği ile onların
kuzey tarafında bulunan Hun devleti arasında bir elçilik olayını anlatan aşağıdaki metin Hun tarihi ve
kültürü açısından büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. "Hun hükümdarı, You-yü adlı birisini Çin'e
elçi olarak gönderdi. (M.Ö. 659-621) You-yü'nün ataları Çinli olduğu için Çin dili ile
konuşabiliyordu. You-yü'ü Çin'i incelemek maksadı ile göndermişti. Mu-kung (Çin lordu) ona
sarayını ve hazinelerini gösterdi. You-yü "Bu işleri cinlere yaptırsan Tanrı yorulur. İnsana yaptırsan
millet çok zor duruma düşer." dedi. Bu sözler Mu-kung'a çok garip geldi. Ona şöyle sordu: "Çinliler
şiir, kitap, nezaket, müzik ve hukukla idare ediliyorlar. Yine de karışıklık çıkmaktadır. Bugün Jungyi'lerde (Hunlar) bunlar yokken nasıl idare ediliyorlar? Çok zor değil mi?" You-yü gülerek şöyle
cevap verdi: "Çin'deki karışıklıkların sebebi budur. Huang-ti'den başlayarak nezaket, müzik ve
hukukla idare edilmeye çalışıldı. Ancak küçük bir başarı sağlanabildi. Ondan sonraki nesil gittikçe
şımardı ve kötüleşti. Hukukun kuvveti ile aşağıdakiler düzeltilmeye çalışıldı (çalışılıyor).
Aşağıdakiler iyice yorulup bıkınca bu defa yukarıdakilerden şikayet etmeye başlıyorlar. Böylece
bunlar birbirinden nefret ediyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Bazen bu şekilde sülaleler bile yok
oluyor. Jung-yi (Hunlar) böyle değillerdir. Aşağıdakilerde yukarıdakilere sadakatle hizmet ediyorlar.
Bir ülkeyi idare etmek bir vücudu idare etmek gibi olduğu için ülkenin nasıl idare edildiği
hissedilmiyor. Bu gerçek bir bilgenin ifadesidir.". Bu vesikadan Hun Devletinde halkın ağır kanunlar
altında ezilmediği, millet ve devlet adamlarının birbirlerine sevgi, saygı ve sadakat ilişkileriyle bağlı
bulunduğunu görüyoruz.
Bu vesikaya benzer bir belgede Mete'un oğlu Chi-yü (M.Ö. 174-160) zamanına aittir. Bu
hükümdar tahta çıktığında, Çin kraliyet ailesinden bir prenses ile evlenmek istedi. Bu prensesle
beraber hadım olarak gitmesi istenen Chung-han-Yüeh (Chung-hsing-shusa) bu vazifeye karşı çıktı.
Fakat zorla Hun topraklarına gönderildi. Hadım Çin İmparatoruna kızdığından Hun devleti için
çalışarak, Çinliler hakkında bazı öğütler verdi. Çin'den gelen elçilerle yaptığı konuşmada Hun
memleketindeki faaliyetleri anlatılırken onlara (tartışarak) şöyle demişti: "Hunlarda hareketleri
sınırlayan kurallar hafiftir, uymak kolaydır. Hükümdarla maiyeti arasındaki protokol kaideleri çok
basittir. Bir devletin politikası, bir insan vücudu gibidir... Çin'de nezaketten kötülük doğuyor, üstelik
alttakiler, üstekiler birbirinden nefret ediyorlar".
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Grek tarihçisi Priskos, Attila için: " Sırtındaki elbiseleri, ayakkabıları, kılıcının kabzası ve
kılıfı ve atının takımları askerlerinden hiç de farklı değildir" diyerek şöyle devam etmektedir:
“Avrupa Hunlarında fazla yabancı vardı. Hun kağanına hizmet etmek isteyenleri ırk ayırmaksızın
kabul eder, onları yapabilecekleri hizmetlere ve gösterecekleri sadakate göre takdir ederdi. Hatta
onlarda ehliyet ve kıyafet görürse, mühim vazife vermekten çekinmezdi. Bu bakımdan Attila'nın
sarayı, dünyanın her tarafından gelmiş kimselerden mürekkep bir halita manzarası arz ederdi.
Theodosios ve Valentinos gibi herkesin nefretini kazanmış imparatorların esareti altında yaşamayı
katiyen kabul etmek istemeyen Golli, Bretanyalı, Panonyalı milletperver reisler Attila'ya müraacat ve
iltica ile zulüm ve istibdada karşı istimdad ederek, Hun kralını kendilerine bu ağır boyunduruktan
kurtaracak münci sıfatı ile selamlıyorlardı”.
Yine Asya Hun memleketlerinde Çin'de övüldüğü gibi ayrıntılı kurallar bulunmuyor ama
devletin idaresi de tıpkı bir insanın vücudu gibi çalışıyordu. Bunu destekleyen bir vesikamız daha
vardır. M.Ö. 89'da Çin'e gönderdiği mektupta Hun hükümdarının şu sözlerini görmekteyiz: "... Güney
büyük Çin kuzeydeki kuvvetli Hunlar seremoni ve protokol ile uğraşmazlar.".
Kök-Türklere elçilikle görevlendirilen Çin elçisi Chen-yüan-sho, Kağan'a şöyle diyordu:
"Kök-Türklerin, Tang İmparatorluğu topraklarını ele geçirseler bile buralarda yaşayamayacaklarını,
ayrıca elde ettikleri ganimetlerin hepsinin millete gittiğini, Kağan'a bir şey kalmadığını" belirtmesi,
eski Türk'ün hayatından Kağan-halk ilişkisinde her şeyin eşitçe pay edildiğini göstermesi bakımından
çok manidardır.
Uygurlara elçi olarak giden Wang-Yen-Te de, onlar hakkında: "Bu topraklarda fakir insan
yoktur. Onlar ihtiyacı olanlara yemek yardımı yaparlar, insanlar iyi yüzlüdürler. Bütün fakirler et
yerler" demektedir.
Yine bu dönemde Uygur asıllı Ta-pen'de Hami şehrinin idarecilikle en ileri gelen
şahıslarından idi. Bu sebeple daha Hami'de iken "Pir-i Devlet" unvanını almış ve devlet işlerindeki
tecrübesinden dolayı şöhret bulmuştu. Zaman zaman Moğolların katliamını önlemek istemiş ve
onlara nasihat etmişti. Mesela orduda bir disiplinsizlik dolayısı ile insanları öldüren (askerler) görürse
onlara şöyle nasihat ederdi: " Devletin esasını halk teşkil eder. İnsanları öldürüp toprakları almanın
ne faydası vardır. Kabahatsiz insanları öldürmek demek, düşmanın maneviyat ve kalplerini
kuvvetlendirmek demektir". Cengiz Han bu prensibi çok beğenip hediyeler vererek onu yükseltmiştir.
Oğuzların başbuğları her vakit halk ile birlikte olup, bütün çalışmalara ve zaferlere katılıyorlar
ve giyimleri ile alelade bir Oğuz askerinden pek az ayrılıyorlardı.
Eski Türk toplumlarında sınıf mücadeleleri hakkında kaynaklarımızda hiçbir bilginin
bulunmaması çok manidardır. Bilindiği gibi özellikle Avrupa tarihi ile ilgili kaynakların çoğu sınıf
mücadeleleri ile doludur. Törelere ve kanunlara bağlı olarak düzenli işleyen eski Türk toplumu
sınıfsız bir mahiyet arz ediyordu.
Eski Türk toplumlarında kölelik müessesinin olduğuna dair kaynaklarda açık bilgilere
rastlayamıyoruz. Ancak sınıfsız bir toplumda kölelik durumunun olması da beklenemez.
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Uygurlar "serbest, hür olma, bağışlanma, azad, af, kurtuluş" için "boşanmak veya boşuk"
kelimesini kullanırken "serbestlik, özgürlük belgesine azadlık kağıdına da: boş bitig" diyorlardı.
Görüldüğü üzere eski Türk toplumunda adalet herkes için uygulanmış, devletin nazarından
vatandaşa eşitlik ilkesi ile yaklaşılmıştır.

11.3. Hukuki Durum
Eski Türkçe'de hukukî durumları karşılayan kelimeler mevcuttu. Bunlar şunlardır:
Çamtaguçı: Davalı
Suy: Suç
Yargu, Karak: Hüküm
Çarım: İddia, dava
Kırınçı: Ceza veren, Agan: Ceza
Çanlamak: Mahkeme
Divan'da Kaşgarlı Mahmut eski Türkçe'de başkasının suçu yüzünden kendisine söz gelen
kişiye "yudhug" denildiğini belirtmektedir.
Eski Türklerde, Hun devletinden başlayarak, devlet içinde emniyet ve inzibatı temin için ceza
işlerine oldukça fazla önem verilmiştir. Suç işleyen kimseleri cezalandırmak devletin hak ve
inhisarında idi. Mesela Hunlarda iptidaî boy camialarında görülen hususî intikam yerine suçluların
devlet tarafından cezalandırılması usulü getirilmiştir. Hunlarda ceza devlet işi idi. Hususi intikam
memnu idi. Hunlar cürümleri: ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayırıyorlardı. Ağır cürümlerin cezası
idamdı. Hafif cürümlerin cezası ise mücrimin yüzünü yaralamaktan ibaretti.
Hunlarda muhakemenin çok çabuk yapılmasına dikkat edilirdi. Her sanık mutlaka 10 gün
içinde muhakeme edilmeliydi. Onun için Hun hapishanelerinde mahpuslar az bulunurdu. Çin
yıllıkları "Bir şahsı muhakemesiz uzun müddet hapishanede tutmak onların örf ve adetine mugayirdir.
Onun için Hun hapishanelerinde mahpus azdır" demektedirler.
Hunlarda sosyal hayatı düzenleyen kanunlar kısa ve kesin hükümlerdi. Hunlar hukukun
kuvvetine inanırlarken, onlardaki hukuka saygı ve milletin erdeminin yüksekliği sadece Çin
kaynağındaki şu "mahkumların sayısı ancak birkaç kişidir" sözü bile göstermeye yeter.
Kaynaklarımız cezanın şiddeti yüzünden, o suçların pek ender işlendiğinde müttefiktirler.
Mesela Uygurlarda disiplin cezaları şiddetli olup, bilhassa hırsızlık ve ırza geçme gibi olayların çok
ender olması dikkat çekicidir.
Eberhard "Kırgızların kanunlarının sert olduğundan ve haramilerin daima kafalarını
kestiklerinden" bahsetmektedir.
Ayrıca Hunlar 12. ayda göğe kurban verdikleri zaman caniler için af ilan ederlerdi.
Eski Türk hukukunda çeşitli müeyyidelere verilen cezalar ise şunlardır:
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11.3.1. Hırsızlık
Hun kanunlarına göre: Hırsızlık yapanın malına el konulur. Her kim at veya madenden
yapılmış (silah gibi) şeyleri çalarsa, bunlara uygulanan ceza on misli yükselecektir. Hırsızlık yapanlar
ezilme veya idam edilme cezası ile karşılaşıyordu. Ayrıca hırsızın elindeki mallara el konuluyordu.
Ezme cezasının nasıl gerçekleştiği konusunda kaynaklarda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Ancak asıl mühim nokta, bu ağır cezaların hırsızlık suçunu en az seviyeye indirmiş olmasıdır.
Çin yıllıkları Kök-Türkler hakkında: "At ve eşya (mülk) çalanlar on katından fazlasını
ödemeye mahkum edilirlerdi" demektedir.
Gerdizî (ölm. 1053 civarı) Tokuz-Oğuzlardaki hukukî cezalar hakkında: "Tokuz-Oğuz
Hakanının veziri vardır. Bunlar bir kişiyi hırsızlık töhmetiyle yakalarlarsa ayaklarını bağlar, kollarını
da boynuna bağlarlar. Her uyluğuna 200 adet sopa vururlar. 100 sopada sırtına vurular. Onu pazar
yerinde dolaştırırlar. Sonra da her iki elini ve kulaklarını keserler, gözlerini çıkarırlar. Dellâl: Herkes
buna baksın, bunun yaptığını yapmasın, diye bağırır" demektedir.
Çin yıllıkları ayrıca Kök-Türklerde "bağlı atı çalanların öldürüldüklerini" belirtmektedir.
İbn Fadlan da Oğuzların hırsızları öldürdüklerini söylemektedir.
Uygurlar hırsıza "alkuguçı" demekte idiler.
Hırsızlık gibi özel mülkiyete yönelik fiiller hapis cezası ile de karşılanmıştır. Mesela XI.
yüzyıl Türk toplumunda hırsızlar, diğer cezalarla birlikte bu cezaya da çarptırılmaktaydılar. Nitekim
Divan'da beyin, hırsızın elini, ayağını ağlatmasından ve hapsetmesinden bahsedilmesi bu hususu
göstermektedir. Görünüşe göre bu devirde hapis cezaları daha çok yaygınlaşmıştır.
Dayak, tahkir, teşhir, organ kesimi gibi bedenî ve manevî cezaların bileşik şekilde bir arada
verilmesini gerektiren suçlar arasında hırsızlık gibi mülkiyete karşı tecavüz mahiyetini taşıyan
fiillerin bulunduğu görülmektedir.
Gerçektende diğer bazı Türk boy ve devletlerinde hırsızlık yapmak genellikle failin hayatına
mal olmuş, kimilerinde ise mücrimler doğrudan doğruya canlarına ilişmemekle beraber, onun kadar
şiddetli ve tesirli olan sopa atmak, el, kulak kesmek, göz çıkarmak gibi bedene ve uzuvlara yönelik
cismani cezalar ve bunlara ilave olarak şeref ve haysiyet kırıcı, tahkir ve tezlil edici müeyyidelere
maruz kalmışlardır.

11.3.2. Adam Öldürme-Yaralama:
Hun kanunlarına göre bir kişi eğer bir adamı öldürmek niyeti ile bıçağını sıyırırsa hemen idam
edilirdi. Görüldüğü gibi Hun devletinde insan hayatına kastetmenin cezası idam edilmekti.
Dolayısıyla birisini öldürmek, yani bir insanın yaşama hakkına tecavüz etmek isteyen kişinin en önce
kendi hayat hakkını gözden çıkarması gerekiyordu.
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Bu duruma ayrıca sinirli bir anında karşısındakini öldürmek için silaha sarılma durumu da
eklenmiştir, böylece sert hükümle kontrol altına alınmıştır. Bu derece sert bir ceza göreceğini bilen
Hunların barış zamanında birbirlerine karşı silah kullanmaları ve şahsi meseleler için suçlu da olsa
adam öldürmeleri tamamen olmasa bile büyük ölçüde durdurulmuş olmalıdır.
Çin Yıllıkları Kök-Türkler hakkında: "Onların hukukunda adam öldüren herkes öldürülür.
Birini taciz ederek yaralayan yaranın hafifliğine veya ağırlığına göre malla tanzim etmek durumunda
idi"demektedir.
İbn Fadlan Oğuzlar için: "Bir adam diğerini kasten öldürürse, suçuna karşılık kısas olarak onu
da öldürürler. Hata ile öldürürse, öldüren için kayın ağacından bir sandık yaparlar. Katili bunun içine
koyup, yanına üç somun, bir testi su bıraktıktan ve üzerini çiviledikten sonra, deve havudunun
ağaçlarına benzer üç ağaç dikerek suçluyu bunların arasına asarlar. Biz onu yer ile gök arasına
bırakıyoruz. Güneş ve yağmura maruz kalsın, belki Allah acırda kurtulur, derler. Zamanla
çürüyünceye kadar bu şekilde asılı kalır."demektedir.
Gerdizî, Oğuzlarda adam öldürme suçunun cezası için: "Eğer bir adam, bir adamı öldürürse,
onu ezecek derecede büyük bir fidye ödetirler. Onu bir ay da zindana atarlar ve 300 sopa vururlar.
Sonra serbest bırakırlar. Eğer adam fakir ise sopa ile yetinip serbest bırakırlar" demektedir.
Ebu Dülef ise Karluklardaki durum için: "Katil için kısas tatbik ederler. Yaralama olaylarında
ise tazminat öderler. Yaralanan tazminat aldıktan sonra ölürse kanı heder olur" demektedir.
Çin elçisi Ch'en-Cheng'de şunları söylemiştir: "(Herat halkı için) eğer bir kimse birini yaralar
veya öldürürse, yalnız birkaç para cezası verirler.".
Dövüş ve kavga neticesinde yapılan yara için maddi tazminat alınır. Gözü zararlandıran,
zararlanmış olana kızını vermeye mecburdur. Kızı olmayan zararlanmış olana zevcesinin hususi
mülkünü verir. Bir uzva zarar iras eden at vermek suretiyle cezalandırılır.
Göze iras edilen suça verilen ceza gayet orijinal bir cezadır. Göz insan için hayat
mücadelesinden en zaruri bir uzuvdur. Kör adam birçok işleri başarmaktan acizdir. Türk camiasında
en mühim meşgaleler ziraat, çobanlık ve askerliktir. Kör bir adam bu işlerin hiçbirini yapamaz.
Gözden mahrum edilen bir adama hayatını temin için bir yardımcı veya mal verilmelidir.
M. Arsal bu husus için: "Gözsüz edilen adamlara tazminat vermeğe mecbur eden kanunun
istinat ettiği fikir adalet fikri idi. Bu töre hiç şüphe yok ki gayet güzel bir töre idi." demektedir.

11.3.3. Vatana İhanet
Bizans tarihçisi Priskos, Avrupa Hunlarında vatana ihanet edenlerin nasıl cezalandırıldıklarını
şöyle anlatmaktadır: "Bazen yolun kenarında çarmıha çekilmiş ve içi saman doldurulmak suretiyle
idam edilmiş insanlara rast geldik. Bunların niçin böyle olduğunu sorduğumuzda; bunlar vatan haini,
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casus ve asker kaçağı olarak kabul edilenler arasındandırlar. İşte bizde bunları böyle cezalandırıyoruz,
dediler".
Çin yıllıkları Kök-Türkler için "onların hukukunda isyan eden herkes öldürülür" demektedir.
Bu vesikalardan anlaşılacağı üzere eski Türklerde vatana ihanet ve isyanın suçu ölümdür.

11.3.4. Yalan Söylenmemesi
Eski Türklerin karakterlerinden biride yalana karşı gösterdikleri aşırı duyarlılıktır. Eski
Türkler yalan söyleyeni sevmezler ve yalan söylenildiğini anladıkları anda da bunu yüzlerine
vurmaktan çekinmezlerdi. Aşağıda vereceğimiz misal Türk tarihinde yalancılara karşı gösterilen
muameleyi çok net bir şekilde anlatmaktadır.
İstemi Kağan'ın ölümü üzerine Bizans'tan 576'da Kök-Türklere elçilikle görevlendirilen heyet
ilk önce Türk beyi Türk-şad (Turkosonthos) ile karşılaştı. Elçilik heyeti başkanı Valentinos Türk
beyine Bizans diplomasisinin süslü diliyle selamladıktan sonra yeni İmparator II. Tiberius'un tahta
çıktığını ve bu yolculuktan maksadının Sizobulos'la (İstemi Han) yapılmış olan silahlı ittifakın
yenilenmesi olduğunu bildirdi. Bu duruma göre arzu ettikleri şey Kök-Türklerin hemen Acemler
üzerine saldırması idi, çünkü bunun tam sırası idi. Fakat Bizanslıların aşırı nezaketi Türk-şad'a azıcık
bile tesir etmedi. Elçiye sertçe çıkıştı, yalancılığını yüzüne vurdu ve İmparatoru ile aynı ip üzerinde
oynadığını söyledi: "On türlü diliniz var ama hileniz birdir" dedi ve sözüne kuvvet vermek için on
parmağını ağzına soktu. Sonra hayretten dona kalmış olan Valentinos'a izahat vermekte gecikmedi:
"Görüyorsunuz işte sizin bu kadar diliniz. Bu dillerden bazıları ile bizi, bazıları ile esirlerimiz olan
Juan-Juan'ları kandırırsınız. Güzel sözler söylersiniz, her milleti medh-ü senâ edersiniz, onlara ȃdeta
oynarsınız. Ama başlarına bela geldi mi köşeye çekilir, kendi çıkarınıza bakarsınız. Siz elçiler
huzuruma yalanlarla dolu olarak geldiniz, şu anda bile bana doğruyu söylemiyorsunuz. Ama sizleri
gönderenler sizden daha çok yalancı ve daha çok sahtekârdırlar. Hemen vakit geçirmeksizin kafanızı
kesmek lazım gelirdi. Çünkü Türklerin en çok nefret ettikleri şeylerden biride yalancılık ve
sahtekârlıktır. İmparatorunuzda layık olduğu şekilde cezasını görecektir. Çünkü o dostluktan
bahsederken, bizden yani efendilerinden kaçanlarla ittifak yapıyor. Bundan kasıt bellidir. Ben size
bağlı Juan-Juan'ların geriye dönmelerini istiyorum. Onlar kafalarının üstünde kırbacımın şakırtılarını
duymalıdırlar. O zaman isterlerse toprak altına girsinler. Eğer karşımıza çıkarlarsa, onları kılıçla
öldürmeye tenezzül etmeyeceğiz, fakat atlarımızın nalları altında karınca gibi ezeceğiz. Siz Romalılar
niçin bizim elçilerimizi Kafkaslar üzerinden Bizans'a götürüyorsunuz ve Roma'ya gidilecek başka
yol yoktur diyorsunuz. Yani biz yollar geçilmez, her tarafı arızalı, dağlık, taşlık zannedelim de Roma
İmparatorluğuna hücum etmeyelim mi? Böyle düşüneceğimizi mi sanıyorsunuz. Fakat ben Özi
(Dinyeper) nehrinin nerede bulunduğunu, Tuna'nın nereye aktığını, Meriç'in nereden geçtiğini çok
iyi biliyorum. Bize tabi olan kavimlerin Roma İmparatorluğu topraklarına nereden girdiklerini de
biliyorum ve sizin kaleleriniz de bizim için sır değildir. Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere
kadar bütün dünya bizim önümüzde diz çökmüştür".
Uygurlar yalana "yalgan" diyorlardı.
Divan'da ise "ikit söz: yalan söz" anlamındadır.
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Arap müellifi El-Cahiz'in verdiği bilgiye göre, Emevilerin Horasan valisi Cüneyd b.
Abdurrahman ile Türgeş Kağanı Sulu Han'ın (ölm. 738) yaptıkları bir görüşmede Türk Hakanı İslam
dini ile kurallarını tanımak gayesiyle valiye bazı sorular yöneltmiştir. Bunlardan biriside yalancı,
kovucu kimseler hakkında ne gibi mueyyidelerin uygulandığı idi. Cüneyd buna verdiği cevapta: "Biz
böyle kimselere sürgün, ahaliden uzaklaştırma, hor bakma gibi cezalar veririz. Şehadetlerini kabul
etmez, verdikleri hiçbir hükmü muteber saymayız" deyince, Hakan "sadece bu mu?" diyerek hayret
etmiş, bunun üzerine Cüneyd "Dinimize göre verilecek cevap budur" dediğinde Hakan "Bence
kovucu, insanların arasını tutuşturan kimsedir. Böyle bir insanı, hiçbir kimseyi göremeyeceği bir yere
hapsederim. Sizin hırsızın elini kestiğiniz gibi bende onun yalan söyleyen azasını keserim" demiştir.

11.5. Aile Hukuku
11.5.1. Eski Türk Miras Hukukunda
A) Prensip olarak bütün çocukların ana ve babalarının mirasında hisseleri vardır.
1)
Baba hayatta iken, babasından mal olarak ayrılmış, müstakil bir "ev" kurmuş oğullar
ise mirastan hisse alamazlar.
2)
"Evlenmiş" evlendiği zaman bir miktar çeyiz almış kızlarda mirastan hisse alamazlar.
B) Kocanın vefatından sonra karısı 1/4 alır. Bundan başka miras taksim edilmeden önce
getirmiş olduğu çeyiz kocasının verdiği kalından fazla olmuş ise bu fazlayı alır. Oğullar olmadığı
zaman babalar varistir. Erkek varisler olmadığı zaman "evlenmiş" kızlar da mirastan hisse alırlar.
Babasının oturduğu evin varisi en küçük oğuldur. Bu baba evinde kalan ve babasının bütün
varisi olan oğul, anasını ve üvey anasını iaşe ve daha evlenmemiş kız kardeşlerini terbiye ve
evlendikleri zaman onlara çeyiz vermekle mükelleftir. Buna mukabil kız kardeşleri evlendiği zaman
alınacak kalında ona aittir. Bazı boylarda zevcelerin hissesi 1/5 ve kızların hissesi 1/10 olarak tespit
edilmiştir.
Bozkır kültürüne sahip olan eski Türkler "her ne kadar konar- göçer hayatı sürdürmekte ve
yurtlarını değiştirmekte iseler de kendilerine ait toprakları vardı ve bu da arkasından şahsi mülkiyet
hakkını getirmekteydi. Eski Türklerin mülkiyet hakkındaki telakkileri şunlardı:
1)
Mülkiyet hakkı zamanla tahdit edilmemiş istimal ve tasarruf hakkıdır.
2)
Mülkiyet sahibi mülkünden kendisi istifade ettiği gibi, bu mülkünü satabilir, kiraya
verebilir, rehin koyabilir, kendisi işletebildiği gibi, ortakçı vasıtası ile de işletebilirdi.
3)
Mülkiyet hakkı zamanla tahdit edilmemiş mutlak bir hak olduğundan bu hak sahibinin
vefatından sonra onun varislerine geçer.
Mesela Yakutlarda aile azasından kadın ve çocukların kendilerine ait mülkü olabilmektedir.
Bunların hususi mülküne "and" veya "semse" adı verilirdi. Bu kelime "hisse, ilave" manalarını ifade
eder. Aile efradından her birinin serbest tasarruf edebileceği (kendi mülkiyeti olan) maldır.
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Yine Yakutlarda ailelerin oturdukları evin bulunduğu yer ve etrafındaki küçük saha ailelerin
hususi ve irsî mülkiyetini teşkil eder. Bu ailenin hususî mülkünü teşkil eden arazi parçasına Yakutlar
"örtük" derlerdi. Burada Yakutların misal verilmesinin sebebi, Yakutların İslam hukuku tesirinden
tamamen azade kalmış bir Türk boyu olması ve Türklerin İslam dininden evvelki hukuki, içtimai,
kısmen de dini ananelerinin çoğunun bunlar arasında olduğu gibi saklanmış olmasıdır.
Eski Türk toplumunda koca, karısını, kadın kocasını boşayabilirdi. Koca, karısının getirdiği
çeyizin bedelini verirken, kadın da para vermek veya mihrinden vazgeçmek sureti ile kocasından
boşanabilirdi.
Eski Türklerde vasiyette vardı ve Kök-Türkler vasiyet için "tutsuk" yani "tutulacak söz"
deyimini kullanmaktaydılar.

11.6. Büyüklere ve Yaşlılara Saygı ve Sevgi Gösterilmesi
Eski Türklerin büyüklerine ve yaşlılarına karşı besledikleri muhabbet onların icraatlarında
kendini gösteriyordu. Bu konuda ilk vesikamız M.Ö.'deki zamanlara aittir. M.Ö. 176 yılında Çin
İmparatoruna yazdığı mektupta Asya Hun Hakanı Mete "…küçükler büyüsünler, yaşlılar rahat rahat
yaşasınlar. Sınırdaki milletler barış içinde yaşasınlar, nesilden nesile barış içinde yaşasınlar mutlu
olsunlar” demektedir.
Eski Türklerde "halk: ordu" ve "orduda halk" idi. Mete'un oğlu (M.Ö. 174-160) çağında iki
büyük Çinli arasında geçen şu konuşma bize çok değerli ve temel bilgiler vermektedir. Hun
başkentine gelen bir Çin elçisi, Hun Hakanına hizmet eden, ünlü Çinli vezirine (Chung-han yüeh)
"Hunların kendi yaşlılarına niçin değer vermediklerini" sorduğunda, Hun veziri şu cevabı vermişti:
"Han sülalesinin geleneklerinde sınırı müdafaa etmeye gönderilen askerler yola çıktıkları zaman anne
ve babalar, kendilerinin sıcak tutan kalın elbiselerini ve nefis yemeklerini sefere çıkacak olan
çocuklarına veriyorlar mı?". Hun vezirinin bu sorusu üzerine Çin elçisi "doğru vermiyorlar (haklısın)"
dedi. Chung(vezir) devam ederek, "Hunlar için savaş büyük bir şeydir. Yaşlı ve zayıf olanlar savaşa
katılmadıkları için nefis yemekleri kuvvetli kişilere veriyorlar. Bu (devletin) müdafaası içindir. Ancak
bu şekilde babalar ve oğullar uzun süre kendilerini koruyabilirler. Hunların yaşlılarını
önemsemediğini (küçümsediğini) nasıl söyleyebilirsiniz?".
Bu belge sosyal dayanışma bakımından Türk tarihindeki anlayışın en güzel tablosunu çizer.
Kök-Türklerde de küçükler büyüklere saygı duyuyorlardı. Bu sebeple İşbara Kağan'ın
oğlunun (Yung-yü-lü) dediği gibi "Büyük amcalar, kağanın ailesinin büyüğü idiler ve devlet içinde
daima saygı görürlerdi."
Uygur yazmalarında ise şu şekilde geçmektedir: "özümte ulugka utruntum tadatım öznedim
erse: kendimden büyüklere karşı geldim, onları hakir gördüm ve onlara karşı koydum" denilerek
saygısızlık pişmanlıkla dile getirilmektedir.
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Divân'da Kaşgarlı Mahmut büyüklere karşı hürmeti tavsiye ederken birde atasözü
vermektedir:
"Eştip ata ananğnıg sawlarını kadırma…: Ananın babanın sözünü işiterek öğütlerini
reddetme".
"Ulugnu ulugsa kut bulur: Birisi ihtiyara saygı gösterirse uğur ve devlet bulur."
Arap coğrafyacısı İbn Havkal (X. asır) "Türklerin büyüklerine ve birbirlerine en çok itaat ve
hürmet eden kişiler" olduklarını belirtmektedir.
XIII. asırda Türkistan'a seyahat eden Çinli Ch'en-Ch'eng, Kaşgar halkı için "Yaşlı ve
büyüklere saygı gösterirler" demektedir.
Vesikalar, Türklerin büyüklerine ne kadar değer verdiklerinin onlarca böyle örnekleri ile
doludur. Bu değerin günümüze kadar devam etmesinin altında yatan en önemli sebep onların
tecrübelerinin her daim hem ailelerin hem de devletin hizmetine sunulmasında yatmaktadır.

11.7. Temizlik Anlayışları
Kaynaklarımızda eski Türklerin temiz bir millet olduklarını bulabilmekteyiz. "Hun
boylarından Yüe-ban'ların öteki boylardan daha temiz oldukları ve her yemekten önce günde üç defa
yıkandıkları" şeklindeki kayıtlar Hun temizlik anlayışını göstermesi bakımından önemlidir.
Avrupa Hunlarını anlattığı eserinde Bizanslı tarihçi Priskos, Attila'nın ve Onegesius'un
saraylarını anlatırken, Onegesius'un sarayının bir çit ile çevrilmiş olduğunu ve bu çitin yakınında bir
hamam bulunduğunu ifade etmektedir. Bu hamamın mimarı Sirmium'ın ele geçirilmesi sonrasında
esir düşmüş birisidir. Priskos yine Attila'nın giyiminin sade olduğundan ancak temizliği ile dikkat
çektiğinden bahsetmektedir. Macar efsanelerinde şu şekilde geçmektedir: Macar Kralı IV. Laszlo'nun
(1272-1290) saray papazı Simon Kezai'nin içinde yaşayarak Macar-Hun tarihini yazdığı atmosfer,
Attila ve Hunların hatıraları için bilhassa uygun bulunmuştur. Kezai eserinde Attila'dan bahsederken
"çadırı ve giyimi temizdi" demektedir.
Bulgarların Hristiyanlığı kabul ettikten iki yıl sonra (866) haftada iki gün yıkanmalarını
yasaklayan rahibi hükümdara şikâyet etmeleri de Türklerin temizliğe verdikleri ehemmiyeti
göstermesi bakımından çok önemli bir tarihi olaydır.
Divan'da "arıglık: temizlik" olarak geçmektedir. Divan'da temizlik hakkında geçen terimler
şunlardır:
Suwluk: Mendil
Ulatu: Burunları silmek için koyunlarında taşıdıkları ipek mendil parçası
Ol tonung ütidi: O elbiseyi ütüledi
Yundı: Yıkandı.
Uygurlar ise temizliği ifade etmek için şu kelimeleri kullanıyorlardı:
arıg, silig, turug: temiz, saf, arı, berrak
Yunğuk: hamam
Yunmak, yunguluk: yıkanmak
İslam kaynaklarında da Türklerin hamamları olduğundan bahsedilmektedir.
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XIV. yüzyıl Arap seyyahı İbn Batuta, Alanya halkından bahsederken: "Ahalisi güzel yüzlü ve
temiz giyinişlidir" demektedir. Yine o: "Türkler temizliğe o kadar önem verirler ki gelen her yolcuyu
ahi zaviyeleri hamama götürürler. Biz Ladik'e geldiğimizde Ahi Sinan bizi hamama götürdü, Ahi
bana hizmet ederken, arkadaşları da arkadaşlarıma hizmet ett." şeklinde bahsetmektedir.
Timur Devletine elçilikle görevlendirilen Çin elçisi Ch'en Ch'eng, Herat'daki Türklerden
bahsederken: "Modern, temiz elbiseleri sevdiklerini" söyleyerek, hamamlarının nasıl olduğunu tarif
etmektedir: "Pek çok kimsenin yıkanması için hamam içinde 10'dan fazla geniş oda var. (Yıkanmaya
gelen kişiler) elbiselerini çıkardıktan sonra herkes bir tane peştamal alır. Vücut sarıldıktan sonra
odaya girilir. Leğen, kova kullanılmaz. Herkes bir taş taşır. Soğuk-sıcak su kurnasından isteğine göre,
ılık, serin ve temiz su alır. Kendi vücudunu yıkadıktan sonra yerdeki kirli suyu dışarıya akıtır.
Jimnastik yaptıranlar vardır. (Böylece) insanlar rahatlaştırılır. Banyo bitince dış odaya çıkılır. İki
havlu verilir. Biri başını, diğeri de vücudu örtmek için. Kurulanıp, temizlendikten sonra giderler".
Kutadgu Bilig'de ise, insanlara temizlik yapmaları ve temiz olmaları konusunda birçok tavsiye
verilmektedir. Şöyle ki:
"Tanrı temizliği sever,
temizlik ile insan iyi ad kazanır."
"Kimin boğazı ve üstü başı temiz olursa
onun üzerinden bütün günahlar gider."

11.8. Demir’in Önemi
Eski Türkler demirci bir millet olarak ün kazanmışlardır. Nitekim Hun diline ait milattan
önceki Çin kaynaklarında muhafaza edilen en eski Türkçe kelimelerden biri de "demir"dir.
Çin yıllıkları Kök-Türklerden bahsederlerken "Altay dağlarının kuzey yamaçlarında otururlar
ve Juan-Juanlar ile demircilik yaparlar"; yine "Onların T'ie-shn (Demir Dağı) isminde bir dağları
vardır ve bu dağa ava çıkarlar" şeklinde kayıtlar vermektedir.
546'da Kök-Türkler Juan-Juanların reisinin kızını istediklerinde Juan-Juanların reisi A-nakuei buna çok kızarak şöyle demiştir: "Siz benim demir işlerimde çalışan kölemsiniz, nasıl söz
söylemeye cesaret edersiniz?".
568'de Kök-Türklere elçilikle vazifelendirilen Bizans elçilik heyetinin başında Zemerkhos
bulunuyordu. Elçilik heyeti Sogd memleketinde ilk mola yerinde atlarından indikleri zaman yanlarına
Kök-Türkler gelmiş ve satış için onlara demir arz etmişlerdir. Bizanslılar yaman bir dille, KökTürklerin bu alış-veriş denemesinde ne kadar zengin olduklarını, demirin ne kadar bolluğunda
bulunduklarını yahut da bu kıymetli madeni sanki kendilerinin çıkardıklarını göstererek güya onları
aldatmaya yeltendiklerini kaydederler. Halbuki inançsızlık gösteren Bizanslılar bu sefer
aldanmışladır. Bu işte bir aldatma, bir kasıt yoktu. Çünkü demir madenciliğinin Kök-Türklerin
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eskiden beri uğraştıkları bir iş olduğunu Zemerkhos kafilesinin geçtiği bölgede demirin bulunduğunu
Çin kaynakları bize söylemektedirler.
Kaynaklarımız Türklerdeki demirciliğin Tanrı armağanı olduğunu ve beşeri demircilerin
ȃdeta insanüstü varlıklar olduklarını kaydetmektedir.
Divan'da "Demir: Temür" şeklinde geçmektedir.
Kaşgarlı Mahmud bu konuda bir atasözü vererek şu açıklamayı yapmaktadır:
"kök temür körü tutmaz: gök demir boş durmaz". Bu atasözünün başka bir anlamı daha vardır.
Kırgız, Yabaku, Kıpçak ve daha başka boyların halkları ant içtiklerinde veya sözleştiklerinde demiri
ululamak için kılıcı çıkararak yanlamasına korlar sonra "bu gök girsin kızıl çıksın" derler. "Sözünde
durmazsan kılıç kanını bulsun, demir senden öcünü alsın" demektir. Çünkü onlar demiri büyük
sayarlar.
Ön Bulgarlar da bir kimseyi herhangi bir işe yemin ettirerek başlatmak için bir kılıcı ortaya
koyup onun üzerine ant içtirirlerdi.
Kaşgarlı Mahmud Divan'da yine "Uygur yıgaç uzun kes temür kısga kes: Uygur ağacı uzun
kes, demiri kısa kes" demektedir.
Arapların "hakiki Türk" dedikleri Hakanlı Türkleri kendilerini menşe itibariyle bir "demirci
millet" olarak tanıtmışlar, hükümdarları demirciliği tesis etmişler ve demircilik sayesinde esaretten
ve zulmetten kurtulduklarına inanmışlardır. Onlara Çinliler dahi Cucen (Avar) demişlerdir. Tanrı,
Altay, Yayık (Ural) ve Sayan dağlarında bulunan eski madenler hakkında bunların yerli Türkler
tarafından işletildiği rivayet olunmaktadır. Demir madenleri bol bulunan sahalarda yaşayan bazı Türk
boyları Türkistan'da demir kültürünün hakiki hamileri olarak Çin ve Arap kaynaklarında zikredilir.
Türklerin demir endüstrisinde bir hayli ileri oldukları kaynakların ittifakı ile sabittir.
Ebulgazi Bahadır Han demir konusunda: "Türkler Ergenekon'dan çıktıkları günün
yıldönümünde bir mesireye toplanır hususi merasimle bir demir parçasını ateşte kızdırırlar. Han
bizzat demiri ateşten çıkarır, örs üzerinde çekiçle döver, halk bu günü kutlu sayıp bayram eder"
demektedir.
Efsanelerimizde demirin önemli mevkiini görebilmekteyiz. Mesela Hunlar hakkında
söylenmiş olan, bir Hristiyan Süryani efsanesinde Ergenekon destanında olduğu gibi demircileri de
görüyoruz. Asıl önemli nokta bu kavimlerin "Tanrı'nın emri ile setleri ve demir kapıları devirerek
yeryüzüne yayılmış olmaları" inancıdır. Kendisini Tanrı'nın kırbacı olarak addeden Attila ile daha
sonraki Türklerde bu inancı taşımışlardır. Onlarda kendilerini, kötü yola sapanları cezalandırmak için
gönderilmiş "Tanrı'nın ordusu" olarak kabul ediyorlardı. Hunlar hakkındaki efsanede, "Büyük
İskender kuzeye Hunlara karşı bir akın yaptığında Muşaş adlı bir dağı geçti. Bu dağın ötesinde her
tarafı çok yüksek dağlarla çevrili bir ova vardı. Etrafındaki bazı tüccarlar, bu bölge hakkında ona bilgi
vermişler, bu dağların ötesinde Nuh peygamberin oğlu Yasef'in soyları otururmuş ve onların birçok
kralları varmış. Bunları duyan Büyük İskender dağların ötesindeki kavimlerin bu tarafa geçmemesi
ve insanoğlunun korunması için bu dağlara bir kapı yapılmasını emretmiş. Bunun içinde üç bin
demirci ile üç bin bakır ustası çağırtarak, onlara büyük bir kapı yaptırmış, bu kapıyı da Daryat
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geçidine koydurmuştur. Fakat bu kapının, onları ebediyen durduramayacağını Büyük İskender'de
biliyordu. Bunun içinde kapının üzerine şöyle bir ibare yazdırmış: Hunlar bir zaman gelecek ki, bu
kapıdan aşıp İran ve Roma ülkelerini ele geçireceklerdir. Ama bundan sonra kendi bölgelerine
çekileceklerdir. 927 yıl sonra oturdukları yerlerden çıkıp yeniden yeryüzüne yayılacaklardır. Bu defa
bütün dünya onların atlarının ayakları altında titreyecektir. Bu kapının yapılışından 950 yıl sonra ise
Hun hükümdarı bu geçitten geçerek ve Tanrı'nın buyruğu ile bütün dünya'yı egemenliği altına
alacaktır".
Güney Sibirya ve Altaylardaki Türk efsanelerinde demir dağlara çok rastlanmaktadır. Mesela
çocuklar kutsal bir taya biniyorlar, tay çocukları aldığı gibi demir dağa götürüyordu. Bazılarına göre
bu Demir Dağ, Akdeniz'in ötesinde bulunuyordu. Bazı masallarda ise, Demir Dağ'daki halkları
yenmek için ordu gönderilirdi.
Oğuz Kağan Destanında da, Muz-Tağ'ı geçen Oğuz Kağan, "duvarı altından, penceleri
gümüşten ve çatısı demirden bir ev görmüştü."
Manas Destanında ise Manas her akına çıkmadan önce kendi demircisine gider, kılıçlarını
biletir, silahlarını tamir eder ve öyle yola çıkardı.
Yahut Efsanelerinde de Oğuz Kağan destanındaki gibi demirden yapılmış evlere rastlanır. Bu
evleri yaptıran kimseler genel olarak kadınlardır. Evlerini yaptırmak için diyar, diyar gezerler ve
kendilerine bir demirci bulurlardı.
Türk folklorunda da demirci önemli bir yer tutmaktadır. Kazaklar lohusayı "albastı" ruhundan
korumak için çekiç ve demir parçası alıp "demirci geldi, demirci geldi" diye bağırırlar. A. İnan bu
adetin Kıpçak, Argın ve Kereylerde de mevcut olduğunu belirterek, Manas destanında Manas'ın
demirci ustasına "darkan" diye hitap ettiğini ve demircinin aletlerinin kutsal sayıldığına dikkatleri
çekmektedir.
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Uygulamalar
Türkler devletlerini yönetirken vezirlere ve alimlere ayrı bir önem vermişlerdir ki bu öneme
dair örneklerden birkaçını yazarak eski Türk hukukundaki cezalar hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
1. Türklerdeki hukuki cezalar ile ilgili bilgi veriniz.
2. Sizce Türklerde demir neden önemlidir açıklayınız.
3. Eski Türk toplumunun temizlik anlayışı hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onbirinci bölümümüze eski Türk toplumunda alimlere verilen değerden bahsederek başladık.
Türkler ilme, alime her türlü saygı ve sevgiyi göstermişlerdir ki hükümdarların yanında her zaman
alim, bilgili, deneyimli ve tecrübeli vezirler bulunmuştur. Bu alim ve tecrübeli vezirlerin Türk
tarihinde oynadıkları roller çok önemli olmuştur. Bu alim vezirlerin uygulamalarından bazılarını
bölümümüzde vermeye çalıştık. Divan'da bilge: akıllı; biliglik kişi; bilgin adam anlamlarında
verilmekte; bilig; bilim, ilim, hikmet, akıl, us manasında geçmektedir. Uygurlar bilge, bilgili, bilgin,
üstad kişiye "bilge ve bilgiçü"; bilgi ve ilme "bilig" demekte idiler.
Eski Türk toplumunda fertler hür ve eşit idiler. Türk toplumunda irsî sınıf yoktur. Her fert,
her nefer en yüksek kumandan derecesine yükselebilir veya idari kadroda görev alabilirdi. Halk, eşit
hukuki şartlarda sahip hür insanlardan oluşuyordu. Her fert kendi zekâsı, hizmeti ve bilhassa
harplerde gösterdiği yararlılıklar sayesinde en yüksek derecelere çıkabilirdi. Toplumdaki eşitlik ve
yardımlaşma anlayışını yine tarihi vesikaların ışığında örnekleri ile vermeye çalıştık. Eski Türk
toplumlarında sınıf mücadeleleri hakkında kaynaklarımızda hiçbir bilginin bulunmaması çok
manidardır. Bilindiği gibi özellikle Avrupa tarihi ile ilgili kaynakların çoğu sınıf mücadeleleri ile
doludur. Törelere ve kanunlara bağlı olarak düzenli işleyen eski Türk toplumu sınıfsız bir mahiyet
arz ediyordu. Eski Türk toplumlarında kölelik müessesinin olduğuna dair kaynaklarda açık bilgilere
rastlayamıyoruz. Ancak sınıfsız bir toplumda kölelik durumunun olması da beklenemez. Görüldüğü
üzere eski Türk toplumunda adalet herkes için uygulanmış, devletin nazarından vatandaşa eşitlik
ilkesi ile yaklaşılmıştır
Daha sonra Türk toplumunun hukuki durumundan bahsederek, Eski Türkçe'de hukukî
durumları karşılayan kelimelerden bazılarını verdik. Çamtaguçı; Davalı Suy; SuçYargu, Karak:
Hüküm; Kırınçı: Ceza veren, Agan: Ceza; Çanlamak: Mahkeme gibi. Eski Türklerde, Hun
devletinden başlayarak, devlet içinde emniyet ve inzibatı temin için ceza işlerine oldukça fazla önem
verilmiştir. Suç işleyen kimseleri cezalandırmak devletin hak ve inhisarında idi. Mesela Hunlarda
iptidaî boy camialarında görülen hususî intikam yerine suçluların devlet tarafından cezalandırılması
usulü geçerli olmuştur. Hunlarda ceza devlet işi idi. Hususi intikam memnu idi. Hunlar cürümleri:
ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayırıyorlardı. Ağır cürümlerin cezası idamdı. Hafif cürümlerin cezası
ise mücrimin yüzünü yaralamaktan ibaretti. Hunlarda muhakemenin çok çabuk yapılmasına dikkat
edilirdi. Her sanık mutlaka 10 gün içinde muhakeme edilmeliydi. Onun için Hun hapishanelerinde
mahpuslar az bulunurdu. Hunlarda sosyal hayatı düzenleyen kanunlar kısa ve kesin hükümlerdi.
Hunlar hukukun kuvvetine inanırlarken, onlardaki hukuka saygı ve milletin erdeminin yüksekliği
sadece Çin kaynağındaki şu "mahkumların sayısı ancak birkaç kişidir" sözü bile göstermeye yeter.
Kaynaklarımız cezanın şiddeti yüzünden, o suçların pek ender işlendiğinde müttefiktirler.
Mesela Uygurlarda disiplin cezaları şiddetli olup, bilhassa hırsızlık ve ırza geçme gibi olayların çok
ender olması dikkat çekicidir. Eski Türk hukukunda çeşitli müeyyidelere verilen cezalar ise şunlardır:
Hırsızlık: Hun kanunlarına göre: Hırsızlık yapanın malına el konulur. Her kim at veya madenden
yapılmış (silah gibi) şeyleri çalarsa, bunlara uygulanan ceza on misli yükselecektir. Hırsızlık yapanlar
ezilme veya idam edilme cezası ile karşılaşıyordu. Ayrıca hırsızın elindeki mallara el konuluyordu.
Ezme cezasının nasıl gerçekleştiği konusunda kaynaklarda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Ancak asıl mühim nokta, bu ağır cezaların hırsızlık suçunu en az seviyeye indirmiş olmasıdır.
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Hırsızlık gibi özel mülkiyete yönelik fiiller hapis cezası ile de karşılanmıştır. Dayak, tahkir, teşhir,
organ kesimi gibi bedenî ve manevî cezaların bileşik şekilde bir arada verilmesini gerektiren suçlar
arasında hırsızlık gibi mülkiyete karşı tecavüz mahiyetini taşıyan fiillerin bulunduğu görülmektedir.
Adam Öldürme-Yaralama: Hun kanunlarına göre bir kişi eğer bir adamı öldürmek niyeti ile
bıçağını sıyırırsa hemen idam edilirdi. Görüldüğü gibi Hun devletinde insan hayatına kastetmenin
cezası idam edilmekti. Dolayısıyla birisini öldürmek, yani bir insanın yaşama hakkına tecavüz etmek
isteyen kişinin en önce kendi hayat hakkını gözden çıkarması gerekiyordu. Bu duruma ayrıca sinirli
bir anında karşısındakini öldürmek için silaha sarılma durumu da eklenmiştir, böylece sert hükümle
kontrol altına alınmıştır. Bu derece sert bir ceza göreceğini bilen Hunların barış zamanında
birbirlerine karşı silah kullanmaları ve şahsi meseleler için suçlu da olsa adam öldürmeleri tamamen
olmasa bile büyük ölçüde durdurulmuş olmalıdır. Yaralama olaylarında ise tazminat öderler.
Yaralanan tazminat aldıktan sonra ölürse kanı heder olur" demektedir. Döğüş ve kavga neticesinde
yapılan yara için maddi tazminat alınır. Gözü zararlandıran, zararlanmış olana kızını vermeye
mecburdur. Kızı olmayan zararlanmış olana zevcesinin hususi mülkünü verir. Bir uzva zarar iras eden
at vermek suretiyle cezalandırılır. Göze iras edilen suça verilen ceza gayet orijinal bir cezadır. Göz
insan için hayat mücadelesinden en zaruri bir uzuvdur. Kör adam birçok işleri başarmaktan acizdir.
Türk camiasında en mühim meşgaleler ziraat, çobanlık ve askerliktir. Kör bir adam bu işlerin hiçbirini
yapamaz. Gözden mahrum edilen bir adama hayatını temin için bir yardımcı veya mal verilmelidir.
Ön Türklerde Vatana İhanetin cezasının ölüm olduğunu gördük ve Eski Türklerin
karakterlerinden birinin de yalana karşı gösterdikleri aşırı duyarlılık olduğunu söyledik. Eski Türkler
yalan söyleyeni sevmezler ve yalan söylenildiğini anladıkları anda da bunu yüzlerine vurmaktan
çekinmezlerdi.
Aile Hukuku- Eski Türk Miras Hukukunda herkesin kadın erkek mülkiyet ve miras hakkı
vardı ve bölümüzde bununla ilgili detayları verdik. Daha sonra büyüklere ve yaşlılara saygı ve sevgi
gösterilmesi gerektiği anlayışına sahip olduklarını kaynaklardaki bilgiler değerlendirerek aktardık.
Nitekim eski Türklerin büyüklerine ve yaşlılarına karşı besledikleri muhabbet onların icraatlarında
kendini gösteriyordu. Bu konuda ilk vesikamız M.Ö.'deki zamanlara aittir. M.Ö. 176 yılında Çin
İmparatoruna yazdığı mektupta Asya Hun hakanı Mete "…küçükler büyüsünler, yaşlılar rahat rahat
yaşasınlar. Sınırdaki milletler barış içinde yaşasınlar, nesilden nesile barış içinde yaşasınlar mutlu
olsunlar” demektedir. Konuya diğer kaynaklardan örnekler vererek devam ettik.
Bölümümüze eski Türklerin temiz bir millet olduklarını söyleyerek devam ettik ve "Hun
boylarından Yüe-ban'ların öteki boylardan daha temiz oldukları ve her yemekten önce günde üç defa
yıkandıkları" şeklindeki kayıtların Hunlardaki temizlik anlayışını gösterdiğini söyledik.
Bölümümüzün sonunda Türklerde demir’e verilen önemden bahsettik. Eski Türkler demirci
bir millet olarak ün kazanmışlardır. Nitekim Hun diline ait milattan önceki Çin kaynaklarında
muhafaza edilen en eski Türkçe kelimelerden biri de "demir"dir. Çin yıllıkları Kök-Türklerden
bahsederlerken "Altay dağlarının kuzey yamaçlarında otururlar ve Juan-Juanlar ile demircilik
yaparlar"; yine "Onların T'ie-shn (Demir Dağı) isminde bir dağları vardır ve bu dağa ava çıkarlar"
şeklinde kayıtlar vermektedir. Kaynaklarımız Türklerdeki demirciliğin Tanrı armağanı olduğunu ve
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beşeri demircilerin ȃdeta insanüstü varlıklar olduklarını kaydetmektedir. Divan'da "Demir: Temür"
şeklinde geçmektedir. Ön Bulgarlar da bir kimseyi herhangi bir işe yemin ettirerek başlatmak için bir
kılıcı ortaya koyup onun üzerine ant içtirirlerdi.
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Bölüm Soruları

1)
Aşağıda Eski Türk toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Eski Türk toplumunda fertler hür ve eşit idiler
b)
Tarihte Türk olduğu kesin olarak bilinen en eski Türk devleti olan Hun devletinde
irsî sınıf yoktu
c)
Fazla parası olan istediği mevkiye yükselebilirdi
d)
Eski Türklerde her fert, her nefer en yüksek kumandan derecesine yükselebilir veya
idari kadroda görev alabilirdi
e)
Halk, eşit hukuki şartlarda sahip hür insanlardı
2)
"Hunların yanına sığınmış olan Çinli akrabasını görmek bahanesi ile birçok
Çinli Hunlara kaçabilir..." sözü kime aittir?
a)
Wang Yen-te
b)
Shu wei
c)
Vezir Hou-ying
d)
Wei-tsu
e)
Priskos
3)
a)
b)
c)
d)
e)

“Çanlamak” kelimesinin eski Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Mahkeme
Davalı
Suç
Ceza
Davacı

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Hunlarda ağır suç işleyenler hangi ceza ile cezalandırılıyorlardı?
Kulak kesmek
Burun kesmek
Yüzü yaralamak
Vücudu yaralamak
İdam

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Türk hukuk sistemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Suç işleyen kimseleri cezalandırmak devletin hak ve inhisarında idi
Hunlarda muhakemenin çok çabuk yapılmasına dikkat edilirdi
Hunlarda sosyal hayatı düzenleyen kanunlar uzun hükümlerdi
Hun kanunlarına göre: Hırsızlık yapanın malına el konulurdu
Hırsızlık gibi özel mülkiyete yönelik fiiller hapis cezası ile de karşılanmıştır

6)
Türklerde vatana ihanet suçu için "Bazen yolun kenarında çarmıha çekilmiş ve
içi saman doldurulmak suretiyle idam edilmiş insanlara rast geldik. Bunların niçin böyle
olduğunu sorduğumuzda; bunlar vatan haini, casus ve asker kaçağı mekulesindendirler. İşte
bizde bunları böyle cezalandırıyoruz, dediler" bilgisini kim vermektedir?
a)
Prokopios
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b)
c)
d)
e)

Cheng cheng
Wang Yen-te
Shu wei
Priskos

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

Eski Türklerde babanın oturduğu evin varisi kimdir?
Büyük oğul
Küçük oğul
Büyük kız
Küçük kız
Anne

8)
a)
b)
c)
d)
e)

Kök-Türkler vasiyet için hangi sözü kullanmaktadırlar?
Tutsak
Tutsuk
Tutmak
Tutuş
Tung

9)
Türklerin temizlik anlayışı hakkında hangisi söylenemez?
a)
Divan'da "arıglık: temizlik" olarak geçmektedir
b)
İslam kaynaklarında da Türklerin hamamları olduğundan bahsedilmektedir
c)
Çin elçisi Ch'en Ch'eng, Herat'daki Türklerden bahsederken: "Modern, temiz
elbiseleri sevdiklerini söylemiştir
d)
Eski Türkler suyu kutsal saydıkları için çok nadir yıkanmışlardır
e)
Kutadgu Bilig'de ise, insanlara temizlik yapmaları ve temiz olmaları konusunda
birçok tavsiye verilmektedir
10)
Divan’da geçen "Ulugnu ulugsa kut bulur: Birisi ihtiyara saygı gösterirse uğur
ve devlet bulur." Sözü Türklerin hangi özelliğini yansıtmaktadır?
a)
Adalet
b)
Vatan sevgisi
c)
Büyüklere saygı
d)
Hukuki
e)
Temizlik

Cevaplar: 1)c 2)c 3)a 4)e 5)c 6)e 7)b 8)b 9)d 10) c
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12. ESKİ TÜRKLERİN KUTSALLARI (HAYVANLAR, RENKLER
VE SAYILAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Türk Kültüründe Kutsal Görülen Renkler
12.1.1. Ak, Beyaz
12.1.2. Gök
12.1.2.1
Nazar
12.1.2.2. Gök Rengi ile Gök Tanrı İnancı Arasındak İlişki
12.1.3. Kara
12.1.4. Al (Kızıl, Kırmızı)
12.1.5. Sarı
12.1.6. Yeşil
12.2. Kutsal Görülen Sayılar
12.2.1. Yedi
12.2.2. Dokuz
12.2.3. Kırk
12.3. Kutsal Görülen Hayvanlar
12.3.1. Kurt
12.3.2. At
12.3.3. Kartal
12.3.4. Geyik
12.3.5. Ejderha
12.3.6. Koyun
12.3.7. Arslan
12.4. Kutsal Görülen Bitkiler (Ağaç/ Kayın Ağacı)
12.5. Kutsal Görülen Mekanlar
12.5.1. Dağlar
12.5.2. Nehirler
12.5.3. Taşlar
12.5.4. Mağaralar
12.6. Silahlar
12.7. Kutsal Görülen Yönler
12.8. Kutsal Görülen Gök Cisimleri
12.9. Diğer Kutsallar
12.10. Sağ Tarafın Üstünlüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
olabilir.
2.

Türklerde kara rengi diğerlerine göre daha üstün tutulmuştur. Sizce bunun sebebi ne
Eski Türklerce kutsal görülen hayvanlardan bozkurt hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Türklerde kutsallık

Türk kültüründe oldukça İslam öncesi Türk kültürü
önemli olan renkler, sayılar hakkında yazılmış eserleri
ve hayvanlar hakkında bilgi okuyarak
sahibi olmak

Türklerde kutsallık

Türk
kültüründe
kutsal İslam öncesi Türk kültürü
görülen yönler, mekanlar ile hakkında yazılmış eserleri
ev ile ilgili olanlarını okuyarak
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar








Kutsal
Renk
Sayı
Yön
Hayvan
Mekan
Ev
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Giriş
On ikinci bölümde Türk milletinin tarihi boyunca kutsal gördüğü, kutsallaştırdığı renkler,
hayvanlar, sayılar, yönler, gök cisimleri, mekanlar ve ev ile ilgili bilgiler verilecektir.
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12.1. Türk Kültüründe Kutsal Görülen Renkler
Kutsal kelimesi anlam olarak değer verilen, değerli görülen ve uğruna her türlü fedakârlığın
yapıldığı kıymetli maddi-manevi unsurları ifade etmektedir. Türk kültüründe de başta renkler olmak
üzere sayılar, yönler, hayvanlar vs kutsal görülmüşlerdir. Renkler, İslamiyet öncesi Türk siyasi, kültür
ve sanat tarihinde kutsallık taşımışlardır. Renklerin kutsallıkları, tek Tanrı (Tengri) inancı, kozmoloji,
destanlar ve günlük hayattaki yaşayış şekline göre belirlenmiştir. Türkler, her yerde renk arar, her
şeye renk verir ve hiçbir şeyi renksiz söylemezlerdi. Renkler Türklerin ruh âlemini dolduran en
önemli sembolleri idi. Ak bir şey kara, kara bir şey de ak olabilirdi. Renk dünyası hayallerinde idi.
Renkler gözün gördüğü somut şeyler değil; insanların onlara yükledikleri anlamlarla
maneviyat kazanan algılardır. Nitekim insanların renklerin maneviyatları ile ilgili olarak şair şunları
söylemektedir:
“Ağ, gara, sarı, yaşıl, gırmızı,
Heresi bir sınagla bağlıdır.
Biri hesretimizi hatırlatır,
Biri derdimizi, biri arzumuzu,
Heresinde bir ma’nâ arayıb,
Bir sebep gören var.
Kim bilir, kim sınamış,
Kim bunu ilk defa demiş.
Gara mâtem,
Gırmızı bayram…” (Resul Rıza)

12.1.1. Ak, Beyaz
Kozmolojiye göre ak, iyiliğin yani göğün rengidir.
Yönlere göre ak, batıyı temsil etmektedir
Ordu sisteminde ak atlılar, batı kanadında yer alırlar.
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın sağ tarafındaki oğullarının sembolü ak koyundur.
Kurban törenlerinde ak at Gök Tanrı’nın atı olduğu için kutsaldır ve kanı dökülmeden
salıverilerek kurban olarak Tengri’ye gönderilir.
Otağda ak çadır, kağandan sonra en kıymetli beylerin çadırıdır.
Eski ve günümüz Türk kültüründe ak, arılık, ululuk, yücelik, adalet ve güçlülük (ürüng),
tecrübeyi ve geleceği sembolize eder.
Ak erdemi de ifade eden renk Ak’tır
Ak renginde bayrak ve tuğlar, Türk tarihinde oldukça fazla görülmüştür. Mesela Çinlilerin
T’aman Chulo dedikleri yerdeki duvar resimlerinden birinde, bir atlı kaplan avlarken eğerinde al
bayrağa bağlı bir ak kotuz tuğu dikili bulunmaktadır. Rus kaynakları incelendiği zaman ise Kuman/
Kıpçaklar’ın bayraklarına tesadüf edilmektedir ki bu kaynaklar onların bayraklarının ak ve al
renklerde olduğunu belirtmektedirler. Akkoyunlular’ın bayraklarının ak renkte olduğunu Celâl uddîn Devvâni belirtmektedir. Ayrıca bunun sebebi devleti kurup yönetenlerin Oğuzların Bayındır
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boyundan geldiklerine bağlanmakta ve Akkoyunlulara Alem-i Sefid-i Bayındıri (Bayındırlılar’ın
Beyaz Bayrağı) denilmektedir.

12.1.2. Gök
Kozmolojiye göre Gök, göğü ve Gök Tanrı’yı temsil ettiği için kutsallığın rengidir.
Yönlere göre Gök, güneş doğudan doğduğu ve kutsal olduğu için doğu’yu temsil eder.
Ordu sisteminde Gök (Boz) renkli atlılar, doğu kanadında yer alırlar.
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın sağ tarafındaki oğullarına Gök rengi, Bozoklar
denilmiştir.
Hunlara ve Kök-Türklere yol gösteren bilge ve kutsal Kurt, Gök (Boz) rengindedir.
Giyilen elbiseler özellikle de Sarı Uygurlarda mavi- gök rengi kaftanlar tercih edilmektedir.
Oğuzların yaşadıkları şehirlerde bıraktıkları eserlerde onların çini işleme sanatında ne kadar
ileri olduklarını göstermektedir. Oğuz şehirlerinden Barçınlığ Kent’te kök kesene harabeleri
bulunmaktadır. Burada tuğladan yapılmış mavi (kök) renkli süslemeleri olan harabe bir kümbet ve bu
kümbetin de etrafında daha küçük kümbet ve höyükler bulunmuştur.
Karakoyunlular’dan kalan ve Karakoyunlu beyi Kara Yusuf’un oğlu Cihan Şah’ın yaptırdığı
Gök Mescid’de günümüze kadar gelmiş Türk sanat eserlerinden birisidir.

12.1.2.1. Nazar
Kara iyelerden biri sayılan ve Türk inanışları arasında göz değmesi olarak da bilinen nazara
karşı, pek çok pratik uygulanmaktadır. Fakat bunların arasında en geniş yeri nazara karşı korunmak
istenen şey (ev, insan, hayvan veya eşya olabilir)’e nazar boncuğu takılmasıdır. Günümüzde boncuk
olarak adlandırdığımız bu nesne DLT’ de monçuk olarak geçmektedir. İnanışa göre nazar boncuğu
kötü gözün yaydığı kötü fikirleri emmekte ve daha sonra çatlamaktadır. Erzurum ve Tunceli’de, nazar
boncuklarının arasına kuzunun aşık kemiği de eklenerek çocuklara kolye olarak takılmaktadır. Ağrı
ilinde, genç kız ve gelinler, nazardan/göz değmesinden korunmak için, ayak bileklerine göz boncuğu
bağlamaktadırlar. Zira göz boncuğunun, onları tehlikelerden koruduğuna inanırlar. Hakkâri'de, genç
kızlar ve kız çocukları, nazardan korunmak için, saç örüklerinin arasına mavi boncuk takarlar. Böyle
yapınca nazar göz değmesinin tehlikelerinden korunacaklarına inanırlar. Göz değmesi ile ilgili
inançta, mavi renk mühim bir mevki işgal etmektedir. Göz değmesine karşı, mavi göz boncuk bir
tedbir olarak taşınmaktadır. Mavi gözlü insanların gözünün baktıkları kimseye dokunacağı inancı
bulunmaktadır. Aynı renkte boncuk taşımakla, bu göz değmesine karşı korunmuş olacağına
inanılmaktadır. Kars yöresinde, bu renk gözlü insanlara, göy gözlü denmektedir. Yani, o tür göze
sâhip olanlardan çekinilmekte, tekin olmadıkları kabul edilmektedir.
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12.2. Gök Rengi İle Gök Tanrı İnancı Arasındaki İlişki
İnsanlar bir dilekte bulundukları zaman ellerini göğe açar, gözlerini de göğe diker çünkü
yaratıcı, insanların itikadına göre göktedir ve yeryüzünde ne varsa ondan gelmektedir. Kutadgu
Bilig’de, Aytoldı’nun gözünü göğe dikerek; “Ey rabbim, ben senden başka bir Tanrı tanımadım ki”
demesi ve akabinde “Bütün akrabaları ile helalleşti, canı mavi göğe doğru yol almak istedi “
Manas Destanı’nda da Manas şu şekilde dûa etmektedir: “Göğsü tüylü yağız yer beni vursun;
dipsiz yüksek mavi gök, keskin ay baltam beni parçalasın”.
Hunlar, M.Ö. 91 yılındaki Hun-Çin savaşından önce, “Gök ve yere and içiyorlar, eğer Çin
Başkomutanı General Li Kuang-li’yi esir alırsak, onu göğe ve yere kurban vereceğiz!” diyorlardı.
Esir alınan Çin komutanı, Hun generali Wei-lüeh’in, “Hun askerleri ant içti niçin kurban
etmiyorsunuz?” sözlerinden sonra hemen öldürülmüştür. Bu olayda Wei-Lüeh’in ağır tahrikleri söz
konusudur çünkü kendisi de daha önce esir düşmüş Çinli bir komutandır. Bilindiği üzere Türkler
ellerindeki esirlere dokunmamışlar ve onları misafirleri olarak kabul etmişlerdir.
Gök renginin Gök Tanrı inancı ile ilişkisini ilk olarak Orhun Yazıtları’nda görmekteyiz.
Abidelerde Türk kozmogonisi ve insanın yaradılışını anlatan “Üze kök tengri asra yağız yir
kılundukda, ikin ara kişi oğlu kılınmış” (Üstte mavi (gök), altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında
insanoğlu kılınmış) cümleleri bizlere evrenin ve insanlığın yaratıcısının Gök Tanrı olduğunu ifade
etmektedir. Tanrı’nın rengi gök ve yerin rengi karadır (yağız). Yazıtın devamında tahta Bumin ve
İstemi kağanların oturduğu, pek teşkilâtsız Kök-Türklerin bir araya getirilerek il tutulduğu
anlatılmakta ve Batı Türkleri olan Kök-Türkler gök rengi ile ifade edilmektedirler.
Oğuzname’nin Uygurca nüshasında Oğuzlar’a yardım etmek için gökten ışık içinde gök kurt
(gök böri) inmektedir: “…Seher vakti erkenden Oğuz Kağan’ın çadırına parlak bir ışık girdi. Bu
ışığın içinden gök tüylü, gök yeleli, büyük bir erkek kurt çıktı”. Oğuzlar’a yardım için göderildiğine
inanılan bu kurdun gökten gelmesi ve gök renkli olması bizce Türkler’in Tanrı’yı gök rengi ile
tesmiye etmelerinden kaynaklanmaktadır.

12.2.1. Kara
Kozmolojiye göre kara, kötülüğün ve yerin sembolüdür.
Yönler göre kara, kuzeyi temsil eder.
Ordu sisteminde kara atlılar, kuzeyde yer alırlar.
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın sol tarafında yer alan oğullarını kara koyun
sembolize eder.
Tek Tanrı inancında kara at, yer altı dünyasının sahibini sembolize eder. Kurban olarak kara
at kan akıtılarak kurban edilir.
Otağda hiç evlat sahibi olamayan kara çadırda oturur.
Kutadgu Bilig’de kara renk, toprak, güç, kuvvet, keder, yas, alt tabakadan halkı temsil eder.

12.2.2. Al (Kızıl, Kırmızı)

Türklerde al ve kızıl aynı anlamda kullanılır, fakat kırmızı aynı iyi anlamda değildir.
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Kozmolojiye göre al, sıcaklığı, alevi (alav/alaz) dolayısıyla Güneş’e yakın bir semboldür.
Yönlere göre al, güneyi sembolize eder. (M.Ö. 1050 Choular’dan itibaren)
Otağda al renkli çadırda kızı olanlar oturur.
Eski Türkler al, bayraklarında ve eğer altı örtülerde, devletle ilgili birçok eşyada kullanır,
hükümdarlığı ve gücü sembolize eder.
Gelinler al gelinlik giyerler, sağlığı, aşkı temsil eder.

12.2.3. Sarı
Kozmolojiye göre sarı güneşi temsil eder.
Yönlere göre sarı, merkezde yer alır.
Eski Türklerde, Türk kağanın otağı dünyanın merkezini sembolize eder ve sarı (Altın)
renktedir.
Türkmenler başlarına gökleri tutan kızıl bayrağı temsilen kızıl börk, ayaklarına dünyanın
merkezini temsilen sarı edik (çarık) giyerler.
Eski Türk kağanları kurganlarında yeryüzünün merkezinde kağan olduklarını temsilen
giydikleri sarı elbise ile bulunmuşlardır.

12.2.4. Yeşil
İslậmiyet sonrasında yeşil gök rengi mavi ile bütünleşik, aynı kutsallığa kavuşmuştur.
Kozmolojiye göre yeşil, hayat ağacını temsil eder.
Uygurların Kutlu Dağ efsanesine göre, yeşil (yeşim) taşı veya Yada taşı devletin
bölünmezliğini sağlayan kutsal taştı. Yokluğu halinde devlet bölünürdü.
Nevruzda yeşil, hayatı, canlılığı ve gençliği temsil eder.

12.3. Kutsal Görülen Sayılar

Türk kozmolojisine göre sayılar, Güneş ve Ay’a göre temsil edilir.
Güneş erkil ve tek sayıları temsil eder, Ay ise dişil ve çift sayıları temsil eder.

12.3.1. Yedi
Kozmolojiye göre gök bazen yedi katlıdır. Tek Tanrı inancında gökyüzünde yedi gezegen ve
yedi yıldız vardır.
591 yılında Kök-Türk hakanı Tou-lan Kagan’ın Çin’e elçi ile yedi adet kıymetli kâse
göndermiştir.
598 yılında Türk kağanın imparator Mavrikios’a gönderdiği mektup “yedi milletin ve
dünyanın yedi farklı bölgesinin büyük lideri kağan tarafından Roma imparatoruna” şeklinde
başlamaktaydı.
İlteriş Kağan’ın hükümdarlığı zamanında yanında toplananların sayısı da yedi yüzdür.
Divan-ü Lügât-it Türk’te şöyle geçmektedir:
Yetti: yedi, sayıda yedi. Bundan dolayı göğe yetti kat kök (yedi kat gök) denir.
Büke: ejderha. Büyük yılan. Şu savda dahi gelmiştir: yeti başlığ yıl büke: yedi başlı ejderha.
Yiğitlere de “Büke Budraç” denir.
Yusuf Has Hacib ise yedi sayısını şu şekilde vermektedir:
“Sen ta’zif ve tasnifi iyice öğren; bunları öğrendikten sonra, aded cezrini ele al”.
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“Sonra cemi, tefrik ve mesahaya geç; yedi kat feleği, bir çöp parçası imiş gibi, avucunda tut”.
Göğün katları meselesinde batıda yaşayan Türklerde gök yedi kat iken doğuda yaşayanlarda
dokuz kattır.
Yedi sayısı ve katları eski Türklerde önemli addediliyordu. Özellikle Batı Türklerince kabul
edilen bir sayı idi. Kök-Türklerde İstemi Kağan, Bizans İmparatoruna gönderdiği mektubunda
kendisinden "Yedi kavmin ve yedi ırkın hükümdarı" olarak bahsetmesi, dünyayı onun yedi bölüm
olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Yedi rakamı Türklerce dünya ve yeryüzünün katmanlarının yedi ve yedinin katlarından
müteşekkil olması açısından da önemlidir. Mesela Yakutlar yeryüzünü yedi, on yedi kat olarak
düşünüyorlardı.

12.3.2. Dokuz
Kağan tahta çıkışında bir keçe üzerinde dokuz defa doğudan batıya doğru döndürülerek,
göğün dokuz katını aşarak Gök Tanrı’dan kut alırdı.
Kaşgarlı Mahmut’a göre bir devlet çok vilayeti olsa da uğurlu olduğu için dokuz tuğdan fazla
olamazdı.
Kutadgu Bilig’ göre, Güneş yükselir ve dokuz al tuğ yaklaşmaya başlar.
Uygurların Türeyiş efsanesine göre, “kökü gökte, dokuz dalı arzda olan hayat ağacı, her bir
dalı gökyüzünden dal, yaprak, Bozkurtlu bayrak oldu” denilmektedir. Buradaki dokuz Bozkutlu
bayrak, dokuz tuğ ile aynıdır.
Uygurların devlet yönetim sistemleri dokuz kademeden oluşmuştur.
Dokuz ve katları da yine eski Türklerde kutsaldı. Doğu Türklerince de dokuz sayısı kutsal
kabul ediliyordu.
Divan'da Kaşgarlı Mahmud şu izahatı vermektedir:
"tug: bayrak, tokuz tuğluğ han denir ki dokuz tuğlu han demektir. Bir hanın vilayeti, şan ve
şerefi ne kadar çok olursa bayrağı dokuzdan ziyade olmaz. Çünkü Türkler dokuz adedini uğurlu
sayarlar. Hakanın bu dokuz bayrağı tefe'ül maksadı ile turuncu kumaştan veya ipekten yapılır".
Dokuz sayısı "göğün derinlikleri dokuz kattan ibarettir. Bu sebeple kağanların otağlarının
önlerinde dokuz tane tuğ görülürdü.".
Dokuz sayısı ayrıca cenaze merasimleri sırasında da büyük rol oynamaktadır. Mesela ölü
dokuz gün bekletiliyor, doksan kısrak kesiliyor, dokuz kat kumaş halka dağıtılıyordu.

12.3.3. Kırk
Eski Türklerde kırk sayısı destan ve atasözlerinde önemini göstermektedir. Mesela kırk yıla
kadar zengin yoksul bir olur demekte idiler. Buradan anlaşılıyor ki Türklerde zenginliğinde,
fakirliğinde geçici olduğu telakkisi hâkimdir.
Destanlarımızda ise "kırklar" motifini görmekteyiz. Yüksek kültür merhalesinde büyük
boyların Alpler çağını tasvir eden destan ve masallarda Alplerin yanında "kırk yiğit" ve hatun ve
kızlarının yanında da "kırk kız" vardır. Alpler savaşlarda, eğlencelerde hatta evlenmelerde "kırk yiğit"
ile bulunur. Kırgızların Manas destanında hayatları tasvir edilen Alpler hepsinin yanında "kırk çora"
yahut "kırk ayaş" bulunmaktadır.
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Dede Korkut Hikayelerinde de "kırk yiğit" ve "kırk ince belli kız" bulunmaktadır. Mesela
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu masalında Dirse Han'ın karısı kırk ince belli kızı yanına alırken,
Dirse Han'da:
Kırk yoldaşım aman
Tanrı'nın birliğine yoktur güman, demekteydi.
Bu arada Türklerde üç, on iki ve yetmiş yedi sayıları da daha sonraları önem kazanmıştır.
Kozmolojiye göre üç, gök, yer, yer altı üçlüsünü temsil etmektedir. Yine bir gün sabah öğlen ve
akşam olarak üç zaman dilimine ayrılmaktadır. Kozmolojiye göre on iki, ayları temsil etmektedir ki
bu yüzden de on iki hayvanlı Türk takvimi oluşturulmuştur. Yetmiş yedi ise daha çok tasavvufta öne
çıkmaktadır.

12.4. Kutsal Görülen Hayvanlar
Türklerin yaşadıkları coğrafyanın çetin hava şartları onları derinden etkilemiştir. Bozkırın
zorlu tabiat şartları münâsebetiyle Türkler; bazı hayvanları ulaşım aracı olarak, bazılarını besin
ihtiyacını karşılamak üzere, bazı hayvanları da gücü dolayısıyla dinî ve sosyal hayatlarında önemli
bir mevkiye yerleştirmişlerdi. Bu durum bir süre sonra bazı hayvanlara kutsallık atfedilmesine neden
olmuştur.

12.4.1. Kurt
Fizik kuvveti nedeniyle, alt edilmesi zor olduğundan, tabiatüstü güçler atfedilen ve korku ile
karışık saygı gösterilen bir hayvandır. Kurt hemen hemen tüm Türk boylarının kutsal kabul ettiği bir
varlıktır.
Kurt (Börü), üstünlük, büyüklük, yiğitlik, devlet, hükümdarlık gibi anlamları temsil
etmektedir.
Millî kült haline gelmiş olan bu hayvanın Tanrı ile bağlantı kurduğuna inanılıyordu. Bu
hayvan onlara her alanda özellikle de askerî stratejilerde rehber olmuştur. Şöyle ki kurt öncelikle
avına uzaklaşmış görüntüsü vermekte, akabinde de aniden dönerek hızla avını yakalamaktadır.
Türklerde kurdun bu taktiğini savaş meydanlarında başarıyla uygulamışlardır. Nitekim bu strateji
kadîm Türk askerî literatüründe Turan Taktiği olarak yerini almıştır
Kurdun yol göstericiliğine diğer bir örnek te Oğuz Kağan’ın Urum Kağan ile yaptığı savaştır.
Bu savaş sırasında gök yeleli kurt Oğuz Kağan’a rehberlik etmiş ve savaşın yağılacağı yeri
göstermiştir. Sonuçta Oğuz Kağan galip gelmiştir. Buradaki kurdun “gök yeleli kurt” olarak “gök”
sıfatı ile ilişkilendirilmesi onun Tanrı ile ilgisini dolayısıyla da kutsallığını göstermektedir. Bu
nedenle Gök-Türkler kurdu ataları saydıkları için kurt başlı sancağa sahiptiler. Bunun yanında
tuğlarının tepesinde altın kurt başlı heykel bulunurdu ve bu bağımsızlık sembolü idi.
Orhun Abideleri’nde de kurt güç simgesi olarak Kül-Tigin Yazıtı’nda görülmektedir.
“Türk Tanrısı ile Türklerin mukaddes yer-subları (Türk milletinin) kaderini şöyle çizmişler.
“Türk milleti yok olmasın, bir millet olsun diye, babam İlteriş Kağan ile annem İl Bilge Hatun’u Tanrı
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tepelerinden tutmuş ve üstüne çıkarmış. Bunun üzerine babam, on yedi eri ile Çin’e isyan etmiş. Onun
isyan ettiğini, Çin egemenliğinin dışına çıktığını duyan ve ününü alan Türklerin şehirde oturanları
dağlara çıkmış ve dağdakiler de şehre inmiştir. Tanrı güç verdiği için babam kağanın ordusu kurt gibi
imiş, düşmanı koyun gibi imiş” .
Uygur Türklerine ait olan Türeyiş Destanı’nda ise kurt, baba olma özelliğiyle karşımıza çıkar.
Bu destana göre eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardır. Bu bey, kızlarının yalnızca
Tanrılarla evlenebileceğini düşünerek ülkenin uzak bir yerinde bir kule yaptırır ve iki güzel kızı bu
kulede yaşamaya başlar. Hanın yakarışına dayanamayan Tanrı, Bozkurt şeklinde kuleye gelir ve bu
kızlarla evlenir. Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuz– On Uygur çocuklarının sesi Bozkurt sesine
benzer.
Kurdun kuvvetli olma özelliği Yusuf Has Hacib’in ünlü eseri Kutadgu Bilig’de;
“O domuz gibi inatçı, kurt gibi kuvvetli, ayı gibi azılı ve yaban sığırı gibi kinci olmalıdır”
şeklinde geçmektedir.
Her kurt kutsal değildir. Kutsal sayılan “Gök-kurt” veya “Bozkurt” tur. Zira bu sıfatları onun
Gök-Tanrı ile bağlantısını göstermektedir.

12.4.2. At
İlk defa Türkler tarafından ehlîleştirilen bir hayvandır. Zira ot yiyen hayvanlar arasında adale
kuvveti en fazla, tabîî zorluklara en dayanıklı, değişik iklimlere tahammül bakımından en güçlü ve
sürekli hızda râkipsiz olan at, tarihî ve içtimaî hayatta olduğu gibi din, edebiyat ve sanat alanlarında
da büyük gelişmelere imkân vermiştir. İlk defa at sayesinde fark edilen sürat kavramı, mesafelerin
kısalması ve kazanılan zaman dolayısıyla insanlığa derin bir zihniyet değişikliği getirmiş, hususi bir
maharet ve cesaret isteyen ata binme işi, at üstünde olana, yayalar üzerinde maddî- manevî hâkimiyet
kurma yolunu açmıştır.
Türklerin hayatında atın yeri, hiçbir başka varlıkla ölçülemeyecek kadar büyük ve önemli
olmuştur. At, bu dünyada yalnız onun silah arkadaşı olduğu için değil, öldükten sonra da öteki
dünyada her bakımdan kendisinden yararlanacağına inandığı için ayrı ve eşsiz bir değer taşımaktadır.
Divan-ü Lügat-it Türk’te ata farklı mânâlar yüklenmiş, farklı benzetmeler yapılmıştır.
Örneğin: “kuş kanatın er atın” deyişi “kuşkanadıyla er atıyla” tanınır anlamına gelmektedir. Aslında
burada kastedilen At’ın Türklerde uzak mesafelere kolayca gidebilmelerini sağlayan, kendilerine
kanat vazifesi gören önemli bir ulaşım aracı olarak görüldüğünü bize göstermektedir.
Bununla beraber Kaşgarlı Mahmud “Devlet” manasına gelen “el” kelimesini açıklarken şöyle
der:
“El: atı anlatır bir isimdir. Çünkü at, Türk’ün kanadıdır. Atlara bakan seyise “el başı” derler,
vilayetin başı demektir”. Yani devletin olmazsa olmaz varolma unsuru attır.
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Destanlarımızda da kahramanın atı, güç durumlarda daima sahibine yardımcı ve onu uyarıcısı
olur. Dede Korkut hikâyelerinde Uşun Kocaoğlu Seğrek Boyu hikâyesinde, Seğrek atın üzerinde
uyurken altmış silahlı düşman Seğrek’in üzerine gelirler. Bunun üzerine Seğrek’in bindiği aygır,
yularını çekerek onu uyandırır. Seğrek bir alay atlının geldiğini görünce hemen kalkar ve düşmana
saldırır. Düşmanı bozguna uğratır. Ancak uykusunu yenemeyip yeniden uyur, atının yularını da
boynuna geçirir. Düşman tekrar bu kez yüz kişiyle saldırır. Seğrek’in atı yine onu uyandırır. Seğrek
kalkar, atına binerek düşman üzerine yürür ve onları kaleye tıkar. Düşman bu kez daha önceden
kaçırdığı abisi Eğrek’i üç yüz kişi ile Seğrek’in üzerine gönderir. Fakat ağabeyi kardeşini tanır ve onu
öldürmez.
Atların destanlarda rastladığımız özelliklerinden biri de kahramanın ölümünden sonra insanlar
gibi yas tutmalarıdır. Bu yas tutma sürecinde hiçbir şey yemeyen atlar sahibinin mezarı başında
beklemişlerdir. Meselâ Manas’ın ölümünde Manas’ın atı, av köpeği ve av kuşu mezarının başından
ayrılmamışlardır. Aynı durum Köroğlu’nun atı içinde geçerlidir. Köroğlu öldüğünde atı başında
beklemiştir.
At, 12 hayvanlı Türk takviminde de geçer. At yılının başında doğanlar bilgili, akıllı, yüksek
himmetli olur. Yılın ortasında doğanlar doğru sözlü, doğru işli, civanmert olur. Yılın sonunda
doğanlar kötü huylu, kötü düşünceli, kin tutucu ve kin arar olur. Bu yıl karışıklık ve fitne ile gelir.
Cenk ve savaş zuhur eder. Dört ayaklılara hastalık ve helâk erişir. Meyvelere afet erişir. Bu yılın
başında doğan çocuklar zahmet çeker, muhabbetli ve hikmetli olur. Yılın ortasında doğanlar iyi işli
hoş huylu olur. Yılın sonunda doğanlar ise gamlı, kötü sözlü ve kötü huylu olur.
Türkler ekonomik ve kültürel varlıklarını bir ölçüde hayatlarının devamını sağlayan atı ilahî
bir gücün kendilerine armağanı olarak kabul ediyorlardı. Atlı olmak hâkimiyetin, kahramanlığın,
belirli bir kimlik ve benliğe sahip olmanın bir işareti idi.
Türk mitolojisinde, destanlarında ve hikâyelerinde kahramanların atları, efsanevî bir özelliğe
bürünmüş olarak anlatılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde de atın önemi değişik şart ve şekillerde
devam etmiştir. Bir insan gibi onun doğuşu, yetiştirilmesi, olağanüstülükleri üzerine çeşitli hikâyeler
yazılmıştır. Canlının yaşaması için elzem olan dört unsur (hava, su, ateş, toprak) kahramanların
atlarının menşei olarak gösterilmektedir. Eski Türkler ölümün bir son olmadığına ve ölümden sonra
bir ahiret hayatının olacağına inanmaktaydılar. Onların atları ve silahları ile birlikte gömülmeleri ve
atlarına binerek cennete gideceklerine inanmaları da bu inancı vurgulamaktadır. Atın semavî bir
kaynaktan geldiğini düşünen Türkler bu nedenle öldüklerinde bile atlarından ayrılamamışlardır.
Nitekim kurban edilen atların derileri veya kafaları birer sırığa geçirilerek, kurganın üzerine
dikilmiştir. Bunlar, ölünün cennete giderken bineceği hayvanları olarak görülmüşlerdir.
Türklerde atların kutsal kabul edildikleri kültür ve medeniyet tarihinin ilk dönemi üzerinde
yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. At ile ilgili törenler bunların delilidir. Yer, su, gök, ağaç ve
dağlara sunulan kurbanlar genellikle atlardan seçilirdi. Atın kutsal olarak kabul edildiğinin bir başka
delili kuyruğunun kesilerek tuğ yapılmasıydı. Tuğlar devleti de temsil ettiklerinden son derece önemli
idiler.
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Türk Bozkır Kültürünün at üzerinde kurulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır, zira at ile
kazandıkları hareket kabiliyeti ve sürat sayesinde oluşturdukları kültüre “atlı bozkır kültürü” adını
vermişlerdir.

12.4.3. Kartal
Kartal, Türklerin millî sembollerinden biridir. Türk sanat ve kültür tarihinde dinî, astrolojik,
hukukî özelliklere sahiptir.
Kök-Türk ve Uygurlar döneminde kartal hükümdarlık sembolü idi. Onların koruyucuları
idiler. Meselâ Kül-Tegin’in baş heykelinde kartal figürü bulunmaktadır.
Hayat ağacının en tepesinde oturan kartalın Tanrı ile bağlantı kurduğuna inanılıyordu. Kartal
kanatları ile göğün tamamını kaplıyordu.
Kartal aynı zamanda bazı Oğuz boylarının ongunu olmuştur.
Yırtıcı bir hayvan olmasından ve Türk dini ve sosyal hayatındaki öneminden dolayı kartal
millî bir sembol haline gelmiştir.
Kartal dışında şahin, tavşancıl, sungur gibi kuşlar da Oğuz boylarının birer ongunudur.

12.4.4. Geyik
İslâm öncesi Türk kültüründe kutsal bir hayvan olarak kabul edilmiş, sanat eserlerinde ve
mitolojilerde bir şekilde kendine yer bulmuştur.
Efsaneye göre Hunların atalarına Maeotis (Azak Denizi) bataklıklarında yol gösteren de bir
geyik idi. Hunların Doğu Avrupa’da akınları yine efsanelere göre bu olaylardan sonra başlamıştı.
Hunların menşe efsanesine ışık tuttuğu için geyik çok önemlidir.
Kök-Türklerde de geyik bir Kök-Türk reisinin eşi olarak görülmüş ve Kök-Türklerin menşe
efsanelerinde de yer almıştır.
Uygurlarda geyik Budizm ile bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Budizm’de geyik
Buda’nın kişiliğini temsil eder. Aynı zamanda fedakârlığı da sembolize etmektedir. Uygur sanatında
geniş yere sahiptir. Uygurlarda aynı zamanda hükümdarın sembolü olan geyik insan ruhuna girebilen
bir hayvandır.
Kaynaklarda geyik ile benzerlik gösteren bir hayvan da sigun-geyik adı ile geçmektedir. Bu
hayvan geyik ile dağ keçisi arasında bir hayvandır. Miladî VIII.- IX. Yüzyıllardan kalma Kök-Türk
harfleriyle yazılı Irk-Bitig adlı fal kitabında sıgun-keyik’in Gök-Tanrı’nın kutsallık atfettiği bir
hayvan olduğu belirtilmektedir.
Tek tanrılı eski Türk inanışında geyik iyi ruhları temsil etmektedir.

12.4.5. Ejderha
Türklere Çinlilerden gelmiş bir figürdür. Hunlar zamanında Türk kültürüne dahil olan ejder,
Çin’de kuvvet ve bereket sembolüdür. Hunlar döneminde kurulan Gu-tzang şehrinin isminin “yatan
ejderin beldesi” anlamına geldiği söylenmektedir. Ejderha her toplumun kültürüne göre, bu
kavimlerin sosyal hayatında oynadıkları role göre değişik isimlerle anılmıştır. Ejderha’ya Türkler
evren, Araplar tannin, Çinliler lung, Moğollar moghur ve İranlılar ejderha diyorlardı.
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Asya Hunlarına ait bazı eserlerde ejderha, üzerine binilerek uçulan bir hayvan şeklinde tasvir
edilmiştir. Hunlar ejderi gök ve yerin simgesi olarak görüyorlardı. Ejder Türk mitolojisinde bazen
dünyayı taşıyan bir yaratık olarak görülmüş bazen de şamanın göğe çıkarken kullandığı hayat ağacını
bekleyen koruyucu, tılsımlı bir varlık sayılmıştır. Ejder bereket, sağlık ve uzun ömürlük sembolüdür.
Ejder, İslâmiyet’in kabulünden sonra da Türklerin Türkistan’dan taşıdıkları kültürün bir
parçası olarak karanlığın sembolü sayılmaya devam etmiştir. Ejderha’nın Türkler için önemi Divanü Lügat-it Türk’te şu şekilde geçer:
Büke: Ejderha, büyük yılan. Ongun niteliği taşıyan hayvanlara verilir.
yeti başlığ yil büke: yedi başlı ejderha.
de bu ad verilir ve “Büke Budraç” denir.

Yabakuların Han büyüğüne olduğu gibi yiğitlere

Kutadgu Bilig’de de “Ögdülmiş’e göre ihtiyatlılık ve uyanıklık (saklık), savaşta başarılı
olmanın temel şartı olup “uyanık begin askeri, ejderha kumandasında aslana binmiş kılıç kamçılı
(kılıç kamçılıg orduya benzer”. Düşmana karşı kullanılacak ve onu mağlup etmeye yardımcı olacak
en önemli silahlardan (tolum) biri ihtiyatlılık ve uyanıklıktır. Harpte ihtiyatlı davranan galip gelir”
şeklinde geçer.
Türk kozmolojisinde yer ejderi ve gök ejderinden söz edilir. Yeraltında ya da derin sularda
bulunan yer ejderi bahar dönümünde yerin altından çıkar, pullar ve boynuzları oluşturarak gökyüzüne
yükselir, bulutların arasına karışırdı. Böylece yağmur yağmasını sağlayarak bereket ve refahın
oluşmasına katkıda bulunurdu.
Ejderha Türk mitolojisinde zaman zaman dünyayı taşıyan bir hayvan olarak da kabul edilir.
Dört yön ile ilişkisi vardır ve gök ile yer-su kültlerinin varlığı nedeniyle astrolojiyle ilişkili olarak
farklı sembolik anlamlar yüklenmiştir. Türk kültür hayatının farklı evrelerinde bir ejderha kültünden
söz edilebilir. Ejderhaların, karanlık yer ejderi, gök ejderi, sarı ejder, ağaç ejderi ve kırmızı ejder gibi
tipleri bulunmaktadır. Bu ejderlerden karanlık yer ejderi genellikle bir yılan veya solucan olarak
tasavvur edilir ve sonbaharı temsil eder. Bu ejder suların altında yaşar. Sular altından çıktığı için
verimliliği ve ebedî hayatı sembolize eder.
Gök ejderi ölümsüzlüğün sembolüdür ve aynı zamanda ilahî bir özelliğe de sahipti. Gökte
bulunduğundan dolayı genellikle kanatlı olarak tasvir edilmiştir. Türk kültüründe de yer edinmiştir.
Şöyle ki; Türk sanatındaki Kutlu Dağ efsanelerinde bu dağda bulunan ölümsüzlük meyvelerinden
yiyen hayvanlar arasında kanatlı gök ejderi de bulunmaktadır.
Uygur döneminde (745-840) de ejderha, Budizm ve Maniheizmin etkisi ile iyilik sembolü
olmuştur. Gök kubbenin en altındaki çarkın çeviricisidir. Eski Uygur boyları arasında aslan, deve ve
ejderha gibi hayvanlara saygı duyulmuştur. Uygurlarda hayat iksirine sahip olan ejder bir göl
kıyısında yaşıyordu. Aynı zamanda hükümdarlığın da sembolü idi.
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12.4.6. Koyun
Türk iktisadî hayatının önemli bir unsuru olan koyun, koç, keçi, teke ve oğlak gibi hayvanların
Türk bozkır kültürü ve değerler anlayışı içindeki yeri günümüzde de hâlâ canlılığını korumaktadır.
Koyun öncelikle Türklerde Gök-Tanrı’ya sunulan önemli bir kurban hayvanı olarak önem
kazanmıştır. Bozkır ekonomisinde koyunun yeri büyüktür. Çünkü hayvancılık bozkırlının geçim
kaynağıdır ve koyun da üretkenliğinin yanı sıra eti, sütü ve de yününden istifade edilmesi dolayısıyla
en önemli hayvanlardan biridir.
At ile birlikte tüm Türk boylarının sosyal ve iktisadî hayatında en başta yer alan hayvan
olmuştur. Attan sonra önem sırasında ikinci sırayı almıştır. Atın sürati ve ulaşım aracı olarak
kullanılması, demirden silah ve dayanıklı malzeme elde edilmesi, koyunun da besin ihtiyacını
karşılayan özellikleri, Türklerin hayatını düzenleyen ve cihan hâkimiyeti ülkülerini
gerçekleştirmelerini sağlayan en önemli unsurlardı.
Göğe kurban törenlerinde gösterişli bir hayvan olmasından dolayı göğe yakışır olarak kabul
edilen koçlar da kurban edilirdi. Tabgaçlarda da Gök-Tanrı’ya koç kurban edilirdi.
“Tanrı kuvvet verdiği için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş”
ifadesi de Orhun Abideleri’nde koyunu anlatan cümlelerden biridir. Bu cümleden hareketle kurt ve
koyun motiflerini değerlendirecek olursak; kurt sayı olarak azdır, koyun ise daha çok sürü halinde
dolaşan bir hayvan olduğu için sayıca daha fazladır.
Yazıtların üzerine konan dağ keçisi damgaları egemenliğin ve kağanlığın sembolü idi.
Uygurlar Tanrılara koyun ve at adarlardı. Tanrıya adamak için koyunlardan gözlerinin
yanında ve alnında kahverengi tüy olan koyun yani rengiyle kafası deve kafasına benzeyen koyun
seçilirdi. Uygurlara ait Altun Yaruk adlı eserde öküz, koyun gibi hayvanları kesip yemenin hoş
karşılanmadığı ifade edilmektedir. Çünkü bu hayvanlar kurbanlık hayvanlardır ve bunlar yendiği
vakit yeniden dünyaya gelmeleri engellenmiş olur. Zira kurbanlık hayvanlar kurban edildiklerinde
tekrar dünyaya gelirler fakat yendikleri zaman bu ortadan kalkmaktadır.
12 Hayvanlı Türk Takvimine göre koyun yılında nimetler bollaşır. İnsanlar iyilik ve hayır
yapar. Yağmur çok yağar. Bu yılın ilk yarısında doğan güzel yüzlü, rızkı bol, yüce himmetli olur;
ortasında doğan vefasız ve az çocuklu olur; sonunda doğan ebleh ve kısa ömürlü olur.
Türklerde yağmur yağdırma ile ilgili olarak Yada taşı çok önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar
bu taşın koyunun karnında bulunduğuna inanmaktaydılar.
Gök koç ya da koruyucu ruhun koçu adı verilen beyaz koça kutsallık atfedilir ve o
yaşlanıncaya kadar hiçbir şekilde ona dokunulmazdı. Yünü kırpılamaz ve satılamazdı. Bu koç veya
koyun yaşlandığında onun yerine geçecek bir koç veya koyun kutsanır ve yaşlı olan koyun komşularla
yapılan bir törende kesilirdi. Yenildikten sonra iskeleti bir sunak üzerinde yakılır ve derisi baş ve
ayakları ile birlikte bir sırığa asılırdı. Aslında bu ölen koyun ya da koçun yerine sürekli kurbanlık
olarak yetiştirilen bir başka koyun veya koçun geçiyor olması onun ölümsüzlüğünün de sembolüdür.
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12.4.7. Aslan
Aslan figürleri Türk kültüründe özellikle Budizm ile birlikte ortaya çıkmaya başlasa da Altay
Pazırık kurganlarında çıkarılan eserlerin de üzerinde aslan figürleri bulunmuştur. Özellikle havan
mücadele sahnelerinde zafer kazanan hayvan olarak göze çarpan arslan zaferin, iyinin kötüyü
yenmesinin ve kuvvetin sembolü olarak kullanılmıştır.
Kök-Türk devrinde arslan hükümdarlık sembolü olmuştur. VI. yüzyılda Budizmi kabul eden
Taspar Kağan arslan unvanı ile anılmıştır.
Arslan figürü daha çok Budizm ve Manihaizm ile Uygurlar döneminde Türk kültürüne girmiş
bazen Tanrı’yı bazen de hükümdarlığı simgelemiştir. Bu nedenle Budist devirde etinin yenmesi ve
derisinin kullanılması yasaklanmıştır. Uygurlar da aslan, deve, ejderha gibi hayvanlara saygı
duyulmuştur.
Kutadgu Bilig’de kumandanın nasıl olması gerektiği anlatılırken “yüreği harpte arslan yüreği
gibi ve dövüşürken de bileği kaplan bileği gibi olmalıdır” denilmektedir. Burada arslan yüreklilik,
yiğitlik, hakimiyet sembolüdür. “Arslanlıg örgün” denen aslanlı taht yalnızca hükümdarlara özgü idi.
Çünkü arslan bir ongun idi.

12.5. Kutsal Görülen Bitkiler (Ağaç/ Kayın Ağacı)
Geleneksel Türk dini içerisinde, tabiat kuvvetlerine inanç (yer-su inancı) çerçevesinde dağ
inanışının yanı sıra "orman ve ağaç inanışı" da önemli bir yer tutmuştur. Bunda Ötüken Dağının
ormanlarla kaplı olmasının ve buraların Kök-Türkler ve Uygurlarca kutsal sayılmasının tesiri büyük
olmuştur.
Türklerde ağaç inancı kutsal yer-su inancının alt kollarından biridir. Ağaç, büyümesi, kökü,
gövdesi, dal ve yapraklarıyla Türk milletinin ruhunda derin izler bırakmıştır. Türk insanı ağacın
hayatını kendi hayatıyla bir tutmuştur. Muhtemelen, mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha
birçok özelliğinden dolayı ağaç, Türk toplulukları arasında hayatın ve sonsuzluğun timsali olarak yer
etmiştir. Türkler; ağacı, ebediyet, güven, koruma aracı olarak görmüşlerdir.
Türklerin kutlu saydıkları ağaçların başında gelmektedir.
Türklerde kayın ağacı ok ve yay yapımında, sosyal ve dini hayatta büyük rol oynamıştır.
Türklerde kurban törenleri bir nizamnâmeye göre yapılırdı. Ecdat mabedi makamında bir taş
oyarlardı. Taş ev içinde Gök-Tanrı’ya göğe, yere ve hakanın soyuna kurban keserlerdi. Kurbandan
sonra kayın ağaçları dikerlerdi. Bunlardan Tanrının yeri ve kutlu orman meydana gelirdi. Nitekim
Türklerde kutlu sayılan Ötüken ormanı da ağaçlarla kaplıdır.
Eski Türk tek Tanrı inancında; kayın ağacına kurban sunulduğu bilgisi mevcuttur. Hatta bu
kurban sunulurken;
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“Altın yapraklı mübarek (kutlu) kayın! Sekiz gölgeli mukaddes kayın! Dokuz köklü altın
yapraklı bay kayın! Ey mübarek kayın ağacı, sana kara yanaklı bir ak kuzu kurban ediyorum”
şeklinde sözler söylenir.

12.6. Kutsal Görülen Mekanlar
12.6.1. Dağlar
Dağlar, İslâm öncesi Türk kültüründe yükseklikleri sayesinde Gök’e yakınlıklarından dolayı
kutsal kabul edilmişlerdir. Örneğin, M.Ö. 8 yılında Çin hükümdarının Hun hakanından batı
kesimindeki bir yeri istemesi üzerine Hun hakanı burada yaşayan halkın oradaki bir dağa saygı
gösterdiklerini belirterek vermemiştir
Hunlar ve Tabgaçlar kutlu saydıkları Han-Yoan (Hun) Dağı’nın tepesinde Gök-Tanrı’ya
kurban sunarlardı.
Çinlilerin Tien-shan dedikleri Tanrı Dağları da Hunlar için kutlu idi.
Dağlar Orhun Abideleri’nde şu şekilde geçmektedir:
“Biz de ordu sevk ettik. Anı’yı geçtik. İnci Nehri’ni geçerek mukaddes Ek Tag’ını aşırdım”
Kök-Türklerde de Ötüken ve Budun İnli dağları mukaddes yer-suların en önemli temsilcileri olarak
görülmelerinden kutsal sayılmışlardır.
Dağlar, Türklerin efsanelerinde de çok önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki; Hunlar
efsanelerinde kağanın kızlarını evlenmeleri için bir dağa teslim etmiş, daha sonra Kök-Türklerin
Türeyiş efsanelerinde de kurt çocuğu kurtararak dağın içindeki bir mağaraya götürmüştür. Daha sonra
Yaradılış Efsanesi’nde Türkler çoğalarak yine bir dağı eritmişler ve dışarı çıkmışlardır. Bir Uygur
efsanesine göre Uygurlar dağın üzerine inen bir ışıktan türediklerine inanmışlardır. Dağ ve mağaraya
karşı gösterilen saygı bu efsanelerle onları mukaddes görme seviyesine yükseltmiştir.

12.6.2. Nehirler
Nehirler de yer-su inancının en önemli öğelerindendir ve Türk yurtlarını temsil eder.
Türklerde dağlar ve pınarlar iyi ruhların mekanı olarak görülür.
Türklerde bir yerin vatan olması için orada bulunması gereken en önemli unsur su’dur. Bu
Kutadgu Bilig’de şu şekilde geçmektedir:
“Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor” .
Türklerde Issık Köl, Benegit Irmağı, Tamir Irmağı, İrtiş Irmağı kutsal sayılan sulardandır.
Türklerin iduk (kutsal) olarak kabul ettikleri Ötüken’in suyu da kutsal sayılmıştır ve Türkler
Ötüken’i her zaman kendilerine mukaddes bir yurt olarak görmüşlerdir

12.6.3. Taşlar
Türklerin taşla ilgili inançlarının en önemli bölümünü Yada taşı denilen ve olağanüstü
nitelikleri olduğuna inanılan bir taş oluşturmaktadır. Yada Taşı, Divan-ü Lügat-it Türk’te “yat”
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şeklinde geçmektedir ve taşlarla yağmur ve rüzgâr için yapılan kamlık yada taşı ile yapılan bir tür
kamlık, kahinlik biçimde verilmektedir.
Yada Taşı yağmur, kar ve dolu yağdırdığına inanılan bir taştır bu nedenle de hem su hem de
taş kültü ile ilgilidir. Türklerde taşla ilgili ianançların içinde kayalara da yer vermek gerekir. Öyle ki,
Uygurların Kutlug Dağ efsanesinde Yolun Tigin Kutlug Dağın taşlarını Çinlilere verince düzen
bozulmuş kıtlıklar, ölümler, salgın hastalıklar yaşanmıştır.

12.6.4. Mağaralar
Mağaralar da Türk kültüründe özellikle dağlarda kurban sunulan mekanlar olmalarından
dolayı kutsal kabul edilmişlerdir. Ayrıca Türk efsanelerinde mağaralar her zaman kahramanları ve
Türkleri koruyan yerler olarak kabul edilmişlerdir.
Hunlarda, Tabgaçlarda ve Kök-Türklerde Ecdat Mağarası, Ötüken Mağarası gibi kutsal
mağaralara rastlamak mümkündür.

12.7. Silahlar
Kılıç, Türklerin süvari olmalarından dolayı muharebelerde en çok tercih ettikleri
silahlardandır.
Çinlilerin Hun hakanı Mete (Mete)’a alplik simgesi olan kılıç hediye etmişlerdir.
Hunlar ant içtikleri zaman kılıcı şahit olarak gökyüzüne kaldırırlardı.
Avrupa Hun hakanı Attila Tanrı’nın kılıcına sahip olduğunu ve böylece de kainatın kutsal
hakanı olduğunu söylemiştir. Kendiliğinden Attila’ya gelen kılıç onu dünyanın hakimi yapmıştır.
Türk tarihinin ana kaynaklarından Kutadgu Bilig’de kılıç memleketin bekçisi olarak
gösterilmektedir.
Kök-Türklerin kılıçları demiri bile kesebildikleri için büyük üne kavuşmuşlardır.
Türkler demiri kutlu saydıkları için ondan yapılan kılıçları da kutlu saymışlar ve ant içme
törenlerinde kılıç önlerinde yemin etmişlerdir. Bu gelenek Hun, Kök-Türk, Bulgar gibi Türk
boylarında da görülmektedir.
Ok ve yay Türklerin en kadim silahları olmaları bakımından son derece önemlidir.
Hun hakanı Mete (Mete)’nin ıslık çalan okları Türk tarihinin en önemli oklarıdır.
Hun devrinden beri ok ve yaylar mezarlara sahipleri ile birlikte gömülmekte ve bunların diğer
dünyada da sahipleri ile savaşacaklarına inanılmaktadır.
Ok ve yay devlet geleneğinde de önemli bir yer tutar. Ok ve yay devletin iki yönünü temsil
eder. Oğuz Han’ın oğullarından Bozoklar altın yay Üçoklar ise gümüş oklarla temsil edilmişlerdir.
Yay aynı zamanda Kök-Türklerde hükümdarlık sembollerinden biri idi.

12.8. Kutsal Görülen Yönler
Doğu: Türklerde doğu sağ taraf ile ifade ediliyordu. Sağ taraf her zaman sol tarafa üstün
olduğu için Türklerde devletin merkezi doğuda bulunurdu. Ancak şunu belirtmek gerekir ki sağ taraf
her zaman doğuyu temsil etmemektedir zira Hun ordu yapısında sol beyleri doğuda sağ beyleri de
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batıda oturur ve sol taraf sağa üstün olurdu. Kök-Türklerde de güneşin doğduğu doğu yönü sol ile
ifade ediliyordu.
Tüm Türk devletlerinde Güneşin doğduğu yön olan doğuya dönülerek ibadet edilir.
Yönler renk sembolizmi içinde önemli bir yere sahiptir. Doğunun rengi Türklerin kutlu rengi
kök (gök) rengidir.
Türk ordu sisteminde de doğuya boz atlar yerleştirilmektedir.
Hakanın otağının kapısı doğuya dönüktür.
Kurban kesilirken başı doğuya döndürülür.
Türklerde Ötüken sağ tarafta ve doğuda bulunurdu çünkü tanrı’nın dünyaya en yakın olduğu
yer burası idi.
Yemek yerken de sağ elle başlamanın bereket getireceği Kutadgu Bilig’de ifade edilmektedir.
Ölü gömme adetlerinde de cesetlerin yüzü doğuya bakacak şekilde yerleştirilmiştir.
Doğudan esen rüzgarlar iyilik ve kutluluk getirirdi.
Doğunun tarafı sağ tarafta sola göre daha üstün kişiler bulunurdu.
Batı: Batının rengi Türklerde arılık, ululuk, tecrübe sıfatlarını taşıyan ak ile simgelenirdi ve
ordu sisteminde batıya ak atlar yerleştirilirdi.
Doğu ve batı yönleri her zaman kuzey ve güneye göre daha kutlu olmuşlardır.
Hunlar, doğudan sonra batıya da saygı gösterirlerdi.
Güney: Güney yönü al renk ile ifade dilir ve ordu teşkilatında güneye al atlar yerleştirilirdi.
Güney yani Ir sıcak, yaz ve bolluğu temsil eder. Kuzey yani kuz ise soğık, kış ve yoksulluğu
ifade eder. Yaz kışa tercih edildiği için güney de kuzeye tercih edilmiştir.
Yakutlar güneyden kuzeye göç etmek zorunda kaldıkları için her zaman güneydeki yurtlarına
hasret duymuşlar ve en kutlu yönleri olan doğunun yanında güneye de hiç te az olmayan bir değer
vermişlerdir.
Türklerde güney gündüzün, kuzey ise gecenin yönleri idiler. Dünyanın yarısı gece yarısı gündüz
olduğundan dünya döndükçe gece ile gündüz yer değiştiriyordu. Dağların güneş gören yamaçları
güney, görmeyenleri ise kuzeydi.
Kuzey: Kuzey, bazen güç bazen de keder, yas, karanlık sembolü olan kara renk ile ifade dilir
ve kara atlılar kuzeyde yer alırdı.
Genellikle güney yönünün karşıtı olarak kabul edilirdi ve onun tersi özellikler taşırdı.

12.9. Kutsal Görülen Gök Cisimleri
Güneş: Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Türklerde gök cisimlerinin kutsallıkları tamamen
Gök- Tanrı’nın mekanı olan gök ile bağlantılıdır.
Güneş eski Türklerde saygı duyulan bir unsur idi. Hun kağanları her sabah otağlarından
çıkarak güneşi selamlarlardı. Törenlerinde güneşe saygı gösterirlerdi.
Güneş olmazsa renklerin de olmayacağına, renkleri ayırt edenin güneş olduğuna inanılırdı.
Güneş, Gök-kubbenin yani tanrı’nın simgesi idi.
En kutlu yön olan doğunun sembolü de güneş idi.
Göğün en üst katında oturan kartalın bir kanadı ayı bir kanadı da güneşi örtmekte idi.
Güneş aydınlığı sembolize ediyordu.
Türkler yönlerini de hep saygı duydukları güneşe göre belirlemişlerdir.
Tanrı’nın gökyüzündeki temsilcisi güneş, yeryüzündeki temsilcisi ise kağandır.
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Güneş eski Türk tek Tanrı inancında an ile karşılanır ve onun yeryüzündeki temsilcisi ateştir.
Güneş Gök’ün Gök-Tanrı’ya en yakın katında bulunurdu.
Ay: Hunlarda gündüz güneşe gece ise Ay’a saygı gösterilirdi.
Ay mukaddes yer-sulardan biri idi.
Ayın yönlerdeki simgesi batı idi.
Türkler bir sefere çıkacakları zaman ayın hareketlerini kontrol ederlerdi.
Eski Türk tek Tanrı inancında ay atadır ve kahramanları hep himayesi altında tutar.
Ay her zaman güneş ile birlikte var olmuştur ve buna kün-ay birlikteliği denir. Türk devleti
için son derece önemli olan bu birliktelik sayesinde Türk ili ve töresi zarar görmez.
Kutup Yıldızı: Kutup Yıldızı gökte hiç kımıldamadan dururdu.
Kutup Yıldızı gök ile yeryüzünü birleştiren kutlu bir kapı idi. Bu aynı zamanda ruh alemi ile
madde dünyasını; insan ile Tanrı’yı ayıran bir sınır olarak da kabul ediliyordu.
Kutup Yıldızı’nın diğer bir adı “Demir Kazık”tır ve hakan onun yeryüzündeki temsilcisidir.
Kutup Yıldızı bir pusula görevi gördüğünden Türklerce kutlu sayılmaktadır.
Kutup Yıldızı aynı zamanda Gök-Tanrı’nın mekanı olarak tasavvur ediliyor ve Tanrı’ya giden
bir yol olarak görülüyordu.
Yeryüzü Gök’ün merkezi olan Kutup Yıldızı’na demir bir kazıkla bağlıdır.

12.10. Diğer Kutsallar
Ev ile ilgili kutsallık anlayışını anlatırken öncelikle evin aile için kutsal vatanın bir simgesi
olduğunu söylemek gerekir. Kadınlar da evin dolayısıyla da vatanın çekirdeğini oluşturdukları için
kutlu sayılmışlardır. Çadıra girince babadan önce selâmlanan annenin rızasını almak ta Türklerde
son derece dikkat edilen bir husustu. Türk evlerinde yiyecek ve içecekler de son derece önemli idi.
Örneğin, yiyecek ve içecekler ziyan edilmez ve yiyecek sağlayan hayvanlar kutsal kabul edilirdi.
Özellikle kımız öyle rastgele içilebilen bir içecek değildi. Kımız önce kutlu kabul edilen yerlere
serpilir daha sonra içilirdi.
Konuk, Türk evinde eve uğur getiren bir unsurdur. Kaşgarlı Mahmud konuk ile ilgili olarak
eserinde şu beyitte yer vermektedir: “uma kelse kut kelir” (konukla beraber kutluluk, uğurluluk gelir.
Konuk iyiliğe belge sayılır, ondan yüksünülmez).
Yusuf Has Hacib eserinde konukların önemini şu şekilde dile getirir:
“Yemekte misafirin içeceğini eksik etme, biri biter bitmez diğeri hazır bulunsun”.
Eski Türklerde ev ile ilgili kutsallıkların en başında ocak kültü gelmektedir.
Türklerde ev içinde bulunan ocak ve onun içinde yanan ateş son derece önemlidir. Ateş ile
her yerin kötü ruhlardan temizlendiğine inanılır. Aynı zamanda ocak ta evin merkezinde bulunduğu
için kainatın merkezini sembolize etmektedir. Ayrıca Türkler Tanrı’nın onlara çakmak taşı ile ateş
yakmayı öğrettiğini bu nedenle çakmak taşı ile yakılan ateşin kutsallığını kabul etmişlerdir. Ateş
güneşin sembolüdür.
Evin içindeki ocakta yanan ateş sönmemesi gereken kutlu bir ateş idi ve evin Gök ile bağlantısı
ocak ile sağlanıyordu. Evin içindeki ocağın sönmesi ailenin ve soyun sönmesi olarak görülüyordu.
Ocak Türklerde kutlu vatanın en küçük parçası idi. Eğer ocak sönmezse ev de yaşardı ve bununla
beraber il de yaşardı. Yani devletin devamı için ev en önemli unsur idi ve bunun da en önemli sembolü

303

ocak idi. Netice olarfak, Türklerdeki cihan hakimiyeti düşüncesi onları vatan anlayışının kutsallığına
götürmüş ve Türkler kutlu saydıkları vatanın çekirdeğini de ev olarak görmüşlerdir.

12.11. Sağ Tarafın Üstünlüğü
Eski Türkler sağ taraflarına çok önem vermekte idiler. Uygur metinlerinde tesadüf ettiğimiz
"anj ve anjtun" kelimeleri "sağ ve sağda" anlamında yön bildiren kelimelerdir. Bozkırlı olan Avarlar
(5. Asır) süvari ve okçu idiler. Ok saplarını muhafaza eden "tirkeş"i kemerlerinin sağ yanına asarlardı.
Yayı ise diğer bir muhafaza içinde sol kemerlerine iliştirirlerdi.
Eski Türklerde sağ yanın önemini Kök-Türk hükümdarlarının her sabah yüzlerini güneşe ve
sağa doğru dönerek güne bu şekilde başlamaları anlatmaktadır.
Eski Türkçede ayrıca sağ yan için kullanılan kelime "Bırı: Bı-rı"dır. Bu kelime günümüz
Türkçesinde kullanılan "Beri" sözcüğü ile ilgili olmalıdır. Müslümanlıkla hiçbir alakaları olmayan
Sibirya Türklerinde sağ el daha önemlidir. Hatta asalet ve seçkinlik misali olarak kahraman bir kimse
için "sağ omzu altın, sol omzu gümüş" gibi bazı deyimler kullanırlardı. Onlar ayrıca omuz yerine
"koltuk" tabirini de kullanırlardı. Onlar "Biz omzumuza daha fazla önem verir ve vücudumuzun daha
şerefli bir üyesi olarak kabul ederiz" demekteydiler.
Priskos, Attila'nın kendilerini yemeğe davet ettiğini söyleyerek şunları demektedir: "Yemekte
en hürmetli yer Attila'nın sağ tarafı idi, ikinci mevkii sol taraf idi. Bizde bu sol tarafta oturuyorduk.".
Destanlarımızda da sağ tarafın üstünlüğü hemen göze çarpmaktadır.
Oğuz Kağan büyük bir toy düzenledi. Ordugâhının sağ yanına kırk kulaç direk diktirdi, üstüne
bir altın tavuk koydu, altına bir ak koyun bağladı. Sol yanına kırk kulaç direk diktirdi, üstüne bir
gümüş tavuk koydu, altına bir kara koyun bağladı. Sağ yanına Bozoklar, sol yanına Üçoklar oturdu.
Böylece Bozoklar, Üçoklardan daha üstün duruma gelmiş oluyorlardı. Yine Oğuz Kağanın sağ
yanında gökle ilgili adlar taşıyan üç oğlu yani Bozoklar vardı. Oğuz öldükten sonra yerine çıkan sağ
yandaki oğullarından Gün Han oldu.
Esasen sağ tarafın sembolü "ak koyun", solun ise "kara koyun" idi.
Kutadgu Bilig'de de iyi ve faydalı olan her şey sağ taraftadır anlayışı hüküm sürmektedir.
Aşağıda vereceğimiz misalde bu durumu açıkça göstermektedir:
bu edgü öng ol kör isizlik bu sol
solungdın tamu ornı uştmah ong ol
"İyilik sağ ve kötülük soldur
solunda cehennem vardır, cennet ise sağındadır".
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Uygulamalar
1. Türk kültüründe kutsal kelimesi neyi ifade etmektedir ve bu kültürde neler kutsal olarak
görülmüştür araştırarak açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.

Türkler neleri kutsal olarak görmüşlerdir?
Türk kültüründe güneş ve ay neyi ifade etmektedir.
Kartal hangi özelliğinden dolayı kutsal görülmüştür açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümümüze kutsal kelimesinin anlamını ifade ederek başladık: Kutsal kelimesi anlam olarak
değer verilen, değerli görülen ve uğruna her türlü fedakârlığın yapıldığı kıymetli maddi-manevi
unsurları ifade etmektedir. Türk kültüründe de başta renkler olmak üzere sayılar, yönler, hayvanlar
vs kutsal görülmüşlerdir. Renkler, İslamiyet öncesi Türk siyasi, kültür ve sanat tarihinde kutsallık
taşımışlardır. Renklerin kutsallıkları, tek Tanrı inancı, kozmoloji, destanlar ve günlük hayattaki
yaşayış şekline göre belirlenmişlerdir. Türkler, her yerde renk arar, her şeye renk verir ve hiçbir şeyi
renksiz söylemezlerdi. Renkler Türklerin ruh âlemini dolduran en önemli sembolleri idi. Ak bir şey
kara, kara bir şey de ak olabilirdi. Renk dünyası hayallerinde idi. Renkler gözün gördüğü somut şeyler
değil; insanların onlara yükledikleri anlamlarla maneviyat kazanan algılardır. Türklerce kutsal olarak
görülen renkler: Ak, Beyaz; Gök; Kara; Al (Kızıl, Kırmızı); Sarı; Yeşil’dir.
Eski Türklerde kutsal olarak görülen sayılar ise yedi, dokuz, kırk, üç, on iki ve yetmiş yedidir.
Sayılara kutsallık verilmesinin nedeni dünyanın ve evrenin yaratılışına izafe ettikleri manalar ile
yakından ilgilidir. Türklerin yaşadıkları coğrafyanın çetin hava şartları onları derinden etkilemiştir.
Bozkırın zorlu tabiat şartları münâsebetiyle Türkler; bazı hayvanları ulaşım aracı olarak, bazılarını
besin ihtiyacını karşılamak üzere, bazı hayvanları da gücü dolayısıyla dinî ve sosyal hayatlarında
önemli bir mevkiye yerleştirmişlerdi. Bu durum bir süre sonra bazı hayvanlara kutsallık atfedilmesine
neden olmuştur ki bu hayvanlar arasından kurt birinci sırada gelmektedir. Daha sonra at, kartal, geyik
ejderha, koyun ve arslanı sayabiliriz.
Türkler bazı bitki türlerini de kendileri için değerli görerek kutsallaştımışlardır. Nitekim
geleneksel Türk dini içerisinde, tabiat kuvvetlerine inanç (yer-su inancı) çerçevesinde dağ inanışının
yanı sıra "orman ve ağaç inanışı" da önemli bir yer tutmuştur. Bunda Ötüken Dağının ormanlarla
kaplı olmasının ve buraların Kök-Türkler ve Uygurlarca kutsal sayılmasının tesiri büyük olmuştur.
Türklerde ağaç inancı kutsal yer-su inancının alt kollarından biridir. Ağaç, büyümesi, kökü, gövdesi,
dal ve yapraklarıyla Türk milletinin ruhunda derin izler bırakmıştır. Türk insanı ağacın hayatını kendi
hayatıyla bir tutmuştur. Muhtemelen, mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha birçok
özelliğinden dolayı ağaç, Türk toplulukları arasında hayatın ve sonsuzluğun timsali olarak yer
etmiştir. Türkler; ağacı, ebediyet, güven, koruma aracı olarak görmüşlerdir. Türklerde en kutsal ağaç
kayın ağacıdır. Kayın ağacı ok ve yay yapımında, sosyal ve dini hayatta büyük rol oynamıştır.
Türklerde Gök-Tanrı inancının bir diğer izi de yer-su anlayışında görülür ki bu anlayışın en
belirgin varlığı, kutsal mekân olarak dağların, taşların, mağaraları ve nehirlerin görülmesidir. Yine
Türkler hayatlarının ayrılmaz parçası olarak gördükleri kılıç ile ok ve yayı da kutsal kabul
etmişleridir.
Bulundukları coğrafyayı kendilerine göre değerlendirip onlara yön olarak da bir kutsallık izafe
etmişlerdir. Doğu, batı, güney ve kuzey’in hayatlarında başka bir anlamları vardı. Bu arada güneş, ay
ve kutup yıldızına da ayrı bir önem vermişlerdir. Türklerin diğer adetleri ilgili kutsalları vardır. Ancak
bunların içinden ev ile ilgili adetin sembolik anlamının çok önemli olduğunu ifade etmeliyiz. Bunun
sebebi evin aile için kutsal vatanı simgelemesidir. Mesela: Türk evlerinde yiyecek ve içecekler de son
derece önemli idi. Türklerde ev içinde bulunan ocak ve onun içinde yanan ateş son derece önemlidir.
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Ateş ile her yerin kötü ruhlardan temizlendiğine inanılırdı. Aynı zamanda ocak ta evin merkezinde
bulunduğu için kâinatın merkezini sembolize etmektedir.
Bölümümüze Türklerin sağ tarafı daha üstün tuttuklarını söyleyerek ve bununla ilgili örnekleri
vererek son verdik ki bunlardan bazıları şöyledir. Eski Türklerde sağ yanın önemini Kök-Türk
hükümdarlarının her sabah yüzlerini güneşe ve sağa doğru dönerek güne bu şekilde başlamaları
anlatmaktadır. Eski Türkçede ayrıca sağ yan için kullanılan kelime "Bırı: Bı-rı"dır. Bu kelime
günümüz Türkçesinde kullanılan "Beri" sözcüğü ile ilgili olmalıdır. Müslümanlıkla hiçbir alakaları
olmayan Sibirya Türklerinde sağ el daha önemlidir. Hatta asalet ve seçkinlik misali olarak kahraman
bir kimse için "sağ omzu altın, sol omzu gümüş" gibi bazı deyimler kullanırlardı. Onlar ayrıca omuz
yerine "koltuk" tabirini de kullanırlardı. Onlar "Biz omzumuza daha fazla önem verir ve
vücudumuzun daha şerefli bir üyesi olarak kabul ederiz" demekteydiler. Priskos, Attila'nın kendilerini
yemeğe davet ettiğini söyleyerek şunları demektedir: "Yemekte en hürmetli yer Attila'nın sağ tarafı
idi, ikinci mevkii sol taraf idi. Bizde bu sol tarafta oturuyorduk." Destanlarımızda da sağ tarafın
üstünlüğü hemen göze çarpmaktadır. Oğuz Kağan büyük bir toy düzenledi. Ordugâhının sağ yanına
kırk kulaç direk diktirdi, üstüne bir altın tavuk koydu, altına bir ak koyun bağladı. Sol yanına kırk
kulaç direk diktirdi, üstüne bir gümüş tavuk koydu, altına bir kara koyun bağladı. Sağ yanına
Bozoklar, sol yanına Üçoklar oturdu. Böylece Bozoklar, Üçoklardan daha üstün duruma gelmiş
oluyorlardı. Yine Oğuz Kağanın sağ yanında gökle ilgili adlar taşıyan üç oğlu yani Bozoklar vardı.
Oğuz öldükten sonra yerine çıkan sağ yandaki oğullarından Gün Han oldu. Esasen sağ tarafın
sembolü "ak koyun", solun ise "kara koyun" idi.
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Bölüm Soruları

1)
a)
b)
c)
d)
e)

Türklerde ak rengi hangi yönü temsil etmektedir?
Doğu
Batı
Kuzey
Güney
Güneybatı

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

Kağandan sonra en kıymetli beylerin çadırı aşağıdaki hangi renk çadırdır?
Ak çadır
Kara çadır
Kırmızı çadır
Mavi çadır
Sarı çadır

3)
Aşağıdaki Türk boyunun hangisinde bayraklarında Rus kaynaklarına göre ak
ve al renkleri bulunur?
a)
Ogurlar
b)
Peçenekler
c)
Bulgarlar
d)
Kuman/Kıpçaklar
e)
Hunlar
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Hunlara ve Kök-Türklere yol gösteren bilge ve kutsal Kurt hangi renktedir?
Ak
Kara
Gök
Kırmızı
Sarı

5)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kozmolojiye göre kara, kötülüğün ve yerin sembolüdür
Yönlere göre kara, kuzeyi temsil eder
Yönlere göre al, güneyi sembolize eder
Yönlere göre Gök, doğuyu sembolize eder
Kozmolojiye göre Gök, güneşi temsil eder

6)
a)
b)
c)
d)
e)

Hayat ağacını temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Ak
Gök
Kara
Yeşil
Sarı
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7) Eski Türklerde kutsal görülen bozkurt hakkında araştırma yaparak bilgi veriniz
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Türklerde aslan figürü neyi temsil etmektedir?
Yer altı güçlerini
Tanrının gücünü
İyinin kötüyü yenmesi ve kuvveti
Güneşi
Saygı

9)
Türklerin taşla ilgili inançlarının en önemli bölümünü aşağıdaki taşlardan
hangisi oluşturmaktadır?
a)
Yakut taşı
b)
Yada taşı
c)
Kalsit taşı
d)
Lüle taşı
e)
Elmas
10)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde kutsal görülen gök cisimlerinden birisi
Güneş
Kutup Yıldızı
Ay
Merkür
Yıldız

Cevaplar: 1)b 2)a 3)d 4)c 5)e 6)d 7)b 8)c 9)b 10) d
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13. CİHAN HAKİMİYETİ ANLAYIŞINI TAMAMLAYAN UNSUR:
TÜRK ORDUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Türklerde Ordu
13.2. Türk Silâhları
13.3. Saldırı Yöntemleri
13.3.1. Yıldırma ve yıpratma
13.3.2. Sahte geri çekilme
13.3.3. Pusuya Düşürme ve İmha
13.4. Savunma Yöntemleri
13.4.1. Çöle Çekme Yöntemi
13.4.2. Sarp Arazide Pusuya Düşürme Yöntemi
13.4.3. Boğazda Düşmanı imha Yöntemi
13.4. Yabancı Yazarların Gözünden Türk Ordusu
13.5. Esirlere Bakışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Türk silahları hakkında bilgi veriniz.
Türk taarruz yöntemleri ile ilgili bilgi veriniz.
Yabancıların Türk ordusu hakkındaki görüşlerini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Türklerde Ordu

Türk
ordusunu,
Konu
ile
silahlarını
ve
taarruz eserler okuyarak
yöntemlerini tanımak

ilgili

Türklerde Ordu

Yabancıların
Konu
ile
gözüyle
Türk
ordusu eserler okuyarak
hakkında bilgi edinmek

ilgili

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar




Türk tarihi
Ordu
Silah
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Giriş
Bu bölümde Türk ordusu hakkında bilgi verilerek, Türk ordusunun nitelikleri, stratejisi ve
kullandığı silâhlar anlatılacaktır. Ayrıca yabancıların eserlerinde Türk ordusu ile ilgili verdikleri
bilgiler aktarılacaktır.
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13.1. Türklerde Ordu
Bozkır hayat şartları kendine en uygun orduyu çıkarmıştır. Eli silah tutan herkesin asker, her
askerinde her an savaşa hazır olduğu bir ordu söz konusudur. Eski Türk ordusunu diğer bütün yerleşik
ve orman kavimlerinin ordularından ayıran temel özelliklerinden biri de ücretsiz oluşu, daimi olması
ve süvarilerden kurulu bulunmasıdır.
Askerî olarak düzenli ordu ile onlu teşkilat ilk kez Mete Han (Mete) tarafından kurulmuştur.
Mete Han, bir tümen (on bin kişi)’nin komutanıydı. Kaynaklarda onun için “demir disiplinli” ibaresi
geçmektedir. Yabancılar bu disipline hayran kalmışlardır.
Türk ordusunda asker olanların hemen hepsi “süvari”dir. Türkler uzun süre atın üzerinde
bulunur, atın üzerinde yer-içer ve sohbet ederlerdi. Kız-erkek küçük yaştan itibaren eğitilir,
büyüdüklerinde hem savaşa katılmada hem de atı sürebilmede yetenekli olurlardı. Kaynaklarda
süvarilerin atlarını dizleri ile yönettikleri anlatılır. Çünkü kolları ok atmak için çalışmaktadır. Ata,
deve ve fil gübresi koklatarak savaş sırasında korkmamasını sağlarlardı. Yine ata kişnememeyi
öğreterek onun böylece plan-pusu alanını belli etmemesini sağlarlardı. At ile sahibi iç içe
olduklarından ve birbirlerini dost-adaş kabul ettiklerinden sahibi öldüğünde atın ağladığı kaynaklarda
anlatılmaktadır.
Türklerde ordular daimi idi. Sürekli olarak her asker ordunun bir unsuru durumundaydı. Her
an tehlikeye açık bozkır hayat şartları bunu gerektiriyordu. Yaptıları her türlü spor, eğlence ve
avlanmalar askeri eğitim özelliği taşıyordu. Her türlü faaliyet, iyi savaşçılık özellikleri kazanma
üzerine kuruluydu. Askerî-idarî unvanları taşıyanlar emirlerindeki askeri güçlerle her zaman savaşa
hazır kumandanlardı. Hükümdarların özel muhafız kıtalarının dışındaki kuvvetler (merkez orduları),
yüksek görevdeki bir devlet adamının sorumluluğu altındaydı.
Eski Türk devletlerinde ordu yukarıda da ifade ettiğimiz üzere10’lu teşkilat üzerine
kurulmuştu. En büyük askeri birlik olan 10 bin kişilik kuvvete tümen adı veriliyordu. Tümenler
1000’lere, 100’lere, 10’lara ayrılmış olup başlarındaki komutanlara, Tümen başı, bin başı, yüz başı,
on başı gibi unvanlar takdim ediliyordu. Bu onlu sistem Türk tesirine giren yabancı topluluklarda da
görülmektedir.
Bütün yerleşik kavimlerde görülen hareketsiz kitle muharebesi usulüne göre yetiştirilmiş, ağır
teçhizatlı orduların aksine hafif silahlı ve hareketli süvarilerden oluşan Bozkır Türk ordularının
uyguladığı hızlı, ani ve şaşırtıcı hücumlara dayanan savaş sisteminde birlikler arasındaki bağlantı bu
şekilde sağlayabiliyordu. Ayrıca sol ve sağ (doğu ve batı) başbuğlarının yüksek idaresi altında eğitilen
ve onların emirleri altında savaşa katılan ordunun 10’lu sisteme bağlanması, eski Türk devletlerini
sosyal açıdan kabilevî (ayrılıkçı) kalıptan kurtararak, devlet bütünü haline getiriyordu. Neticede
devletin bütün gücü barışta ve savaşta ortak gayeler etrafında birleşiyordu. Bu durum aslında
bodunlar ve boyların sıkı işbirliğinden doğduğu açıkça görülen Türk devletlerinde sağlamlık ve
devamlılığı sağlıyordu.
10’lu sistemin sosyal ve idari açıdan çok önemli iki fonksiyon icra ettiği anlaşılmaktadır.
Birincisi devlet güçlerinin tümünün boy, soy ve benzeri ayrılıklarına bakılmaksızın 10’lu sisteme
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bölünerek, merkezden tayin edilen kumandanlar aracılığı ile en üstte tek sevk ve idareye
bağlanmasıdır. Bu durum herkesin birbirine yardımcı olduğu millet birliğini meydana getiriyordu.
İkinci olarak bütün idari görev sahipleri aynı zamanda asker olduklarından, ordunun görev ciddiyeti
her türlü sivil, idari birimlere yansıdığı için devlet mekanizması askeri disiplin içinde çalışıyordu.
Böylece eski Türk devletinin askeri karakteri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Türklere neden asker
(ordu) millet denildiği anlaşılmaktadır. Eski Türk topluluğu iki temel unsura dayanıyordu: biri aile
diğeri ordu; devlet denilen kurum da bunun teşkilatlanmış hali idi.
Bu sisteme dayalı olmak üzere Asya Hun, Avrupa Hun, Kök-Türk, Uygur gibi çok geniş alana
yayılan Bozkır Türk devletleri kurulmuş ve dünya tarihi sahnesinde mühim roller oynamışlardır. Türk
orduları kuruluşları, kıyafetleri, savaş taktikleri ve sair sebepler yüzünden düşmanları tarafından fazla
abartılmış, özellikle sayıları hakkında mübalağalı rakamlar verilmiştir.
İslâmiyetten önceki devrede Türk ordularında önemli faaliyetler için özel birlikler de
bulunmaktaydı. Savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için bir keşif kolu
gönderilirdi. Bu keşif koluna yelme denirdi. Karahanlılarda ise tutgak adı verilirdi. Yine
Karahanlılarda İslâm öncesinin devamı olarak görülen birlikler vardı. Onlarda öncü birliklere Yezek
adı verilirdi. Gece düşmanın ordugâhına baskın yapan birliğe ise akıncı denmekteydi. Ordugâhı
koruyan nöbetçiler sakçı adlandırılırdı. Sakçılar düşman casuslarının sızmasına ve sabotaj
faaliyetlerine karşı im (parola) kullanmaktaydılar. Parolayı bilmeyen kimse öldürülmekteydi.
Düşmanlarının baskın hareketlerine karşı son derece dikkatli olan eski Türkler, düşman
faaliyetlerini önceden öğrenebilmek için gözetleme kuleleri yapmışlardı. Bunlara da kargu (kargug)
denirdi. Aynı kulelere küzet, içindeki nöbetçilere de küzetçi (közetdeçi/közetküçi) adı da veriliyordu.
Gözetleme kulelerinin yerleri genellikle çevreye hâkim tepelerden seçilmekteydi. Kaşgarlı
Mahmud’un ifadesine göre gözetleme kuleleri minare biçiminde yapılmaktaydı. Düşmanın durumu,
kulelerde yakılan ateşler (gece) ve ateşlerden çıkan dumanlar (gündüz) vasıtasıyla haber veriliyordu.
Gündüz dumanların 170 km. mesafeden görülebildiği, günümüzde uygulamalı tespitlerden
anlaşılmıştır.
Türk ordusunun asker sayısının zamana ve duruma göre değişmesi gayet normaldir. Çünkü
askerin sayısı, devletin gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak, kaynaklarda kaydedilen bazı
rakamlara tesadüf edebiliyoruz. M.Ö.199 yılı civarına ait kayıtlarda Asya Hun Hakanlığının asker
sayısı 400 bin olarak gösterilmiştir. Aynı durumu Kök-Türk hakanlığının çok güçlü olduğu 560, 621,
698’li yıllarda da görebiliyoruz. M.Ö.199 tarihinde gerçekleşen ve kaynaklara geçen, meşhur kuşatma
kaynaklara ilginç bir biçimde geçmiştir. Yani Çin imparatoru Kao-ti’nin, Büyük Hun hükümdarı
Mete tarafından Pe-teng kalesinde kuşatıldığı esnada ordunun düzenlenmesi anekdotal tasvir
edilmiştir. Buna göre doğudaki yüz bin askerin atı demir kırı (gri), güneydeki yüz bin süvarinin atı
doru, batıdaki yüz bin süvarinin atı ak (beyaz), kuzeydeki yüz bin süvarinin atı kara yağız renklerden
oluşmuştu. Biraz mübalağalı görülen bu düzenlenme biçimi daha çok kozmolojik düşünce sistemine
uygun sıralanmıştır.
Türk savaş taktiklerinde hile geçerlidir. Genelde harekât, az kuvvetle çok düşman nasıl
bertaraf edilebilir, üzerine kuruludur. Çinliler Türklere yenile yenile bu taktiği öğrenmişler ve M.Ö.
II. yüzyılın sonlarında bir Çinli general bu taktikle Hunları yenmiştir. Türkler bu taktiği Malazgirt,
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Niğbolu, Mohaç gibi savaşlarda da kullanmışlardır. Bunu yanında Türkler, uzun süre dayanabilen,
heybelerinde saklayabilecekleri kurutulmuş eti (pastırma), kurutulmuş ekmek (peksimet)’i icat
etmişlerdir. Bunlar daha sonra Çin’e ihracat ürünü olmuştur.
Türklerde savaştan önce keşif hareketleri olur, akınlar yapılır, nerede ne var bilinirdi. Daha
sonra yıpratma savaşlarına geçilir, burada Türk akıncıları dolaşır ve düşmana vur-kaç halinde
saldırırlardı. Bunun yanında bölgedekileri psikolojik korku ile yıldırırlardı. Düşmanın geldiğini
öğrenmek için “karguy” adı verilen ateş kuleleri yapılmıştır. Çin ordusunun hareketi ateş ile iletilirdi.
VI. yüzyılda Batı Roma, Gotlara karşı “turan taktiği”ni uygulamıştır.
Diğer bir taktik de iki ülke arasında boş yer bırakmaktır. Bu boşluk at gidişi ile 5 günlük
mesafedir. Böylece Türkler kendilerine karşı yapılacak ani baskınların önüne bu şekilde geçmişlerdir.
Türk süvarisinin elbiseleri tunik tarzı cekete benzer bir kıyafetle, pantolon, çizme ve keten
gömlekten oluşmaktaydı. Latin ve Bizans kaynaklarında bu elbiselerden ve süvarilerin at
biniciliğinden söz edilmiştir. Nitekim daha sonraki dönemlerde bu giyim tarzı, Avrupa’ya da
geçmiştir.
Bizans Devleti, Türk ordusunu incelemiş, silahlarını gözlemlemiştir. Üç Bizans imparatoru
buna dair eser yazmışlardır. “Taktika Strategos” isimli eserler meydana getirerek kendi ordularına bir
nevi askeri stratejiler ve giyim ile teçhizat konusunda el kitabı hazırlamışlardır.

13.2. Türk Silahları
Türk milleti ve ordusunun en önemli silahı ok ve yaydır. Sonra mızrak, kalkan, bıçak, kılıç,
gürz vs. görülür. Türkler daha sonra “refleks” adı verilen bir yay icat etmişlerdir. Yayın gerginliği ile
bir miktar menzil elde edilirken, yay tersine çekilerek daha gergin olmakta ve okta daha hızlı
gitmekteydi, böylece menzil artmaktadır. Bazı kaynaklarda Türklere mahsus “ıslık çalan ok” tan
bahsedilmektedir. Bu ok’un yaydan çıkmasıyla beraber yüksek hızdan dolayı çıkardığı ıslık sesi
nedeniyle bu şekilde adlandırıldığı ifade edilmektedir.
Savaş araç ve gereçleri bakımından da eski Türk ordusu, diğer milletlerden farklı idi. Özellikle
süvari ve süvarilik üzerine kurulu olduğunu söylediğimiz ordunun temel dayanağını at oluşturuyordu.
Türklerin atı çok iyi eğitmeleri ve savaş alanlarında kullanmaları askeri faaliyetlere yön veriyordu.
Aslında çok iri olamayan Türk atı kaba kıllı, son derece dayanıklı, çevik ve süratliydi. Türkler bütün
işlerini atları vasıtasıyla yapıyorlardı. Kaşgarlı Mahmud’un ifadesiyle, kuş için kanat ne ise Türk için
de at o idi. Bundan dolayı her çadırın önünde daima koşumlu bir at hazır bulunmuştur.
Atı ilk evcilleştiren ve savaş alanında kullanan millet Türklerdir. Komşularına özellikle
Çinlilere süvari tekniği Türklerden geçmiştir. M.Ö. 307 yılında yaptıkları bir reformla hareket
kabiliyeti az, ağır savaş arabalarını hizmetten kaldırarak, Hunlarınki gibi hafif süvari birlikleri
oluşturmuşlardır.
At binicisine son derece yüksek hareket yeteneği, sürat ve manevra üstünlüğü sağlıyordu.
Türklerin büyük devletler kurarak geniş sahalara ve birçok kavme hükmedebilmeleri at sayesinde
mümkün olabiliyordu. Türklerde devlet at üzerinde kurulmakta ve at üzerinde yönetilmekteydi.
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Avrupa Hunları hakkında Bizanslıların tuttuğu kayıt ilginçtir: “Atlarına ȃdeta yapışmış gibi binen
Hunlar, tabii ihtiyaçlarını gidermek için dahi atlarından inmezlerdi. At sırtında alış-veriş yaparlar,
yerler içerler; hatta atın ince boynuna sarılarak uyuyabilirler ve güzel rüyalar görürlerdi. At sırtında
istişare etmek suretiyle önemli kararlar verirlerdi.” Çocuklar daha küçük yaşlarından itibaren ata
binmeyi öğrenirlerdi. Üç-dört yaşındaki çocuklar için dahi eyer takımları vardı. Daha da önemlisi
annesinin yardımından yeni kurtularak ayakta duran bir Hun çocuğunun yanında eyerlenmiş at hazır
bulunurdu.
Binit ve koşum takımları olarak da epey zengin idiler. Bunları başında gem (oyan), yular
(burunduk, tin) eyer (eder) ve üzengi gelmekteydi. Gem ve yular, atı sevk ve idare etmek için
kullanılmaktaydı. Gem sadece atlara takılırdı. Yular ise, hem atlar için, hem de arabaya koşulan
hayvanlar için kullanılırdı. Eski Türk gemi, genellikle ahşap olup, üzeri stilize edilmiş, hayvan
figürleriyle süslüydü. Ahşap kısmı birçok parçadan oluşmaktaydı. Bu parçalar, tespih taneleri gibi
içeriden açılmış deliklerden geçirilen bir sırımla birbirine bağlanmaktaydı. Gem esas olarak ağızlık
(gem), askı ve dizgin (çetgen) olmak üzere birbirini tamamlayan üç kısma ayrılırdı. Atın burnunun
ve alnının üst kısmında birleştirilmiş olan askı, ağızlık kısmının sabit durması için başka bir halka
gibi geçirilmekteydi. Dizgin ise atın ağzının iki yanında bir halka ile geme bağlanmaktaydı. Binici
dizgin vasıtasıyla atı idare ederdi.
Bununla beraber binit ve koşum takımın en önemli unsurlarından biri de eyer idi. Eyerin üstü
içe doğru hafif kavisli olup, ön ve arka kısımlarında yastık gibi bir çıkıntı veya iki çıkıntı bulunurdu.
Köpçük adı verilen çıkıntılar, binicisinin ileriye ve geriye doğru kaymasına engel olmaktaydı. En
önemli fonksiyonunun binicinin rahatını ve dengesini sağlamak olan eyer, atın tam sırtına
oturtulmaktaydı. Yalın olarak kullanılmayan eyerin hem altında hem üstünde örtüler bulunurdu.
Altındaki örtüye terlik veya örtük üstünde bulunan örtüye belleme denmekteydi. Genellikle terlik
keçe, belleme halı türünden bir örtü idi.
Atın iki yanında eyere sırımla bağlı üzengiler vardı. Binici buraya ayağını koyardı. Binicilerin
dengesini sağlayan üzengileri sabitleştirmek için kolan (orgun), kuskun (kudurgun) ve göğüslük
(kömüldürük) kullanılmaktaydı. Kolan yünden örülmüş enli bir kuşaktı. Bu kuşak atın karnının
altından, kuskun da kuyruğunun altından geçirilerek eyere bağlanmaktaydı. Göğüslük ise atın
göğsünde birleşen üç kayış olup, bu kayışların iki ucu eyere, bir ucu da kolana monte edilmekteydi.
Kayışların göğüste birleştiği yere, bazen bir nazarlık takılmaktaydı. Binici kuskuna yancık adı verilen
yiyecek torbasını asmaktaydı. Kolan ve kuskun binicinin ani duruşlarında veya sağa sola
manevralarında eyerin bulunduğu yerde dönmesini ve ileri kaymasını önlemekteydi. Önemle
vurgulamak gerekir ki Avrupalılar, at ile ilgili teknik malzemelerin pek çoğunu olduğu gibi üzengi’yi
de Türklerden özellikle Avarlardan öğrenmişlerdir. Avarların VI-VII. asırlarda Doğu Avrupa
sahasında bulundukları dönemlerde Batılı toplumların bundan çok etkilendiğini söyleyebiliriz.
Sosyal, kültürel, sanat ve askeri alanlarda Avar Türklerinden çok istifade etmişlerdir.
Binit ve koşum takımları, genellikle deri ve ahşaptan yapılmaktaydı. Her binit ve koşum
takımı aynı özellikte ve değerde değildi. Beylere ait özel yapılmış bazı binit ve koşum takımı vardı.
Mesela ünlü Kök-Türk devlet adamı Tonyukuk’un anıt mezarında yapılan kazıda bu devlet adamına
ait altından bir binit ve koşum takımı bulunmuştur. Kazıyı yapan bilim adamının raporunda adı geçen
bu binit ve koşum takımları kayıplara karışmıştır. Bugün nerede olduğu bilinmemektedir.
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Eski Türkler silaha tolum, silah kuşanmaya da tolummanmak veya tolumlanmak diyorlardı.
Eski Türk askerleri seferlerde ve savaşlarda silahlarını ve yiyeceklerini yanlarında taşırlardı Hâlbuki
başka ordular, silahlarını ve yiyeceklerini taşımak için binlerce araba kullanıyorlardı. Türkler, at
üzerinde dörtnala giderken oklarını önlerinde, arkalarında ve yanlarında bulunan hedeflere isabetli
şekilde atmaktaydılar.
Avrupa Hunlarının çağdaşı Romalılar, Hunların başarısını iyi ok atmaya ve iyi ata binmeye
bağlamışlardır. “Antik devirde hiçbir zaman at ile süvarisi arasında bu derce büyük bir uygunluğa
rastlanmamıştır. Hunlar atları üzerinde sanki çivilenmiş gibi otururlar, sanki bir araya
yapışmışlardır, sanki bir arada büyümüşlerdir. Romalıların gözünde onların atları çirkin fakat
dayanıklıydı. Bu atlar inanılmaz iş gücüne sahip bir bozkır ırkıydı. Karların altında yiyecek
bulurlardı. Daima bol sayıda atlarla hareket ederler bindikleri yorulduğunda dinlenmiş atlarla
değiştirirlerdi. Bir Hun süvarisi beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkardı”.
Eski Türk kurganlarından çeşitli silahlar açığa çıkarılmıştır. Bunların başında uzaktan savaş
silahı olan ok ve yay gelmektedir. Ok genellikle temren, ahşap çubuk ve yelek gibi kısımlardan
meydana geliyordu. En eski Türk oklarının temreni kemikten yapılıyordu. Daha sonra kemiğin yerini
demir almıştır. Bundan dolayı ok ucuna demirden yapılmış anlamında temürgen yani temren adı
verilmiştir. Ayrıca ok ucuna başak da denilmekteydi. En çok kullanılan temren üç dilimli idi. Ayrıca
düz, yivli veya çengelli temrenler de vardı. Bunlardan en tehlikelisi çengelli temrenler idi. Atılan ok
insanı öldürmemiş, yani yaralı bırakmışsa, okun çıkarılması sırasında çengelli temren yaralıda büyük
hasar yapmaktaydı. Türklerin kesme (enli temren), yasıç (yassı ve uzun) adını taşıyan temrenleri de
vardı. Eğitim amacıyla yapılan temrensiz oklara kavla denirdi.
Bazen temrenin üzerinde ortada birleşen delikler açılarak, hedefe giderken ses yani ıslık
çıkaran oklar yapılmaktaydı. Bu oklar Osmanlı döneminde de kullanılmış olup, bunlara Çavuş Okları
adı verilmekteydi. Söz konusu oklar daha çok işaret vermek veya hedef göstermek için
kullanılmaktaydı. Çavuş oklarını ilk bulan ve kendi birliklerinde kullanan Asya Hun hükümdarı
Mete’dir.
Okun ahşap çubuğu genellikle huş (koguş) ağacından yapılırdı. Ahşap çubuğun arkasına da
yelek ilave edilmekteydi. Bundan maksat okun hedefe giderken dengesinin bozulmamasını, yani
dosdoğru gitmesini sağlamaktı. Bu tür oklara yüklüg ok denilmekteydi.
Oku hedefe fırlatma aracı olarak kullanılan yay, genellikle son derece sert ve sağlam bir ağaç
türü olan kayın ağacından yapılırdı. Yayın iki kısmı vardır. Biri sert ve sağlam bir ağaçtan yapılan
veya boynuzdan yapılmış kavisli kısım, diğeri öküz bacaklarının sinirinden veya hayvan
bağırsağından yapılmış gerilen kısmı. İkinci kısma kiriş denmekteydi. Kiriş yani sinir kısmı, kavisli
ahşabın iki ucuna bağlanmak suretiyle yay meydana getirilmekteydi. Yayın üstüne sırım (ince deri
parçası) veya sinir sarılmaktaydı. Bundan maksat, yayın direncini artırmak, hem de kuruyup evsafını
yitirmemesini sağlamaktı. Ayrıca esnekliğini koruması için yayın üzerine zamk da sürülmekteydi.
Ok çubuğunu arka kısmının tam ortasında gez (kez) adı verilen bir kertik bulunmaktaydı. Gez
vasıtasıyla kirişe yerleştirilen ok, yayı bir elle tutmak ve diğer kirişi germek suretiyle kullanılan çift
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kavisli refleks yaylar idi. Bu yaylarla atılan okların öldürme gücü çok yüksekti. Ok menzili yaklaşık
660-684 m idi.
Hunların, Doğu Avrupa’ya hiç tanınmayan yayları getirmeleri “sihirli silahları” şeklinde
yorumlanmasına sebep olmuştur. Hunların yaylarını pekiştirmek için kullandıkları bazı kemik
safihalar İtil, Özi ve Kerç bölgelerinde bulunmuştur. Yayın ölçüleri konusunda değişik bilgiler
bulunsa da en büyüklerinin 160, hatta 140-150 cm boyunda olduğu tahmin edilmektedir. Avar
oklarının ise 120-130 cm uzunluğunda olduğu bilinmektedir. Ancak, bazı mezarlarda daha küçük
boyutlarda ok ve yaylara da rastlanmıştır. Kafkaslardan Orta Avrupa’ya kadar I. ve V. yüzyıllara ait
ok ve yayların kökeni Moğolistan ve Baykal Gölü civarında ortaya çıkmaktadır. Yay tıpkı sadak gibi
omuza asılmak suretiyle taşınmaktaydı. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse ok ve yay Türk
savaşçısının daima elinin uzanabileceği bir yerde bulunurdu. Herkesin her an savaşa hazır olduğu bir
toplumda, bu durum kendini daima güvende hissetmesini sağlıyordu.
Eski Türk kurganlarında kılıç, meç (kısa kılıç), mızrak (kargı, süngüg), kısa mızrak (kaçut,
bıçak) hançer (bügde/bükte), gürz (topuz), kamçı (berge), tolga, börk ve kement (ukruk) gibi çeşitli
yakın savaş silahları bulunmuştur. Bunlardan kılıç, Türk savaşçısının en çok kullandığı silah idi. Türk
kılıçlarının kabzaya yakın kısmı düz, uca yakın kısmı ise hafif kavisliydi. Bu rast gele verilen bir
eğrilik olmayıp, savaşçının vurduğu darbede bütün gücü burada toplardı. Bu durumdan dolayı Türk
kılıcının darbe özelliği çok yüksekti.
Genellikle ahşap olan Türk kılıçlarının kabzaları (boyın), sade ve yalın değildi. Kabzaların
başı, bazen Türklerin hayatında önemli bir yer tutan kurt başları şeklinde yapılarak, kılıçlara sanat
eseri özelliği kazandırılıyordu. Kabzaları muhtelif kıymetli taşlarla ve altın kaplama ile süslüdür.
Diğer silahlardan mızrak ölülerin mezarları üzerine dikilmiş olarak rastlanır. Kılıçlar kın adı verilen
bir çeşit kılıf içinde taşınmaktaydılar. Kılıç kını bir halka ile savaşçının kemerine asılmaktaydı. Kılıç
çekmekte kolaylık sağlamak için kılıç kınının yeri sol tarafta bulunmaktaydı.
Eski Türk hayatında bıçak, hem günlük hayatta, hem de savaşlarda en çok kullanılan
eşyalardan idi. Türklerin çok çeşitli bıçakları vardı. Bunlardan en çok dikkat çekeni her iki tarafı
kesen kıngırak adlı bıçaktır. Türkler bu tür bıçağa bugün kama adını vermektedirler.
Türk savaşçılarının çeşitli savunma silahları da vardı. Bunların başında kalkan (tura), zırh
(yarık) ve tolga (tulga, yaşuk/aşuk) geliyordu. Kalkan genellikle deri, ahşap ve demir gibi silah
darbelerine dayanıklı maddelerden yapılmaktaydı. Zırh ve tolga ise deri ve çeşitli madenlerden imal
edilirdi. Türkler iki çeşit zırh kullanmaktaydılar. Bunlardan biri kübe yarık, diğeri say yarık adıyla
anılmaktaydı. Kübe yarık bütün vücudu örten zırh idi. Say yarık ise sadece demir göğüslükten ibaretti.

13.3. Saldırı Yöntemleri
Türk savaş sistemi hareket ve sürat üzerine kuruluydu. Bunu sağlayan da hiç şüphesiz atın
evcilleştirilmesi, ehlileştirilmesi ve eğitilmesi idi. Süratin savaştaki önemini keşfeden millet gerek
Avrupalı gerekse diğer milletlerin tarihçilerine göre Türklerdi. Geniş bozkır coğrafyalarını kısa
sürede aşmanın başka da yolu yoktu. Kısaca Türkler, atın sağladığı sürat ve hareket kabiliyeti
sayesinde karşı konulmaz bir güce ulaşmışlardır.
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Türk savaş sisteminde müstakil ve hareketli birlikler başlıca rol oynamaktaydı. Bu birlikler,
savaşta tam bir hareket serbestliği içinde sık sık dağılmakta ve birleşmekteydiler. Savaşçılar da at
üzerinde süratle giderlerken öne, arkaya ve yanlara isabetli ok atışı yapabilmekteydiler.
Irmakların, vadilerin ve tepelerin sağladığı avantajlardan azami ölçüde yararlanmak, ȃdeta
savaş taktiğinin bir parçası idi. Türkler, savaşta kendilerine avantaj sağlayacak stratejik yer ve
mevkileri düşmana kaptırmamaya büyük özen gösteriyorlardı. Bundan dolayı savaş meydanına
düşmandan önce gelmeyi ve stratejik mevkileri tutmayı hiçbir zaman ihmal etmezlerdi.
Türklerde savaş için ayın birinci ve ikinci yarısı, zamanın gece ve gündüz, havanın da yağışlı
ve yağışsız olması gibi durumlar çok önemliydi. Bu konuda onlar, kendileri için en uygun zamanı
seçmekteydiler. Mesela Hunlar, genellikle ayın ilk yarısında hücuma geçmekte idiler. Ayın ikinci
yarısında da geri çekilmeye başlarlardı. Sürpriz baskınlarda da özellikle ayın dolun (bedir) halde
bulunduğu geceyi tercih etmekteydiler. Çünkü bu durum düşmanı en pasif halinde basabilmek için
kendilerine büyük avantaj sağlamaktaydı. Öte yandan Türkler, yağmurlu havalarda savaşmaktan
daima çekinirlerdi. Çünkü yağmurda yayın üzerindeki zamk erimekte, kiriş gevşemekte ve bu durum
da yayın kullanılmasını son derece güçleştirmekteydi. Hatta bu durum savaşı bırakmayı ve geri
çekilmeyi bile zorunlu kılmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde yağmurda erimeyen zamklar yapılmış
ve yağmur yağdığı zamanlarda da savaşılmıştır.

13.3.1. Yıldırma Ve Yıpratma
Türkler savaşa önce düşmanın maneviyatını bozmakla başlıyorlardı. Bu konuda en çok
başvurdukları yöntem korkutma idi. Çünkü savaşın gidişi ve sonucu üzerinde korkunun çok büyük
etkisi vardı. Her şeyden önce korku, düşünceyi ve hareketi bozmakta, iradeyi zayıflatmakta, azmi ve
cesareti kırmakta ve savunma gücünü azaltmaktaydı. Korkunun insan üzerindeki bu gücünü ve
etkisini çok iyi bilen Türkler, amaçlarına ulaşmak için korkutmayı ustalıkla kullanıyorlardı. Bunun
için onlar daha sefere çıkmadan önce kendileri hakkında korkunç rivayetler (psikolojik harekât)
yaymak suretiyle düşmanlarının arasına büyük korku salıyorlardı. Bu faaliyet, düşmanla karşılaşıp
yüz yüze gelince daha başka şekillerde devam ediyordu. Mesela onlar, küçük gruplar halinde
beklenmedik zaman ve yerlerde yaptıkları sürpriz saldırılarla bir taraftan düşmana maddi kayıplar
verdiriyorlar, diğer taraftan yeri göğü inleten korkunç naralar atarak, tüyler ürperten çığlıklar
çıkararak ve ağır tehditler savurarak, düşmanın moralini çökertmeye çalışıyorlardı.
Türkler savaşın yıldırma ve yıpratma safhasında daima uzaktan savaşmayı tercih ediyorlardı.
Bu hiç şüphesiz akıllıca bir davranış idi. Çünkü Türkler uzaktan savaşta bir taraftan ağır kayıplar
verdirirken diğer taraftan kendileri için kan kaybını büyük ölçüde azaltıyorlardı. Türklerin uzaktan
savaş için kullandıkları yegâne silah, çok uzak mesafelere isabetli attıkları ok idi. Onlar, atları
üzerinde ȃdeta uçar gibi süratli bir şekilde saldırırlarken, bütün oklarını düşman üzerine
boşaltmaktaydılar. Yağmur gibi yağan oklar karşısında düşman ordusunun ön safları da ȃdeta tırpan
yemiş otlar gibi birer birer yere serilmekteydi (Kaşgarlı Mahmud’un ifadesine göre). Bu hareket
düşman ordusunu maddeten ve manen çökertinceye kadar devam ederdi.
Öte yandan Türk birliklerinin yaptıkları keşif seferleri ve akınlar da bir bakıma düşmanın
gözünü yıldırmak ve yıpratmak amacını güdüyordu. Türkler, özellikle gözlerine kestirdikleri ülke
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üzerine büyük bir sefer hareketine girişmeden önce birçok defa keşif seferi ve akın yapmaktaydılar.
Bu arada küçük akıncı birlikleri düşmanın yığınak merkezlerine, önemli yol kavşaklarına, yiyecek ve
malzeme depolarına yüzlerce baskın düzenlemekteydiler. Bu baskınlar düşmanı takatsiz düşürünceye
kadar devam ederdi.

13.3.2. Sahte Geri Çekilme
Türk savaşçıları oklarını boşaltıp düşman ile yüz yüze gelince, mızrak, gürz ve kılıç gibi yakın
savaş silahlarını kullanıyorlardı. Böylece taraflar arasında kanlı bir boğuşma başlıyordu. Fakat yüz
yüze çarpışma çok uzun sürmüyordu. Bu arada Türk komutanları düşmanın savaş gücünü
ölçüyorlardı. Eğer Türk komutanları bu ilk yüz yüze çarpışmada baş edemeyecekleri bir kuvvetle
karşılaştıklarında anlamışlarsa, birliklerine süratle geri çekilme emrini veriyorlardı. Bundan amaç
düşmanın saflarının bozulmasına ve emir-komutanın yitirilmesine sebep olmaktı.
Sahte geri çekilme büyük bir sürat içinde gerçekleşiyordu. Bu arada Türk savaşçıları, tıpkı
saldırıda olduğu gibi, atları üzerinde geri dönüp oklarını aynı isabetle atarak arkalarından gelen
düşmana kayıplar verdiriyorlardı. Bu durum pusunun kurulduğu yere kadar devam ediyordu.

13.3.3. Pusuya Düşürme ve İmha
Pusu, Türk savaş sisteminin son safhası idi. Pusu kurulacak yer önceden belirlenmekteydi.
Pusu yeri için genellikle iki tarafı dağlık derin vadiler ile ormanlık, bataklık, çöl ve uçurum kenarları
gibi belirli özellikleri olan arazi parçaları seçilmekteydi. Savaştan önce bazı birlikler burada pusuya
yatmaktaydı. Sahte geri çekilme ile pusu yerine çekilen düşman, burada kıskaç veya çember içine
alınmaktaydı. Bundan sonra düşman birkaç saat içinde tamamen imha ediliyordu. Yıldırma-yıpratma,
sahte geriye çekilme ve pusu ile imha kadim Turan Taktiği, Sahte Ricat veya Kurt Kapanı
staratejisinin safhalarıdır. Bu strateji Türk ordusunu dünyanın en iyi ordusu statüsüne çıkartmıştır. Bu
taktiğin iki temel unsuru vardır o da at ve süratli hareket etme yani çok hızılı olmadır.
Bu yöntemlerin dışında ırmak veya bir nehirden geçiş sırasında saldırı ile arkadan sladırı
taktiklerini de uygulamışlardır.

13.4. Savunma Yöntemleri
13.4.1. Çöle Çekme Yöntemi
Uygulamada en zor olan yöntemlerden biridir zira düşmanın kendisinin bilinçli olarak çöle
çekildiğinin farkında olmaması gereklidir. Daha çok İskit, Hun ve Kök-Türkler döneminde
uygulanmıştır. Bu taktiğin uygulanması için askeri teşkilatlanmanın çok iyi olması zorunludur.
Saldırıya geçen düşman ordusu ve onun komuta kademesine sızılması ve güçlü bir bilgi iletişiminin
sağlanması mecburiyeti vardır. Çöl’e çekilme planı uygulandığında çöl de kendilerini zor durumda
bırakmayacak tedbirler de alınır ve bunlar çok gizli, seri ve hızlı bir şekilde yerine getirilerek düşman
ordusu imha edilirdi.
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13.4.2. Sarp Arazide Pusuya Düşürme Yöntemi
Hayatı bozkırda geçen Türkler, bozkırın her karışını çok iyi bildikleri için düşman ordusunu
en sarp ve engebeli arazilere çekerlerdi. Bu araziler manevra ve hareket kabiliyetini en az seviyeye
düşürüyor, saklanamayan düşman askerleri açıkta kalarak kendilerine saldıranlar için tam bir av
oluyorlardı. Bu yöntemle düşman ordusu çok rahat imha edilirdi. Bu yöntemde önemli olan düşmanın
bunu fark etmemesi idi ki oyüzden de gizli uygulanırdı.

13.4.3. Boğazda Düşmanı imha Yöntemi
Bu yöntemde düşman ülke topraklarına girdiğinde ülkenin hükümdarı ve komutanı bir boğaz
bulur (ki topraklarını çok iyi bildiği için bu kolayca tespit edilir) ve o boğazdan düşmanın girmesi
engellenirdi. Önce öncü birlikler gönderilerek düşman ordusunun imkanlar dahilinde boğazın
bulunduğu bölgeye yönlendirmesi yapılırdı. Düşman boğazı geçtiğinde yüksek tepelerden ve her
yönden saldırılarak düşman ordusu dağıtılıp imha edilirdi.

13.5. Yabancı Yazarların Gözünden Türk Ordusu
Aşağıda çeşitli yazarların eserlerinde Türk ordusu hakkında verdiği bilgilerden bazıları
aktarılmıştır:
Ammimanus Marcellinus: “Piyade olarak dövüşmeye hiç alışkın değillerdi. Bir defa eyere
oturduktan sonra, küçük ve çirkin, ama yorulmak bilmeyen ve yıldırım gibi giden atlarına sanki
yapışık kalırlardı. Bütün hayatlarını atları üzerinde kâh bacaklarını ayırarak, kâh kadınlar gibi yan
oturarak geçirirlerdi. At üzerinde kurultay toplarlar, alış- veriş yaparlar, yerler içerler, hatta boynuna
doğru eğilerek uyurlar. Savaşlarda korkunç çığlıklar atarak, düşmanın üzerine çullanırlar. Bir direnme
ile karşılaşınca, hemen dağılırlar, ama kısa zaman sonra aynı süratle gelerek, önlerine çıkan her şeyi
delip geçerler. Buna rağmen bir müstahkem mevkii kuşatıp, merdivenlerle ele geçirme sanatını
bilmezler. Ancak, şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri
kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi”.
“Hunlar at üstünde pire gibi çevik ve dayanıklıdırlar. Korkunç savaşçılar olup, yay ve kement
kullanmakta eşsizdirler”.
Prokopios:“Yerin sırtında insanlar yaşamaya başlamasından beri ne Yunanlılar, ne İranlılar
kafalarından bir türlü Sabarların kullandıkları silahları atabilmişlerdir”.
Efraim: “Hunların haykırmaları arslanların kükremesini andırır. Atları üzerinde ufukta bir
fırtına gibi uçarlar. Ordularıyla kapladıkları bütün arz üzerinde dehiet uyandırmışlardır. Silahlarına
karşı gelebilecek kimse mevcut değildir”
“Bunlar Yecüc Mecüc kavmidir. Küheylanların üzerinde fırtına gibi giderler. Geriye dönüp
ok atarlar. Karşılarında kimse duramaz….”
Sidoine: “Hunların okları ölüm taşıdığından nişan aldıkları kimseye daima yazık olmuştur”.
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Bir Çin kaynağı: “Türkleri üstün kılan atlıları ve okçularıdır. Kendilerine uygun gelirse,
şiddetle saldırırlar, tehlikede olduklarını sezerlerse rüzgâr gibi kaçarlar, şimşek gibi kaybolurlar”.

13.6. Esirlere Bakış Açıları
Devletin çoğunluğunu temsil eden hür insanlardan başka, elbette ki bütün kadim devir
camiasında olduğu gibi eski Türklerde de esirler vardı. Bunlar harpte esir edilmiş, yabancı milletlere
mensup insanlardı. Bunlar mülkiyet sahibi olan Türkler için çobanlık etmek ve tarlalarda çalışmak
gibi hizmetleri ifa ederlerdi. Ayrıca mesela Hunlarda her Hun askeri sağ olarak eline geçirdiği düşman
askerini kendisi için esir etme hakkına sahipti.
Türklerin esirlere karşı nasıl muamele ettiklerini Bizanslı tarihçi Priskos'un anlattığı şu
hadiseden çıkarabilmekteyiz: "Dün başımdan garip bir vak'a geçti. Onegesius'un bazı hediyeler
takdim ettikten sonra konağın (sarayın) dış duvarları haricinde sokakta geziniyordum. Kıyafetinden
İskit sandığım bir Hun yanıma gelerek bana Grek dilinde "kharie" diyerek selam verdi. Bir İskit'in
Grekçe konuşmasına hayret ettim. Çünkü bunlar kendi dillerini veya Hun, Got, Roma dilini de
konuşurlardı. İskitler arasına karışmış Romalılar vardı. Fakat onlar kolay kolay Grek diliyle
konuşamıyorlardı. Sadece Trakya ve deniz kenarındaki İllyria'dan getirilmiş olan esirler
konuşabiliyorlardı. Bu adam zengin bir İskit görünümü veriyordu. Çünkü güzel giyinmiş ve saçı daire
şeklinde traş edilmişti. Selamını aldım ve "Kim olduğunu, Hun topraklarına nasıl geldiğini, niçin İskit
hayatı sürdüğünü ve nereli olduğunu" sordum. O da cevap olarak "niçin bunları sorduğumu" sordu.
Bende "böyle güzel Grekçe konuşman beni meraklandırdı" dedim. O zaman gülerek aslen Grek
olduğunu, Viminacium'a geldiğini" söyledi. Burada uzun müddet kalmış ve zengin bir kadınla
evlenmiş. Fakat bu mutluluğu uzun sürmemiş, zira İskitler şehri zaptedince zengin olduğundan,
Onegesius tarafından esir alınmış, zira onların adetlerine göre esirleri Attila, sonra da diğer İskit ileri
gelenleri seçiyormuş. Bundan sonra Romalılara ve Acatırlar'a karşı olan savaşlarda yararlılık
göstererek elde ettiği ganimeti efendisine vermiş, bu suretle İskit adeti üzere esaretten kurtulmuş.
Sonra bir Hun kadını ile evlenmiş, çocukları da olmuştu. Şimdi Onegesius ile aynı masada yemek
yiyor, yeni halini eskisinden çok daha iyi görüyordu. İskit arazisi sahipleri savaştan sonra sakin bir
hayat sürüyorlardı. Herkes kendi serveti ölçüsünde bir hayat geçirir ve kimseye yük olmazdı. Halbuki
Romalılar harpte tamamıyla mahvolurlardı. Çünkü kurtuluşu başkasından beklerlerdi. Efendileri de
silah taşımalarına müsaade etmezdi. Silah taşıyanlarda kumandanların kötülüğünden bir türlü eski
mevkilerini elde edemezlerdi. Sulh de insanın hali daha zordur, çünkü vergileri çok ağır ve kötü
insanların zulümleri fazladır. Güçlü olanın sözü geçer. Zira bütün bunlar kanunların herkese eşit
olarak uygulanamamasında doğar. Kanunlardan orada sadece zenginler istifade eder ve kanuna aykırı
hareket eden zengin yaptığı suçun cezasını görmez. Fakir ise hele bu kişi hukuktan anlamıyorsa, bu
şekilde kanunlar onu daha fazla ezer. Malı-mülkü elinden alındığı gibi hayatı da tehlike konusudur.
Çünkü hakka ulaşmak sadece parayla olur. Avukat ve hakimlerin aldıkları paralar hiç te dengeli
değildir. Kim çok para verirse, mahkemeye çıkmadan işini halledebilir. Bu ve buna benzer misalleri
bana anlattı" demektedir.
El-Cahiz, Türklerin "esirlere iyi muamele edip, onları öldürmediklerinden" bahsetmektedir.
Yine o, Şumâme b. Aşraş'ın Türkler hakkındaki şu sözlerini nakletmektedir: "Onların (Türklerin)
elinde bir müddet esir kaldım, onlar gibi insana ikram ve taltifte bulunanları görmedim".
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X. asır müellifi Makdîsî (ölm. 985'den sonra) el-Bed've'l-tarih adlı eserinde: "Türkler esirleri,
yaralıları harpte ele geçirdikleri insanları öldürmek adetleri değildir. Harpte ele geçirdikleri yaralı
olursa onu tedavi edip evine ve ailesine götürürler"demektedir.
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Uygulamalar
Türk ordusunun yapısını değerlendirerek, orduda kullanılan silahlar ile taarruz yöntemleri
hakkında bilgi veriniz. Yabancı yazarların eserlerine Türk ordusunun bıraktığı izleri anlatınız.
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Uygulama Soruları

1. Türk ordusu ile ilgili bilgi veriniz.
2. Yabancı yazarların Türk ordusu ile yazdıklarına örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türk ordusunun yapısı, orduda kullanılan silâhlar, taarruz yöntemleri ile ilgili
bilgiler verdik. Türklerin savaştıkları toplulukların yazarlarının yazdıklarından örnekler vererek Türk
ordusunu genel bir değerlendirmeye tabi tutuk.
Türk ordusunun kuruluşunun tarihi M.Ö. 209 olarak kabul edilmektedir. Büyük Hun tanhusu
Mete döneminde kurulan ilk Türk ordusu, Türklerde o dönemde devletin içinde, sosyal hayatın
merkezinde idi ki ordu kelimesi aynı zamanda kağanın oturduğu yer anlamına bu yüzden gelmiştir.
Türkler de “Ordu millet” sözünün meşhur olması, Türklerde eli silah tutan herkesin asker sayılması
da bu nedenledir.
Türklerin ordu sistemi Mete’nin ilk kez oluşturduğu 10’lu sisteme dayanmaktadır. Bunun
Türkler için büyük önemi vardır. Bu önem devlet güçlerinin tümünün boy, soy, uruğ ve benzeri
ayrılıklarına bakılmaksızın 10’lu sisteme bölünerek, merkezden tayin edilen kumandanlar aracılığı
ile en üstte tek bir sevk ve idareye bağlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum millet bilincini
daima canlı tutmayı sağlamıştır. Türklerde ordunun devlete sağladığı diğer bir yarar ise bütün idari
görev sahipleri aynı zamanda asker olduklarından, ordunun görev ciddiyeti her türlü sivil, idari
birimlere yansımış ve bu da devlet mekanizmasının askeri disiplin içinde çalışmasına öncülük
etmiştir. Ayrıca bu durum Türklerin neden asker-millet sıfatını kullandıklarını açık bir şekilde ortaya
koymaktadır. 10’lu sisteme dayanan Asya Hun, Avrupa Hun, Kök-Türk, Uygur, Hazar hakanlıkları
gibi bütün Türk devletleri dünya tarihinde kendilerine önemli bir yer edinmeyi sağlamışlardır.
Bu bölümde yine Türklerin savaşta kullandıkları silâhlara değindik. Türk milleti ve ordusunun
en önemli silahı ok ve yaydır. Sonra mızrak, kalkan, bıçak, kılıç, gürz vs. görülür. Özellikle süvari ve
süvarilik üzerine kurulu olduğunu söylediğimiz ordunun temel dayanağını at oluşturmuştur. Türklerin
atı çok iyi eğitmeleri ve savaş alanlarında kullanmaları askeri faaliyetlere yön vermiştir.
Türk ordusunun taarruz yöntemlerinden bahsettiğimiz diğer bölümde Türk savaş sisteminin
hareket kabiliyeti ve sürat üzerine kurulu olduğunu öğrendik. Bunu sağlayan da hiç şüphesiz ki atın
evcilleştirilmesi, ehlileştirilmesi ve eğitilmesidir. Türkler, atın sağladığı sürat ve hareket kabiliyeti
sayesinde karşı konulmaz bir güce ulaşmışlardır ve karşılarındaki düşman ordularının önlerinden bir
fırtına gibi geçmişlerdir. Türk savaş sistemindeki müstakil ve hareketli birlikler at üzerinde süratle
giderlerken öne, arkaya ve yanlara isabetli ok atışı yaparak Türk’ün cihan hâkimiyet anlayışının
uygulayıcı destekleyicileri olmuşlardır. Türklerde ırmakların, vadilerin ve tepelerin sağladığı
avantajlardan azami ölçüde yararlanmak, âdeta savaş taktiğinin bir parçası olmuştur. Türkler savaş
meydanına düşmandan önce gelmeyi ve stratejik mevkileri tutmayı hiçbir zaman ihmal
etmemişlerdir. Diğer yandan Türklerin taarruz yöntemlerinde savaş için ayın birinci ve ikinci yarısı,
zamanın gece ve gündüz, havanın da yağışlı ve yağışsız olması gibi durumlar çok önemli olmuştur.
Örnek olarak da Hunların genellikle ayın ilk yarısında hücuma geçtiklerini söyleyebiliriz. Sürpriz
baskınlarda da özellikle ayın dolun (bedir) halde bulunduğu geceyi tercih etmişlerdir çünkü bu durum
düşmanı en pasif halinde basabilmek için kendilerine büyük avantaj sağlamıştır. Türkler yaylardaki
zamkların yağmurlu havalarda erimesinden çekindikleri için bu tür havalarda savaşmaktan daima
çekinmişlerdir.
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Daha sonra Türklerin taarruz yöntemleri ile ilgili bilgiler verdik. Yıldırma ve yıpratma
taktiğinde Türklerin savaşa önce düşmanın maneviyatını bozmakla başladıklarına değindik. Bu
safhada daima uzaktan savaşmayı tercih ettiklerini, çünkü Türklerin uzaktan savaşta bir taraftan
düşmana ağır kayıplar verdirirken diğer taraftan kendileri için can kaybını büyük ölçüde azalttıklarını
gördük. Sahte geri çekilme yönteminde ise Türklerin bunu büyük bir sürat içine
gerçekleştirdiklerinden bahsettik. Taarruz yöntemlerinin en son safhası olan pusuya düşürme ve imha
yönteminde de pusu kurulacak yerin öncede belirlediğini, sahte geri çekilme ile pusu yerine çekilen
düşmanın, burada kıskaç veya çember içine alındığını ve bütün bunlara Turan Taktiği, Sahte Ricat
veya Kurt Kapanı dendiğini öğrendik. Savunma yöntemlerinden Çöle çekme, Sarp arazide pusuya
düşürme ve boğazda düşmanı imha etme yöntemleri hakkında da bilgiler verdik.
Son olarak da yabancı yazarların Türk ordusu ile ilgili yazdıklarından örnekler vererek
özellikle esirlere karşı davranışlarının nasıl olduğunu belirterek bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)

Yabancı yazarların Türk ordusu hakkındaki görüşleri nasıldır, araştırarak bilgi

2)

Yıldırma ve yıpratma tekniği hakkında bilgi veriniz.

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

Türk ordusunun kuruluşu olarak hangi tarih verilmektedir?
M.Ö. 234
M.Ö. 654
M.Ö. 235
M.Ö. 209
M.Ö. 123

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi Türk askerinin özelliklerinden biri değildir?
Süvari olmaları
Çok iyi ok kullanmaları
Atları ile içi içe yaşamaları
Her zaman savaşa hazır olmaları
Paralı asker olmaları

5)

Türklerin kullandıkları belli başlı silahlar hangileridir?

veriniz?

6)
Savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için gönderilen keşif
koluna ne ad verilirdi?
a)
Yezek
b)
Yelme
c)
Küzet
d)
Taktik
e)
Kargu
7) Sahte geri çekilme tekniği hakkında bilgi veriniz.
8) Pusuya düşürme ve imha tekniği hakkında bilgi veriniz.

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

Hangisi Türklerin savaş silahlarından biri değildir?
Kılıç
Kalkan
Top
Ok
Yay
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10) İslâm Öncesinde Türklerde “Islık çıkaran ok: Islık çalan ok” olarak tarif edilen
oku ilk olarak kim bulmuştur?
a)
Çiçi
b)
Mete
c)
Tu-man
d)
İlteriş
e)
Bumin

Cevaplar: 3)d 4)e 6)b 9)c 10) b
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14. TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜREÇLERİ VE TÜRK-İSLAM
KÜLTÜRÜNÜN BÜTÜNLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Tarihi Süreçte Türklerin İslamiyeti Kabul Etmeleri
14.2. Eski Türk İnancı ve Kültürü ile İslamiyet Arasındaki Benzerlikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Türklerin İslam orduları ile karşılaşması ilk defa ne zaman olmuştur açıklayınız.
Türk kültürü ile İslam inancı arasındaki benzeriklerden on tanesini yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türklerin İslamiyeti kabul
ediş süreçleri

Türklerin İslamiyeti siyasi Konu ile
olarak
kabul
edişleri okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak

ilgili

eserler

Eski Türk kültürü ile İslam
dini arasındaki benzerlikler

Eski Türk kültürü ile Konu ile
İslamiyet
arasındaki okuyarak
benzerlikleri öğrenmek

ilgili

eserler
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Anahta Kavramlar








İslamiyet
Türkler
Din
Kabul etme
Kültür
Benzerlik

338

Giriş
Son bölümümüzde Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin siyasi tarihi anlatılacak ve daha
sonra Müslüman Arapların Türklere bakış açıları, İslam dini ile Gök-Tanrı dini arasındaki
benzerlikler ve Türk-İslam bütünleşmesi hakkında bilgi verilecektir
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14.1. Tarihi Süreçte Türklerin İslamiyeti Kabul Etmeleri
Türklerin İslâm dinini kabul edişleri birdenbire olmamıştır. İslâmiyetin çıktığı VII. yy'dan
Türklerin en büyük kısmının artık Müslüman oldukları zamana kadar aşağı-yukarı 400 yıl gibi uzun
bir süre geçmiştir. Bu uzun süre içinde Türkler yavaş yavaş İslâmiyeti kabûl etmişlerdir. Bir kere
Müslüman olduktan sonra da İslâm din ve kültürünün en büyük dayanağı ve savunucusu olmuşlardır.
İslâmiyetin din olarak zuhuru Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke'de bir Arap-İslâm Devleti
vücuda getirmesi Arabistan’ın dahili tekâmülleri ile izah edilir, fakat Arapların büyük bir kuvvet
olarak ortaya çıkmaları ve Sasanî ülkelerini zapt etmeleri, şüphe yok ki VI. asrın sonu ve VII. asrın
ilk çeyreğinde bilhassa 620-630 senelerinde bir taraftan Sasanî (İran)- Kök-Türk ve diğer taraftan
Kök-Türk-Bizans münâsebetlerinin Araplar lehine gelişmiş olmasınında etkisi büyük olmuştur.
Kök-Türk Devletinin VI. ve VIII. asırlarda Önasya ve Doğu Avrupa'da meydana gelen büyük
siyasî vak'alara aktif bir surette iştirak etmesi yalnız İranlı tüccarların Türk illerine yayılmasına değil,
Önasya’daki Arapların cihângir bir kavim sıfatıyla ortaya atılması keyfiyetine de müessir olmuştur.
İran (Sasanî) Hükümdarı Nuşirvan (Anuşirvan) babası Kavâd (Kubad, 488-541) Eftalitlerin
yardımı ile tahta geçmişti. Anuşirvan hakanın kızı ile evlenerek Kök-Türklerle iyi münasebet tesisine
çalıştı. Oğlu ve halefi olan IV. Hurmuzd (Hürmüz, 578-596) Hakanın kızından doğma olup, sima ve
seciye itibarıyla İranlılara benzemediği için “Türk oğlu” diye tanınmıştı. Ayrıca Anuşirvan'ın
ordusunda külliyetli miktarda Türk bulunuyordu. Bunlar Anuşirvan’ın Yemen seferine de iştirak
etmişlerdi. IV. Hürmüz'ün başkumandanı Behram Çubîn'in ordusunda 588'de Horasan'da KökTürklerle yaptığı savaşta Arap birliklerin de bulunduğu kaynaklarda geçmektedir.
Sasanî İran’ın mukadderatında bu kadar rol oynayan Türkler Araplarca çok iyi bilinmekte
idiler. Kök-Türkler (Türk ismiyle) Arapların Nâbighat al-Dhubgânı (604 vefat) Â’şa (öl. 621) ve
Peygamberin amcası Abû Tâlib'den rivâyet edilen şiirlerde zikrediliyordu. Â’şa'nın şiirleri 574-580
senelerine âittir.
Ayrıca Hz. Peygamberin kendisi bir Türk çadırında (gubba Türkiya) itikaf ettiği sıhhatinden
şüpheye mahal olmayan bir hadiste zikredilmiştir.
Hz. Peygamber’den (s.a.v) sonra özellikle Hz. Ömer (634-644) döneminde Arap orduları
bugünkü Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden kuzeye doğru ilerleyerek Kafkaslara vardılar. Bu fetihler
sırasında İslâm orduları Horasan, Mâverâünnehr ve Tohoristan bölgelerinde Türkler ile karşılaşmışlar
ve uzun zaman onlarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
Arapların Türkistan’da hâkimiyet kurmaları Kök-Türk hakanlığının son zananlarında yani
VIII. asrin ortasında husûle geliyorsa da Arapların burada hâkimiyet tesisi uğrundaki mücadeleleri
tam bir asır kadar sürmüştür.
Halife Ömer'in (r.a) şehit edilmesinden sonra Horasan ve Tohoristanda Müslümanlara karşı
umumi bir ayaklanmanın patlak verdiği ve hatta bazı önemli şehirlerin geri alındığı görülmektedir.
Bu sebeple 650-651 yılını takip eden birkaç yıl içinde Abdullah b. Amir'in kumandasında mukabil
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hücuma geçilerek daha önce zapt edilmiş ve elden çıkmış olan şehirler yeniden fethedildi. Bu
mücadelelerde Türklerin de bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
İslâm ordularının Türkler ile karşılaştıkları ve çetin savaşlar verdikleri ikinci bölge
Kafkaslardır. Azerbaycan ve Ermeniyye’nin fethinden sonra Müslüman birlikleri Kafkas dağlarına
dayandılar ve silsilenin kuzeyinde bulunan Hazar hakanlığı ile karşı karşıya kaldılar.
Müslümanlar ile Hazarlar arasında ilk ciddi çarpışma 662-663 yılında olmuştur. El-Bab 'daki
birliklerin kumandanı olan Abdurrahman b. Rebi 'nin yaptığı savaşta Müslümanlar büyük zayiat
vermiş ve Abdurrahman şehit düşmüştür. Bu mağlubiyetten sonra Araplar ile Hazarlar arasında uzun
bir süre bir çarpışmanın olmadığı görülmektedir.
Emevi Halifesi Muaviye’nin (661-680) hilafete geçmesinden ve içeride sukûnetin
sağlanmasından sonra fetihler yeniden başlama imkânı bulmuştur. Mâverâünnehr'e karşı girişilen
fetihler, Horasan vâlisi tayin edilen Ubeydullah b.Ziyad tarafından sürdürülmekte ve başarılı neticeler
alınmakta idi (674). Ubeydullah b. Ziyad’dan sonra Mâverâünnehr’de geniş çapta fetihlerde bulunan
şahıs Sâ’id b. Osman’dır. 675-676 yılında Horasan vâliliğine tayin edilen Sâ’id Ceyhun'u geçerek
Semerkând havalisine taarruz etti, Semerkând’ı muhasara ve vergiye bağladıktan sonra mühim bir
ticaret şehri olan Tirmiz'i zaptetti. Sâ'id bu başarısına rağmen mevkiini uzun müddet muhafaza
edemedi ve 678 yılında valilikten azledildi.
Mâverâünnehr'in gerçek fatihi hiç şüphesiz Kuteybe b. Müslîm'dir. 705 yılında Horasan
valiliğine tayin edilen Kuteybe Horasan'a geldiğinde bu eyaletin iki tehlikeli hudut bölgesi vardı. Bu
bölgelerden birincisi Ceyhun nehrinin orta kısmından Bedehşan'a kadar uzanan ve nispeten dağlık bir
araziden meydana gelen Tohoristan ve ikincisi de daha tehlikeli hudut bölgesi olan Mâverâünnehr'di.
Türkler her iki bölgede de hâkim unsuru teşkil etmekle beraber aralarında siyasi birlik olmayıp küçük
beylikler halinde müstakil hareket ediyorlardı. Mâverâünnehr'de siyasi manada bir birliğin
bulunmaması, bu havâlide İslâm ordularının ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
Kuteybe b. Müslîm önce, Tohoristan’ı emniyete aldı, sonra 706'da Beykent'i ele geçirdi.
Kuteybe daha sonra 707'de Tumuşkas ve Râmisan’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Mâverâünnehr beyleri
toparlanmağa ve beraberce hareket etmeye başladılar. Fakat bu durum uzun sürmedi ve 709'da
Kuteybe uzun mücadelelerden sonra Buhara muhasarası karşısında bozuldu ve Kuteybe uzun
mücadelelerden sonra Buhara’yı kesin olarak Arap hakimiyeti altına almış oldu. Kuteybe buraya
Arapları iskân ettirdi. Semerkand Hükümdarı Tarhan Buhara'nın akıbetine düşmemek için haraç
vermek ve Arap hâkimiyetini tanımak istediğini Kuteybe’ye bildirdi. Kuteybe de bu şartları kabul
ederek Tarhan ile sulh yaptı. Kuteybe daha sonra sırası ile Kiş, Nesef, Rutbil, Harezm’i ele geçirdi.
Ayrıca bu arada Şaş, Hocend ve Fergana’nın bazı kısımları Müslümanların eline geçti.
Bu fetihler sırasında Kuteybe’nin en büyük destekçisi olan Irak umûmi valisi olan Haccâc
b.Yusuf’un 714’te ölümü, Kuteybe için büyük bir kayıp oldu. Kuteybe ölüm haberini alınca
birliklerini terhis etti. Ama Halife Velîd (705-715) Horasan’ın Irak valiliğinden ayrılarak müstakil bir
valilik haline getirildiğini ve kendisinin de bu valiliğe tayin edildiğini bildirdi. Kuteybe halifenin emri
üzerine 715 yılında Fergana’yı tamamen ele geçirmek için harekete geçtiği zaman Halife Velîd öldü.
Bu arada Haccâc’ın ölümünden sonra isyan eden Kuteybe öldürüldü.
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Kuteybe’nin öldürülmesi, doğudaki Arap fütühatı bakımından bir dönüm noktasıdır. Çin’in
bu bölgelerde nüfuz tesisine gayret sarfetmesi, mahallî beylerin Arap hâkimiyetinden kurtulmak için
faaliyete geçmeleri ve buna Arap vâlilerinin zaafları eklenince Mâverâünnehr’deki fethedilmiş
şehirlerin elden çıkma tehlikesi doğdu. Yine bu sıralarda yeni seferler yapılmıştır, fakat bunların
hiçbirisi Kuteybe’ninkiler ile asla mukayese edilemezler. Bu mücadelelerde bazen Araplar (ama
çoğunlukla) bazen Türkler başarı sağlıyordu. 729-734’de Cüneyd b. Abdürrahman el-Murrî’nin
Horasan valiliği sırasında Araplar Mâverâünnehr’de başarı sağladılar. Özellikle Türkeş Hanı Su-lu
Araplara mücadelelerde bulundu. Abbasi ihtilalinin patlak vermesi, zaten hızı kesilmiş olan fetih
hareketinin duraksamasına sebep oldu.
Türgiş (Türkeş) Hakanlığı 716’da Arap hâkimiyetini kabul etti. Arapların Mâverâünnehr
hakimiyetinin Sirderya havzalarına kadar yayılması Abbasiler devrinde kumandanları Ziyad b. Salih
tarafından 751’de general Kao-Siyen-Çe’nin idaresindeki Çin istila ordusunun Talas havzasında
mağlup ve batı Türkistan’dan kovmasından sonra ortya çıktı. Bundan sonraki bir asırlık zamanda
Abbasiler tarafından Horasan’ın yönetimi ile görevlendirilen valiler Mâverâünnehr taraflarını idare
ettiler.
Horasan’a gönderilen Arap valileri çeşitli vesilelerle Türk yurtlarına karşı düzenledikleri
akınlarda elde ettikleri pek çok ganimetin yanı sıra birçok Türk’ü de esir alıyorlardı. Bu esirlerden
önemli bir kısmı, şüphesiz Arap şehirlerine sevk edilmişti. Türk asıllı köleler paralı asker olarak
çeşitli görevlerde kullanılmışlardır. Onlar büyük şehirlerde askeri inzibat görevini yaparak genel
olarak asayiş ve emniyeti sağlamakla görevlendirilmişler ve özel saray birliğini oluşturmuşlardır.
Emevi Halifesi Abdü’l-Melik b. Mervan’ın (685-705) özellikle Fergana Türklerinden oluşan bir
muhafız alayının varlığından bahsedilmektedir.
Saray muhafızlığının Müslüman Türklerden teşekkül etmesi keyfiyeti daha sonra gelen
halifeler arasında ve Abbasiler devrinde de devam etmiştir. Türkler saray muhafızlıklarının yanı sıra
dış ülkelerden İslâm Halifesini ziyaret eden yabancı elçilik dostluk heyetlerini karşılamada ve hilâfet
şehirlerinde çıkan bazı huzursuzlukların giderilmesinde halifenin güvendiği sadık kimseler olarak
ciddi hizmetlerde bulunmuşlardır.
Arapları “mevâli” adıyla ordu tutmaya sevkeden sebeplerden biri Arapların ikmâl
merkezlerinden çok uzaklaşmış bulunmaları idi. Üstelik değişik bir coğrafya ve başka bir iklimde ve
çok daha cesur bir milletle çarpışan Araplar yerel Türk Hanlıkları ile yaptıkları harplerde ağır zayiat
veriyorlardı. Bu ise ordunun zayıflaması ve erimesi demekti. Mevâlilerin normal bir din eğitimi
gördükleri, Müslüman oldukları ve gerektiğinde savaşlara katılarak büyük zaferler kazanılmasında
etkili oldukları görülmektedir.
Araplar Türk komutanlardan ve Türklerin askerliklerinden yararlanmışlardır. Bunların
başında Bazgis ve çevresinin Türk asıllı hükümdarı Nizak Tarhan gelmektedir. Kendisi Kuteybe’nin
sağ kolu olmuştur. Kuteybe’den sonra Horasan’a Yezid el-Mühelleb vali olarak gönderilmiştir (716).
Yezid’e en sıkışık en kötü ve bir ölüm-kalım harbinde en büyük desteği sağlayan ise Gürcan’ın Türk
asıllı hükümdarı Sul-Tegin olmuştur.
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Abbasi Halifeleri diğer unsurlara olduğu kadar Türklere de büyük önem vermişlerdir. Abbasi
Devleti’nin kurucusu Halife el-Mansur’dan itibaren Türk nüfûzu kısa zamanda büyük mesafeler
katetmiştir. Bir taraftan hulefâ ve ümerâ’nın yakın çevresinde Türk asıllı komutan ve askerlerin
sayıları yükselirken, diğer taraftan da hükümet ve idarî kademelerde hattâ edebi sahalarda boy
gösteren Türkler, kendilerini kısa zamanda kabûl ettirerek bir varlık haline gelmişlerdir. ElMansur’dan sonra oğlu el-Mehdî halife olmuş (775-785) ve o da babasının yolundan yürüyerek
Türklere ilgi göstermeye devam etmiştir. Onun zamanında Türk askerlerden artık yüksek komuta
mevkilerine getirilenler görülmeye başlamıştır. Bu komutanlar arasında Şakîr et-Türkî, Mübârek etTürkî ve Tûlya et-Türkî bu devirde yetişmiş zirvedeki komutanlar arasındadır.
Abbasilere en ihtişamlı ve parlak devirlerini yaşatan Harûn er-Reşîd devri (786-808) Türkler
açısından bir özellik arzetmektedir. Sarayında bulunan birçok Türk asıllı câriyenin yanı sıra Türk
askeri varlığı da büyük ölçüde hissedilebilir bir hâle gelmiştir. Kendisinden sonra Abbasi Devletinin
haşmet ve azâmetini sürdüren El-Memnûn ve El-Mu’tasım işte bu Türk asıllı câriyelerden doğmuş
ve bunlar “ümmü’l-veled” (Halife anası) bizim tabirimizle “Sultan” lakâbını almışlardır.
VI. ve X. asırlarda Doğu Avrupa’da İtil kıyılarıyla Kırım arasında yaşayan Hazar
Hakanlığının başında bulunan hakanlar Kök-Türkler’inde mensup oldukları Açina (Aşina) nesline
mensuptular. Bunlar VI. ve VII. yy’da mühîm siyasî kuvvet olarak görülmüşler ve Azerbâycanı idare
eden Arap Emiri Yezid b. Usayd al-Sulami ve Fadl b. Yahya al-Bermakî birer Hazar tengrikemi ile
evlenmişlerdir. Hazar Hakanı Emeviler zamanında bir defa Müslüman olmuştu ama daha sonra
Kafkasya’daki Yahudilerin teşviki ile Museviliği kabûl etmiştir. Hânedan içinde Hristiyanlığı kabûl
edenler de ardı. Onlara bağlı İtil Bulgarları ise daha sonra miladî IX. asırda Harezm Müslümanları ve
İslâm medeniyeti ile sıkı münasebette bulundular. X. asırda Halife Muktedir’e o vakit İslâmiyeti yeni
kabûl etmiş olan İtil Bulgarlarından elçiler gelerek Bulgar ilinde kaleler ve istihkâmlar yapacak askerî
usta ve mütehassılar ile kendilerine İslâmiyeti öğretecek İslâm âlimleri gönderilmesini istemişlerdir
Bu istek üzerine Halife tarafından gönderilen elçilik heyetine katılanlardan biri de İbn Fadlan idi.
İtil Bulgarlarının İslâmiyeti X. asırda kabûl etmelerinden sonra Türkler arasında İslâm Dininin
yayılmasının başarılarını gösterecek ikinci hâdise 960 yılında yani Bulgarlara giden elçilik heyetinin
Bağdat’a dönüşünden kırk yıl sonra iki bin çadır (bazı kaynaklara göre yüz bin çadır) kadar Türk’ün
İslâmiyet’e girmesidir. Yine X. asırda Oğuzların Sirderya nehri aşağı yakasında oturan kısmı da
İslâmiyeti kabûl etmiştir.
Karahanlılar Müslümanlarla iyi münasebetler tesis ettiler. Samanîler ile iyi geçindiler.
Bunlardan Bilgençor Kagan 840’ta ve Tavgaç Kagan 893’te Samanîlerle savaştı. Fakat daha sonra
İslâmlarla olan bu türlü ciddi temaslar neticesinde nihayet bunlardan Saltuk Buğra Han 920 senesinde
İslâmiyeti kabûl etti. Bu hâdiseyi menkıbe şeklinde nakleden Saltuk Buğra Han Tezkeresinde manevî
ve ticarî tesirlerin İslâmlaşmadaki önemi ve Samanî Devletinin rolü açıklanmaktadır. Karahanlıların
İslâm Dinini kabûl etmeleriyle ilk defa Türk ülkelerinden birinde hâkîm bir Türk-İslâm Devleti
meydana geldi.
İslâmiyetin Türkistan bozkırlarında yayılmasıyla Mâverâünnehr’de cereyan eden ilmî ve ticarî
faaliyetler arasında sıkı bir ilişki mevcuttu. Bu memlekette bir yandan büyük yarı göçebe kitleleri,
öte yandan İtil Bulgarları arasında vuku bulan ticarî ve medenî münasebetler yavaş yavaş bu âleme
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İslâm medeniyetinin etkinliğini göstermiş ve ona karşı bir ilgi uyanmıştır. Buradaki medreselerde
yetişen ilim ve tasavvuf erbabı dervişler ticaret kervanlarına karışarak Türklere İslâmiyetin esaslarını
öğretiyorlardı. Bilhassa İslâmlığı dar şeriât kâideleri içinde değil, geniş ve yumuşak bir ruh ve mâna
ile anlatarak konar-göçerlere telkin eden mutasavvıf Türk dervişleri de bu İslâmlaştırma faaliyetinde
büyük bir rol oynadılar. Türklerin “ata” veya “baba” adını verdikleri bu dervişlerin faaliyetleri
neticesinde X. asırda Türkler İslâmiyete ısınmaya ve kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.
O. Turan Türklerin İslâmiyeti kabûlünde, İslâm medeniyetinin üstünlüğü hakkında şöyle
demektedir: “Yarı göçebe (konsr-göçer) kitlelerin hiçbir baskı olmadan birden ve kendi istekleri ile
Müslüman olmalarının sebeplerinden biri o zamanın medeniyet üstünlüğü ve cazipliğidir. Fakat
medeniyet üstünlüğü din değiştirmek için kâfi bir sebep teşkil etse idi, bugün bütün dünyanın veya
hiç olmazsa dinî hislerin kuvvetle yaşandığı sahaların Hristiyan olması gerekirdi. Halbuki tamamen
aksi şartlara rağmen İslâmiyet Hristiyanlığa nazaran daha fazla yayılma kudretini şimdi bile muhafaza
etmektedir. Bundan dolayı bütün yabancı dinlere karşı uzak kalarak Gök-Tanrı Dininin birbirine
yakın esaslara mâlik bulunması ve yeni dinin Türklerin inanç ve mizaçlarına uygun gelmesidir”.
Şimdi de İslâmiyeti kabûl ettikten sonra 10 asır onun bayraktarlığını yapan Türklerin
kahramanlıkları, cesaretleri hakkında Arap kaynaklarındaki bilgileri kısaca vermeye çalışalım.
Türk kahramanlığı ile ilgili birçok şiir ve darb-ı meseller Arapların çok eski çağı dediğimiz
en karanlık devrine kadar ulaşmaktadır. İlk devirlere âit olmak üzere bu konuda zikredeceğimiz bir
beyit Amelles b. Ullafa’nın şiirleri arasında bulunmaktadır. Emevilerin sonralarında Abbasilerin ilk
devirlerinde yaşamış olan Amelles, büyük Arap edibi El-Cahiz’in kaydettiği beyitinde Türk
kahramanlığı ile ilgili olarak şöyle demektedir: “Başımın tepesi ağardıktan sonra onda Türk’ün
(düşmanlığını) kahramanlığını ve Ebu Hisl’in kinini gördüm (de şaşırdım kaldım)” . Amelles’in bu
şiirini kendine has bir üslûbla yorumlayan El-Cahiz, bunu Türklerin kahramanlığına bir misâl olarak
göstermiş ve “Arap ordularının kalplerini Türkler gibi titreten başka bir millet yoktur” demiştir.
İlk devirlerde yazılmış birçok şiirde Türk kahramanlığı büyük Türk hakanının şahsında dile
getirilmiş ve her şeyde (binicilik ve okçulukta dâhil) en ideal bir kahraman olarak tavsiye edilmiştir.
Bunun en güzel misâli Emevilerden el-Velî b. Abdü’l-Melik (742-743)’in söylediği şiirdir. O
kendisinin üstünlüğü ve kahramanlığı ile öğülmek istediği zamanlarda gönlünde ve kalbinde sadece
Türk Hakanı vardır. Bir beytinde o, bu engin duygularını dile getirirken şöyle demektedir: “Eğer ben
(kâh) önüme, (kâh) arkama doğru ok atıyor ve (hırçın) taylar üzerinde dik yamaçlı kayalıklardan
(korkusuzca) inebiliyorsam (buna şaşırmamak gerekir) (Sen şunu iyi bil ki) benim dedem hakandır.
Onun bozkırlarda ve yalçın kayalıklarda neler yaptığını hatırla o sana yeter”.
Câhiliye devrinde Araplar tarafından tanınmış olan Türklerden bu devirdeki Arap şâirleri de
şiirlerinde bahsetmişlerdir. Avs b. Hacar (620) Türklerin kahramanlığına şu beyitiyle işaret
etmektedir: “Onların kınalı bıyıklı (düşman yani Türkler) ve ellerinde sopalar olduğunu görünce
devemi sularından çevirdim”.
Nitekim Türklerin savaşlarda gösterdikleri üstün cesaret kahramanlık, yiğitlik ve mertlikleri
sadece kendi milletlerinin değil, Arapların bile iftihar ve hayranlıklarını celb etmiştir. Araplar
şiirlerinde bu hayranlığı yansıtmaktan çekinmemişlerdir. Meselâ İbrahim b. el- Izzi (öl. 1120) Türkler
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hakkında şöyle demiştir: “Türklerden bir bölüğü (harp ederken gördüm) Onlar Türklere hücum
ederken sanki bir gök gürültüsünü andırıyordu. Oysa onlar öyle bir millettir ki kendileri ile iyi
geçinildiği ve iyi karşılandıkları zaman melekler gibidirler, aksine onlar bir kere harbe girerlerse (ele
avuca sığmaz) ifritler gibi olurlar”.
İbnü’l Fakîh ise Türklerin harblerde gösterdikleri sebat ve olayları göğüslemede ne yaman bir
millet olduğuna dikkatleri çekerek şöyle demektedir: “Türkler insanlar arasında düşmanların en
yamanı, kâfirlerin mücadele yönünden en serti, hayatın çile ve meşakkatlerine karşı da en sabırlı,
nimetlerinde ise en az istifade eden (kanaatkâr) bir kimsedirler”.
El-Cahiz Türkler için: “Türkler ne kadar parlak olursa olsun hiçbir faziletin ulaşamayacağı ne
kadar büyük olursa olsun herhangi bir yüksekliğin onda biri olamayacağı meziyetleri dolayısı ile
diğerlerine üstün oldular. Türkler ve Horasanlılar atlı süvarilerdir. Onlar sayılı günleri, büyük harpleri
ve fetihleri meydana getiren kimselerdir” demektedir.
İbn Havkal ise: “Türkler cesaret ve şiddet bakımlarından diğer insanlara üstün oldukları için
halifelerin askerleri, Türklerin beyleri de halifelerin kumandanları olmuşlardır. O kadar ki önce
hilafetin maiyeti sonra adamları oldular”diye söylemektedir.
Arap şiirlerine bu şekilde geçen Türkler dünyanın yaradılışından beri var oldukları andan
itibaren gittikleri her yerde ve kurdukları devletler ile kendilerinden bahsettirmeleri tabiatlarında var
olan meziyetlerinin icabıdır. Nitekim bu konuda Hz. Peygamberimiz de hadisleriyle bu meziyetleri
dile getirmişlerdir.
Hz. Peygambere isnat edilen hadislerin bir kısmının sahih, bir kısmının sahih olmadığı
tartışma konusudur. Biz bu tartışmaları bir tarafa bırakarak hadis kitaplarında var olan hadislerden
birkaç misâl vermeğe çalışacağız.
Bu konudaki ilk müracaat edeceğimiz eser Sahih-i Buhari’dir. Eserde Türklerin fiziki
özellikleri ile ilgili hadisler “Siyer ve Cihad Kitabı” adını verdiği umumi bir faslında ve Türklerde
Savaş” ve “Çarık Giyenlerle Savaş” adı altında özel bir bölümde toplanmıştır. Türklerle savaş başlığı
altında bu iki hadis zikredilmektedir. Bunlardan biri Ebu Hüreyre, diğeri ise Amr b. Tağlib tarafından
rivâyet edilmiştir.
Türklerle savaş bölümünde Amr b. Tağlib’den rivayet ettiği hadisin metni şudur: Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) Şöyle buyurmuştur ki: “Kıyamet kopmasının şartlarından (biri de) sizlerin kıldan
çarıklar giyen bir kavim olan (Türkler)le harbetmenizdir. Yine kıyamet kopmasının şartlarından bir
(diğeri de) geniş yuvarlak yüzlü öyle ki, yüzleri (örs üstünde döğülmüş ve) üzeri derilerle kılıflı
(sağlam) kalkanları olan bir kavim (Türkler)le çarpışmanızdır”.
Ebu Hüreyre’den rivâyet edilen hadis ise şöyledir: Hz. Peygamber buyurmuştur ki, “Sizler
küçük çekik gözlü, kırmızı benizli, yatık burunlu, çehreleri sanki (örs üstünde döğülmüş ve) üzeri
derilerle kaplanmış (sağlam) kalkanlar gibi bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet
kopmayacaktır. Yine sizler kıldan çarık (ve çorablar) giyen bir kavimle (Türk) çarpışmadıkça kıyamet
kopmayacaktır”.
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Buharî’de “Çarık Giyenlerle Savaş” başlığı altında Ebu Hüreyre’den şu hadis de
nakledilmektedir: Hz Peygamber buyurmuştur ki: “ Sizler kıldan mâmûl çarıklar giyen bir kavimle
çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine sizler yüzleri (çekiçle sanki örs üstünde döğülmüş) üzeri
derilerle kılıflı (sağlam) kalkanlar giyen heybetli bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır”.
Türklerle ilgili hadisler İmamı Müslim (817-875) tarafından da zikredilmiştir. Ayrıca büyük
hadis imamlarından Ebu Davûd (817-888) “Sünen” adlı hadis külliyâtında Türklerle ilgili dört hadis
zikretmiştir. Bu hadislerden en kıymetlisi eserinin “Türkleri ve Habeşlileri Harbe Tahrikin Yasak
Olması” başlığı altında kaydettiği meşhur hadisidir. Peygamberin asabından bir zât tarafından rivâyet
edilen ve daha sonraları pek meşhur olan ve birçok kimse tarafından nakl ve rivâyet edilen bu hadisin
asıl metni şudur: “Hz. Peygamber buyurmuşlardır ki, Habeşliler sizlerle uğraşmadıkça siz de onlarla
uğraşmayınız. Hele Türkler size hiç dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız”.
Bu hadis çeşitli müelliflerce de daha teferruatlı veya değişik şekillerde de verilmektedir.
Meselâ İmam Neseî, El-Hamavî, El-Cahiz, İbnü’l Fakih, İbni Hassul, İbni Kudame, gibi büyük âlim
ve coğrafyacılar tarafından da rivâyet edilmiştir.
Hz. Ebubekir’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “Ümmetimden bir
kısmı Dicle ve üzerinde bir de köprüsü bulunan bir nehrin kıyısında Basra adı verilen bir ovada
konaklayacaklardır. Sonra halk çoğalacak ve burası da Müslüman şehirlerden bir olacaktır. Ahir
zaman olduğunda geniş yüzlü, küçük gözlü Kantura oğulları (çıkacaklar) ve gelip nehrin diğer bir
yerinde konaklayacaklardır. Bunun üzerine şehir halkı üç kısma ayrılacak bir kısmı öküzlerin peşine
takılarak kırlara kaçarak mahv olacaklar, bir kısmı da kendi canlarının derdine düşüp dinlerinden
döneceklerdir, üçüncü kısma gelince, ehl ve evlâdlarını arkalarına alıp onlara karşı harbedeceklerdir.
İşte bunlar şehiddirler”. Hz. Ebu Bekir’den rivâyet edilen bu hadisden başka Abdullah b. Büreyde de
babasından işittiği şu hadisi nakletmektedir: Hz. Peygamber buyurmuştur: “Benim ümmetimi öyle
bir kavim sürekleyip kovalayacaktır ki Onların yüzleri (yuvarlak ve) enli, gözleri (çekik ve) küçük,
çehreleri sanki üzeri derilerle kılıflı kalkanlar gibidirler. Onlar üç defa Arabistan Yarımadasına kadar
ilerleyeceklerdir. İlk istilâda onların önlerinden kaçanlar kurtulacaklardır. İkinci istilâda hücuma
uğrayanlardan bazıları da canlarını kurtaracaklardır. Üçüncü istilâda ise onların kökleri kesilecektir
(Artık istilalar son bulacaktır). İşte onlar Türkler’dir. Nefsimin yedi kudretinde olan Allah’a yemin
ederim ki Türkler (çok yakın bir gelecekte) atlarını Müslümanların mescidlerine bağlayacaklardır”.
Ayrıca İstanbul’un fethini müjdeleyen Hz. Peygamber’in hadisi dolayısı ile İstanbul’un fethi
âdeta bir yarış hâline gelerek Emevilerden başlamak üzere, Osmanlı Sultanlarından Fatih’e kadar
birçok komutanın gayesi durumuna gelmiş ve bu komutanlar Hz. Peygamber’in ilâhi müjdesine
mazhar olmak için çırpınıp durmuşlardır. İmam-ı A. Hanbel’in zikrettiği bu hadisin asıl metni şudur:
Abdullah b. Beşr el-Hasami’nin babasından, onun da kesinlikle Hz. Peygamber’den işittiğine göre
Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: “Konstantiniye mutlaka feth olunacaktır. İşte asıl imrenilecek
komutan onu fetheden komutan, asıl mutlu ordu da onun ordusudur”.
Bu konuda son hadisimiz DLT’de Kâşgarlı Mahmud’a aittir. Kâşgarlı, Türk’ün önce Hz.
Nuh’un oğlu olduğunu belirttikten sonra bir imamdan duyduğu şu hadisi zikretmektedir: “Yüce Tanrı
benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdim, onları doğuda yerleştirdim. Bir millete kızarsam,
Türkleri o millet üzerine musallat kılarım diyor. İşte bu Türkler için bütün insanlara karşı bir
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üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek
yerinde, havası en temiz ülkelerinde yerleştirmiş ve onlara “Kendi ordum” demiştir. Bununla beraber
Türklerde sevimlilik, tatlılık, sadelik, öğünmemek, yiğitlik gibi öğülmeye değer sayısız iyilikler
görülmektedir”.
Burada zikretmeye çalıştığımız hadislerin sahih olup olmaması bir yana Arap kaynaklarında
ve Peygamber Efendimizin hadislerinde Türklerden bahsedilmesi biz Türkler için büyük bir iftihar
sebebidir. Kâşgarlının dediği gibi “Bu hadisler sahih olmasa bile İslam dinin kabul eden Arapların
Türklere verdiği önemi bir hadise isnad ettirecek kadar değerli görmeleri önemlidir ve akıl da bunu
emretmektedir”.

14.2. Eski Türk İnancı ve Kültürü ile İslam İnancı Arasındaki Benzerlikler
İslâm dini Türklerin kadim inançları ile birçok bakımdan uygunluk göstermesi dolayısıyla,
Türkler arasında yaygın ve Türklüğü takviye eden bir din durumuna gelmiştir. Nitekim Türkler İslam
dini sayesinde sosyal hayatlarının önemli unsurlarını, İslam’a aykırı olmamak şartıyla törelerini,
geleneklerini, askeri faaliyetlerini hatta cihan hakmiyeti mefkûrelerini İslam dininin “Allah’ın adını
her yere ulaştırma” ve “Emri bilmağruf nehyi anil münker” (İyiliği emretme kötülüğü nehyetme)
düşüncesi ile birleştirerek ayrı bir noktaya taşımışlardır. İslam dini Türk boylarının belki de
yaşadıkları fakat adı konulmayan dinleri gibidir. İlahi menşei itibariyle Türklerin bünyesine
uygunluğu muhtemelen yaratıcının insan için kodladığı en uygun dinin İslam olması, Türklerin bu
inanç sistemini kolay kabullenme, uygulama akabinde taşıyıcısı ve yegâne bayraktarı olma konumuna
getirmiştir diyebiliriz.
Türklerin dini hayatı ile ilgili olarak anlattığımız tüm araştırmaların ortak sonucu Türk
inancının Eski Yunan veya Ön Asya’da olduğu gibi eşya, heykel ve diğer objeleri ilah olarak kabul
etmeyen bir inanış olmadığında birleşmiş olmalarıdır. Türkler insan icadı olan hiçbir objeyi, eşyayı
kendilerine hâkim bir güç yani ilah olarak görmemişlerdir. Buna karşılık baş edemedikleri ve
açıklayamadıkları büyük doğa olaylarına saygı duymuşlar, onlardan korkmuşlardır. Şimşek, gök
gürültüsü ve fırtına gibi olaylar bakışları gökyüzüne çevirmiştir. Gök, insanın iradesi dışındaki her
şeyin çıkış noktası ve yaşadığı yer olarak tasvir edilmeye başlamıştır.
Göklerde var olduğuna inanılan bu yüce güçle ilgili tasavvurların ilk döneminde bazı özel
kişilerin bu yüce güç ile temas kurabilecekleri de kabul edilmiştir. Bunu yapabilen insanlar kam yani
şaman olarak görülmüşlerdir. Şamanların diğer insanlara göre olağanüstü ve özel güçlere sahip
olduklarına inanılır. Eğer çevredeki inanç düzeni uygun ise bunlar kendilerini Tanrı ile insan arasında
bağ sağlayanlar olarak tanıtırlar.
Bu insanların o yüce gücün yani Tanrının kutuna sahip olduklarına inanılır. Bilge Kağan da
Tanrı kut verdiği için gibi ifadelerle bu duygunun önemli olduğunu ifade eder. Türkçede de gök ilahî
gücün sahibi Tanrı ile özdeştir.
Türklerin İslâmiyet’e tabi olmalarına gelince de göze çarpan ilk nokta Türklerin atalar dininin
yani Gök-Tanrının İslâmiyetle son derece uyuşuyor olduğudur. Zeki Velidi Togan Türklerin
İslâmiyeti tercih etmelerinde bu dinin mücadeleci savaşçı hususiyetlerinin büyük önemi olduğunu
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söylemektedir. İslâmiyet Türklere ȃdeta milli bir din olmuştur. Türk ülkelerinde İslâmiyet’in özü
ancak Türk töresi ile yani yasa ile yan yana uygulanmıştır.
Tarafımızdan yapılan Yüksek Lisans tezimizde eski Türk dini olan Gök-Tanrı Dini ile
İslamiyet arasındaki bezerlikler Türk-İslam Bütünleşmesi adlı eserimizde ortaya konmuştur. Bu
konuda geniş bilgi almak isteyenler bu çalışmaya bakabilirler.
Biz burada a) dini hayat b) aile hayatı c) sosyal hayat başlıkları altında bütünleşenleri sadece
maddeler halinde vereceğiz
1.

Dini hayatta bütünleşme

1.1.

Tek Tanrı-Allah (Allah’ın zati ve subiti sıfatları),

1.2.

Ahiret Hayatı (Göğün katları, Ruhun ebedi oluşu, Ahiret hayatının varlığı)

1.3.

Kıyamet gününe inanma

1.4.

Kadere iman

1.5.

Sevap-günah

1.6.

Şeytan-melek

1.7.

Cennet- cehennem

1.8.

Secde etmek

1.9.

Kurban kesmek

1.10. Yoğ (Ölüyü Gömme)
1.11. Ölü Aşı
1.12. Savaşta Ölme (şehitlik)

2. Aile hayatında bütünleşme
2. 1. Evlenme,
2.2. Tek Eşlilik
2.3. Kalın (Mehir)
2.4. Leviratüs
2.5. Kadın
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2.6. Kız Çocuğa Sahip Olam
2.7. Namus ve Zina
2.8. Evlad Edinme
2.9. Aile Hukuku
2.10. Büyüklere ve Yaşlılara Saygı ve Sevgi Gösterilmesi

3.Sosyal hayatta bütünleşme
3.1. Cihan Hakimiyeti (Kut, Töre, Cihad)
3.2. İdare Etme Hakkının Hükümdara Tanrı Tarafından Verilmesi
3.3. Adalet
3.5. Hükümdar (Halifelik)
3.6. Vatan Sevgisi
3.7. Bağımsızlık (Oksızlık)
3.8. Toy (Meclis)
3.9. Alimlere Verilen Değer
3.10. Sosyal Hayatta Eşitlik-Yardımlaşma
3.11 Hukuki Durum (Adam Öldürme, yaralama, vatana ihanet, isyan)
3.12. Alplik-Gazilik
3.13. Temizlik Anlayışı
3.14. Demir’in Önemi
3.15. Doğru sözlü olunması
3.16. Yedi, dokuz ve kırk sayılarına önem verilmesi
3.17. Sağ tarafın üstün kabul edilmesi
3.18. İyilik ve Affetme vasıflarına sahip olunması
3.19. Kara renginin önemi
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3.20. Domuz etinin yenmemesi

Yukarıda maddeler halinde verdiğimiz kültürel benzerlikler Türklerin İslamiyeti çok çabuk
ve kolay kabul etmelerini sağlamıştır. İslamlaşmanın hemen akabinde Türkler unvanlarda, yer ve
şahıs adları ile sanatta da tam bir bütünleşme gerçekleştirmişlerdir. Mesela eski Türk hükümdarları
İslamiyetten önce bey, idikut, İlig, İlteber gibi unvanlar alırlarken, girmiş oldukları yeni dinin
hizmetkarları olduklarını belirten unvanlar almayı tercih etmişlerdir. Nasıb-rayatü’l-İslam,
muızzü’lislam ve’l-müslimin gibi. Yine Allahu Ekber dağları, Hacılar köyü, Şeytan dağı gibi dini yer
adlarını kullanmaya; Aybike, Ay Çiçek, Gökçe kız isimlerinin yerine Ayşe, Fatma, Hatice veya
Beyrek, Uruz, Alp-ilteber’in gibi erkek isimlerinin yerine Mustafa, Ahmet, Cafer, Osman gibi isimler
almaya başlamışlardır.
Türk sanatı özellikle de şiirinde bu bütünleşmeyi “Türk-İslam” kelimelerinin
birleştirilmesinde net bir şekilde görüyoruz ki burada çok gerilere gitmeden yakın dönemden Yahya
Kemal Beyatlı’ya ait bir şiirle bunun nasıl ifade edildiğini sizlere aktaralım.

Şu kopan fırtına TÜRK ordusudur ya Rabbi
Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın
Galib et çünkü bu son ordusudur İSLAM’IN
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Uygulamalar
1. Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinin siyasi tarihi hakkında daha fazla bilgi
edinerek bu konudaki görüşlerinizi açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
veriniz.

İslam dini Türkler arasında önce hangi coğrafyada yayılmaya başlamıştır.
Hazarlar Müslümanlığı kabul etmişler midir açıklayınız.
Türklerin İslamiyeti kabul etme sebepleri hangi başlıklar altında incelenmiştir bilgi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türklerin İslmiyeti kabul etmelerinin tarihinden ve sebeplerinden bahsettik.
Türklerin İslâm Dinini kabul edişleri birdenbire olmamıştır. İslâmiyetin çıktığı VII. yy'dan Türklerin
en büyük kısmının Müslüman olduğu zamana kadar aşağı-yukarı 400 yıl gibi uzun bir süre geçmiştir.
Bu uzun süre içinde Türkler yavaş yavaş İslâmiyeti kabûl etmişlerdir. Bir kere Müslüman olduktan
sonra da İslâm din ve kültürünün en büyük dayanağı ve savunucusu olmuşlardır. İslâmiyetin din
olarak zuhuru Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke'de bir Arap-İslâm Devleti vücuda getirmesi
Arabistan’ın dahili tekâmülleri ile izah edilir, fakat Arapların büyük bir kuvvet olarak ortaya
çıkmaları ve Sasanî ülkelerini zapt etmeleri, şüphe yok ki VI. asrın sonu ve VII. asrın ilk çeyreğinde
bilhassa 620-630 senelerinde bir taraftan Sasanî (İran)- Kök-Türk ve diğer taraftan Kök-Türk-Bizans
münâsebetleri Araplar lehine gelişmiş bir durum idi.
İran (Sasanî), Arap, Bizans ve Kök-Türk arasındaki münasebetlerde, Türkler Sasanileri
bertaraf etmişler ve bu durum Arapların Türkistan’da yayılmalarını sağlamıştır. Arapların
Türkistan’da hâkimiyet kurmaları Kök-Türk hakanlığının son zananlarında yani VIII. asrın ortasında
ortaya çıkmışsa da Arapların burada hâkimiyet tesisi uğrundaki mücadeleleri tam bir asır kadar
sürmüştür. Halife Ömer'in (r.a) şehit edilmesinden sonra Horasan ve Tohoristanda Müslümanlara
karşı umumi bir ayaklanmanın patlak verdiği ve hatta bazı önemli şehirlerin geri alındığı
görülmektedir. Bu sebeple 650-651 yılını takip eden birkaç yıl içinde Abdullah b. Amir'in
kumandasında mukabil hücuma geçilerek daha önce zapt edilmiş ve elden çıkmış olan şehirler
yeniden fethedilmiştir. Bu mücadelelerde Türklerin de bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
İslâm ordularının Türkler ile karşılaştıkları ve çetin savaşlar verdikleri birinci bölge
Maveraünnehir-Horasan ikinci bölge ise Kafkaslardır. Azerbaycan ve Ermeniyye’nin fethinden sonra
Müslüman birlikleri Kafkas dağlarına dayandılar ve silsilenin kuzeyinde bulunan Hazar Devleti ile
karşı karşıya kaldılar. Müslümanlar ile Hazarlar arasında ilk ciddi çarpışma 562-563 yılında olmuştur.
El-Bab 'daki birliklerin kumandanı olan Abdurrahman b. Rebi 'nin yaptığı savaşta Müslümanlar
büyük zayiat vermiş ve Abdurrahman şehit düşmüştür. Bu mağlubiyetten sonra Araplar ile Hazarlar
arasında uzun bir süre bir çarpışmanın olmadığı görülmektedir.
Bir taraftan Türkistan diğer taraftan Kafkaslar üzerinden Türklerin Müslümanlaşma
süreçlerinde Horasan vâlisi Ubeydullah b.Ziyad, Sâ’id b. Osman ve Kuteybe b. Müslîm'in önemli
rolleri olmuştur. Bir süre sonra Türgiş (Türkeş) Hakanlığı 716’da Arap hâkimiyetini kabul etmiştir
Arapların Mâverâünnehr hakimiyetinin Sirderya havzalarına da teşmil edecek kat’i surette teessüsü
ancak Abbasiler devrinde kumandanları Ziyad b. Salih tarafından 751’de general Kao-Siyen-Çe’nin
idaresindeki Çin istila ordusunun Talas havzasında mağlup ve batı Türkistan’dan kovulmasından
sonra gerçekleşmiştir. Bundan sonraki bir asırlık zamanda Abbasiler tarafından Horasan’ın idaresine
memur edilen valiler Mâverâünnehr taraflarını idare etmişlerdir.
Horasan’a gönderilen Arap valileri çeşitli vesilelerle Türk yurtlarına karşı düzenledikleri
akınlarda elde ettikleri pek çok ganimetin yanı sıra birçok Türk’ü de esir almışlar ve bunlar sonraki
yıllarda hem asker hem de komutan ve bürokrat olarak önemli görevlere getirilmişlerdir.
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Türgişlerden sonra İtil Bulgarları ve Karahanlılar İslâmiyeti kabul etmişlerdir. İslâmiyeti
kabûl ettikten sonra 10 asır onun bayraktarlığını yapan Türklerin kahramanlıkları, cesaretleri
hakkında Arap kaynaklarındaki bilgilerden bazılarını bölümümüzde paylaştık ki bunlardan bir tanesi
şu şekildedir: İlk devirlere âit olmak üzere bu konuda zikredeceğimiz bir beyit Amelles b. Ullafa’nın
şiirleri arasında bulunmaktadır. Emevilerin sonralarında Abbasilerin ilk devirlerinde yaşamış olan
Amelles, büyük Arap edibi El-Cahiz’in kaydettiği beyitinde Türk kahramanlığı ile ilgili olarak şöyle
demektedir: “Başımın tepesi ağardıktan sonra onda Türk’ün (düşmanlığını) kahramanlığını ve Ebu
Hisl’in kinini gördüm (de şaşırdım kaldım)”. Amelles’in bu şiirini kendine has bir üslûbla
yorumlayan El-Cahiz, bunu Türklerin kahramanlığına bir misâl olarak göstermiş ve “Arap ordularının
kalplerini Türkler gibi titreten başka bir millet yoktur” demiştir. Nitekim Türklerin savaşlarda
gösterdikleri üstün cesaret kahramanlık, yiğitlik ve mertlikleri sadece kendi milletlerinin değil,
Arapların bile iftihar ve hayranlıklarını celb etmiştir. Araplar şiirlerinde bu hayranlığı yansıtmaktan
çekinmemişlerdir. Meselâ İbrahim b. el- Izzi (öl. 1120) Türkler hakkında şöyle demiştir: “Türklerden
bir bölüğü (harp ederken gördüm) Onlar Türklere hücum ederken sanki bir gök gürültüsünü
andırıyordu. Oysa onlar öyle bir millettir ki kendileri ile iyi geçinildiği ve iyi karşılandıkları zaman
melekler gibidirler, aksine onlar bir kere harbe girerlerse (ele avuca sığmaz) ifritler gibi olurlar”.
Bölümümüze Peygamber Efendimizin Türkler ve İstanbul hakkında söylediği gerçek olupolmadıkları hȃlȃ tartışılan iki hadisini aktararak devam ettik ve daha sonra eski Türk inancı ve kültürü
ile İslam inancı arasındaki benzerliklere değindik.
Türklerin İslâmiyet’e tabi olmalarına gelince göze çarpan ilk nokta Türklerin atalar dininin
yani Gök-Tanrı dininin İslâmiyetle son derece uyuşuyor olduğudur. Zeki Velidi Togan Türklerin
İslâmiyeti tercih etmelerinde bu dinin mücadeleci savaşçı hususiyetlerinin büyük önemi olduğunu
söylemektedir. İslâmiyet Türklere ȃdeta milli bir din olmuştur. Türk ülkelerinde İslâmiyet’in özü
ancak Türk töresi ile yani yasa ile yan yana uygulanmıştır.
İslamiyet ile eski Türk dini ve kültürü arasındaki benzerlikleri bizim ifademiz ile
bütünleşmeyi a) dini hayatta b) aile hayatında c) sosyal hayatta bütünleşme başlıkları altında verdik
ve bu şekilde bölümümüzü sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)
gelmiştir?
a)
b)
c)
d)
2)

Müslümanlar ile Hazarlar arasında ilk ciddi çarpışma hangi yıl meydana
662-663
650-651
640-641
680-681
Türklerin, Araplarla mücadelerini araştırarak bilgi veriniz.

3)
Türk-Arap münasebetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
Kök-Türkler Arapların Nâbighat al-Dhubgânı, Â’şa ve Peygamberin amcası Abû
Tâlib'den rivâyet edilen şiirlerde zikrediliyordu.
b)
Sasanî İran’ın mukadderatında bu kadar rol oynayan Türkler Araplarca çok iyi
bilinmekte idiler.
c)
Ubeydullah b. Ziyad’dan sonra Mâverâünnehr’de geniş çapta fetihlerde bulunan
şahıs Abdurrahman b. Rebi’dir.
d)
Hz. Ömer (634-644) döneminde Arap orduları Türkler ile karşılaşmışlar ve uzun
zaman onlarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
e)
İslâm ordularının Türkler ile karşılaştıkları ve çetin savaşlar verdikleri bölgelerden
birisi Kafkaslardır.
4)
a)
b)
c)
d)
e)

705 yılında Horasan valiliğine tayin edilen kişi aşağıdakilerdenhangisidir?
Ubeydullak b.Ziyad
Kuteybe b. Müslîm
Sâ’id b. Osman
Muaviye
Mesudi

5)
Arapların Horasan bölgesinden esir aldığı Türkler için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)
Esirler Arap şehirlerine sevk edilmiştir
b)
Paralı asker olarak çeşitli görevlerde kullanılmışlardır
c)
Büyük şehirlerde askeri inzibat görevini yaparak umumi asayiş ve emniyetini
sağlamakla görevlendirilmişler
d)
Özel saray birliğini oluşturmuşlardır
e)
Bu esirler arasından daha sonra hükümdar çıkanlar olmuştur
6)
Horasan valisi Yezid el-Mühelleb’e en sıkışık, en kötü ve bir ölüm-kalım
savaşında en büyük desteği sağlayan aşağıdaki komutanlardan hangisidir?
a)
Kuteybe
b)
Bagzis
c)
Sul-Tegin
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d)
e)

Nizak
Tarhan

7)
VI. ve X. asırlarda Doğu Avrupa’da İtil kıyılarıyla Kırım arasında yaşayan
Hazar Hakanlığının başında bulunan hakanlar hangi soya (aileye) mensupturlar?
a)
Aşina
b)
Yaglakar
c)
Ogur
d)
Kıpçak
e)
Çepni
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir ?
Karahanlılar
İtil Bulgarları
Oğuzlar
Hazarlar
Kıpçaklar

9)
Eski Türk dini olan Gök-Tanrı Dini ile İslamiyet arasındaki bezerlikleri ortaya
koyan “Türk-İslam Bütünleşmesi” adlı eser kime aittir?
a)
İbrahim Kafesoğlu
b)
Zeki V. Togan
c)
Mualla Uydu
d)
Emel Esin
e)
B. Ögel
10)
Aşağıdakilerden hangisi eski Türk inancı ve kültürü ile İslam inancı arasındaki
dini bütünleşmelerden birisi değildir?
a)
Kadere iman
b)
Sevap-günah
c)
Şeytan-melek
d)
Cennet- cehennem
e)
Leviratüs

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