S~ RDERYA BOYUNDA O~UZLARA DAIR IZLER*
Yazan: V. M. J/RMUNSKIY

Çeviren: Dr. /SMAIL KAYNAK

—I—
"Kitab-~~Dede Korkud" adl~~ O~uz destanlan, bu halk~n çe~itli
tarihi inki~af merhalelerinde a~~zdan a~~za nakledilerek meydana
gelmi~tir.
V. V. Barthold'un belirtti~i gibi, son esasl~~ ~ekliyle bize kadar
gelen "Kitab-~~Korkud", XV. yüzy~ lda Kafkasya'da te~ekkül etmi~~ve
XVI. yüzy~ l sonunda istinsah edilmi~ tir. Barthold'a göre "Korkud
ismine ba~l~~destan külliyatm~n Kafkasya'n~n zemini d~~~nda meydana gelmi~~olmas~~hemen hemen imkâns~zd~r" 1; "Hâdiselerin cereyan etti~i saha Ermeni da~lar~ , kahramanlann çarp~~t~klar~~gâvurlar:
Trabzon Rumlar', Gürcüler ve Abazalard~ r" 2 .
Mamafih, halk destanlan tarihinde daima oldu~u gibi, bu O~uz
kahramanlik destanlan da son ~eklini almadan önce devaml~~olarak
edebi ve an'anevi destanlar ~eklinde a~~zdan a~~za söylenmi~~ve inki~af etmi~tir. Keza V. V. Barthold'un i~aret etti~ine göre, "O~uzlar,
Korkud ve Kazan-Beg'e dair destanlar~~ ~üphesiz, Azerbaycan, Kafkasya ve Anadolu'nun türkle~mesi zaman~na rastl~yan, Selçuklu
imparatorlu~u devrinde (XI.-XII. yüzy~llar) bat~ya, nakletmi~lerdir" 3 . "Halk ba~bu~u ve ~airi, halk bilgiçli~inin yarat~c~s~~ve koruyucusu Korkud'un destanlann~~ O~uzlar, S~ rderya sahillerinden bat~ya nakletmi~lerdir" 4 .
Hususiyle, S~ rderya boyunda Cusali'nin a~a~~s~ndaki "Dede
Korkud" mezar~~münasebetiyle Barthold, Korkud'un bu mezar~n~n
* "T~~rkologiçeskiy Sbornik. I-~ gsi" adl~~dergiden al~nm~~t~r.
V. V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya). Sb.
"Yaz~k i literatura" ("Dil ve edebiyat" külliyat~), t. V., L. 1930, s. 17.
2 V. Barthold. Kitab-~~Korkud, predislovie (önsöz). ZVO RAO, t. VIII, 1894,
s. 2°4.
3 V. Barthold, E~Çe izvestie o Korkude (Korkud'a dair bir haber daha), ZVO
RAO, t. XIX, ~ goo, s. 76.
W. Barthold. 12., Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens,
bearb. v. Tl~. Menzel, s. 107.
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"S~rderya'da bin y~ll~k bir mazisi oldu~u" nu kaydetmektedir. Elde
edilen malûmata nazaran, X. yüzy~l, O~uzlar'~n hayat~nda, S~rderya'n~n a~a~~~k~sm~n~n merkezi bir ehemmiyet ta~~d~~~~tek devir olarak bilinmektedir; halen "Cankent harabeleri" diye an~ lan ve bu devirde müslüman ~ehri olan "Yenikent" (Arabca Karyetü'l-hâdise,
Farsça Dih-i Nev, Türkçe Yangikent) O~uz yabgularm~n k~~la~~~idi" 1.
Bu duruma göre ~imdi biz, tarih ve folklor kaynaklar~na istinaden, Dede Korkud destanlarmdan hangileri O~uzlar'~n S~rderya
boyunda ya~ad~klar~~IX-X. yüzy~llarda ve hangileri de daha sonraki
XII-XIV. yüzy~llarda Kafkasya ve Anadolu'da meydana gelmi~~
olduklar~n~~ bir s~ra hâdiselerden oldukça aç~k olarak tespit edebiliriz.
Bugün de Orta Asya milletleri aras~nda (Türkmen, Kazak,
Karakalpak ve özbeklerde) yukar~da zikredilen ilk Dede Korkud'a
ait menk~belerden maada "Salur-Kazan'~n ota~~n~~ ya~malatmas~"
menk~besi ön plânda yer almaktad~r; Ebulgazi Han'~n (1650) "Secere-i Terâkime" 2 sinde Türkmenlere ait kay~tlar~n iki yerinde zikredilmi~~oldu~u buna delil olarak gösterilebilir. Anla~~lan, bu menk~be
bat~da Konstantin Porfirogenetos, do~uda ise Mes'udi, Istahri, Marvazi ve di~er kaynaklar~n 3 zikretti~i O~uzlar'la Peçenekler (Becene)
aras~ndaki uzun ve kanl~~mücadelelerin tarihi hâtralarm~~canland~ rmaktad~r.
Di~er taraftan, Barthold'un i~aret etmi~~oldu~u gibi, Kan-Turali'nin Trabzon Tekfurunun k~z~ na talip olmas~na dair destan mevzuuna bir çok Trabzon hikâyelerinde de temas edilmektedir 4. Ilave
etmeliyiz ki "Bahad~ r Domrul destam"-da mevzuu itibariyle Digenis
Akrit (kahraman~n Azrail'le mücadelesi, kocas~n~ n yerine kendi caV. V. Barthold'un "Kitab-~~Dede Korkud" a kendi el yaz~s~~ ile yazd~~~~önsöz'den, 1922 (Arhiv AN SSSR, 68, I, 183).
2 Ebulgazi. ~ecere-i Terâkime. A. Tumanskiy tercümesi, A~habad, 1898, s.
39, 63-65.
3 Bk. Konstantin Porfirogenetos'un eserleri. M., 1899, s. 139 ("De administrando imperio", £ 37); J. Marquart. über das Volkstum der Komanen. Berlin,
~ 904, s. 25-26 (Al Mas'udi); "Hudud al'Alam", transl. by V. Minorsky London,
1942, S. 29-30, 95). Keza mukayese için Bk. P. P. ivanov, Oçerki tstorii karakalpakov (Karakalpak tarihi muhtasar~). Sb. "Material~~po istorii karakalpakov" ("Karakalpak tarihine dair malzeme" külliyat~), t. VII, izd. AN SSSR, 1935, s. 11-12.
V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya), s. 4-5.
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n~n~~feda eden kad~n~n menk~besi) 1 adl~~Trabzon destan~na benzemektedir. Barthold'un da kaydetti~i gibi, birbirini takibeden (V. ve
VI.) her iki.destanda di~er O~uz destanlarmda 2 geçen kahramanlarm
isimlerinden bahsedilmektedir ki, bu da kendili~inden bunlar~n bu
destanlara sonradan ilâve edildiklerine bir delil te~kil etmektedir.
O~uzlar'~n esas kahraman~, Salurlar'~n Beyi Kazan-Bey'in (Salur-Kazan) ismi eski, belki de tarihi bir ~ah~s olarak belirmektedir. Bu
ismin Türkmen Salurlar'~n 3 a~~zdan a~~za söylenen destanlar~nda
oldu~u gibi Ebulgazi'nin 4 "~ecere-i Terakime" sinde de geçmesi, bunu ayr~ ca teyid etmektedir. Buna mukabil O~uzlar'~n destani ba~bu~u Bayundur-Han'~ n zuhuru daha sonraki yani Anadolu'daki
O~uz devletini, o zamanlar hâkim olarak Bayundur (Bay~nd~r) boyundan gelen Türkmen hânedan~~Ak-Koyunlular'~n idare etti~i,
devre (XIV. yüzy~la) aittir 3. "Kitab-~~Korkud" da bu son nizama
uygun olarak Salur-Kazan, O~uz Hani Bayundur-Han'~n damad~~
olarak gösterilmektedir.
Eski O~uz destanlar~na "Kamburi'nin o~lu Bamsi-Beyrek destan~" da dahildir 6. Bu destan halen Orta-Asya'da özbekler, Karakalpaklar ve Kazaklar aras~nda "Alpam~~" ("Alpam~s-bat~r") adiyle
çok tan~nm~~t~r. "Alpam~~" bir s~ra kahraman isimleriyle oldu~u kadar mü~terek mevzu ve ayr~~hususi motifler bak~m~ ndan "Bamsi Beyrek" destan~na benzemektedir.
Ebulgazi-Han'~n "~ecere-i Terakime" sinde di~er Orta-Asya
(S~rderya) O~uz devri Korkud destan kahramanlar~~yan~nda Alpam~~, onun e~i ve bir bahad~r k~z~~olan Barçin'den bilhassa bahsedilmektedir. "O~uz boyunda Beylik yapan k~zlar" ad~n~~ta~~yan eserinin
Mukayese için Bk. A. Lesky. Alkestis, der Mythos und das Drama. Wien,
1925, s. 27-28.
2 V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya), s. 4.
3 A. Tumanskiy. Po povodu Kitab-~~Korkud (Kitab-~~Korkud münasebetiyle).
ZVO RAO, t. IX, 1895, s. 269-271.
4 Bk. Tumanskiy tercümesi (A~habad, 1897, S. 39, 62-63, 65-73).
V. Barthold. Oçerki istorii turkmenskogo naroda (Türkmen tarihi muhtasar~). "Sb. Türkmeniya", t. I, 1929, izd. AN SSSR, s. 33-34; Ayn~~yazar, Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ ve Kafkasya), s. 5. Keza mukayese için Bk. V.
Gordlevskiy, Gosudarstvo seldcukidov Maloy Azii (Anadolu Selçuklu Devleti).
Izd. AN SSSR, 1941, s. 50.
V. Barthold tercümesi (ZVO RAO, t. XV, 1902-1903, s. 1-38).
Faz~l Yulda~, Alpam~~. Ta~kent, 1944, önsöz.
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son ba~l~~~nda Ebulgazi, "iyi tarih bilen ihtiyarlar ve bah~iler'e atfen,
yedi k~z~n, bütün O~uz boyuna hâkim olup birçok y~llar beylik sürdüklerini" yazmaktad~r. Bunlar aras~nda birinci yer "Kitab-~~ Korkud" da keza sava~ç~~olarak tan~nan Salur-Kazan-Alp'~n hatununa, "Karm~~-Bay'~n k~z~~ve Mam~~bek'in (yani Alpam~~'~n) hatununa
da ikinci yer verilmi~ tir. Ebulgazi'ye göre "onun mezar~~ S~rderya nehri
sahillerinde olup halk aras~nda tan~nm~~t~r. özbekler ona ,"Barç~n-Gök-Kâ~ane" ismini vermi~lerdir. Bu mezar~ n kubbesi güzel çinilerle süslüdür"°.
Destan kahraman~~Barçin (Barçin-Sulu, Ay-Barçin)'ip ismine
Ebulgazi'nin Orta-Asya O~uz destan~ndan maada "Alpam~~"~n Özbek, Kazak ve Karakalpak dillerine yap~ lan tercümesinde ve "Alpam~~~ve Bars~n-h~luu" 2 adl~~ Ba~kir hikâyesinde de rasgelinmekte oldu~unu gösterebiliriz. Yaln~z "Bamsi-Beyrek" destan~nda kahraman,
Banu-Çeçek ismini alm~~t~r. Alpam~~'~n kahraman isminin Al~p-Mam~~~(Ebulgazi: Mam~~-bek) veya Al~p-Mana~~(Altay masal~) ~eklini
alm~~~olmas~n~~daha sonra fiilden ne~et eden has isimlerin "m~~" tak~s~m almasiyle (mesela Kuntugm~~~v. s. gibi) izah edilmektedir.
_ 2 _

Arkeolog V. A. Kallaur (1900-1901) ile prof. A. Yu. Yakubovskiy
(1929)'in tasvir ettikleri ve XX. yüzy~l~n ba~~nda yerli Kazak halk~~
aras~nda "Kök-Kesene" ("Mavi kö~k") ad~yla an~lan tarihi'. âbidenin,
Ebulgazi'den nakledilen metinde zikredilen S~rderya boyundaki Alpam~~'~ n hatunu Barçin'in destani mezar~n~n ta' kendisi oldu~una kat'iyyetle hükmetmek icabeder.
Ilk önce bu âbideyi ke~fedip resmini çeken ve bilahare yay~ nlayan V. Kallaur'un bununla ilgili tetkikleri iki makale halinde ~~goo~~go ~~ y~llar~ nda "Türkistan Arkeoloji Sevenler Derne~i Üyelerinin
toplant~~ve haberlerine ait zab~tlar" da ne~redilmi~tir 3. Abide, TüTumanskiy tercümesi, S. 73 (yazar, bu k~sm~~italik olarak nakletmi~tir).
Ba~kirskie narodn~ e skazki, zapisi perevod A. G. Bessonova, red. N. Dmitrieva (Ba~kir halk hikayeleri notlar ve tercüme: A. G. Bessonov, N. Dmitriev ne~ri).
Ufa, 1941, No. ~ g.
3 V. Kallaur. Drevnie goroda v Perovskom uezde, razru~enn~e Çingiz-Hanom
v ~ g ~ g g. Prilojenie k protokolu ot 7 fevralya ~ goo g. (1219 y~l~nda Cengiz-han tarafmdan tahribedilen Perovskiy kazas~ ndaki eski ~ehirler. 7 ~ubat ~~goo tarihli zabta
ilave). V. Kallaur. Mavzoley Kok-Kesene v Perovskom uezde. Prilojenie k protokolu ot ~ l dekabrya 1902 g. (Perovskiy kazas~ndaki Kök-Kesene mezar~. ~~~~ Ara2
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men-ar~k istasyonunun alt~~fersah kuzey-bat~s~nda bulunan eski S~gnak ~ehri harabelerinin yak~nlar~nda bulunmu~tur.
Kallaur: "Bu binay~~(ilk defa) bu y~l~n (1899) 29 Nisamnda ziyaret ettim. Bu, yüksek, tu~ladan in~a edilmi~~ve halen mavi renkteki
süslemeleri muhafaza edilmi~~bir binad~r. Abidenin fazla harabolmas~na âmil olan sebep yaln~z zaman de~il, ayn~~zamanda halk~n oradan seçti~i tu~lalar' söküp götürmekte olmas~d~r. Bu binan~n etraf~nda, aralar~nda seksevil a~ac~~ bitmi~~tu~lalar~n bulundu~u tepecikler
vard~r. Bunlar ya eski bina kal~nt~lar~, ya da mezar y~~~nt~lar~d~ r. Bu
eserin yap~lmas~ ndaki gaye nedir? Bunu tayin etme~e kalk~~m~yaca~~m. Türkistan eyaletinde evvelce "aksakal" l~ k görevi yapm~~~olan
A. Niazov'a göre, Kök-Kesene abidesinin in~a tarz~~Türkistan'da
Hazret (yani Ahmed Yasevi) camiininkinin ayn~d~r" 2.
Eseri bir y~l sonraki (~~goo y~l~n~ n Nisan ay~) ziyaretini müteakip
Kallaur, buras~na ait elde etti~i malümat~~ayr~~bir tebli~le daha geni~~
bir ~ekilde ve eserine iki resim de ekleyerek ne~retmi~tir:
"Bu bina daha fazla harabolmu~ ...." Fakat buna mukabil
"âbidenin içindeki tu~la y~k~nt~lar~~ve molozlardan temizlenmi~~bir
haldeydi" ve Kallaur: "binan~n arka k~sm~nda ta~~ile kapat~lm~~~bir
mezar yeri" ke~fetmi~tir. "Mezar~ n üzerinde Müslüman azizlerinde
oldu~u gibi bir i~aret vard~. Yapt~~~m tetkik neticesinde bu binan~n
asillere ait bir türbe oldu~unu ke~fettim".
Kallaur'un tahminlerine göre "Türbenin tu~la ve molozlardan
temizletilmesi, mezar ve i~aretin konulmas~, anla~~lan, Kök-Kesene
Ata ismini verecekleri türbenin aç~lm~~~oldu~unu halka ilan etmek
gayesiyle yap~lm~~t~r". Kallaur'un verdi~i bilgiye nazaran Kazak
bozk~rlar~nda bu gibi yeni Müslüman ermi~ leriyle yeni ziyaretgahlar~n zuhuru o devirde çok s~k vukubulmaktad~r.
l~k 1901 tarihli zab~ tlara ilave). Keza Bk. A. Divaev, O znaçenii slova "Kok-Kesena". Protokoll, ~ gog, v~ p. 13, s. ii ("Kök-Kesene" kelimesinin anlam~na dair. ProKallaur ile A. Divaev'in haberini t. A. Kastan'e
tokoller, ~ gog, Say~~13, s.
dercetmektedir (Drevnosti Kirgizskoy stepi i Orenburgskogo kraya = K~rg~z istepleri ve Orenburg bölgesi harabeleri, Orenburg, ~~910, s. 187-189).
Orta-Asya bozk~rlar~na mahsus bir a~aç olup bu isim kendisine Kazaklar
taraf~ndan verilmi~tir (çevirenin notu).
2 Prilojenie k protokolu ot 7 fevralya ~ goo g., s. 10-12 (7 ~ubat ~ goo tarihli
zab~tlara ilave, S. ~~0-12).
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"Bu türbenin güney-bat~~tarafinda yap~lan kaz~lar neticesinde
daha tamamen y~k~ lmam~~~olan baz~~duvarlar~ndan Kök-Kesene türbesinin in~a plan~na benzeyen daha küçük bir türbe meydana ç~kar~lm~~t~r". "Bu binay~~çeviren sahay~~esasl~~bir tetkikten geçirmi~~olmama ra~men etraftaki tepe ve tepeciklerin eski mezar kal~nt~lar~n~~m~,
yoksa eski bir meskûn sahay~~m~~te~kil etti~ini tespit etmek imkan~n~~
bulamad~m" 1.
Türbe kubbesinin iç k~sm~nda Kallaur, kubbe çevresinin devam~ nca 5-6 defa tekrarlanan Arapça bir yaz~~bulmu~tur. Bir Müslüman
arkada~~na kopyesini çektirdi~i bu yaz~~bilâhare çözülüp ne~redilmemi~tir.
19,27 yaz~nda eski S~~nak ~ehri harabeleri yan~nda kaz~lar yapmakta olan Prof. A. Yu. Yakubovskiy, Kök-Kesene harabelerini ziyaret etmi~tir. "S~~nak Harabeleri" 2 adl~~tetkik yaz~s~nda o, bu âbidenin kal~nt~lar~n~~tasvir etmi~tir.
Yerli halk~n sözlerine göre A. Yu. Yakubovskiy, bu binan~n daha
1914 y~l~nda çökmü~~oldu~unu ö~renmi~ tir. Bunun yerine cümle kap~s~n~ n güney kemerinin aya~~n~n yükseldi~i "binan~n pk~nt~lar~ndan
meydana gelen büyük bir tepe" bulmu~tur. "Keserle bir kaç defa
duvara vurulunca büyük miktarda gök, mavi, beyaz renkte çini i~lemelerin meydana ç~kt~~~~görülür. Beyaz balç~kla s~vanm~~~tu~la üzerine yap~~t~r~lm~~~olan bu çinilerin evsaf~~çok yüksek olup kal~n cam~~
and~ran ~effaf bir tabaka halindedirler. Gök renkteki çini dökmeler
Semerkand ve Buhara çinilerinden farkh, fakat evsaf itibariyle onlar~n en iyisinden a~a~~~de~ildir". "Gök, beyaz, mavi, sar~~ve k~rm~z~~
renklerle süslü ve tamamen çini mozaikle kaph bir parça bulunmu~tur. Nihayet tepenin üst k~sm~nda yald~zs~z pi~mi~~topraktan mamul
oymal~~bir parça da bulunmu~tur. Çini süsleri bak~m~ndan KökKesene'nin ~aheser bir âbide oldu~u bir bak~~ta söylenebilir".
Prof. Yakubovskiy keza, Kallaur'un makalesinde zikredilen ve
eski arklarm izleri olan k~r~k ve bazan da bütün tu~lalar~~mevcut mezarlar~n etraf~nda bulunan ayn~~tip binan~n harabelerinden bahsetmektedir. "Bütün bunlar, burada bir zamanlar yüksek bir medeniyetin mevcut oldu~unu göstermektedir "."Kök-Kesene harabelerinin
Prilojenie k protokolu ot II dekabrya 19o1 g. s. 99- ~ oo (II Aral~k 1901
tarihli zab~t ilâvesi).
Soob~çeniya GA~ MK (GAIMK Haberleri), H, L., 1929, s. 154-158.
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S~~nak'tan onüç fersahl~k bir mesafede olmas~na ra~men onunla mü~terek bir maziye sahip oldu~undan ~üphe edilmemelidir."
Prof. Yakubovskiy: "Bu bina ne zaman in~a edilmi~~ve buraya
kim defnedilmi~tir?" diye sormaktad~r. "Yukar~da zikredilen çinilerle
çini mozaiklere istinaden binan~n XIV. yüzy~l sonu hattâ XV. yüzy~l ba~~ndan daha önce in~a edilmedi~i fikri ileri sürülebilir". S~~nak'ta yüksek kubbeli (gumbezli) Özbek hanlar~~mezarlar~n~n bulundu~unu bildiren bir tarihi kayna~a atfen Prof. Yakubovskiy, ~u tahmini
ileri sürmektedir: "Kök-Kesene ve ona yak~n olan civar harabeler
i~te bu han mezarlar~n~~ te~kil etmektedirler". (XV. yüzy~lda Özbek
hanlar~n~n ba~~ehri harabelerin onüç fersah mesafesindeki S~~nak oldu~una göre) "Bu devirde böyle fevkalade güzel kabirleri Özbek hanlar~ndan ba~ka kimin in~a edebilece~ini tasavvur etmek güçtür" °.
Her nekadar Orta-Asya tarihi ve arkeolojisine dayanan bu abidenin in~a tarihine ait malümat~n do~ru olmas~~ icabediyorsa da,
XVII. yüzy~lda Ebulgazi taraf~ndan teyid edilen bir habere göre,
bunun, eski bir O~uz ismi olarak "Barçinin Kök-Kesene" ad~n~~ ta~~d~~~~keyfiyetini nas~l tefsir etmek icabetti~i mes'elesi meydana ç~kmaktad~r.
Bu husus ta üç tefsir tarz~~ileri sürülebilir:
~~— Eski O~uz destan~ndaki malümat~n daha sonraki devirlere ait
olan Özbek hanlar~~mezarlar~~zaman~na atfedilmesi keyfiyeti bu tan~nm~~~halk destanlar~na sonradan yap~lan uydurma ilaveler neticesinde
vukubulmu~tur (t~pk~~Arabca yaz~ta istinaden Talas'taki destani Manas mezar~n~n, Prof. Masson'un belirtti~ine göre 2 , hakikatte XIV.
yüzy~lda Emir Abuk'un k~z~~Kyanizyak-hatun'a ait bir mezar olarak
in~a edildi~ine dair tefsir gibi). Mamafih âbidenin in~as~ndan 200 y~l
sonra eski destan malümat~n~n uydurularak daha sonraki Özbek
han mezarlar~~in~as~~devrine atfedilmesi keyfiyetinin vukuunu tasavvur etmek güçtür.
2 - Daha eski O~uz devirlerine ait kadim ve destani Barç~n ismiyle ilgili halk ziyaretgahlar~~olan mezarlar~n mevcudiyeti ve bunlar~n yerine (ki bu gibi olaylar s~k s~k görülmektedir) yeni bir an~t olaRazvalini S~gnaka (S~~nak harabeleri), S. 156.
Bk. M. E. Masson. Vremya i istoriya soorujeniya "Gumbeza Manasa"
("Manas Kümbet" inin in~as~~zaman~~ve tarihi). "Epigrafika Vostoka" Mecmuas~,
III, 1 949, S. 28-44..
2
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rak han mezarl~~~~in~a edilmi~~olmak ihtimali daha kuvvetli görülmektedir.
3 — A~a~~daki ihtimal da imkans~z görülmemektedir. Abidenin
enkaz~n~~bulan ve onun arkeolojik ~ekli hakk~nda ancak Kallaur'un resimlerine göre mütalâalarda bulunabilen Prof. Yakubovskiy, onun
buna benzer di~er Orta-Asya mezarlar~~ aras~ndaki istisnai mevkiini
derhal kaydetmi~tir. "Bu, (mevcut binalara istinaden) Türkistan'da
bilinmeyen, kare ~eklindeki iç k~sm~n~n kubbeye tahvil edilmesi tarz~nda in~a edilmi~~büyük bir portal binad~r. Kare, sekiz e~kenar kö~eli
bir ~ekle tahvil ediliyor, bu ~ekil de sonradan onalt~~ e~kenar kö~eli
oluyor, ki bunun üzerine mahruti kubbe yükseliyor" ".
Mamafih, bu hususta Kök-Kesene ile eski Merv'deki (XII.
yüzy~l) Mo~ol devri öncesi âbidelerini te~kil eden ve keza kubbeyi
tutmakta olan ve kare ~eklinden çokgen ~ekline inki~af eden bir trampet biçiminde in~a edilmi~~bulunan O~uz sultan~~ Sancar'~n ünlü mezanyla eski Urgenç'teki (XII. yüzy~l sonu XIII. yüzy~l ba~~) sultan
Teke~'in mezar~n~n baz~~benzerlikleri vard~r.
istisnai mimari ~ekilleri yüzünden A. Yu. Yakubovskiy'in KökKesene ile bir arada mütalaa etti~i eski Urgenç'teki Fahruddin Razrnin mezar~n~n (XIII. yüzy~l ba~~), bu tarz in~a edilmi~~binalarla
baz~~benzerlikleri vard~r 2 .
Kök-Kesene gibi bütün bu binalar~n gök renkte çiniden kubbeleri vard~r 3 .
Co~rafyac~~Yakut ( ~~2 ~~6- ~~2 ~~9) Sansar'~n mezar~~ hakk~nda ~u haberi vermektedir: "Üzerinden, bir günlük yoldan görünen gök renkli
bir kubbe yükseliyordu" 4 .
Mimar B. N. Zas~pkin'in bildirdi~ine göre, nadir olmak üzere
Orta-Asya'da XI-XII. yüzy~llarda her ~eyden önce bilhassa tu~la=
kolayca tahribolabilece~i kubbelerin üzerinde gök renkli mineler görülmekted:r. Zas~ pkin: "Gök renkteki ilk mineyi biz kubbelerde buRazvalini S~gnaka (S~gnak harabeleri), S. 154.
B. N. Zas~pkin. Arhitektura Sredney Azii (Orta Asya mimarisi). M., 1948,
s. 58-63; B. V. Veymarn. iskusstvo Sredney Azii (Orta Asya San'at~). M., 1940,
S. 45-48 ve 65-66.
3 V. A. Jukovskiy. Drevnosti Zakaspiyskogo kraya. Rasvalin~~ Merv (Hazer
denizi ötesi harabeleri. Merv harabeleri). SPb., 1894, s• 33-344 B. N. Zas~pkin, gösterilen eser, s. 56.
2
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luyoruz. Bu cins kubbeli binalara "Gök-gumbez" (gök kubbe) denildi~ini" yazmaktad~r.
Ta~~d~~~~isim bak~m~ndan oldu~u kadar mimari ~ekilleri itibariyle de Kök-Kesene, A. Yu. Yakubovskiy'in kabul etti~i gibi, bilâhare k~smen yeniden in~a edilip han mezarlar~n~n merkezi haline getirilen binalara benzememekte midir?
Böyle bir ihtimalin do~rulu~unu teyid edebilmek için, ki bunda
kendimizi salâhiyetli saym~yoruz, ~üphesiz, her ~eyden önce Orta Asya arkeolog ve mimari san'at~~tarihçilerinin bu nevi âbideleri esasl~~bir
~ekilde tetkik etmeleri icabeder.
—3—
S~rderya boyundaki O~uz âbideleri çoktur ve kâfi derecede olmamakla beraber art~k tarihi ve arkeolojik tetkike tâbi tutulmu~lard~r. Prof. S. P. Tolstov, geçenlerde yerle~ik O~uzlar'a ait iskân sahalar~n~, co~rafyac~~idrisVnin (1 o99-1 165) metinlerine i~aret ederek,
hususi bir tetkik mevzuu yapm~~t~r. Idrisi eserinde: "O~uz ~ehirleri
çoktur, bunlar kuzeye ve bat~ya do~ru uzanmaktad~r...."1 diye yazmaktad~ r. Bilindi~i gibi, S~rderya boyunda, Kazalinsk yak~nlar~nda,
X.-XI. yüzy~llarda "O~uz beyleri k~~lak merkezi" 2 olan, Yangikent
~ehri harabeleri vard~ r. Kazalinsk ile Cusali aras~nda ad~n~n O~uz
destan~~ kahramanlariyle çok s~k~~ bir münasebeti olan "Korkud-ata"n~n destani mezar~~bulunuyordu. Barçin'in mezar~ n~n yak~n~nda bulunan S~~nak ~ehri 3 , Kâ~garl~~Mahmud ( o73)'un "O~uz ~ehirleri"
aras~nda zikredilmi~tir.
Yukar~da ad~~ geçen V. A. Kallat~ r, 1900-1901 y~llar~nda, S~~nak'~n güneyine serpilmi~~S~ rderya boyundaki ve onun bat~s~nda bulunan kuru çay sahilindeki eski ~ehir harabelerini tetkik etmi~tir.
"S~ rderya'mn eski yata~~~Ans nehrinin S~rderya'ya akan mahallin
üstünden, Tugul ad~n~~ ta~~yan ve Içke-ulmas kalesinin harabeleri
bulundu~u yerden ayr~lmakta" ve daha ileride K~z~l-kum'a geçmek1
S. P. Tolstov. Goroda guzov (O~uz ~ehirleri). Sovetskaya Etnografiya, 1947,
No. 3, s. 55-102.
2 V. V. Barthold. Turkestan v epohu mongolskogo na~estviya (Mo~ol istilâs~~
zaman~nda Türkistan, 1. II. SPb., ~~ goo, S. 179. Mukayese için yukar~daki s. 94 e
bak~ n~z.
3 S. P. Tolstov, gösterilen eser, s. 56.
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tedir. "Henüz muhafaza edilmi~~bulunan kuru yatak" Uguz-jilgas~"
(yani "O~uz deresi, çukuru”) ad~n~~ ta~~maktad~r. "Kallaur: bu çay
boyunca bir s~ ra eski kale ve kurganlar bulunmakta oldu~unu"
yazmaktad~r.
Kallaur daha sonra ~öyle ilâve etmektedir: "Elde etti~im malûmata göre, O~uz-jilgas~~nehrinin kuru çay~~ S~rderya'mn sol sahilindeki Çimkent kazas~na ba~l~~Çardar mevkiinden ba~lamakta olup
Uzgent'e kadar bu ad~~ ta~~maktad~r; daha a~a~~da Dakais-ata'ya kadar da Daryahk ad~n~~almakta ve daha sonra bir kaç (3-4) yata~a bölünmektedir" 2 .
Bu çay (veya kollar~ndan biri), anla~~lan, daha eski devirlerde
Barçin-darya ismini ta~~maktaym~~. Rehberi "sayg~de~er K~rg~z"
(yani Kazak) Daulet Bo~aev'in sözlerine göre, Kallaur, 1900 y~l~ndaki
bir makalesinde: "K~z~l-kum'da, yukar~da bahsi geçen Çirik-kale
harabelerinin a~a~~s~ndaki Kaska mevkiinde Yeni-darya ile birle~en
Bar~in-darya adl~~ di~er bir kuru çay~n bulundu~unu yazmaktad~r.
Bu çay boyunda eski Uzgent ve S~rl~-tam ~ehri harabeleri bulunmaktad~r" 3 .
Kallaur, "K~rg~z as~ll~~ bir orman korucusu" (yani Kazak) olan
Telepbergen Cilkibayev'e Bar~in-darya boyundaki S~rl~-tam kurgan~~
ile mezar~n~~tetkik etmesini tenbih etmi~tir. Bunu takibeden di~er bir
makalede bu tetkiklerin neticeleri bildirilmi~tir: "Kurgan harabelerinin 400 ad~m do~usunda eski Asanas (A~nas) ~ehri harabeleri tarafindan K~z~l-kum'dan 40 ad~m geni~li~inde olmak üzere k~smen kumla
örtülmü~~bir kuru çay vard~ r; bu S~rl~-tam'~n a~a~~s~nda Hiva arazisindeki Yeni-darya'ya do~ru yönelmektedir (Yerli K~rg~zlar bu nehri
isimlendirmemi~lerdir). Kurgan ile kuru çay aras~ndaki sahada küV. Kallaur. Drevnie goroda v Perovskom uezde, razru~enn~e Çingiz-hanom
v I219 g. Prilojenie k protokolu ot 7 Fevralya ~ goo g. (Cengiz-han taraf~ndan 1219
y~l~nda tahribedilen Perovskiy kazas~ndaki eski ~ehirler. 7 ~ubat ~ goo tarihli zab~t
ilâvesidir), s. ~~o, notlar.
h V. Kallaur. Drevnie goroda, kreposti i kurgan~~po r. S~r-dar'e, v vostoçnoy
çasti Perovskogo uezda. Prilojenie k protokolu ot 18 sentyabrya 1901 g. (Perovskiy
kazas~n~n do~u k~sm~ndaki S~rderya boyundaki eski ~ehir, kale ve kurganlar. 18XI-1 go ~~ tarihli zab~t ilâvesidir), S. 75.
3 V. Kallaur. O sledah drevnego goroda Djend v nizov'yah S~r-dar'i. Prilojenie k protokolu ot ~~I sentyabrya ~ goo g. (S~rderya mansab~ndaki eski Cend ~ehri
izlerine dair. ~~ 1-1 go° tarihli zab~t ilâvesidir), s. 83.
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çük kanallar~~havi meydanc~ klar görülmektedir. Denilebilir ki bu meydanc~ klar evvelce dikili a~açlar ve bahçeler tarafindan i~gal edilmi~tir". "K~rg~z Bo~aev'in dedi~ine göre, bu kuru nehir yata~~n~n ad~~
Bar~in-darya'd~r" °.
Kallaur, bu malümat~~öncekiyle birle~ tirerek, O~uz-jilgas~, Daryal~k ve Bar~in-darya adiyle maruf üç ~ rmak ad~n~n co~rafi münasebetini ~u ~ekilde belirtme~e çal~~maktad~r: "Eski Cend ~ehrinin eserleriyle
S~rl~-tam kurgan~ na dair haberlerinde K~z~l-kum'da olup "Bar~indarya" ad~n~~ ta~~ yan ve eski Uzgent ve S~rl~-tam ~ehirleri harabelerinin bulundu~u bir kuru çaydan bahsedilmektedir. Kuru çay (yani
Daryal~k) '~n S~rl~-tam'~ n bulundu~u Uzgent'in a~a~~s~ nda Bar~indarya ad~n~~ ta~~d~~~n~~tahmin etmek icabeder; belki de daha önceleri
O~uz-jilgas~ , boydan boya Bar~in-darya ismini ta~~ maktayd~. Kaymakam~n odas~ nda Çimkent kazas~ na ait Sirderya'n~ n sol sahilinin
topografik haritas~n~~gördüm. Daha ne~redilmemi~~olan bu haritada,
sahillerinde ~ehir ve kale harabeleri bulunan bu kuru çay, O~uz-say
(yani O~uz deresi, çukuru) ad~n~~ ta~~maktayd~ . Demek oluyor ki, bu
eski çay veya kanal~n mevcudiyeti zaman~ nda, sular~~çokmu§ ve çok
uzun bir saha boyunca akmakta olup sahillerinde pek çok say~da
yerle~ik halk~yla inki~af etmi~~bir ziraati varm~~" 2 .
"O~uz-say" kelimesine Kallaur, ~u kayd~~ ilave etmektedir:
"Acaba bu çay ismini, eskiden burada bulunan Türk O~uz boyundan
alm~~~olmas~n?" 3 . ~leri sürülen delillerin ~~~~~ nda Kallaur'un bu tahminin do~ru oldu~unu kabul etmek icabeder. Her nekadar "O~uz"
kelimesinin "bo~a" manas~n~~ ta~~ yan bir cins ismi olarak (dolay~s~yla
bu nehrin "bo~a çukuru", "öküz deresi" v. s. gibi yerli mana ta~~mas~~
1 V. Kallaur. Razvalin~~S~rl~-tam v Perovskom uezde. Prilojenie k protokolu
ot 19 marta 1901 g. (Perovskiy kazas~ndaki S~rl~-tam harabeleri. 19 Mart 1901 tarihli zab~t ilâvesidir), S. 15-16. S~rl~~-tam harabelerini 1946 Ekim'inde Prof. S. P.
Tolstov ziyaret etmi~, fakat Bar~in-darya isminden bahsetmeyip yaln~z Yeni-darya'y~~zikretmi~tir (S. P. Tolstov. Po sledam drevnehorezmiyskoy tsivilizatsii (Eski
Harizm medeniyeti pe~inde). ~zd. ANSSSR, 1946, S. 56-58).
2 Ob Og~a-çlj~lgas~~sr. takje: A. t Kastan'e, Drevnosti Kirgizskoy stepi i Orenburgskogo kraya (Oguz-j~lgas~~kelimesini mukayese için Bk. A. ~. Kasten'e. K~rg~z
istepleri ve Orenburg bölgesinin harabeleri), S. 1207 ve 209-210.
3 V. Kallaur. Drevnie goroda, kreposti i kurgan~~po r. S~r-dar'e v vostoçnoy
çasti Perovskogo uezda. Prilojenie k protokolu ot 18 sentyabrya 1901 g. (Perovskiy
kazas~n~n do~u k~sm~ndaki S~rderya boyundaki eski ~ehir, kale ve kurganlar. 18IX-19o1 tarihli zab~t ilâvesidir), S. 76.
Belleten C. XXV, F. 31
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da mümkündür) ve "barçin"in de kadife mânas~nda kullan~lm~~~
olmas~~mümkün ise de, bu mahalde bir s~ ra O~uz isim ve hât~ralar~n~n mevcudiyeti, O~uz halk~~ve onun destani kahraman~~Barçin-hatun mezar~n~n yukar~da zikredildi~i veçhile, Bar~in-darya yak~nlar~nda bulunmas~~bunun bâriz delillerini te~kil etmektedir.
Belki de halen S~rderya'n~n kuru yata~~~olan bu ayn~~yerde
Cengiz-Han'~n o~lu Cuçi'nin komuta etti~i ordu taraf~ndan 1220
y~l~nda tahribedilen Barç~nl~ kent bulunmaktayd~ . Cuveyni, Cuçi'nin
seferinin seyri hakk~nda ~u malümat~~vermektedir: Saganak (S~gnak)'~~tahribettikten sonra Cuçi'nin kuvvetleri, Uzgent'e sonra da
Barç~nl~kent, A~nas ve Cend'e yöneliyorlar °. Bu haber yukar~da ad~~
geçen Barç~nl~ kent'in mevkii hakk~ nda ileri sürülen tahmini tamamiyle teyid etmektedir. Kallaur, ~öyle yazmaktad~r: "E~er kuru çay~n
Uzgent'ten S~rl~-tam'a ve daha ileriye kadar olan k~sm~n~n eski "Bar~in-darya" ("Barçin-darya") ismini ta~~d~~~~fikrini ileri sürersek, o
halde ayn~~ ad~~ ta~~yan Barç~nl~kent'in Bar~in-darya boyunda bulunmas~~icabeder" 2.
Arkeolog P. Lerh 3 ile V. V. Barthold 4 Barç~nl~kent ~ehri hakk~nda tarihi kaynak te~ kil edecek deliller toplam~~lard~r. ~ehrin ad~~
"Barç~nl~kent" olup k~salt~lm~~~~ekli Barçkent veya Barçinkent, Cuçi'nin bast~rd~~~~paralarda: "Barçin", Çin transkripsiyonunda "Ba-erçi-li-han" veya "Ba-er-çjen" olarak zikredilmi~tir. Ermeni tarihçisi
Handzatsl~~Kirakos'un Ermeni K~ rah Hetum'un Mo~ol han~n~n karargâh~ na gitmesine ait hikâyesinde, bu ~ehrin ismi "Parçin" olarak
geçmektedir.
Plano Karpini ve yol arkada~~~rahib Benedikt 1245 y~l~nda, Mo~olistan'a giderken, bundan az evvelki Mo~ol âfetinden daha henüz
kalk~namam~~~olan S~rderya boyundaki harap ~ehirlerden geçmi~lerdir. "Bu memlekette biz, çok say~da tahribedilmi~~~ehir, y~k~lm~~~kale
ve mahvedilmi~~meskün yerler bulduk. Bu bölgede ismi bizce bilinV. V. Barthold. T~~rkestan v epohu mongol'skogo na~estviya (Mo~ol istilâs~~
devrinde Türkistan), k. II. SPb., ~ goo, s. 446-447. Cuçi'nin sefer tarihi (~~219 yerine)
1220 y~l~~olarak Barthold taraf~ndan düzeltilmi~tir (ayn~~yer, s. 4.4.7).
2 V. Kallaur, Drevnie goroda. Prilojenie k protokolu ot 18 sentyabrya 19°1
g. '(Eski ~ehirler. 18-IX-~ go~~ tarihli zab~t ilâvesidir).
3 P. Lerh, Arheologiçeskaya poezdka v Turkestanskiy kray v 1863 g. (1863
y~l~nda Türkistan memleketine arkeolojik bir seyahat). SPb. 1870, s. 7-11.
4 V. Barthold, Turkestan, k. II, s. ~ 8o-181, 406, 446, 450.
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meyen (S~rderya) büyük bir nehir var; bunun sahillerinde "Janckint"
("Yankent"), "Barchin" ("Barçin") ve "Ornas" adl~~ ~ehirler oldu~u
gibi, daha isimlerini bilmedi~imiz birçok ~ehirler var". Seyyah, ba~ka bir yerde yukar~da ad~~geçen ve burada "Barchim" 1 olarak zikretti~i ~ehir halk~n~n, Mo~ollara kar~~~yapt~~~~kahramanca mukavemetini
anlatmaktad~r.
Ayn~~bölgede olduklar~~tespit edilen ve belki de O~uzlar'~n tarihiyle ilgili olabilecek daha birkaç co~rafi isimden bahsedelim. Mesela
bunlardan biri, Kallaur'un "G~~-kala" yani "Ta~~(Tu~la) kale" 2
~eklinde tefsir etti~i ve fakat "K~z-kala" (K~z-kalesi) olarak daha
ikna edici bir tarzda izah edilebilen kale ismidir. Malûm oldu~u üzere, bu cins yer adlar~~Türk kavimleriyle meskûn sahalarda çok yayg~nd~r ve ad~~geçen misal, belki de, Ebulgazi'nin kahraman k~z BarÇin'e atfetti~i "O~uz boyunda beylik süren k~zlar" a dair hat~ran~n,
maddi tasavvura uygun bir aksini te~kil etmektedir. Keza S~rderya
ile O~uz-jilgas~ ; Kallaur'un haritas~nda kaydedilen Kelin-tübe ile
Kelin-ar~k (kelin- "genç kad~n", "gelin, yenge") aras~nda bir kar~~la~t~rma yap~labilir. Bu bölgedeki Uzkent ~ehir ad~n~n O~uz-kent'in
k~salt~lm~~~bir ~ekli olmas~~mümkün de~il midir?
S~rderya boyundaki O~uzlar'a ait bu ve buna benzer daha henüz
kaydedilmemi~~izler, tarihçi, arkeolog, folklor ve etnografya ara~t~r~c~larm~n istikbalde mü~tereken ele alarak kontrol ve tetkik etmeleri
icabeden bir mevzudur.

s Ioann de Plano Karpini, ~storiya mongolov (Mogollarm tarihi). A. I.
Malein'in tercümesi, SPb., 1911, S. 51.
s V. Kallaur, Drevn~e goroda v Perovskom uezde, razru~enn~e Çingiz-hanom
v 1219 g. Prilojenie k protokolu ot 17 fevralya ~ goo g. (Cengizhan taraf~ndan 1219
da tahribedikn Perovskiy kazas~ndaki eski ~ehirler. 17 ~ubat ~ goo tarihli zab~t ilavesidir), s. 16.
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