ANADOLU'YA YALNIZ GÖÇEBE
TÜRKLER MI GELDI?
FARUK SÜMER
Türkler'in yerle~ik ya~ay~~~ ve onun faaliyetleri ile yak~n bir
münasebet kurmalann~n bilhassa Gök Türkler ça~~nda oldu~u
anla~~l~yor. Bunda ~üphesiz Gök Türkler'in bir yandan kom~ular~~
Çinliler ile yak~ndan temasa gelmeleri, öte yandan kültürü yüksek bir
kavim olan Su~daklar'~n (So~d) Gök Türkler'in uyruklan aras~nda bulunmalar~~ba~l~ca âmiller olmu~lard~r. Türkler, Su~daklar'dan birçok kültür unsurlar~~ald~lar. Buna kar~~l~k Su~daklar da
Türk ço~unlu~u içinde türkle~meye ba~lad~lar. XI. yüzy~lda onlar~n
önemli bir k~sm~~türkle~mi~ti 2.
Çin kaynaklar~na göre, Gök Türkler Orta Asya'n~n siyasi hâkimiyetini ellerine geçirmeden önce, Altay da~lar~ndaki yurdlannda
demircilik yapmakta idiler 2. Bu husus, Bizans kaynaklannda da teyid
edilmektedir. 568 y~l~nda Bizans Imparatoru Justin'in Bat~~ Gök
Türk hükümdan Istemi Ka~an'a yollad~~~~Zemark'~n ba~kanl~~~nda bulunan elçilik heyeti Mâveraunnehr'e (Sogdian) gelince, birçok
Türk ellerindeki demirleri Bizansl~lar'a göstererek; bundan satmak istediklerini söylemi~lerdi 3. Baz~~Türk ellerinin demiri kutsal sayd~k.
lar~~anla~~l~yor. Kâ~ garl~~Mahmuc1 4, K~ rg~ z, Yabaku, K~pçak ve
daha baz~~Türk ellerinin and içtiklerinde yahut sözle~tiklerinde,
demiri ululamak için k~l~c~~ ç~kararak yanlamas~na öne koyup: "bu,
gök kirsün k~z~l pksun" dediklerini, bunun da sözünde durmaz isen
k~l~ç kan~na bulans~n, demir senden öcünü als~n, anlam~na geldi~ini
söylemekte ve bu ellerin demire kar~~~sayg~~duyduklar~n~~yazmaktad~r.
Divanu lügat ii-Türk, T. D. K., türkçe tercümesi Besim Atalay, Ankara,
1939, I, s. 471.
2 Stanislas Julien, Documents historiques sur tes Tou-kioue (T~~rcs), Journal
Asiatique, 1864, s. 327; A. N. Kurat, Göktürk ka~anl~~t, Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi Dergisi, X, say~~ 1-2, S. II.
3 Edouard Chavannes, Documents sur tes Tou-kiue ( Tures) occidentaux, Paris,
1941, s. 235.
4 I, 3. 361-362.
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Gök Türkler'in, göçebe olmakla beraber, çiftçili~e ehemmiyet
verdikleri görülüyor. Gök Türk ka~an~~Kap a~an (691-716), bar~~~andla~mas~n~n yap~labilmesi için ileri sürdü~ü ~artlar aras~nda —topraklann~~ektirmek gayesi ile— Çin'den bir milyon kile dar~, üç bin aded
çiftçilik aleti ve çok miktarda demir istemi~ti 5 . Türkler'in tah~l bitkilerinden ilk defa dar~'y~~ tan~y~p ektikleri anla~~l~yor. Dilimizdeki tarla
sözünün tar~~-lak (yani dar~~biten yer)dan gelmesi de bunu gösteriyor.
Dar~n~n arpa ve bu~daya nazaran daha k~sa bir zamanda bitmesi
onun tercih edilmesinde ba~l~ca sebep olsa gerektir.
Gök Türkler ~imdi söyledi~imiz ~ehre kar~~l~k bal~k kelimesini
kullan~yorlard~. Bu kelime daha sonralar~~da kullan~lmakta devam
etmi~tir. Ancak XI. yüzy~lda bal~ k, Orta Asya'n~n bat~~ülkelerinde
yani Kara Hanl~ lar ve O~uzlar çevresinde unutulmu~~ve Kara
H a n 111 a r 'da onun yerine su~dakça'dan al~nm~~~olan kend sözü geçmi~ti. Kâ~garl~, bize bal~k'~n eski bir kelime oldu~unu bildiriyor 6.
Kara Hanl~ lar'~n do~u kom~ular~~olan Uygur Türkleri'nde ve
Mo~ollar'da bal~k, anlam~n~~muhafaza ederek ya~amakta idi.
Orkun kitâbeleri'nde bal~k kelimesi, Kutlug-Elteri~~Ka~an'~n
Gök Türk devletini yeniden kurmak için yapt~~~~ayaklanma dolay~siyle geçiyor: "Akan~m ka~an yeti yirmi eren ta~~km~s ta~ra yor~yor tiyin kü
gidip bal~kdaki ta~~k~ng ta~daki inmi~~tirilib yetmi~~er bolm~~" 7.
Burada geçen bal~k nerede bulunmaktad~r, bilinemiyor. Kitâbelerde, ötügen, bir ~ehir de~il, ormanl~k bir yerin ad~~olarak zikrediliyor 8. Burada bir ~ehir var m~~ idi bu hususta bir ~ey söylenemiyor. ötüken, bir yer ad~~olarak varl~~~n~~veya ününü yüzy~llar boyunca
muhafaza etmi~tir. XI. yüzy~lda Kara Hanl~ lar ülkesinde Otügen,
S. Juli en, ayn~~eser, S. 417. Çin ~mparatoriçesi bar~~~yapmas~ için,K apa~an
Ka~an'a 300 bin kile dar~, elli bin parça türlü renkte ipekli ve üç bin çiftçilik
aleti vermeyi kabul etmi~ti. Ayr~ca kendisine bir Çin prensesi de vadedilmi~ti
(ayn~~ eser, S. 422).
8 I, S. 344.
Yani "Babam Ka~an on yedi er ile d~~ar~~ç~km~~. D~~ar~ya yürüyor diye haber i~idib
~ehirdekiler da~a ç~km~~lar, da~dakiler ~ehre inmi~ler, derlenip yetmi~~erkek olmu~lar"
(H. N. Orkun, Eski Türk yaz~dan, T. D. K., ~ stanbul, 1936, I, s• 34)•
8 Ayn~~eser, s. I, s. 22, 24, 26, 40, 104, 106, 170, 172. Ka~anlar~n oturdu~u
Otügen da~~~Çin kaynaldar~nda da geçiyor (S. Julien, ayn~~ eser, s. 335).
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Tatar bozk~r~nda, Uygur iline yak~n bir yerin ad~~olarak biliniyordu 9.
Gök Türk hükümdar~~ Bilge Ka~an Türk budununun,
Ötügen orman~nda (y~~) oturup kervan (erki~) sevkederse s~k~nt~~çekmiyece~ini söylüyor ". Yani o, kavmine ticaret yapmay~~ tavsiye
ediyor.
Yine Bilge Ka~an kitâbesinde To~u bal~k ve Be~~bal~k adlar~~
geçiyor. Bunlardan To~u bal~k'~n Tula irma~~~(To~la üzü~) yak~n~nda
oldu~u anla~~l~yor. Bilge Ka~an bu ~ehir civar~nda O~uzlar ile
sava~m~~t~~°I. Böylece To~u bal~k as~l Gök Türk yurdunda bulunan
bir ~ehirdir. Be~~bal~k'a gelince, Bilge Ka~an 30 ya~~nda iken bu
~chre sefer yapt~~~n~~ ve alt~~ y~l sava~mak suretile buray~~dü~mandan
kurtard~~~n~~söylüyor 12. Bu husus, Be~~bal~k'~n daha o zamanlar
ehemmiyetli bir ~ehir oldu~unu ve Gök Türk ka~anlar~n~n bu
~ehrin kendi hakimiyetlerinde bulunmas~na büyük bir önem verdiklerini gösteriyor 13 .
Yenisey (Kem) kitâbelerinin de, o bölgedeki Türk asilzadelerine
ait oldu~u malûmdur. Bunlar~ n hepsi de ölen beylerin a~z~ndan
yaz~lm~~~mezar kitâbeleridir. Bu kitâbelerin birço~unda ölen beye,
kuy (koy)daki konf~g'una (prenses), yaz~ 'daki (yayla) veya öz'deki
o~luna dayanamad~~~~sözleri söyletiliyor '4. Bu sözlerdeki kuy (koy),
dere veya vadinin (öz) dibi demek olup", Türkiye türkçesinde
~imdi köylerde kullan~lan koyak sözü, ~üphesiz buradan geliyor.
Koyak, bir ucu da~da son bulan —yani kapal~— bo~az, dere ve vadiye
denilmektedir". öz'e gelince, bu kelime iki da~~aras~ndaki dereyi
9 Kâ~garl~, I, s. 138. Kutadgu bilig'de "ötügen be~i" sözü geçiyor. Müellif
Yusuf Has Hâcib bize, "ötügen be~i"nden hikmetli sözler naklediyor (Re ~id
Rahmeti Arat, yay., T. D. K., Istanbul, 1 947, S. 214 beyit 1962, 281 beyit 2682.
10 H. N. Orkun, ayn~~ eser, I, s. 26.
" Ayn~~eser, I, s. 48, 62.
12 Ayn~~ eser, I, s. 62.
13 Be~~bal~k, yine Gök Türk beylerinden Kuli Çur'un kitâbesinde (I, s. 137;
II, s. ~ o8, 109) de geçiyor.
14 H. N. Orkun, ayn~~eser, III, s. 39, 62, 63, 64, 104, 115, 117, 119, 123.
15 Kâ~ garl~, III, s. 142.
19 Tan~klar~~ile tarama sözlü~ü, T. D. K., 1943-1953, Istanbul-Ankara, I, s.
488-489, II, s. 655; Söz deneme dergisi, T. D. K., Istanbul, 1941, II, s. 967-968.
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ifade etmektedir". Türkiye'de bu kelime de, ayn~~veya ona yak~n
anlamlarda kullan~lmaktad~r 18 .
Anla~~ld~~ma göre, renisey'deki Türk beyleri, aile ve u~aklar~~ile
k~~~ n öz yani dere veya vadideki kuy'da (öz'ün dibinde) oturmakta 19
ve ordas~~ yani karargah~~ da burada bulunmaktad~r. ~imdi bizim
dilimizdeki derebeyi sözü, i~te bu hayat tarz~ndan ç~k~yor 2°. Beylerin
boy ve oymaklar~~da yine k~~lan özde ya~amaktad~r. Yaz gelince,
beyler boy ve oymaklar~~ile yüksek yerlere yani yaylaya ç~kmaktad~ rlar. ~~te Türk göçebe ya~ay~~~mn en belli ba~l~~ vas~flar~ndan birisi
budur, yani k~~~n k~~lak denilen öz yani vadi, ~rmak k~y~s~~gibi alçak
yerlerde ya~amak, yaz~n da yaylak ad~~verilen da~~etekleri ve da~~
yamaçlar~~gibi yüksek yerlerde oturmak. K~~ lak ve yaylaklar, umumi
olarak, muayyen idi. Yani göç, belli iki yer aras~ nda yap~lmaktad~r.
Bu iki yer de, orada göçen han, bey, el, boy, oba (oymak)~n yurdunu
te~kil etmektedir.
renisey'deki Türk beylerinin kuy'larm~ n bulundu~u özler de
çiftçilik yap~ld~~~ na kuvvetle ihtimal verilebilir. Nitekim, onlara ait
kitabelerin birinde tarlag sözü geçiyor 21 , yine renisey kitabelerinin
birinde de bal~k yani ~ehir kelimesi görülmektedir 22 .
Eski Türk yurdu olan Mokolistan'da, Gök Türkler'e Uygurlar'~ n halef oldu~u malûmdur. Uygurlar'~n ikinci ka~an~~ Tanr~~da
Kut Bulmu~~ ~ l Etmi~~Bilge Ka~ an (Moyunçur, 745-759), kendi
zafer âbidesinde Su~dak (So~d) ve Tabgaçlar'a (Çinliler) Selene
(Selenge) Irma~~~k~y~s~nda bir ~ehir yapt~rd~~~n~~söylüyor 23 . Bu ~ehirin
ad~~ Ordu bal~~~ idi. Bu ka~amn halefi Alp Kutlug Bilge Ka~an
(Tong-ii Meu-yu, 759-780), Mani dinini kabul etmi~~ve bunun sonucunda Uygurlar aras~nda yerle~ik kültür faaliyetleri geli~meye
Kâ ~ garl~, I, S. 46.
Tarama sözlü~ü, II, s. 763; Söz derime dergisi, III, S. 1124.
19 Dilimizdeki kuytu sözünün, kayak gibi, kuy ile ilgili oldu~u muhakkakt~r.
Kayak herhalde, kuy'un bulundu~u yer anlam~na gelse gerektir. Nitekim, koyak'm
anlam~, söylendi~i gibi, kapal~~ bo~az, dere demektir. Bir de eskiden Türkiye Türkçesinde kullan~lan ve ikamet yeri anlam~na gelen kuytul kelimesinin (Tarama
sözlü~ü, III, s. 492) kuyla ilgili olup olmad~~~n~~bilmiyoruz.
z° Derebeg-i sözünü, XV. ve XVI. yüzy~ llardaki eserlerimizde göremedik.
21 III, S. 53.
22 S. 79.
23 H. N. 0r ku n, ayn~~ eser, I, s. ~ 8o-~ 8~ .
11
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ba~lam~~t~r. Lâkin kom~u göçebe Türk ellerinin sürekli sald~r~~lar~,
Uygurlar'~n burada geni~~ölçüde oturak ya~ay~~a ba~lanmalarma
engel oldu~u gibi, onlar~~Tar~m bölgesine göç etmek zorunda da b~rakm~~t~r. Orkun, Selenge ve Tu~la boylar~nda yerle~ik kültür faaliyetlerinin sürekli bir geli~me gösterememesinde, ~üphesiz bu husus,
yani göçebe ellerin sald~r~~lar~~ ve onlar~n yapt~klar~~ tahripler
de ba~l~ca âmillerden birisi olmu~tur.
Tar~m bölgesine gelen Uygurlar, burada yerle~ik ya~ay~~a
geçerek k~sa bir zamanda yüksek bir kültür seviyesine ula~t~lar.
X. yüzy~lda Türk aleminin en kültürlü eli onlard~. Uygurlar
burada eski yurdlar~ndan getirdikleri Gök Türk yaz~s~n~~bir müddet
kulland~lar, sonra yaz~lar~n~~kendi adlar~~ile an~lan ba~ka bir alfabe
ile yazmaya ba~lad~lar ki, bu alfabeye su~dak yaz~s~~esas olmu~tur.
Ka~ garl~ 'ya göre XI. yüzy~lda Uygurlar'~n be~~ ~ehri olup
adlar~~ ~unlard~ : Sülmi, Koçu, Canbal~k, Be~bal~k, reiiibahk 24 .
Uygur kültürünün Kara H anl~ lar devleti idaresindeki Türkler
üzerinde de önemli bir tesir yapt~~~~biliniyor. XI. yüzy~lda Kara
Hanl~~Türkleri de yüksek bir kültür seviyesine ula~m~~lard~.
Kutadgu bilig ve Divanu lügat-it- Türk'ten bu husus iyice anla~~lmaktad~r.
X. yüzy~l Islam co~rafyac~lar~~Türkler'i hem göçebe hem de
oturak ya~ayan ve ~ehirleri çok, bir ~rk olarak tan~maktad~rlar 25.
Türkler'in yerle~ik ya~ay~~~ile bu ya~ay~~a ait faaliyet ve münasebetleri üzerinde yukar~da söylenenler sadece bir hat~rlatmadan
ibarettir. ~üphesiz konumuzun çözülmesinde bizim için önemli olan
husus, Anadolu'ya gelen Türkler'in buraya gelmeden önce yerle~ik
ya~ay~~~ ile münasebetlerini bilmektir. E~er onlar tam göçebe idilerse, Anadolu'ya yerle~ik Türkler'in geldiklerini ispat etmek herhalde
pek güç olurdu.
Anadolu'ya gelen Türkler, O~uzlar olup, X. yüzy~ldaki be~~
büyük Türk elinden birisi idiler. Onlar Sirderya (Seyhun, Inci) irma~~~
boylar~~ ve Aral gölü k~y~lar~~ile bunlar~n kuzeyindeki bozk~rlarda
24 I, S. 1 13.
25 Eserini 846-886 y~llar~~ aras~ nda yazm~~~ olan
~ bn Hurdadbih Türkler'in 16 büyük ~ehri oldu~unu söylüyor (
ve'l-mendilik, yay~nlayan ve çeviren, Barbier de Meynard, J. A., V, 1865, s. 51, 268); ayr~ca Makdis I,
Kitabu'l-bed'i ve't-tarih, Paris, 1907, IV, s. 6o; Yakubi, Tarih, Leyden, 1883, I,
S. 2o4).
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ya~~yorlard~. XI. yüzy~ lda tamamen Müslüman olmu~lar ve bunun
sonucunda kendilerine Türkmen ad~~da verilmi~ti.O~ uzlar'~n ba~~nda
yabgu (k~ral) ünvanl~~hükümdarlar~n bulundu~u bir devletleri vard~.
Yabgular k~~~n, Sir suyunun a~z~na yak~n bir yerde bulunan reiiikend'de oturuyorlar&
Kâ~ garl~ 'ya göre 26 O~ uzlar ve onlara uyan baz~~ Türk
elleri, Kara Hanl~~Türkleri ve di~er Türkler'in aksine olarak, kend
sözünü, ~ehir için de~il, köy anlam~nda kullan~yorlar& K â~ garl~ 'run bu ifadesi belki bir k~s~m O~uzlar için do~ru olabilir.
Çünkü O~uz k~rallar~ , yani yabgular~n~n oturdu~u renikend, arabça
co~rafya eserlerinde Karyet ül-hddise (veya cedide), farsça bir co~rafya
kitab~nda da
nev yani Yeniköy olarak geçmektedir 27 . Öte yandan Türkiye'de kend'in bazan köy anlam~nda da kullan~lm~~~oldu~u
görülüyor 28 .
Islâm co~rafyac~lar~ ndan Mes'udi (ölümü 956 da) Muruc
uz-zeheb adl~~eserinde, reizikend ve ona yak~n yerlerde yani Sir
suyunun ba~~yata~~nda O~uzlar'~n yerle~ik hayat~~ ya~ad~klar~ n~~
söyler 29 . Ayn~~yüzy~lda Müslüman olmu~~birtak~m O~uz ve Karluklar da, Farab-Sütkent yöresinde oturuyorlard~ ". XI. yüzy~lda da
O~uzlar'dan önemli bir küme ayn~~ ~rma~~n orta yata~~nda
Karaçuk da~lar~~ile ~rma~~n bu da~lar~n kar~~s~na dü~en k~sm~ndaki
~ehirlerde ya~amakta idi. Göçebe O~uzlar bu ~ehirlerde ya~ayan
I, S. 344.
Faruk Sümer, X. yüzy~lda O~uzlar, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Dergisi, XVI, say~~3-4, s. 135 Ve not 28.
28 Tarama sözlü~ü, I, s. 447, II, 616. Bilindi~i üzere Türkiye'de Senirkend, Esenkend gibi as~l ad~n yan~nda kend sözü de bulunan bir çok köy ad~~görülmesi herhalde
bu husus ile ilgilidir. Lâkin, kend sözü, ancak bir k~s~m O~ uzlar aras~nda, köy
anlam~n~~ ta~~m~~~olmal~d~r. E~er böyle olmasa idi, ~imdi Türkiye'de köy kelimesinin
yerinde, kend( t) sözünün kullan~lmas~~gerekecek idi. Türkiye'de kend'in kasaba, ~ehir
anlam~nda kullan~lmas~~ daha yayg~n olmu~tur. "köylü, kentli" sözü de bunu gösteriyor. Türkiye'de ~imdi kullan~lan köy sözünün Farsça kûy
dan geldi~i kabul
edilmi~tir ( islâm Ansiklopedisi, köy maddesi, cüz 66, s. 924). Fakat O~ uz lar'~n, as~l
köy anlam~ndak farsça dik kelimesi dururken ba~l~ca, mahalle, semt, sokak anlamlar~na gelen (ayn~~ madde) köy kelimesini almalar~~.izah edilmemi~tir. ~imdi kullan~lan köy kelimesinin Yenisey kitâbeleri ve Kâ~garl~'da geçen kuy sözü olup olam~yaca~~~üzerinde söz söylemek bizim için mümkün de~ildir.
29 F. Sümer, ayn~~ yaz~, s. 138 Ve not 47, S. 147.
30 Ayn~~ yaz~, s. 147.
28
27
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elda~lar~na istihfafla yatuk yani tenbel ad~n~~ vermi~lerdi. Çünkü,
göçebe O~ uzlar'a göre, bu yerle~ik elda~lar~~ ~ehirlerinden d~~ar~~
ç~kmazlar, sava~~yapmazlard~~n. Türkiye'de de XIV. ve XV.
yüzy~lda Orta ve Bat~~Anadolu'da oturak ya~ay~~ta ço~unlu~u kazanm~~~olan Türkler, göçebe kavimda~lar~na yörük yani göçebe demi~lerdi 32 .
Ba~l~ca O~uz ~ehirleri ~unlard~ : Sepren, Karaçuk, Karnak, Su~nak,
Sitgün 33. Bunlardan Sepren X. yüzy~l Islâm co~rafya eserlerinde
geçen Sabran (Savran)d~r. Karaçuk ise yine X. yüzy~ ldaki-Farabrnin
yurdu olan— Farab ~ehrinin türkçe ad~d~ r. O~uzlar Farab'a, bu
~ehrin kar~~s~ ndaki kendi ülkelerinden olan Karaçuk'un ad~n~~ vermi~lerdir. Divanu lügat it-Türk'de geçen Sitgün'un ba~ka eserlerde
görülen Sütkend ile ayn~~olmas~~muhtemeldir. Bunlar ayr~~ayr~~ ~ehirler
olsa bile, Sütkend'in de bir O~uz ~ehri oldu~unu biliyoruz". Büyük
bilgin Biruni Harizm'de mumya yapmas~n~~ bilen Sütkendli bir
Türkmen kocas~~(yani ihtiyar bir O~uz Türkü)nü tamm~~t~~35.
Kâ~ garl ~~ Mahmud, O~ uzlar'~ n "Farslar" ile (Sukak, Su~dak) birlikte ya~amalar~ ndan, birçok türkçe kelimeleri unutup, yerine
farsça sözler kulland~klar~ n~~ yazar ki 38, bu birlikte ya~ama i~te
Sir suyu boylar~ndaki bu O~ uz ~ehirlerinde olmu~ tur. Böylece,
Türkiye türkçesinde bulunan iranca as~ll~~bilhassa maddi kültür kelimelerinin hemen hepsi veya pek ço~u Anadolu'ya gelmeden önce,
Sir suyu boylar~ nda iken dilimize geçmi~ tir. O~uzlar, ~ehirlerde birlikte ya~ad~klar~~So~d yerde~lerine S uk ak demekte idiler 37.
Sirsuyu k~y~s~nda bulunan O~uz ~ehirlerinin y~k~nt~lar~nda bundan
20 y~l önce arkeolojik kaz~lar yap~lm~~t~ r. Elde edilen buluntular bu
~ ehirlerde oldukça yüksek bir kültür hayat~n~n varl~~~n~~göstermi~tir 38.
Kâ ~ garl~, III, s. 14; F. Sümer, ayn~~yaz~, s. 148.
F. Sümer, ayn~~yaz~, s. 148.
33 Kâ ~ garl ~, B. Atalay, I, s. 436; 443;471; 473; 487; F. Sümer, ayn~~
yaz~, s. 147.
34 F. Sümer, ayn~~yaz~, s. 147.
Kitabu'l-cumâhir, Haydarabad, 1355, S. 205 ; ~~e re f üd din Yaltkay a,
.Ebu Reyhan' ~n bir kitab~, Türkiyat Mecmuas~ , V, s. 18.
31
32

36 I, S• 431-432'

Kâ~ garl ~, II, s. 287.
S. P. Tolstov, Goroda Guzov, Sovetskaya etnografya, Moskova-Leningrad,
1947; III, s. 55-102.
37

38
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K~saca, yukar~ da da kaydedildi~i üzere, Islam müellifleri,
Türkler'i, Arablar'a benzeterek, onlar~n hem göçebe hem de yerle~ik
hayat~ ya~ayan bir ~rk oldu~unu yazarlar.
Bu ~ rk~ n önemli bir eli olan O ~ uzlar da böyle idi. Yani,
onlann önemli bir bölü~ü tam göçebe, bir bölü~ü yar~~göçebe, bir bölü~ü de ~ ehir ve köylerde oturak hayat~~ya~~yordu. Yaln~z göçebelerin
say~s~n~ n oturaklardan daha fazla oldu~u muhakakt~ r.
Birunrnin kayd~~aç~ kça gösteriyorki Türkmenler, yani Müslüman O~ uzlar mumyac~l~~~~ bilmekte ve birçok otlardan ilaçlar yapmakta idiler. Bunlar otac~~ (ot kelimesinden mi geliyor?) ve
emciler yani Türk tabibleri idiler. Bu keyfiyet bize, Selçuklu devrinde, Anadolu'daki sultan, bey gibi Türk büyüklerinin cesedlerinin
mumyalanmas~n~ n, milli bir men~ei oldu~una ihtimal verdiriyor.
O~ uzlar, mezarlar~n~n üstüne kubbemsi ~ekiller yap~ yorlard~.39 Bunlar ile Selçuklu kümbetleri aras~ nda bir münasebet olsa gerektir 40.
O~ uzlar, bilindi~i üzere, XI. yüzy~ lda Selçuklu hanedan~~
idaresinde Iran'da bir devlet kurduktan sonra 1071 y~l~nda Malazgird'te Bizansl~ lar'~~kesin bir ~ekilde yenerek Anadolu'da yurt tutmaya ba~lad~ lar. Bu yurt tutma daha ilk y~ llarda o kadar kuvvetli
olmu~ tu ki, 1085 tarihlerinde Avrupa'da Anadolu'ya Turquie denildi~i
görülüyor 41. Bu böyle olmakla beraber, O ~ uz Türkleri'nin Anadolu'ya geli~leri k~ sa bir zamanda olmay~p bu geli~~uzun bir müddet
sürmü~~yani a~a~~~yukar~~ iki as~ r kadar devam etmi~tir. Bu arada
XIII. yüzy~ ldaki Mo~ ol istilas~~sonucunda Anadolu'ya Türkistan ve
~ran'dan yeni ve kalabal~ k Türkmen kümeleri geldi. Böylece Anadolu kesin ve esasl~~ bir surette türklük hüviyetini ald~ . Yine Mo~ ol
39 X. yüzy~lda O~uzlar, s. 141.
40 F. Sümer, X. yüzy~lda O~uzlar, S. 141. Türkmenler'in, atalar~~ O~uzlar'a
ait rivayetlerinde anlat~ld~~~ na göre, O~uz ilinin a~z~ na bakt~~~ , yani buyru~unu
dinledi~i asil soylu hatunlardan birisi de K arm ~~~Bay'~n k~z~~ ve Mam i~~
Be~'in kar~s~~ Barç~ n Sal ur idi. Barç~ n H atun, kendisi için Sir suyunun (Seyhun)
k~y~s~ nda gök (yani mavi) çinili güzel bir kümbet yapt~rm~~t~. öz bekler ça~~ nda
bu kümbet, "Barç~n'~ fi kök kâ,r*dni"si ad~yle an~l~ r imi~~(Ebulgazi, Secere-i
Teraime, T. D. K. fotokopisi, ~stanbul, 1937, 55b). XII. yüzy~ldan itibaren
Sir
suyu k~y~s~ nda görülen Barç~nl~~~kent adl~~ ~ehrin ad~n~, bu Barç~ n H â tun'un
kümbetinden alm~~~olmas~~ ihtimalini ileri sürmü~ tük (O~uzlar'a ait destan~~ mahiyette
eserler, Dil ve Tarih-Co~rafya Dergisi, XVII, say~~3-4, s. 394).
41 L ebeau, Histoire du Bas Empire, Paris, 1833, XV, s. 185.
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istilâs~~sonucunda, do~u Türkleri'nden ve bizzat Mo~ollar'dan
müte~ekkil olmak üzere, -mühim hir k~sm~~i~gal kuvvetleri olarakönemli zümreler de Anadolu'ya geldi. Bunlar~n Orta Anadolu'da bulunanlanna sonralar~~Kara Tatar ad~~verilmi~tir. Kara Tatarlar'~n
nüfusu XV. yüzy~l ba~~nda 40 bin ev olarak hesap edilmi~ti. Ankara
sava~~ndan sonra Timur, Türkiye'den ayr~l~rken (1403) Kara Tatarlar'~~birlikte al~p götürdü. Bu tarihten sonra Türkiye'de, daima
kar~~~kl~k ve ya~mac~~bir unsur olarak ya~am~~~bulunan Kara Tatarlar'dan bir daha bahsedilmez oldu 42.
O~uz elinin ezici ço~unlu~u Anadolu'ya geldi ve bu suretle
Türkiye do~du. 24. O~uz boyundan hemen hepsine ait yer adlar~~ve
göçebe te~ekküllere Türkiye'de rastgelinmi~tir. Türk ~rk= belki
en büyük kolu olan O~uz eli, X. yüzy~lda oturmakta oldu~u
Sirderya boylar~~ile onun kuzeyindeki bozk~rlan, muhtelif sebepler
ile XI-XIII. yüzy~llar aras~nda, büyük kümeler halinde terk
ederek, Ceyhun'un bu tarafina geçti. Bu elden ancak küçük bir parça,
Ceyhun ile Hazar denizi aras~ndaki bölgede kald~~ki, bugünkü Türkmenistan T ürkmenleri, bilindi~i üzere, bunlar~n torunland~r. Önemli
bir O~uz (Türkmen) kümesi de Bat~~Iran'da ve bilhassa kerb~zycan'da
yurt tuttu ve yine O~uzlardan baz~~bölükler de ~rak ve Suriye'de
ya~ad~lar. Fakat, yukar~da da söylendi~i gibi, O~uz eli'nin as~l en
büyük k~sm~, yani ezici ço~unlu~u Anadolu'ya geldi.
Anadolu'ya gelen Türkler'in say~s~~üzerinde, takribi de olsa,
bir rakam vermek herhalde mümkün olmasa gerektir. Lâkin, pek
kesin olarak bilinen bir husus, bu ülkede yurt tutmu~~olan Türkler'in
say~s~n~n yerli halklara nazaran kat kat fazla oldu~'udur".
42 Nizam-i
~amt, Zaferniime, Felix Tauer, Praga, 1937, s. 275-276;
~. Ali Yezd L, tafernâme, Kalkuta, 1888, II, s. 501-5o4. Türkiye'den zorla göçürülmti~~olan Kara Tatarlar, bu ülkeye dönmek istemeleri yüzünden bir kaç
defa a~~r ~ekilde cezaland~r~lm~~lar ve en sonunda öteye beriye da~~larak varl~klar~n~~kaybetmi~lerdir. Kara Tatarlar'~n XV-XVI. yüzy~llarda Türkiye'de
pek az kal~nt~lar~~görülmekte olup, bunlar~n mühim bir k~sm~~ da Osmanl~~hükümdar~~Çelebi Mehmed taraf~ndan Rumili'ne göçürülmü~tü. Kara Tatarlar üzerinde ileride bir inceleme yaz~s~~ yay~nlamak niyetindeyiz.
42 1520-1530 y~llar~~ aras~ndaki vergi nüfusu tahrir defterleri üzerinde Ömer
Lütfi Barkan taraf~ndan yap~lm~~~olan ara~t~rma, Kars, Artvin, k~smen Erzurum
ve Van bölgeleri d~~ta kalmak üzere, Türkiye'nin, Suriye, Filistin, Musul, Am, Deyr
ve Rahbe ülke ve bölgeleri ile birlikte 1.073.750 Müslüman ve 77.266 H~ ristiyan
vergi nüfusuna sahip oldu~unu göstermi~tir (Ömer Lütfi Barkan, Tarihi demog-
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Türkiye'nin bilhassa orta, güney ve bat~~ bölgelerindeki H~ ristiyan kavimlerin (Ermeniler, Rumlar) kendi öz dillerini unutarak
türkçe konu~malar~, Türk gelenek ve davran~~lar~n~~beni msemeleri
ve hattâ kendi dini ve kaymi adlar~~ dururken, türkçe adlar da almarafi ara~t~rmalar~~ve Osmanl~~tarihi, Türkiyat Mecmuas~, XI, s. ii , Tablo I). Bu
Müslüman vergi nüfusunun 540.963 ü, Kütahya, Hüdavendigâr (Bursa), Karesi (Bal~kesir), Biga, Kocaeli, Bolu, Ankara, Ayd~n, Karahisar-t Sahib (Afyon), Kastamonu, Kengiri (Çank~r~), Alâiyye, Hamid (~sparta), Mente~e (Mu~la) ve Saruhan (Manisa) sancaklar~ndan müte~ekkil bulunan Anadolu eyaletinde bulunmakta olup, buna kar~~l~k
ayn~~eyaletteki H~ristiyan vergi nüfusu pek az yani 4.471 idi (gösterilen yer). Konya,
Bey~ehir, Ak~ehir, Aksaray, Ni~de, Kayseri ve ~çel sancaklar~ndan meydana gelmi~~olan
Karaman eyaletindeki Müslüman vergi nüfusu 143.254, H~ristiyan vergi nüfusu ise
2,448 idi (gösterilen yer). Ba~l~ca Mara~, Bozok (Yozgat) ve K~r~ehir sancaklar~n~~kaplayan Zulkadriye yani Dulkad~rl~~ eyaletindeki Müslüman vergi nüfusu 66,776, H~ ristiyan vergi nüfusu da 2.687 idi. Görüldü~ü üzere, Türkler'in yo~un bir halde ya~ad~klar~~bölgelerde H~ristiyan nüfusu pek azd~r. Yani a~a~~~yukar~~ Sinop-KayseriMersin çizgisinin bat~s~nda kalan yerlerde 750.993 Türk vergi nüfusuna kar~~ l~ k 9.606
H~ristiyan vergi nüfusu vard~~ ki, H~ristiyan nüfusunun nas~l ezici bir az~nl~ kta
oldu~unu bu rakamlar pek güzel gösteriyor. H~ristiyan nüfusu do~uya gidildikçe
pek fazIala~~yor: Sivas, Amasya, Çorumlu (Çorum), Tokat, ~arki Karahisar, Canik (Ordu
Giresun), Trabzon, Malatya, Divri~i, Darende, Kemah ve Bayburt sancaklar~n~~ içine
alan Rum eyaletinde ~~18.683 Türk vergi nüfusuna kar~~l~k, 55.287 H~ristiyan vergi
nüfusu görülüyor (gösterilen yer). Bu H~ristiyan nüfusunun önemli k~sm~, Trabzon,
Canik, Kemah, Divri~i bölgelerinde ya~amakta idi. irmid (Diyarbak~r), Mardin, Musul,
Sincar, Arabgir, Ergani, Çermük, Siverek, K~~'~, Çemi~kezek, Harput, Ruha (Urfa), Ane,
Deyr ve Rahbe sancaklar~~ ile H~sn-keyfa kazas~ndan müte~ekkil olan Diyârbekir eyaletinde 72.675 Müslüman ve 11.979 H~ristiyan vergi nüfusu vard~. Yaln~z bu eyaletteki Müslüman vergi nüfusu daha fazla olacakt~ r. Çünkü, burada Bitlis, Hakkâri
gibi yurdluk ve ocakl~k ~eklinde idare edilen ve tahrire dahil olmayan baz~~yerler
vard~. Suriye, Filistin, Lübnan ile Türkiye'nin, Ay~ntab (Antep), Birecik, Adana, Özer
(Hatay), Tarsus ve Sis (Kozan) sancaklar~nda bulunan Müslüman nüfusu 131.399,
H~ristiyan nüfusu 444 olarak verilmi~tir (gösterilen yer) ki, bu rakamlar~n azl~~~,
ad~~geçen yerlerde -yeni fethedilmeleri sebebiyle- tahririn s~hhatl~~ yap~ld~~' ~nda
~üphe ettiriyor. Bütün bu Türk vergi nüfusu rakamlar~na askerler ve di~er vazifelilerin (tabii aileleri ile birlikte) say~lar~~ dahil de~ildir.
K~saca, XVI. yüzy~l~n birinci yar~s~n~n ortalar~nda, Türkiye'de Orta ve Bat~~
bölgelerinde yani Türk nüfusunun ve ayn~~ zamanda Türkiye nüfusunun en kalabal~k, en s~k, en yo~un oldu~u yerlerde H~ristiyan nüfusunun pek cüz'i oldu~u
kesin ve belirgin bir ~ekilde anla~~l~yor. Böylece, ayn~~ zamanda, H~ristiyanlar~n,
ana dillerini unutup türkçe konu~malar~n~n sebebi de yine aç~kça ortaya ç~k~yor.
Esasen, Türkler'in kendi hüviyetlerini Anadolu'ya vermeleri, tabii buradan
yani, Türkler ve yerli H ~ r istiy a n 1 ar ~~n nüfuslar~~aras~ndaki büyük say~~ fark~ndan ileri geliyor.
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lar~~ en ba~ ta bu husus ile ilgilidir. Yani, yerli H~ ristiyan kavimleri,
pek ezici Türk ço~unlu~u aras~nda kald~klar~~ yerlerde zamanla
baz~~ bak~mlardan türkle~tiler. Bunlar~n asl~nda Türk ~rk~ndan olduklar~~ hakk~ndaki iddialar bize göre, esasl~~ delillere dayanm~yor.
~ayet bunlar Türk ~rk~ndan idilerse, Anadolu'nun as~l yerli halk~n~n
ne oldu~una cevap vermek güç olacakt~r.
Kaynaklarda bugüne de~in, Anadolu'da toplu, kümeler halinde müsliimanl~~a dönme olaylar~ na ait bir kayda rastgelinmemi~tir 44. Esasen
böyle bir sonuç, tabii kar~~lanmal~d~r. Çünkü, ~ slam devletleri,
gelene~e ve türeye uyarak, idareleri alt~ndaki H~ ristiyan halk~,
~slaml~~~~kabul etmeye zorlamad~klar~~gibi, devlet gelirinin azalmas~~
kayg~s~~ile de, onlar~~bu dine girmeye te~vik etmiyorlard~. Türkiye'de,
gerek Selçuklular, gerek Osmanl~ lar zaman~nda her yerde,
H~ristiyanlar, bilhassa vergi meselesi sebebiyle, titizlik ile himaye
olunmu~lard~r.
Türkler'in Anadolu'da yurt tutmalar~~ile ilgili olarak, kaynaklarda pek az bilgi vard~r. Bundan ötürü de Türkiye'ye gelen Türkler
aras~nda yar~~yerle~ik ve tam yerle~ik Türkler'in bulunduklar~~üzerinde kay~ tlar elde etmek mümkün olmuyor. Bu durum kar~~s~nda
ba~~vurulmas~~ gereken ba~l~ ca usul, Anadolu'ya Türk göçü ba~lamadan önce yaz~lm~~~eserlerdeki, yerle~ik ya~ay~~~ile ilgili sözleri
Türkiye türkçesinde aramak olsa gerektir. Bu maksatla a~a~~da, 1074
y~l~nda, yani Türkler'in Anadolu'yu fethetmeye ba~lad~klar~~zamanda yaz~lm~~~olan Ka~ garl~~ Mahmud'un Divanu l~lgat-it Türk'ü kullan~lm~~t~ r. Eski Türk kitabeleri, Uygur vesikalar~~ ve Kutadgu bilig'deki
oturak ya~ay~~~ile ilgili kelimelerin hemen hepsi veya pek ço~u bu
eserde yani Divanu 1(~gat-it-Türk'te vard~r. A~a~~daki cedvellerde görülece~i üzere, Ka~garl~'daki yerle~ik ya~ay~~~ile ilgili kelimelerin pek
ço~u Türkiye türkçesinde bulunmaktad~r. Bunlar aras~nda yerle~ik
ya~ay~~~n türlü sahalar~~üzerinde göçebelerin bilemiyecekleri teferruata ait ütü kelimesi gibi birçok kelimeler de göze çarp~ yor. Mamafih
burada yaln~z bununla yetinilmeyip, Ça ~atay türkçesine ait sözlüklerdeki, Divanu liigat-it-Türk'te olmayan, konuya ait kelimeler de
islâmla~ma hakk~nda ~imdi elimizde güzel bir
44 Selçuklular devrindeki
inceleme vard~r: Osman Turan, L'Islamisation dans la Turquie du moyen age, Stvdia
Islamica, Paris, 1959, s. 137-152.
Belleten C. XXIV, F. 37
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dilimizde aranm~~~ve bulunabilenler ayr~~cedvellerde gösterilmi~tir".
Yaln~z, klâsik Ça~ atay sözlüklerinin bu Türk lehçesinde bulunan
yerle~ik ya~am ile ilgili bütün sözleri ihtiva ettiklerini, yani onlar~n
bu bak~ mdan eksiksiz olduklanm sanm~yoruz. ~üphesiz Ça~atayca'ya
ait ba~l~ ca eserlerin taranmas~ndan ve bugün Türkistan'daki Türk
halklar~n~ n dillerinden konu ile ilgili türkçe yeni pekçok kelimeler elde
edilmesi ve bunlar~n da önemli bir k~sm~n~n Türkiye türkçesinde
bulunmas~~pek mümkündür. Bir de ~u keyfiyete i~aret etmeden geçmiyelim ki, bu kar~~la~t~rmada, atlanm~~, görülememi~~daha baz~~
veya birçok kelimeler olabilece~i gibi, belki tarafim~zdan unutulmu~~
do~rudan do~ruya veya daha çok oturak ya~ay~~~~ilgilendiren diger
baz~~saha veya hususlar da bulunabilir".
KISALTMALAR
A. D. D.

= Hamit Zübeyr-~shak Refet, Anadilden derlemeler,
Ankara, 1932.

D. O.

= Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc-Oriental
(EI-Lugâtun-Nevâiyye ve'l isti~hadât ul-Ca~ataiyye) ,
Paris, ~~87o.
D. L. Türk = Kâ~garh Mahmud, Divanu higat-it-Türk (eserin
yaz~l~~~~ ~~074 milâdi), türkçe tercümesi Besim Atalay, Türk Dil Kurumu Ankara, ~~939- ~~94 , 1-ili.
K. S.
K. K. Yudahin, K~rg~ z sözlü~ü, türkçe tercümesi
Abdullah Taymas, Türk Dil Kurumu, Istanbul,
~~945-1948, 1-Il.
" Türkiye türkg'sinin, K~r~m türkg'sine oldu~u gibi, Ça~atay yahut, Türkistan tiirkgsi üzerinde, belki son as~r istisna edilirse, bir tesir yapmad~~~~anla~~l~yor.
Bu sebeple, a~a~~da görülece~i üzere, bizim türkçemizde oldu~u gibi, ça~atayca sözlülderde de bulunan, temel, anahtar ve daha baz~~kelimelerin —gerçekten bunlar
ça~atayca metinlerde yoksa— yanl~~l~k veya ba~ka bir sebeple bu sözlülclere
girmi~~olduklar~na hükmedihnelidir. Yani men~ei rumca oldu~u muhakkak olan
sözlerin gerçekten ça~atayca'da da kullan~ ld~~~ndan ve böylece bunlar~n Türkiye
ye Orta Asya'dan getirilmi~~oldu~undan ~üphe etmek caizdir. Fakat bu husus
iyice tetkik edilmelidir.
44 M emlükler devrinde M~s~r ve Suriye'de, yaz~lm~~~ olan
türkçe-araka sözlülderde Divana lügat it-Türk ve Ça ~atay sözlüklerinde görülemiyen konu ile ilgili
birçok kelimeler vard~r ki, biz bunlar~~ Türkiye türkgsi'nde de buluyoruz. Fakat,
bilindi~i üzere, bu st~zlüklerde Türkiye türkçesi (türkmence)nin de tesiri oldu~u
için, onlardaki kelimeler listeye alu~marn~~ur.
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T.
Ç.

= ~emseddin Sami, Kamus-i Türki, Istanbul, 1318.
= ~eyh Süleyman Efendi-i Buhari, Ltigat-~~ Ça~atay
ve Türki-i Osmard, ~stanbul, 1298.
Nel~cul-ferâdis = K~vameddin, Nehcul-ferâdis'ten denenen Türkçe
sözler, Türkiyat Mecmuas~, V, S. 169-250.
Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türkdialecte, Petersburg, 1893-1905, I-IV.
D. D.
Türkiye'de halk a~z~ndan söz deneme dergisi,
Türk Dil Kurumu, ~stanbul, 1939-1951, I-IV.
S.
Tan~klariyle tarama sözlü~ü (XIII. yüzy~ldan günümüze kadar kitaplardan toplanm~~) Türk Dil
Kurumu, Istanbul-Ankara, 1943-1957, I-IV.
U.S.
= Cafero~lu Ahmet, Uygur sözlü~ü, ~stanbul, 1934,
A) ÇIFTÇILIK ~LE ILGILI SÖZLER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Ekmek (I, 168)
Ekin: çiftlik- o~uzca (/, 78)
Tan~lag (I, 496)
Tar~~~(I, 373)
Bu~day (///, 240)
Arpa (/, /23)
A~l~k: bu~day-o~uzca- (I, 114, 373)

=Ekmek.
=Ekin.
=Tarla.
=Dan.
=Bu~day.
=Arpa.
=A~l~k: dövüldükten sonra kepe~i
savurularak temizlenen ve kurutulan
bu~day (S.D.D., I 123; A.D.D.,

Tögü: dar~n~n kabu~u ç~kar~ld~ktan
sonra kalan özü -o~uzca- (III,
229) .
Yarma~ : iri ögüdülmü~~bulgur ve
buna benzer nesneler (ili, 40)
Yonnca (yonnçga) -o~uzca- (I,
431, III, 433)
Burçak (I, 466)
Evin (I, 84)

=Dügü: bulgurun elendikten sonra
kalan en ince k~sm~ ; k~z~ldar~~
(S.D.D., Il, 480).
=Yarma: bu~day, arpa gibi tah~l~n
iri çekilmesi (S. D. D., 111,1485).
=Yonca.

16).

Saman (I, 415)

=Burçak.
=Evin: tohum ; tah~l tanesi (S. D.
D., I, 558-559).
=Saman.
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D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Küvük: saman -o~uzca- (ili, 165)

=Kevik: iri saman, bu~day kavuzu.
D. D., II, 891).
=Mhz (an~z): ~kin biçildikten sonra

Aruz (I, 94)

tarlada kalan kök ve sap parçalar~~
S., I, 28-29, II, 39, III, 26,
1\7,29; S. D. D., IV, 1612-1613).
=K~lç~k (bu~day, arpa).
K~lduruk (ili, 417)
=Tah~l biti.
Tan~~biti (I, 302)
.=K~~:
davar tersi (T. S., I, 454;
K~~: topra~~~kabartmak için kullan~S. D. D., II, 897; A. D. D., 229).
lan gübre (ili, 129)
=Ba~ak (bu~day, arpa)
Ba~ak: ok ucu, temren (I 375)
=Kav~z (kavuz, gevüz, geviz): tah~l
Kavuz: ~araptaki çörçöp, tortu

(ili, 164)

y~kan~rken ve elenirken, kalan tortu,
tah~l tanelerinin kabu~u (S. D. D.,
II, 853).

Y~~~n: toprak ve ba~kalar~n~n (I 22)
Ok: paylar ve toprak hisseleri üzerine =Ok: tarla bölüpnesinde kullan~lan
ölçü; mirasta toprak pay~~ (S. D.
üle~mek için at~lan ok, çekilen
D., III, 1085; A. D. D., 29).
kur'a, mirasta dü~en pay ( 1 37)
=Ank
(ark): su yolu, su cedveli ;
Ar~k (I, 65, 382, II, ~ o)
kanal, ~rmak (T. S., I 39, II, 51,
Kald~~ (ili, 383)
Saban (I, 402)
Boyunduruk (ili, 179)
Orgak (I, lig)
Tegirmen (I, 369)
Sibek (I, 389)

III 37; S. D. D., I, 113, 114).
=Kan (ka~n~).
=Saban.
=Boyunduruk.
=Orak.
=De~irmen.
=Sibek: de~irmen ta~~n~n üzerinde
döndü~ü demir (S.D.D., 111,1225).

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Tah~l (D.O., 195; L.Ç., 98)

=Tah~l (T.S., I, 669, II, 871, III,
661, IV, 730; S.D.D., III, 1299).
=Nadas.
=Ba~ak.
=K~lç~k.

Natas (D.O., 509; L.Ç., 283)
Ba~ak (D.O., 149; L.Ç., 69)
K~lç~k (D.O., 450;
284)
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Ça~atay Türkçesi
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Türkiye Türkçesi

Sap (D.O., L.Ç., 177)
Kesmük (D.O., 459; L.Ç., 254)

=Sap (ekin).
=Kesmik: elek üzerinde kalan iri
sert saman parçalar~~ (T.S., I, 450451, II, 620; III, 449; S.D.D.,
888).
Isik (D.O. 1 4)
=Isik: s~ca~~n tesiriyle sararm~~~
bu~day (S.D.D., II, 797).
Kavuz (D.O., 413;
=Kavuz
(kav~z, keviz, geviz 47).
224)
Dönüm (D.O., 328)
=Dönüm.
Ça~~(D.O., 276; L.Ç., 140)
=Çeç: tah~l y~~~n~~(T.S., I, 15, II,=
215-216, III, 142).
Yarma (D.O., 524)
=Yarma 48.
Kesek (D.O., 486 L.Ç., 266)
=Kesek: tarladaki kat~~toprak parças~~ (T.S., I, 448-449, II, 618;
A.D.D., 224).
Bulgur (D.O., 177; L.Ç. 85)
=Bulgur.
Zeyrek (D.O., 332; L.Ç., 176)
=Ze~rek (zeyrek, se~rek): keten
tohumu (T.S., II, 1089; S. D.D.,
1573).
Yapa (D.O., 517; L.Ç., 289)
=Yaba (S.D.D., III, 1449).
Ogündüre (D.O., 73; L.Ç., 37)
=Ogendire.
Tikerlek (tikercik, tekrük) (D.O., =Tekerlek (teker).
261, 263; L.Ç., 135)
B) SEBZELER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Kabak (I, 382)
Sarmusak (I, 527)
So~an (I, 409)
Ke~ ür (I, 431 )
Turma (I, 366, 431)

=Kabak.
=Sarm~sak (sar~msak).
=So~an.
=Ke~ir: havuç (S.D.D., II, 889).
=Turma: turp (S.D.D., III, 1399).

•Anlam~~ için ba~ta D. L. Türk k~sm~na bk.
Anlam~~ için, ba~ta D. L. Türk k~sm~na bk. Türkiye'nin baz~~yerlerinde varma~t, ayn~~zamanda ha~lanm~~~bu~day ve az miktarda nohut ile ayrandan yap~lan
bir yeme~in de ad~d~ r.
47

48
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D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Pamuk -o~~' ~zca- (I, 380, III) 346) =Pamuk.
Kebez: pamuk (I 293, 303, 510) =Kepez: pamuk ekilen yer (A.D.D.,
222).

Çigit (I, 356)

Kendir (U.S., 8 ~~)

=Çi~it (çevit, çiyit): pamuk çekirde~i (S.D.D., I, 362, 363).
=Küncü: susam (S.D.D., III,
~~oo8) .
=Kendir.

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Balkaba~~~(D.O., ~~54; L.Ç., 72)
Bö~rülce (D.O., 173; L.Ç., 83)
Ebem gömeci (D.O., 2 ; L.Ç. 3)
Ço~undur (D.O......' L.Ç., 96)

=Balkaba~~.
=Bö~rülce.
=Ebe gömeci.
=Çökündür: pancar (T.S., I, 169,
II, 248, III, ~~6o; S.D.D., 377).
=Güne bakan, gündöndü, günea~~k, ay çiçe~i.
=Küncü: susam.
=~~rla~an: susam ya~: (T. S., I,
664; IV, 723).
=Çö~en: çama~~r y~karken sabun
yerine kullan~lan bir kök (S.D.D.,
375)•
=Ç~rç~r: pamuk tohumunu çekirde~inden ay~ran ilet (K.T., 508).

Küc (ili, 121)

Günçiçe~i (D.O., 478; L.Ç., 262)
Küncü (D.O., 479; L.Ç., 262)
~~rla~an (D.O., 380; ~.S., 205)
Ço~an (D.O., 295; L.Ç., ~~56)
C1TC1T

(D.O., 303; L.Ç., 142)

C) EKMEK VE YEMEKLER
(D.L. Türk

Türkiye Türkçesi

Un (I, 49)
Etmek (I, 102)
Ka~ut: dandan yap~lan bir yemek
(I, 406 III, 163)

=Un.
=Ekmek.
=Ka~ut(kavut): kat~rulduktan sonra
ö~ütülmü~~tah~l ve armut kurusu
(S.D.D., IV, ~~682 ; A.D. S., 2 ~~i).
=Gömec: küle gömülerek pi~irilen
ekmek (T.S., I, 318, II, 44.7;
S.D.D., II, 973; A.D.D., 150).

Kömeç (I, 360)
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Türkiye Türkçesi

Çörek (I, 388)
=Çörek.
Tutmaç (I, 452)
=Tutmaç 49
Bulgama (I, 491)
=Bulamaç.
Kuyma: bir çe~it ya~l~~ekmektir. =Kuyma: ~ekerli, ya~l~~un lapas~~
Hamur, kaday~f hamuru gibi ince
(S.D.D., II, ~ oo~ ) Kuymak:
ince kesilir, tencerede kaynamakta
un, ~eker, ya~, süt veya un ile
olan ya~a at~l~r, kar~~t~r~l~r üzeyap~lan bir yemek; peynirli omlet
rine ~eker dökülürek yenir (ili, ~~7 3)
(S.D.D., II, ~ oo~~; A. D. D.,
256) 5°
Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Bazlamaç (D.O., 1 47)
Bulamaç (D.O., 1 74; I—Ç, 84)
Unmaç (D.O., 8o; L.Ç., 40)

=-Bazlama.
=Bulama.
=Umaç <omaç> (T.S. II, 728,
III, 543, IV, 6o8).
III 543, IV, 6o8).
Börek (D.O., 166; L.Ç., 78)
=Börek.
Mantuy (D.O., 496; L.Ç., 276) =Mant~.
Kayganak (D.O., 415; L. Ç., 226) =Kaygana.
Kabusga: lahana (D.O., 422)
=Kabusga: lahana yeme~i.
=Güllaç.
Gülaç (D.O., 474; L.Ç., 260)
Kuymak (K.S.; R. 895)
=Kuymak.
Sucuk (D.O., 351; L.Ç., 188)
Past~rma (D.O., 147)
=Past~rma.
Dolma (D.O., 322; L.Ç., 173)
=Dolma.
Karm yaruk (D.O., 403;
=Karm
yar~k.
219)
=Lapa.
Lapa (D.O., 491; Ç.L., 273)
Çerez (L.Ç., 150)
=Çerez.
Külçe: bir nev' i ekmek (L.Ç., 254) =Külçe: çocuklara mahsus küçük
ekmek veya pide (S.D.D. II, 1004)•
=Açar: tur~u (S.D.D., I, 69;
Açar (L.Ç., 6)
A.D.D., 2)
49 Türklerin milli yeme~i olup, hamur, et, sarm~sak ve yo~urttan yap~ lmaktad~r. Tutmaç ve Türkler'in di~er ba~l~ca ünlü yemekleri üzerinde ayr~~ bir yaz~~
haz~rlamaktay~z.
5° Kuymak da Türkler'in milli yemelderindendir.
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Ç) IÇKILER
D.L. Türk

Türkiye Türkçesi

içkü (I, 128)
Sücük (I, 408)

=içki.
=Sücü: ~arab (T.S., I, 652-653,
II, 853, III, 646-647, IV, 83.5)•
=Ça~~r: ~arab(T.S., I, ~~4o, II 200 ;
S.D.D., 292).

Ça~~r (I, 363)

D) YEM~~LER
D.L. Türk

Türkiye Türkçesi

Yemi~~(ili, 12)
=Yemi~.
Alma -o~uzca- (I, 130)
=Elma.
Erük (I, 6g)
=Erik.
Armut (I, 95)
=Armut.
Awya (I, 114)
=Ayva.
Aluç (I, 122)
=Al~ç.
Yigde (I, 31, III, 31)
=I~de.
Ka~un (I, 410)
=Kavun.
Üzüm (I, 75)
=Üzüm.
Ba~~(ili, 152)
=Ba~.
Bekmes -o~uzca- (I 459)
=Pekmez.
Sirke (I, 430)
=Sirke.
Kak: kurutulmu~~et, herhangi kuruKak: yemi~~kurusu (T.S., I, 402,
tulmu~~olan bir nesneye de böyle
Il, 563; S.D.D., II, 812).
denir (Il, 282)
Sak~z (I, 365)
Sak~z: yemi~~suyu gibi yap~~kan
~eyler.
Ça~atay Türkçesi
Kay~s~~(L.Ç., 247)
Mu~mula (D.O., 502)
Asma (D.O., 21 ; L.Ç., 13)
Salkum (D.O., 339; L.Ç., 181)
Koruk (D.O., 428; L.Ç., 234)

Türkiye Türkçesi
=Kay~s~.
=Mu~mula.
=Asma (üzüm).
=Salk~m (üzüm) .
=Koruk.
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Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Tigek (L.Ç., 134)

=Tevek <tiyek, de~ek >: asma
filizi, asma, asma budaklar~, üzüm
a~ac~~ kütü~ü, asma yaprak', asma
dal~~ (T. S., I, 699, II, 892, IV,
751; S.D.D., III, 1349).
=Dut.
=Ku~~üzümü.

Tut (L.Ç., 113)
Ku~~üzümü (D.O., 431;
236)
Kovan (D.O., 440; L.Ç., 241)
Petek (D.O., 156; L.Ç., 95)

=Kovan (an).
=Petek.

E) YAPI VE EV ILE ILGILI SÖZLER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Ev -o~uzca- (I, 32, 516)
Ev bark (I, 384)
E~ik (I, 42)
Tam (I, 153)
Kerpiç (I, 455)
A~u (I, 89)

=Ev.
=Ev bark.
=E~ik.
=Dam.
=Kerpiç.
=A~~ : evleri badana etmek için kullan~lan k~rm~z~~toprak (S.D.D., I,
121).
=Kap~.
=A~l~k: mutfak (A.D.D., ~ 6).
=Seri < sergen, serek>: raf (S.
D.D., III, 1208-1209).
=Yüklük.
=Kilit <kinit >.
=Ah~r.
=Seki: dükkân, evin önünde bulunan
önü aç~k yer (T.S., I, 611, II,
8o6; S.D.D., III, 12c~o).
=Çit: kam~~tan veya çal~~ ve çö~ürden yap~lan bahçe duvar~~ (S.D.D.
I, 359; K.T., 525).
=Abak: bostan korkulu~u(A.D.D.,1).

Kapu~~(I, 375)
A~l~k (I, ~~~~4)
Serü (ili, 221)
Yüdrük (ili, 45)
Kirit (I, 357, III, 345)
Akur (I, 7)
Sekü: dükkân (Ili, 437)
Çit (I, 320)

Abak~~ (I, 136)
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D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Bad~~ : asma çarda~~~(I, 295)

=Bad~ç: bakla, fasülye gibi bitki-

Ören -o~uzca- (I, 76)

lerin k~l~flar~~ ile s~ralanm~~~taneleri (A.D.D., 22).
=Ören: y~k~nt~, viranelik (T.S., I,
568, II, 755; S.D.D., III, ~~~ 5;

SaS~k (I, 382)

A.D.D., 302)
=Saks~.

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Yapu (D.O., 517; L.Ç., 289)
Yapucu (D.O., 517)
Çat~<çata~~>(D.O.,273;L.Ç., 145)
Baca (D.O., 145; L.Ç., 67)
Temel (D.O., 218; L.Ç., ~~~~~~)
Tavan (D.O., 382)
Saçak (D.O., 333)
Çekmece (D.O., 285; L.Ç., 151)
Sürgü (D.O., 354; L.Ç., 189)
Sürme kilid (D.O., 354; L.Ç-,
Açar (D.O., 6; L.Ç., 6)
Anaktar(D.O.,~~38; R.,Ça~., I 228)
Süye (L.Ç., 195)

=Yap~.
=Yap~c~.
=Çat~.
=Baca.
=Temel 51.
=Tavan.
=Saçak.
=Çekmece.
=Sürgü (kap~).
=Sürme, sürgü.
=Açar: anahtar (S.D.D., I, 6g).
=Anahtar "
=Süge (söge süve): kap~~sürgüsü
(T.S., I 639; S.D.D., III 1268;
A.D.D., 348)
Y~k~nt~~(L.Ç., 313)
=Y~k~nt~.
Saks~k (Nehcül feradis, 602)
=Saks~.
Musluk (D.O., 502; L.Ç., 279) =Musluk.
Kireç (D.O., 484; L.Ç., 265)
=Kireç.
Alç~~(D.O., 31)
=Alç~.
Alçu ta~~~(D.O., 31)
=Alç~~ta~~.
Bor: tebe~ir, alç~~ ta~~, tarla, tuzlu =Bor: kireçli, killi toprak, kil ve
(L.Ç., 78)
kireç kahnt~s~~ (T.S., I, 113, II,
16o-161; S.D.D., II, 218).
" Bu kelimenin ash yunanca'd~r (bk. Kamus-i Türki, S. 439).
52 Bu da yunw~ca bir kelimedir (ayn~~eser, S. 55).
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F) KAB KACAK
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

=Kab.
=Kacak.
=Kapkacak.
=Çanak.
=Küp.
=Kova.
=-Çömce: kepçe (T.S., I, 167, II,
245, IV, 181; S.D.D., I, 388).
=S~rca.
S~r~çga (I, 489)
=S~r. (kub kacak)
S~ r (I, 324)
=S~rl~.
S~rl~~~(I, 32 4)
=Tekne.
Tekne (I, 434)
=§ac: üzerinde ekmek pi~irilen saç.
Saç: tava (ili, 147)
=Yasd~gaç (yasta~aç yaslaaç) :
Yasgaç —yas~y~ gaç— (ili, 38)
hamur tahtas~~ (S.D.D. III, 1488,
1 489)•
=Soku: havan, dibek (T.S., I, 634,
Soku: havan (ili, 226)
832, III, 634, IV, 698; S.D.
D., I, 1240).
=Ibrik.
Iwrik (I, 99, too, III 131)
=Tepsi.
Tewsi (I, 423, III, 50)
Ayak: çanak, kâse, kadeh (I, 84, =Aya~~<ayak>: kadeh,kâse (T.S.
I, 54, II, 70-71, III, 48; S.D.
295, 324, 497)
D., I, 132).
=Sa~rak: sürahi, kase (T.S., I,
Sagrak (I, 471)
589, II, 779-780, III, 587, IV,
651).
=Susak
(T.S., I, 648, II, 849,
Susgak (I, 470)
643-644, IV, 712; S.D.D.,
III, 1256-1257).

Ka (I, 407, III, 211)
Kaca (ili, 238)
Kakaca -o~uzca- (ili, 238)
Çanak (I, 84, 384)
Küp (ili, 119)
Kova -o~uzca- (I, 147, III, 237)
Çömçe -o~uzca- (I, 41 7)

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Çömlek (D.O., 298)
Saçaya~~~(D.O., 333)
Okla~u (D.O., 69; L.Ç., 17)

=Çömlek.
=Saçaya~t.
=Oklava.
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Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Pi~geç (D.O. 187)

=Bi~irgeç <bi~irgeç> :yufka>: saç
üzerinde pi~iren ayg~t (S.D.D. I,

Süzgüç (D.O., L.Ç., 190)

=Süzgeç.

209, 2 I O) .

G) ALETLER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

K~sgaç (I, 455)
Kesgü (I, 13)
Kürgek (II, 289)
Körpi~~(I, 476)
Igemek (ili, 254)
Biçgu (I, 13, II, 69)
Baldu (I, 14, 418)
Çekük -oguzca- (II, 287)
i~~(I, 48, 85)
Yigne (III, 35)
Yüksük (ili, 46)
ütük: mala biçiminde bir demir parças~d~r ki diki~~yerlerini yat~~t~rmak için k~zd~ nlarak elbise üzerine bashr~hr (I, 68-69) 53
S~ndu (I, 418) •

=K~sgaç.
=Kesgi.
=Kürek.
=Törpü.
=Egelemek.
=B~çlu.
=Balta.
=Çekiç.

Tok~mak (ili, 177)
Körük (I, 391
Kömür (I, 506)
Ç~gr~~(I, 421)
Arkag (I, 118)

.I~.

=igne.
=Yüksük (terzi).
=ütü.

=S~nd~ : makas (T.S., 1,622, II,
818,111,621,IV,685 ;A.D.D., 338).
=Tokmak.
=Körük (demirci) .
=Kömür.
=Ç~kr~k.
=Argaç: bez, kilim, hah gibi nesneler dokunurken enle~nesine at~lan
iplik.

ss Bu, cürnlenin arabças~~ ~udur (I, 66):
J •
• 1.

• •
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D. L. Türkiye

Türkiye Türkçesi

Ar~~-arkag (I, 61)
A~~r~ak (I, 149)

=Eri~~argaç.
--A~~r~ak.

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçcsi
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Çut: dülger keseni (D.O., 291; =Çot <çuta> : yüzü geni~~kesen
(S.D.D., 373, 387).
L.Ç., 154)
Kazma (D.O., 405; L.Ç., 219) =Kazma.
=Keser.
Keser (13.0., 459)
=Kerki: keser (S.D.D. II, 823).
Kerki: büyük balta (L.Ç., 253)
=Ege.
igek (D.O., 120; L.Ç., 55)
=Dibek.
Dibek (D.O., 324; L.Ç., 174)
=Süzgeç.
Sözgüç (D.O., 355; L.Ç., 190)
Kalpur <kalbur> (.D.O., 355; =Kalbur.
L.Ç., 9o)
Kasnak (D.O., 419; L.Ç., 228) =Kasnak.
=Mala.
Mala (D.O., 495)
Makara (D.O., 495; L.Ç., 275) =Makara.
=Çerçi.
Çerçi (D.O., 284; L.Ç., 5 )
=Biz.
Biz (K.S., L.Ç., 91)
C) MADENLER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

=Demir.
Temür (I, 361)
=Bak~r.
Bakar (I, 360)
Kurugj~n (ku~un) -o~uzca- (I, 512) =Kur~un.
=Altun, alt~n.
Altun (I, 120)
=Gümü~.
Kümü~~(I, 370)
=Tunç.
Tuç (ili, 120)
Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Çelik (D.O., 287)
Teneke (D.O., 219)
Kuyumcu (D.O., 442)

=Çelik.
=Teneke.
=Kuyumcu.
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H) KUMA~LAR-GIYIM
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Çit: üzeri alacal~~ Çin ipeklisi (111, -- =Çit: bas~na; ince ipekli kuma~~
~~2o)
(S.D.D., I, 359).
Çek: çizgili kuma~~gibi pa~nuklu -=-Çeki: köylü kad~nlar~n ba~lar~ndokuma (ili, 155)
daki yazma (S.D.D., I, 316).
Çekin: i~lemeli elbise (T.S., I ~~5 ~~).
ÇaPgut (I, 45 1 )
Kön~lek (II!, 350)
Ya~mak
Kaftan (I, 435)
Bürüncük (I, 510)
Börk (I, 349)
Etük (I, 68)
Ba~mak: ayakkab~~-oluzca- (I, 378,
466)

=Çaput
=Gömlek
=Ya~mak
=Kaftan
=Bürüncek
=Börk
=Edik: çizme.
=Ba~mak: kad~n ayakkab~s~.

Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Ya~l~k (D.O., 529; L.Ç., 295)
Ipek (D.O., 92; L.Ç., 45)

=Ya~l~k: mendil
=Ipek

I) DI~ER BAZI KELIMELER
D. L. Türk

Türkiye Türkçesi

Kemi -o~uzca ve ktpçalcça- (Il!,
2 53)
Kayg~k (III, 175)
Kürgek (gemi)
Bitik (bk. indeks)

=Gemi.

Okumak (III, 254)
Yazmak (~l!, 59)
Yaz~~c~~ (III, 55)

=Kay~k.
=Kürek.
=Biti: mektub (T.S., I, 109- ~~ o,
II, 155, III, 105-106, IV, 115116).
=Okumak.
=Yazmak.
=Yaz~c~.
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Ça~atay Türkçesi

Türkiye Türkçesi

Yilken (D.O., 558; L.Ç., 3 ~~4)
Çekdiri (D.O. 285; L.Ç., 151)
Büget (D.O., 173; L.Ç., 83)

=Yelken
=Çekdiri (T.S., I, ~~42-XV. yüzy~l).
=Böget < göbet > : bent (T.S., I,
~~17, II, 167; S.D.D., I 224).
=Avgun: yeralt~ndaki su yolu (T.S.,
II, 68, IV 51; S.D.D., I, 127).

Avgun (D.O., 68)

Öyle san~yoruz ki, bu cedveller bize, Anadolu'ya göçebe Türkler'in
yan~nda, önemli say~da yar~~y e r 1 e ~ i k ve tam yerle ~ ik ya~ay~~ta bulunan Türkler'in de gelmi~~olduklar~~ hükmünü vermeyi
müm künk~lmaktad~r. Dilimizde yerle~iklik ile ilgili türkçe daha pek çok
söz vard~ r. ~üphesiz bu kelimelerin, Divanu lügat it-Türk'te ve Ça~atayca
sözlüklerde görülmemesi, onlar~n hepsinin de, Türkiye'de meydana
geldiklerini ifade etmez. Öte yandan, yine Türkiye türkçesindeki
farsça maddi kültür kelimelerinden önemli bir k~sm~, Anadolu'ya
Türkistan'dan getirilmi~tir. Yukar~da da i~aret edildi~i gibi, Kâ~garl~~
Mahmud, Sir suyu boylar~nda ~ehirlerde, bizzat kendilerinin Sukak
dedikleri Su~dak yani Sogdlar ile bir arada ya~ayan O~uzlar~n,
bu yerde~lerinden yani hem~erilerinden birçok farsça kelime alm~~~
olduklar~n~~söylüyor.
X. ve XI. yüzy~llarda Sirderya (Seyhun) boylar~nda ve onun
kuzeyindeki topraklarda ya~ayan O~uz eli, ibtidai ve basit bir topluluk olmaktan çok uzakt~. O~uzlar, Gök Türkler ça~~nda oldu~u
gibi, bu zamanda da Türk ~ rk~mn en ba~ta gelen ellerinden birisidir. Onlar~n X. yüzy~lda, kom~ular~ n~n çekindikleri kuvvetli bir
devletleri olup, ba~~ nda yabgu (k~ral) ünvanl~~ hükümdarlar bulunuyordu. Yabgular~n külerkin (nâib), süba~~~ (ordu kumandan~), tu~rac~~
(ni~anc~) gibi yüksek rütbeli memurlar~~ vard~. Büyük asilzadelerin de
beg, beglerbe~i, tarhan ve yinal (mal) gibi ünvanlar ta~~d~klar~n~~biliyoruz. Yukar~da görüldü~ü üzere, O~uzlar '~n önemli bir k~sm~~
Sirderya k~y~lar~nda bulunan, ~ehir, kasaba ve köylerde ya~amakta ve
çiftçilik, ticaret ve sanatla me~gul olmaktad~r. ~imdiyedek yap~lm~~~
olana rkeolojik ara~t~ rmalar, O ~u zlar '~n ~ehir ve kalelerinin çoklu~u
hakk~ndaki ~slam müelliflerinin sözlerini 54 teyid etmi~~ve elde
54 Ünlü co~rafyac~~ dris i'nin (ölümü 1166) eserinde de O~ uzlar'~n birçok
~ehir ve kaleleri oldu~una dair k y~tlar vard~r (frans~zca tercümesi A. Jaubert,
Geographie d'Edrisi, Paris, 1840, II, S. 339-341, 342).
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edilen buluntular, O~uz ~ehirlerinde yüksek bir kültürün varl~~~n~~
göstermi~tir. Yeni arkeolojik ara~t~rmalar~n bu husustaki bildiklerimize mühim ilâveler yapacak sonuçlar vermesi pek mümkündür.
XI. yüzy~lda, O~uzlar'~n konu~tuklar~~ türkçe, Türk lehçelerinin en
incesi say~l~yordu 55 . Bu keyfiyet herhalde O~uzlar'~n tarihlerinin
eskili~i ve kültür seviyelerinin yüksekli~i ile ilgili olmal~d~r. Nitekim
Kâ~ garl~~ Mahmud'un O~uzlar'a ait sözleri ve yine onun
birçok kültür kelimelerinin O~uzca oldu~unu söylemesi, bunu teyid
ediyor. O~uzlar ayn~~ zamanda, zengin tarihi destanlara sahip
idiler. O~uzlar'~n devlet idaresini, fertlerin birbirleri ile münasebetlerini ve cemiyet içindeki mevkilerini düzenleyen kaidelerden
müte~ekkil türeleri de vard~~56.
1071 y~l~ndaki Malazgird sava~~ndan sonra Anadolu ile Türkistan
aras~nda bir göç kanal~~meydana geldi. Bu kanaldan a~a~~~yukar~~
200 y~l içinde O~uz T ürkleri'nin büyük ço~unlu~u Anadolu'ya
göç etti. Yine bu ülkeye, O~uz lar'a nisbetle çok say~da olmamak
üzere, di~er Türk ellerinden de gelenler olmu~tur. Böylece Anadolu'ya
yap~lan Türk göçü k~sa bir zamanda ve toplu bir halde cereyan
etmemi~~ve bu göç a~a~~~yukar~~ 200 y~l içinde kümeler halinde olmu~tur 57. Esasen Anadolu'nun fethi ve bu ülkedeki Türk yerle~mesi
55 K asgari' I, 3o, 33. O~uz lehçesinde birçok kelimeler vard~r ki, bunu
di~er Türkler bilmiyorlard~. K a~garl~ 'mn eserinde, en ba~ta gelen lehçeler
olmak üzere, Karahan!: ve O~uz lehçeleri zikrediliyor.
56 Bütün bu hususlar için, yukar~da ad~~geçen "X. yüzy~lda O~uzlar" adl~~yaz~~mza bk.
57 O~uzlar'~n ana yurdar~ndan ayr~lmalarm~n sebepleri ~unlard~r:
Iç mücadeleler.
Kuzeyden kom~ular~~ K ~ pçaklar taraf~ndan s~k~~t~r~lmalan ve Sirderya
boylar~n~n K ~ pçaklar'~n ellerine geçmesi.
Mo~ol istilas~. O~uz göçlerinde nüfus ço~almasm~n da bir arnil olup
olmad~~~~bilinemiyor. Göçebe O~uzlar'~ n kümeler halinde yurdlar~ndan ayr~lmalar~, yar~~ yerle~ik, tam yerle~ik O~uzlar'~~ d~~~sald~r~~lara kar~~~büsbütün müdafaas~z
b~rakm~~t~. Sirderya boylar~n~n di~er göçebe Türk ellerinin sonu gelmez sald~r~~lar~na ve istilalarma u~ramas~, buralarda can ve mal emniyetini ortadan kald~rm~~~
ve meskün yerlerin tahrib edilmesine sebeb olmu~tu. Mo~ol istilas~~ ise ~ehir, kasaba ve köylerin çok daha geni~~ölçüde y~k~lmas~, halk~n toptan tutsak edilmesi ve
öldürülmesi gibi, büyük felaketleri buralara da getirmi~, bu bölge de uzun bir
müddet açl~k, sefalet ve zultim içinde kalm~~t~. Anadolu'ya yar~~ yerle~ik ve tam
yerle~ik Türkler'in gelmesi, bilhassa bu husus ile yani Sirderya boylar~n~n, yap~lan
tahribat, ya~malar ve toptan öldürmeler ile oturak hayata büyük darbeler vuran,
göçebe istilalar~na u~ramas~~ile izah edilebilir.
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de buna muvazi olarak cereyan etmi~tir. Yani göçler ile fetihler
aras~nda s~k~~ bir münasebet mevcut bulunup, birinci olay ikinci
olay~n yap~lmas~nda önemli bir âmil olmu~tur.
Türkiye'nin kültür ve medeniyet tarihlerinin men~ei ve geli~mesini incelerken yaln~z O ~u z lar'~n XI. yüzy~ldaki kültür seviyeleri
ile yetinmeyip, XII. ve XIII. yüzy~llardaki Türkistan'in kültür ve
medeniyet durumunu da gözönüne almak zorunday~z. Çünkü,
Anadolu'ya yap~lan Türk göçü, söylendi~i gibi, 200 y~l sürmü~tür.
Hattâ, XIII. yüzy~ldan sonra da, münasebetler devam etmi~~ve bu
arada bilgin, edib, ~air olmak üzere ayd~nlardan, sanatkar ve tüccarlardan gelenler olmu~tur. Ancak XVI. yüzy~l~n ba~~nda Safevi devletinin kurulmas~~ iledir ki bu münasebetler en az bir hadde dü~mü~tür. Yine kültür ve medeniyet tarihimiz ile ilgili olmak üzere
~unu da kaydedelim ki, ana yurtlar~ndan ba~ka ba~ka zamanlarda
aynlan Türk kümeleri, çok defa do~ruca Anadolu'ya gelmeyip bir
müddet ~ran'~n Horasan ve Azerbaycan gibi bölgelerinde oturmu~lard~r 58 . Öte yandan daha ba~lang~çtan itibaren, Anadolu'ya, ayd~nlardan, sanatkârlardan ve tüccarlardan olmak üzere ~~ranl~ lar da
gelmi~lerdir.
Türkler bu uzun göç zaman~~ içinde —göçebe, yar~~göçebe ve
yerle~ik hayat~~ ya~~yanlardan olmak üzere— kümeler halinde Anadolu'ya gelirken çad~rlar~n~, yeti~tirdikleri hayvanlar~ 59, göçebe ve yerle~ik
ya~ay~~a ait kültürlerini, siliihlar~n~ " , k~yafetlerini 61, edebi de~erlerini,
58 Türkiye'ye Horasan'dan geli~in hat~ras~~uzun bir zaman ya~am~~t~ r. Birçok
Türk boylar~n~n ve manevi ~ahsiyetlerinin Horasan, Harizm adlar~~ile nisbelenmeleri de bununla ilgilidir. Osmanl~~ ailesinin mensup bulundu~u oyma~m da
Horasan'dan geldi~i üzerinde kuvvetli bir rivayetin varl~~~n~~biliyoruz.
59 Türkker'de eskiden beri ta~~t vas~tas~~ (yüklet) olarak kullan~lan deve de
Anadolu'ya onlar ile birlikte gelmi~tir.
6° Bunlar~n ba~~nda milli silah ok geliyordu. Türkiye Türklerinde de delikli
demir yani tüfek kullan~l~ncaya kadar, ok sava~larda en önemli rolü oynam~~t~r.
Türkler'de okçuluk ayn~~ zamanda bir spor olup, Istanbul'da ok meydan~nda bir
de kulübü (okçular tekkesi) vard~. Tüfek (tüfenk) kelimesinin asl~~ da türkçe olsa
gerektir. K ~~garl ~~ da (I, 383, 508), tüwek, içerisine yuvarlak tane konularak
serçe avlanan boruya (patlang~ç'a?) denilmektedir.
81 XIV. ve XV. yüzy~llarda Türkiye Türkleri'nin k~yafetleri Ça~atay
T tirkleri'ninkinin ayn~~veya benzeri idi (bu hususta bilgi için, Faruk Sümer,
O~uzlar'a ait destani mahiyette eserler, Dil ve Tarih-Co~rafya dergisi, XVII, say~~
3-4)• O ~ uzlar'~n yüz ~ekillerinin öteki Türk ellerininkinden farkl~~ idi~i, onlar~n
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türelerini, harslar~n~~Anadolu'ya getirdiler 62. Bir yandan nüfuslar~n~n
yerlilere nisbetle kat kat fazla olmas~, öte yandan maddi ve manevi
de~erleri yani pek kuvvetli olan harslar~~ile Anadolu tam bir Türk
yurdu hüviyetini ald~~ve belirgin ve kesin bir türklük vas~flann~~
kazand~~83.
Türkler Anadolu'ya fâtih bir kavim olarak geldikleri gibi, ayn~~
zamanda Müslüman idiler. böylece onlar, milli kültürlerinin yan~nda, girmi~~olduklar~~I slâm medeniyetinden ald~klar~ , unsur ve
müesseseleri de birlikte getirdiler. Bu sebeple onlar, ne yerlilerden
ne de Bizans'tan herhangi bir nesne almak lüzum ve ihtiyac~n~~
duydular. ~u hale göre, Anadolu'daki Türk yerle~ mesinin mahiyeti, esas itibariyle, evinden ayr~ lmak zorunda kalan bir ailenin,
sahip bulundu~u her nesnesi ile bo~~bir eve ta~~nmas~~olay~n~n ayn~d~r.
Öyle san~yoruz ki, ~u izahlar ile, Türkler'in ancak Anadolu'da
bir millet haline geldikleri veya böyle bir ~uuru kazand~klar~~yolundaki mütalâalann ilmi bir esas~~olmad~~~~iyice anla~~lm~~t~r. Bu
hususta söylenebilecek bir ~ey var ise o da, bize göre, Anadolu'nun
T ü rk le r'e kendilerinde esasen mevcut olup birlikte getirdikleri
faaliyet ve müesseselerin, tabii olarak, ancak geli~mesini sa~lamak
imkânlarm~~verdi~idir.
yüzlerinin düz olup, bâriz olarak, umumiyetle Mo~olluk vas~flar~m ta~~mad~~~~anla~~l~yor. XIV. yüzy~l ba~~nda bu husus, Sirderya-Mâveraurmehir bölgesinin ildiminin
tesiri ile izah edilmi~tir. Yani eski zamanlarda O~uzlar'~n yüz ~ekli di~er Türk
ellerininki gibi imi~. Sirderya-Mâveraunnehir bölgesine gelince buran~n havas~~ve suyu
yüzlerinin ~eklini de~i~tirmi~~ve onlar~n yüzü iran/i/ar~nkine benzemi~~(R e ~ i du ddin, Cami ut-Tevârih, Berezin yay., Petersburg, 1861, s. 26).
62 Mesela milli vezin, ko~ma ve tuyu~~
gibi naz~m ~ekilleri, kopuz. Kutadgu bilig
ve Atebet ül-hakay~k gibi milli eserlerin Istanbul kütüphanelerinde bulunmas~~ tabii
bir tesadüf de~ildir. Fatih'in divamnda uygurca bilen bah~~lar bulundu~unu biliyoruz.
63 XVI. yüzy~lda dahi Osmanl~~saray~nda Hunlar devrinden kalma gelenekler ya~~yor ve atalar olan O~uzlar'a ait hât~ralar an~l~yordu. Bu yüzy~lda ölen bir
Osmanl~~ ~ehzadesinin, Hunlar'da, Göktürkler'de ve O ~ uzlar'da oldu~u gibi,
adam~n kuyruklar~~kesiliyor ve yaylar~~ k~r~l~p na~~mn üzerine konuyordu. Yine
bu yüzy~lda Osmanl~~ padi~ahlar~~ yas alâmeti olarak, yine eski Türkler
gibi, karalar giyiyorlar ve yasl~~ iken bol, bol gözya~~~döküyorlard~. Silahlara
da hanedan~n mensup oldu~u iddia edilen O~ uz K ay~~boyunun damgas~~ vuruluyordu. Bunlar istisnai misaller de~illerdir. Ara~t~r~l~nca, Türkiye'de pek eski
geleneklerin ve görenelderin yüzy~llar boyunca ya~am~~~oldu~u görülüyor. "O~uzlara ait destant mahiyette eserler" adl~~yaz~m~zda bu hususta daha birçok misaller
verilmi~tir.

