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ÖNSÖZ

Ziya Gökalp, Türk kültür ve uygarlığına ilişkin bilimsel ça- 
hşmalannı Türk Töresi ve Türk Medeniyeti Tarihi adlı kitaplann- 
da toplamıştır. Bu iki kitapta Ziya Gökalp, Islamhk öncesi Türk 
budunlarında toplumsal kurumlann dinle ilişkisi üzerinde dur
muş, dinin yanı sıra Türk'ün düşünce dizgesini, töresini, devlet 
örgütünü, aile yapısını, ekonomisini Durkheim'm toplumbilim 
yöntemiyle incelemiştir.

Türk Töresi 1923 (1339) yılında, Türk Medeniyeti Tarihi de 
1925(Maarif Vekâleti Neşriyatmdan, İstanbul-1341) yılında eski 
harflerle, 1970'ten sonra da birkaç kez yeni harflerle ve yalın
laştırılarak ya}nmlanmıştır.

Ziya Gökalp, Türk Töresinde Islamlık'tan önceki Türkler'in 
dinsel ve hukuksal törelerini inceler, a)mca Uzakdoğu uygarlığı 
içinde yer alan öbür uluslann töreleriyle zaman zaman karşılaş
tırmalar yapar. Ona göre 'Türk kültürünün tarihini yapabil
mek için önce onun bu üç uygarlıkla (Uzakdoğu, Doğu ve Batı 
uygarhklan) ayrı ayn kurduğu karşılıklı uyumlan incelemek ge
rekir."

Türk Töresi, yanm kalmış bir kitaptır. Sanıyorum Ziya Gö
kalp, bu ad altında birkaç kitaptan oluşan bir dizi hazırlamayı 
tasarlamıştı. Bu nedenle "Başlangıç" bölümünden sonra "Birinci 
Kitap" diye özellikle belirtmiş. Sonra bundan vazgeçmiş, Türk 
Medeniyeti Tarihi başhğı a!tmda bir başka dizi düşünmüştür.

Ziya Gökalp'a göre bir ulusun kültür tarihi kolay kolay yazı
lamaz, ama uygarlık tarihi yazılabilir. "Kültürü oluşturan duy
gular içten ve özden olduklan İçin görülmeleri ve incelenmeleri 
çok güçtür. Uygarlıksa, dışta, belirginleşmiş kavramlardan, ku
rallardan, özetle bir sürü kavramlardan oluştuğu ve bu kurum
lar dıştan bir gözle nesnel olarak İncelenebildikleri için, kültüre 
oranla daha kolay İncelenebilirler.
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Bundan dolayıdır ki bir ulusun kültürüne ilişkin bir tarih 
kolayca yazılamaz. Fakat bir uygarlık hakkında tarih yazılabilir. 
Bir ulusun geçirmiş olduğu uygarlıklar incelenirken, bu ulusla
rarası yaşamlar içinde her ulusta, ulusal kültürün nasıl gelişti
ği ve nasıl yönler aldığı sezilebilir."(s.5-6)

Ziya Gökalp, Türk kültürünün üç evreden geçtiğini söylüyor:
1) Uzakdoğu uygarlığındaki Türk kültürü,
2) İslam uygarlığındaki Türk kültürü,
3) Batı uygarlığındaki Türk kültürü.

Ziya Gökalp'ın amacı bu üç evreli Türk kültür tarihini yaz
maktı. "Bu kitap, iki bölüme aynidı. Uzakdoğu uygarlığı, önemi 
dolayısıyıla birinci bölümü kapsadı. Doğu ve Batı uygarlıkları
nın her ikisini bir tek bölüm sajrmak yeterli oldu. İçeriği geniş 
olduğundan, bu yapıt, büyük bir kitap halini aldı. Öğrencimiz 
için büjniik olduğundan, bu yapıtın bir de küçüğünü yapmak 
gereği çıktı."(s. 6)

Ziya Gökalp, beş kitaptan oluşan Türk Medeniyeti Tarihinde 
yalnızca Uzakdoğu uygarlığındaki Türk kültürünü inceleyebil- 
miştir. Elimizdeki TürJc Medeniyeti Tarihi, yazannm da belirttiği 
gibi "Liselerin İkinci Devresine Mahsus" olarak hazırlanmış bir 
özetten başka bir şey değildir.

Ziya Gökalp’ın hazırladığını söylediği büyük Türk Medeniyeti 
Tarihi ne olmuştur? Bu konuda j^llar önce Sayın Şevket Beysa- 
noğlu'na ve Sajan Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'e başvurmuş, 
bu konuda bilgi vermelerini rica etmiştim.

Saj^n Şevket Beysanoğlu, 27/9/1977 tarihli mektubunda 
şunlan yazıyordu:

"Feyyaz Tevflk beyin TÜRK YURDU dergisinin Aralık 1340 
(1924) tarihli 3. sayısında yayımlanan bir yazısında Ziya Bey'in 
hazırlayıp Telif ve Tercüme heyetine verdiği eserlerden bahsedi
lirken 'Muallimler için Büyük Türk Medeniyeti Tarihi, cilt 1 ve 2' 
kitabından bahsedilmektedir. Ancak bütün araştırma ve soruş
turmalarımıza rağmen bahsi geçen bu kitabın basılan kitap mı, 
yoksa Köprülü'ye incelenmek üzere verilip ne olduğu, kimde 
kaldığı bilinmeyen ayn bir eser mi hususu açıklığa kavuşturula- 
madı. Şahsî kanaatim. Ziya Beyin Liseler için hazırladığı ve 
1926'da basılan Türk Medeniyeti Tarihi dışında bunun bir de
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mufassalının bulunduğu ve maalesef Gökalp'm ölümünden son
ra bu eserin birisi tarafından aşınidığıdır. Çünkü ölümü üzeri
ne yayımlanan Gökalp'a alt hatıraların bazılarında, baskıya ve
rilen Türk Medeniyeti Tarihini hasta yatağında tashih ettiği ya
zılıdır. Atatürk'e verdiği cevapta Türk Medeniyeti Tarihi kitabı
nın bastınimasına delaletini rica etmesi de bu kanaatimizi perk- 
leştirmektedir. Ancak buna dair elimizde kesin bir delil yok. Ai
lesi efradında kalmış buna dair bir belge de, kitap müsveddesi 
de mevcut değil. Kardeşi Nihat Gökalp ve damadı AÜ Nüzhet 
Beylerden bu hususu soruşturmuş ve müsbet bir cevap alama
mıştım. Eserin mufassal kısmının Köprülü'de kaldığını söyle
yenler de oldu."

Sayın Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil de 28/7/1977 tarihli 
mektubunda şu bilgileri veriyordu:

"Uygarlık Tarihi nin serüveni konusunda Sertel'in söyledik
leri benim bir yazımda (Gökalp'a İlişkin Yeni Notlar) görülebile
ceği gibi, Sertel'in Cumhuriyetteki yazısına da bakılabilir: 6 ha
ziran 1976, s. 2.

Öyle sanıyorum ki yayımlanmış olan ders kitabı niteliğinde
ki hazırladığıdır. Geniş çalışmanın nerede olduğu bilinmiyor."

Türk Medeniyeti Tarihi, daha önce üç kez yeni harflerie ya
yımlanmıştır:

a) Fikret Şahoğlu (İstanbul, 1974), b) İsmail Aka ve, Kâzım 
Yaşar Kopraman (Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları: 8 , İs
tanbul 1976). c) Yalçın Toker (Toker Yayınları, İstanbul 1989) 
Fikret Şahoğlu'nun hazırladığı Türk Medeniyeti Tarihi, o denli 
büyük yanlışlar ve eksiklerle doludur kİ bu yayın üzerine bir 
eleştiri yazmak zaman kaybından başka bir işe yaramaz. İsmail 
Aka ve Kâzım Yaşar Kopraman'ın yayını ise oldukça başarılıdır. 
Yayına hazırlayanlar metindeki dizgi, bilgi yanhşlanm ellerin
den geldiğince düzeltmeye çalışmışlar, blok olarak kayan bö
lümleri ilgi ve anlam benzerliklerine göre çeşitli bölümlere ak
tarmışlar, aynca okuma kolaylığı sağlamak üzere de kitabın so
nuna bir sözlük eklemişlerdir. (Biz bu yayını tanıtan ve kimi bö
lümlerini eleştiren bir yazı yayımladık: Türk M i, eylül 1978, s. 
429-432). Yalçın Toker'in hazırladığı Türk Medeniyeti Tarihi'nde
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de, okunamayan bölümler atlanmış, özel adlar yanlış okunmuş, 
ayrıca biraz önce sözünü ettiğimiz yazımız da görülmemiş.

Biz, Türk Medeniyeti Tarihi'ni Günümüz Türkçesiyle yayıma 
hazırladık. Metni eski yazılı nüshasından satır satır denetledik. 
İsmail Aka ve Kâzım Yaşar Kopraman'ın yajanından da yararla
narak oldukça sağlam bir metin oluşturma yoluna gittik. Genç 
kuşakların daha kolay okuyabilmeleri için de bugünkü Türkçe- 
ye aktardık. Metni yer yer dipnotlarla zenginleştirdik. Kitabın 
sonuna da özel adlaria ilgili kısa bilgiler ekledik.

Ziya Gökalp, bir kültür tarihçisiydi. Aşağı yukarı 70 yıl ön
cesinin verilerine, belgelerine dayanarak hazırlamaya çalıştığı 
Türk Töresi, Türk Medeniyeti Tarihi, ne yazık ki yanm kalmış ça
lışmalardır. Erken ölümü İslam uygariiğındaki Türk kültürü ile 
Batı uygarlığındaki Türk kültürü evrelerini yazmasına fırsat ver
memiştir. Bununla birlikte Kültür Bakanlığı tarafından kitapla
rının, dergi ve gazetelerde kalan yazılarının bir dizi halinde ya
yımlanması onun İslam uygariiğı ve Batı uygariiğı dönemlerin
deki Türk kültürüne ilişkin değerlendirmelerini az da olsa öğ
renmemize olanak sağlamaktadır. Ziya Gökalp'ın Malta Konfe
ransları (1977, hazırlayan Doç. Dr. Fahrettin Kırzioğlu), İslam 
uygarhğmdaki Türk kültürüne. Türkçülüğün Esasları (1923) ise 
Batı uygarlığı içindeki Türk kültürüne ilişkin sezgi, yorum ve 
önerilerini içermektedir.

Ziya Gökalp. Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı düşünür ve kül
tür adamlarından biridir. Kimi görüşleri, yargı ve yorumları çe
şitli çevrelerde tartışma konusu yapılmasına karşın, o bugün 
bile kültür tarihi yazıcılığı ve kültür kuramcılığı alanında önde 
gelen adlardan biridir.

Ziya Gökalp dizisinin sürdürülmesi konusunda beni yürek
lendiren ve destekleyen Sayın Nazar Fikri'ye, bu dizinin her ki
tabının dizgi ve baskısına özel emeği geçen Sayın Yüksel Ba
kaya teşekkürü borç bilirim.

Yusuf ÇOTUKSÖKEN 
Kızıltoprak 1990
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B A Ş L A N G I Ç

I. UYGARLIK NELER DEĞİLDİR?

Uygarlık ve Uygar Olma: Kimilerine göre uygarlık (medeni
yet), uygar olma (medenilik) ve uygarlaşmışlık (mütemeddinlik) 
demektir. Etnografya araştırmaları, bedevilerde, dahası vahşi
lerde, kendilerine göre bir uygarlık olduğunu prtaya koydu. Uy
garlaşmışlık ve uygar olma ise gelişmiş uluslara özgüdür, öyley
se bu sözcüklerin anlamlarmı birbirinden ayırmak gerekir.

Terimler:
1) Uygarlık (medeniyet)
2) Uygar olma (medenilik)
3) Uygarlaşmış (mütemeddin)
4) Uygar (medeni)

- La civilisation
- La civilité
- CiviÜsé
- Civil

Uygarlık Bir Değildir: Bütün İnsanlar, ajmı uygarlığa bağh 
değillerdir: Uygarlık, bir değil, çoktur.

Hangi zamanda ve yerde yaşarlarsa jraşasınlar, birbirine 
komşu oldukları için aynı kurumlara sahip olan toplumlann 
toplamma uygarlık topluluğu (medeniyet zümresi) denilir. (Uy
garlık, bu toplumlar arasındaki ortak kurumlann toplamıdır.)

Uygarlık topluluklan da, siyasal ve dinsel toplumlar gibi, 
belirlenmesi bilim yoluyle olanaklı sınırlarla birbirinden ayrıl
mışlardır. Uygarlık topluluklannın da uluslar gibi, özel tarihleri 
vardır. Bir uygarhk topluluğu, belirli bir yer ve zaman içinde do
ğar, yaşar ve ölür.

Ünlü Uygarlıklar: Avustralya adalan Totemizm dinine daya
lı bir uygarlık çevresidir. Kuzey Amerika'nın doğu yönündeki



Hintliler (•) de, daha gelişmiş bir Totemizm'e dayanan, başka bir 
uygarlık çevresidir. Kuzey Amerika'nm batı yönünde oturan 
Tlingitler, Haldalar ve Kvvakiuti'lar da kendilerine bağlı olanlarla 
birlikte totemlerin potlaç kurumu aracılığıyle bireyselleşmesine 
dayanan ayn bir uygarhk çevresi oluşturmuştur.

İlkçağda bir Mısır uygarlığı çevresi, bir Mezopotamya uygarlı
ğı çevresi ve bunlardan Fenikeliler aracıhğıyle birçok kurumlar 
almış olan bir Akdeniz uygarlığı çevresi vardı.

Ortaçağda da Avrupa'da bir Hıristiyan uygarlığı çevresi, As
ya'da ve Kuzey Afrika'da bir tslam uygarlığı çevresi oluştu. Rö
nesans ve Reformdan sonra da laik bir uygarlık doğdu. İşte bü
tün bu toplumsal çevreler, birer uygarlık bölüğünün (zümre), 
birer uygarlık topluluğunun (camla) çevreleridir. Bunların tü
müne uygarlık bölüğü adı verilir.

Bir toplum, uygarlık çevresini değiştirebilir, örneğin, Türk 
budunu iki kez uygarlık çevresini değiştirdi: İslamlığı kabulden 
önce, Uzakdoğu uygarbğı çevresi 'ndendl. İslam olduktan sonra 
Doğu uygarlığı çevrestne girdi. Geçen yüzyıldan beri de üçüncü 
bir çevreye, Batı uygarlığı'na, yani laik bir uygarhk çevresine gir
meye çalışıyoruz.

Türk Uygarlığı Tarihinin Dönemleri; Türk ulusu, bu üç 
uygarlığın her birinde ayn bir yaşam sürmüştür. Bu nedenle, 
Türk uygarlığı tarihi üç döneme ayrılır:

1) Eski dönem; Türk budununun ortaya çıkışından başla
yarak, Türkler'in İslam dinine girmesine değin.

2) Orta dönem: İslam dinine girmesinden Batı uygarlığını 
kabulü zamanına değin.

3) Yeni dönem: Batı uygarlığını kabulden bugüne değin.

U. TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRK VYGARUĞI

Uygarlık ve Kültür: Bir uygarlık, birçok uluslarm ortak 
malıdır. Çünkü her uygariiğı, sahipleri olan birçok uluslar, or

(•) Hintliler (Ing. İndlan) Amerika'nın yerli halkı, Kızılderililer. (Y.Ç.)

tak bir yaşam sürerek oluşturmuşlardır. Bu nedenle, her uygar
hk kesinkes uluslararasıdır. Fakat bir uygarlığm her ulusta al
dığı özel biçimleri vardır ki, bunlara kültür (hars) adı verilir.

Uygarhkla Kültürün Ayrunları:
1) Uygarhk uluslararası olduğu halde, kültür ulusaldır.
2) Uygarlık bir ulustan başka bir ulusa geçebilir, fakat kül

tür geçemez.
3) Bir ulus, uygarlığını değiştirebilir; fakat kültürünü değiş

tiremez.
4) Uygarhk, yöntem ve akıl aracılıklanyle yapılır. Kültür, 

esin ve sezgi aracılıklanyle yapıhr.
5) Uygarlık ekonomik, dinsel, hukuksal, ahlaksal vb. dü

şüncelerin toplamıdır.
6) Kültür dinsel, ahlaksal, estetik duyguların toplamıdır.
7) Türkler'de bir toplumun toplumsal yapısı birdenbire yük

selebilir. Bir budunun toplumsal yapısı, az zamanda ojonak 
(aşiret) yapısından 11 yapısına, küçük ilden orta İle, orta ilden 
büyük İle, büj^k ilden en büyük İle değin çıkabilir.

8) Bir budunun siyasal yapısı da, tudunluktan yabguluğa, 
yabguluktan hakanhğa, hakanlıktan ilhanlığa yükselebilirdi.

9) Uygarlığım değiştiren bir ulusta, kültür de değişirdi. Fa
kat bu değişme yapay bir biçimde olmazdı. Doğal bir oluşumla 
kendi kendini bir anda en yukanya değin aşarak çıkardı, kendi 
kendine oluşurdu.

10)’ Ekonomik sıradüzeni de birer birer geçerdi.
a) Avcılar,
b) Sürü sahipleri,
c) Tarançılar (ekinciler, çiftçiler)
d) Şartlar (tüccarlar),
e) Sanatkârlar

Göktürkler'le Oğuzlar'ın ataları demirciydiler. Demirciye Mo
gollar darhan derlerdi. Dokuz atası demirci olan adam şaman 
olurdu. Şamanlann büyüklealne tarhun adı verilirdi. Bundan 
anlaşıhr kİ demircilik eski Türkler’ce sanatlann en saygınıydı.

Uygarlığı İncelemedeki Göreli Kolaylık: Kültürü oluştu



ran duygular içten ve özden olduklan için görülmeleri ve ince
lenmeleri çok güçtür. Uygarlıksa, dışta, belirginleşmiş kavram
lardan, kurallardan, özetle bir sürü kurumlardan oluştuğu ve 
bu kurumlar dıştan bir gözle .nesnel olarak incelenebildikleri 
için, kültüre oranla daha kolay incelenebilirler.

Bundan dolajmdır ki, bir ulusun kültürüne ilişkin bir tarih 
kolayca yazılamaz. Fakat bir uygarlık hakkında tarih yazılabilir. 
Bir ulusun geçirmiş olduğu uygarlıklar incelenirken, bu ulusla
rarası yaşamlar içinde her ulusta, ulusal kültürün nasıl gelişti
ği ve nasıl yönler aldığı sezilebilir: örneğin İslamlıktan önceki 
Türk kültürü:

1) Uzakdoğu uygarlığında yaşayan bir Türk kültürüydü.
2) İslamlıkla birlikte süren Türk kültürüne tslam uygarlığın

daki Türk kültürü dendi.
3) Tanzimat'la başlayan Türk kültürüne de Batı uygarlığın

daki Türk kültürü deniliyor.

Bundan dolayı, Türk uygarlığı tarihinin eskiçağında bunlar
dan birincisini, ortaçağında İkincisini, yeniçağında üçüncüsünü 
göreceğiz..

Bu kitap, iki bölüme aynidı. Uzakdoğu uygarlığı, önemi do- 
layısıyle birinci bölümü kapsadı. Doğu ve Batı uygarhklannın 
her ikisini bir tek bölüm saymak yeterli oldu. İçeriği geniş oldu
ğundan, bu yapıt, büyük bir kitap halini aldı. Öğrencimiz için 
büyük olduğundan, bu yapıtın bir de küçüğünü yapmak gereği 
ortaya çıktı.

m. GÖÇEBELİK VE TÜRK TÖRESt

Toplumsal Yapılar: Toplvunsal yapılar, öyle bir bilimdir ki 
bize coğrafi çevrenin, toplumlar üzerindeki etkisini öğretir.

Türkler'in coğrafi alanı o denli geniştir ki Türkler için yalnız

bir türlü coğrafi çevre gösterilemez. Türkler'den henüz Sibir
ya'nın buzlu çöllerinde yaşayan Yakutlar bulunduğu gibi, he
nüz Altaylar'da yaşayan Barabalar vardır. Bunlann üstünde Ka- 
ra-kırgızlar, Kırgız-kazaklar, Başkurtlar, Kara-kalpaklar ve 
Türkmenler gelir. Bunlann üstünde Tarançüar, Sartiar, Kâşgar 
Türkleri, Kuzey Türkleri, Özbekler ve Türkiye Türkleri gelir.

Bugün, Çin Türkistanı olan Kâşgar ülkesinde üç renkte ça
dırlar görülür;

1) Kara çadırlar (Tutsak olan kara-kemiklerindir).
2) Ak otağlar (Egemen olan ak-kemiklerindir).
3) Kızıl otağlar (altın-kemiklerin, yani altm-kemik olan tigin- 

lerindir. Eskiden bütün egemenlik bu aUm-kemiklere aittir).

Toplumsal Yaşamdaki Değişimler: Leon Cahun, Kırgız söz
cüğüne yanlış anlam vermiştir. Ona göre, Kırgız sözcüğünün 
anlamı "serseri" ve "derb€der"dir.

Oysa, Kırgızlar, illerinin ve adlannın kökenini «kırk kız»da 
görüyorlar. Bir hakan kızının yakın arkadaşları olan bu kırk 
kız, bir gece, sabaha doğru, sultanlan ile birlikte kalkmışlar, ge
zinti için kıra çıkmışlar, parmaklarını altın ışığın parıltısıyle 
parlayan bir ırmağın suyuna daldırmışlar ve bundan dolaj^ kır
kı da gebe kalmışlar. Sarayda bunların gebe kaldıklan duyulun
ca, kırkı da birlikte bir dağa sürülmüşler. Onlann doğurduklan 
erkek ve kız çocuklardan Kırgız ili kurulmuş, Monage"m yayım
ladığı yeni bir coğrafya kitabının belirttiğine göre Kazak sözcü- 
ğü«kaz» toteminden türemiştir: Kazak '"kazh" demekmiş. Böyle- 
ce, Kırgız sözcüğü "kırk kız"' sözcüğünün bozulmuşu olabilir 
Kırgızlar bütün toplumlarda görülen bir üp değildir. Bağımsızlı
ğını çok seven ve bundan dolayı ilhanlıklardan uzak, dağlarda 
yaşayan bir ilin adıdır.

Kazaklık Ne Demektir?: Hükümdarlarla, ya da iktidarda 
bulunan beylerle geçlnemeyerek çöle çıkan kaçaklara kazak 
derierdi. Mete, AttÜa, Selçuk, Cengiz, Timur, özgürlükleri için il
kin kendi buyruklanna (metbu) karşı kazak olmuşlardı.



Kazaklar, Kırgızlar gibi özel bir U değüdi. Her Uin kaçaklan- 
na kazak denilebilirdi. Kırgız-kazaklar EJderhan'daki Ak-Ordu 
devletinin kazaklanydı. Sonra bunlar, Kırgız-kazak adıyla yeni 
bir il kurdular.

Leon Cahun'un bir yandgısı da eski Türkler'in ziyafet günle
rinden başka günlerde hiç koyun, öküz ve at kesmemeleriydi. 
Bunun nedeni de sürünün azalmamasıymış.

Oysa, eski Türler'de her gün toy'lar (ziyafetler) ve şöîen'ler 
(ziyafetll ulusal toplanmalar) olduğu gibi, bunun dışında da her 
ev kendi kendine ziyafet çekerdi. Eski Türkler bütün zamanları
nı güzel yemek, güzel giymek, güzel yaşamakla geçirirlerdi. Eski 
Türkler dünyanın en tehlike arayan bir budunu olduğu gibi, en 
çok zevkler, eğlenceler içinde yaşayan bir budunuydu. Sürüsü
nün azalacağını hiç düşünmezdi. Dahası, sürüsünün yağma 
olunmasından da o denli üzülmezdi: Şu atasözü bize Türkmen 
göçüdür vara vara düzelir diyerek, sürüsü yağma edilmiş bir ilin 
nasıl eski durumunu bulduğunu anlatır.

Leon Cahun, bir noktada daha aldandı: Ona göre eski Türk- 
ler'in Islamhğı pek yüzeyde kalmıştır. Eski Türkler, Musevilik, 
Hıristiyanhk (Nesturilik), Manlllk, Ateşetapıcıhk, Mecusilik gibi 
birçok dinlerden geçtiler. En sonunda İslamlıkta karar kıldılar. 
Fakat onlann doğuştan gelen eğilimleri bunlardan hiçbirine yö
nelik değildi. Türk, yaratılışça Budisttt. Coşu (vecd) ile benimse
diği din. ancak Budistlik'ti.

Leon Cahun, Şamanizmin ancak eski Türkler'in büyüsel 
dizgesi olduğunu, eski Türkler'in dinsel dizgesl(nin) ise Toyo- 
nizm adını verebileceğimiz özel bir dinden oluştuğunu bilmiyor
du. Eski Türkler'in Budizme karşı değil, işte bu Toyonizme kar
şı doğuştan eğilimleri vardı.

Bu gerçeğin bir kanıtı da Bilge Han'a kayıribabasmın söyle
diği sözlerden anlaşılır: Bilge Han, kayınbabası olan bir tarhana 
Buda dinine girmek İstediğini söyledi. Kayınbabası dedi kİ: "Bu 
tasarınız iki yönden geçerli değildir:

1) Buda dini hayvan eti yemeği yasaklar. Biz ise daima toy

larımızda ve şölenlerimizde, av ziyafetlerimizde haj^an eti yeriz.
2) Buda dini, savaşı kabul etmez, kan dökmenin şiddetle 

karşısmdadır. Bizim İse avcılıkla savaşçılık, iki ekonomik üre
tim kaynağımızdır. Biz yalnız ulusal ülküler için değil, biraz da 
güzel yaşamak ve karmmızı doyurmak İçin savaşınz."

Leon Cahun'un Bir Başka Yanılgısı: Leon Cahun'un bir. 
başka yanılgısı daha vardır. Diyor ki: "Göçebeler, coğrafi çevre
nin zorlamasıyle zorunlu olarak göçebedirler. Bunlara oturmak 
olanağı doğduğu anda derhal göçebeliği bırakıp oturak durumu
na gelirler."

Fakat Leon Cahun bilmiyor ki, göçebeler gözünde göçebelik 
durumu, onların özgürlük ve bağımsızlığını sağlayan toplumsal 
bir durumdur. Bu konuda da Bilge Han'a kayınbabasmm verdi
ği yanıt, göçebelerin ne düşündüğünü gösterir.

Bilge Han. kaymbabasına bir kent kurarak, ulusuyle birlik
te orada yaşayacağını bildirdi. Kayınbabası dedi ki: "Kentte ve 
köyde, yaşamak, bizim işimize gelmez. Şimdiye değin özgür ve 
bağımsız kalmamız göçebelik sayesindedir. Göçebe olduğumuz 
için, istediğimiz dakikada Çin'e akın ve yağma (çapul) yaparız. 
Çinliler, bunu duyup savaş ilan edinceye değin, biz aile çadırla
rımızla birlikte Çinlller'in yetişemeyeceği uzak ülkelere çekilmiş 
bulunuruz. Böylece Çinliler isterlerse, beşyüz binlik, dahası bir 
milyonluk askerle üzerimize gelsin, bize hiç bir şey yapamaz. "

Bu sözler, Bilge Han'ı kent yapmaktan caydırdı.

Selçukname yazan da bu kitabında yazıyor ki: "Dayım dal
ma bize öğüt verirdi, derdi kİ: Sakın olmaya ki kentlerde otura- 
smız, yerleşesiniz. Çünkü kentlerde oturanların ili ve boyu belli 
olmaz, soyluluğu ve şerefliliği kalmaz; beylik ve soyluluk, ancak 
göçebelikte ve Türkmenliktedir."

Görülüyor ki, göçebe kendi durumunu oturakların durumu
na yeğlediği içindir kİ yerleşik duruma geçmemekteydi. Göçebe
lik, bir oymağın ya da bir ifin sürekli savaş İlan etmesi demekti. 
Bu savaş ya saldırı ya da savunma biçiminde olurdu. Bu savaş 
savunma biçiminde olursa, kurala uygun (meşru) olurdu: saldı



n  biçiminde olursa bugünkü kanımıza göre kurala uygun ol
mazdı. Fakat uygarlaşmamış budunlar için bu da bir ekonomik 
gelir kaynağıydı. Eskiden beri birçok budunlar, iller ve oymak
lar akın ve yağmalarla varlıklı olmuşlardı. Eski Türkler'in geçin
me yollarından biri de. üzülerek belirtelim kİ. bunlardı. Charles 
Gide hırsızlığı bile ekonomik bir üretim kurumu sayıyor, öyley
se akın ve yağma da bir tür ekonomik üretim kaynaklan sayıla
bilir. Bunlar eski uygarlıklarda olağan kurumlardı; fakat bu
günkü uygarlıkta olağan değil, olağandışıdır (marazi). Gerçi bu
günkü günde de en uygar uluslar savaş sırasında, akın ve yağ
manın en iğrencini yapmıyorlar mı?

Steinmetz'in Sınıflandırması: İnsanlann ekonomik etkin
liklerine göre: avcı, sürü besleyeli, çiftçi adlarıyle üçe ayniması 
kaba bir sınıflandırmadır. Steinmetz adlı bilgin. İnsanları bu 
açıdan yedi tipe ayırmıştır:

1) Sıradan (adi) toplayıcılar: Bunlar hiçbir gereç, avadanlık 
ya da silah kullanmaksızın. yollannda rastgeldikleri bitkisel 
ürünlerle küçük hayvanlan toplayarak geçinirler.

2) Avcılar, karmaşık bir topluluk oluştururlar: Bunların bir 
bölümü av avlarken, aynı zamanda doğal ürünleri toplarlar, 
öbürleri öz avcıdırlar. Kimileri de avcılık ve balıkçılık arasında 
dönüp dururlar. En sonkiler. avcılığa ilkel bir tarım ya da ilkel 
bir sürü beslejicilik eklerler.

3) Balıkçılar, doğal olarak avcüann kapsamına girer.
4) Göçebe çiftçiler ya da çiftçi avcılar.
5) Oturak çiftçiler; fakat henüz aşağı bir yerdedirler, ikinci 

olarak avla, taşımacılıkla, sürü beslemekle uğraşırlar.
6) Yüksek çiftçiler, bunlar gübre vermek, toprağı sulamak, 

gelişmiş araçlar kullanmak yollannı da uygulamaktadırlar.
7) Kendi sürüleri ile birlikte dolaşan göçebe sürü sahipleri.

Türkler, bu yedi tipten hangisine karşılıktır? Kuşkusuz ye
din cisinel
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Eski Türkler göçebeydiler: fakat, aynı zamanda toplumsal 
yaşam bakımından yüksek bir tipe bağlıdırlar. Türk İllerini 
Arap, Kürt. Berber oymaklarına benzetmek doğru değildir: On
lar, daha oymak dönemini geçememişlerdir. Eski Türkler ise 
kaç kez siyasal yaşamın tudunluk, yabguluk, hakanlık tiplerin
den geçerek, ilhanlık tipine değin yükselmişlerdir. Türkler'in en 
aşağı derecesi ifdir, İl ise. bir oymak değil, küçük bir ulustur.

Türk yaşamının en doğal biçimi ve en gerçek tipi, ilhanlık tı. 
Eski Türkler'in siyasal ereği daima bu tipe ulaşmaktı. Gerçi il
hanlık Türkler'in elinden çıktığı zamanlarda da onlann amcao- 
ğulları olan Tatarlar'ın eline geçerdi. Yalnız bir kez. Moğollar'ın 
eline geçti. Fakat bu zamanlarda da bütün Turan'da resmi dil 
ancak Türkçe olurdu. Resmi yasa da Türk töresi olurdu.

Cengiz hükümetinin törecisi de Dokuz-Oğuzlar'dan Ye-lu 
Ta-şi adh bir tigindi. Bir gün bu prens Cengiz Han'a dedi kİ: "Bir 
saltanat, at üzerinde kurulabUlr. fakat at üzerinde yönetilemez."

Cengiz Han'm hükümeti, bir ilhanlık değil, bir saltanattı. 
Çünkü bu devlet Moğollar'ın Türkler'e sataşmasından kurul
muştu. TOrk ilhanlıkları, demokrat ve özgürlüksever olduklan 
halde, bu hükümet soylu illere kara-ulus diyordu. Cengiz Han 
soyundan gelenler Doğu Türkistan'da Çağatay dil ve edebiya- 
tı'nı; Kuzey Türkleri Altın - Ordu dil ve ebediyatı'm, yani Özbekçe 
ile Kıpçakça'yı oluşturdular, llhanlılar'a bağlı olan İran'da da 
Cami-üt-tevarih, Cihan-kûşa-yı Cüveyni, Ravzat-us-safa, Habib- 
ûs-siyer gibi tarihler yazdırdılar. Bu tarihlerde Cengiz Han'ın 
Türk Han ve Oğuz Harim torunlanndan olduğunu gösteren soy 
kütükleri düzdüler ve Türk hanları arasına Moğol Han adh bir 
Moğol'u koyarak Oğuzlar'ı. yani Türkmenler'i ondan ürettiler.

Cengiz yasası nın Timur tüzüklerinin, dahası İslam döne
mindeki Hakaniye, Selçuklu. Osmanh, Akkoyunlu, Ramazano- 
ğulları, İran'daki Afşar ve Kaçar devletlerinin vb. kanunnameleri 
genellikle Göktürk töresinden ve Oğuz töresinden alınmışlardı.

Eski Türkler'in göçebelikleri Ue töreleri arasında bir Üişki 
vardı. Göçebelikleri törelerinden ve töreleri de göçebeliklerinden 
feyz alıyorlardı.
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Coğran Çevrenin Toplumsal Tiplere Etkisi: Türkler deki 
çeşitli toplumsal yapılan o3uştui;ın, coğrafi çevredir. Eski Türk- 
ler'in toplumsal çevrelerindeki başlıca etmenleri şunlardı:

1) Irmaklar ve dağlar. Tudunluklan kurdu.
2) Vahalar. Yabguluklan kurdu.
3) Çitler ve sınırlar. Hakanlıklan kurdu.
4) Çöl denizv İlhanlıkları kurdu.

Irmaklar ve Dağlar: Irmak boylan, Oğuz boylannın ve öbür 
Türk oguşlarmm ve oymaklarının kışlaklanydılar. Dağlar da 
bunlann yaylaklanydılar. Boylan, oguşlan, oymakları oluşturan 
bu yaylaklarla kışlaklardı.

Görüyoruz ki, bir tür toplumsal tip, belirli bir coğrafî çevre
nin ürünüdür. Kışın kendileri ve sürüleri, kendi ırmaklanndan 
su içerler, ırmaklan kıyısında sürülerini otlatırlar, avcılık ve ba
lıkçılık ederlerdi. Yakınlannda yabancılar ve düşmanlar varsa, 
onlara akın ve yağma yaparlardı.

Yaz gelince, kendi yaylalan olan dağa giderek ormanlarda 
kuş ve başka hayvanlar avlayarak beslenirlerdi.

Vahalar: Her vahada, bu ırmaklardan ve dağlardan çokça 
vardı. Her il, kendi vahasında kendi boylan, oguşlan, 03mıaklan 
sayısınca ırmak ve dağ bulmak zorundaydılar.

Vahalar, kum çölleri aracılığıyle birbirinden ayrılmışlardı. 
Bir vahadan öbür vahaya geçebilmek için gerek kendilerinin, ge
rek hayvanlarının üç dört günlük yi3̂ p içeceklerini yanlarına al- 
dıklan yük hayvanlarına jrükleyip, birlikte götürmek zorunday
dılar. Çünkü bir vahadan öbür vahaya gidebilmek İçin en az üç- 
dört günlük yol vardı. Bu yolda ise ne bir damla su, ne bir yap
rak ot, ne avlanacak en küçük bir hayvan bulunmazdı.

Demek ki, vahalar birbirinden kum çölü ile ayrılmış yeşil ot
laklardı. Buralarda sudan başka her türlü ağaçlar, bostanlar, 
sebzeler ve yemişler bulunurdu.

Bundan başka, sayısız av hayvanlan ve lezzetli balıklar bu
lunurdu. '
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Bir vahaya giren; çiçekli, ağaçlı ve ırmaklı yeşilliğe girdiğini 
anlardı. Burası, çöllerin İçinde bayındır bir yer, cehennemlerin 
ortasında bir cennet gibiydi.

İşte illerdeki toplumsal bilincin birliğini, toplumun dayanış
masını oluşturan bu vahalardı. Vaha, dışa karşı kapalı bir top
lumdu. tçe karşı da daima toplanma durumunda bulunan bü
yük bir aile değerindeydi.

Evlenme, ilin İçinde olmak gerektiği İçin ne yabancı bir er
kek, ne yabancı bir kız, ifin içine giremezdi.

Vaha içinde binicilikte birinci bulunan Türkler'in bir iki sa
at içinde birleşmeleri oldukça kolay olduğu için her gün, hanlar 
hanı, ya da beyler beyi, bir toy ya da bir şölen yaparak bütün İli 
çağınrdı. Bunlar yiyip içtikten, yeni giysiler giyinip, borçlan da 
verildikten sonra, çağıranın önerisiyle evinde her ne var ise bü
tün çağniılarca yağma edilirdi.

Bu durum da gösteriyor kİ her il, sürekli bir komünist (*)yaşamı 
süren, dışa k^şı kapalı bir aile tipinin örgütünü koruyan, ka
palı bir toplumdu.

Toy ve şölen ziyafetlerini yapan, kimi kez de, öbür beylerdi. 
Bir oğlu olmak isteyen, bir toy yaparak koyundan koç, attan ay
gır, deveden buğra kırdınr, tepe kadar et jnğar, göl gibi kımız 
sağdınr, bütün Iç-Oğuz'u, Dış-Oğuz'u çağırır; aç olanı dojoırur, 
çıplak olanı giydirir, borçlulann borcunu verirdi.

Eski Türkler'de il örgütü kutsaldı. İl beyleri ermiş özelliğine 
sahiptiler. Bunlar ne zaman hep birden y ^  göğe tutsalar, el 
kaldınp dua etseler, dualan kabul olurdu. Çünkü o zamanda bey
lerin duası dua, ilenci ilenç idi. (Dede Korkut Hikâyeleri, s. 49/ 
s.38)(*‘ )

(*) Burada komünist sözcüğü "ortaklaşa" anlamında kullamknıştır.
(••) Ziya Gökalp, bu kitabında Kitab-ı Dede Korkud'un Kilisli Mual

lim Rıfat Bilge tarafından yapılan yayınum kullanmıştır; Kitab-ı Dede 
Korkut, İstanbul 1332. Biz Orhan Şaik Gökyay'm Dede Korkut Hikâyele
ri, İstanbul-1976 adıyla hazırladığı metni yeğledik. Çünkü bu yayın bu 
konuda hem en yeni kitap, hem de günümüz Türkçeslne aktanlrmş bir 
metindir. Sayfa numarsdamasında önce O.Ş. Gökyay'm metnini, sonra 
K. M. Rıfat Bllge'nin metnini gösterdik.) [Y-Ç.)
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Görülüyor kİ bütün illeri yapan vahalardır. Vaha büyük olur
sa içindekl il de büyük olurdu. Vaha küçük olursa içindeki il de 
küçük olurdu. 11, vahanın aynasıydı. Bir Türk ilini gördüğümüz 
zeıman onun nasıl bir vahadan çıktığını anlayabilirsiniz.

Çitlerden Hakanlıklar Nasıl Doğardı? : Hakanlıklar da çe
telenden ya da çit'lerden doğardı. Çin, Hint, tran, Rus, Fin- 
Ugor, Macar, Ulah, Bulgar gibi Türk sınırında bulunup da 
Türk egemenliği altına girmeye yetenekli uluslara Çit ulustan 
ya da Çete uluslun adlan verilirdi. İşte, hakanlıklar, Türk sı- 
nırlanndaki bu gibi sömürge uluslardan doğardı. Türk hakanlı
ğı, kesinkes yakınmda sömürebileceği, ekonomik bakımdan 
güçlü, askerlikçe güçsüz bir iki ulusa gereksinim duyardı. Türk 
hakanlığını doğuran ve besleyen işte bu güçsüz uluslardı. Görü
lüyor ki Türk hakanhklan da coğrafi bir durumdan doğuyordu.

İlhanlıklar Nasıl Doğardı?: Turan ya da Büyük Türkistan 
dediğimiz geniş kıta büyük bir kum denizinden oluşuyordu. Va
halar, bu kum denizinin adalandır. Arabalar, develer, atlar, 
öküzler de bu denizin gemileridir.

Bu kocaman denizin adalan arasında gidişgelişe (seyrüse
fer) hiç bir engel yoktur. Yolun azığını (erzak) yanına alan bir 
kervan bu denizin bir ucundan öbür ucuna değin gidebilir. Tu
ran kıtasının ülkeleri arasında gidip gelmek için hiç bir engel yok
tur: Ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez ırmaklar, ne geçilmez göller, 
ne geçilmez denizler yoktur. Macaristan'dan Mançuıyaya değin, 
oldukça geniş bir kıta vardır ki Türk, atına binerek bu kıtanm 
bir ucundan öbür ucuna değin hiç bir engele rastgelmeksizin gi
debilir.

Türk ilhanlığının yaratıcısı işte bu denizdir. Bu kum denizi 
olmasaydı, hiç bir vaMt Türk İlhanlığı oluşmayacaktı.

Gerçi, bu ilhanlığın kuruluşu ne ddnh kolaysa çöküşü de o 
denli kolaydı; çünkü, ilhanlık doğrudan doğruya bireylerden 
oluşmajnp hakanlıklardan oluşmuştu. Hakanlık da, bireylerden 
oluşmayıp, yabguluklardan oluşmuştu. Yabguluk da doğrudan 
doğruya bireylerden oluşmayıp tudunluklardan oluşmuştu.

Türk hakanhğı ve ilhanlığı bir ifden çıkar. Bu il, en büyük il 
ise, iki kat bü5rük illerden oluşmuştur: büyük illerdense, iki kat 
orta illerden oluşmuştur; orta illerdense, iki kat küçük illerin
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birleşmesinden oluşmuştur.

Görülüyor ki Türk toplumu, illerin çoğalmasıyla evrlmleş- 
mişUr. Bu toplumun çöküşü de. ikiye bölünmesiyle olur.

Türk toplumunda ikincil topluluklar iyice erimemiş, toplum 
bölüklü biçiminden çıkamamıştır. İkincil topluluklar iyi erirse, 
uğraş topluluklan oluşmaya başlar. Toplumsal işbölümü yetkin
leşir. Toplumun ikincil topluluklan bu uğraş topluluklan olmuş 
olur. O zaman topluma da örgütlü toplum adı verilir.

örgüüü toplumlar kolayca çökmezler. Çünkü bunların top
luluklan birbirleriyle kaynaşarak birleşmişlerdir. Kimyadaki 
kaynaşma da bunun gibidir.

Türk Devletinin Birdenbire Parlaması ve Sönmesi: Tu
dunluk durumunda bir Türk devleü kurulursa, onun az zaman
da ilhanlığa değin çıkması olanaklıydı. Türk devleti, bir merdi
ven gibiydi. Onun bir basamağına ayağını basan, orada sürekli 
olarak kalamazdı. Kesinkes ya inecek ya da son basamağa, yani 
llhanhğa değin çıkacaktı.

Türk ulusu, başka uluslara benzemezdi. Başına bir yiğit ge
lirse, siyasette ve uygarlıkta birdenbire parlar, siyasal ve uygar 
düzeyi binlenbire yükselirdi. Başında bir yiğit bulunmazsa bö
lünmeye ve çökmeye başlardı. Gücünü yitirmeye başlayınca da 
bir an içinde sönüp giderdi.

Bu durumun nedenini arayalım:
Türk devletinin çöküşünü çabuklaştıran etmen, hükümda

rın ölümünden sonra eyaletlerin şehzadeler arasında bölünme- 
slydi. İslamlıktan gördüğümüz örnekler, İslamlıktan önceki du
rumunu da açık olarak gösterir.

Kâşgar'da Hakaniye devletinde her eyaletin başında tigin'in 
egemen olduğunu görüyoruz. Selçuklular'da da her vilayeti yö
neten bir şehzadeydi. Harzemşahlar'da, Cengiz Han soyundan 
gelenlerde, Timurlular'da da aynı durum görülür.

Yalnız Osmanlılar, bir şehzadenin fazlasını öldürmekle dev-
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leün merkezliğini sağlamışlardı. Fakat bu davranış da son dere
ce insanlıkdışıydi.

Devletlerin birdenbire parlaması da. birleşmeleri de oldukça 
kolay örgütlerin yanyana bulunmasmdandı.

IV. UYGARLIK VE SOY

Uygarlık Toplıüuğu ve Soy (Irk): Kimi yazarlar. Türkler'i 
kimi kurumlarınm ya da sözcüklerinin ortak olması dolayısıyla 
Altay soyu'ndan veya Ural-Altay soyu'ndan sayıyorlar. Kimi ku
rumlann ortak olması ya da adlannda ortaklık bulunması, böy
le bir soyun varlığını sağlayamaz.

Soylar, birtakım anatomik (teşrihi) tiplerdir ki. kafatasının 
uzun ya da yassı olmasıyle. saç ve sakal ve bıyıklannın da siyah 
ya da kumral olmasıyle orta)ra çıkar.

Uygariık topluluğuna gelince, bu anatomik niteliklerle gözö- 
nünde canlanmaz. Toplumsal kurumlann ortak olmasıyle orta
ya çıkar.

Türkler'in akrabalığı aranırken uygarhk topluluklannın ki
mi ortak kurumlanna dayanarak, onlar aracılığıyle akrabalık 
aranmamalıdır. Türkler. çeşitli zamanlarda Çinliler'le, Tibetli- 
ler'le, Moğollar'la, Tunguzlar'la, Fin-Ugorlar'la, Macarlar'la aynı 
ilhanlığın ortak siyasal bayrağı altında, ortak bir siyasal yaşam 
sürdüklerinden ve bazen ortak bir uygarlık topluluğu içinde, or
tak bir uygarhk yaşamı sürdüklerinden birçok kurumlan ortak 
olmuştur.

Siyaset ve uygarhkla Ügili ortak yönlerden doğan ort;akhklan 
soyla ilgili bir birliğin görüntüleri gibi görmemelidir.

Türkler'in öteden beri kaç kez ve ne kadar süre ilhanhk kur-
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duklan bilinmektedir. Dahası, Tatarlar'ın ve Moğollar'ın yaptık
ları ilhanlıklar da yüzyıllarca Türkler'in -aynı bayrak altında- 
birleşmesini sağladı. Çünkü bu llhanlıklann genel ve resmi, da
hası edebiyat dili, Türkçe'ydi. Genel kültürü, Türk kultûnîydü.

Türkler, Altay soyu ve Ural-Altay soyun<ian değillerdi. Türk
ler. bunlarla uzun süre siyasetçe ve uygarhkça birlikte yaşamış
lardı. Türkler'in bunlarla görülen az çok görünüşte kalan ben
zerlikleri. bu ortak jraşamın sonuçlarıdır.

Türk soyuna lüşkin incelemelerde bulunan Eugène Pittard 
Soylar ve Tarih adlı kitabında diyor ki: "Türkler. kendi başlanna 
bir soydurlar. Başka soylann birisinden ayrılmış değildirler. 
Türkler le Moğollar ve Tunguzlar’la Tatarlar aynı llhanlıklann 
jmzyıllarca süren ortak eğitimini almışlar ve karşılıklı olarak 
birbirini temsil etmişlerdir."

İlhanlıklar bulunmadığı zamanlarda da ortak bir uygarlığın 
ortak bir uygar yaşamı bulunurdu. İşte Türk dünyasında soy 
(ırk) adı verilen, ortak nitehklerin kökeni bu iki toplu yaşayıştır. 
Türklerin Moğol, Tunguz. Samoyet. Fin-Ugor, Macar gibi bu
dunlarla olan kimi ortaklıkları da şu siyaset ve uygarlıkla ilgih 
ortaklıklann sonuçlandır.

Türkler'in Kökeni: Eski Türkler ayn bir soy olduklan için, 
asıl ve kökenleri olameız. Türkler tarihöncesinden beri bağımsız 
bir soydurlar. Bağımsız bir soy oluşturacak denÜ de çokturlar. 
Eugène Pittard diyor ki: "Türklerin kesin kökenini bize kim Söy
leyecek?" Biz burada bütün Türkler'den söz edeceğiz: Batı Türk- 
leri. genellikle Oğuz ve Karluk egemenliği altında yaşayan Türk- 
manlardır. Biz Türkman ile Tûrkrrwn'i ayınyoruz. Türkmanlar. 
Salur Kara Han ve Çanak Han, Satuk Buğra ve îlik Han adlannı 
da taşıyan bir Hakaniye devleti hükümdannın zamanında İs
lamlığı kabul eden ve henüz İslamlığı kabul etmemiş olan Doğu 
Türkler! ile savaşan bir iller ve budunlar topluluğudur.

Türkman sözcüğü. "Türk'e benzeyen" demekti. Aralannda 
din aynmı olduğu için, doğrudan doğruya "Türk'üz!" diyemiyor- 
lardı.

r. U. Tarihi ' 1‘. 2 17



Tûrkmenler'e gelince, bunlar, Türkmanlar arasında henüz il 
yaşamı süren ve hâlâ göçebeliği bırakmamış olan bir Oğuz ilidir. 
Bunlan Yörükler'le kanştırmamalı.

1) Çıtaklar. Bunlar Selçuklar'la birlikte gelmişlerdi.
2) Yörûkler. Celaleddin Harizmşah ile gelmiş olan Tûrkmen- 

ler'dir. örnek; Çavdurlar, Tekeler, Karamanlar, Sanlar, Karake
çililer, Kanglılar, Karapapaklar, Yomutlar (HamidoğuUarı), llbeğ- 
liler, Göklenler, Salurlar vd.

3) Azeri Türkmenler. Bunlar Akkoyunlular ve Karakojrunlu- 
1ar ile birlikte gelmişlerdi.

4) Çığlar. Bugünkü Türkmenler'dir. Bunlara özel olarak 
Türkmen demeli. Türkmah tümünün ortak adıdır. Bu Türkmen- 
ler'den Maraşta Dulkadırlar, Adana'da Ramazanoğullan devletle
ri kuruldu.

Terimler: Toplum (cemiyet) sözcüğü iki ajrn anlamda kulla
nılmaktadır. La société ve l'assodation anlamlanna. Bunlardan 
birincisi doğal ve sürekli olan siyasal topluluğun adıdır. İkincisi 
yapay ve süreksiz olan öbür topluluklarm adıdır.

Topluluk (camia) sözcüğü: Bu sözcüğün Fransızcası yoktur. 
Topluluk birçok toplundan içeren toplumlar toplumudur. örne
ğin Uzakdoğu uygarlığı topluluğu, Türk topluluğu deriz. Uluslar 
Toplumu (MUletler Cemiyeti) yerine de Uluslar Topluluğu (Millet
ler Camiası) demek daha doğrudur.

özetle, toplum, içinde yaşadığımız siyasal ve ekonomik top
luluktur. Topluluk (camia) ise toplumlar toplumu demektir. Top
lumun uygar, dinsel, budunsal vd. topluluklarmm toplum üze
rinde etkileri vardır; toplumun da kendi topluluklan üzerinde 
etkileri olduğu gibi.
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İSLAMLIKTAN ÖNCEKİ 
TÜRK DÎNİ



b i r i n c i  k i t a p

1. İSLAMLIKTAN ÖNCEKİ TÜRK DİNİ

Eski Türkçede Din Terimleri: Eski Türkler dine nom'*> adı
nı verirlerdi. {DivanûLûgat-c. IIIs. 137)<") Din kitabına da nom der-

Bu İki konuda Abdülkadir İnan, Esfci Türk Dini (1976) adlı kita
bında şöyle düzeltici açıklamada bulunuyon "O (Ziya Gökalp), eski 
Türklerde bir "toyunizm” adını taşıyan bir din tasavvur etmiştir. Halbu
ki izahını yaptığı bu din budizmden başka bir din değildir. Toym, ya
bancı (galiba Çince) bir kelime olup budizm rahibi manasını İfade eder. 
Toyın kelimesini izah ederken Kâşgari'nin verdiği misalden de bu keli
menin budist rahiplerini İfade ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu misalde 
"toyunun burhana-secde ettiği anlatılıyor (DLT, III, 60. tere. 84). Pekars- 
kly'nin izahına göre "toyın-toyun kelimesi yakutçada efendi, bey, devlet 
memuru" demektir. Bu manası ile "toyun" kelimesi bütün kuzey ulusla- 
nnda (çukçı, kamçadallar, Alevut adaları yerlileri) kullanılmaktadır (Ya
kut Sözlüğü, III, 2706-2708). Gökalp, "eski Türkler dine ’nom’ adını ve
rirlerdi. Din kitabına da 'nom' derlerdi" diyor. (s25). Kaynak olarak DLT 
ve Cihanguşayı zikrediyor. Bu iki müellifin bahsettikleri Türklerln bu
dist oldukları malumdur; 'nom' terimi de Yunanca bir kelime olup ma- 
nlhaisüer tarafından getirildiği Isbat edilmiş bir gerçektir. Bu kayıtlar
dan anlaşıldığı üzere Z. Gökalp'ın eski Türk dini olarak tasavvur ettiği 
din, yani "toyunizm", budizmden, 'nom' dediği din kitabı da budist ve 
manlhalstlerln dini kitaplarınayerdÜderl isimden ibarettir." (s. 172) [Y.Ç.]

* ’ Divanü Lûgat-lt-TCrk'ün Besim Atalay'ca yayımlanan baskısını (4 
cilt 1940-1943) kullandık. Z. Gökalp genellikle sayfa mumarası koyma
mış : biz İse B. Atalay baskısımn sajrfa mumaralanm vermeyi uygun gördük.
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lerdi. (Cihan-küşa- c.I. s. 10; Lelden 1911)*’’ Türk dininin din 
başkanlanna toyon adını verirlerdi. Kâhin ve büyücülere de 
kam derlerdi. Şaman sözcüğü bu kam sözcüğünden doğmuştur. 
Şamanizm eski Türklerde kâhinliğin ve dinle ilgili tıbbın adıydı. 
Gerçi Şamanizm daha önce ana-yanh (maderi) totemizm döne
minde bir din'dl. Toyonizmden sonra büyU niteliğine girdi. Bu 
nedenle sonralan Şamanizm eski Türkler'in dinsel değil büyüsel 
bir dizgesi oldu. AvrupalIlar, Türkler'in bütün dinsel dizgelerine 
Şamanizm demekle yanılgıya düşmüşlerdir. Tarih sahnesine 
çıktıktan sonra eski Türk dinine Toyonizm ya da nom demek 
gerekir. Cihan-küşa'da Türk dininde olanlara nomi, nomiyan de
niliyor. Bu kitabın dediğine göre hakanın katında nomiler ve 
kamlar sınav olmuşlar. Nomiler kamları yenmiş. Nomilerin elin
de nom adh bir kitapları varmış. Eski Türkçede yalıvı "bü
yü "anlamındaydı. Yalavaç (yaiamaç) sözcüğü bu kökten türer. 
Yat sözcüğü de "büyü"' demekti. (Kâşgarlı Mahmut -Divan, c. III, 
s. 3,159) Yeşim taşına yat taşı ,yada taşı denilirdi.

Eski Türkler'de uluslar din açısından dört bölüğe aynlırdı; 
Türk, Tat, Tatar, Taıvgaç.

Türk hem Türkçe konuşan, hem de Toyonizm dininde olan 
uluslardı.

Tat, Parslar a ve Türk olsun ya da olmasın bütün kâfirlere 
denirdi.

Tatar, Türk dinine ve uygarlığına henüz girmemiş olan göçe
be oymaklara denilirdi. Ola kİ bunlar dilce de Türk değildiler. 
Moğol, Tunguz ya da başka bir soydandılar. Şimdiki Kuzey 
Türkleri"ne Tatar denilmesi yanlıştır. Tarihçe yalnız, Avarlar"la 
Suvarlar"ın ve Cücenlerin (Juan-Juanlar) Tatar olduğu bilinir. 
Tatar sözcüğü Tat Eri deyiminden doğmuştur. Türkler Tatarları 
ulusal düşman tanırlardı. TaLugaç sözcüğü Tew sözcüğünden 
gelir. Tew sözcüğü Kâşgarh Mahmut'a göre "hile ve dolan"" anla

(*) Cüveynî, Tarih-i Cihan-küşa (yayımlayan Muhammed Kazvlnî, 
GMS, Lelden 1911).
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mındadır.'*’ Bundan dolayı Taıvgaç "hüeci" demektir. Türkler 
Çinliler'e Tat demezlerdi. Demek ki din bakımından Çinliler'i 
kendilerinden ayırmazlardı.

Eski Türkler, Türkçe konuşmayan uluslara sumlım derlerdi. 
Hem dilce hem de dince Türk’e benzemeyenlere srnnlım tat der
lerdi. Bundan anlaşılıyor ki Türk sözcüğü Türkler'i, öbür bu
dunlardan yalnız dilce ve siyasetçe ayıran bir deyim değildi: on
ları din bakımından da yabancılardan ayırıyordu. Görünüşteki 
türemesine bakılırsa Türk sözcüğü "töreli" demektir. Töre "alışkı 
(teamül) ve gelenek (la coutume)" anlamınadır.

Tanrıların ve Ruhların Niteliği ve Kapsamı: Eski Türk
ler'in dini bir tür toplumsuzluktu. Eski Türk dini toplumsal ya
pının değişimlerine bağlı olarak değişirdi. Eski Türk dininde her 
toplumsal bölüğün toplumsal bilinci ya bir tann ya da bir ruh 
olarak algılanırdı. Bundan dolayı toplumsal bölükler ve toplum 
değiştikçe tannlar da değişirdi. Eski Türkler'de Tann Âlemi (La- 
hut) bütünüyle İnsanlarla ilgili şeylerin (nasut) bir aynasıydı. 
Türk tarihine ilişkin herhangi bir dönemin tanniannı bilirsek, o 
dönemde toplumun kaç oymaktan oluştuğunu, bundan kolayca 
çıkarabiliriz. Eski Türk dini totemizm dini gibi toplumseverlik 
idi. Bireyler bağlı bulunduklan topluma ve onun çeşitli bölükle
rine taparlardı. Bunlann toplumsal bilinçleri bireysel bilinçlerin 
üstünde gerçekten birer tann gibiydi. Dinlerin niteliğini ve kap
samını anlamak için totemizm e ilişkin İncelemeler kadar Türk 
dininin incelemeleri de yararlı olabilir. Fakat, ne yazık ki, Avru
palIlar Türk dinini gerekli önem ölçüsünde İncelemiyorlar. Biz 
burada tanrılann ve ruhlann siyaset ve aile topluluklanyla na
sıl karşılaştığını ve her tannnın bir bölüğe ilişkin toplumsal bi
lince nasıl simge olduğunu göstereceğiz. Bu İncelemeler, siyasal 
toplum ve aile değiştikçe, tanrıların ve ruhlann da aynı yasalara 
bağlı olarak değiştiğini gösterecektir.

Türk Dininin Niteliği ve Kapsamı: Eski Türk dini görü
nüşte bir naturizm yani doğanlıktı (tabiatperestlik). Gerçekte 
İse bir sembolizm, yani simgecilik'ti (timsalclllk). Türkler, doğal 
yaratıklara ve olaylara taparken, bunların toplumsal bölüklerin

(*) Divan, c. I, s. 332.
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simgeleri olduklarını bilmezlerdi. Fakat bugünkü toplumbilim 
gösteriyor ki bütün eski uluslar, topluma ve onun bölüklerine 
simge olarak aldıkları eşyaya tapmışlardır. Totemizm dönemin
de bu simgeler hayvanlarla bitkilerdir. Naturizm döneminde do
ğal yaratıklar ve olaylardır. Çoktanncılık (Politeizm) döneminde 
kişüeştirilmiş taunlardır. Fakat bunlann tümü toplumsal bi
linçlerin görünüşteki simgelerinden başka şeyler değildir. Bü
tün eski uluslar, haberleri olmadan toplumsever ve ulusse- 
uer'diler. Yurtseverlik ve aileseverlik, o uluslarda ulusun bilinci
ne ve onun içinde bulünan aile bölüklerinin bilinçlerine tapmak 
olarak görünmüştü. Onun için biz burada dinsel evrimin çeşitli 
evrelerini topluma ve aileye ilişkin evrimlerle karşılaştırarak in
celeyeceğiz. Bundan dolayı, önce Türk devleti bölümünde gös
terdiğimiz ilin çeşitli gelişim evreleriyle dinin gelişim evrelerini 
karşılaştıracağız.

2. TÜRK UYGARUĞINDAKÎ TOPLUMSAL SINIFLANDIRMALAR

Türk Uygarlığının Esaslan:Geçen bölümdeki sözlerden an
laşıldı ki, İslamlıktan önce Toyonist Türkler, Farslar'a "kâfir " gö
züyle baktıklanndan, İran uygarlığına değer vermiyorlardı. Çin- 
lUer'e karşı ise bir tür çekingen saygılan vardı. Türkler'in Çinli
lere gösterdiği bu eğilim Çin kültürü ile TOrk kültürü arasında 
kimi ortak kurumların bulunduğunu ima eder. Uluslar arasın
da ortak olan kurumların toplamının, uluslararası bir uygarlık 
oluşturduğunu yukanda gördük. Acaba gerçekten Çinlilerle 
Türkler arasında ortak kurumlar ve başka deyimle ortak bir uy
garlık var mıydı? Böyle bir uygarlık varsa, başka uluslar da bu
na dahil olmamışlar mıydı?

EKırheim ile Mauss'un L'Année Sociologique'ln VI. cildinde 
yayımladıkları "Smıjlandırmamn İlkel Biçimleri" adh makale bize 
Çinliler. Moğollar. Tibetliler, Kamboçlular, Siyamlılar, Tunguzlar 
arasında ortak olan birtakım ilkel sınıflandırmalar bulunduğu
nu göstermektedir. Eskiden Milli Tetebbular Mecmuası'mn III. 
sayısında yayımladığım bir incelemede Türkler'de de bu sınıf
landırmanın bulunduğunu ve dahası Sibirya'nın Koryaklar ve 
Şukşalar gibi ilkel budunlanyla Fin-Ugorlar, Hintliler ve Iranhlar 
arasında da bunun kimi izlerine rastgelindiğini göstermiştim.

24

Bu ilkel sımflandırmalar ilk bakışta önemsiz görünür.'Bir 
uygarlığın temelini böyle mitolojijre bağlı sınıflandırmalann 
oluşturamayacağını itiraz olarak Üeri sürenler bulunabilir. Fa
kat Durkheim ile Mauss, bu smıflandırmâlarm yalnız varlığını 
haber vermekle kalmadılar; bunlann bir yandan o zamanki top
lumsal mantığa esas olduklannı, öbür yandan içinde oluştukla
rı zamanki toplumsal örgütlerin doğru bir yansımaları bulun
duklarını ortaya koydular. Sonradan Durkheim, ilkel Toplamlar
da Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri adlı kitabında Mauss da Hu- 
bert ile birlikte Din Tarihine İlişkin incelemeler adlı ortak eserle
rinde bu sorunu derinlemesine incelediler. L6vy Bruhl da hkel 
Toplumlarda Ruhsal işlevler adh kitabında bu sınıflandırmalann 
ortaya koyduğu ilkel mantığı çözümlemeye ve bundan bilimsel 
ve soyut mantığa nasıl geçildiğini göstermeye çalıştı.

Bu ilkel sınıflandırmalar, Çin'de halk Taoizmi'nin temelini 
ve Yi-King adlı kutsal bir kitabın da konusunu oluşturur. Çinli
ler eski zamandan beri teknikler, yani /enniye'ler bakımından 
çok ilerlemiş bir ulus olduğu halde bilgi açısından bugün ilkel 
düzeydedir. Çünkü, Çin bilgisi hâlâ bu ilkel sınıflandırmalann 
çerçevelerinden kurtulamamıştır. İleride görüleceği gibi bir bina 
yapılacağı, bir mezar kazılacağı, bir yolculuğa çıkılacağı zaman, 
hangi davranışın uğurlu ya da uğursuz olduğunu ancak bu sı
nıflandırmalar gösterir. Türkler'in nom adh kitabiyle Oğuzname 
adındaki kitabı yitip gittikleri için bunlarda da bir falnamenin 
var olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat. Türkler'de toplumsal ör
gütün bütünüyle bu sınıflandırmaya uygun olduğunu Türk Dev
leti ve Türk Ailesi bölümlerinde gördük.

3. TÜRK DlNÎNlN GELtŞlMl

Türkler'de Dinsel Gelişimin Evreleri; Türk oymakları git
tikçe birleşerek fcüçüJc i l  orta il, büyük il ve en büyük il evrelerin
den geçtiği gibi Türk dini de bütünüyle bunlara paralel olmak 
üzere küçük doğacılık, orta doğacılık, büyük doğacılık ve en bü
yük doğacılık evrelerinden geçmiştir. Türk dininin bu gelişimi 
yataydır. Bir de dikey gelişimi vardır ki ödüllendirme tannlan
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olan jrukanki göğün tannlanyle, cezalandırma tannlan olan ye
raltı göğünün tanniannın karşı karşıya gelmesiyle gelişmiştir.

Tsinler'in Dinsel Dizgesi

Küçük Doğacılık ve Tsinler'deki Görüntüsü;Küçük doğa
cılık ilkin Tsin budununda görülmüştür. Tsin budunu Çin'e adı
nı veren ve Çin'de ilk kez olarak çeşitli hükümetleri birleştirerek 
genel bir imparatorluk kuran hanedanı oluşturmuştur. Edou
ard Chavannes'a göre Tsinler Türk'tür. Bu sözcük Tûrkçede "to
sun" anlamına yaklaşıyor. Türk budunlan içindeki Tsin adına 
benzer bir ad taşıyan Tlıhsinler'dir. Ola ki bu Tuhsinler eski 
Tsinler’in kalmtisıdır.

Ekiouard Chavannes'ın Türkler Hakkında Kuramı: Edou
ard Chavannes Türk Takvimi adlı yapıtında şöyle yazıyor: "Beş 
öge kuramı, Çin'de doğmamıştır. Milattan önce 370-335 tarihin
de Wei ülkesinin hükümdan olan Houei zamanında ve 311- 
279 da Yen ülkesinin hükümdarı Tchou zamanında yaşayan 
Tseou-Yen'dir kİ Çin ülkesinde ilk kez olarak bundan söz etmiş
tir. Fakat bunun telkinleri de yankısız kaldı, Çin'li ruhuna de
rinlemesine işleyemedi.

öğelerin inanı (akidesi) Çin tarihinde ancak Che-Houaryg- 
ifden sonra önemli bir yer alabildi. Gerçekten suyun bereketiyle 
hüküm sürdüğünü ilan etti ve bütün ölçüleri ve yasaları bu 
öğelerin özelliklerine göre belirledi ve bildirdi. Bununla birlikte 
bu hükümdarın atalarının örneğini izlemekten başka bir şey 
yapmadı. Çünkü öğeler kuramının esası Tsin hükümdarlannın 
çok eski bir zamandan beri yukarıdaki dört hakan'a kestikleri 
kurbanlarda yer alır: Yeşil Han, San Han, Ktzil Han, Ak Han.

öyleyse öğeler kuramının pek eski bir zamandan beri yuka- 
ndaki Tsin ülkesinde var olduğu görünür gibi oluyor. Fakat 
Tsin-ülkesi yabancı bir devlet olduğundan Tseou-yen tarafından 
kendilerine öğretilinceye kadar Çinliler bu konuda bilgisiz kaldı
lar ve ancak Tsin prenslerinin bütün Çin'e egemen olarak dışa- 
ndan getirdikleri düşünceleri Çinliler'e zorla kabul ettirdikten 
sonradır ki Çinliler bunlan kesin olarak benimsediler. Gerçi, 
Tseou-yen daha başlangıçta beş öğeden söz etti ve ondan sonra
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öğeler daima beş sayıldı. Fakat pek eski zamanların inanışiannı 
değiştirmeden koruyan din. Tsin ülkesinde yalnız dört hana ta- 
pıldığını bildiriyor. Öyleyse o zaman yalnız dört öge bulunduğu 
anlaşılıyor.

Ne zaman kİ Han sülalesfnin kurucusu olan Çinli Lieou- 
pang, Tsin ülkesini ele geçirdi: Tsin beylerinin yukardaki dört 
hana tapındıklannı gördü (milattan önce 205) ve şaşkınlığmı 
böyle söyledi: "Ben gökte beş sultanm olduğunu öğrenmiştim. 
Oysaki burada dört taneye İnanılıyor. Bunun hikmeti nedir?" 
Kimse bu sorunu açıklayamadığı için kendisi şu yolda yamt ver
di: "Anladım, bunlann beşe çıkması için ben bekleniyordum."

Edouard Chavannes, bu sözleri söyledikten sonra yvkarda- 
ki hanlar, öğeler dizgesinin özel bir durumu olduğunu ve öğeler 
Tsinler'de dört iken ÇinlU'îr'in ona bir beşinci eklediklerini ve 
Tsinler'in ise Türk olduklannı, Türk dört yöne merkezi karıştır- 
mazken, Çinliler in bu geleneği Türklerden alarak dört yöne 
merkezi de eklediklerini açıklıyor (Le Cycle Turc).

4. DÖIU'LÜ SİMGELERİN TÜRK DÎNÎNDEKİ ROLÜ

Dört Yönün Totemizmle İlişkisi: Dört yönün ilkin totemle
ri olduğu anlaşılıyor. Edouard Chavannes'm yapıtlarındaki bir 
kısa fıkra bize, dört yönün ve merkezin totemlerini bildlriyqr: Lf- 
Ki'nin Yne-Ling sayfasındaki aylık buyrukları diyor ki: "Göğün 
oğlu ilkbaharın üç ayında koyun, yazın üç ayında horoz, yıhn 
ortasında öküz, sonbaharın üç ayında köpek, kışın üç ayında 
domuz eti yer."

Dört Yönün Dört Mevsimle Karşılanması: Gerçi, yukan- 
daki sözlerde totemler mevsimlere ilişkin görünür. Fakat, dört 
mevsimin de dört yönün simgelerinden başka bir şey olmadığı 
gözönüne edınınca, totemlerin esasen yönlere İlişkin olduğu an
laşılır; Tsin dinine göre doğunun mevsimi ilkbahar, güneyinki 
yaz, batininki sonbahar, kuzeyinki kış'tır. Böylece saydığımız 
totemler, mevsimlerden çok yönlerin totemleri olmak gerekir.
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Dört Rengin Dört Yönle Karşılanması; Dört yönün simge
lerinden biri de dört renktir. Doğunun rengi gök, güneyinki kı
z ıl batininki ak, kuzeyinki icara'dır.

Dört Hakamn Adları: Göğün dört manevi hakanı bu renk
lerle anlatılır;

Doğuda ; Gök Han
Güneyde ; Kızıl Han
Batıda ; Ak Han
Kuzeyde : Kara Han

Dört Öğenin Yönlerle Karşılığı: Dört yönün bir tür simge
leri de öğelerdir. Doğunun ögesl ağaç, güneyinki ateş, batininki 
demir, kuzeyinki su'dur.

Simgeler Oymaklara İlişkindir; Gerçi, bu simgelerin doğ
rudan doğruya dört yöne ilişkin olmalan doğru değildir. Türk 
İlinin İlk evresi olan küçük il dört öz'den yani oymaktan (aşiret) 
oluşuyordu. Türk İli bir yerde konakladığı zaman, bu dört oy
maktan her biri dört yönden yalnız bir yerde oturabilirdi ya da 
töre uj^nnca o yön kendisine aitti.

5. TÜRKÇEDE "MANA'NIN KARŞIUĞI

"Mana" Nedir?; İlkel toplumlarda mana denilen yaygın bir 
güç vardır kİ hangi cisme değse ona kutsallık verir. İnsanlar, 
kutsallık kazandıran bu şeyl-lster bir ağaç ya da bitki olsun, İs
terse başka doğal yaratıklardan ya da olaylardan bulunsun- 
tann sayarak ona taparlar. Eski TOrkler’de mana anlammı ver
mek üzere kut sözcüğü vardı. Kutlu demek, "kutsal" ya da "ma
nalı" demekti. Kutlu olan varlıklara tapılırdı. Demek ki bunlar 
tann niteliğini taşıyordular. Eski Türkler kut'un bir ışık sütuniı 
biçiminde gökten İndiğini görürlermiş. Tarafımdan Altın Işık di
ye adlandınlan bir ışık sütunu her neye değse onu kutlu kılar
dı. Türkler'in bir doğal aşk geceleri de vardı. Bu gece sırasında
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ışık sütunu neye dokunsa onu gebe bırakırdı. Ak-kemik ve altm- 
kemik olan illerin tümü böyle üremlşlerdl.

Dört Renk "Mana"mn Dört Türünü Gösterir;Türk ili dört 
ojmıaktan oluştuğu için kut'un da dört türü olmak gerekIr.Her 
renk kutun bir türünü anlatır.

"İl"ln Simgeleri: Oymaklann birer totemi, ögesl, mevsimi, 
yönü ve rengi olduğu gibi; dört Oymaktan oluşan llln de bu tür
den simgeleri vardı; örneğin il'in totemi öfciLz'dü. (Tîbet öküzü 
denilen bir tür yaktır. Türkçe'de adı fcutas’tır.) tl'in rengi san ya 
da aiiın'dır.)

"İl"in Mevsimi;Yılın ortasıdır. Bu nedenlerdir kİ kurban 
olan öküz yılın ortasında kesilir, ögesl toprak tır. Küçük il döne
mindeki Türkler, llln genel simgesi olan tannjra da Ugah adını 
verirlerdi. Altaylılar'a göre Ugan'ın oğullan Su Han ile Demir 
Han'dır. Su Han'ın Kara Han'a ve Demir Han'ın Ak Han'a karşı
lık olduğu bellidir. (Bunlar arasında Od Han İle Ağaç Han da ol
malıdır ki, dizge tamam olsun, fakat her nedense İki tanesi 
unutulmuştur.)

6. YER-SULAR NEDİR?

Küçük doğacılık dönemindeki tannlara yer-su adı verilir. 
Bunlar yerin ve suyun koruyuculan değerindedir. Küçük İlde 
yer-suların beş adet olduğunu gördük. Bunlardan Ugan adh 
olan bütün ii'in simgesidir ve öbür yer-sulann babasıdır. Küçük 
yer-suların dört han olduğunu gördük;

Gök Han : Doğudaki oymağın.
Kızıl Han ; Güneydeki oymağın.
Ak Han : Batıdaki oymağın.
Kara Han ; Kuzeydeki oymağın yer-sulandır.

Yer-suların Rolleri: Her yer-su kendi oymağım, kan davası
na, akıncılığa, savaşa sürükler. Kâşgarlı Mahmut bunlara çıiüi adı
nı verir.**’ Ona göre iki topluluk kavga edecekleri günden önceki

O Divan, c.IIİ, s. 225.
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gecede, bunlann çtiüi'lan düello ederlermiş. Hangi çııvı üstün 
gelirse ertesi gün onun askeri yenermiş. Ugan'ın görevi kan da
vasına, akınlara engel olmaktır: Bir ilin içindeki ojrmaklar ara
sında akın ve kan davası olamaz. Akın 11 dışmda olur. Ugan bu 
kuralların bekçisidir. Rolü, il'e İlişkin dayanışmayı korumaktır.

7. "ÎL'İNNtlELÎĞt-KAPSAMI VE ROÜj

"İl" Sözcüğünün Anlamlan: U sözcüğünün en eski anlamı 
"banş'tır. (Kâşgarlı Mzıhmut- c.I, s. 49) 1^ sözcüğü, bu anlam
dan gelir ilçi başlangıçta "banşçı" anlamınaydı. Toyonizm, bir 
banş dinidir. Bir cinsten olan oymaklar arasında kan davasmı, 
akını ve savaşı bu din yasaklamıştır. (Bir cinsten olan ojmıakla- 
nn toplamma Doğu Türkleri budun admı verirlerdi.) İl dini, oy
mak kavgalarına son verince her budun ayn bir hükümet duru
munu alırdı. Böylece Û sözcüğünün ikinci anlamı da "devlet" ol
du. Orhon Yazıtlan'nda Ü sözcüğü bu ikinci anlamda kullanıl
mıştır. Türkler'in oymak dönemi tarihten önce geçmiştir. Tarih, 
Türkler'i il durumunda yani göçebe devletler biçiminde görmüş
tür.

"Küçük U"de Banş Tannsı Hangisidir?: Küçük İlde barış 
tannsı Ugan'dır, öbür yer-sular oymaklannı savaşa özendirdik
leri halde Ugan bunları savaştan ve kan davasından alıkoyar.

"İl" Sözcüğünün Sonraki Anlamlan: Sonradan Û sözcüğü, 
Türk'ün her siyasal topluluğuna ad olarak verilmeye başlandı. 
Bundan "halk" anlamı doğdu: İl ile, kara gün bayramdır. Sonra 
bu halkın oturduğu ülke anlaımna gelmeye başladı: Iç-il, Taş-il, 
Rum-ili gibi. Daha sonraları "yabancı" anlamma gelmeye başla
dı: Kâtip benim, ben kâtibin il ne karışır.

8. TÜRK TOTEMİZMİ

'Yer-sulara Nasıl Tapılır?: Yukanda gördük ki tanrı ilkba
harda koyun yer. Demek ki bu mevsimde Gök Haría kendi tote-
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ml olan koyun kurban edilir, öbürlerine kendi mevsimlerinde 
kendi totemleri kurban edilir. Totemler Totemizm tapınmasımn 
dışında kesilemeyeceğinden bu kurban günleri, AvustralyaU- 
lar'm Intt Şiyuma’sma eşittir.

Totemizmde Soplarm Adlan Totemlerin Adlan Olmak 
Gerek: öz Totemizm döneminde bu kural kesin olarak )rürür- 
lüktedir. Fakat Totemizmin yalnız kimi izlerini koruyan dinler
de, totem adlannı soplarda (semiye) aramak, gerekir. Bununla 
birlikte en eski Türk âleminde bu totemlerin adlannı taşıyan 
beş budun görmekteyiz.

1) Tuhsin genel 11 "tosun" anlamınadır. Çinliler Tsin biçimine 
sokmuşlardır. Bunlar bağımsız Türk devleti yerine ilk kez ola
rak Çin'de büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

2) Hiung-nular, Hunlar, Kunlar gibi çeşiüi adlarla anılan Ko- 
yunlular’âır. Kâşgarlı Mahmut'a göre Kan sözcüğü Argu=Orhon 
lehçestnde "koyun" anlamınadır. Kojnjnlular'dan Mete iki kez 
Çin İmparatorluğu eline geçmişken istemedi ve ilk kez olarak 
bir ulusal Türk ilhanlığı kurdu.

dur.
3) Kuzeyde, Tunguzlar'a kendi adını vermiş olan Türk kolu-

4) Batıda İt Baraklar ki Oğuz Han bunlarla savaşmıştır. Ve 
Çıçaklar'ı* üzerine göndermiştir. Bugün Birecik'te Barak adında 
bir Türk ili vardır.

5) Güneyde Yüeçiler kİ sonradan Kuşan admı aldılar. Bun
ların da Kuşlar olması olanaklıdır. Böylece dört yöne İlişkin to
temler, dört yöndeki Türk budununun adlannı taşıdıklan gibi 
merkezi totem de "genel ll'ln adını yani Tuhsin, Tûzün, Tosun 
adını taşımaktaydı.

Şu varsayıma göre tarihöncesi bir zamanda, Türkler böyle 
bir örgüt durumundaymışlar:

(•) Çıçaklar. Bahaeddin Ögel'e göre Kıpçak’lar. (Bk. Türle MüoU l̂si I, 
1971, sayfa: 186)
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Koyunlular

Tunguzlar

Tuhsinler

Kuşlar

tt Baraklar

Bu Sınıflandırmanın Çinliler'deki Biçimi: Bu sınıflandır
manın ayrmtılarını Çinlilerin Taotzm adh dinsel dizgelerinde gö
rürüz. Tao Çince "doğa" ya da "yol" demektir. Taoizm bir tür do
ğacılık (tabiatçilik-natürizm)'tır. Bu, birbiri içine girmiş birtakım 
dizgelerden oluşmuştur. Dayandığı en esash ilkelerden birisi 
uzayın dört asal yönüne göre sınıflandırılmasıdır. Bu yönlerden 
her birine onun yönetimiyle görevli olan bir hayvanın adı verilir.

Doğuda : Gök Ejderha 
Güneyde : Kızıl Kuş 
Batıda : Ak liaplan 
Kuzeyde : Kara Kaplumbağa.

Bu Smıflandırmanm Çinlilerdeki Rolü: Her yön, kendi 
hayvanının adını alır ve çeşitli durumlara göre uğurlu ya da 
uğursuz sayılır. Uzayı yönetmekle görevli olan simgesel hayvan
lar gök gibi yeri de yönetirler. Bir tepe ya da coğrafi bir oluşum 
kaplana benzedi mi? Taoizme göre bu kaplandır. Bundan dolayı 
batıdadır. Bir ejderhaya benziyor mu? öyleyse ejderhadır ve do
ğudadır. Bir yerden göç edileceği zaman çevredeki eşyaya bakı
lır. Eğer bunlann yönlerine uygun biçimleri varsa, örneğin batı
da bulunanlar kaplana, doğuda bulunanlar ejderhaya benziyor
larsa, bu gezi uğurludur. (L'Année Sociologique, c. VI, s. 56)

Türklerin Tandırname Ahkâmı ve Keçe Kitap adlarını ver
dikleri kurallar, Çinlilerin Taoizm kurallanna benzer. İkisi de 
aynı uygarlığın kalmtılandır.

Bu Smıflandırmalar Türk'tür: Chavannes diyor ki: 'Bu 
dörtlü sınıflandırma, Türkler'de ve Çinliler'de başka başkadır.
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Çünkü ilkin Çinliler'de öğelerin sayısı beş olduğu halde, Türk
ler'de dörttür, ikinci olarak ÇinlUer'de batının öğesi maden ol
duğu halde, Türkler'de rü2yâfd\r. Türklerin dört öğesi Hintli- 
ler’in öğeler smıflandırmasına da benzemez. Çünkü Hintliler'de 
ağaç öğesi yerine toprak öğesi vardır, öyleyse bu öğeler öz Türk 
dizgesidir.

Bu sınıflandırmada Türkler'in dört hayvanı da Çinli- 
ler'inkilerden başkadır:

Türklerce
Kojmn
Horoz
Köpek
Domuz

Çinlilerce
Ejderha
Kuş
Kaplan
Kaplumbağa

Yönler
Doğu
Güney
Batı
Kuzey

Türk Sımflandırmasmm Özeti: Türkler'in dörtlü sınıflan
dırması şöyle özetlenebilir:

Yönler
Doğu
Güney
Batı
Kuzey

m
lu

evsimler 
İkbahar 

Yaz
Sonbahar
Kış

Yer-sular 
Gök Han 
Kızıl Han 
Ak Han 
Kara Han

Öğeler
Ağaç
Ateş
Demir
Su

Koyun 
Horoz(Tavuk) 
İt
Domuz

Bu Smıflandırmalann Esaslan ve Rolleri Yalnız Türk 
Örgütlerinde Vardır: Türkler'de Tanrı âlemine ilişkin (Lahuti) 
sınıflandırma, toplumsal sınıflandırmanın aynıdır. Demek ki bi
rinci İkinciden doğmuştur. Bu sınıflandırmanın en önemli rolü 
toplumsal dayanışmalan güçlendirmeye yardımcı olmasıdır. 
Çünkü toplumsal dayanışma, tanrılara (mabut) yapılan tapın
malarla güçlenir. İnanışlar da bu dayamşmalann güçlerini artı- 
nr. Çinliler'de ise bu smıflandırmalann toplumsal örgütlerle hiç 
bir ilişkisi yoktur. Demek ki bu sımflandırmalar, Türk toplu- 
mundan doğarak sonradan Çinliler'e geçmiş. Edouard Chavan
nes, bu smıflandırmalann Tsinler tarafından Çin'e sokulduğu
nu Uerl sürüyor. Bizim incelemelerimiz de, bu sonuca vanyor.
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9.TÙRKTAKVtMt

On İki Hayvan: Türk takviıni de Tsin dininden doğmuş gö
rünüyor. Tsin Türkleri bu on iki yıla çağ (cycle) adını verirlerdi. 
Bu on iki yılı on iki hayvanın adlanyle belirtirlerdi. Bu hayvan- 
lann adlan: Tavuk, At, Tavşan, Öküz, tt. Domuz, Maymun. Yılan, 
Sıçan, Pars, Koyun, Timsah’tvrP

Bir adam hangi hayvanm yılında doğmuşsa, kendisine o yı
lın kutsallığı verilir, örneğin: "Falan adam koyun yılmda doğ
muş" denildiği zaman sanki totemi koyun imiş gibi sayılır. Bu 
takvim Çin'e, Tibet'e, Çinhtndi'ne, Mançuryahlar'a ve Moğollar’a 
da girmiştir. Bunu da Çin'e sokanlar -Edouard Chavannes'a gö
re- Tsin Türkler'idir. Çinhindi'nde bir hayvanın yılında doğan 
erkek ile kadm başka başka Çan'lardan olséilar bile birbiriyle ev- 
lenemezler. Yani erkek birinci on iki yılın öküz yılında, kadınsa 
ikinci on iki yıhn jtoe öküz yılında doğmuş olsalar da yine bir
birleriyle evlenemezler. Çünkü ikisi de öküz dpgumiu'durlar. 
Mösyö Doolittie'in sözlerine göre aynı hayvanın yılında doğan
lar, birbirinin cenaze töreninde bulunamazlar. {L'Année Sociolo
gique, c.VI s, 62). Bu durumlar gösteriyor ki bu hayvanlar eski 
totemlerin kalıntılandırlar. Zaten incelenirse görülür kİ dört yö
nün totemleri de bu on iki hayvan arasındadır, öbür adicir da 
bu dört yönün totemleri de bu on iki hayvan arasındadır. Öbür 
adlar da bu dört hayvanın-Çinliler'e göre- eşanlamlılarıdır, ör
neğin pars, köpekin eşanlamlısıdır. Sıçan, domuz'un eşanlamlı
sıdır. Böylece on iki hayvanı dört yönün üç takım hayvanlanna 
indirgemek olanaklıdır. Türk takvimindeki hayvanlann adlan 
şöyledir:

Kitabü llm-ta-Nafi'de 
Keskü (Sıçan)
Ut (öküz)
Pars (Kaplan) 
Tavışkan (Tavşan) 
Luy (Ejderha)
Yılan 
Yund (At)

Dlvanü Lûgat'ta’" ’ 
Sıçgan 
Ud 
Bars 
Tavışgan 
Nek (Timsah) 
Yılan 
Yund

Prof. Osman Turan'ın On İki Hayvanlı Türk Taicuimi (1941) adlı 
kitabında Dtuanû Lûgafa göre yıl adlan sıralanmıştır: sıçgan, ud, hars, 
tavışgan, lu, yûan, yund, koy.piçin, dakuk, it, tonguz. (s. 25ve 104-106)
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Koy (Koyun)
Piçin (Maymun)
Dakuk, Davuk (Tavuk) 
İt
Tonguz (Domuz)

Koy
Biçin
Takagu
tt
Tonguz

Aylann Adlan: Türkler jnlı, dört yönün totemleri ile anlat- 
tıklan gibi yıhn aylarmı da yine dört yönün totem adlanyle be
lirtirlerdi: Kâşgarlı Mahmut'a göre Türkler ilkbahar aylanm oğ- 
laJc'la açıklarlardı. (Bilinmektedir ki kojrun, kuzu, keçi, oğlak 
sözcükleri kutsal mantıkça birbirinin eşanlamlılanydılar.)

llkbahann birinci ayına oğlak ay, ikinci ayına ulu oğlak ay, 
üçüncü ayına ulu ay denilirmiş, öbür aylar da bu yoUa yani mev
simlerin toterrüertyle adlanırmış. {Divanû Lügat - c.I, s. 347-348)

i O. HtUNG-NULAR’IN VE OĞUZLAR'IN DİNSEL DİZGELERİ

Bu Dizgenin Kunıcusu Kimdir?: Çin'in Ordos ilinde Milat
tan iki yüz dokuz yıl önce Mete adh bir hükümdar vardı. Bu kişi 
Hiung-nular'ın, yani Kojoınlular'ın hükümdanydı. Bu kişi yirmi 
dört tümen (on bin askerden oluşan kıtaya eski Türkler tümen 
derlerdi.) süvari askeri oluşturdu. Bunlan iki kola ayırdı. Her 
kolu bir beylerbeyinin kumandasına verdi. Ve bunlardan başka 
orduda altı büyük başkanlık kurdu. (De Guignes) Yani yirmi 
dört boyu, altı büyük bölüme ayırdı. Geleneğe göre Türkler'in 
destansı bir hükümdan vardır ki, o da aynı örgütü kurmuştur.

Bu geleneksel hükümdar Oğuz Han'dır. Oğuz Han da yirmi 
dört boy oluşturmuştur. Sanki Oğuz Han'ın altı oğlunun yani 
Gün, Ay, Yıldız ve Gök, Dağ, Deniz Han'lann dörder oğlu olmuş ve 
Oğuz Han'ın yirmi dört torunundan yirmi dört boy oluşmuştur.

Gün, Ay, Yıldız Hanlar büyük oğullan olup, bunlardan sağ- 
kol olan Boz-Oklar üremiştir. Küçük oğullan olan Gök, Dağ, De
niz Hanlardan da sol-kolu oluşturan Ûç-Oklar üremiştir.
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Görülüyor ki Oğuz Han İle Mete birbirine benziyor. Oysa 
benzerlik sadece bu değildir. Mete ordusunu güçlendirmek İçin 
ıslık çalan oldukça müthiş bir ok yapmış ve ordusunu bu ok İle 
silahlandırmış. Oğuz Han'a gelince bunun adı olan Oğuz sözcü
ğü ok ve öz sözlerinden oluşmuştur. Bundan dolaja bu deyimin 
anlamı "ok eri" ya da "ok oymağı" dır. Mete'nin "ok eri" olması, 
ünlü ıslık çalan oku bulmasından dolayıdır. Oğuzlar'm da bu 
adı almaları Mete'nin kurduğu jârmi dört tümenin torunlan ol- 
malanndandır. Ola ki Mete daha o zamanda ordusuna Ok Erle
r i Okçular adını koymuştur. Oğuzlar'm yirmi dört boyu, bu or
dunun yirmi dört tümeninin devamı olduğu için bu adı koru
muşlardır. Ok sözü özellikle Oğuz ilinin iki koluna İlişkin adlar
da görülüyor: Boz-Ok, Üç-Ok.

Oğuz Han ile Mete'nin aynı kişi olduğuna başka bir kanıt 
daha vardır: Oğuz Han babası ile savaşmış ve babası bu savaş
ta öldürülmüş. Mete de Çin tarihlerine göre babası İle savaşmış 
ve babasını öldürmüştür.

İki olayda da çocuk ile babanın arasını açan bir anne ya da 
üvey annedir. Bundan başka Mete ile Oğuz Han'ın ajmı uluslar
la savaşmaları ve bütün Türk illerini bir egemenlik altında top
layarak bir Turan ilhanlığı kurmalandır. En sonra ikisinin de ye
ni bir din ve yeni bir yasa oluşturarak ortaya çıkmalarıdır. Bun
dan başka geleneğe göre Oğuz Han örgütünü tamamlamayı ba
şaran, veziri ve oğulları üzerinde vasisi, ünlü irkil Ata'dır. Oğuz 
İlini yirmi dört boya ayırarak her birine bir ad, bir tann (ma
but), bir ongun, bir sünüg, bir damga veren irkil Ata'dır.

"Orta Ü" ve Yapısı: Oğuz Han'ın kurduğu yeni 11, iki küçük 
İl in birleşmesinden oluşmuştur. Örneğin Boz-Oklar bir küçük 
ildir. Üç-Oklar da öbür bir küçük ildir. Bunlann birleşmesinden 
yeni bir 11 oluştu. Bu Üe orta il adını vereceğiz kİ, küçük il dört 
yönden oluştuğuna göre, orta il'in sekiz yönden oluşması gere
kir. Bu sekiz yönden ikisi hakan ile hatuna, altısı altı oğIqna 
aittir.
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Gün Han Oymağı 
Ay Han Oymağı 
Yıldız Han Oymağı

HAKAN

HATUN

Gök Han Oymağı 
Dağ Han Oymağı 
Deniz Han Oymağı

11. OĞUZ ÖRGÜTÜNÜN ÇİN’DEKİ BİÇİMİ

İkili, Dörtlü ve Sekizli Sınıflandırmaların Çin'deki Niteli
ği ve Kapsamı: Dörtlü ve sekizli sınıflandırmalar Çin'de skolas
tik felsefenin, dinsel falnamenin ve geleneksel mantığın esasını 
oluşturur. Bu felsefeye göre yang adını alan (—) İşareti, erkek, 
ışık, hayır belirtisidir. Yen adını alan (— —) İşareti dişi, karanlık 
ve kötülük belirtisidir.

çinliler'de bu İkili sınıflandırma öbür sınıflandırmaların esa
sıdır. Dahası dörtlü sınıflandırma bile Çinliler'de bu İki işaretin 
İkişer ikişer birleşmesinden oluşur:

1 2  3 4

Bu kadrolann İçerikleri şunlardır:**’

1) Güneş, ısı, zekâ, gözler vd.
2) Ay, soğukluk, tutkular, kulaklar vd.
3) Yıldızlar, tan (fecir), biçim, burun, vd.
4) Gezegenler, gece, insan, avutma (teselli), ağız vd.

Bu İki İşaretin üçer üçer birleşmesinden de sekizli sınıflan
dırma oluşur:

Karşılaştırınız: Z. Gökalp, Türk Töresi (1977), s. 54
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İçerikleri:

1) Gök, gerçek (halis) erkek,
2) Buğu, gazlar (tesaudat), küller,
3) Ateş, ısı, ışık,
4) Yıldırım,
5) Rüzgâr,
6) Su,
7) Dağlar,
8) Yer, gerçek (halis) dişi.

Bu iki işaret dörder dörder de birleşir. Böylece de 64 biçim 
oluşur. Çinliler'in beş kltabmdan biri olan Yi-Klng adh kitap bu 
64 biçimin değişmesinden oluşmuştur.

Çinliier'de ’Tang" ile 'Ten"in Eşit Olmaması: Çinliler de 
Iklll sınıflandırmanın İki derecesi olan yang Üe yen değerce bir
birine eşit değildirler. Bu nedenle yang olan şeyler "öz, yahşi, 
uğurlu" olduklan İçin yüksektirler. Yen olan şeyler de "yavuz, 
yaman, uğursuz" olduklan İçin aşağıdırlar. Kadının Çin'de hu
kukça "aşağı" olmasına bu sınıflandırmadaki durumu da etki 
etmiştir.

Türkler'de ilt»» Sımflandırma; Türk sınıflandırması Türk 
ilinin demokrat olduğunu gösterir. İkili sınıflandırmadan tutu
nuz da on yedili sınıflandırmaya değin gördüğümüz sınıflandır
malardaki kadrolar birbirine eşittirler. Örneğin dörüü sınıflan
dırmada Gök, Kızıl Ak, Kara bölükleri birbirine eşittiler. Sekizli 
sınıflandırma da böyledir. Bölüklerin bu eşiülğinden dolayıdır ki 
Türk ili esasen demokrattı. Türk ilinin feodal, aristokratik ve 
empeıyalist olması, sonradan ortaya çıkan hastalıklı (marazi) 
bir yeniliktir.
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İkili sınıflandırmanın iki türlü olduğunu söylemiştik. Birisi 
Çinliler'in yang ve yen sözcüklerine denk olan ak ve kara smıf- 
landırmasıdır.

Ak, kara'dan yüksek, ve kara, aka oranla aşağı olduklan 
için bu İki sınıf birbirine eşit değildiler.

Sınıflandırmalann İkincisini de iç ve dış sözleriyle anlatabili
riz: İç-il Dış-il gibi. Her İlin kut'u kendisine özgü olduğu İçin yal
nız kendi bireyleri ona mahremdirler. Başkalan bunu kutsal 
yapmakla birlikte ona namahremdirler. İşte bu iç ve dış sözcük
leri "mahrem" ve "namahrem" anlamlannı vermektedir. Kadınla 
erkek bu sınıflandırmaya girmişlerdir. Bu nedenledir ki, Türk 
hukukunda kadınla erkek, birbirine eşit sayılmışlardır.

12. OĞUZ DMNDEKİ TOPLUMSAL SİMGELER

oğuz Dininin Yapısı: Oğuzlar'm örgütü çözümlenince görü
lür kl Boz-Ok ve Üç-Ok adh Ikl küçük llln birbirinin eşiti ve ta
mamlayıcısı olmak üzere birleşmesinden Oğuz Ûi oluşmuştur. 
Bu birlikte Boz-Oklar sağ-kolu, Ûç-Oklar sol-kolu oluşturdu. Bu 
birlik şöyle oluyor: Sol-kolu oluşturan küçük Uln beş yer-suyu 
olduğunu biliyoruz. Bunlardan yalnız Ugan İle Su Han ve Demir 
Han kalıyorlar. Öbür ikisi ortadan çekiliyorlar. Fakat şurası da 
var kl Oğuzlar'da Ugan'a Gök Han, Su Han'a Deniz Han, Demir 
Han'a Dağ Han adları verilmiştir.

Sağ-kolu oluşturan Boz-Ok adlı küçük ilin simgeleri gökte 
aranıyor ve Gün, Ay, Yıldız birer tann olarak üç özün (aşiretin) 
simgeleri oluyor.

Görüyoruz kl iki küçük il, birleşirken üçlü oluyorlar. İkisi
nin toplamı altı ediyor. Ve altı sayısmın arkasında bir sekiz sa
yısı vardır. Hakanla hatun orta İli simgelemek üzere bu altıya 
ekleniyorlar. Hakanla hatunun göksel simgeleri Gök Tann ile 
Yer-Su'dur.
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Ongunlar*"’ : Eski Oğuzca'da ongun 
özün ongunlan şunlardır:

Bölük
Gün Han özü 
Ay Han özü 
Yıldız Han Özü 
Gök Han özü 
Deniz Han özü 
Dağ Han Özü

'totem" demektir. Altı

Ongun
Şahin
Kartal
Tavşancıl
Sungur
Çakır (Çağn)
Uç Kuş

Oğuzlar'da her öz, kendi ongununu kutsal tanır; ona ok 
atamaz, (onu)öldüremezdi. Totemler de böyledir. Yalnız altı öz 
totemlerden oluşan adlannı bırakmışlar ya da unutmuşlardır. 
Çünkü boy örgütü güçlenerek öz örgütünü gölgede bırakmıştır. 
Bu nedenledir ki ongunlar boylara dayanıyor; fakat, her dört 
boyların aynı onguna ve aynı tannlarla yer-sulara sahip olması 
boyların güçlenmesiyle özlerin ikinci evreye çekildiğini gösterir.

Sünügler: Devlet bölümünde görüleceği gibi, altı özden her 
birinin bir sünüğü (söğüşü) de vaMır. Boy beyleri şölende (ulu
sal ziyafet) kesilen kurbanların her etini yiyemezdi. Her öze bağ
lı boy beyleri etlerin yalnız belirli bir parçasını yiyebilirlerdi. Sü
nügler şunlardır:***’

1) Hakan
2) Gün Han özü
3) Ay Han Özü
4) Yıldız Han özü
5) Gök Han özü
6) Deniz Han özü
7) Dağ Han özü
8) Hatun

— Baş
— Sağ kan yağnn ve ucayla
— Sağ aşıglu
— Üyegü (üyece)
— Sol kan yağnn
— Sol aşıglu
— Ucayla
— Kann

Sağ kan yağnn "sağ but" demektir. Aşıglu herkesçe bilini
yor. Uca Divanü Lûgat'a göre "sırt eti" dir.i**‘> Üyegü "kaburga" 
tarafıdır.

* ’Ongun sözcüğünü A. İnan ongon biçiminde okuyor ve Moğolca ol
duğunu söylüyor. [Makaleler ve incelemeler, 1968; s. 268-273)

, {**)Tûrk Töresi [1977] İle karşılaştınnız: s. 60-61.
(**•) Divan, c. 1, s. 87.
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Bu sınıflandırma, Çinliler'in 8 'li Taoizm sınıflandırmasıyle 
karşılaştırılırsa, ikisi arasmda ilişki ve belki de aynılık olduğu 
görtllür. Çinli sınıflandırmasınm birinci bölüğünde "gök" tann- 
sıyle birlikte baş sünüğünü görüyoruz. Sekizinci bölümde "yer" 
tannçasıyla kann sünüğünü görüyoruz. İkinci bölümde de "gü
neş" tannsıyla uyluk sünüğünü görüyoruz. Uyluk burada "but" 
anlamınadır.

Çinliler Taoizm smıflandırmasmdan üç bölümüne örnek;

1) Gök= Kien; güneyde, ışık ilkesi, erkek, hareketsizlik, güç, 
baş, gökkubbesi, baba, hükümdar, yuvarlaklık, cada taşı, ma
den, ayna, kızıl, İyi at, yaşh at, büyük at, bir eğri lalıç, ağaçlann 
yemişi vd.

2) Yer^ Kwun; kuzeyde karanlık ilkesi, dişi, yer ilkesi, itaat, 
davar (mevaşi), kadın, ana yer, giysi, kazan, çokluk, kara, bü
yük yük arabası.

3) Güneş: sözgeçerliği, rüzgâr, orman, uzunluk, yükseklik, 
kümes hayvanı, uyluklar, büyük kız, ileri ve geri hareketler, 
yüzde üç kazanç, vd.

13. YAKUTLAR IN DİNSEL DİZGESİ

Eski Türk dini, Yakut Türkleri nde hâlâ yaşamaktadır. Sero- 
şevskiy'nin Fransızca Dinlerin Tarihi Dergisinde Yakutlar'a ilişkin 
yayımladığı incelemede bu din üzerine oldukça bilgi vermektedir.

Yakutlar'a göre il iki koldan oluştuğu gibi tannlar da İki ko
la ayrılır: Dokuz Ağa Uza, Sekiz Ağa Uza.

Dokuz Ağa Uza: Tannlann dokuz baba oymaları göktedir. 
Bu nedenle onlara tanger̂ "̂  yani "tannlar" denilir. Her tann sağ- 
kolun yani Dokuz Ağa Uza'mn bir oymağının simgesidir.

Yakutlar'da tanrılar ulusal birliğin simgesi, banşın koruyu
cusu, mutluluğun kaynağı, eşit olarak adaletli ve kamu için ha-

**’ A. İnan'ın çeşitli kitap ve yazılannda bu sözcük tanara, tangara, 
tengere biçimlerinde geçmektedir.
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jnrlı olan bir birliğin meclisi niteliğindedir. Dikkate değer kl bu 
koldan olan tanrıların tûmû göğün yüksek katlarında otururlar, 
İnsanlann işlerine asla kanşmazlar. Yaşamm akışı üzerinde 
bunlann etkisi aşağıdaki koldan olanlannklne oranla daha az
dır. Aşağıdaki kolun tannlan sert yaratılışlı, öç-güdücü (inti- 
kam-cû), yere çok yakın, kan bağlanyle İnsanlara akraba ve çok 
güçlü bir oymak örgütüne sahiptirler. Ruslar'm Yakut ülkesini 
ele geçirmelerinden önce Yakut ulusvmun başkanı ve birlik 
mecUsi, Yakut yaşamında yukanki koldan olan tanniann etkisi
ne benzer bir etki yapıyorlardı.

O zaman birlljk meclisinin başında ttgin sanıyle salt ad ola
rak var olan bir başkan vardı. Bunun gibi gökteki tanniann ba- 
şmda da Art Toyon Ağa adlı büjrük bir tann vardır kl göğün do
kuzuncu katında oturur (Yakutlar'm bir söylentisine göre göğün 
katlan on iki, öbür söylentilere göre on yedi ya da beştir.). Art 
Toyon güçlü olmakla birlikte etkili değildir. Simgesi olan "gü
neş" gibi ışık saçar ve yıldırım sesiyle konuşursa da İnsanlann 
işine pek az karışır. Günlük gereksirmıeler İçin ona başvurma 
boşunadır. Ancak olağanüstü zamanlarda onun kaüna çıkılabi- 
lir, gerçi bu anlarda bile insanlann işine kanşmak lutfunu pek 
az gösterir. Bu tanrının adına ilkbahar iziyahf'leri**’ j^ni şenlik
leri yapılır ki bunlar ulusal birliğin bayramlandır. Gençler bu 
tannnm şerefine kımızla dolu olan dokuz kâseyi, dokuzar kere 
içmekle ve ulusal birliğin "Ayhal Uruy, Ayhal!" naralannı at
makla ona tapmış olurlar. Çünkü bu tann kan dökülmesini 
sevmediği için adına asla kurban kesilmez. Bu tann topluluk 
içinde öç tanrısı değil, ancak barış ve banşıklık tannsıdır. Bun
dan dolayı da ona yapılacak tapınma da kansız, coşulu (vecdli), 
neşeli olabilir. Gerçi kan dökülmesini İstemeyen yalnız bu tann 
değildir. Göksel tannlarm hiç birine kurban sunulmaz. Bunlara 
gösterişsiz armağanlar sunulmasıyle yetinilir. Yalnız avcılık tan
rısı olan Bayanay bunun dışındadır. Bununla birlikte bu göksel 
tannlar arasında Yakutlar'm yaşamında önemli rol oynayanlar 
da vardır. Dokuz Ağa Uza’ya giren göksel tannlar dokuz oymağa 
ayrılır. Birinci olan Aar Toyon'u anlattık, öbürleri şunlardır:

A. inan iziyahi sözcüğünü ısıah olarak düzeltir: "Isıah (harfiyen 
saçı=llbation demektir...)” [Eski Türk Dini, 1976: s. 170); Pekarskiy'nin 
Yakut Sözlüğü (1,111, 1907) adlı eserinde de ısıah biçiminde yer alnuşttır 
(III, 3834-3835).
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Yakutlar'da Tannlar: Yakutlar'm dokuz kat gökteki tannla- 
n şunlardır.

1) Aar Toyon Ağa,
2) Yaradan Ak Han (Yakutçası: Ürüng Ajaı Toyon),
3) Tatlı Yaradan Anne (Neibey Ayıı Kübey Hotun İye ya da 

Nelben Ayıısıt),
4) Tath Doğurma Hanımı (Nahgır Ayıısıt Hotun),
5) Yer Hanımı (Tarlalann, derelerin hanımı),
6) Cesegey Ayıı. Yedi kardeşi vardır:

a) Korkunç Balta Han, yıldırım tannsı (Sürdeeh Süge 
Toyon),

b) Işık ve Şimşek tannsı (Haan Caasın ya da An Caasm),
c) Kader Tannsı (Tangheısıt Cılga Haan)
ç) Savaş Tannsı (llbis Han)
d) Ruhlann öfkesinin Müjdecisi (Uordaah Casabıl ya da 

Orduk Casabıl)
e) Lutuflar Müjdecisi (Han leyehsit Ecen Ayıı ya da Han 

leyehsit Erden Ayıı)
f) Kuşlar Tannsı (Süng Haan, Süngken Erilik ya da Ere

li, Homporuun Hotoy Hotun).
7) Davar Tannsı (Moğol Toyon). Karısı Usun Kuobah Hotun. 

Beşinci gök doğuda otururiar. Güçlü, zengin, hayırseverdirler. 
Alacalı ve siyah hayvanı severler. Bu renkteki davarlaıı besle
yenler, bu İki karı-koca tann kaünda yakın ilgiye erişirler.

8) Avcılık Tannsı (Baay Bayanay). Bir Tunguz gibi uzun saç
ları vardı. Bu evinden çok, ormanlarda ve tarlalarda bulunan 
serseri bir tanrıdır. Avcılar avda başarılı olamadıkları ya da içle
rinden birisi hastalandığı zaman bir siyah manda kurban eder
ler. Şaman bu mandanın etlerini, bağırsaklanm, ayaklannı ya
kar. Tören sırasında Bayanay'ın bir tavşan pösteklsine sarılrnış 
tahtadan bir tasviri, kesilen hayvanın kanı içinde yıkanır. Don
ların erimesi, sulan serbest bıraktığı zaman, suyun kıyısma 
saçtan bir İple bağlanmış kazıklar çakılır. Bu İpe alacalı bezlerle 
saçlar asılır. Bundan başka suya tereyağı, çörekler, şekerler, 
paralar atılır. Bayanay bu armağanlan arkadaşı olan Balıkçılar 
Tannsı Vondık ile paylaşır. Bu yoksul olmakla birlikte dalma 
şen, geveze, şeytandır. Bundan başka Bayanmjm daha yedi arka
daşı vardır kl bunlardan üçü avcılara dost, öbürleri düşmandır.

9) Göğün yolunu bekleyen tannlar:
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a) Kapıcı (Bosol Toyon) ve Buomça Hotun
b) Er Tannsı (Bran Batır), domuzlar ahınnın ve avlunun 

tannsı (Alas Batır).
c) Çeşitli ateşlerin yedi kardeşi: Al Ot İççlte, Bırca Bitik, 

Kiris Tölözer, Kündül Çagaan, Küre Çagaan, Hun Ça- 
gaan. Hatan Sütoya, ligiz Arpaya. Bunlardan başka 
Moğol Toyon ailesinden yoksullar tannsı Muçera var
dır ki bütün serveti şu türküde gösterilmiştir:

Üç balık tuzağı, üç ağ.
Üç beyaz inek.
Üç küçük kumral öküz.

Böyle yoksul ailelerin tannsı, yarım balıkçıların, yanm ço- 
banlann esirgeyicisidir. Yoksullann, kumral ve beyaz tüylü da
varının koruyucusudur.

Sekiz Ağa Uza: Yakutlar'da aşağı koldan olan tanrılar, yani 
yer-sular sekizdir.

1) Sonsuzun Ulu Hanı Ulu Teye, Ulu Toyon,
2) Tunç Başlı Han Altan Sabaray Toyon,
3) Talurdaah Taan Taralıı Toyon, Tasırdaah Taan Tartıı Toyon,
4)Günah Han Arah Toyon, Arah,"günah" demektir.
5) Balçık Yürekli Han Bour Malaahay Toyon,
6) Yakutlar Hastalığı Terad
7) Çinli Baksay Han Kıtay Bahsi Toyon
8) Namık Hanım Namık Hotun.

Aşağı koldaki tannların başkanı Ulu Toyon'dur.
Aar Toyon Ağa yukanki kolun dokuz oymak tanrılarına baş

kanlık eder. Evrene kurbansız, üzüntüsüz olarak yalnız tatlı bir 
mutluluk yayar. Simgesi olduğu birliğin başkanı tigin gibi güç
süzdür. Oymaklann kan davası gibi tutkulann simgesi olan Ulu 
Toyon tersine yeıyüzündeki umutlar, tutkular, kederler, sevinç
ler, arzular, savaşımlarla dolu olan etkin yaşamı simgeler. Ulu 
Toyon "yaşam ve sonsuzun" genişliğidir. Ulu Toyon aslında kötü 
değildir. Fakat İnsanlara yakın olduğu için insanlığın İşleriyle 
son derece ilgilidir. Onu batıda üçüncü gökte aramak gerekir. 
Fakat nedeni yokken adını ağza almak uygun değildir. O ayağı
nı yere basınca yer sarsılır. Yeryüzüne inen yalnız budur. O 
ayağını yere basarsa depremler olmaya başlar, ölümlü insan 
onun yüzüne bakacak olsa ödü kopar.
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14. ALTAY TÛRKŒR'ÎNÎN DİNSEL DÎZGESt

Sağ-kol: önce Altay Türkleri'ndekl sağ-kolu İnceleyelim. 
Radloffa göre Altay Türkleri dünyanın birçok katlardan oluştu
ğuna inanırlar. Yukandaki on yedi gök katı "cennet" yani "ışık 
ülkesl"ni oluşturur, aşağıdaki yedi veya dokuz kat da "cehen
nem " yani "karanlık ülkesi"ni oluşturur. Cennet ve cehennem 
katları arasında İnsanlann yerleşme yeri olan "yeryüzü" bulu
nur ki bütün oturanlan ile birlikte her iki ülkenin yani "cennet 
ve cehennemin" etkisi alündadır. Bütün iyi ruhlar, melekler, 
tannlar ışık hükümetinin en üst katlarmda yaşarlar. Bunlar 
güçsüz insanlan yaratır, korur ve göğe alırlar. Çünkü ışık b̂ i- 
tün insanlann dostu, doğanın bütün canh belirtilerinin bekçisi
dir. Karanhğm alt katlarmda uğursuz ruhlarla İnsanlara ver
mek isteyen onlan mahva çalışan ve sonunda birçok savaşımlara 
karşm onlan, aşağıya, sonsuz karanhğa çeken tannlar bulunur.

Gökteki Tannlar: Gökteki on yedi katın en yükseğinde yani 
on yedinci katta bütün tanniann babası olan tann Kara Han**’ 
oturur. Oradan cihanın alınyazısını kararlaştınr.

Kara Han'dan «tecelli» (émanation) yoluyle üç büyük tann 
doğar;

1) Bay Ülgen kİ göğün on altıncı katında oturur ve "Altun 
Dağ'da yaşar" ve "Altun Taht" üzerinde oturur.

2) Kızagan Tann ki göğün dokuzuncu katında oturur.

3) "Her Şeyi Bilen"'“ ' Mergen Tann ki göğün yedinci katında 
oturur. Yedinci katta göğü ve yeri aydınlatan Gün Ana adlı gü
neş tannçası oturur. Buna Ay Ata derler. Beşinci katta en bü
yük j^radanlar yaradanı olan Kuday Yayuçt oturur. Yayuçı "ya- 
radan " anlammadır. Üçüncü katta Bay Ülgen in İki oğlu oturur

‘ ’ Kara Han RadlofTun Sibirya'dan (3 c; 1954-1957; çev. Ahmet Te- 
mir) adlı yapıtında Kayra biçiminde geçiyor (c. II, kısım I, s. 6-8) {Y.Ç.}

Ziya Gökalp burada "her şeyi bilen" diye çevrilen tann adı yerine 
Almanca Allwissende sözcüğünü kullanmış.
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kİ birincisinin Türkçe adı Yayıfc'tır. Budistler buna May Ene 
derler. İkincisinin Türkçe adı bilinmiyor. Budistlerce adı May 
Tere'dir.*"’ Yine bu katta Süt gölü vardır ki, süt gibi beyaz olan 
bu göl bütün yaşamların kaynağıdır. Onun yakınında Yedi Ku- 
day, yani 'Yedi Tann"nın yurdu olan Sürue Dağı vardır. Yedi Ku- 
day boyun eğenleri olan Yayuçı’larla birlikte bu dağda yaşarlar, 
tnsanlann cenneti olan Ak (yani Beyaz) Ülke de buradadır.

Yer-sular on yedi handır. Bunlardan her biri büyük dağlar
dan birinin karlı tepesinde ya da bir ülkeyi sulanyla yeşillendi
ren bir ırmağın kaynağında oturur. Bunlann en güçlüsü 
l/gan'dır*"’. O, yerin göbeğinde yeryüzündeki ağaçlann en yük
sekleri biten, tepesi Bay Ülgen'in yurduna değin erişen bir çam 
ağacının bulunduğu merkezi bir noktada oturur. Bu ağaç 
Ugan'ı gökteki en büyük tannlara denk kılmak için bir simgedir.

2 ve 3 . Ugan'ın iki oğlu vardır ki birinin adı Su Han, öbürü
nün Demir Han'dır. Bunlar insanlann armağanlannı kıvançla 
alırlar.

4. Talay Han ki deniz prensi ve ölenlerin korujaıcusu olan 
bu tannya Yayık Haı% yani coşarak bayılmış su prensi derler. 
Talay Han'ın yurdu on yedi denizin dökülüp kavuştuklan yerde 
olup yeryüzündeki bütün sulann baş hükümdandır.

5. Adam Han'dır.

6. Mordo Han ya da Abakan Han ki Abakan ırmağinm kay
nağında olup orada yağmur veren prens olarak kutlulamr.

7. Altay budununun esirgeyicisi olan Altay Han'dır kİ joır- 
du Katunya ve göklere yaklaşan Beluha kaynaklarmdadır.

May Ene ve May Tere adh tannlar A. İnan'ın Altaylılar panteo
nunda sözünü ettiği iki tannçaya benzemektedir: Ana Maygd ve Akene 
(Ak ana)- Eski Türk Dini Tarihi (s. 27). B. Ögel'in kitabında da May Tere, 
(Mal Tere) de Altay yaratılış destanlannda adı geçen bir tann olarak gös
terilmektedir. [Türk Mitololisi, s. 425, vd.)

Ugan adlı tann RadlofPta Yö kan olarak geçmektedir. [Sibirya- 
dan, c. II. kısım I, s. 9)
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8. KemçIk'In Yenis^ kaynaklarmm zengin sahibi olan Kit̂ îz 
Han'dır.
9. Yabaş Han'dır.
10. Eder Han'dır.

öbür yedi yer-su çeşitli illerde çeşitli biçimlerde adlanırlar. 
Kuzey Altay'daki adlan şöyledir: Yabtr Han, Kara Han, Puysan 
Han, PerbiHan, MarısarHart PırçuHan, Oktu Han'da.

Yeraltı Dünyası: Göktürkler, yeraltmdaki tannya Yağız Yer, 
Oğuzlar Kara Yer derler.

15. YUKARIKİ VE AŞAĞIKÎ KATMANLAR

Toplumsal Katmanlar: Şimdiye değin gördüğümüz totemler 
bölüklerin simgelerin olduklan gibi, sağ ve sol kollara ilişkin 
tannlarla yer-sular da toplumun sağ ve solundaki bölüklerin 
simgelerinden başka bir şey değildir. Ajrm zamanda bu sağ ve 
sol totemlerle sağ ve sol tannlar birbirine eşittiler. Demek kİ 
tannlar âleminde demokratlık yani eşitlik kurah ytlrürlüktedir.

Fakat, ne vakit ki toplum İçinde birbirine eşit olmayan bö
lükler ve bireyler ortaya çıkmaya başladı, o zaman totemler ve 
tannlar da bölüklerin simgeleri olmaktan çıktılar; bireylerin ve 
sülalelerin simgeleri oldular. Böylece totemlerle tannlar da top
lumsal niteliklerini 3ritirerek bireyselleştiler ve sülaleyle llgüi bir 
durum aldılar, öyleyse İlkin toplumda ortaya çıkan eşitsizliğin, 
aristokratlığın, emperyalizmin ve feodalizmin kökenini arayalım:

Potlaç'*’: Poüaç ilkel budunlara özgü, oldukça önemli bir ge
lenektir. Bu kural özellikle Kuzey Amerika'nın batı tarafında ya
şayan Tlingit, Haida, Kwakiutl budunlannda bütünüyle geçerli- 
dir. Bu kuralın esası oldukça Israflıca görkemli bir şölendir. Bu

A. İnan'a göre "potlaç töreni geleneğinin Türkçesl. X-XI. yüzyıllar
dır 'kençllyü'. Farsçası da han-ı yağma' İdi." (Makaleler ve İnaelemeler; 
s. 645-648)
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şölende konııklann yiyeceklerinden çok fazla gıdalar, giyebile
ceklerinden çok fazla gIysUer ve özeUikle tepeler oluşturacak 
denli bakır kaplaria yorganlık pöstekUer vb. yığdır. Çağrı sahibi 
bütün bu şeylerin çağniılarca kaldınlıp götürülmesini önerir. 
Götürürler. Çağnhlar götüremedikleri takdirde bu yığılan eşya 
ilk bakışta görüldüğü gibi karşılıksız (hasbi) değildir. Bu şölen 
çağrılılara yapılan bir tür meydan okumadır. Çünkü gelenek ge
reğince çağnhlar bu şölene çok üstün bir şölenle karşılık ver
mek zonındadırlar. Eğer çağrılılar daha İsrafil ve görkemli bir 
şölenle karşdık verip önceki şölene üstünlük sağlayamazlarsa 
bütün saygınlık ve onurlarını yitirirler. O zaman İlk şölen sahibi 
onlara İlişkin ortak totemi kendi adına ya da sülalesi adına ele 
geçirir. Böylece çağn sahibi çağnsına karşılık veremeyen bölüğü 
kendi egemenliği altına alır.

Totem, toplumsal bilincin simgesi olduğu gibi, onun taşıdığı 
kamu yetkesinin (velayet-1 amme) de simgesidir. Bir bölüğe İliş
kin totemin bir bireyce ele geçirilmesi, o bölüğe İlişkin kamu 
yetkesinin kendi adına ele geçirilmesi demektir. İlkel toplumlar- 
da egemenlik toteme sahip olanındı. Bu sahip eğer bizzat top
lumsa, hükümet, cumhuriyetçi ve demokrattı; eğer bir bölük 
(zümre) ise hükümet feodal ve aristokratü; eğer bir bireyse hü
kümet otokrat ve emperyalistti.

Genellikle totemizmin ilk döneminde soplar demokrat ve 
cumhuriyetçiydiler; egemenlik bireysel değil, toplumsaldı. Demek 
ki bütün toplumlarda kamunun yetkesi bireyin yetkesinden da
ha önce oluşmuştur. Çünkü bütün budunlar İlk totemizm dö
neminden geçmişlerdir. Bunlar cumhuriyetçi ve demokrat duru
munu totemizmin ikinci döneminde yitirdiler. Çünkü bu dö
nemde Potlaç adh yeni bir kurum ortaya çıkarak totemlerin bi
reylerce, bölüklerden, kendi adlanna ya da sülaleri adına ele ge
çirilmeleriyle sonuçlandı. Böylece toplumlar cumhuriyetçi ve de
mokrat durumundan feodal ve aristokrat durumuna geçtiler. 
İleride göreceğiz ki bu toplumsal devrim, tannlar ve ruhlar 
âlemlerinde de yukanki ve aşağıki kâtmanlan oluşturdu.

Potlaç ve Sözleşme (Mukavele): Potlaç, sözleşmenin de 
kaynağıdır. Totemizmin ilk dönemlerinde sözleşme kurumu da 
yoktu. Bölükler kendilerine gerekil olan eşyaya ya başkasından
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çalmakla ya da bağış yoluyle sahip olabilirlerdi. Potlaçta bir ya
nın kendi mallanndan bağışladığı eşyaya karşılık, öbür yan da 
kendisinin yaptığı ve ürettiği maddelerle karşılık vermek zorun
daydı. Bu karşılığı veremeyen derhal toplumsal prestijini, top
lumsal yetkesini, halk arasındaki saygmhğını ve onurunu jriti- 
rirdi. Bundan dolayı derhal karşılık vermek zorundaydı. Sözün
de durmak, ahde vefa gibi şeyler böylece toplumsal bir yaptın- 
ma sahip olmuşlairdı.

Bugünkü Kûrtler'de Potlaç: Potlaç'm bir izine bugünkü 
Kürt oymaklarında rastlanır Bu İz, kirvelik fcurumu'dır. Bir ba
ba oğullannı sünnet ettireceği zaman ilkin her çocuğuna bir kir
ve bulur.

Kirvenin İki görevi vardır:
Birincisi çocuk sünnet olurken onu bir yastık üzerine oturt

tuktan sonra çocuğu onun dizleri arasına verirler. Kirve, çocuk 
çırpınmasın diye kollannı elleriyle ve bacaklarmı da bacaklany- 
le sıkıca tutar. Böylece sürmetçi İşini büyük bir güvenlik ile 
yapmak olanağını bulur.

Kirvenin ikinci görevi, sünnet düğünün bütün giderlerini 
kesesinden harcaması ve sünnet yapan ailenin bireyleriyle bü
tün çağrılılara, dahası bütün köylülere, oba halkına ayn ayrı arr 
mağanlar ve özel giysiler (hilat) vermesidir.

Fakat kirve bu giderleri büsbütün karşılıksız olarak yap
maz. Çocuğun babası, kirveye bu giderlerden daha değerli ol
mak üzere büyük armağanlar sunmak zorundadır.

Eğer çocuğun babası kirveye onun giderlerine üstün hediye
lerle karşılık vermezse, halk arasında bütün onur ve saygınlığı
nı 3Titirir. Bundan dolayı kirvenin büyük giderleri bir tür borç 
sözleşmesidir (ikraz mukavelesi) kİ. kamuoyunun kınaması gibi 
yaygın, fakat çok güçlü bir yaptınma sahiptir. Bu yaptınm saye
sindedir ki manen ödünç verdiği tutarlan birikmiş olduğu fai
ziyle birlikte almış olur.

Bundan başka kirvelik İki aile arasında akrabalıktan daha 
güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma yaratır; dahası kadmlarla 
erkekler arasında kaç-göçü kaldırır.
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Bu kural, Güney Türkmenler'de de vardır. Bunun Kürtler’e, 
Güney Türkmenler'den geçmiş olması ve saödıç'lığın da bunun 
bir şekli olduğu kimi belirtilerden anlaşılmaktadır.

Eski Türkler'de Potiaç: Eski Türkler'de potlaça benzer ol
dukça Israilı, görkemli bir şölen vardı ki adı toy'du.

"Dirse Han hatununun sözüyle ulu toy eyledi, hacet diledi. 
Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırdı. Iç-Oğuz, 
Dış-Oğuz beylerini üstüne yığınak etti; aç görse doyurdu: çıplak 
görse donattı; borçluyu borcundan kurtardı; tepe gibi et yığdı. 
Göl gibi kımız sağdırdı. (Dede Korkut Hikâyeleri, s.6 / s.9)

Eski Oğuzlar’m hanlar hanı ve beylerbeyi ile birlikte yirmi- 
dört Oğuz beyini kapsayan resmi toylarına şöleni*) adı verilirdi. 
Şölen ziyafetlerinde de aynı giderler ve israflar yapıhrdı.

Eski Oğuzlar'da kesinkes her gün obalann birinde şölen 
vardı. Bütün beyler bu şölende toplanarak görüşmeye ve şölene 
katılırlardı. Bu yerlerin halkları da resmi divanlara katılmamak
la birlikte, ziyafete katılırlardı. Yerler, içerler, giyinir, kuşanırlar 
borçlan verilirdi.

Gerçi bu şölenlerden hiç biri potlaç niteliğinde değildi. Eski 
Oğuzlar'da potlaç kurumunu, tam olarak yalnız Salur Kazan'ın 
evini yağmalatmasında görürüz.

Salur Kazan. Korkut Ata zamanında Oğuzlar'ın beylerbeyi 
idi. Egemenlik görünüşte Bayındır Han'da olmakla birlikte ger
çekte Salur Kazan'daydı.

"Kazan üç jnida bir Iç-Oğuz, Dış-Oğuz beylerini toplardı. Üç-

A. İnan'a göre "Eski Türklerde 'şölen' kelimesinin bulunduğu şüp
helidir. Eski Türkçede ön sesi (Anlaut) 'ş' olan kelimelere ancak VIII. yüz 
yıldan sonra rastlanır. Bunlann çoğu da yansıma (onomatope) lardır. 
Her halde'şölen' kelimesi Farsçanın 'şilân' kelimesinin Türkçeye geçmiş 
şekil olsa gçerek." [Makaleler ve İncelemeler, s. 265-268)
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Ok, Boz-Ok yığmak olsa Kazan evini yağmalatırdı. Kazan Beyin 
âdeti bu idi ki kaçan(*) evini yağmalatsa helâllnin elini alır, ev
den dışan çıkardı. Bundan sonra evinde nesi var, nesi yok yağ
ma ederlerdi.

Yine Kazan evini yağmalatır oldu, ama Dış-Oğuz beyleri gel
mediler, birlikte bulunmadılar, yalmızca Iç-Oğuz beyleri yağma- 
ladı."(Dede Korkut Hikâyeleri, s.237/s.l65)

Kazan böylece evini yağmalatmakladır ki hem Iç-Oğuz, hem 
de Dış-oğuz üzerinde bir prestij ve yetke (otorite) sahibi olmuş
tu. Bu nedenledir ki bu kez Dış-Oğuz'u yağma toyunda bulun
durmamakla onun üzerindeki yetkesini derhal yitirdi, Dış-Oğuz 
beyleri bu haberi işitir işitmez derhal Kazan'a gelmeyi bıraktılar;

"Dış-Oğuz beylerinden Aruz, Emen ve geri kalan beyler bu
nu işittiler: —Bak bak! Şimdiye değin Kazan'm evi yağmalandı
ğında hep birlikte olurduk, şimdi suçumuz nedir ki birlikte bu
lunmadık, dediler.

Ağız bir edip bütün Dış-Oğuz beyleri Kazan Beyi selâmlama
ğa gelmediler, kin başladılar. "(DedeKorkut... s.237/s.l65)

Dış-Oğuz beyleri, bununla da kalmayarak başkaldırma ha- 
zırhklan görmeye başladılar;

"Aruz Koca, pek kızdı. Dış-Oğuz beylerine adam saldı, çağır
dı. Emen gelsin, Alp Rüstem gelsin, Dönebilmez Dölek Evren 
gelsin, geri kalan beyler hep gelsin dedi. Dış-Oğuz beyleri hep 
geldiler, yığınak oldular. "(DedeKorkut... s.239/s.l66)

Aruz da Dış-Oğuz üzerindeki yetkesini güçlendirmek için 
potlaça benzer bazı şeyler yaptı;

"Aruz Koca ala, büyük otaklannı düze diktirdi. Attan aygır, 
deveden buğra, koyundan koç kırdırdı. Aruz Dış-Oğuz beylerini 
ağırlayıp toyladı." (s.239/s.l66)

Kaçan: ne zaman.
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"Aruz bütün beylere hüât giydirdi." (s.240/s.l67)
Fakat Aruz evini yağmalatmadığı için tam bir potlaç yapmış 

olmadı.

İşte görülüyor ki eski Oğuzlar'da gerçek bir potlaç vardı. lia- 
zan ilkin bojruna evini yağmalatarak onları, yani Salur t)oyunu 
egemenliği altına aldı. Ondan sonra kendi kolu olan Üç-Oklar'a 
yani Iç-Oğuz'a evini yağmalatarak onlann tümünü egemenliği 
altına aldı. Daha sonra Boz-Oklar'ı yani Dış-Oğuz'u da yağma 
toyuna sokarak onları da egemenliği altına aldı. Eski Oğuzlar'm 
ilkin cumhuriyetçi ve demokrat iken sonradan aristokratik ve 
feodal olması bu potlaçlarm bir sonucudur.

Oğuzlar'm genel totemi ofc'tur: Oğu2i=C(k+Öz çözümlemesi de 
gösteriyor ki Oğuz, "Ok Oymağı" demekti. Boz-Ok ve Oç-Ok kol- 
lannın totemleri de kendi (boy) adlarıyle anılır. Boylann totem
leri de ongunlan, sünüglerl ve damgalarıydı. ICazan toplulukla- 
nn egemenliğini zorla ele geçirmek için sırasıyle bu totemleri ele 
geçirmişti.

İİCİH Sınıflandırma: Çinliler'de yalnız bir tür ikili sınıflan
dırma vardır. Bütün eşya yang ve yen sınıflanna sokulmuştur. 
Çinlilere göre yang uğurlu, yen uğursuzdur; erkek Üe kadın bu 
sınıflandırmaya sokulmuş, erkek yang, kadın yen sayılmıştır. 
Bunun sonucu olarak Çinliler'de erkek uğurlu, kadın uğursuz 
sayılmıştır. Sağ ve sol kavramları da bu sınıflandıımaya sokul
muş; sağ yang sınıfına, sol yen sınıfına eş tutulmuştur. Böylece 
sağ uğurlu, sol uğursuz olmuştur.

Sonradan bu anlayışlann birçok toplumsal sonuçlan doğ
muştur. Kadının hukukça aşağı olması, erkekten kaçması gibi 
durumlar yen sınıfından olmasındandır. Sol-kolun sağ-kola eşit 
olmamasından da feodalizm ve emperyalizm doğmuştur.

Eski TOrIder'de ise iki türlü ikili sınıflandırma vardı: Birisi 
bütünüyle Çin sınıflandırmasının ajmıydı. Eski Türkler'de ak 
sözcüğü yang'm karşılığıdır. Kara sözcüğü de yen in karşıhğıdır. 
Çinliler'de olduğu gibi ak uğurlu, kara uğursuzdur.

İkinci ikili sınıflandırma da sağ ve sol sınıflandırmasıdır. Bu 
sınıflandırmanın İki yanı da uğurludur, yani aktır.
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Birinci sımflandıımada, iki yan birbirine tabu'dur, yani bir
birine karşı tekin değüdir, çarpar.

İkinci sınıflandırmada ise her iki yan birbirinin gereklisi ve 
tamamlayıcısıdır ve iki yan birbirine eşittir. Eski Türkler erkeği 
sağ sınıfına, kadım sol smıfma sokmakla, kadm ile erkek birbi
rine karşı tabu olmak şöyle dursun birbirinin gereklisi ve ta
mamlayıcısı olmuştur. Bundan dolayı gerek siyasal, gerek eko
nomik ve güzel sanatlara ilişkin İşlerde daima birlikte çalışma
ları gerekirdi.

Potlaçtan Sonra Toplımısal Smıflar: Eski Türkler başlan
gıçta cumhuriyetçi ve demokratülar. O zaman, doğal olarak ak 
ve kara sınıflandırmasına gerek yoktu. Fakat potlaç kurumu 
uygulandıktan sonra Türk ili içinde de egemen (hâkim) ve ezilen 
(mahkûm) sınıflar oluştu, özellikle alınan tutsaklar ezilen sınıfı
nı oluşturuyorlardı.

Bu İki sınıf oluşunca egemenlere ak-sûyek=ak-kemik, ezilen
lere da kara-sûyek=kara-kem1k adlan verildi.

Bu iki smıf, toplumsal katmanlann birinci derecesiydi; Ka- 
ra-kemik (demokratlar), ak-kemfk (aristokratlar),

llhanhk sülaleleri oluşunca bu iki katmanm üstünde üçün
cü bir katman daha oluştu; Bu da sülaleden olan altın- 
sûyekler=altm-kemiklefdir.

Türkistan ve Tibet'te toplumbilimsel bir gezi yapan Grenard 
diyor ki: "fâşgar dağlannda üç çeşit renge sahip çadırlar görü
lür: Kara Kırgızlar kara çadırlarda, (egemen olanlar) ak çadırlar
da, Cengiz sülalesinden olan MoğoUar kızıl çadırlarda oturur
lar." Kızıl çadır, altn-otağlann yerine geçmiştir.

Çadırlann bu üç rengine başka yerde de rastlanır:

"Hanlarhanı Han Bayırdır, yılda bir kez. toy edip Oğuz bey
lerini konukladı. Gine toy edip attan aygır, deveden buğra, ’̂  ̂ko-

(•) buğra: de;ve aygın.
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yundan koç kırdırmıştı. Bir yere ak otakP bir yere ktzil otak, bir 
yere kara otak kurdurmuştu: Kimin kİ oğlu, kızı yok, kara otağa 
kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden 
önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin, demişti. Oğ
lu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun: oğlu, kızı ol
mayanı Ulu Tann hor görmüştür, biz de hor görürüz, belli bil
sin, demişti. "(Dede Korkut Hikâyeleri, s.l/s.6-7)

Bu sözler coğrafya terimi olarak da kullanılır: Ak-kum, Kara- 
kurum, Kızü-kum.

Toplumsal Katmanlarm Tanrılara Etkisi: Potlaçtan önce 
Eski Türkler'de tannlar arasında katmanlar yoktu. Tanrılarla 
yer-sular birbirine eşittiler. Fakat potlaç sonucu olarak toplum 
İçinde eşit olmayan katmanlar oluşunca tannlar arasında da 
eşit olmayan katmanlar ortaya çıktı: Yeraltındakl Siyah gökte 
yaşayan tannlar kara katmanını oluşturdular. Yer-sular kısmen 
ak, kısmen kara sınıflarına bulandılar. Yukanki göke bağh 
olan tannlar da altın sınıfına bağlandılar.

Eski Türkler'de "Tanrı âlemi" (Lahut): Eski Türkler'de 
Tann âlemi" üç âlemden oluşurdu: Yukanki gök, Orta dünya, 
Aşağıki gök. Yukanki gökte tannlar, Orta dünyada yer-sular, 
Aşağıki gökte cehennem ve karanlık tannlan yaşarlar. Şimdiye 
değin yalnız Yukanki gök ile Orta dünyadan söz etük. Şimdi de 
Aşağıki gökten olan tanrılar ve cinlerden söz edeceğiz.

16. AŞAĞIKİ GÖK

Oğuzlar'da ve Göktürkler'de Aşağıki Gök; Oğuzlar da Aşa- 
ğıki göğe ve orada egemen olan tannya Kara Yer, Göktürkler'de 
ise Yağız Yer derlerdi.

Yakut Türkler'inde Aşağıki Gök: RadlofiTa göre Altay Türk- 
leri'nde yukandaki on yedi kat, cennet ve ışık ûlkesi'ni oluştu
rur.

otak: çadır bezinden yapılmış büyük çadır.
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Altaylılar’a göre aşağıdaki yedi ya da dokuz kat da cehen
nem, jrani karanlık ûlkesi'ni oluştururlar. Cennet ve cehennem 
katlan arasında Orta dünya bulunur ki yeryüzüdür. Yakutlar'ın 
yeraltı hakkındaki düşünceleri belirsizdir. Onlara göre yeral
tı,bizim dünyamızın aynıdır. Burada karanlık bizden ziyadedir. 
Hava boz renktedir. Burada jraşayan kötü ruhlann sayısı ve ad
lan belli değildir. Çünkü gerek şamanlar gerek clsmanÜer bun
lann adlannı söylemekten korkarlar. Bununla birlikte Seroşevs- 
ki bazılanmn adlannı öğrenebümlştlr.

DKazir Kagatan (liadir Kağan) Buray Tolon. Güçlü bir ruh
tur. Yalnız Ulu Toyon'a gücü yetmez. Göğün güney bölümünde 
bulunur: Bu yönde ona beyaz almh boz bir at kurljan edilir.

2) Çaday Buluh kİ İnsanlann gözüne zarar verir. Buna lian 
kırmızısı bir kula İnek sunulur. Bu İnek kesilmez. Serbest ola
rak kıra bırakılır.

3) Batıdaki uluslann kadını Meleşin Ayıt ile Simigen Udagan 
kİ bir çıngırakla tahtadan bir kap taşır. Udagan "kadm şaman 
demektir. Bunların her ikisine arkadan dizlerinin iç yanı beyaz 
bir kula kısrak sunulur.

4) En güçlü kadm ruh Düşün Dubah. Buna da beyaz başh 
bir altın kısrak adanır.

5) Kıvata Kız Hatın Buna da mavi ve beyaz benekli bir boz 
kısrak sunulur.

6) Keleti Uyuhu Giyün Kır. Keleti şamanlarca çok hırpalanan 
ruhlardan biri. Genç kızlara acı çektirir. Kanlannı bozar, onlara 
delilik getirir. Bunu yatıştırmak İçin şaman yere bir davul koya
rak, kaymak üzerine erimiş tereyağı döker. Dahası para sikkele
ri bile saçar.

Bu ruhların tümü Yenemi Yaya adlı dev kadının hemşirele
ridir. Bunlardan çok uzak olmayan bir yerde, gökte, kış güneşi
nin doğduğu yerde Daliyer Cunuk adh kadm ruh oturur. Göğün 
güneyinde oturan bütün ruhlar çok güçlüdürler. Çoğunlukla in
sanlara zarar verirler. Onlan en çok hoşlandıran kurban, ağzı
nın yansı beyaz, burnu kül renginde gözleri beyaz olan açık ku
la atlardır. Göğün batı yanında Şamanlar Prensi oturur. Bu, Ulu 
Toyon ailesinden bir şamandır. Buna kurban olarak çelik ren
ginde beyaz lekeli gözleriyle burnu arasında başı beyaz bir av
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köpeği sunulur. BU eskiden Nam ulusundan bir şamandı. İn
sanlara bû3rûk felaketler gönderebilen korktınç bir ruhtur.

Kuzeye doğru ve yeraltında YeraUmdaki Yaşlı (Allara Uguy- 
nur) oturur. Şimdi buna Satana adı veriliyor. Yakutlar, Hıristi
yanlığı benimsedikten sonra Art-Toyon Tangara'jı Hıristiyan 
inanışına göre ’Tann" saydıkları gibi, Yeraltındaki Yaşlı'yı da 
"şeytan" saydılar. Buna beyaz alınlı ve beyaz gözlü ve kırmızı 
çizgili, altı yaşında bir dana sunulur. 'Yaşlı"yla birlikte Siyah 
Karga Çang oturur. Bu Karga, zenginlerin evlerini ziyaret ede
rek "tabl"(davul) çalar ve böylece hizmetçileri hasta eder.

Doğuya doğru Beyaz Tatlı Hanım (Dopolo Bağlaç Hotun) 
oturur. Baygantay ulusundan olan bu kadın baş ağrıları, mide 
hastalıklan, kemik içinde sancılar ^aratır. Buna da beyaz bir 
tay sunulur.

Altay Türkleri'nde Yerfdtı Göğü: Altaylılar'da yeraltmdaki 
"karanhk" ülkesi dokuz kattır. Bu lâıtlann tümünde cehenneme 
özgü güneşin korkunç ışıklan j^yılır. Bütün kötü ruhlar, yani 
insanlann ardma takılıp daima onlara kötülük etmeye çedışan 
ruhlar bulunur. Altayhlar bu düşman güçlerini Tün Seritüs yani 
"cehennem" adiyle anarlar ki bu sözcük Türkçede "cehen- 
nem"anlamına olan tamu sözcüğüyle ilgilidir. Bu ruhlann çeşitli 
türleri vardın Cinler, Ajmalar, Körmösler, ötkerler, Yaman 
Üzütler. Cehennemin bütün bu yerleşenleri üzerinde hüküm
dar, göğün de egemeni bulunan Kara Han'dır. Kara Han'dan 
sonra cehennemin egemeni Erlik Han'dır ki, yeraltının beşinci 
yada dokuzuncu katında kara bir taht üzerinde oturur. Erlik, 
Yerlik sözcüğünün bozulmuşu olabilir. Yerlik "yerli" demektir, 
öyleyse Erlik Han ile Yağız Yeı^Kara Yer aynı kişidir. Erlik Han 
gök altında kendine bağlı olanlar ve yukanda adlan geçen za- 
rarh ruhlarla doludur. Erlik Handan daha derinde Kazırganvar- 
dır ki orada dün)rada günah işleyenler suçlannın eşit olarak ce- 
zalannı görürler. Erlik Han tümümüzün ona ait oirnaklığırmz ve 
en sonra onun tarafından yok edileceğimiz için Erlik Baba adını 
almasına rağmen insanlann en korkunç düşmanıdır. İnsanlar 
korkmalda birlikte ona saygı du3rarlar ve tapmırlar.
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17. RUHLAR EVRENt

Animizm: "Kut" ve "Altın Ifjk":Budunbilimcilerin ve top
lumbilimcilerin mana dedikleri şeye Eski Türkler kut derlerdi. 
Kut, yaygın bir kutsallıktır kl hangi şeyin üzerine konarsa, onu 
kutsal kılar: Kutlu-dağ, KuÜu-maral Kutlu-kent (Hokand) gibi.

Eski Türkler, kufu gökten inen bir ışık(nur) sütunu', bir al
tın ışık olarak tasarlarlardı. Bu altın ışık hangi insana, hangi 
hayvana hangi eşyaya değse onu gebe bırakırdı.'**

Başlangıçta yalnız toplumsal ruh vardı ki Jcui'tan başka bir 
şey değildi. Birejreel ruh, bireysel toteme yani bireysel yetkeye 
(velayet) sahip olduktan sonra oluşurdu. Bireysel ruha, eski 
Türkler eş adım verirlerdi. Eş, insamn öbür varhklann dışında 
olan ruhlandır. İçteki ruha, gerçekte"nefs" anlamma olan tın 
adı verilir. Eski Türkler'de eş'in fcuftan ayrılarak oluşması bi
reysel ruhun toplumsal ruhtan ayrılarak oluşmasmın bir örne
ğidir.

Çurlar: Çeırlar ,da bu anlamadır. Mana dışmda birtakım 
ruhlara da geçerek onlan izufc, yani mübarek kılar. Eski Türkler 
iyi ruhlara ak-çur ve dk-çar, kötü ruhlara da kara-çur ve kara- 
çar derlerdi.

Zaten, yer-sular ve tannlar da ruhlar halinde başlamışlardı.

Putlar (Fetişler): "Kutlu cisimler" demektir. Mana birtakım 
cansız cisimlere konmakla onlara kutsallık verirdi. Kutsallaşan 
bu cisimlere put (fetiş) adı verilir. Eski Türkler'de çok putlar var
dır. Bunlar arasında, özellikle Yeşim taşı=Yad taşı belirtilmeye 
değerdir. Sanki yeşim taşınm, yağmur yağdırmak, yangmı sön
dürmek, havaj^ güzelleştirmek gibi özellikleri varmış. Yeşim taşı 
bu kutsallığı "altın ışık"tan almış. Sanki bir gece gökten inen bir 
ışık sütunu bir "kayın ağacı" ile bir "fıstık çamı" üzerine inerek 
orada yeşimden bir kaya oluşturmuş. Eski Türkler Kutlu-do^ 
diyerek tavaf ederlermiş. Türkler'in ululuğuna ve atılganlığma 
neden de bu tavafmış. Bir Çin elçisi, bir Türk hakanını aldatarak 
bu k&ya üzerine sirke döküp etrafmdaki odunlan ateş vermiş.

Bundan sonra gelen İki satır, Totem ve PoÛaç bölümüne aktarıldı
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Kaya böylece yanınca parça parça dağılmış. Elçi bu parçalan 
araba Üe Çin'e taşımış. Büjnl gücüne sahip olan bütün yeşimler 
Kutlu-dağ'm dünyanm her yanma dağılmış olan parçalanndan 
başka bir şey değildir. Ve ondan dolayı bü}^ gücünü ve kutlu
luk özelliğini taşırlar.

Koruk: Koruk "tabu" demektir. Mana ile totemin doğurduk
lan bir özelik de, bazı eşyanın koruk olmasıdır. Bir şey koruk 
olduğu zaman ona "tekin değil çarpar" deriz. Eski Türkler'de ak 
sanını alan şeyler tekin idi, hiç kimsejri çarpmazdı. Yalnız kara 
sanını taşıyan tekin değildi, değdiği insanlan ve hayvanlan çar
pardı. Böyle olan şeylere "tabu" anlamına olarak koruk derlerdi. 
Örneğin hakan ölünce adı koruk olurdu. Bundan dolayı yıllarca 
hiç kimse onun adını ağzına alamazdı. Aynı adı taşıyanlar adla- 
nnı değiştirmek zorundaydılar. Hakanı anlatmak için de ona bir 
ölüm adı verirlerdi. Eski Türkler'de su da koruk idi. Bu nedenle
dir ki kaplar ve giysiler su Üe temizlenemezdi. Kimi hayvanlan, 
hizmetlerini ödüllendirerek serbest bırakırlardı. Bunlara da izuk 
derlerdi. Anlaşüıyor kİ izuk sözcüğü de hem "mübarek" anlamı
na hem de "tabu" anlamınadır. Eski Oğuzlar'da "totem" karşılığı 
olan ongun sözcüğü de "mübarek" anlamına olan onuk, oynuk 
sözcüğünden gelmiştir. (Cami-üt-tevarih) Yakutlar'da şamanla- 
nn totemine klla**’ denüdiğini yukarıda gördük.

Altay Türkleri'nde: Türk evrendoğumunu (kozmogonisini) 
Altay Türkleri nde görüyoruz. Bunlara göre hiçbir şey yokken 
yalnız İki varlık vardı: Kara Han ile Su. Kara Han'dan başka gö
ren, Su dan başka görünen yoktu. Su, ezelden beri dalgalanan 
bir kaos değerindeydi, bir umman, bir karaltıydı. Kara Han bir 
"ilm-1 ezelî" (evrenin yaratılmasına özgü bilgi) bir "kenz-i mahfi" 
(glzh hazine) değerindeydi. Kara Han sonunda yalnızlıktan 
usandı. Kendisi gibi gören, bilen, yapabüen bir varlığın da var 
olmasını istedi. KişCyi yarattı. İkisi İki kara kaz gibi Su yun üze
rinde uçmaya başladdar. Kişi, ruhça kanatsızdı: Kara Han'dan 
daha jrükseğe fırlamak, daha yüksek yerlerde uçmak İstiyordu. 
Kara Han, Kişi'nin kalbinden geçen bu gururlu düşünceleri gö-

Bk. A. İnan, Yakut Şamanizminde Ije Kul (Makaleler ve İnceleme
ler 1968, s. 458-461)
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rüyordu. Buna ceza vermek gerektiğine karar verdi. Kişi'nin bü- 
mek gücünü de. uçmak gücünü de elinden aldı. Zavalh Kişi bir 
taş parçası gibi güçsüz, hareketsiz sujrun derinliklerine batma
ya başladı. Kişi, İşinin kötüleştiğini anladı. Tövbe etmeye, güna
hının bağışlanmasını düemeye başladı. Kara Han, ona acıdı. BÜ- 
mek, toprak üstünde yaşamak güçlerini kendisine yeniden ver
di. Fakat "uçmak" gücünü ona yeniden vermedi. Kişi'nin yaşa
ması için şimdi bir toprak parçası gerekti. Kara Han denizin al
tından bir yıldız yükseltti. Kişi'ye bu yıldızdan bir avuç toprak 
alarak suyun yüzüne çıkmasım bujrurdu. Kişi, bu bir avuç top
rağı alırken, kendisi için gizli bir dünya yaratmayı düşürıerek 
bir parça toprağı aığzında gizledi. Yukan gelince Kara Han "elin
deki toprağı suyun yüzüne at!"dedi. Kişi elindeki toprağı attı. Ka
ra Han toprağa "Büyü!" diye buyurdu. Toprak büyümeye, büyük 
bir ada halini almaya başladı. Fakat aym zamanda Kişi'nin ağ
zındaki toprak da büyüyordu. Eğer Kara Han işin farkmda ola
rak "Tükür!" diye buyurmasaydı. Kişi tüküremeyecek, ağzı par
ça parça olacaktı. Kişi'nin tükürdüğü toprak yerin üzerine saçı- 
hnca bundan dağlar, dereler oluştu.

Kara Han, bu büyük adayı boş bırakmamak için adanın or
tasında bir çam ağacı yükseltti. Bunun dokuz dalı vardı. Her 
dalın altında bir yeni adam yarattı. Bu dokuz adamdan insanla
rın dokuz soyu (ırk) üredi. Kara Han, insanlara küavuzluk et
mek üzere Yayık adh bir melek gönderdi. Yayık insanlan doğru 
yola götürmeye çalışırken. Kişi onları baştan çıkarmaya, türlü 
türlü eğlencelere alıştırmaya uğraşıyordu. Kara Han, bu ahmak 
İnsanlara kızdı. Yayık'a "yeryüzünü yerle bir et!" diye buyurdu. 
Yayık, yeryüzünü mızrağı İle altüst etti. Yeryüzündeki birçok 
delik deşikler de böylece oluştu. Kara Han, Kişi'yl de yer altın
daki göğe kovdu ve adını Erlik Han olarak değiştirdi.

Kara Han, yeryüzünü kendi durumuna bırakınca yukanda 
on yedi kat göğü yarattı. Kendisi onyedinci katı konut edindi. 
Oğlu Bay Ülgen'i on altıncı kat gökte, altın bir taht üzerine 
oturttu. Bu büyük tann, hem banşın hem de adaletin en büyük 
tannsıdır. Yayık, Bay Ülgen'in oğludur. Göğün her katmda. bir 
tann yerleştirdi. Yedinci katta Gün Ana, altıncı katta Ay Ata 
oturur. Türkler'ce güneş "kadın'dır, ay "erkek"tir. Çocuklann
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hâlâ, Ay Dede demesi Ay Ata dejtolnden kalmadır. Üçüncü 
katta da cenneti, Sûrue dağı'm. Süt gölû'nü yarattı. Yayucûan, 
bunlann başkanı olan Yayık'ı, Ayzıt'ı^ hep burada yerleştirdi.

Kara Han, jrukanki gökte bu yaratmaları yaparken. Erlik 
Han da aşağıki gökte kara bir güneş yarattı. Orasım bu kara 
güneşin siyah ışıklan ile ışıklandırdı. Kendisi kara bir taht üze
rinde oturdu. Körmösleri, kara üzütleri, ötkerleri yarattı. Bunlar 
da kendisinin melekleri, cinleri, şeytanlandır. Böylece Bay Ül- 
gen'ln ödül tannsı olmasına karşılık. Erlik Han da ceza tannsı 
oldu. Dünyanın öncesinde yukanki gök ile aşağıki gök arasında 
bu savaşımlar olduğu gibi, dünyanın sonunda da Erlik Han ile 
Yayık arasında korkunç savaşlar olacak. Yeryüzü bu savaşlarla 
alt-üst olarak yıkılacak. İşte eski Türkler’ce kıyamet böyle kopa
cak. Bu evrendoğum ak ve kara öğesinin. Bay Ülgen ile Erlik 
Han'ın nasıl ortaya çıktığım gösterir.

İlhanlık dini bir ilin öbür illeri ve budunlan zorla kendisine 
bağlaması ile başlar. Çünkü bu siyasal değişimden, toplumlar 
içinde egemen ve ezilen, özgür ve tutsak olmak üzere iki öge olu
şur. Egemen olan il ak'tır; bireyleri ak-kemikler topluluğunu 
oluşturur. Ezilen budunlar icara'dır. Bunlara kara ulus, gün, oy
mak da denilir: İlini ulusunu aldı gitti, de güne karşu il oymak gi
bi.

Bir ilin başka illere egemenliği ilhanlıktır, llhanhkta yalnız 
egemen olan ilin bireyleri özgürdür.'*’ Yurttaş hukukuna sahip
tir. İşte ak ve kara kavramları bu örgütten sonradır ki Türk ör
gütünde bir uygulama alanı bulabildi.

18. DESTANSI ÖYKÜLER (MENKIBELER]

Dokıız Oğuz Destansı Öyküsü: Bu destansı öykü bize hem 
Çin kaynaklan, hem de İran kaynaklannca aktanlıyor. Bu du-

J ’ Ayzıt, Ayısıt olarak düzeltilmeli. (Y.Ç.)
Metinde sudur olarak geçen bu sözcüğün hürdür (özgüldür) ol-(*)

ması gerekirdi. (Y.Ç)
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rum gösteriyor kİ, bu destansı öykü eski Türkler'ce oldukça 
önemliydi. Çünkü Türkler'ce büyük bir önem taşımayan bir şey, 
Çin ve Iran gibi uluslarm ilgisini çekemezdi. Bundan başka bu 
destansı öyküyü, gerek Çinlller'in ve gerek Iranlılar'm doğrudan 
doğruya Türkler'den aldıklan apaçık ortadadır. Birbirinden bu 
denli uzak bulunan bu Uci ulus, bu destansı öyküyü birbirinden 
alamazlardı. (Bu iki kaynağın söylentileri, Köprülüzade Fuad 
Bey'in Türk Edebiyat Tarihi adındaki yapıtının birinci kitabının 
71 ve 72. sayfalannda j^ılıdır.)

Bu destansı öyküye göre Dokuz-Oğuzlar önceleri Kamlançu 
adı verilen bir ülkede otururlarmış. Burada Tuğla ve Selenga 
adlı iki ırmak akarmış. Bir gece oradaki iki ağacın üstüne, gök
ten bir ışık sütunu indi. Bu ağaçlardan biri sümü yani huş ya 
da kayın ağacı (bouleau), öbürü kasuk, yani Cihanküşa'ya göre 
"çamfıstığı", Kâşgarlı Mahmut'a göre "fındık ağacı'" olarak adlan- 
dınlır. (Bu ağaçlann ileride görülecek olan dinsel ve büyüsel 
güçleri bu ışıktan gelmiştir.) Bu ağaçlardan birinin kamı şişti. 
Dokuz ay on gün sonra ağacın karnında bir kapı açıldı. İçeride 
ağızlarında gümüş emzikler bulunan beş erkek çocuk göründü.

Daha çocuklar doğmadan, bu ağaçlann çevresinde otuz 
ayak yançapında gümüşten bir daire oluşmuştu. Ağaçlardan 
müzik sesleri işitilirdi. (Müziğin dinsel büj^sel bir güce sahip ol
ması da bundan İleri geliyor.) Gökten inen ışık sütunu, orada 
yeşim"den bir kaya oluşturmuştu. (Yeşimin dinsel büyüsel gücü 
de buradan gelir) O yakınlardaki Türkler, bu çocuklan büyüttü
ler. Adlarını Sungur Tigin, Kotur Tigin, Tükel Tigin, Or Tigin, Bö- 
gü ligin  koydular. Bunlar on beş yaşına gelince, baba ve anala
rını sordular. Türkler onları, iki ağacın yanına götürdüler. "İşte 
bunlardan biri babanız, biri ananızdır"" dediler. (Huş ağacının 
baba, çamfıstığmın ana olması gerektiğini ileride göreceğiz.) Ço
cuklar bu ağaçlara büyük bir saygı gösterdiler. '"Sevgili anamız, 
babamız"' diye içten sevgilerini sundular. O zaman ağaçlar da 
dile gelerek çocuklan için hayır duada bulundular.

Sonunda, bir gün halk toplanarak Bögü Tigirii, han olarak 
seçtiler. Çünkü Bögü, her boyun dilini ve obalarının sayısının 
biliyordu. Bögü'nün üç kargası vardı ki her yerde olup biten 
şeyleri kendisine haber verirlerdi (Çocuklann hâlâ kargalardan
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haber sorması, bundan ileri gelir.)

Bögû TIgin bir gece düşünde beyazlar giyinmiş ve elinde be
yaz bir değnek (asa) tutan ak sakallı bir adam gördü. Bu yaşh 
insan, fısük biçiminde bir yeşim taşı göstererek (göksel ışıktan 
oluşan kaya olmalı) "Türkler, bu Kut-dağını ellerinde tuttukça, 
dört bucağa egemen olacaklardır." dedi.

Bögû Han bir gece, otağında uyumak için yatağma girmişti. 
Birdenbire pencerenin açıldığmı. içeriye göksel bir kızın girdiği
ni gördü. Bu kız meleklerden daha güzel, perilerden daha çekici 
idi. Bögû Han, neye uğradığmı anlayamadığından, gözlerini ka
payarak kendisini uyuyormuş gibi gösterdi. Kız sağa döndü, so
la döndü. Genç hakanı uyandırmak için çok çalıştı. Fakat bir 
türlü uyandıramadı. Sonunda umudunu keserek pencereden 
çıkü gitti. Ertesi gece kız yine geldi. Genç hakan kendisini derin 
bir uykuya dalmış gibi gösterdi. Kız, yine bu uykucu hükümda
rı uyandıramayarak çekildi gitti. Sabah olunca Bögü Han, kızın 
yine geleceğini düşünerek, buna bir çare bulmak üzere işi vezi
rine açtı. Vezir dedi ki: "Hakanım, bunda korkacak bir şey yok. 
Belki tümümüzün sevineceği uğurlu bir durum var. Bu kız bir 
tanrıça olmah. Gelişi size kutlu bilgileri öğretmek içindir. Yarm 
gece yine gelirse, arük kendinizi uykuda göstermeyiniz. O za
man Bögû Han onu saygıyla karşıladı ve ona bir tannçaya gös
terilmesi gereken saygıyı gösterdi. Bu kız, vezirin bildiği gibi, 
gerçekten bir tannça idi. Bögü Han'a yeni bir din öğretmek için 
gelniişti.

Gök kızı, Bögû Han'a "Arkamdan gel!" dedi. Genç hükümdar 
tanrıçayı izledi. Az uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Sonunda Ak 
dağa ulaştılar. Orada Bögü Han'a yeni dinin glzÜ gerçeklerini 
anlatmaya başladı. Bundan sonra her gecç gök kızı otağa gelir, 
Bögü Han'ı Ak dağ'a götürürdü. Bu durum yüzlerce geceler sür
dü. Bögü Han, yeni dinin bütün gizlerini öğrendi ve bütün din
sel ve büjrüsel güçlere erişti. Bir gece artık bu esrarlı görüşmele
rin son gecesiydi. Gök kızı veda ederken dedi ki: 'Yerde, gökte 
ne varsa tümünü öğrendiniz. Ben artık gelmeyeceğim. Yanndan 
sonra dünyanın dört bucağını almaya başlayınız ve gösterdiğim 
yolda adalet yapınız. Size öğretüğim gerçekleri her yana yayınız!"
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Sabah olunca Bögû Han kardeşlerini çağırdı. Her birini bir 
orduya atayarak, bunları dört bucağın fethine gönderdi. Kendisi 
de büyük bir ordu ile Çin'in üzerine jrürüdû. (Dört bucağm din
sel gücünü de ileride göreceğiz) Tûmû akmlannda başarılı oldu
lar. Bögû Han, kardeşlerine demişti ki: "Doğal insanlar ve güzel 
hayvanlar ve bitkiler gördükçe daima Üeri gidiniz. Fakat başı in
san, vücudu hayvan ya da başı hayvan, vücudu insan olan çir
kin yaratıklar görmeye başladığmız anda, artık ilerlemeyiniz! 
Çirkin jraratıklı ülkeler bize yaramaz. (Bögû Han, çirkin olan 
yaratıkları egemenliği altma almak istemiyordu. Türider'de este
tik beğeninin eskiliği bununla da anlaşılır.) Sonunda belirlen
miş olan zamanda Balasagun sahrasmda bütün ordular toplan
dı. Bögü Han tutsak edilmiş olan bütün hükümdarlan birer bi
rer katma aldı. Bunlar hep güzel yüzlü, düşünceli, becerikli in
sanlardı. Tümünü (yine) yerli yerine kendisine bağh birer hidiv 
olmak üzere geri gönderdi. Yalnız Hint hükümdan, çirkin bir 
adam olduğu için katına almadı. Onu hidiv olarak ülkesine de 
göndermedi. (Bögü Han dini, estetik bir din olduğu için, Bögü 
Han çirkinleri hükümdar olabilecek değerde görmüyordu.)

Bögü Han'dan otuz göbek sonra, torunlanndan Yulun Ttgin 
tahta çıktı. O zaman Çin'de Tang sülalesi egemendi. Çinliler 
Türkler'den korktukları için fağfur, Kie-Lien adh kızını hakanın 
oğlu Gah TIgin'e göndermeye karar verdi. Bir elçi eşliğinde pren
sesi gönderdi. Elçi yolda Türkler'in güçlülük ve ululuğunun Kut 
dağı adlı bir yeşim kayadan ileri geldiğini öğrendi. Yulun TIgin'e 
dedi ki: "Hükümdanm size en değerli mücevherini gönderdi. Siz 
de karşılık olarak ona bir hediye göndermek isterseniz, bizce be
ğenilecek Kut dağı kaya parçasıdır. Bu kayanın sizce hiç bir de
ğeri yoktur. Bunu hükümdarıma hediye ederseniz çok beğenir." 
Yulun Tigin, Çin uygarlığına, kendi ulusal kültüründen daha 
çok değer veren uluşçu olma)^n bir hükümdardı. Kut dağının 
otuz göbekten beri Türkler'in kutsal bir tavaf yeri olduğunu bile 
bilmiyordu. Türkler'in ulusal ülküsü sanki bu yalçın ka)rada bi
çimlenmişti. Yulun TIgin bu ulusal simgeyi bir kızın bedeli ola
rak Çin hükümdarma vermekte hiç bir sakınca görmedi. Yalnız 
bunu nasıl götürebileceklerini sordu. Çin elçisi kayanm çevresi
ne odunlar yığdı. Üzerine fıçılarla sirke döktü. Odunlara ateş 
verince kaya parça parça dağıldı. Elçi bu parçalan dikkatle top
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latarak, arabalarla Çin'e götürdü. Orada büjrûcüler, bunu yağ
ma ettiler. Her parçası, dünyamn bir köşesine gitti. Bunun bir 
parçası nereye gittiyse orada verim, bolluk, mutluluk oldu. Türk 
yurdu ise tersine bütün verimini, bolluğunu birden yitirdi. Kut 
dağı gidince Kamlançu’da bütün yeşillikler sarardı. Irmakların, 
derelerin suyu çekildi. Göğün rengi değişti. Bir sıkmtı başladı. 
Bütün kuşlar yaban hayvanlar, evcil hayvanlar, dahası meme
deki çocuklar "Göç, göç, göç!" diye bağnşmaya başladılar. Bir 
j^ndan salgın hastalıklar insanlan kırıyordu. Yedi gün sonra 
Ytâun Tigin öldü. "Göç!" sesleri sürüyordu. Türkler emladılar ki, 
bu ülkenin yer-sulan artık kendilerinden orda kalmasını istemi
yor. Çadırlannı yıktılar. Eşyalanm çoluk çocuklannı hayvanlara 
yüklediler. Göç etmeye başladılar. Akşam olunca "Göç!" sesleri 
duruyordu. Sabahla birlikte yeniden başlıyordu. Turfan ülkesi
ne gelinceye dek "Göç!" sesleri sürdü. Orada artık bu sesler ke
sildi. Demek ki buranın yer-sulan kendilerini kabul ediyordu. 
Turfan'da yerleştiler. Beş ordunun torunları, galiba beşli örgütü 
koruyorlardı. Bundan dolayı olacak ki oturduklan yere Beş- 
balık yani "Beş kent" adını verdiler. (Kâşgar'da eskiden altılı ör
güte sahip bir ulus oturmuş olacak ki o ülkeye AUı-kent adı ve
rilirdi.) -

Bu destansı öykü, kııfun -ortaya çıkışını bildirdiği gibi, 
Türkler'in ilk göçünün de kuta değer vermemelerinden dolayı 

. yapıldığını açıklıyor. Bizans tarihçilerinin söylentilerine göre Av
rupa'dan gelen Hunlar'ın önünde köpeğe benzer bir hayvan kı
lavuzluk edermiş ve "Göç, göç, göç!" diye bağınrmış. Türkler ne 
zaman ulusal kültüre değer vermeyerek yabancı kültüre değer 
vermişlerse ve kendi uluslarını beğenmej^p başka uluslann öy- 
künücüsü (taklitçisi) ve tutkunu olmuşlarsa, böyle bir göç fela
ketine uğramışlardır. Kut dağ, ulusal bilincin bir simgesinden 
başka bir şey değildi. Onu Çinliler'e vermek, oldukça büyük bir 
günahtı. Göç bu günahın cezası İdi.

Oğtız Han Destansı öyküsü: Oğuz dini, Oğuz Han adlı bir 
5dğitle başlar. Türk geleneği, Oğuz Han'ın soykütüğünü şöyle 
saptamıştır:

Türkler'in ilk atası Türk Han ya da Ebülce Han'dır. Çadır 
yapmasını ilkin düşünüp bulan bu kişidir. Bunun Tutuk, Am-
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lak, Barsacar, Çiğil admda dört oğlu oldu.'*’

Türk Han'dan sonra yerine TUiuk Han geçti. Bu, bir gün ge
yik avlamıştı. Geyiği kebap ederken, bir parçası yere düştü. Me
ğer orası tuzla imiş. Kebap tuzun verdiği tat ile oldukça lezzetli 
oldu. Tutuk, bu lezzetin topraktan geldiğini anladı. Böylece tuz 
bulundu.

Tutuktan sonra Köyuk Han ve Elçi Han başkan oldular. Bun
lardan sonra Dib-yabgu Hanl:''̂  tahta çıktı. Bunun Bögü Han oldu
ğu ve ilk Türk dininin bunun tarafından kurulduğunu gördük.

Dib-Yabgu'dan sonra birtakım hükümdarlar gelip geçiyor. 
Sonunda Alınca Han tahta çıkıyor. Bunun zamanında inanışlar 
bozuluyor, tapınmalar bıralalıyor, kutsal kavramlara uyma kal
mıyor. Alınca Han'ın iki oğlu vardır: Moğol Han, Tatar Han Mo
ğol Bögü îli, Tatar Tat Eri olarak açıklanabilir. Tat "inansız (cahi
li)" demektir. Demek ki bu dönemde Türkler inanh ve inansız 
adlarıyla iki bölüme aynimışlar. Bu iki şehzadenin adlan, bu iki 
bölümün unvanlan olsa gerek.

Moğol Han'ı, şimdiki Moğolların atası saymak yanlıştır. 
Çünkü göreceğimiz gibi Oğuz Han ve bütün Türkler, bunun to
runlan sayılıyor. Tatarlar'ın ise o zaman Mançuıya'da oturan 
Avar, Suvar ve Cücen budunlarınm atalan olduğunu göreceğiz.

Moğol Hanim torunlanyla Tatar Han'ın torunlan arasında 
uzun zamanlarca savaşlar olduğunu da göreceğiz. Moğol Hanın 
dört oğlu vardır: Kür Han, Kuz Han, Or Han, Kara Harîy"^

Oğuz Han, işte bu Kara Han'ın oğludur. Oğuz dünyaya ge
lince, üç gün üç gece anasının düşüne geldi. "Hak dini kabul et

Prof. Dr. Z. V. Togan, Ebülgazi'nln her iki yapıtındaki bu dört adı 
Tüng, Hak, Barsgan ve Çiği olarak saptamıştır {Umurrd Türk Tarihine Giriş, 
1970; I. 27,421, Not: 161). Bahaeddin Ögel'lri kitabında ise Tiıtuk, Hakal 
{?), Barsacar ve Arrdak olarak gösterilmiştir. (Türk MttoÛ isi I, s. 377) Mu
harrem Ergln'ln hazırladığı Türklerin Soy KütüğCinde (tarihsiz) Tütek, ÇigU. 
[Çekeli, Barsçak [Berseçaı], Anriok {Emia/(J olarak okunmuş, (s. 24)

***’ Dib-Yabgu Han'ın adı Bakuy Dip Han olarak da okunuyor. (M. 
Ergin, Tûrklerin Soy kütüğü: tarihsiz, s. 24)

**** Moğol Han'm dört ocunun adı Muharrem Ergln'ln kitabında Kara Han, 
Kür Han, Kır Han ve Or Han olarak geçtyor. (TûıMerln Soy Kütû^, s. 25).
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mezsen açlıktan ölürüm de sütünü emmem!" dedi. Anası hak 
dini benimsedi. Oğuz ondan sonra sütünü emdi.

Oğuz, bir yaşına geHnce, babası gelenek olduğu için bir şö
len yaptı. Budunun bütün büyüklerini çağırdı. Bunlara: "Oğlu
muz bir yaşma geldi. Buna bir ad koyunuz." dedi. Bunlar söz 
söylemeye fırsat bulmadan Oğuz derhal söze başladı. "Benim 
adım Oğuz’dur ' dedi. Bunun üzerine ona bu adı verdiler.kDğuz 
evlenecek yaşa gelince, babası ona kardeşi Kür Han'ın kızmı al
dı. Oğuz kızı kendi dinine çağırdı. Kız babasının, anasının di
ninden ayrılmayacağını söyledi. Oğuz bu kızdan ayrıldı. Babası 
ona ikinci amcasının, yani Kûz Han'ın kızını aldı. Onunla da ay
nı sonuç ortaya çıktı.

Oğuz bir gün avdan dönerken, bir çeşme başında kızlann 
çamaşır yıkamakta olduklarını gördü. Bunlann arasında üçün
cü amcası Or Han'ın kızını tanıdı. Kızı yanına çağırarak konuş
tu. Öbür amcalarının kızlanndan kendi dinine girmedikleri için 
aynidığını, eğer bu dini benimserse, kendisiyle evlenmek istedi
ğini söyledi. Kız dedi ki: "Ben hangi dinin hak olduğunu bil
mem. Fakat sana güvenim vardır. Sen hangi dinde olursan ben 
de onu seçerim." Bunun üzerine babasına başvurarak bu üçün
cü kızla evlendi.

Bir gün Oğuz uzak yerlere ava gitmişti. Kara Han ailesine 
şölen verdi. Söz arasında Oğuz'ün niçin önceki eşlerini isteme
diğini sordu. Gelinler Oğuz'un önerisini anlattılar. Sorun tehli
keliydi. Kara Han, budunun ululannı çağırarak danıştı. Oğuz'u 
avda yakalajrıp öldürmeye karar verdiler. Kara Han haber gön
dererek budununu ava çağırdı. Bu sorundan haber alan küçük 
gelin, Oğuz'a hemen işi bildirdi. Oğuz da kendi yandaşlarına ha
ber gönderdi. Fakat bunlar azlıktılar. Kara Hanın kardeşlerinin 
birçok oğullan vardı, bu aralık onlar da hep Oğuz'un yanına 
geçtiler. Oğuz, onlara Uygur sanını verdi. Sonunda savaşta Kara 
Han kimin attığı bilinmeyen bir okla vuruldu. Oğuz babasının 
tahtına çıktı.

Oğuz, hükümdar olduktan sonra din savaşlanna başladı. 
Birer birer bütün Türk budunlannı kendi dinine soktu. Bu sa- 
vaşlann ajnrmtılan Cami-ût-tevaHh'tt yazılıdır.
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Oğuz Han'ın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ

Han, Deniz Han adlannda altı oğlu oldu. Bunlardcin Oğuz ilinin 
altı oguşu oluştu. İlk üç şehzadeden doğan oguşlara Boz-Ok, 
son üç şehzadeden doğan oguşlara Üç-Ok denildi. Birinciler 
Oğuz Üi'nin sağ-kolunu, İkinciler sol-kolunu oluşturdu. Destan
sı öykü, bu bölümlendirmenin nedenini şöyle anlatıyor:

Bir gün Oğuz Han büyük oğullan Gün, Ay, Yıldız Hanlan 
gündoğusu yönüne, küçük oğullan Gök, Dağ, Deniz Hanlan 
günbatısı yönüne ava gönderdi. Bımlar birçok avlarla birlikte, 
bulduklan şeyleri de getirdiler. Büjrük kardeşler bir altın yay, 
küçük kardeşler ise üç alim ok bulmuşlardı. Oğuz Han altın ya
yı üçe bölerek her birini büyük şehzadelerden birine verdi. "Size 
Boz-Ok, denilecek. Oğuz ilinin sağ-kolunu oluşturacaksınız! Ok 
yaya bağlı olduğu İçin hükümdarlık sizin soyunuzda kalacak, 
küçük kardeşlerinizin soylan, vezir ve emir olarak, onlara bağh 
olacaklar." dedi. Oç altın oku da küçük şehzadelere vererek ve : 
"Siz de Oğuz ilinin sol-kolunu oluşturacaksınız! Ve büjrük kar
deşlerinize bağlı olacaksınız!" dedi. Sonra her şehzadenin dör
der oğlu dünyaya gelmekle, her oguş dörder boya aynlmış ve 
Oğuz ili, yirmi dört boyu kapsamıştır. Bu örgütün niteliğini de 
ileride göreceğiz.

Oğuz Han, Oğuz ihni düzenledikten sonra bunlara altı birle
şik budun da ekledi. Bunlar Uygur, Karluk. Kanklu Kıpçak. Ka- 
laç, Ağaç-Eri budunlanydı. Demek ki, Oğuz ilinin altı oguşu ile 
altı da ulusu vardı.

Oğuz destansı öyküsü, Uygurca bir metinde başka bir bi
çimde anlatılıyor. RadlofTtan aktanlareık Köprülüzade Fuad 
Bey'in Türk Edebiyatı Tarihi'nde (kitap I, s. 58-61) şöyle toplan
mıştır:

"Oğuz doğduğu zaman yüzü mavi, ağzı ateş gibi kırmızı gö
zü, saçı ve kaşlan siyah bir dünya güzeli idi. Annesinin meme
sinden ilk sütü emdikten sonra bir daha emmedi. Yiyecek iste
di, söz söylemeye başladı. Kırk günde büyüdü; dolaşıp oynuyor
du. Oğuz'un ayaklan öküze, vücudu kurda, göğsü ajaya benzer
di. Böğürleri kıllı idi. At sürüsü güder, beygire binerek izinsiz 
avlanırdı. Günler geceler geçti, delikanlı oldu. O sırada bu ülke
de büyük bir orman vardı. İçinden dereler, ırmaklar akardı.
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hayvanlar, kuşlar çoktu. Bu ormanda, büyük bir canavar da 
vardı; beygirleri parçalayıp yer, İnsanlan yutardı. Yiğit Oğuz bu
nu öldürmeye karar verdi. Bir gün mızrak, ok, yay, kılıç, kalkan 
ile ata atlayarak ava gitti. Bir geyik yakaladı. Bu geyiği bir av 
kırbaçı ile bağlayarak çekildi gitti. Sabah oldu, gün doğarken 
oraya geldi, ne var kl canavar onu almıştı. Bunun üzerine bir 
ayı yakaladı, altın işlemeli kemeriyle bir ağaca bağlayarak çekil
di gitti. Sabah oldu; Gün doğarken oraya geldi, ne var ki cana
var ona da almıştı. Artık Oğuz ağacın altma yerleşti. Canavar 
yeniden gelince başıyle Oğuz'un kalkanına çarptı. Oğuz mızrağı 
ile onun kafasına vurarak öldürdü. Kılıcıyla da kafasını kesti, 
çekildi gitti. Yeniden geldiğinde bir akbabanm onun barsaklan- 
nı yemek için geldiğini gördü; Onu da öldürdü.

Oğuz, bir gün tannya tapınıyordu. Birdenbire ortalık karar
dı; Gökten mavi bir ışık düştü, güneşten ve aydan parlaktı. 
Oğuz ona karşı gitti; Bu ışığın ortasında tek başına bir kız otu
ruyordu. Çok güzeldi, başında Kutupyıldızı gibi yanan parlak 
bir işaret vardı. O denli güzeldi kl gülünce mavi gök de gülüyor, 
ağlayınca mavi gök de Eiğlıyordu. Oğuz onu görünce, akh başın
dan gitti, sevdi aldı. Günler, geceler geçti. Oğuz'un bu kızdan üç 
oğlu oldu; Gün, Ay, Yıldız adlarını verdiler. Oğuz bir gün ava git
mişti. Uzaktan bir gölün ortasında bir ağaç ve ağacın kovuğun
da yalnız bir kız gördü. O denli güzeldi ki görenler bayılır, süt 
ya da kımız olup akardı. Oğuz onu görünce, aklı başından gitti, 
sevdi aldı. Günler, geceler geçti. Oğuz'un bu kızdan üç oğlu ol
du; Gök, Dağ, Deniz adını verdiler. Oğuz Han bir şölen (yani ge
nel bir ziyafet) yapü. Şölenden sonra tıginlere ve halka buyurdu 
ve dedi kİ; "Ben artık sizin hakanınızım, siz bana hizmet ede
ceksiniz!" Sonra dört yana buyruklar vererek, hakanlardan bo
yun eğmelerini diledi. "Bana bağlı olanlara armağanlar verip 
dost bileceğim. Olmayanlan düşman bileceğim." dedi.

O vakitler sağ yanda Altım Kaan vardı. Oğuz'a armağanlar, 
altınlar gümüşler, akik ve zümrütler gönderdi. Solda Umm Ka
an vardı. Birçok ordulara, kentlere sahipti. Bu kaan Oğuz'un 
fermanını dinlemedi. O vakit Oğuz ordusunu hazırladı. Sancağı
nı çekti, atına bindi. Kırk gün sonra Buz dağ eteklerine geldi.

Bir sabah Oğuz'un yurduna**’ gün ışığına benzer bir ışık

**’ Yurt burada "otağ, büyük çadır" anlamında kullamimıştır.
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girdi; içinde boz tüylü, boz yeleli erkek bir kurt göründü ve 
Oğuz'a yol göstermek istediğini söyledi. Ondan sonra kurdun 
arkası sıra gittiler. Sonunda kurt îdil Mûren kıjasmda durdu. 
Oğuz'un askeri de durdu. Orada siyah bir adada savaşa girişti
ler. Irmağın suyu kan daman gibi kıpkırmızı oldu. Sonunda 
Urum Kaan kaçtı. Ülkesi, hazînesi, halkı Oğuz'a kaldı. Onun 
Urus Beg adlı bir kardeşi vardı. Urus Beg, oğluna dağ tepesinde 
Tering Müren arasında sağlam bir kent ısmarlamıştı. Oğuz o 
kente doğru yürüdü. Urus Beg oğlu haber gönderdi; "Bizim 
mutluluğumuz senin de mutluluğundur. Tann bu toprağı sana 
bağışlamış, ben sana başımı verir, mutluluğumdan geçerim." 
dedi. Oğuz "Sen bana çok altm verdin ve kenti İyi korudun, 
sakla" dedi. Bundan onun adı da Saklab oldu. Yeniden ordusu 
ile Idil'i geçti. Orada büyük bir hakan yaşıyordu. Oğuz onun da 
ardma düştü; "İdil suyundan akacağım" dedi. Orduda Ulug Or
du Eşpûteng adında bir tigin vardı. Burası çok ağaçlık bir ülke 
olduğundan, onlardan kesti, ağaçlann üzerine binerek ırmağı 
geçti. Oğuz yülerek dedi kl; "Sen de benim gibi bir hakan ol, sa
na Kıpçak densin." Yeniden yoluna gitti. Bu aralık boz tüylü, 
boz yeleli kurt yeniden göründü; "Ordu İle yürüyerek tiginleri, 
halkı buraya getir, ben önden size yol göstereceğim." dedi. Yü
rüdüler. Oğuz Han vadide bir (alaca)**’ aygıra bindi, onu pek se
viyordu. Fakat at çölde gözden yitiverdi. Burda yüksek bir dağ 
vardı. Tepesi her zaman karlı olduğundan Buz dağ derlerdi. 
Oğuz atının kaçmasına çok üzüldü. Orduda büyük yiğit bir tl- 
gin vardı. Yüksek dağa tırmandı. Dokuz gün sonra Oğuz'a atmı 
getirip verdi. Her yanı karla bembeyaz olduğundan Oğuz ona 
birçok hediyelerle birlikte Karluk adını verdi. Ve birçok tıginlerin 
üzerine han yaptı. Yeniden yola düzüldüler. Yolda büyük bir ev 
gördü. Damı altından, pencereleri katışıksız gümüşten ve de
mirdendi. Kapısının anahtan yoktu. Orduda Tömürdü Kağul ad
lı akıllı bir adam vardı. Oğuz ona; "Burada kal, aç, sonra ordu
ya gel" dedi ve Kalaç adım verdi. Yeniden yola düzüldüler Yine 
bir gün boz saçh, boz yeleli kurt, birdenbire durdu. Ordu da 
ona uydu. Burası ekilir bir ova idi. Çûrçet derlerdi. Burada bü
yük bir budun yaşardı.

(*) Uygurca metinde "alaca" anlamında çokur sözcüğü geçiyor. (Bk.
M. Ergin, Oğuz Kağan Destara, 1970)
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Birçok beygirleri, sığırları İnekleri vardı; birçok altın ve gümüş
lere, elmaslara sahiptiler. Bunlar Oğuz'a karşı çıktılar. Ok ve kı- 
hçla şiddetli bir savaş oldu. Oğuz üstün geldi. Çürçet Han'ın ba
şını kesti, halkını kendisine bağladı. Burada birçok mallar ele 
geçti. Fakat yük hayvanlan, katır, öküz pek azdı. Oğuz'un ordu
sunda Barmakluk Çosun Bilig adh akılh bir adam vardı. Hemen 
bir kağnı yaptı, mallan oraya doldurdu. Hayvanlan da koştu. 
Herkes onun gibi arabalar yapıp eşyasını yükletmeye başladı. 
Oğuz Han bunu görüp güldü. Ve ona Karıklı (Kağnılı) adını ver
di. Yeniden yürüdüler. Boz saçh, boz yeleli kurt önde idi. Tan- 
gut ve Şagam ülkesine gittiler. Birçok savaşlardan sonra Oğuz 
oralan da ele aldı. Oldukça gizli bir köşede çok zengin, çok sı
cak bir ülke vardı. Adına Baçahf'  ̂ derlerdi. Burada birçok yaba
nıl hayvanlar, av kuşları yaşardı. Halkın yüzü siyahtı. Hakanı 
Masar adh birisiydi. Oğuz onu da yendi, kaçırdı, ülkesini eline 
geçirdi. Oradan atına binerek ülkesine yurduna döndü.

Oğuz Han yanında beyaz sakallı, koyu saçlı, pek akıllı bir 
yaşlı vardı. Pek anlayışlı, pek iyi düşünür bir adamdı. Bir bakıcı 
olan bu adamın adı Ulug Türk idi. Bir gün düşünde, bir altın 
yay ve üç gümüş ok gördü. Bu altın yay, doğudan batıya dek 
uzanıyor ve bu üç ok, gece yönüne uçuyordu. Uyanınca bunlan 
Oğuz'a bildirdi. Ve bir öğüt verdi. Oğuz onun öğüdünü tutarak 
ertesi sabah, büyük kardeşleri, küçükleri çağırdı. Dedi ki: "Artık 
yaşlandım. Benim için artık hükümdarlık kalmadı. Gün, Ay, Yıl
dız siz güneşin doğduğu yöne; Gök, Dağ, Deniz siz de gece yö
nüne gidiniz!" Çocuklar bu buyruğu yaptılar. Gün, Ay, Yıldız 
birçok hayvanlar, ve kuşlar öldürdükten sonra altın bir yay bul
dular ve babalanna getirdiler. Oğuz yayı üçe ayırdı; "Ey büj^k 
kardeşler, yay sizin olsun. Yay gibi oku göğe fırlatınız!" dedi, 
öbür üçü birçok hayvanlar ve kuşlar öldürdükten sonra çölde 
üç gümüş ok buldular ve babalarına getirdiler. Oğuz oku üçe 
ayırdı; "Ey küçük kardeşler, ok sizin olsun. Yay oku atar, siz de 
ok gibisiniz." dedi. Bunun üzerine büyük bir kurultay topladı.

Herkesi çağırdı. Obasının sağına, kırk kulaç uzunluğunda

*** Baçak, Türk MitolofisC fde Barkan biçiminde okunmuş (s. 125)
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bir sınk dikti. Tepesine bir altm tavuk ve tavuğun ayağma be
yaz bir koyun bağlattı. Sol yanına kırk kulaç uzunluğunda bir 
sınk dikti, tepesine bir gümüş tavuk ve tavuğun ayağına bir si
yah koyun bağlattı. Sağ yanda Boz-Oklar oturuyordu. Sol yanda 
Üç-Oklar oturuyordu. Böylece kırk gün, kırk gece geçirerek, eğ
lendiler. Bundan sonra Oğuz yurdunu, oğullan arasmda bölüş
türdü; "Ey oğullanm, çok yaşadım, mızrakla çok savaştım, çok 
ok attım, çok aygırlara bindim. Düşmanlan ağlattım, dostlan 
güldürdüm. Gök tannya her şeyi feda etüm. size de yurdumu 
veriyorum" dedi.

Dede Korkut Kitabinin Birinci Oğuzname'sinin konusunu 
oluşturan Boğaç Han'ın da Oğuz Han olduğu düşünülebilir. Do
ğaç " boğa"" sözcüğünden türemedir. Boğaç on beş yaşına gelin
ceye değin adsızdı, bu yaşta döğüş için hazırlanmış bir boğayı 
yenerek öldürdükten sonra Boğaç adım aldı. Babasımn kırk yi
ğidi Boğaç"ı kıskandıklan için, izinsiz ava çıkıyor diye kendisine 
iftirada bulundular. Babası, onu öldürmek için bir sürgün avı 
düzenledi. Avda oğlunu okla yaraladı. Halk kitaplan arasında 
Şah İsmail adında bir kitap vardır ki bunun başkişisi de Oğuz 
Han"dan başka bir şey değildir. Şah İsmail de on beş yaşına de
ğin adsız kalıyor. Ona da babası düşman oluyor, o da Oğuz Han 
gibi üç kızla evleniyor. Bu dört örnek karşılaştırmasından Oğuz 
Han destansı öyküsünün ortak bir biçimi çıkarılabilir.

Şane Destansı Öyküsü; Şane, Türkler"i Cücen Tatarlan'nın 
egemenliğinden kurtaran yiğittir. Şane, Moğolcada "güç"" anla- 
mmadır. Börte Çino=Şane, ""bozkurt"" demekür. Türkler i Ergene- 
kon"dan, yani ulusal yıkımdan kurtaran bu Şane adh yiğittir. 
Hakaniye devletinin kurucusu olan Karluk hakanlan, İslamlık 
döneminde bile Şane nin çocuklan olmakla övünüyorlardı (Mü- 
ruc-üz-zeheb)

Kendilerinin Şane'den geldiğini söyleyen yalnız Göktürkler 
değildi. Oğuzlar ve Cengiz zamanındai Moğollar, kendilerini Şa- 
ne"nin çocuklan sayıyoriardı. 2̂ aten Moğollar katışıksız Oğuz ol- 
duklannı ileri sürüyorlardı. Ergenekon destansı öyküsü yanlış 
olarak Göktürkler"e bağlanmıştır. Caml-vt-tevarih ve öbür kay
naklar Ergenekon'u. Oğuzlar a dayandınyor. Gerçi Ergenekon 
Oğuzlar"da, Dokuzoğuzlar"da, Göktürkler"de, Karluklar"da ortak-
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ür. Çünkü tümünün gelenek ve destansı öyküsünde kurt kurta- 
ncıhğı vardır. Bundan başka Cücenler'e karşı İlk başkaldıranlar 
Huel-Hular ya da Talaşlar yani Oğuzlar'la, Dokuz-Oğuzlar'dır 
(De Gulgnes). Türk bağımsızlığı bunlann başkaldınsıyle başlar. 
Göktürkler sonradan Cücen boyunduruğundan kurtulmuşlar
dır.

Huei-Hular'da "Kurt" Destansı öyküsü: Hlung-nu hüküm- 
darlanndan birinin oldukça güzel iki kızı vardı. Bir gün kendi 
kendine bu denli güzel kızlan âdemoğullanna vermek uygun 
olup olmayacağını düşündü ve sonunda onlan doğrudan doğru
ya tannya sunmaya karar verdi. Bu amaçla kendi imparatorlu
ğunun smın üzerinde boş bir yer seçerek çok yüksek bir kule ’ 
yaptırdı. Ve tanndan, kızlannı kendisine eş olarak almasını ya
kararak ve dileyerek, onlan götürüp kuleye bırakü. Sonunda 
kulenin önünde yaşlı bir kurt gözüktü. Kulenin dibine yapışa
rak gece ve gündüz ulumaya başladı, dahası orada kendisine 
bir in yaparak üç ay hiç kımıldamadan orada kaldı. Kızlardan 
biri, kardeşine dedi ki: "Babamız bizi tannya sunmak için bura
da bırakü. Sakın bu kurt tann tarafından gelmiş ohnasın?" Ve 
hemen kuleden inerek kurdun yamna gitü; onun eşi oldu. Ço
cuklar doğurdu. Ve Huei-Hular onun soyundan türedi* ’̂

Huei-Hular'ın bu destansı öyküsü, bu budunun kendisine 
kurt soyundan saydığını gösterir. Sancaklannm başında "kurt 
başı" bulunması da bunu doğrular.* ’̂ . Gerek bunlar ve gerek 
Talaşlar, Kanklılar, Oğuzlar ve Göktürkler. seslerinin kurt sesi
ni andırdığım ileri sürerler. Kurt sesi çıkarmaya çalışırlardı.

Ergenekon Destansı Öyküsü: Moğollar’a yani Oğuz soyuna 
İlhan padişah olmuştu. Tatarlar'ın hanı da Sevinç Han'dı. Mo
ğollar o yandaki bütün budunlardan daha kalabalık olduklan 
için tümünü ayn ayn ezerlerdi. Moğollar'dan çok darbe yiyen Se
vinç Han, Kırgız Han'ı ve öbür hanlan kandırdı, hep biıden Moğol- 
lar'a karşı ayaklandırdılar. Sonunda hile ile onlara üstün geldiler.

Köprülüzade Mehmet Fuad, Türfc Edebiyatı Tarihi, c.I, s. 69. (Z.G.)
(2) A. g. y.
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Moğollar hep bir arada 3raşadıklan için, düşmanlan onlan orta
dan kaldırdılar. Yalnız llhan'm Kıyan adında bir oğlu vardı ki o 
jal evlenmişti. Bir de Nukuz adh bir yeğeni vardı. Bunlar eşleriy
le birlikte düşmanlarm ellerinden kaçıp bir ülkeye geldiler. Ora
da at, davar, deve çoktu. Bunlar bu mallan sürerek, bir sarp 
dağ içinde kar yığılı bir yola uğradılar. Bu yol çok tehlikeLydi. 
Fakat oradan geçtiler. Yalnız bir tek yolu olan bu dağın içerisi 
geniş ve güzeldi. Akarsular ve çeşmeler, türlü sebzeler, yemiş
ler, av hayvanlan vardı. Haj^anlannm kışın etini, jrazm sütünü 
yiyip içtiler. Derisini giydiler. Dağlann kan eridi. Oraya Ergene
kon dediler. Bu iki adamdan çok soy üredi. Dört yüz yıl burada 
kahp çoğaldılar. Sonunda buraya sığmayacaklannı anlayarak, 
çıkmaya karar verdiler. Fakat yol bulunmuyordu. Bir demirci 
dedi ki: "Burada demirden bir dağ var. onu eritelim." Hemen da
ğın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür koydular. Yetmiş 
deriden körük yapıp, yetmiş yere de koydular. Birikip körükle
diler. Derhal jrüklü deve çıkabilecek denli yol oldu. Çıktılar ve 
Tatarlar’dan intikam aldılar. Bu sırada hükümdarlan Börte Çi- 
no (Bozkurt) idi.'*’

Tukyular'ın Destansı Öyküsü: Tulgrular'ın destansı öykü
sü iki biçimde Çin tarihlerine geçmiştir:

1- Hiung-nular'la aynı cinstan olan Tukyular. Hiung-nu ül
kesinin kuzeyindeki Su krallığından çıkmışlardır. Başkanlan 
Ka-Pan-pu'nun on alü kardeşi vardı ki, bunlardan birisinin ana
sı bir kurttu. Kurttan doğmuş olan Y-Uhs-Nii-Choucciions, rüz
gârlara ve yağmurlara hükmediyordu. Düşmanlan öbür kardeş
lerini yok ettikleri zaman bu, doğal olarak o yıkımdan kurtuldu. 
Bunun iki eşi vardı: biri Yaz tannsının, öbürü lüş tannsının kı
zıydı. Bunlardan da ikişer oğlu olmuştu. Kendi budunu bu ço- 
cuklann en büyüğü olan Na-Tu-Lu-ŞCyi hükümdar yaptılar; o za
man Tukyu adım aldı. Bunun on eşi olduğu için çocuklanndan 
her biri annelerinin adını almışlardı. Kurt (A,-see-na) bu adlar
dan biriydi; ve bu adı ilk taşıyan hükümdar A-Hien-Chi idi.

2- Tuliyular ilkin Batı denizinin (Si-Hai) -veya Hazar denizinin

A. g. y. s. 67
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batı kıyüannda oturuyorlardı. Komşu bir budun bunlan bütü
nüyle yok etti. Yalnız bir delikanlı kaldı ki, onu öldürmeye cesa
ret edemeyerek ellerini ayaklanm kesip büyük bir bataklığa bı
raktılar. Burada bir dişi kurt ona baktı, yiyecek getirdi, hayatını 
kurtardı. Bu sırada kurt bundan gebe kaldı. Komşu budunun 
hükümdarı bunu gidip öldürmek için bir asker atadı. Asker git
tiği zaman, kurdu delikanlının yanında gördü. Kurt bu aralık 
bir tannnın yardımına erişmiş gibi delikanlıyı oradan alarak de
nizin doğu yanına geçirdi ve bir dağın üstüne indi. Bu dağ, Kao- 
Çarıg ülkesinin kuzeybatısmdaydı. Dağın eteğinde bir mağara 
vardı. Kurt oraya girdi. Orada yeşilliklerle dopdolu ve ikijKiz îi**’ 
genişliğinde bir alan buldu. Orada on oğlan doğurdu ki bunlar
dan biri aile adı olarak A-see-na (Şane) adını aldı, öbür kardeş
lerinin en zekisi olduğu için, biraz sonra hükümdar oldu. Ve so
yunu unutmadığını göstermek için çadırın kapısı önüne üzerin
de bir kurt kafası bulunan bir bayrak dikti. Sonunda birçok 
soylardan sonra A-Hien-Chi bunlara hükümdar oldu ve budu
nunu oradan çıkararak Cücenler in uyruğuna girdi.

Öbür Destansı Öyküler; Tanrısal öyküler (üstureler), tanrı
lara ilişkin maceralardır. Destansı öyküler (menkıbeler) de yiğit
lere yani yarı tannlara İlişkin olarak gösterilen maceralardır. 
Gerek tanrısal öykülerin, gerek destansı öykülerin İki toplumsal 
rolü vardır:

Birincisi törensel roldür. Yani bu tanrısal öyküler ve destan
sı öyküler bir toplanma sırasında şiir ya da diizyazı olarak mü
zik ve dansla bir arada ve ayn olarak okunursa, dahası bazen 
dinsel bir trajedi halinde ojmanırsa büyü ile ilgili dinsel bir etki 
yapar, ya da büyük bir sevap kazanılmış olur. İkinci rolü inanç
la ilgilidir. Bu rolde değer, destansı öykünün konusunda ve an
lamındadır. Destansı öykünün aktardığı olay, herhangi bir ör
gütün ya da kurumun nasıl oluştuğunu açıklamak ister. Des
tansı öykülerin birinci rolünü. Dede Korkut Kitabinin (on iki) 
Oğuzname'sinde görüyoruz. Ozanı, bunlan, yirmi dört boy beyi 
şölende hazır iken, hanlar hanına hitap ederek okur, aynı za
manda kopuzunu da çalar. Müslümanlaıda "mevlld-i şerif' okuma

(•) Li: Çinliler’e özgü bir uzunluk ölçüsü. Çağlara ve sülalere göre
değişmesine rağmen 1 km'den uzundur.
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nasıl törensel nitelik taşıyorsa, bu Oğuznameler de eski Oğuz 
Türkleri için öyleydi.

Destansı öykülerin açıklayıcı rolüne gelince, bunu özellikle 
ilhanlık dininde egemen olan il'in egemenliğinin açıklanmasında 
görüyoruz, llhanhkta bir il, ak-kemik tanınıyor, öbürleri kara- 
kemik sajolarak, bu İlin uyruğu altına giriyorlar. Egemen olan 
ifin ak-kemikliğini açıklayan, işte bu destansı öykülerdir. Yuka
rıda Dokuz Oğuzlar'm Oğuzlar'm ve Göktürkler'in nasıl tannsal 
ve kutsal bir nitelik taşıyan bir güçten ürediklerine inanıldığını 
gördük. Egemen olan il, kamu yetkesini taşımak için kutsal ol
mak gerekir. Kutsal olmak için de ya bir totemin, ya bir tann- 
nın sülalesinden gelmesi koşuldur. Tann kadınlara ya bir ışık 
sütunu, ya da bir haj^an ve bazen de bir insan biçiminde görü
nür. Bunlardan birisinden gebe kalan bir kadın tanrısal çocuk
lar doğurur. Bunlardan türeyen bir ilin egemenliği, kamu yetke
sini taşıyor sayıhr.

Bögü Han ve Oğuz Han destansı öykülerinde ışık sütunu
nun, totemlerin, göksel kızlann varlığı gösteriyor ki, bütün Türk 
destansı öyküleri, ilhanlık dininin izlerini taşıyor. Her budunun, 
her ilin kendini kutsal tanıması, ve öbür topluluklardan üstün 
görmesi doğaldır. Zaten budun ve il dönerlilerinde de evlenme 
toplumun içindedir. Bir birey kendisine yalnız kendi budunu
nun ya da ilinin kızlannı eş olarak görebilir. Bütün bu olgular, 
toplumun tannsal bir kökenden gelmesi inancı ile açıklanabilir.

Alan-Kova-'"’ Alan-Kova adlı bir melikenin çadınna gökten 
yeşil gözlü bir tanrı İner. Alan-Kova bundan gebe kalır. Kayı sü
lâlesi bunun iki oğlundan ürer İŞecere-i Türkiye)

Kırk Kız-Sa^ın Han adlı bir Kazak hükümdarının kızı, bir 
sabah erken kırk cariyesiyle birlikte gezmeye çıkarlar. Daha gü
neş doğmamıştı. Bir ırmağm kıyısına geliıier. Irmağın üzerine 
göğün ışık sütunu indiği için, sulan gümüş gibi parlaktı. Kızlar 
sujoın güzelliğine hayran olarak parmaklannı suya daldınrlar. 
Bu değme sonucu tümü gebe kalır. Hükümdar, bunların tü
münü bir dağa sürer. Orada bunlann soyu çoğalarak Kırgız bu
dununu oluştururlar.

A. İnan'ın Makaleler ve İncelemeler adh kitabında Alan-Kova des
tanı öyküsünün Alan-hoa, Alangova, Alankuva, Alan Hoca. Alan-Kua, 
Alan-gua adlarıyla anıldığı görülür. ( s. 70-n2; 72, 72-n, v.d.)
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Hia Prensesi- Bu inanış, Çinliler'de de vardır. Hia sülalesi
nin ilk anası olan prenses, bir gece dolaşırken bir yıldızın ışığın
dan gebe kalmıştır. (De Guignes, c.I, kısım: I, s. 8)

Geleneğe göre Japon sülalesi, güneş kızıyle bir kuşaktan; 
Tibetliler bir prensesle bir maymundan; Kırgızlar'dan bir boy, 
bir prensesle bir kızıl köpekten yaratılmışlardır.

Eski Türkler'de, bu destansı öyküleri açıklamak için, yılda 
bir kez doğal cinsel isteğin coşkusuyla oluşan bir aşk gecesine 
inanırlardı. Bu aşk gecesinde kadın her neye dokunsa gebe ka
lırdı. Çünkü, bu gece ışık sütunu-ki buna Altın Işık da diyebili
riz- her şeyde görünürdü. Altm Işık bazen güzel bir erkek biçi
minde bir kadının yamna gelirdi {Alan-Kovdi, bazen bir yıldızın 
ışığı ya da bir ırmağın suyu aracılığıyla değdiği bir ağacı ya da 
bir kızı gebe bırakırdı,

Bu aşk gecesi, her ti'in, kendisine tanrısal bir kutsallık, gök
sel bir doğruluk (isabet) vermesine yardımcı oluyordu. Altın 
Işık'tan doğan insanlar ak-kemik olurlardı, öbür budunlar ise 
kara-kemik kalırlardı.

Aşk gecesinde tanrılar, tannçalar ve insanlar arasında se
vişmeler geçtiğinden birtakım mitolojik öyküler (üstureler) doğ
muştur ki birkaçını aşağıda belirteceğiz. .

19. TANRISAL AŞK ÖYKÜLERİ (ÜSTUREIi:Rt)

Güneş Hanım: Yakutlar'a göre. Ulu Toyon, Ay Toyon'un kızı 
Güneş Hanım'a âşık olmuş. Ulu Toyon, Altaylılar'da Ugan, Oğuz
lar'da Gök Han'dır. Ay Toyon Altaylılar'da Bay Ülgen, Gök
türkler'de Gök Tann, Hakaniye Türkleri'nde Bayat'tır. Ulu To
yon, babası Seçen'e der ki: "Ay Toyon'un göğüne çık; bana, 
onun kızı Güneş Hanım'ı iste! Ne denli çok ağırlık istferse, hiç 
esirgeme, kabul et."

Seçen, hemen göğe çıktı, Ay Toyon'un otağına gitti. "Oğlum 
kızınızı sevmiş. Onu oğluma verir misiniz?" dedi. Ay Toyon, "Pe
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ki veririm, fakat iki nişan isterim. Biri dalga: göl İncisi, biri se
rap: çöl İncisi."

Seçen, bu haberi oğluna getirdi. Ulu Toyon istenilen iki ni- 
şanm elde edilmesini kolay gördü. Yerüstünde ve yeraltmda ne 
kadca* cinler, periler, ruhlar varsa tümünü çağırdı. Tümü geldi
ler. Ulu Toyon dedi: "Ey yiğitler! İçinizde benim istediğim iki ar
mağanı bcma getirmejd kim üzerine alacak? Bu iki armağmı 
bulmak, getirmek çok kolaydır. Bir dalga: göl incisi, biri serap: 
çol İncisi." Topluluktan bu öneriyi üstlenecek hiç bir yiğit çık
madı. Ulu Toyon önerisini yineledi. Yine yanıt veren olmadı. 
Üçüncü önerisinde, bir kurt ile bir karga ortaya geldiler. Bu iki 
armağanı getirmeyi üzerlerine ahyorlardı. Fakat, kurt dalgayı 
tutabilmek İçin uzun bacaklar istiyordu. Karga ise serabı göre
bilmek için keskin gözler istiyordu. Ulu Toyon istedikleri şeyleri 
onlara verdi. "Haydi yiğitlerim! Gidin bana dalga ile serabı geti
rin" dedi.

Bu İki yiğit yola düştüler. Aradılar, taradılar, çalıştılar, uğ
raştılar. Ne kurt dalgayı tutabildi, ne de karga serabı ele geçire
bildi. Yüz5allar geçti. Bir türlü iki armağan gelmedi. Ulu Toyon 
istenilen nişanlan veremedi ve Güneş Hamm'ı alamadı.

Çolbu Hamm: Yakutlar'ca Zûhre'nin adı, Çolbu Hanım'dır. 
Bu genç kız, Ülker yıldızını seviyor. Ülker de Çolbu Hanım için 
yanıp tutuşuyor. Ne zaman ki Çolbu ile Ülker bir hizada birleşir
ler, kalpleri atmaya, göğüsleri kabarmaya soluklan gürleşmeye 
başlar. Bu soluklar, birer dalga olur. Derhal kasırga çıkar, orta
lığı birbirine katar. Bundan dolayıdır ki Yakut Türkleri Zûhre ile 
Ülker bir hizaya geldiği zaman ürkerler.

Öksüz Kız: Bir kış günü, öksüz bir kız su almaya gidiyordu. 
Vücudu yan çıplaktı. Çıplak ayaklan kardan şişmişti. Kamı aç
tı, kulaklan soğuktan donmuştu. Gözleri yaşlıydı. Elinde demir 
bir bakraç vardı. Çeşmeye gidiyordu. Birdenbire bir kasırga 
koptu. Ay, joıkandaki köşkünden bu zavallı kıza bakıyordu. De
di ki: "Kesinkes üvey anası bu kıza eziyet ediyor." Kıza acıdı. Kız 
o sırada bir çalının İçinde 5rürüyordu. Ay, çalıya buyurdu: "Kızı 
al, gel!" dedi. Derhal çalı, bir at oldu, bir yandan gök cüçaldı, bir 
yandan çalı yükseldi. Kız, bakracıyla birlikte göğe geldi.

Şimdi, ayın durumdan duruma geçmesi, hep Öksüz Kız'ın
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geçirdiği olaylara bağlıdır. İlk gece Ay, bir yay gibidir. Kız büyü
dükçe Ay da büyür. Fakat bazen kız otağa girer, halı dokumaya 
başlar. O zaman Ay, sevgilisini göremediğinden özlemle yüzü ye
ni aya (hilale) döner. Bazen kızın keyfi coşarak bakracıyle birlik
te göle koşar, O zaman Ayın yüzü, dolunay olur.

Bundan başka gökte bir Beyaz Ayı vardır ki Öksüz Kız'ı sev
diği için Ay'ı tutup boğmak ister. Fakat ona gücü yetmez. Yirmi 
beş gün, Ay üstün gelir. Yalnız üç gün (Beyaz)Ayı üstün gelir. 
İşte bu zamandadır kl Ay görünmez.

20. TSİNLER'DE DİNSEL TAPINMALAR VE BÜYÜSEL TÖRENLER

Tsinler; Tsin Türkleri'nde yılda beş tapınma yapılırdı: İlkba
harda Gök Han'a koyun kesilirdi. Yazın Kızıl Han'a kuş. sonba
harda Ak Han'a köpek, kışın Kara Han'a domuz kurban edilirdi. 
Yılın ortasında da Ugan'a öküz kurban edilirdi.

Hlung-nular’da yılda üç büyük tapınma yapılırdı:

1) Yılın ilk ayında hakan ve hatunun başkanlığı altında bü
tün tiginler, şadlar, yabgular, tudunlar, tarhanlar, iç ve dış buy
ruklar, özetle bütün beyler, ak budun ve kara budun, hakanın 
ordugâhına toplanarak bayram yaparlardı. Bu bayramda kur
ban kesilerek zengin, yoksul herkese ziyafet çekilirdi.

2) Yıhn beşinci ayında Lung-Cheng'de İkinci bayram yapılır
dı. Burada büyük bir kurultay biçiminde bütün beyler ve halk 
toplanırdı. Kurbanlar kesilip yenildikten sonra koşular ve oyun
lar yapılırdı.

3) Üçüncü bayram, sonbaharda yapılırdı. Atlarm besili oldu
ğu bu zamanda Tai-ling'de büyük bir toplantı yapılırdı. Tan
ju'nun otağı şamanlarca kutsal tanılan solda kurulurdu. Otağın 
kapısı da batıya bakardı. Bu toplantıda her llln boylan her bo
yun bireyleri, atlan sürüleri sajahrdı. O jal İçinde ortaya gelen 
artma veya eksilme, Tanju'ya ve kurultaya sunulurdu. Kurultay 
süresince Tanju her sabah Güneş'e ve her akşam Ay'a tapm- 
mak üzere otağından çıkar ve herkes kendisine uyardı.
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Cenaze Töreni: Eski Türkler'in dininde atalara tapmak, ya
ni Manizm yoktu. Cenaze törenini çok görkemli yapmak, yalnız 
Manizme özgü değildir. Ölümden sonra ölülerin ruhlan akraba
ları için çok tehlikeli olur. Bu tehlikeyi engellemek içindir kl ol
dukça tantanalı cenaze töreni yapılırdı. Cenaze İçin toplanıp ağ
lamağa yuğ adı verilirdi. Yuğ'a bütün bildiklerden yuğcular ve 
sıgıtçılar (nevvahe: ağıtçı) gelirdi. Bunlar kendi kendüerini yara
layarak yüzlerini 3nrtarak her yanlannı kân içinde bırakırlardı. 
Bilge Han'm yuğuna Çin, Kırgız, Otuz Tatar. Dokuz Tatar, Tür- 
keş vd. uluslardan yuğcular gelmişti. Bunlar dost hakanlardan 
birini balbal (yas bayramının başkanı) seçerek yuğ töreninin yö
netimini ona verirlerdi.'*’ Cenazelerin gömülmesinde de birtakım 
törenler yapılırdı: Tabut, cenazenin toplumsal yerine ve serveti
ne göre altın, gümüş, mücevherat, vd. değerli şeylerle süslenir
di. Cenaze mezara götürülürken, hizmetçileri, cariyeleri birlikte 
gider, efendilerinin hizmetine eskisi gibi hazır bulunurlardı. Ce
naze götürülürken birçok yiğit gençler de birlikte bulunurlardı. 
Ay görünür görünmez, cilasunlar savaş manevi'asına başlarlar. 
Ay batıncaya değin bu manevralan sürdürürlerdi. Kunlar'da 
mezar yükseltmek geleneği yoktu.

Kül Tigirtln ölümü üzerine, doğuda Göktürkler'ln uyruğu 
sayılan Çin imparatoru bütün bir sütun üzerine ölünün başın
dan geçen olayların yazılmasmı ve Türkler'de gelenek olduğu gi
bi heykelinin dikilmesini ve adına bark jrapılmasını buyurarak, 
sarajana bağlı altı sanatçıyı bu işle görevlendirmişti. Bilge 
Han'm ölümünden sonra başsağlığı Için memur gönderdiği gibi 
bark yapılmasını ve dikilecek mengütaşın (bengütaş) yazılması
nı da buyurmuştu.

Demir Bayramı: Ergenekon’dan çıkan Oğuz Türkleri’nde 
her yıl belirli günde Demir Bayramı yapılırdı. Bir demir parçası 
ateşte ısıtıldıktan sonra hakana özgü altm örs üzerine konulur
du.

**’ Z. Gökalp. burada balbal sözcüğünü yanlış anlamda kullanmış
tır. Bu aslında RadlofTun bir yanlışıydı. Doğrusu şudur: balbal "ölünün 
öldürülen düşmanı adına dikilen heykeli" (H.N. Orkun, Eski Türk Vozıt- 
ian, 1941, c. IV, s. 16): "Öldürülen düşmanın heykeli" (M. Ergin, Orhun 
Abideleri 1970, s. 89; T. Tekin, Orhon Ycmtlan, 1988,s.l22)
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Hakan elindeki altın çekiçle demire vurafak demirci taklidi 
yapardı. Bundan sonra seviçli oyunlar ve koşular yapılırdı.

Kımız ile Kurban: Yakutlar'ın en büyük tannsı olan Art To
yon Aga kendisine tapma yerinde kurban kesilmesini istemezdi. 
Gençlerin kendi şerefine dokuz bardak kımızı dokuzar kez içme
sini isterdi. Gençler Ayhal Uruy Ayhal bağınşıyle bu kımızları 
içtikten sonra sevinçli oyunlar ve yarışlar başlardı. Kımız içilme
si de bir tür kurban törenidir.

Ayzıt'ın Yaz Töreni: Bölümünde anlatılmıştır.

Altay Türkleri'nde Bay Ülgen'e Kurban Kesilmesi: Bu tö
ren, bir huş ağacı ormancığmda yapıhr. Türkler huş ağacma sü- 
mü derler. Bir huş ağacının etrafmda bir yurt yapılır. Ağaca do
kuz kertik açılır, bu kertikler göğün dokuz katım belirler. Şa
man elindeki çalgı aletini çala çala dans eder ve her aşamada 
bir kertiğe erişerek, oranın durumunu şarkı aracılığıyla anlatır.

Sonunda dokuzuncu basamakta Bay Ülgen'in sarayına çı
karak, ondan bağışlanmasmı diler ve kurbanını sunar. Altay 
Türkleri'nde bu törene kadınlar katılmaz. Çünkü bu erkeklere 
özgü bir büyüsel törendir.

Büyüsel Tören: Altay Türkleri'nde kadınlara özgü büyüsel 
törenler evde yapıhr. Evde bir ölüm olmuşsa ölünün ruhunu ev
den çıkanp uzaklaştırmak için bu büyüsel tören yapılır. Bunda 
da törenin esası bir kurbandır. Huş ağacı ormancığmda Bay Ûl- 
gen'e kurban sunulduğu zaman açık renkli bir hayvan seçilir. 
Ölünün ruhunu uzaklaştırmak için evde yapılan törende İse, 
kesilecek haj^an koyu renkli olmak gerekir. Çünkü Erlik Han'a 
sunulacaktır. Bu törende kadınlar bulunabilir.

21. TOYONİZM VE ŞAMANİZM

Avrupa bilginleri, eski Türk dinini Şamanizm'den ibaret sa
nırlar. Oysa Şamanizm, eski Türkler'in dinsel dizgeleri değil, bû- 
yüsel dizgeleridir. Şanıan "kâhin" ve "sihirbaz" demektir.
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Eski Türkler'in din başkanlanna toyon derlerdi. Sihirbazlara 
da kam derlerdi. Tibetliler bu sözcüğü kaman biçimine soktular, 
AvrupalIlar da buna şaman kıhğım verdiler.

Şamanizmin din olmayıp bir büyü olduğunu aşağıdaki ka
nıtlar gösterir:

1) Bü}^, dinin karşıtma değer verir: Eski Türk dini, soğ'ı 
kutlu tanırdı. Şamanizm ise sol'u kutlu tanırdı.

2) Din, sağ'da oturan erkeğe değer verirdi. Şamanizm ise 
sol'a bağlı bulunan kadma değer verirdi.

3) İlkel toplumleu'da din ulustur (millet), büyü ise kozmopo- 
lit’tlr. Bir adam dini ayn, ulusu ayn, soyu ajm şamanlara baş
vurabilir; fakat kendi dininden ve toplumundan olmayan din 
başkanlanna başvuramaz. Büyü, tıp gibi kozmopolittir. Fakat, 
din öyle değildir.

4) Şamanizmin bir din olmadığı, bir şamanın başanlı olmak 
için kadm gibi saçını kesmesinden, bıyığını, sakalını tıraş ettir
mesinden, kadın giysisi giyip kadm tavırlan takmmasmdan, 
cins ilişkilerinde kadın rolü oynamasından, dahası gebe kalıp 
birtakım (balık, fare, kertenkele, vd.) hayvanlan doğurmasından 
anlaşılır. Bu gibi karşıt eylemler büyüj^, dinden ayınr.

5) Bir de bir şamamn bir doktor gibi yalnız müşterileri var
dır. Din başkamnın ise müşterileri değil inandaşlan (müminleri) 
vardır.

6) Eski Türkler'in dinine Jbyonizm, din başkanlanna da to
yon denilirdi. Eski Türkler din kitaplannı ve genellikle dinleri 
nom adiyle adlandınrlardı. Toyon dininde olanleıra da nomiler 
derlerdi.

7) İslamlıktan sonra Oğuz ilinin kamım ozan adı altmda gö
rüyoruz. Yakutlar şamana oyun derler ki ozan'dan türediği bel
lidir. Yakutlar dişi şamana odigan derler.

8) Toyonlar, din başkanlan olduklan gibi, aynı zamanda si
yasal başkalardı, örneğin Oğuz'un yirmidört beyi ile ilbeyi, to- 
yonlardandır.

Eski Yunan sitelerinde de din başkanlan siyasal başkanlar- 
dır. Din töı^enlerlnl bunlar yönetirlerdi.

9) Şamanlar hem sihirbaz ve kâhin, hem de sinir hastalıkla- 
rmı iyileştiren bir tür dinsel doktorlardı. Uzvi hastalıklan iyileş
tirmek İçin eski Türkler'in otacüafı ve atasagunlafı vardı. Uzuv-
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lar dışındaki ruh ve sinir hastalıklarım Ijrileştirenler de şa- 
Tnarı'lardı. Bugün psikolojik iyileştirmeler denilen iyileştirmeler 
de o zamanlarda şamanlann uzmanlığı içindeydi.

10) Toyonizm, bir yandan düzenli siyasal örgüte bağlı oldu-. 
ğu gibi, öbür yandan da tann âlemindeki (lahut) tannlar Örgü
tüne bağlıydı.

11) Şamanlann birejrsel totemleri ve koruyuculan hep ka
dındır. Toyonlann tanrılaşmış ataları İle potlaç aracılığıyla bi
reyselleşmiş olan totemleri ve koruyucu ruhlan hep erkektir.

12) Şaman dans, müzik ve şiir sanatlarının büyüsel güçle
riyle manevi sözgeçerllklerini sağlarlardı. Şamanın şamanlığa 
özgü kadın giysisini andıran şamanlık giysisi vardı. Buna birta
kım çıngıraklar vb. takılırdı.

Ellerinde şamana özgü bir tef ya da davul vardı. Tören ya
parken küçük bir kamçı ile ona vururdu. Bu sözcüğü çözümle
yelim: Kamçı: Kam + çı.

Görülüyor ki bu sözcüğün içinde şaman anlamına olan kam 
sözü vardır. Bu birleşmeye göre kamçı sözcüğünün anlamı "şa
mana özgü"" dür.

13) Şamanlara özgü büyüsel törenler, İki türlüdür: Biri yaz 
törenleridir ki ak şaman aracılığıyle yapıhrdı. Öbürü kış törenle
ridir ki kara şaman aracılığıyle yapılırdı. Birincisi beyaz giysi, 
İkincisi siyah giysi giyerdi.

14) Şaman törenlerinde birincisi huş ağacı ormancığmda ye
niden kurulan bir joırt İçinde yapılırdı. Kadınlar bu törene katı- 
lEmıazdı. İkinci bölümü evde yapılırdı: Buna kadınlar katılabilir
lerdi.

Birincisi Bay Ülgen’e karşı yapıldığı İçin beyaz, yani açık 
renkli bir hayvan kurban edilirdi. İkincisi bir ölüm olduğunda, 
ölünün kötüleşmiş ruhunu evden uzaklaştırmak için Erlik Han 
^dına yapıhrdı. Erlik Han’a da siyah renkli ya da koyu renkli bir 
hayvan kurban edilirdi.

Birincisi ak şaman'ca, İkincisi kara şaman'ca yapılırdı.
Bu örneklerden anlaşılıyor ki büyü de ak ve kara olmak 

üzere iki bölümdü.
15) Toyonlar, yalnız atalan olan yer-suya ya da tannya, sa

hip olduklan toteme ya da ruha başvurabilirlerdi. Şamanlar İse 
bireysel totemleri ve koruyucu ruhlan aracılığıyla bütün ruhlara
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totemlere ve tannlara başvurabilirlerdi.
16) Şamanlann tanrılarla vb. dinsel simgelerle ilişkisi oğul 1le 

baba arasındaki sevgi, saygı ve şeflîat duygulanna dayamyordu.
Şamanlann totemler, ruhlar ve tannlar üzerindeki etkisi ise 

büj^sel zorlama ve baskı sonucuydu. Tannsal âlemden olanlar 
toyonlara isteyerek, şamanlara İse ister istemez, büjrü gücünün 
zorlama ve baskı altında baş eğerlerdi.

17) Toyonizm sag’a ve şamanlzm sol’a bağlıdır. Bunlann 
simgeleri olan erkek ile kadın da bu nedenle eşittirler. Erkek ile 
kadının eşitliğinden kadının erkeğe karşı hukukça eşitliği, kadı
nın erkeğe karşı bir tabu değil, bir tamamlayıcı, kadının'** her 
işte erkeğe katılması zorunlu olması, örtünme ve haram, kaç-göç 
gibi kadmı erkekten ayıran geleneklerin olmaması ve tersine ka
dını erkeğe her işte ortak ve tamamlayıcı yapan geleneklerin 
varlığı gibi kurallar doğmuştur.

18) Toyonluk kalıtsaldı. Çünkü tannlar ve öbür simgeler toyon- 
lann atalanydı. Toyonluğun kalıtsal oknasmdan başka yol yoktur.

Şamanhk, bazen kalıtsaldı, bazen çalışmayla kazanılırdı, 
bazen de tann vergisiydi. Nevrozlular, yani uzuvla İlgili olmayan 
sinir hastaları’" ’, tann vergisi şamanlığa çok yetenekliydiler. 
Tann vergisi şamanlar bizim Üveysi şeyhlere benzerlerdi.

19) Eski Türkler'de din, büyüjrü haram kılmamıştı. Büyü de 
din gibi helaldi. Zaten eski Türk dini büyüsel dindi. Büjrüsü de 
dinsel büyüydü. Din büjrüyü yasaklamazdı. Büyü de dine düş
man değildi. Dahası değerce din ile büyü birbirine eşittiler.  ̂İkisi 
aynı dinin iki dizgesine benzerlerdi.

Birincisi olan din, toplumsal ve siyasal örgütlerin düzenh 
mantığına bağlıydı, örgütlenmiş toplumu temsil ederdi.

İkincisi olan büyü, şiirin, müziğin, dansın kanatlanyle uçan 
hareketli, uçucu bir yaşamdı.

Şamanizm toplumsal yaşamın örgütlenmiş biçimlerini değil, 
yaygın biçimlerini temsil ederdi. Ortak bilincin henüz belirgin
leşmemiş sanılarla llglU (hadsî) esinlerini yaşardı.

**’ Z. Gökalp'ln metninde karının biçiminde geçiyor. Sanıyorum dizgi 
yanlışıdır. (Y-Ç.)

Z. Gökalp'ln metninde hastalıklan biçiminde geçiyor. Tümcenin 
öznesinin nevrozlular olması nedeniyle hastalan diye düzeltilmesi gere
kir. (Y.Ç.)
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20) Eski dinlerde büyü saygın olduğu için, o zamanın Toyo- 
nizml aküalık felsefesini (ak l^^  felsefesi), şamanizmi de şeriat 
felsefesCni (şer'iyye felsefesi) oluşturmuştu. Eski Türkler'de iki 
felsefe dizgesi vardı ve bunlann biri dinden, öbürü bü3rüden 
doğmuştu.

İslamlıktan sonra akılcılıktan, yani dinin örgütlenmiş düze
nine dayanan örneğinden söylevci ve bilge Türkler tipl doğdu. 
Büyünün yaygm örgütüne ve güçlerine dayanan tipinden de 
dervişler. Horasan erleri, Haydariler, Haşan Abdallılar ortaya 
çıktılar.

Şamanlann Özellikleri: Bir şamanın önce blrejrsel totemle
ri vardı. Şaman totemlerini en gizil, kapalı yerlerde, örneğin kar
lar altında saklardı. Çünkü totemi ölürse, şaman kendinin de 
öleceği yargısına vanrdı. Şaman toteminin ahlakına bağlıydı. 
Totemi tavşan olan şaman, oldukça hareketli olurdu. Totemi til
ki olan çok hileci olurdu. Totemi arslan olan çok jrlğit olurdu.

Bundan başka, totemin hastalığı, zayıflığı, üzüntüsü, talih
sizliği gibi şeyler de sahibine geçerdi. Özetle şaman kendi tote
minin bir aynası, bir simgesiydi. Nasıl kl totem de ana-yanh 
sop çöktükten sonra onun bir temsilcisi olarak kalmıştı.

Ana-yanlı totemizm (maderl totemizm) döneminde ana- 
yanh soplar vardı. Bu soplann totemleri vardı. Houbert'in sözü
ne göre ana-yanlı soplar çözüldüler. Şamanlann her birisi bağh 
bulupduğu sopun totemini bireyselleştirerek benimsedi ve böyle
ce, eski soplar yalnız şamanlann bireyselliklerinde görünür kal
dılar.

Görülüyor kl Şamanizm tarihsel dönemde büyüsel bir dizge 
olmakla birlikte tarihöncesi bir dönemde, o da ana-yanlı tote
mizmden doğmuş dinsel bir dizgeydi. Sonralan dalma, Şama- 
nlzmln bir yandan ana-yanh totemizmden güç alması, öbür 
yandan ana-yanh soplann yerine geçerek kadınlann gerek din
ce, gerek devletçe, ailece. İktisatça, sanatça yüksek olmalan 
hep, bu eski ana-yanh örgütlerin ve totemlerin sonuçlanydı.

Amagatlar: Şamanlann ikinci olarak Amagatlan vardı. Or
hon Yazıtlannda Umay sözcüğünü Thomsen, "tannça" anlamına 
olarak kabul etmiş, Amagat sözcüğü de yapı bakımından Utnay 
sözcüğünden türediği gibi anlam bakımından da tannça kavra
mını gösterdiği anlaşılıyor.
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Arruıgat bir tür müz'dür.'*’ Şaman, sanatmm olgunluğunu 
ona borçludur. Umay ve Amagat sözcüklerinin ikisi de dişildir. 
Yakutlar'da şamana oyun dedikleri halde dişl şamana odıgan 
demeleri göstertyor ki gan, gat gibi ekler dişilleştirme ekidir. Ki
mi sözcüklerde bu gibi eklerin bulunması Türkçe'de dişilleştirme 
ve erilleştirme (tenis ve tezkir) olmaması, kurahnı bozmaz, özel
likle bu ekler Moğolca'dan. Tunguzca'dan. Eski Tatarca'dan dili
mize girmiş gibi görünüyor.

Şamanlar, büyüsel güçlerini ana-yanh totemleriyle, her biri 
bir tannça olan Amagatlarmdan, yani müz'lerinden alırlardı.

Bir de kadın giysisi giyip, her konuda kadına benzemejre ça- 
hşmalanndan ahrdı. Bir şaman ne denli kadmlaşabllir, kadın 
dönemenin totemlerine, müzlerine, tannlanna, giysilerine, gele
neklerine, yaşayış biçimlerine ne denil sahip bulunursa, o denli 
çok bü3rü gücüne sahip oluniu.

"Ak" ye "Kara" Büyüler: Bvmlar Avrupalılar'm ak ve kara 
büyüsüne benzemez. Avrupahlar. büjrüye kara büyü derler. Bü
yü bir adamı hasta etmek, felakete uğratmak, öldürmek için ya
pılan kötüce. düşmanca, yıkarcasma İşlemlerdir. Hakkmda bü
yü yapılan adam, bu işl öğrenirse büyücünün istediği hastahğa 
ya da felakete hedef olur, öğrenmezse, büjrüden hiç etkilenmez.

Bundan anlaşılıyor ki büyü demek, telkin demektir.
Kara büyü telkinin bir görünüşü olduğu gibi, ak büyü de 

telkinin bir görünümüdür. Ak büyü, hasta biliyorsa, hastayı f i 
leştirir. Büyülenmiş bir adamı büyünün etkisinden kurtarır. Fa
kat büyülenmiş adam önce kara büyü ile büjrülendiğinden. son
radan bu büyünün kötü etkilerinden kurtarılmak için kendi 
üzerinde ak büyünün İşlemleri yapıldığından bilgisi olmabdır. 
Bttyülü adam, bu İki İşlemden bilgisi olursa, önce bımun etkisi 
altında kalır, İkinci olarak bu etkiden kurtulur.

Görülüyor kl kara büyü İle ak büyünün her İkisi de telkin
den başka bir şey değildir.

müz (fr. muse): sanat tannçası, esin (İlham) perisi.
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Telkin bir İnanışın, bir duygunun, bir İstemin (İrade) bir 
adamca başka bir bireyin ruhuna aşılanmasıdır.

Habersiz yaratıklara büyü yapılamadığı gibi kara ya da ak 
büyü'ye İnanmayanlara da bûjrû yapılamaz. Nasıl ki kendi üze
rinde telkin yapılacak bir birey de bu telkinden bilgisi yoksa, 
ondan etkilenemez.

Şamanlık Örgütü: Şamanlar, kozmopolit ve uluslararası 
olduklan İçin ulusal örgütler arasında yeri yoktur.

Fakat şamanlar siyasal toplumlara bağlı olarak değil, büyük 
soylar arasında ortak olmak üzere var olan büyük kıtalara bağh 
kozmopolit örgütler olarak vardı.

örneğin Türkler'in, MoğoUar'm, Tunguzlar'm, Tatarların 
Tangut Tibetlller'inin vd.nin şamanlan ortaktırlar. Tümü, bu or
tak şamanlara başvururlardı.

Yakutlar da, ayn ayn siyasal toplumlardan oluşmuştular. 
Fakat tümü-ne denil geniş olursa olsun- aynı kıtada otururlar.

Bu alanda, büyük şamanlar yalnız dört tane olabilirmiş. Ve 
her birisi bir yönün simgesi, temsilcisi ve koruyucusujmıuş.

Kül Tigin Yazıtı nda*’’ da biri Kül trkin olmak üzere dört tar- 
han vardı. Cengizlller de batıda toyonizm, İslamlık, Hınstiyanlık 
ve Yahudilik dinlerinden her birinin başına bir tarhan atamış
lardı. Böylece tarhanlann yani büyük şamanlarm dört kalması 
biçimindeki geleneği korumuşlardı.

Yakutlar'da bu örgütten başka yirmidört şaman örgütü var
dır. Güya Büyük Petro "Kutsal Kaz"ı göstermek üzere Yakut- 
lar'dan [Petersburg'a] yirmi dört şaman götürmüş.

Bu yirmi dört temsilci hem siyasal hem de, dinsel başkanlığı 
kendinde toplamış olan toyonlar olabilir. Ya da şamanlann da 
esası kozmopolit olmak ve bütün bir kıtaya yajalmış bulunmak 
üzere siyasal örgütlere öykünerek büyüsel örgütler yapmalan 
uygun olabilir.

Kül İrkin ve öbür tarhanlar Bilge KagEin Yazıünda (Güney yüzü) 
anılmaktadır (Bk. M. Ergin, Orhun Âbideleri, 1970. s. 30; Talât Tekin, A 
Grammar of Orkhon Turkic, 1968, s. 246)
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Toyonlann Dinsel Görevleri: Toyonlar tudım, yabgu, ha
kan, ilhan adlanyle dört derecedir.

1) Bağımsız tudunlar: Tudunlar, oymaklann totemlerini yıl
da bir kez kurban edip, bir parçasmı herkesten önce yemek, oy
mak tannsma tören yapmak, bir dileği olana dua etmek gibi 
dinsel görevleri yerine getirirler.

2) Bağımlı tudunlar: Oğuz İlinde yirmi dört boy beyi ile yab
gu yani ilbeyi, şöleni yapan hem siyasal hem de dinsel başkan- 
lardır. Oğuz İlinin asıl din başkanlan bunlardır. Beylerden ki
min bir dileği varsa yapılmış şölenlerden biri sırasmda dileğini 
belirtir ya da kendisi bir şölen yaparak bütün boy beyleri İle 11- 
bejrinl çağınr, dileğini söyler; Beyler hep birlikte yüzlerini göğe 
dikerler, o adamın dileği olur. Çünkü, tannlar genellikle bu bey
lerin atalandır. Atalar torunlarmm dileklerini derhal yerine geti
rirler. Dede Korkut diyor ki: "O zamanda beylerin duası dua, 
llencl İlenç İdi."

Oğuzlar'ca, bu beylerin toplulukça yaptıklan dualar etkili 
olurdu, çünkü şölendeki toplantılardan ortak bilinç oluşurdu; 
ortak bilinç, manevi dilekleri doğrudan doğruya yerine getirirdi. 
Maddi dileklere gelince bunlar oluşmasa da. ortaya çıkan mane
vi dilekler arasında jrltlp giderdi. Manevi dualann yerine gelmesi 
karşısında, maddi dileklerin yerine gelip gelmediğinin farkında 
bile olmazlardı. Maddi dilekler zaten kesinkes kendiliğinden ye
rine gelecek doğal yasalardı:

örneğin, totem olan hayvanlar ve bitkiler zaten yavru doğu
racaklardı. Bunu dileyenler totemlerinin üremeyle çoğaldıklannı 
görünce bu ola}a, kendi toplulukça yaptıklan tapmmanm dinsel 
etkisine verirlerdi. Genç bir baba Üe ana, çocuk İsterlerse, elbet
te dualan kabul olurdu. Çünkü onlann çocuğu zaten yoldaydı. 
Ortak bUlncI güçlendiren bu bir dinsel tören, bu İşte bir uyancı 
(münebbih) görevini yaparak, erkek ve kadma Üişkin cinsel et
kinlikleri tahrik ederdi. Bundan dolayı toplulukça yapılan dua
lar, dilekler, törenler, tapmmalar, manevi dileklerin tümünde 
uzvi düeklerin kimisinde etkül olurdu.

(•) Dede Korkut Hikâyeleri, s. 49 (Y.Ç.)
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Maddi dileklere gelince, bunlar da zaten kendiliklerinden 
oluşan olaylardı: örneğin yeniden güneşin doğmasına, sabah 
olmasma, kıştan sonra llkbahann gelmesine, sonbahardan son
ra kışm gelmesine, mevsimlerin ve sabah, gündüz, akşam ve ge
ceki gün kısımlannm düzenli olarak geçmesine, yağmurların, 
karlarm mevsimlerinde yağmasma, ekinlerin mevsimlerinde sa
rarıp başaklanmasma ilişkin dilekler, zaten doğal yasalann so
nucu olarak kendiliklerinden oluşmaktadır.

Bundan dolayı, şölenin toplulukça yaptığı dualann çoğunun 
yerine gelmesi zorunludur. Bazüannın gerçekleşmemesi, öbürle
ri arasmda yiter. Bu nedenle "O zaman beylerin duası dua idi, 
ilenci ilenç İdi" denilmesi doğru olabilir.

Hakanların Din Adamlığı: Hakanlık divanı, şölenin büyü
ğüdür. Şölene yalnız bir il'e özgü beyler gelirlerdi. Dlvanm Cfyele- 
ri de bir hakanhğm bütün din (asker ve mülk) ve deniz başkan- 
lanydı. Huzcir (Hazar)larda hakan, dünya işlerini Öifc’e bırakmış
tı. Bu İkincisi, maddi işlerle İlgili bir başkandı. Hakan ise, din 
işlertyle Ügili bir başkandı. Ülkede salgın hastalık, kıtlık, yenügi 
gibi bir felaketten kurtulması için lUke başvurarak hakanm ida- 
mım isterdi. İlik de duruma göre, ya kimi önlemlerle hakanı 
kurtanrdı, ya da halka karşı koyamıyarak hakanı öldûrtürdü.

Bu olgu Hakan'ın din İşleri, ilik'in maddi işlerle ilgili başkan
lar olduğımu gösterir.

Hakan, eski Meksika, Peru, Japonya hükümdarları gibi 
kendi uluslan için tabu idi. Tabu olan bir adam güneşe çıka
maz, toprağa basamaz, İnsanlara görünmezdi. Sarayında bir ka
ranlık odada banmrdı. Hazar hakam yalnız siyasal hükümdar 
olan Üik'e görünebilirdi. Bütün işler ilik'in elindeydi.

Bununla birlikte ülkenin uğradığı afetlerden, belalardan, fe
laketlerden yalnız kendi sorumluydu. İlik, her işin j^pam oldu
ğu halde, hiç bir ulusal felakettten sorumlu değildi.
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Ühaıüann Din Adamı Olarak Görevi: Göktürkler'de her yıl 
Demir Töreni yapüırdı. Bu törenin yöneticisi Ilhan'dı. Bir demir 
parçası ateşte kızıl kor [haline] getirildikten sonra llhema özgü 
bir altın örs üzerine konulur. İlhan bir altm çekiçle bu demir 
parçasına vururdu. Sonra koşular, oyunlar, ziyafetler başladı. 
İşte bu tören dinsel bir törendi. Törenin yöneticisi de ilhandı.'*’

( Birinci Kitabm Sonu)

'*’ Buradaki üç satır konu ve anlamıyla ÜgÜl olduğu "34. Kimi Te
rimler'' bölümüne aktarıldı. [Y.Ç.)
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İKİNCİ KİTAP

TÜRK KURAMCILIĞI



1- ESKİ TÜRKLER’DE MANTIK

Bugünkü Mantığımız Pek Yenidir: Bugünkü mantığımız, 
Aristo İle başlamıştır. İlkel uygarlıklann mantığı Aristo'nun 
mantığından çok ajrnydı. İlkel uygarlıklann dinden doğmuş ge
leneksel man tıklan vardı. Bu geleneksel mantık, o uygarlığa öz
gü geleneksel bilimlerin de temeliydi.

Her uygarlığın mantığı, öbür kurumlan, yani din, ahlak, hu
kuk. sanat, düşünüş (muakale), dil, ekonomi, fen kurumlannı 
birbirine mantıklı olarak bağlayan genel bir düzenleyicidir. Bir 
uygarlığın mantığını bulmaksızın onun kummlannı. gerek top
lamak ve gerek açıklamak olanaklı değildir. Ben bundan dokuz 
yıl önce Türk mantığmı bulmuş ve Millî Tetebbıdar’m  üçüncü 
sayısında yayımladığım "E^ki Türkler’de Toplumsal örgüt ve 
Mantıklı Sınıflandırmalar Arasında Paralellik" adlı yazıda bu 
mantığın şifre anahtannı kısaca ortaj^ koymuştum. O zaman
dan beri bu anahtarla Türk uygarlığının bütün kurumlannı 
saptamaya çalıştım. Ve toplumbilim yönteminin ve bulgulanmn 
yardımıyle oldukça başarılı oldum. Bu bölümü öbür bölümlerle 
karşılaştırarak okuyanlar göreceklerdir ki Türk uygarlığı birbiri
ne sıkı bağlarla bağlı kurumlann toplamıdır. Ve bunlar arasın
da bu sıkı dayanışma ve paralellikleri oluşturan da geleneksel 
Türk mantığıdır.

1-DÖRTLÜ VE BEŞLİ SINIFLANDIRMA

Dört Yönün Renkleri: Dörtlü sınıflandırmaya göre bizce 
renksiz olan uzaym her yönünün bir rengi vardır:

Kuzey
(Kara)

Doğu y  Batı
(Gök) (Ak)

Güney
(Kızıl)
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Dört yönün renkli olınası, yalnız şairce ve eflatuni bir düş 
değildi, daha coğrafya ve doğa bilimlerinde de esas olan genel 
bir görüştü, örneğin, denizleri bu sınıflandırmaya uygulayacak 
olursak aşağıdaki deniz adlan çıkar:

Kuzey 
(Kara Deniz)

Doğu Batı
(Gök Deniz: Bahr-i Ezrak) (Ak Deniz)

Güney
(Kızıl Deniz: Bahr-i Ahmer)

Bu uygulamadan anlaşılır ki bu denizlerin adları gerçekte 
Türkçe'dir. Bahr-ı Siyah, Bahr-ı Sejid, Bahr-ı Ezrak, Bahr-i Ah
mer gibi deyimler Türkçe'den çeviri yoluyle başka dillere geçmiş
tir. Bundan anlaşılıyor ki bütün Türkler dört yönün renklerini 
biliyorlardı. Bundan dolayı hangi yöne gitmişlerse orada rastgel- 
dikleri denize o yönün rengini vermişlerdi.

Birbirine oldukça uzak olan bu denizlere ilişkin adların eski 
Türk mitolojisinden doğması Türk mantığının ne denli esaslı ve 
genel olduğunu gösterir. Bu sınıflandırmanın bir izini kara yel 
deyiminde görürüz. Kuzey yönünden gelen rüzgâra da kara sıfa
tını vermek Türk mantığına uygundur.

Gerçi bu geleneksel sınıflandırma bir bakıma yalnız coğraf
ya İle ilgili kalmış değildi; tabiye gibi askeriikçe oldukça önemli 
olan bir fenne de temel olmuştu. Milattan iki yüzyıl önce Hiung- 
nu (Hunlar, Kunlar, Koyunlar) Türkler'i, Çin imparatorunu ge
nel karargâhında kuşatmıştı. O zaman Türk hakanı olan Mete 
dört yüz bin süvariyi Türk sınıflandırmasına göre düzenlemişti.

Bu süvariler rengine göre dört tugaya (liva) ayrılmıştı. Bun
lardan atlan gök renkte olan tugay doğuda, atlan kızıl renkte 
olan tugay güneyde, atlan ak renkte olan tugay batıda, atlan 
kara renkte olan tugay da kuzeyde olmak üzere yerleştirilmişti 
(Degulgnes). Demek kİ askeri tabyalarda bile esas olan sınıflan
dırma, keyfi değil, dinsel ve büyüsel bir gereğin etkisi altındaydı.
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Çinliler dört yöne merkezi de eklediklerinden bu sınıflandır
mayı beşe çıkarmışlardı. Merkezin rengini de san sayıyorlardı. 
Bu beş renk Tibet'te hâlâ resmi büyücülerin törenlerini yapar
ken süsledikleri beş bayrakta Sa-Kia-Pa lamalannm kendi zavi
yelerini süsledikleri beş renkte [ve özellikle Budanın görüntüleri 
olan Beş Efendinin sonraki topluluklarmm]**’ izlerini koruyor.

Dahası bugünkü Çin'in ulusal ve ticaret bayrağında da aşa
ğıdaki sırada uygunu olmak üzere beş renkli şerit vardır: Kırmı
zı, san, mavi, beyaz, siyah.

Dört Mevsimin Renkleri: Mevsimler, zamanın parçalandır. 
Mevsimlerin rengi var demek, zamanın rengi var demektir. Bu
günkü mantığa göre uzay gibi zaman da renksizdir. Fakat eski 
Türk mantığına göre dört yön gibi dört mevsimin de özel renkle
ri vardı. Bu renkler şöyle sıralanmıştı:

Kış (Kara)

İlkbahar (Gök) Sonbahar (Ak)

Yaz (Kızıl)

Bu sınıflandırmadan kara kış deyiminin kökeni anlaşılmak
tadır. Kış mevsiminin rengi Türk mantığına göre kara olduğun
dan bu deyim esassız değildir.

Dört Öğenin Renkleri: Türkler'de dört öğenin renkleri şun
lardır:

Ağaç (Gök)
Su (Kara) 

Ateş (Kızıl)
Demir (Ak)

(*ı,Parantez içindeki sözleri biz ekledik. Z. Gökalp'in metninde bu bö
lüme birkaç nokta konulmuş. Bu ya dizgi yanlışı ya da 2. O.'m bilerek 
bıraktığı boşluk olacak. Türk Töresine bakarak tamamladık (s. 32)[Y.Ç.]

Grenard, F. , Le Turkestan et le Tibet, s. 902
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TIbeUller, bu dört öğeye toprağı da ekleyerek beşe çıkarırlar. 
Toprağın rengi san'dır. öbürleri de şöyledir:

Ağaç (GöW

Su (Kara) 

Toprîîk (San) 

Maden (Kızıl)

Ateş (Ak)

Gezegenlerden her biri de bu beş öğeden birer tanesine bağ
lanır: Zûhre madenin. Merih ateşin vb. yıldızlarıdır.'” Bu beş öge 
de beş yön ve mevsim gibi yahşi ve yaman, güçlü ve güçsüz, do
ğurtan yahut doğmuş'turJ^’ Bu inamşlzınn kökenini arayan 
Edouard Chavannes onu Türkler'de buluyor: "Beş öge kuramı 
Çin'de doğmamıştır. Bunu oraya sokan Tsin Türkleri'dir." diyor 
(Din bölümüne bakmız.)

Dört Tanrının Renkleri: Tsin Türkleri'ne göre tanniann da 
renkleri vardı: Doğunun tannsı Gök Han, güneyinki Kızıl Han, 
batmınki Ak Han, kuzeyinki Kara Han'dı. Çinliler bunlara mer
kezin tannsı olmak üzere San Hanı eklediler. Türkler'se buna 
Ugan adını verdiler. Altay Türkleri ne göre Ugan'm iki oğlu var
dır: Su Han, Demir Han.

Görülüyor ki Ugan'm oğlu olması gereken Od Han ile Ağaç 
Han unutulmuştur.

Beş Totemin Renkleri: Beş totem şöyle sıralanır:

Kuzey (Domuz)

Doğu (Koyun) Merkez (öküz) Batı (İt)

Güney (Kuş)

Yönlerin ve merkezin renkleriyle şu biçimi alırlar:

L' Année Sociologique. Tome, VI, p. 58. 
® L' Année Sociologique, Tome, VI, p. 58.
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Gök Koyun

Kara Domuz 

San Öküz 

KizıIKuş

Akit

Genel Sınıflandırma: Bütün bu smıflandırmalann birleş
mesinden aşağıdaki smıflandırma o;taya çıkan

1
Güney
Yaz
Ateş
Kuş
Kızıl Han

2
Doğu 
İlkbahar 
Ağaç 
Koyun 
Gök Han

3
Batı
Sonbahar
Demir
İt
Ak Han

4
Kuzey
Kış
Su
Domuz 
İCara Han

Bu çerçeveler, yalnız saydığımız içeriklerden oluşmuş değil
dir. ÇinlUerin Yi-King adlı kitabmda bu sınıflandırmaya ilişkin 
birçok içerikler görülür.

Çinlller'in Sınıflandırması: Çinliler e göre bütün eşya yang 
ve yen adlanyle iki bü)rük bölüme a)mlmıştır. Yang "uğurlu",
yen "uğursuz"dur. Çinliler yang'ı (—) işareü ile yen’i de (----- }
işareti ile gösterirler ve bunlan ikişer ikişer birleştirmekle aşağı
daki biçimler ortaya çıkar:

Bunlann içerikleri şunlardır:
1- Güneş, ısı, zekâ, gözler, vd.
2- Ay, soğukluk, tutkular, kulaklar vd.
3- Yıldızlar, tan, biçim, burun, vd.
4- Gezegenler, gece, insan, teselli, ağız, vd.'*>

(•) Revue Philosophique, 1220, 3-2, s. 185.
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Yukandaki sınıflandırmayı inceleyecek olursak görürüz kl 
bugünkü mantığa göre ajnıı türe sokulan varlıklar geleneksel 
mantıkta ayn ayn türlere ve düzenli bir sıradüzene bölünmüş
tür. örneğin güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler bugünkü mantığa 
göre aynı türdendir. Çin manüğı, bunlardan güneşi birinci, ayı 
ikinci, yıldızlan üçüncü, gezegenleri dördüncü numaralara sok
makla, onlan, her birt ayn bir dereceyi gösteren geleneksel tür
ler arasında bölümlemiştir. Cansız cisimlerin ayn ayn derecele
re sokulması büsbütün anlamsız değildir. Çünkü bu aynlış par- 
laklıklan bakımından olmuştur. Yine aynı türden olan gözler, 
kulaklar, burun, ağız organlan da dört geleneksel tür arasında 
önemleri bakımından bölümlenmiştir. Bu sınıflandırmanın bü
tün içerikleri Çin kitaplannda aranınca, görülür ki, Çinliler bu 
bölümlemelerde büyük bir ustalık göstermişlerdir.

Görülüyor ki Çinliler gibi eski Türkler’de de bütün eşya ve 
yaratıklar bu dörtlü sınıflandırmaya sokulmuştu. Bu dört çerçe
ve eski Uzakdoğu uygarlığına ilişkin kutsal mantığın kutsal sı
nıflandırmasıdır.

Mitolojik Ataların Bu Kategorilere Göre Sınıflandırması;
Uygurlar'ıh, başka bir deyimle Dokuz Oğuzlar'ın destansı öykü
süne göre kendi illeri bir ağaçtan doğan beş çocuktan türemiş. 
Bu çocukların adlan şunlardır; Sungur Tigin, Kutur Tigin, Tûkek 
Tigin, Or Tigin, Bögû Tigin. Dokuz Oğuzlar'ın geleneğine göre 
Türk’ün dört oğlu vardır kl adlan dört boyun adlandır; Barsa- 
car, Çigil, Amlak, Tutıik. Oğuz Han'ın babası Kara Han ile amca- 
lan Or Han, Kûz Han, Kûr Han da dörtlü bir sınıflandırma oluş
turdular.

Beşli sınıflandırmayı Çinliler'in bugünkü bayrağında gördü
ğümüz gibi aşağıdaki bölümlendirmelerinde de görürüz; Beş çe
şit büyü, beş çeşit gam notası olduğu gibi bunlarla soplar ara
sında da ilişkiler varmış ki bu, Müslümanlann tasavvufuna da 
girmiştir; Dört yönün kutuplan Üe merkezdeki kutup bölündü
ğü beş bölümün simgelerinden başka bir şey değildi. Sonralan 
Turfan'da yerleşen bu Üin oturduğu ülkeye Beş Balık admı ver
mesi de Uygur örgütünün beşli olduğunu gösterir.
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Dörtlü ve beşli dizgeleri Türkler'in ve ÇinlÜer'In kimi smıf- 
landırmalannda görüyoruz: "İkinci Mehmed Kanunnamesinin 
dört devlet ileri geleni (•) Cengiz Hamn dört vezirine karşılıktır 
(Hammer).'“ ’ Yakutlar'da dört ulusun yalnız dört büyük şamanı 
vardır (Seroşevskiy). Dede Korkut'un söylediğine göre. Oğuzlar 
arasında dört kahraman vardı kl jrüzü örtülü gezerlerdi. Bunlar 
dört büyük şamamn denkleri olabüir. Orhon Yazıtlanndan anla
şıldığına göre büjrüsel bir törene dayranan toplanmalar her biri 
bir yönü simgeleyen dört başkanm başkanlığı altında oluyordu. 
Bu başkanlann üçü tarhan rütbesinde olup dördüncüsüne ve 
ola kl en büyüklerine Kül İrkin adı verüirdi. Bunlar resmi bir ni
telik taşıyan dört büyük şaman olabilir. Kutadgu Bilig adlı Türk 
kitabı dört bölüme aynimıştır ki, konulan şunlardır; Adalet, 
güç, akü, ölçülülük. Bu dört yeti aşağıdaki dört kişi aracüığıyle 
temsü edümiştir:

1- Adalet; Kün Togdı, Üig, han
2- Güç: Ay Toldı Okturmuş, vezir
3- Akü: ögdülmüş, vezirin oğlu
4- Ölçülülük; Odgurmuş, vezirin kardeşi.

Kitap, bu dört kişinin konuşma ve tartışmasını kapsar.
Uzaym bölümlenmesinden çıkanlan beşli sımflandırma 

Türkler'in ordu tabyalannda da görülür:

Karavul (Pişdâr, öncü)

Sağ-kol Ordu (Rikâb-ı Hümayun) Sol-kol

Çağdavul (Dümdâr, Artçı)

Bu sınıflandırma)^ Türkler’in İslam dönemindeki tasavvu
funda da görürüz: Dört yönün fcuiup'lanyle, merkezdeki kutup 
eski Türk mantığıyle açıklanabüir.

(*) Z. Gökalp'ın metninde "gin-1 devlet" olarak yanlış dizilmiş; "rükn-
1 devlet" ya da "erkân-ı devlet" (Erkân-ı erbaa-)a devlet= dört devlet İleri 
geleni) olacaktır. fVT.Ç.)

' ’ J. von Hammer: Osmanlı İmparatorluğu Tariki, çeviren: Mehmet 
Ata Efendi, 1913-1921
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Bu Suuflahdırmamn Türleri Arasmda Eşitlik: Dörtlü sı
nıflandırma Tûrkler'e göre bütün varlıkların dört eşit türe bö- 
lünmestydi. Buradaki gök, kızıl ak, kara renkleri değerce birbi
rine eşit olduğu gibi bunlann yönleri, öğeleri, totemleri ve yer-sulan 
da eşittiler. Çinlller'deyse yukanda gördüğümüz gibi bu türler 
derece derece birbirinden üstündürler. Bu dereceler 1. 2, 3, 4 
sajnlanyle gösterilmişir. 4 numaralı tür, 3 numarab türden, 3 
numaralı 2 numaralıdan, o da 1 numaralıdan değerce aşağıdır. 
Bu noktada Çinlilerle Türkler arasmda esaslı bir aynlık vardır:

Türklerdeki eşitlik, il içindeki oymaklann eşit, bundan dola
yı toplumun demokrat olduğunu gösterir.

Dört Renk Admm Maddi Eşanlamlıları: Gök, kızıl ak, ka
ra adlan eski Türk uygarlığımn manevi renklerinin adlandır. Bu 
manevilik İslâmlıktan sonra da sürmüştür. Bugün bile bu renk
lerin İkişer adı olması ve bu adlann eskileri manevi değerleri, 
yenileri İse maddi renkleri anlatması, bu savımızı doğrular, ö r
neğin bir zenciye yüzü siyah, kâğıdın rengine beyaz denilir. Bir 
kabahatli için yüzü kara çıktı der, masum için de yüzü ak çıktı 
denilir.

Yine bunun gibi Gök Tann ve Gök Türk denildiği halde. Mavi 
Tann ve Mavi Türk denilemez. Kızıl Elma sözüyle Kırmızı Elma 
sözü arasında da derin bir fark vardır. Bu karşılaştırmadan do
ğan sonuca göre eşanlamlı sandığımız bu dört rengin eski adlan 
mecazi, yeni adlan maddi anlamlaın gösterir:

Mecazi anlamlar. Gök, kızıl ak, kara.
Maddi anlamlar: Mavi, kırmızı, beyaz, siyah.
Merkeze İlişkin renge gelince, bu Çinliler'e göre san. Türk- 

ler'e göre altın(dır): Altm Ordu. Altm Süyek (kemik) gibi.
Bu Sımflandırmanm Kökeni; Bü sınıflandırmanın kökeni 

Çinliler de anlaşılmaz. Çünkü onlarda toplumsal smıflandır- 
mayle bu bölümlemeler arasmda belirgin hiç bir ilişki yoktur. 
Türkler'deyse bu dört geleneksel tür, eski Türk ilinin bölünmüş 
bulunduğu dört soptan oluşmuştur. Bu soplann eski adlan, to
temlerinin adlannda korunmuş olduğunu jrukanda göstermiş
tik.

Türk Takvimi: Din bölümünde gördüğümüz gibi Türk tak-
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vlminin On iki Hayvan adlanyle dört mevsim adlan da bu dörtlü 
sınıflandırmanın totemlerinden çıkmıştır. Öyleyse, bu sımflan- 
dırmanm uygulamasmm oldukça geniş bir alana ve büyük bir 
derinliğe sahip olduğu kamtlanır.

2. İKİLt SINIFLANDIRMA

Çinliler de ikili sımflandırma yalnız bir türlüdür. Bu biricik 
smıflandırma eşyanın yang ve yen denilen iki bCtyük sımfa ay- 
nlmasıdır. Dörtlü sınıflandırmamn nasıl bundan türediğini yu
kanda gördük.

Tûrkler'e gelince, bunlarda ikili smıfldndırma, iki türlüdür. 
Birisinde Çinliler'in tersine olarak iki yan birbirine eşittir. İkin
cisinde Çinliler'de olduğu gibi, Ikl yan birbirine eşit değildir.

Eşit İkilik: İki yam birbirine eşit olan IkllI sımflandırma, 
varhklann sağ ve sol diye iki eşit sınıfa ayrılmasından başka bir 
şey değildir, örneğin Türk mantığına göre:

1) Erkek sağ, kadm sol kadrolanna konulmuştur.
2) Toyonizm sağ, Şamanizm sol yönüne bağlanmıştır.
3) Yine bunlar gibi Oğuz lllnl oluşturan Boz-Ok ve Üç-Ok 

topluluklanndan birincisi sağ-kol öbürü sol-fcol'dur.
4) Tann âleminde de Tannlar sağ-koîu, yer-sular sol-kol'u 

oluşturmuşlardır.

Bu bağmtılarm pratik sonuçlan şunlardır: Toyonizmle Şa- 
manlzmln j^nl din ile büjrünün eşitliği, kadının hukukça ve si
yasal, ekonomik etkinliklerce erkeğe eşitliği sonucunu ortaya 
koymuştur. Bundan başka Totemizm döneminde başlayıp kadm 
ile erkek arasında örtünme (tesettür) ve harem gibi ayıncı duru
ma neden olan esrarlı ikilik de Türkler'de yoktu.

Bu toplumsal ikilik kadmlann ilkel toplumlarda tabu ve 
Çinliler'de yen sajnimasının sonucudur. Türkler'de ise kadm ne 
tabu, ne de yen olmadığmdan güzel cins, dayanıldı cinsin karşıt 
ve çelişeni değU, tersine eşi ve tamamlayıcısı olmuştur. Bu ne
denledir kl eski Türkler'de ne baba akrabalığına dayanan (asa- 
bevi) ne de ataerkil (pederşahi) aile kurulmamıştır. Çinll
ler'deyse hem baba akrabalığına dayanan, hem de ataerkil bir
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aile tipi egemendir ve kadınlarda örtünme ve harem kuralları yü
rürlüktedir. Türkler'de cinsel işbölümü de yoktu. Çünkü cinsel 
işbölümü de kadınm tabu olmasından ileri gelmişti. Eski Türk
ler'de kadm tabu olmadığmdan erkeğin her etkinliğine katılırdı: 
Avda, savaşta, şölenlerde, söyleşmelerde ve genellikle dinsel, si
yasal, estetik, ahlaksal, dilsel, ekonomik alanlarda kadın, er
kekle birlikteydi (Dil bölümüne bakınız.) özetle ilkel toplumlar
da cinsel işbölümü, kadınla erkeğin aynı aleüere el dokundura- 
mamalannm sonucudur. Türkler'deyse gerek erkek ve gerek ka
dm bütün aletlere dokunabilirdi.

Kadın ile Erkeğin Ayrılığı: Kadın ile erkek yalnız cinsel to
tem bakımından birbirinden ayrılmıştı. Çünkü inek kadının, 
kısrak erkeğin totemleriydi. Büyük AnsMopedl'nln yazdığına gö
re kadına ilişkin putun inek memeli, erkeğe ilişkin putun kısrak 
memeli olması, inekleri kadmlann, kısrakları erkeklerin sağma- 
sındandır. Bizce bu sağmak durumu bir neden değil, belki bir 
sonuçtur. Yani inek memeli put, inekleri sağanın kadın olma
sından dolayı kadının totemi olmamış, tersine kadının totemi 
inek olduğu içindir ki, inekleri sağmak onun dinsel görevi sıra
sına geçmiştir. Erkek için de böyledir.

Bu Ayrılık Eşitliği Bozan Bir Ayrılık Değildir: Kadın 1le er
keğin totemleri birbirinin karşıtı olan hayvanlardan değildi. Ger
çekte Türk ulusallığının totemi yak yani Tibet öküzüdür. Tibet 
öküzü, başı bakımından öküze, kuyruğu bakımından ata ben
zer. Bu benzerlikler dolayısıyledir ki gerek at ve gerek öküz 
yakın yerine geçebilir. Atın ve öküzün tapınma ve büyü kur- 
banlan olarak kesilmesi, Tibet öküzüne benzemeleri dolayısıyle- 
dir. önceleri, Türkler'de kamu yetkesinin simgesi olan tuğ, Ti
bet öküzünden yapılırdı. Sonralan, Türkler Altay'dan uzaklaş
mak nedeniyle bu hayvanı bulamaymca at ve öküz kurban et
meye başladılar.

İki Kolun Eşitliği: Dörtlü iller ayn olmak üzere öbür iller
den her biri ikişer kolu içerir. Bu kolların sağ ve sol kadrolanna 
konulması eşit olduklannı gösterir. Şimdiye değin yalnız bir ko
lun İçindeki öz'lerin (aşiret: oymak) eşit olduğunu görüyorduk, 
özlerin eşitliği Türk budununun demokrat olduğunu gösterdiği 
gibi kollann eşitliği de yine bu budunun demokrat olduğunu 
gösterir.
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Yalnız şurası vardır ki ilkel budunlarda demokrasi ve femi
nizm, bugünkü demokrasiye ve feminizme benzemez. O zaman
ki demokrasi ve feminizm şimdiki demokrasi ve feminizm gib i. 
devlet yasalarına dayanmıyordu. Dinden, büjrüden, töreden 
doğmuştu. Eşitlik henüz demokratik devlet ve antifeminist aile 
kurulmadığı için vardı. Görülüyor ki nitelikleri ve kapsamı bü
tünüyle benzer olmamakla birlikte toplumun sonu ^ 1  başında 
da bu iki türlü eşitlik vardır.

Nikâhta Eşitlik: Sağ ve sol sımflandırmasmda iki yanın bir
birine eşit olmasından doğan sonuçlardan biri de iç-evlilik (dahi- 
llyyen İzdivaç, endogami) kuralıyle bir-eşlilik (vahdet-i zevce) ku- 
nmıudur.

Henüz totemizm dininden çıkmamış olan toplumlarda dış- 
evlilik (hariciyyen izdivaç, exogami) kurah yürürlüktedir. Bu ev
lenme biçimi, kadınm kendi soptaşlan için tabu, j ^ i  haram ol
masının bir sonucuydu. Eski Türkler'de ise öz-totemizm dönemi 
geçmiş, doğacılık (natürizm) aşamasına ulaşılmıştı.

Türk doğacılığında totemizm yalnız arta kalanlar olarak var
dı. Bundan dolayı eski Türk toplumu Avustralyalılar'a ve Kuzey 
Amerika Hintlilerine ilişkin totemizmden çok ileride bulunuyor
du. Belirttiğimiz toplumlarda dış-evlüik kuralı egemendi.

Eski Türkler'de eşin ii'den olması koşuldu. Eşin ilden, yani 
eşin akrabasından bulunması, onu hukukça jrükseltecek bir et
mendi. Çünkü eski budunlarda hep toplum kendisini öbürlerin
den daha yüksek ve soylu sayardı. Evlilik, soylulukta birbirine 
eşit iki bireyin birleşmesi demek olduğundan, ancak iki yanı ay
nı İlden olan bir evlilik, Türk töresi'ne uygun olabilirdi. Bundan 
dolayı, o zaman iç-evlillk kuralının yürürlükte olması gerekiyor
du.

Kimi başkanlar, fetihlerle zengin olduktan sonra eşleriyle 
yetinmemeye başladılar. Bunlar, aldıkları tutsaklardan ya da 
uyrukları sırasma geçen oymaklardan güzel odalıklar edinmeye 
de yeltendiler. Töre bunlan meşru tanımadığmdan bunlara ha
tun adı verilemezdi. Bundan dolayı, eski Türkler bunlara kuma
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adını verdiler ve bir tür odalık yerinde tuttular.
Kuma, gerçek eşten çok aynydı: Kuma bir eş gibi değil, ha

tunun kardeşi olarak aileye sokulurdu. Kendi çocukları kumaya 
'Teyze!" diye hitap ederlerdi. "Anne!" diye seslenemezlerdi. Bu 
adı, yalnız evin sahibesi yani gerçek eş için kullanabilirlerdi. 
Demek ki ’annelik" sıfatı yalnız ilden olan gerçek eşe özgitydü. 
Bundan başka kumaların çocuklan babalannm servetinden de 
hisse alamazlardı. Bir hükûmdann oğlu fcuma'dan doğmuşsa 
hükümdar olamazdı. Bu kural İran’daki Kaçar sülalesinde bu
gün de yürürlüktedir.

Hakanlarca Çin'den alınan prenseslere konçuy adı verilirdi. 
Bunlar hukukça kumalardan j^ksek olmakla birlikte, hatun
lardan aşağı idiler.

Görülüyor ki Türkler'de kadın hukunun yüksek olması, bir 
yandan da iç-evlilik kuralına dayanıyordu.

Kadının Toplumsal Etkinliklere Katılması: Kadının hu
kukça jmksek olması bir jrandan da katıldığı toplumsal ve eko
nomik yaşamın çok olmasımn bir sonucudur. Kadınlann ev iş
lerinden başka meyve toplayıcılığı, avcılık, çiftçilik, sürü sahipli
ği, savaş, askerlik, ulusal ziyafetlere ve toplantılara, şölenlere ve 
kurultaylara girmek gibi birçok etkinliklere kaührlardı. Bu et
kinlikler de kadının hukukça jrüksek, özgür ve serbest olmasını 
sağlıyordu. İki j^nı da eşit olan ikinci sınıflandırmanın bu say
dığımız sonuçlanndan başka çok sonuçlan vardır. Fakat bunla
nn tümünü sa5rmajra kitabın oylumu uygun değildir.

3. SEKİZLİ VE ALTILI SINIFLANDIRMA

Dört yöne, aralanndaki ikinci derece yönler yani kuzeydoğu, 
kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı yönleri eklenince Rûzgûf Gü
lündeki sekiz rüzgâra karşılık olan sekiz yön ortaya çıkar. Bu 
sayıya merkezin eklenmesiyle 9 kutsal sajnsı ortaya çıkar. 9 sa
yısının kutsalhğı, sekizli sınıflandırmanın merkez ile birlikte 
tam bir biçimini taşıdığındandır.
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Çinliier'de Sekizli Sınıflandırma: Dörtlü sınıflandırmada 
yaptığımız gibi, sekizli sımflandırmayı da iyi anlamak İçin Çinli
ler'in skolastik felsefesine başvurmak zorundajnz. Bu felsefeye 
göre sekizli smıflandırma yang adım alan (—) işareti ile, yen 
admı taşıyan (------) işaretinin üçer üçer birleşmesinden oluş
muştur. Bu smıflandırmayı biçimleriyle gösterelim:

ğiz:

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bu kadrolarm içeriklerinden kimisini örnek olarak belirtece-

1) Gök, öz erkek
2) Buğu, gazlar (tesaudat). küller
3) Ateş, ısı, ışık.
4) Yıldırım
5) Rüzgâr
6) Su
7) Dağlar
8) Yer, öz dişi

Sekizli sınıflandırmada 1 sayılı kadro gök, sekiz sayıh kadro 
da yeredir. Bunlar Türkler’in Gök Tann ve Yer-Su tannlanna 
karşılık oluyor. Gök ile yerin arasmda bulunan öbür altı güc de 
şöyledir:

1) Buğular, bulutlar, gazlar.
2) Ateş, ısı, güneş, ışık, şimşek.
3) Yıldınm
4) Rüzgâr ve orman
5) Su, ırmak, göl ve deniz.
6) Dağlar.
Şu dizgeyi Oğuz’un örgütü ile karşılaştırahm; Sanki Oğuz 

Han'ın Gün Han, Ay Han, Yüdız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz 
Han adlanyda altı oğlu olmuş. Oğuz ili bunlann torunlarından 
oluşan altı oymağa âynimış. Bu söylentinin gerçeği şudur: Bu
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altı ad. Gök Tann Üe Yer-su'nvm oğuUanna İlişkin adlardır. De
mek kl, bunlar da tann adlandır. Bunlann sekizli Çin sınıflan
dırmasında açık karşılıklan vardır, örneğin, altincı sayı iki yan
da da dağ da. Beşinci sayı İki yanda da denizdir. Güneş, her İki 
sınıflandırmada vardır. Çin smıflandırmasının bütünü elimizde 
olsaydı, Oğuz'un îiltı oymağına ilişkin tannian orada bütünüyle 
görürdük. Gerçi, bunlardan üç dairenin içeriklerinden kimileri
ni daha gösterebiliriz:

1) Gök, güneyde, ışık ilkesi, erkek, hareketsizlik, güç, yaş, 
gök kubbesi, baba, hükümdar, yuvarlaklık. Yada taşı, maden, 
ayna, kızıl, iyi at, yaşh at, büyük at, bir eğri kılıç, ağaçlann ye
mişi vb.

2) Yer. kuzeyde, karanlık ilkesi, dişi, yer ilkesi, itaat, davar, 
kadm. Ana yer, giysi, kazan, çokluk, kara, büyük yük arabaları, 
vb.

3)Güneş, sözgeçerliği, rüzgâr, orman (ağaç), uzunluk, yük
seklik, kümes hayvanlan, uyluklar, büyük kız, ileri ve geri hare
ketleri, % 3 faiz vb.

Bu sınıflandırmayı, Oğuzlar'm sınıflandırmasıyla karşılaştı- 
rahm: Oğuzlar ın sınıflandırması şöyledir:

(Sağ-kol) Gün 
Ay
Yüdız

Hakan

Hatun

(Sol-kol) Gök 
Deniz 
Dağ

Hakan gök'ün, hatun yer'in karşılığıdır, öbür altı ata adla- 
nndan da gün'ün iki sınıflandırmada ortak olduğu görüyoruz.

Gerçi, Oğuz sınıflandırmasındaki sünügler (Ulusal ziyafette 
yalnız bağh bulunduğu beylerce yenilen et parçası, söğüş) ile 
Çin sınıflandırması karşılaştınlınca ikisinde de birinci kadroda 
baş, İkinci kadroda, kann, üçüncü kadroda uyluklar yani but 
sünüglerlnin var olduğunu görürüz. Oğuzlar'da bunlardan bi
rincisi hakanın, İkincisi hatunun, üçüncüsü Gün Han oymağı
nın sünüğüdür. Eğer, bu Çinli sınıflandırmasının bütünü eli
mizde olsaydı, öbür sajnlann uygun olduğunu görecektik. Yeti
şecek genç sinologlanmızdan bu önemli hizmeti bekleriz.

Sekizli Sınıflandırmanın Kökeni: Türkler'in sekizli smıf- 
landırması, iki dörtlü smıflandırmamn birleşmesinden oluş
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muştur. Bunun kökenini ararsak, yine toplumsal örgütte bulu
ruz. Oğuzlarda Boz-Ok kolu ile Üç-Ok kolu birleşerek, Oğuz İtfni 
oluşturmuşlardır. Ûç-Oklar'm yer-sulan olan Gök, Dağ, Deniz 
Hanlar, Ugan ile iki oğlu olan Demir Han ile Su Han'ın karşılığı 
olduğunu görürüz. Bu karşılık, Üç-Oklar eskiden dörtlü bir sı
nıflandırmaya bağh İken, hakan ile hatuna yer bulabilmek için 
üçlü bir sınıflandırmaya bağh olduklan gibi, Boz-Oklar da buna 
paralel bir biçim almıştır. Bundan dolayı görünüşte altılı bir sı
nıflandırma biçiminde görünen Oğuz Örgütü gerçekte sekizlidir.

Altılı Sımflandımia: Altılı sınıflandırma, sekizli sımflandır- 
madan doğmuştur. Oğuzlar'da iki dörtlü oymak birleşince, se- 
klzh bir 11 ortaya çıkmıştır. Fakat bu sınıflandırmanın iki bölü
mü hakan ile hatun ya da "gök" ile "yer" aynldığı için sınıflan
dırmada altı bölüm kalmıştır. Üç Tann yani Gün, Ay, Yıldız 
Hanlar, Boz-Oklar'm, üç yer-su yani Gök, Dağ, Deniz Hanlar da 
Üç-Oklar'ın hem tansı ve hem de atalandır. Görülüyor kl bu sı
nıflandırma da Türkler'in toplumsal örgütünden doğmuştur.

Çinliler'de Altılı Sınıflandırma: Çinliler'de altılı sınıflandır
ma kutsal bir sınıflandırmadır. Hou Han-Shu adındaki Çin kita
bında yazdığına göre jalm on İkinci ayında başkent ya da ku
mandanlık merkezi olan her kentin dışında, topraklar altı adet 
öküz dikilir (Cycle Turc .̂ Din bölümünde gördüğümüz gibi Oğuz 
oymaklannın simgeleri, yalnız bu altı tann değildir. Oğuz oy
maklarının ongunlarıyle sünügleri de altışar adettir.

Oğuz İline bağh olan Uygur, Korluk, Kalaç, Kıpçak, Kanglu 
Ağaçeri illeri de altıdır. Turfan'a Beş Balık denmesinin nedenini 
beşli sınıflandırma bölümünde göstermiştik. Kâşgar dolaylanna 
Altı Şehir denmesi de orada egemen olan Oğuz ilinin altılı sınıf
landırmaya bağh olmasından ortaya çıkmıştır.

Türk örgütlerinde "alü bölüğe bölünme" kuralına birçok yer
lerde rast gelinir:

1) Kül Tigin Yiazıtı'nda "İşte yirmi altı yaşında amcam kağa
nın saltanat ve hükümetinde olup bitenler: Altı Çup ve Soğdak- 
1ar üzerine akın yaptık ve onları bozduk.

M"On altı yaşında, amcam kağanın İlini töresini şöyle kazandı: Altı 
Çub Soğdak'a doğru ordu sevk ettik, bozduk." (M. Ergin, Orhun Âbidele
ri, 1970, s. 10)
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2) Eski zamanda Mogolar turnen adı verilen altı bölüme ay- 
nlmıştı. Bunlar da Cagun-gar sağ-kol, Baragun-gar sol-kol adla
nyle iki kola ayrılırdı. Sağ-kola han kumanda ederdi. Sol-kola 
hanm kardeşi ya da oğlu b âni veliaht) tarafindan kumanda edi
lirdi (Grande Encyclopédie, c. XXTV, s. 68). Moğollar'ın bu smıf- 
landırmasında Oğuzlar'm gerek Boz-Ok ve Ûç-Ok diye alb öze, 
gerek altı ite ajaılmalarmm bir eşi görülüyor.

3) Eski Hlung-nular'da da Türk ili, altı bölüme ayrılmakla 
büyük başkanın kumandasına verilmişti. Bu il de sağ-kol ve 
sol-kol diye ikiye aynimıştı. Kollara kumanda eden İki büyük 
beylerbeyiydi.

OsmanlI devletinin kapıkulu askeri arasmda altı bölük adiy
le süvari ocakları vardı ki sipah, silahdar, ulufeciyan-ı yemin ve 
yesar, gureba-i yemin ve yesar bölüklerinden oluşmuştu. Bun
lardan sipah ile silahdara baş bölükler, ulufeciyan-ı yemin ve 
yesara orta bölükler, gureba-yı yemin ve yesara aşağı bölükler 
denilirdi.

Sipamn bayrağı kırmızu sUahdann san, orta ve aşağı bölük
lerin alaca idi (Abdurrahman Şeref, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 
c.I, s. 319).

Eski OsmanlI örgütünde kalemiye yolu'nun son rütbeleri ni
şancılık, defterdarlık, reislik, defter eminliği, şıkk-ı sâni ve sâlls 
defterdarlıklarıydı kİ manasıb-ı mezkûreye manasıb-ı sitte denir
di (ay. y. c. I, s. 306).

Eski OsmanlI örgütünde kamu yetkesinin simgesi olan tuğ 
şöyle bölünmüştü: Sancak beyinin bir tuğu, beylerbeyinin iki 
tuğu, vezirin üç tuğu vardı. Sadrazam beş tuğa dek kullanabi
lirdi. Altı tuğ padişaha özgüydü.

Büyük memurların atamasında da sadrazam, danışmadan 
beş memuru atayabilirdi. Altı makamın birden verilmesi padişa
hın yetkisindeydi.

7 Sajrısmın Kutsallığı: Batı Türkleri'nde 7 sayısı kutsaldı.
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Bımun nedeni de belUdln Yedi sayısı, altı bölüğe İli temsil eden 
merkezin eklenmestyle ortaya çıkmıştır. Batı Türkleri'nde her 
bireyin yedinci atasma dek dedeleri bllinm:ek gerekirdi. Yedi ata 
deyimi yedinci göbeğe dek ulaşan dedeler demektir. Ben kızımı 
yedi yabancıya veririm, yedi yabancıdan kız alınm gibi deyimler, 
eskiden Türkler’de de bir tür dış-eulilik kuralınm yürürlükte ol
duğunu gösteriyor.

Çok eski zaunanlarda evlilik soy'un dışında ilin İçindeymiş. 
Nasıl kİ ilkel toplumlarda birçoğunda evlilik, oymağm içinde ve 
sopun dışında olmak üzere yapılmak zorundadır. Şu kadar var 
kİ, Türk ilinde iç-euliiöc gittikçe, güçlenmiş, dış-evUUk İse işlevini 
ve gerekllUğlnl yitirmiştir.

Yedi Kuday da merkez 1le birlikte altıh örgüte karşılık olan 
bir gelenektir.

24 Boy: Altılı sınıflandırmadan, yirmidörtlü sınıflandırma 
doğar. Çünkü altılı sınıflandırmaja oluşturan Oğuz Han'ın ya da 
doğru anlatımıyla Gök. Tanrinm altı oğludur. Bunlardan her bi
rinin de dörder oğlu olmakla, yirmidörtlü örgüt ortaj^ çıkmıştır. 
Şurası var ki altılı ve 3̂ 1rmldörtlü örgütü kuran Hiung-nular'ın 
hükümdan Mete'dir. Mete, güçlü bir ordu kurmak için süvari 
okçulanndan kurulmak üzere ylrmidört tümen oluşturmuştur. 
Her tümen şimdi tugay (liva) derecesinde olup on bin askeri 
kapsar. Altıh örgüt de bu tugaylann dörder dörder birleşmesin
den oluşmuş altı süvari tümeninden (fırka) başka bir şey değil
dir.

Bu smıflandırma "oğullardan ve torunlardan doğmuştur" di
yenler, bir dereceye kadar sonraki Oğuzlar’dır. Oysa bu örgütün 
ilk kurucusu olan Mete bunlardan çok eskidir. Ctyleyse Oğuz
lar'm örgütü eski bir örgütün (Mete örgütünün) devamından 
başka bir şey değildir. Demek ki bu örgütü İyi anlayabihnek için 
de eski Türk-Çln mantığına başvurmak gerekir.

Yirmidörtlü Sınıflandırma Nerelerde Var?: Yirmidörtlü sı
nıflandırma}^ Selçuklular ve Akkoyunlular son zamanlanna de
ğin uyuyorlardı. Bu smıflandırma, Selçuklular'dan EyyubÜer'e, 
onlardan da Mısır Kölemenleri'ne geçti. Dahası Kürtler'den Ro/ici 
birliği de ylrmidört ojonaktan kuruludur. Deh Petro, Yakut-
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1ar'dan ylrmldört şamanı Petersburg'a getirmiş. Ola ki bu gelen
ler şaman değil de, toyonlardı. Gerçi, Şamanizm yinnidörüû sı
nıflandırmayı da kendi hesabına kullanmak gücüne sahipti. Na
sıl ki dört büyük şaman da dört yöne bağh dört boyun simgele
riydi.

Yirmidörtlü örgüt Moğollar'dan Oyratlafda da görülmüştür. 
Eski Osmanh vezirlerinin iç Oğlanları da yirmidört adetti.

4. DOKUZLU VE SEKİZLİ SINIFLANDIRMA

Bu Sınıflandırmanın Kökeni: Dörtlü sınıflandırmanın ço
ğalmasından sekizli sımflandırma oluştuğu gibi, bir sekizli ile 
bir dokuzlunun birleşmesinden dokuzlu-sekizli smıjlandırma 
oluşmuştur. Yakutlar'm örgütü bu sınıflandırmaya bağlı olduğu 
gibi ola ki Dokuz Oğuzlar'la Dokuz Tatarlar da bu örgüte bağlı 
bulunuyorlardı. Bu takdirde bu İllerin adlan sağ-kollanna göre 
konmuştu.

Dokuzlu Sınıflandırmanın Başka Biçimi: Karluklar'da da 
dokuzlu sınıflandırma üç tane üçlü sınıflandırmadan doğmuş
tur. Karluk birliğinin örgütü şöyleydi:

3 Çigil bojm 
3 Hesek (Kazak)

3 Asıl Karluk
Kevalin, Köklen
Bada
Tuhsin

Üçlü smıflandırmanm beşli smıflandırmadan nasü doğdu-, 
ğunu bize Ugan Üe iki oğlu olan Su Han ve Demir Han gösterir. 
Bu son smıflandırma Od Han ile Ağaç Han'm sınıflandırmadan 
çıkarümasıyle oluşmuştur.

9 Sayısımn Kutoallığı: Doğu Türkleri'nce 9 sayısı kutsal ol
duğundan ödüUer ve cezalar bu sayıdan ya da bunun katlann- 
dan oluşurdu, örneğin tarhanlık dokuzuncu göbeğe değin ge-
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çerdi. Bir hırsıza çaldığı maü geri verdirtildikten sonra dokuz ka
tı da para cezası olarak alınırdı. (Mahmud Esad, Tarih i ilm-l Hu
kuk). Ulusal ziyafetlerde ve dinsel törenlerdeki kurbarüar ve su
nular da ya dokuz ya da onun katlarmdan oluşurdu, örneğin 
Ebülgazi 'ye göre Oğuz Han destansı öyküsüne göre onun zama- 
nmda yapüan bir zijrafette süslü bir oba yapüarak dokuz yüz at 
Üe dokuz bin koyun boğazlandı. Meşinden yapüan dokuz havu
za arak (rakı), doksan havuza kımız dolduruldu. Selçukname'de 
ise şöyle belirtiliyor: O toyda dokuz yüz baş kısrak dokuz yüz 
baş sığır ve doksan bin baş erkek ko5om boğazlamışlardı.

Dokuz dalh bir çam ağacmdan budunların dokuz atası olan 
Dokuz Atalar'ın oluşması, Altay Türkleri'nin huş ağacı ormancı- 
ğında yaptıklan törende göğe çıkmak için merdiven olarak seçi
len bir huş ağacında basamak yerine 9 kertiğin açüması gibi 
yerlerde de dokuz sayısının temel olduğunu görüyoruz. Sanki 
Çinliler'in iki hükümdan da dokuz vazo yaptırmış.

5. ON YEDİLİ SINIFLANDIRMA

Dokuzlu ve sekizli sınıflandırmalann birleşmesinden 17 sa
yısı ortaya çıkmıştır. Altayhlar'da göğün katlan ve tannlan yer- 
yüzündeki yer-sular, Üleskeler ve uruklar hep on yedidir. 
4'lünün çoğalmasından 8'li oluştuğu gibi, B'linin çoğalmasmdan 
16'h sınıflandırma oluşması gerekirdi. Bunun on yedi olması, 
sağ-kola merkezin eklenmesinden ileri geldiğini yukanda gör
müştük. Demek ki bu sınıflandırmada da temel olan 16 sayısı
dır. Bu sa5nyı Japon bayrağında da görürüz. Bu bajrrağın jrüzü 
beyaz olup ortasında kırmızı bir kurs vardır. Bu kurstan kenara 
değin uzaneın ve ışın biçiminde bulunan 16 tane şerit doğmuş
tur.- (Almanach Hachette, 1924). Görülüyor ki Türk manüğımn 
adetleri Çin ve Japon bayraklanna değin geçmiştir. Bu durum, 
Türk mantığınm ne denli kapsamlı ve önemli olduğunu göster
meye yeterlidir.

6. EŞİT OLMAYAN İKİLİ SINIFLANDIRMA

Ak ve Kara Sımflandııması: ÇinlÜer eşit olmayan IkUi sı- 
nıflandırmalannı yang ve yen kavramlanyle oluşturmuşlardır. 
Eski Türkler'de yang'm karşıhğı ak, yen'in karşılığı kara'dır. Do
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ğu Türkleri aka. gök, karaya yağız derlerdi: Gök Tann, Yağız 
Yer gibi.

Ak-Kara Sımflandırmasmın Türkler'de Kullanılışı: Türk
ler en eski dönemlerde bu sınıflandırmaya gereksinme duymu
yorlardı. Çünkü o zamanm Türk örgütünde ilin bütün ikinci de
recedeki topluluklan ve bireyleri birbirine eşittiler. O zaman ka
ra budun, kara ulus, kara gün gibi deyimler ve deyimlerin gös
terdiği ezüen topluluklar yoktu; Erlik Han ve onun saltanat sür
düğü yeraltı dünyası da yoktu. Fakat er-geç bu topluluklar ve 
tannlar da oluştular. Bundan dolayı „smıflandınnalar içinde 
bunlan da bir kadroya koymak gerekir. İşte o zaman ak ve kara 
sımflandırmasmın yanında yer tutmaya başladı. Türkler, yanla- 
n eşit olan ikilikleri sağ-sol sınıflandırmasma, yanlan eşit olma
yan ikilikleri de ak-kara sınıflandırmasına sokarlar ve bu ikili 
sınıflandırmanın iki tane olmasından, özellikle kadın cinsi ya
rarlandı. Çünkü Çinliler gibi, Türkler'de de yalnız bir tür sınıf
landırma var olsaydı, Çinliler'de olduğu gibi zorunlu olarak ka
dın aşağı olan smıfa sokulacaktı. Oysa, Türkler Çinliler in yang- 
yen sınıflandırmasına karşı ak-kara sınıflandırmasını kullan
makla birlikte, aynca eşit derecelerden oluşan sağ-sol sınıflan
dırmasını benimsediler.

Sağ-sol sınıflandırmasını yukanda gördük. Ak-kara ya da 
gök-yağız smıflandırmasım da bu bölümde inceleyeceğiz.

Gök Türk, Kara Budun: Aristokratlık dizgesi, eşit olmayan 
ikili smıflandırmaya gereksinim gösterir. Doğu Türkleri'nde top
lum ezenlerle ezilenlerden oluşunca ezen topluluğun adına gök, 
ezilen topluluğun adma kara sıfatlan eklenirdi: Gök Türk, kara 
budun.

Bunlann simgeleri olan tannlara da Gök Tann, Yağız Yer 
denilirdi. Altay Türklert'nde birinciye Bay Ülgen, İkinciye Erlik 
Han adlan verilirdi. Oğuzlar'da da birinciye Ak, İkinciye Kara 
adlan verilirdi. Ak Süyek (Ak Kemik), Kara Süyek (Kara Kemik) 
gibi. Bu deylmlenJen birincisi soylulan, İkincisi uyruklan anla
tırdı.

Eski Türkler'de bir hükümdar yenildiği zaman Kara Han ya 
da Moğolca ajmı anlamı vermek üzere Kür Han admı alırdı, öcü
nü alıncaya değin, düşmanlanna üstünlük sağlayıncaya değin, 
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bu adı taşırdı.

Tutsaklığa ve tutukluluğa düşen bir ulus da Kara sıfatmı 
alırdı. Türklerden Bolak budunu Kıpçaklar'a yenilip tutsak 
olunca Kara Bolak admı aldı. Sonra tutsaklıktan kurtulmakla 
Kara sıfatım üzerinden attı.

Eski Türkler’de ruhlar (çürlar) da Ak ve Kara türlerine ayrıl
mıştı: Ak Çurve Kara Çur, 1^ ruhlar ve kötü ruhlar demektir.

Şamanlann da akı ve karası vardı. Afc Şaman yaz törenleri
ni, Kara Şaman kış törenlerini yönetirdi. Ak gün, kara gün de
yimleri de zamanm İki rengini gösterir.

Tannlar Örgütü: İki türlü ikili sımflandırma tanniann, iki 
türlü bölümlenmesin! gerektirmiştir. Bu smıAzmdırmalar şöyle
dir:

1
Sağ kol Sol kol
Tannlar Yer-sular

2
Ak: GökTann
Kara: Yağız Yer

Görüyoruz kİ bu biçimlerden birincisi yatay, İkincisi dikey
dir. Yatayhk eşitliği, dikeylik eşitsizliği gösterir.

7. ÜÇLÜ SINIFLANDIRMA

Bu İki Sınıflandırmanın Birleşmesi: İki sınıflandırmada 
joıkanki göğe ilişkin olan bölüm değişmiyor, yere ya da yer altı
na ilişin bölüm değişiyor. Böylece, İkincideki Gök Tannyı aynı 
şey sayarsak, karşıt olan yer-sular ile Yağız Yer'in eklenmesiyle 
tanniann üç derecesi ortaya çıkar. O zaman bu üçlü sımflandır- 
mayı şöyle gösterebiliriz:

1) Gök Tann (AW
2) Yer-Sular (Ak ve Kara)
3) Yağız Yer (Kara)
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Dünyalar: Bunlardan üç dünya oluşur:
1) Yukandaki Dünya (Ak)
2) Orta Dünya (Ak ve Kara)
3) Aşağıkl Dünya (Kara)

İşte eski Türkler'in âlem hakkındaki görüşleri şöyleydi. Bü
tün yaratıklar bu üçlü sınıflandırmaya sokulabilirdi. Fakat, bu 
üçlü sınıflandırmayı yukanda açıklanan üç sınıflandırma ile ka- 
nştırmamalıdır.

Türkler'de evlerin ocağmdaki ateş de üç türlüdür. Bunlar
dan her biri üç dünyadan birine bağlıdır (Din bölümüne başvu
runuz).

Toyonlar bu üç dünyaya bağlı oluşlanna göre ayn nitellk- 
kapsamlar kazanırlar:

1) Altm-kemikler. Prenslerdir. Tannlar gibi bunlardan hiç za
rar gelmez. Tekin değül deyimi bundan doğmuştur. Zararlı olan
lar hakkında söylenir.

2) Ak-Kemikler
3) Kara-KemMer

Şamanlar da bu üç âleme bağh oluşlannda ayn adlar ahrlar:
1) Tarhan
2) Ak şaman
3) Kara şaman

Çadırlar da üç türlüydü; Kara çadır, ak çadır, kızıl çadır. 
Bunlardan birincisi kara kemiklere, İkincisi ak kemiklere, 
üçüncüsü altın kemiklere özgüydü. Hakanlann çadırları altın
lıydı.

11- ESKİ TÜRKLER'DE BİLİM

Eski uluslarda empirik (ihtibari) biı' denemeden doğdukları
na dayanarak, yalnız teknikler olumluydu. Onlann bilimlerine 
gelince, geleneksel mantığa dayandıkları için nesnel değil, öz
neldiler. Bu gibi budunlarda oldukça doğru tekniklerle hayali 
bilimler yanyana yaşarlar. Örneğin bugünkü Çinliler’in teknik
lerine baksak, büyük bir ilerlemeyi gösterir; fakat, bilimlerine 
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baksak o zaman geleneksel bir mantıktan doğan boş ve geçerislz 
inanlar karşısında kahnz. Eski Mısırlılar. Keldanhlar. Iranlılar 
da böyleydi. Buradaki uygarlık, bilimsel bir uygarlık değil, tek
nik bir uygarhkü. Akla da}^nan bilimler ilkin eski Yunanlılar'da 
başladı. Bundan dolayı eski Yunanhlar'da uygarhk yadnız tek
niklere değil, akla dayanan bilimlere dayanıyordu. Bugün Avru
pa'da da öyledir. Bugünkü Avrupa uygarlığı da nesnel, olumlu 
ve akılcı bilimlere dayanmaktadır. Teknikler bile bütünüyle bi
limlere uymuş, başan belgelerini bilimlerden almıştır. Demek kl 
eski budunlann da tekniklerinden başka kendilerine özgü bi
limleri vardı, fakat maddiyat alanında iş gören yalnız teknikle
riydi, bilimleri yalnız toplumsal değer yargılannı simgesel olarak 
belirtmek bakımından doğru olabilirdi, örneğin Çinliler'de her 
yön kendi hayvanının adım alır ve çeşitli durumlara göre uğurlu 
ya da uğursuz sayılır. Uzayı yönetmekle görevli olan simgesel 
hayvanlar, gök gibi yeri de yönetirler. Bir tepe ya da coğrafî bir 
oluşum kaplana benzedi mi, totemizme göre bu kaplandır. Ve 
bundan dolayı batıdadır. Bir ejderhaya benziyor mu, öyleyse ej
derhadır ve doğudadır. Bir yerden göç edileceği zaman çevredeki 
eşyaya bakılır; Eğer bunlar kendi yönlerine uygun biçimlerdey
seler, örneğin batıda bulımanlar kaplana, doğuda olanlar ejder
haya benziyorsa bu göç uğurlu sajnlır. (L'Année Sociologique, to
me, VI, p. 55.) Bu yukanda gösterdiğimiz ilkel sınıflandırmalar 
Çin'de halk taoizminin temelini ve Yî-king adh kutsal bir kitabın 
da konusunu oluşturur.

Eski zamanlarda Türk budunun da "hangi şeyler uğurlu, 
hangi şeyler uğursuzdur?" sorusuna yanıt veren geleneksel bir 
bilimleri vardı; pratik yaşamlarına bu bilim, kılavuzluk ederdi. 
Bugün Tandırname Ahkâmı ya da Keçe Kitabı adım verdiğimiz 
halk inanışlan ve işlemleri o eski Oğuz biliminden geri kalmış 
artıklardır. Yapacağı bir işin uğurlu olup olmadığını bilmek bu
gün bile birçoklannın ruhunu uğraştıran önemli bir sorundur. 
Bugün bile felsefenin rolü insanlara umut vermek ve uğurlu ile 
uğursuzu ahlak alanına taşıyarak iyi ve kötü adlaın altmda yeni
den diriltmektir. İnsanlar, hâlâ en doğru felsefeyi değil en çok
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umut veren felsefıgri arıyorlar. Bu bakmıdan eski Türkler'in ge
leneksel bilimleri gerçeldik bakmundan gerçekten uzak olmakla 
birlikte, değer ve ülkü balommdan çok verimliydiler. Eski kah- 
ramanlann, fatihlerin, cihangirlerin başankmndaki gizi (sır) 
arayacak olursak, bunlann yanmda daima kendilerine umut ve 
inanış aşılayan bilgelerin, ozanların, şamanlann manevi yol 
göstermelerini buluruz.

Aristo'nun mantığı nasıl oluyor da bu eski mantıklardan çı
kabiliyor?

İlkel toplumlarda eşyayı içinde sıralamak için yalnız toplum
sal kadrolar vardır. Soplar yalnız bireylerden kurulu değildir, 
birçok eşjrada bu soplara sokulmuş ve böylece kutsal mantığın 
türleri oluşmuştur. Soplar birleşerek boylan (kabile), boylar bir
leşerek oymağı (aşiret) oluşturmuştur, öyleyse soplar bir kutsal 
tür olduğuna göre boylar da birer kutsal cins ve oymak da bun- 
lan içine alan yüksek soy'u (cins-1 âlâ) oluştururlar.

Bu sınıflandırmalarda bir türe bağlı olan bireyler, maddi 
benzerlik dolayısıyle birbirinin aynı bulunan bireyler olmayıp 
belki aynı soptan olmak İlgisiyle aynı kutsallığa sahip şeylerdir.

İşte bu ilk smıflandırmalarda yüksek soyun, cinslerin, türle
rin içine aldıklan bireylerin benzerliği maddi bir benzerlik olma
yıp, bağlı sayıldıklan oymak, boy ve soplann taşıdıklan kutsal
lıklara ortak olarak sahip bulunmaktan ileri gelen bir benzerlik
tir. İlkel budunlar, bir yandan toplumsal yaşamda bu toplumsal 
benzerliklere önem verirken, öbür yandan da ekonomik ve tek
nik yaşamda maddi özellikleri ve bu özelliklerdeki benzerlikleri 
de gözönüne aknak zonmda kalıyorlardı. Böylece dinsel sınıf
landırmanın dereceli dizgesi yanmda bir de düzensiz ve kaba
taslak bir teknik smıflandırma oluşmaktaydı. Fakat insan zekâ
sı birUğe eğflimll olduğu için bu teknik sımflandırmalan, oluş
tukça, dinsel sımflandıımanm dizgesine sokmaya çalışıyordu. 
Üstelik beri yandan din de sürekli bir değişme ve evrim halinde 
olduğu ve toplumsal örgüt daima değiştiği için, dinsel smıflan- 
dırmada da gittikçe artan bir esneklik ortaya çıkıyordu. Bunun 
sonucu olarak dinsel smıflandırmanm çerçeveleri sürekli kal
makla birlikte, bu çerçeve içindeki eşya, maddi benzerlik ilgisi
ne bağlı olarak kabını değiştirmeye başladılar, örneğin dörtlü 
sımflandırmada Güneş, Ay, Yıldızlar, Gezegenler değerleri ve

116

kutsallıklan bakunmdan ayn türlere sokulmuşken, yavaş yavaş 
bunlar maddi oluşlan bakunmdan ayn türe sokulma}^ başlan
dı. Tekniklerin pratik deneylerinden doğan bu yeni sımflandır- 
malara yardım ettiğinden, başlangıçta gerçekliğe ı^rmayan gele
neksel sımflandırmalann kadrolanna yavaş yavaş gerçeklikçe 
bir türden olan eşya ve maddeler konmaya çalışıldı. İşte bu ken
diliğinden (fehvanı, spontané) işlemlerin sonucu oİEirak maddi 
ve gerçek türleri ortaya çıktı. Bu türlerin birleşmesinden cinsler 
(soy) ve cinslerin birleşmesinden ytücsek soylar oluştu. İşte, so- 
jrut ve akılcı mantığm geleneksel mantıklardan yavaş yavaş doğ
ması şöyle olmuştur.

Öyleyse, soyut mantığın kavramlan, dış görünüş bakumn- 
dan gerçek olan birtakım bilgilerdir. Bu bilgiler gittikçe daha 
çok teknik deneylerin etkisiyle gerçeğe doğru değişmek niteliğini 
kazanmakla birlikte sımflandırmalarmm kadrolan bakımmdan 
dalma toplumsal kalırlar. Akim toplumsal smıflandırmalara uy
gun bir zihinsel yapısı olması bu nedenin, bir sonucudur.

III. ESKİ TÜRKLER'DE FELSEFE

Simge Dili: Uygar uluslar sözcüklerle düşünürler, bundan 
dolayı felsefeleri kavramsal bir felsefedir. Eski Türkler ise söz
cükler ve kavramlarla değil, simgelerle düşünürlerdi. Eski Türk 
felsefesine stmgeciUk Uimsaliy^ adını verebiliriz.

Simge (timsal) ruhumuzun bllinçdışı katında s^aşayan bi
linçsiz bir değer yargısmm, bilinçsiz bir ülkünün yerine geçen 
bilinçli bir hayaldir. Eski Türkler'in yazılmamış, belki de söylen
memiş gizli düşünüşünü anlamak İsterseniz, dindeki ve özellik
le mitolojisindeki simgeleri incelemelisiniz.

Simgelerin AsıUan: Türk simgeleri hangi gerçeklikleri sim
geliyor? Bunlan birer birer İnceleyelim:

Doğal Afk Zamanı: Eski Türkler toplumun bûjrük bunalım
lar, coşkunluklar, coşularla dolu olan zafer günlerinin 3raratıcı 
anlar olduğunu ve bütün ülkülerin bu anlarda yaşanılan coşulu 
yaşamlardan oluştuğunu bilinçsiz olarak anlamışlar ve bu gün
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lere doğal aşk günü, doğal aşk gecesi gibi adlar vermişlerdi. 
Sanki bu günlerde ve gecelerde doğadaki genel aşk coşardı. 
Onun verimliliği bir ışık sütımu biçiminde ortaya çıkardı. Bu 
ışığm en küçük bir dokunması, dokunduğu canlı, cansız şeyleri 
gebe bırakırdı ve bu dokunmadım doğan çocuktan yeni bir il do
ğardı. Bu il, zaferlerle, şan ve şeref kazanan bir budundu.

Ülkünün girdiği ruhlan gebe bıraktığı herkesçe biliniyor. 
Eski Türkler’in ışık sütunundan ya da altm ışıktan bilinçsiz ola
rak algıladıklan gerçeklik, ülküydü. Kut toplumsal bilinç olup 
bu bilincin değer veraiği şey kutlu oluyordu. Ülkü, yaratıcı bir 
atılım olduğundan, dokunduğu ruhlan gerçekten gebe bırakırdı.

Kara HMi ve Su: Türk evrendoğumundaki Kara Han ülkü
nün doğuşundan önceki karanlık durumdur. Kara Han'a arka
daşlık eden uçsuz bucaksız Su toplumun kaos durumudur.

Bay Ülgen ve Erlik Han: Bu ikisinin evlenmesinden bilinçli 
olarak toplumsal bilinç doğuyor. Toplumsal bilinç sevinçli, co- 
şulu bir dururtıdaysa bireylerden sevinçli gösteriler istiyor. Top
lumsal bilinç ulusal bir felaket ya da jrurtla ilgili bir yas zama
nında doğmuşsa, insanlara büjrük bir sarsıntı içinde görünüyor 
ve bireyleri yas tutmaya, kendi elleriyle yüzlerini paralamaya, 
saçlannı yolmaya yöneltiyor. Birinci durum, toplumsal bilinciıi 
güzellik (cemal), ikinci kızgınlık (celal) sıfatıyle görünüşüdür. Bu 
görünüşlerden birincisine Bay Ülgen denildiği gibi İkincisine de 
Erlik Han adı veriliyor. Toplumsal ödülü yapan, toplumsal bilinç 
olduğu gibi, toplumsal cezayı yapan da ^ne toplumsal bilinçtir. 
Bay Ülgen birinci durumun simgesi olduğu için ödül tannsı olu
yor: Erlik Han da ikinci durumun simgesi olduğu için ceza tan- 
nsı oluyor.

Ayzıt'm Niteliği: Ayzıt cinsel ahlak işlerinde toplumsal bi
lincin görünüşüdür. Toplumsal bilinç, namuslulara ödül, na
mussuzlara ceza verdiği gibi, Ayzıt da aynı işleri yapıyor.

Yaz Töreni: Toplumsal bilinç hangi bireyin namuslu, hangi
sinin namussuz olduğunu biliyor. Ayzıt da bireylerin cinsel ah
laka İlişkin günahlarım ve sevaplannı biliyor. Kamuoyu namus- 
suzlan değerden düşürdüğü gibi, Ayzıt da namuslulan saraya
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kabul ettiği halde, namussuzlan kabul etmiyor. Ayzıt'm sarayı, 
keununun cinsel bilincinden başka bir şey değildir.

Ongunlar: Ongunlar bağh olduklan topluluklann kamu yet
kelerini simgeleyen simgelerdir. Ongun bireyselleşirse kamu 
yetkesi yani egemenlik de bireyselleşmiş olur. Bir topluluğun 
ongununu başka bir topluluk zorla ele geçirirse birinci, İkinci
nin egemenliği altına girmiş olur. Bu ongun bir bireyin değil de, 
başka bir ilin eline geçmişse, onun sahibi olan topluluk da o 
ilin egemenliği altına geçmiş olur.

Renkler: Renkler, dört yöne ve merkeze bağlı beş topluluk
tan tümünün kutsal olduğunu, fakat tümünün kutsalbğı bir 
tür olmayıp, her birinin ayn ajm türleri olduğunu gösterir.

Sünügier: Sünügier, bir hayvan organizmasmm organlan- 
dır. Oğuz ili kendisini bir toplumsal organizma halinde ve oy- 
maklannı da (özlerini de), bu organizmanın orgam olarak algıla
dığı için bütün oymaklara birer özel sünüg ayırmıştır. Bu ben
zetme, toplumdaki dayamşmanm canh ve güçlü olduğunu gös
terir.

Çurlar: Yerel kamuoylan, yerel nitelikte kalan küçük top
lumsal bilinçlerdir. Bu küçük toplumsal bilinçler sevinçli oldu- 
kan zaman Ak Çur, öfkeli olduklan zaman Kara Çur simgeleriy
le anlatılırlar.

Kısrak Memeli Put: Erkek cinsine ilişkin toplumsal bilincin 
simgesidir.

inek Memeli Put: Kadın cinsine ilişkin toplumsal bilincin 
simgesidir.

Od Ata, Od Ana: Aileye özgü toplumsal bilincin simgeleri
dir.

Eş: Bireylerde toplanan ve görünen toplumsal kişiliğin sim
gesidir.

Yer-sular: Oymaklaıra özgü toplumsal bilinçlerdir. Bunlar 
yalnız kendi oymaklanmn üstün gelmesini isterler.

Ugan: Merkezde bulunan yer-sulann özel etkilerine engel 
olup, il’in birliğini simgeleyen, genel il'e özgü toplumsal bilinçtir.

Tanrılar: Barış ve banşıklık yandaşı olup yer-sulara bağh 
oymaklan akından ve kan davasmdan alıkoyan il kurucusu oy
maklann toplumsal bilinçlerinin simgeleridir.
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Gök Tann: Bütün fl'in ilişkin toplumsal bilincin sevinç za
manlarındaki simgesidir.

Erlik Han: Bütün iFe ilişkin toplumsal bilincin gönel felaket 
zamamndaki simgesidir.

Dokuz Dallı Çam; Dokuz uruğa ilişkin toplumsal bilinçlerin 
simgeleridir.

Yerin Merkezindeki Çamın Bay Ülgen'e Değin Yttkseimif 
Olma«; İkisi de bütün ilin simgeleri olan Bay Ülgen ile Ugan'm 
birbirine eşit olduğunu gösterir.

İl'in Kara SılGatııu .Mması: Yenilen ya. da tutsak olan Uin 
kurtulmak ve öç almak için haztrlandığmı gösterir.

Kür Han ve Kara Han: YenUen ve ülkesinden kovulan hü
kümdarın eski saltanatını iadeye ve öç almaya çalıştığını göste
rir.

Gerek il, gerek hakan özgürlüklerini kazandıktan sonra bu 
sıfatı adlanndan çıkarırlar, örneğin Bolaklar, Kıpçaklar'a tut
sak olunca Kara Bolak adını aldılar, tutsaklıktan kurtulunca Ak 
Balak adım yeniden geri aldılar.

Kurt, Arslan Totemleri: Totemleri zayıf hajrvanlardan olan 
budunlann içinde kurt ve arslan gibi totemler ortaya çıkmca 
toplumun içindeki empeıyalizm başlamış olduğu anlaşıhr. Bu 
güçlü totemler bir Il’e ilişkinse empeıyalizmi yapan İldir. Yok bir 
sülâleye ilişkinse o zaman emperyalizmi yapan, o sülaledir.

Gök Ue Yer: Gök ile yer «'İn sağ-kolu ile sol-koluna ilişkin 
toplumsal bilinçlerdir.

Ay ile Güneş: Ay ulustaki erkek topluluğunun, Güneş ka
dın topluluğunun simgeleridir. Böylece Hiung-nu tanjulan Çin 
fağfuruna mektup yazarken başına "Gök ile Yer'in doğurduğu. 
Gün ve Ay'ın tahta çıkardığı Kunlann büyük tanjusu Çin fağfu
runa rica eder kl..." biçiminde yazardı. Gök İle yer sağ ve sol 
kollarm toplumsal bilinçleri olduğuna göre, hükümdann ege
menliğini bu iki bilincin doğurmuş olduğu ve erkek âlemiyle ka-
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dm âleminin toplumsal biünçleri de birlikte olareık onu pekiştir
miş olduklan anlaşılıyor.

Tann Kutu. İdi Kut: Bu sözlerden birincisi Hlung-nular'a 
İkincisi Uygur-Dokuz Oğuzlar’a ilişkindir. İdi sözcüğü de "Gök 
Tann"nm eşanlamlısıdır. Bu sözler gösterijrar kl Kıın hükümda- 
rtyle Dokuz Oğuz hakanı kendilerini «İlahi hak»ka (droit divin) 
sahip sayıyorlardı. Uahi hak, "toplumsal bilincin pekiştirdiği 
hak'" demek olduğundan Kunlâr'la Dokuz Oğuzlar'm hüküm- 
darlarmı toplumsal bilincin pekiştirmestyle hükümdar olmuş 
saydıklan anlaşılıyor.

Yukandaki örnekler gösteriyor kl, Türk dini ve Türk mitolo
jisi. zengin bir toplumbilimdir. Simgelerin arkasmda gerçekleri 
görenler, bu toplumbilimi kolayca okuyabilirler. Türk dinindeki 
bütün simgeler, toplumsal gerçeğin ve özellikle toplumsal blün- 
cln düşsel ve simgesel (istiarevl) anlatımlanndan başka bir şey 
değildir. Yukandaki yöntemi bütün Türk tann öykülerine ve fel
sefelerine uygulayacak olanlar, dalma bu gerçekçi simgeciliği 
(şentyetçi sembolizmi) göreceklerdir.

(İkinci Kitabm Sonu)
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ÜÇÜNCÜ KİTAP

İSLAMLIKTAN ÖNCEKİ 
TÜRK DEVLETÎ



Birinci Bölüm

I. İL

1- İl Nedir?: Eski Türkler'de devletin en basit biçimi II admı 
alırdı. Doğu Türkleri'nde -büyük olsun küçük olsun- sl3rasal 
olan her topluma budun derlerdi. Kâşgarh Msüimut'un sözüne 
göre budun "halk" anlammdadır. Budun bağımsız olduğu zam£uı 
"ulus" anlamınaydı. Orhon Yazıtlannda bağımsız olsun olmasın 
bütün uluslara budun adı verilmiştir, ömegln ÇlnlÜer. Hıtaylar, 
Tibetliler, birer budundular. Bağımsız olan Kırgızlar da bir bu
dundu. Bağımsız olmayıp Göktûrkler'e bağlı olan Tûrgeşler bir 
budundular. Göktürkler'ln sağ sol koUarmı oluşturan Töleş ve 
Tarduş toplumlanna da budun adı verilmektedir.

H sözcüğü D i v a n ü e göre "banş" anlamındadır. İlçi 'ba-
nşçı" demektir. Eski Türkler'de devlet, banş dininden dogduğ 
İçin devlete de il adı verildi. "İlli bodun idim, ilim amanım hani" 
(Orhon Yazıtları)

Batı Oğuzlan'nda 11 "göçebe bir budun" anlamınadır. Fakat 
ancak, ak bir buduna yani bağımsız bir buduna il adı verilebilir. 
İl, kesinkes bir ak budun'dur. Bunun egemenliğindeki halklara 
kara budun adı verilir. Kara budun "ulus, oymak, gün" sözleriy
le anlatılır. İlini, ulusunu aldı gtttt İlini oymağını alaı gitti İle gü
ne karşı. İlden günden hariç. Bu dqrinüerdekl Û ak-kemikleri, 
ıdus, oymak, gün deyimleri de kara-kemlkleri anlatır.'*'

*** Bu deyimlerden ulus sözcüğü, ûlemek mastanndan gelir M, "his
seleri ayırmak, bölümlemek" anlamınadır. Bir hakamn budunu, şehza
deler arasmda uluslara bölünür. Oymak Kâşgarh Mahmut'a göre "uyruk 
(tâbi), hizmetçi (hâdinj" anlamına olmak üssere uymak mastanndandır. 
(Z.G.)
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Bu kitapta Ü sözcüğünü Oğuzlar'm kullandığı ajılâmda kul
lanacağız. Eski Oğuzlar'da siyasal, bağımsız ve,02erk toplumla- 
ra il adı verilir.

Eski Oğuzlar'da ve öbür Türk kollarında budun topluluğu 
gibi il topluluğu da siyasal bir topluluktu: budunsal (kavmi) bir 
topluluk anlamına değildi. Bu anlamda uruk sözcüğünü kulla
nabiliriz. Uruk, Kâşgarit Mahmut'a göre "tohum" demektir. •*’ Bir 
tohumdan gelen topluluklar budunsal (kavmi= ethnique) toplu
luklardır.

2. İL İÇİNDEKİ BÖLÜMLENDİRME

Eski Türkler'de iller bir siyasal toplumdur. Bu siyasal top
lum öz'lerden, yani oymaklardan (aşiret) oluşuyordu, özler de'” 
boylardan oluşuyordu. Boylar da soplardan oluşuyordu.

Oğuzlar'da özlerin yalnız kadrosu kalmıştı, özlere ilişkin 
olan ongun, sünüg, tannlar, beyler yeni İslam olduklan dönem
de, boy'lara katılmıştır. Bundan anlaşılıyor kl oymaklar birer ar-̂  
ta kalandır. Onlann yerine boylar (kabileler) geçmiştir. Boy söz
cüğü kabile sözcüğünün karşılığıdır. Oğuzlar'da en güçlü olan 
örgüt boydu. Bunun karşılığına Göktürkler oguş derierdi. 
(Thomsen) Oguş sözcüğü Kâşgarlı Mahmut'a göre "oymak (aşi
ret)" anlamına ise de kullanışta boy sözcüğünün karşılığı ol
muştur.

Sop sözcüğü ise semiyye ferşıhğıdır. Bugün hâlâ Yakut
lar'da sip biçiminde kullanılır.*” ’ Kırgız-Kazaklar'da sağ ve sol

Öz sözcüğü "akraba" demektir (Kâşgarh Mahmut/Diron, c. I, s. 
46). Yakutlarda uza biçiminde olarak "oyrnak" (aşiret) anlammadır: Ağa 
uza: Baba oymağı, Eye uza: Ana oymağı gibi. (Z.G.)

Divan, c.I, s. 63-64.
A. İnan, Seroşevskiy'nin Fransızca yazdığı makalede Yakutçada 

"soy" anlamını veren sözcüğü Almanca Sippe sözüğüyle karşıladığını be
lirterek, Z. Gökalp'ın bu sözü Yakutça sandığını söylüyor [Eski Türk Di
ni, s. 169).
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kollann ayrıldığı topluluklara sip denilmiştir. Bizde de soy ve 
sop deyimi içinde geçmektedir.

Bu topluluklann tümü, hem siyasal hem aileyle ilgili bir ni
telik taşır. Çünkü il bir siyasal birilkü. Özler, boylar, soplar da 
bu siyasal topluluğun yönetim bakımından bölümleriydi.

Bu topluluklar, aynı zamanda aileyle ilgili bir nitelik taşır
lar. Çünkü sop topluluğu bir babanın çocuklanndan oluştuğu 
gibi boy, öz topluluklan da bir babanın çocuklanndan, yani am- 
caoğullanndan, akrabalardan oluşmuştur. Bu kapalı topluluk
lann kadrolanna yabancı bireyler kanşamazlardı. Çünkü U, dış
tan evlenme kuralına bağlıydı. Evlenmeler, ancak il içinde olur
du. Hizmetçiler ve tutsaklar ise ilin dışmdaydılar.

Siyasal ve aileyle ilgili topluluklar böylece biıt)irine kanş- 
makla biriikte bunlan birbirinden ayırmak da gerekir. Bir toplu
lukta siyasal nitelikler aileyle Üglli niteliklerden daha güçlüyse, 
onu siyasal topluluklar sırasına koymalı. Yok aileyle ilgili nite
likler, siyasal niteliklerden daha güçlüyse, onu aileyle ilgili top
luluklar arasına kanşürmah!

Bu yolda bir ayınm yapıhnca il, öz topluluklan. siyasal top
luluklar sırasına konmak gerekir. Boy İse aileyle İlgili topluluk
lar arasına konulur. Çünkü boyda aileyle ilgili nitelikler daha 
güçlüdür.

Boydan sonraki aileyle İlgili topluluklara gelince, bunlan 
boy un kapsadığı sop, soy, haba-yanlı aile, evlilik ailesi gibi da
ha küçük topluluklarda bulacağız. Bundan dolayı biz aile bölü
münde aileyle ilgili topluluklann en büyüğü olan boydan başla
yarak gitükçe daha küçük topluluklara indiğimiz gibi devlet bö
lümünde de siyasal topluluklann en küçüğü olan öz'den başla
yarak gittikçe daha büyük siyasal topluluklara doğru çıkacağız.

Türk İlinin toplumsal yapısını anlamak İçin, Türk örgütünü 
eski Yunanlılar la Romahlar'ın "site" (medine) örgütü ile karşı
laştıralım:
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ll(medlne) 
öz  (aşiret)
Boy (jübile)
Sop
Soy
Baba-yanh aile 
EvUlik aUesl

La cité
La tribu
La phratrie
Les gens
La parentéle
La famille patçmelle
La famille conjugale

Bu karşılaştırma gösteriyor kl Türk İli göçebe bir medl- 
ne=slte'dlr (cité].

Eski Yunan ve Latin toplumlan birer site halini almadan 
önce bağımsız oymaklar halinde jraşıyorlardı. lllérin kuruluşu- 
nedan önce Türkler'in de bağımsız özler halinde yaşadıklanna 
kuşku yoktur. Öyleyse Türkler'in sljrasal örgütünün İncelenme
sine öz'den başlamamız gerekir.

3. OYMAK (ÖZ-AŞİRETİ

Oğuzlar'da oymağa öz denilirdi. Türkler'den bağımsız oy
maklar yoktu. Her oymak kesinkes bir llln İçine girip onun bir 
kolu olmuştu.

Oymak yaşamını bağımsız olarak yalnız Tatarlar'da görürüz. 
Cami-ût-Tevarih Tatarlar ın yaşamım bize şu yolda anlatıyor: 
'Tatar budunu birçok kollardan oluşup yaklaşık olarak 70 000 
haneyi kapsıyordu. Ülkesi Çin sının ile Boyır gölüne komşuydu. 
Her oymak özel bir sahaya sahipti. Tatarlar çoğu zaman Hıtay 
imparatorluğunun uyruğu ve haraçvericisiydiler. Fakat çoğu za
man filan ya da falan oymakları başkaldınr ve ancak silah gü
cüyle boyunduruk altına ahnırdı. Çok kez, oymaklar birbirleriy- 
le savsışırlardı. Tatarlar, Kürt, Şol (=Berberi) ve Frenk budunlan 
gibi ufak bir çekişme nedeniyle birbirine bıçak ya da kıhç salla
makla ünlüydüler. Bugün Moğollar arasmda görülen sıkıdüzen 
onlarda yoktu. Kinci, öfkeci, öç alıcıydılar." (D'Ohsonn, s. 327).

Tatarlar'ın ayn bir budun olması kuşkuludur. Tatar sözcü-

128

ğü bir budun adı olmaktan çok, bir sımfı gösteriyor, bir uğraşı 
(mesleği) anlatıyor. Tunguz olsun, Moğol ya da Türk olsun, Ta
tarlar henüz göçebeliği bırakmamış smıftılar.

Tatarlar, Orhojı Yazıtlannda Hitanlar (Hıtaylar) ile, Tatabdar 
ile Apar-Purumlar**’ ile birlikte belirtilirler. Türkler, Tatarlar ın 
yaşadıklan oymak yaşamım çoktan geçmişlerdi. Türkler'i en es
ki dönemlerde bile il halinde buluyoruz.

4. İLLERİN ÇÖKÜŞÜNDEN DOĞAN OYMAKLAR

Kimi zaman bir il çöktüğü için, içindeki [o5mıaklann] yalnız, 
bağımsız bir yaşam sürdüğü olur, örneğin, Kırgız-Kazaklar da 
çöküş sonucu olarak her biri bağımsız bir yaşam sürmektedir 
Bu boylar arasında kan davası ve akın kurallan yürürlüktedir. 
Kırgız-Kazaklar, kan davasına kûn ve akına baranta derler.

Türkmenler'de de il yaşamını yitirenler, toplumsal bir gerile
meye uğrayarak, bağımsız oymaklara aynhrlar. örneğin Ha- 
rlzm'dekl Türkmen oymaklan bugün bu durumdadır. Bu oy
makların toplumsal yaşamını yakından görmek için bunlardan 
birisini, örneğin Teke oymağinı inceleyelim:

"Teke oymağı, Harlzm ve İran'daki öbür Türkmen ojonaklan 
gibi taife'den (boy), taifeler de tire'lerden (sop) oluşmuştur. Teke
lilerde egemenlik oymak meclisindedir, her birey bu meclisin 
üyelerindendir. Bu meclis bir han seçer. Fakat han halkı mem
nun edemezse, aynimak zorundadır. Hamn yanına gençlerden. 
kırk yiğit verilir.

Bu kırk yiğit Tekeliler'İn toplumsal sıralama bakımından tiir 
il değil, bir boy olduklarmı ve seçtikleri hanın da bir il beyi de-

Orhun Yazıtlarında Apar "Avar”, Purum "Blsans Doğu Roma" an
lamlarında kullanılmıştır. (Bk. M. Ergin, Orhun Abideleri, 1970; T. Te
kin, A Grammar of Orichon. Tltrfcfc, 1968; Orhon Yazıtlan, 1988)
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ğll, bir boy beyi olduğunu gösterir. Çünkü boy beyinin kırk yiği
di vardır, 11 beyinin ya da hanm üç jrüz jrlğidl olmak gerekir. (De
de Korkut Hikâyeleril s. 16-197)

Bu kırk yiğit hanm buyruklarını yerine getirirler. Fakat ha
nın malı gücü, dolajasıyle hazînesi yoktur. Özel amaçlar İçin ih
tiyar adiyle bir halk temsilcisi seçilir. Antlaşma, barışma gibi si
yasa! sözleşmelerde elçilik görevini yapar.

Tekeliler üç bölüme ayrılmıştır:

1- Toktamışlar, yani "Kalanlar" ki Merv vahasının doğu bö- 
lümündedirler.

2- Otamışlar, yani "Göçmüş olanlar" ki batı bölümünde otu
rurlar.

3- Beyler ki vahanın doğu ucunda otururlar.

Yukarıda anlattığımız örgüt bu üç topluluğun üçünde de ay- 
n ayn vardır. Bundan bir süre önce oymak htikümeti, saray hü
kümetine doğru değişmeye başladı. Demokrasiden kıhçia kaza
nılmış kalıtsal(lrsl) bir hükümdarlığa doğru yürüdü. Bu yeni**’ 
yönetim biçimi Nur Verdi Han adh ünlü bir başkanla başladı. 
Bu han Tekelller’I, Hlve ve İran devletleriyle Sank (San) oymağı
na karşı zaferlere ulaştırdı. Han; cesur ve cömertti. Kendilerini 
hükümdar jrapan insanlar tipinden beri sözgeçerliği o denli bü
yüktü ki Ak-Kal TekelerCnin başkanlığını oğlu Mahdum Kulu 
Han'a verdi. Kendisi Merv vahasındaki , Tekeler'in başkanlığını 
kazanmayı başardı.

Tekeliler'de kan davası kurumunun hâlâ var olup olmadığı
nı bilmiyoruz. Fakat, bu oymağın içinde akın geleneğinin daha 
var olduğunu biliyoruz.

Tekeliler'de serdar adiyle akın yönetmesini bilen birtakım

Bu sözcük metinde iki olarak geçiyor. Dizgi yanlışı olduğunu dü
şünerek yeni diye düzelttik. (Y-Ç-)
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doğal başkanlar vardır. Bu doğal kumandanlardan biri, bir akı
na karar verdi mi, üzerinde ufak bir bayrak bulunan mızrağmı 
otağın önüne diker ve bütün tyi Müslümanlan Hazretl Nebi (Hz. 
Muhammed) adına simcağı altına çağırır.

Silah altına çağın, pek seyrek olarak İyi bir kabul görmez. 
(Çünkü akınlar çoğunlukla Şliler ve Ruslar üzerinedir.) Serdar, 
derhal çadın altında yüzlerce, dahası binlerce cenkçiyi kör bir 
Itaatla emrine hazır bulur. Bunlara yalnız yığmak yerini ve top- 
lunma zamanını söyler, fakat hedefin neresi olduğunu söyle
mez." (Asya'nın Göbeği-Ingilizce)

Tekeliler in anlatılan durumlan Hlve Türkmenleri'nin son 
derece eşitlikçi ve demokrat olduklannı gösterir.

Avmpah birçok gezginlere göre Hlve Türkmenlerl dünyamn 
en demokrat bir budunudurlar. Gaston Richard diyor ki: "Bu 
budunda eşitlik, olgunluğun son derecesini bulmuştur. Çünkü 
Türkmenler'de ücretle çalıştınlan hizmetçiler yoktur. Tutsaklar
sa pek azdır."

Gerçi Hive Türkmenleri'nin demokrathğı yalnız içlerinde hiz
metçilerin ve tutsaklann bulımması değildir.

Tekeliler'de gördüğümüz gibi Türkmenler sanki referandum 
(halkoyu) yöntemiyle yönetilir bir cumhuriyettir. Hanın bir cum
hurbaşkanı kadar bile hükmü ve sözgeçerliği yoktur. Çünkü, 
maaşı ve ödeneği yoktur. Hanı seçen ve görevden alan, halk 
meclisidir. Gaston Richard, Mihailoftan aktararak diyor ki: 
"Kendi isteği ile ne siyasal başkan, ne derece aynmı kabul etme
yen bu eşitlikçi halkta kamuoyu birden çok kadınla evlenmeye 
uygun değildir. Türkmenler'de büyük bir çoğunluğun yalnız bir 
karısı vardır ve birden çok kadınla evlenmeyi asla uygun gör
mezler."

Hive'deki Türkmenler bağımsız oymaklar halinde yaşamakla 
birlikte aralannda eski 11 bağını gösteren kimi geleneklerini ko-

Ziya Gökalp'ln Türkçe adım verdiği kitap, A. Steln'ın Innermost 
Asta (4 cilt, Oxford, 1921) adh yapıtıdır. (Y.Ç.)
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rumuşlardır: "Sanki Tûrkmenler'ln tümü Bin Kışlak tan çıkmış
lar. İlk atalan Su Han Üe Eş İli İmiş. Su Han'dan Yomut İle Teke 
doğmuş. Eş lli'den de Çavdar İle Salur ûremlştlr. Er San ve Kök
len (Kevalln) oymaklan İse esasen Bin Kışlakta otururlarmış."

Bu söylçnceye bakılırsa Hlve'dekl Türkmenler'in eskiden iki 
kola aynimış bir 11 olduğu anlaşıl^or. öyleyse bugünkü bağım
sız oymak yaşamı, toplumsal bir çöküş sonucudur.

Eski bir llln bağımsız ojmıaklara aynimasını Oğuzlar'da da 
görürüz. İbn Haldun bu il'e ak (çığ) adını veriyordu. Orhon Ya
zıtlarında da böyle bir ifden söz ediliyor. Bunun Boz-Ok kolu 
Yozgat'a dfek çıkarak orasmı merkez edinmiş, admı da livaya 
resmi san olarak vermişti. Çığlar ilinin Boz Ok'u bugün Türk
men adım verdiğimiz oymaklara ayrılmıştır.

Kaşgai (Kaş-t-Kayı) boyu Şiraz’dadır. Bayat (Bay-ı-At) İran'da 
Makû hanlığı'nı kuruyor. Sincar'a doğru çölde Telafer Tükmen- 
lerl, Türkmen çöllerinde a3Tiı adı taşıyan Türkmenler vardır. Ba
yat boyu Musul'da, Beğendili Boyu Diyarbakır'dan Carablus'a 
değin uzanan sahada, Döğer Rakka'da ve Urfa'da Üregir Ada
na'da, AJşar Aziziye'de, ÇepnL İzmir’de ve Trabzon'da, Salur Ha- 
rizm'de yaşarlar. Bu boylardan bazılannın adlan da hükümet, 
sancak^ nahiye, kaza, şehir ve köy adlan haline geçmiştir. Ada
na'da Üregir, Yozgat'ta Çakçak, Diyarbakır'da Kanglu Kars yö
nünde tgdir, İzmir'de Bayındır ve Kıruk gibi. Bu Oğuz Türkmen- 
leri'nde boy gitükçe büyüyerek, bir il niteliğini almış ve birtakım 
topluluklara aynimıştır. Şimdi, bu ikinci derecedeki toplulukla
ra oymak adı veriliyor. Bojrun başkanı hakkında bey. oymakla
nn başkanı hakkında ağa lakabı kullanılıyor. Oymaklardan her 
biri sajasız obalara aynlmışür. Hlve'de ve İran’da oymak yerine 
taife ve oba yerinde tire sözcükleri kullanılmaktadır.

5. OYMAK HUKUKU VE AHLAKI

Türk oymağı içinde yaşadığı ırmak boyunu ortaklaşa kulla
nırlardı. Yaylak ve kışlak oymağındı. Sonralan Osmanblar'da
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gördüğümüz arazi-1 emlrlye(*) dizgesi en eski zamanlarda arazl-1 
aşiriye olarak Vcirdı. Eski Türkler'in arazi kuUanışmdaki bu or- 
taklığm nedeni nedir? Bu nedeni Türkler’in o zamanki dininde 
görürüz. Oymak döneminde her ojnnağın özel bir tannsı vardı. 
Bu tannya yer-su adı verilirdi. Oymağın kullandığı yerin ve su
yun gerçek sahibi bu tannydı.

Eski Türkler'de su kutsaldı. Cengiz yasasmda suya işemek, 
ölüm cezasmı gerektiren bir büyük cinayetti. Cengiz'in ulusla- 
nnda çamaşır, su ile )nkanmazdı. Kirlenen gömlekler atılır, ye
nisi giyilirdi. Kazan, tencere sahan gibi kap-kacaklar da su ile 
yıkanmazdı. Ot ile. toprak ile temizlenirdl. Sujoın bu kutsallığı 
onun içinde yaşayan yer-su tannsmdan geliyordu.

Türk oymaklarmdan her biri kendine özgü bir ırmağın ke- 
nannda yaşardı. Ve çoğu zaman o ırmağm admı taşırdı. Bu du
rum iki yolda olurdu. Kimi kez oymak kendi admı ırmağa verir, 
kimi kez de ırmağm admı kendine ad )rapardı. örneğin Orhon 
Türkleri kendi adlannı Orhon ırmağma. Yemek Türkleri kendi 
adlannı Yamar (Amur) ırmağma. Aras ili de kendi admı Aras ça
yına. Kuman Türkleri de kendi adlannı Kama suyuna vermişler
di. Bulgar Türkleri de adlannı Vo^a ırmağmdan alarak Volga Eri 
yapmışlardı. Bu tamlama somadan kaynaşarak Bulgar biçimi
ne girdi. (Ash üç noktah s harfi iledir. Bu harf bizim Türkçemiz- 
de hem b hem de v harfleriyle anlatılır. Volga ve Bulgar sözcük
lerindeki asmmlar. bu harfin İki karşılıkh olmas^dan Üerl gel
miştir. Volga kıyısmda oturan ife Bolga Eri demekle başlamış, 
sonralan bu İki sözcük ka3maşarak Bıügar olmuştur.)

Görülûjror ki ırmak adı. kimi kez boy adı olduğu gibi. Hmi 
kez de il adı olmuştur, örneğin Bulgar sözcüğü oldukça bttyük 
bir ilin adıdır. Bir 11, büyük bir ırmak kıyısmda oturursa, ırma
ğın kollanna da İlin oymaklan adlannı verirlerdi.

İlleri oluşturan vahalardı. Oymaklan j^atan  da o vahamn 
İçindeki ırmaklardı. Bımdah dolayıdır kl her ırmağm kıyısı bir 
oymağa konut olduğu gibi, her vaha da bir İle yurt olmuştur. 
Oymağın yerleşme bölgesine yer denilirdi. İlin yurdu okn vaha
ya da yurt adı verilir. (Grenard). Yer yurt deyimi her İkisini de 
kapsar.

anazl-i emiriye (özel arazi), kuru mülkiyeti devlete alt olarak blrty- 
lere dağıtılan yerler.
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Her Türk oymağının bir ırmağı olduğu gibi, bir de dağı vardı. 
Çünkü ırmak kıyısı onun kışlağı, İse, dağ da onun yaylağıydı. 
Göçebe Türkler, kimi kez her yıl dört mevsimi dört ayn yerde 
geçirirlerdi. O zaman yaz, "ilkbahar" anlammaydı. Bizim yaz de
diğimiz mevsime onlar yay derlerdi. Bundan dolayı dört mevsi
me özgü yerleşme yerlerinin adlan şöyleydi:

Yazlak
Yaylak
Güzlek
Kışlak

İlkbahardaki yerleşme yeri 
Yazın bannılan yer 
Güze özgü yer 
Kışa özgü yer

Bazı oymaklar da yılda iki kez yer değiştirirlerdi: Yaylak, 
Kışlak.

6. YER-SULAR VE ÇIWILAR

Türk oymağı kendini besleyen ve barındıran ırmak ile dağı 
kutsal tanır ve tann sayardı: Sanki oymak, ırmak, dağ birleşe- 
rek üçü kutsal bir kişilik olmuştu.

İşte bu kutsal kişiliğe yer-su adı veriliyordu. Yer-su, kimi 
kez egemen olduğu dağın adiyle anılırdı: Altay Han gibi. Kimi 
kez sahibi olduğu ırmağın adı İle adlandırılırdı: Yayık Han gibi. 
Kimi kez de tannsı bulunduğu oymağın adiyle adlanırdı: Kırgız 
Han gibi. (Eski Türkler han gibi toyon gibi hükümdarlara ve 
beylere özgü olan lakapları tannlar için de kullanırlardı.)

Türk oymaklan dağlanna ve ırmaklanna o denli bağlıydılar 
ki başka ülkelere göç ettikleri zaman her oymak kendi dağının 
ve ırmağının adını yeni }oırduna götürerek oradaki yeni ırmağa 
ve dağa verirdi, örneğin, Oğuzlar bir zaman Farab'da otururlar
dı. Farab kentinin adı Karaçıtk idi. Oğuzlar kışm bu kentte otu
rurlardı. Yazın da Karaçıtk adlı dağa çıkarlardı. Sonradan bu 
Oğuzlar Türkiye'ye göçtüler. Bir bölümü Musul'da yerleşti. Ora
da yayla seçtikleri dağa Karaca dağ adım verdiler. Dede Korkut 
Kitabinda o zaman Diyarbakır yakınında yaşayan Oğuzların 
Diyarbakır'dan geçen Dicle ırmağına Amit suyu dedikleri anlaşı
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lıyor (Amit suyunun kaplanı).*  ̂Amıt=Amu Derya.

Seyhun ve Ceyhun k^nlanndan gelen Türkmenler de Adana 
ilinde yerleştikleri zaman buradaki iki ırmağa Seyhan ve Cey
han adlannı verdiler. Btn Kışlaktan gelen Türkmenler de yeni 
yaylcdanna Bingöl adlanm verdiler.

Bu olgulardan şu sonucu çıkanyoruz: Eski Türk oymakla- 
nndan her biri kışlak ve yaylak seçtikleri ırmak ve dağına kendi 
özel tannsının, yer-suyunım adını veriyordu. Oymak, tannlany
le birlikte göçüyordu. Zaten oymağa "Göç!" buyruğunu veren de 
kendi yer-suyu İdi.

Din bölümünde bulunan "Göç" geleneği. Dokuz Oğuzlar ın 
Tuğla ve Selenga ırmaklan kıyılannda Kamlancu ülkesinden 
nasıl göç ettiklerini bize gösteriyor. Yer-su kuşların kurtlann av 
hayvanlannın henüz süt emen memedeki çocuklann diliyle 
"Göç! Göç! Göç!" diye bağınyordu. Yer-suyun bu buyruğuna 
uyarak Dokuz-Oğuzlar göç ettiler. Akşamlan bu ses kesiliyordu. 
Bu sessizlik konaklamajra işaretti. Sabahlan yine "Göç!" sesi 
başlıyordu. Bu da yürümeyi buyuruyordu. Dokuz-Oğuzlar böy
lece Beş Balık ülkesine değin geldiler. Burada "Göç!" sesi kesin 
olarak kesildiği için yer-sunun burasını "yer ve yurt" olarak seç
tiğini anladılar. Bu nedenle bu yeni ülkede yerleştiler.

Avrupa tarihlerinin anlattığına göre Arpad, Macaristan'ı "yer 
ve su" adına ele geçirmişti. Yer ile suyun yer-su peHsi olduğu 
şimdi anlaşılıyor. (Orhon Yazıtlannda çok geçen bu deyim hâlâ 
Altay Türkleri'nde kullanılmaktadır. -Radloff).

Çin imparatorluğunu kuran ve Türk olduğu Edouard Cha
vannes tarafından ileri sürülen Çin'deki Tsin sülalesi başkanı

Amit sözcüğü Amid (E. Rossi), Amat (Kırzioğlu), Emet (F. Sümer) 
biçimlerinde okunmuştur. Su sözcüğünü de Jirmunski soy biçiminde 
okumaktadır; Amit soyu (Bk. O. Ş. Gölgray, Dedem Korkud'un Kitabı, 
1973, s. CV) Dede Korkut Hikâyeleri'nde Amit suyunun kaplanı, Amit so
yunun (suyunun) arslanı, Karacuğun kaplanı biçiminde geçiyor, (s. 21- 
81-162)
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She Huangtl de su adına hükümran olduğunu İlan etmişti.

Görtllüyor kl Türk oymaklannm bir jrurttan göç etmesi, baş
ka bir jrurdu ele geçirmesi, hep yer-sunun buyruğu ile oluyor
du. Yurdun kutsal tamnması bundan ileri geliyordu.

Bir Türk ojmıağı atalar jmrdundan ancak yer-sunun a}ml- 
masıyle göç edebilirdi. Göç etmek zorunda kaldıktan sonra da 
hiç bir vakit gerçek yurdunu unutamazdı. Dokuz-Oğuzlar Tur
fan'da Beşbdlık'ı kurup Uygurlarla birlikte yaşamaya başladık
ta^ soHra -da eski yurtlan olan Kamlacu'yu ve anlayışlaryle bu 
yurdu kuran Tuğla ve Seilenga ırmaklannı bir türlü unutamaya- 
rak, ulusal destansı öykülerine temel yaptıklanm destansı öy
küler bölümünde göreceğiz.

Kâşgarh Mahmut sözlüğünde yer-su deyimi yoktur: bunun 
yerine çıwı sözcüğü vardır. ÇtuJi sözcüğü Türkçede "su" ve "ır
mak" anlamma olan çu ve çup sözlerine indirgenebilir. Ola kl 
çay sözcüğü de bu köktendir.

Kâşgarh Mahmut'un anlattığına göre her Türk budunun bir 
çıwısı vardır. İki budun kavga edeceği zaman bir gece önce onla
nn çıwılan vuruşurlar, bunlardan hangisi üstün gelirse, sabah
leyin yapılan savaşta onun budunu üstünlük sağlar.

Kâşgarh Mahmut'un bu söylencesi bize yer-sulann niteliğini- 
daha ^  anlatıyor. Demek kl Türk oymaklannda yer-su kendi 
budununun toplumsal bilinctydi. Oymak ne yaparsa, onu daha 
önce isteyen ve yapan kendi yer-susu İdi. Yenmesi yada yenil
mesi de daha önce gece savaşında en eski dininin taplumsever- 
llk (cemlyetperestlik) olduğu anlaşıhyor. Tann olan yer-su, top
lumun başka bir deyimle toplumsal bilincin somutlaştınlmış bir 
simgesidir. Bundan dolayıdır kl o zaman yurdun ve yaylak ile 
kışlağın mülktyeti bütün oymağa aitti. Tekeliler'de ve öbür 
'Türkmen oymaklannda gördüğümüz eşitlikçilik ve halkçılık da 
bu dinsel anlayışın bir sonucudur Bundan dola5ndır kİ oymağı 
yönetmek yetkisi yahıız bütün ^^aktaşlardan oluşan halk 
meclisine aitti.
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7. BARIŞA ÇAĞRI

İl sözcüğünün hem "banş" hem de "devlet" anlamma gelme
si, bu iki sözcük arasında bir bağlantmm varhğını gösterir. Dev
letin kuruluşu, bağımsız ojrmaklar arasmdaki kan davasıyle, 
akmm yasaklanmasQrle başlamıştır.

Eski Türkler'de i l  banş dini adım verebileceğimiz bir din 
dizgesidir (sistemidir). Bu din ile yeni bir tann, il tannsı, yani 
banş tannsı, oymak tannlanna üstünlük sağlayarak boylar ara
sında akını, soplar arasında da kan davasını yasaklamaya baş
ladı. Artık ojrmak kavgalan yasaktı. Çıwılar, yer-sular artık ken
di ojrmaklannı oymak kavgalanna kışkırtmayacaklandı. Bu ba
nş dinini benimseyenler, banş dairesine (il dairesin^ girmiş 
olurlardı.

Böylece oluşan il dairesinden en eski Türk devleti kuruldu. 
Türkler'de devlet, bu 11 dini kadar eskidir Çinliler merkezi bir 
devlet kuramıyorlardı. Tsin Türkleri milattan 245 yıl önce 11 di
nini oraya sokarak ilk kez Çin'de styasal bir birlik oluşturdular. 
Türkler bu banş dini ile Asya'nm her yamna ve Avrupa'nın do
ğu yanlanna'yaydarak oymaklan birleştiriyor iç banş temeline 
dayanan devletler kuruyorlardı. Çin'de, Afganistan'da, Belucis- 
tan'da, Hindistan'da, Rusya'da Macaristan'da, Ulahlık'ta, Bulga
ristan'da devlet temelini kuran Türkler'di.

Başlangıçta bütün Asya ve Doğu Avrupa kavgacı oymaklaır 
halindeydiler. Oymaklar durmaksızın birbirleriyle savaşırlar ve 
kan davası güderlerdi. Bu iki nedenden dolayı arada seller gibi 
kanlar akardı, il dini bu dökülen kanlara son verdi. Asya'da, 
Doğu Avrupa'da genel bir banş şamamayı başardı. Türk ilhanla- 
n zamanmda Mançurya'dan Macaristan'a, dahası kimi kez Av- 
rupa'nm merkezine değin genel bir banş sağladı. Bu büyük 
alan içinde herkes başına altm koyup serbest, özgür gezebilirdi. 
tlhan "banş hakanı" demektir. Bu birleşik sözcüğün başındaki il 
sözü "banş" anlammadır.

Kimi kötü yüreklilerimiz, Türkler'in büyük ilhanlıklar kur
mak İçin savaşlar açtıklarmı, çok kanlar döktüklerini yazarlar.
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Oysaki bu büyük savaşlar, sürekli olan küçük savaşları kaldır
mak İçin yapılıyordu. Her yıl, oymak kavgalarının öldürdüğü in
sanlar milyonlara çıkardı.

Devlet savaşlan, bunlara oranla oldukça az kurban verirdi. 
Bundan başka bir kez büyük bir banş devleti kuruldu mu, artık 
uzun yıllar savaş olmazdı. Ve ilhanlığın içinde de kan davası, 
akın, iç savaş gibi olaylar olmazdı.

özellikle Türkler'in savaşlan bütün ulusların banşa çağn 
ülküsüne dayandığı için her ne zaman yenilen yan banş istese, 
-yenen Türk ise- kesinkes banş önerisini benimserdi.

Milattan 209**’ jnl önce karargâhı kuşatılan Çin fağfuru 
Türk ilhanı Mete'den banş ister istemez önerisi benimsendi. (De 
Guignes). Türk tarihinde bunun örnekleri çok görülür.

Fransızca Grande Encyclopédie "Hunlar" maddesinde en bü
yük zaferler anında bile Attila’ya ne zaman banş önerilmişse 
derhal benimsediğini yazıyor. İşte Attila'nın gerçek yfızü: Düş
man bile istemeyerek, onun erdemini söylemek zorunda kalıyor. 
Attila'nın savaşlar iç kavgalarla mezbaha halini almış olan Av
rupa'da genel bir barış oluştururdu. Türk'ün bu büyük banşı. 
Roma banşından farksızdı.

Cermenler'in devlet kurmaya alışmalan, aralannda barışın, 
adaletin yerleşmesi Hunlar'ın eğiümci yönetimleri altına yaşa- 
malan ile gerçekleşti. Avrupalılar'a göre Attila kendi kendine Al
lah'ın Belası unvanını veriyormuş. Bu da Avrupalılar'm bir de
ğiştirmesidir. Otuz jKlzyıldan beri Hunlar'ın resmi bir unvanı 
demek olan Tann Kutu sözleri, en eski atalardan beri aldıkları 
bir unvandır. Anlamı "Ruhullah"tır. Çünkü kut sözcüğü "ruh-ı 
mukaddes" anlamını gösterir.

Attila'nın Mete'ye değin ve ondan yukarı çıkan dedeleri ken
dilerine Tann Kutu unvanım verirlerdi. 'Tannnın Gölgesi" ya da

Metinde yanlış olarak 236 diye geçiyor (Y.Ç.)
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'Tanrının Kutssıl Ruliu" demek olan bu deyim, ulusal bir un
vandır. Kesinkes Attila "Ben Tann Kutuyum" demiş: Avrupalılar 
onu -bilerek ya da bilmeyerek- Allah'ın Belası diye çevirmişler: 
bu çeviri Tatar sözcüğünün "cehennem" anlamındaki Tartar bi
çiminde okunması gibidir.

Eski Türkler'de, bir ulus kendi topluluğuna iç il, kendi dı
şındaki bağımsız uluslara çölki il (dış Ü) derdi. Anadolu'daki ve 
Dede Korkut Kitabideki Taş Oğuz de5rimi "Dış Oğuz" demektir. 
Buradaki dış sözcüğü çölfcf sözcüğü gibi bağımsız olan illeri bil
dirir. Çıg Oğuzlarinda da tç-Oğuz ve Oç-Ok hükümdann bağh 
olduğu sol-koldur; öbür kola Dış-Oğuz ve Boz-Ok adı verilmek 
zorunluydu. (Dede Korkut Hikâyeleri), tç il deyimi de aralannda 
içten bir bilinç ortaklığı bulunan bir topluluğu gösterir. İlhanlık
larda iç ilin dairesi bütün Türkler'i kapsayacak oranda genişler
di. Orhön Yazıtlan Çin, Tibet, Hıtay gibi uluslara çölki il (dış il) 
adını veriyor.**’ Bu deyim gösteriyor ki il dini, Türkler'de ulusal- 
hk ülküsü gibi bir de uluslararası birlik (beynelmileliyet) ülküsü 
doğurmuştur, llhanlann yuğlannda (yas törenlerinde) yalnız iç 
ii'den olan uluslar değil, dış ii'den olan yabancı devletlerin de 
temsilcileri bulunurdu.

Bu sözlerden anlaşılıyor ki il sözcüğünün iki anlamından 
"barış" anlamına olanı daha eskidir. îlçi (elçi) sözü de "barışçı" 
kavramını belirtir. Türkler'in oymak yaşamı sürdükleri dönem
lerin kimi izleri atasözlerinde kalmıştır: Kant kan ile yıkarlar, ka
lanı su ile yıkarlar. Sonraları iç barış sağlanınca bu atalarsözü 
aşağıdaki biçime girdi: Kanı kan ile yıkamazlar, kalanı su ile yı
karlar. İşte bu iki halk düşüncesinden birincisi bize bağımsız 
oymaklar yaşamını, İkincisi il yaşamını gösterir.

Türkler en eski zamanlarda il biçiminde düzenli devletler 
kurmuşlardı. Devletin oymaktan ayrımı kan davasım ortadan

’*’ Ziya Gökalp çölki ii'i '"dış il" anlamında kullanıyor. Oysa bu söz
cükler Orhon Yazıtlannda çol(İjüg il biçiminde geçiyor: bökli çöUljüg il 
(Bökli çölü halkı, Bökli Çöllü halk). Görüldüğü gibi bu sözcükler yazıt
larda özel ad olarak yer almaktadır. (Bk. M. Ergin, Orhun Âbideleri, s. 4; 
T. Tekin, A Granvnar of Orkhon Turkic, s. 264; Orhon Yazıtlan, s.8)
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kaldırmasıdır. Bir toplulukta kan davası dayanışması varsa, o, 
henüz devlet olmaımş, oymak aşamasmda kalmış; bir sij^sal 
topluluk kan davasmı yasakladı mı, artık o devlet niteliğini ve 
kapsammı almış, demektir. Türkler'in en eski kanunnameleri 
elimizde yoktur. Fakat onlardan ahnımş olan Cengiz yasasmda 
kan ile İlgili sorunlanla kamu yetkesinin (kamu otorite- 
sl=svelayet-l amme) özel yetkeyi (velayet-i hassa) yasaklamış ve 
ceza hakkım kendi üzerine alımş olduğu görülür. Mahmud Esat 
Efendl'nln Darst'm Hukuk Tarihinden çevirdiği Tarih-i tim-l Hu
kuk (Hukuk Bilimi Tarihi) adlı yapıtmm 122. sajrfasmda şöyle 
deniltyor: "önceki sözlerden anlaşılacağı gibi Cengiz Han’ın ya
sası eski kan davasında adam öldürme hakkım kaldırarak onun 
yerine hükümet başkanı adına ve onun btçrruğu ile yürürlüğe 
konan gerçek cezayı getirmiştir. Para cezası, ölüm cezasmm bir 
fidyesidir. Zamanımıza değin gelen az miktarda fikralardan çl- 
kanlabildlğtne göre iki taraf arasmda banş jrapma söz konusu 
değüdir."

Bundan anlaşılçror ki Türkler'de en esto zamandan bçrl ce
za, kamu (amme) hukukundandı. Bireylerin }raşammı, ırzmı, 
malmı korumak kamu yetkesinin borcuydu. Bunlara karşı ola
cak saldınlann yapanına ceza verip uygulamak da kamu yetke
sine İlişkin bir yetkiydi, öldürme (kati), yaralama (cerh) gibi so
runlarda diyet verip ujruşmak, kamu yetkesinin hakkına saldın 
olduğu için yasaktı.

Türkler'de bağımsız oymak yaşammı ancak bir dağılma so
nucu olarak bulmuştuk. Ê ski Türkler’de toplumun genel biçimi 
Ü'dlr. Türk uygarhğını anlamak, ancak U örgütünü İyi bilmekle 
olabilir. Bundan dolayı biz burada llln çeşitli tiplerini inceleye
ceğiz.

Türk ili, karmaşıklığım derecesine göre aşağıdaki dört tipe 
indirgenebilin

1) Küçük il kl dört oymağm birleşmesinden oluşmuştur.
2) Orta il ki iki küçük llln birleşmesinden doğmuştur.
3) Büyük (I kl iki orta İlin birleşmesinden oluşmuştur.
4) En büyük kl iki bityük ilin birleşmesinden oluşmuştur.

140

Küçük 11 dört özün (aşiret: oymalij siyasal bir birlik haline 
girmesi demektir, özlerin kesinkes dört olması nedensiz değil
dir. Bu neden, yönlerin dört olmasıdır. Her ojmıak dört yönden 
birini simgelediğinden küçük bir 11 oluşturan oymaklarm sayısı 
da kesinkes dörttür.

Küçük II, küçük toyonizm. adını verebileceğimiz bir dinsel 
dizgeye (sisteme) dayanır. Toyonizm, totemizmin ve animizmin 
de kiml kalıntılannı İçine alan bir natürizmdir. Toyonizmin dört 
tipini "Din" ve "Mantık" bölümlerinde göreceğimizden şimdilik 
yalnız siyasal örgütlerden ve törenlerden söz edeceğiz.

Türkler’in küçük natürizmine göre U, her birinin ayn bir 
rengi, ayn bir yönü, ayri bir mevsimi, ayn bir totemi, ayn bir 
ögesl ve ayn bir yer-susu olan dört özden (aşlretten=oymaktan) 
oluşurdu. Bu dört renk ola kl ojmaklara özgü bayraklann da 
renkleriydi. Böyle olsun ya da olmasm bu dört renk, kutsallığın 
dört türünü anlatırdı. Bunlar, ayn ayn simgelerle belirtilir:

8. KÜÇÜK tL

Yönler: Doğu Güney Batı Kuzey
Renkler: Gök Kızd Ak Kara
Mevsimler: İlkbahar Yaz Sonbahar Kış
Totemler: Koyun Kuş Köpek Domuz
öğeler: Ağaç Ateş Maden Su
Yer-sular: Gök Han Kızd Han Ak Han Kara Han

Çinliler bu dört rengi bütün llln simgesi olan san'yı eklediler 
ve dört yön dizgesinde onu merkezin rengi olarak benimsediler. 
Bu beş renk bugünkü Çin bayrağında aşağıdaki sırada olarak 
vardır.

Kırmızı
San
Mavi
Beyaz
Siyah
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Bu renklerin Tüik dinine ve mantığına ilişkin olan yönleri 
bu cildin din ve mantık kitaplannda geniş olarak anlatılmıştır. 

Bu renklerin Türkler'de de siyasal kullanışları vardır:
1) Küçük toyor^mi İlkin TsinfTuhsm) Türklerinde görüyo

ruz. {Tozun Doğu Türkleri'nde tosun anlamınadır.) Edouard 
Chavannes Türk Çağı (Cycle Turc) adh yapıtında Tsinler'i "Türk" 
sayıyor ve dörtlü sınıflandırmayla on iki hayvandan oluşan 
Türk çağını Tsin Türkleri'nin Çin'e soktuklannı ileri sürüyor.

Tsinler'in başkanı Tsin-She Huang-ti milattan 247 yıl önce, 
bütün Çin derebeylerini ortadan kaldırarak Çin'de merkezi bir 
İmparatorluk kurdu. Çin'de caddeler açtı, dağlar deldi, kendi 
amcaoğullannın akınlannı önlemek için 2 500 km uzunluğun
daki Çin şeddini j^ptı. Çinliler'i geçmişe-bağlılıktân (mazipe- 
restlik) kurtarmak için Çin kitaplıklarını yakmakla suçlanıyor. 
Bu garip imparator, Türkler'in on iki totemden (hayvan adın
dan) oluşan Türk takvimiyle dörtlü sınıflandırmayı Çin'e soktu 
(Edouard Chavannes). Çinliler bu dörtlü smıflandırmaya merke
zi de ekleyerek beşe çıkardılar. Merkezin içerikleri şunlardır:

Yönü Rengi Ongunu Yer-Susu öğesi
Merkez San Tosun Ugan Toprak

Ne zaman kl Han sülalesinin kurucusu olan Çinli Liu Pang 
Tsin ülkesini ele geçirdi, Tsin beylerinin joıkardakl dört hana 
tapındıklarını gördü (Milattan 205 yıl önce) ve ha3nretini şöyle 
arılattı: "Ben gökte beş sultanın olduğunu öğrenmiştim. Oysa 
burada dört taneye inanılıyor. Bunun hikmeti nedir?" Hiç kimse 
bu sorunu açıklamayamadığı için kendisi şu yolda yanıt verdi: 
"Anladım, bunlann beşe çıkması için ben bekleniyordum."

_ Edouard Chavannes, bu sözleri söyledikten sonra 'Yukan- 
dakl hanlar, öğeler dizgesinin özel bir durumu olduğunu ve öğe
ler Tsinlef'de dört iken Çinliler'in ona bir beşinci eklediklerini ve 
Tsinler'in ise Türk olduklannı, Türkler dört yöne merkezi kanş- 
tırmazken, Çinliler'in bu geleneği Türkler'den alarak dört yöne 
merkezi de eklediklerini" açıklıyor (Türk Çaği .̂

Sınıflandırmada ifin bütünü, merkez sayılarak, birtakım 
simgelerden merkezin önemi artması ilin bütününe İlişkin daya-
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nışmamn arttığım gösterir. Tsinler zamanmdaki Türk sımflan- 
dırmasında, merkez yoktu. Bımdan anlaşılır kl o zaman Tsin 
İlinde merkezülk de yoktu. Tsin Türkleri, Çin hükümetlerini bir
leştirerek Çin'de Ük kez merkeziyetçi bir İmparatorluk kurduleu-. 
Fakat, bu merkeziyet Tsin ülkesinden yansımadı. Çünkü, Tsin- 
1er Hitmg-nular gibi bir Türk ilhanlığı kurmadılar, Çin'de bir im
paratorluk sülalesi kurarak, bağımsızhklannı onun içinde yitir
diler.

Gerçi böyle eriyen, sarayla kendi askerleriydi. Tuhsm ili, bir 
bağımsız il olarak Kâşgarh Mahmut zamanına değin jraşammı 
sürdürdü.

2) Tuhsmlar’ın Çinci olmasına karşın Kunlar Türkçüydüler. 
Milattan 209 yıl önce Kun hükümdarlığına geçmiş olan Mete 
Çin İmparatorluğu iki kez eline geçmişken kabul etmedi. Bütün 
Türk İllerini birleştirerek bir Türk ilhanlığı kurmayı Çin impara
torluğuna yeğledi.

"Mete, töreye de çok saygılıydı." Çin imparatorunu karargâ- 
hmda kuşattığı zaman yanında dört süvari tugayı vardı. Mete, 
bu tugaylan atlannın renklerine göre oluşturmuştu. Mete bun
lan atlannın renklerine göre düzenledi yerleştirdi. Atlardan gök 
renginde olanlar, kuşatılan karargâhın doğusuna, kızıl renginde 
olanlar güneyine, ak renginde olanlar batısına, kara renginde 
olanlar kuze^ne yerleştirildiler. Mete, bu yerleştirmeyi yapmak
la keyfi bir İş yapmış olmadı. Töreye uygun bir iş yapmış oldu.

3) Dede Korkut’a göre Oğuz'tm içinde yüzü örtülü yalnız 
dört kahraman vardı.

4) Yakutlar'da büyük şamanlar yalnız dört olabilirdi.
5) Orhon Yazıtlannda dinsel toplantılarda biri Kûî trktn ol

mak üzere dört tarhan bulunurdu.
6) Dört yönün renkleri o yöndeki denizlere verildi:

Doğu Kuzeyde Batıda Güneyde
Gök Deniz Kara Deniz Ak Deniz Kızıl Deniz

Türk oymağı gibi Türk Ul de demokrattı. Oymağın bireyleri 
birbirine eşit olduklan gibi, bir küçük llln İçindeki oymaklar da

143



birbirine eşittirler. Dörtlü sınıflandırma arasındaki ak ve kara 
renkleri, değerce derece anlatmaz. Yalnız bu dört renk kutsallı
ğın dört türünü gösterir.

Küçük il sınıflandırmasını tam olarak kimi toplvunlarda.gö
rüyoruz:

1) Oğuz geleneğine göre Türk Han'm dört oğlu vardı: Çigil 
Barsacar (Varsak), Amlak (İmil), Tutuk (ötüken). Bu adlar ilin 
kollarını belirtir.

2) Moğol Han'm dört oğlu vardı: Kara Han, Or Han, Kür Han, 
Köz Han.

3) Dokuz Oğuzlar'ıfı atalan olan Bögü Han ile kardeşleri de 
beş kollu bir ili gösterir. Bunlar göçten sonra Turfan'a gider.

11 topluluklardan her biri de toplumsal organizmanın bir organı 
olduğundan, belirli bir sünüge (bir söğüşe) sahipti, öküzün başı 
hanı, kanu hatunu gösterir (Hakan ile hatun da ilin bütünlüğü
nü simgelerler). öküzün sağ jranı, ilin sağ-kolunu, sol yanı ilin 
sol-kolunu simgeler. Bunlardan sağ-kolu oluşturan Boz-Oklar 
kolundaki üç oymağm söğüşleri sağ but ile sağ aşıgh ve kabur
gadır. Sol but ile sol aşıglı ve sırt eti de sol-kolu oluşturan Üç- 
Oklar'ın söğüşleridir, işte Oğuzlar'da oymak beyleri yerine geç
miş olan boy beyleri ile han ve hatun bu mantık dciiresinde an
cak kendi söğüşlerini yiyebilirlerdi (Yalnız hanm sırt etinden de 
payı vardı). Bundan anlaşılıyor ki Oğuzlar'da da il örgütü sekizli 
bir sınıflandırmaya dayamyordu. Zaten, yukanda Oç-Oklar'ın 
nasıl dörtlü sınıflandırmada han ile hatuna yer verdiklerini söy
lemiştik. Bu sonkller çıkmca ilin söğüşleri altıya indi. Fakat han 
ve hatun Üe birlikte örgütleri yine sekiz öz (aşiret: o5mıak) yerin- 
dedir.

9. ORTA İL

Orta a, İki küçük ilin birleşmesinden oluşan daha büjrük bir 
topluluktur. Küçük ilin dört 03maktan oluştuğunu gördük, öy
leyse orta ilin de sekiz 05anaktan oluşması gerekir. Sekizli sınıf- 
landırmaja önce Naymanlafm admda görüyoruz. Nayman Mo
ğolca'da "sekiz" anlammadır. Batı Türkleri'nin atalan olan 
Oğuzlar’da bu sekiz oymağın, görünüşte altıya indiğini görüyo
ruz. Oysa Oğuz ilinde de şölendeki sünüglerln (endam-ı 
güştlar'ın) sayısı sekizdir. Çünkü han ile hatunun da sünügleri 
vardır.

Orta 11 de orta toyonizm admı verebileceğimiz bir dine daya
nır. Orta toyonizmde tannlar, küçük toyonizmde olduğu gibi 
yalnız yer-sular değildir. Orta toyonizmde yer-sulardan başka 
tannlar da vardır. Oğuzlar'da sağ-kolu oluşturan Gün Han, Ay 
Han, Yıldız Han tanrılardın sol-kolu oluşturan Gök Han, Dağ 
Han, Deniz Han yer-sulardır. (Bu sonkller Altaylılar'da şu adlan 
ahr: Ugan, Demir Han, Su Han gibi) Bunlardan her biri altı oy
maktan birinin tannsıdır. Han ve hatunun tannlan olan Gök 
Tann ve yer-su ile sekize çıkarlar. Sonralan oymaklar dörder bo
ya ayrıldılar ve yerlerini, ortaya çıkan jrirml dört boya bıraktılar. 
Bunları sırasıyle gösterelim:

Sûnûg sözcüğü söğüş sözcüğünün aslıdır ki dinsel ve siya
sal nitelikleri taşıyan ulusal şölende kutsal kurbandan, her 
temsilcinin 3rlyebileceği uzvu (organı) anlatır. Kutsal kurban, 
başlangıçta Tibet öküzü denilen yak idi. Bu öküz, ilin simgesiy
di. Yani toplumsal organizmayı simgeliyordu. İli oluşturan çeşit-
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■
Boz-Oklar, adlan kaybolan üç oymaktan oluşuyordu. Bu 

oymaklann adlan totemlerine göre şöyle olmak gerekir: Doğardı 
(Şahinll), Kartallu Tavşancıllı.

Üç-Oklar da oymaklan totemlerine göre şöyle olmalıdır Sun
gurlu, Uç-Kuşlu, Çağnh.

T. U. Tarih i-P . 10 145



BO Z-O K I^

1
Doğanh boylan 
Totemi: Şahin 

(Doğan)

Kayı 
Bajrat 
Alka Eîvll 
Kara EvU

2
Kartallı boylan 
Totemi: Kartal

Yazır (Yazı Eri) 
Döger 
Dodurga 
Yaparh (Yay Eri)

OÇ-OKLAR

3
Tavşanh Boylan 
Totemi: Tavşancıl

Afşar
Kızık
BegdÜl
Karkın

4
Sungurlu Boylan 
(Totemi: Sungur)

Bayındır
Peçene
Çavuldur
Çepni

5
Uç-Kuşhı(Bc5İari 
(Totemi: Uç-Kuş)

Salur
Ê ymür (Eymir İli) 
Ala Yundlu 
Üregir

6
Çağnh (Boylan) 
(Totemi: Çağrı)

Igdir
Bügdüz
Yıva
Kımk

Bu yirmi dört boydan her birinin kendine özgü bir tamga 
(damga)sı vardı:
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Câmıut-Tevârıh'e qöre (*)
1 1 Kayı \ ' \
1 2 Bayat <
1 3 Alka Evli

cc 1 4 Kara Evli
<£ n 5 Yazır S r

3
S 6 Oöğer X

O
an
X 7 Oodurga
< 8 Yaparlırvj

O “S 9 Af sar r
cn o

a 10 Kızık
M
X
ı!) 11 Begdili
3> 12 Karkın V I
C 13 Bayındır
1 14 Becene V -

az i 15 Çavuldur
< t 16 Çepnı V -

i 17 Salur ±=r
â 18 Eymür V
1 19 Ala Yundlu y

c_>* i 20 Uregir
:Z D 1 21 iğdir

22 Bügdüz
1 23 Yıva T r
1 24 Kınık t

Mahmud Kaşgar 'ye göre
1 Kınık
2 Kayıg M
3 Bayındır
4 Yıva
5 Salgur
6 Afşar %
7 Beğ-Tılı js>y
8 Bügdüz
9 Bayat I K f
10 Yazgır /¡L
n fymür
12 Kara Bölük a

14 İğdır
15 Üreğır
16 Totırka V A
17 Alayuntluğ
18 Töker / V
19 Beçenek
20 Çuvaldar
21 Çepni

122 Çaruklug

(•) Bu liste Prof. Dr. Faruk Sümer'in, Oğuzlar CTürkmenlerj, Ta- 
rihleri-Boy Teşkilatı-Destanlan (Ankara 1967) adlı yapıtından 
alınmıştır. Gerçi Gökalp, Oğuz bcylannm adlarını "Câmi-üt- 
tevârlh"den ve damgalannı da "Divanü Lügatit Türk"ten alınmış
tır, ancak her İki yapıtta da boy adlan ve damgalar, birbirinden 
farklıdır. (1976 baskısında da, aynı liste yer alıyor.)
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Bu damgalar, Oğuzlar'm yaşamında oldukça önemliydi. 
Oğuz boylan sürülerini, hâzinelerini, bu damgalarla damgalar
lar, birbirinden ayırırlardı. Her biri özel bir toplumsal bilince sa
hip olun boylann bu toplumsal bilinçlerinin simgeleri işte bu 
damgalardı. Boyun kişiliği, damgasıyle belirginleştyordu. Bir bo
yun bütün sürülerine, hâzinelerine aynı damgamh vurulması 
Oğuz boylannda tür ekonomik komünizmin (ortaklaşmacılığın) 
varlığım gösterirdi.

Hakaniye Türkleri'nde hakanın damgasına tıtğrak adı veri
lirdi. Bu sözcük Batı Türkleri'nde tuğra biçimini almıştı. Orhon 
Yazıtlanndaki damgaciisk memuriyeti, Selçuklular'da tuğracılık, 
OsmanlIlarda nişancılık adlannı aldılar. Tuğrak, Cengizliler'de 
tarak biçimini sddı: tarak tamga.

Damgalar, eski bir totemizmin asıllan kaybolan totemlerinin 
kalmtılan olabilir.

Ongıuüar: Ongunlar "totemler" demektir. Bir boyun ongunu 
onun kutsal tanıdığı bir hayvandır. Oğuzlar'da bu haj^anlar, 
avcı kuşlardan seçilmiştir. Her dört boyun ortak bir ongunu 
vardır. Çünkü bu dört boy, aynı oymağın yerine geçen kardeş 
boylardır.

Sünügler: Sünügler şölenlerde her oymağa bağlı beylerle 
han ve hatunun kutsal kurbanından yediği parçadır. Oğuz oy- 
maklannı ongunlarıyle, sünüglerlyle, tannlanyle sıralayalım:*“’

Oymaklar Tannlar Ongunlar Sünügler

11 1 numaralı Gün Han Şahin Sağ but
Boz-Oklar y 2 numaralı Ay Han Kartal Sağ aşıgh ,

J1 3 numarah Yıldız Han Tavşancıl Kaburga ■
i'

4 numaralı Gök Han Sungur Sol but 1
Üç-Oklar ► 5 numarah Deniz Han Çağn Sol aşıgh 1

6 numarah Dağ Han Uç kuş Sırt eti

(•) Araya bir iki tümce parçası girmişse de gereksiz olduğu, dahası 
baskı yanlışı olduğu İçin almadık. (Y.Ç.)
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Oğuz örgütünün asmım, başka budunlarda da görüyoruz. 
Kun ilhanlığmm kurucusu olan Mete, Türk ulusunu sağ-kol ve 
sol-kol olmak üzere iki kola ayırmıştı. Her kola bir beylerbeyi 
kumanda ediliyordu. Veliaht sol-kolun kumandanıydı. Devletin 
en büjrük memurluklan altı adetti. Ordu yirmi dört tümene (on 
bin kişilik kıta) aynimıştı. Sağ-kola on iki bey kumanda ederdi 
(Degulgnes). MoğoUar'da da aynı örgütü buluruz. Moğollar sağ- 
kola baragungar, sol-kola cagungar derlerdi. Eski zamanda Mo
ğollar tuman adı verilen altı bölüme aynimıştı. Bunlar da iki kol 
oluştururdu. Sağ-kola han kumanda ederdi. Sol-kola hamn 
kardeşi ya da oğlu tarafmdan kumanda olunurdu. (Grand Ency
clopédie] MoğoUar'da yirmi dört boy örgütünü de görüyoruz. 
1640 tarihinde bojoın yirmi dört başkanı tarafmdan temsil edi
len Oyratlar Mûctemiası: Uğraklar Mûctemiası (birliği, toplulu
ğu) 115 maddelik bir ilke kabul etmiş [Tarih i Èm-i Hukuk).

Yakutlar'da da yirmi dört boy örgütü var. Fakat bu örgüt, 
dinsel ve siyasal bir örgüt değil, büyüsel bir örgüt olacak. Bü
yük Petro kutsal kazı göstermek için Petersburg'a Yakutlar dan 
büyüsel örgütün temsilcileri olan yirmi dört şaman getirtmiş. 
Yirmi dört sayısı Selçuk örgütünde, Eyyubilerde ve Kölemenler
de, Akkoyunlular’da Harizm Oğuzlan'nda ve Çığ Oğuzlan'nda 
(Şimdiki Anadolu ve Arabistan Türkmenleri'nde), örgütün temeli 
olarak görülür. Atabekler'e, Eiyyubiler'e, Kölemenler'de Selçuk
lulardan geçmiştir. Dahası Bitlis o}onaklarmdan Rojki oymağı 
da İki kola ve 3̂ rmi dört bo}ra aynimıştır. Bunun da Ê yyubi- 
1er'den geçmesi olanaklıdır.

Yirmidört boyun temeli altı oymaktır. Altı sa}nsım Oğuzlar ın 
uygurlan (uyruklan) olan altı Üde de görürüz: Kanglı, Kalaç, 
Kıpçak, Ağaç-Eri, Karkık. Uygur.

Oğuzlar'm örgütünü Osmanlılar'da da görürüz: Osmanh 
devleü Rum ili ile Anadolu'dan olmak üzere iki kola aynimıştı. 
Malyyet süvarileri altı bölüktü: Sipah-ı yemin, silahtar, ulufeci- 
yan-ı yemin ve yesar, gureba-yı yemin ve yesar. Sipahin bayrağı 
kırmızı, sUahtann san, öbürlerinin alacaydı. Sipahi ile silahtara 
baş, ulufecllere orta, gurabaya aşağı bölükler denilirdi. Vezirle
rin iç oğlanları da yirmi dört adetti.
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Büyük il, iki orta birleşmesinden oluşur. Orta ilin iki biçimi 
sekiz öz'den (aşiret: oymak) oluşmuştur. Bu sekiz oymak, sekiz 
yöne karşılıktın Doğu, güneydoğu, güney, güneybatı, batı, ku
zeybatı, kuzey, kuzeydoğu.

Bu sekiz yöne karşılık olan orta il, büyük ilin sol-kolunu 
oluşturur. Sağ-kol ise bu sekiz yöne merkezin eklenmesiyle olu- 
şafı dokuz semte paraleldir. Bundan dolayı büyük Üln sağ-kolu 
dokuz öz'den (Yakutlar'dan uza), sol-kolu sekiz öz'den oluşur. 
Bundan dolayıdır kİ küçük 11 döneminde beş sayısı orta 11 döne
minde yedi sayısı kutsal olduğu halde büyük il döneminde do
kuz sayısı kutsal oldu.

Orta 11 tipinde soy, yedinci göbeğe çıkardı. Oğuzlar'da her 
birey, yedinci göbeğe değin atalannı sayabilirdi. Yedi yabana- 
dan kız alınm. Yedi yata kız veririm gibi eski sözler, ilin İçinde ve 
soyun dışında olan eski Türk evliliğini anlatır. Soyun içinde ev
lenmenin yasaklanışı dönemi çoktan geçmiş olmakla, ola kİ yal
nız soyun İçinde evlenmenin üstünlüğü kalmış.

Büyük il tipinde ise soy dokuzuncu göbeğe değin çıkar. Tar- 
hanlık ayrıcalıklan, dokuzuncu göbeğe geçer. Yakutlar'da dokuz 
atası demirci olan şaman olur. Altay Türkleri ne göre yaratılışın 
başlangıcında yeryüzünün ortasında dokuz dallı bir çam ağacı 
yaratılmış, her dalın altında bir insan (âdem) yaratılmıştır. Bu 
dokuz atalar, dokuz büyük uruğun dedeleridir. Bunlara hâlâ 
Dokuz Atalar adı verilir.

Yakutlar'da göğün sayısı dokuzdur. Altay Türklerin de göğe 
çıkmak için şamana merdiven hizmetini gören huş ağacı üzerin
de dokuz basamak yapılır. Bu basamaklardan her biri göğün 
dokuz katından birini gösterir.

Ceza hukukunda dokuz sayısmın büyük önemi vardır. Hır
sız çaldığı malı geri verdikten sonra, bunun bedelinin dokuz ka
tını da ödemezse, cezadan kurtulamazdı.

10. BÜYÜK İL
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Para cezasmda da esas dokuz hayvandır. Bu sayı, on beşe 
değin çıkabilen sayılardan biriyle çarpılarak para cezasmm çe
şitli derecelerini oluştururdu.

Yakutlar, büyük il tipinde örgütlenmişlerdi. Bu budunda 
İlin sağ koluna Sekiz Ağa Uza denilir. Ağa Uza "Baba 05rmağı" 
demektir. Eye Uza da "Ana oymağı", "Ana sojoı" demektir.

Dokuz Ağa Uza'nın simgeleri göğün dokuz kaünda oturan 
Dokuz Atalar'dır. Sekiz Ağa Uza'nm simgeleri de yeryüzünde çe
şitli alanlarda egemen olan sekiz yer-su'dur. Yukanda söylediği
miz gibi tanniann en büyüğü olan Ay Toyon Ağa dünya işlerine 
kanşmaz. Çünkü ona karşıhk olan Yakut ilinin genel başkanı 
da her türlü siyasal sözgeçerllğinden yoksundur. Bu başkana ti
gin adı verilir.

Tigin öyle bir başkandır kİ siyasal hiç bir sözgeçerliği yok
tur. Bütün siyasal sözgeçerliği oymak beylerinde ya da onlann 
yerine yerleşen boylann beylerindedir. Bu o)mıaklann (ya da 
boylann) yer-sulan buyruğundaklleri kan davasına, akına ve iç 
savaşa sürükler. İl dininin dinsel başkanlan olan tIginlerin tan- 
rılan da Tengere (tannlar)'dır.

Yakutlar'da tanniann en büyüğü olan Ay Toyon'da yeryü- 
zündeki karşılığı olan tigin gibi dünya İşlerine kanşmaz. Tigin, 
siyasal egemenliği oymak başkanlanna kaptırdığı gibi, onun 
tannsal âlemindeki karşılığı olan Ay Toyon da dünya işlerine 
kanşmaz. Dahası, kendisine kurban kesilmesini istemez. Kan 
dökülmesinden nefret eder. Bu sevecenlik ve sevgi tannsma ya
pılan tapınma, ilkbaharda yalnız gençlere kendi şerefine dokuz 
bardak kımızı, dokuz kez içmektir. Bu tören sırasında Ayhal 
Uruy Ayhal diye bağınrlar. Tören bittikten sonra herkes tarafın
dan sevinçli oyunlar, şenlikli koşular yapılır.

*(*■
Yakutlar'da herkesin hem çok korktuğu, hem de büyük 

umutlarda bulunduğu etkin tann, yer-sularm başkanı olan Ulu 
Toyon'dur. Bu tann Altay Türklerin'dekl Ugan'm karşılığıdır. 
Oğuzlar'da bunun karşılığı Göic Han'dır.

Ulu Toyon yeryüzüne indiği zamıan dağlar titrer, dereler ye-
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rlnden oynar. Herkes umut ve korku İle ona yüz çevirmiştir.
Altayhlar'da Ugan'a İlişkin yeryüzünün tam göbeğinden onal- 

tmcı göbeğe değin yükselen bir çam ağacı vardır. Bu simge. 
Ugan'm güç bakımından Bay Ülgen'e eşit olduğunu gösterir. Bu
nun a n l^ ı  sol-kol oymaklariyle sağ-kol oymaklannın birbirine 
eşit olduğudur. Bu eşitlik, ll'ln demokrat olduğunu gösterir.

Yakutlar’da yer-sulann tanrılara sözgeçerllğl bakımından 
üsti rn olması llln çökmesindendir. Yakutlar, çözülme dolayısıyle 
bağımsız özlere ayrılmışlardır. İlin konfederasyon meclisi sadece 
adı olan bir meclisti.

Bu meclise başkanhk eden ügin adlı başkanın kesinlikle 
sözgeçerllğl yoktur. Sözgeçerllğl oymak başkanlann ya da onla
nn yerine geçen boy beylerini geçmiştir. Yer-sular oymaklarm 
simgeleri olduklanndan boylann güçlenmesi, yer-sulan iktidar 
mevkiine çıkarmıştır. İH oluşturan ve güçlendiren sağ-kolun tl- 
glnlerldlr. Tannlar bunlann temsilcileridir. Tannlarla, üginler, 
llln simgeleri olduklanndan gücünü yitirmesiyle onlann da söz
geçerllğl azalmışür.

İleride göreceğimiz yabguluklar. hakanlıklar, Uhanlıklar, 
sultanlıklar da başka illeri İçine almış İlden doğduklanndan, o 
İlin özelliklerini gösterirler, örneğin, Osmanh tipi orta Ü tipine 
mensup olan Oğuz budunundandır ve o da eski Kun budunun- 
dandır. Bunlara özgü örgüUerIn alüh olmak İçin, sekizli örgüt
ten nasıl türediğini gördük: öbür geleneklerin de bu genel töre
den nasıl doğduklarını aşağıdaki örneklerle göstereceğiz.

Osmanlılar’da padişahın alü tuğu vardı. Altı makamı verme 
(atama yapma) yetkisi, yalnız onda vardı. Sadrazcim, beş tuğdan 
fazla kullanamaz, kendi başına beş makamdan fazlasmı vere
mezdi. Büyük U tipine mensup olanj^şgar Hakanlığı'nda İse 
hakanm sancaklan dokuz adetti. Bu gibi sayılar Türk devletleri
nin ve illerinin hangi Ü tipinden olduklannı gösterir. Hangi llln 
hangi Ue akraba olduğunu ve hangi ilin hangi U İçinde hakanlık 
ve Uhanhk yaşamına kaülmış olduğunu anlamış oluruz.

Jaf)onlar’m ulusal bayrağında kırmızı bir kursun merkezin
de beyaz bulunur ve kurstan ışın biçiminde 16 kırmızı şerit çı
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kar {Almanach Hachette, s. 365). Japonlar’m en büyük II tipin
den doğduklan, ulusal bajTaklannm bu on altı sayısından anla
şılır.

11. ENBÜYÜKİL

Büyük iHn sağ-koluna ilişkin dokuz sayısıyle sol-koluna iliş
kin sekiz sayısı toplanmca 17 sayısı elde edilir. İşte Altay Türk
leri’nde gördüğümüz en büyük Üin sağ ve sol kollan 17 sayısma 
çıkmıştır. Altay Türkleri’nde, din kitabında**’ göreceğimiz gibi, 
göğün on yedi katı vardır, her katın özel bir tannsı olduğundan 
göğün on yedi özel tannsı vardır. Bunlar teınnlann sağ-kolunu 
oluştururlar. Yeryüzünün de on yedi yer-susu vardır. Bunlar da 
tanniann sol-kolunu oluştururlar. Bu yer-sular, sol-kolu oluş
turan on yedi uruğun atalandır. Tannlar sağ-kolu oluşturan on 
yedi uruğun atalandır. Bu İki kolun birleşmesinden en büyük il 
tipi ortaj^ çıkar.

12. İLLERİN ÖZELLİKLERİ

Türk ilini gösteren tiplerin dördünde de Türk illerini oluştu
ran oymaklann birbirine eşit olması, bu İllerin demokrat olması 
sonucunu çıkardı. Küçük ll’de dört oymak birbirine eşittirler. 
Orta, büyük ve en büyük illerde de sağ ve sol kollar birbirine 
eşittirler. Bu kolları oluşturan oymaklar da birbirine eşittirler. 
Bu eşitliklerden, ilkel bir demokratlık çıkar. İlerde göreceğimiz 
yabguluklar, hakanlıklar, llhanhklar, sultanhklar da birer ilden 
doğduklanndan, o llln özelliklerini korumuşlardır. Oğuz örgütü, 
Kun örgütünün tam benzeri olması, Oğuzlar’m eski Kunlar’ın 
devamı olduğunu göstermez mi? Yakutlar’la Ojrotlar’ın da ylr- 
mldörtlü örgütü bulunmalan Kunlar'm ya da Oğuzlar’m ege
menliği altında yaşamış olmalannm bir sonucudur. Yakutlar'da 
yirmi dört boy, şaman örgütü durumunu almıştı. Nasıl kl dörtlü

‘ ’ Z. Gökalp "din kitabı" sözüyle bu kitabın "Din" bölümünü anlat
mak İstiyor. (Y.Ç.)
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örgütü de şaman örgütü arasmda görüyoruz; Yakutlarda bü
yük şaman, ancak dört tane olabilıdl.

Deli Petro, "Kutsal Kaz"ı göstermek üzere Moskova'ya’*' yirmi 
dört şaman getirmişti. Bundan anlaşılıyor ki toyonizmde her
hangi bir dereceyi taşıyan bir il kendisinden aşağı olan iUerin 
örgütlerini şamanizmde esas olarak kullanabilir.

13. DEMOKRASİDEN ARİSTOKRASİYE

Türk toplumu totemizm döneminde demokratikti. Potlaç 
aracılığıyle aristokratik ve emperyalist bir toplum oldu.

Totemizm dönemi: Totem, sopun (semiye, klan) ya da 
onun yerine geçen oymağın yada ilin toplumsal bilincinin sim
gesiydi. Totemizmde kamu yetkesi (velayet-i amme), toplumsal 
bilince aitti. Bir ilin totemi, başka bir ilce ele geçirilince toplum
da aristokrat ve demokrat olmak üzere iki tabaka oluşurdu, ö r
neğin, Oğuzlar, Koyunlular'ı egemenlikleri altına ^ınca bunla
rın totemleri olan koyun adını da kendilerine bir unvan olarak 
aldılar. Fakat asıl Koyunlulafa. Karakoyunlular adını vererek, 
kendileri Akkoyun ımvanıyle adlandılar.

Bir ilin totemine ait olan yetke, o ilin toplumsar yetkesinin 
bir simgesidir. Bu toplumsal yetke, bağlı bulunduğu ilin top
lumsal bilincine aittir. Bu toplumsal bilinçte bulundukça, top
lum, halkçı (cumhuri) bir demokrasidir, tl mi yaman bey mi ya
man atasözü bu demokrasi dönemini gösterir.

Fakat bu toplumsal yetke, başka bir il tarafından zorla ele 
geçirilince sulta (impĞrium) niteliğine girer. [Yetke ¡velayet], zor- 
lamasız boyun eğdiren ve kanıtsız inandıran toplumsal bir güç
tür. Sulta ise kendine zorla bojoın eğdiren ve zorla uyrukluğu 
altına alan bir budunun, bir ailenin ya da bir bireyin maddi ta-

Tûric Töresinde (1977) Moskova yerine Petersburg'un adı geçiyor
(s. 63)

hakkümüdür.) Bu değişmeyi totemin zorla ele geçirilmesiyle an
lıyoruz. örneğin Bolaklar (IJlahlar), Türjk illerinden biridir. Bu il 
bir zaman Kıpçaklar'a tutsak oldu. Kendisi totemi Kıpçaklar'ca 
zorla ele geçirildiğinden, ele geçirenler Ak-Bolak admı aldılar. 
Bolaklar ise totemleri zorla ellerinden almdığmdan Kara-Bolak 
olarak adlandırıldılar. Sonradan Bolaklar özgürlük vfe bağımsız- 
lıklannı geri aldılar. Derhal, adlannı değiştirerek yeniden Ak- 
Bolak admı aldılar.

Bir budunun uyrukluk altına girmesi iki biçimde olur.
1. Birincisi savaş yoluyladır. Yenilenler uyrukluğu kabul zo

runda kalırlar. Savaşta yenen budun, yenilen budunu tutsak 
durumuna koyar. Bu tutsak budun, savaşın üstün geleni olan 
budunu yenince, bağımsızhğını geri almış olur.

2. İkincisi potlaç yoluyladır. Bu kurum önemli olduğundan 
bunu ayn bir bölüm olarak inceleyeceğiz.

14. ŞÖLEN VE POTLAÇ

Potlaç, karşıdaki tarafı, karşılık yapmaıktan âciz bırakacak 
İsrafil, gösterişli ve meydan okuyucu bir ziyafettir. Bunun eski 
Türkler'de karşılığı şölen adını verdikleri son derece İsrafil bir zi
yafetti.

Dede Korkut, şöleni şöyle nitelendirir; "Dirse Han. hatunu
nun sözüyle ulu toy eyledi, hacet diledi. Attan aygır, deveden 
buğra, kojmndan koç kırdırdı. Iç-Oğuz, Dış-Oğuz beylerini, üs
tüne jağnak etti; aç görse doyurdu; çıplak görse donattı; borçlu- 
joı borcundan kurtard}; tepe gibi et yığdı; göl gibi kımız sağdır
dı." (Dede Korkut Hikâyeleri, s. 6/s. 9)

Bayındır Han iki türlü şölen yapardı. Birincisine yalnız Iç- 
Oğuz çağniırdı. Bayındır Han bu şölene yalnız kendinin de bağh 
bulunduğu Iç-Oğuz'u çağırdı. Amacı kendi kolunun egemenliği
ni güçlendirmekti. Bu da şölen yapıp çağniılara meydan oku
makla olurdu. Çağrılılar karşılık veremezlerse, totemleri çağn 
sahibince zorla ellerinden alımrdı.
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Bayındır Han İlkin yalnız tç-Oğuz İçin yaptığı ziyafetle onlan 
egemenliği altına alırdı; "Bin yerde İpek halı seccadesi döşen
mişti. Iç-Oğuz; Dış-Oğuz beyleri Bayındır Hanm sohbetine top- 
lanmıştı."( s. 48/s. 113) Bu ziyafetlere iç-il'e bağh oymaklar çağ- 
nlırdı.

Çağrılı oymaklar, karşıhk veremeyince sol-kol başkanmm 
bireysel egemenliği altına girerlerdi. İl başkanının kendi kolu 
üzerindeki bireysel egemenliği kurduktan sonra karşıkl kola zi
yafet yapması gerekirdi. Bu ziyafete karşıki yan karşıhk vere
mezse, kendi kolu gibi bu kol da bireysel egemenliği altına gir
miş olurdu. Çünkü meydan okuduğu karşıki kolun oymaklan 
meydan okumaya karşıhk veremeyince, totemlerinin zorla elle
rinden almmasma istemeyerek razı olurlardı. Totemlerin böyle 
ele geçirilmesi toplumsal egemenliklerin ele geçirilmesi demekti. 
Toplumsal egemenlikler ele geçirildikten sonradır kİ birejreel 
egemenliklere kurulurdu. Ziyafet bazen yedi gün yedi gece olur
du: Yedi gün yedi gece yeme içme oldu." (Dede Korkut Hikâyele
ri, s. 46/s. 37). Bazen de kırk gün kırk gece sürerdi.

15. YAĞMA. ŞÖLENİ VE POTLAÇ

Yağma şöleni, potlacın en üst derecesidir. Şöleni yapan bey, 
çağniılan yedirip içirdikten, giydirip donattıktan ve borçlarını 
verdikten sonra hatununun koltuğuna girerek otağdan çıkardı. 
Bütün çağnhlar, çağn sahibinin otağmı, sürülerini vb. mallannı 
yağma ederlerdi. Kitab-ı Dede Korkud'un on ikinci hikâyesinde 
Salur Kazan'm malını nasıl yağmalattığını görürüz.

"Oç-Ok, Boz-Ok yığmak olsa Kazan evini yağmalatırdı. Yine 
Kazan evini j^ğmalatır oldu, ama Dış-Oğuz beyleri gelmediler, 
birlikte bulunmadılar, yalnızca Iç-Oğuz beyleri yağmaladı. Ka
zan Beyin adeti bu İdi ki kaçan evini yağmalatsa helalinin ehnl 
alır, evinden dışan çıkardı. Bundan sonra evinde nesi var, nesi 
yok yağma ederlerdi." [Dede Korkut Hikâyeleri, s. 237/s. 165).

Salur Kazan'm Boz-Ok ve Üç-Ok üzerindeki egemenhği, bu 
yağma şöleni aracılığıyle kurulmuştu. Salur Kazan, egemenliği
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bu iki kol üzerinde sürdürmek için, bazen yalnız Iç-Oğuz (Oç- 
Ok) için ziyafeüer yapıp, Iç-Oğuz üzerindeki egemenliğini pekiş
tirmeye çahşırdı. Bazen de hem Iç-Oğuz hem de Dış-Oğuz'u ça
ğırarak her ikisi üstündeki egemenliğini güçlendirirdi. Bu İki zi
yafet biçiminin ikisine de gereksinim vardı.

Fakat, Dış-Oğuz kendisi bulunmadan yapılan yağma şöleni
ne razı olamazdı. Çünkü bunun nedenini bilemezdi. O, yalnız, 
yağma şölenine katılmamasını, büyük bir zulüm ve hakaret sa
yardı. O denli büyük ki zulüm görenlerini başkaldırmaya çağı
rır, üzerindeki bireysel egemenliğe son verirdi. İşte bundan do
layıdır kİ Iç-Oğuz'a aynlan yağma şöleninden Dış-Oğuz beyleri 
alındılar.

"Dış-Oğuz beylerinden Aruz, Emen ve geri kalan beyler bu
nu işittilen

—Bak, bak! Şimdiye değin Kazan'm evi yağmalandığından 
hep birlikte olurduk, şimdi suçumuz nedir ki yağmadan birlikte 
bulunmadık, dediler.

Ağız bir edip bütün Dış-Oğuz beyleri Kazan Beyi selamlama
ya gelmediler, kin bağladılar." (s. 237/ s. 165)

Bu sözler gösteriyor kİ Dış-Oğuz yağma şölenine katılma
makla, üzerindeki bireysel egemenik ortadan kalktı ve artık Sa
lur Kazan'a gelip boyuneğme gösterisine gerek kalmadı.

Bireysel egemenliğin böyle ortadan kalkması, kökeninin ne 
olduğunu da gösterir. Madem kİ yağma şölenine katılmamakla 
Dış-Oğuz kendini Salur Kazan'm bireysel egemenliğinden özgür 
ve bağımsız saydı, öyleyse daha önce de Dış-Oğuz'un üzerindeki 
bireysel egemenlik, yağma şöleni aracılığıyla kurulmuştu.

Savaştaki üstünlük, yağma şöleninden doğan bir bireysel 
egemenliğin kuruhnası İçin İkinci nedendir. Bu iki nedenin or
taklığı bireysel egemenliğin kuruluşunu ve devammı sağlar.

Dış-Oğuz yağma şölenine katılmayınca, Salur Kazan'a karşı 
başkaldırdılar’ Salur Kazan onlan kılıcıyle yendi. Fakat bireysel 
egemenliğin üzerlerinde 3renlden kurulması, yalnız savaştaki ye
nilgilerinin sonucu değildi. Yeniden 3rağma şölenlerine katdma- 
dır ki bireysel egemenliğin yeniden kurulmasına neden oldu.
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Eski Türkler her gün vakitlerini toylarda ve şölenlerde geçi
rirlerdi. Bu toylar ve şölenler sayesindedir ki en yoksullar bile 
güzel gijrinir. güzel yer, güzel içerlerdi. Aralarında borçlu bulun
mazdı. Her gün bir beyde şölen olduğundan, bütün ömürlerini 
zevk ve safa ile geçirirlerdi. Bu durum eski Türkler arasında bir 
tür komünizmin var olduğunu bildirir. Yağma şöleni de bu ko
münizmi tamamlar. Komünizmin bir görüntüsü de av etlerinin 
birlikte yenilmesidir. Bundan başka av hayvanı bir otağa sığı
nırsa otağ sahibi de o avdan pay alırdı. "Kısırca yenge derler, bir 
hatun vardı. İleri çıktı, pay dÜedi; Hey bey yiğit, bize de bu ge
yikten pay ver," dedi (s. 55/s. 42). En büyük şan ve şeref cö
mertlikte belliydi. "Er malına kıymayınca adı ç ıkm azE rkek ler 
kadar kadınlar da konukseverdiler.

"Evin tayağı oldur ki yazıdan yabandan eve bir udlu konuk 
gelse, ^r adam evde olmasa, ol onu yedürür, içürür, ağırlar, 
azizler, gönderir. Ol. Ayşe, Fatma soyudur."**’ Eski Türkler'de 
ulus devleti beslemezdi, devlet ulusu beslerdi. Orhon Yazıtlann- 
da Göktürk hakanı diyor ki; "Zengin bir ulusa gönderilmedim. 
Türk ulusu az idi, çoğalttım; açtı doyurdum. Çıplaktı giydirdim, 
kuşattım." (Orhon Yazıtları. /M. Ergin, s. 33 ile karşılaştırın!)

Göktürkler hakana İlterez'**’ yani ulusu yaşatan, ili besleyen 
sanını verirlerdi (Orhon Yazıtları). Ebülgazi bu sözü îlterer biçl- 
miride söyler.

Hükümdar hangi derecede olursa olsun konuklarına büyük 
ikramda bulunurdu. "Ulaş-oğlu Salur Kazan İçmişti. Çargap 
çargap çadırlar, otaklar, çuhalar bağışladı. Katar katar develer 
bağışlardı." (s. 94/s. 68)

16. YAĞMASIZ ŞÖLENLER VE YAŞAYIŞ

'*’ Bu tümceler, hikâyelerde değil de kitabın önsözünde geçmekte
dir. (O. Ş. Gölgray, Dedem Korkud'un Kitabı, 1973, s 13/ Eski yazılı me
tinde s. 3-5)

***’ Bu özel ad, M. Ergin'in kitabmda tltiriş (s. 37, 43, 44), T. Tekin'in 
kitabında ûteris. elteris (s. 331, 335) biçiminde geçiyor.
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Türk hükümdarlığı beş dönemden geçmiştin Tudunluk, yab
guluk, hakanlık, ilhanlık, imparatorluk.

TudUn, oymak başkamdir. Çözülme durumları başta olmak 
üzere bağımsız oymak olmadığı gibi, bağımsız tudun da yoktur. 
Tudunlar çoğunlukla yabgulara bağlıdırlar.

Eskiden, Karluklar üç oymaktan oluşuyordu. Bu ojrmaklar 
küçük bir 11 halinde birleşmedlklerl için, her oymak ajm bir tu- 
duna bağlıydı. Vaktaki Çin'e karşı bağımsız oldular, o zaman 
derhal bir yabgu oluşturdular. Üç tudım bu yabguya bağlandı
lar. (Orhon Yazıtları, Thomsen)

Oğuzlar'da boylar, oymaklarm yerine geçtikleri için boy bey
leri Oğuz ilinin tudunlanydılar.

Boy beyleri, siyasal başkan olmakla birlikte dinsel görevleri 
de vardı. "Kazan!; -Dileğin bu mudur? dedi. Bay Büre Bey; -E>et 
budun benim dahi oğlum olsa, Han Bayındır'm karşısma geçip 
dursa, kulluk eylese; ben de baksam, sevinsem, kıvansam, gü
vensem, dedi. Böyle deyince soylu Oğuz beyleri yüzlerini göğe 
tuttular, el kaldırıp dua eylediler. Ulu Tann sana bir oğul ver
sin, dediler.'

"Ol zamanda beylerin duası dua, ilenci ilenç idi. Dualan ka
bul olurdu, (s. 48-49/s. 38)

Türk toplumu birbiri içine konulmuş kutular gibiydi. Bazen 
bu kutular serbest kalırdı. O zaman beyleri de il beyine karşı 
bağımsız olurlardı.

Kutulann en küçüğü, öz'ler yani c^moJc'lardır. Bu kutulan 
daha büyük bir kutu içine koyabilirsiniz; Bu kutu küçük il'dir. 
Küçük il kutularmı da daha büyük bir kutujra koyabilirsiniz; 
Bu kutu da orta ii'dir. Orta il kutulannı da daha büjrük bir ku
tuya koyabilirsiniz; bu kutu da büyük Ü'dlr. Bu büyCİc 11 kutula- 
nnı da daha büyük bir kutuya koyabilirsiniz; Bu sonki kutu da 
en büyük il'dir.

Türk dünyası bu tiplerle doludur. Şurada bir küçük il gö
rürseniz. şu karşıda da en büyük bir il görürsünüz.

17. TUDUNLUK
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Türk İlinin bu dört tipinin birbirinin İki misli olması Türk 
ilinin evrimini çoğalma esasma dayandırmıştır.

Türk toplumu, evrimine ilk aşama olmak üzere oymaktan, 
ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aşamaları ol
mak üzere küçük, orta, büyük ve en büyük illerden geçmiştir.

Bir Türk toplumu bu beş tipten birinde kalabilir. Ya da ço
ğalarak kendisinden daha yukan olan üst aşamaya geçebilir.

Bütün Türk iUerinden hakanlık, ilhanlık ya da imparatorluk 
çıkmamıştır, tilerin çoğu saf 11 yaşamı sürmüştür, tl yaşamının 
en canh biçimini Kitab-ı Dede Korkutta görürüz:

"Salkım salkım tan yerleri estiğinde.

Aklı-karalı seçilen çağda,
Göğaü-güzel kaba dağlara gün değende.
Bey yiğitler, cilasınlar^’ birbirine kojmlan çağda."(s. 1-2/s. 7)

Bu sözlerden anlaşıhyor ki her gün sabah erkenden bey jri- 
ğitler, cılasınlar birbirini aramaya başlarlardı. Oğuz obalan bir
birinden uzak konarlşadı. Fakat bey jriğitlerle, cılasınlar daha 
güneş doğmadan birbirini ararlardı, Beylerin ordulan (saray 
otağlan) birbirinden ve hanın ordusundan uzakta bulunurdu. 
Fakat sabahı erkenden nerede yığınak, şölen ve toy varsa oraya 
doğru gitmeye başlarlardı.

"Hanlar Hanı Baymdır han yılda bir kez toy edip Oğuz beyle-' 
rini konuklardı. Gine toy edip attan aygır, deveden buğra, ko
yundan koç kırdırmıştı. Bir yere ağ otsık, bir yere kızıl otak, bir 
yere kara otak kurdurmuştu.

Kimin ki oğul, kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçej^ 
altına döşej^n, kara koyun yahnısından önüne getirin, yerse ye
sin, yemezse kalksın gitsin, demişti. Oğlu olanı sdt otağa, kızı 
olanı kızıl otağa kondurun; oğlu, kızı olmayanı Ulu Tann hor 
görmüştür, biz de hor görürüz belli bilsin, demişti."' (s. l/s.6).

(•) cılasın:bahadır, kahraman.
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Eski Türkler"de tudunlarm üstünde olan ve bütün illerin 
üzerinde bireysel egemenlik süren siyasal başkana yabgu der
lerdi. Tltdun "'boy bejri"' demekti. Yabgu da ""il beyi" anlammaydı.

Gerek il bej ,̂ gerek boy beyleri, ilden hiç a>’iılmazlardı. 
Bundan başka bu beylerin otağlannda, ılkılannda*'^ ağıllannda, 
ahırlarmda kajrtabanlannda (deve sürüleri) ne kadar servetleri 
varsa genel olarak ilindi. Türk ilinde kendine özgü bi” tür ko
münizm (ortaklaşa yaşayış) vardı. Bunu gösteren geieaeklerin 
bazısını analım.

Korkut Ata Kitabina göre boy beyleriyle hatunlar, çoğuriluk- 
Ja şölen adı verilen genel ziyafetler verirlerdi. Yirmi dört boy be
yinin bu ziyafette hazır bulunması koşuldu. Fakat bu ziyafetlere 
katılan yalnız beyler değildi, tiden olan bütün bireyler genel sof
ralarda yer, içer, eğlenirdi. Bunlann arasında çıplak olanlaj i 
giysi giydirilir, borcu olanlar varsa borçlar verilir, düşkün olau 
lara yardım edilirdi. Şölenler kimi kez Acem ozanlannm "haili t. 
yağma" dedikleri yağma ziyafeti biçiminde olurdu. Korkut Ata 
Kitabı ortaya çıkıncaya değin "'han-ı yağma"'nın ne demek olduğu 
bilinmiyordu. Bu kitap bize Oğuz ilinde beylerbeyi yerinde bulu
nan Salur Kazan'ın her yıl bir yağma şöleni verdiğini, Iç-Oğuz İle 
Dış-Oğuz"un bütün boylanm bu ziyafete çağırdığını söylüyor. Zi
yafet şöyle son bulurdu: Yemekler yenip sofradan kalkılınca Sa
lur Kazan ""helâlinin elini alır, evinden dışan çıkardı. Bundan 
sonra evinde nesi var. nesi yok yağma ederlerdi."" (Dede Korkut 
Hikâyeleri, s. 237/s. 164)

Yabgu göçebe bir hükümdardan çok. bir oymaklar birliği 
başkanına benzerdi. Yirmi dört Oğuz beyi her gün. ya kendi ota
ğında ya da beylerden birinin otağında şölen ve toy diye birle- 
şlnce. yeme içme olurdu. Sonra da oturup danışık ederlerdi. 
Beyler neye karar verirse, han onu yapardı. Başka bir şey yapa
mazdı.

Kimi iller baığımsızlıklannı yitirerek bir hakana bağlı olurlar- 

Hkı, yılkı: hayvan sürüsü.

18. YABGULUK
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dı. o zaman hakan bu lUerIn yabgulannı ve tudunlanm yani iç 
örgütünü korumakla birlikte bunlann başlanna kendi sülale
sinden bir denetleyici komiser atardı.

Göktürkler'de bu denetleyici komisere şad »dı verilirdi. Or- 
. hon Yazıtlarinda "Töleş Tarduş budunlarmm başma birer yab- 
gu ve şad atadım” (deniyor)'*’. ^  hem prens hem de bir tür ko
miser yerindeydi. Bugünkü İngiltere'nin sömürgelerindeki komi
serlerine benzerdi. Yabgunun soyca, egemeni olduğu Üden oldu- 
ğumı ;mkanda gördük.

Bir 'rerk beyi hakanlık kurmayı başardı mı. oğullannı, kar
deşlerini amcaoğullannı, yeğenlerini, boyun eğen illerin başlan
na şane [şahne] olarak geçirirdi. Böylece bir an içinde bir devlet
örgütü kurulurdu.

KenÜerde oturan tarihçiler, yalnız kenüere egemen olan ha- 
kanlann durumlannı yazmışlar, tudunlar gibi yabgulann da 
durumlannı yazmamışlardır.

19. HAKANLIK

Şimdiye değin saydığımız Türk toplumlan, Türk ülkelerinin 
coğrafya yapisına göre kurulmuştu. Eski Türkler bozkırlarla 
çevrilmiş vahalarda otururlardı. Her vahada sayısız ırmaklar 
bulunurdu. Her ırmağın boyunda bir boy otururdu. Bir vahada
ki boylann toplamı bir ili oluştururdu. Vahalar arasındaki boz
kırlara çö! derlerdi. Olağan durumlarda bir vahadan öbür vaha
ya gidilemezdi. Çünkü gidebümek için aüarın ve binicilerin içe
cekleri suyu ve yiyecekleri gıdalan yanına alması gerekiyordu.

Vahalann birbiriyle kanşmamasından, her vahaya özgü il 
oluştuğu gibi, her vahanın içindeki ırmaklardan da boylar doğu
yordu.

Hakanhklar, çoğunlukla bir yabancı devletini sömürge ve

(•)■ ’ Parantez İçindeki söz Z. Gökalp'te yok. Ekledik. (Y.Ç.) Aynca kar- 
şılaşür M. Ergin, Orhun Abideleri (1970;s. 20)
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güçlenme yeri seçerek kurulurdu. Kâşgarlı Mahmut’un andığı 
bir atasözüne göre Tat Türksûz, baş börksûz olmaz. Tat, ege
menlik altına almmış olan İran, Hint, Afgan, Rus ve Cermen gi
bi budunlardır. Çinliler e tat denilmemesi, Türk diniyle Çin dini 
arasmda ilişki oknasmdan dolayıdır. Bununla birlikte Türk ha- 
kanlıklannm bir geçim yeriydi (sömürgesiydi).

TOrk devleti çoğunlukla yabancı devletlere ve uluslara da
yanmakla birlikte, kimi kez de Moğol ve Tunguz gibi göçebe oy
maklara da dayanırdı. O zaman, bu oymaklann kendilerine ta
tar, illerine ulus ve boylarma da oymak adİEin verilirdi. Kimi kez 
de TOrk hakanhğı, Türk yabguluğu gibi yalnız kendi iline daya
nırdı. O zaman demokratik olurdu. Çünkü o zaman kendi ilinin 
kurultayı aracılığıyle denetlenirdi. Kırgız hakanlığı yalnız kendi 
iline dayanan bir devletti. Bu nedenle demokrattı.

Görülüyor kİ bir Türk hakanlığı ya taflara ya da tataflaıa 
dayanmakla kumlur ve devam edebilirdi. Tudunluklar ve yab- 
guluklar ise tatsız ve tatafsız yaşayabilirlerdi. Nasıl ki tudun- 
luklann ve yabguluklann çoğunluğu bu dummday^ılar. Kendi 
başlanna yaşayabilirdi (1er).

Hakanlara çöUerdeki Tatar ulusları bağlı olduklan gibi sınır
larda oturan uygar budunlar da hakanhğm koruyuculuğu ve 
vönetimi altındaydı. Çit adı verilen smır ülkelerde kentler, köy
ler kurulmuştu. (Buralar) bayındır refah içinde olmuştu. Ha- 
Jtanlar bu çitlerde yaşayan çiftçi, sanatçı, tüccar budunlan ge
reksindikleri banşçı yaşama kavuştururlardı. Çiftçiye tarançı ve 
ekinci, tüccara sart derlerdi. Egemenlik altmdaki budunlardan 
devleti besleyecek denli bir vergi alırlardı. Gerçi, hakanlık yine 
sülalenin kökeni olan ak-kemiklerden bir ile dayanırdı. Kara- 
kemiklef tabakası, ak-kemikler tabakasına bağh olmakla feodal 
bir toplum kurulurdu.

Tudun ve yabgu aileleri ak-kemiktller. Hakan sülalesi de 
ak-kemik olan bir ilden doğmuştu. Ona dayanırdı.

Hakanlar ak-kemlkleri kuran kendi iline karşı meşruti bir 
konumdaydılar, önemli işler şölenlerde görüşülüp bir karara 
varılmadan hakanca yürütülemezdi. Hakan da şölen üyelerin
den olduğîondan, orada görüşünü söyleyip, İnandıncı kanıtlarla 
şölen kuruluna kabul ettirebilirdi.
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Eski Türkler'de kadın tabu olmadığından ve tersine erkeğin 
tamamlayıcısı bulunduğundan, kadınsız (hiç bir) iş görülemez
di. Hükümdar yazılı bujrruklan yalnız "Hakan buyuruyor ki" di 
ye başlamışsa geçerli olmazdı. Devletlerin elçileri de yalnız ha
kanın katına çıkamazlardı. Hakan sağda ve hatun solda otur
mak üzere, ikisinin ortak katına çıkabilirlerdi.

Hakan Üe hatun gök ile yerin çocuklarıdır. Güneş Ana Üe Ay 
Ata ise onlann gökteki temsiîcUeridir. Hakanın temsücisi olan 
Ay Ata altıncı gökte olduğu halde, hatunun temsilcisi olan Gün 
Ana göğün yeciinci katindadır. Bu dumm da kadının erkekten 
daha saygın olduğunu gösterir.

Hakan kendi Üinden bir kadınla evlenmek zorundaydı. Em
peryalizm döneminde hakanlar, İlhanlar vd. prensler ve beyler Ü 
dışından da evlenmejri seçtiler. Fakat, bu evlenmeyi Türk töresi 
benimsemedi. Çünkü, töre gereğince yalnız bir eşe izin vardı. O 
da ilden olan hatundu. Türk töresine göre kadın erkeğin tama- 
mayıcısı olduğundan ve bir erkeğin yalnız bir tamanüayıcısı ola- 
bUeceğinden, bütün evlenmeler tek eş temeline dayalıydı.

Emperyalizm döneminde hükümdarlar ve beyler arasında 
törenin dışında olarak başka illerden, özellikle yenilen ve ege
menlik altındaki budunlardan kız alanlar oldu. İl dışmdan gelen 
bu kadınlara hatun denmez, kuma ve eğer Çin prenseslerinden- 
se konçuy denilirdi. Fakat bunlann hiç İsiri eş tanınmazdı. Eşlik 
yalnız hatunundu. Bvı nedenledir kl kumalarm çocukları öz an
nelerine "Anne!" diye seslenemezlerdi. Annelerini "teyze" diye ça
ğırırlardı. Kendilerine yabancı olan hatuna "Anne!" diye sesle
nirlerdi.

Kâşgarh Mahmut diyor ki eşin üç derecesi vardı: Hatun, 
konçuy, kurna.

Konçuy hatunun bir derece aşağısmdaydı. Kuma da kon- 
çuydan aşağı bir dereceydi. Bir hakanm oğlu hal̂ ân olabilmek 
için anasının hatunlardan (yani kendi Uine bağlı prenseslerden) 
olması koşuldu. Hem baba, hem ama yönünden prenses olma
yanlar soylu sayümazdî. Anası hatun olmayan hakan oğlu ha
kan olamazdı. (Hâlâ İran Kaçarlan'nda bu töre yürürlüktedir.) 
Bugün Hive Türkmenleri'nde bir kız hem babası, hem anası 
Türkmen olmayan bir erkeğe varamaz.

1 6 4

Kumaların oğullan, mirasa da ortak olamazlardı. Onlara ya
şayabilmeleri için doyacak kadar bir mal verilirdi.

Hakanlann gerçek eşleri melike sıfatmı da taşırdı. Melikenin 
Türkçedeki karşüığı tûrkân sözcüğüdür, öyleyse Hakaniye, Sel
çuklu, ve Harizmşah devletlerindeki tûrkân hatunlar ancak me
like olmak dolayısıyle bu unvanlan alıyorlardı. Bu sözcük onla
nn kişisel adlan değildi.

20. HAKANLIK ÖRGÜTÜ

Hakanlığın doğal kumandanlar^le emlrleri(ne] ak-kemJkler 
dendi. Soyda büyük olan tigin hakanm vellahüydı. Hedianm ve- 
Uahü, çoğunlukla hakanın küçük kardeşiydi, ya da oğlu, kimi 
kez de kardeşoğlu, dahası amcaoğluydu.

Hükümdarlığa vâris olmak için sülaleler arasmda İki ajm 
kural vardır: Osmanlı hanedanında soyda büyük hükümdar 
olurdu. Şimdi Avrupa devletleriyle Mısır'da İse evde büjrük 
hükümete vâris olur. Eski Türkler'de de soyda büyük hüküm
dar olurdu.

Veliaht, hakandan sonra en büyük buyurucuydu: Orduya 
kumanda eder, işleri yönetirdi. Hakan sağ-kola kumanda ettiği 
zaman, veliaht sol-kola kumanda ederdi. Vellahta yalnızca tigin 
ya da kûltigin denilirdi.

Hakandan sonra, devlet yönetimine ortak olan tûrkân hatun 
yine melikelikte devam ederdi. Bundan dolajn yeni hakan eski 
hakanın oğlu değilse, yani melike yeni hakanm öz annesi değü- 
se, bununla evlenmek zorundaydı. Kimi kez bu evlenme, sözde 
(ismıi) bir evlenme olarak kalırdı. Orhon Yazıtlan'nda melikenin 
"er ad"ı. ad olarak eşi (ismen zevci) anlammadır.'*’

‘ ’ "Unıay gibi annem hatunun devletine, küçük kardeşim Kül TIgin 
er adını aldı." (M. Ergin, Orhun Âbideleri, 1970;s. 10).

165



Hakana bağlı olan özerk Türk illeririin başında yine eski 
yabgulan kalırdı. Hakan, aynı sülaleden atamak koşuluyle yab- 
gulan değiştirebilirdi. Yabgulan denetlemek üzere, her ile ha
kanlık sülalesinden bir şad ya da şane atardı. Şane sözcüğü 
araplaştınlarak şahne haüne konubnuştur. Bozkurt un Moğolca 
adı olan börte şane: börte çine deyimindeki şane sözü Moğolca- 
da "kurt" anlamınadır.

Selçuklular, bojoındunıkları altına al^ıklan hükümdarlann 
denetimi için başlanna birer şahne dikerlerdi. Göktürkler ise bi 
rer şad dikerlerdi. Bu durum bize şane evladmm Göktürkler de 
ğü. Oğuzlar olduğunu, bozkurtun da Oğuzlar’m üçüncü yenile- 
yiclsi (müceddid) bulunduğunu büdirir. Göktürkler'e de Şad sü
lalesi demek gerekir. Belki Şato Türkleri de bunlardandır.

Çinliler. Göktürkler’in dedesine Asena: Kurt derlerdi. Kurt 
sülalesinden gelmek geleneği Oğuzlar la Göktürkler arasmda or
taktır. Oğuzlar’m Şane sülalesi olduğuna başka bir lıanıt da 
İmam Mesudi’nin bir sözüdür. Mesudi diyor kl: "Karluk Hakanı 
nın ve dahası Şane sülâlesinin üstünde olmak üzere Hakan-ül- 
havakin (hakanlar haltanı) sülâlesi vardır." (Müruc-üz-zeheb) 
İşte bu hakanlar hakanı sülalesidir kl Göktürk ilhanlığını kur
dular.

Göktürkler'de de yabgulan denetleyen genel valilere şad de
niliyor. Genel valilerin şad ya da şane olması bize hükümdann 
hangi sülaleden geldiğini bildirir. Örneğin Selçuklular genel va
lilerine şahne.şane sanını verirlerdi. Bu sanı Şelçuklular'ın Şan 
(e) evladından olduğunu gösterir. Göktürkler İse denetleyicileri 
ne şad derlerdi. Böylelikle Göktürk hanedanın da ayn bir süla
leden geldikleri anlaşılır.

Göktürkler'de şadlardan sonra padlar ya da pıd boy beyleri 
gelirdi. Sağ-kolu oluşturduktan için bunların da alün- 
kemiklerden olduğu anlaşılıyor.

Büyük divanda şadlarla padlar sağ-kolu oluştururlardı. 
Bunlardan başka ak-kemiklerden kül itkin, tarkat (tarhanlarl, 
yabgu. tudun, iç-buyruk. dış-buyruk, tamgacı, yugruş. subaşı,
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atasagun (yer ahrdı.) Orhon Yazıtlan'nda divan şöyle nitelerüyor: 
Sağda şad ve pıd beyleri, solda tarkatlar (tarhanlar) ve buyruk 
beyleri.

Kül irkin, ak-kemiklerden ve onlan temsil eden bir vezirdi. 
Ebülgazi Uygurlar’da (Dokuz Oğuz) yabgulardan’“’ sonra kül- 
irkln geldiğini söylüyor.

Buyruklar iki bölümdü: Birincisi iç-buyruklar ki eski Os
manlI örgütündeki iç-ağalafa eşittir; İkincisi dış-buyruklaradır kl 
eski örgütümüzdeki dış-ağalafa benzer. Tamgacı, "nişancı" ye- 
rindeydi. Kamlar ve ozanlar, "şamanlar 'a benzerdi. Su-başı ve 
çeri-başı "asker-başı" demekü. Atasagun "hekim-başı" yerindeydi.

Bunlardan başka kara-kemiklerden. dahası tatlardan beylik 
yerine çıkanlar bulunabüirdi. örneğin Kâşgarh Mahmut’a göre 
yuğruş Farshlardan olan kara-vezirdi. Buna yaz günlerinde göl- 
getenmek için siyah bark (kubbe biçiminde çadır) verilirdi. Kub
be vezirlerinin Türk örgütünde oldukça eski olduğunu böylece 
görüyoruz.

Bundan başka vezirlerin de üç çeşit olduğunu görüyoruz;
1) llhanlann veliahtı olan altın-kemikleri' temsil eden bir ve

zirdi. OsmanlIlar ın ilk döneminde şehzadelerin vezirliği gibi.
2) Kül-irkin. ak-kemikleri temsil ederdi.
3) Yuğruş. kara-kemiklerl temsil ederdi.

21. HAZAR (HUZAR) HAKANLIĞININ DEVLETÇE ÖZELLİKLERİ

Hazar hakanı, uyruklarının çoğunluğuyle birlikte Museviliği 
benimsemişti. Mesudi’nin yazdığına göre Ars (Aras) ili, iki boy 
halinde Biıhara’dan gelerek Hazarlar la bir anüaşrna yapmıştı. 
Bu antlaşma gereğince Hazar devleti;

Z. Gökalp’ın metninde '(Oğuz Perde) illerinden..." sözleri geçiyor. 
Burada dizgi yanlışının anlartu da bozduğunu düşünerek düzelttik. (Y.Ç.)
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1) Müslümanlarla savaşacak olursa, Araslılar bu savaşa ka
tılmayacaklardı.

2) Araslılann iki kadısı olacak, yargılarmı fıkıha dayandıra
cak (yedi tane kadıdan ikisi Müslümanlann ikisi Hristiyanlann, 
ikisi Musevilerin, biri de Putperestlerin olacaktı.).

_ 3) Araslarm mescitleri, sığmma hakkına sahip olacak, oraya 
sığınan Müslümanlar, saldmdan korunacaklardı.

4) Vezir kül-irkin Araslar'dan olacaktı.

Bu antlaşrria İç kapitülasyonlann, din çatışmasının sonucu 
olduğunu gösterir.

Hazar hakanlığının başka özellikleri de vardı. Hakandan 
başka ikinci bir hükümdar da vardı ki lakabı bey, sanı yillk 
(iliy tir. Hazar hakanı, sarayından hiç dışan çıkamazdı. Tabu ol
duğu için kimse kendine dokunamazdı. Güneşe karşı jrüzünü 
açamaz ve toprağa basamazdı. Bu nedenle ilbeyinden başka hiç 
bir bireyle ilişki kuramazdı. Bu gizlilikten dolayı ulusal mutlu- 
luklann da, ulusal felaketlerin de nedeni sayılıyordu. Bu yasak
lar onun kutsal(kutlu) yani manalı olduğunu gösterir.

Tabu olabilmek için manalı olmak gerekirdi. Hazar hakanı 
ulusun kutunu kendi adına elinde bulundurduğundan kendisi 
de kutlu oldu. Kutlu olan eski Peru, Meksika, Japonya hüküm- 
darlan gibi artık insanlara görünmemesi, güneşe çıkmaması, 
toprağa basmaması, insanlarla ilişki kurmaması gerekti. Kutlu 
olan hükümdarlar, ne gibi nitelikler gösterirse, kendi de aynı ni
telikleri gösterdi. Büyük memurlarla görüşürken jrüzüne örtü 
takardı. Eski Peru, Meksika, Japonya hükümdarlanyle karşılaş- 
tırümca, Hazar devletinde gördüğümüz özelliklerin toplumsal 
bir ruh durumunun ve evrimsel bir aşamanın sonuçlan olduğu
nu anlarız.

Hazarlar'ın benimsedikleri dinsel ayncalıklar, eski Türk
ler'in bağnaz (mutaassıp) olmadığını, dinlerin vicdanla ilgili bir 
İş sayılarak serbest bırakıldığını gösterir. Dinsel hoşgörürlüğü 
Cengizhanlılar döneminde de görürüz. Bu sonkller zamanında 
resmi dinlerin [başkanlanna!*** tarhanlık rütbesi verilmişti. Her

Ziya Gökalp'ta yok.
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biri resmen benimsenen büjrük dinlerden her birinin en büytik 
dinsel (ruhani) başkanma tarhanlık verilmişti.

Hazarlar'da yangın, deprem, kuraklık,don, sel, salgın hasta- 
hk, kıtlık, savaşta yenilgi gibi büyük felaketlerden biri olduğu 
zaman, bu felaket hakanm uğursuzluğuna verilirdi. Nasıl ki iyi 
şeyler de hep onun uğurluluğununun sonuçlan sayılırdı. Der
hal halk alanlarda toplanmaya başladı. O zamana değin ülke
nin yönetimine asla keınşmamış olaın hakan aleyhinde llbeyfne 
ya da başka bir deyişle bet/e başvurulurdu. Ulusal felakete der
hal son verilmesini, eğer bu yapılmazsa felaketin nedeni olan 
hakanın öldürülmesini ilbeyinden şiddetle isterlerdi. Ilbeyi ha
kanın bu felaketten dolayı masum olduğunu bilirdi. Bundan do- 
lajâ kimi kez akıllıca önlemlerle onu kurtarmaya ilbeyl çalışır ve 
başarırdı. Kimi kez de kurtarmak olanağını göremeyip hakanı 
ortalığın yatışması için feda ederdi. Ahali coşkun bir deniz gibi 
dalgalanırken kutlu hakanın İdam edildiğini görünce durulur ve 
dağılırdı. Belki de idammdan sonra ondem af ve bağışlanma di
lerdi.

22. İLHANLIK

İlhan "hakanlar hakanı" demektir. Yukanda belirtildiği gibi, 
hakanm taşıdığı yetkileri, ilhan daha fazlasçrle taşır. Bundan 
dolayı onları burada inceleyeceğiz. İlhanlığın kuruluşundaki ne
deni de Turan kıtasmın. Büyük Türkistan ülkesinin varlığında 
bulabiliriz. Türkler'in Mançuıya'dan Macaristan'a değin, yaşa- 
dıklan geniş Turan kıtası, genel bir sıkı-düzene gereksinim du- 
3myordu. Zira buradan Çin-Bizans ticaret yolu geçtiği gibi, bu 
kıtada yaşayan budunlan çoğu, Türk soyundaydı. Bu ülkeleri 
birbirinden ayıran dağlar, ırmaklar, denizler de yoktu. Bu ko
şullar içinde dinin temeli banşçılık olan bir soy, elbette banş ve 
devlet çemberini çeşitli 11 tipleriyle yabguluk ve hakanhk alanla- 
nndan ibaret bırakamazdı. Bu banşçılığı, bütün Türkler'i kap
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sayan büyük bir Türk devleü kumaya değin ilerletmek zofun- 
daydı. Tarihin karanlık dönemlerinde Iskitler'in, Massagetes- 
ler'ln, Sakalar'm, YüeçUer'in, Usunlar'm, Kumuklar'm, Kuman- 
lar'ın, Kimmerler'in (Kiraklar'm), Avarlar'm, Suvarlar'ın, Juan- 
Juanlar'ın kimler olduklarını bilmiyoruz. Fakat tarihin aydınlık 
döneminde bir yandan Tsin Türkleri, Çin kıtasmm bütün oy
maklarını. budunlannı, krallıklanrtı da toplayarak, tümünden 
büyük bir Çin imparatorluğu kurarken, öbür yandan Hiung- 
nular, bütün hakanlıklan, bütün urukları, bütün illeri, bütün 
boylan birleştirerek tümünden bir Türk ilhanlığı kurdular.

Tsin Türkleri yalnız kendi çıkarlarını düşürterek Çin ülkesi 
ile o zamanki Türk ülkesi arasında bir set yaptılar. Bundan 
başka Türkler'in en ulusal devleti olan Hiung-nu hükümetini 
eskj yurdu olan Ordos (Ordu) ülkesinden çıkarıp kovdular. Mi
lattan önce 209 yılında Hiung-nular'a hükümdar olan Mete, 
ulusunu yeniden eski joırtlan olan Ordos ülkesine götürdü.

Mete iki kez Çin İmparatorluğu kendisine verilmişken kabul 
etmedi. Fakat Mete bu özgeçisine (feragat) karşıhk Türk soyun
dan boylar, iller, hakanlıklar varsa birleştirerek bir ilhanlık 
oluşturdu.

Mete'nin ülküsü bütün Türkler'i birleştirmekti.

Mete'nin bu ülküsü anlaşıldıktan sonra, kumandanlan, ge
nel valileri işi yürürlüğe koydular. Fakat elli yıl sonra ilhanlık 
bunlann elinden çıkarak Tatar uruğundan olan Avarlar'a geçü. 
Avarlar'dan Göktûrkler'e, onlardan Oğuzlar'a, onlardan da Çin
liler'in Hakas (Ak Kaz) dedikleri Kırgızlar'a geçti. Daha sonra 
Cengizliler'e, ondan sonra da Tîmurlenk'e geçti.

İlhanlık kuran kutlu Ü'e "gök" sanı verilirdi; Gök Türkler, Gök 
Moğollar gibi. Bunlar en büyük tannlanna da Gök Tann derler
di. Gök sözü "altın" sözüne eşitti.
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Kâşgarh Mahmut'a göre Kâşgar hakanlığınm sancağı "ergu- 
vani " idi. Göktürk ve Moğol ilhanhklarmm sancağı ise "kızü" 
değil, "gök" rengindeydi. "Gök bayrak" ilhanhğm en ünlü belirü- 
lerindendir. Leon Cahun bu san altında Cengiz zamanındaki 
Türkler'e ilişkin bir roman yazmıştır.

İlhanın yanındaki hakanlar, savâş dışı durumlarda potlaç 
aracüığıyla ilhan boyunduruğu aJtma girerlerdi. İlhan potlaç 
aracıhğıyla hakanlan, hakanlar da potlaç aracılığıyla yabgulan, 
yabgular da potlaç aracıhğıyla tudunlan kendilerine bağlamış
lardı.

Hakanlarla ilhanlar, her önemli olay sırasında ad değişirlerdi;
1) Gençler on beş yaşına girip de yiğiÜikler gösterince ulusal 

bir ad alırlardı.
2) Bir tudun, yabgu, hakan ya da ilhan yenilince, yeni bir 

ad alırdı, ya da eski sanından önce kara ya da kCır sözü getirir
di. Bir yabgu hakan derecesine çıkmca. bir hakan ilhanlık 
aşamasına geçince yine bir yeni san alırdılar. Bir hakan öldüğü 
zaman ^toe bir ad ahıdı.

Hiung-nuiar'ın ilhanı Çin imparatoruna şöyle mektup ya
zardı: "Gök İle Yerin doğurduğu, güneş ile ayın tahta çıkardığı 
HiuBg-nular'm büyük tanjusu, Çin imparatoruna rica eder ki..." 
(Degulgnes).

İlhanın ölümünde yapılan büyük tuğa bütün hakanlar ya 
bizzat ya da temsiicUer göndererek katılırlardı, ölen adına bir 
bark (tapınak) yapıhrdı. Bir de mengû-taş dikilir, üzerine 
ölümün yiğitlikleri yazıhrdı. Dost hakandan birisi yuğa başkan
lık etmek üzere balbal seçilirdi. Her hakanlıktan gelen sığıtçüar 
(ağlayıcılar) ile yuğcular(başsağhkçılar, taziyeciler) sesle ağlar
lardı.

U.*on Cahun'ün Gök Bayrak {L& Bannière Blue, 1876) adlı roman! 
Necip Asnıı Yazıksız (1912) ve Galip Bahtiyar (1933) tarafından
Türkçeye çevriimişür. (Y.Ç.)
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Orhon Yazıtlan'nda Çin devletinden Kırgızlar'dan Tûrgiş- 
ler'den vd. temsilciler geldiğini görüyoruz. Türgiş temsilcilerinin 
sanlan Oğuz (bilge) tamgacı ile Makaraç tamgacidır. Kırgız bak
am da bir yuğda balbal olmuştur.

Hakanın hatunun saray çadırlanna ordu adı verilirdi. Ordu
daki asker anlamı "sarayın çadırlarını koruyan muhafız"lardan 
çıkmıştır. Her saray çadınnı koruyan bir hassa (saraya özgü) or
dusu vardı. Saray otağıyle birlikte buna ordu derlerdi.

Tarhan sülalesindeki ilhanlık otağı altmdandı. Ilhanm otağı 
kimi kez Altun hanlarda ya da Tarhan sülalesinde olduğu gibi 
Ak Ordu, Altm Ordu adını alırdı. Hakanın ordusu da Ejderhan 
hakanhğmda olduğu gibi Ak Ordu adını alırdı, ilhanın ve haka  ̂
nın başkentine ordu-kent adı verilirdi.

Cami-üt-tevarih'e göre ilhanlık hangi urukta ise bütün iller 
kendilerini o uruktan sayarlardı, örneğin bir zaman Turan ege
menliği Tatarkr'daydı. O zaman bütün Türk illeri kendilerini Ta- 
tarlıkla bağlantılı sayarlardı. Tatarlar arasmda egemenlik özellikle 
Avarlar'da olduğundan Avrupa'ya geçen Ak Hunlar kendilerinin 
Avar olduklannı ileri sürdüler ve hükümdarlanna uarhuni admı 
verdiler. Bu sözün çözümü gösterir ki "Avar hanı" anlamınadır.

Göktürkler'in ilhanlığı zamanmda bütün Turan’lılar 
Türklük savına (iddiasına) kalkıştılar. Cengizhanhlar döne
minde ise bütün Turanhlar "Moğol'uz" dediler.

İlhanlığın bütün Tûrkler'e geçmesi, Türklüğün bütün Turan 
illerinin genel sanı olmasına neden oldu. O zaman batıdaki iller 
Türk'e benzeyen anlamına Türgiş (Tûrkeş) ve Türkman adlarını 
aldılar. İlhanlık Oğuzlar’a geçtikten sonra Cengiz Han, kendisini 
Oğuzlar'a ve Kayılar'a bağladı. Daha sonra ilhanlık Moğollar'a 
geçince Tûrkler'e de Moğol denmeye başlandı.

örneğin Hindistan'daki Büyük Moğollar öz Türkmen'diler. 
MoğoUukla hiç bir ilgileri yoktu. Bununla birlikte, tarihte Büyük 
Moğollar sanım aldılar, (ü^leyse illerin İçinden olduklan budun- 
lan ve uruklan belirlemede son derece uyanık olmalıdır. 
Görünürdeki adlaray siyasal sanlara bakmamahdır.
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İlhanlık da kökeni olan il'e ve hakanhğa dayanır. O da ha
kanlık ve yabguluk gibi demokratik ve cumhuriyetçi illerden 
doğmuştur. Bu topluluklann başkanlan bireysel egemenliğe sa
hip olmakla birlikte kurultayın denetiminden geçerlerdi. İmpa
ratorluk gibi, baskılı bir yönetim kurmazlardı. Türk hükümeti 
demokratik niteliğini daha yitirmemişti.

23. İLHANLIK ÖRGÜTÜ

İlhan sülalesine altın-kemik denüirdi. önemli işler kurultay
da görüşülüp bir karara bağlanmadan ilhanca yürürlüğe konu
lamazdı. İlhan da kurultayın üyesi olduğundan orada görüşünü 
söylej^p inandmcı kanıtlarla kurultaydakilere benimsetebllirdi. 
Kurultayın ilk temsilcisi, ilk Türk ilhanlığının ve ilhanlık ordu 
ve devlet örgütünüta kurucusu olan Mete'dir. Mete'nin kurduğu 
ordu ve devlet örgütüne bağh olan da Kun Üfdir. Hiung-nu ve 
Hun adlan Kun sözcüğünün Çinliler ve Avrupahlar'ca bozulma
sından doğmuştur.

Kurultayın ilk temsilcisi Mete olmak olasıhğı var. Çünkü, 
Türk ilhanhğının ilk temsilcisi Meie'dir. Kurultay, ilhanlığın ay
rılmaz bir parçası olduğundan, kurultayın da kurucusu Mete 
olabilir. Kun illjanlan kendilerin Tann Kutu Kin Yüz derlerdi. 
Deguignes'e göre Kin Yüz "geniş yüzlü" demekmiş. Tann 
Kutunun anlamı ise belli: 'Tannnın kutsal gücü" demektir. Do
kuz Oğuzlar'da da Idikul derlerdi, tdi 'Tann" anlamınadır. öy 
leyse bunun anlamı da 'Tannnın kutsal gücü" olmak gerekir.

Kunlar Tann Kutu Kin Yüz tamlamasmı bozarak bundan 
tarıjul*) sözcüğünü çıkarmışlardı. Tanju o zaman Ühan anlamı- 
naydı. Kunlann büyük tanjusu Çin fağfuruna mektup yazarken 
"Gök İle Yerin doğurduğu. Güneş ile Aym tahta çıkardığı büyük 
Türk tanjusu Çin imparatoruna rica eder ki..."tümcesiyle mek
tuba başlanırdı. Eski Türkler'de kadın tabu olmadığından ka
dınsız hiç bir iş tamam olmazdı, llhanhk yazılı buynıklan yalnız

(*) Bu sözcük tanhu, Jenuye, şanu, şcûı-yü biçimlerinde de okun
maktadır. (Bk. Prof. Dr. İBrahlm Kafesoğiu, Tw-k MM KCdtürü, 1977; s. 
40)
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ilhan yazıyor kİ.." dtye başlarsa geçerli olmazdı. Bu bu3rruklara 
uymak için "İlhan ve hatim yazıyor ki..." diye başlamak gerekir
di. Komşu devletlerin elçileri de yalnız ilhamn katına çıkamaz
lardı. İlhan sağda, hatun solda olmak üzere elçiler ikisinin or
tak katına çıkardı. îlhan, kendi ilinden bir prensesle evlenmek 
zorundaydı.

İlhan, hakan ve yabgu komşu devletlerle siyasal ve ticari 
sözleşmeler ve antlaşmalar yaparlardı. Komşu uluslara tüccar 
kafileleri, kervanlar (arkışlar) gönderirlerdi. İlhan, Çin ile Bizans 
arasındaki ipek ticaretinin koruyucusuydu. Çinliler'e göre, ipek 
ticareti iki yoldan yapılırdı.

1. Pe-liM Kuzey yolu.
2. Nan-liM Güney yolu.

Pe-lu yolu Beşbalık'taki Tanın ırmağı vadisine, Nan-lu yolu 
da Altışehir'deki İli ırmağı vadisine uğrardı.

Türk illeri derece derece yükselebileceği gibi eski Türkler'de 
her tudun, yabgu olabilirdi. Her yabgu, hakanlığa geçebilirdi, 
her hakan da ilhanlığa adaydı. Talihleri varsa dereceleri aşarak 
bu yerlere ulaşabilirlerdi.

24. EN ESKİ TÜRK DEVLE'Iİ

Türk tarihi nereden başlamalı? Bu soru bize, bugün 
çözümü gereken bir sorunu gösteriyor. Kirni yazarlarımız Türk 
tarihine Sümerler’den, Eiamlar'dan. Vanikler'den, Iskitler'den, 
Medyalılar'dan, Sakalar dan, Hiksoslar’dan ve onlann Anado
lu'da bıraktıklan Kumanlar'dan Amida'da (Diyarbekir) sur 
içinde yaşajran Kumuklar'dan, Kimekler'^ien (Kimmerler'den) 
başlatmak istiyorlar. Fakat daha dÜ ve budunsallıkları belli ol
mayan bu eski budunlan Türk tarihine başlangıç tanımak doğ
ru değildir. Bundan başka diyelim ki, bunlann TOrkler'le yakm- 
hklan(akrabalıklan) kanıtlanmış olsa bile bunlar aracılığıyla 
Türk tarihini aydınlatamayız. Çünkü daha bu budunlann ne 
devlet örgütlerine, ne de uygariıklarma, kültürlerine ilişkin 
olumlu bir bilgi yoktur. Bundan dolayı biz 'rürk tarihini güveni
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lir olduklanna hiç kuşku bulunmayan en doğru kaynaklıdan 
aramak yanhsıjnz.

Türk budunlanmn asıllannı ararken bilinmeyenden başla
yarak, bilinene doğnı gelmeyi değU, bilinenden başlayareik bilin
meyene doğru gitmeyi daha uygun görüyoruz.

Bu yöntemi izleyince ilkin önümüze ÇinlUer in Tukyu admı 
verdikleri Orhon Türkleri çıkar. Bu devletin Türk olduğu, taş 
üzerinde kazılmış olarak bugüne değin kalmış olan Orhon Yazıt- 
lan ile bellidir. Bündan hiç kimse kuşku duyamaz. Bu yazıtlar
da yazılı olan olaylar, Çin harfleriyle yazıün öbür yüzünde yazıh 
olduğu gibi aynntılanyle bütün Çin tarihlerinde de vardır.

Tukyular'm asıllannm nereye çıktığını, devletlerinin nasıl 
ortaya çıktığını da bize Çin tarihleri bildiriyor. Bu tarihlere göre, 
Tu l^ lar, kendilerinden dört yüzyıl önce aynı ülkelerde egemen 
olmuş olan Hiung-nu adlı bir budunun devamıdır. Hiung-nu dev
leti, Çinliler le doğuda oturan Avar ve Suvar Tatarlarinm ortak 
saldınlanyla ortadan kalktıktan sonra, bu budunun bir bölüğü 
batıya doğru gitmiş, bir bölüğü Çin imparatorluğunun, öbür bir 
bölüğü de Avar Tatarlan'nın kurduğu Cücen (Juan-Juan) devle
tinin egemenliği altında kalmışlardır. Batıya gidenlere Avrupah- 
1ar Huri adını vermişlerdir ki Hiung-nu adının avrupalılaşmış bi
çimi olduğu anlaşılıyor.

öylejrse ortaya çıkacaH yeni kaynaklar, bize daha eski bir 
Türk ilhanlığı ya da hiç olmazsa hakanlığı gösterinceye değin, 
Türk tarihini Çinlller'in Hiung-nu adını verdikleri devletin kuru
luşundan başlatmak zorundayız.

Milattan 220 yıl öncesinden başlayarak bu devlettfi bütün 
tarihi Çin tarihleri aracılığıyle büiniyorv Bu devletin çöküşünden 
sonra, halkının ne gibi durumlara düştüğü, sonraları bunlar
dan ne gibi yeni devletler çıktığı da Çin tarihlerinde yazılıdır.

Gerçi İslam dönemindeki Türkler, bu eski Türk budununun 
gerek adını gerek kimi önemli olaylanyle yiğitliklerini unutmadı
lar. İslam Türkleri ve Arap, Acem tarihleri bu adı Kun sözüyle 
korudular. El-Kanun-ûl-Mesudi adh arapça kitap Türk kollanmn 
yerleştikleri bölgelerden söz ederken şöyle diyor: "Fekad yebtedi

• min mesakini TOrk-il-maşnki min Kay ve Kun ve Hurhiz ve Ki- 
mak vet-Toguzguzz ve ard-it- Türkmaniyye ve Farab ve bllâd-il

175



Hazar ve şimali bahrihim ve Allan ves-Serir beyne hazal-bahri 
ve bahri Tî'abzende.-.gibi"

îşle bıı sözler bize doğuda Kaylar'm, onun batısında Kun- 
¡afin, daha batıda da Kırgvz, Kimek, Dokuz Oğuz, Tûrkman ve. 
Farab arazileri ve Hazar ülkelerinin bulunduğunu gösteriyor. 
Kunlar hakkında bize bilgi veren başka bir kitap da Cami-ül- 
Hikâyat ve Lami-ûr-Rivay at tır. Bunda da şöyle jrazılıdır: "Ve ez 
işan merka end ki işanra Kun mi hanend adarmin Kıta birun 
amedend merakiz-i hodra beguzaştend besebeb-i anki tengiki 
çerahor.." Burada da Kunlar'm mera darhğmdan dolayı Çin 
yönlerinde olan eski jrurtlanndan çıkarak batıya doğru geldikle
ri bildiriliyor.

Kun sözcüğü TOrk ve Türkçe olduklarında kuşku bulun
mayan Ergenekon ve Orkon Orhon gibi sözlerin içine bir dil öğesi 
olarak girmiştir, öyleyse Hiung-nu ve Hun sözlerinin aslı Türkçe 
Kun sözcüğü olduğuna, bundan dolayı bu eski Tiirk budunu
nun Türkler’in kendilerince Kun adiyle adlandığı sonucuna va
rabiliriz.

Kun sözcüğünün anlamına gelince Kâşgarh Mahmut'un söz
lüğüne göre bu sözcük Argu Türkçesi'nde "koyun" anlamınadır.

Kâşgarh Mahmut'un İsficab'*** ile Balasagun arasında otur
duklarını bildirdiği bu Argu Türkleri ola kl Orkon-Orhon Türkle- 
rCdir.

Bunlar, doğal olarak kendi adlannı en doğru bir biçimde 
korumuşlardır. Sonradan Oğuzlar bu sözcüğü koyun, doğu 
Türkleri de koy biçiminde korumuşlardır. Kun sözcüğünün an
lamı böyle belirginleşince, Eftalitler'e verilen Ak-hunlar sözcüğü
nün de Ak-koyunlular olduğu ortaya çıktı.

Çinliler'in Hiung-nu, Avrupahlar'ın Hun adını verdikleri bu
dunun Türkler ce Koyunlular diye adlandığı anlaşıldı. Bu ad ya
kın zamanlara değin Ak-koyurdıdar, Kara-koyunlular adiyle eski

Dlvan'da bu sözcük kon (ve koy) olarak geçlyor.(c.I, s. 31-309; 
c.III, s. 140).

**** lsjicab= Talaş.
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ifin devletin sanlannda kaldı. Bugün bile eskiden bu sanlan al
mış olan birçok İlçe, bucak, oymak ve köy adlan vardır.

Hiung-ruüar bir ilhanhk kurduklan İçin Türkler'den hiç ol
mazsa büyük bir bölümünü toplayan bir devletti, özellikle 
Göktûrklefden (Tukyu) başka Dokuz Oğuzlar'm, Kırgızlaı'm, 
Karluk, Çigil, Yağma, Ktmek, Tuhstn, Sang, Peçenek, Hazar, Ku
man ve Oğuzlafm bu devlet içinde bulunduklan yargısma van- 
labilir. Oğuzlar, ulusal destansı-öykülerinde Oğuz Han adh bir 
yiğidin eylemlerini dile getirirler ki Kitab-ı Dede Korkuttaki 
Boğaç adh yiğidin de ajrm kişi olduğu, babasıyle olan savaşın
dan anlaşıhr.

Deguignes, bu destansı jriğidin Kun ilhanhğının kurucusu 
sayılan yiğit Mete olduğunu Üeri sürüyor ki aşağıdaki karşılaş
tırmalar ikisinin de aym kişi olduğunu gösterir.

1. Mete babası Teoman Ue savaşarak onu öldürdü. Destansı 
öyküye göre Oğuz Han da aynı işi yaptı.

2. Mete, yirmi dört tümenden oluşan bir ordu kurdu. Bu or
duyu altı büjrük bujaırucunun kumandası altına verdi. Bunla
nn da üstünde sağ ve sol beylerb^Üği olmak üzere iki kuman
danlık kurdu. Destansı-öykitye göre Oğuz Han da ajnu örgütü 
kurdu.

3. Mete, ıslık çalan bir ok yapmıştı. Bu ok karşıdaki hedefe 
kolayca vanr ve onu parçalardı. Mete, yirmi dört tümenlik ordu
sunu bu okla donatmıştı. Sanki bu ordu Mete Uhanhğınm okçu 
örgütüydü.

Oğuz Han da gerek kendi adını, gerek Oğuz ilinin sanmı 
Oğuz Han'dan almıştı. Oğuz sözcüğünün ash Oğuz: Ofc+Öz'dür. 
Oğuz "Ok eri", "ok oymağı" anlamlannadır. Bu ok sözcüğü il'in 
sağ ve sol kollannın adlarmda açık olarak görülür. KoUanmn 
adlan Boz-Ok veÜç-Ok olan bir Üin adı da kesinkes ok olmak 
gerekir. Fakat Oğuzlar'da bu sözcük öz sözüyle birleşerek tamn- 
maz bir duruma gelmiştir.

Oğuz Han'm yaptığı gibi Mete'nin yaptığı ordu da okçular
dan oluştuğuna göre bu İki örgütün gerek totemi ve gerek adı 
ok olmuştur.

4. Mete ile Oğuz Han'm aleyhinde bulunan ve baba Ue oğulu 
savaşa İten üvey anneleridir.
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, Bu en eski Türk devletinin incelenmesi bize Türk destansı- 
öykülerlnin de kökenini gösterecektir. Bu devlet Çin, Türk, Av
rupa söylencelerini de aydınlatmaya yarar. Bundan dolayı Türk 
tarihine başlangıç olmak üzere bu devletin kurulmasıyle ilk 
örgütünün nasıl oluştuğunu Deguignes'yi esas alarak aşağıda 
göstereceğiz.

25. KUNLAR

Şensi, Shansi ve Peçili ej^letlerlnin kuzey sınırlan üstünde 
sonralan Hun ve Türk adlanyle tarih alanına çıkan büyük bir 
budun oturuyordu: Bu budun Çin devletiyle birlikte başlamış 
gibiydi. Çin tarihçileri Milattan iki bin yıl öncesine doğru ege
menlik sürmüş olan İmparator Yao zamanından beri bu budu
nun var olduğunu ve Shan Jımg yani "Dağ Barbarlan" adiyle 
anıldığını bildirmektedir. Çin'in birinci imparatorluk sülalesi 
olan Hsialar zamanında bunlara Hsûn-Yû adı verütyordu. 
Shang sülalesinin imparatorlan bu ülkeyi Kuel-Fang jrani "Cin
ler Ülkesi" adıyla tamyordu. Chau sülalesi döneminde Hiung-nu 
yani "Bedbaht Tutsaklaı^' adını aldılar.

Kendilerinden başka budunlara aşağılajacı bir gözle bakan 
Çinliler, Çin'in kuzeyindeki ülkenin bütününe Barbarlar Ülkesi 
derlerdi, burada oturan budunlan Doğu Barbarlan, Batı Barbar
lan adiyle iki bölüme ayınrlardı. Birinciler, eskiden Peçili eyale
tinin kuzeyinde otururlar, doğu yönünden de Doğu denizine 
değin uzanırlardı.

İkincileri Şensi, Shansi ve dahası Peçili eyaletlerinin kuze
yinde bulunan ovalarla derelerde otururlardı. Bunlar, çeşitli 
başkanlann yönetimi altmda, sayısız sürülerini otlatmakla uğra
şırlardı; arabalar üzerine konulmuş olan çadırlar altında yaşar
lardı. Bu yürür evlerle ırmak kıjalannda, ovalarda kolayca göçerl
er, sürülerine nerede bol çayırlar bulunursa, oralarda gezerlerdi.

Eski Kunlar besledikleri hajA^anlann ettyle yaşarlardı. Bun
lann derilerinden giysiler, tuğlar ve bayraklar yaparlardı. Top
rak bölüşümünde paylanna düşen tarlalan ekerlerdi. Daha ya
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zılan yoktu. Fakat oldukça güvenilir adamlar olduklan için, se- 
nete, yazıcıya gereksinme duymazlardı. Çünkü verdikleri sözü 
ne olursa olsun tutarlardı. Adam öldüren ya da büyük bir hır- 
sızhkta bulunan idam edilirdi. Çocuklanmn eğitiminde özel bir 
yöntemleri vardı. Onlan ulusun genel (yaran) açısından yetişti
rirlerdi. Çocuklara avcüık ve savaş eğitimleri yaptmrlar, bunlar
dan gelecek İçin silahşör süvariler yetiştirmeye çahşırlardı. Ço
cuklar çok küçükken at yerine koytmlara binerler, kuşlar ve 
fareler üzerine küçücük oklanyle nişan atarlardı. Daha büyük 
olunca tavşan ve tükl avma giderler, böylece obalanna ytyecek- 
1er, giyecekler ve üzerine oturacak pöstekller getirmeyi başarır
lardı.

Daha güçlü ve ağır silahlan kullanacak yaşa geldikleri za
manda da savaşa katılırlardı. Bundan dolayı çocuklar da bir 
yiğitlik yaşmadan ya da bunu yapacak derecede güç ve beceri 
(maharet) sahibi olmadan erkek tamnmazdı. O zaman Türkler'i 
uğraştıracak iş savaştı.

Ulusun takdirini kazanabilmek İçin yalnız bu yol vardı. Sa
vaşta iş gören gençler olduğu İçin en büyük saygıya onlar değer 
görülürdü. Artık askerlik işe yaramajran yaşlılara o denli önem 
verilmezdi.

Kunlar, banş zamanlannda komşulannın topraklanna, özel
likle Çin ülkesine akın ederlerdi. Çin bolluk ve servetiyle 
Türkler için bitmez tükenmez bir ganimetler hazinestydi. Talih 
kendilerine yâr bulundukça Çin toprağmda ilerler, talihsizlik 
yüzgösterince geri dönerlerdi. Fakat en çok bu dönüş vakitle
rinde korkunç olurlardı. Düşmanlan özellikle bu dönüşler sıra
sında sakınmak zorundaydı. Çünkü Kunlar kaçar görünürken 
birden bire geriye dönerek üzerlerine saldırabilirlerdi. Atlannın 
çevikliği bu yoldaki savaşlanna yardım edijrordu. Çin askerleri 
gibi düzenli ordular bunlarla başa çıkamazlardı. Büyük ordular- 
ca pek yakmdan izlenen Kunlar, çöllerin İçinde toz gibi dağılırlar
dı. Arkalanna düşürüp de bu korkımç tenhalıklara bilerek çek
tirdikleri düşmanlarım yoksulluk içinde darmadağınık ederlerdi.

ölen arkadaşının gövdesini kurtarabilen, 'onun mirasma ko
nardı. Bundan başka Kunlar, olabildiğince çok tutsak alırlardı.
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Bu tutsaklar, onlann başlıca sen -̂etlerlydl. Çünkü onlan 
sürülerinin, ılkılannm yanında çahştınrlardı. Silahlan bir yayla 
oklar, bir de kılıçtı. Düşmanlanna karşı tümü akıncı, yağma
cıydılar. Fakat kendi aralarında son derece hukuka uyarlar, 
adaletli olurlardı. Kunlar'ın karılan bir tane değildi. Besleyebil
dikleri denli alabilirlerdi. Kunlar'da da levira**’ kuralı 
j^rürlükteydi. Babalarının, kardeşlerinin kanlarını almak zo
rundaydı.

Kunlar da Çinliler denli eskiydi. Çinliler Milattan 220 jnl 
önce tahta geçen Hsia sülalesi zamanından beri bunlan tanıyor
du. Fakat Çin tarihi bu Kunlar'ın ya da genel olarak kuzeydeki 
göçebelerin, kimi akınlannı söylemekle kalıyor.

Bu akmlar da Çin'in bu birinci dönemine ilişkin değildi. Yal
nız birkaçı Chang sülalesi dönemine ilişkindi.

Kunlar yazın sıcaklarda Çin üzerine akın yapıyorlardı. Çin 
tarihçileri bu akınlara Allahın bir cezası gözüyle bakarlardı. 
Çünkü imparatorla ujTuklan, atalannın kendilerine göstermiş 
olduklan erdemi elden bırakmışlardı.

Bu eski Çinliler o kanıdaydılar ki hükümdarlannın ahlakı 
ülkenin mutluluk ya da felaketine nedendi. Bunlar kendilerinin 
ya da uyruklannın mutluluğunu ancak erdemli olmakla elde 
edebilirlerdi.

Çin şeddi iki biçimde Türkler'in uygarlıktaki olgunluğunu 
gösterir:

1. Bu şeddin birçok kısımiannı yapanlar Tsinler (Tuhsinler) 
Türk idUer.

2. Bu set, Çinliler'e, askerlik örgütü bakımından üstün olan 
Türkler'ce yapılmıştı.

Bu set, askerlikçe Çinliler'e üstün olan Türkler aleyhine ya
pılmıştı. ('*•) Milattan önce 220 yılında Kunlar'ın yabgusu Teoman

L£vira (fr. ievlrat) Bekâr erkeği, kardeşinin dul liansıyle (çocuğu 
olmamak koşuiuyle) evlenmeğe zorlayan İbrani yasası.

* *Bu tümcenin başına 3 sayısı konulmuş. 1. ve 2. maddenin sunuş 
tümcesiyle anlam yönünden bağlantı olmadığı için koymadık. (Y.Ç.)
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adh bir hükümdardı. Kun ili çoktan beri bağımsız bir hükümet 
gibi yaşıyordu.Fakat başkan (reis) değil ilhan, dahası hakan bile 
olamamıştı. Kun ili kendi başma yaşayan bir ildi. Bu ilin başın
da bulunan başkam da yabgu aşamasındaydı. Bu yabgunun 
oğlu olan Mete az zaman içinde devletini yabguluktan hakan- 
hğa, hakanlıktan da ilhanlığa yükseltti.

Çin orduları Kunlar'ı ata yurtlan olan Ordos (Ordu) eyaleti 
içindeki içinden çıkardılar (Milattan önce 220)**’ Kunlann yabgu
su o zaman Teoman adh bir kişiydi. Bu hükümdar Çin ordulan- 
nın gelmesi üzerine daha kuzeye çekilerek on yıl oralarda bann- 
dı. Fakat Çin fağfurlanyle generallerin ölümünden sonra 
(Milattan önce 210), Çin'in yeniden karışıklıklar içine 
düştüğünü görerek hazırlanmaya başladı. Çin'in bütün beyleri 
yeni fağfur aleyhine ayaklanmışlardı. İç siyasete kanşmak için 
sınırda bulunan bütün garnizonlar yerlerini bırakarak içeriye 
doğru gittiler.

Kunlar Kara Mûren ırmağını derhal geçerek Ordos ülkesine 
girdiler ve Tsinler'in istilasından önce Sahip olduklan yerleri ye
niden ele geçirdiler.

26. TÜRKLER'İN İLK YİĞİDİ

Türkler'in adı bilinen en eski hükümdan Teoman'dır. Fa
kat ulusun belleğinde Oğuz Han adı altında sonsuz bir ünle ya
şayan ilk büyük Türk yiğidi bunun oğlu olan Mete'dir. Türk dev
letinin ne gibi temellere dayandığını, Türk töresinin nasıl 
kurulduğunu bize Mete'nin yaptığı işler gösterir. Milattan 220 
yıl öncesi Türkler için, bir fırsat yılıydı. Türk ulusunun birçok 
ülkelerini zorla ele geçirmiş olan Çin devleti, bu tarihte içindeki 
karışıklıklar jrüzünden çözülmeye başladı. Sınırlardaki Çin as

Metinde yanlış olarak 320 yazılmış (Y.Ç.)
* * t. Kafesoğlu'nun kitabında Teoman'm adı Tu-man olarak 

geçiyor.
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kerleri, devrim zamanındaki Rus ordulan gibi ellerindeki gamıi- 
zonlan, siperleri boş bırakarak, ihtilal ganimetlerinden pay al- 
majra gidiyorlardı.

O zaman kuzeye doğru itilmiş olan Kun İli, Kara ırmağı 
geçerek Ordu ülkesine giriyorlardı. Bu dunmı gösteriyor kl 
Türkler, uluslanmn bağımsızlığmı, yurtlarının özgürlüğünü 
kurtarmak için her an hazırdılar. Bu konuda hiç bir fırsatı 
kaçırmamayı kutsal bir görev tanırlar.

Kımlar'ın o zamanki yabgusu olan Teoman da bu ulusal gö
revi yapmakta tereddüt göstermedi. Eski ülkelerini yeniden bay
rağı altma aldı. Fakat çok sevdiği yenşfsine (Türk hatununa 
yani İmparatorlçesine) karşı güçsüz olan bu hükümdar, trajedi 
yazanlarımız için iyi bir trajedi konusunu oluşturacak acıklı bir 
duruma neden oldu.

TeomarCm büyük oğlu olan Mete kutsal jrurdu kurtarmakta 
büyük yararlıklar göstermişti. Türk ulusu bu genç yiğidi 
gözünün bebeği gibi seviyordu. Savaş işleri bitince Mete babası
nın sarayına çekilerek orada kendi hakkmdaki düşünüşlerden 
habersiz dinlenme içinde jraşıyordu. Meie'nin anası çoktan 
ölmüş, babası başka bir kadınla evlenmişti. Teoman yeni kansı- 
nı çok sevdiğinden sözünden dışan çıkamıyordu. Bu kadın ken
di oğlunu veliaht yaptırmak istiyor, fakat ulusun Mete'ye olan 
sevgisini bildiğinden bu işe açıktan açığa girişemiyordu. Amacı
na erişmek için sonunda düşsel (hayali) bir yol buldu.

Kun ülkesinin güneyinde Yûeçi adında bir budun vardı. Teo
man kansmın öğüdüne bakarak oğlu Mete'yi rehin olarak Yüeçi- 
ler'in içine gönderdi. Sanki bu şehzade ellerinde bulundukça, 
onun yaşamını korumak için Kun devleti Yûeçiler'e karşı savaş 
açmayacaktı. Yüeçiler, kuzey smırlannm böyle güvenlikli bir 
durum almasından seviniyorlardı. Oysa Kun melikesinin amacı 
Mete’yi öldürtmekti.

Mete'yi öldürebümek İçin kocasım Yûeçiler’e karşı savaş aç
maya kışkırttı. Kansınm sözünden çıkamayan yaşh hükümdar, 
derhal jrürümek için ordusuna b u jn ^  verdi. Doğal olarak 
YüeçUer’in Uk işi öldürmek İçin Mete'^ aramak oldu. Fakat ulu
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sun sevgilisi olan Mete kendisi İçin kurulan bu yiğitlikten uzak 
tuzağı öğrenerek önceden ortadan smşmıştı. Bu smşmajra me
like gibi YüeçUer de şaşıp kaldılar. Mete doğruca Kunlar'dan 
kendisine bağlı olan bir Kun oymağmm İçine gitti. Kunlar şanlı 
yiğitlerini ölümden kurtulmuş görünce sevinçlerinden ağlamaya 
başIadUar. Mete, ikbale düşkün, padişah olma konusunda hırs- 
h bir adEim değildi. Kendisinin ölmesini isteyenlere karşı da hiç 
bir kini, kızgınlığı yoktu. Veliahtlığı küçük kardeşine bırakmak 
onun İçin oldukça kolay bir işti. Fakat I cinı bu fcd^kAr yiğidin 
ruhunda birdenbire bir ülkü güneşi parlattı. Mete Türk ulusu
nun İçerde bağımsız iUere ajmimış, dışarda da büjrük düşman
larla kuşatılmış olduğunu, Türkler'iA bu çöküş dunımundan 
ancak insanüstü bir atUım Üe kurtulabüeceğini anladı. Bu pey
gamberce görüşten sonra Mete kendisini Tann’nın bir memuru, 
yeryüzünde vekUl gibi gördü. Evet, Çinliler bugün iç kanşıklık- 
lardan dolayı Türkler’e zarar verem^ecek bir durumda buiu- 
nuyorlar(dı.) Fakat bu ayık ulus, kesinkes bir zaman sonra yine 
eskisi gibi demir bir pençenin yönetinü altmda birleşerek yenid
en bir güçlü imparatorluk durumuna girebüeceklerdl. Böyle bir 
İmparatorluğa karşı bir oymaklar birliği durumunda olan 
bugünkü Kun yabguluğu, kendisini nasıl koruyabUecekti? özel
likle-bugün bir yandan Yüeçi Uiyle savaş durumundaydUar. 
öbür yandan doğulanndakl korkunç Tatarlar’ın (yani Avarlar'la 
Suvarlar ve Juan-juanlann’ın) eski dedeleri, Kunlar'm üzerine 
saldın için fırsat bekliyorlardı. Böyle üç güçlü düşmanın orta
sında Türk ulusunun durumu ne olacaktı? Yüreğindeki aile 
sevecenliğine karşı vicdanının insanlık duygulan başkaldınyor- 
du. Hayır, hayır! Büyük tehlikeler içinde bulunan ulusunun yö
netimini kansınm eline bırakmış olan yaşh bir Ubeyine, hırslı., 
bir kadına, yaşam deneyi olmayan ülküsüz bir çocuk veliahda 
bırakamazdı. Böyle bir güçsüzlüğü göstermesi, Türklüğüne kar
şı büyük bir Uıanet olacaktı.

Bundan başka, Mete’nin rolü, amacı, bütün Türk tudunluk- 
lannı, yabguluklannı, hakanlıklannı birleştirerek bunlardan 
türdeş, dayanışma içinde, güçlü bir Türk ilhanhğı oluşturmaktı. 
İşte bu nedenlerden dolaja ülkenin yönetimini artık rastlantıya 
bırakamazdı.

Mete bir [an] içinde bütün bu düşünceleri yaşadıktan sonra, 
derhal karannı verdi: "Türk ulusuna her şeyden önce hiç bir
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ulusta eşi görülmemiş olan demirden bir ordu gerek." dedi. 
Kunlar'dan, bulunduğu yere yakm olan boylan toplayarak, on
lan yeni ülkünün gerçekleşmesi uğraşma çağırdı'. Mete, 
Türkler'den yalnız İki şey istiyordu: Ulus için en sevgili şeylerini 
feda etmek: kendilerinden Wanakdışı, hiç yapılmamış fedakâr
lıklar istendiği zaman, fedakârhklan yapıp düzene uymaktı.

Bu fedakârlıkta ilkin kendisi örnek olacaktı. Kendisinden 
sonrakiler, daha sonra da askerler, hep kendisi gibi davrana- 
caklaı-, en çok sevdikleri şeyleri ülkü İçin feda edeceklerdi. Fe
dakârlıktan ve düzene ujojıaktan çekinen her kim olursa idam 
edilecekti.

Kunlar hep birlikte bu öneriye karşı: "Başımız üstüne, 
gözümüz üstüne!" dediler.

Mete, ilkin on bin süvariden oluşan bir tümen kurdu. Islık 
çalan oklar admı verdiği bir tür oldukça güçlü ve hızlı ok yaptı. 
Süvarilerini bu oklan İlkin kuşlara, sonra da en çok sevdikleri 
atlann tepelerindeki hedeflere nişan aldırarak, eğitmeye başla
dı. Atmajra davranmayanın ya da nişanı buldurmayanm cezası 
idamdı. Sonunda askerlerin fedakârlık ve düzenseverllklerini 
daha iyi bir biçimde denemek için nişan hedeflerini en çok sev
dikleri eşlerinin başlan üzerine koydurmaya başladı. Bütün ge
nçler Guillaume Teli gibi korkusuzca sevgililerinin tepesine he
def koydular ve nişanı vurdular. Hiç birinin idam edilmeleri 
gerekmedi. Mete, işte bu eğitimle yirmidört tümenden oluşan 
bir ordu kurdu. Ordusunda hem düzen, hem de bireysel feda
kârlık son derece güçlüydü. Mete, bu korkunç, fakat çok değerli 
olan ordusunu tamamladıktan sonradır kl işe başladı.

Mete, böyle bir orduyle ilkin kendi üzerine gelmekte bulu
nan Teoman'a saldırdı. Ona karşı kesin üstünlük sağlajrarak 
babasını, üvey annesini, küçük kardeşini tutsak etti. Ülkesinin 
esenliğini bunlardan üçünün de ortadan kaldırılmasında gör
düğünden bu büyük fedakârlığı yerine getirmekten de çekinme
di (Milattan önce 209).

Kunlar'dan melikeye ve eski yabguya bağh olanlar, Kazak 
olup çöle çıktılar.
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llao Tung'un kuzeyinde oturan Tatarlar, o zaman oldukça 
güçlüydüler. Kunlar arasmdaki bu devrimden bilgi sahibi olun
ca, bu durumdan yararlanmak düşüncesine düştüler. Bunlann 
zengin ülkesine girerek servetlerini ele geçirmek istediler. Başka 
uluslarca önemsiz olan bir şey, Kunlar'ca çok değerli olmasın
dan dolaja savaşa neden oluyordu. Haralannda bir at vardı ki 
sanki, günde bin it*** yol alırdı. Tatarlar elçi göndererek bu atı 
istediler.

Mete, basld yönetimi yanhsı olmadığı için kurultayda 
görüşülmeden atı verip vermemeyi karar bağlajramazdı. Mete, 
kendi uygulamasını kurultajnn kararlanna bağlı biliyordu. Bu 
nedenle derhal Tıirkler'ld ulusal parlamentosu olan kurultay'm 
jnğmak olmasını buyurdu. Kurultay bağlı bulunduğu ilin ve 
devletin derecesine göre genelleşti ve demokratlaştı. Aslında ku
rultayda bütün egemen İller üyeydiler. Mete, ne kadar altın- 
kemiklerden, ak-kemiklerden ve dahası bujTuk görevinde olan 
kara-kemlklerden prenslerden, kumandanlardan, subaylardan, 
memurlardan, boy beylerinden ve tümen beylerinden ordu ve 
hakanlık örgütüne girmiş bulunan başkanlar varsa, tümünü 
kurultaya çağırdı. Kurultajnn coşkulu üyeleri atın Tatarlar'a ve
rilmemesinden yanaydılar. Fakat Mete, Istenljen atm kendisinin 
olduğunu, ne denU değerli olursa olsun, öz malı olan bir at için 
ulusunu savaş gibi bir felaketler kaynağma atma(nm) en büyük 
bir İhanet olduğunu anlattı. Kurultaydakiler bu açıklamadan 
sonra savaş düşüncesinden caydılar. Mete, o denli sevdiği, eşi 
az bulunur atı göndermek fedakârhğını gösterdi. Derhal, onu 
Tatarlar'a gönderdi.

Fakat, bu davranış Tatarlar'ın gurur ve cüretini artırdı. Ar
tık Kunlar'a istedikleri kadar söz geçirebileceklerini sandılar. Bu 
kez daha saldırgan bir tavır takınarak Mete'nin çok çok sevdiği, 
gönlünün biricik varlığı olan sevgili kansını istediler. Mete, ye
niden ulusunu kurultayda topladı. Kurultay üyeleri jrine ret 
cevabı vermek istediler. Fakat Mete bu kez de istenilen şey, ken
dince ne denli çok değerli olursa olsun sırf kendi özvarlığınm ol-

Ll: Bir km'den aşağı olmayan, fakat uzunluğu çağlara ve sülale
lere göre değişen bir Çin uzunluk ölçüsü. (Y-Ç.)
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duğunu söyleyerek ayağa kalkü. Bedel, kendi sevgilisi olsa bile 
ulusunu savaşın felaketleri içine atamayacağını, sevgilisini yur
du için feda edebileceğini ve böylece yurdunu savaş sıkıntısın
dan kurtaracağım söyledi. Şimdiye değin hiç bir insanca yapıl
mamış ve hiç kimsenin hatınna bile gelmemiş olan bu denli 
büyük fedakârlığı ağlaya ^ laya yaptı. Sevgilisini Tatarlar'a tes
lim etmek üzere Tatar hükümdanna gönderdi. Böylece ulusuna 
söz verdiği fedakârlığm son smınna değin çıktı. Fakat Tatarlar 
da artık istedikleri verildikçe şımardılar. Mete, her türlü feda
kârlıkları üstlenerek barışın sürdürülmesine çalıştıkça. Tatarlar 
da savaşa tutuşmak için durmadan bahaneler anyorlardı. Ta
tarlar üçüncü kez elçi göndererek, iki ülkenin arasınde hiç bir 
ürün yetişmeyen, yalnız askeri strateji bakımından ve bir de sı
nır olmak konusunda önemi olan bir toprak parçasını istediler. 
Mete, yine kurultayı çağırdı. Fakat kurultaydakiler bu kez cö
mertlik gösterdi. Hiç bir işe yaramayan bu toprak parçasının 
Tatarlar'a verilmesinde hiç bir engel olmadığına ilişkin görüşler 
verilmeye başladı (yıl 209). İşte bu anda Mete, büyük bir karar
lılıkla ayağa kalktı. Dedi ki: "Şimdiye değin düşman tarafından 
istenilen şeyler hep özvarlığıma ilişkin şeylerdi. Bu kez istedikk- 
rl toprak özvarhğımın değildir. Bu, atalardan kalan kutsal yur
dun parçasıdır. Bu toprak, ulusun malıdır. Bunda, dahası 
bütün ulus da birleşse tasarruf edemez. Tarihin başlangıcından 
sonuna değin gelmiş ya da gelecek olan Türkler de bugünkü 
Türkler'e katıldıktan sonra bile, yurdun isterse en kısır, 
ürünsüz toprağından olsun, bir küçük parça toprağı yurttan 
koparıp düşmanlara veremez.

İstenilen bu kısır toprak parçası, benim öz malım değildir. 
Bu atalardan kalan kutsal yurdun bir parçasıdır. Bu toprak, 
ulusun malıdır. Kendi atımı, kendi karımı istediler, verdim. Bu 
konularda fedakârlığın son smınna varmaktan hiç çekinmedim. 
Çünkü kendi atım, kendi kanm üzerinde tasarruf edebilirim. 
Bunlan vermekle bugüne değin savaşı erteleyebildim.

Bugün bizden istenilen kısır, ürünsüz, verimsiz toprağa ge
lince bu benim öz malım değildir. Doğrudan doğrujra (ulusun) 
olan bu toprağın bir zerresini bile kimseye veremem. Yurdun 
parçası, yurt demektir. Yurttan ayrılmış en küçük parçayı bile 
başka bir ulusa vermeye ne ulusun, ne de benim hakkımız yok
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tur. Dahası bizden önceki Türkler'Ie bizden sonraki Türkler de 
bugünkü Türk ulusuna katılacak olursa, oluşacak büyük toplu
mun bile jrurttan bir zerreyi ayınp başka bir ulusa vermeye 
hakkı yoktur. Yurt, kutsaldır. Kutsal olan şeyden bir parça ko- 
panp başkasma vermek hiç bir şekilde uygun olamaz.

Şimdi ey yurtsever yiğitlerim ve söz dinler askerlerim, Tatar
lar'a verecek yanıtımız artık kalmadı. Onlara sözcüklerle yanıt 
vermeyeceğiz. Oklanmızla ve kılıçlanmızla yamt vereceğiz..

Haydi ilbeyleri, boy beyleri, tümen beyleri, alaylan, tümenle
ri toplayınız, tşte ben atıma bindim. Düşmanlarm üzerine gidi
yorum, arkamdan gelmeyen İdam olunacaktır."

Mete, derhal hazırlanmış olan yirmi dört tümen süvarilerle, 
Tatarlar'ın üzerine bir baskın yaptı. Kendilerini güvenlikte gören 
Tatarlar savaşa hazır değildiler. Bundan dola}^ yenildiler. 
Hükümdarlan öldürüldü. Halkının birçoğu tutsak, bütün mal
lan yağma edildi. Mete, kendi ordusundan olup da arkasmdan 
gelmeyenlerin tümünü de öldürdü. Böylece Kim j abguluğu şim
dilik hakanlık derecesine yükseldi: yavaş yavaş ilhanlık aşama
sına çıkmaya beışladı.

Tatarlar'ın geriye kalanı, "Peking(?) ilinin kuzeyindeki Tata- 
ristan dağlanna kaçtılar. Orda ileride ayn iki ulus oluşturan iki 
ayn buduna ayrıldılar: Avar ve Sabar uluslan işte bu iki ayn 
budundur.

Mete, Doğu Tatarlan'nm işini bitirdikten sonra yüzünü batı 
ve güney yönlerine çevirdi. Yüeçller'i yendi. Ordos ülkesinde 
sarkıntıhk eden Tatarlar'ı boyunduruk altma aldı. Bu 
üstünlükler eskiden Çin adına Tsin Türkleri'nce ele geçirilen 
yerlerin yeniden Kunlar'm eline geçmesini sağladı.

Mete'nin askeri üç yüz bindi. Çin ise iç savaşlarla güçsüz- 
leşmişti.

Bu durum Kunlar için büyük bir üstünlük sağlıyordu. Bu 
zamanda Uzakdoğunun en güçlü hükümdan Mete, Doğu Tatar- 
lan'nı Kore'ye ve Niyuçiler ülkesine değin ele geçirdikten ve
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Çin'in batısındaki budunlan uymğu alüna aldıktan sonra Kun 
1ar ülkenin kuzeyine doğru ve Siblıya'da Selenga, Obi, Angara 
ırmaklan kıyılannda oturan Ting-ling, Li-Kung. Hsin-Li ve daha 
öbür budunlara boyun eğdirdi. Türk devletini ve ordusunu ör
neği görülmemiş bir düzenle kuran Mete'dir. Bütün yurttan 
düşmanlan kovan ve bütün Türk ulusunu bir bayrak altmda 
toplayan od w . Bundan başka Mete askerlik ve siyaset alanında 
bir dâhi idi.''

Bu zamanda eskiden babasının ordusunda bulunan geride 
kalan beyler Mete'nin halcanlığmı benimsediğinden, Mete'nin 
gücü arttı. Buna dayanarak Çin üzerine yeni girişimlere kalktı 
Mete, ilkin bir tümen (yani on bin kişi) İle işe girişmişti. Bu sıra
da ordusu yirmi dört tümene ulaşti. Her tümene bir tümen beyi 
kumanda ediyor bunlann yanında da binbaşu yüzbaşı, onbaşı 
adlanyle bir subay grubu bulunuyordu. Görülüyor ki Türk dev
letinin ve ordusunun temelli örgütü Mete zamanmda başlamış 
ya da bu zamanda büyük bir evilm adımı atmıştır.

Çin ülkeleri, birçok kanşıklıktan sonra sonunda Han adlı 
imparatorluk sülalesinin yönetiminde birleşmişti. Bu sülalenin 
kurucusu olan Kao-ti, iç savaşlardan doğan kanşıklıklan 
düzeltmekle uğraşıyordu. Shansi eyaletindeki Tai ya da Ta-Tun- 
Ju eyaletini Han kralı sanım taşıyan Hsin'e vermişti. Bu Ma-yi 
kentinde oturuyordu. Kunlar üç yüz bin kişilik bir oniuyle bu 
^nden Çin'e girmeye giriştiler. İlkin Ma-yi’yl kuşattılar. Bu den
li çok güçlü ordulara karşı koymayan Hsin, kendisine impara
tordan yardım istedi. Fakat isteklerine hiç bir, önem verilmedi. 
Dahası Kunlar'la anlaştığından büe kuşku duyularak eleştiri
lere uğradı.

Sarayın davramşmdan alınmış olan Hsin kendisine impa
ratorun buyruğunu getiren kişileri öldürerek kendisini ve Ma-yi 
kentini Kunlar'a teslim etti. Bu yerin sayesinde Kunlar daha 
çok güneye girdüer ve Tai-yüan'a saldırarak Chln-yang'a değin

‘ ’ Bu parafraf Z.G'ın metninde oldukça karışıktı. Düzeltmeye çalış
tık. (Y.Ç.) V“  9
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geldiler. Kunlar'm başanlannı duyan Kao-ti kendisi onlulanmn 
başma geçti. Çinliler Hsin'in kumandasmda olarak Çin içinde 
Chta-yang'a değin ilerlemiş olan Kun ordusunu birçok rastlanü- 
larda yenilgiye uğrattılar. Eğer soğuğun ve karlarm çokluğu 
askerleri rahatsız etmeseydi, daha büyük zaferlerfe erişeceklerdi.

Bununla birlikte Çin imparatoru, Shansi'de Ta-Tun-fu ya-
• “ ™fnndaki bir vadide konmuş olan Mete'ye saldınnak üzere 

Uerliyordu. Kunlar’m durumlannı anlamak için ordugâhlanna 
casuslar gönderdi. Fakat Mete'nin ihtiyaüı davranışı onlan al- 
dattı.

Mete, en iyi askerlerini, sapa w  ,>s!z yerlere çekerek ordu
gahta yalnız kötü aüar ve biraz besi hayvanlan 1le hastalan bı- 
rakmışti. Çin casuslan imparatora Kunlar'm uzun sûre kafa tu- 
tamayacaklannı ve hiç kuşkusuz bir saldınya uğrayınca derhal 
kaçacaklannı bildirdiler.

Bununla birlikte, imparator, yeni bUgiler almadan sonu bl- 
inmeyen bir savaşa ginnek İstemedi. Lio-Chlng’l bir haber alma 

İşiyle görevlendirdi. Çok yaşam deneyi olan bu adam strateji hi
lesini anladı. Ve imparatora birbirine düşman ve yakın olan iki 
budundan ikisi de bütün güçlerini göstermek ve en cesur asker
lerini İşe sürmek istediklerini bildirdi.

Kunlar’m ters bir durumda görünmeleri Çinmer’i kendi 
üzerlerine çekmek için yapılmış bir hileydi.

Mete’nin İki yüz yirmi bin askeri pusuda bekliyor, ilk işa
rette orteya çıkmak için hazırdı. Öyleyse Ueriye gitinek ihttyata 
uygun değildi. <

Bu sözleri dinleyebilmekten uzak olan imparator, Llo- 
Chlng’i söylevleriyle askerierinin cesaretini azaltüğı İçin azarla
dı. Onu zincire vurarak ordusuyle Ping-Cheng'e doğru yürüdü 
Bütün Çin ordusu üç yüz yinni bin kişiydi. Fakat İmparatorun 
y^ ında bunun ancak bir bölümü vardı. Geri kalanı onu izleye
rek arkasından geliyordu. Bu durumda iken birdenbire Mete 
dört yûz bin askerie karşısına çıktı. Çin ordusuna baskın vere
rek onu parçaladı. Ne yardım ne de savaş gereçleri alamayacağı
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Çin'in batısındaki budunlan uynığu altına aldıktan sonra Kun 
1ar ülkenin kuzeyine doğru ve Sibirya'da Selenga, Obl, Angara 
ırmaklan kçndannda oturan Ting-ling. Ll-Kung, Hsln-Ll ve daha 
öbür budunlara boyun eğdirdi. Türk devletini ve ordusunu ör
neği görülmemiş bir düzenle kuran Mete'dir. Bütün yurttan 
düşmanlan kovan ve bütün Türk ulusunu bir bayrak altmda 
toplayan odur. Bundan başka Mete askerlik ve siyaset alanmda 
bir dâhi ldl.<‘>

Bu zamanda eskiden babasının ordusunda bulunan geride 
kalan beyler Mete'nin halcanlığını benimsediğinden, Mete'nin 
gücü arttı. Buna dayanarak Çin üzerine yeni girişimlere kalktı. 
Mete, İlkin bir tümen (yani on bin kişi) ile işe girişmişü. Bu sıra
da ordusu yirmi dört tümene ulaştı. Her tümene bir tümen beyi 
kumanda ediyor bunların yanında da binbaşı, yüzbaşu onbaşı 
adlanyle bir subay grubu bulunuyordu. Görülüyor kİ Türk dev- 
leUnin ve ordusunun temelli örgütü Mete zamanmda başlamış, 
ya da bu zamanda büyük bir evrim adımı atmıştır.

Çin ülkeleri, birçok kanşıkhktan sonra sonunda Han adlı 
imparatorluk sülalesinin yönetiminde blrleşmlşU. Bu sülalenin 
kurucusu olan Kao-ti. İç savaşlardan doğan kanşıklıklan 
düzeltmekle uğraşıyordu. Shansi eyaletindeki Tat ya da Ta-Tun- 
fa  eyaletini Han kralı sanını taşıyan Hsin'e vermişti. Bu Ma yi 
kentinde oturuyordu. Kunlar üç yüz bin kişilik bir orduyle bu 
yönden Çin'e girmeye giriştiler. İlkin Ma-yl'yi kuşattılar. Bu den
li çok güçlü ordulara karşı koymayan Hsin, kendisine impara
tordan yardım istedi. Fakat İsteklerine hiç bir . önem verilmedi. 
Dahası Kunlar'la anlaştığından bile kuşku duyularak eleştiri
lere uğradı.

Sarayın davramşmdan alınmış olan Hsin kendisine impa
ratorun buyruğunu getiren kişüeri öldürerek kendisini ve Ma y i 
kentini Kunlar'a teslim etti. Bu yerin sayesinde Kunlar daha 
çok güneye girdiler ve Tai-yüan'a Scddırarak Chin-yang'a değin

' ’ Bu parafraf Z.G'm metninde oldukça kanşıkü. Düzeltmeye çalış
tık. (Y.Ç.) ^
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geldiler. Kunlar'm başanlarmı duyan Kao-ti kendisi ordulanmn 
başma geçti. Çinliler Hsin'in kumandasmda olarak Çin içinde 
Chin-yang'a değin İlerlemiş olan Kun ordusunu birçok rastlantı
larda yenilgiye uğrattılar. Eğer soğuğun ve karlarm çokluğu 
askerleri rahatsız etmeseydi, daha bityük zaferleri erişeceklerdi.

Bununla birlikte Çin İmparatoru, Shansi'de Ta-Tun-fu ya- 
kmlanndakl bir vadide konmuş olan Mete'ye saldırmak üzere 
ilerliyordu. Kunlar'ın durumlannı anlamak için ordugâhlanna 
casuslar gönderdi. Fakat Mete'nin ihtiyaUı davranışı onlan al
dattı.

Mete, en İyi askerlerini, sapa i - ,ss.z yerlere çekerek ordu
gâhta yalnız kötü aUar ve biraz besi hayvanlan İle hastalan bı
rakmıştı. Çin casuslan İmparatora Kunlar'ın uzun süre kafa tu- 
tamayacaklannı ve hiç kuşkusuz bir saldınya uğrayınca derhal 
kaçacaklannı bildirdiler.

Bununla birlikte, imparator, yeni bilgiler almadan sonu bi
linmeyen bir savaşa girmek istemedi. Lio-Chlng'l bir haber alma 
İşiyle görevlendirdi. Çok yaşam deneyi olan bu adam strateji hi
lesini anladı. Ve linparatora birbirine düşman ve yakın olan iki 
budundan ikisi de bütün güçlerini göstermek ve en cesur asker
lerini işe sürmek İstediklerini bildirdi.

Kunlar'ın ters bir durumda görünmeleri Çinliler’I kendi 
üzerlerine çekmek için yapılmış bir hileydi.

Mete'nin iki yüz yirmi bin askeri pusuda bekliyor, ilk işa
rette ortaya çıkmak için hazırdı, öyleyse Ueriye gitmek ihtiyata 
uygun değildi.

Bu sözleri dinleyebilmekten uzak olan İmparator. Lio- 
Chlng'I söylevleriyle askerlerinin cesaretini azalttığı İçin azarla
dı. Onu zincire vurarak ordusuyle Ping-Cheng'e doğru yürüdü. 
Bütün Çin oniusu üç yüz yirmi bin kişiydi. Fakat İmparatorun 
yanında bunun ancak bir bölümü vardı. Geri kalanı onu izleye
rek arkasmdan geltyordu. Bu durumda İken birdenbire Mete 
dört yüz bin askerle karşısına çıktı. Çin ordusuna baskın vere
rek onu parçaladı. Ne yardım ne de savaş gereçleri alamayacağı
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bu dillere lehçe adı verilir. Bu dilleri anlajran budunlann, illerin, 
boyların toplamına ulus ve bunlann ortak olması gereken ede
biyat diline dil(lisan) afii verilir. Bugünkü Türk illeri yalnız Ya
kutlarla Çuuaşlar'm dillerini anlayamıyorlar. (Jean Deny, Türk 
Sarji, Fransızca**’ ) Bunun nedeni bu illerin Hıristiyanlığı benim
semekle birlikte eski putperest İnanışlan korumalan ve İslam 
dünyasından çok uzak düşmeleridir.

öyleyse bu gün bu iki il ayn tutulursa bütün Türkler'in top
lamı bir ulus oluşturur. İslamlıktan önceki zamana çıkarsak. 
Yakutlarla Çuvaşlar da ulusal Türk birliğinin içindeyiler. 
Çünkü, o zamanda öbür Türk illeri bu iki Türk budununun dil
lerini anladıklan gibi, bu iki budun da öbürlerinin dillerini an
larlardı.

Mete, bütün Türkler'i genel bir merkezin etrafında toplan
mış ulusal bir ilhanlık haline gelmiş görmek İstediği için, Çin 
ülkesini ele geçirmekten caymıştı. Çünkü biliyordu ki Türkler 
bu çok nüfuslu, geniş yurtlu, becerili, uyanık, varhklı ulusun 
içine girince az bir zaman sonra Çin kültürü tarafından yutula
caklardır. Nasıl kl Tsin Türkleri ve birçok başka Türk İlleri öyle 
oldular.

Eduard Chavannes'm Fransızca Türk Çağı adlı yapıtında be
lirttiği gibi aslında Türk olan Tsinler ilkin Çin birliği İçinde bir 
kral sülalesi, sonra da ilk kez kendilerinin kurdukları Çin'in im
paratorluk sülalesini oluşturdular. Fakat bu sülaleler Çin'den 
çok Çin yanlısı kesilerek kılıçlarmı Ukln Türkler aleyhinde kul
landılar. Kan kardeşleri olan Kunlar'ın ve öbür Türk budunları
nın bütün ulusal yurtlannı ellerinden alarak, onları Çin ülke
sinden dışan sürdüler.

Kunlar, ancak Tsin sülalesinin çöküşünden sonradır ki eski

Jean Deny, Grctmnvaire de la langue turque (dialecte Osmanli), 
1921 Paris. (Ail Ulvl Elôve bu yapıtı Türk Dili Grcmleri[Osmanli Lehçesi] 
adıyla Türkçeye çevirdi.-İstanbul 1941) [Y.Ç.]
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jrurtlannı geri alarak yeniden bir budun devleti kurabildiler.

İşte, bu durum Mete için ibret verici bir örnek olabilirdi. Tsln- 
1er Türk olmayıp da başka bir cinsten bir budun olsalardı bile, 
yine yabancı bir budunun az zamanda çinlileşmesini gösterdikle
ri İçin Mete'nin gözlerini açmaya yeterli bir örnektir, özellikle 
Orhon Yazıtlan'nda Bilge Han'ın Çin ülkesine gitmek isteyenler 
için "Çin'e gidecek olursan orada öleceksin. Ey Türk ulusu, sen 
ötüken'de kal ve oraya yalnız kafileler ve kervanlar gönder.de
mesi de eski zamanlardan beri Türkler'in ruhunda kültürünü- 
özbenllğlnl jritirmek (temsil olunmak) korkusunun bulunduğu
nu gösterir. İşte Mete'de bu düşüncenin egemen olduğunu gör
üyoruz.

Bundan dolayıdır ki, barıştan sonra Mete, Çinliler'e karşı 
daima içten bir dostluk gösterdi. Bu sıralarda Çin'de yeniden 
bir başkaldırma olmuştu. Birçok başkaldıncılar kendilerine yar
dım için Mete'jri Çin'e çağınyorlardı. Fakat Mete, Çin'in bu güç 
durumundan yararlanmaya, başkaldıranlarla ilişki kurmaya 
asla eğilim göstermedi. Bir süre sonra başlıca başkaldıranlar- 
dan Yen krah Liu Wan on bir askeriyle Türk ülkesine geçtiği 
halde bile Mete, bu durumdan yararlanma düşüncesine düşme
di.

İmparator Kao-ti ölmüş, yerine oğlu Hsiao Huei-ti geçmişti. 
Bütün İktidar imparatoriçe T'al hou'nun elindeydi. Çin tarihçi
lerinin savına göre Mete'nin bu imparatoriçeye nefreti vardı. Ona 
yazdığı mektuplarda mevkiine uygun bir dil kullanmıyordu. Bu 
duruma öteden beri sinirlenen imparatoriçe Mete'den yeniden 
böyle bir mektup alınca derhal meclis toplandı. Mektubu getiren 
elçilerin başlannı kesip kesemeyeceğini sordu. Fan Huei adlı bir 
bakan, yüz bin askerle bütün Kun ülkesini ele geçirebileceği
ni söyleyerek övündü. Fakat bu sözden kızan Li-po adh başka 
bir bakan Fan Huei'nin idamının gerektiğini söyledikten son
ra jrüksek sesle aşağıdaki sözleri söyledi: "Eîvet! Fan Huei adlı

Karşılaştınnız M. Ergin, Orhun Âbideleri, s. 2
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bu'** bakan İdam edilmelidir: Çünkü eskiden yanında üç yûz 
bin asker varken gidip ölen imparator Kao-ti'yi kuşatmadan 
kurtaramadı. O zaman İmparatoru kuşatma altında gör
düğünüz halde yardumna yetişemediniz. Bugün halk hâlâ o fe
laketi gözü önünde görüyoruz.

O zamanki askerlerin yedi gün ylyecekslz kaldık' diye hâlâ 
sızlandıklannı İşitenler var. O zaman aç kalanlann şikâyetleri 
daha dinmedi. Gövdeleri delik deşik olanlann yaralan daha on
madı. Fan Huel yalancı sözlerle yine Çinliler'! savaşa başlat
mak, )rüz bin askerle Kunlar'm üzerine saldırtmak mı istiyor
sun? Hayıri Bu denli gurur aşındır. Sanmayınız ki bu göçebe 
İller iyiyi kötüyü ayıramayan hayvanlar gibidir. Ayırt etme ve al
gılama yetilerine sahip olan İnsanlar hakkında böyle düşünmek 
yanlıştır. E>et, ben cesaretle söylerim ki İçinde bulunduğumuz 
bu zaaf durumunda, banşı korumak daha uygundur." Bu söy
lev meclisin ruhu üzerinde iyi bir etki yaptı. İmparatorlçe 
Mete'nin daha saygüı bir dille kendisine mektup yazması koşulu 
İle banşın sürmesine razı oldu. Mete bu öneriyi benimsedi. 
Çin'in teşrifatına İlişkin bu gibi gelenekleri hakkında yeterli bil
gisi olmadığını belirterek özür diledi. Bundan dolayı Çinliler Üe 
Kunlar arasmda barış yine sağlanarak uzun süre devam etti. 
Gerçi bir zaman sonra kimi Kun çeteleri Çin'in Şensi eyaletine 
İki akm daha yaptılar. Fakat Mete bunların eşkıya çeteleri ol- 
duklannı, kendi devletinin örgütüyle hiç bir İlgileri bulunma
dığını belirterek onlann eylemlerini nefretle reddetti. Çin tarihçi
leri bu sözü gelişigüzel bir söz gibi görüyorlarsa da Mete'nin 
bütün eylemleri, bu sözün doğruluğunu gösteriyor.

Çin İmparatoriçesinin ölümünden sonra yerine Hsiao Wen-ti 
geçti [M.Ö.K117). Bu sırada idi kl Kun devletinin sağ-kol beyler- 
beylsl Ordos ülkesini, kendi ordusuna karargâh seçti. Görünü
şe göre, bu beylerbeji tek durmaz bir adamdı, Mete'nin nzası ol- 
madân Çin'e akın etmeye kalkıştı. Dahası akıncılan Çin'in o 
zamanki başkenti olan Siganju kentinin kapüarına değin ulaştı. 
Çinlüer derhal seksen beş bin askerli bir ordu göndererek akm-

(*) Z. Gökalp'ın metninde bu sözcük bfr olarak geçiyor.
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cilan geri sürdüler. Bu eylem anlaşmaya aykın bir durum ol
duğu için Mete derhal ordusunun sağ-kol beylerbeylsine Çin sı- 
nırlanndan uzaklcişmasım bıçrurdu. Böylece ÇInlÜer'In gönülle
rini almaya çaüıştı. Mete şimdiye değin büyük ülküsünü eyleme 
geçirmek İçin gereken örgütü hazırlamalda uğraşıyordu. Bun
dan- dolajn doğu hidivl olan sağ-kol beylerbeylsini, Çin smınn- 
dan kaldırması yalnız ÇInlÜer'in gönlünü almak için değildi; 
aynı zamanda eskiden beri hazırlamakta olduğu Türk ilhanlığı 
örgütünün prpgrammı uygulamaya başlamak içindi.

Kımlar sağ-kol beylerbeylsine doğu hidivi, sol-kol beylert>eyl- 
slne batı hidiui derlerdi.**’ Büyük Türklstan'ün yani Turan'm doğu 
yanı bütünüyle eline geçmişti. Bir yabgulukla başlajran Kun dev
leti, şimdi yalnız bir hakanlık aşamasına ulaşabümiştl. Çünkü 
yalnız Çin Çini'ndekl ülkeleri, Kunlar'm topluluğu altma alabÜ- 
mlştl. Şimdi de batı yönündeki Türk tudunluklannı, yabgulannı, 
hakanlıklannı birleştirerek Türk ilhanhğı ülküsünü gerçekleş
tirmeye çahşıyordu.

Turan ın doğu yönü bütünüyle ele geçmişti. Şimdi sıra Batı 
Turan'm alınmasına gelmişti. Bundan dolaja hidivi ilkin büyük 
bir orduyle Yüeçüer ülkesine gönderdi. O zaman Yüeçüer Kan- 
cov, Koacuv ve Şacov eyaletlerinde oturuyorlardı. Bu eyaletler o 
zaman daha Çin ülkesi içinde değildi. Kunlar eskiden yendikleri 
Yüeçiler'i bu kez bütünüyle boyunduruk altma aldüar.

Yüeçiler Grenaroz Abradovskiy'e göre bir Türk budunudur. 
Kunlar'm batı ordusu Yüeçiler'i, ulusal topluluk içine aldıktan 
sonra, j^rüyüşünü güneybatıya çevirdi. Tibet'in kuzeyinde Sha- 
mo çölünde ve Lob gölünün yakınlannda Kunlar ve Tatarlar gibi 
çadır altmda göçebe yaşamı süren Shen-Shen budunlan üze
rine giderek onlan da bo3ninduruk altma aldı. Bu sırada Kun 
ülkesinin batısında, Uygur yurdunun kuzeyinde trtiş ve İli ır- 
maklannın boyunca yerleşmiş olan Vusun-Uysun budunu da 
Kunlar'm buyrukluğu altına geçti. Birer birer bütün Türk

**' Z. Gökalp'ın metninde "Kunlar sol-kol beylerbeyisine doğu hıdivi 
sağ-kol b^lerbeylslne batı hidivi derlerdi." olarak geçen tümcedeki yan
lışı düzelllk.
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budunlan Mete'nin sancağı altında blrleşlyorlardı. Fakat bu 
ülkeler genişliklerine ve Mete'nin karargâhından son derece 
uzak olmalarına karşın Kun devletinin son smırlan olarak kal
madılar.

Batı hıdivi ordusuyle birlikte, daha batıda bulunan Hute- 
ler'in ülkesine değin ilerledi. Kunlar, böylece Kore'den Volga 
boyuna değin bütün güney Sibiıya'yı ele geçirerek, bu alan için
deki bütün Türkler’i birleştiren b ü j^  bir ilhanlık kurdu[lar].

Mete'nin babası Teoman, bir yabgudan başka bir şey değil
di. Mete de uzun süre bir yabgu olarak kaldı. Sonra Çin ülke
sinde ne denh boylar iller ve budunlar varsa tümünü bayrağı al
tına alarak, devletini hakanlık aşamasına yükseltti. İşte bugün 
de bütün Türk dünyasındaki tudunluk, yabguluk ve hakanlık- 
lan bir ulusal topluluk halinde birleştirerek, devleti ilhanbk 
aşamasma yükseltiyor(du).

Mete bir jrandan batıdaki zaferlerler, Türk ilhanlığını kurar 
ve Turan İllerinin birliğini sağlarken, öbür yandan da Çin saray- 
lyle eski dostluğunu yeniden diriltmeye çalışıyordu. Çinliler, 
antlaşmanın bozulmasmdan sorumlu olarak yalnız Türkler’i 
görüyorlardı. Oysa Mete'ye göre bu işte Türkler kadar Çinliler’in 
de sorumluluğu vardı. Çünkü, iki hükümdann bilgisi ohnadan 
yapılan karşüıklı akmlarda Türk birlerinden çok, Çin subaylan 
kabahatlıydılar. Çin memurlan yalnız şikâyet ediyor, Kun 
hükümdannm yaptığı açıklamaja asla dinlemiyorlardı. Dahası 
bu memurlar Mete’nin elçilerini tutuklamaya, kendi başlanna 
banşı bozmajra kad^r cüret etmişlerdi. Mete doğu hidivinin eyle
mini onayladığı için işte onu Çin’den uzak ülkelere göndermişü. 
İmparatorun hatın için onu batmm ucunda savaşlarla uğraştı- 
nyordu. Mete burada vesile bularak Büyük Buhara’da, Tür
kistan'da, Sibirya'da yeniden ele geçirdiği geniş ülkeleri sajayor- 
du. Kun Türkleri'ne yeniden bağlanan yirmi altı devletin adları
nı sırsdıyordu. Mete mektubunun sonunu şöyle getiriyordu: 
Batıdaki ülkeleri banşa kavuştuklan için, doğudaki ülkelerinin 
de banştan j^ararlanmalannı istiyor, artık iki yanın da yaşülan- 
na dinlenme, kadınlanna ve çocuklanna güvenlik verilmesini 
diliyordu.
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Çin imparatoru banş yapmak niyetinde değildi. Devletin çı- 
karlan kendisini bu yola götürüyordu.

Kımlar, Çin'e yakın gelmişlerdi. İmparatorun amacı, onlan 
Çin’den daha uzak ülkelere sürmekti. Fakat Kunlar, banş yap
mak için yeniden elçiler gönderdiler: Çin bakanlan da batıdaki 
alanlarla son derece güçlenmiş olan Türk devletinin artık eskisi 
gibi kolayca buyruk altma ahnır göçebe bir beylik olmadığını 
anlattılar. Bundan ötürü, diyelim ki Kımlar’m ülkesi ele geçiril
miş bile olsa, çorak çöllerde ve Çinliler için barmmak olanağı 
bulunmayan bu ıssız ülkede ne yapabileceklerdi? İnat ya da 
keyif için dökülecek bunca kanlar, Çin ülkesine hiç bir yarar 
vermeyecek, büj^k başarılar elde edilse bile can va malca yapı
lacak fedakârhklan hiç bir biçimde ödeyemeyecekti.

Bu sözlerle inandırılan imparator sonunda banşa razı oldu. 
Mete’ye banş için haber gönderdi. Dahası Mete’nin iki ulusu da 
rahat ve huzura kavuşturmak için gösterdiği babacasına çabayı 
kutladı. Böylece insanlara acımak konusunda eski hükümdar- 
lan andırmasından dolayı onu takdirle andı.

Mete, Çin ile yapılan anlaşma}^ bütün ülkelerinde duyura
rak herkesçe ona uyulmasını bu5rurdu. Bu banş güvenlik ve 
huzura geresinme dı^an Çinliler'e son derece tatlı geldi. Uzun 
zamandan beri smırlar Kunlar'm sürekli taşkınlıklanna hedef 
olmuştu. Nice Çinli gençler savaşlarda ölmüşlerdi. İmparator bu 
vesileyle bir bildiri yayımlayarak bu zararlan sayıyor, btınlara 
neden olmak üzere kendini suçluyor: dtyordu ki: "Ben daha çok 
akılb ve erdemli bir adam olsaydım, bu felaketler hiç olmaya
caktı. Gerçi bu sürekli acılar içinde gerek içte gerek dışta mutlu 
bir banşın oluşması için bütün yollara başvurmaktan çekinme
dim. Kun ülkesine elçiler gönderdim. Niyetimin iki ulus hakkın
da da İyilik ve esenlik olduğunu Türk hükümdarlanna anlata
bildim. O da aynı düşüncejri benimsediğini davramşçrle 
göstererek herkesin esenliği için benim gibi çahştı. Artık iki yan 
da geçmişi unutacağız, ityruklanmızm iyiliği için birlikte çalışa
cağız. Kendi ailesini birlik halinde bulundurmak, bir hükümda
nn en birinci görevlerinden biridir. İşte bu görevimi ancak bu yıl 
yerine getirebildim."
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Bu bildiri İmparatorun ilk beslediği düşünceye kesinlikle 
uymuyordu. Bımdan dolayı vicdanmm içten bir sesi değildi.

Oysa, Deguignes'ye göre Türk yiğidi Mete, bu anlamda bir 
bildiri yayımlamış olsaydı oldukça içten olacakü. Çünkü, büyük 
Türk yiğidi, gerçekten Çin devleti hakkmda sürekli olarak barış
sever düşünceler beslemişti. Mançurya'dan Macaristan'a değin 
Türk illerini buyruğu altına almaya büyük bir hırs gösterirken, 
iki kez eline geçtiği halde Çin saltanatı tahtında oturmaktan bu 
denli sakınması, Mete'nin emperyalist olmayıp, ulussever ol
duğunu gösterir.

Kunlar'dan sonra, ilhanlık Avar Tatarlan'na, sonra 
Göktürkler'e, daha sonra Oğuzlar'a, Çinliler'in Hakaz dedikleri 
Ak-Kazlafa, yani Ak-Kazaklar'a, daha sonra Hakaniye'ye, sonra 
Cengizler'e, en sonunda Timurlar'a geçti.

28. TOPLUMSAL TOTEMLER VE CİNSEL TOTEMLER

Eski Türkler, demokrattılar. Çünkü totemli bir dindendiler. 
Totem, toplumsal bilincin simgesiydi. Kamu yetkesinin yani eg
emenliğin totemde olması toplumsal bilinçte bulunması demek
ti.

Eski Türkler'de, totemizm kahntılarmın varlığı pek çok olay
da görülür. Şu olgular bunlardır:

1. Küçük ilde dört yönün, dört mevsimin, dört öğenin, dört 
yer-sunun dört rengin ortak ongunlan vardı.

2. Bu dörtlü sınıflandırmadan doğmuş olan Türk çağı ki her 
biri bir yılın totemi on İki hayvan adından oluşur.

3. Orta ilde, il'in oluştuğu altı oymağın ongunlan (totemleri).
4. Sünügler (orta ildeki oymaklarm şölendeki kutsal kurban 

etinden yiyebileceği et parçalan: özel söğüşler).
5. ll ve boy adlannın hayvan bitki, cansız şeyler, alet, sanat 

vb. adlan olmasıdır: Hayvanlar: Kunlar (Koyunlular), Tuhsm 
(Tosun), Kazak (Kaz), Hakaz (Ak kaz), Alayunad Ofunat:At), Sun
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gurlu, Boz Doğan, Kara Keçi, Teke, Çigil (Keçili), Dakuk fTavuk), 
Aras (Arslan), Tavşanlı, Kuşan (Kuş), TUnguz (Domuz), Başkırt 
(Baş Kurt: An Beyi), Develi, Kıpçak.

6. Uruk, 11 ve boy adleuınm bitki olmasıdır: Ağaçeri, Çavdar, 
Uryankit.

7. Topluluk adlanmn sanat adı olmasıdır Demirciler, Tah
tacılar, Mandalcılar, Sûrgûccûer, Menteşeciler.

8. Yakutlar'da şamanlann bireysel totemleri vardır: Kurt, 
geyik, tavşan, tay, tilki, çakal vb. Şamanlann ahlaklan bireysel 
totemlerinin doğasına bağlıdır.

Cinsel Totem: Totemler başlangıçta toplumsal iken, sonra
lan cinsel totemler ortaya çıkmaya başladı. Kısrak erkek, tnek 
kadımn totemleri oldular. Bunlann niteliği (mahiyeti) iki putta 
görünürdü. iki put vardı ki biri kısrak memeli, öbürü inek 
memeliydiler. Bu putlardan birincisi odanm sağ tarafma, İkinci
si sol yamna asıhrdı.

Bu sözlerden anlaşılıyor ki bu iki totem, erkek cinsiyle ka
dın cinsinin eşitliğini gösterirdi. Eski Türkler'de sağ-koUa sol- 
kol birbirine eşittiler. Cinsel totemlerin eşitliği de iki topluluğa 
ilişkin toplumsal bilinçlerin eşitliğini gösterir. Bu durum bize iki 
topluluktaki yetkenin eşit olduğunu bildirir.

Bu sözlerden anlaşılıyor kl cinsel eşitlik demokrasinin İlke
lerinden biridir. Erkekle kadınm eşit olmadığı toplumlarda cin
sel eşitlik de yok demektir. Cinsel eşitlik olmadıkça, yani er
kekle kadın eşit bulunmadıkça gerçek eşitlik de olamaz.

Tabu ve Tekin: Eski Türkler'de kadının durumu oldukça il
ginçti. Çünkü başka toplumlarda kadın tabu idi. Eskj 
Türkler'de İse kadın tekin idi.

Tekin tabu'nun karşıtıdır. Tekin kendisine yaklaşan namah
remleri çarpmaz: hiç bir yabancı tekinden zarar görmez. Oysa 
tabu kendisine namahrem olanlara çok zararlıdır. Tabu, bunlar 
hakkında çok tehlikelidir. Tabu'nun tekin'e karşı olan karşıtlığı
dır ki tabu'ya Türkçe'de tekinsiz denilmesini gerektirdi.

Kadının tekinsiz olmajnp tersine tekin olmasının birçok
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önemli sonuçlan var. Bunlardan birkaçmı anahm:

1. Bir yazılı buyruk "Hakan buyuruyor kİ.." dtye başlarsa 
geçerli olmazdı; "Hakan ve hatun buyuruyor kİ" dtye başlarsa 
geçerli olurdu.

2. Hakan yalnız başma jrabancı devletlerin elçilerini kabul 
edemezdi. ElçUer hakan sağda, hatun solda olmak üzere ikisi
nin .katına çıkabilirlerdi. Bundan anlaşılıyor kİ kamu yetkesi 
hakan ile hatunun ikisinindi.

3. Aile içindeki özel yetke de jralnız babada değildi. Ortakla
şa ikisinindi. örneğin baba, annesinin rızasını almaksızın kızını 
kocaya veremezdi.

4. Eski Türkler'de harem yoktu. Kadın her meclise katılabi
lirdi.

5. Eski Türkler'de peçe ve jraşmak yoktu. Siyaset, din, eko
nomi meclislerine 5rüzleri açık olarak katılırdı.

6. Uğraşa (meslelO ilişkin işbölümü olmadığından, [kadm] 
erkeklerin yaptıklan bütün hizmetleri yerine getirirdi: 
Hükümdarhk, kumandanlık gibi.

7. [Kadın] Kurultaya erkekler gibi katılırdı. Orada özgür ve 
serbest yapılan fcingeşiere'*’ katüırdı.

8. Şölenler ve yağma şölenlerine erkek gibi katılırdı.
9. Ulusal toylara erkekler gibi katıhrdı.
10. Devletin siyasal işlerine katıldığı gibi evin ekonomik işle

rine de katılırdı.
Kadının erkek için bir tamamlayıcı olması ve onun etkinlik

lerine katılması kadınin tekin olması sayesindedir. Tekin söz
cüğünün İçine aldığı bu hayırlı anlama gelince: Tigin eski 
Tûrkçede "prens" demekti. Eski Türkler'in kara-kemikler, yani 
halk(ralyye) tabakası arasmda kötülük ve yaramazlık oldukça 
çoktu. Ak-kemiklerden oluşan soylular(zadegân) tabakası ara
sında. tersine, yoktu. Altm-kemiklerden oluşan prensler taba
kası arasmda ise kötülükten ve uğursuzluktan zerre kadar eser 
yoktu. Ve erdemde altm-kemikler melek gibiydiler. Kırgız- 
kazaklar insanlann, kötü, uğursuz ve tehlikeli olup olmamalan-

' Kingeş: görüşme.
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nm nedenini kemiklerinin özüne (cevherine) bağlarlar. Bu ne
denlerdir ki toplumsal sımflannı birbiri üzerine konulmuş üç 
tabakaya ayınrlar. O tabaka(lar) şunlardır

1. Kara-süyek : Kara-kemik
2. Ak-süyek : Ak-kemik
3. Altm-süyek: Altm-kemik

Eski Türkler'e göre tigtnler altm-kemik tabakasmda bulu
nan prenslerdi.

Bir insanm kötü oluşu kemiğinin kara, ak, ya da alitn olma
sma göre değişir. Ak-kemikler. kara-kemiklere oranla daha 
uğurludurlar. Altın-kemikler de ak-kemiklere göre daha uğurlu
durlar.

29. KUT VE ALTIN İŞIK

Toplumbilimcilerin mana dedikleri şeye eski Türkler kut 
derlerdi. Kut, yaygın bir kutscdiıktır ki hangi şeyin üstüne kon
sa. onu kutsal kılar; bundan dolayıdır ki ona kutlu sıfatmı veri
riz. Bu sözcük ile yapılmış tarihsel deyimler vardın Kutlu dağ. 
Kutlu maral Kutlu kent (Hokand) gibi.

Eski Türkler. fcuf u gökten inen bir ışık sütunu, bir altın ışık 
biçiminde tasarlarlardı. Bu altın ışık hangi insana, hangi hayva
na, hangi şeye değerse onu gebe bırakırdı.

Altın ışık, özellikle yılm belirli bir gününde ya da gecesinde 
ortajrcı çıkardı. Eski Türkler'e göre bu güne aşk günü ve bu ge
ceye aşk gecesi derlerdi. Doğal aşk, bu gün ya da gecede coşku 
halinde bulunurdu.

Bu aşk. her kime ve neye dokımsa onu gebe bırakırdı. Aşk 
gecesi ya da aşk gûnû demek uygun olan bu gizlerle dolu amn 
ne vakit geleceğini kimse bilmezdi. Bu gece ancak geldikten 
sonra eserleriyle aşk gecesi olduğu bilinirdi.

Dokuz Oğuzlar'm Bögü Tigin destanisı-öyküsünde altın ışık
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bir kayın ağacıyle bir Jistık çamı üzerine inerek İkisinin sevgiyle 
kurulan evliliğine neden oitnuş ve fıstık çanu gebe kalarak "beş 
yiğit" doğurmuştur.

Altm ışık, bazen, bir kız kılığında ortaya çıkardı. (Bögû Tigin 
destansı-öyküsü) bazen bir erkek kılığma girer (Alan-Kova des- 
tansı-öyküsü), bazen de bir totem yani hayvan biçimini alır: 
Göktürkler’ln ve Huei-hular'm ve Oğuzlar'ın Kurt destansı- 
öyküsündeki kurt gibi. Göktürk ilhanlığı bir rmzrağm başma al
tından bir kurt [başı] takarak alayın önünde yürütürdü.

Kara-kemiklerine ak-kemik olabilmeleri için doğal aşk gece
sinde ilin üzerine göksel bir ışığm inmesi gerekirdi. Ya da yeni 
bir hayvan yani totem biçiminde görünerek eski ili kut'lamasıyle 
onu k^a-kemik tabakasından ak-kemik tabakasına yükseltme
si gerekiyordu. Ya da savaş yoluyle egemeni durumunda olan 
buduna üstünlük sağlayarak bağımsızlığını geri alması gere
kiyordu.

Kâşgarh Mahmut, bize bir ilin ilkin ad [mm] Ak Balaklar ol
duğunu, Kıpçaklar'a yenildikten ve egemenüği altma girdikten 
sonra Kara Bolak adını aldığmı, daha sonra egemeni olan Kıp
çak budununu yenerek, yeniden Ak Bolak adını geri aldığım bil
diriyor.

Bu doğal aşk gecesindeki göksel ışık sütunu ya da onun 
simgelediği hayvan (totem), kara-kemiklerden olan bir ulusu ya 
da oymağı kara-kemiklik tabakasından ak-kemiklik tabakasına 
yükselttiği gibi, bazen de ak-kemiklerden olan bir ili altın- 
kemlklerden oluşan bir il haline yükseltebilir. Her hakanlığm ve 
İlhanhğm kökenine ilişkin birtakım destansı-öyküler vardır ki, 
bunlar bize simgesel bir dille altın ışık'tan altm-kemik tabakası
nın nasıl oluştuğunu anlaür. Bu destansı-öyküler din ve man
tığa ilişkin bölümlerde aynntılanyle gösterilmiştir.

30. TOTEM VE POTLAÇ 

Egemenlik totemindir.
Yukarıdaki açıklamalanmızdan [anlaşıldığı gibi] Totemizm 

dininin esası kamu yetkesinin totemine ait olmasıdır. Totem,
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kamu yetkesinin, yani egemenliğin simgesidir. İlk totemll sop- 
larda(semiye, elan) demokratik ve cumhuriyetçi bir nitelik vardı. 
Sonradan demokrasiden arlstokrastye geçmek gerekti.

Potlaç, onu'*’ bireyselleştirdi. Demokrasiden aristokrasiye 
geçebilmek için toplumbilimcilerin potlaç dedikleri bir geleneğe 
başvurmak gerekir. Bu geleneğe en güçlü olarak Kuzey Ameri
ka'nın batısında yaşayan Tlingit, Haida ve Kwaklutl budunlann- 
da rastlanıyor.

Potiaç geleneğinin esası, karşıdaki tarafa meydan okumak
tır. Fakat bu meydan okuma bir ziyafet biçiminde olurdu. Ziya
feti çeken adamm birçok mal toplaması gerekir. Potlaç üç evre
den geçer. İlkin kendi sopuna potlaç yapar. Onlann önüne 
yiyecek, içecek topladığı gibi, alana çok sayıda kazanlar da 
yığar.

Potlaç ziyafetini yapan adam, sopun bütün bireylerini kap
sayan çağniılan yedirip, içirip, giydirdikten sonra çağniılardan 
alandaki yiyecekleri, giyecekleri, kazanları, yorganlan toplayıp 
götürmelerini İster.

Karşıdaki taraf, kendi sopudur; ya bu ziyafete karşıhk verir, 
ya da totemin ziyafet sahibinin eline geçip bireyselleşmesine 
razı olur.

Totemin bireyselleşmesi egemenliğin, kamu yetkesinin bi
reyselleşmesi demektir. Sopun toteminin ztyafet sahibine geç
mesi, toplumun demokrasiden aristokrasiye geçmesini gerekti
rir.

Totem, şimdiye değin toplumsal bUlncIn simgesiyken toplu
mun demokrat ve cumhuriyetçi olması gerekiyordu.

Şimdiden sonra egemenlik, toplumsal olmaktan çıkarak bi- 
reyselleşecektir. Totem de sopun malı olmaktan çıkarak sop 
başkanımn malı olacaktır.

Derebeylik ve aristokratlık böyle oluşur. Bu başlangıç tu
dunluktan yabguluğa, ondan hakanlığa, hakanhktan ilhanlığa

onu sözcüğü burada "totemi" anlamındadır.
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geçtikten sonra en sonunda saltanatta son bulacaktır.
Ziyafet sahibi potları bu kez kendi boy una (kabile, phratrle) 

çeker. Toplumbilimde boyun belirli yeri vardır. Eski Yunanlı- 
lar’da ve Romalılar'da oymak boylardan ve boylar soylardan 
(fahzlardan) oluşmuştu.

Oymak (aşiret) 
Boy (kabile) 
Soy (fahz) 
Sop (semiye)

La tribu 
La phratrie 
Gens 
Clan

Bir adamm kendi boyu birkaç sopun toplamıdır. Kendi sopu- 
nun totemini ele geçirdikten sonra, boyuna bağlı soplann to
temlerini ele geçirmek gerekirdi. Bu da ancak potlaç yoluyle ya- 
püabilirdi. Vjr jr

Zijrafet sahibi, ilkin, kendi sopunun totemiyle birlikte ege
menliğini de kendi adma bireyselleştirir, tkinci olarak kendi so- 
punu da içine alan boyunun totemleriyle birlikte toplumsal ege
menlikleri bIreyselleşUrIr. Üçüncü olarak kendi oymağında 
bütün boy ve soplann totemlerini bireyselleştirerek ele geçirir. 
Dördüncü olarak başka oymaklara da aynı işlemi uygulayarak 
onlan da totemlerini ele geçirmek yoluyle egemenliği altına alır. 
Bu egemenlike bireysel egemenliktir, topluluklann egemenlikle
ri gibi totemleri de blreyselleşmlştlr.

İşte sosyal topluluklara ilişkin toplumsal egemenliğin böyle 
derece derece ele geçirilmesi, ancak onlann totemlerinin ele 
geçirilmesiyle olur. Bütün totemler ele geçirilmekle toplumsal 
olan bütün egemenlikler birejraelleşir ve bir bireyine eline geçer. 
Bu birejrselleşme İşlemi Kuzey Amerika Hintlileri'nde potlaç yo
luyle olur. Eski Türkler'de de bunun izini şölen kurumunda ve 
özellikle yağma şöleni kurumunda görürüz.

özetle kişisel yetkenin oluşması ya potlaç yoluyla ya da sa
vaş aracılığçrla yenilenin totemini almanın bir sonucudur.

31. TOY VE YAĞMA TOYU 

Bize eski Oğuzlar'm toplumsal yaşamını canh olarak gösteren
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bir yapıt vardır ki adı Kitab-ı Dede Korkuttur. Bu kitabm Dede 
Korkut'a bağlanması îliada ve Odiseus'un Homeros'a bağlanma
sı gibidir. Bu yapıtlar gerçekte halk yapıtlandır. Homeros ve 
Korkut Ata sözlü gelenek ile gelen jrapıtlan, yazıya geçirmekten 
başka bir şey yapmamışlardır.

Kitab-ı Dede Korkut bize daha o zaman il jraşamım sûren 
Oğuzlar'm nasıl yaşadıklannı, nasıl savaşa ve ava gittikleri(nl) 
ve özellikle nasıl Oğuz beylerinin günde bir yerde ztyafet İçin tçplan- 
dıklannı gösterir.

Ziyafetin sıradan olanma toy derlerdi. Toyda yeme içme, çal
gı, ojrun her türlü eğlenceler olurdu. Oğuzlaır zevk ve safayı çok 
sevdiklerinden her gün toy yaparlardı.

Toylann en büyükleri dûğûn toyu olarak yapıhrdı": Düğün iki 
gencin evlendiği -sırada yapılan büyük bir toydur. Bu toylarda 
kopuzunu çalan ozandan başka, zumacıİEir ve davulcular(nak- 
karecller) çalarlardı.

Ozanlann bu toylarda önemli rolleri vardı. Bize bir düğün 
toyunu canlı olarak betimleyen Deli Ozan Öyküsü oldukça ilginç
tir.

Toy mechsinde nasıl oturulduğunu, Dell Ozan'm şu sözle
rinden anlanz: "Sağda oturan sağ beyler! Solda oturan sol bey
ler! Eşikteki İnaklar! Ortada oturan has beyler! Düğününüz 
kutlu olsun!" (Dede Korkut Hikâyeleri, s. 81/s. 61)

Beylerbejn Salur Kazan, Deli Ozan a bir günlük tarhanhk 
veriyor: Dell Ozan böyle deyince Kazan şöyle dedi: "Bre Dell 
Ozan, benden ne dilersin? Çadırh otak mı dilersin? Kul karavaş 
’ mı dilersin? Altm, akça mı dilersin, vereyim, dedi."

Beyrek : -Sultanım, beni koşan da şölen yemeğinin yanına 
varsam, kamın açtır, doyursam," dedi.

Karavaş: Kız köle, cariye, halayık.
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Kazan: -Dell Ozan, devletin tepti. Beyler, bugünkü beyliğim 
bunun olsun, kon, nereye giderse gitsin, neylerse eylesin, dedi, 
(s. 83/s. 61)

Eski Oğuzlar'da potlaça benzeyen çok İsrafil ziyafetlerin adı 
toy'du. Toyda çağnldar yiyip içip, yeni giysi giyindikten sonra, 
borçlan da verilirdi: "Dirse Han dişi hatununun sözüyle ulu toy 
eyledi, hacet diledi. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç 
kırdırdı. Iç-Oğuz, Dış-Oğuz beylerini üstüne yığınak etti; aç 
görse dojmrdu; çıplak görse donattı: borçluyu borcundan kur
tardı; tepe gibi et yığdı; gök gibi kımız sağdırdı." (s. 6/s.6)

Gerçi, bu toylar yeterli ölçüde potlaçm yerini tutmaz. Tojmn 
yağma ile son bulan türü, bütünüyle potlaç’ı andınr. Buna han- 
ı yağma adını verebiliriz. Acemlerin han-ı yağma deyimi de bun
dan alınmıştır.

Oğuzlar'da yağma toyunun ne biçimde olduğunu bize Dede 
Korkut Kitabı gösteriyor.

"Üç Ok, Boz Ok jağmak olsa. Kazan evini yağmalatırdı. Yine 
Kazan evini yağmalatır oldu, ama Dış-Oğuz beyleri gelmediler, 
birlikte bulunmadılar, yalnızca Iç-Oğuz beyleri yağmaladı.

"Kazan Bey in âdeti bu İdi kİ kaçan evini yağmalatsa, helali
nin elini alır, evinden dışan çıkardı. Bundan sonra evinde nesi 
var, nesi yok yağma ederlerdi." (s. 236/s. 165)

Görülüyor ki toy ve özellikle yağma toyu bir tür potlaçtır. 
Egemenlik, totemizm döneminde toplumsaldı. Bu toplumsal ege
menliği bireyselleştirmek için yeni bir kurum gerekiyordu: İşte 
bu yeni kurum potlaç İdi.

Toy ve özellikle yağma toyu egemenliği bireyselleştiriyordu. 
Bu bireyselleşmeden sırasıyle tudunluk, yabguluk, hakanlık, il
hanlık gibi hükümdarlığın aşamalan oluşurdu. Egemenliğin bi
reyselleşmesinden dolayı insanlar, kara-kemik, ak-kemik ve al- 
tın-kemik tabakalanna ayrılıyordu.

Eskiden, bir ili oluşturan oymaklar, yalnız sağ ve sol sı-
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nıilandırmasımn içine sokulurlardı. Bu smıflandırmada sol-kol, 
sağ-kola eşitti. Sonradan Çinlller'in yang ve yen smıflandırması- 
na da sokuldular. Bu smıflandınnada yang. ak karşılığı, yen de 
kara karşılığıdır.

Sonralan Türk sımflandırmasmın Çin sınıflandırmasma uy- 
durulmasmdan melez bir sımflanduma oluştu.

Eski Oğuzlar'da egemenliği bireyselleştiren yağma toyuy- 
du.Bir 05mıaık (taife) yağma toyuna katıldıkça, bireysel bir ege
menliği kabul etmiş demektir.

Bunun kanıtı şudur ki Salur Kazan tarafından yağma to}ru- 
nâ yalnız Iç-Oğuzlar çağnimca Dış-Oğuzlar kendilerini Kazan in 
bireysel egemenliğinden kurtulmuş saydılar.

Dede Korkut Kitabinin on ikinci Oğuznamesinde Dış- 
Oğuz'un Iç-Oğuz'a karşı baş kaldırması(nın) neden ileri geldiğini 
açıkça bildiriyor.

"Dış-Oğuz beylerinden Aruz, Emen ve geri kalan beyler 
bunu İşittiler: Bak, bak! Şimdiye değin Kazanın evi yağmalan
dığında hep birlikte olurduk, şimdi suçumuz nedir ki yağmada 
birlikte bulunmadık, dediler." (s. 237/s. 165)

'Ağız bir edip Dış-Oğuz beyleri Kazan Beyi selamlamaya 
gelmediler, kin bağladılar." (s. 237/s. 165)

"Kılbaş derler Kazanın yanında bir kişi varidi. Kazan Bey: - 
Bre Kılbaş, bu Dış-Oğuz beyleri her dajrim birlikte gelirlerdi, 
beni selamlardı, şimdi niçin gelmediler? dedi. (s. 237/s. 165) 
"Kılbaş:-Bilmez misin niçin gelmediler? Evini yağmalattiğında 
Dış-Oğuz birlikte bulunmadı, nedeni odur, dedi. (s. 237)

"Aruz:-Bre Kılbaş, o vakit ki Oç-ok, Boz-ok yığınak olurdu. 
Kazan ondan sonra evini yağmalatirdı. Suçumuz ne idi ki şimdi 
yağmada birlikte bulunmadık, dedi." (s. 238/s. 166)

"Aruz Koca pek kızdı. Dış-Oğuz beylerine adam saldı, çağır
dı. Emen gelsin, Alp Rüstem gelsin, Dönebilmez Dölek Evren 
gelsin, geri kalan beyler hep gelsin dedi." (s. 239/s. 166)

"Dış-Oğuz beyleri hep geldUer, jağınak oldular, (s. 239/s. 
166)

"Beyrek'e kâğıt gönderdiler.
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Beyrek odasında yiğitleriyle yiyip İçip otururken Aruzdan 
adam geldi, Beyrek'e selam verdi. Beyrek aleykûm selâm dedi, 
sordu:

-Nedir? dedi.
O gelen kişi:
-Hanım Aruz size selâm eder dedi. Bu kâğıdı Aruz gönderdi, 

deye sundu.
Beyrek açtı gördü ki kerem edip gelsin, lütfedip bizi Ka

zanla barıştırsın, demiş.
Beyrek hoş ola dedi.
Atım çektiler, bindi, kırk yiğitle Aruz'un evine geldi. Dış 

Oğuz beyleri otururken girdi, selâm verdi. Aruz yer gösterdi, 
geçti oturdu.

Beyrek'e Aruz:
- Bilir misin Beyrek, seni neye çağırdık? dedi.
Aruz:
-Hep şu oturan beyler Kazan'a asi olduk, and içtik dedi. 

Mushaf getirdiler, sen de and İç dediler.
Beyrek: -Vallahi ben Kazan'a asi olmam, deye and içti." (s. 

240-241/s. 169)

32. TOTEMLERİN AHLAKLARA ETKtSt

Bir toteme sahip olanlar, onun totemine göre bir sanata ya 
da ahlaka sahip olurlardı, örneğin Oğuz ili "Oklar ili" anlamı- 
naydı. Bu ilin sağ-kolunun Boz-Oklar, sol-kolunun Üç-Oklar ol
ması da Oğuzlar'ın Ok+özler olduğunu doğruluyor. Bu deyimin 
İki anlamı vardı:

1. Ok oymaklan, okçu oymaklar
2. Ok erleri, okçular.

Bu iki anlam birbirine yakındır. Oğuzlar İlk Türk İlhanlığını 
kuran yiğit Mete'nin okçulandır denilebilir. Zaten o zaman en 
iyi ok, kendi askerlerinin elinde bulunan "ıslık çalan oklar"dı.

Kunlar'ın(Koyunlular'ın)'totemi de koyun İdi. Bunlara ege
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men olan Göktürkler ve sonralan Göktûrkler'e de üstün gelen 
Oğuzlar kurt totemini benimsediler. Göktûrkler'de hükûmdann 
önünde bir nuzrağm ucuna takılmış, altından bir kurt başı var
dı. Hükûmdann otağımn önüne dUdlirdi; göç sırasında, bu kurt 
başmı taşıyan mızrak ordunun önüne düşerdi. İlhanın iki ya
nında börü adı verilen genç prensler yürürlerdi. Börü "kurt" de
mektir. Kurt hakkında birçok öyküler vardır kl Türk mantığı 
bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır.

Totemi koyun olan bir budunun ahlakı koyunca olduğu 
gibi, totemi kurt olan bir budunun ahlakı da kurda yaraşır bir 
ahlak olmak gerekirdi. Oğuzlar'm doğuda iken totemleri kurttu. 
Batıya gelince arslanın kurttan daha cesur olduğunu görünce 
arslan totemini de benimsediler. Doğal olarak ahlaklannı da il
kin kurtlara, daha sonra arslanlara uydurdular.

33. ESKİ TÜRKLER’DE AD NASIL ALINIRDI?

Boğaç Nasıl Ad Aîdı?: "Oğlan on beş yaşma girdi. Oğlanını 
babası Bayındır Han'ın ordasuna**’ karıştı. Meğer hanım, Bayın
dır Han'ın bir boğası vardı bir de buğrası vardı. O boğa katı taşa 
boynuz ursa, un gibi üğüdürdü. Bir yazın, bir güzün boğa İle 
buğrayı savaştınrlardı. Bayındır Han soylu Oğuz beyleriyle tema
şaya bakardı, eğlenirdi.

Meğer sultanım, yine yazın boğayı saraydan çıkardılar. Cç 
iüşi sağ yanından, üç kişi sol yanından demir zincirlerle boğayı 
tutmuşlardı. Gelip meydanın ortasında koyuverdiler.

Meğer sultanım, Dirse Han'm oğlancığı, üç de orda uşağı'“ ’ 
meydanda aşık oynayorlardı.

Boğayı koyuverdiler, oğlancıklara 'kaç!' dediler. O üç oğlan

obaya.(...

Hanın karargâhına, han ya da bey çadırlarının bulunduğu yere, 

Koyuniann aşıkkemlkJeriyîe oynanan bir oyun oynamakta idiler.
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kaçtı. Dirse Han'm oğlancığı kaçmadı. Ak meydanm ortasmda 
baktı, durdu. Boğa da oğlana sürdü, geldi, diledi ki oğlanı öldü- 
reydl. Oğlan boğamn alnma yumruğunu dayadı. Boğa götün 
götün gitti. Boğa oğlana sürdü, geri geldi. Oğlan jrine boğanm 
alnma yumruğunu indirdi. Oğlan bu boğanm alnma yumruğunu 
dayadı, sürdü meydanm başma çıkardı. Boğa ile oğlan bir hamle 
çekiştiler. Boğa ön ayaklanm gerdi, durdu. Ne oğlan yener, ne 
boğa yener. Oğlan düşündü, kendi kendine dedi ki: Bir dama 
direk vururlar, o dama dayak olur. Ben bunun alnma neye day
ak olur dururum, dedi. Oğlan boğanın alnından jrumruğunu gi
derdi, yolundan savuldu. Boğa ayak üstünde duramadı, düştü, 
tepesinin üstüne yıkıldı. Oğlan bıçağına el urdu, boğanın başını 
kesti.

Oğuz beyleri gelip oğlanm üstüne yığınak oldular, 'j^şal' de
diler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, birlikte alıp 
babasına varsın, babasından oğlana beylik istesin, taht alıver- 
sin, dediler. Çağırdılar, Dedem Körkut gelir oldu. Oğlanı alıp 
babasına vardı. Dedem Korkut oğlanın babasma soylamış göre
lim hânım ne söylemiş: "Hey Dirse Han, Oğlana beylik ver, taht 
ver. Erdemlidir; Boynu uzun bidevl at ver... Baymdır Han'ın Ak 
meydanında bu oğlan savaş etmiştir, bir boğa öldürmüş, senin 
oğlunun adı Boğaç olsun, adını ben verdim, yaşını Allah versin, 
dedi." (s. 6-8)

Bamsı BcTTck Nasıl Ad Aldı?: "Iç-Oğuz, Dış-Oğuz beyleri 
Bajandır Han'm sohbetine toplanmıştı. Bay Büre Bey de Bajon- 
dır Han'm sohbetine gelmişti. Bayındır Han'm karşısında oğlu 
Karabudak yayına dayanıp durmuştu. Sağ yanında Kazan'ın 
oğlu Uruz durmuştu. Sol yanında Kazılık Koca oğlu Bey Yeğe- 
nek durmuştu. Bay Büre Bey bunlan gördüğünde ah eyledi, 
aklı başından gitti. Mendilini eline aldı, hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Böyle edince, soylu Oğuzun arkası, Bayındır Han'm güveylsi Sa
lur Kazan kaba dizinin üzerine çöktü. Gözlerini kaldınp Bay 
Büre Bey'in jrüzüne baktı.

— Bay Büre Bey, ne ağlayıp buzlarsın? dedi.
Bay Büre Bey:
— Han Kazan, nice ağlamayayım? Nice buzlamayayım? 

Oğulda ortacımf“̂ yok, kardaşta kaderim yok. Ulu Tann, beni hor

Yerimi tutacak kimsem: mirasçım.
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görmüştür. Beyler tacım, tahtım için ağİEinm". Bir gün ola düşüp 
ölürüm, yerimde, yurdumda kimse kalmaz, dedi.

Kazan;
— Dileğin burnudur? dedi.
Bay Büre Bey;
— Evet budur; benim de oğlum olsa, Han Baymdır'm karşı

sına geçip dursa, kulluk eylese; ben de baksam sevinsem, fa
vansam, güvensem, dedi.

Böyle deyince, soylu Oğuz beyleri yüzlerini göğe tuttular, el 
kaldınp dua eylediler. Ulu Tann sana bir oğul versin, dediler.

O zamanda beylerin duası dua, ilenci ilenç idi. Dualan ka
bul olurdu. Bay Bican Bey de yerinden doğrulup kalktı.

— Beyler, benim için de bir dua edin, Allah Taâlâ bana bir 
kız versin, dedi.

Soylu Oğuz beyleri ellerini kaldırdılar, dua ettiler. Ulu Tann, 
sana da bir kız versin, dediler.

Bay Bican Bey;
— Beyler, Ulu Tann bana bir kız verecek olursa siz tanık 

olun, benim kızım Bay Büre Bey oğluna beşik kertme yavuklu 
olsun, dedi.

Bunun üzerine birkaç zaman geçti. Allahu Taâlâ Bay Büre 
Bey'e bir oğul. Bay Bican Bey'e de bir kız verdi. Soylu Oğuz bey
leri bunu işittiler, şad olup sevindiler.

Bay Büre Bey bezirgânlannı yanma okudu buyruk verdi;
— Bre bezirgânlar, yüce Tann bana bir oğul verdi. Vann 

Rumiline, benim oğlum için görülmedik, yahşi armağanlar geti
rin, benim oğlum büyüyünceye değin, dedi.

Bezirgânlar da, öyle olsun hânım, deyip gece, gündüz yol 
aldılar, İstanbul'a geldiler. Görülmedik, yahşi armağanlar aldı
lar. Bay Büre'nin oğlu İçin bir deniz kulunu boz aygır aldılar. 
Bir ak tozlu sert yay aldılar. Bir de altı dilimli gürz âdılar, yol 
hazırlığmı gördüler.

Bay Büre'nin oğlu beş yaşına girdi; beş yaşından on yaşına

Çağırdı, dâvet etti.
***’ Denizden çıkan bir aygırın kıyıdaki kısrağa aşmasmdan doğmuş 

olan soylu tay.
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girdi; on yaşından on beş yaşına girdi. At koştursa çalımlı, çal- 
kaia kuş erdemli bir güzel, yahşi yiğit oldu. O zamanda, bir oğ
lan baş kesmese, kan dökmese ad komazlardı. Bay Büre Bey'in 
oğlu atlandı, ava çıktı. Av avlarken, babasının tavlası üzerine 
geldi. Emrehorbaşı karşıladı, indirdi, konukladı. Yiyip içip otu
rurlardı.

Bu yandan da bezirgânlar gelip Karadervent ağzına kon
muşlardı. Onup yetmesin, Avnik Kalesi nin kâfirleri bunlan ca- 
susladı. Bezirgânlar yatarken ansızın beş yüz kâfir koyuldular, 
bastılar, yağmaladılar. Bezirgânın ulusu tutuldu, küçüğü kaça 
rak Oğuza geldi. Baktı, gördü, Oğuz ucunda bir ala sayvan di
kilmiş, bir bey oğlu, güzel yiğit kırk yiğitle, sağında solunda otu
rurlar. Olsa olsa Oğuzun bir yahşi yiğididir, yı;irüye>’lm, yardım 
isteyeyim, dedi. Bezirgan:

— Yiğit, j^ğit, bey yiğit, sen benim ünüm anla, sözüm dinle! 
On altı yıl oluyor, biz Oğuz İçinden gitmiştik. Görülmedik kâfir 
malını Oğuz beylerine getiriyorduk. Pas İnin Karadervent ağzına 
yan vermiştik. Aynik Kalesl'nln beş yüz kâfiri üzerimize koyul
du, kardaşım tutsak oldu, malımızı, yiyeceğimizi, içeceğimizi 
yağmaladılar, geri döndüler. Kara başımı kaldırdım, sana gel
dim. Kara başım sadakası yiğit, bana yardım, dedi.

Bu kez oğlan şarap İçerken iÇmez oldu. Altın ayağı elin
den yere çaldı.

— Ne diyorsan alın, gelin! Giyimimle benim şahbaz atımı 
getirin. Hey beni seven yiğitler binsinler, dedi. Bezirgân da önle
rine düştü, küa\oız oldu. Kâfir de oturmuş, bir yerde akça üleş
mekte idi. Bu arada, erenler meydanının arslam, pehlevanlann 
kaplanı Bozoğlan çıktı, geldi. Blr-iki demedi, kâfirlere kılıç çaldı. 
Baş kaldıran kâfirleri öldürdü, savaş eyledi. Bezirgânlarm malı
nı kurtardı.

*** Hududunda, sınırında. 
'*** Bardağı, kadehi.

Zırh.
(...)
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Bezirgânlan
— Bey yiğit, bize sen erlik işledin, gel şimdi, beğendiğin mal

dan, al, dediler.
Yiğidin gözü bir deniz kulunu boz aygın tuttu, bir de altı di

limli gürzü, bir de ak-tozlu yajn tuttu, bu üçünü beğendi.
-Bre bezirgânlar, bu aygın, bir de bu ya)a ve bu gürzü bana 

verin, dedi.
Böyle deyince bezirgânlar bozuldu. Yiğit:
— Bre bezirgânlar çokmu istedim, dedi.
Bezirgânlar:
— Neye çok olsun, ama bjzim bir beyimizin oğlu var. Bu üç 

nesnej^ ona armağan götürmemiz gerek idi, dediler.
Oğlan:
— Bre beyinizin oğlu kimdir, dedi.
~  Bay Büre'nin oğlu vardır, adma Bamsı derler, dediler. 

Bay Büre'nin oğlu olduğunu bilemediler.
Yiğit parmağını ısırdı:
— Burada minnetle almaktansa orada babamın yanında 

minnetsiz almak yeğdir, dedi. Atını kamçıladı, yola düştü. Bezir
gânlar bakakaldı. Bozoğlan babasının evine geldi.

Bezirgânlar geldi deye babası sevindi. Çadır, otak, ala say
van diktirdi. İpek halı seccadeler yaydı, geçti oturdu.

Oğlunu sağ yanma aldı. Oğlan bezirgânlar işinden söz söyle
medi, kâfirleri koğduğunu anmadı.

Birden bezirgânlar yiğidin, 3ay Büre'nin sağında oturduğu
nu gördüler. Yüzlerini yere koyup yürüdüler, o yiğidin elini 
öptüler. Bunlar böyle edince Bay Büre Bey öfkelendi. Bezirgân- 
lara:

— Bre kavat-oğlu kavutlar ata dururken oğul elini mi 
öperler, dedi.

— Hânım, bu j^ğit senin oğlun mudur, dediler.
— Evet, benim oğlumdur, dedi.
— Öyle ise incinme sultanım, ilkin onun elini öptüğümüze. 

Eğer senin oğlun olmasaydı bizim malımız Gürcinstan'a gitmiş
ti, hepimiz tutsak olmuştuk, dediler.

Pezevenkler; gidilerin gidileri (küfür sözü).
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Bay Büre:
— Bre, benim oğlum baş mı kesti? Kan mı döktü? dedi.
— Eîvet, baş kesti, kan döktü, at üstünden adam aldı, dediler.
— Bre bu oğlana ad koyacak denli varmıdır? dedi.
— E>et sultanım, artuktur bile, dediler.
Bay Büre Bey hemen soylu Oğuz beylerini çağırdı, konukla

dı. Oğlunun yaptıklarını anlattı. Bütün beyler alkışladılar. Son
ra Dedem Korkut geldi, oğlana ad kodu.[...] Admı ben verdim, 
yaşmı Allah versin! dedi. Soylu Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua 
ettiler. Bu ad, bu yiğide kutlu olsun, dediler. (Dede Korkut s. 
48-54/s. 38-41)

34. KİMİ TERİMLER

Karun: Her jdiğidin düşman tarafında kendisine denk bir 
vuruşçusu vardır. Yiğitler, ancak kendi kanmıarıyle boy 
ölçüşürlerdi.

Adam aktarmak: Savaşta bir savaşçının düşmandan bir 
savaşçıja tutsak alması.

Sü: Sü "asker" anlammaydı. Bundan dolayı askerbaşına 
subaşı demek yanlıştır, subaşı demek gerekir.

Süng^mek: Savaş etmek anlamınaydı.
Öge(Öke): Savaşta genç tiginler(prensler) kumandanlık gö

revini yaparlardı. Fakat bunlann yanma genelkurmay başkanı 
(erkan-ı harbiye reisi) makamında yaşh ve denejrimll bir general 
verilirdi. Buna öge adı verilirdi. Anlamı "bilici, akıllı, deneyimli" 
dir.

Ordu: Saray çadın, hakanm otağı (otağ-ı hümayun) anlamı- 
naydı. Cengiz'in her eşinin bir ordusu vardı. Gecede birisinde 
yatardı. Ordunun bu günkü anlamında sü sözcüğü kullanılırdı.

Altın Ordu: Altm otağ anlamınaydı. Cengiz Han, Altay Han- 
lEirdan ganimet olarak aldığı altın otağı torunu Batu Han'a ar
mağan etti. Bu nedenle Baiu Han'm kurduğu devlete Altın Ordu 
devleti denildi.
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Ordu Kent: "Saray şehri" yani başkent demekti.
Han Rnlılf- Bu sözcük de "başkent" anlammadır. Pekin ken

tine de özel ad (alem) oknuştu.
İnak: "Mutemet", "danışman" demekti.
Cilasunlar: Genç yiğitler demektir.
Alplar: Onlar şanlı emirlerden olan yiğitlerdir.
Alpagutlar: Alplar İçinde sivrilen bir tür yiğitlerdir.
Şölen: Oğuzlar'da hanlar hanı ile beyler beyinden ve yirmi 

dört [Oğuz] beyinden ve İnaklardan oluşan resmi divana denilir
di. Bu şölen kesinkes bir toyu da kapsardı. Çünkü obalar birbi
rine uzak olduğu için, bir şölene gidenler orada yemek içmek 
zorundaydılar.

Oba: Sürekli olarak birlikte konup göçen bir göçe "oba" de
nilirdi.

Kingeç: Şura (danışma meclisi), görüşme(meşveret) anlaım- 
naydı.

Kurultay: İlhanlığı oluşturan sülaleye bağlı prenslerle, ha
kanlar, yabgular, tudunlar, vd. askeri ve mülki memurlardan 
oluşan millet meclisi demekti. İlhanları göreve getiren ve görev
den alan bu meclisti.

Töre: Goutume=alışkı(teamül) anlamınaydı.
Yasa: "Kanun" demekti. Yasak ondan alınmıştır.
Altm Yasa: Cengiz Yasası.
Altm Defter: Bu yasayı içeren kitap.
Yam: Menzil demekü. Yamçı menzilcilerin giydikleri yağ

murluk.
Tigin: Baba yönünden prens.
İnal: Ana yönünden prens.
Katım: Prenses.
Türkân: Melike, Hakan'ın saltanatta ortağı.
Yarlıg: Yazılı bujonuk (emirname), ferman.
Tarhan: Büyük işler gören adamlara tarhanlık rütbesi veri

lirdi. Tarhana yurtluk, ocaklık olmak üzere bir malikâne veril
dikten başka aşağıdaki ayrıcalıklar da verilirdi. Tarhanın yurt
luğu içinde oturanların vergi, askerlik gibi yükümlülükleri 
yoktu. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi tarhanı ilgilendi
rirdi. Tarhan dokuz suça(cürüm) değin cezadan bağışlanırdı.
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Hükümdann sarayına İzinsiz girip çıkabilirdi. Bu ayncalıklan 
dokuzuncu göbeğe değin oğullarına kalırdı.

Tarhanlık, soylu olmayanlara bir tür soyluluk veren bir 
bağıştı. Eski Türkler'de soyluluk kalıtsal olduğu için, halktan 
(avam) birisinin bir tür soyluluk kazanabilmesi ya jjotlaç yo- 
luy!e ya da tarhanhk yoluyle olurdu. Şu kadar var ki potlaç yo
luyle soyluluk kazananlar, kendi girişimleriyle bunu başanrlar- 
dı. Tarhatüık rütbesini ise hükümdar verirdi. Fakat 
hükûıni ann bu rütbeyi verebUmesl İçin, alacak adamm ulusa 
ve d>̂ v̂'îete büyük bir hizmette bulunmuş olması gerekirdi: 
Büyük bir yangım söndürmek, denize düşenleri kurtarmak, sa
vaşta generallerden birini tehlikeden korumak, hakanı tehlikeli 
ve zararh bir yerden çıkarmak, kadınlan, çocuklan korumak, 
tehlikeden kurtarmak gibi.

Orhon Yazıtlannda Göktürkler'in kurultay örgütleri şöyley
di: "Sağda şadlar ve pıtlar(boy beyleri), solda targat(tarhanlar) 
ve buyruk beyleri.

Görülüyor ki tarhanlar salt siyasal meclislerde de üyeydiler.

Başka uluslann yasalannda, yalnız suçlara karşı verilecek 
cezalar yazılıdır. Türk töresi ve yasası ise hizmetlere karşı verile
cek ödüUeri de gösterirdi.

[Üçüncü Kitabın Sonu]

‘ ’ Karşılaştınnız: "....günqrdekl şad pıt beyleri, kuzeydeki tarkat,
buyruk beyleri,..." (M. Ergin, Orhon Âbideleri, s. 1) [Y.Ç.]
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TÜRK AİLESİ



I- İSLAMLIKTAN ÖNCE TÜRK AİLESİ

İslamlıktan önce Türk ailesi "boy, sop, soy, baba-yanlt aile, 
evlilik ailesi' adlı beş tipten geçmiştir.

l . B O Y

Boy, "phratrle" sözcüğünün karşılığıdır. Batı Oğuzlar'da her 
öz(aşlret: oymak) dört boydan oluşurdu. Oğuz İli yedi özü ve 3rlr- 
ml dört bojoı kapsardı. Her boyun bir tamfifası(damgası) vardı kİ 
bir totemin kalıntısmdan başka bir şey değildi.

Oğuz Türkleri'nde bir adamın künyesi boyunun adı ile ken
di adından oluşurdu. Boy adı Avrupa'daki aile adı yerindeydi. 
Fakat onun gibi küçük addan sonra gelmezdi, tersine önce ge- 
Urdl. örneğin Salur Kazan denilirdi. Salur boy adıydı. Kazan 
özel addı. Büğdüz Emen, Kayan Selçuk gibi sanlarda da birinci 
sözcükler boy adı. İkinciler kişi adıdır. Dede Korkut Kitabinda 
bu adlan görüyoruz. Kâşgarh Mahmut da Divanû Lugatinda 
diyor kİ "Bir adamın kim olduğu bilinmek İstenildiği zaman 
Tıangl boydan olduğu sorulur, o da örneğin Salur bojrundanım 
derse nereden olduğu anlaşılmış olur." Bu olgular bize boyun 
aile niteliğini çok güzel kanıtlıyor. Aile adı Macarlar'da da özel 
addan önce gelir. Bizde de zade ya da oğlu sözünün eklenme
siyle aile adı kişi admdan önce gelir: Şirvanizade AU Bey, Çapa
noğlu Ahmed Bey gibi.

Boy adının kişi adından sonra geldiğine ilişkin örnekler de
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belirtilebilir: Örneğin Yunus Emre, Tapduk Emre adlannda ol
duğu gibi. Burada Emre sözcüğü Oğuz boylanndan olan Eymir, 
Eymir lU boyunun adı ise o zaman boy admm kişi admdan sonra 
gelebildiği kesinlik kazanır. Fakat kimilerine göre Emre sözcüğü 
"âşık" anlamında bir sıfattır. Doğru olan bu âşık ise o zaman 
boy admm kişi adından sonra gelmesi sorunu kalmaz.

Oğuzlar'a göre boy adlan Oğuz Han'ın yirmi dört tononun 
adlandır. Bir bojrun bireyleri, boyun adını, eski dedesinin adı 
sayardı.

Tarihin yetişemediği en eski zamanlarda, boy ana-yaniı(maderi) 
idi. Yani çocuk anasının boyuna bağlı olurdu. Sonradan boy 
baba-yanlı (pederi) niteliğe girdi. Bunun nedeni şudur: Bu eski 
dönemlerde de koca kaim vererek kansını kendi obasına 
götürürdü (oba "campement" karşılığıdır ki birlikte konup göçen 
çadınn toplamı demektir. Arapçası hayy sözcüğüdür. Oba 
çoğunlukla soydan oluşur.) Çocuk bu obadaki toplumsal yaşa
ma katılınca yavaş yavaş bu topluluğun toplumsal bilinciyle eği
tilmeye başlanır. Böylece boy ana-yanlılıktan (maderilik) baba- 
yanhlığa (pederlllik) geçer. Oymaklarda başkanîıklann oluşumu 
da bu erkekleşmeye yarar. Çünkü başkanlar erkek olduğu için 
onlann temsil ettikleri boylar da erkekleşir.

Boyun eskiden ana-yanlı olduğuna en büjrük kanıt şama
nizmin ana-yanh olmasıdır. Yakutlar'da şamanlarm totemleri ve 
koruyucu ruhlan ana-yanlı olduğu gibi bu İlde laiklerin dişi- 
koruyuculan da ana-yanlıdır.

EJoyun bireyleri arasında çeşitli dayanışmalar vardın
1. Siyasal dayanışma: Kan davası dayanışmasıdır. 11 kurul

duktan sonra, kan davası yasaklanmıştır.

2. Ahlaksal dayanışma; Boydaşlar malca birbirine yardım 
ederler ve her şekilde birbirine yardımda bulunurlar. Bu yar
dımlarda bulunmak için aynı boy adını taşıyan bireylerin ke
sinkes aym ilden olması gerekir.

Bazen bir il, çok sayıda illere bölünmüş bulunur. Başka 
başka adlar taşıyan bu iller İçinde ajmı boy adlan bulunabilir, 
örneğin Afşar. Bayat, Çepni gibi boy adlarma Selçuk Oğuzla
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n'nda, Harizm Oğuzlan'nda, Arabistan Türkmenleri'nde, Azeri 
Türkmenleri'nde rastlanabilir. Bu dört Oğuz ilinin her biri ayn
ca yirmi dört boydan oluşmuştur. Bu boylar aynı adları taşırlar. 
Bir Çepni yalnız kendi ili içindeki Çepnller'le değil, başka iller
deki Çepniler'le de nerede rastgelse kendi malikesini bulmuş 
gibi sevinir ve yardımlaşır.

3. Dinsel dayanışma: Boydaşlarm kuüu olmak üzere birer 
damgalan vardır kl totemizm döneminden kalmadır. Yani her 
tamga eski zamanda bir totemdi. Sonradan bu niteliğini yitire
rek tanığa biçimine girdi. Z^ten başka uluslardaki tamgalar, ar
malar, sancaklar da eski totemizmin kalmtılandır. Boydaşlar 
arasında birinin cenazesinde bulunmak, doğuş, ve evlenme ve 
erdlrme(initlation) zamanlanndaki törerılere ve ziyafetlere katıl
mak gerekir.

4. Ekonomik dayanışma; Boyun bireyleri arasmda ekono
mik dayanışma da vardır. Çayırlar, ormanlar, yaylaklar, kışlak
lar boyun ortak malıdır. Fakat bireyler arasmda aynı hizada 
uzunlamasına bölünmüştür. Bununla birlikte gerektiği zaman
larda bu bölmeyi adalete uydurmak için yeniden bölme işi yapı
lır.

Demek ki boyun bütün hayvanlan, eşyası, hazîneleri boyı.ın 
tamgasıyle damgalanır. Bu ortak damga, manevi mülkiyette de 
dolayh bir katılmanın varlığım gösterir.

Oğuzlarda Oğuz oymağı topluluğu çözülerek bunun simgele 
ri boylara geçmişti, örneğin doğacı (natürist) tannlarla ongun 
1ar ve sünügler gibi.

Boyun toplumsal r̂apısına gelince, bir boyun demokrat ya 
da aristokrat olduğuna göre değişir. Demokrat bir boyda yalnız 
boyun kanca ortak bulunan bireyleri bulunur. Bunlar hukukça 
birbirine eşittirler. Başlarında bütün oymaktaşlardan kurulu 
bir meclis bulunur.

Aristokrat boylarda, boyun soylu olan bireylerden başka oy
mak adlı halktan (ralyye), kün adh köle ve cariyelerden oluşan 
doğal topluluklar da bulunur. Boyun başkanına Oğuzlar'da boy- 
beyi adı verilir. Bir adı da tudundır. Zaten tudun, boy beyi de
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mektir. İlk dönemde tudunlar, boylannın bireyleriyle eşittirler. 
Sonradan ulus, oymak, kûn gibi toplulukları egemenliği altına 
£Ümca tudun da sulta sahibi olur. Oysa demokrasi döneminde 
yalnız yetkeye sahipti, sultaya sahip değildi. "Falan bey ulusu
nu, ojTnağını, kûnünû aldı gitti" denildiği zaman, hem ilden 
.olan boydaşlarım, hem de uyruklarını, tutsaklannı aldı gitti an
lamı anlaşılır. Boy beyinin yanında kırk yiğit bulunur. Demokrat 
boylarda kırk yiğit boyun gençlerinden olur. Aristokrat toplum
larda ise oymaktan seçilir. Bunlara beylerden ayırmak İçin buy
ruk adı verilir.

Sonralan oymak, gereğinden çok büyümüş olan boyun 
bölünmesinden ortaya çıkan bölümlere ad olmaya başladı. 
Bugün Türkmenler'de boy, oymaklardan, oymaklar da 
tire'lerden oluşur. Bunlar küçük boylar anlamlannadırlar.

Araplar'da boya batn adı verilir, örneğin Kureyş budunu 
(ammare) İki batna aynimıştı: Beni Mahzum, Beni Abd-1 Menâf.

Araplar'da Cahlllyet zamanında bile totemizmin İzleri kal
mamıştı. Bununla birlikte Arap oymaklarmda kut anlayışı var
dı. Araplar kuta yani manaya kerat derlerdi (Bugün Mala'lar 
manaya kirit diyorlar.)

2. S O P

Sop, eski Türkçede "semiye" anlamınadır. Bu sözcüğün 
semtyye anlamma olduğunu, bugünkü Yakutlar'da canh olarEik 
görüyoruz:

Anneé Sociologique'ln beşinci cildinin 364. sayfasından 
aşağıdaki sözleri alıyoruz:

'Yakutlar, Sibirya'nın kuzeydoğusunda, dünyanm en soğuk 
ülkelerinden birinde yaşamakta olup 220.000'e yakm nüfuslan 
vardır. Yerleştikleri toprak oldukça geniştir. Bütün koşullar ve 
durumlar bu budunun birçok küçük topluluklar halinde birbi
rinden uzak olarak yayılmasını ve böylece en eski alışkılannm 
kalıcı olması sonucunu doğurmuştut.
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Bu budunun en temelli toplumsal bölüğü sip admı alan 
semiyyedir. Sip'in ne yapıda olduğuna, oluşumunun niteliğine 
Uişkin bilgilerimiz pek eksiktir. Fakat biliyoruz kl bu topluluk, 
soyca birbirinin akrabası olanlardan başka birtakım jrabancılan 
da kapsar. Ekonomik zaruretlere göre genişliği değişir. Semlye)d 
ayırt eden nitelikler arasında bu saydığımız nitelikler de bulun
duğu bellidir. Sipin bireyleri arasındaki dayanışma oldukça 
güçlüdür. Bununla birlikte bu güç azalmaya başlamıştır. Toprağa 
sahip olan siptir.

Toprak bireyleri arasmda bölünmüşse de zuglar (toprak 
bölüşümü) daima yeni bölünmelere ve ödünlere bağlıdır. Orman 
ve mera sipin toplumsal mallan(ortak mallan) sırasmda kalır. 
Bütün bu örgütte ortakhkçı bir ruh egemendir. Dahası özel ev
ler bile yalnızca sahiplerinin yararlanmasına özgü değildir. Her 
rastgelen, İstediği eve girerek gündüz ve gecenin her saatinde 
orada kalabilir.

Bir sipin kapsadığı özel ailelere (yani evlere) gelince, bunlar 
oldukça güçsüz bir bağa sahip olup, hukuksal örgütten 
bütünüyle yoksundur. Yani bunlar ancak "doğal Eille" niteliğin
dedir. Dinsel, ahlaksal, hukuksal yaptırımlara sahip olmadığı 
İçin "toplumsal aile" sırasına geçmemiş, bir kurum değerini 
alamamıştır. Dahası kan-koca ve çocuklanndan oluşan küçük 
topluluğa özgü bir ad bile yoktur. Bunlar hukuksal topluluklar
dan olmajnp, eylemll(iilll) topluluklar niteliğindedir. Bu nedenle 
bireyleri arasmdald İlişkiler de oldukça güçsüz bir ahlaksal 
nitelik taşır. Bu topluluğun içindeki sıra ve düzen büsbütün 
mekaniktir. Güçlü olan güçsüzleri egemenliği altma almakla 
geçici bir düzen sağlayabilir. Baba, ana ile çocuklar arasında 
belirli ve tanınmış görev yoktur, tersine sürekli bir karşıtlık var
dır.

Çocuklar ufakken, evin başı, kansma ve çocuklanna mut
lak derecesinde bir yetkeyle dilediğince hükmeder. Fakat çocuk
lar kendi kendilerine yetecek bir yaşa gelir gelmez bağımsızlık- 
larmı isterler ve aynca ev-bark sahibi olabilmek için babalanmn 
mallanndan bir bölümünü zorla alırlar. Sonra ne vakit kl aria 
ve baba kocalmaya başlarlar, bu kez dlledJ(|lnce hükmetme sır
ası çocuklanna gelir ve bu hükmetme IşI oldukça ağır ve acı 
olarak sürer.
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özel ailede hukuksal örgütün bulunmadığı, cıkrabalığa ilişkin 
deyimlerin olmamasıyle de kanıtlanır. Yakutçada bir çocuğun 
babasına, erkek ve kız kardeşlerin biribirine olan ilişkisini belir
tecek açık sözcükler yoktur. Bu yoldaki anlamlar sipin çeşitli 
göbeklerinden kuşaklarından baş gösteren bir sözcüğe sahip ol
duğu gibi kendisinden önceki ve sonraki göbeklere kuşaklara 
İlişkin de birer sözcüğü vardır. Demek ki Yakutlar'da gerçekten 
kurulmiiş ve gelişmiş biricik akrabalık sop. akrabalığıdır. Böy
lece sop örgütünün özel aile örgütünden önce olduğu bir kez 
daha kanıtlanmış olur. Özel aiie olgu{vakıa) halinde vardır. Fa
kat toplumsal bir kurum olmaya yeni başlamıştır. E>lenme iliş
kilerinde "dışandan evlenme" bir kuraldır. Yakut, bağlı bulun
duğu sipin içinden evlenemez. Fakat gelenekler eski 
zamanlarda var olan ilkel bir "içerden evlenme" kuralım koru
makta ve kimi deyimlerde bunun izlerini saklamaktadır."*'*

Bu sözlerden anlaşılıyor kİ Yakut Türkleri'nde sopun (semlye) 
adı siptir.**’ Bu sözcük Kaı a Kırgızlar'da sibit biçimini. Batı Oğuz
lar'da sop biçimini almıştır. Yakutlar'da sopun biricik toplumsal 
aile olduğunu gördük. Bu sopun ana-yanh ve baba-yanh soplar- 
dan oluştuğuntı da başka kaynaklardan öğreniyomz:

Seroşevskly, Reuue De L'Histoire des Religions adlı derginin 
47. cildinde yayımladığı 'Yakutlarm İnanışına Göre Şamaîiizm" 
adlî bir incelemesinde (s. 204-233) ve (238-299), Yakutlaı-'da 
Ağo-Uza: Baba OjTTîağı ve Eye Uza: Ana Oymağı adlı bir örgüt 
vardır.

Ağa baba anlamına, Eye ana anlammadır. Öz (Uza) sözcüğü 
ise akraba ve oymak anlamlannadır. özler, baba-yânh ve ana- 
yanlı olmak üzere İki biçimi kapsadığı gibi, boylar ve soplar da 
baba-yanh ve ana-yanh biçimlerine sahiptir, iler şaman vaktiyle 
bir ana sopunun temsilcisiydi. Bu nedenle totemler, somalan 
soplann temsilcileri olan şamanlara geçmiştir. Yakutlar ana- 
yanh toteme tye Kila *“** derler. Yakutçada îye ana demektir ve 
Kila da hay/an demektir. Bu iki sözcüğün birleşmesinden ana 
totemi, yani maden totem oluşur.

*** Eski Türkler ll'in içinden ve sop'un dışından evlenirlerdi. Bu dur
um genel kurala uygıjndur. (Z.G.)

Aynca bakınız A.înan, Kfki TiırkDini Tarihi, s. 168
* ’ A. înan'a f»öre ğe kıû (a,y. s. i 70)

224

Şamanlann tye Kila'lan boğa, tay, kartal, geyik, ayı, kurt, 
köpek, karga gibi hayvanlsırdır. Bunlara "ruhlan yiyen koruyu
cu hayvanlann ha5ralleri" denilir. Yakut lUnln eski ana-yanh 
örgütü bozulduktan sonra izleri yalnız şaman örgütünde kal
mıştır. Bundan dolayı şamsmlann birer ana-yanh toteme sahip 
olmadan, eski örgütteki soplann temsilcileri olduklan içindir.

Nasıl ki Yakutlar'da dört âdetten çok olmaması gereken dört 
büyük şaman da İlin eski bölümleri olan dört ulus un temsilci
leridir. Şamanlann amagat adh bir koruyuculan vardır ki "tan- 
nça" anlammadır. Umay sözcüğü gibi "tannça" anlammadır. 
Bundan başka şaman olmayan bireylerin j^ni laiklerin de Lyeci: 
iye hezit adh birer koruyucu ruhlan yardır. Seroşevskiy'e göre 
"hezit" eklnin(edatının) Batı Türkçeslndekl karşılığı -ci ekidir. 
Bundan dola)n bu sözcük "anacı" anlammadır. Bu olgular eski 
zamanlarda Yakutlar'da yaşamış ana-yanlı bir sopun izlerini 
göstermeye yeterlidir.

Ana-yarüı sopu yalnız avcılıkla geçinen, sürü sahibi olmayan 
avcı illerde daha ijd görebiliriz. Şecere-i Türkiye, Uygurlann göç
ten sonra çiftçi, çoban, avcı olmak üzere üç bölüğe aynidıklan 
söyledikten sonra (s. 187) avcı Uygurlar hakkmda şu sözleri ya
zıyor: "Ve yine bir bölüğü Irtış'm doğusunda hiç hayvan tutmay
ıp balık ve kunduz ve samur ve sansar avlayıp, etini yiyip, deri
sini giyerlerdi. Canh malı ve yapağıdan olmayıp pamuktan olan 
kumaşı ömürlerinde görmezlerdi. Analar eğer kızlannı azarlasa- 
1ar "kısrak ve sürü sahibi erkeğe düşüp et yiyip, kımız içip, ba
şma yaman günler doğsun" diye söylerlerdi."

D'Ohsonn'un Moğollar Tarihlinde Cami-üt-Tevarihten akta
rılarak yazılmış bir not (s. 421) vardır: "Ormanlı Uryankitlere or
manda yaşadıklan için bu ad verilmiştir. Bunlar Moğol budu
nundan olan Uryankitler'le kanştınlmamalıdır. Bunlar çadır 
altmda yaşamazlar, hayvan derisi giyerler ve yaban öktteleriyle 
koyunlann etini yerler. Bundan dolayı bir baba ya da ananm kız
ını korkutmak için yapacağı en büyük tehdit, ona "seni koyun 
besleyen birine vereceğim ki sürülere bakasm" demesidir. Kimi 
kızlann bu tehdide inanarak kendini astığı görülmüştür."

Bu söylentilerlden] Türkler'in avcılık yaşammın kadmlar
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İçin daha İyi olduğu anlaşılıyor. Son derece yoksul olan avcı 
Türkler'in kızlan bir kaim karşılığında göçebe bir Türk 1le evlen
meyi İstemiyordu. Çünkü kaim karşılığı olarak kocasınm obası
na giden bir Türk kızı haklannm bir bölümünü bırakmak zo
rundaydı. Oysa avcılık döneminde bu kızlar erkekten çok 
haklara sahiptiler. Bu dönemde kız obasmda kalarak kocası 
oraya gelir ve bir İç güveyi yaşamı sürerdi. Ana-yanlı sopta aile 
reisi dayı'dır. Güvey onun buyruğu altmda birkaç yıl hizmet et
mek zorundadır. Bu yoldaki evlenmeye abıl anak adı verilir. 
Bugünkü günde Altay'da yaşayan Baraba ilinde kahn vermeyen 
bireyler arasında bu tür evlenme vardır. Evlenmenin bu biçimi, 
ana-yanlı sop Ue sıkı bir ilişkisi olduğu için Barabalar'ın böyle 
bir dönemden daha yeni çıkmış olduklan anlaşılır.'*’

Toplumsal ailenin 5ralnız soptan oluşması oymak dönemine 
özgüdür. Oymak döneminde bireylerin yaşamını, malmı, onuru
nu koruyacak bir güvenlik gücü ve hükümet bulunmadığı için, 
bu görevi "kan davası" örgütü yerine getirirdi.

Eski Türkler birlikte konup-göçen çadırlar topluluğuna 
oba=campement derlerdi. Araplar buna hayy derlerdi. Bir sop 
Yakutlar'da olduğu gibi çoğunlukla ya bir oba halinde dolaşır ya 
da oturaklığı göçebeliğe yeğlerse bir köy kurardı.

Cengiz yasasma göre kırkar evlik her toplulukta yılda dört 
evlenme olması gerekirdi. Delikanlılann evlenmemesi yoksul
luktan dolayı ise bu topluluğun başkanlan onlara malca yar
dımda bulunmak zorundadırlar. Bu yardımı yapmadıklan için 
yılda dört evlenme olmazsa, bu topluluklann başkanlan da ceza 
görürdü.

Sopun içinde bireysel akrabalık yerine toplumsal akrabalık var
dır. Yani her blr^r kendinden önceki kuşaktan olan erkeklerie ka
dınlara ayn sanlar verir, kendinden sonra gelen kuşaktan olan er
keklere ve kızlara da ayn adlar verirdi. Örneğin ben kendimden 
önceki kuşaktan bütün erkeklere id, bütün kadınkıra aba: abla de
rim. Dedemi, babamı, amcamı, bityük amcaoğlumu, bttyük karde
şimi hep bu sözle anlatırım. Ici Doğu Türklerine özgüdür. Batı Oğuz
lan bu mevkilere ağa sözcüğünü kullanıriardı.

( 1) Gaston Rlchard, La Femme dans d'Histoire, p. 56 (Z.G.)
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Benden küçük olan erkek ve kızlann da ayn sözleri vardı. 
Benden küçük olan erkeğe tni, benden küçük olan kıza siğfil ad- 
lannı veririm. Görülüyor kl sopun içinde birbirimizin akrabalan 
değil, tümümüz sopun akrabalan idik. Bundan dolayıdır kl bi
reysel akrabeilık terimleri yerine, bu toplumsal ve ortak akraba- 
hk terimleri kullanılırdı. Bu tür akrabalık terimlerine sopçu 
(semiyevi) akrabalık sözleri de denilir. Çünkü daha sop döne  ̂
minde bıılunan birçok budunlarda akrabahk terimleri de bu bi
çimdedir.

3. B Ü Y Ü K  A İ L E L E R

Toplum büyüjrünce, sop daha küçük kısımlara bölünür. 
Bunlara büyü/c aûe adı verilir kl üç türdür:

1. Ana-yanh büjmk aile (Maderi büjrük aile),
2. Asaba,
3. Soy

1. Ana-yanlı Büyük Aile ya da Kardeş: Soy (neseb), ana- 
yanhdır. Bu ailenin içinde yalnız "zevi'l-erham" yani ana yönün
den olan akrabalar vardır. Çocuk anasının totemine vâris olur. 
Çocuğun babasıyle hiç bir toplumsal akrabahğı yoktur. Ço
cuğun velisi dayı'sıdır. Anasının velisi de odur. Yani büyük kar
deşidir. Daymın mirası kendi oğluna kalmaz, yeğenine kahr. Bu 
biçimdeki aile doğrudan doğruya ana-yanh soptan doğâr.

2. Asaba: Baba-yanh soptan doğar. Yalnız baba yönünden 
gelen akrabalar bu topluluğa girebilir. Aisaba başkam kendisine 
bağlı olan bir bireyi kovabilir. Böylece onun yaptığı cinayetler
den asaba sorumlu olmaz. Asabadan aşağıdaki ortak aileler 
doğar:

a. Bölünmez Asaba: Buna kardeşler arasmda kocalık or- 
taklığıfpoiyandrie fratemeDe) adı verilir. Ailenin bu tipi başhca 
Tibet'te vardır. Strabon'un sözlerine göre eskiden Yemen'de de 
vardı. Bu tür ailede ailenin mallan bölüşülmemek için, bu mal
lar yalnız büyük kardeşe geçtiği gibi, evlenmek yetkisi de yalnız 
onundur. Mallann bölüşümüne yol açmamak için öbür kardeş
ler evlenemez. Bununla birlikte bü3̂ k  kardeşe ait olan mallar
dan yararlanma hakkım taşıdıklan gibi büj^k kardeşin nikâhı

227



altında bulunan sayısız eşlerden de, bu kardeşlerin yararlanma 
yetkisi vardır. Bu aileye göre namussuzluk(ismetsizllk), yabancı 
bir erkeğe alt olein zûrriyetin doğuş yoluyle aile arasına karış
masıdır. Bu ailelerde kardeşlerin büyük kardeşin eşleriyle iliş
kide bulunması, aile içinde yabancı bir öge sokmayacağı için 
namus kuralına aykın görülmez. Çünkü bunlara göre soyun 
meşruluğu, asaba dışmdan hiç bir kimsenin ailenin eşleriyle 
ÜIşkide bulunmamasını gerektirir.

b. Zadruga; Yaşayan ya da ölmüş bir dedenin oğullan ve 
torunlan arasında miras bölüşümünü kabul etmeyen bir tür 
ailedir. Bu ailede reisin yeri cumhurbaşkanının yeri gibidir. 
Çünkü mallar bütün aile topluluğuna aittir. İslav ve Arap ailele
ri, bu örnektendir. Eski Ruslar'da kayınbaba geliniyle ilişkide 
bulunabilirdi. Çünkü böylece asabanın dışında yabancı bir soy 
asaba arasına sokulmuş olmazdı.

c. Ataerkil AUe: Kimi toplumlarda asabanın bütün mallan 
asaba reisinin olur. Böylece aile üzerinde bir sulta sahibi olan 
aile reisi ailenin mallanna kendi hesap ve çıkarına olarak iste
diği gibi tasarruf edebildiği gibi kendi eşleri ve çocuklan da da
hil olduğu halde bütün aile bireylerini satmak ve öldürmek hak- 
lannı da taşır.

3. Soy; Eski Türkler'de asaba türü ailenin bu üç biçimi de 
yoktu. Türk ailesi, ne ana-yanlı aileslydi; ne de asabadan doğan 
aile tiplerinden biriydi. Eski Türk ailesi soy adını alırdı. Soyda 
hem erkek yönünden, hem de kadm yönünden gelen akrabalar 
vardı; ve bu iki türlü akrabalar hukukça birbirine eşitti. Eski 
Türkler'de erkekle kadın birbirine eşitti. O zaman erkek toyo
nizm dinini, kadın şamanizmi temsil ediyordu. O zaman toyo
nizm ve Şamanizm dizgeleri yani din ile büjrü birbirine eşit ol
duklan için bunları temsil ettikleri erkekle kadm da birbirine 
eşit olmuştu. Bu nedenledir ki ana soyu da baba soyu'na eşitti.

Soy, Batı Türkleri'nde yedinci göbeğe değin çıkardı. Soyun 
dışansmda kalanlar yabancı sayılırlar; Bunlara yad yabancı ya 
da yedi yad denilirdi.

"Kızımı yedi yabancıya veririm.", "Yedi yabancıdan kız alı
rım" tümceleri eski zamanlarda evlenmenin yedi göbeğin dışında 
gerçekleştiğini ima ediyor.

Doğu Türkleri'nde soy dokuz göbeğe değin çıkar; Tarhanla
nn ayncalıklan dokuz göbek sürer, dokuz atası demirci olan bir
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adam şamanlık edebllIr(Moğollar demirciye darhan derler). Bu 
olgular gösteriyor ki soyluluk dokuz göbek sürdüğü gibi yeniden 
soyluluk ve kutsallık kazanmak için dokuz göbeğin kutlu bir sa
nat olan demirciliği yapması gerekirdi.

Ana soyu ile baba soyunun eşit olması, soyluluğun da Ikl 
yönlü olmasını gerektlrtyordu. Bugünkü Harizm Türkleri'nde 
bir kız hem babası hem de anası Türkmen olmayan bir delikanlı 
İle evlenmek istemez. Çünkü bir delikanimm tam soylu olması, 
onlarca hem babasınm, hem de anasmın Türkmen olmasıyle 
kabildir. Ê skl Türkler'de dahası prensliğin de iki biçimi vardı. 
Baba yönünden prens olan tigin, ana yönünden prens olana inal 
derlerdi. Bugün Kaçar sülalesinde, bir şehzade hem baba yönün
den hem de ana yönünden Kaçar prenslerinden olmadıkça şah 
olamaz.

Eski Türkler'de sülale içinde soyda büyük olan şehzade, 
hükümdar olurdu. Sabık Osmanh hanedanı da böyledir. Oysa. 
Avrupa uluslannda ve Mısır'da evde büyük, hükümdar olur. 
Boy ve sop dönemleri geçtikten sonra soy adlan da aile adı ol
maya başladı. ÇapanoğıMan, Kozanoğıdlan gibi.

4. BABA-YANU AİLE (PEDERİ AİLE)

Eski Türkler'le Cermenler'de bulunan eşitlikçi ve iki yanh 
aileye soy. Almanca Sippe adı verüir. Fakat soy büyük bir daü-e- 
dir kl çok sayıda orta ailelere ajnılır. Bunlara baba-yanlı aile adı 
verilir.

Baba-yanh aileyi, ataerkil (pederşahi) aile ile kanştırmamah. 
Çünkü ataerkil ailede akrabalar, yalnız asabalardan oluşurdu. 
Aile içinde kadın ve çocuğun hiç bir değeri yoktu. Aile reisi bun
lan satabilir ve öldürebilirdi. Ailenin mallan da yalnız aile relsi- 
nlndi. Eski Romalılar'da ve bugünkü Çhıliler'de ataerkil aile bi
çimi jrürürlüktedir.

Baba-yanh aile İse bütünüyle özgür ve eşitlikçi bir ailedir. 
Akrabahk onda bir yanlı değil, İki jranhdır. Amca İle dajn, hala 
ile teyze, amcaoğlu İle dajnoğlu, halaoğlu İle teyzeoğlu birbirine 
eşittirler. Eşler de büjnûk haklara sahip olduklanndan kocalan- 
na eşit gibidirler. Çocuklar da ataerkil ailede olduğu gibi, aile
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reisinin keyfine bağh değildir. Özetle baba-yanlı aile, özgürlükçü 
ve eşitlikçi bir ailedir. Ve Cermen ailesi aracılığıyle bugünkü Av
rupa ailesinin kökenidir.

Türk ailesine gelince o da baba-yanlı aile dizgesindedir. Eski 
Türkler'de din ve büyünün eşitliğinin erkekle kadmm eşitliğine 
neden olduğunu. Birinci Bölümde göstermiştik.

Ataerkil ailede, ailenin atası, bir mabut idi. Bu mabudun 
yeri evin ocağıydı. Bu mabuda man ve bu dinsel dizgeye monizm 
adı verilir.

Eski Türkler'de ataerkil aile bulunmadığı için manizm de 
yoktu. Çünkü Eski Türkler'de ocakta barınan mabudu 5̂ n ız 
babanın mabudu değildi, ananın da ocakta barman bir mabu
desi vardı. Bunlardan birincisine Od Ata, öbürüne Od Ana deni
lirdi. Grenard diyor ki: "Doğu Türkleri'nde hâlâ aile ateşinin 
sönmesine-nedenini bilmeksizin- çok özen gösterirler. EMn sa
hibesi her akşam ateşi kül ile örter. Sabahleyin Türkler'ce kut
sal tanman bir ardıç dahyla bu ateşi yeniden canlandırır. Bu îir- 
dıç daimi alevlendirdikten sonra eline alır, oda oda dolaşarak 
evi bununla temizler. Eğer kaza olarak mutfağın ateşi sönerse- 
çünkü kutsal olan ateş ancak mutfağın ateşidir- bunu kibrit ile 
yakmaya kalkışmaz, soydan olması gereken komşunun ocağm- 
dan eğreti olarak aldığı korlarla yakmayı daha tyl sayar. Bu ateş 
eski Hint-Avrupalılar'da olduğu gibi, eski Türkler'de de ataleınn 
daima canlı olan ruhu, ailenin aynı zamanda hem görünen sim
gesi, hem de mabudu niteliğindedir. Bugün Kırgızlar'la Kazak
lar, çadırlarının ocağma bir kurban sımduklan zaman, ailenin 
mabudunu Od Ata, Od Ana diye çağırırlar, bu olgulardan anlaşı- 
hyor ki eski Türkler'de bir tür manizm vardı. Fakat bu manizm 
yalnız dedelerin ruhlarmı değil, bü5Kik annelerin ruhlanm da 
mabut sayıyordu. Bundan dolayıdır ki aile ocağmın ateşine yal
nız Od Ata denmiyor. Od Ana da deniyordu. Demek ki bu ateş
te hem dedelerin ruhu hem de büjrük annelerin ruhu yaşıyor
du. Bunun sonucu olarak eski Türkler'de yalnız ataerkil olan 
bir aile oluşmamış, baba soyu ile ana soyuna aynı değeri veren 
çift yetkeli eşitçi bir ail^ tipi ortaya çıkmıştır. Kimi gezginler ev 
içinde Od Ata ile OdAna'yı temsil eden birtakım putların varlığı
nı da haber vermişlerdir. Baba-yanh aile'ye Doğu Türkleri
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türkün derlerdi. Batı Türkleri boz ocak ve baba ocağı derlerdi.
Doğu Türkleri'nde baba-yanh ailedeki akrabalık terimleri 

şunlardır

Akan Baba
Oge Ana
Er Eş (zevç)
Konçuy Eş (zevce)
Un Oğul Erkek çocuk
Kız Oğul Kız çocuk

5. EVLİLİK AİLESİ

Eski Türkler'de bir dehkanlı evlenecek )raşa gelince bir yiğit
lik göstererek il meclisinden ulusal bir ad ahrdı. Böylece Üdaş 
niteliğini erkek: "ermiş" değerini kazanarak yurttaş haklanna 
(hukukuna) sahip olurdu. Ailesinin özel yetkesinden çıkarak, 
ulusun İKimu yetkesi altma girerdi. Eski Türkler'de mirasın 
geçişi (intikali) için baba ve anamn ölmesi gerekmezdi. Ailenin 
mallan bütün aile bireylerinindi. Hangi oğul ergenlik yaşma gel
dikten sonra bir yiğitlik göstermeye çahşırdı ve bir yiğitlik gös
terdiği gün toplumca ulusal bir ad verilirdi. Dede Korkut Ktta- 
bı'nda bu konuda ozarim önderhk ettiğini görüyoruz. Ozan bu 
küçük yiğidin babasına der ki: Senin oğlun bir yiğitlik yaptı. 
Ona bir ulusal ad verdik. Sen de ona sürülerinden, ota^ann- 
dan, oymaklanndan ayınp bir ordu ver. O zaman ordu şimdiki 
anlanunda değildi. Bir bejrin saray çadırlan ile has kullanndan 
ve uyruklarından oluşurdu. Her ilhanın, her hakamn, her yab
gunun, her tudunun kesinkes bir ordusu vardı. Birçok hatun
lar olursa her birinin bir ordusu olurdu, örneğin Cengiz Han'ın 
dört hatununun birer ordusu vardı ki Cengiz Han gecede birine 
giderdi.

Evlilik ailesi (izdivaci aile), evlenmenin sonucudur. Bundan 
dolayı ona evlilik ailesi denilir. Türkler izdivaca evlenmek, ev- 
bark sahibi olmak derler. Bark Orhon Yazıtlannda "tapmak(ma- 
bet)" anlammadır. Hakan ttirbelerinin yanında bir tapmak yapı-
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hr, orada kurbanlar kesilirdi. Ev de kutsal bir tapınak olduğun
dan bark adını alırdı.

Eski Türkler'de bir genç evlenirken, ne karısını kendi babası
nın ocağına getirirdi, ne de kendisi kansınm ocağına giderdi. İç 
güveylik oLTiadığı gibi Iç-gelinllk de yoktu. Erkek, baba ocağının 
mallanndan hissesini alır, kız da yumuş adlı bir çeyiz getirirdi. 
Bu çeyiz aile arasmda verilen hediyelerden, armağanlardan biri
kirdi. Gelin ve güveyi mallannı birleştirerek ortak bir ev sahibi 
olurlardı. Teke'lerde bunlann kurduğu yeni aile ocağına ak ev 
derlerdi. Eski çadırlar zamanla kirlenmiş, esmerleşmiştir. Yeni 
evlilik için yeni bir çadır yapılırken temiz ve beyaz olduğu için 
ak ev adiyle adlanır.

Eski Türkler'de evin bir sahibi olduğu gibi, bir de sahibesi 
vardı. Evin sağ yanında "kısrak memeli", evin sol yanmda "inek 
memeli"" iki put vardı ki birincisi erkeğin (zevcin), İkincisi kadı- 
nın(zevcenin) simgeleriydi. Birincisine ev sahibinin kardeşi, İkin
cine ev sahibesinin kardeşi denilirdi.

Anlaşılıyor kl erkeğin cinsel totemi kısrak idi. Kadının cinsel 
totemi de inek idi.

Eski Türkler'de eşik de kutsaldı. Yabancı bir adam eşiğe ba
sarsa çarpılırdı. Evlerin saldından korunması eşiklerin bu kut
sallığından dinsel bir yaptırım bulmuştu.

Bir ailenin evlilik ailesi durumuna girmesi için, baba-yanh 
aüeden doğması yeterli değildir. Devletçe aile hakkında yasalar 
çıkarüması de gerekir. Cengiz'in yasası olan Ulug yasa'da. devle
tçe aile hukukuna ilişkin konulmuş kursıllar vardı, örneğin bir 
kadm dengi olmayan bir erkekle evlenemezdi. Fakat bir kızı 
dengi olan bir erkek istediği zaman da babası ve anası verme
mekte bulunamazdı.

Fakat bu gibi yasalar hem pek azdı, hem de yasalar töreden 
çok da ayrılamazdı. Henüz yasamacı(teşricU devlet dönemine 
bütünüyle glrilmemlşU. Bu nedenledir ki eski Türk aUesi, evlUik 
ailesinin yalnız bir başlangıcıdır. Gerçekten evlüik ailesi ancak 
Avrupa'da son yüzyıUarda ortaya çıkabildi. Çağdaş aile, evlilik 
ailesCdir. Bu ailenin kurulması devletin eşiüikve adalet üzerine 
kurulu aUe yasalan yapmasıyle oluştu. Eski Türkler'dekl evlilik 
ailesi yalnız töreye dayanıyordu.
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Evlilik ailesi bütünttyle kurulabilmek için teşrii yasa döne
mine girmek gerekiyordu.

Türk ailesinin İslam Döneminde Devamı: tslam ailesi eski 
Arap ailesinden doğduktan ve buna Yunan'la Iran'm ataerkil ai
lesinden birtakım öğeler katıldıktan sonra müslüman kadmı ol
dukça elemli bir duruma düşmüştü. Bu elemli durumun Mı
sır'da. Yemen'de, Magrip'te böyle elemli bir yaşam sürdüğü şuada 
İslam dünyasmm öbür köşelerinde yani Anadolu'da Kıpçak'ta, Ira- 
keyn ve Maveraünnehir ülkelerinde, İslam kadınmm öbür bir 
bölümünün erkeklere eşit, saygm, özgür ve mutlu yaşam 
sürmesine neden, buralarda egemen olan Türk illerinden henüz 
eski Türk ailesinin devam etmekte bulunmasıdır. Bu alanlarda
ki kadın yaşamım görmek için Magrip'ten gelmiş yansız bir gez
ginin, İbn Battuta'mn gezi kitabına göz gezdirmemiz yeterlidir.

İbn Battuta Anadolu'ya girişini şöyle anlatıyor.**'

"On günlük bir yolculuktan sonra Anadolu'da İlk şehir olan 
Alanya limamna ulciştık. Yolculuğumuz sonunda geminin Hıristtyan 
sahibi bizden navlun İstememek surettyle iltifatta bulunmuş idi.

Bilad-ı Rum denilen bu ülke, dünyanm en güzel memleketi
dir. Tann güzelliklerini öteki ülkelere a jn  ayn dağıtırken, bura
da hepsini bir araya getirmiştir. Burada dünyanm en güzel İn
sanlan, en temiz k^afetU halkı yaşar ve en nefis yemekler 
pişirilir. Tannmn yaratıklan içinde en şefkatli olanlar bunlardır 
ki bundan ötürû"boHu/c, bereket Şam (Suriye) da, şefkat ise 
Rum (Anaddlu)ftcjdır denilmiştir ve bu sözle anılan ülke halkı 
kastedilmiştir. Bu memlekete geldiğimiz andan itibaren çevrede
ki komşularımın, kadın olsun, erkek olsun dunmıumuzla ilgi
lenmeden yapamamışlardır. Burada kadmlar erkeklerden kaç
mazlar ve yola çıkacağımız zaman akraba ya da hane 
halkındanmışçasına biztaıle vedalaşırlar, bu ayrılıktan dolayı 
üzüntülerini, göz yaşlan dökerek belirtirlerdi.

* ’ ziya Gökalp tbn Battuta Seyahatnamesinden aktardığı parçalan 
Mehmet Şerif Paşa'nın çevirisinden ainnştır (İstanbul 1325/1917/19) 
Bu çevirinin dül oldukça eskidiği ve notlannm bilimsel değeri pek kal
madığı İçin biz bu parçalan İsmet Parmaksızoğlu'nun hazırladığı ¡bn Ba-
tuta Seyahatnamesinden Seçmeleı'den (İstanbul 1971, 1000 Temel 
Eser) aldık. (y.Ç.)
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Bu ülkedeki âdetler gereğince, ekmek haütada bir gün pişiri
lir ve pişirilen ekmek de haftanm öteki günlerine elverecek ka
dar olurdu. Ekmek günü belde erkekleri sıcak sıcak ekmekler, 
nefis yemeklerle çevremizi donatırlar, bunlan size kadmlar gön
derdi, sizden hayırdua bekliyorlar, derlerdi." (l.P. s. 3-4/s. 210)

İbn Battuta Anadolu'da gezerken bâzı beyliklerde hükümdar 
ya da bey eşlerinin katlanna kabul olunuyor, onlarla birlikte ye
mek yiyon

"Bu şehir (Kayseri) dahi Irak padişahımn hükmünde olup 
ülkenin en büyük merkezlerinden biridir. Irak ordu birlikleri 
burada üslendikleri gibi, anılan Alaaddin Eretna Beğin kadınla- 
nndan biri de bu şehirde oturmaktadır. Bu hatun. Beyin kadm
lar arasmda erdemi ve keremkârlığı ile tanınmıştır. Irak sultan
lığı Üe de akrabalığı veudır. Kendisine ulu anlaımna gelen Ağa 
diye hltabolunur kl padişahlarla ilişkisi olan her kişiye bu 
ünvan verilir. Asıl adı Taga Hatundur. Huzuruna çıktığımızda 
bizi ayakta karşıladı, güzel sözler şifleyerek selamladı. Yemek 
hazırlanmasmı emretti. Bunun üzerine yemeğe kaldık. Ayrılırken 
adamlanndan biri ile bize rahat ve koşumu mükemmel bir atla 
bir hil'at ve para göndermiş, özür dilemişti."(l.P. s. 24/ s.325)

İbn Battuta İznik kentinde o zaman Osmanh tahtmda otu
ran Sultan Orhan Gazi'nin saygıdeğer eşi Bayalun Hatun’un 
oturarak oradaki askere hükümran olduğunu bildirdikten son
ra, adı geçenin katma nasıl kabul edildiğini ve birlikte yemek 
yediğini hikâye ediyor:

"İznik'te İmam Hoca Eskişehirh Hacı Alaaddine inmiştik. Bu 
zat da pek cömert ve olgun bir kimse olup, kendisini ne zaman 
ziyaret etsem, yemek çıkarmadan beni salmazdı. Ne kadar güzel 
yüzlü ise, o kadar da iyi huylu idi. Sözü geçen Hatunu onunla 
birlikte ziyaret ettik. Bizlere ikram ve iltifatta bulundu. İznik'e 
gehşlmlzden birkaç gün geçmişti ki Orhan Beğ buraya geldi." 
(I.P., s. 46-47)

İbn Battuta, Kıpçak ülkesine girdikten sonra şöyle yazıyor: 
"Bu ülkede gördüğüm ve beni epeyce şaşırtan' tutumlardan 

biri de buradaki erkeklerin kadmlara gösterdikleri aşın saygı
dır. Bu memlekette kadmlar erkeklerden daha üstün sayılırlar. 
Gerçi Beylerin kadınlannı ilk defa Kırım'dan ayrılırken 
görmüştüm. Saltujra Beyin eşini, baştan aşağı mavi ağır kumaş-
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larla kaplı, pencere vç kapılan açık bulunan kendi arabasma 
bindiği sırada seyretmiştim. Yanmda nefis elbiseler giymiş fev
kalade güzel dört cartye vardı. Arkasından gelen bütün araba
larda da cartyeler bulunmaktaydı. Beyin konağma yaklaşmca 
arabadan inmişti. Onunla birlikte en aşağı otuz cariye de inerek 
hatunun eteklerini tutmuşlardı. Kadm elbiselerinin eteklerinde 
ilikler vardı. Cariyeler buralardan tutarlar. Bu kez de öyle yap
mışlardı. Hatun böylece azametle ilerlerken Beğin huzuruna 
geldiği zaman Beğ, hemen yerinden kalkıp onu karşılamış ve 
yanına oturtmuştu. Cariyeler ise Hatunun çevresini alıp ayakta 
duruyorlardı. Az sonra getirilen kımız tulumlanndan bir kadeh 
doldurup iki dizi üzerine çökerek eliyle Beğe sunmuş, Beğ bunu 
içtikten sonra yine aynı tertiple bir kadeh içkiyi de kaymbirade- 
rine takdim eylemişti. En sonra ise bizzat bir kadeh içkiyi eliyle 
Hatuna sunmuştu. Soft-a hazırlanmca yemeklerini bir arada ye
diler. Beğ eşine bir kat elbise takdim ettikten sor>radır ki Hatun 
huzurdan çıkmağa firsat bulmuş oldu. Beğlerin hatunlarına 
gösterdikleri ilgi böyledir. Sultamn eşlerine gösterilen saygıyı ise 
daha ilerde anlatacağız.

Esnaf ve satıcılann eşlerine gelince; bunlardan birini atlann 
çektiği bir arabada gördüm. Yanmda eteklerini tutan üç dört ca
riye, başmda mücevherlerle donatıirmş, ön tarafında tavus 
tüyünden bir sorgucu bulunan ve Bağtağ/Batak denilen bir ho
toz bulunmakta idi. Arabanın pencereleri açık olduğu gibi kendi 
yüzü de örtûlmemişti. Zh-a Türk kadmlan yüzleri açık dolaşır
lar, erkeklerden kaçmazlar. Bir başka kadmm da aynı şekilde i 
gördüm, yamndaki köleleriyle pazara süt, yoğurt getirip satar, 
karşılığında koku ve esanslar satm ahrdı. Bazen kadmlara er
kekleriyle beraber rastİEirsmız ve o zaman bu adamlan kadınla- 
rm hizmetkârlan zannedersizinz. Çünkü Türk erkekleri sırtlan- 
na koyun derisinden yapılmış postlar, başlanna ise yine onu 
uygun deri külahlar giyerlerdi." (I.P., 79-80/s. 368)

"Amlan Türk Hakanı(Mehemmed Özbeg Han) bir yere seya
hat ettiği zaman maiyetinde sadece devlet erkâm ile kapı kullan 
bulunur. Kadmlann her biri ayn bü- matyetle seyahat eder. Sul
tan bunlardan birinin yanma gitmek istediği zaman, geleceğini 
daha önceden haber verir ve Hatun ona göre hazırhklarda bulu
narak hükümdan karşılamak üzere bekler. Sultamn yolculuğu.
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bir konağa inişi, bir İşi jrapması, bütün bunlann hepsi kendine 
özgü töreler İçinde yürür.

Mesela törelerinden biri Cuma günleri, namazdan sonra 
Sultanm altm kubbede’*’ oturmasıdır. Burası nefis bir şekilde 
tanzim edilmiş altm varaklarla kaph ahşap sütunlardan meyda
na gelmektedir. Orta yerde yine altm kakmalarla süslenmiş 
gümüş kaplama ahşap bir taht olup, tahtın direkleri halis 
gümüşten yapıldığı gibi, sütunlarm başlıklan da mücevherlerle 
donatılmıştır. Sultan bu tören sırasmda anılan tahta oturunca 
yanmda Taytuğlu Hatun yer alır. Onun öte tarafında İse Kebeg 
Hatun, sol tarafında da sırasıyle BJellon (Bayalun) Hatun ile Or- 
daca Hatun otururlar. Tahtm sağ alt kenannda hükümdann 
oğlu Tin Beğ, solunda İse öteki oğlu Can Beğ ayakta beklerler; 
ön  tarafta Sultanm kızı İt Küçücek oturur idi. Bunlardan biri 
İçeriye girdiği zaman Sultan ayağa kalkarak onu karşılar elin
den tutar ve tahta kadar götürüp yerine oturturdu. Ancak Tay
tuğlu Hatun kadmlann başı olduğu ve en çok beğendiği kadm 
bulunduğu için Sultan bu kadını köşkün kapısından karşılayıp 
elinden tutarak içeriye getirir ve tahtm bulunduğu yere kadar 
öylece götürerek oturtur, ondan sonra da kendisi makamına 
geçip otururdu. Kadmlann hiç biri kaçmadıkları için bu tören 
halkın gözü önünde yapılmakta idi." (l.P. s. 82-83/s. 370)

İbn Battuta "Hatunlar ve Töreleri fTertipleri)" adlı bölümde 
her hatımun ordusunu nitelendiriyor. Bu arada "Her araba yu
kanda adlan geçen cariyelerden biriyle evlendirilmiş bulunan 
bir kapıkulunun sorumluğuna bırakılmıştır. Zira töreye göre 
böyle bir evlenme yapmamış bulıman kölelerin cariyelere yaklaş
madan yasakleınmıştır." diyor. Bu geleneğin Türkler açısından 
cinsel ahlaka gösterilen özenin derecesini gösterir.

İbn Battuta, Özbek Han'm hatunlarma ilişkin genel nitehk- 
lerl belirttikten sonra, her biriyle nasd görüştüğünü ve her biri
nin ne gibi konularda yetke sahibi olduğunu anlatıyor. İbn Bat- 
tuta'nın sözlerinden şurası da anlaşdıyor ki Sultan ile birlikte 
hükümette ortak olan yslmz. büjrük hatun Taytuğlu Hatun'dur.

II) Cengiz, büyük oğlu Cuci’ye bir altm otağ vermişti. O zaman 
hükümdarlarm ve hatunların otağına 'ordu' denilirdi. Sonradan Kıpçak 
Devletl'nin aldığı Altm Ordu ünvanı Altın Otağ'dan kinayedir. (Z.G.)
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Eski Türkler'de kız çocuk sahibi olmak Araplar'da olduğu gibi 
bir felaket, bir şerefsizlik değildi. Kız babası olmak için Oğuz 
beylerinin duasına başvuran kimseler de vardı: "Bay Biçen Bey 
yerinden doğrulup kalktı: Beyler benim için de bir dua edin. Al
lah Teâlâ bana da bir kız versin dedi. Soylu Oğuz beyleri ellerini 
kaldırddar, dua ettiler. Ulu Tann sana da bir kız versin dediler." 
(Dede Korkut, s. 49)

6. TÜRK AİLESİNİN YAPISI

Çin Türklstanı'nda bir bilim gezisi yapan ve Türkistan ve Ti
bet adlı bir kitap yazan Grenard, Türk ailesinin yapısmm ataerkil 
olduğunu İleri sürüyor. Bu incelemelere dayanan Gaston Richard 
da Türk ailesinin Yakutlar'da ana-yanlı (maderi) Türkistan'da ve 
Baû Sibirya'da ataerkil olduğunu (perderşahi), Altay Türkle
ri'nde ise bu İkisinin arasmda bir yapı gösterdiğini söylüyor.

Oysa yukarıdaki sayfalarda şimdiye değin andığımız olgular 
Türkler'in bütün kollannda, ana soyu ile baba soyunun birlikte 
bulunduklarma ve birbirine eşit olduklannı ve hiç bir Türk ko
lunda Türk ailesinin ataerkil bir biçim almadığını göstermiştik. 
Bu İki yazann karşıt savda bulunmalan Türkler arasmda İlkin 
aile ateşinin kutsal tanınmasında, ikinci olarak şiddetli yas tö
renleri yapılmasında, üçüncü olarak kimi düğün gelenekle
rinde, dördüncü olarak kimi hukuk kurumlannda ataerkil aile
nin izlerini sezmelerindendir. Année Sodologique'In üçüncü 
cildinde (s. 373) Grenard'm kitabını çözümleyen ve eleştiren 
Durkheim da Türkler'de ataerkil aile bulunmadığmı-dahası biz
zat Grenard’m saydığı olgulara dayanarak- gösterdiği için bizim 
bu konudaki kanımız, oldukça değerli olan bilimsel bir yetkeye 
de dayanmış demektir. Öyleyse şu aykın görüşler bulunan so
runu bütünüyle aydınlatan Grenard Ue Gaston Rlchard'm ku- 
ramlannın yanlışlığını kanıtlamaya çalışacağız.

Türk budunun çeşitli kollan arasında birbirine benzeyen 
aile tiplerinin de bulunduğuna ilişkin Gaston Richard tarafın
dan ortaya atdan bu örneğin doğru olmadığı anlaşılmca, artık
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çeşitli kollan birbirinden ne denil uzak bulunursa bulunsun, 
bir budunun yalnız bir aile tipine sahip olabileceği gerçeği de 
ortaya çıkacaktır. Çünkü aile örgütü, toplumsal kurumlann en 
eskisi olmak dolayısıyle, bir budunun birbirinden uzaklaşan 
kollan arasında en çok benzer kaüması gereken kurum özellikle 
aile olmak gerekir.

Aile Ateşi: Bir toplumda aile ateşinin tanınması, orada 
ataerkil ailenin bulunduğunu göstermez. Bunu kanıtlamak İçin 
başka budunlardan örnek getirmeye de gerek yok. Gaston Ri- 
char'ca ana-yanlı sop (maderi semiye) döneminde bulunduğu 
ileri sürülen Yakut Türkleri'nde ataerkü aile'nin bulunmaması 
gerektiği halde, aile ateşine tapümaktadır. Seroşevskiy'nin şu 
satırlannı okuyalım:

"Ateşe tapmak, Yakutlar'm en eski tapmmalarmdandır ve 
zaten şimdi de bütün Yakutlar tarafından bu tapmma yapıl
maktadır. Kendisini saygın tanıyan bir ev kadını günde hiç ol
mazsa bir defa olmak üzere ateşe bir şey atmak konusunda 
tembellik gösteremez: Pişirmekte olduğu yemekten bir parçacık 
bir iplik, bir saç kılı, bir deri parçası vb. Kır sakalh bir yaşlı olan 
ateş perisini çok gözetir. Daima bir şeyler ımnldamr. Fakat mı- 
nltılannı jralnız çocukla şaman anlayabilir.

Ayakkaplarmm çamurunu ateşte temizlemek, ateşe demir 
silah sokmak ve özellikle ateşin içine tükürmek yasadctır. Ateşin 
çeşitli türleri var:

1. Ulu Toyon'un yarattığı ateştir kl gündelik hayatta kullanı
lan yararlı bir ateştir. (Buna beyaz bir aygır kurban edilir.)

2. Kutsal ateş kl, baygınlık halinde şamanın üzerinde par
latılır.

3. Korkunç ateş ki Yeraltındaki Yaşh, yani şe3̂ tan tarafın
dan gönderilen bir yıkım aracıdır. Buna da burnu beyaz, sırtın
da s ^ h  bir çizgi bulunan kan kırmızısı bir aygır sunularak öf
kesi dağıtüır.

Ocağınızda bu ateşlerden hangisinin yanmakta olduğu asla 
bilinemez. Bü nedenle ona birtakım armağanlar sunmak ihttya- 
ta uygundur. Asla ateş hakkında kötü söylememeli ve tanıma-
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dik bir adama kendi ocağmdan ateş vermemelidir."

Görülü)ror kl Yakutlar'm kutsal tanıdıktan üç türlü ateş, 
aile mabuüarmm değil, birincisi Yer tannsı'nm, İkincisi Gök 
tannsmm, üçüncüsü ise yeraltınm en derin katmda bulunan 
Cehennem şeytanı'nm ateşleridir. Demek ki Yakutlar'da görülen 
ateş tapınması bir aile dininin varlığı göstermez.

RadlofTun Altay şamanizmine ilişkin yazdığı incelemeye 
göre ateş bir kutsama(takdis) aracı olarak kullanılır. Fakat bu 
konuda kullanılan ateş, ucu alevlendirilmiş bir ardıç dalıdır.

Grenard, Siblıya Türkleri'nde ev kadmmm her sabah mut
fak ateşini bir ardıç dalıyle tutuşturduktan sonra bütün odalan 
bu dal aracdığıyle kutsadığmı bidiriyor. Kazaklar'Ia Kırgızlar ın 
çadınn ocağına kurban ederken Od Ata ile Od Ana diye seslen
diklerini söylüyor.

Bu olgulardan anlaşılıyor ki Türk ailesinde, ataerJdI aüe'de 
olduğu gibi, yalnız erkek yer tannsma tapılmadığı, aynı zaman
da bir mabut İle bir mabudeye tapüdığı anlaşılıyor. Bu iki ma
buttan birisi erkeğin, öbürü kadının esirgeyici perileridir, öy
leyse Türkler'de ailenin temeli, ölmüş dedelere değil, kan ile 
kocanın perilerine tapmaktır.

Grenard, ataerkil aileye kanıt olmak üzere Türkler'de evin 
erkeğine Od Ağası denilmesini gösteriyor. Oysa evin hanımma 
da Od Kadını derlerdi.

Ya» Törenleri: E:ski Türkler yas törenine yuğ(yoğ) derlerdi. Ce
nazeye yuğcular ve sıgtiçıîor yani yasçılar ve ağlajacılar gelerek ^ -  
larlar, )^ e r in i yararak kanlar akıtırlar, birçok yerlerini yaralarlar
dı. Fakat bütün bu eylemler, ölüye tapmaktan çok, ölünün 
öfkesini gidermek içindi. Çünkü bu öfke toplum için tehlikeltydi.

Yine bu öfkeyi gidermek için ölünün evinde kara şamsın ta
rafmdan koyu renkli bir hayvan kesilerek kurban edilirdi. Bu 
tören eski yurdundan ayrılmak istemeyen ölünün ruhunu bu
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yurttan çıkarmak ve böylece yurdu tehlikeli bir ruhtan kurtar
mak içindi.

Görülüyor kl bu ayinlerin hiç birisi ataerkil ailede olduğu 
gibi dedelere tapmak biçiminde değildir.

7. DÜĞÜN GELENEKLERİ

Düğün gelenekleri evliliğin birtakım gereksiz, anlamsız tö
renlerinden değildir. Düğün geleneklerinin evlilikle o denli sıkı 
bir bağı vardır ki evliliğin çeşitli biçimlerini, bağlı bulunduğu 
düğün gelenekleriyle ayırt edebiliriz.

Düğün gelenekleri bakımından toplumlar beş sınıfa ajrrılır; 
bu sınıflandırma düğün geleneklerinin çeşitli biçimlerini de açık 
olarak gösterebilir. Bu sınıfları aşağıda gösteriyoruz:

1. Ana-yanlı sopun egemen olduğu toplumlarda hiç bir 
düğün töreni yoktur. Avustralya'nın oymaklan buna örnektir. 
Bu toplumlarda bir erkeğin bir kadm ile birleşmesi üç yolda olur:
a. Erkek kadını ya isteğiyle ya da zorla kaçınr.
b. Kadının akrabasından birine kendi kız kardeşini ya da öbür 
akrabasından birini vererek değiştokuş yapar.
c. Kadının akrabasına bir miktar para verir.

Bu şıklardan İkincisi ve üçüncüsü öç davasının önüne geç
mek içindir. Kız kaçırmadan doğacak tazminatı peşin olarak 
vermektir. Bununla birlikte bu biçimler bu evliliğin belirli tören
leri değildir. Çünkü bu zamanda toplumsal evlilik var olmadığı 
gibi, bu biçimler de toplumsal kurumlar niteliğinde değildirler. 
Böylece gerçekleşen birleşmeler, hayvan ailelerinde olduğu gibi 
doğal birleşmeler niteliğindedir.

Birleşmenin saydığımız biçimleri ise doğal birtakım işlem
lerden oluşur. Ne bu işlemlere gelenek(âdet) adı verilebilir, ne de 
birleşmelere evllUk (izdivaç) denilebilir. Çünkü bu birleşmelerde 
kadm ancak başka birisi tarafından kaçınimcaya değin eski sa
hibinin yanmda kalabilir. Güzel bir kadm, her fırsat bulan er
kek tarafından kaçınidığı için daima elden ele dolaşır. Kuzey 
Amerika Hintlilerin de de ana-yanlı sop egemen bulunduğu için,
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belirli düğün törenlerine rastlanılmaz.

2. Aileler babalık temeline dayandıktan sonra ilk kez olarak 
düğün gelenekleri ortaya çıkar. Çünkü çocuğun anasına olan 
akrabalığı, doğal bir doğurma işlemiyle belli olduğu için birta
kım toplumsal törenlerle doğrulanmaya gereksinme yoktur. 
Oysa babasına olan akrabalığı böyle bir doğal ve açık işlem ile 
kanıtlanmadığı için birtakım toplumsal törenlerle doğrulan
maya gereksinme vardır. Çocuk ile baba arasındaki toplumsal 
akrabalığı kurmaya yarayan bu törenler aynı zamanda erkek ile 
kadm arasındaki evlilik bağını da oluşturur. İlkel toplumlarda 
bu ilk törenler kız kaçırma taklidi ile satın alma taklidinden olu
şur. Bununla birlikte bu taklitleri Avustralya'daki gerçekten kız 
kaçırmalardan, gerçekli satın almalardan ayırt etmeli; çünkü 
Avustralya'da bir kadımn çalınmasımn ya da öç davasımn taz
minatla çözümü biçiminde olan bu işlemler, baba akrabahğımn 
bulunduğu toplumlarda salt danışıklı iş yoluyle yapılmış taklit
lerden yani simgesel nitelikteki törenlerden ibarettir. Bundan 
dolayıdır ki bu işlemler, ikinci tür toplumlarda düzenli evlilikleri 
düzensiz birleşmelerden ayıran resmi belirtiler olduklan halde 
Avustralya toplumlannda hiçbir resmiliği ve simgeselliği yoktur. 
Bu iki işleme aym gereksinmeden doğduğu içindir kl satın 
alma, nişanlanma ile danışıklı bir simgesel kız kaçırma gelenek
lerinin birbirine sıkı bir biçimde bağh olduğunu görüyoruz. Bu 
iki işlem kan ile kocayı danışıklı bir ekonomik bağ Ue yani kadı
nı yağma ya da satın alma yoluyle erkeğin sanki mülkiyeti altı
na geçmesi olarak kocasına bağladığı gibi, kadından doğacak 
çocuklan da babalanna bağlamış olur. Demek ki kocalığın ilk 
biçimi, erkeğin kadına malik olması biçiminde anlaşıldığı gibi, 
babalığın Uk biçimi de çocuğuna malik olması olarak anlaşU- 
mıştır. Birtakım toplumlarda kan Ue koca arasmdaki evlilik 
bağı, yalnız bu ekonomik örneklerin az ya da çok birleşik olan 
biçimleriyle gösterilir. Fakat öbür toplumlarda ekonomik örnek
lere dinsel ya da büyüsel örnekler de eklenir. Yıkanma ya da 
gelinin üzerine kutsal bir su serpme biçiminde yapılan kutsam
alar, bir hayvanın kuıban edilmesi ya da güveyin üzerine kur
ban kanının serpUmesi, erkeğin evinin eşiğini kurban akının 
akıtUması gibi törenler örnek,olarak anılabilir.
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Bundan başka genel ziyafetler, annağanlar(takdlme), gelinle 
güveyin birbirine hediyeler vermesi, iki taraftaki akrabaların ge
linle güveye ve bunlann onlara hediyeler vermesi, kötü cinlerin 
etkisini gidermek ya da yeni ailenin mutluluğunu sağlamak 
üzere yapılan büyüsel törenler de vardır.

Yıkanmalar ya da su serpmeler, kuşkusuz, gelinde bulunan 
ve onu erkeklerle birleşmeden alıkoyan tabu'lan gidermek için
dir. Kurbanlar, genel ziyafetler ve armağanlar, bütün önemli an
laşmalara yoldaşlık eden dinsel koşullardır. İlkel toplumlarda 
her birleşme ve anlaşma, kesinkes bir hayvanm kanı dökülerek 
ya da ortak bir ziyafet verilerek yapılır. Karşılıklı hediyeler ver
mek de, kurban sunmanm bir lûdmtısı gibi görülebilir. Çünkü 
kurban sunma, bir sopun kendi mabudu olan totemin yenme
siyle yapılan bir komünyondan türediği gibi armağan sunma da 
kurban sunmadan türemiştir.

Elliliklerin bazı zamanlarda j^pılıp kimi zamanlarda yapıl
maması da dinsel ya da büyüsel ilgiler dolayısiyledir. Kutsal ya 
da uğurlu zamanlar evlilik için en elverişli anlardır.

3. Yukanda nitelenen toplumlarda kız kaçırma ya da satın 
alma danışıklı işleri ikinci derecqre geçerek, dinsel törenler bi
rinci derec^e geçmiştir. Dinsel tören birinci dereceye geçince 
artık ekonomik simgelerle kurulan bir bağı kutsamak ya da 
kötü ruhlann etkileriyle dinsel ve bü5rüsel tabulan gidermek gö
revlerini yapmakla kalmaz; tersine evlilik bağı bizzat bu dinsel 
törenlerden oluşur.

Bu dönemde dinsel törenler de aileyle ilgili bir nitelik alarak 
özelleşin eski Roma'da olduğu gibi gelini kocasmm aile dinine 
sokmak biçiminde bir görev yapar.

4. Genel dinlerin benimsenmesinden sonra, aile dinlerine 
İlişkin törenler yerine genel dinlere özgü törenlere geçer. Hıris- 
tiyanhğın ve Islamlığm doğurduğu dinsel törenler bu döneme 
girer. Bununla birlikte eski Araplar, aile dinine sahip olmadıkla- 
n İçin İslamlıkta evlilik bağı(akdi) ataerkil ailelerde olduğu gibi 
"büj^yle din kanşımı" (sihriyyen dini) bir nitelik almadı, ekono
mik bir anlaşma biçiminde kaldı. Yalnız salt kutlamak amacıyle
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bu anlaşmanın yapılmasmdan sonra imam efendi tarafmdan 
bir dua okunması kural olarak yerleşti.

Buna karşıhk Islami nikâhta evlenh-ken verilen ağırhğm 
(mehr-i muaccel) ve boşanma vejra ölüm haünde verilmesi karar
laştırılan jjaranm (mehr-i müeccel) önemli bü- yeri vardır. Bu du
rumun nedeıü evhliğin ikhıci dönemhıde bulunan eski Araplar’ın 
ahşkılarda(teamüllerde) ekonomik simgelere büyük bir değer 
vermesidir. İslam ailesi, ikinci dönemden, binlenbh-e dördüncü 
döneme atladığı içüı ataerkil ailenin izlerüıden uzak kalmışü.

5. Düğün törenlerinin beşinci dönemi, yasal törenler biçi
minde görünür. Eski toplumlarda devlet evlililiklerin nasıl geç- 
tiğüıe önem vermediği halde, çağdaş toplumlarda evlilik özel bü- 
anlaşma biçiminde değil, toplumsal bir kurum nitehğinde 
düşünühn^ başladığı için devlet de evhlik hakkmda kurallar 
koydu.

Bundan dolayı Avrupa'da ekonomik ve dinsel nikâhlardan 
sonra bir de yasal nikâhın ortaya çıktığmı görttyoruz.

Türkler'de Düğün Gelenekleri: Grenard, Çin Türkista- 
nı'nda evhUk törenlerini üç işlemde topluyon

a. Gtivey dostlanyle birlikte gelecekteki kaymbabasımn 
evine gider. "Hay hay üleng, hay üleng " biçimhıde olup bugün 
anlamı bUhımeyen ulusal bir nakaraü terennüm eder. Genç kı- 
zm babası şunlan kapıda karşılar, mihmandarlık ekmeğini sun
duktan sonra onlan törenlerle eve alır. Burada baba deükanh- 
nm boynuna bir yazma sardıktan sonra kızını teşrifatla onun 
elleri arasına verir. Grenard, bu yazmayı babalık yetkesinin 
güveye geçtiğhıe bir örnek gibi görüyor. AtaerkÜ aüede aile rei
slin sultası varsa, baba-yanh ailede de yetkesl(velayeti, otoritesi) 
vardır.

Bu İşlemden sonra, bttyük bir fincan dolusu tuzlu su geti
rir; genç kız ile delikanhmn ana ve babalan bu suyun içinde bir 
parça ekmeği ıslatarak nişanlılara sunarlar. Bundan sonra kız 
artık eski yurdunu terk edebilir.
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b. Genç kız kocasının evine götürülür. Alay olabildiği denli 
görkemlidir. Musiki terennüm ettiği halde atlı olarak giderler.

Gelinle ailesinden olan kadınlar, bu ayrılmayı gönül hoş- 
luğuyle kabul etmiş görünmezler. Ağlarlar, sızleurllar]. Delikanlı- 
nm arkadaşları gelini avutmak İçin "Ağlama, kız ağlama! Mutlu 
olacaksm" diye terennüm ederler. Kızın annesi de "Kara gözlü, 
tatlı sözlü yavrusundan ayrılarak evde yapayalnız kaldığım" te
rennüm ederek ağlar, ağlar. Kazaklar'da bu karşı koyma oldukça 
şiddetli olur. Güveyin akrabalan danışıklı bir kız kaçırma işi ya
parlar, kızın arkadaşlan buna karşı savunma durumuna geçerl
er. Bu karşı koymaya üstünlük sağladıktan sonra İki evin ara
sında komşu gençler ikinci bir karşı koyma gösterirler. Birinci 
karşı koyma ailenin, ikinci karşı koyma sopun genç kızın aynl- 
masına razı olmadığını gösterir. Komşu gençler, güveyin boy
nundaki yazmayı almak isterler. Güvey yazmayı vermemek için 
bedel olarak onlara ayn ayn paralar verir. Her halde yazma, 
nikâhın simgesi olduğu için onu elinden aldırmamak güveyin 
görevidir. Alay güveyin kapısına gelince durur. EMn eşiği tabu 
olduğundan genç kız bu eşiğe basıp geçemez. Güveyin cıkrabası 
onu bir halı üzerinde olduğu halde ayağı eşiğe dokunmadan İçe
ri alırlar ve İçeride yanmakta olan bir ateşin yanma götürürler. 
Bize göre böylece genç kızın perisi, delikanlmın perisine sunul
muş olur.

c.ŞimdIye değin birbirini görmemiş olan bu iki peri birden
bire sevişmezler. Bu perilerin eski akrabalanndan ayrılarak bir
birine ısınması için üç gün İçinde, gelin ile güvejrin kaymana ve 
kaymbabalanyle karşı karşıya gelmeleri yasaktır. Eğer rastgele, 
güvey kaymbabasını sokakta görürse, her ikisi de büyük bir 
küfürden ya da cinayetten korkmuş gibi gerisin geri kaçarlar 
Şartlarla Kırgızlar'da genç kız, bu üç gün İçinde çadınn bir 
köşesinde bir perde arkasında durur. Üç gün üç gece akrabası
na, kocasına herkese karşı sakh kalır, yalnız talihini aramakla 
uğraşan içten kız arkadaşlanyla görüşebilir. Bu süre geçtikten 
sonra görkemle perdenin arkasından çıkarılır. Artık kocası ge
rek onu, gerek kaymana ve kayınbabasım görebilir. Yüz açılma
sı düğününe Kırgızlar bet-açar toy, Çin Türkistanı'nda oturan
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Türkler yüz açikttr derler. Türkiye li Türkler'de İse yûz görümlü
ğü adiyle verilen hedtye, bu geleneğin kalmtısıdır.

Bu üç günlük görüşmemek geleneği, birejrsel ruhlardaki 
doğal bir utanmanm sonucu değildir. E^hliğin mutlu olması, iki 
perinin sevişmestyle gerçekleştiğinden dolayı birbirine ısmabil- 
meleri için bunlara meydan vermek ve bunun için de gelin ve 
güvey İle birlikte baba ve analan ortadan çekilmek gerekir. İki 
peri birbirine ahşmcaya değin bu gizlenme sürer.

Bugünkü nikâhlarda bile güvey ve gelin yerine iki tareıfm ve
killeri, baba yerine sağdıç ve ana yerine yenge geçer. Nikâhın 
gelin ile güveyin ve ana ve babalannm birlikte bulunmadığı bir 
mecliste kıyılması bundandır. Türkler'de sıkılganhk ve utangaç
lığın genel olması, bu toplumsal utanmalardandır.

8. İLKEL TOPLUMLARDA ÖRTÜNME

hkel Toplımüarda İkilik: Kadınla Erkeğin Ayrdması.
Dinin "büyüyle dinin kanşık olduğu" döneminde diyanetin 

esası olan mana büyüsel bir etkiye sahipti. Mana'nın göründü
ğü şeyler tabu olurdu. Bu gibi şeylere Türkçe'de "tekin değil, 
çarpaf deriz. Tabu olan bir varhk kendisine dokunan insanlan 
mihaniki olarak çarpar, bundan dolayı bir şeyin tekinsiz olması, 
ateşin yakıcı olması gibi doğal bir özelliktir. Dinin bu biçimine 
inananlar, ateş nasıl kendine dokunanı mihaniki olarak ya
kıyorsa, tabu'nun da dokunanlan aynı doğallık ve mihanikilikle 
çarptığına inanırlar.

Dinin bu döneminde cinsel ahlakın esası, kadınm erkeğe kar
şı tabu olması inancıdır. Totemll soplarda mana, totem’de 
görünür. Bu tür soplarda soy ana yönünden olduğu için çocuk 
yalnız anasmm totemine vâris olur, babasmm totemine yabancı 
kalır. Bunun sonucu olarak mana'yı taşıyan totemin kanı erkek
lerde değil, kadmlarda bulunur. Kadınlann tabu olması, manalı 
olan bu totem kanmm ulusal olmalanndandır. Kadmlarm âdet
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zamanlannda, lohusedık anlannda, bu manalı kan aktığı İçin 
kadmlann tabuluğu özellikle bu zamanlarda şiddetli bir dö
neme girer, tikel toplumlarda bir genç kız, ergenliğin İlk belirti
lerini gösterince derhal sopun öbür üyelerinden ve bunlara ya- 
nyacak her türlü eşyadan soyutlanır. Dahası öbür adamlann 
bastığı toprağa değmemesi güneşin ışmlanna uğramaması sağ
lanır. Çünkü mana ya da tabuluk özelliği toprak ve güneş aracı- 
lıklanyle İnsanlara geçerek onlan çarpabilir. Bunun için genç 
kız altı ot yığınıyle döşenmiş, güneş girmez bir kulübeye soku
lur. Yanına yalnız âdetten kesilmiş bir yaşh kadın girebilir, ye
mek kaplan ve tenceresi bütünüyle ayn olup, yemeği bu yaşh 
kadm tarafından verilir. Kadınm bu bir köşeye çekilmesi yalnız 
ergenlik zamanıyle ilgüi değildir, her ay âdet zamanında kadın 
ayn yaşamak, erkeklerin dokunacağı eşyaya dokunmamak, er
keklerin yiyeceği kaplardan yememek zorundadır. Bir Avustural- 
yah karısının aybaşı zamanında kendi yatağına yattığını görürse 
hem onu öldürür, hem de kendisi korkusundan ölür. Erkekler 
kadınların bıraktıklan izler üzerinde yürüyemezler, kadınlar da 
erkeklerin bulunduğu yerlerde oturamazlar. Bu gibi kanşıklık- 
lara meydan vermemek için kadmlar âdet zamanı birkaç gün 
kapanırlar. Lohusalık zamanında da buna .benzer birçok kural
lar yürürlüktedir. {îçtintaiyyat Meanuasu saja III, s. 119-124)

Kadının kanh görünümlere uğrcunasmdan dolaja ergenhk, 
aybaşı, lohusalık zamanlannda tabu olmasından, öbür zaman
lan da kapsamak üzere birtakım sonuçlar ortaya çıkar. Birinci 
sonuç bir sopun içindeki erkeklerle kadınların birbirine mah
rem olması, yani evlenmelerinin yasak bulunmasıdır. Bir erkek 
kendi sopundan bir kadınla evlenir, ya da ilişkide bulunursa, 
bir zina {fücur:inceste) suçu işlemiş sayılarak öldürülür, kadın 
da ya öldürülür ya da büjrük cezalara çarptınhr. Kadın totemin 
kanını taşıdığı için o toteme tapan bir erkeğin bireysel lezzetlen
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melerine yarayamaz.
Bir sopun erkekleri başka sopun kadınlanyle evlenebihrier, 

çünkü onlarda bulunan totem kanı kendilerince kutsal değildir. 
Fakat kendi soplanndaki kadınlar taşıdıklan totemler gibi kut
sal olduklanndan, onlarla ancak kutsal, yani dinsel ve ahlaksal 
ilişkilerde bulunabilirler. Kutsal olmayan(lamukaddes) cinsel ve 
estetik ilişkilerde bulunamazlar.

Bir sopun erkekleriyle kadmlannın birbirine mahrem olarak 
evlenmelerinin haram tanınmasına dışarıdan euIenme(exogaml) 
adı verilir. Eskiden bütün bir sopu kapsaysın bütün bu soya 

saygı(hûrmet i neseb) kuralu bugün yalnız yakın akrabalann 
birbirine mahrem olması biçimine dönmüştür.

Kadmlann tabu tanınmasının ikinci sonucu da toplumda 
erkeklerle kadmlann birçok konularda birbirinden ayniması, 
aralannda toplumsal bir ikilik ortaya çıkmasıdır. İlkel toplum
larda erkeklerle kadınlar ne bir sofrada ne de birbirinin karşı
sında yemek yiyemezler. Erkekle kadın yemeklerini ayn ayn 
yerlerde yerler. Bir kadının evde erkeklerin yemek yemesine 
özgü bir yere girmesi bazen ölüm cezasıyle cezalandınlır. Daha
sı kadmlarm gıdası ile erkeklerin gıdası bile ayn ayrı şeylerdir, 
örneğin Kümeler'de erkekler erkek hayvanlan, kadınlarsa dişi 
hayvanlan yiyebilirler. Bunlann uğraşlan da ajrndır. Erkeklere 
özgü olan görevler kadmlara ve kadınlannki erkeklere yasaktır, 
örneğin Nikaragua'nın kimi oymaklannda çarşıyle ilgili işler ka
dına özgüdür. Bir erkek çarşıya girerse dayak yer. öbür yandan 
kadınlar da ineklere, kayıklara vd. dokunamazlar. Aynı şekilde 
erkekler ve kadınlar için ayn ayn olmak üzere sanki iki dinsel 
yaşam vardır. Alleghanyslerde'*’ kadınlara özgü bir gece dansı

ABD’nin doğusunda Apalaş sıradağlarının kuzeybaü kesiminde

yaşayan halk.
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(raksı) vardır kİ erkekler katılamazlar. Erkeklere özgü dansta da 
kadmlar bulunamazlar. Herve *̂’ adalarmda erkeklerle kadınlar 
hiçbir zaman dansta birlikte bulunamazlar. Dinsel yaşamm iki
liğini gösteren bir kanıt da erkeklere özgü ayn bir totemin, ka- 
dmlara özgü ayn bir totemin bulunmasıdır.

Erkeklerle kadınların birbirinden sakınması, yalnız resmi 
törenlerde ve ayin zamanlannda söz konusu değildir. Günlük 
yaşamda da erkekle kadm arasmda en ufak bir dokunmanın(te- 
mas) yasak olduğu olağandır. Samoyedler'de Ostyaklar'da er
kekler kadmlann kullanmış olduğu bir şeye dokunamazlar. Bil
meyerek bu yasaklara uymayanlar, tütsü ile temizlenirler. 
Başka yerlerde bir kadm kulübesine erkek[girerse], kendi cinsel 
ahlakına ilişkin onurunu yitirir. Kimi oymaklarda erkek çocuk
larla kız çocuklar birlikte oynayamazlar. Kaliforniya, Malenezya, 
Yeni Kaledonya ve Kore'de erkek ve kız kardeşler erginlikten 
başlayarak birbiriyle konuşamazlar. Tonga'da***’ bir oymak baş
kanı büjmk kız kardeşine saygı gösterir ve çadınna hiç bir za
man girmez. Seylan'da Tuvalar'da bir baba kızını erginlikten 
sonra artık göremez. Burma da Letalar'da, erkek ve kız çocuklar 
birbirlerine rastladıklan zaman, görmemek için başlannı çevi
rirler. Taymir*” ’’ adalannda bir genç, bir kızın eline ya da başı
na dokunamaz, kızlar da erkeklerin saçma el süremez.

Kadınlarla erkeklerin yaşamı o denli ayndır ki kimi durum
larda her birinin ayrı bir dili vardır. Buda Koroslaf da. kadmlann 
kendilerine özgü sözcük ve şiveleri vardır ki erkekler bunlan 
kullanamazlar. Surinam'da da aynı durum yürürlüktedir. Mik- 
ronezya adalannda erkekler kadınlarla konuşurken, birçok 
sözcüklerin kullanılması tabudur. Japonya'da erkeklere ve ka
dınlara özgü iki tür (alfabe) vardır. Karaipler'de İki tür dil (lügat
çe) vardır. Madagaskar'da da aynı şeylere rastgelinir.

Bütün bu geleneklerin zorunlu soncu olarak birçok oymaklar
da, ericeklerle kadınlar ayn konutlarda otururlar. Murtluk (?)ada- 
lannda her sopta bityük bir ev vardır ki geceleri sopun başkam

Avustralya'nın doğusunda.

(...)' Güney Sudan'da Nll kıyısında. 
' Sibirya'nın kuzeyinde..
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erkeklerle birlikte orada yatar. Bu evin çevresinde küçük kulü
beler vardır ki kadmlarla genç kızlar oralarda bulunurlar. Evli 
kadmlar kocalanyle birlikte otururlar, fakat dışandan evlen
me kuralı gereğince, bu erkekler )rabancı bir sopa bağlı bulu
nurlar, bundan dolajn bir evde oturmalan kurah bozmaz.

Aynı soptan olan erkeklerle kadmlar bh-birinden sıkı olarak 
ajmdırlar. Ajoıı örgüte Viti, Palaus, Amiraute adalannda, Kalifor
niya yerlilerinin bazılannda Salamon, Markiz vb. adalannda 
rastgeUnIr. Bu adalarda erkeklere özgü yerlere giren kadınlar 
öldürülür, (/çömaiyyat Mecmuası sayı: 3, s. 122-124)

Bu olgular, çilecl(zühdi) bir dhıe bağh olan ilkel toplumlarda 
bile bir tür harem yaşammm varhğını gösteriyor. Kadının tabu 
olmasının üçüncü sonucu da ayıp yerleri örtme (setr-1 avret) ve 
öriûnme'dlr(tesettür). Kadmda ilkin tabu olan, kan akmtılarmın 
kaynağı olan organdır. Bu kan tabu olduğu için güneşe ve gözle
rin bakışına dokunmamâh, toprağa ve kullanılacak eşjraya değ- 
memelldlr. Bundan dolayıdır ki ilk kez olarak bu organ âdet ve 
lohusahk zamanlannda örtülüyor ki buna ayıp yerleri örtme de
niliyor. Görülüyor ki avret yeri denilen vücut kısrm, bu avretllğl 
kanm tabu olmasından almış ve ilk ayıp yerleri örtme gereksin
mesi bu kanın görünmeshıin ve kendisine dokunulmasının ya
sak edilmesi gereksinmesinden doğmuştur. Tabu yakınlık ve 
benzerlik yollanyle geçtiğinden kadının üreme orgarandan er
keğin üreme organına geçmiş, btmdan dolayı erkekler için de 
ayıp yerleri örtme gereği ortaya çıkmıştır. Toplum sayıca büyü
yüp de toplumsal bilincin şiddeti arttıkça tabunun da gücü 
çoğaldığı İçin gittikçe kadmda ve erkekte a5np yeri genişleye ge- 
nişleye sonunda kadmlarda örtünme durumuna, erkeklerde ise 
bugünkü giyinme durumuna değin gelmiştir.

Bu nedenle kadınlardan gelen kamn tabu olması, bir yan
dan harem yaşammı meydana getirdiği gibi, öbür yandan da 
ayıp yerini örtme ve örtünmeyi ve erkeklerle kadmlann başka 
sistemlerde elbiseler giymesini doğurmuştur.

Kadının tabu olmasımn dördüncü sonucu da bundan doğan
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toplumsal aynlığın, kadının yurttaşlık (medeni) ve siyasal hak- 
lanna etki etmesidir. Kadmlann siyasal haklardan yoksun ol
ması, yurttaşlık haklarında da erkeklerden aşağı bir yerde bu- 
lunmalan, bu haklan orgemik yapılan dolayısıyle 
kullanamamalanndan doğmuştur; çünkü aynı işlerin kimi oy
maklarda jralnız erkeklere, öbürlerinde ise yalnız kadınlara ay- 
nldığını görüyoruz, örneğin çarşı hizmetleri, birçok toplumlarda 
erkeklere özgüyken, jrukanda gördüğümüz gibi kimi oymaklar
da yalnız kadmlara açıktır. Kuzey Amerika'da Iroquois ve Huron 
oymaklannda çiftçilik kadınlara özgüdür. Kimi Malalafda, Poli- 
nezyalılarda da siyasal yetkenin simgesi kadınlardır.

Türkler'den yalnız Altaylılar'da erkeklere özgü bir tapmmaya 
kadmlann göremediğini biliyoruz. Radloffa göre Altay Türkle
ri'nde şamanm yaptığı törenler İki türlüdür; Birincisi evde yapı
lır ki bundan amaç ölünün ruhunu evden kovup çıkarmaktır. 
Bu törene kadınlar katılır. (Bu tören Erlik Han'a yapılır.) İkinci
si huş ağacı ormancığmda yapılır. Bu tören Bay Ülgen'in onuru- 
nadır. İşte bu törene kadmlar katılamaz. Bu kurala Budist olan 
Altaylar'da rastgelinmesi, kuşkuyu çağırmaktadır.

9. ATAERKİL AİLELERDE ÖRTÜNME

İlkel toplumlarda kadmlar, yalnız kendi akrabalan yani to- 
temdaşlan için tobu idi. Bu nedenle yalnız onlara karşı kaç-göç 
vardı. Kadmlann kendi akrabalarından kaçmayarak başkalann- 
dan kaçması ataerkil (pederşahi) aile ile başlar.

Ataerkil ailede kız kendi ailesini ve aile dinini terk ederek 
kocasmm ailesine girer, kocasmm dedesini aile mabudu sayıp 
ona tapar. Bu mabut da gelin olarak kendi mabetine gelen 
(ataerkil aile döneminde "ev" bir tapmaktı) gelini kendi evlatlığı
na kabul eder ve onu tapmağı içine alırdı. Fakat şu koşulla ki 
gelin evin içine hiçbir yabancı çocuğu sokmayacak, yani yaban
cı bir erkekten döl olmayacak, eğer olacak olursa gizli şeyler gö
ren aile mabudu bunu kuşkusuz haber alacağından, bütiin aile
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dehşetli cezalar yapmaya çahşacak. Kadm kocasmı aldatabilir
di, fakat aile mabudunu aldatamazdı. İşte bu nedenden dolayı 
ataerkil aile namusa en çok önem veren bir aile tipidir.

Gelinin yalnız kocası değil, bütün akrabalan aileye bir ya
bancı dölün girmemesi için gelinin namusunu gözetirlerdi. İşte 
böylece namus ve eşe sadakat duygulan ataerkil aile döne
minde çok güçlendi. Bu nedenledir ki ataerkil aileden geçen 
uluslarda bu duygulann güçlü olduğunu görüyoruz.

Eski Türkler'de örtünmenin ve haremin olmaması (bımvm) 
bir kalıntısı olsa gerek.

İlkel toplumlarda dinsel yaşam İki ayn dizge biçiminde yani 
dinsel dizge ile büyüsel (sihri) dizge biçimlerinde görünür. Bu 
dönemde büyü, dinsel dizgeden kısmen ayn bir dizge oluştur
makla birlikte daha dinsel yaşamm dışma atılmamıştır. Bu ne
denle bu dönemde bulunan toplumlarda dinsel dizge ile büyü
sel dizge değerce birbirine eşittirler.

René Monnier, Malenezya'da bir sıra büjrüsel işlemlerden 
oluşan orak işinin, büyü gücüne sahip olmalan bakımından ka
dınlarca yapıldığını söyledikten sonra, bu sözleri söylüyor "Bu 
güçler hakkmdaki düşünce Polinezya toplumlan gibi ilerlemiş 
toplumlarda eskiden dinsel hizmetler yapan kadmın nasıl dinin 
dışmda bırakıldığmı açıklayabilir. Şöyle ki kadma verilen güçler 
temel olarak büjrüsel güçlerdir: bu anlajaş ileride göreceğimiz 
gibi din ile büyünün kanşık bulunduğu zamanlara ilişkindir. 
Din ile büyü birbirinden ajmidıktan ve birbiriyle karşıt olduktan 
sonra kadm büyü yönüne atıldığı için kötü güçlerin taşıjncısı 
sayıldığı ve bu nedenle kutsal şeylerden uzak tutulduğu anlaşı
lıyor.̂ *̂

^^Vtc religieuse et vie économique, la division du travail, page 36,
note: Kadının büyüsel güçlerin göründüğü yer olması, sol yöne mansup
olması İle de anlaşılır. Türklerde siyasal teşrifatta Hakan sağda, Hatun
solda bulunurdu. Ailede de otağm sağ tarafı kocaya, sol taraii kansma
alttı. Bunun gibi dini ayinler sağ tannya, büyüsel ayinler sol tannya ya
pılırdı. (Les formes élémentaires de la forme religieuse) (Z.G.)
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Eski Türkler'de büyüsel dizge, dinsel dizgeye eşitü. Bu ne
denle kadın da erkeğe eşit oldu.

Eski Türkler'in bu saydığmuz kurallardan ayn olduğunu 
görtyoruz. Fakat gerçekte Türkler ayn olmaktan çok, bu say
dığımız toplumlann dinine benzemeyen ayn bir dine bağlıdırlar. 
Dinleri zahitlikle ilişkileri bakımından iki cinse ayırabiliriz:

1. Çileci (zühdi) dinler.
2. Estetik (bedii) dinler.

Çileci dinlerde kadın, erkekler için tabudur. Oysa estetik 
dinlerde kadın erkek için tabu değildir. Tersine kadın erkeğin 
her İşte tamamlayıcısıdır. Bu nedenle her işte kadm ile erkeğin 
birlikte olması koşuldur. Ekonomik yaşamda, aile yaşamında, 
siyasal toplantüarda, savaşta, avda, şölenlerde yani ulusal ziya
fetlerde, bü5rüsel törenlerde ve dinsel tapınmalarda kesinkes 
kadının erkekle birlikte bulunması gerekir. Gök ile Yer nasıl bir
birinin tamamlayıcısı, Ay ve Güneş nasıl birbirinin arkadaşı ise, 
erkek ile kadın da bütün işlerde birbirinin aynlamaz parçalan
dır.

Eski Türkler'de kadın tabu olmadığı için örtünme ve harem 
gibi gelenekler de onlarda yoktu. Grenard diyor ki:

"On dört yüzyüdan beri Çin Türkistanı'nda kadınlann er
keklerle birlikte topluma kabul edildiğini biliyoruz. Huen- 
Chang, Kao-Chang'm melikesiyle birlikte hanımlann kendisini 
karşılamak için kentten dışarı çıktıklarmı, prensin anasının 
kendi konferanslanna ve dinsel okumalanna devam ettiklerini 
bildiriyor."

İslamlıktan önce Türk kadmlannda örtünme ve haremin 
bulunmaması, Türkler’in o zamana değin ataerkil aileden yani 
çileci(zühdi) bir dinden uzak bulunmalannın bir sonucuydu. 
Eski Türkler'de bugünkü ahlakça büyük bir değer taşıyan na
mus ve eşe sadakat son derece güçlü olduğu halde bugünkü 
ahlakça bir değer taşımayan kaç-göçve harem biçimleri yoktu.

Eski Türkler'de kadm Ue erkeğin bütün toplumsal işlenle blr-

(*) Le TUrkestan et le Tibet, page 120.
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İlkte bulunması koşuldu. Erkek ile kadm(zevc Ue /r-v, eK aile 
ocağmda bannan Od Ana Üe Od Ata'mn vekiUerl ve siıagt l'-ny- 
di. Ay Ata, hakanm simgesi olup, altmcı kat gökte baınnırdı. 
Gün Ana Hatun'un simgesi olup yedinci kat gökte otururdu. 
Hatuna lüşkin simgenin hakana özgü simgeden daha yüksekte 
olması da dikkate değer.

Türk hakanı, Çin İmparatoruna mektup jrazdığı zaman 
"Gök Üe Yerin tahta geçirdiği, Güneş Üe Ayın koruduğu Türk 
hakanı Çin imparatorvma b e j^  eder ki..." [derdi].

Devletin genel yetkesi hakan Ue hatunda birlikte bulunur
du. Bu nedenle "Hakan buyuruyor ki..." biçiminde başlayan ya- 
züı buyruklara ujrulmazdı. Uyulmak için kesinkes "Hakan ile 
hatun buyuruyor ki..." biçiminde yazmak gerekiyordu. Hakan 
tek başına elçUeri de kabul edemezdi. Hakan ve hatun birlUcte 
kabul ederlerdi. Orhon Yazıtlannda dalma "Devleti yaşatan ha
kan" Ue "Devleti büen hatun" birlikte anUır. Kadm savaşta, siya
sal toplantüarda, şölenlerde, avda kesinkes eşiyle birlikte bulu
nurdu. Kuşkusuz bu birlikteük örtünmeyle bağdaştınlamaz.

Eski Türkler'de namusım nedenini[açıkladUi]. Şimdi de eski 
Türkler'de gerek kadının gerek kocanm birbirine karşı sadakatli 
olmasının nedenini arayacağız. Yakutlar'da doğurma tannçası- 
na Ayzıt adı verilir. Bu tannça aynı zamanda namusun da ko
ruyucusudur.

Bu tannçaya yapüan tapınma, yaz günü olur ve bu töreni 
yapan şamana da sayınktyazınki derler. Bunun bir adı da ak- 
şaman'dır. Yakutlar Ayzıt'a tapmacaklan ilkbaharda, bir yaz 
gününde genel bir sevinç içinde ve güneşin ışmlan altında yap- 
tıklan gülümseyen bir törenleri vardır ki Ayzıt hakkında yapüır.

Bu tannça doğuda, yazın güneşin doğduğu gök kısımnda 
oturur. Lâkin bu insanlann Ayzıt'ıdır. Atlarm Ayzıtı kışın güne- 

, şin doğduğu noktada oturur. Bo5muzlu hayvanlann Ayzıtı ise 
dağımktır.

Ayzıt yere İndiği zaman, ev sahibi ve sahibesinin yatağı üze
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rinde yer tutar. Genç kızlar evlendikleri zaman doğurgan olmak 
İçin Ayzıt'm küçük bir resmini yataklarmın önündeki bir tahta 
levha üzerine kojrarlar. Yakutlar çocuğa özellikle erkek çocuğa 
sahip olmak için Ayzıt'a jralvanrlar. Ak şamamn Ayzıt'a tapınma 
törenini )rapacağı gün yurt güzelce temizlenir. Herkes en sevdiği 
yemeği yer. bayramlık giysUerinI gtyer, bütün bu özenler tannça 
geldiği zaman, bütün jrüzleri gülümser görmeleri için yapüır.

Yaz töreni jrapdacağı gün ak şaman hazırdakiler arasından 
dokuz masun genç kızla dokuz bakir delikanlı seçer: delikanlı
lar sağda, genç kızlar solda olmak üzere şunlan yan yana dizer. 
Sonra kendisi başlannda olduğu halde küçücük trampetini 
elinde tutarak ve ilahiler söyleyerek ilerler. Genç kızlarla deli
kanlılar birbirinin elini tutmuş olduklan halde onu izlerler ve 
koro halinde "Ayhal Uruy. Ayhali' diye terennüm ederler. Ak şa
man dualannın içinde Ayzıt'm çıkarlan olan bütün tannlan ve 
bütün ruhlan sayar. Şaman sanki böylece göğe doğru çıkar ve 
genç çiftlere oraya gitmek için kılavuzluk eder. Fakat Ayzıt'm 
hizmetçileri, gümüş kırbaçlarla silahlı bulunduklan halde kapı
larda duruyorlar Ahlakı bozulmuş, kötü ve tehlikeli olanlan gir
mekten alıkorlar. özellikle namuskuını yitirmiş olanlan içertye 
kabul etmezler. Ayzıt türkülerde şöyle nitelenir "Bir hanım kİ 
yan uykuda denilecek bir halde yatmış ve geniş yüzlü bir samur 
pöstektyi göğsü üzerine çekmiş...". "Kalpağı kulaklanm örtmüş, 
kurt derisinden çizmeleri kalçalanna kadar çıkmış ve ofada se
kiz şerit ile bağlanmış."

Bir çocuk dün5ra)^ geldiği zaman, Ayzıt lohusanm yanma 
gelerek orada üç gün kalır. Bu süre İçinde lohusa samanla 
örtülmüş toprak üzerinde uzanmış olarak kalmak gerekir. 
Üçüncü günden sonra yıkanarak kendi yatağma uzanır. Bu sı
rada yurt İçinde erkeklerin bulunmaması gerekir. Komşu kadm
larla evin kadmlan ateşin yanmda kürkten kalpaklar giymiş ol
duklan halde, bir yandan ateşe tereyağı dökerler, öbür yandan 
tereyağından yerler, yüzlerine sürerler ve üç kez "'k He>' dtye 
gürültülü gülüş sesleri çıkarırlar. Bu tören için üç çanak tereyağı 
hazırlanmıştır. Biri Ayzıt için, bir diğeri yaşh hasta bakıcısı için, 
üçüncüsü de komşu kadınlar için.
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Sonunda bu tören de biter. Etin bütün kalıntdan yakılmış 
5̂  da yenilmiştir. Konuklar çekilirler, yaşlı kadm samanı toplar, 
doğurmamn bütün izlerini kaldırır, şunlan genellikle uzakta bir 
ormana götürerek bir ağacm yüksek dalına asar. Ayzıt da çekilir 
gider. Çünkü artık görevini bitirmiştir. Babası tannlar soyunun 
korkunç efendisi Jezejes'in kendisine emanet bıraktığı ruhu 
Orta dünyaya koymuştur. Gökteki yazıcılar bu yeiıl ruhun yaz
gısını daha önce Ay Toyon'un yani gökteki ikinci tanrmm defter
lerine ezelde nasıl yazılmışsa öyle kaydettikleri için bu işin göğe 
ilişkin törenleri de bitmiş demektir. Fakat bu ruh bırakıp geldiği 
yıldızh dünya)a unutmayacak, ona özlem duymaktan ra\Tnaya- 
cak ve ilk yurdtmun özleminden kurtulmayacaktır. Seroşevskly, 
hikâyesinin sonunda böyle diyor 'Yakutlar, bir ülküye olan e^- 
limimizi ve onu ulaşamamızdan ileri gelen yazgımızı böyle açık
lıyorlar."

Ayzıt yaz töreninde namussuzlan sarayma kabul etmediği 
gibi, namussuz kadınlar ne denli yalvarsalar, ne denli çok kur
ban kesseler onlann yanma asla gelmez. Bu iki davranışla her
kesten tam bir namus ister. İşte [bu] eski Türkler"de örtünme 
olmadığı halde namusun çok yüksek olmasmm nedenini göste
rir.

10. TÜRK AİLESİNİN EVRİMİ

Türk ailesi ilkin boy, sonra scp, sonra soy, daha sonra 
baba-yanlı aile, en sonra evlilik ailesi biçimlerini aldı. Avcılık 
döneminde ana-yanh boy vardı. Ana-jranlı boy bölünerek ana- 
yanh soylar’a ayrıldı, daha sonra baba-yanlı boy ve sop oluşa
rak öbürkülerle birleşti. Bu ailenin bu biçimleri toplumun oy
mak halinde bulunduğu dönemle simetriktir. Gerek ana-yanh 
gerek baba-yanh soplan da bölünerek soylara aynldılar. Bu aile 
tipi de tudunlukla paraleldir.

Daha sonra soplar da bölünerek baba-yanh aHeieri oluştur
du. En sonra baba-yanlı ailelerin bölünmesinden evlilik ailesi 
orta5ra çıktı. EvllÜk ailesi tam ve gerçek biçimini yeni aile yasa- 
sıyle alacaktır.
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Görülüyor kl ailenin evrimi, gittikçe bölünmesi biçiminde 
gerçekleşir. İlk aile olan boy çok büyüktür. Binlerce insanı kap
sar. Daima bir aile çevresi merkezi aile olunca, ondan önceki tip 
ikinci derecedeki kuşak haline düşer, örneğin sop merkezi aile 
olunca, boy ikinci derece kuşak halini alır. Daha sonra soy 
merkezi aile olur. O zaman sop da ikinci derece kuşak niteliğine 
girer. Daha sonra baba-yanh aile merkezi kuşak olur. O zaman 
soy da ikinci derece kuşak niteliğini ahr. Daha sonra evlilik aile
si merkezi kuşak olur, o zaman baba-yanh aile de ikinci derece 
kuşak halini alır.

Toplumun evrimine gelince, o da gittikçe büyüyerek evrimle- 
şir. Avusturalya oymaklannda ağırlık merkezi sop'tadır. Kuzey 
Amerika Hintlileri'nde ağırlık noktası boy'dadır. Afrika oymakla
nnda ağırhk merkezi oymafc'tadır.

11. ESKİ TÜRKLER'DE NİKÂH

Eski Türkler'de dinsel nikâhla eş(zevce) olan, jralnız bir ka
dın olabilirdi. Hakanlar sultan niteliğini alınca, yani sulta sahi
bi olunca birden çok eşlere de sahip olmaya başladılar. Kâşgarlı 
Mahmut'a göre eşit üç derecesi vardı;

1. Hatun, hükümdar sülalesinden olan eşe hatun denilirdi. 
Çünkü hatun sözcüğü "prenses" anlamındaydı. Hatunlar birkaç 
tane olursa, bunlann bir tanesi melike yerinde bulunurdu. 
Buna tûrkân ya da tûrkân hatun denilirdi. Doğal olarak bu, 
bütün eşlerin üstündeydi.

2. Konçuy, Çin prenseslerinden olan eşe konçuy derlerdi. Ko
nçuy Çince "prenses" anlammadır. Her Türk hakanı bir konçuj^ 
sahip olmaya çalıştığından zamanla konçuy sözcüğü "eş" anlam
ını aldı. Orhon Yazıtlannda konçuyun bu anlamı gösterdiğini 
görüyoruz.

3. Kuma, Türk ve Çin sülalerinin dışından eş olarak ahnan 
eşlerdir. Bunlann çocuklan kendi analanna "Annef diye sesle- 
nemezler, "Teyzef diye seslenirlerdi. Yalnız hatuna "Anne!" diye 
seslenirlerdi. Hatunlar birkaç tane olup da Türkân Hatun var
sa, ona "Anne!" diye çağırırlardı. Kumalann oğullan babalannm
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mallanna vâris olamadıklan gibi, hükümdar da ola^1a7l;̂ r.
Eski Türkler'de olduğu gibi, şimdiki Çin oyn.akL.n.,.İH da 

bakire bakirle, dul dul ile evlenir. Aynı zamanda genç ile genç, 
yaşh da yaşlı ile evlenebilir.

[Dördüncü Kitabın Sonu]
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BEŞÎNCÎ KİTAP

ÎSIJMV[LIKTAN ÖNCE 

TÜRK EKONOMİSİ



Birinci Bölüm

İSLAMLIKTAN ÖNCE TÜRK EKONOMİSİ

Ekonomik yaşam dört türlü etkinliğin toplamıdır. Bunlar 
şunlardır:

1. Servetin üretimi,
2. Servetin kullanımı,
3. Servetin bölünmesi,
4. Servetin tüketimi'dir.

L ESKİ TÜRKLER'DE ÜRETİM YOLLARI

Eski Türkler'de ekonomik üretim yapanlar, üretimce dar bir 
çembere sıkışmamışlardır. Bunlar üretim açısından dört ekono
mik tipe ajnnimışlardır:

1. Avcı Türkler,
2. Sürü sahibi Türkler,
3. Çiftçi Türkler,
4. Sanatçı Türkler.

İşte jrüzeysel görenler için eski Türkler yalnız bu işlerle uğ
raşırlardı. Oysa Türk'ün ekonomik yaşammı geçirmek üzere ol
duğu yaşam, boy tipinden küçük 11 tipine, küçük Ü tipinden orta 
il tipine, orta il tipinden büyük Ü tipine değin çıkabilirdi. Türk 
devleti de ekonomik etmenlerden dolayı potlaç kurumu aracı
lığıyla tudunluktan yabguluğa, yabguluktan hakanlığa, hakan- 
hktan ilhanlığa değin jrükselebllirdi.
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"Göç" Sesi ve Göçler: Eski Türkler'in, eski vatanlarını, eski 
konutlarını, eski ülkelerini, eski yurtlarım terk edip, yeni bir 
ülkeyi yeni vatan tutmalan için mitolojik ve masalsı 
görüntünün (suret): yer-sularmın ağzından "Göç, göç, göç" biçi
mindeki seslenmeyi işitmeleri yeterliydi. Yer-sular oymaklannı 
ve illerini savaşa yönelttikleri gibi büyük göçlere de yöneltebilir
lerdi. Dokuz Oğuzlar'ı eskiden Kamlançu ülkesinden Turfan 
ülkesine yönelten de yer-sularm bu "Göç" seslenmesinden baş
ka bir şey değildi. Avrupa tarihçilerinin sözlerine göre Asyalı 
eski bir budunun da önünde köpeğe benzeyen bir hayvanın 
"Göç, Göç, Göç" diye bağırarak batıya doğru yürümesiyle büyük 
göç olmuştu. Burada yer-su değişen bir totemden başka bir şey 
değildir. Bu totem yer-sunun yerini tutmuş ve koskoca bir göçü 
küçük bir sözcük ile meydana getirmiştir. Cengiz Han ile Timur 
ve önce gelenler kimi kez savaşta en üstün bulundukları anİEir- 
da savaşı bırakarak geri çekilirlerdi.

Nedeni başkalannca asla bilinmeyen bu esrarh çekilmeler 
ya rüyada görülmüş durumlardan ya da uyamkken görülmüş 
sannlardan (birsam) vb. olaylardan çıkanimıştır. Eski Türkler 
maneviyata çok inanır adamlardı.

1. ESKİ TÜRKLER'DE AVCILIK

Avcı Türkler: Ebülgazi, Dokuz Oğuzlar'm yalnız avcılıkla 
yaşayan bölümünden söz ederken diyor kİ: "Bu il içinde bir 
baba, kızını azarlamak istediği zaman 'Seni sürü sahibi bir ko
caya vereceğim: Orada sürüleri sağacaksın ve kojrun, keçi gibi 
hayvanlann etini 5̂ yeceksin' diye tehdit edermiş."

Cami-ût-tevarih'te de Uryankit adh bir ilden söz ediliyor. Ur- 
yanklt "orman adamı" demekmiş. Bundan da ormanlarda avcı
lıkla yaşarlarmış. Ebülgazi'nin Dokuz Oğuzlar hakkmda söyle
diği sözleri Cami-ût-tevarih de Uıyankitler hakkında söylüyor.

Bu Ikl ilde de bazı kızlann yapılan tehdide inanarak intihar 
ettikleri çokmuş.

262

Bu iki hikâye, bize avcılann kendi yaşamlanndan memnun 
olduklannı, sürü sahiplerinde potlaç aracıhğıyle ortaya gelen 
sulta(=lmperium) dan hoşnut olmadıklannı gösterir.

Avcılık sahibine bir servet geürmezdi: bundan dolayı avcı il
lerde potlaç da yapılmazdı, öyleyse avcı iller daima eşitlikçi, de
mokrat ve cumhuriyetçi kalırdı. Kadmlann hukuku da, böyle 
toplumlarda yüksek bulunurdu.

Bundan başka bu iki hikâye bize avcı budunlann da yaşayış- 
lanndan memnun olduklannı gösteriyor. Zira bundan her gün 
leziz av etleri yerlerdi, av pöstekllerinden, derilerinden, kuş tüy
lerinden güzel kürkler, giysiler, kalpaklar, çizmeler ve altlarına 
sermek, üstlerine örtmek için kullandıklan pöstekllerle, başlan
na güzel serpuşlar yaparlardı. Bunlar zengin ohnadıkları için 
hükümdarlar, bunlan egemenlikleri altına almak için üzerlerine 
askerler göndermezlerdi. Bu nedenle ormanlarda özgür ve 
bağımsız kalırlardı. Avcı kızların bu yaşayışı çoban ve sürü sa
hibi olanlann yaşamına tercih etmeleri, özgüriük ve bağımsız
lığın en büyük ülküler olmasındandır. Hiç bir ülkü, bu iki ülkü 
denU değerh değildir.

Bundan başka, bu avcı Türkler, avcılıkla ele geçirdikleri de
ğerli posteklleri, derileri, kuş tüylerini, sürü sahibi, çiftçi ve 
sanatçı budunlann ürünleriyle değiş-tokuş ederlerdi.

Avcılar her şeyden önce iyi silahlara ve özellikle iyi oklara 
gereksinme duyarlardı. Mete'nin yaptığı "ıslık çalan oklar" son 
derece gelişmişti. Zaten Oğuz sözcüğü çözümlenhıce Ofc+Öz 
düzgüsü (düstur) ortaya çıkar ki bunun anlamı "Oklar Oymağı" 
ya da "Ok Erleri" demektir. Bir başka anlamı da "Okçular" ya da 
"Okçu Oymaklar" dır. Mete'nin yaptığı oklar çok geüşmiş silah
lardı. Bunlar sayesinde büyük bir Türk ilhanlığı kurdu.

Oğuzlar'm adından anlaşıhyor kİ ongun:totem'leTlnden biri, 
"ok"tur. İkinci ongunlan Tibet öküzü yani "yak"tır. Bu ok 
Mete'nhı yaptığı oktur. Bundan anlaşıhyor kİ örgütçe ve totem- 
lerce Kunlar'ı taklit eden Oğuzlar'm Mete zamanındaki Kun- 
lar'ın devamlan ve onlann torunlan, ardmdan gelenleri ve ka- 
hntüan olduğu yargısma vanlabillr.
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Dinsel Avlar: Eski Türkler'de en çok özen gösterdikleri av
lar dinsel avlardı.

Küçük ilde, dört yönün totemlerine ve merkezin totemine 
aynı türden totem kurban etmek gerekirdi.

1. Doğunun totemi
2. Güneşin totemi
3. Batmın totemi
4. Kuzeyin totemi
5. Merkezin totemi

: Koyun 
: Kuş 
: Köpek 
: Domuz 
: Tibet öküzü.

Bu totemler Tsin dininin totemleridir. Tsin Türkleri yılda 
beş kez mevsimlerde din benzerliği için bu totemlere sürgün av
larım yaparlardı: Bunlar için büyük benzerlik şölenleri yaparak 
boy ya da il birlikte yerlendi. Orta Ü de Kun ilinin devamıydı; 
Kunlar'ın devamı olan Oğuzlar'da da altılı örgütü ve alü adet 
avcı kuştan oluşan altı totem ile merkeze alt Tibet öküzünden 
oluşan genel totemi görüyoruz. Tibet öküzüne sığır adı verildiği 
için, eski Türkler sürgün avına da sığır derlerdi.

Sürgün avma değer vermek Uzakdoğu uygarlığı dönemine 
özgü değildi.

Şelçuklular’ın, Osmanlılar'ın, CengizlUer'in, Timurlar'm, Ak- 
koyunlular'ın devletlerinde saraym yetkin avcı örgütüyle okçu 
örgütü vardı.

Kâşgarh Mahmut diyor kl: "Okçuluk eski Türkler'de ve özel
likle genç Uginlerde çok Uerlemişti. Genç tIgInler at üzerinde 
oku hem ileri, hem geri atablhrlerdl."

Avcı Kuşlar: Avcıhkta avcı kuşlara da büyük gereksinme 
vardı: Doğal olarak avcı kuşlar av kuşlanndan yetişildi. Oğuzla
rın ongunlanndan beşi en bilinen av kuşlanydı: şahin, kartal 
tavşancıl, sungur, çağn.

Bunlar bize Oğuzlar'm kuUandıklan en ünlü av kuşlarını 
bildirir. Alüncısı uç kuş tur. Salur boyuna ait olan bunlar da 
Oğuzlar'm avcı kuşlanndan üç tanedir; fakat adlan andmıyor.
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Cami-ût-tevarih diyor kl: "Bunlar alü bölüğün ya da bunla
nn dörder dörder bölündükleri j^mıl dört bojom ongulanydı. 
Ongun, totem demekti. Totemler gibi ongunlara da ok aühnazdı! 
Bunlar saygı gördükleri için öldürülemez ve etleri yenllemezdi 
Fakat herkesçe değü, alü bölük arasmda yahıız bağh bulunduğu 
bölükçe, ya da bu bölüğün bölündüğü dört boyca saygı olarak ok 
atılamaz, öldürülemez ve eti yenllemezdi. Bunlar orta ite bağh 
bulunan Oğuzlar'm gerçek totemleriydi.

Ulusal Destanlardaki Geleneksel Buluşlar ve Bulgular:

1. Oğuz soykütüğünün başmda geleneksel bir ata görüyo
ruz: Bu atanın adı, unvanım bütün Tûrkler'e vermiş olan Türk 
Han'dır. Geleneğe göre bu ata ilk kez çadırcı yapmış. Bu gele
neksel haber, bize tarihsel ve belgesel bir bilgi vermez. Bundan 
çıkarabileceğhnlz destansı öyküye iüşkin anlamlardan bhincisi 
çadınn yapılışının çok eski olmasıdır. İkincisi çadınn bir des
tansı öyküye bağh ohnasmdan dolayı bir tür saygmhk kazan
masıdır.

2. Türk Han'm büyük oğlu olup yerine geçen Tutuk bir gün 
bir geyik avladı. Geyiği kesip pişirirken eUn bir parçası yere 
düştü. Tutuk et piştikten sonra yere düşen parçanm daha lezzet- 
h olduğunu görünce eüer o toprağa sürüldükten sonra pişirilirse 
lezzetmin artacağım bUdhdI. Böylece tuz bulunmuş oldu.

Geyik sözcüğü, eski Türkler'de bütün dört ayakh av hayvan- 
larmı anlatırdı. Eski Türkler bizim geyik dediğimiz hayvanm diş
isine bağış, erkeğine buğu derlerdi; bundan dolayı eski kitaplar
da geyik sözcüğünü görürsek "av hayvam" anlamma ahnalçnz.

Türk ülkelermde sürülerle ceylanlara, yabani atlara, parsla
ra, vadilerde ve göl kıyılannda geyiklere, kuğu kuşlarma. Pa- 
mlr'in en alçak yaylalannda yaklara, Tibet'ten gehne boynuzlan 
burmalı argalı denen koyunlara çokça rastgelinir.

2. SÜRÜ SAHlBt TÜRKLER

Sürü Sahipliği: Türkler'in en büyük bölümü, sürüleriyle 
geçinirierdi. Sürüleri, koyun, keçi, at, deve, öküz sürüleriydi. 
Dede Korkut Kitabtna göre koyun sürülerine ağayıl: ağıl, at 
sürülerine ılgu deve sürülerine kaytaban derlerdi. Bugünkü
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günde güney Ülerlmizde öküz ve inek sürülerine nahır derler. 
Bu sürüler, onlara her gün taze süt, kaymak, tereyağı, yoğurt, 
peynir kımız, kımran, tarasun gibi güzel besinler ve içkileri İverir- 
di.l Sürülerin derisinden debbağlık, saraçlık, çizmecilik, ayakka
bıcılık doğmuştu.

Bundan başka eğerler, vb yapılırdı. Sürü hayvanlarının pös- 
tekilerinden kalpaklar, kürkler, kaftanlar yapüırdı. Yün ve ya- 
pağılanndan keçeler, kilimler, cicimler, halılar, çadırlar yapılır
dı. Her türlü derilerinden ve pöstekilerinden oldukça güzel
elbiseler yapılırdı.

Sürü hayvanlarının kemiklerinden de birçok şeyler yapılırdı: 
Çmeğin devenin ayağını yere bastığı ayak kemiğinden kımız iç
mek için [ayo5 denilen] "bardak" yapıhrdı. kanlılar bu ayağ 
sözcüğünü alarak ayağ bade tamlamasında "bardak" anlamına 
kullandüar. öküzün sak kemiğinden de yine içine kımız koy
mak için sürahiler yaptılar.

Bu sürüler, göç zamanında da yük, binek, araba hayvanları 
olarak kuUanüiKİı. Eski Türkler'de kadın ve çocuk da, erkekleri 
ve babalan kadar biniciydüer. Kâşgarlı Mahmut bize bir atalar- 
sözü aktanyor; "Türkün atı kanadıdır."

Bu atasözü, Türkler'i uçan kuşa benzetiyor. Bu kuşlara ka
natlar lazımdı. Bu kanatiar ne olabÜirdi? Türkler'e kanat veren, 
onu doğudan batıya, kuzeyden güneye uçuran, yerinde dura
mayan aüar değil miydi? öyleyse yukandaki atalarsözü gerçek
ten çok uygundur.

Eski Türkler'de kadmlar ve çocuklar da eşleri ve babaları 
kadar biniciydiler. Bundan başka, üstü kapah büyük arabalar, 
gezici evlerinden başka bir şey değildi.

Türk obası, akşamüstü bir yere kondu mu, gezici evler, 
aralannda sokaklar oluşturacak biçimde dizilirierdi. Oba, bir 
sop (semiye) değil de bir boy ise, o zaman arabalann aralannda 
satıcı arabalardan bir çarşı oluşturulurdu. Oba, bir boy değil de 
bir il ise, o zaman konulan yer, gerçekten bir gezici "şehir" olur
du. Ve bu şehrin çarşısındaki bir sokak da imalathanelere ayn- 
lırdı.

Türk'ün gezici şehri, ilkbahann arkasına düşerdi. İlkbahar

(•)
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Divan, c.I, s. 48-49

yeşil çimenleriyle, taze otlarıyla, mavi, pembe, mor, san, beyaz, 
eflatuni çiçekleriyle nereye giderse Türk'ün gezici şehri de oraya 
giderdi. Türklük canlılığı, tazeliği, güzelliği önüne katmıştı. Ya- 
zm yaylakta, kızm kışlakta aynı yolu izlerdi.

Yerleşikler(mukimler), bir gün komşuluklannda yeni bir 
şehrin oluştuğunu görürlerdi. Fakat beş gün sonra bir sabadı 
uyanınca komşuluklanndaki yeni şehrin yerinde yeller estiğini 
görürlerdi.

3. ÇİFTÇİLİK

Çin tarihlerinin anlattığma göre, eski Türkler, göçebe ol
makla birlikte her birinin aynca bir parça toprağı da vardı.

Yurt sözcüğü Araplar'daki dâr sözcüğü gibi kışın kışlakta 
her ailenin çadır kurduğu belirli yerin adıdır. Her ailenin kışlak
ta özel ve değişmez bir yurtu vardı. Türkler batıya geldikten 
sonra da Eski Yurtu unutmamışlardır.

Türkistan'dan gelen Türk illeri orada etrafmda dolaştıklan 
Ankara, Yeşil Irmak, Seyhan=Seyhun, Ceyhan=Ceyhun ırmak- 
lannı Anadolu'ya getirdiler. Dağlardan da Bin Kışlak'a karşılık. 
Bingöl'ü. Karaçuk dağına karşılık Karacadağı getirdiler.

Yalnız Musul'dadcI Karaçuk dağının adı olduğu gibi korundu.
Çinliler'in söylentisine göre, Türkler eskiden beri buğday, 

arpa, pirinç, dan. mısır ekerlerdi. Asma, elma, dut fldanlan ye
tiştirirlerdi. Toprağı sulamak için pekçok arklar açmışlardı. 
Kâşgarh Mahmut'a göre ark sözcüğü öz Türkçe olup "mecra" 
anlamınadır. Bu sözcüğü Arapça hark sözcüğünden türetmek, 
eski arapçılığın bir sonucudur.

Eski Türkler çifçilik yapmaya muhtaçtırlar; çünkü ekmek 
yapmak için buğdaya, hayvanlara yem olmak üzere arpa ile mı
sıra, kımıza katarak tarasun adlı bir tür içki yapmak üzere de 
danya muhtaçtırlar. Yemişleri çok sevdiklerinden asma, erik, 
elma, dut fldanlan yetiştirirlerdi.

4. SANAYİ

Türk el sanatlan: Eski Türkler’de demircilik, sllahçıMc, özellikle

(*) Divan, c.I, s. 65.
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okçuluk ve kuyumculuk çok ileri gitmişü. Bunlardan başka 
gürz, mızrak, harbe, kama, kalkan, zırh gibi silahlan vardı. 
Bunlann hepsini yapmak gerekiyordu.

Bu silahlardan ok, Mete'nin yani Oğuz Han'ın kutsal bir ar
mağanıydı. Zaten Oğuzlar'da ilin admda esas olduğundan, ulu
sun genel totemiydi.

Eski Türkler'de demircilik kutlu bir sanattı. Kut sözcüğü 
mana sözüyle aynıdır. Mana sahibi olan bir adcun yada bir şey 
"keramet" ve "kutsiyet" sahibi olurdu. Bu kut sayesinde, dokuz 
atası demirci olan bir adam, kam yani şaman olurdu.

Moğollar demirciye darhan derlerdi ki tarhan demekti. Bu 
unvan da bize demircilerin tarhanlar ve kamlar-şamanlar gibi 
kutlu olduklannı gösterir.

Oğuzlar la Göktürkler'i ve uyruklannı dörtyüz yıllık tutsak 
olduklan yer olan Ergenekon'dan kurtaran da, bir demircidir. 
Bu durum da demircinin kutlu olduğunu ve şamanlık gücüne 
sahip bulunduğunu gösterir. Bu şamamn kişisel bir totemi de 
vardır ki Moğolca adı Börte Şane. Tûrkçesi Boz Kurt tur.

Dedelerimizi Ergenekon'dan çıkaran bu ulusal kahraman, 
kutlanm bir yandan demircilikten, diğer yandan şamanlıktan 
ve şamanhğın kişisel totemi olan Bozkurt'tan almışü. O sayede
dir kİ bizi geleneğe göre dört tarafi geçilmez, her yanı büyülü tıl
sımlarla bağlanmış olan Ergenekon gibi bir tutsaklık yerinden 
kurtarabildi.

Ergenekon'a yalnız bir çift tigin ile bir çift katun kaçıp gir- 
me5ri başarabilmişlerdir.

[Tigin prens anlammadır. Katun da prenses demektir. Hatun 
sözcüğü katun'dan, kadm sözcüğü de hatun'dan doğmuştur. 
Görülüyor ki sözcükler gibi anlamlan da değişmiştir.) Bunlar 
yanlanna her hayvandan birer çift alabilmişlerdi. Ekip yeüştirile- 
cek bitkileri, sebzeleri ve ağaçlan da Ergenekon'da bulmuşlardı.

Ergenekon'daki bu kalabalığm ekonomik yaşam üzerine et
kilerinden özgün bir yaşam doğmuştu. Burası, topluluk halinde 
girilmiş büyük bir Robenson adaşıydı.

Bu adaya, genel katliamdan kurtulmak için ilhan sülalesin
den Kayan ve Nökuz adh şehzadelerle onlann nişanlıları olan iki 
kız can atabilmişlerdi. Bunlar Ergenekon'da nişanhlanyla evlen
diler. Her türden bir çift gelen hayvanlar da çift çift birleşerek 
Ergenekon İçinde gittikçe çoğalan bir insan ve hayvan kalabahğı
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oluşmaya başladı. Ergenekon’da eskiden beri var olan bitkiler 
de kendi usullerince çoğaldılar.

Ergenekon'dan Nasıl Çıkıldı?: Kutlarmı aşağıda adı verilen 
yedi manevi bitkiden alan Tümene adh bir hükümdar, yeni bir 
ilhanhk oluşturarak, Avar Uhanhğmm yerine geçti. Tümene, 
aşağıdaki yedi kuta sahip oldu.

1. Demircilikten,
2. Kamhktan, yani şamanlıktan,
3. Kunlar'm "kojoın" totemine üstün gehnekle, onu buyruğu 

altina alan Boz Kurt adh toteminden.
4. Toplumbilimcilerce potlaç adı verilen şölenler aracılığıyle 

elde ettiği bireysel totemlerden,
5. Bu bireysel totemlerle biriikte gelen bireysel egemenlik

lerden,
6. Onbeş Töleş illerinin toplamı olan büyük topluluğu (müç- 

temla) savaş yaparak yenmesinden,
7. llhanhğa sahip bulunan ve bütün Türk boylarma, ille

rine, hakanlarma egemen olan Avar ordusunu, bir hamlede boz
guna uğratmasından, yedi türiü kuta sahip oldu.

Bu kuüarm her biri, sahibine "keramet" ve "kutsiyet" veren 
verimli bir kaynakti. İşte Kunlar'dan sonra dörlyüz yıl İlhanhk 
tahtmda kahp, bütün Türkler'i egemenhği alünda tutsak gibi 
kullanan Cücen (Juan Juan) Avarlan'nm İlhanlığı böylece son 
buldu.

Demir Töreni ve Kurt Simgesi: Ilhan, her yıl belirÜ bir 
günde demir ayini yapardı. Bir demir parçası, akkor durumuna 
geünceye değin ısıtıhrdı. Demir, bu duruma geldikten sonra İl
hana mahsus altm örs'ün üzerinde konulurdu. İlhan altm çeki
ci alarak bunun üstüne vururdu. Bundan sonra koşular, toylar, 
şölenler yapılırdı.

Sınırda Demir Töreni: Demir töreni bhr de ülkenin smırla- 
nnda yapılırdı. Ülkeye dışandan girmek İsteyen bir yabancı elçi, 
bu töreni yapmadan giremezdi. Tören şöyleydi:

Bir parçasını ateşte ertyecek dereceye kadar getirirlerdi. 
Sonra ülkeye gümek isteyen yabancı bir elçi, bir gezgta, bü- 
tüccar ya da diğer sanatla uğraşan yabancı bir kimse, bir demü- 
parçasıyla birlikte herhangi bir yerde sınınn birleşme noktasma
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konulurdu. Yabancı kimse bu demir parçasının üzerinden at- 
lajrarak, öteki ülkeden ülkemize geçerdi.

Bu törenden amaç, ülkemize gelmek isteyen bir adamın 
büytüenmiş, sihirlenmiş, tılsımlı bir kimse olmak olasılığma 
[karşı] akkor halindeki demir parçası üzerinden atlamasıyla, 
büyülerin, sihirlerin ve tılsımların bozulması ve etkisiz kalması
dır. O zaman yabancılann dinine büyü gözüyle bakılıyordu. Her 
şeyden önce yabancıların sihirbazlığından ve büyücülüğünden 
korkuluyordu. Bir mızrağın tepesine altın bir kurt başı asılır ve 
dinsel simgeyle düşmanlann bütün büyülerine galebe çalınırdı.

II. ÜRETİMİN DÖRT DERECESİ

Üretimin Dört Aşaması: Üretim de Türk evriminin aşama
larına bağlıydı.

Eski Türkler, siyasal yaşamca dört dereceden geçerlerdi. 
Ekonomik üretimin de bu dört derece ile simetrik dört aşaması 
vardı:

1. Kendi başma yaşayan bciğımsız boylar dönemi,
2. Kendi başına yaşayan bağımsız iller dönemi,
3. Kendi başına yaşayan bağımsız hakanhklar dönemi,
4. Bu aşamalann tümünü içeren ilhanlıklar dönemi.

1. Boy Aşaması: Bağımsız özler ya da onlann yerine geçen 
bağımsız boylar aşamasmdan ekonomik yapı da öz ya da boy 
idi. Bu aşamada özellikle avcılıkla akıncılığa çok önem verilirdi.

Bu aşamada aile de spp(clan) ile soy (párentele)'den ibaretti. 
Soy a cognat adı da verilir. Almanlar Sippe derler. Bu tarz aile 
asaba'dan (agnat) çok farklıdır. Fransızca La parantéle dp der
ler. Abasa'da yalnız eli silah tutan kardeşler amcaoğullan, kar- 
deşoğullanyla, baba, dede ve amcalar vardır. Yani asaba, yalnız 
erkek yönünden olan akrabalardan oluşur. Asabanın karşılığı 
zevi'l-erham'diT ki kadın yönünden olan akrabalardır. Soyda ise 
birbirine tamamiyle eşit olmak üzere bütün asabalarla bütün 
zevi'l-erham bulunur. Görülüyor ki soy da sop gibi cumhuriyet
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çi ve demokratik ailelerin anasıdır. Bugünkü Avrupa ailesini 
oluşturan boy, sop, soy aşamalannı geçtikten sonra baba-yanlı 
ailesi (La famille conjugale; pederi aile) aşamasım da geçtikten 
sonra ulaşacağımız evlilik ailesi’dir(izdivaci aile). Evlilik ailesi 
koca, ve kan ile evde kalan çocuklardan oluşur. Ailenin hem en 
küçük hem de en son derecesi budur. Aile bundan daha çok 
küçülemez, iki kişiden daha küçük topluluk olamaz. Görülüyor 
ki toplumun toplumsal çevresi büyüdükçe ailenin toplumsal 
çemberi küçülüyor. Toplum, oymak ve boydan ibaretken, aile 
de boy'dan ve sop'tan ibaretti. Toplum küçük il ve orta il derece
lerine inince aile de soy durumuna düştü. İleride göreceğiz ki 
toplum büyük il ve en büyük il derecelerine çıkınca aile de baba 
ailesi aşamasma jrükselecektir.

Toplum hakanlık ve ilhanlık derecelerine jrükselince de aile 
de euilik ailesi'ne yaklaşacaktır. Çünkü evlilik ailesi ancak 
bugün gerçekleşebilmiştir. Eski Türkler'de aile, evlilik ailesine 
benzerse de onun tam ve gerçek şekli değildir.

Bağımsız Boy Döneminde Avcılık: Bağımsız boy döne
minde soplar (semiyeler) iki amaçla ava giderlerdi:

Birincisi yılda bir kez, kutsal totemlerini avlamak gerekti, 
bu av ayin niteliğini taşıyan, kutsal bir avdı. Bu avdan sonra 
toy ve bayram yapılırdı.

İkincisi, salt ekonomik amaçla yapılırdı. Avcılar, av etleriyle 
beslenirler: derilerinden, pöstekilerinden elbise, kalpak, çizme, 
eyer takımı, çadır ve sergi yaparlardı.

Bağımsız Boyda Egemenlik: Bağımsız boy döneminde, boyun 
egemen bir başkanı yoktu. Totem, henüz potlaç aracılığıyla baş
kan tarafından kendi adına ele geçirilmemişti. Totem, boy'un öz 
malı idi. Boy, cumhuriyetçi ve demokrattı. T\ıdun belirli zaman
larda ayin icra eden bir ruhani başkandı. Tudunlann siyasal ve 
ekonomik nitelikleri yoktu. Boyun kamusal egemenliği bu tu
dun tarafından ele geçirilmemişti.

Kamu yetkesi (velayet-i amme) başkana değil, boya aitti. 
İşte bu dönemin avcılığı da kendine özgüydü.

Bu dönemdeki avcılık, daha büyük bir önem taşıyordu. Zira 
avcıhk totemizme de bağlıydı. Bu zamanda, jrapılabilecek işler, 
avcılık, sürü beslemek ve akın yapmaktan ibaretti. Boyun yer- 
susu ve totemi de bojmn bireylerine bu gibi işleri buyururdu.

Teke boyunda han'm hiç bir nüfuzu yoktur. Fakat serdar
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adlı doğal komutanlar vardır kl, mızrağmın tepesine bir bayrsık 
asarak çadınnm önüne asar. Bu nişan akına gidileceğini göste
rir. Bu çağrıya birçoklan uyarlar.

2. İl Aşaması: İl aşamasım Dede Korkut Kitabı'nda görürüz. 
II aşaması birtakım savurganca ziyafetlerde görülür. Bunlann 
ünlüleri dörttür: Yağma, şölen, toy ve dü^ıin'dür. Eski zamandan 
beri Oğuzlar ilinde, potlaç denilen kurum oluşmuş ve toplumsal 
egemenliği, bireysel egemenlik haline geçirmişti. Potlaç genelleş
mişti. Türkçede buna evini yağnuxlatmak derlerdi. Bu potlaç 
aracıhğıyla Salur Kazan ilkin kendi boyunu Uç-Kuş totemi ile, 
kendi kolu olan sol-kolun Üç-Ok ongununu, ikinci olarak sağ 
kola ait Boz-Ok ongununu kendine mal etmiştir. En son olarak 
Üç-Ok ile Boz-Ok totemlerini içeren genel Ok totemini sahiplen
miştir. Oğuz ilinin ve kollannın adlan böyle çözümlenebilir:

Boz Ok + Üç Ok = Ok
Zaten Oğuz sözcüğü de çözümlenince:
O/c + Öz = Oğuz biçimi ortaya çıkar.

Üretimin incelenmesinden çıkardığımız sonuçlara göre, 
siyasal ve ekonomik gelişmelerin 11 aşamasmda yalnız ekonomik 
gereksinmeleri karşılamak için servet biriktirmeye çalışılmazdı. 
Bu dönemde her bireyin onuru ve saygınlığı, yaptığı savurganca 
ziyafetlerle, potlaç için kansından başka her nesi varsa jalda bir 
kez yağmalatmakla belli olurdu.

Bireysel egemenlik de böylece oluşmuştu. Salt onguncu- 
luk=totemcilik aşamasında ongun gibi egemenlik de kamu vlcda- 
nma aitti. Ongun daha bireyselleşmediği için, egemenlik de bi- 
reyselleşmemlşti.

Evini yağmalatmak, bir tür meydan okumaktı. Ziyafete gelip 
de yağmaya katılanlardan biri, daha büyük bir yağma ziyafeti 
yaparak İlk ziyafet sahibini yenebüseydi, o zaman ongun ve bi
reysel egemenlik buna geçmiş olurdu. Fakat bu karşılığı daha 
parlak ve daha savurganca bir biçimde yapamayan davetliler, 
ongunlannm ve bireysel egemenliklerinin ziyafet sahibi tarafın
dan ele geçirilmesine nza göstermekten başka bir iş yapamaz
lardı.

Bu yağma ziyafetleri, bir tür sözleşme niteliğindeydi. Fransız
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toplumbilimcilerinden Davyye göre "sözleşmenin bireysel e- 
gemenliğin ve bireysel haklann kaynaklan potlaçlardan ibaret- 
ür."

Eski Oğuz İlinde, onur Ve saygmiığın yüksek derecesi, bir 
beyin her nesi varsa, bütün İç Oğuz ve laş(Dış) Oğuz ile birlikte 
yemesi durumunda sürerdi. Dede Korkut'un dediği gibi "Er ma
lına kıymadıkça adı çıkmazdı." (O.Ş. Göltyay: Dedem Korkudun 
Kitabı, s. l/s. 3) Eski Oğuzlar'da Salur Kazan diğer yirmi dört 
beyden farksızdı. Şu kadar var kl her yıl evini yağmalatırdı. 
Böylece Salur Kazan ilkin kendi bojoı olan Salur boyunun Uç 
Kuş totemi İle sünüğünü, damgasını hep kendi ad ve hesabına 
ele geçirdi. Ondan sonra kendi kolunun ongunu olan Üç Oku, 
daha sonra karşıkl kola, yani sağ kola alt Boz Oku ve en soıi 
bütün Oğuz ilinin simgesi olan Ok ongununu, Tibet öküzünü 
vd. benzer şeyleri birer birer elde etti.

Böylece Oğuz 111 içinde, üç yüz altmış yiğit sahibi, bir beyler
beyi oldu. Nüfusu, hanlar hanı olan Baymdır Han’ı geçti. Dede 
Korkut Kitabı'nda egemenliğin bireysel ve kamusal yetkenin ö- 
zelllkle Salur Kazan'da olduğunu görüyoruz.

Potlaç'tan Dolayı Dış Oğıız'ım İç Oğuz'a Karşı Başkaldır
ması:

"Hânım hey! Kazan üç yılda bir Iç-Oğuz, Dış-Oğuz beylerini 
toplardı. Üçok, Bozok yığınak olsa Kazan evini yağmalatırdı. Ka
zan Bey in âdedi bu İdi kl kaçan evini yağmalatsa helalinin elini 
alır, evinden dışarı çıkardı. Bundan sonra evinden nesi var, nesi 
yok yağma ederlerdi.

Yine Kazan evini yağmalatır oldu, ama Dış-Oğuz beyleri 
gelmediler, biriikte bulunmadılar, yalmızca Iç-Oğuz beyleri yağ
maladı.

Dış-Oğuz beylerinden Aruz, Emen ve geri kalan beyler bunu 
işittiler.

— Bak, bak! Şimdiye değin Kazan"ın evi yağmalandığında 
hep birlikte olurduk, şimdi suçumuz nedir kl yağmada birlikte 
bulunmadık, dediler.

Ağız bir edip bütün Dış-Oğuz beyleri Kazan Bey'i selâmla
mağa geldiler, kin bağladılar.

At ayağı külük. ozan dili çevük olur. Kılbaş derler. Kazan'ın 
yanında bir kişi vandı, Kazan Bey:
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— Bre Kılbaş, bu Dış-Oğuz beyleri her dayim birlikte gelir
lerdi, beni selâmlardı, şimdi niçin gelmediler? dedi.

Kılbaş:
— Bilmez misin, niçin gelmediler? Evini yağmalattığmda 

Dış-Oğuz birlikte bulunmadı, nedeni odur, dedi.
Kazan
— Bizimle düşman oldular, öylemi? dedi.
Kılbaş:
— Hânım, ben gideyim, onlann düşmanlığını bileyin, dedi.
Kazan:
— Sen bilirsin, git, dedi.
Kılbaş birkaç adcımla atlanıp Dış-Oğuz beyleri tarafına gitti. 

Vardı, Dış-Oğuz beylerinden Aruz'un evine kondu. Kazan'm 
dayısı idi. Aruz'a haber oldu. Kazan Han’dan adam geldi, deye.

Aruz Han:
— Nola, gelsin, dedi.
Aruz da altınh günlüğünü diktirmişti. Oğlanlanyla oturmuş

tu. Kılbaş geldi: bağır bastı, Aruz'a selâm verdi, yer gösterdiler, 
oturdu.

— Kazan Han, devletine dualar etti. Kazan Bey bunlu oldu, 
ne yapsın jrapsın, dayım Aruz bana gelsin, dedi.

Kara başım bunaldı, üzerime yağı geldi. Ka5rtabanda develeri
mi buzlattılar; karakoçta atlarımı kişnettiler: akça tümen koyu- 
numu melettiler: kara benzer kızımızı, gelinimizi çığnştırddar; 
benim kara başıma gör neler geldi? Dayım Aruz gelsin, yetişsin, 
diyor, dedi.

Aruz:
— Bre Kılbaş, o vakit ki Üçok, Bozok yığınak olurdu. Kazan 

ondan sonra evini yağmalatırdı. Suçumuz ne idi kİ şimdi yağ
mada birlikte olmadık, dedi. Durmadan Kazan'm başına bunlar 
gelin, dajnsı Aruz'u hep anadursun, biz Kazan'a düşman olduk, 
belli bilsin, dedi.

Kılbaş burada soylamış, görelim hânım, ne soylamış?

Soylama

Aruz, Aruz bre kavat Aruz!
Kalkıp ta Kazan Han yerinden doğruldu.
Aladağda çadınm, otağmı dikti.
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Üç yüz altmış altı alp erenler yamna 3nğmak oldu,
Ylmek, İçmek arasında beyler seni andı,
'Hânım dayın sana düşman olmuş' dedi.
Ben varayım, gerçek nedir, bileyim deye geldim,
Üstümüze yağı nesne gelmedi.
Ben hemen senin dostluğunu, düşmanhğını sınamaya gel
dim.
Han Kazan'a düşman imişsin, bildim! dedi.
Kılbaş kalkti, hoşça kal, deyip jrürüyüverdi.
Aruz Koca pek kızdı. Dış-Oğuz beylerine ademi saldı, çağırdı. 

Emen gelsin. iÛp Rüstem gesin. Dönebilmez Dölek Evren gelsin, 
geri kalan beyler hep gelsin, dedi.

Dış-Oğuz beyleri hep geldiler, yığmak oldular.
Aruz Koca, ala, büjrük otaklanm düze diktirdi. Attan aygır, 

devedene buğra, koyundan koç kırdırdı. Aruz, Dış-Oğuz beyleri
ni ağırlayıp toyladı.

— Beyler, ben sizi neye çağırdım, bilir misiniz? dedi.
Beyler:
— Bilmeyiz, neye okudunuz? Ne bujrurursunuz? dediler.
Aruz:
— Kazan bize Kılbaş'ı göndermiş, elim günüm yağmalandı, 

kara başım bunlu oldu, dayım Aruz. Oğuz beyleriyle bana gel
sin, demiş, dedi.

Emen:
— Ya sen ne cevap verdin? dedi.
Aruz;
— Ben Kılbaş'a dedim ki: Bre Kılbaş, kaçanki Kazan evini 

yağmalatırdı, Dış-Oğuz beyleri birlikte yağmalardık. Beyler gelip 
Kazan'ı selâmlardı, sonra dağılırlardı. Şimdi suçumuz ne oldu 
ki birlikte bulunmadık? Bre kavat, biz Kazan'a düşman olduk, 
dedim, dedi.

Emen;
— İyi demişsin, dedi.
Aruz:
— Beyler, ya siz ne dersiniz? dedi.
Beyler:
— Ne deyelim. Mademki sen Kazan’a düşman oldun, biz de 

olduk, dediler.
Aruz araya mushaf getirdi.
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— Den, imdi, and için, dedi.
Hep beyler mushafa el basıp and içtiler. Senin dostuna 

dost, düşmanına da düşmanız, dediler.
Aruz bütün beylere hilat giydirdi. (Dede Korkut, s. 237-240/ 

s. 165-167)
Bu sözlerden anlaşılıyor ki. eski Türkler'in zengin olmak is

temeleri yalnız kendi gereksinmelerini tatmin için değildi. On
lar, yağma ziyafetleri yapmasalar, evlerini bütün Oğuzlar'a yağ- 
malatmasalar, ne bireysel egemenliği elde edebilirlerdi, ne de 
onu koruyabilirlerdi.

Scdur Kazan, jalda bir kez, hem Üç Ok, hem de Boz Ok kol
lan hazırken, evini yağmalatırdı. Bu sayededir ki bütün Oğuzlar 
onun bireysel egemenliğine isteyerek boyun eğiyorlardı.

Ne zaman ki bir gün Boz Oklar yokken, Salur Kazan evini 
yağmalattı. Yağma ziyafetinde yalnız Üç Oklar bulunuyorlardı. 
O zaman Boz Oklar jrağma ziyafetinde bulunmadıklanndan do
layı topluca başkaldırdılar. Demek ki Salur Kazan ın bireysel 
egemenliği, yağma ziyafetinden, yani potlaçtan doğmuştu. Salur 
Kazan yağma ziyafetine Boz Oklar kolunu çağırmamakla onlar 
üzerindeki bireysel egemenliğini geçersizleşUrmiştl. Yağma ziya
feti bir tür "toplumsal sözleşme" oluşturuyordu. Yağma ziyafeti 
yapan adama, madem ki daha savurganca ve daha parlak bir 
ziyafetle karşılık verilemiyordu, ona isteyerek boyun eğmek zo
runluydu. Toplumsal sözleşme onu gerektiriyordu.

Fakat yağma ziyafetleri yapılır da bir topluluğa özgülenir ve 
diğer topluluk bu ziyafetten yoksun bırakılıyorsa. iki topluluğun 
isteyerek boyun eğmeye borcu kalmazdı. Fakat Boz Oklar'm 
başkanı olan Aruz'un yeğeni olan Kazan tarafından öldürühne- 
si, başsız kalan Boz Oklan büyük bir korkuya düşürdü, öbür 
yandan bundan sonraki yağma zijrafetlerinde Boz Oklann da 
katılacağı umudunu verdi.

Şölen: tl dönemine ilişkin ziyafetlerin İkincisi, şölen, yani 
ziyafeti! devlet divanıdır. Bu divanın merkezinde hanlar hanı ya 
da ona vekâletle beylerbeyi otururdu. Bundan sonraki sıralan 
Beyrek'in aşağıdaki sözlerinden çıkarabiliriz. "Sağda oturan sağ 
beyler/Solda oturan Sol Beyler. Eşikteki inaklar. /Ortada otu
ran has beyler. Düğününüz kuÜu olsun." dedi. (Dede Korkut, s.
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81/s. 61). Bunlann dışarda maiyetleri vardı. Hamn ve beyler
beyinin yani yabgunun üçyüz altmış arkadaşıyla (şerikiyle) her 
boy beyüıin kırkar yiğidi vardı. Şölenin en önemli kişisi Korkut 
Ata'dır. Oğuz Han'ın irkil Ata’sı zamanmdan beri bu kutlu ozan- 
larm değerini biliyoruz.

Dede Korkut kitabında Korkut Ata'mn yaptığı işleri görüyo
ruz:

1. Tepegöz hikâyesinde Korkut Ata: Tepegöz hikâyesinde 
Arslan Basat gelinceye kadar Oğuz'u esenliğe kavuşturan Kor
kut Ata'nın Tepegöz ile yapmış olduğu sözleşme idi.

2. Deli Karçar macerasında Korkut Ata: Deli Karçar'ı da ke
rametiyle ya da büjrü gücüyle yenerek yola getiren Korkut 
Ata'dır.

3. Boğaç'ın, [Bamsı] Beyrek’in, Arslan Basat'm adlannı koy
du. Ad koymak eski Türkler'ce kutlu bir işti. Kerameti olmayan
lar kimseye ad koyamazlardı.

Bundan başka on beş yaşına girip büyük bir kahramanlık 
göstermeden de hiç bir gence ad koymazlardı. Ad alan bir genç, 
aile adamı olmaktan çıkar, ulus adamı olurdu.

Tarhanlık: Eski Türkler'de büyük bir iş yapan adama tar- 
hanlık rütbesi verilirdi. Tarhan dokuz cinayete kadar işleyeceği 
suçlardan sorumlu değildi. Hükümdarın huzuruna izinsiz girip 
çıkabilirdi. Ve bu ajoıcalıklan dokuzuncu göbeğe kadar evladı
na kalırdı.

Bununla birlikte başka tarhanhklar da vardı. Sözgelimi 
[Bamsı] Beyrek'in tutsak edildiği yerde öldüğü haberini çıkanp, 
vaktiyle kendisine hediye etmiş olduğu bir gömleğe tavşan kanı 
sürdükten sonra Beyrek'in beşik kertme nişanlısı Banu Çiçek 
adh kızın kardeşi Deli Karçar'a gösteren ve Beyrek'in nişanhsı 
ile nikâh olup bu gün gerdek düğünü yapılmakta bulunan "Ya
lancı oğlu Yalancuk" kendi yayınm Dell Ozan elinde iki parçaya 
bölündüğünü görünce Beyrek'in ok ve yayının getirlhnesini hiz
metçilerine buyurdu.

Yalancı Oğlu Yalancuk, karşısındaki Deli Ozan'm bizzat 
Bamsı Beyrek olduğunu bilmiyordu.. Bilseydi orada bir an bile 
duramaz hemen kaçardı. Deli Ozan (Bamsı) Beyrek'e ait yayı 
kolayca çekti ve Yalancuk'un düğün yüzüğünden ibaret olan ni
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şangâhın deliğinden geçirdi. Beyler hiç kimsenin çekemediği bu 
yay aracılığıyla okunu yüzüğün deliğinden geçiren bu Deli 
Ozan'ı alkışladılar.

Bütün bu olup bitenleri uzaktan izlemekte bulunan Salur 
Kazan dedi;

"— Bre deli Ozan, benden ne dilersin? Çadırlı otakmı diler
sin? Kul, fcarauctş**’ mı dilersin? Altm, akça mı dilersin, vereyim, 
dedi.

Beyrek;
Sultanım, beni koşan da şölen yemeğinin yanına varsam, 

kamım açtır, doyursam, dedi.
Kazan;
— Deli Ozan, devletin tepti. Beyler bugünkü beyliğin bunun 

olsun, kon, nereye giderse gitsin, neylerse eylesin, dedi.
Beyrek, şölen yemeğinin üzerine geldi, kamını doyurduktan 

sonra kazanları tepti, aşlarını döktü. Çevirdi yahnımn kimini 
sağına, kimini soluna atar. Sağdan gideni sağ ahr. soldan gideni 
sol alır. Haklıya hakkı değer, haksıza yüzü karalığı kalır.

Kazan Beye haber oldu;
— Sultanım. Dell Ozan hep yemeği döktü, dediler.
Kazan;
— Bre bırakın, neylerse eylesin: nereye dilerse varsın dedi.
— Şimdi kızlar yanına varmak ister, dediler.
Kazan:
— Bre bırakın, kızlar yanma da varsın, dedi.
Beyrek'e dediler. Beyrek kalktı, kızların yanına vardı. Zur

nacıları kovdu, davulculan kovdu. Kimine döğdü, kiminin başı
nı 5̂ rdı. Sözün kısası kimini döğdü, kimeni söğdü. Hatunların 
oturduğu otağa geldi. Eşiği tuttu, oturdu.

Kazan Bey in hatunu bojm uzun Burla Hatun kızdı:
— Bre kavat oğlu kavat, sana düşermi, paldır küldür benim 

yanma gelmek? dedi...
Bejn-ek:
— Hânım, Kazan Bey'den buyruk oldu, kimse sataşamaz, 

dedi.

Kız köle, cariye, halayık
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Burla Hatun:
Bre. mademki Kazan Bey'den buyruk ohnuştur, bırakın 

otursun, dedi. Döndü Beyrek'e;
— Bre Deli Ozan, dileğin nediı? dedi.
Beyrek;
— Hânım, düeğim odur kl ere varan kız kalksın oynasın, 

ben kopuz çalayım dedi." (Dede Korkut, s. 83-84)

Şölenli Senato; Eski Oğuzlar oldukça geniş bir alana yayı
lırlardı. Bunlann aynı zamanda her gün birleşmesi gerekliydi. 
Bu nedenle nerede divan kurulacaksa, yemeğin de orada yenil
mesi gerekiyordu. Bundan dolayıdır ki çoğu zaman han ile bey
lerbeyinin, diğer günlerde de öbür beylerin otağında ziyafeÜİ di
vanlar kurulurdu.

Şölen, aristokratik bir divan olduğu için, senatoya benzerdi. 
Bütün üyeleri beylerdendi. Her beyin bir ongunu, sünüğü. ma
budu (Yer- Su ya da birer Tann) ve bh- damgası vardı.

Şölen, kurultay ın küçüğü, kurultay şölenin büyüğüdür. İl
hanlığa oranla kurultay ne ise, ile oranla şölen de odur.

Türkler'in bağımsız oymak döneminde, bağımsız oymak mecU- 
si, gerçekten bir halk meclisiydi. Devletin dairesi büyüdükçe de- 
mokraÜığı da gittikçe azalıyordu.

Şölen'in Kut-ol Etkisi: Şöleni toplayan beyler, aynı zaman
da toyondurlar Oğuz ilinüı asıl ruhani başkanlan bunlardır. 
Beylerden kimin bir dileği varsa, ya yapıhnış bir şölen sırasında 
dileğini söyler ki: Beyler hep birlikte yüz[lerinil göğe dikerler. Di
lek yerine gelir. Yahut sahibi özel bir şölen yapar amacını söy
ler. Beyler birUkte yüzlerini göğe dikerler, dilek yerine gelir.

Birincisine örnek: Bay Büre Bey'in hiç oğlu yokmuş. Bayın
dır Han'ın yaptığı bir şölende Bay Büre Bey başkalannm oğul- 
lannı görünce gıpta ediyor. Kendisinin de bir erkek evladı olma
sı İçin hep birden yüzlerini göğe çevirmelerini rica eder: Bay 
Bican Bey de. bu doğacak oğlana beşik kertmeU bir nişanlı ol
mak üzere, bir kız ister. Her ikisi için de dua ederler, ikisinin de
dilekleri yerine gelir.

"Bay Büre Bey böyle deyince soylu Oğuz beyleri yüzlerini 
göğe tuttular, el kaldınp dua eyledüer. Ulu Tann sana bir oğul 
versin dediler.
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® zamanda beylerin duası dua. Uenci Uenç idi. Dualan ka
bul olurdu. Bay Bican Bey de yerinden doğrulup kalktı.

~  Beyler, benim için de bir dua edin, Allah Taala bana da 
bir kız versin, dedi.

Soylu Oğuz beyleri ellerini kaldırdılar, dua ettiler. Ulu Tann 
sana da bir kız versin, dediler.

Bay Bican Bey;
— Beyler Ulu Tann bana bir kız verepek olursa siz tanık 

o un. benim kızım Bay Büre Bey oğluna beşikkertme yavuklu 
Olsun, dedi.

Bunun üzerine birkaç zaman geçti. Allahu Taala Bay Büre 
Beye bir oğul Bay Bican Beye de bir kız verdi. Soylu Oğuz beyle
ri bunu işittiler, şad olup sevindiler." (Dede Korkut s. 49)

İkinciye ömek: "Dirse Han. hatununun sözüyle ulu toy eyle- 
dl. hacet diledi. Attarı aygır, deveden buğra, koyundan koç kır
dırdı. Iç-Oguz, Dış-Oğuz beylerini üstüne yığınak etti, aç görse 
doyurdu, çıplak görse donatü, borçluyu borcundan kurtardı,

u sağdırdı. El kaldırdılar, hacet
dilediler. Hatunu gebe oldu, bir nice zaman sonra bir oğlan
doğurdu." (ItedeKorfcui. s. 6/s. 9)

AVa Başlamak Yetkisi Siyasal Başkanlara Aitti: Ava baş- 
lamak kamusal yetke sahibi olan beylere aitti. Dahası bunlann 
oğullan bile, babalanndan izin almaksızın, kendi başlanna ava 
çıkarlarsa, töhmetli, cürilmlü, cani olurlardı: "... bu yiğidin yir
misi bir yana, yirmisi de bir yana oldu. İlkin yinnisi vardı. Dirse 
Hana bu haberi götürdü..." (Dede Korkut, s. 8/s. 11)

"Böyle deyince, hânım o namertlerin yirmisi daha çıkageldi 
ve bir kov' ’ da onlar getirdiler, dediler ki:

~  Kalkıp Dirse Han senin oğlun doğruldu, göğsü güzel dağ
lara ava çıktıu Sen varken av avladı, kuş kuşladı... Böyle oğul 
nene gerek? Öldürsene dediler." (Dede Korkut, s. 8-9/s. 12)

3. İl Döneminde Akmcdık: tl döneminde çoğunlukla avcı
lığın yerine alancılık geçerdi. Kun ili. Çin kıtasmı geçinmek için 
yağmalanacak yer saydı. Kendisine gerekli olan bütün servetleri 
oradan elde etmeye başladı.

* * Arkadan çekiştirme, İftira.
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Türkler'den b ı^ k  bir kısmınm adı, milattan önce Kun idi. Av- 
m p^ lar k harfini h'ya çevirerek bu sözcüğü Hun biçimine sok-

ÇinlUer de bu sözcüğü Hiung-nu biçimine soktular
gelince, bunlar bu kavme Kun 

admı veı^şlerdir. Kun Oğuz Türkleri'nce "koyun" demekmiş. 
Demek ki bu kavmin ongunu da koyxmdu.

tarihinden önce, birkaç 
hükümdarın adından başka hiç bir şey bilmeyiz. Bunlar, yeni 
o uşan buduna kanunlar, yasalar vermişler, onu düzen altma 
almışlardı. En gerekli sanayii icat etmişler ve onnanlann için- 

Ç»ka«-arak ekUmesi gereken ovalara sev- 
Î e r S Î ^  başlangıcı admı biz buna

flemine Çinliler'le biriikte ginniştir. Çin 
f  I  zamanlanndan iübaren Kunlar'dan söz edilmek
tedir. (Deguignes, c.I, s. 161).

hayvanlann etleriyle yaşariar, de- 
yaparlardı. Paylanna düşen ara

ziyi ekerlerdi. Yazı bilmezlerdi. Fakat sözlerinde doğnduklan o 
^  yaptıklan anlaşmalarda, bu budunlar bize ne 

kadar barbar görünürse görünsünler verdikleri söz kâfi gelirdi"
Birisini öldüren ve önemli bir hırsızlık yapan adam idam o- 

iunurdu. Çocuklannın eğitiminde çok özen gösterirlerdi. Onlan 
topluluğun çıkarianna uygun biçimde büyütürlerdi. Yani avcı'- 
n S Z  aJıştınrlardı. Beygir yerine koyunlara binen bu
çocuklar, küçük oklarla kuş ve sıçan vururlardı. Daha büyüyün-
beslnS^" giderlerdi. Bunlar. kendUeri için birer

Daha güçlü ve ağır silahlan kullanacak bir yaşa geldikleri 
zaman, savaşa katılırlardı. J ^

i ^ c ^  bir adam öldürdükleri, ya da öldürebilecek bir güç ve 
ustahk kazandıklan zaman adam sayılırlardı. Artık bütün uğ-

takdirini ve saygısmı kazanabiknek 
için tek çıkar yol bu İdi. Gençler birçok müsaadeden yararlanır- 
S ' r f  urıutulan yaşlüar. bu savaşçı gençler tara-
h w kendUerini de
beMediglnl akıllanna getirmezlerdi. "(Deguignes. c.I. s. 182- 
io3).
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Adsızlann Ad Alması; Eski Türkler’de gençler bir kahra
manlık yapmadıkça ad alamazlardı. Adsız kalırlardı. Leon Ca
hun, adsızlann ne demek olduğunu anlamamış.

Dirse Han'ın oğlunun adı yoktu. Bayındır Han’ın ordugâhın
da her yıl boğa Ue buğra kavga ettirilirdi. Bir yıl Dirse Han bu 
ordugâha katılmıştı. Onunla birlikte konup göçüyordu. Dirse 
Han'ın oğlu olan on beş yaşındaki bir adsız, azgın boğa ile karşı 
karşıya kaldılar. Çocuk boğayı yenerek başım kesü.

"Oğuz beyleri gelip oğlanın üstüne yığmak oldular, 'yaşa' de
diler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, birlikte alıp 
babasına varsın babasından oğlana beylik istesin, taht alıver  ̂
sin, dediler. (Dede Korkut, s. 7/s. 10).

"Bay Büre'nin oğlu beş yaşına girdi; beş yaşından on yaşına 
girdi; on yaşından on beş yaşına girdi. At koştursa çalımlı kuş 
erdemli bir güzel, yahşi yiğit oldu. O zamanda, bir oğlan baş 
kesmese, kan dökmese ad komazlardı. Bay Büre Bey'in oğlu at
landı, ava çıktı. Av avlarken, babasının tavlası üzerine geldi. 
Emrehorbaşı karşıladı, indirdi, konukladı. Yiyip içip otururlardı.

Bu yandan da bezir bezirgânlar gelip Karadervent ağzına 
konmuşlardı. Onup yetmesin, Avnik Kalesi'nin kâfirleri bulan 
casusladı. Bezirgânlar yatarken ansızın beş yüz kâfir koyuldu
lar. bastılar, yağmaladılar. Bezirgânm ulusu tutuldu, küçüğü 
kaçarak Oğuza geldi. Baktı, gördü, Oğuzun ucundd' bir ala 
sayvan dikUmiş. bir bey oğlu, güzel yiğit kırk yiğiüe, sağında so
lunda otururlar. Olsa olsa Oğuzun bir yahşi yiğididir, yürüye
lim, yardım isteyeyim, dedi. Bezirgân;

— Yiğit, yiğit, bey yiğit, sen benim ünüm anla, sözüm dinle! 
On altı yü oluyor, bir Oğuz İçinden gitmiştik. Görülmedik kâfir 
malını Oğuz beylerine getiriyorduk. Pasin'in Karadervent ağzına 
yan vermiştik. Aynik Kalesi'nin beş yüz kâfiri üzerimize koyul
du, kardaşım tutsak oldu, malımızı, yiyeceğimizi, içeceğimizi 
yağmaladılar, geri döndüler. Kara başımı kaldırdım, sana gel
dim. Kara başım sadakası yiğit, bana yardım, dedi.

*** Hududunda, sınırında.
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Bu kez oğlan şarap içerken içmez oldu. Altin ayağı**’ elinden 
yere çaldı.

— Ne diyorsam alın, gelin! benim şahbaz atımı 
getirin. Hey beni seven jriğitler binsinler, dedi. Bezirgân da önle
rine düştü, kılavuz oldu. Kâfir de oturmuş, bir yerde akça üleş
mekte idi. Bu arada, erenler meydanımn arslanı, pehlevanlann 
kaplanı Bozoğlan çıktı, geldi. Bir-iki demedi, kâfirlere küıç çaldı. 
Baş kaldıran kâfirleri öldürdü, savaş eyledi. Bezirgânlann malı
nı kurtardı.

Bezirgânlar;
— Bey yiğit, bize sen erlik istedin, gel şimdi, beğendiğin 

maldan al, dediler.
Yiğidin gözü bir deniz kulunu boz aygın tuttu, bir de altı di

limli gürzü, bir de ak-tozlu yayı tuttu, bu üçünü beğendi.
— Bre bezirgânlar, bu aygın, bir de bu yayı ve bu gürzü 

bana verin, dedi.
Böyle deyince bezirgânlar bozuldu. Yiğit;
— Bre bezirgânlar çok mu istedim, dedi.
Bezirgânlar;
— Neye çok olsun, ama bizim bir beyimizin oğlu var. Bu üç 

nesneyi ona armağan götürmemiz gerek idi, dediler.
Oğlan;
— Bre beyinizin oğlu kimdir, dedi.
— Bay Büre'nin oğlu vardır, adına Bamsı derler, dediler. 

Bay Büre'nin oğlu olduğunu bilemediler.
Yiğit parmağını ısırdı;
— Burada minneüe almaktansa orada babamın yamnda 

minnetsiz almak yeğdir, dedi. Atmı kamçıladı, yola düştü. Bezir
gânlar bakakaldı. Bozoğlan babasmın evine geldi.

Bezirgânlar geldi deye babası sevindi. Çadır, otak, ala say
van diktirdi. İpek hah seccadeler yaydı, geçti oturdu. Oğlunu 
sağ yanına aldı. Olan bezirgânlar işinden söz söylemedi, kâfirle
ri koğduğunu anmadı.

Birden bezirgânlar yiğidin Bay Büre'nin sağında oturduğu
nu gördüler. Yüzlerini yere kojoıp jrürüdüler, o yiğidin elini öptü-

Bardağı, kadehi. 
Zırh
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1er. Bunlar böyle edince Bay Büre Bey öfkelendi. Bezirganlara:
— Bre katxıt oğlu kavatlaı '̂\ ata dururken oğul elini ml 

öperler, dedi.
— Hânım, bu )^ğit senin oğlun mudur, dediler.
— E>et, benim oğlumdur, dedi.
— Öyle ise incinme sultanım, İlkin onun elini öptüğümüze. 

Eğer senin oğlun olmasaydı bizim malımız Gürcinstan'a gitmiş
ti, hepimiz tutsak olmuştuk, dediler.

Bay Büre:
— Bre, benim oğlum baş mı kesti? Kan mı döktü? dedi.
— Evet, baş kesti, kan döktü, at üstünden adam aldı, dediler.
— Bre bu oğlana ad koyacak denli varmıdır? dedi.
— Evet sultanım, artuktur bile, dediler.

Bay Büre Bey hemen soylu Oğuz beylerini çağırdı, konukla
dı. Oğlunun jraptıklannı anlattı. Bütün beyler alkışladılar. Son
ra Dedem Korkut geldi, oğlana ad kodu. Görelim ne dedi?: (....)

Sen oğlunu Bamsam deye okşarsm.
Bunun adı Bozaygırh Bamsı Beyrek olsun,
Adını ben verdim, yaşını Allah versin. (Dede Korkut, s. 50- 

54/s. 39-41)
Beylerin avı çok eğlenceliydi. Avdan sonra toy yaparlar, bu 

av etlerini hep birlikte yerlerdi. Şarabm, tarasunun, kımızın, 
kımranın en ijîlerinl bu av etleriyle birlikte yerler, içerler, sar
hoş olurlardı. Ozan gelir, kopuz çalar, oğuznameler okurdu. 
Daha doğrusu eski Türkler'in şölenleri, avlan, toylan, düğünle
ri, kingeşleri, birbirine benzerdi. Çünkü tümünde esas rol, boy 
beylerine aitti.

4. İl Döneminde ve Banş Zamanmda Akıncılık: Banş 
zamanmda Hunlar, komşulannın arazilerine ve özellikle Çin'e 
akmlar yaparlardı. VerimlUIği ve zenginliğinden ötüıtl Çin onlar 
için, bitip tükenmek bilmeyen bir hazine idi. Durmadan oralan- 
nı yağma ederlerdi. Talih kendilerine jrardımcı olursa ilerilere 
doğru sokulurlardı. Fakat ufacık bir başansızhk üzerine kaç- 
nıaktan da utanmazlardı. Gerçi kaçarken daha müthiş olurlar

Pezevenkler; gidilerin gidileri (küfür sözü).
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dı. Onlann bu yapmacık bozgunluklannda düşmanlan pek çok 
tedbirli hareket etmek zorundaydılar. Çünkü çok kere, bu 
kaçan Kunlar'm birdenbire yeniden saldırçia geçtikleri oluıdu. Bey
girlerinin çeviküğl, bu tarz savaş İçta işlerine yaraıth. Çinliler'inki 
gibi düzenh asker onlara pek zorlukla karşı koyabilirdi. Bu sayı
sız Tatar(K:ım) ordusu, pek yakmdan izlenirse, toz gibi çöl içinde 
dağılırdı. Arkalan sıra bu müthiş çöllere düşen düşmanlan, or
alarda sefalet içinde yok olurlardı.

Bir savaşta ölen arkadaşının naaşım taşıyabilen onun vârisi 
olur, mallanna el koyarlardı. (Bundan anlaşılıyor kl eski 
Türkler. cenazelerinin düşman İçinde kalmasına razı olamazlar
dı. Bu cenazeler kutlu idiler Düşmanlannın bunlara hakaret 
etmesine ya da büyüsel ayinlerine hedef seçmelerine eski 
Türkler razı değillerdi.)

Bu budun, bugün olduğu gibi, ellerinden geldiği kadar tut
sak almaya çalışırlardı. Başhca servetleri, bu tutsaklardı. Onlan 
sürülerinde, binek ve kasaplar hayvanlanmn otlatılmasında 
kullanırlardı. Silahlan bir yaydan, oklardan, kıhçtan oluşmak
taydı. Hepsi komşulan olan budunlara göre, hırsız ve haydut 
idiler Fakat aralannda (bh-birine karşı) son derece bazılık gös
terirlerdi.

Hırsız ve Uğru Sözcükleri: Türkiye'nin doğusunda ve 
güneyinde yaşayan Azeri ve Türkmen uruklannda hırsız sözcüğü 
yerine hırhız sözcüğü kullanılmaktadır.

Hırhız sözcüğünün ash da aranırsa Kırgız sözcüğü olduğu 
ortaya çıkar.

Uğru sözcüğünün ash da uğrak sözcüğü olabilir.
Bu örneklerden şu budunlann çok akıncı ve çapulcu olduk

lan anlaşüıyor. Zira göçebe Ulerde ve topluluklarda hırsızlık, 
yalnız akıncıhkla çapulculuktur. Onlarda adi hırsızhk yoktur.

Eski Türkler'de, akıncılık ve çapulculuk gibi yağma gelenek
leri de ayıp değildi. O zamanki Türk ekonomisinde, üretim araç- 
lanndan biri de çapulculuktu. Bugün bile uluslararası huku
nun ve ahlakın varlığına, dahası Milletler Cemiyeti diye bir 
taslağın varlığına karşın, savaşta, hâlâ eski çapulculuğun 
küçük bir kahntısı olan "ganünet alma geleneği" vardır.

Eski Türkler üretim açısından dört ekonomik tipe aynhnış- 
lardı:
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1. Avcı Türkler.
2. Sürü sahibi Türkler.
3. Çiftçi Türkler.
4. Sanatçı Türkler.

1. AVCILIK

Ebülgazi. Uygurlar’ın (yani Dokuz Oğuzlar ın) üç bölüğe ay
rıldıklarını. birinci bölüğün Turfan'a gelerek Beş Balık'ı kurduk
larını ve orada çiftçilikle yaşadıklarını anlatıyor. Kalan iki 
bölükten birisinin hayvan sürüleri beslemekle, diğerinin de or
manlarda av avlamakla ve göUerde balık tutmakla yaşadıklannı 
yazıyor.

Avcı Türkler; Ebülgazi, Dokuz Oğuzlar'm yalnız avcılıkla 
yaşayan kısmından söz ederken diyor ki; "Bu il içinde bir baba 
kızım azarlamak istediği zaman 'Ben seni sürü sahibi kocaya 
veririm. Orada sürüleri sağarsm ve koyun keçi gibi hayvanlann 
etini yersin' diye tehdit edermiş. Avcı Tûrkler'e göre sürü sahibi 
Türkler'in yaşamı o kadar tatsız, avcdannki ise o kadar tatlıdır 
ki böylece tehdit olunan kızlardan, sürü sahibi kocaya düşmek 
korkusuyla intihar edenler çoktur."'*’

Cemi-ût-Tevarih't^“'̂  de Uryankit adlı bir ilden söz ediliyor. 
Uryankit "orman adamı" demekmiş. Bunlar da ormanlarda avcı
lıkla yaşarlarmış. Ebülgazi'nln Dokuz Oğuzlar'dan* aktardığı hi
kâyeyi. Reşidüddin bunlar hakkında aktanyor.

Bu iki hikâye bize avcılann da hayatlanndan memnun ol- 
duklanm gösteriyor. Çünkü her gün leziz av etleri yerlerdi, av 
postlanndan güzel kürkler, çizmeler, kalpaklar yapıp giyerlerdi 
ve bundan başka avcılıktan ele geçirdikleri şeyleri başka bu
dunlann ürünleriyle değiştokuş ederlerdi. Avcılar İyi silahlara 
ve özellikle iyi oklara muhtaçtılar. Mete'nin icat ettiği 'ıshk çalan 
ok' son derece mükemmelmiş.

O Türk Şeceresi, s. 44
(••) c.I, s. 371-387.

286

Adı Ok Öz olarak açıklanan Oğuz ili 'Ok Oymağı' demektir. 
Admı oktan alan Oğuzlar'm ongunlan avcı kuşlardaın olduğuna 
göre, avcı bir il olduklan anlaşılıyor. Gerçekten de Dede Korkut 
Kitabı'nda avcılığa ilişkin güzel sahneler vardır.

Sikgün Avı; Türkler'in en çok sevdikleri sürgün avıdır. 
Sürgün avı Ravzat-üs-Safa'da cerge adı altında ajmntıh olarak 
anlatılmıştır. Kâşgarh Mahmut buna sığır diyor.**’ Bu sözcük bil
diğimiz stğır sözcüğünden başka bir şey değildir. Türkler'in ulu
sal totemi, Tibet sığın denilen yak idi; totemin yılda bir kez 
büyük ortak ziyafette yenilmesi gerektiğinden ve bunu avlanma
sı için de sürgün avı gerektiğinden stğır dinsel ayinlerin en 
büyüklerinden sayılırdı. Hakanlann oldukça büyük avcı örgütleri 
vardı. Bunlann devamını Selçuklular'da, Osmanlılar'da, Akko- 
yunlular'da görüyoruz.

Av Kuşlan; Avcılıkta av kuşlanna da büyük ihtij^ç vardı. 
Oğuzlar'm ongunlanndan beşi, bilinen av kuşlanydı. Şahin, 
kartal, tavşancıl, sungur, çağn. Bunlar bize Oğuzlar'm kullan
dıktan av kuşlanm bildirir. Türk ülkelerinde sürülerle ahular, 
jrabani atlar, parslar, vadilerde ve göl kıyılannda gejrikler, kuğu 
kuşlan. Pamir'in en alçak yaylalannda yaklar. Tibet 3raylalann- 
dan gelme, boynuzlan burmalı. argalı denen koyunlar vardır.

2. SÜRÜ SAHİPLİĞİ

Sürü Sahibi Türkler; Türkler'in en bü3rük kısmı sürüleriyle 
geçinirlerdi. Sürüleri koyun, keçi, at, öküz, deve sürüleriydi. Bu 
sürüler, onlara her gün taze süt, kaymak, terejrağı, yoğurt, kı
mız. kımran gibi besinleri sunardı. Sürülerin derisinden saraç- 
hkta yararlanırdı. Bu derilerden çizmeler, eyerler vd. yapıhrdı. 
Pöstekilerinden kalpaklar, kürkler, kaftanlar yapılırdı. Yün ve 
yapağılanndan elbiseler, çadırlar, keçeler yapılırdı. Bu sürüler 
göç zamanı, taşımacılıkta kullanılırdı.

Divan, c.I, s. 364.
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Çin tarihlerinin anlattığına göre eski Türkler göçebe ohnakla 
birlikte her birinin aynca bir parça arazisi de vardı.

Yurt sözcüğü Araplar’daki dar sözcüğü gibi kışlakta çadır 
kurulan belirli yerin adıdır. Her ailenin kışlakta özel ve değiş
mez bir yurt'u vardı. Türkler baüya geldikten sonra da asıl yur
du unutmamışlardı: Seyhun, Ceyhun adlan ırmak adı olarak, 
Ankara sözcüğü kent adı olarak, Karaçuk sözcüğü de eski bi
çimde Musul'a, yeni biçimi olan Karacadağ biçiminde Diyarba
kır'a, Bilecik'e, Ankara'ya gelmiştir. İÜ, Tarım, Seyhun Ceyhun 
vadilerindeki Türkler eskiden beri buğday, arpa, pirinç, dan, 
ımsır ekerler: asma, elma, dut fldanlan yetiştirirlerdi. Arazijri 
sulamak için pek çok arklar açmışlardı.

Türkler. dandan bir tür şarap yaparlardı. Bunu kımız İle 
kanştırdıktan sonra elde edilen içkiye taraşım admı verirlerdi. 
En nefls İçkileri buydu. .(Leon Cahun)

4. SANAYİ

Türkler'de Sanayi: Türkler göçebe olmakla birlikte, sanayiden 
de büsbütün yoksun değillerdi. Bundan başka eski Türkler dal
ma barış dinini yayma, bütün Türkler'i bir ilhanlık yönetiminde 
birleştirme dileğlndeydller. Bu işleri yapmak için savaşa girmek 
gerekiyordu. Şu kadar var kİ eski Türkler İçin savaş, bir amaç 
değil bir araçtı.

Eski Türkler'in dinleri de o zamanki yaradılışlarma uygun
du. Bu dinde de yer-sular oymaklannı savaşa sevkederlerdl.

Bu kitapta yalnız eski Türkler'in Toyonizm dinine ve Şama
nizm büyüsüne bağh olan öz uygarlığı incelenmlştü". Bu incele
melerin sonucu gösterdi ki Türkler bu uygarlığı başkalanndan 
ödünç ahnamışlar, belki kendileri yaratarak başka uluslara öğ- 
retnllşlerdir. Çinliler, bu Türk sımflandırmalarmı işlemişler, 
bundan geleneksel bilimler ve bü5rüsel fenler oluşturmuşlardır.

Eski Türkler yaratıcı bir budundular. ÇlnÜler İse Türkler'in 
kâtipleriydi. Türk'e ait birçok yaratma ve buluşlan Çta kltapla- 
nnda bulursak, bundan dolayı şaşmamalıyız. Türk yapar. Çinli 
yazardı.

Zaferden zafere koşan Türk'ün vakti yazı yazmaya elverişli

3. ÇİFTÇİLİK
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değildi. Bundan başka eski Türkler kent uygarhğından çok, 
göçebe uygarhğım severlerdi. Bilge Han kaymbabasma kent 
yapmak istediğini de söylemişti. Kayınbabası şimdiye kadar 
Türkler'in göçebelik sayesinde Çhı'e akınlar yaparak zengto ol- 
duklannı. Çinliler seferberlik yaparak ordu toplaymcaya kadzır 
Türkler'in uzak ülkelere çekilerek Çin ordusunu bozduklannı 
söyledi. Türkler kentlerde otururlarsa, Çinliler tarafmdan kolay
ca kuşatılıp bağımsızhklanm yitireceklerini söyledi. Selçukname 
yazan İbn Bibi de, dajnsmın dahna kendilerine "Sakın asla 
kentte oturmayınız. göçebeUği koncunuz, çünkü beylik ve şan 
ve şeref göçebelikte ve Türkmenliktedir" dediğini ŝ azıyor.

Eski Türkler’de en çok gehşen sanat, demircilik ve sllahçı- 
hktı. Bunlar arasında da Mete'nin ıslık çalan oklannı devam et
tiren okçuluktu. Bundan başka debbağlık, saraçlık, çadırcılık, 
keçe ve hah sanatlan da ileri gitmişti. Kadınlar ve erkekler 
süslenmeyi çok severlerdi. Bu nedenle kuyumculuk sanaü da 
çok ilerlemişti.

Hammaddeler: Göçebe Türkler bu sanatlarda doğal olarak 
hayvan organlan kullanmak zorundaydılar. Bu ilkel maddeler 
hayvanlardan çıkan deri, pösteki, kürk, bojmuz, ayak kemiği, 
baldır kemiği, bağırsak, kuş tüyü gibi şeylerdi. Eski Türkler, bu 
maddelerden olağanüstü güzel el işleri yapma3n başardılar. 
Öküzün baldır kemiğhıden kımız saklamak için güzel sürahiler 
yaparlardı. Kımız içmek için de devenhı ayak kemiğinden kadeh 
imal ederlerdi. Şairlerin ayağ-bade deyişi bundan doğdu.

Uzakdoğu lygarhğı esasen Türk uygarlığıydı. Türkler'den 
bazı iller Musevi, Budist, Manihelst, Nasturi dhılerine girmiş ve 
bunlardan yeni uygarhklann esaslann almışlarsa da, bu kitapta 
bunlardan söz edilmeyecektir. Zira o uygarlıklar, ödünç olmakla 
birhkte Türk ruhuna da uygun değildi. Türkler’in sonradan ulu
sal kültürleri ve toplumsal )rapılan bu dinlerle uzlaşmaya elve
rişli değildi.

Türkler’in sonradan İslam dinini kabul etmeleri de, bu dinin 
doğasına uygun ohnasmdan ileri geldi. Gazayı, cihadı, kendi 
farzlan araşma sokan bir din, Türkler için en uygun bir dindi. 
Çünkü bu din, Türkleri meuıeviyatça olduğu kadar, si3rasetçe ve 
iktisatça da 5rükselttl. Islamhk Türk'ün mizacma uygun olduğu 
gibi eski Türkler'in temel İlkeleri olan "dünya banşı’ mn sonucu- 

' dur. Eski Türkler. banş içhı savaşırlardı. Ülkeleri de Gök De-
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nlz'den Ak Deniz'e kadar uzanıyordu. Bu büyük alanın korun
ması İçin gençlerin askeri bir eğitim görmeleri, mükemmel si
lahlarla silahlanmaları gerekiyordu. Bu işleri yapabilmek için 
de güçlü sanajri kuruluşuna ihtiyaçlan vardı.

5. AİLE, SİYASET, KARDEŞLİK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN 
İKTİSADİ ROLÜ

Ekonomik olaylarm öbür toplumsal olaylara ve örgütlere et
kisi olduğu gibi, öbür toplumsal olayların yani din, ahlak, hu
kuk, estetik, dil, düşünce, fen ile ilgili olayların ve örgütlerin de 
ekonomik yaşam ve etkinlik üzerinde etkileri vardır.

Bu birimlerden, özellikle dört toplumsal çevrenin ekonomik 
yönden büyük bir önemi vardır. Onlar da şunlardır.

1-Aile,
2- Devlet,
3- Arkadaşlık topluluğu,
4- Meslek topluluğu.

Ailenin Ekonomik Yaşam Üzerindeki Etkisi: Ailenin 
ekonomik yaşam üzerindeM etkileri özellikle şunlardır:

1- Eski Türkler'de kadın tabu değildi, kocasımn tamamla- 
yıcısıydı: İlkel budunlarda kadınlann âdet görmesi yüzünden 
kadm tabu'dur, yani tekin değil, çarpar.

2- Cinsel işbölümü: Kadının tabu olduğu yerlerde, kadın er
keğin yaptığı sanatlan yapamaz. Erkek de buna karşılık kadı
nın yaptığı sanatlan yapamaz. Çünkü' kadın erkeğe karşı tabu 
olunca, erkeğin dokunduğu aletlere ve maddelere dokunamaz. 
O takdirde erkek de kadın için tabu olarak onun dokunduğu 
aletlere ve eşyaya dokunamaz. İşte kadının erkeğe göre tabu ol
ması yüzünden, erkek de ona karşı tabu olur.

René Monnier'nin anlattığma göre, kadımn erkeğe ve er
keğin kadına karşı tabu olmasından evrendeki maddi ve manevi 
bütün olaylar ve varlıklar iki büyük sınıfa aynlır. Erkek tabu 
olunca, varlıklann yalnızca yansına dokunabilir. Kadm da er
keğe karşı tabu olmasından ötürü varlıklann yalnız yansına 
dokunabilir.

İlkel budunlar arasmdaki ilk işbölümü, hem dinseldir, hem
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de iki cins arasındadır. Bu tür işbölümünün kiml toplumsal so
nuçlan vardır ki aşağıda saymaya çalışacağız.

1- Kadmın tabu olduğu halklarda erkek ve kadın birbirini 
göremez.

2- Kadımn tabu olduğu budunlarda peçe, jraşmak, çarşaf, 
yeldirme, harem gibi kurumlar bulunur.

3- Kadmın hukukça aşağı olması.
4- Cinsel işbölümü
5- Dilde eril ve dişilin varlığı.

1- Kadının tabu olduğu halklarda birbirini göremeyenler, 
soptaşlafdır. Başka soplann erkekleri görebilirler. Sözgelimi 
dayı, erkek kardeş, dayıoğlu, kardeşoğlu ^eğen) gibi kadınla 
aynı totemi taşıyan erkekler onun totemdaşlan olduğu için, 
kendi sopunun kadmlanna yine görünemezler. Bu erkekler, 
köyün dışansmda erkekler için yapılmış olan genel evlerde ya
şarlar.

Sopiar karşüıklı evlendiklerinden, bir sopun erkekleri, karşı- 
kl soptaki kadınlann koceılan olduklan gibi onlan görebilirler 
de!

2- Ataerkil ailelerde de kadm görünmemeye mahkûmdur. 
Fakat bu kez yabancılara görünmeyerek, kendi akrabalarma 
görünür.

Bu iki türlü toplulukta kadm erkeğe karşı tabudur. Yani te
kin değil, çEupar, kuralına uygundur. Bu tabu olmanm sonucu 
şudur kl kadın erkekten kaçar. Türkçe'de kaç-göç deyimi bu an
lamı İçerir.

Eski çağda Türk kadınına gelince, bu asla tabu değildi. Eski 
Türkler'e göre koca ile kan ve hakan ile hatun birbirinin tamam- 
lajnıçısıdır.

3- Kadmlann tabu olmalannm ikinci sonucu, kadınlann 
hukukça erkeklerden aşağı olmidandır. Ataerkil aile tipine bağlı 
olan bugünkü Çinliler'le eski Romalılar’da aüfe reisi, eşini ve ço
cuklarını satmak ve öldürmek haklanna sahiptiler. Türkler 
böyle bir canavarlığı hiçbir zaman kabul etmemişlerdir. ■ 
Türkler'in bağlı olduklan aile sistemi, baba-yanh aile’dir. Bunda 
da aile reisi erkekse de, kadmlan ve çocuklan öldürmek yetkile
ri yoktur. Bu sistemde ana yönünden olan akrabalar, baba
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yönünden olan akrabalara eşittirler. Ataerkil aile ile baba-yanh 
aileyi birbirinden ayırmayanlar Türk ailesini ^  anla}ramazlar.

Kadmlar hukukça erkeklerden aşağı idiler. Eski Tûrkler'e 
gelince bunlarda kadın tabu ölmadığı için, erkeklerle aralannda 
manevi bir uçurum yoktu. Erkeğin yaptığı bir sanatı, kadm da 
yapabilirdi: Türk kadım erkeklerden kaçmaz ve ziyafet meclisle
rinde ve siyaset, savaş, av toplantılannda onlarla birlikte bulu
nurdu. Bundan başka gerek aile hukukunda ve gerek devlet 
hukukunda kadm tamamiyle erkekle eşitti. Fakat bu birlikte 
bulunuş ve bu eşitlik isteğe bırakılmış bir iş sanılmasın. Başka 
uluslarda sözgelimi Uzakdoğu uygarlığma bağh Çinliler'de ka
dınlarla erkeklerin ayrılması ve hukukça eşitsizliği zorunlu ol
duğu gibi eski Türkler'de de kadınlarla erkeklerin her işte bir
likte bulunması ve hukukça eşitliği zorunluydu. Kuşkusuz bu 
kurahn Türk ekonomisine büyük etkisi olmuştur.**’

Türk ailesi, baba-yanh aile tipine bağlı olduğundan ve baba- 
yanh aile, ataerkil aileden farkh bulunduğundan, bunlann bir
birinden aynImasL gerekir.

4- Cinsel işbölümü: Kadm tabu olunca dokunduğu aletlere 
erkek dokunamaz. Erkeğin doktmduğu aletler ve kerestelere de 
kadın dokunamaz. Böylece cinsel işbölümü dinden doğmuş gele
neksel bir işbölümü olmaktadır.

5- Dillerde erilleştirme ve dişilleştirme: DilbiÜmciler, kimi 
dillerde erilleştirme ve dişilleştirme bulunmadığmı gördükleri 
halde, nedenini açıklamamışlardır. René Monnier, bize bu dil 
olaymm nedentai açıklamaktadır. Kadın tabu olunca, onun ilgili 
olduğu olaylar ve dokunduğu aletler de tabu yani dişil olması 
gerekir. Erkek de kadm için tabu olunca, onun toplumsal çevresi 
içhıe giren bütün varlıklar tabu olur. Erkek için tabu olmayan 
eşjreının adlan da erildirler. Türkçede eril ve dişil sözcüklerin 
bulunmaması, kadın ve erkeğin tabu olup olmamasından doğ
muştur. Cinsel tabudan erillik ve dişillik doğduğu gibi cinsel iş- 
bölümünden de genel işbölümü doğdu. Ondan sonra soplann iş
bölümü doğdu. Kadm bir tür iş için gerçekten yaradılıştan gelen

**’ Bu paragraf, İlgisi nedeniyle buraya ahnımşür.
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bir yeteneğe sahipti. Çeşitli resimlerden oluşan ince ve doğru 
çizgili olan bu nefis halıkuı dokumak için en yahn yapım yön
temlerini kullanan bu kadınlann gösterdikleri ustahklan başka 
biçimde açıklamaık mümkün değildir. Eski bü- geleneğe göre, 
her genç kız dokuma sanatım öğrenmesi ve kendisine çeyiz ola
rak verilecek halılan dokuması gerekirdi. Her genç kadın nikâh 
olduğu günden kocasmm çadınna kesin olarak yerleşeceği güne 
kadar birkaç yıl bu işle uğraşırdı. Zaten Türkmenler'de ev sa- 
natlan, özellikle keçe ve yün kumaş dokuması sanatlan vardı. 
Bu Türkmenler'de hizmetçi bulunmadığı ve esirler az bulun
duğu için bu işler çoğunlukla Türkmen kadınlan tarafindan ya
pılırdı. (s. 353)

Eski Türk kadmlan, gereksinmeleri ohnasa da yine el İşle
riyle uğraşırlardı. Boş kalıp gelişigüzel, geçici eğlencelerle uğraş
mazlardı. Ahlâk-ı Alûi Kitnbinda yazıldığma göre, Selçuklu 
prenseslerinden biri. Kazvin kentinin sahibesiydi. Her yıl ilkba
harda bu kentin kıyısma gelerek yeşil bir çimenlikte otağmı ku
rardı. Bir yıl Kazvinhier kente genel bir lağım yaptırmak üzere 
aralannda jrardım toplamışlardı. Gereken miktara ulaşmak için 
daha bir miktar paraya gereksinmeleri vardı. Kentliler bu parayı 
da yine Sultan Hanım'dan istemeye karar vererek ileri gelenlerden 
bir heyeti Sultsuı Hanım'm çadınna gönderdiler. Bu heyet otağa 
yaklaşmca. otağm önündeki bir sandalye üzerinde oturan Sul
tan Hanım'm el örgüsü örmekte olduğunu görünce ve bu. para- 
5a seven kadmm p>ara vermesi olanaksız olduğu kamsma vara
rak geldiklerine pişman oldular. Fakat Sultan Hanım taralından 
görüldükleri için geri de dönemediler. İster istemez Sultanm ça- 
dınna geldiler ve ahalinin önerisini sundular. Sultan, bütün gi
derler kendi tarafindan verileceğinden, toplanan yardımlarm sa
hiplerine geri verilmesini buyurdu. Ve hazine memurunu 
çağırtarak lağımlar içhı gereken paralan heyete teslim etti. Hey
et içindeki bir yaşh Sultan Hanım'a elindeki örgü Işhıden dolayı 
akıllanna gelen haksız kuşkuyu söyledi. Sultan Hanım şu kar- 
şıhğı verdi:

"Eivet benim elişi ile uğraştığımı gören bütün Iranlılar şa
şıyorlar. Oysa, benim ailem içinde bütün kadmlar benim gibi 
daima elişiyle uğraşırlar. Biz Sultanlar böyle eliştyle uğraşmaz
sak ne İle uğraşacağız? Geçici şeylerle mi? Böyle bir şey bizim 
soyumuza yakışmaz. Biz saltanat İşlerinden kurtulduktan son
ra boş kalmamak İçin yoksullar gibi, hep elişleriyle ve ev işle-
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riyle uğraşırız. Bu hareket, soyumuz için ar değil, belki büyük 
bir şereftir. Ahlak-ı alâi'dir (Yüce ahlaktır)."

Türk Ailesinde Ekonomik Yaşam: Eski Türkler, yiyecekle
rini ve giyeceklerini sahip olduklan hesapsız hayvan sürülerin
den elde ederlerdi. Yedikleri pejmir, kaymak, yoğurt, tereyağı, 
süt, ayran, kımızdı.

Giydikleri: Hayvan derisinden elbiseler, kürkler, kalpaklar
dı.**’

6. ARKADAŞLIK ÖRGÜTÜ

Serdarlık Örgütü: Tekeler'de resmi örgütün dışında serbest 
ve ayn bir serdarlık örgütü vardı. Serdar unvanını, eylemler ile 
kazarmıış olan bu doğal ktûnandanlar, seçilerek, kendi kendine 
yetişir ve iş görürlerdi. Serdarlardan biri, çadınn önüne bayrak 
dikince, bunu görenler, yeni bir akına çağnidıklarını anlarlardı. 
Akına kaülmak isteyenler, serdara başvurarak toplanma vaktini 
öğrenirlerdi. Toplanma gününde birleşilerek nasıl hareket edile
ceğine karar verilirdi. Yalnız hedefin neresi olduğu söylenmezdi. 
Bunu yalnız serdar bilirdi. Oğuzlar'da han varsa, serdar han
dan izin alırdı. "Kazüık Koca derlerdi, bir kişi vardı, Baymdır 
Hamn veziri idi....Baymdır Handan akm diledi. Bayındır Han 
dahi destur verdi. Nereye dilersen var, dedi. " (Dede Korkut, s. 
158/s. 116)

Kırgız Kazaklar'da akma baranta adı verilirdi. İşte bu çıkın
lar sayesindedir ki Türk ve Türkmen illeri yoksulluk çekmezler
di: Türkmen göçüdür vara vara düzelir atasözü bu durumu 
gösterir. Yaradılıştan kahraman olan serdarlara alp, alpagut ve 
koca adlan verilirdi. Devlet döneminde bunlar hazır kumandan- 
lardılar.

Kazaklık: Kazak "kazh" demektir. Kaz gibi özgür ve serbest 
demektir. Kazak sözcüğü, bir budun adı olduğu gibi siyasal

(•) Bu paragraf İlgisinden ötürü buraya alınmıştır.
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muhalefetten doğan bir halkm da adıdır. Mevcut hükümetten hoş
nut olmayanlar ya da bir nedenle hükümdara danlanlar bozkı- 
ra(çöle) çekilerek "Kazak"olurlardı.

Mete, babasının hükümetine karşı kazak oldu. Bu kazaklık
tan çok 3rararlı bir sonuç çıkü: Türk İlhanlığı.

Mete demokrattı. Her sorunu kurultayda müzakere ettirir, 
orada verilen kararlan uygulardı. Kurultayın kaiarlan töreye 
uygundu. Çünkü kurultay adaleti anyordu. Töre ise adaleti ara
maktan doğmuştu. Özellikle kurultayın başkanhğmda Mete gibi 
bir dâhi reis bulunuyordu. Bu dâhinin kazak olması Kvm ilinde
ki egemenliği tudunluktan Ühanhğa kadar çıkardı. Leventiikler 
özellikle kurultaym başkanhğmda toplanıp cihat eden Özbek 
Hanının mücahitleriydi. Özbek Han zamanmda cihat alamnda 
toplanan müslüman Türkler'diler. Özbek Han'm ölümünden 
sonra bunlar Altm Ordu Ilhanhğı'na karşı kazak olup isyan et
tiler ve asıl yurt olan Doğu Türkistan'a çekildiler. Kırgız Kazak
lar da merkezi Ejderhan olan Ak Ordu Hakanhğı'na karşı kazak 
olanlardan doğdu. Kınm'da da Osmanh döneminde bile 
hükümete muhalif olanlara kazak oldu denilirdi. Thnurlenk de 
gençhğinde kazak olmuştu.

7. DEVLETİN e k o n o m id e k i ROLÜ

Devletin Ekonomideki Rolü: Bu rol devletin dört derece
sine göre değişir. Bu dereceler şunlardır:

1- Tudunluk (Oymak beyhği)
2- Yabguluk (İl beyUği)
3- Hakanlık
4- ilhanlık.

1- Tudunluk: Oymak beyliği demektir. Türk oymaklan daha 
bağımsızken üreticiydiler. Yeşil, ekili ve ağaçlı vahalarda oturur
lardı. Her oymağın kendine özgü bir ırmağı Ue bir dağı vardı. Ya
zın dağdaki yaylakta, kışın ırmak kıyısındaki kışlakta otururlar
dı. Kendi sürüleriyle geçindikleri için üreticiydiler, yalnız akınla 
geçinen Türk oymaklan gibi tüketici değildiler.

2- Yabguluk: Yabgu, tudunlann üstünde bir başkandır. İl,
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oymak ve onun yerine geçen boy un üstünde bir topluluk ol
duğu gibi. İlleri de oluşturan vahalardır. Bir vahadan öbür va
halara gitmek için, birkaç günlük susuz, ve otsuz çöllerden 
geçUirdi. Bu nedenle vahadan vahaya seyahat etmek için birkaç 
günlük yiyecçk-içeceklerini yanlanna alırlardı. İşte vahalann bu 
uzaklık durumu illeri oluşturmuştu. Bir vaha içinde yaşayanlar 
sürekli olarak ilişki İçindeydUer. Bu ilişkiden vahaya özgü ortak 
vicdan doğardı. Vahalardan doğan bu iller de üretici idiler. 
Çünkü sürüleriyle ve avcılıklanyla yaşardı ve her ırmağın kıyı
sında bir oymak 3raşardı. Demek ki o)nııaklann oluşumuna yol 
açan da ırmaklardı.

Türk illeri avcılık, göçebelik ve çiftçilikle yaşarlardı.
3- Hakanlık: Her hakanhk bü- ülkedeki vahalann yani içle

rindeki ihn. oymaklann aynı bayrak altmda toplanmalanndan 
oluşur. Bu hakanlıklar çoğu zaman, uygar bü- ulusla, gelişmiş 
bir devletle bü-leşirler. Bu birleşmeden bir hakanlık  oluşur. Do
kuz Oğuzlar'm Uygurlar la bü-leşmelerinden Turfan Hakanhğı- 
doğdu. Türk lUeri sırasmda Türk, Tatar. Çüı. Hint. İran, Rus. Ma
car. Ulah ve Bulgar uluslaryla bü-leştiler. Yani Türk uluslan. 
başka uluslarla karşıhkh asalak oldular. Onlar Türkler'üı ekono
mik asalaklan olduklan gibi. Türkler de onlann siyasal ve eko
nomik asalaklan idiler. Tatsız Türk olmaz, başsız börk olmaz a- 
tasözü bu yaşamı gösterir. Hakanlar da aynı zamanda savaştaki 
yağmalarla büyük servetler elde ederlerdi. Hakanhk döneminde 
avcüık geleneksel bü- kurum biçünini alırdı. Hayvancılık, çiftçi
lik. sanayi ve ticaret geüşirdl. Mahkûm olan uluslar ekonomik 
yaşamm esas etkenleriydiler. Türkler, bunlara çoğu zaman ker
vanlar (arkışlaı), küni zaman da akınlar gönderirlerdi.

4- ilhanlık: İlhanhk dönemüıde, Çin ile Avrupa arasındaki 
ipek ticaret yolu, Türkler'üı ehnde bulunurdu. Zaten llhanhğın 
kendisi de bu yoldan doğvyordu. Denizyolu Venedik ve Cenova 
gibi devleüeri yarattığı gibi, karayolu da büyük Türk ilhanlıkla- 
nm oluşturuyordu.

Léon Cahım. Çin’den batıya doğru İki yol olduğunu sifylüyon 
Pe-Lu (Kuzey Yolu). Nan-Lu (Güney Yolu). Göktürkler'den Mu- 
kan Han. Çüı ve Bizans devletleriyle üçlü bü- itUfak yaparak 
İpek ücaret yolunun İran'dan geçmesüıe izin vermemeyi bu itti
fakla sağlamış oldu. Böylece Türk Uhanlığı kurulduğu zaman
larda, Mançuıya'dan Macaristan’a kadar uzanan büyük ülkede
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güvenlik ve hûzur tam olarak sağlarımış olurdu. Sayısız hayvan 
sürüleri, uçsuz bucaksız çayırlarda emntyetle otlar, ücaret ker- 
vanlan Çüı’den Avrupa'ya ve Avrupa’dan Çin’e güvenlik Içüıde 
gidip gelirlerdi. Bu büyük yoldan başka İran ve Hint yollan da 
Türkler’üı ehnde bulunurdu. İşte eski Türkler'in zengüıhği bu 
kaynaklardan akardı.

Eski Türkler, tüccarlara sart derlerdi. Bugünkü Sart budu
nu da tüccarlığmdan dolayı bu adı almış olmahdır.

Türk Denizi: Büyük devletler, deniz ktyilannda ya da ırmak 
kıyılannda kuruhnuştur. En önemü ticaret aracı, gemilerdir. 
Türkler'üı de büyük bü- denizi vardır ki buna çöi derler. Doğuda 
Gobi Çölü ve ve batıda Kıpçak Çölü, birer susuz deniz gibidir. 
Türk gemileri de atlar, develer, öküzlerdir. Bir türk atasözü 
diyor ki: Türkün atı kanadıdır. Türk kervanlan bu kanatlan aça
rak Gök Deniz'den .Kara Deniz'e ve Ak Deniz’e kadar yoUanırdı. 
Bu büyük çölde birçok vahalaf vardır ki denizin hmanlan gibi
dir. Çöl denizinde seyrüsefere engel olan dağlar yoktur. İşte 
Türk ticareti, Türkler’in bu karasal denizleri sayesinde dünyayı 
dolaşıyordu.

8. DEVLETİN EKONOMİK YETKESİ

Devletin Ekonomik Yetkesi: Eski Türkler'de olan amaç, 
ekonomik bir esasa dayamyordu. Hükümetin başma geçen 
adam, ulusu beslemekle, yedülp gtydirmekle yükümlttydü. 
Türk hakanma ilterez (Ûterlş) denilüxJi. Anlamı "ulusu düllten, 
yedü-lp içiren, yaşatan" demekU. Orhon Yazıtlannda Türk haka
nı şöyle söylüyon "Türk milleti açti: Doyundum. Çıplaktı gtydü- 
dim." Türic hakanmm kamusal yetkesi, bu yedülp gtydümekle 
var oluyordu. Dede Korkut Kitabinin on iküıci hikâyesi bize 
şunu öğreüyon Oğuzlar’da beylerbeyi olan Salur Kazan, her yü 
büyük bü- şölen(ulusal ziyafet) yaparak bütün İç Oğuz’u ve Dış 
Oğuz’u çağınrmış. İç Oğuz Üç-Oklar ve Dış Oğuz Boz-Oklar’dır. 
Bu ziyafette herkes yiyip içtikten sonra. Salur Kazan hatunu
nun elinden tutarak otağdan çıkarken, ’Yalnız bu elündekl 
bana kalsm ve bundan başka nem varsa yağma ediniz." dermiş 
ve derhal bütün van yoğu yağma edllümiş. Bü- yü Salur Kazan,
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yalnız Üç-Oklar'ı yağma ziyafetine davet etmiş. Bu yıl Boz-Oklar 
yağmadan yararlanamamışlar. Bunun üzerine Boz-Oklar arala
rında sözleşerek Salur Kazan aleyhine başkaldırmışlar.

Gerek Orhon Yazıtlarmdaki sözlerden ve gerek bu hikâyenin 
anlamından anlaşılıyor ki eski Türkler'de kamusal yetke ancak 
hükümdarm halkı yedirip içirmesiyle ya da yıllık yağma şölenle
riyle bütün servetini onlara dağıtmasıyla var oluyordu. Bu 
ekonomik görevi yerine getirmeyen bir siyasal başkan halk üze
rindeki siyasal kamusal yetkesini yitirirdi.

Sürgün Avı Kamusal Yetkeye hişkindir: Eski Türkler'de 
sürgün avına sığır adı verilirdi. Sığır sözcüğü de "Tibet sığın' nın 
adı olmak gerekir Tibet öküzü Türk ulusunun totemi yani sim
gesiydi. Bu hayvan kutas adı da verilirdi ki kut ve öz sözcükleri
nin birleşmesinden oluşan bu söz "kutsal öküz" anlamma gelir
di. Şimdiki hotoz sözcüğü de bu kutas sözcüğünden doğmuştur. 
İlk Zcimanlarda dinsel ve büjnlsel ajdnIerde bu Tibet öküzü kur
ban edilir ve kuyruğu tuğ olarak kullanılırdı. Türkler'ce tuğların 
kutsal olması kutasm kuyruğu[ndan yapılmasıyla yakından il
gilidir]. Dede Korkut Kitabı'nda bakılırsa eski TOrkler'de sürgün 
avı yapmak kamusal yetkeye aitti. Devletin bu av için doğancı
lar, zağarcılar, çağrıcılar...gibi düzenli örgütleri vardı. Sürgün 
avında ülkenin bütün av hayvanlan bir alanda toplandıktan 
sonra veliaht, ondan sonra da öbür şehzadeler avlanırlardı. 
Bunlardan sonra sıra vezirlere, emirlere, beylere ve ağalara ge
lirdi. Türkler Altay'dan uzaklaşırica, artık Tibet öküzünü bula
madılar. Onun yerine başı ata benzediği için atı koydular. Bu 
dönemden sonra tuğ da at kuyruğundan yapılmaya başlandı.

9. ULUSAL EKONOMİ

Türkler'de Tarım, Ticaret, Sanat: Eski Türkler göçebe ol
makla birlikte tanmdan da büsbütün yoksun değillerdi. Tara
sun adlı içkilerini dandan yaparlardı. Bundan başka tarhana 
gibi hububattan yapılmış yemekleri vardı. Kâşgarh Mahmut'a 
göre börek sözcüğü boğran sözcüğünden türemiştir. Boğra bir
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hakamn adıdır.**’ Kaygana da kağaridan gehr.*“ ’ Borani adında
ki yemek de Boran sözcüğünden gelir. Boran, Harunür Reşit'in 
saraymda bir Türk cariyesi idi.

Eski Türider çiftçiye tarana derlerdi. Bugün Doğu Türkistan'ın 
ahalisine Tarancı denilmesi bu yüzdendir. Tüccara da Sart der
lerdi. İran'da ve Kafkasjra'da bu adda bir TOrk kolu vardır. Cen
giz zamanmda bütün kentli Türkler'e Sart adı veriliyordu. Kimi
lerine göre suğdak sözcüğü de Farsçada "tüccar" anlamma 
gelen sudager'den türemiştir.

Eski Türkler'de sanatm değeri! olduğunu gösteren birçok 
menkabeler ve mitolojik ifyküler vardır. Türk koUanndan bü-çoğu 
kendisinin bir demirciden türediğine inanır.

Bir ÇinU Vezirin Öğüdü: MÜatlan 174 yd önce Çin'den 
Türk hükümdanna bir prenses getirmek üzere Türk sarayma 
gelen Chung-hang Yüeh admdeiki Çinh elçi, Türkler'in Çin uy- 
garhğma karşı gösterdikleri düşkünlüğü Türk ulusal kültür ve 
ulusal ekonomisi için zararlı gördü. Bu zat Türkler'i çok sevdiği 
için Türk sarayında kaldı, bir daha Çin'e dönmedi. Bu zamanda 
Türkler, zafer ve ulusal birlik sonucu olarak zenginleşmişlerdi. 
Ülkelerinde Çin kültürü gibi gösterişe, debdebeye dalmış yeni 
bir dünya görüyorlardı. Bu kültürün yiyecekleri, giyeceUeri, 
modalan yavaş yavaş Türkler'in arasına girmeye başlamıştı. 
Oğuz Han geleneğinden önemli bir kişi olan irkil Ata'yı andıran 
ÇInU vezir, bu durumun tehUkesini gösteriyor, onlan şu sözlerle 
uyanmaya çağınyordu:

"Türk'ün bütün işi gücü ya sık ağaçlı ormanlarda ava git
mek ya da ovalarda sayısız sürülerini otlatmaktı. Böyle yaşam 
sürenler için Çin'de dokunulan ipekli kumaşlar değil, kendileri
nin yaptıklan deriden ve kürkten elbiseler elverişüydi. Yoğurt, 
kımız, peynir, tereyağı, kaymak gibi sütten yapılan yiyecekler, 
leziz av etleriyle sürülerinin besili hayvanlan Çin yemeklerinden 
daha yararlı ve daha güzeldi. Eğer Türkler, Çinliler'in gelenekle
rine uyarlarsa onlann tahıUanna, ipekli elbiselerine alışacEikla-

(•)
("1

Divan, c.I, s. 187. 
Divan, c.I, s. 157.
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nndan bir gün Çin devletinin egemenliği alüna glrm^rl o kadar 
fena gönneyeceklerdi."

Çinli elçi dalma hükümd jra "Türk ilinin atalardan kalma 
törelerden aynlmamasmı" öğüt veriyordu. Çünkü bu törelerdir 
ki şanlı atalan "yenilmez kahramanlar derecesine çıkarmıştı." 
Bu öğütlere başka öğütler de ekhyordu. Hükümdar uyrukları
nın ne kadar nüfustan oluştuğunu, çeşith boylann, obalann ne 
kadar sürüleri bulunduğunu bilmeliydi. Çünkü nüfiıs ve malla- 
nn miktan bUlnirse, bir gün Çin aleyhine sefer açıldığı zaman 
bü5rük ve donatımh ordular toplanması mümkün olabilecekti."

Siyasal başkanlann bu, ulusu doyurmak görevleri onlarm 
ticaret kervanlan ve sürüleriyle, gerek savaş ganimeti ve clzya 
ahnak surettyle büyük servet sahibi olmalannı gerektiriyordu. 
Ulusu yedirip giydirip doyurmak, her yıl servetini onlara yağma 
ettirmek için çok servetler kazanabilmek.gerektyordu. İşte Türk 
ekonomisinin en önemli esaslarmdan biri de bu İdi.

Léon Cahun, eski Türkler'i hiç tanımamıştı. Göçebe Türkleri 
nitelerken şöyle söylCtyor: "Bunlar ancak zlj^et günlerinde bir 
semiz tay. bir kojnon keserler ve etten do5mm olurlardı. Başka 
zamanlarda, sakat ya dâ hasta hayvanlardan başka et yemezle- 
dl. Göçebe Türk kendi sürüsüyle değU. sürülerinin ürünleriyle 
geçinirdi." Oysa bir çoban bile istediği zaman bir kuzuyu keser 
pişirirdi. Karaçuk Çoban, kendi beyine dtyor kl: "...geceden bir 
kuzu pişirmtştim. gel bu ağaç dibhıde inelim yiyelhn dedi.”  
Görülüyor kl bir çoban istediği zaman sağlam bir kuzu kesebilir.

İmalathaneler, Kentler ve Çarşılar: Türkler'in bir kısmı 
evlerini arabalan üzerinde kurmuşlardı. Bu arabalardan bazısı 
imalathane durumundaydı. Bu arabalar bir yere konduklan za
man, aralannda sokaklar ve caddeler oluştururlar, çarşılar, pa
zarlar meydana getirirlerdi. Bu göç bir yere konduğu zaman 
sürekÜ bir kenti andınrdı. Fakat ertesi gün oradan göçünce ge
zici bir kent olduğu anlaşıhyordu. Bu gezici kent dalma ilkbaha- 
n İzlerdi. Olduğu yerde otlak azahnca, orayı bırakır, daha yeşil bir 
çayırlığa gider, orada konardı. Eski Türkler'in sanayii, özellikle 
debbağhk, saraçhk, çadırcılık, hahcıhk, demircilik, ku)rumcu- 
luk, kilimcilik, keçecilik gibi şeylerdi.

(*) Dede Korkut, s. 32.
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Erkekler bile, en güzel elbiseleri giyerlerdi. Eski Türkler, ye
şim taşından yüzükler takarlardı. Atlanna da yeşim taşından 
süsler takarlardı. Fakat yeşim taşmm gerek kadmlar ve gerek 
erkeklerin nazarmdaki bu yüksek değeri, maddi özelliklerinden 
değil, büyüsel güçlerinden ileri gelirdi. Çünkü onlann inanışma 
göre, yeşim taşı suya konulursa yağmur yağdırır, atm yelesine 
bağlanırsa orada sallandıkça hafif bir rüzgâr estirirdl. Fırtınala
rı durdurur, kasırgalan dindirirdi. Bir beze sanlarak yangına 
atılırsa, jrangmı söndürürdü. Bundan başka, cinler ve periler 
üzerinde de etkili olduğu için gerek kadmlar ve gerek erkekler 
bu kullanılan taşlara çok değer verirlerdi.

Ailenin Etkisi: Eski topluluklann birçoğunda ve sözgelimi 
Uzakdoğu uygarlığına bağlı Çinliler'de kadın erkek için tabu İdi.

Türkçe'de sözgelimi bir türbe için "tekin değil, çarpar" deriz, 
îşte bu tümce tabu sözcüğünün karşılığıdır, ilkel toplumlarda 
kadın tekin değildir, ona yaklaşan, ya da dokunan erkeği çar
par. Eski toplumlarda kadmm tabu olması birçok ekonomik ve 
hukuksal sonuçlar doğurmuştur.

1- Erkeğin kullandığı aletlere kadmlar dokımamazdı. Bun
dan dolayı erkeklerine işleri başka, kadmlann işleri başka idi.

2- Kadmlar erkekten kaçar, erkek meclisinde bulunamaz
lardı. Bunım kötü etkileri olmuştur. Çünkü gerek örtünme ve 
harem kurallan, gerek erkekler Üe ara larda dinsel bir iş
bölümünün varlığı ve erkekle kadmm eşitsizliği, ekonomik yaşa
mı birtakım gereksiz kayıtlarla bağladığı için çok zararhydı. 
Eski Türkler'de kadm, erkeğin karşıtı değil, tam tersine tamam- 
layıcısıydı. Sözgelimi Çinliler'de erkeği(+] işareti Ue, kadmı[-] 
İşaretiyle gösterebiliriz. Böylece kadm ile erkeğin ilişkisi şu şe
kilde ifade olımur:

Erkek Kadm

<*>z. G'm metninde yalnızca [-) İşareti var. Burada kadm-erkek kar
şıtlığını göstermek için işaretin [*] olacağım düşündük ve öyle yaptık. 
(Aym not kitabm 1976 baskısında da var.)
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Eski Türkler'de ise. bu çiftin iki bireyi de + 'dır. Öyleyse ka
dın ile erkek şöyle ifade olunabilir.

Erkek Kadın.

Türkler'Ie Çinliler arasındaki bu ayrılık, aynı uygarlığa bağlı 
iki ulusun kültür bakımından nasıl aj^dığını gösterir.

Türk Ailesiyle Çin Ailesinin Farkı: İlkçağdaki Türk ailesini 
anlamak için Uzakdoğu uygarlığında Türkler'Ie bir arada bulu
nan Çin ulusunun ailesiyle karşılaştırmak yeterlidir. Çinliler'de 
iki üç bin yıldan beil hiç bir değişiklik olmadığı için Çin ailesi, 
henüz eski biçimhıi korumaktadır. Türk ailesi ise, İslamlıktan 
sonra, gerek İslamlığın, gerek Doğu uygarlığının etkileriyle 
büyük değişikliğe uğreımıştır.

Çin ailesi ataerkil aile tipine girdiği halde, eski Türk ailesi 
[nin bağh olduğu] baba-yanlı ailesi tipi bhrbirinden çok farklıdır. 
Başlıca farkları şunlardır:

1- Ataerkil ailede akrabalar, yalnız baba tarafmdandır 
(asabe). Ana yönünden kandaş olanlar akraba değillerdh-. Eski 
Romadılar'da olduğu gibi şimdiki Çhılller'de de akrabalık şu 
tarzdadır. Baba ailesinde ise baba yönünden olan kandaşlar, ne 
derecede akraba iseler, ana yönünden olan kandaşlar da o derece 
akrabadırlar. Eski Türkler'de ana babaj^, kızkardeş erkek kar
deşe. dayı amcaya, teyze halaya, kızkardeş çocuğu erkek kardeş 
çocuğuna eşitti.

2- Ataerkil ailede, aile reisi, bütün baba tarafindan akraba 
olanlann mutlak hâkimidir. Gerek bunlardan, gerek kendi kan- 
sıyla çocuklanndan istediğini satabilir, öldürebilir, kovabilir. 
Bundan başka ailenin bütün mallan yalnız aile reisine aittir. 
Aile reisi bunu bağış yoluyla İstediği kimseye verebiür.

3- Ataerkil ailede çocuk, kendi kendini yönetecek bağımsız
lığa sahip olmadığından kişisel girişimlerde bulunamaz. Türk 
ailesinin bağlı olduğu baba-yanh ailede ise kadın gibi çocuk da 
özgür ve bağımsızdır. Bundan dolajm bir Türk çocuğu on beş ya
şına gehnce ve bir kahramanhk jraparak rüştünü ispat edince 
ailenin özel yetkesinden çıkar. Bunlar büyük serüvenlere atıhr-

Ana metindeki karışıklık düzeltildi. (Y.Ç.]
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1ar ve büyük kahramanlıklar yaptıktan sonra, hükümdarlardan 
ad ve ünvan alarak mevki ve makam sahibi olurlardı. Türk tari
hi incelenince bh^ok adamlarm gurbet illerine gidip serüvenlere 
atılarak büyük makamlara geçtiği görülür. Çin fağfurlanndan 
ve Abbasi halifelerinden ad istemek İçin aylarca at sırtmda dağ 
taş demeyerek yürüyüp gelen Türk adsızlan, bu ülkede kuman- 
danhklara, valiliklere geçtikten sonra birçoğu hükümdarhğa ka
dar ulaşmıştır. Görülüyor ki Türk ailesi ekonomik yaşamın esa
sı olan ilin kamusal yetkesi altına girer. Ailesinden kendi 
payına düşen mirasmı alarak ve bir kız ile evlenerek yeni bir ev 
bark kurar. İşte böylece daha on beş j^şında iken bağımsızlığı
nı ele geçiren bir Türk çocuğu küçük j^ştan başlayarak kişisel 
girişime sahip bir genç olur. Bu gençler bh-er birer baba joırdu- 
nu terk eder, yalnız küçük oğlu onu terk etmez. Ocak bekçisi Of 
Çiğin (Tigin) sıfatıyla orada kalır.

Türk çocuğunun rüştünü bir kahramanlık sınavıyla ispat 
ettikten sonra ulusal bir ad alarak toplum yaşamma kanşması 
eski Türkler için çok yararh ohnuştur. Çünkü birçok gençler, 
ulusal ad almak için uzak ülkelere giderek oralarda kişisel giri
şim alışkanlığını doğurmakla Türk ekonomisine çok yararlı ol
muştur.

SON

Ziya Gökalp'm bu kitabındaki dizgi yanlışlan İle paragraf karı
şıklıkları oldukça fazladır. 1976 baskısında IsmaÜ Aka ve Kâzım Yaşar 
Kopraman, bunlann büyükçe bir bölümünü düzeltmişlerdir.
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CAHUN (Leon Davld), Fransız yazan ve tarihçisi (1841- 
1900), Fransız Milli Eğitim Bakanhğı'nca Doğu ülkelerini ince
leme gezilerine gönderildi. Tûrk-Moğol dil ve edebtyatlan üze
rinde büyük çalışmalar yaptı. Orta Asya ve Türkleriyle ilgili in
celeme ve araştırmalanm Introduction a l'Histoire de V Asie, les 
Turcs et les Mongoles (Asya Tarihine Giriş, Türkler ve Moğollar; 
1896) adlı yapıtmda yayımladı. D.L. Cahun'un tarihi XX. yy'ın 
başlannda Ulusçuluk - Türkçülük - Turancılık akımlan üze
rinde büyük etki yaptı. Gök Sancak adh romanı Türkçeye çevril
miştir (1912; Necip Asım).

CAMt-ÜT-TEVARiH rTarihler Derlemesi), llhanh tarihçi Reşl- 
deddin'in iki ciltlik Moğol tarihi. Olcaytu Han'a sunulan kitabın 
birinci cildi Türk ve Moğol tarihine, ikmci cildi İslam, Çin, Hint, 
İbrani, Frenk tarihine ilişkindir. Oğuzname'ntn bir parçası da 
bu cilttedir. Türk ve Moğollar'm toplumsal kurumlan ve ekono
mik jraşamma geniş yer verilmişti. Bazı bölümlerini Ahmet Ateş, 
yayımlamıştır. (2 cilt, 1957-1960). Başka yaymı; Alizade (1965).

CHAVANNES (Edouard), Fransız sinoloğu ve türkoloğu 
(1865-1918). Çin'de bulundu (1889-1893). Documents sur les 
Tou-Kiue rİhres) CkxMentaux patı Tukyular [Türkler] ile ilgiü 
Belgeler, 1903); Le Cycle Turc des Douze Animaux (12 Haj^vanh 
Türk Devü-li Takvimi, 1906)

ClHANKÜŞA (Tarih-i Cihan-küşa), tlhanh devlet adamı ve 
tarihçi Cüveyni (Melik Ata) [öl. 1248]'nin Moğol tarihine ilişkin 
tarihi. Mirza Muhammed Kazini tarafından yayımlandı (1912- 
1937)

DAVY (Georges), Fransız filozofu ve toplumbilimcisi (1883- 
?). Des Clans auxErrqjires (Klanlardan İmparatorluklara, 1931), 
Elements de Sociologie fToplumbilim öğeleri, 1924).

DEDE KORKUT KİTABI, tam adı Kitab-ı Dede Korkut alâ IÀ- 
san-ı Taife-i Oğuzan'dır. (Oğuzlar'm Diliyle Dede Korkut Kitabı). 
Bugün Dresden'de (12 öykü) ve Vatikan'da (6 öykü) birer yaz
ması vardır.

Akkoyunlu devletinin çökmeye başladığı dönemde jrazıya
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geçirildiği sanılıyor (XIV. yüzyıl sonu ile XVI. yüzyıl başı arası). 
Müslüman Oğuzlar'm Rum, Ermeni, Gürcü beylikleriyle jraptığı 
savaşlar, kendi iç çekişmeleri, doğaüstü yatık larla  savaşımları 
anlatılır.

Destansı öykülerde Oğuzlar'm dinsel inanışlan, toplumsal 
ve ekonomik yaşamları, devlet örgütleri üzerine ilginç bilgiler ve
rilmektedir.

Dede Korkut Kitabı, Orhan Şaik Gölgray (1938-1983) ve Mu
harrem Ergin (1958) tarafmdan bilimsel olarak yayıma hazırlan
mıştır.

DE GUtGNES (Joseph), Fransız tarihçisi (1721-1800). Genel 
Türk tarihtyle ilgÜi bir yapıtı Türkçe’ye çevrilmiştir: Hunlann, 
Tûrklerin, Moğolların vesair Tatarların Tarih-i Umumîsî (8 : c; 
1756 - 1758: çev. H.C. Yalçın, 1923).

DENY (Jéan), Fransız türkoloğu (1879-1963). Paris Hukuk 
F^ültesinde ve Doğu Dilleri Okülu'nda okudu. Doğu Dilleri 
Okulu'nda öğretim görevlisi (1908), profesör oldu (1910). Birinci 
Dünjra Savaşı sırasında Çanakkale'de bulundu. Mısır'daki Türk 
arşivlerini tasnif etmede görev aldı(1927-1931). Doğu Dilleri 
Okulu müdürlüğü yaptı (1938-1948). Washington'da Georgtowr^ 
Oniversitesi'nde Türk dili profesörlüğü görevinde bulundu 
(1948-1951). Başhca eserleri: Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçe- 
sQ (Gramaire de la langue Turque-Dialecte Osmarüi 1921, çevi
risi 1941), Principes de Grammaire Turque (Türk Dilbilgisi İlkele
ri, 1955), V Osmanh modeme et le Turc de Turquie (Modem 
OsmanlIca ve Türktye Türkçesi, P. T. Fundamenta'da c.I, 1959).

DtVANÛ UJGAT-tr-TÛRK, (Türk DiU Sözlüğü), Kâşgarh Mah
mut'un Araplar'a Tiü-kçe öğretmek amacıyla hazırladığı Türkçe- 
Arapça sözlük (1072-1074). İlk Türkçe sözlük ve dilbilgisi ola
rak kabul edilmektedir. Kitap, ansiklopedik bir nitelik göster
mektedir. Yazıldığı çağm Türk boylanmn tarihi, kültürü, coğraf
yası, halk edebiyatı örnekleri haklonda bilgi verilmektedir. İlk 
Türk haritası da bu yapıtta bulunmaktadır.

Besim Atalay, yapıtı tıpkı basım, çeviri, dizin adlan altında 
beş cilt olarak yayımladı (1939-1943).
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UOHSSON, iGNATlUS MOURADJA (asd soyadı LOSUNYAN), 
Ermeni asıh yazar, diplomat (1740-1807). İsveç'in İstanbul 
(1782-1783), Paris ve Viyana elçiliklerinde bulundu. Tabîe 
Générale de V En^ire Ottoman (Osmanh İmparatorluğu'nun 
Genel Tablosu, 3 cilt, 1787-1790) adh kitabıyla ün yaptı.

DURKHEÎM (Emile), Fransız toplumbilimcisi (1858 - 1917). 
Sorboıme'de eğitimbilim profesörü oldu.

Emile Durkheim, toplumsal gerçeğin temelini toplumsal blhnçte 
görmektedir. Toplumsal bilinç, bir toplumun bireylerindeki or
tak inanç ve duygular bütünüdür. Durkheim, toplumun birey
lerden değil, bireyin toplumdan doğduğunu göstermek için ya
rarlandığı toplumsal bilinç kavrammı sonunda metafizik bir 
varlığa dönüştürmüştür. «Toplum ya da Tann» formülü Durk- 
heim'indir. Durkheim'e göre, toplumbilim doğabilimlerinden bi
ridir ve kurmak istediği yasalar nedensellik taşır. Toplumsal ol- 
gulann «şey»ler gibi incelenmesi gerektiğini savunauı Durkheim. 
«Toplumsal bir olgu ancak başka bir toplumsal olgu ile açıkla
nabilir.» der. Durkheim. bir toplumsal olayı açıklamak için iki 
şey arar: Olayı yaratan neden ve yaptığı görev.

Toplumsal gerçeği derinlemesine incelemek isteyen Durk
heim. toplumbilimi üç özel dala ajnnr Toplumsal morfoloji (coğ
rafya. demografi, nüfus yoğunluğu), toplumsal fizyoloji (toplum
sal tasarımlar: Kültürel, teknik, ekonomik, sfyasal çalışma, 
yaşama biçimleri), toplumsal psikoloji.

Durkheim her şeyden önce, olurolu bir toplumbilim kurmak 
istemiş: bu amaçla Sosyoloji Yönteminin Kurallan (1894) adh ya
pıtında bu bilimin konusunu, yöntemini anlatmıştır. Toplumsal 
İşbölümü (1893) adh yapıtmda ahlak olgusunu incelemiştir. Din 
üzerine düşüncelerini de Din Yaşanumn İlkel Biçimleri (1912) 
adh yapıtında ortaya koymuştur.

Emile Durkheim'in toplumbilimin ilkeleri ve yöntemini be
nimseyen Ziya Gökalp, bu toplumbilim okulunun Türkiye'de 
yaygm ve etkin bir duruma gelmesine öncülük etmiştir.

(Emile Durkheim üzerine bilimsel bir çahşma: Prof. Nurettin 
Şazi Kösemihal, Durkheim Sosyolo/isi, 1971).

EBÜLGAZİ BAHADIR HAN, Özbek hükümdan ve tarihçisi 
(1603-1663/1664) iki önemli yapıtı vardın Şecere-i Teraktme
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(Tûrkmenlerin Soykütüğü, 1659), Şecere-i Türk (Türk Soykü- 
tüğû, oğlu Enuşe tarafmdan bitirilmiştir, 1863'ten sonra). Şe- 
cere-i Terakime "Oğuzname"nin Türkmen rivayetidir. (M.Ergin, 
Kononov'un yayını esasa alarak çeviri ve metin-eski harfli- ola
rak yaj^lamıştır, tarihsiz). Şecere-i Türk, XV. yy'm İkinci yazı- 
smdan 1663'e değin Harizm'de egemen olan Özbek hanedanları- 
nm Yadigâr sülale^ Özbek Şlbani hanlarmm tarihi ile 
Türkistan tarihini içerir. (Ahmet Veflk Paşa, 1863; Rıza Nur, 
1925 yayını).

GİDE (Charles), Fransız iktisatçısı (1847-1932). Nîmes okulu 
diye adlandınlan kooperatifçilik okulunun kurucularındandır. 
Principes d'Economie Politique (Ekonomi PoliUğin İlkeleri, 1884), 
Histoire des Doctrines Economiques (Ekonomik Doktrinler Tari
hi, Rist ile, 1900), Les Sociétés Coopératives de Consomation 
(Tüketim Kooperatifleri Ortakliklan, 1910) başhca yapıtlandır.

GRENARD (Fernand), Fransız kâşifi ve diplomatı. (XIX.-XX 
jy). Doğu Türkistan ile Tibet'i dolaşmıştır. La Haute Asie 
(Yüksek Asya, 3c., 1897-1899) Asyanm Üstünlüğü ve 
Düşkünlüğü (Türkçe çevirisi 1941), Le Türkistan et le Tibet 
(Türkistan ve Tibet)

HAMMER - PURGSTALL (Joseph Freiherr [Baron] von), Avus
turyalI doğubllimci ve tarihçi (1774-1856). Geschichte des Os- 
manischen Reiches (Osmanlı Devleti Tarihi, 10 cilt 1827-1832; 
Türkçe'ye Mehmet Ata Bey tarafından Devlet-l Osmaniye Tarihi 
adıyla çevrildi; 1913-1921 ve 1947, 6 cilt), Geschichte der Osma- 
nischen Dichtkunst(Osmanh Şiir Sanatı Tarihi, 4 cilt 1836-1838)

HUBERT (Henri), FYansız toplumbilimcisi (öl. 1927). Marcel 
Mauss ile Melanges d'Histoire des Religions (Din Tarihine ilişkin 
İncelemeler)

İBNİ BATTUTA. Arap gezgini (1304-1369). TuhJet-ün-Nuzzar 
Ji Garaİb-ll-Emsal ve'l-Acaib-il-Esfar (Garip Seferler ve Tuhaf ö r
neklerle Karşılaşanlarm Armağanı) adlı gezi kitabıyla ünlüdür. 
Bu kitap genellikle Rıhle (Göç) ya da İbni Battuta Se
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yahatnamesi adıyla anılmaktadır. Mehmet Şerif (1917-1919) ve 
İsmet Parmaksızoğlu tarafından Tûrkçeye çevrilmiştir. (1971).

KÂŞGARLI MAHMUT, XI. yüzyüda yaşamış ünlü Türk düci- 
sl. İlk Türk-tsiam devletini kurmuş olan Karahanlılar «oyun
dandır. 1072 yılı ocak aymda yazmaya başladığı Divanû Lvgat- 
it-Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) adlı yapıtını 10 Şubat 1074'te ta
mamladı ve Abbasi halifesi Muktedl Billah'a sundu. Araplara 
Türkçeyl öğretmek ve Türk dilinin zenginliğini kanıtlamak ama
cıyla yazdığı bu sözlük, aynca Türk tarihine, coğrafyasına, mito
lojisine, folkloruna, toplum yaşamma ilişkin bilgileri de kapsar. 
Türkçenin en eski sözlüklerinden biri olan bu yapıtı Besim Ata- 
lay Arapçadan Türkçeye çevirmiştir (5 cilt, 1939-1943). Kâşgarr 
lı'nın bir de dilbilgisi kitabı yazdığı söyleniyorsa da henüz eli
mize geçmiş değildir.

KÖPRÜLÜ (Mehmet Fuat), Türk yazan ve edebiyat tarihçisi 
(1890-1966). Ayasofya Rüştiyesini ve Mercan İdadisini bitirdi. 
Mektebi Hukukta üç yıl kadar okudu (1917-1919). İstanbul'da 
çeşitli idadi ve sultanilerde öğretmenlik yaptı. Ziya Gökalp’m 
önerisi üzerine Darülfünun profesörler kurulu tarafmdan Ede
biyat şubesi müderrisliğine (doçent) getirildi (1913). Mülkiye ve 
Sanayl-i Nefise Mekteplerinde, İlahiyat Fakültesinde dersler ver
di. Kars milletvekili olarak T.B.M.M'ne girdl(1934). Demokrat 
Partinin kuruculan arasında yer aldı. Dışişleri (1950) ve Devlet 
Bakanı oldu (1956). 1957'de parti yöneticileriyle anlaşamayınca 
istifa etti. 1960'tan sonra Yeni Demokrat Parti adlı bir parti kur
du, fakat ilgi çekemedi. Fuat Köprülü, Türk edebiyatı, dili, tari
hi, kültürü, uygarlığı, hukuku  ̂ iktisadı gibi çok geniş alanlarda 
irıcelemeler ve araştırmalar yapmıştır. Edebiyat tarihçiliğini tez
kire anlayışından çıkanp bilimsel temelere oturtmuş, pekçok 
saz şairini ve divan şairini bilim ve sanat dünyasına tanıtmıştır. 
Başlıca eserleri; Yeni Osmanlı Tarih i Edebiyatı (1916). Türk Ede
biyatında İlk Mutasavvıflar (1918), Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt, 
1920-1924), Türkiye Tarihi I (1923), Bugünkü Edebiyat (1924), 
Eski Şairlerimiz-Divan Edebiyatı Antolojisi (1932-1934), Türk Saz 
Şairleri Antolojisi (1940), İslam Medeniyeti (1940), Osmanlı Dev
letinin Kuruluşu (1959), Edebiyat Araştırmaları (1966).

LEVY-BRUHL (Lucien), Fransız toplumbilimcisi (1857-
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1939). La Morale et la Sciénce des Moeurs (Ahlak ve Töreler Bili
mi. 1903).

AiAl/SS (Marcel), Fransız toplumbilimcisi ve etnologu (1872- 
1950). Fragment d'un Man de Sodölogle Générale Descriptive 
(Betimleylci Genel Topluıhbllim Planmm Bir Bölümü, 1934), So
ciologie et Anthropologie fToplumbilim ve Antropoloji, 1950), Es
quisse d'une Théorie Générale de la Magie {Bûyû Üzerine Genel 
Bir Kuram Taslağı, H. Hubert ile 1903).

ORHON YAZITLARI, Moğolistan'da Sovyet Sosyalist Cumhü- 
riyeti sınırlan içinde Orhon ırmağı yakmında Koşo Tsaydam do- 
laylannda ve Yenis^ ırmağı yöresinde bulunan runik harfli ya
zıtlar.

Bu yazıtlar, bulunduklan bölgenin adıyla anılmaktadır: Ku
zey Moğolistan (Kültigin, Bilge Kağan, Tonyvyuk, Ongin, Ku- 
liçur yazıtlan), Yenisey, Altay, Lena Saykal, Doğu Türkistan, Fer- 
garm-Yedisu, Tuna ve Döner yazttlaru Orhon ve Yenisey yazıtlan 
adı daha yaygmlaşmıştır.

Yazıtlar arasında Kuzey Moğollstan'dakiler daha önemlidir 
Kûltigin Yazıtı (diküişi: 732), BÜge Kağan Yazıtı (dikilişi: 735), 
Tonyukuk Yazıtı (dikilişi: 720 ?). Yolhğ Tigin'in kaleme aldığı 
Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlannda konuşan Bilge Kağan halkı
na hesap vermişçesine atalannın kurduklan devletten, kendi 
dönemindeki olaylardan, başanlanndan söz eder. Tonyukuk, 
kendi adma dikilen yazıtmda Bilge Kağan'm yönetim ve askerî 
başanlarmda yol göstericiliği, yerinde ve zamamnda uyanda bu
lunmasıyla etkili rol oynadığmı belirtmektedir.

Orhon Yazıtlan üzerinde yerli ve yabancı pek çok bilim ada
mı çalışmıştır. Yazıtiann alfabesini Danikarkalı bilgin Vilhelm 
Thomsen çözmüştür (1893).

Orhon Yazıtlan'nda kullanılan harflerin kökeni konusu 
bugün de tartışmîdıdır. Bu alfabede 38 harf kullanılm ıştır

Orhon Yazıtlan, Türk boylannın toplumsal, siyasal, ekono
mik, kültürel yaşayışlannı aydınlatan önemli belgelerdir. (Ayn
ca bk. M. Ergin, Orhun Âbideleri, 1970; T. Tekin. Orhon Yazıila- 
ru 1988)

PtlTARD (Eugène), İsviçreli antropolog (186/-1942). Cenev
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re Üniversitesinde profesör oldu. Başlıca yapıtlan: Les Races 
Belligérantes (Savaşçı Irklar, 1916), Les Races et V Histoire (Irk
lar ve Tarih, 1924).

RADLOFF (Friedrich Wilhelm), Alman asıllı Rus türkoloğu 
(1837-1918). Slbiıya ve Türkistan'da yaşayan Türk boylan ara
sında gezüer yaptı, zengin folklor ve kültür malzemesi topladı. 
Propen der Volksliteratur der Türkschen Stämme Süd Sibiriens 
(Güney Sibüya'da Türk Boylannın Halk Edebiyatı örnekleri, 10 
bölüm, 1866-1907), Vergleichende Grammatik der Nördlichen 
Türksprachen I  Phonetik (Kuzey Türk Dilleri Karşılaştırmalı Gra
meri, I. SesbÜgisi, 1882-1883), Aus Sibirien (Sibliya'dan, 2 eilt 
1883: Türkçe çevirisi 1954, Ahmet Temir), vd.

RAVZAT-ÜS-SAFA, Iranh tarihçi Mlrhond'un (1443-1498), 
genel tarih kitabı. Tam adı: Ravzat-üs-Safafl Siret-il-Enbiya ve’l- 
Mûlûk ve’l-Hulefa (Peygamberlerin, Sultanların ve Halifelerin 
Hayatlanna ilişkin Safa Bahçesi). İlk peygamber Âdem'den 
1523'e kadar gelen olaylan kapsar. 7 cilt olan yapıün son cildini 
Hondmir (1475-1535) bitirmiştir. Mustafa bin Hasanşah ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir.

SEROŞEVSKhTV.L.h Rus türkoloğu. Yakutı (YakuÜar,
' 1896).

STEİNMETZ, (Rudolfl, Hollandall toplumbilimci ve etnolog 
(1862-1940).

THOMSEN (Vilhelm Ludvlng Peter), Danimarkah türkolog 
(1842-1927). Finlandiya'da "Germen DiÜerinin Fin-Lap Dilleri 
Üstündeki Etkilerl"adlı teziyle doktor oldu (1869). Kopenhag 
Üniversitesinde doçentliğe (1875) jrükseldl. Danimarka Bilimler 
Akademisi başkanlığına getirildi (1909). Genellikle karşılaştır
malı dilbilim alanmda çalışan Thomsen'in tûrkoloji alanmdaki 
en büyük hizmeti Orhon Yazıtlanndaki alfabqri çözmesi oldu 
(1893). Türkolojlyle ilgili başhca yapıtlan şımlardır: Déchiffre
ment des Inscr^äons de ÏOrhon et de l'iénissei, notice 
Préliminaire (Orhon ve Yenisey Yazitlarmm Çözülmesi ve Giriş
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Notlan, 1893), Inscriptions de L'Orkhon Déchijj/rees (Çözülmüş 
Orhon Yazitlan, 1896), Une Lettre Méconnue des Inscriptions de 
L'ténissel (Yenlsey Yazıtlannda bilinmeyen Harfler, 1912), TUrci- 
ca (Türkçe, 1916).

TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ (1) NIN YENİ BASKISININ 
ELEŞTİRİSİ

Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk kültürünün temel kitaplan, gün geçtikçe yayın dünj^- 
mızı zenginleştirmektedir. Yüksek öğretim ve bülm kurumlan- 
mız dışmda, resmi ve özel kuruluşlar da bu temel kitaplarımızı 
geniş halk kitlelerinin okumasına sunmak üzere büyük bir et
kinliğe girmiştir. Bunda bilimsel yayınlann smırlı bir okuyucu 
kitlesini ilgilendirip, tüm halka uzanamamasınm büjrük rolü 
olsa gerekir.

Temel kitaplann halka sunulması sırasında çeşitli yol ve 
yöntemlerin izlendiği dikkati çekmektedir: kimi ya5anlar metin- 
çeviri-dlzin ve zengin notlardan oluşmaktadır. Kimi yayınlar da 
metnin dilinin eski olması gözönüne alınarak "Günümüz 
Türkçesi"ne aktarılıyor ve nbtIarla zenginleştiriliyor. Araştırmacı 
ve bilim adamlanmız klasik metinlerin geniş halk kitlelerine ye
niden sunulmasıyle ilgili birtakım görüşler ileri sürmekte, metin
lerin seçimi ve hazırlanmasmda İzlenecek yöntemler konusunda

(1) Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi (Hazırlayanlar: Kâzım Ya
şar Kopranjan-Afşar İsmail Aka, Kültür Bakanlığı 
Ziya Gökalp Yaymlan l.SeriNo:8, İstanbul 1976).
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tartışmalar ve soruşturmalar açmaktadırlar. Görünen şu ki 
temel yapıtlann bugünkü dile aktanmı işinin en az çeviri kadar 
güçlükleri var. İlkin eski yazı bilmenin bu tür çalışmalarda yet
erli olmadığı bir gerçek. Eski kültürün tyi özümlenmiş olması
nın yanında, bu yapıtlardaki kimi yanhşlan düzeltme sorvımlu- 
luğu da vardır. Kanımca bu tür çalışmalar bugün artık bir 
kişinin gücünü aşmış, grup çahşmasma gerek du3rurmaktadır.

Kültür Bakanbğı doğumunun 100. yılı dolayıs^rle Ziya Gö
kalp'm bütün yapıtlannm bir dizi olarak yajamma girişmiştir. 
Düşünürümüzün çeşitli kitaplan, şiirleri bilim adamı ve araştı- 
ncılara hazırlatılmaktadır. Bu yajonlann hazırlanmasında şu 
ilke benimsenmiştir: "Dört seri halinde tertiplenen 'Ziya Gökalp 
Yayınlannda' asıl metne mânâ ve ifade bakımından sadık kahn- 
ması prensip olarak benimsenmiş olup, hususiyle izafet ve sıfat 
terkiplerine giren kelimeler ile aruz vezniyle yazılmış şiirlerde 
geçen kelimelerdeki imlâ da, asima uygun şekilde korunmuş, 
ancak alışılan kelimelerde buna U3mlmamıştır.

'Ziya Gökalp Yaymlan'nda, genellikle, her eserin sonunda 
yayındaki mânâya uygun bir sözlüğe yer verilmek suretiyle ge
rekil kavram açıklamalan yapılmıştır. Ancak belli bir sözlüğe 
gerek bulunmayan yayımlarda bu husus, dip notlarda gösteril
miştir." Bu ilke, Ztya Gökalp'ın yeniden jrayımlanan her kitabı
nın başına konulmuştur.

"Türk Medeniyeti Tarihi" Ziya Gökalp'ın son yıllannda hazır
ladığı bir kitaptır. Kendisi ne yazık kl basımını görememiştir. 
(Ziya Gökalp'ın ölümü 23 Ekim 1924: bu kitabın basımı 1341/ 
1925 tarihindedir.) Ziya Gökalp'ın en büyük amacı Türk 
kültürünün tarihini yazmaktı. Bunu gerçekleştirmek için ilkin 
Türk Töresi'ni (1339/1923) kaleme aldı. Türk Töresi aynı adı ta
şıyan birkaç kitaplık bir dizi olacaktı, fakat" Birinci Kitap"tan 
sonrası gelmedi. Zlj^ Gökalp bu kitabında İslamlıktan önceki 
Türkler'in dinsel ve hukuksal törelerini İncelemiştir. A5nca 
Uzakdoğu uygarlığı İçinde yer alan öbür uluslann töreleriyle za
man zaman karşılaştırmalar yapmıştır. Amacını şöyle açıklar 
"Türk kültürünün tarihini yapabilmek İçin önce onun bu üç uy
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garlıkla (Uzakdoğu, Doğu ve Baü ttygarlıklan) ayn ayn kurduğu 
karşılıklı uyumlan İncelemek gerekir." (Türk Töresi, haz. Yusuf 
Çotuksöken. İstanbul, 1977, s. 26) Sonra "Türk Medeniyeti Tari
hini yazmaya.koyulur. Çünkü kültür tarihini yazmanm güç ol
duğunu anlamıştır. Bunu şu nedenlere dayandınr; "Harsı teşkil 
eden duygular, derunî ve samimî olduklan İçin görülmeleri ve 
tedkik edilmeleri pek güçtür. Medeniyetse, hariçte tebellür et
miş mefhumlardan, kaidelerden, hülâsa, bir sürü müessese- 
lerden mürekkep olduğu ve bu müesseseler haricî bir gözle şey'î 
bir surette tedkik olunablldlklerl İçin, harsa nlsbetle daha kolay 
tedkik olunabilirler.

Bundan dolayıdır kİ. bir müleün harsına dair bir tarih kolay 
yazılamaz. Fakat, bir medeniyet hakkmda tarih yazılabilir. {Türk 
Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1976, s. 20) Beş kitaptan oluşan 
Türk Medeniyeti Tarihinde Ziya Gökalp Uzakdoğu, İslam ve Batı 
uygarlıklanndaki Türk kültürünü incelemeyi planlamışür. Fa
kat bu beş kitapta, yalnızca, Uzakdoğu uygarlığındaki Türk 
kültürünü Inceleyebllmlştlr. Bana öyle geliyor kl Tûrfc Medeni
yeti Tarihi de "Liselerin İkinci Devresine Mahsus" olarak hazır
landığı İçin bir özetten başka bir şey değildir. Aynca araştınlma- 
sı gereken bir konu da şudur: Zekeriya Sertel'ln {Cumhuriyet, 6 
Haziran 1976, s. 2) ve Cavit Orhan Tütengll'ln yazılannda (- 
Gökalp’a ilişkin Yeni Notlar, Sosyoloji Konferanslan, XIV. kitap, 
İstanbul 1976, s. 171-193) Ziya Gökalp'm ölümünden çok az 
önce Türkler'in Ük medeniyet tarihini yazdığı, incelemek üzere 
Fuad Köprülü'ye verdiği, fakat Köprülü'nün kitabı geri verme
diği belirtilmektedir. Bugün elimizde olan Türk Medeniyeti Tarihi 
adh kitap bu sözü edilen kitap mı? Değilse Ziya Gökalp'm yaz
dığı bu kitabın geniş olanı şimdi nerededir?

Ziya Gökalp'ln Türk Medeniyeti Tarihini İsmail Aka ve Kâ
zım Yaşar Kopraırian yasnma hazırlamışlar. Kitabı başanlı bir 
biçimde yeıü harflere aktanrken. Ziya Gökalp'm kiml yanlışian- 
nı düzeltmişler, ajmca okuma kolaylığı sağlamak üzere kitabın 
sonuna bir sözlük eklemişler. Bu bakımdan öncelikle kendileri
ni kutlamak gerekir. (Fikret Şahoğlu'nun hazırladığı Türk Mede
niye« Tarihi [İstanbul, 1974) o denli yanhşlarla dolu kl üzerine 
bir eleştiri yazısı yazmak bile büyük bir zaman kaybmdan baş
ka bir İşe yaramaz.)
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Kültür Bakanlığı yaymlan arasından çıkan Türk Mederüyetl 
Tarihînde de eleştirilmesi ve dûzeltUmesi gereken birçok nokta
lar vardır. Burada bunlan birkaç bölümde toplayarak açıklaya
cağım. önce yadırgadığım bir noktayı özellikle belirtmek iste
rim. Kitabı yayıma hazırlayankır önsözlerinde "Eseri yayma 
hazırlarken. dU ve üslubu üzerinde herhangi bir tasarrufta bu
lunmadık." diyorlar. Kitabı eski yazdı nüshasıyle karşılaştmrk- 
en komüni2m ve  komünist sözcükleri yerine aynı anlamlara gele
cek başka sözler kullanddığmı gördüm. (Yeni yayındaki 
sayfalan 30, 193, 205, 209). Ziya Gökalp'm dlll bugün için yer 
yer Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu olmasına karşm, bunlara 
dokunulmayıp, yalnızca bu andığımız sözcükleri değiştirmeleri 
çelişki oluyor. Şöyle yapılabilirdi: komünizm ve komünist 
sözcüklerine (•) konulur, dipnotta da Ziya Gökalp'm bu sözcük
leri hangi anlamda kullandığı açıklanırdı. (Kitabı yayına hazır
layanlar belirtüğimiz gibi yaptılar da denetleyenler mİ değiştirdi 
acaba?)

Birinci bölümde oküma yanhşlanna değinmek istiyonım: 
kolayhk olsun diye bunlan madde madde göstereceğim:

1. Kitabm 18. sayfasmm 2. paragrafindan son tümcesinde 
"FeniÜe şubesi" diye okunan bir söz görülüyor, bununla ÜgÜ dip
notta da "Bundan maksat herhalde totemin ferdîleşmesl' olacak
tır. Bk. Totem ve Potlaç bahsi." deniyor. "Ferdlle şubesi" sözün
den hiç bir anlam çıkmtyor. "Ferdîleşmesl" sözcüğü eski yazdı 
meUnde bir dizgi yanlışı nedeniyle "ferdlle şubesi" biçiminde di
zilmiştir. Kitabm sonraki sâyfalannda "Potlaç vasıtasıyle ferdî
leşmesl..." (s. 118) sözlerine rastgeliniyor.

2. Kitabm 32. sayfasında 3. paragrafın son tümcesindeki 
("Türk llhanhğı meydana gelmeyecek idi.") "meydana" sözcüğü
"vücuda" olacaktır.

3. Kitabm 96. sayfasmdaki 4. paragrafın Ük tümceslıün 
("Dlb Yakudan sonra, bir zalim hükümdar gelip geçtyor"), "Dib 
Yavkudan sonra birtakım hükümdarlar gelip geç^r." biçi
minde düzeltilmesi gerekiyor.

4 . 120. sayfanın 17 nolu bölümündeki "karmm" sözcüğü 
eski yazdı metinde de böyle geçtyor. Ancj^ Ziya Gökalp "kan" 
sözcüğü yerine çoğunlukla "kadın" sözcüğünü kullanmıştır. Ay
nca metinde "kannm" sözcüğü Üe "kadmm" sözcüğü arasında
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yalnızca r (re) ve d (dal) harfleri değişikliği vardır. Bu nedenle 
"karının" sözcüğünün "kadmın" biçiminde okunması daha doğ
ru olurdu.

5. "Ferdileştirerek" söîcü^ü "ferdi ile birleştirerek" biçiminde 
yanlış okunmuştur. (122. sayfanm 2. paragrafırim üçüncü 
tümcesinde)

6. Hammer'in adının anıldığı bir tümcede de "gin-i devlet" 
sözlerine herhangi bir anlam veremedim (s. 137). Doğrusu "er- 
kân-ı devlet" olacaktır. (Bk. J. von Hammer, Osmanlı Tarihi, çev. 
M. Ata, 3 c.. XVIII. kitap, s. 221-227; "Erkân-ı erbaa-ı devlet")

7. 177. sayfanın ikinci paragrafında 4. tümcenin son söz
cüğü yanhş olarak "anılırdı" biçiminde okunmuş. Eski yazıh me
tinde de bu sözcük }ranlış olarak "avlanırdı" biçiminde dizilmiş. 
Doğrusu "adlanırdı" olacaktır.

8. 230. sayfanın 3. paragrafmın 2 tümceshıdeki "devletleri
ni" sözcüğü "rivayetlerini" biçimhıde okunmalıydı.

9. 237. sayfanın üçüncü tümcesindeki "fırsat bekledikleri 
böyle üç" sözleri "fırsat bekliyorlardı. Böyle üç..." olarak düzeltil- 
meüdir.

10.Sa3^a 296'daki üçüncü tümcenin son sözcüğü "verihrdi" 
biçiminde saptanmış, gerçekte "alırdı" olacaktır.

İkinci bölümde Ziya Gökalp'ın kullandığı kajmaklar ve bun
lann düzeltilmesi üzerinde duracağım. Ztya Gökalp, Türk Mede
niyeti ''Tarihîni yazarken Edouard Chavannes, E. Durkheim, 
RadloiT, Fuad Köprülü, Ebülgazi Bahadır Han, Reşideddin, 
Grenard, Yusuf Has Hacip, Lévy anahl, Seroşevskiy, Kaşgarh 
Mahmud, Leon Cahun, R. Steinmetz, Cüveyni, Hondmir, E. Pit- 
tard, M. Mauss, Deguignes, Tlıomsen, J. von Hammer, Abdur- 
rahman Şeref. Mahmud Esad, A. Stein, Mesudî, Jean Deny, G. 
Richard, İbn Battuta gibi yazar, bilim adamı ve şairlerin yapıtla- 
nndan yararlanmış, yer yer de bunlardan ahntılar yapmıştır. 
Aynca kimi anomim kitaplar (Dede Korkut HikâyelerO Ue batıda 
ve bizde yayımlanmış dergileri de (L'Année Sociologique, İçtimai
yat Mecmuasi gibi), hıcelemiştir. Kitabı yayıma hazırlayanlar 
Ziya Gökalp'ın kullandığı bu kaynaklann genellikle yeni baskı- 
lanm gözönünde bulundurmuşlardır. Ancak bir iki yerde bu 
yöntemi izlememişlerdir. Örneğin Ztya Gökalp, ibn Battuta Seya
hatnamesinden aktardığı parçalan Mehmet Şerifin çevirisinden
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almıştır (1325). İsmet Parmaksızoğlu'na göre "Bu tercümenin 
(...) üslûbu bir parça eskimiş ve verdiği notlarm ilmi değeri kal- 
mamış"tır. (ibn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler. 1000 
Temel Eser, İstanbul 1971 s. IV). İzledikleri yönteme göre İbn 
Battutadan yapılan ahntüann İsmet Parmaksızoğlu'nun admı 
andığımız kltabmdan olması uygun olurdu. Ziya Gökalp, kimi 
bilim adamı ya da kitap adlannı metin içinde ammştır. Yeni 
yayında bunlardan bazılanmn atlandığı görühnektedir. örneğin 
58. sayfanm bhlnci paragrafında "Ve bunlardan başka ordu 
altı... " diye başlayan tümcenin sonımda De Gulgnes'nin; 105. 
sayfanın "Şane Menkıbesi" başhğım taşıyan bölümün sonunda 
Müruc-ûz-Zeheb'in; 137. sayfanm ilk paragrafında "Mehmed-i 
Sâni Kanunnamesüıin.." diye başlayan tümcenin sonunda 
Hammer'hı: bunun hemen ardmda gelen tümcenin sonunda 
Seroşevskiy'nin: 168. sayfanm ilk paragrafında "Bımun mukab- 
ilhıe.." diye başlayan tümcenin sonunda Thomsen'in; 176. say
fanın üçüncü paragrafmm "İlin mevası olan" diye başlayan 
tümcenhı sonunda Grenard'm; 194. sayfada "Oğuz teşkllâtı- 
nm.." diye başlayan paragrafta yedinci tümcenin sonunda De- 

c guignes'nin; 13. tümcenin sonunda da Tarih-i Um-i Hukukun; 
207. sa)rfada ilk paragrafm sonundaOrhun Kitabesi-Thomsen'in; 
222. sayfanm ikinci paragrafıhm sonunda Degulgnes'in, 366. 
sayfada son paragrafm son tümceshıin sonunda Leon Ca
hun'un adlan nedense anılmamış. Bunlann tümünü dizgi yanh- 
şı olarak kabul edebilir miyiz? Bir de 173. sayfada ilk paragrafın 
sonunda Ziya Gökalp'm Asyanm Göbeği, İngilizce diye andığı 
not unutulmuş. Herhalde ne olduğu anlaşılmadığı için ahnma- 
dı. Oysa Ziya Gökalp'm admı andığı kitap, A. Stein'in innermost 
Asia (4 cilt. Oxford, 1921) adh kitabıdır.

Üçüncü bölümde Ziya Gökalp'm Türk Medeniyeti Tari
hindeki kiml bilgilerin notlarla düzeltilmesi sorunıma yer vere
ceğim. Bu yanlışlardan bir kısmı çeşitli dipnotlarda hazırlayan
lar tarafmdan düzeltilmiştir. Ancak düzeltilmesi gereken 
birtakım noktalar daha vardır. Bunlan da şöyle özetleyebilirim:

1. Ziya Gökalp 'Türk Medeniyeti Tarihfnin "Birinci Kitabında 
şöyle diyor: "Eski Türkler düıe "Nom" admı verirlerdi (Divanü 
Lügat). Din kitabına da "Nom" derlerdi (Cihan-küşa). Türk dini
nin burhanî reislerine "toyon" adım verirlerdi. [Yeni baskı, s.
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40). Bu bilgi yanlışını Abdülkadir İnan şöyle düzeltmektedir. "O 
{Ziya. Gökalp), eski Türklerde bir 'Toyunizm" adım taşıyan bir 
din tasavvur etmiştir. Halbuki izahım yaptığı bu din budizmden 
başka bir din değildir. Toym yabancı (galiba Çince) bir kelime 
olup budizm rahibi manasından ifade eder. Toym kelimesini izah 
ederken Kâşgari'nin verdiği misalden de bu kelimenin budist ra
hiplerini ifade ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu misalde 'toyu
nun burhana -jrani Budaya- secde ettiği anlatılıyor. (DLT, III, 
60, tere. 84). Pekarskiy'nin izahına göre 'toym-toyun kelimesi 
yakutçada efendi, bey, devlet memuru' demektir. Bu manası ile 
tojoın kelimesi bütün kuzey uluslannda (çukçı, kamçadallar, 
Alevut adalan yerlileri) kullanılmaktadır {Yakut Sözlüğü, III, 
2706-2708). Gökalp "eski Türkler dine nom adım verirlerdi, Din 
kitabma da nom derlerdi" diyor, (s. 25) Kaynak olarak DLT ve 
Cihanguşayı zikrediyor. Bu iki müellifin bahsettikleri Tûrklerin 
budist olduklan malumdur, nom terimi de Yunanca bir kelime 
olup manihaistler tarafindan getirildiği Isbat edilmiş bir gerçek
tir. Bu kayıtlardan anlaşıldığı üzere Z. Gökalp'm eski Türk dini 
olarak tasavvur ettiği din yani toyunizm, budizmden, 'nom' de
diği din kitabı da budist ve manihaistlerin dini kitaplanna ver
dikleri isimden ibarettir." {Eski Türk Dini Tarihi, İst. 1976, s. 
172)

2. Ziya Gökalp, "eski Türklerde potlaçm bulunduğunu kesin 
olarak kabul etmiştir. (1976 baskısında 75, 203-206, 261-267. 
sayfalar). Ancak "eski Türkler" sözünden hangi dönem ve hangi 
Türk boyu olduğu kesin olarak anlaşılmıyor. Kaynaklanmızda 
da Türklerdeki "potlaç" geleneğinin tarihçesini çıkarabilmemiz 
şimdUik olanaksız. Ayrıca Ziya Gökalp'm potlaça ilişkin yargüa- 
nndia da birtakım değişiklikler vardın "Potlaç karşıdaki teırafin, 
karşılık yapmaktan aciz bırakacak İsrafil, debdebeli ve meydan 
okuyucu bir ziyafettir. Bunun eski Türklerde karşılığı "Şölen" 
adını verdikleri son derece İsrafil bir ziyafetti (s. 202): "Eski 
Oğuzlarda potlaça benziyen müsrifane ziyafetlerin adı "toy" İdi. 
(s. 265): "toy ve bilhassa yağma tö5ru bir nevi potlaçtan ibaret
tir." (s. 265). A. İnana göre "şölen sözcüğü Farsça "şüan"m 
türkçeye geçmiş şekli olsa gerek. Yağma toyu' şimdiki türkçeye
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göre bu deyim, 'potlaçı anlatan bir terim olabilir, fakat eski 
Tûrklerin 'potlaça bu adı verdikleri ispat edilemez. Bizim 
düşüncemize göre 'potlaç töreni geleneğinin Türkçesi X-XI. 
jrûzyıllarda 'kençlijrü'. Parçası da 'han-ı yağma' İdL (Makale-ler 
ve İrvcelemeler, 1968, s. 645-648).

3. Ziya Gökalp "balbal" sözcüğünü de yanlış anlamda kul- 
lammştır: Türk Medeniyeti Tarihinin "Cenaze Merasimi (yeni 
baskı:s. 114-115) adh bölümde şöyle deniyor; "Bilge Hanın 
yuğuna Çin, Kırgız, Otuz Tatar, Dokuz Tatar, Türkeş vesair mil
letlerden yuğcular gelmişti. Bunlar dost hakanlardan birini "Bal
bal" (: Matem bayrammm reisi) intihab ederek yuğ merasiminin 
icrasını onun İdaresine verirlerdi." (s. 115). Bu yanhş gerçekte 
Orhon jrazıtlannı çevirirken RadlofTun düştüğü bir yanlıştı. 
(Radloff, Die Alttürkischen înschrifien der Mongolei, St. Peters- 
burg, 1894-1895) Fakat Radloff "MoğoUstandakI eski Türk ya- 
zıtlan adh bu yapıtının sonraki baskılannda (1897-1899) bu 
yanlışını düzeltmişti. Orhon Yazıtlannda balbal "ölünün öldürü
len düşmanı adma dikilen taş" (H.N. Orkun, Eski Türk Yazıttan, 
1941 c. IV, s. 16), "öldürülen düşmanm heykeli" (Muharrem Er
gin, Orhun Âbideleri, 1970, s. 89) anlamında yer almıştır. Doğ
rusu da budur.

4. Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihinin "Islâmiyetten Ev
vel Türk Ailesi" bölümünde "sop" terimini açıklarken 'Yakut 
Türkleri'nde semiyyenin adı 'sip'tir" diyor (s. 286). A. İnan Sero- 
şevskly'nin Fransızca yazdığı makalede Yakutçada "soy" anlamı
nı veren sözcüğü Almanca "sippe" sözüyle karşıladığını belirte
rek, Ziya Gökalp'ın bu sözü Yakutça sandığını söylüyor. {Eski 
Türk Dini, 1976, s. 169) Gerçekten de Eski Türkçedekl önses 
s'nin Yakutçada düştüğü görülmektedir; Örneğin sub(su)=u, 
sen=en gibi.

Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması gerekliliği üze
rinde önemle duran ve bu konuda özgün deneme ve araştırmala- 
rqrle konuya yeni boyutlar getiren çağdaş düşünürümüz Ztya 
Gökalp'm bütün yapıtlanmn bir dizi olarak yayımlanması saygı
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duyulacak bir çabadır. Bu tür çalışmalar, hem genç kuşaklann 
Türk kültürüne ilişkin bilgilerinin artmasına olanak sağlayacak, 
hem de Ziya Gökalp'm görüşlerinin, önerdiği ekonomik ve siya
sal dizgenin (sistemin) gelişen toplumsal ve siyasal koşullara 
göre yeniden çağdaş bilim anlayışıyle yorumlanmasma yol aça
caktır.

[Türk Dili, XXJÎVII1. 324 
Eylül 1978, s. 429-432]
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ZİYA GÖKALP'İN BÜTÜN YAPITLARI

Yajonevimiz. Ziya Gökalp’ln bütün yapıtlarını "Günümüz 
Türkçeslyle ’ bir dizi olarak yajomına girişmiştir.

Ziya Gökalp. Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması 
gerekliliği üzerinde önemle duran ve bu konuda özgün deneme 
ve araştırmalanyla konuya yeni boyutlar getiren çağdaş 
düşünürlerlmizdendir.

Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçu
luk bilinci'ni aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle 
çözüm yollan aramış, sij^sal alanda da ulusal devlet kavramı
nın ve olgusunun yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Ziya Gökalp’ın bütün yapıtlannı "Günümüz Türkçeslyle" 
yayıma hazırlanırken şu amaçlan benimsedik:

a) " Ziya Gökalp'm yapıtlannı okumak üzere genç kuşaklara 
İletmek ve onun düşüncesini ve eylemi üzerine vanlan birbirine 
karşıt yorum ve yargılar konusunda tereddüde düşen genç ku
şaklan. bu tereddütlerini ortadan kaldırmak üzere yazann ken
di yapıtlarıyla doğrudan ilişkiye sokmak."

b) " Ziya Gökalp'm görüşlerinin önerdiği ekonomik-slyasal 
dizgenin (sistemin) gelişen toplumsal ve siyasal koşullara göre 
yeniden çağdaş bilim anlayışıyla yorumlanmasına olanak hazır
lamak."
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IDK UYGADL-IGI 
TADiHÎ

ZİYA GÖKALP

Z İYA  GÖKALP, Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması 
gerekliliği üzerinde önemle duran ve bu konuda özgün dene

me ve araştırmalarıyla konuya yeni bir boyut getiren çağdaş düşü- 
nürlerimizdendir.

Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bi
lincini aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm yol
ları aramış, siyasal alanda da ulusal devlet kavramının ve olgusu
nun yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Türk Uygarlığı Tarihi, yayınevimizin “ Ziya Gökalp’m Bütün 
Yapıtları”  dizisinden çıkan dördüncü kitaptır. Ziya Gökalp, bu ki
tabında, Uzakdoğu uygarlığındaki Türk kültürünü (uygarlığını) in
celemiştir. Elimizdeki Türk Uygarlığı Tarihi, yazarının da belirttiği 
gibi “ Liselerin İkinci Devresine Mahsus”  olarak hazırlanmış bir 
özettir. Geniş çalışmanın nerede olduğu bilinmiyor.

Ziya Gökalp’ ın Türk Uygarlığı Tarihi, bugün de önemini koru
yan başvuru kitaplarından biridir. Özellikle genç kuşaklar gözönün- 
de bulundurularak kitabın dili yalınlaştırılmış ve notlarla 
zenginleştirilmiştir.


