REN E GIRAUD,

L'Empire des Turcs Caestes. tes gnes d'Elterich,
Qapghan et Bilga (680-734)=Göktiirk imparatorlu~u, Elteri~, Kapgan
ve Bilge devirleri (680-734). 2 ~ g sayfa, metin d~~~~4 harita, Paris ~ g6o.
Tan~nm~~~Frans~z Türkologlar~ndan Ren Giraud'nun Göktürk Imparatorlu~u ad~~alt~nda çok dikkate de~er Frans~zca bir eseri yay~nlanm~~t~r. Türk dili
alan~nda geni~~bilgisi olan yazar~n, son y~llarda Ankara Frans~ z Kültür merkezinde
Orta-Asya Türk tarihi üzerindeki ba~ar~l~~konferanslar' ve çal~~malanyle eski Türk
tarihi üzerine de e~ilmi~~bulundu~u anla~~llyordu. Yazar, Türk dil ve edebiyat~n~n
ilk büyük yaz~l~~an~tlar~ndan olan Orhon, Tola (Tonyukuk) ve Ongin kitabelerine
sadece yeniden hayat vermekle kalmam~~, bunlar~n yard~miyle bir kavmin talihini,
e~ilimlerini ve kahramanlar~n~n insanl~ k yönlerini çizmiye muvaffak olmu~tur.
Frans~z bilginine göre, Tonyukuk ve Kültegin an~tlar~, her türlü yabanc~~etkisi
d~~~ nda, gerçekten milli eserlerdir. Bunlar, milli duygunun elle tutulur belgeleridir.
Eser, sekiz bölüme ayr~lm~~t~ r. I nci Bölümde (S. 7-23) ayn~~zamanda fikir ve sanat
hayat~n~ n tarihi tan~klar~~olan yaz~tlar~n, devirlerinin Türk tarihini ve Türk dilini
ayd~nlatmaktaki rolü üzerinde durulmu~~ve eserin, bunlar~n ~~~~~nda yaz~ld~~~~
belirtilmi~tir. II. Bölüm (S. 25-65), 69o'dan 740 tarihine kadar yar~m yüz y~l içinde
Göktürk'lerin, kuvvetli üç lider (Elteri~, Kapgan ve Bilge) yönetiminde Sogdiyan'a
kadar ve Semerkant ortalar~nda Arab istilâc~ lanna kar~~~açt~~~~mücadelelerle Kingan'dan Amu-Derya'ya kadar uzanan alanda bir Imparatorluk kurmalanna, bu
üç vesikan~n ~~~~~ nda, ayr~lm~~t~r. Bu arada otüken orman~n~n, o zamanki Türk
Imparatorlu~u üzerindeki etkisi üzerinde durulmu~tur (s. 57).
Üçüncü bölümde (S. 67-88), yine bu kitabelerin, özel olarak Orhon kitabesinin
yard~miyle Ki~i'den, Bod (Boy), Bodun ve El (il) e kadar toplum kademelerinin
siyasi ve içtimai ya~ay~~lan incelenmi~tir. Hükümdar, daima Kagan ad~n~~ ta~~m~~t~r. Bundan ba~ka, ~ad, Yabgu, Tegin, Tarkan, Ataman ve Beg gibi unvanlann
kökleri üzerinde dikkatle durulmu~tur.
Göktürklerin, kom~ular~n~n, özel olarak Çinlilerin sald~r~lar~na kar~~~koymak
ve istilâ amaciyle korkunç bir ordular~~ve silahlar~~vard~.
IV üncü bölümde (S. 89-99) yine bu üç kitabeye dayarularak Köktürklerin askerlik sanat~~incelenmi~tir. Türk ordusunun, üçte ikisi atl~~ve üçte biri yaya olmak
üzere, Do~uda ve Bat~ da iki yüz bini buldu~u anla~~lmaktad~ r. Ordunun silahlar~,
ok, yay, k~l~ ç ve m~zraktan ibaretti.
V inci bölümde (S. ~~o ~-~~27), inançlar ve gelenekler gözden geçirilmi~tir. Mâbutla~t~nlm~~~gök, ba~l~ ca ibadettir. Tengri (Tanr~ ), Türük Tengrisi, Türklerin istiklâline ba~l~~bir milli mâbuttur. Kitabenin bir çok yerlerinde Tengri, Bereket mâbudesi Umay, ikinci derecedeki yer ve su mâbutlariyle birlikte an~lm~~t~r. ~~tüken
orman~, kutsal yerler aras~ nda bulunmaktad~r. ~~tüken orman~ , daima Imparatorlu~u tutan, koruyan toprakt~r. Gökyüzü, erdem n~ hlann cenneti, toprak alt~~dünyas~~yaramazlann cehennemidir. Bu bölümde, cenaze merasimi, balbal dikme, ölülerin yak~lmas~~veya gömülmesi âdetleri, kitabe metinlerine göre anlat~lm~~t~r.
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VI inci bölümde (S. 129-152) Orhon, Tola ve Ongin kitabelerinin dili ele al~nm~~t~ r. Bu üç kitabe, zaman ve yer gözönünde tutulunca, Türkçenin ilk klasik vesikalar~d~ r. Dilde yabanc~~ unsurlara raslanmaz. Bu bak~mdan kitabeler, Avrupa'da
milliyet kavram~n~ n henüz bilinmedi~i bir devirde Türk milliyetcili~inin bir ifadesi
olarak kabul olunabilir. Kitabeler, Orta-Asya'n~n s~rlar~ na nüfuz etmek ve halk~n
zihniyetini anlamak için çok önemli belgelerdir. Dil bahsinin arkas~ndan VII inci
bölümde (S. 154-165) devrin edebiyat tarihinin çizgileri belirtilmiye çal~~~lm~~t~r.
Yazara göre, Türkçe, VIII inci yüzy~l~n ilk yar~s~ nda, sürekli bir geli~me sonucunda
ar~lanm~~, ~ekil ve öz aras~ nda bir denge kurulmu~~ve eserleriyle bir medeniyet
ortaya ç~km~~t~r.
Sonuncu ve sekizinci bölüm (S. 167-1g6), co~rafya sorunlar~na ayr~lm~~t~r. Bu
bahiste, Göktürklerin ilk yurtlariyle O~uzlara kar~~~ aç~lan sava~~alan~~ ele al~nm~~t~r. Otüken orman~~Kangay s~ra da~lar~ nda yer almaktad~ r. Daha sonra Çin,
K~rg~z, Türge~, Sogdiyan seferleri incelenme~tir. Eser, ~üphesiz, büyük bir çal~~ ma
ve metotlu ilmi ara~t~rma mahsulüdür. Burada ancak, ana çizgilerini verebildi~imiz
bu çok önemli eserin Türkçesinin de yine yazar~n kendisi taraf~ndan haz~rlanarak
yay~nlanmas~ n~~bekledi~imizi aç~ klamak benim için bir zevktir.
TEVF~K B~Y~KL~O~LU
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