KÜÇÜK NOTLAR:

1. IT

BA~LI ULUS EFSANESI

Kuzey ve Do~u Türklerinin folklorunda "It ba~l~~ s~~~ r ayakl~ „
bir ulus bulundu~u hakk~ nda çok yayg~ n bir efsane vard~ r.
Ba~kurtlarda ve Sibirya Türklerinde bu efsaneyi bilmiyen yoktur.
XIII. yüzy~lda da bu efsanenin çok yayg~ n oldu~u anla~~lmaktad~ r.
1245 y~ l~ nda Papa Innocent VI. taraf~ ndan Mo~olistana gönderilen Plano Karpini Mo~ol seferlerinden bahsederken Mo~ol ordusunun Kuzeyde Samogirlere ve "It ba~l~, s~~~ r ayakl~ „ bir kavme
raslad~ klar~ n~~ i~itti~ini kaydetmektedir ( A. I. Malein tercümesi,
Petersb. 1911, s. 25). P. Karpini bu efsaneyi K~ pçak bozk~ rlar~ nda
yahut Baskatir (Ba~kurt) ülkesinde i~itmi~~olsa gerektir. Ebulgazi
Han sava~~için toplanan Özbek kalabal~~~ n~~ tasvir ederken " I t
ba ~ l ~, s ~~~ r ayakl ~ dan ba~ka ne varsa hepsi orada...„ diyor.
(Demaison bas~ m~, s. 279 ; R~za Nur Tere. sah. 294). O~uz destan~ n da hikâye edilen It Barak Ha n menk~ besi de bu "It ba~l~~
ulus„ hakk~ ndaki efsanenin yank~s~~ olsa gerektir.
Bu efsane, destan veya mitoloji motifi olarak eski Yunun edebiyat~ nda da görülmektedir. M. Ö. IV. yüzy~ l~ n sonlar~ nda ya~am~~~
olan gramerci ve destan ~airi Rodoslu Simmiy bir destan~ nda
(Apollon) ~öyle diyor: "adamlar~ n~ n yar~s~~ köpek olan garip bir
kavim gördüm. Güzel omuzlar~ nda çeneleri kuvvetli olan köpek
kafas~~ ta~~rlar. Bunlar köpek gibi havlarlar, ba~ka fanilerin dilinden anlamazlar„'.
Bu "It ba~l~~ ulus„ efsadnesini Çin kaynaklar~~ da biliyor. "Lan
sülâlesi hükümdarlar~ ndan Than - gen'in padi~ahl~~~ n~ n be~inci y~l~ nda yani milâdi 506 y~ l~ nda Phu-an ülkesinden bir adam denizde
sefer ederken rüzgâr~ n sürüklemesiyle dir adaya dü~mü~. Sahile
ç~ karken Orta Çin ahalisine benziyen adamlar görmü~, fakat dillerini anl~ yamam~~ . Erkekleri insan suretinde olmakla beraber
„
köpek k a f al ~~ idi. Sesleri köpek havlamas~ na benziyordu
(Hyacinth, Il, 53).
Zapi~'d
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" It ba~l~~ ulus„ hakk~ ndaki bu efsanenin kayna~~~çok eski
ça~larda olsa gerektir. M. ö. IV. yüzy~ lda Rodoslu Simmiy taraf~ ndan yaz~ lan efsane ile M. s. VI. yüzy~ lda Çinli vak'anüvis taraf~ ndan naKledilen efsane aras~ ndaki benzerlik dikkati çekmektedir.
XII. yüzy~ lda bu efsaneyi K~ pçak bozk~ rlar~ nda i~itmi~~olan Plano
Karpini buna inanarak kaydetmi~tir. Bu efsanenin Iskit efsanesi
olmas~~ mümkündür.
2. ISKITLERIN SAVA~~BELGESI VE Xl. YOZYIL
TÜRKLERINDE BEÇKEM
Arrian, Büyük Iskender'in seferleri hakk~ nda 166 - 168 y~ llar~ nda yazd~~~~ Anabazis adl~~ eserinde Iskit sava~ç~ lar~ n' ~öyle
tavsif ediyor: "Iskitlerin sava~~belgeleri ejderdir ki muayyen
uzunluktaki s~ r~ klar üzerinde dalgalan~ r.... Atlar rahat durduklar~~ zaman türlü renkteki paçavralar~ n a~a~~ya sark~ k bulunduklar~~ görülür. Harekete geldikleri zaman rüzgar~ n esmesiyle
adlar~~ geçen yarat~ klara (ejderlere) çok benzerler. Süratle hareket
ettiklerinde ~sl~ k sesi ç~ kar~ rlar... Bunlar yaln~z keyif veya dü~manlar~~ korkutmak için de~il, fakat askerlerin birbirlerine sald~ rmamalar~ n~~ da temin içindir„.
Mahmud Kâ~gart (Divanü Lugat-it-Türk, I. 401 ; Besim Atalay
tercümesi S. 483) "Beçkem„ kelimesini ~öyle izah ediyor : Beçkem
- alamet. Sava~~günlerinde yi~itlerin (muhariplerin) belge olmak
üzere tak~ nd~ klar~~ ipek parças~~ ve da~~s~~~ r~~ kuyru~u. O~uzlar
buna perçem derler„.
Mahmud Ka~garl bu izah~ nda "Beçkem„ in atlara tak~ ld~~~ n~~
söylemiyorsa da Karahanl~~ Islam Türklerin Budist Uygurlar üzerine sald~ rd~ klar~ n~~ tasvir eden ~iirden bunun, t~ pk~~ Iskitlerde
oldu~u gibi, atlara tak~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r:
Bekçem urup atlaka (atlara)
Uygurdaki tatlaka (tatlara)
O~r~~ yavuz ~ tlaka (itlere)
Ku~lar gibi uçtum~ z
Arrian'~ n tavsifine göre Iskit " bekçem „ i " ejder „ gibi imi~.
Türklerin " beçkem „ i de ipek kuma~lardan ve da~~s~~~ r~~ kuy-

