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Say~n bayanlar ve baylar!
Avrupal~~tarih yazarlar~~kadar aralar~nda Köprülü'nün bulundu~u Türk tarih yazarlar~nca da savunulmu~~olan ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun yedi yüzy~l kadar önce Mo~ol sald~r~s~~ dolay~s~yla
Türkistan'dan kopup Anadolu'ya s~~~nm~~~bir oymak beyi taraf~ndan
yüz kadar çad~r~~geçmeyen halk~~ve dört yüz devesiyle kuruldu~unu
ileri süren göreneksel ve eskimi~~görü~, günümüz Türk tarihçilerini
art~k tatmin etmemektedir. Buna kar~~l~k Türk ulusunun ta Çin'e
ve Kore'ye sarkm~~~Hindistan'a kadar uzam~~~büyük imparatorluklar kurdu~u Orta Asya'dan, ba~ka bir söyleyi~le Sibirya enginlerinden ve Bat~~Çin'den geldi~ine y~llardan beri bilinçle i~aret edilmektedir. Türk tarihçileri, birçok Türk budunun Orta Asya'dan kalk~p
Bat~'da Macaristan'a, Kuzeyde Estonya ile Finlandiya'ya kadar göç
ettiklerini yazar. Bu ak~nlardan biri de Anadolu'ya ula~m~~t~r.
Bildi~iniz gibi, say~n bayanlar ve baylar, kimi Türk tarihçileri
Türk tarihiyle Hititlerinki aras~nda bir ba~~kurmay~~denemi~lerdir.
Ba~kalar~~daha da gerilere giderek Hititlerin öncülü olan ve yedi bin
y~l önce Türkiye'nin güney bölgeleriyle Mczopotamya'da canl~~bir
kültür ve uygarl~k yaratm~~~bulunan Sümerlilere kadar inmektedir.
Sümerlilerin durumu Hititlilerinkine benzer: Her ikisi de tarihöncesi ça~da Orta Asya'dan göçüp gelmi~~olabilir. Sümer ve Hitit
dillerinin Türk a~~zlanyla ve bu uluslar~n en eski Türk budunlanyla
akraba olup olmad~klar~~konusunda bilginlerin ileri sürdü~ü kuramlar
ne kadar tart~~mal~~da olsa (ki bence bu tart~~malar hakl~d~r) Sümerlilerin de, Hititlerin de Orta Asya'dan gelmi~~Türklerin, daha do~* Bu konferans Türk Tarih Kurumu ile Ankara Alman Kültür Merkezinin
birlikte düzenledi~i konferanslar aras~nda 27 ~ubat 1978 günü Alman Kültür
Merkezinde verilmi~tir.
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rusu Türk budunlar~mn anayurdunu oldu~u kadar Hint - Avrupa
budunlarm~n da anayurtlar~n~~kapsayan Asya içerlerinden kopmu~~
olmalar~~pekala mümkündür.
- Türk budunlar~~diyorum; çünkü Türkler, güneyde Afganistan'~n
Pamir Da~lar~, do~uda Gobi Çölü, kuzeyde Sibirya'n~n Yenisey Irma~~~ve bat~da Volga'n~n s~n~rlad~~~~bölgede en eski zamanlardan
beri oturmu~~olan büyük ailenin çok say~daki dallar~ndan ancak
birini olu~tururlar. Bu engin bölgeye Türkistan denir, Türklerin ülkesi.
Iranl~lar Türkistan'a Turan derlerdi. Turan onlarca barbarlar~n ülkesiydi; buna kar~~l~k Iran ise uygar dünyayd~. Araplar'a
göre Türkistan'~n ad~~Maveraü'n - nein- idi: Eski Greklerin Oxus
dedi~i Amu Derya'n~n ötesindeki ülke.
Ta~kent, Buhara, Semerkand, Amu Derya, Tiyen ~an, Hunlar,
Tatarlar, Türkler ve Mo~ollar: I~ te Türkistan'~n birkaç akarsu ile
birkaç da vaha d~~~nda uçsuz - bucaks~z bir kum stepinden ibaret
olan ülkenin anahtar kelimelerinden birkaç~. Buradan, ~ç Asya'n~n
kalbi olan bu topraklardan bir zamanlar büyük binici budunlar, az
önce sayd~~~ m Hunlar, Tatarlar, Türkler ve Mo~ollar kopup ak~nlara ç~karak dünyaya korku salm~~, buna kar~~l~ k Çinlilerin, Iranl~lar~n, Greklerin, Araplar~n, ve Yeni Ça~'da Ruslar~n kurdu~u kom~u devletler Türkistan'~~egemenlikleri alt~na almaya çal~~m~~lard~r.
Bunun nedeni, tarih ça~lar~nda Çin ile Bat~~ülkeleri aras~nda
uzanan ve geçtikleri vahalara büyük zenginlik getiren tecim yollar~n~n bu topraklardan, Türkistan'dan geçmekte olu~uydu. Daha sonralar~~Hindistan'a ve Do~u Asya'ya giden deniz yollar~~bulunup da
tecim amac~yla kullan~lmaya ba~lan~nca Türkistan duruldu. Ancak
ondokuzuncu yüzy~lda ve bir de yüzy~l~m~z~n ilk çeyre~inde Türkistan yeniden politika konusu ve sonunda egemenlik iddialar~n~n kurban~~oldu.
Türkistan'~ n kuzeyinde, en eski Türk budunlanmn ~ç Asya'daki
anayurdu olan engin bölgenin ortas~nda, doruklar~~yedi bin metreye
ula~an "Gök Da~~" Tiyen - ~an bulunmaktad~ r. Erken tarih ça~lar~ nda, ~.S. dördüncü yüzy~lda bu ülkeden Hunlar ç~kt~ . Geni~~aç~dan
bak~ld~~~nda Attila'mn seferleri Türk tarihinin bir bölümüdür. Türk
tarihçiler Cengiz Han yönetimindeki Mo~ol budunlar~~ ça~~n~~ da
herhalde hakl~ . olarak Türk tarihinin bir bölümü sayar. Cengiz
Han Mo~ol olmakla birlikte ordular~~ve komutanlar~~ço~un Türktü.
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Mo~ollarla Türklerden birle~en ve Cengiz Han komutas~nda Bat~'ya
ak~n eden budunlar kar~~~ m~na Tatar diyenler çoktur. Attila ile Cengiz Han'~n yan~s~ra üçüncü cihangir olan Aksak Timur da Türklerin
görü~üne göre Türk tarihi alan~na girer.
Say~n bayanlar ve baylar!
"Türkistan Tarihinin Yaz~m~nda Kar~~la~~lan Sorunlar" biçiminde dile getirdi~im konum, sizin de görece~iniz gibi, tarih öncesinden günümüz Türkistan'~na kadar uzanan muazzam zaman bölümünün tümünü kapsayamaz. Konumu Çin kaynaklar~nda ~.Ö. dokuzuncu yüzy~lda an~lan Hint - Cerman as~ll~~Saka Devletinden ~.S. onbirinci ve onikinci yüzy~llardaki Selçuklu Türkleri imparatorlu~una
kadar geçen zamanla s~n~rland~r~yorum.
Türkistan'da olu~an bu imparatorluklar, Sakalar~n, So~dlular~n
ve Baktriyal~lar~n devletleri, ~. Ö. ikinci yüzy~l Çin kaynaklar~nda
Hiung'nu (Hunlar) olarak adland~r~lan Altay - Turan budunlar~n~n
imparatorlu~u, Heftalitlerin, Göktürklerin, Kutluklar~n, Uygurlar~n,
Samanilerin, Gaznelilerin, Karahanl~lar~n ve Selçuklu Türklerinin
devlet kurulu~lar~n~n tarihi Türkistan tarihinin yaz~m~nda kar~~ la~~lan sorunlar~n öyküsü olup ç~kar. Bu Türk budunlar~~birbirine pek
yak~ n olduklar~ndan aralar~ndaki soy ba~lant~lar~n~~anlamak güçtür.
Bugün sizlere Türkistan tarihinin yaz~m~nda kar~~la~~lan sorunlar~~belirtmeye çal~~aca~~m.
Sayd~~~m~z devlet adlar~~bile Türkistan'~ n daha do~rusu eski
Türkistan'~n pek çe~itli ö~elerden birle~mi~~ve dolay~s~yla - Alman
sosyologu Alfred Weber'in bir deyimiyle söyleyelim - yorumu hiç de
kolay olmayan çok yönlü bir kompleks oldu~unu göstermektedir.
Bu devletlerin olu~up geli~tirdikleri ve sonunda yitip yok olduklar~,
özelliklerini benimsedikleri ve günümüze dek (hele Türk budunlar~~
aç~s~ndan) doldurduklar~~bu bölge de engin oldu~u ölçüde çe~itlilik
gösterir.
Etnik bak~mdan çok biçimlilik daha az de~ildir; bu söyledi~imiz
diller için de geçerlidir.
Çinlilerle Tibetlileri ve Paleoasyal~lar~~bir kenara b~rak~rsak Turani ya da Ugro - Fin olarak da adland~r~lan Ural - Altay budunlar~n~n yan~s~ ra burada Hint - Cermen, ya da ba~ka bir söyleyi~le HintAvrupal~~ budunlar da ya~am~~t~r. Dil bilginleri Ugro - Fin dilleriyle
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Ural - Altay dillerinin kelime da~arlar~~bak~m~ndan ancak küçük ölçüde yak~nl~k göstermekle birlikte sözgelimi sadece ekler kullan~lmas~~ya
da sesli uyumu vb. gibi yap~sal nitelikleri aç~s~ndan akraba olduklar~n~~
kan~tlam~~lard~r. Bununla birlikte geçerli nedenlere dayan~larak bir
Ural - Altay ya da Turani veya Ugro - Fin budunlar kümesinden,
Finlilerin, Estlerin ve Macarlar~n da kat~ld~~~~tek bir ulustan söz
edilebilece~i kabul edilmektedir.
Güney Amerika'dayken Meksika'n~ n elli çe~itli dilinden birkag~nda Ural - Altay ya da Turani dil kümesinin birer dal~~say~labilecek
dil kümeleri bulunabilece~ini inançla savunan dilbilimcilere rastlad~m. Bu bilginler Aztekçeyle Türkçe aras~nda sözgelimi tep için
"Tepe" ve büyük da~~için "Dagh" gibisinden kelime benzerlikleri
bile bulmu~lard~.
Türk dilbilimcilerinin Türk dillerini Meksika'n~n en eski dilleriyle kar~~la~t~rmalar~ndan emeklerini kar~~layacak sonuçlar alacaklar~n~~san~yorum.
Bu öneriyi mo'laftla ve 40'larda Türkiye'de tarih ve arkeoloji
incelemeleri yapm~~~olan Richard Peters de y~llarca önce yapm~~t~.
Burada bir parantez açarak Türkçe'nin Kore diliyle ve Baskça'yla
akraba oldu~u iddias~n~~da hat~ rlatmak isterim. Ankara Etnografya
Müzesi'nin eski ve büyük hizmetler yapm~~~müdürü Dr. Hâmit Zübeyr Ko~ay'~n bu konuda yay~nlar~~vard~r.
Ural - Altayl~~ya da Turani veya Ugro - Fin dedi~imiz bu budunlar kümesine, atalar~~bir zamanlar Volga boyunda ya~am~~~olan Bulgarlar da girer. ~.S. yedinci yüzy~lda Asparuh Han yönetiminde bugünkü ad~~Bulgaristan olan Moezya'ya gelen Bulgarlar burada kendi
dillerini yitirerek Slavla~t~lar. Bu eski Bulgarlar t~pk~~Avarlar, Volga
boyundaki Hazarlar ve Tuna kenarlar~ndaki Peçenekler gibi bir
Türk budunu idiler. Erlangen Üniversitesi profesörlerinden Duda bir
ad~~da Protobulgarlar olan bu Türk Bulgarlar üzerine de~erli ara~t~rmalar yapm~~, özellikle eski Moezya'da kalm~~~ Türk dili art~ klar~n~~yay~nlam~~t~r.
Bunlar~~Türkistanla ilgili çal~~malar yapan bir tarihçinin pek
çe~itli budunlar, kültürler ve de dillerle ilgilenmesi gerekti~ini belirtmek için hat~rlat~yorum sadece.
Sonunda Çinliler ~.S. be~inci yüzy~lda "Tu Kiu" ya da "TurkUt" adl~~bir ulustan söz ederler; kimi tarihçi bu ulusun Türkler oldu~unu ileri sürer.
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Bütün bu çe~itlili~e ve çe~itlilik sonucu ortaya ç~km~~~farkl~~kültürel geleneklere ra~men, Türkistan denen bu muazzam alanda
ve bu uluslar aras~nda kendi içinde bütünle~mi~~ilgi çekici Türkistan
kültürü geli~mi~, yüzy~llar boyu ün sald~ktan sonra çoktand~r unutulmu~lu~un karanl~~~na gömülmü~~bulunan Türkistan âlemi olu~mu~tur. Bu çökü~ün question fatale'~na günümüz bilimsel dünyas~nda ne
yaz~k ki hemen hiç ilgi gösterilmemektedir.
Say~n bayanlar ve baylar!
Bu etnik çe~itlili~e, diller bollu~una ve alana bir de kaynaklar~n
pek az olu~u kat~l~nca eski Türkistan'~ n bir tarihini yazmak, —Prusyal~~
tarihçi Leopold von Ranke'nin ileri sürdü~ü ko~ul yerine getirilmek
istendi~inde— olmu~~olanlar~~anlatan bir tarih kaleme almak, hemen
nerdeyse imkâns~zla~~r. Türkistan'~~konu alan hemen her ara~t~rmada,
kaynaklar~n ele~tirmeli bir de~erlendirilmesi ~öyle dursun, bunlardan
ço~unun henüz yararlan~l~r durumda ortaya ç~kar~lmad~~~~öne sürülerek böyle bir ara~t~rma giri~iminin sak~ncal~~oldu~u belirtilir.
Eski Türkistan'~n bir tarihini yazmam~za izin verebilecek kaynaklar aras~nda gezginlerin, co~rafyac~~ve tarihçilerin verdi~i bilgilerin
yan~s~ra say~lar~~pek az olan otantik belgeler vard~r.
Metinler ço~un ma~ara - tap~naklarda bulunmu~tur; özellikle
Çin Türkistan'~ndaki Sinkiang'da, ayr~ ca Pencikent yak~nlar~ndaki
Mug Da~~ nda ve bir ölçüde Harezm'deki Toprak Kale'de. Bu metinler Ku~ an budunlanyla, Uygurlarla, So~dlularla ilgilidir; ço~un
dinsel konular~~ya da tecimsel i~leri ele al~ rlar. Çe~itli dillerde ve çe~itli yaz~larla yaz~lm~~lard~ r; bu metinlerden birço~u henüz çözülmemi~, daha ba~kalar~~okunabilecek ve anla~~ labilecek durumda
olmalar~na kar~~n henüz yay~nlanmam~~ t~r. Ortaya att~klar~~büyük
dilbilim sorunlar~~konumuzun çerçevesi d~~~na ta~ar.
Oysa Türkistan'~ n bir tarihini yazabilmek için filolojinin sa~lad~~~~olanaklardan yararlanmak zorunludur. Konumuz olan alanda
geçmi~e aç~lan kap~y~, her türlü bilimsel barbarl~ ktan uzak olarak
gerçekten açabilecek olan~ n filoloji bilimi oldu~u apaç~k ortaya ç~kar.
Burada Türk be~i Bilge Ka~an ile küçük karde~ i Kültegin'in
731 ve 734 y~llar~ndan kalm~~~olup Mo~olistan'da Orhun k~y~s~nda
bulunan geni~~çapl~~mezar yaz~tlar~n~~anmam gerekir. Türk dilinin
en eski an~tlar~~olan bu yaz~tlar, ~ranhlar arac~l~~~yla Araml~lardan
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al~n~p ta~~üzerine kaz~nabilecek yolda biçimlendirilmi~~bir yaz~yla
yaz~lm~~t~ r.
Yeri gelmi~ken, Bumin'in ve Istemi'nin yönetti~i bu imparatorluklar~ n —elimizde bulunan az say~daki kayna~a bak~l~ rsa— aralar~ndaki ba~lar pek s~k~~olmayan ve herbiri birer han taraf~ndan yönetilen budunlar~ n ka~an ad~~verilmi~~en üst erke sahip bir sava~ç~~
hükümdar ba~kanl~~~nda olu~turduklar~~federasyonlardan ibaret oldu~unu belirtmek isterim. Han, bekler soyundan gelirdi.
Idari makamlar~n, kendini kal~pla~m~~~unvanlar sistemiyle belli
eden ve Brockelmann'~ n ortaya koydu~u gibi daha sonra, Islami
Türk devletlerinde de süregidecek olan örgütleni~i, bu iki Türk imparatorlu~unu izleyen devletlerce de benimsenmi~~bir kamu hukukunun belirtilerini gösterir. Bu eski Türk devlet hukukunu Avar'lar
arac~l~~~yla Slavlar da benimsemi~lerdir. Ulusal ya~am~n doruklar~n~,
aylar~~ve sava~ç~~ak~nlar~~izleyen ve düzenlenmesi hanlar~ n görevlerinden biri olan ~ölenler olu~tururdu.
En parlak günlerinde Mo~olistan'dan ve Çin'in kuzey s~n~ r~ndan
Karadeniz'e dek uzanan bu iki imparatorluk sekizinci yüzy~lda parça
parça da~~ld~. Bat~daki bölümler 700 y~l~~yöresi Arap as~ll~~Emevilerin eline geçti; kuzey bölümü 745 yöresi bir ba~ka Türk boyunun,
a~a~~da sözünü edece~imiz ve asl~nda daha kuzeydeki Selenga Irma~~~boylar~nda yerle~ik bulunan Uyg~~rlar~n sald~r~s~na u~rad~.
Zamanlar~nda özellikle zeki say~lan Uygurlar, insan olarak en az~ndan ho~görülüydü. Nesturi H~ristiyanlar gibi Mani'ci misyonerlerin de
ülkelerinde serbestçe dola~~p vaaz vermelerine izin verdiler. Eski Türk
ta~~yaz~tlar~nda kullan~lm~~~ABC'nin yerine Mani'cilerden Aram
ABC'sinin daha yeni bir biçimini ald~lar. Bu yaz~~ daha sonra Mo~ollarca da benimsendi ve günümüze kadar kullan~ld~. 840 y~l~nda K~rg~zlar Uygur Devletini y~k~nca sa~~kalan Uygurlar bugün Çin Türkistan~~olan Sinkiang'a göçtüler ve kendilerinden önce buraya yerle~mi~~
olan Türk budunlar~n~n aras~na kat~ld~lar.
I~te bu Çin Türkistan'~nda yeni kaynaklar f~~k~rmaya ba~lad~ :
Uygur, Çin ve Hint kaynaklar~. H~ristiyan ve Mani'ci misyonerlerle
yar~~an Budist misyonerler bu Türklere yeni bir yaz~~dili kazand~rd~lar :
Filologlar~n görü~üne göre özellikle Sanskritten ve Çinceden çeviriler
yapmaya elveri~li yeni bir dil.
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Antik ça~da Orta Asya üzerine tek - tük bilgiler verenler Herodot,
Ptolomaeus ve Strabo'dur. Hunlar~~ Marcellinus ile Sidonius Appollinaris anar. Çinli tarihçi Seuma Tsien de ~ç Asya'n~n step budunlar~~üzerine bize de~erli tasvirler b~rakm~~t~r. Bunlar ~.S. be~inci yüzy~ldan kalmad~r. Orta Asya'n~n tarihini yazanlar bütün bunlardan
ba~ka bir de Fa - Sien, Song Yun ve Hsuen Tsang'~ n bildirdiklerinden
yararlan~r.
Gezginci bir Budist rahip olan Fa - Sien ~.S. 399 y~l~nda Gobi Çölünden geçmi~, bir ba~ka Budist olan Song Yun alt~ nc~~yüzy~l~n ba~~nda, Hsuen - Tsang ise yedinci yüzy~l~ n ba~~nda Orta Asya'dan
geçerek Hindistan'a gitmi~tir.
Elimizde son olarak bir de Bizans elçileri Zemarchos, Eutychios,
Valentinos, Herodian ve Kilikyah Paulos'un yazd~klar~~ vard~r. Bu
elçilerin hepsi de, Bizans ~mparatorunca alt~nc~~yüzy~l~n ikinci yar~s~nda birbiri ard~ndan Türk han~na gönderilmi~lerdir. Theophylaktos Simokattes Külliyat~nda Bizans - Türk ili~kilerini özetlemi~lerdir. Caesarea'll Prokopios ile Menandros Protector gibi alt~nc~~
yüzy~l~n daha ba~ ka tarihçileri bize Heftalitler üzerine biraz bilgi
verir. Ayr~ca Sebeos'un Ermeni kroni~ine sahibiz. Sui - shu ve T'angshu ba~l~kl~~Çin kronikleri de Iç Asya uluslar~~ve imparatorluklar~~konusunda baz~~bilgiler içerir. Özetlemek gerekirse, kaynaklar yetersizdir.
Ancak Araplar~n ortaya ç~kmas~yla Orta Asya konusunda hem
Arap hem de Fars dillerinde arkas~~kesilmeyen bir tarih ve co~rafya
edebiyat~~ba~lar.
Arap, ve daha sonra ayr~ca Fars dillerinde yaz~lm~~~olan bu
kitaplar~~konumuz d~~~~sayabiliriz ; çünkü bu tarihçiler ba~ka kitaplardan toplamak, kopya etmek ya da i~ ittiklerini yazmakla yetinmi~,
gerçekleri hiçbir zaman ilk elden ö'~renememi~lerdir. Üstelik belki
El - Biruni d~~~ nda bu yazarlar eski Türkistan üzerine pek az bilgi
verirler.
~~o48 y~l~~yöresi ölen Harezmli büyük bilgin El - Biruni Türk as~ll~~Gazneli sultanlar~n saray~nda ya~ad~ ; uzmanl~k alan~~matematik
ve astronomi olmakla birlikte tarih kitaplar~~da yazd~. Kaleme ald~~~~
Harezm Tarihi günümüze gelmediyse de 1879 y~l~nda "The Chronology of Ancient Nations" ba~l~~~~alt~nda ~ngilizce olarak yay~ nlanm~~~bulunan kronolojik eserinde Harezm üzerine de~erli bilgiler
vard~r. El - Biruni'ye "belki en büyük ~slam bilgini" denmektedir.
Belida; C. XLIV,

23
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Ça~da~~~ olan Iranl~~ Gardisi'nin yazd~~~~tarih kitab~~Türkler
üzerine bir bölüm içerir. 'on y~l~ nda ölen Bayhakrnin an~lar~nda
da Gaznelilerin saray ya~am~n~~tüm ç~plakl~~lyla ortaya döken sayfalar vard~r. Bu an~lar ayr~ca Gazneliler Devletinin d~~~ili~kileri konusunda da hayli ayr~nt~l~~bilgiler verir. Yazar~, Gazneli Sultan~n diplomatik belgelerden olu~an ar~ivini yönetmi~ti.
Bence Arapça ve Farsça olarak yaz~lm~~~bütün bu denemelere
oranla daha önemli bir kitap, eski Türkistan'~ n halk i~i bilgeli~ini
yans~tan ve ~~o73 y~l~nda yaz~lm~~~olmakla birlikte Brockelmann'ca
ilk önce ~~ ~~g'da yay~nlanan kitapt~r. Çünkü bildi~imiz gibi eski
ça~lar~n Türk ve Mo~ol hayvan yeti~ tiricileri ve konar - göçer çobanlar~~"Atalar~ n Sözleri"ne ötedenberi özel önem verirlerdi.
Bu Türk ve Mo~ol insanlar atasözlerini ve meselleri yüzy~llar
boyu a~~zdan a~'~za iletmi~ ; dededen babaya, ondan da okula aktarm~~lard~ r. Bu yüzden sözünü etti~imiz ~~o73 y~l~ndan kalma "Eski
Türkistan Halk Bilgeli~i" kitab~nda saptanm~~~atasözlerinden birço~unun yüzy~ l kadar sonra Cengiz Han'a maledildi~ini görürüz. Orta
Asya'y~~günümüzde en iyi tamyanlardan biri olan Bonn Üniversitesi
ö~retim üyelerinden Mongolist Heissing'in saptad~~~na göre bu atasözleri Mokolistan'da bugün de kullan~lmaktad~r.
Mo~ollar~n on üçüncü yüzy~ ldan kalma en eski tarih kitaplar~~
atalardan kalma bu sözlerin hem e~itmeye, hem de ki~ilere hadlerini
bildirmeye yarad~~~n~~anlat~r.
Eski Türkistan'da ya~am~~~insanlar~n bu halk i~i bilgelikleri Orta
Asya'n~ n tarihi konusunda bilgiler içermese de, bu tarihin olu~turdu~u
ortam~~yans~t~r; Çetin bir dünyad~ r bu: Sürekli olarak dü~manlar~n
ve haydutlar~n tehdidi alt~ nda ve bunun bilincinde, f~rt~nalar~n uludu~çu, insan~ n ailesini olu~turan birkaç ki~iden ba~ka göz alabildi~ine
tek bir canl~~göremedi~i, tüm güçlükleri yaln~ zca omuzlamak zorunda
bulundu~u bir dünya. Ate~in sönmesi bir felakettir bu ortamda;
bozk~r~n yaln~zl~~~ nda sürünün hayvanlar~ , koyun, deve, at ve köpek
insana daha bir yak~nla~~r; ve insanlar hayvanlar~ n örnek tutulan
erdemleriyle ölçülür.
Atalar~ n bu sözlerinde —tarihçi için de— Türkistan budunlar~n~n
toplum düzeni kadar bu bozk~ r yörüklerinin, Türk as~ll~~Uygurlar~n,
Türklerin, Mo~ollar~ n duygular~~da yans~ r. Eski Türkistan'~n ve eski
Orta Asya'n~n bu insanlar~n~ n deneyimleri ise sonunda bütün insan-
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lar~nkilerle e~dir. Onlar da birçok ~eyin ilk bak~~ta görüldü~ü kadar
önemli olmad~~~n~, bütün insan ya~amlar~n~ n son buldu~u noktada
kendi ya~amlar~ n~n da son bulaca~~n~~ bilirler.
Say~n bayanlar ve baylar!
Bir ba~ka kayna~~~da tan~ mlamam gerekir: Türkistan tarihinin yaz~m~nda kar~~la~~lan sorunlar~~en aç~k biçimde gösteren bu kaynak
kültür tarihidir; ya da ba~ka bir söyleyi~le eski Türkistan'~n fikirsel
ve toplumsal geli~mesinin tarihi. Bu kayna~~ n siyasal tarihi tamamlamas~~gerekir. Herder, genel olarak kültür tarihi için oldu~u kadar
Asya'dan atasözlerini çevirmesiyle konumuz için de ilk kez ölçekleri
ortaya koymu~tur. Ayr~ca Jacop Burchardt'~~ve hepsinden önce
Toynbee'yi ve bir bak~ ma Durant'~~da anmam gerekir.
Orta Asya'n~n, Türkistan'~ n tarihi için kültür tarihi aç~s~ndan
k~lavuz motifi, bizim ku~a~~n büyük Alman polihistoru Franz Altheim
ortaya koymu~tur. Bu k~lavuz motif: Binici yürükler kültürüdür.
~zin verirseniz bu kültürü birkaç çizgiyle tasvir edeyim. Bu konuda "Attila et ses Successeurs" kitab~~1854'te yay~ nlanan Frans~z
bilgini Thierry'ye, "Sibirya'dan Yapraklar" ba~l~kl~~kitab~~1884'te
bilim adamlar~n~n ilgisini çeken Rus ara~t~rmac~~Radloff'a, Franz
Altheim'in bütün yay~nlar~na, Altheim'~n ö~rencisi olan ve eski Türkistan'dan gelmi~~Evrasyal~larda imparatorluk dü~üncesi ile Türklerin
kültür aç~s~ndan akrabalar~~say~ lan Cengiz Han üzerine güzel bir
anlat~mla yaz~lm~~~eserler arma~anlam~~~bulunan Michael de Ferdinandy'ye dayanaca~~m.
Bu bilginlerin görü~ üne göre binici yürük kültürü (reiternomadische Kultur) dedikleri kültür büyük ölçüde askeri kal~plar içinde
geli~mi~tir. Ferdinandy'nin yazd~~~na göre ancak sava~~temas~~bizi
bütün bu kültürün beslendi~i merkezi gerilime götürür. Uyguru da,
Türkü de, Mo~olu da sürekli olarak z~tl~ klar biçiminde dile gelen
dünya duyu~una (Weltgefühl) uygun dü~en çözümü i~te bu sava~ta
bulmu~ tur. Binici yürük kültürünün birbirleriyle içten ilintili temel
konular~, erke~in sava~ç~~olu~u, sava~ç~n~n insan ideali olu~u, sava~~n
ya~am içeri~i olu~u, devletin ve toplumun büyük ölçüde askeri biçimde örgütleni~i, evrende olup bitenlerin bir sava~~olarak ele al~ n~~~~
ve bu sava~~n evrensel - mitsel alanda dile geli~idir.
Son kerte çekici olan ve —Goethe'nin deyimiyle— çevresine esrarl~~ bir "Attrattiva" yayan erkek tipi gündelik ya~amda da bilinir.
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Bu attrattiva, görünü~te ne ruhsal, ne de ruh d~~~d~r ve önemli bir ö~e
izlenimi uyand~r~rsa da ak~lla kavranamaz.
Goethe'nin bu "Attrattiva"s~~bozk~r yürükleri için ayn~~zamanda
erkdir. Erk, insano~lunun hemen hiç kavranmam~~, ba~ka bir söyleyi~le bilimsel olarak hemen hiç incelenmemi~~esrarl~~ve son kerte
önemli bir özelli~idir. Orta Asya'da —ve daha ba~ ka yerlerde— erk
ço~un demonik say~lm~~t~r.
And~~~ m~z bilim adamlar~na, özellikle Altheim'in ve yaz~lar~ndan az önce al~nt~~yapt~~~m~z Ferdinandy'nin görü~üne göre erk ve
erkeklik fikri binici yürük kültürünün merkezini olu~turur. Bu bilginler erk dü~üncesini binici yürüklerden yeti~mi~~büyük ki~ilerin,
sözgelimi bir Cengiz Han'~n benli~ini olu~turan çekirdek olarak gösterir.
Ferdinandy'den bir al~nt~~sunuyorum:
Sözkonusu olan büyük demonik erk dü~üncesidir. Bu dü~ünceyi
Orta Asya'n~n binici budunlar~~ ~ç Asya d~~~ndaki uluslara oranla
belki daha derinden kavram~~~ve ya~am~~lard~ r. Ferdinandy "Orta
Asya insan~n~ n evrensel konumu gözönüne getirilmeli" diyor ve bunu
söylerken eski Mo~ollar üzerinde duruyor: Onlar~n gördükleri bozk~rd~. Bakan göz hiçbir engelle kar~~la~ maz burada. Ufuk her yönden gök kubbeyle s~n~rlanm~~~büyük ve tek bir çember olu~turur.
Arkaik insan~n nahif görü~ üne göre ufkun yusyuvarlak çember olu~u
evren ile özde~ tir. Sözünü etti~imiz durumda bu arkaik insan binici
bir çoban oldu~una göre, eyerine dimdik oturmu~~olarak bu çemberin
ortas~nda bulunmaktad~r; dünyan~n ortas~nda. Yaln~z merkezi olu~turmakla kalmamakta, ayn~~zamanda en yüksek noktay~~da olu~turmaktad~r. Bulundu~u yerden tarlalar~~ve arazileri, sürülerini ve
hayvanlar~n~~a~arak uzaklara bakabilir. Bence imrenilecek bir do~all~kla gördü~ü her~eyin efendisidir, çevresinde uzanan evrenin efendisi. Binlerce y~ldan beri her gün yeniden ya~anm~~~gerçek bir konum
olan bu konumdan do~al olarak egeyen, hatta egeyici bir tutum ortaya ç~kmaktad~ r. Bu tutum ak~lla yönelinmi~, bilinçle dü~ünülmü~~
de~ildir; bu binici yürük sava~ç~n~n bu —Türkistan'daki özelliklere
göre söyleyelim— par excellence Han'~ n do~al ve ona özgü tutumudur.
Ferdinandy'den aktarmak istediklerim bu kadar.
Böyle bir han~n, böyle bir yi~idin, böyle bir efendinin, ya da
biz Prusyal~lar~ n deyimiyle Junker'in kökeni konusunda bozk~r~n
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bilgeli~i bize bilgi verir. Eski Türkistan'~ n halk i~i bilgeli~i gibi "Mo~ollar~n Gizli Tarihi" de böyle bir binici yürü~ün böyle bir sava~ç~~
han~n en eski atas~n~~bir kurt, en eski anas~n~~da di~i bir geyik olarak
gösterir. ("Mo~ollar~ n Gizli Tarihi"nin bizi ancak belirli bir aç~dan,
Cengiz Han evresinin ba~lar~nda Mo~olistan'da sözgelimi Celayirliler gibi Türk budunlar~ndan say~lacak oymaklar~n da bulunmu~~
olmas~~aç~s~ndan ilgilendirdi~ini bu arada belirtmek gerek).
En eski ata olan kurt her zaman üç özelli~iyle nitelendirilir:
Boz renklidir, yazg~n~n seçti~i yarat~kt~r ve "ulu gö~ün yaratt~~~"d~r.
Kurt, boz renklidir. Bu boz kelimesini gri olarak de~il de gümü~ümsü tilkinin parlay~~~ na uygun mavimtrak - gri diye çevirmek
daha do~ru olur.
Kurt, yazg~n~n seçti~i yarat~kt~ r. Bu sözün gerisinde bütün bir
evren görü~ü yatar. Tarihten ya da do~adan tümüyle kopmam~~~olan
her insan için köken ve soy - sop konusu önemlidir, rastlamsal de~ildir.
Yazg~~dedi~imiz, en güçlü ve en belirgin biçimiyle soyumuza - sopumuza eger. Bu noktada gerçekten "Fatum"dur, "söylenir". Atas~~
kurt olan ki~inin insansal yazg~s~~elbet kurtça belirlenmi~, kurt olu~a
ba~lanm~~t~ r. Konuyu Türkler de böyle görmü~ tür, Mo~ollar da,
Romahlar da.
Kurt ata "gök taraf~ndan yarat~lm~~t~r" der üçüncü niteleme.
Mo~olca'da ve eski Türkçe'de tanr~~(tenggri) ad~n~~alan gök, kültürbilimcilerle etnologlar~n söyledi~ine göre büyük evren tanr~s~n~n
ta kendisidir; bütün ötekiler onunla kar~~la~t~r~ld~~~ nda ancak a~a~~~
düzeyde tanr~sal ya da yar~~- tanr~sal varl~klar oldu~una göre asl~nda
tek tanr~s~d~ r Türklerin ve Mo~ollar~ n. Kurdun kar~s~, di~i geyikti.
Di~i geyi~in —hem de ak bir geyi~in — soy anas~~(Ahnmutter) say~l~~~na dünyan~n her bir buca~~nda rastlan~ r. Orta Asya'da hele UralAltay bölgesindeyse büsbütün özel bir rol oynar.
Alt~nc~~yüzy~ lda bildiklerini kaleme alm~~~olan Jordanes adl~~
H~ ristiyan Gotlu, Orta Asya insan~ n~n kökeniyle ilgili efsanede kurdun izledi~i di~i geyik motifinin bulundu~unu bilir. Bu efsanenin
daha eski bir biçimine vogul - oztiyak mitolojisinde rastlar~z. Dalbudak salm~~~bu efsaneler karma~as~ nda Türkistan'da oldu~u kadar
Cengiz Han Mo~ollar~nda da geriye yaln~ zca ak renkli di~i geyik
motifi kalm~~t~r.
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Leo Frobenius'un zekice dile getiri~iyle söylersek, insanda "hayyanda dü~ünme"nin a~~r dü~ünme evresine "theriomorphismus"
demekteyiz. Bu türlü dü~ ünmenin ve evreni yorumlaman~n örneklerine Türkistan geleneklerinde pek bol rastlan~ r.
At~m ölürse
ben de ölece~im
e~er sa~~kal~ rsa
ben de ya~ayaca~~m.
Böyle der bu bölge insan~n~ n büyü sözü.
Yukarda "Mo~ollar~n Gizli Tarihi"nden söz etmi~tim. Bu kitap
~~24o y~l~nda, babas~n~n ölümünden on üç y~l sonra ve buyru~undaki
Türk ve Mo~ol birliklerinin H~ristiyan Avrupa'n~n do~u topraklar~na
büyük bir ak~n yapt~klar~~s~rada hükümdarl~~~~süresince yapt~klar~n~n
hesab~n~~vermek üzere Mo~ollar~ n ana ülkesinde bir kurultay toplayan Mo~ol imparatoru ve Cengiz Han'~n o~lu ügetey'in iste~i
üzerine yaz~lm~~t~ r. Bu kurultayda Cengiz Han~n atalar~ndan ve
ilk iki imparator olan Cengiz ile ügetey'in hükümdarl~klar~ ndan söz
eden "Gizli Tarih" Mo~ol Imparatorlu~unun be~lerine sunulacakt~.
1930 y~llar~nda Çin kaynaklar~na dayanarak "Mo~ollar~n Gizli
Tarihi"ni yeniden biraraya getirmi~~olan Berlinli sinolog Erich
Haenisch "Bu eser yaln~z hükümdar~n sülalesi ile hükümet için
yaz~lm~~t~, ba~kas~ na gösterilmeyecekti, bu yüzden de "gizli" olarak
nitelendirilmi~ti" der.
Bu "tarih" kurultaydan k~sa süre sonra gerçekten "gizli" niteli~ini kazand~ ; çünkü metni yüzy~ llar boyu sülalenin ve daha sonra da
Çin imparatorlu~unun ar~ivlerinde gizlendi, ancak 19. yüzy~lda yeniden ortaya ç~ kar~ld~. Rus ara~t~ rmac~s~~Palladius, Çinli Ye - hui
ve Frans~z bilgin Pelliot bu kitab~n yeniden bulunmas~ na hizmet
ettiler. Ama Mo~olca tam metni ancak Haenisch'in çal~~malar~~sonucu mo'larda yay~nland~. Tüm kitab~n Almanca'ya çevrilmi~~olarak 1948'de yay~nlanmas~n~, böylece yaln~z Mongolistlerce
öteki tarih yazarlar~~taraf~ndan da yararlan~labilecek duruma gelmesini gene Haenisch'e borçluyuz.
"Mo~ollar~n Gizli Tarihi" adl~~bu eserin konumuza katk~s~~pek
azd~r, say~n bayanlar ve baylar. Mo~ollar~n topraklar~n~~da ele
geçirerek birbiri ard~ nca devletler kuran ve Heftalitler, Gök Türkler
ve Kutluklarla ba~layan Orta Asya Türk imparatorluklar~n~ n sonun-
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cular~ ndan biri K~rg~zlard~r. Uygurlar~n kurdu~u Türk imparatorlu~u art~k Mo~ol bozk~r~n~~egemenlik bölgesine katamam~~t~r.
Mo~ol bozk~rlar~nda ya~ayanlar Uygurlar zaman~nda ba~s~z kalm~~t~r denebilir. Onlardan da I. Ö. ikinci yüzy~ldan ba~layarak yeni
yeni imparatorluklar olu~mu~tur: Hunlar~n, Avarlar~n ve sonunda
Türklerin devletleri; bunlar~n geli~me ve çökme süreçleri içinde topraklar~ndaki Mo~ol ö~esi belirgin biçimlerde ortaya ç~kmam~~t~r.
Sözünü etti~imiz "Mo~ollar~n Gizli Tarihi" bütün bu olup bitenlerden tümüyle habersizdir.
Ama bu kitap konumuz bak~ m~ndan belirli bir aç~dan gene de
önem ta~~r: Çünkü Cengiz Han'~n ilk y~llar~nda Mo~olistan'da
asl~nda herhalde Türk budunlar~ndan olmakla birlikte Mo~olla~maya
yüz tutmu~~oymaklar da vard~.
Bu oymaklar aras~nda az önce and~~~m Celayirliler de bulunmaktayd~. Türk as~ll~~olan bu Celayirliler orta Mo~ol bozk~r~n' ele geçirmek için Cengiz Han'~n atalanyla sava~~ma girmi~, ba~ar~larla ba~ar~s~zl~klar~n birbirini izledi~i Çetin bir çaban~n sonunda Mo~ollar~~
kesinlikle yenmi~lerdi; ama Mo~ollar durumu tersine çevirmeyi
ba~ard~lar. Türklerin kesin sonucu ald~~~~çarp~~malarda Mo~ol ~mparatoriçesi Nomolun ile o~ullar~ndan alt~s~~ölmü~, Nomolun'un yaln~zca en küçük o~luyla torunlar~ndan tek bir tanesi, küçük Haydu
(Khaidu) canlar~n~~kurtarabilmi~ti. "Mo~ollar~n Gizli Tarihi"nden
ö~rendi~imize göre bu en küçük o~ul daha sonra Celayirli iki biniciye rastlam~~, bu binicilerin elindeki ~ahinlerin, ailesine ait ~ahinler
oldu~unu anlam~~t~. Gizli Tarih'in ~ahin dedi~i bu nesnelerin Cengiz Han soyunun simgesi olan üzerine ~ahin resmi çizilmi~~bir amblem
mi, yoksa bu Mo~ol "~ahin be~leri"nin yeti~tirdi~i gerçek canl~~
ku~lar m~~ oldu~u önemsizdir konumuz aç~s~ndan. Önemli olan Nomolun'un o~lunun bu ~ahinleri görür görmez halk~n~n ve ailesinin ba~~na
gelenleri anlam~~~olmas~, ~ahinleri götüren Celayirlileri hemen öldürerek ~ahinlerini ve atlar~n~~geri almas~d~r. Ye~eni küçük Haydu
yeti~ip de ergenle~ince amca onu hükümdar olarak kabul etti ve son
bir sava~ta Celayirlileri yendi; Celayirliler o günden sonra Mo~ollar~n gölgesinde, onlar~n federasyonuna ba~l~~bir oymak olarak ya~amlar~n~~sürdürdüler.
Bir ba~ka Türk budunu olan Uygurlar da Mo~ollu~un içinde
erimi~tir.
,
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1206 y~l~nda, o zamanki ad~~henüz Temuçin olan Cengiz Han
kendini tüm Mo~ollar~n hükümdar~~olarak kabul ettirmi~ti. Daha
o zamanlar birçok ba~ka oymak aras~nda Altay Da~lar~n~n güney yamaçlar~nda ya~ayan Türk as~ll~~Nayman'lar~~da yenip kendine uyruk
etmi~ti (Naymanlar H~ristiyand~). Türkologlar~n ve Mongolistlerin
görü~üne göre Orta Asya'n~n bütün Türk budunlar~~içinde en kültürlü ve en istidatl~s~~olan Uygurlar~~1209 y~ l~nda bar~~ç~~yoldan kendine uyruk etmi~ti. Ferdinand Lessing, Uygurlar', Uygur Imparatorlu~unu, ~ç Asya'n~n kültür devleti olarak adland~r~r. Kültürleri
Iran, Hint ve Çin kültürlerinden kaynaklanm~~t~. Iranhlardan yaz~~
olarak bir Sami ABC alm~~, bunu Uygur Tatatunga arac~l~~~yla yeni
efendileri Mo~ollara iletmi~lerdi. Uygurlar, Mo~ollara Imparatorlu~un yönetimini düzenleyen adamlar yeti~tirmekteydi.
Huzurlar~n~zda Profesör Emin Bilgiç'e te~ekkür etmek isterim.
Profesör Bilgiç, Bayan Nurhan Atasoy ile Filiz Ça~man'~n mükemmel
biçimlendirdi~i "Turkish Miniature Painting" adl~~kitaba dikkatimi
çekmek lütfunda bulundu. Bu kitap Uygurlar~n kitap resimlendirme sanatlar~~konusunda da de~erli bilgiler verir. Atasoy ile Ça~man asl~nda ~amanist iken daha sonra Budist ve sonunda Mani'ci
olan Uygurlar~n çekirde~ini olu~turan Dokuz - O~uz Türklerinden
söz ederler. Bu Dokuz-O~uz Türkleri Uygur Imparatorlu~unun I. S.
840 y~l~nda parçalanmas~~üzerine Turfan'a yerle~erek Chotcho'yu
ba~kentleri yapm~~lard~. Türk kitap resimlendirme sanat~n~n en eski
örnekleri burada bulunmu~tur.
Turfan'da ayr~ca tarihsel içerikli çok say~da metin de ele geçmi~tir. Ço~un büyük ölçüde harap durumda bulunmu~~olan bu
metinler Türklerin bu yüzy~ llardaki siyasal tarihleri ve kültürleri gibi
dinsel ya~amlar~~üzerinde de bilgi verir. Birço~u daha hala de~erlendirilmeyi beklemektedir.
Son Alman Imparatoru ve Osmanl~~mare~ah II. Wilhelm'in Turfan'da bulunmu~~bu belgelere özel bir ilgi gösterdi~ini ~urac~kta anmadan geçmeyelim. Türk tarihinin erken evresinden kalma bu metinler üzerinde ya~am~~ boyunca çal~~m~~~olan Berlinli bilgin von Le
Coq, Alman Imparatorunun bu ilgisinden sözeder: Imparator metinlerin yay~n~~için yap~lacak masraflara "bir simit paras~yla" kat~lmaya o babacan ve senli - benli tavr~yla söz vermi~~ve Prusya göreneklerini bozmayarak sözünde durmu~tu.
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Von Le Coq'un ölümünden sonra Turfan buluntulanyla Göttingen Üniversitesi ~ndologlar~ ndan Waldschmidt ilgilendi. Waldschmidt'in ö~rencileri bugün hâlâ bu yazmalar üzerinde çal~~maktad~rlar. Ama Türkologlardan da bilimsel ya~amlar~~boyu bu metin parçalar~yla u~ra~anlar ç~km~~t~r. Bunlar~n aras~nda benim Viyana'da
ö~retmenim olan ve bugün emeritus olarak Hamburg'da ya~amakta
bulunan say~ n Annemarie von Gabain de vard~ r. Kendilerine yazd~klar~~Uygur dilbilgisi için te~ ekkür borçluyuz.
Bu arada Bayan Atasoy ile Ça~man'~n saptamalar~na göre Uygur
resim sanat~n~ n Osmanl~~ - Türk minyatür sanat~n~~önemli ölçüde
etkiledi~ini de belirtmek isterim. Türk minyatürlerinin padi~ahlara
özgü yuvarlak ve dolgun çehreler, keskin hatl~~burunlar, yar~~örtük
gözler gibi tipik tasvir ö~eleri Uygurlar~ n sözgelimi Gazneli saraylar~ndan birindeki La~kari Pazar~' n~ n 1.S. onuncu ve onbirinci yüzy~llardan kalma duvar resimlerinde de görülür.
~slam dinini ilk benimseyen Türk budunu olan O~uzlar, Uygurlar~n bu minyatür sanat~n~, Islam'~n kesinlikle yasaklad~~~~portre
sanat~yla birlikte onlardan alm~~, Osmanl~~Türklerine iletmi~lerdir.
(Bu arada ~slam dinini ate~e ve k~l~ca gerek kalmaks~z~ n gönüllü
olarak benimseyen tek ulusun Türkler oldu~unu, Türkistan'da zaferler kazanan Araplar~ n kendilerine hayli yabanc~~gelen bu çöl
dinini kendiliklerinden benimsediklerini, bu din de~i~tirmede etken
olan nedenlerin bugüne kadar tam olarak anla~~lmam~~~bulundu~unu
söylemek isterim).
Temuçin, Orta Asyan~n bütün Mo~ol ve Türk budunlarm~n tek
hâkimi olunca halk~~ona Cengiz Han samn~~verdi. (Bu tarihten sonra
Temuçin'in yeni ad~~olacak olan bu san~ n ne anlama geldi~i bugüne
kadar aç~klanamam~~t~ r).
Bu arada akl~ma gelen bir noktay~~ i~aret etmek isterim:
"Mo~ollar~ n Gizli Tarihi"ni yeniden okurken, Cengiz Han'~n
atas~n~ n Türk Celayirlilerden geri ald~~~~ ~ahinler konusuna geldi~imde, Staufen soyundan gelme ~ahin dostu Imparator II. Friedrich'i
an~msad~ m. Bu imparator söylendi~ine göre hayran~~oldu~u "Tatar
Imparatoru" Cengiz Han'~n saray~nda do~anc~~ (~ahinci) olarak
hizmet etmek istedi~ini ifade edermi~.
"Mo~ollar~n Gizli Tarihi" bir ba~ ka Türk budunundan daha söz
eder: Cengiz Han'~n yendi~i ve hükümdarlar~na k~zlar~ndan birini
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e~~olarak vermek istedi~i Karluklar. Bu tarih kitab~~ayr~ca yukarda
birkaç kez and~~~m~z Uygurlar üzerine de oldukça ayr~nt~l~~bilgiler
verir. Bu budun yerle~ik bir kültür içinde ya~ar, daha önce de söyledi~imiz gibi yaz~~yazmay~~bilirdi. Tar~m~, kent kurmay~~bildiklerini,
devlet örgütünde memur çal~~t~rd~klar~n~~da ekleyelim. Türk Naymanlar Cengiz Han'~ n athlar~ ndan kaçarken Mo~ollar~ n dikkatini
Uygurlar üzerine çekince bu Türk budununun hükümdar~~gönüllü
olarak Cengiz Han'a uyruk olmay~~en do~ru yol olarak görmü~, ona
elçi göndererek "Büyük Ka~an Cengiz'in ad~n~~ve ününü büyük
sevinçle haber ald~m" dedirtmi~ tir. Bu Uygur hükümdar~ n~n duydu~u
sevincin ne kerte büyük ve ne kerte içten oldu~unu bilemeyiz elbet;
ama gerçek ~udur ki Mo~ollar ona lütuf göstermi~, Cengiz Han'~n
kat~na alt~n, gümü~~ve inciler takmarak, k~laptanl~, ~am i~i, ipekli
kuma~lar içinde ç~kmas~ na izin verilmi~ tir. Ona da Cengiz Han'~n
k~zlar~ndan biri e~~olarak verildi.
Böylece kurulan Mo~ol ~mparatorlu~unda Uygurlar Çin'den
ba~lay~p Mo~olistan'dan ve kendi ülkelerinden geçerek ta ~ran'a
ve Ba~dat'a inen büyük çapl~~transit tecimin temsilcileri oldular.
Cengiz Han'~n o~ullar~~ve torunlar~~imparatorlu~un geni~li~i
yüzünden ba~ar~s~zl~~a u~rad~lar, imparatorluk giderek küçüldü ve
sonunda yok oldu.
Say~n bayanlar ve baylar!
Türk hükümetince bast~r~lm~~~bir "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi"
nin ilk cümleleri aynen ~ öyledir: "Dünya tarihinde Türkler kadar çok
ve Türkler kadar büyük devlet kuran ba~ka bir ulus ç~kmam~~t~ r.
Tarihin tan~d~~~~ilk kültür devleti olan ve ~. Ö. 4000 y~l~nda kar~~m~za ç~kan Sümerliler devletinden ba~layarak Avrupa ve Asya'da
olu~mu~~olan beyliklerin, krall~klar~ n ve imparatorluklar~n ço~unu
onlar kurmu~lard~ r. Bir Türk devleti sahneye ç~km~~t~r".
Gerçekten de Cengiz Han'~ n varisleri sahneden çekilir çekilmez
Türkistan'da, Orta Asya'da yeni Türk devletleri ortaya ç~kt~ : Ça~atay Devleti, ~aybaniler, Astarhaniler ve bunlar~n uzant~lar~~olan
Buhara Emirli~i ile Hive ve Kokand Hanl~ klar~~gibi Özbek sülaleleri.
Türkistan'da yeni haz~rl~klar~n olu~mas~, t~pk~~Mo~ollardan önceki zamanda oldu~u gibi ülkenin siyasal yönden parçalanmas~na yol
açt~. 19. yüzy~l ba~~ nda Türkistan'da 16 Türk devleti, hanl~~~~ya da
beyli~i ile üç tane de yürük devleti vard~.
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Eski Türkistan'~n bir tarihini yazabilmek için dayan~lacak kaynaklar~n ortaya ç~kard~~~~sorunlar, eldeki az say~da kayna~~n ~u k~sa
tasviriyle henüz yeterince dile getirilmi~~say~lamaz. Yaz~l~~kaynaklar~n
kültür tarihinin ve kar~~la~t~r~lmal~~ etno~rafyan~n belgeleriyle tamamlanmas~~gerekir; ayr~ca Türkistan ve Orta Asya budunlar~n~n
dinsel gelenekleri de gözden uzak tutulmamal~d~r.
Dinler tarihi bir ba~ka kaynakt~r. Daha Bizansl~lar~n bile bu
konuda bilgisi vard~. Sözgelimi Türkistan dünyas~n~~dolays~z olarak
ve yarat~c~~bir anlay~~la tasvir etmi~~olan Priskos Rhetor, bir zamanlar
Franz Altheim'in da belirtmi~~oldu~u üzere, s~rf kronolojik olarak
geç bir evreye ait olmas~ndan dolay~, Grek edebiyat~n~n klasiklerinden
say~lmaz. Hunlar üzerine yazd~~~~kitapla ba~latt~~~~ i~i aralar~nda
Theophylaktos Simokotta'n~n Türkler, Bilge Leo ile Konstantinos
Porphyrogennetos'un Hazarlar ve Peçenekler üzerine yazd~klar~~
kitaplarla Bizansl~~yazarlar sürdürdüler. Ça~da~~~olan Bat~~ H~ristiyanlarca kaleme al~nm~~~yaz~larda iç Asya bozk~ rlar~ n~n yürüklerine
kar~~~belirlenmemi~~bir korku duygusu bulunmas~na kar~~n, Bizansl~~
yazarlar, konular~na toplumbilimsel bir ilgi gösterdiklerinden bu
binici budunlarm tarihlerine, kültürlerine, dinlerine, etnografyalar~na ve antropoco~rafyalar~na katk~lar~~farkl~~ bir de~er ta~~r.
Bu Grekçe yaz~larda Türkistan ile kuzey kom~usu olan ülkelerde
ya~ayan budunlar~n bugünkü dinbilimciler taraf~ndan ~amanc~l~k
terimiyle adland~r~lan dinsel kültlerine ve büyü edimlerine k~saca
de~inilir. ~amanc~l~k terimi Orta ve Kuzey Asya'n~n büyücü rahipleri ve otac~lar~~olan ~amanlara dayan~r. ~amanlar birçok i~in yan~s~ra
kötü ruhlarla da sava~~r, keyif maddeleri, musiki ya da dans etkisiyle
kendilerinden geçip kendi görü~lerine göre kötü ruhlar~~ortadan kald~r~rlard~.
Bu ~amanc~l~~~n kökenini binici yürüklerde aramak gerekir.
"Mo~ollar~n Gizli Tarihi"nden ö~rendi~imiz Cengiz Han tarihinde
~amanc~~ ö~eler de aml~r. Do~aüstü ö~elerin do~al insan yazg~s~na
etkimesi, ruhun ister gök, ister yeralt~~dünyas~~olsun öteki dünyaya
gitmesiyle ki~inin içsel deneyimleri ya~amas~~görü~leri bugünkü paleoasyal~larda bulundu~u gibi, herhalde Türkistan'~n eski budunlar~nda
da vard~ .
Eski Orta Asya kültür ortam~~ ~amanlar~~insan ile yukar~s~ndaki
ve a~a~~s~ndaki güçler aras~nda bir arac~~olarak bilir. Kendi budu-
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nununkilere oranla daha etkisel bir çevre ve ya~am tarz~~gerektiren
ruhsal e~ilimde "arkaik insan"d~ r Saman. Bütün budunu içinde
yaln~z o hayvana, theriomorph alana öylesine yak~ nd~r ki, hayvanlarla
birlikte ya~amakla kalmaz, hayvanlar~ n yazg~s~n~~ onlarla payla~abilir, kendini hayvan~ n yerine geçirebilir.
Türk budunlanyla ilgili olarak bildi~imiz bir örnek, Votyak
Saman~ n henüz hiç binici görmemi~~bir at~n üzerine oturup yaln~z
ba~~na ormana do~ru sürmesi, hayvan~ n duraklad~~~~yeri kurban
yeri olarak seçmesidir. ~amanc~ hkta kaynaklar~n, ~rmaklar~n ve daha
ba~ka sular~ n önemli bir rol oynad~~~ n~~ bu arada belirtelim.
Bu yüzden Brockelmann, "~slam Uluslar~n~ n ve Devletlerinin
Tarihi" ba~l~kl~~ dev çapl~~kitab~nda hakl~~olarak ~slaml~k öncesi
Türk budunlarm~n ~amanc~l~~a ba~l~~olduklar~n~~yazm~~t~r. Evreni
yaratm~~~olan ve evrenin iyi yarat~klar~n~n oturdu~u üstteki onyedi
kat~ nda oturup egeyen en ulu varl~k Gök Tanr~'yla (Tenggri)
ancak Saman arac~l~~~yla ba~lant~~kurulabilirdi.
Brockelmann'a göre daha ~slam dinini benimsemeden önce de
Orta Asya'n~ n Türk budunlar~nda yazg~ n~ n gücüne olan inanç pek
yayg~nd~. Bu yazg~y~~dünya ve zaman temsil eder, insan~n büyüklü~üne
kar~~~öç duygusuyla ve k~skançl~kla dolu bir ki~ ilik olarak tasarlan~rd~.
Eski Türkistan budunlarm~n burada yaln~z bir tanesinin, ~amanc~~
olan~n~n, anabildi~im dinsel tasar~mlar~n~~bilmek Türkistan'~n olu~umunu anlamaya yard~ m eder; daha do~rusu Türkistan tarihi üzerinde çal~~~ rken yanyana getirdi~imiz mozaik ta~lar~~içinde Türkistan
kültürü hakk~ ndaki bilgilerin yan~s~ ra bir ba~ka mozaik ta~~d~r.
Say~n bayanlar ve baylar!
Eski Türkistan'~n ara~t~r~lmas~ nda yolumuza ç~ kan pek de~i~ik
türden bir güçlük vard~ r: Bu güçlük, bu bölgede birçok budunun
ya~am~~~olmas~, Türklerin bu budunlardan ancak birkaçm~~ olu~turmu~~bulunmal~d~ r. Bu güçlük, bize kadar gelebilmi~~kaynaklar~n
azl~~~ndad~ r. Türkistan'daki budunlardan ancak birkaç~~ atalar~n~n ve kendi ku~aklar~n~n ba~ard~klar~n~~övgüyle dile getiren belgeler
b~rakmaya niyetlenmi~ tir. Bunun sonucunda Türkistan insanlar~n~n
eski zamanlardaki ba~ar~lar~ , siyasal istekleri, kültürel geli~meleri
ya da örgütleni~~a~amalar~~hakk~ nda hemen hiçbir bilgimiz yoktur.
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Kaynaklar~n bu durumu, konunun tüm ayr~nt~lar~yla oldukça
tam olarak ele al~nmas~n~~hemen hemen olanaks~z k~lmakta, en az~ndan çok güçle~tirmektedir.
Elimizde bulunan bu az gereç derlenip, bu bölgenin genel kültürü
ve din tarihi üzerine bildiklerimiz gözönünde bulunduruldukta gerçi
az~msanmayacak ölçüde tarih bilgileri ortaya ç~ kar; ama Türkistan'~n
tarihini yazmak için bence bu yeterli de~ildir.
Sözgelimi Ak Hunlar, Karluklar, O~uzlar, Gazneliler ve Karahanhlar gibi belirli birkaç Türk devleti üzerine bildiklerimiz olaylar~~
kaba çizgileriyle özetlememize elverir.
Ak Hunlar ya da Heftalidler, Türk - Mo~ol as~ll~~olup Altay Da~lar~~
yöresinde ya~amaktayken Bat~~Türkistan bozk~rlar~na do~ru yay~lm~~lard~r. Be~inci yüzy~l~n ortalar~na do~ru do~uda ~li ile Talas
Irmaklar~~ile bat~da Aral Gölü aras~nda kalan bölgeyi ele geçirdiler.
Daha sonra güneye do~ru Siri Derya üzerinden Maveraünnehr'e ve
Baktriya'ya kadar ilerleyerek Sasano~ullar~~Imparatorlu~unun bütün
do~u bölümünü ald~lar. Alt~nc~~ yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda tarih sahnesinden silindiler. Bu silini~in ba~l~ca nedeni kuzey bozk~rlar~ndan
di~li has~mlar~n gelmesi oldu. Gelenler Türktü, akrabalar~.
Bir zamanlar Mo~olistan'~~ve do~u Sibirya'y~~kapsayan Türk anayurdunda I.S. alt~nc~~yüzy~lda egemi~~olan iki hanl~k, do~u ve bat~~
hanl~klar~, üzerine hemen hemen hiçbir ~ey bilmiyoruz. Bildi~imiz,
bat~daki hanl~~' ~~olu~turan Türklerin, Ak Hunlar~n Talas yöresindeki
topraklar~na sald~rm~~~olmas~d~r yaln~zca. Do~udaki hanl~~~n kurucusu Bumin 552 y~l~nda öldü; bat~daki hanl~kta ya~ayan karde~i
Istemi ondan çeyrek y~ l fazla ya~ad~.
Ak Hunlar'a daha sonra ayn~~zamanda Iran'~n Sasano~ullar~~da
sald~rd~, bunun sonucunda kesinlikle yok edildiler. Ak Huniar~n miras~n~~ ~ranl~ lar ve Türkler aralar~nda payla~t~. Türk Han~na So~d,
~ah I. Husrev Anu~irvan'a Baktriya dü~tü.
Daha sonra sekizinci ve dokuzuncu yüzy~llarda Türkistan'da biri
Karluklar, öteki O~uzlar olmak üzere iki Türk krall~~~~geli~ti. Bu iki
devlet üzerine, özellikle Samano~ullar~~sülalesi üzerine günümüze gelebilmi~~pek az kayna~~~Rus bilgini Bertold de~erlendirdi. Samano~ullar~~yuvarlak hesap yüz y~l egemenliklerini korudularsa da onuncu
yüzy~l~n sonunda ülkeleri yeni bir Türk sülalesinin, Karahanl~lar~n
egemenli~i alt~na girdi. Karahanl~~Han~~992 y~l~nda Buhara'y~~ ald~.
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I.S. bin y~l~~yöresi Türkistan, güneyde ve güneybat~da Gazneliler, or-

tada ve kuzeydo~uda Karahanl~lar olmak üzere iki Türk sülalesi
aras~nda payla~~lm~~~bulunuyordu.
Türkistan ancak ~imdi tümüyle Türkle~mekteydi.
Bununla birlikte on birinci yüzy~lda bir ba~ka Türk oyma~~~olan
Selçuklular Siri Derya'n~n a~a~~~kesiminden Türkistan'~n Maveraünnehr denen kesimine do~ru 'ilerlediler. Amu'yu a~~p Horasan'a
girdiler, Iran'~~boydan boya geçip Ba~dat'~~ele geçirdiler. Bat~ya
yönelmi~~bu gidi~lerini sürdürmeleri sonucu Selçuklar çok geçmeden
Amu Derya (O~cus) ile Akdeniz aras~nda kalan engin topraklar~n
efendisi durumuna girdiler. 1071 y~l~nda Bizans Imparatoru Romanos
Diogenes'i yendiler ve hemen ard~ndan bugünkü Türkiye topraklar~~
üzerine Rum sultanl~~~n~~kurdular, bundan da iki yüzy~l sonra Osmanl~~Imparatorlu~u geli~ti.
Türkistan'da bu s~ralarda gene Türk as~ll~~olan Karahitaylar
iktidar oldu. Kimi bilginlerce Mo~ol say~lan bu budun, iki yüzy~l
önce Peking yöresinde egemi~, dolay~s~yla Çinlilerden büyük ölçüde etkilenmi~lerdi. ~imdi Türkistan'da egemenlik kurmu~~bulunan
bu Karahitaylar arada islaml~~~~benimsemi~~karde~lerine oldu~u
kadar Türkistan'a s~zmaya ba~layan Arap - Acem kültürüne de
yabanc~~gözüyle bakt~lar. Kendileri ise eski Türk tanr~~(Tenggri)
inanc~na ba~l~l~klar~n~~sürdürmekteydiler. Islamla~m~~~Türk karde~lerinin deyimiyle bu "kafir" Karahitaylar on üçüncü yüzy~l~n ba~~nda Harezm - ~ahlar'ca yenildi; ama bu hükümdarlar~n yengileri
uzun sürmedi. Harezm hükümdarlar~~yirmi y~l kadar sonra Cengiz
Han'~n ordular~na yenildiler.
I~te bu noktada, say~n bayanlar ve baylar, eski Osmanl~~ Türk
Imparatorlu~unun kökeniyle ilgili efsane ba~lar. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski d~~i~leri bakanlar~ndan Köprülü, 1935 y~l~nda Paris'te
yay~nlanan "Les origines de L'Empire Ottoman" ba~l~kl~~kitab~nda,
ayr~ca P. Wittek bugün de okunmaya de~er "The Rise of the Ottoman Empire" (Londra 1938) ba~l~kl~~eserinde bu efsaneyi anlatm~~lard~r.
Bu anlat~~a göre O~uzlar, Harezm'e giren Mo~ollar kar~~s~nda gerilemek zorunda kalm~~~ve Ermenistan'a göçmü~ler. Daha sonra
hanlar~~Süleyman, yeniden ~ç Asya'n~n bozk~rlar~na dönmeye karar
vermi~. Fakat göç s~ras~nda Halep hizas~nda F~rat'~~geçerken ölmesi
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üzerine üçüncü o~lu Ertu~rul oyma~~n küçük bölümü olan 400
kadar aileyi Anadolu'ya getirip Selçuklular~n hizmetine girmi~.
Söylendi~ine göre 1258 y~ l~nda do~an o~lu Osman, Ertu~rul'un ölümünden sonra onun yerine geçmi~. Türkologlar~ n ço~u bu efsanenin
tarihsel ele~tiri kar~~s~ nda çürük ç~kt~~~~görü~ündedirler ; ama konumuz
olan Türkistan'dan ayr~lm~~~bulunuyoruz. Gene oraya dönelim.
"Mo~ollar~ n Gizli Tarihi" Harezm'deki Müslüman Türkler
aras~nda Cengiz Han için çal~~an bir be~inci kol bulundu~unu bildirir.
Bu be~inci kolda çal~~anlardan birço~u, Türkistan'~n Mo~ollarca
ele geçirilmesinden sonra Mo~ol memurlarla birlikte yüksek makamlara getirilerek ödüllendirildi. Mo~ollar~n gelmesiyle Türkistan için
uzun bir bar~~~ve güvenlik dönemi ba~lam~~~oldu. On dördüncü yüzy~ l~ n ortalar~ nda Semerkand, Türkistan'~n belki en canl~~ ve önemli
kentiydi. Türkistan'~ n bu siyasal düzeni on sekizinci yüzy~ la kadar
süregitti.
Selçuklular zaman~nda Türkistanl~lar ~slam dinini, Selçuklar~~izleyen Türk Timuro~ullar~~zaman~ndaysa devleti, sanat~~ ve ~iiri yenilemi~lerdir. Bu yüzden Türkistanl~lar bugün bile "Buhara, Islam~n
gücü, Semerkand ise dünyan~n k~l~c~d~r" derler.
Say~n bayanlar ve baylar!
Çaba gerektiren ve san~r~ m sizler için de yorucu olan bir yolun
sonuna geldik. Umar~m, eski Türkistan'~ n tarihini yazarken yolumuzu engelleyen sorunlardan birkagn~~gözlerinizin önüne serebildim.
Bu engeller yüzünden Türkistan'~ n bilimsel bir tarihinin yaz~lamam~~~
almas~na akl~ m~z yat~yor. Sözgelimi bir Alman tarihi, bir Türkiye
tarihi oldu~u gibi bir de Türkistan tarihi yazmay~~Mihorsky denemi~tir.
Gerçi belirli s~n~rl~~konular üzerine bir dolu bilimsel ara~t~rma, ayr~ca
tek tek Türkistan budunlarm~ n monografileri için önçal~~malar yay~nlanm~~~bulunmaktad~r. Ama tüm tarih ak~~~n~~ veren bir kitap
henüz yoktur ve merakl~lar~~herhalde daha uzun bir süre böyle bir
kitab~~beklemek zorunda kalacakt~r. Anlatmaya çal~~t~~~m gibi, kaynak durumu iç aç~c~~de~ildir.
Bugün, bir Türkistan tarihinin hiç olmazsa belirgin özelliklerinin
saptanabilmekte olmas~ ndan memnun olmal~, bununla yetinmeliyiz.
Özetlersek ; Türklerin ve önceleri kimi Hint - Cermen paleoasyal~~
budunun yurdu olan Türkistan dünya içinde özel bir yere sahiptir.
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Bat~~ ile do~u aras~nda, özellikle "ipek yolu" arac~l~~~yla bir ba~~
olu~turmu~, kültürel ili~kilere ve etkilenmelere katk~ da bulunmu~tur.
Mo~ollukla temas edilmi~~olmas~~ Türkistan'da izler b~rakm~~t~r;
Grek etkisini belirtmek gerekir.
Eflatun ile Aristo'nun iki büyük ard~l~~olan Farabi ile bizim
Avicenna dedi~imiz Ibn Sina'n~n Türkistan'dan gelmi~~olmas~~ ve
Eflatun ile Aristo'dan al~nma sözlerin bu ülkede ya~ayagelmesi bir
rastlant~~de~ildir. Islam~ n gelmesine kadar burada Zerdü~t'e, Buda'ya, Mani'ye, Konfucius'a ve eski Türk tanr~~ (tenngri) inancma
oldu~u kadar (Mesturi tarz~nda) Isa'ya da ba~lanm~~~olanlar vard~.
Yedinci yüzy~lda Türkistan ~slamla~t~. ~slam yeni bir toplum yaratt~.
Islam~ n Türkistan'daki özelli~i, Islam (ba~ka bir söyleyi~le Arap)
dünyas~n~n burada Türkistan'da, Iç Asya'n~n kalbinde, Iran, Hint,
Mo~ol, Çin ve ötekilerden a~a~~~kalmamacas~na Türk ve H~ristiyan
Bat~~kültürleriyle bulu~mu~~olmas~d~r.
~u k~sa aç~klamalar~m~ n iki amac~~vard~ : Biri, bildiklerimizi kabataslak gözler önüne sermek —ki Türkiye'dekiler kadar Rusya'daki
ara~t~ rmalar~n sonuçlar~n~~da dil engeli yüzünden maalesef bilemedi~imi müdrikim — eski Türkistan'~ n tarihini yazma konusunda
bugüne kadar neler yap~labildi~ini göstermek ki, bunda her~eyden
önce eski Türkistan'~n tarihini do~rudan do~ruya ilgilendiren yönler
ba~ka bir söyleyi~le filolojiyi, etno~rafyay~~ve dinbilimini ilgilendiren
yönler dikkate al~nm~~t~ r. Arkeolojiyi ve sanat tarihini ne yaz~k ki,
konu d~~~~ b~rakmak zorunda kald~m.
Ikinci amaç, bir Türkistan tarihçisinin gelecekteki ödevlerini
taslak olarak vermekti.
Türkistan'~n ara~t~r~lmas~na hizmet etmi~~bütün bilginlerin ad~n~~bu konferans~m~z~n çerçevesi içinde anamam~~~olmam~~meslekta~lar~= anlay~~la kar~~lamalar~n~~rica edece~im.
Te~ekkür ederim.
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