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Turklerin Tarihi adlz bu kitabtmt 1984 ytlznda oglum 

Alain'm amsma ithaf etmi�tim. Aynca onun, bu kitabt, tam 

hayattm boyunca dostluklanm benden esirgemeyen bugan 

hala hayatta olan veya hayatmt yitiren tam Turklere ithaf 

etmemi anlayt�la kar�tlayacagma inamyorum. 
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<;EVlRMENLERlN NOTU 

\9yW 

Gunumuzun onemli Turkologlanndan biri olan Roux (d. 1 925) ara�

nrma alamm Orta Asya Tiirk kulturu ve tarihi uzerine yogunla�nr

ml� ve 1 960'lardan itibaren buylik bir bilimsel birikimi ortaya koy

mu�tur. tlk 6nceleri c;ah�ma sahalan c;ok c;etin oldugundan konulan 

pek c;ok ki�inin dikkatini celp etmemi�tir. Fakat zamanla konunun 

uluslararas1 duzeydeki buyuk uzmanlardan biri olarak kendini tamt

ffil�tlr . Turkiye'ye pek c;ok defa gelen Roux 1 9 6 1  Yllmda, Ankara'da 

Turk Tarih Kongresinde o donemdeki ara�urmalanyla aym alanlarda 

c;ah�an unlu Orta Asya Turk tarihc;isi Giraud'la kar�1la�m1� ve bu kar

�lla�manm sonunda inceledigi alanda devam etmeye karar vermi�tir. 

l�in ilginc; yam Roux'nun ilk c;ahsmalan Cezayir ve Kuzey Afrika lize

rine yonelmi�ken hlZla yonunu Orta Asya'ya c;evirmi�tir. Burada Pa

ris'te hocas1 olan ve XX. ylizYllm ikinci yansmda Fransa'da Turkoloji  

egitimini gerc;ekten de yliksek duzeye tas1m1� Bazm'in de hie; ku�ku

suz tesiri vard1r. Ancak bu yoneli�te Paris'te tamd1g1 hakikaten yakm 

dostu olan Ne�at Gunal'm da herhalde tesiri vard1r. Roux'nun k1sa ha

yat hikayesini ve yaYlnlanm Turkc;eye c;evrilmi� baz1 eserlerini daha 

once Turklerin ve Mogollann Eski Dini adh eserin c;evrisinin 6ns6zlinde 

ac;1klam1�tlk. Aynca Kutadgubilig dergisinde c;ok yakmda yaYlnlad1g1m 

bir incelemesinin sunu� yaz1smda kendisiyle ilgili baz1 bilgiler ac;1k

land1gl ic;in bunlan tekrar etmek istemiyoruz. Ancak Roux'nun ilginc; 

hayat hikayesi ve saYllan yuzlere varan yaYlnlannm kaynakc;asm1 80 .  

Ylh dolaYls1yla derlemi�tik. Bu incelemeyi yakmda yaYlmlamak isti

yoruz. 
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TORKLERIN TARIHI 

Roux'nun Turk�ede ilk �ah�malan evvela Turk Kultara El Kita

bz 'nda k1sa bir bolum olarak 1 972 'de yayimlanmi�tlr . Daha soma 

uzun yillar unutulmu� gibiydi. Nihayet Milliyet Yayinlannda Turkle

rin Tarihi ad1yla �evirisi yap1lan kitap arka arkaya bask1lar yaparak 

genel anlamda Turk okurunun dikkatini �ekmi�tir. Ancak butun bun

lar onun bilimsel yonlerini aynnuh olarak ortaya koymuyordu. 

Roux hakkmda ilk tamum yaz1s1 l�Ik Tandogan-Abel tarafmdan Tarih 

ve Toplum dergisinde yayimlanmi�, aym ki�i onun bir bilimsel maka

lesini Turk�eye �evirmi�tir. Bu �ekilde y1llann ak1�1 i�inde Turkolo

jiyle ilgili yayimlanm hiZla geli�tiren Roux'dan ilk onemli bilimsel 

�eviri k1sa da olsa 1 990'larda yapilmi�tlr . Bu durum a�ag1da verdigi

miz kaynak�ada a�Ik�a gorulmektedir. Bugun Roux Orta Asya tarihi 

ve kulturuyle ugra�an her ara�urmaci i�in vazge�ilmez kaynak haline 

gelmi�tir . Kendisiyle olan ve eskilere dayanan yakm dostlugumuz, 

onun buyuk bir nezaketle Turk�eye �evrilen baz1 eserlerine bizlerle 

olan samimi ili�kilerini belirten onsozler yazmasma neden olmu�tur. 

Burada kendisine te�ekkuru bir bor� biliriz. Birka� yil once yazd1g1 

bir mektupta eski kitabmi, yani Turklerin Tarihi'ni yeniden ele aldigi

m ve bir nevi yeni bir sentez olarak yayimlayacagmi ifade etmi�ti. 

Kitap �Iktl ve Turk okuyucusuna bu kitabm �evrisini takdim ediyo

ruz .  Bir ba�ka sunu� yaz1smda yukanda ad1 ge�en onsozlerden uzun 

almular yapmi�Um, onlan burada tekrarlamak istemiyoruz .  Ama ha

kikaten samimi hislerle kaleme aldigi a�ag1daki �u sozleri tekrar ak

tarmak istiyoruz. Altay Turklerinde Olum adh kitabmm Turk�e �eviri

sinin onsozunde Anadolu Turklerine �oyle seslenir: 

"Bu satzrlar:z bana yazdzran, bu kitabzn olu�masznz saglayan, bu sayfalar

da iyi adzna ne varsa bon;lu oldugumuz olanlann Orta Asya'dan uzak akra

balan, yine bunlar kadar uzak atalandzr. Turkiye'de bu kitabz okumayz iste-
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C:EVIRMENLERIN NOTU 

yecek olanlar beni isterlerse seJt{:e ve eminim ki ho�gorilyle ele�tirsinler, ama 

kalplerinde bu insanlar i{:in sevgi ve saygzyz eksik etmesinler ... " 

Roux yaymlan dola}'lSiyla c;e�itli oduller alml�, pek c;ok bilimsel 

kuruma uye sec;ilmi�tir. Bunlann ic;inde en onemli iki tanesi Frans1z 

Akademisi Ba�an Odulu ve Turkiye Cumhuriyeti tarafmdan kendisine 

takdim edilen Liyakat oduludur. Burada c;evirisini sundugumuz Turk

lerin T arihi bu konu uzerinde yanm yuz}'lld1r ara�uran, c;ah�an ve du

�unen bir ki�inin buyuk bir sentezidir. Belki de butlin eserlerinin de

gerlendirilmesi ic;in bir anahtard1r. Umuyorum ki Turk okuyucusu

nun ilgisini c;ekecektir. 

Roux, j.-P. , "Turk Goc;ebe Sanatmm Dini Bak1mmdan Anlami," Turk KUltara El 

Kitabr, (lslamiyetten Onceki Turk Sanan Hakkmda Ara�nrmalar) Cilt 2, Is

tanbul 1 972 . 

Roux, j . -P. , Turklerin Tarihi, c;eY. Galip Ostun, Milliyet Yaymlan, lstanbul 1984 . 

Tandogan-Abel, I�1k, 'Jean-Paul Roux'yla SOyl�i," (Ya�ayan Turkologlar, XIII) 

Tarih ve Toplum, 5aJl29 , s. 50-53 , MaYIS 1 986 . Burada yazar kendisine soru

lan sorulan cevapland1rmakta, ara�nrmalar hakkmda bilgi vermektedir. AYI

ca k1sa hayat hikayesi anlanlmakta ve yaJlm kaynakc;asmdan bir bolum ve

rilmektedir. 

Roux, j .-P. ,  "Samanizm, Hayvansal Ya�amda Dinsel Bir Deneyim," c;ev. Tando

gan-Abel, Tarih ve Toplum, saJl29 , s. 53-56, MaY15 1986 . 

Roux, j.-P. , "Onac;ag Turk Kadm1," c;ev. Gonul Y1lmaz, Erdem, saJl13 , s. 1 69-

237, Ankara, Ocak 1 989 ; Erdem, saJl18 , s. 659 -725, Ankara, Eylul 1 990 . 

Roux, j .-P. ,  "Osmanh Sanan," c;ev. M. Turker-Kuyel, Erdem, saYl 18 , s. 893 -932, 

Ankara, Eylul 1 990 . Bu c;ah�ma, Robert Mantran yonetiminde haz1rlanan 

Histoire de l'Ottoman Empire (Osmanlz Imparatorlugu Tarihi, Librairie Artheme 

Fayard, 1 989 ), c;ev. Server Tanilli, ic;:in yazli�nr. Kitabm tamnm1 ic;in bkz. 

M. Turker-Kuyel, Erdem, sayi14 , s. 6 1 7 -626, MaYIS1989 . 
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TORKLERIN TARIHI 

Roux. ]. -P. , Aksak Timur, c;:ev. Ali Rlza Yalt, Milliyet Yaymlan, Istanbul, 1 994 . Bu 

eserin ilginc;: taraflarmdan biri Roux'nun kitab1m aziz dostu Ne$et Gunal'a 

ithaf etmesidir. Banh yazarlar tarafmdan yap1lan boy le bir ithaf nadirdir. 

Roux, ].-P . ,  Eski(ag ve Orta(agda Altay Turklerinde Olum, c;:ev. A KazanClgil, Ka

balci Yaymevi, Istanbul, 1 999 . (Turkc;:e c;:evirisi ic;:in Roux tarafmdan yaz!lm!$ 

bir onsoz bulunmaktadlr.) 

Bonnefoy, Y . ,  Antik Dunyada ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Soz
lugu, 2 Cilt, Ankara 2000 . Bu ansiklopedi ic;:inde Turklerle ilgili butun konu

lar dokuz rnadde halinde j . -P. Roux tarafmdan yazllmi�tlr. Bu maddeler ic;:in 

aynnnh saytlacak yeni bilgiler ic;:ermektedir. 

Roux. J-P . ,  Mogol Imparatorlugu Tarihi, c;:ev. A, Kazanc1gil-A. Bereket, Kabalc! 

Yaytnevi, Istanbul, 200 1 . 

Roux. ].-P. , Orta Asya; Tarih ve Uygarlzk, c;:ev. Lale Arslan-Ozcan, Kabalc1 Ya

ytnevi, Istanbul, 2001 (2 . bask1, 2006 ). 

Roux,].-P . ,  Turklerin ve Mogollann Eski Dini, c;:ev. A. Kazanc1gil, 2 .  bask1, Kabalcl 

Yaytnevi, Istanbul, 2002 . (Bu bask1da Roux tarafmdan Turkc;:e c;:evirisi ic;:in 

yaz1lmi$ bir onsoz mevcuttur. Aynca Aykut KazanClgil'in Roux'nun Turki

ye'yle ilgili c;:ah;;malanm tamtan bir sunu;;u bulunmaktad1r.) 

Roux,).-P . ,  "VII ve VIII. ylizytllarda Orhun Turklerinin Dini Inan!$lan," Kutadgu

bilig, Sayt 8,  2005 , s. 259-298 (c;:eviri ve sunu$: Aykut KazanClgil). 

Roux, ].-P. , Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, c;:ev. A KazanClgil-L. Ars

lan-Ozcan, Kabalc1 Yaytnevi, Istanbul, 2005 . 

Roux, ] .-P. , Babur; Buyuk Mogol'un Tarihi, (c;:ev. L. Arslan-pzcan, hazirlanmakta
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ONSOZ 

1 984 yilmda basilan Histoire des Turcs [Turklerin Tarihi] adh eserime 

gerek Fransa'da gerek Turkiye'de gosterilen ilgi yeni bir bas1mmi 

yapmak ic;:in bana cesaret vermi�tir. 

Turk dunyas1 yakla�1k onbe� )'llhk bir surede onemli bir ilerleme 

kaydetmi�tir. Sovyetler Birligi'nin dagilmas1yla ortaya c;:1kan yeni 

Turk cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kazakistan, K1rg1zistan, Ozbekistan 

ve Turkmenistan, zenginlikleriyle dikkatleri c;:ekmeyi ba�arm1�lard1r 

ve 6nlerindeki guc;:luklere ragmen sonras1 ic;:in de gelecek vaat etmek

tedirler. Oncelikle Turkiye Cumhuriyeti olmak uzere , lran'da, Afga

nistan'da , Sin-kiang'da (Dogu Turkistan) , Rusya'da ve Ukrayna'da 

Turk topluluklan ya�amaktad1r -Kazan ve Kmm Tatarlan, Ba�kmlar, 

C:uva�lar, Yakutlar ve oteki Kafkasyahlar- ve bu topluluklar ic;:in hic;:

bir �ey on )'ll onceki gibi degildir. 

Bu yeni bas1m vesilesiyle Timur, Mogol lmparatorlugunun Tarihi ve 

Orta Asya kitaplanm haz1rlarken yapng1m ara�tlrmalar sonucunda 

saptad1g1m onemli baz1 tarihsel hatalan duzeltme flrsatl buldum. Bu 

eserler baz1 olgulan daha iyi kavramama yard1m ettiler ve bunun kar

�Ihgmda daha tatminkar ac;:Iklamalar da bulunabilecegini gormu� ol

dum. Bunlara bir ornek vermem gerekirse , hatta belki de bu en 

6nemli omektir, Bozk1r halklannm bugiine kadar bize buyo.k bir gi

zem olarak gozuken buyttk goc;:lerinin, bu halklarm Asya yollanna 

gonderdikleri kervanlar tarafmdan haz1rlandigm1, bu kervanc1lann 

onden giderek edindikleri cografi bilgileri daha soma bu halklara ak

tardiklanm, dola)'lsiyla bu goc;:menlerin bir terra incognita'da [bilin-
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meyen topraklar] maceraya aulmadiklanm, aksine nereye gittiklerini , 

nelerle kar�1la�acaklanm ve oralarda ne bulacaklanm <;ok iyi bildikle

rini ke�fettim. 

Bunun d1�mda kitab1mda olabildigince ozlu bilgiler vermeye <;a

h�um, bununla birlikte her �eyi k1saltma, ozle�tirme kayg1s1 nede

niyle baz1 bolumlerin anla;;Ilmas1 zor, yogun bolumler olduklanmn 

farkmdayim. Pek <;ok konuyla ilgili olarak suskun kalmak zorunda 

oldugum gibi baz1 eksiklikleri doldunnaya <;ah�ng1m da oldu . Bu ki

tapta , BDT cumhuriyetleri halklanna, tarihin onemli ki�iliklerine ve 

daha onceki bas1mlarda <;ok k1sa ge<;tigim kimi olaylara daha fazla yer 

vermeye <;ah;;t1m. Ozellikle kulturel hayatm ve mimarinin uzerinde 

dunnaya ozen gosterdim. (:unku turistler yap1lar araCihg1yla insanla

ra yakla�m ve sadece onlarla ilgilenirler. 

Sonw;: olarak haritalann sayislm arurarak, surekli olarak atlaslara 

ba;;vunnak zorunda kalan okurlanmm i�ini kolayla�unnak istedim. 

]ean-Paul Roux 
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� 

Bu eser benim oldukr;a s1k kullamld1gm1 du�undugum bir kurala uy

madan hazulanm1�t1r: tarih ara�urmalan belli bir noktadan ba�laYIP 

giinumuze yakla�ukr;a sayfa saYilanm arurarak, ters bir piramiti an

dlran bir ozellik arz ederler. Benim kayg1m tarihin en az bilinen ve 

Turklerin r;ok onemli roller oynad1klan, dehalanm sergiledikleri do

nemi aydmlatmak oldu . Bu kitabm ur;te ikilik bolumunde, miladm 

ba�lang1cmdan 1 400'lu Yillara uzanan donem i�lenmektedir. Her ne 

kadar XVI ve XVII. ytiZYillarda Osmanh lmparatorlugunun �anh gunleri 

ya da Hindistan'daki Buylik Mogol lmparatorlugunun yukseli�i gibi 

buylik zaferleri az1msamak �eklinde bir du�unceye asla sahip olma

sam da, bu ylizYillarda Turklere ozgiinlugunu veren unsurlann gide

rek kaybolmaya ba�lad1gm1 ve Turklerin Ukrayna bozk1rlannda, Vol

ga'da ve Sibirya'da Ruslann, Orta Asya'da C:inlilerin kar�1smda geri

lemekte olduklanm ve gelecekte ya�anacak r;oku�un i�aretlerinin daha 

o yUZYillardan ortaya t;1kt1gm1 gorebiliriz. 

Bu kitabm as1l konusu , MS 2000'li Yillara kadar Asya, Avrupa ve 

Afrika'da ya�ayan kalabahk Turk topluluklanmn tarihidir. Turkiye 

Turkleri ku�kusuz buytik Turk agacmm en saglam dallanndan birini 

olu�turmaktad1r, ama bu agar;ta daha pek r;ok dal vard1r. 

Tarih boyunca farkh isimler ta�1yan, ama Turkr;e konu�an pek 

c;ok halka rastlanmaktad1r: Hiong-nular, Hunlar, Uygurlar, Selr;uklu

lar, Memluklar, K1pr;aklar, Timurlular, Buylik Mogollar, Osmanhlar. 

Bugiin de farkh bir;imlerde adlandmlmaktad1rlar ve bu konuda bilgi

siz biri bu halklann ortak kaynagm1 adlanna bakarak tahmin etmekte 
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yetersiz kahr: Turkler, Turkmenler, K1rg1zlar, Ozbekler, Tatarlar, 

Azeriler, Kazaklar, Yakutlar, (:uva�lar, Ba�kmlar. . .  

Turklerin insanhk seruvenindeki rolu temel nitelikte olmu�tur. 

Bu nedenle de bu seruveni onlara buyuk bir yer ay1rmakslZln anlat

mak hemen hemen olanaks1zd1r. Osmanh lmparatorlugunun ozellikle 

XVI . ylizJ!lda dunyanm en buyuk gucu oldugu bilinir. Buna kar�1hk, 

Turklerin goc;ebe topluluklanmn Manc;urya'dan Macaristan'a turn Av

rasya bozk1rlanm ba�tan ba�a sard1g1 , Avrupa ve Uzakdogu'yu saldl

nlanyla bunalmklan, Hindistan'a pek c;ok akm yapt1klan, bu akmla

nn t;1lgmca korkulara neden oldugu , Ruslara boyun egdirdikleri ve 

egemenliklerini Pekin'e, Delhi'ye, Kabil'e , Isfahan'a, Bagdat'a, Kahi

re'ye , Sam'a, Konstantinopolis'e , Tunus'a , Cezayir'e kadar yayd1klan 

bilinmez. Turk topluluklan bozk1r sanaum Sibirya'dan Yenisey k1y1-

lanna, (:in s1mrlanna kadar yaJlll1�lard1r. Long-men magaralarmdaki 

heykelleri diktiren (:in Vey hanedanhg1 aslmda bir Turk hanedanhgi

dlr. Kahire'deki lbn Tolun Cami bir Turk tarafmdan yaptmlm1�Ur ve 

Hindistan, Agra'daki benzersiz Tac Mahal , Turk kam ta�1yan bir pren

sin e�i ic;in diktirdigi amtmezard1r. 

I. Franc;ois ve Pierre Loti gibi birbirinden son derece farkh ki�ile

rin gosterdikleri ilgiye ve Turkiye'ye ku�kulu ve guvensiz giden, 

ancak ulkelerine Turkiye'nin buyusune kap1lm1� bir �ekilde geri do

nen binlerce turiste kar�m, "Turk" sozciigu Fransa'da pek iyi bir iine 

sahip degildir . Turklere kar�1 duyulan bu guvensizligin temelinde 

pek c;ok �ey yatmaktad1r elbette ve bunlar c;ok da kayda deger neden

ler degildir - ornegin biz Frans1zlar ic;in bu guvensizlik genelde bil

gisizlikten kaynaklanmaktad1r. Bu yanh� degerlendirmelerden kim 

sorumludur? ltiraf etmeliyiz ki , Fransa'da Turk dunyas1 konusunda 

c;ah�an uzmanlann saJ!Sl hie; de fazla degildir ve bilim adamlannm 
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ilgisi ozellikle temel arastlrmalara, cosku veren herhangi bir olaya, 

bir uygarhk niteligine , dilbilgisi 6zelligine ya da herhangi bir ozel 

nesneye yonelik olmustur. Aynca bilim adamlan kamuya, s6z konu

su c;ahsmamn nedenlerini, sonuc;lanm ve ic;inde yer ald1g1 genel c;er

c,;eveyi iletmeyi pek umursam1yorlar. 

Turkler uzerine c;ahsng1m uzun Yillar boyunca bana hep "Neden 

Turkler?" diye sorulmustur. Gorecegimiz gibi Turklerle evrensel ta

rihi kucakhyoruz. Bir arasurmae1ya onu MlSlrbilimci, Yunan dili ve 

uygarhgi uzmam ya da lbranice uzmam olmaya neyin ittigi hie; soru

lur mu? Hepimiz kadim M1s1r'm, ilkc;ag Yunanistan'mm ya da Musevi 

dunyasmm ne anlama geldigini biliriz. 

Din ve sanat tarihc;isi olarak, yaklas1k yanm yllzy1ldlr , zamanm 

degiskenlikleri ic;inde, "Turk" deyince akla ne gibi fikirler geldigini 

arasnrd1m ve Magrip'ten Ganj'a, Belgrad'dan Pekin'e egemenlik kur

duklan blitun topraklan ziyaret ettim. Turkleri yalmzca bir tarihc;i 

olarak degil aym zamanda bir etnolog olarak da inceledim. Turk top

luluklanm yerinde arast1rd1m, 6ncelikle Turkiye , daha soma Iran, 

Afganistan, Sovyet Orta Asya'daki, Sovyet sonras1 ya da (in egemen

ligi altmdaki Turk topluluklanyla gorustum. 

(izdigimiz bu iki bin Yilhk tablonun kuskusuz hie; de genis olma

yan, kesinlikle eksik, dolay1s1yla baz1 yerlerinin belirsiz oldugu baz1 

bollimlerine kars1hk dogru, aslma uygun oldugu umudundaYIZ; c;Un

ku bu tablonun amac1 , Turkleri kendine ozgli yasalan, aylrt edici 

ozellikleri olan canh bir organizma, c,;ok c;esitli ogelerden olusmus, 

ancak matematiksel anlamda gerc;ek bir butun olusturmus ve kesin ve 

net bir tammla, "Turk" adm1 alm1s bir insan toplulugu olarak goster

mektir. 

Okurlan bu buyllk, olaganustu , essiz serlivene davet ediyorum. 
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Bu seliiven dortnala giden atlardan, talanlardan, 1rza ger;me olaylann

dan, yanan kentlerden, kafatasi kulelerinden olu;;uyor. Siddetten, kan

dan ve esriklikten olu�uyor. Ama aym zamanda dinginlikten, ban;;

tan, duzenden, orgutlenmeden, olr;ululukten, bilgelikten, yakan�lar

dan, ho�goru ve dostluktan, karde;;likten, ince zevkten, olaganustu gi

zemcilik co�kulanndan, r;ok guzel sanat ve duygu ifadelerinden olu�u

yor. Bu seruven, s1radan olanm ustune r,;1kan her �ey gibi, kar�Ithk

lar, aykmhklar ve a;;mhklardan olu�uyor. Ve aslmda bu seruven, bir 

zamanlar ir;inde ya�attlgi barbarla, bugun olu�turmakta oldugu uygan 

aym anda ic;;inde ya�atan insanm, en iyiye oldugu kadar en kotuye de 
muktedir olan insaam yapltldir. 

* * * 

Kitapta ele�tiri niteliginde bilgi vermedim, zira sayilannm binleri 

bulmas1 gereken notlann genel okur ar,;Ismdan pek buyiik bir onemi 

yoktur. Ku�kusuz eksiksiz oldugu soylenemeyecek, ancak konular 

itibariyle son derece yetkin yap1tlar ir;eren kaynakr;a, ara�tlrmalanm 

geni�letmek isteyenlere yardimci olabilir. Bu arada, r;ok az FranslZln 

Turkr;e bilmesine kar�m, durust davranmak adma klasik olmu� ya da 

temel ba�vuru kaynag1 niteligindeki Turkr;e yapitlardan da soz ettim. 

20 



I. BOLUM 

TURK OLGUSU 

� 

Turkler hakkmda sandigimizdan c;ok �ey biliyoruz, ama bu bilgileri 

birbirine baglayan ogelerden yoksunuz. Okulda ogrendiklerimizden 

akhm1zda kalanlar, Hac;h Seferlerine Kutsal Topraklan onlann elle

rinden kurtarmak ic;in giri�ildigi ; Turklerin 1 453 'te Konstantinopo

lis'i ele gec;irdikleri ve bu olaym ortac;agm sonu saylld1g1; Kanuni 

Sultan Suleyman'm Charles Quint [Sarlken] 'in hegemonyasma kar�1 I .  

Franc;ois'ya yard1m ettigi; turn XIX. yuzJihn, "hasta adam" ad1 tak1lan 

Osmanh lmparatorlugunun zaJiflamasi sonucunda ortaya t;Ikan Dogu 

sorunuyla ugra�arak gec;tigi ve XIX. yuzy1ldaki "jon Turk Devri

mi"dir. Racine araCihg1yla Sultan Bayezid'i tamyoruz; Moliere ve Ki

barlzk Budalasz adh eseri vesilesiyle ve daha soma Rotrou ve Scudery 

gibi yazarlar aracihg1yla, XVIII. yuzJilda da gozde olmaya devam eden 

[Turklere 6zgl1 ah�kanhklar ve 6zellikler anlamma gelen] turquerie'le

ri biliyoruz. Theophile Gautier "gokyuzu ile yeryuzu arasmda rast

lanusalhgm mukemmelligiyle uzanan siluet"iyle lstanbul'un d�nu 

kurdurmu�tur. Anatole France gec;mi�e tak1hp kalm1�, olmeyi bile ba

�aramayan, lslamiyetin devamm1 ancak turn H1ristiyanlan oldurerek 

. saglayabilecegine inanm1� bir "KlZll Sultam" akillanmiza i�lemi�tir. 

Pierre Loti bize Aziyade'nin ( 1 8 79 )  ve Mutsuz Kadmlar'm [Les 

Desenchantees, 1906] guzel yuzleriyle ince ve �iirsel bir dunyamn du

�une davet etmi�tir. Aynca bellegimizde Hugo'dan kimi dizeler, La

martine ve Nerval'den cumleler, Ingres ve Delacroix'mn baz1 tablola

n, Mozart'tansa baz1 ezgiler (Saraydan Kzz Kar;zrma) kalm1�Ur. . .  
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Turklerin ya�am hic;imi ve Turklere ait e�yalar gunluk ya�amlml

za sand1g1m1zdan fazla girmi�tir. Ortac;agda Fransa'da yel degirmenle

rine turquois denilirdi . Frans1zcada kiosque ad1yla hilinen halka ac;1k 

muzik ya da gazete hayilerimiz, Turklerin kosk ad1m verdikleri ko

c;uk, gosteri�li hinalardan dev�irmedir. Hollandahlann Avrupa'ya Bo

gazic;i'nden ta�1d1klan lale , tulipe adm1, hu <;i<;egin ta<; yapraklanmn 

hir turham and1rmasmdan dolayt talbent sozcugunden alm1�tu. XIV. 
yuzytldan heri Avrupahlar evlerini, c;ogunlukla Turklerden, arada Sl

rada lranhlardan (uzakta kalan Iran yerine daha c;ok Turkiye'den ah�

veri� yap1yorlard1) ald1klan Dogu hahlanyla suslemi�lerdir; ressam

lar Turklerden o kadar c;ok etkilenmi�lerdir ki , hugOne kadar ula�an 

degerli hirc;ok parc;aya adlanm vermi�lerdir. Bellini , Lotto , Holhein 

hahlan (Holheinler en unluleri ve en degerlileridir) x.v ve XVI. yuzytl

larda ve XVII. yuzy1hn hir holumunde Turkiye'de uretilmi�tir. 

Sand1g1m1zdan daha s1k Turk yemekleri yemekteyiz; hunlar � ke

bap'tan iharet degildir. Kahve , Osmanhlann Viyana Ku�atmasmdan 

sonra Avrupahlar arasmda yaytlml�Ur, ki o gOne kadar c;ok hilinen 

hir i<;ecek degildir Avrupa'da ve kahvalulanmlZln ha� taCl croissant'lar 

aslmda Turklerin hayraklanndaki hilalden esinlenerek ortaya <;lkml�

lardlr . Ye yogurt , Larousse tarafmdan c;ok uzun hir sure �a�lrtlCl hir 

hic;imde "dagh Bulgarlann ulusal yemegi" olarak adlandmhrken, as

hnda yuzytllardlr hozk1r goc;ehelerinin ha� yiyecegi olmu� ve Fran

slzca yaourt sozcugu de yogunla�urmak anlamma gelen eski Turkc;e 

hir fiilden (yogurtmak) turetilen yogurt sozcugunden gelmi�tir. 

Turklerden ahnan �eylerin hu gorece hollugu , hu kadar geni� ola

hilecegini hi<; akhm1za getiremedigimiz hir ufkun onunu ac;maktad1r. 

Oysa her duydugumuzda lihidomuzu harekete gec;iren saray, odalzk gi

hi sozcukler ya da tuylerimizi urperten pal a ,  Herge'nin tiplemesi 
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Kaptan Haddock'un agzmdan du�urmedigi b�zbozuh� hakareti kulakla

nrntzda <;mlarnaktadtr. Yeni<:;erilerin bilinc,;alttrntzda yaknklan ate�le

rin durnam hala tutrnektedir: 

Dostum, dedi Yunanlz r;ocuk, mavi gozlu r;ocuk, 

Barut ve kur�un istiyorum. 

Arna Ingres'nin kadmlan harnarnda dolgun kal<;alan ve gogusle

riyle sahmrlar; pazar yerlerinde kavuklu adarnlar birbirlerini selarn

larlar; kaYiklar Asya'nm durgun sulannda gezinirler. Bu guzel tablo 

giderek daha da zenginle�ir ve nargilenin durnamnda ve siste biraz si

likle�ir ve bu durnan bizi Borodine'in rnuzigi e�liginde yava� adtrnlar

la ilerleyen kervanlann kaldtrdtgt toza durnana goturur. . .  

Boylece oldukc,;a az tamnan ve smtrh bir dizi am, bizi , fantezileri

rnizle renklendirdigirniz gerc,;ekustu hayallere ta�tr; c,;arptct, guzel, il

ginc,;, korkunc,; ya da kaba saba bir dizi hayale . . .  

Arna elbette gerc,;ek ba�kadtr. Turkler insanhk tarihinde Pasifik'ten 

Akdeniz'e,  Pekin'den Viyana'ya, Cezayir'e oradan Troyes'e uzanan 

ikibin Yilhk tarih dernektir; kaderleri dunyanm turn eski halklanmn 

kaderiyle harmanlanrnt�ttr; ve tarihirnizdeki pek c,;ok buyuk olayda, 

biz bilrnesek de onlann paYl ya da etkisi soz konusudur, ancak tari

hin kirni donernlerinde tarnarnen bizden uzak, goru� alamrnmn dt�m

da kalrnt�lardu: Attila ve Hunlar, Kuzey (:in'de Tabgac,;lar irnparator

lugu , Guney Rusya'da bir Musevi kralhk, Abbasilerin ba�kenti Sa

rnerra kentinin kurulu�u, Uygur donerninde Orta Asya'da turn buyuk 

dinlerin bir arada ban� ic,;inde ya�arnas1 , Iran Selc,;uklulan, Cengiz 

Han ve Mogol egernenligi, M1s1r Mernluklan, Altmordu Devletinin 

• B�zbozuk, "deli, r;:tlgm" anlamma gelmektedir. Bu sozcuk Osmanh ordusun

daki disiplinsiz askerleri tarumlamak ir;:in kullamhrm�. 
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iki ylizy1l boyunca egemenligi altmda tuttugu Rusya, Timur, Semer

kand ve Herat'ta Timur Ronesans1, Osmanh lmparatorlugu, XVI. 
yuzyllm en buy-uk gucu Babur Sah ve Hindistan lmparatorlugunJ.!.n 

kurulu�u, AtatUrk ve yeni Turk devrimi. . .  

1 903'te Edouard Chavannes, De Guignes'in XVIII. yuzy1lda sahip 

oldugu parlak, fakat erken sezgilerine ragmen, "Turklerin tarihiyle il

gili daha yazacak pek <;ok �ey oldugunu" fark ettiginde <;ok �a�lrml�

ur. Bugun de ayn1s1 ge<;erlidir. 

Tiirkoloji 

Turkoloji �arkiyat<;lhktan dogmu� yeni bilim dallanndan biridir.  

Gunumuzde k1sa bir sure oncesine kadar Ortadogu konusunda, Islam 

<;ah�malan i<;inde yer ahrd1. Uzakdogu konusunda ise C:inbilimcilerin 

uzmanhk alanma girerdi ve boylece de (:inbilimciler kendi uzmanhk 

alanlannm d1�ma <;1kanlm1� olurlard1. Turkolojinin temel nitelikteki 

baz1 bilgileri �imdilik olduk<;a s1mrhd1r, upk1 eski bir haritadaki 

bilinmeyen yerler gibi tarihte bilinmeyenler, uzun arahklar, 

bo�luklar mevcuttur. Bugun bu konuyla ilgili olarak elimizde, <;eviri

si yap1lmam1� ve incelenmemi� binlerce elyazmas1 ve ar�iv belgesi 

bulunmaktad1r. Bu kaynaklan degerlendirmek gu<;tur ve buyuk bir 

sab1r ve azimli bir haz1rhk donemi gerektirir. Kaynaklar sadece 

Turk<;e olmay1p, Turkler tarafmdan konu�ulmu� <;e�itli dillerde ve 

<;evrelerinde onlarla mucadele etmi�, diplomatik ili�kiler kurmu� ya 

da sadece Turkler hakkmda yazm1� olan <;e�itli topluluk ve halklann 

da dilindedir: Araplar, Sogdlar, C:inliler, Farsiler, Ermeniler, Surya

niler, Gurculer, Ruslar, Mogollar, Yunanhlar, Latinler ve daha kii<;Uk 

ol<;ude ba�ka topluluk ya da halklar. 
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Turk tarihinin baz1 yaz1h kaynaklara ba�vurma olanagm1 ortadan 

kald1ran kimi ozel gu.c;lukleri vard1r. YO.ksek ko.lto.rlo. O.lkelerde cere

yan etmi� olaylar genelde ya okumas1 yazmas1 olmayan ya da davra

m�lannm aynnulanm bir kenara kaydetmeye pek ah�km olmayan 

topluluklarca gozden uzak bir bic;imde hazulanmi�lard1r. Kimi za

man, bu olaylann ortaya c;1k1� nedenlerini bilmiyoruz ve bu nedenleri 

ara�urmaya c;ok az bilgiyle ba�lamak zorunda kahyoruz. Ara�urmala

nmizm bizi goturdo.go., dunyamn hie; de konuksever olmayan bu bol

gelerinde alanlar sonsuz denecek kadar geni�tir ve aradiglmiz ki�iler 

sii.rekli olarak yer degi�tirme ah�kanhgmdad1r. Ku�kusuz goc;ebelik 

samld1g1 gibi dii.zensiz bir bic;imde dola�ap durmak demek degildir, 

her toplulugun yaz ve kl� ic;in kendine ait konaklama yerleri ve goc; 

yollan vard1, hic;bir topluluk kom�usunun yolunu kullanamazd1 ve 

yii.zyillar boyunca duzenli olarak ayn1 bolgelere giden goc;ebeler elbet

te knalararas1 yolculuklara diger halklardan daha yatkmd1lar. Orglit

lenme bic;imleri ve adlan degi�medigi sii.rece izlerini takip etmek ko

laydlr. Ama onlar sanki izlerini kaybetti�mek istiyormu� gibidirler. 

Dagm1k boylar, federasyonlar bic;iminde bir araya gelir , ic;lerinden 

biri bu federasyonun ba�ma gec;er ve adm1 kabul ettirir ve daha sonra 

bir araya geli�leri kadar ani bir bic;imde dag1hrlar. Boylann her biri 

yeniden bagims1z olur ve bu gec;ici , ama bii.yii.k bir karma�a yaratu. 

Derken ba�ka bir boyun yonetiminde, dolay1s1yla yeni bir adla b�ka 

bir birle�me olur. Bu birle�me , eski kauhmCJlardan baz1lan ve 

yenilerin bir araya gelmesiyle gerc;ekle�ir. Kimi zaman, ki bu i�leri 

biraz kan�tmr, a�ag1 yukan ayn1 birlik, bo.yo.klo.go. ne olursa olsun, 

ba�ka bir adla ortaya c;1kar. Omegin kimileri Kuman der, kimileriyse 

Polovets veya K1pc;ak. Hatta �ogu zaman gec;mi�teki ba�anh boylann 

itibanndan yararlanmak, sanki onlann soyundan geliyormu� gibi 
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gorunmek ic;:in onlann isimlerini almaktan c;:ekinmezler. Bizim Bau 

tarihimizde Avarlar olarak adt gec;:enler gerc;:ek Avarlar degil, bu adt 

C:ince kar�thgt 'Juan-juan" olan bir halktan alan bir halkur. XVI. yii.z

ytlda Babur �ah, Hindistan'da Buyii.k Mogol lmparatorlugu adt altmda 

bir Musluman-Turk devleti kurmu�tur. Bu devletin kokeni Turktur, 

ama kendini Cengiz Han'm Mogol lmparatorluguyla baglanuh goster

mek istemi�tir. Garip bir rastlanuyla bir boy ya da halk adt c;:ok ge

ni� anlamlar kazanabilmektedir: ornegin Tatarlann adt, ilkc;:agdaki 

lanetlenmi� bir yer adma ve "barbarlar" sozcugune gonderme yapacak 

bic;:imde, XVIII. yii.zytldan itibaren Manc;:ular da dahil olmak uzere turn 

goc;:ebe ve yan goc;:ebeleri kapsayacak bir toplulugu tammlamak uzere 

Tartarlar olarak degi�tirilmi�tir. Turk admt ta�tyanlarsa ba�langtc;:ta 

Altay Daglannda ya�ayan demirci bir halkur. 

Ortak Paydalar 

Farkhlanm ve c;:e�itliliklerini belirtme c;:abasma girdigimiz insan

larla ilgili olarak, onlann ortak nitelik ya da kusurlanndan, Turk ka

rakterinin baskm ozellikleri ya da egilimlerinden soz edebilir miyiz? 

Sibirya'daki avc1 bir Yakut ile bozktrda hayvan yeti�tiricisi bir Kazak, 

Sin-kiangh bir c;:iftc;:i ile lstanbullu bir kentli arasmda nastl ortak bir 

bag olabilir? Bir Hun sava�c;:tst ile VIII. yii.zytldaki Mogol bir kervano, 

X. yii.zytldaki mutasavvtf, XVI. yii.zytlda Avrupa'da sava�an bir Osmanh 

pa�ast , XVIII. yii.zytldaki Berberi bir korsan, c;agda� Altaylardaki bir �a

man, komunist �air Naztm Hikmet ya da Yol filminin yonetmeni ara

smda bir soy ili�kisi oldugu nastl du�unulebilir? 

Ku�kusuz Avrasya'nm bir ucundan digerine surii.klenen iki bin 

ytlhk bir macerada ya�am ko�ullan aym olmamt�Ur. Siyasal , ekono-
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mik, kulturel ko�ullarda koklu degi�iklikler olmu�tur. Ama baz1 ge

lenekler varhgm1 surdurmu�tur. Omegin Afganistan'daki Turk koy

lulerinde, Anadolu'daki goc;ebe ve yerle�iklerde , c;agimizm birinci bin 

Yihnm son yiizYillannda, Guney Sibirya'da yaz1lm1� metinlerin ac;1ga 

kavu�turdugu ayinlere �ahit oldum. Ote yandan ortac;agm ba�lang�c; 

donemindeki Uygur toplumlanna, Hazar Denizi kiYismdaki Hazar 

Kralhgma, Altmordu Hanhgma ve Osmanh lmparatorluguna ozgiin

lugunu veren baz1 tutum ve davram�lar da aym kalm1�t1r: maddi ve 

manevi saglamhk, yiiksek onur, verilen soze sad1k kalmak, ihanet 

edenlere kar�1 aCimasizhk, Irkc;Ihktan uzak olu�, vurgulu bir askeri 

anlaYI� ve buna uygun erdemler, gozu peklik, sava�anlar aras1 daya

m�ma, uste kesin itaat, kendisinin ve ba�kalanmn ya�amm1 hic;e say

mak, idarecilik ve muhasebe anlay1�1, ar�ivleme becerisi , toplumsal 

s1mflann c;ok guc;lu bir bic;imde yap1landmlmi� olmas1yla birlikte 

aralannda gec;i� yapma kolayhg1 , bilim ve sanat sevgisi, buyiik mi

marhk ba�anlan, lslamiyetin ancak c;ok yava� bir surec;le yok edebil

digi, kadmlann toplum ic;indeki �a�IrtlCl saglam konumlan, din ala

nmda bitmek tukenmek bilmeyen bir merak ve kiliseleri orgutleme 

c;abas1, ho�gorii, tasavvuf merak1 ve bir tur alayCI ku�kuculuk. Zihni

yet dilin yans1mas1 (ya da dil zihniyetin yans1mas1) olduguna gore , 

bu ozelliklerin aym zamanda Turkc;enin ozellikleri oldugunu soyle

memiz yadirganmamahdir. 

Irk ya da Dil? 

Turk olgusunu c;erc;evelemek istiyorsak yine dil konusuna donme

miz gerekir. Kullamma uygun olmas1 ac;1smdan "olgu" dedim; ama 

Turk gerc;ekliginden soz etmek daha uygun olacaktlr. 
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Turklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tamm dilbilimsel 

oland1r. Turk, Turk�e konu�and1r. Ba�ka bir tamm son derece yeter

siz kahr. Bir ansiklopedide, Turklerin, dar anlamda, Turkiye Cumhu

riyeti'nin yurtta�lan oldugunu yazarsak, sozcugun geni� anlammda, 

Turk�e konu�an ya da konu�mu� butun insan topluluklanm d1�ta tut

mu� oluruz. Ote yandan da Turk hukumetinin yonetiminde olduklan 

i�in, Turkiye'deki azmhklan, ozellikle , Iranh olan ve kendilerini 

Turk saymayan Kurtleri Turk saym1� oluruz. Dolay1s1yla siyasal ne

denier ytizunden dilin kotuye kullamld1g1 a�1kur. Buna kar�1hk, 

Turk�e konu�tuklanm kabul ettigimiz halde, SSCB'den �1km1� bagim

SIZ ya da Rus nufuzunda kalm1� cumhuriyetlerin halklanm (Tatarlar, 

Ba�kmlar, C:uva�lar, Yakutlar vs) Turk niteliginden mahrum hirak

mak, onlan yalmzca Turk�e konu�an halklar olarak kabul edip, basit

�e Azeriler, Ozbekler, Kazaklar, Turkmenler ve K1rglZlar vs olarak 

gormek -ki bir duzeyde dogal olarak oyledirler- sozcuklerle oyna

makur. � 
Kan�1khg1 onleme ac;:1smdan faydah olan adland1rma, yine aym 

siyasal nedenle kimsenin Turk olarak adland1rmakta tereddut etmeye

cegi Gazneliler, Sekuklular, Uygurlar, Karahanhlar ve Hazarlar i�in 

de kullamlm1�t1r. Sayet Turk gerc;:ekligini ele almak amaCiyla, sadece 

kendilerini Turk olarak adland1ran halklan Turk saysayd1k, ara�tlrma 

alammlZl �ok daraltm1� ve �ogu zaman Turkc;:e konu�mu� olan toplu

luklan d1�arda b1rakm1� olurduk. lleride , tarih boyunca Turkiye soz

cugunun kapsammm ne kadar s1mrh tutulmu� oldugunu gorecegiz. 

Bu arada bu soylediklerimizle �eli�en bir ba�ka olguyu da belirt-

• Baz1 Frans1z yazarlar Turkiye'de ya�ayan Turkler ic;:in turcs, Turkc;:e konu�an 

oteki topluluklar ic;:in turks kar�Ihgm1 kullanmaktadirlar. Bu c;:ozum tama
men yaz1msal, oldukc;:a yapay ve c;:ok da anlamh olmayan bir aynmd1r. 
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memiz gerekir. Resmi dili Fars�a ve diger Iran dillerinden olan, Turk 

topluluklar da var olmu�tur Bunlann Turklukten uzakla�ma surecine 

girdikleri apa�tktu; ama bu surecin sonuna kadar sadece ycmetici Sl

mf gitmi�, bu nedenle de Tiirk dunyasmm i�inde kalmt�lardtr. Atala

n Turk�e konu�an bu topluluklann �ocuklanmn dili de Turk�e ol

mu�tur. Buna kar�thk go�ebe Bulgar Turk topluluklan tamamen Slav

la�ml�, Turk�e konu�anlar dunyasmdan kesinlikle �1km1� ve Turk 

dunyasmm bunlarla bir ilgisi kalmamt�nr: aldanct gorunumlere kar

�m yegane ol�ut hep dil olmu�tur. 

Bu ol�ut asla etnik degildir . Arkeologlar en eski Turk 

yerle�imini, mezarlannda sadece brakisefal, yani Mogol ozellikleri 

gosteren kafataslanmn bulundugu bolgelerde belirlemeye �ah�mt�lar

dtr. Her ne kadar giri�imleri ihtiyatstzca saytlabilirse de buyiik bir 

olasthkla hakhydtlar; Turklerin ilk kolunun belirgin bir trkm ozel

liklerini ta�1d1g1 dogrudur. Ama bu antropolojik niteleme aymc1 

ozelligini hemen kaybetmektedir. Htristiyanhktan hemen onceki do

nemde , uzun boylu , sansm, mavi gozlu paleo-Asyahlar ya da 

Turkle�tirilmi� Hint-Avrupahlar olmas1 gereken insanlardan olu�an 

Ktrgtz halkmdan Turk olarak soz edilir. Bu durum yiizytllar boyunca 

artarak surmu�tur. Turkler dt�ardan evlenme egiliminde olduklan ve 

e�lerini Turk olmayanlar arasmdan se�tikleri , rastladtklan her 

kavimle kan�uklan, dilleri �ok buyiik bir �ekim gucune sahip 

oldugu ve pek �ok topluluk da bu dili benimsedigi i�in Turklerle il

gili karakteristik denilebilecek fiziksel herhangi bir ozellik saptama 

olanagt kalmamt�nr. Yeryiizunde saf trk olmadtgmt biliyoruz. Ama 

bu konuda daha ileri gitmek ve Turklerin karma bir trk olu�turma

dtklanm soylemek zorundaytz. Turklerin hi�bir trksal ozelligi yok

tur. Dolaytstyla kendi i�inde bir Turk trkmdan soz edemeyiz. Belki 
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sadece Orta Asya'mn ucra daglanndan dunyamn herhangi bir yerine , 

Turklerin damarlannda eski Turk kamndan, elmac1k kemiklerini c;1-

k1k ve gozlerini c;ekik yapan o kandan daha c;ok yabanc1 -Mogol , C:in

li, lranh, Yunanh, Kafkas, Rus, Afrikah- kam akmaktad1r. 

Uzun sure , en azmdan Fransa'da, upk1 buglin butun Muslumanla

nn Arap samlmas1 gibi, Turklerle Muslumanlar da birbirine kan�u

nlmi�tlr. Aslmda bu saptama c;ok da temelsiz degildir. Turkler Bauh

lara Hac;hlar doneminden XX. ylizyrla kadar, Hz. Muhammed ve Ku

ran'm ate�li yanda�lan, halefleri olarak gorunmu�lerdir . Turklerin 

Muslumanhga egilimleri gorece yeni bir olayd1r ve yalmz onlara oz

gu degildir. lslamiyet Turklerle c;ok erken bir tarihte -en azmdan vm. 
ylizyrldan ba�layarak- ili�ki kursa ve Turklerin ilgisini c;ekse de , on

l�n derin bir bic;imde etkilemeye ba�lamas1 ancak XI. ylizyrldan soma 

ve yavas yava� olmu�tur. Orta Asya'da c;ok geni� topluluklar 

lslamiyeti kabul etmeye ancak XVII. yuzyllda baslamistlr; ancak 

lslamiyetle hic;bir zaman ili�ki kurmam1� Turk topluluklan buglin de 
vard1r ve sayrlan az olmakla birlikte kayda degerdir. Hatta ic;lerinde 

ilk uygarhklan geli�tiren ve lslamiyete yalmz direnmekle kalmayrp 

onu etkilemi� de olan ozgun Turk dinsel yap1lan da mevcuttur. Ve 

nihayet Turkler tarihlerinin c;e�itli zamanlannda butun buylik evren

sel dinleri kabul etmi� ve c;ogu zaman bu dinleri basanh bic;imde 

temsil etmi�lerdir. 

Turkler ve Turkiye 

Ne etnik ne de dinsel degeri olan Turk sozcugu herhangi bir dev

let ya da ulus kavramm1 akla getirmez. Turkler tarihlerinin hic;bir 

doneminde , tek bir yerde , belirli sm1rlar ic;inde , ortak bir buyruk al-
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tmda bir arada olmam1�lard1r. Kurduklan en buyiik imparatorluklar 

bile ic;lerinden ancak bir bolumunu ilgilendirmi� ve kendilerinden da

ha kalabahk Turk olmayan topluluklara dayanm1�t1r. Hatta glinumiiz

den once gerc;ek bir Turk devletinin, yani c;ogunlugunu Turklerin 

olu�turdugu, Turklerin yonettigi ve kendini Turk olarak kabul eden 

bir devletin hie; var olmad1g1 bile soylenebilir. Turkiye Cumhuriye

ti'nin kurulmasmdan onceki tek istisnamn (oldukc;a paradoksal bir bi

c;imde (in transkripsiyonuyla , yani T'u-kii-e'yle bildigimiz) Turuk 

devleti oldugu soylenebilir. 

Daha sonralan Turkiye ad1, baz1lan bugun bize �a�kmhk veren 

kimi anlamlar kazanm1�t1r. ()megin Marco Polo Kuc;uk Asya'ya (Ana

dolu) Turkomanlar ya da Turkmenler, yani goc;ebe Turkler ulkesi an

lamma gelen Turkmenistan, Lob-nor'dan Ka�gar'a,  yani (in Turkista

m'na "Biiyiik Turkiye" adm1 vermi�tir. lbn Batuta ise Anadolu'ya "el 

Turkiye" diyecek, ama aym zamanda da buranm Musluman Turkmen

lerin korumas1 altmdaki "Rumlann ulkesi" (yani Romahlann, dolaY1-

slyla onlann mirasc;1s1 Yunanhlann ulkesi) oldugunu ekleyecektir. 

Arap tarihc;i ve cografyae1lar da Turklerin saYlca az olmalanna kar

�m, Memluk M1su ve Suriye'sini 1 9 1  7'ye kadar "Devletu'l-Turkiye" 

ve "Devletu'l-Etrak," yani Turklerin Devleti ad1yla anacaklard1r. 

Buna kar�1hk modem Turkiye'nin (aym zamanda Osmanh lmpara

torlugunun sona ermesine ve Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasma 

bagh olarak ortaya c;1km1� birc;ok ulusun da) atas1 olan Osmanh lm

paratorlugu kurucu hanedanm ad1yla amhr ve Osmanh ya da Osma

nogullanmn Turk sozcugunu kuc;umsemesi, bu sozcugu garip bir bi

c;imde gozden du�urur. Turk sozcugu XIX. yiizYllda koyluyii, kaba sa

ha olan ki�iyi anlatmak ic;in kullamlm1�t1r. Ve Turk sozcugu ancak 

yeniden, Frans1z Devrimi taraftarlan, Doguya milliyetc;iligi getirdik-
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leri zaman moda olmu�tur. Sair Mehmet Emin Yurdakul kamuoyunun 

tepkisini <;eken, "Ben bir Turkum, dinim, cinsim uludur" dizesiyle 

ba�layan �iirini soyleme cesaretini gosterdiginde , milliyet<;ilik , Os

manh lmparatorlugunun H1ristiyan milletleri tarafmdan uzun bir su

re once benimsenmi�ti. 

Ama ne denli h1rpalanm1� olursa olsun yine de Turk sozcugu 

·Turk halklan arasmda gerek temel yakmhklar gerek tarihsel ko�ulla

nn bir sonucu olarak, kimi zaman Mogollara kadar yay1lm1�, yalmz 

duygusal degil , aym zamanda dinamik, etkin bir akrabahk duygusu 

yaratm1�t1r. Hatta bu akrabahk duygusu, kimi zamanlarda da utan

mazca somurme ama<;h kullamlm1�t1r . C:ag1m1z -Sovyet Devriminin, 

daha sonra da lkinci Dunya Sava�mm sonucu olarak- baz1 "Tatar" 

topluluklannm Orta Asya'dan Turkiye'ye go<;uyle ya da <;ok yakm ta

rihlerde Ruslann Afganistan'1 i�galiyle , Pamir Yaylasmdaki K1rg1Zla

rm, once Pakistan'a ardmdan Dogu Anadolu'ya s1gmma istekleriyle 

bu akrabahgm kamtlanm ortaya koymu�tur. Ge<;mi� bu konuda <;ok 

dikkat <;ekici omekler sunmaktad1r. 

Tek Tanrz, Tek Imparator 

Belirli bir gu<; duzeyine gelen Turk onderlerin oncelikle kom�ula

n olan turn Turkleri ve gerektiginde Mogollan da yok etmeyi temel 

gorev saymalan tipik bir durumdur. Bu durumun en a<;1k omegini 

Timurlenk sunmu:;;tur; Timur'un turn seferleri o s1rada var olan bu

yllk Turk devletlerine , Harezm Devleti, Altmordu Devleti, Memluk

lar, Halacller [Kala<;lar] ve Osmanhlara kar�1 olmu�tur. Bunun ba�ka 

omekleri de vard1r . Bu iradeyi tetikleyen, nas1l gokyllzunde tek bir 

Tann varsa yeryuzunde de tek bir hukumdar olmas1 gerektigi 
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du�uncesidir. Bu, r,;ogunlukla kibirden, ama genelde belirli bir ideal 

ugruna, yani tlim halklann birle�mesi, dunyanm uyumlu bir yoneti

me ve ban�a kavu�mas1 ideali ugruna , k1sacas1 toplumlarmm ir,; 

sava�lara neden olan yap1smdan muzdarip insanlara arzu edilir gelen 

her �ey ugruna defalarca tekrarlanacakur. Pek r,;ok kavim, kavimlerin 

gelecekteki mutlulugu ir,;in bir ku�agm feda edilmesi inanctyla bu ide

ale bagh kalm1�t1r ve bunu (\teki kavimlere de dayatmaya r,;ah�m1�tu. 

Elbette bu du�uncelerini hayata ger,;iremediklerini soylemeye gerek 

yoktur. 

Silahh r,;au�malarda , du�man da Turk ise , Turk birliklerinin, 

me�ru onderlerini terk ederek, du�man tarafma ger,;meleri , yabano 

parah askerlerinse sadtk kalmalan ve Turklerin bunu, ustun saydtkla

n bir me�ruluk adma yapmalan da hir,; de az rastlanan bir olay degil

dir. Omegin 1 402 'de Ankara Meydan Sava�mda da boyle oldu: Ytldt

nm Bayezid'in askerlerinden olan Turkler , Turk Timur'un tarafma 

ger,;ti; oysa Ytldmm Bayezid'in ordusundaki yardtmct kuvvetler, Strp

lar sava�arak can verdiler. Musluman ordulanmn Turk parah askerle

rinin smtrlan neden etkili bir bir,;imde korumadtklan ve Selr,;uklula

nn buylik istilalan kar�1smda neden kolayca direnr,;lerinin kmldtgt 

boylece daha iyi anla�tlmaktadtr. 

Bu arada birlik egiliminin r,;okluk yonunde aym derecede etkin bir 

egilimle kayna�t1g1 gorulur. Tek bir ylice Tann vardtr; ama onun r,;e

kiciligine sahip, ondan kur,;uk r,;ok sayrda Tann vard1r. Bu nedenle de 

Turk boylanmn tarihi surekli olarak ulkeye refah ve ihti�am getiren 

merkeziyetr,;i monar�i ile kimi zaman oldukr,;a agtr bedellerle boylann 

dagtlmasma neden olan bagtmstzhk a�k1 arasmda gidip gelmi�tir. 

Tek tek topluluklar golgede kaldtgmda gun 1�1gma r,;tkan imparator

luklann daha fazla tanmd1g1 ar,;1kt1r. Ama bu iki kanath tablonun sa-
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dece <;ok da ozgun olmayan kanadmt olu�turan devletlere bakarak bir 

yargtya varmaktan ka<;mmak gerekir. C:unku imparatorluk kulturu 

surekli olarak halkm kulturuyle <;att�ma i<;indedir ve yabanct ogelerin 

imparatorluk kulturunde saytca <;ok olduklan gorulur;  bu durum 

bagda�ttrmaCthkla sonu<;lamr. Bu, birligin yerle�ik uygar ulkeleri fet

hetmesi durumunda ozellikle ge<;erlidir. A�m u<; durumlarda, ome

gin fatihlerin fethedilenler arasmda ku<;uk bir azmhk olmalan duru

munda, fatihler uyruklanm yitirir ve sonunda onlann i<;inde yitip gi

derler. Hatta varhklanm surdurmeye yetecek kadar kalabahk oldukla

n zaman bile ozelliklerini ktsmen ya da tumuyle yitirebilirler. 

Bu durumda Turkologlann bu boylann 6z malt olan 6zelliklerini 

ve boyun egdirdikleri ve adma konu�tuklan boylann 6zelliklerini 

goz 6nunde bulundurmast gerekir. Turklerin egilimi imparatorluk 

kurmak yonunde oldugu ve surekli olarak -tek ba�lanna ya da ustun

luklerine katlanmak zorunda olduklan Mogollarla birlikte- (:in, Hin

distan, Iran, Mtstr gibi buyu.k devletleri yonetmek durumunda kalma

lan olgusu bunu daha da zorunlu ktlar. Ozetle onlan imparatorluk 

kurmaya ya da imparatorluklann i<;inde belirli bir rol oynamaya yo

nelten kader ger<;eklikten yoksun, modem <;ag icatlanndan pantur

kizmin dogmasmt ve geli�mesini dogal olarak onlemi�tir. Bu , en 

azmdan dun ve bugun i<;in boyledir. 

Panturkizm, gerileme donemindeki Osmanh lmparatorlugunda ve 

devrim Rusya'smda , Avrupa milliyet<;iliginin nihai bir sonucu , geri

lemelerin ve bozgunlann bir telafisi olarak ortaya <;tkmt�tlr. Liberal

lere , modem olmak isteyen, 1 789 Devriminin fikirleriyle dolu insan

lara pek uygun gelmeyen ve du� kmkhgma ugratan panislamizme ra

kip olarak geli�mi�tir. Panturkizmi benimseyen en unlu ki�ilerden bi

ri, Birinci Dunya Sava�mda Osmanh lmparatorlugunun onde gelen 
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ki�ilerinden olan Enver Pa$a 1 922'de , o s1ralar Bol�evizmin depre

miyle sars1lmakta olan Orta Asya enginliklerinde, bu hayalinin pe�in

de olmu�tur. Panturkizmin Rusya'da <;arhgm devrilmesinden once sa

hip oldugu konum panislamizm tarafmdan tehlikeye auhyordu . Zaten 

Enver Pa�a'nm amaCl, dunyadaki turn Turk<;e konu$anlan bir araya 

getirmek degil, ileride Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi olacak 

ulkenin s1mrlan i<;inde ya$ayanlara a<;1k bir cumhuriyet kurmakt1. 

Ama bu <;abas1 , Musluman-Turk bir kitle yaratmak istemeyenlerin 

iradesi sayesinde bir<;ok fedcre cumhuriyet kurulmas1yla sonu<;suz b1-

rak1ld1 . 

Turk Dilleri 

Milattan sonraki ilk yuzylllardan gunumuze kadar varhklanm 

surdurmu� ve Kuzeydogu Sibirya'dan K1bns ve Balkanlar'a kadar ko

nu�ulan tek bir Turk dilinden degil, upkl ya da hemen hemen Roman 

dillerinde oldugu gibi aym ortak dilden <;1km1� bir<;ok Turk dilinden 

ya da leh<;esinden soz edebiliriz. Bunlardan bir<;ogu birbirine <;ok ya

kmdlr ve bu dilleri konu�anlar <;ok az bir <;abayla birbirlerini anlaya

bilirler. Digerleriyse birbirinden olduk<;a farkhd1r ve bu dilleri ko

nu�anlar arasma belirgin bir engel koyar. 

Bu dil ya da leh<;eler eskiden Ural-Altay dilleri denilen, buglinse 

Ural dilleri ya da Fin-Uygur dilleri (Fince, Estonca, l..aponca, Macar

ca) ve Altay dilleri (Turk<;e , Mogolca, Tunguzca) olarak aynlan ve 

"biti�imli" olarak nitelenen bir dil grubuna girerler.  Altay dilleri ku

raml taru�mah olmakla birlikte en azmdan uzmanlar i<;in bir <;ah�ma 

alam olarak yaygm bir kullamma sahip olmay1 surdurmektedir. Bu 
diller ile Hint-Avrupa dilleri (ornegin Fars<;a) ve Sami dilleri (ozellik-
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le Arapc;:a) arasmda aktanmlar, ozellikle de sozcuk aktanmlan d1�mda 

ortak bir nokta yoktur. Bu diller uzun bir sure once birbirinden ay

nlmi� ba�hca iki obekten olu�maktad1r. Bu obeklerden birincisi olan 

ve "R grubu" denilen obek az say1da dili kapsar: eski Bulgarca ve mo

dem C:uva�c;:a. lkinci grup "Z grubu"dur ve butlln obur Turk dilleri 

bu gruba girer; ama bu grup da ikiye aynhr: "D grubu dilleri" ve "Y 

grubu dilleri . "  "D grubu dilleri" bau, "Y grubu dilleri" ise dogu , 

yani Sibirya, Mogol ve Turkistan dilleridir. 

Biti�imli bir dil koke , bu koku degi�tirmeyen ve kendileri de (On

lu uyumu d1�mda) degi�meyen sonekler getirilmesine dayanan ve c;:e

�itli dilbilgisel bagmulan dile getiren bir dildir. Louis Bazin Gram

maire Turque [Turk{:e Dilbtlgisi] adh kitabmda bu konuyla ilgili olarak 

oldukc;:a eglenceli bir uc;: durum omegi verir . Buna gore , Turkc;:e 

"Turkle�tiremediklerimizden misiniz?" sozcugunun Frans1zcasJ �oyle

dir: Etes-vous de ceux que nous n'avons pas pu turquiser? Nitekim 

Moliere de K.ibarlzk Budalasz adh yapltlnda, hakh olarak, "Su Turkc;:e 

ne hayran kalmacak bir dil ! "  der ve sozunu �oyle surdurur, "az soz

cukle c;:ok �ey soyler." 

Daha basit baz1 omekler bu dilin mekanizmasm1 anlamamlZl sag

layacakur. Omegin Turkiye Turkc;:esiyle ev sozcugunun Frans1zcasJ la 

maison, evlerin FransJzcasJysa les maisons ; evlerimin, mes maisons , evle

rimde ise , dans mes maisons'dur. DolaylSlyla Turkc;:ede morfolojinin 

yegane yontemi son eklemedir ve say1larla ilgili olarak s1fat 

belirttiginde sozcugu c;:ogul yapmaya gerek yoktur. Ote yandan hay

vanlann di�isi ile erkegi arasmda herhangi bir yaz1m fark1 yoktur. 

Omegin Frans1zcada erkegi lion , di�isi lionne olan, "aslan"m di�isi de 
erkegi de Turkc;:ede aym bic;:imde yaz1hr. Erkek c;:ocuklar tek bir soz

cukle belirtilir: oglan . lnsan yavrulan ic;:in de tek bir sozcuk kullam-
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hr: {:ocuk ; k1z oldugunu belirtmek ic;in kJz: {:Ocuk, erkek oldugunu be

lirtmek ic;in erkek {:ocuk denilir. Turkc;e sozdiziminde yan tumce ana 

tumceden soma gelir. Bunun sonucu olarak da ortaya, gene; edebiyat

c;tlann anlaum tarzm1 yenile�tirmeye c;ah�uklan, lkinci Dunya Sava�1 

s1ralanna dek degi�meden kalmt� kesin ve birle�imsel bir cumle ya

ptst c;tkmt�tlr. Ba�ka bir sozcukle ili�kili olan her sozcuk, tumce ic;in

de soz konusu sozcukten once yer ahr ve birbirlerine bagh sozcuk 

kumeleri de s1ra bak1mmdan tek sozcuk gibi ele ahmr. Basitle�tirerek 

soylemek gerekirse , Frans1z okurun Turkc;e bir tumceyi , FransiZca 

bir tu.mceyi sondan ba�ma dogru okuyonnu� gibi okumas1 gerekir. 

Ad c;ekim ve fiil c;ekiminin tek bir kipi vardtr ve dilbilgisinde hemen 

hemen hie; istisnaya rastlanmaz. 

Bu dilbilimsel yap1 Turk karakterinin temel ozelliklerini , onun 

aynnudan esasa giden zihin yontemini, manugmt, bire�im, kesinlik, 

duzenlilik, belirli ve degi�mez kurallara du�kunluk ile uyum ve den

ge egilimini ortaya koymayt saglar . Dilin tutuculugu o dili konu�

mn tutuculuguyla ortu�ur. 

Ama yine de ne denli tutucu olursa olsun zamanla degi�meyi ka

bul etmek zorunda kalmayan hic;bir tutucu yoktur! C:ok istikrarh olan 

Turk dili de zamanla ytpranmt�tlr ve bu ytpranma, elimizdeki Turk 

diliyle ilgili belgelerden anla�tldtgma gore , daha Vlll. yuzytlda belir

gindir ki , bu da bu dilin en azmdan sozel bir ileti�im araCI olarak c;ok 

kullamldtgmt gosterir. 0 zamandan beri ise evrimin daha yava� ge

li�tigi anla�1hyor. Buna kar�thk iki buyuk dala aynlmasmm milattan 

onceye rastlad1g1m kamtlayan bir bulgu mevcut degildir. 

Turk dilinin ugrad1g1 ilk onemli degi�im Osmanh yonetici simf

lann dinsel snobizminin sonucudur. Turk dilini c;ok saytda Arapc;a ya 

da Farsc;a sozcuk ve kural ist ila etmi�tir. Bu durum ince, ama karan-
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hk ve yapay bir tumce yap1s1 ortaya t;1karm1�tlr. Bu dil , halkm ko

nu�tugu ve Osmanh lmparatorlugu y1k1ld1gl zaman yeniden ytikselen 

ve Turkiye'nin bugunku c;:agda� dilinin temelinde yer alan dilden c;:ok 

uzaku. C:ogu zarnan telaffuz kusurunun sonucunda ortaya c;:1kan lehc;:e 

farklan, bolgesel deyimler, XX. ylizyilda farkh siyasal-ekonomik sis

temlere (sosyalist dunya ve kapitalist dunya) ait gene;: Turk cumhuri

yetlerinin dilbilimciler tarafmdan saptanmaktad1r, bu arada da bu 

cumhuriyetlerin dillerine bir yandan Fransizca-lngilizce, ote yandan 

da Rusc;:a sozcuk ve deyimlerin girmesi istila edici bir nitelik kazan

maktadlr. Boylece Sovyetler tarafmdan c;:izilen yolda devam ederlerse 

ortaya, Turkc;:enin c;:e�itli kollan arasmdaki kopmayi artJran yeni ede

bi diller c;:1kacakur. Ancak bu kollan yakmla�tlrma arzusunun bu 

evrimi frenlemesi ya da egilimi tersine c;:evirmesi de mumkundur. 

C:aglar boyunca Turk dillerini yazmak ic;:in c;:e�itli alfabeler kulla

mldL Bunlardan en eskisi, yanh� olarak Runa Yaz1s1 ya da Runik Yaz1 

denilen, onceleri sadece yaz1tlar, sonralan elyazmalan ic;:in de kullam

lan bir alfabedir. Bu alfabe Turk fonolojisine iyi uyarlanmi�tir. Turk

lerden kald1g1 bilinen ilk metinler dikilita�lar ustune bu alfabeyle ya

Zllml�tlr. Bu alfabe Turkler tarafmdan samld1gmdan daha uzun bir 

sure , en azmdan XI. ylizyila kadar kullamlm1�t1r. "Uygur alfabesi" de

nilen alfabe ortaya t;lktlgi s1rada bu alfabe vard1 ve buylik bir olasi

hkla k1sa bir suredir kullamhyordu . El yaz1sma daha uygun olan Uy

gur alfabesi Runik alfabeden daha i�levsel olmayan, yeniden du

zenlenmi� bir Sogd alfabesi tureviydi . Bu alfabenin IX. ylizyildan b�

layarak kullamm1 yaygmla�acak ve Muslumanhgm yay1lmas1 Arap 

yaz1s1m zorunlu kllmcaya kadar c;:e�itli Turk halklannm "ulusal" arac1 

olacaku. Arap alfabesi Turk fonetigine fazla uygun olmamakla birlik

te c;:ok tutuldu; Arap alfabesinde c;:ok unlu harf yoktur, oysa Turkc;:ede 
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sekiz unhi vard1r. Arap alfahesi Turkc;:ede bulunmayan Sami seslerini 

yazmaya yarar, ama buna kar�1hk Arap alfabesinde Turk dilindeki ba

Zl sesleri vermeye yarayan harfler yoktur. Bununla birlikte Arap alfa

besi c;:ok geni� bir edebiyatm dogmasm1 saglam1�Ur. 

XX. ylizylldan bu yana Turkiye Turkleri dillerindeki her sesin ya

zida bir tek i�aretle gosterilebilmesini saglamak amaCiyla, biraz de

gi�tirilmi� bir Latin alfabesini kullamyorlar, Sovyet dunyas1 Turkleri 

ise once Latin, soma Kiril alfabesini, daha soma yeniden Latin alfabe

sini benimsediler. 

lmparatorluk Kurma Egilimi 

Daha onceki bolumlerde Turk uygarhgmm degi�mez egilimleri 

olarak kabul ettigimiz 6zellikleri ortaya koymu�tuk. Simdi yine bu 

konuya donmemiz gerekiyor, c;:unku bunlar bize iki bin yllhk ve bu

tunlukten yoksun bir tarih ic;:inde arayacag1m1z Turk olgusunun 

ortaya koyrna yolunda k1lavuzluk edecekler. 

Bu arada bir ilk saptama zorunlu gorunuyor. Sava�tan soz etmek

sizin bir Turk olgusundan SlJZ edemeyiz. Yalmz bununla Turklerin sa

va�I diger uluslardan daha fazla sevdigini soylemiyoruz; bu, Turkle

rin evrensel ban� ozlemlerini yok sayrnak demek olur. Ama kendile

rini sava�a kar�m ortaya koyrnaYI ba�aranlar oldugu gibi, sava�a hiz

met etmi�, sava�tan kendilerine 6vlinc;: paYI c;:Ikarmi� ve yazg1lan tu

muyle sava�a bagh olmamakla birlikte sava�tan yararlanm1� olanlar 

da vard1r. Bu arada eger Turkler silaha sanlmasalard1, surulerini boz

kirlarda otlatmaya devam etselerdi yazgtlannm ne olabilecegi sorusu 

da ayn bir sorudur. 

Bunun nedeni Turklerin askeri niteliklerden ba�ka erdemlere sa

hip olmamalan degildir. Ilk yurtlanndan, yani Sibirya ormanlann-
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clan <;:1kt1ktan somaki ilk duraklan buyllk bir uygarhgm dogmasma 

elveri�li degildi; nufuslan azd1 ve yiyeceklerini bile ancak hayvanlar

la mucadele ederek ve rakiplerine en kuc;uk bir ho�goru goster

meyerek elde edebiliyorlardL Herhangi bir nufus artl�l birbirlerini 

oldurmeleri ya da goc; etmeleriyle sonuc;lamyordu. Boylara bolunmu� 

olarak ya�ayan Turkler varhklanm ancak sava�arak surduruyorlard1 . 

Federasyonlar, Rene Grousset'nin c;ok dogru adland1rdlgl gibi, "boz

klr imparatorluklan" bic;iminde bir araya gelmi�ti ve bunu ancak en 

guc;lunun iradesini en zaYlfa kabul ettirerek yapabilmi�lerdi. Bu dev

letleri kurduklannda o kadar buyllk bir vurucu guce sahip oldular ki , 

kac;1mlmaz olarak bu guc;ten yararlanmak durumunda kald1lar. Bu gli

cu , yerle�ik kralhklara kar�1 kullanarak onlan yerle bir ettiler; kimi 

zaman birini, bazen de aym anda birc;ogunu birden i�gal ettiler.  

Bozk1rlardaki uzun sessizlikten soma boyle birden ortaya <;:lkl�la

nyla yeryuzu , yank1lan birbirini izleyen dalgalarla sars1ld1. Attila , 

Cengiz Han, Timur geriye korkunc; amlar b1rakular. Oc; k1tada, Pe

kin'de , Delhi'de , lsfahan'da, Sam'da, Kahire'de , Konstantinopolis'te , 

Cezayir'de , sahip olduklan guce bagh olarak kabul edildikleri ic;in 

buralan b1rakmamak ic;in yine kuvvete ba�vurmu�lard1r. Kimi zaman 

baz1 halklar Turkler tarafmdan ezildiklerini soylemi�lerdir. Omegin 

Altmordu doneminde Ruslar ic;in durum boyleydi. Ama genelde 

Turkler egemenlikleri altma ald1klan halklara olaganustu parlak do

nemler ya�atm1�lard1r. Bu durumun omekleri ise Selc;uklular donemi 

Iran'!, Tabgac;lar donemi (::in'i , Memluklar donemi M1s1r'l ve 

Mogollar zamam Hindistan'ld1r. Ote yandan Osmanh lmparatorlugu 

da dunyanm en buyuk guc;lerinden biriydi . C:ogu zaman Turklerin 

Muslumanhgm once kihCI , soma da kalkam oldugu soylenmi�tir . 

Turkler hep sava�m1�t1r. 
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Du�manlan kimlerdi? Herkes. En yakmdakilerden en uzaktakilere 

turn halklar: C:inliler, hatta ku�kusuz japonlar ve onlarla birlikte Ko

reliler, T onkinliler, Birmanlar, Cavahlar, Hintliler, lranhlar, Arap

lar, Ermeniler (gunumuzde onlan unutmanm pek olanagt yok) , Gur

culer , Kafkasyahlar, Ruslar ,  Polonyahlar, Litvanyahlar, Yunanhlar, 

Strplar, Rumenler,  Bulgarlar, Arnavutlar, Fransdar,  Almanlar, Ma

carlar, lspanyollar, Portekizliler, ltalyanlar, Afrikahlar ve fazla kayda 

deger olmayan digerleri. Smtr kom�ulan ise her zaman du�manlan 

olmu�tur! Ku�kusuz pax turcica [Turk ban�t) dcmemleri de olmu�tur; 

ama bunlar her zaman buytlk ktytm dcmemleri arasmda yer almt�tlr. 

lnsan bir �eyin uzerinde dururken ba�ka �eyi unutabiliyor. Ancak 

bir olc;;ude de her �ey birbirini tamamhyor. Ashnda Marco Polo'nun 

sozunu ettigi Turkler degil , onlan askeri guc;:leri ve ytktmlanyla 

geride btrakan ve aslmda onlardan dogan Cengizhamn Mogollanydt. 

Cengiz oldugunde onun ic;:in, "Oldu mu? C:ok yaztk oldu ! C:unku cesur 

ve bilge bir adamdt" denmi?tir. Turn bu yangmlar ve ktytmlar ic;:inde 

Venedikli Marco Polo ortaya c;:tkan eseri gorebilmi�tir ve yargtst ke

sinlikle anlamstz degildir : "Cengizhanhlar her zaman dunyamn 

kuruculanndan biri olmu�tur." 

Turklerde imparatorluk kurma egilimi vardtr. Turkler sozcugun 

tarn anlamtyla yeryiizunun hukumdarlandtr. Kurduklan ve hic;:biri di

gerine benzemeyen imparatorluklar iki bin ytl boyunca bazt ortak 

ozelliklere sahipti. Bu imparatorluklar hirer halk mozaigiydi: Turkler 

bu imparatorluklarda halklan uyum ic;:inde bir arada ya�atmaya c;:ah�t

yor, onlara guc;:lu bir bic;:imde merkezile�tirilmi� ve despotik bir ikti

dann yonetimi altmda kimliklerini, dillerini, kulturlerini, dinlerini, 

hatta c;:ogunlukla onderlerini muhafaza etme hakkmt da tamyorlardt . 

Fetih hakkt olarak en yiiksek gorevler kendilerinin oldugu halde, ele 
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ge�irdikleri ulkenin insanlan onlardan uygarsa, yerli halkt guven ge

rektiren gorevlere getirmekten �ekinmiyorlardt. Osmanh lmparator

lugunda yliksek devlet gorevlilerinin �ogu Ermeni, Rum, Arnavut k6-

kenliydi. Hatta Latin kokenli parah askerlerin bile devlet hizmetine 

girdigi goruluyordu . Devlete yararh olabilecek yabanctlan �ekiyor

lardt , Galata'ya yerle�en Cenevizliler, Htristiyan Reconquista tarafm

dan lspanya'dan kovulan Yahudilerdi. Hatta onlann, kendilerine ya

rarh olacagmt du�undukleri tekniklerini, kimi zaman ya�am tarzlan

m, kimi zaman dinlerini, kimi zaman da dillerini almt�lardtr. Ba�hca 

kaygtlan ise onlan orgutlemek, idare etmek, sava�a surmek, ticaret

lerini, sanayilerini geli�tirmek, sanat eserleri uretmelerini saglamak, 

ar�ivler kurmaku. Neden, genelde, ele ge�irdikleri ulkelerin halklan

mn i�inde eridikleri de boylece daha iyi anla�Ilmaktadtr. 

Kmasiyeci Ban uygarhgmda, Turk ar�ivlerinin ger�ekten �a�km

hk verici nitelik ve niceliklerini kavramak gu�tur. Bunlara her yerde, 

i�gal ettikleri turn buylik kentlerde rastlamr; �unku Turkler her �eyi 

kaydetmi� ve muhafaza etmi�lerdir. Bu konuda bir tek ornek vermek 

yeter. Buylik okude Osmanh lmparatorlugu vezirlerinin ar�ivlerin

den olu�turulmu� Turkiye Cumhuriyeti'nin Basbakanhk Ar�iv Genel 

Mudurlugu ar�ivlerinde y11z milyondan fazla beige bulundugu ve bu 

belgelerden baz1lanmn y11zlerce sayfahk bir kutuk de olabildigi bilin

mektedir. Kutuphaneler de olaganustu zengindir. lstanbul'da yirmi 

kadar kut11phane vardtr ve bunlann ba�hcalan Topkap1 Kutuphanesi 

ile Suleymaniye Camii Kutuphanesi'dir. Suleymaniye Camii Kutupha

nesi'ndeki elyazmas1 saytsmm 56 . 483 oldugu du�unulmektedir. Bu 
durumda insan ister istemez bir kar�tla�urma yapmak zorunda kah

yor. Avrupahlann gerileme donemindeki Osmanh lmparatorlugunun 

orta�agdan soma hi�bir geli�me gostermedigini du�unmelerine kar�m 
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biz burada sadece, Fransa krah V. Charles'm oldugunde kitaphgmda 

1 200 elyazmas1 bulundugunu, bunun son derece yu.ksek bir miktar 

saytldtgmt, bu nedenle de "kitaphgm" donemin se�kin aydmlanm �e

ken bir yer durumuna geldigini ammsatmakla yetinelim. 

Dt�andan gelen her �eyi almaya �ok yetenekli bu insanlar ilkel 

yaptlannda, antik Yunan alt�kanhgtyla Bauhlarm barbarhk• olarak 

adlandtrdtgt atalanndan kalma yabaniliklerini muhafaza etmekle bir

likte , baz1 donemlerde uygarhgm en incelikli duzeyine de yu.kselebil

mi�lerdir. Kendilerini gu.�le kabul ettirdikleri dunyaya a�tlmalan on

lan �evirmenler, aractlar durumuna getirmi�tir. Zaten birbiri ardmca 

yerle�tikleri yerlerin cografi konumlan da onlan buna haztrlamt�tlr . 

Yukan Asya'da, Uzakdogu'nun zenginliklerinin Bauya iletildigi, aym 

zamanda Budizm, Htristiyanhk, lslamiyet ve Manizm gibi dinlerin ve 

sanatlann da dola�tm yolu olan, XIX. ylizytldan soma bir Alman sey

yahm ana verdigi isimle tamnan lpek Yolu onlann denetimindeydi. 

Yakmdogu'da ise Turkler Avrupa'dan doguya, Karadeniz'den Akde

niz'e, kimi zaman da Akdeniz'den KlZlldeniz ve Hint Okyanusu yonu

ne dek uzanan kilit niteligindeki stmrlara sahip olmu�lardtr. 

Gunumuzdeyse Turkiye Cumhuriyeti'nin ozelliklerinden biri hem 

Musluman hem Avrupah olmastdtr. Dogu ile Bau arasmda kopru ko

numundadtr. Bu ozellikler Orta Asya'daki baz1 ulkeler i�in de ge�erli

dir, ancak onlar bu role sahip olmak i�in cografi olarak �ok elveri�li 

bir konumda degillerdir. 

• C:inlilerin de Han olmayan herkesi "barbar" olarak tammlad1klanm biliyo

ruz. 
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Fanatizm ya da Ho�gora? 

Fanatizm, Yunanhlar ve Ermenilerin bugtin hala belirgin bir kotU 

niyetle surdurdukleri, ancak nedensiz de olmayan Turk aleyhtan pro

pagandanm degi�mez ve en eski konularmdan biridir. Gen;:ekten 

Turkler, ozellikle lslamiyeti bir dava olarak kucakladtktan soma, sal

dmlar strasmda sava� tiirkuleri ve sava� destanlan soylemeye , kt

Yimlara giri�meye ba�ladtklan zaman ho�gorusuz gorunebilirler. An

cak Turklerin tarihe ge\=mi� fanatizm omekleri nadir olarak kendili

ginden meydana gelmi� olaylardtr. Aslmda olaylann \=Ok buyiik bir 

bolumu \=C�itli entrikalann sonucudur. C:ok uluslu ve \=Ok dinli var

hklanm ancak herkesin uzla�mastyla surdurebilen devletlerin ba�mda 

bulunan Turkler nastl fanatik kalabilirdi? Ho�gorusuzluk, temel yo

netim esaslanna tamamen ters du�en ve onlann mahvm1 getiren bir 

kusur olurdu . Turkler, imparatorluk kuruculan olarak kavimlerini 

duzene koyduklan gibi, dinleri duzene koymayt, onlara hak ettikleri 

yeri vermeyi, birinin digerini ezmesine izin vermemeyi de kendileri 

i\=in gorev saytyorlardL Bunu her zaman ba�aramadtlar ve Budistler, 

Taocular, Htristiyanlar ve Muslumanlar zorbahklanm uygulamak 

i\=in verilen odunlerden, saglanan kolayhklardan yararlandtlar: sonun

da SU\=lanan Turkler oldu! 

Turkler dogaustu guce sahip olduklanna ya da tannyla ili�kili ol

duklanna inandtklan her �eye kar�1 dogu�tan saygthydtlar ve bunlar

dan \=ekinirlerdi. Kiliselerin onde gelenleriyle \=atl�ma i\=ine girmekten 

ka\=lllffit�lar, onlara iyi davranm1�, onlan ayn tutmu� ve buyiik bir 

beceriyle onlara hizmet eder gibi gorunup, onlann kendilerine hizmet 

etmelerini saglamt�lardtr. Devletlerinin teokratik oldugu soylenmek

tedir, ancak dine hizmet eden genelde devlet olmamt�tlr ;  dinden ya

rarlanmt�lardtr, her zaman ustahkla dinsel duygulan kullanmasm1 
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bilmi�lerdir. Her zaman devlet ve din kurumunun uyumla c;ah�masi

m saglayamam1� olabilirler; c;au�ma kac;1mlmaz oldugunda ba�taki 

hukumdann din s1mfma ustun gelmesi her �eyden oncelikli olmu�

tur. Ancak hukumdar yine de din erkine ya da en azmdan onun temsil 

ettigi ruhani erke her zaman sayg1yla davranm1�tlr. KIJlmlarda, kent

lerin yagma ve tahrip edilmeleri s1rasmda, papazlann oldurulmeme

leri ic;in emir verilmesi hie; de az gorulmus bir sey degildir. Devletle

rinde surekli olarak ibadet ozgurlugunun tamnmas1 anlammda, din 

adamlanna onlar ic;in dua e tmeleri kosuluyla vergi muafiyeti saglayan 

"Hosgoru Fermanlan" c;Ikanlmistir. 

Turklerin dinle ilgili her seye kars1 buylik bir meraklan olmus

tur. lslamiyetle yollan kesismeden once birbiri ardmca dunyamn 

butun dinlerini tecrube etmislerdir. Musluman olduktan soma bile , 

onceki kadar s1k olmamakla birlikte , diger dinsel inanc;lara ilgi gos

termeyi surdurmuslerdir. Kutsal metinleri dillerine c;evirtmisler, teo

loglara dam�m1slar, toplannlar duzenlemisler ve bunlara c;e�itli din

sel inane; temsilcilerinden olabildigince c;ok saYlda kimsenin kanlma

sma c;ahsmislardir. Kimi zaman senkretizme egilim gostermislerdir. 

Bir uc; omek verirsek, Hintlile�mis Turk I .  Ekber Sah temeli lslami

yet olan, ama farkh ogeleri bir araya getiren bir din kurmu�tur. 

Halkm hukumdann dinini benimsemesini isteyen Avrupa'mn ter

sine oldukc;a �a�lftlCl bic;imde cujus regia ejus religio [insan nerede yasi

yorsa oranm inancm1 benimser] ilkesini benimsemelerine karsm 

Turkler, turn din ve inanc;lann bir arada bans ic;inde ya�ayabilecegi 

dusuncesini kabul ettirmeye c;ahsm1slar, ancak Musluman olduklann

da Musluman olmayanlan "kafir" olarak nitelendirerek bunun aksi 

tutumlarda da bulunmu�lard1r. Yine de bu konudaki tav1rlan evrensel 

uygarhga en buylik katk1lardan birini saglamistir. 
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Turk Toplumlarz 

Geleneksel olarak goc;ebe olan Turk imgesi ,  Muslumanhga 

gec;i�ten soma Arap imgesiyle yer degi�tirmi�tir . Ancak birinin 

goc;ebeligi ile digerinin Bedeviligi aym yasalara uymad1g1 gibi aym 

ideali de ic;ermez. Ku�kusuz goc;ebelik Turkun ba�ta gelen ya�am tarz

lanndan biri olmu�tur, ama tek ya�am tarz1 degildir . Turklerde hic;

bir zaman soyluluk gec;er akc;e olmam1�t1r. Bunun yam s1ra tanmla 

ugra�an yerle�iklerin , c;iftc;ilerin hor gorulmesi de soz konusu 

degildir. Turk ancak nadiren ahlakc;1 olmu�tur. Pragmatizmle hareket 

eden Turkler kendileri ic;in yararh gordukleri zaman her turlu ya�am 

tarzmdan vazgec;meyi bilmi�lerdir. Yerle�ik ya�am Turkler ic;in her 

zaman c;ekici olmu�tur. Ama tehlikelerle dolu olan bu c;ekicilige kar�1 

durmak zorunda kalm1�lard1r. Bunu, daha vrn. yD.zyllda bir kent kura

rak yerle�mek isteyen Bilge Kagan'm c;ok direndikten soma, kentlerin 

imparatorluklann kahC1hg1 ac;1smdan bir tehdit olu�turduguna inanan 

Tonyukuk'un bu tasansmdan vazgec;mesi yolundaki istegini kabul et

mesinde goruruz. Bunu XX. yD.zyllda Anadolu'da, develerini satmala

nna kar�m mevsimlik goc;lerini otobuslerle gerc;ekle�tirmeye devam 

eden Toros yoruklerinde de goruyoruz. 

Turklerin yerle�ik ya�am1 c;ekici bulmalannm nedeni goc;ebeligi 

sevmemeleri ya da bunun onlar ic;in sadece bir donemlik bir egilim 

olmas1 degildir .  Saraylannm dort duvan ic;inde hukumdarlar 

goc;ebeliklerinin ozlemini her zaman ic;lerinde ta�1m1�lar; yazhk ve 

k1�hk saraylar in�a ettirmekle kalmam1�, saraylannm geni� bahc;eleri

ne birc;ok ko�k yapurarak, bir c;adlrdan otekine gider gibi, bunlar 

arasmda gezinmi�lerdir . Turkiye ve lran'daki idarecilerin, yerle�ik 

duzene gec;irmek ic;in halka yuzyillar boyunca bask1 yapuklan gorul

mu�tur .  Dilleri goc;ebeliklerinin kamu niteligindedir. Omegin oda, 
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otag, yani (adzr'dan gelir; "ate� yak1lan yer" demektir. Damga 6ncele

ri tamga, "suru hayvanlanna vurulan i�aret"tir; ordu ise "boy ba�mm 

tahkimli ordugah1"d1r. 

Turkler kendilerini tanma vermeye egilimlidirler ve topraga bag

landlklan zaman da -bugiinku Anadolu halk1 gibi- dunyanm en daya

mkh c,;iftc,;i halklanndan birini te�kil ederler. Dunyamn en eski maden 

i�leyicilerinin , yontuculann mirasc,;llan Turkler madenci, sanayici, 

zanaatkar olmu�lard1r. Kent yalmzca yagma, 1rza gec,;me ve ate�e ver

me bak1mmdan degil, ya�amak ic,;in de ba�lanm dondurmu�tur. Soylu 

Arap goc,;ebeligi olgusuna kar�m. temelde burjuva toplumu, kent top

lumu olan Islam toplumu modeline gec,;i�leri, onlann bolgesel metro

pollere ve daha o zaman bile "megapol" olarak adlandmlabilecek yer

lere du�kunluklerini artt1rn11�t1r. lstanbul'da Rum, Ermeni ve Musevi 

saUCllann oldukc,;a fazla sayJ.da olmas1 aksini ortaya koymu� olsa da 

Turkler iyi tuccarlard1r. Uygur belgeleri arasmda, bono ya da polic,;e 

niteliginde olanlara ayn bir yer vermek gerekir. Ote yandan Ku<;Uk 

Asya'daki son derece guzel Selc;uklu kervansaraylan da olagan d1�1 bir 

olguyu, Musluman bir toplumda ticaretin dinden once geldigini orta

ya koymaktad1r. 

Gorece daha yakm zamanlara ait olan Osmanh harem anlayJ.�lmn 

mevcudiyetine kar�m. Turk toplumlannda kadmm y11ksek bir yeri ve 

goc;ebeligin getirdigi dogal ozelliklerden biri olarak ozgurlugu var

dlr. Erkeklerin cinsel gucunun y\iksek olmas1 nedeniyle kadm her za

man bir av olarak gorulmu�tur. Ama ashnda bu av, upk1 oykulerde 

ve mitlerde oldugu gibi gundelik hayatm gerc;ekliginde de kendini 

ave1ya kar�1 korur, kac,;ar, dovli�ur. Kadmm elde edilmesi , Turklerde 

bir sava� ve av ba�ans1 degerindedir. <;:ogu zaman du�manlannm ka

nsma ya da klZlna sahip olmak Turkler i<;in elde ettikleri ba�anlann 

yeterli bir kamt1d1r. 
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Sanatp 

Turkler buylik bozk1r hayvanbi�imi sanaum yok etmekle ve Islam 

topraklannda sanatsal hi�bir �ey yaratmamakla su�lanm1�lard1r. Sel

�uklular, Osmanhlar ve Buylik Mogollann, Iran, Enneni, daha soma 

da Bizans sanaum taklit ettikleri soylenmi�tir. Zamanla bu yargllar

dan ilk ikisinin yanh�, u�uncusunun de abaruh oldugu anla�1lm1�tlr. 

Turklerin mimaride , heykel sanatmda, resimde ve guzel sanatlarda 

oynad1klan rolu, genelde tebaasmm rolunden aym etmek gu�tur. Bir 

Turk hahs1 , Iran hahsmdan yalmzca dokuma tarz1yla degil motif ve 

renkleriyle de aym edilebilir. Ayn1 �ekilde kimi durumlarda upaup 

ayn1 olsalar bile Turk seramigini Iran seramiginden ayirabiliriz. Safe

vi minyaturleri ile �agda�lan arasmda, yani Osmanh ya da Hint min

yaturleri arasmda buylik fark vard1r! Her ne kadar Mehmed Siyah Ka

lem'de (XV. ylizyil) (:in etkisi belirginse de sanatma ki�iligini yanslt

mayl ba�arabilmi�tir . !ran dehasmm en �arp1c1 orneklerinden, Isfa

han'daki Ulu Caminin [Cami-i Kebir] (in�aasmm tamamlanmas1 nere

deyse bin yil surmu�tur) , Agra'daki dunyanm en guzel amtkabiri Tac 

Mahal'in, �ok fazla tamnmayan ve buylik bir �aheser olan Edirne Seli

miye Camiinin, bu halkm egemenligi s1rasmda yapllmasm1, onlann 

baskm varhklanna degil de tesaduflere atfetmek olduk�a gu� olacak

tu . 

Turkler iyi sanat�1lard1, bunu kimse inkar edemez. Aynca sanat�l

lara kar�l her zaman sayg1h davramp, onlan ve benzer bir �ekilde ra

hipleri ve din adamlanm da korumu� ve onlan saraylanna, ba�kent

lerine goturmu�lerdir ve bu, bir bi�imde , sunulan bir onur olmu�tur. 

Turkler antika toplamak ve olduk�a tutkulu koleksiyoncular olmak 

gibi eski zamanlarda olduk�a ender gorulen egilimlerin de ta�1y1C1Sl 

olmu�lardlr. XV. yUZyilda Osmanhlar, xvn. yUZyilda Buylik Mogollar, 
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Avrupa resim sanatma buyClk bir ilgi gostermisler, sanat eserleri sa

tm alm1slar, birbirlerine hediye etmisler ve sanatc;1lan ulkelerine da

vet etmislerdir. Ortac;agda Selc;uklular, Yunan-Roma heykelleri topla

mlslar, bunlarla sehirlerinin ve saraylannm duvarlanm suslemisler

dir; dunyanm baska bir yerinde kim Turklerden daha fazla gec;misin 

eserlerine ilgi gostermistir? Gazneliler, lslamiyetteki tasvir yasag1 

uyannca, Hindistan'daki bazt tapmaklan ve basyapltlan yok etmisler, 

ama Afganistan'mn yClksek daglanna kurulmus sehirlerine , hepsi bir

birinden c;arp1c1 pek c;ok parc;aYl tas1tmay1 da ihmal etmemislerdir. 

Hugo'nun unlu "Bir Turk gec;meye gorsun bir yerden, geriye sadece 

yas ve harabe kahr! "  deyisinin bir yalan oldugunu gorrnek ic;in Ana

dolu'yu dolasmak yeterlidir. 

Turklerin edebi yetenekleri uzerine tarnsabiliriz, c;unku eserleri 

henuz yeterince tamnmamaktad1r. Mevcut c;agdas roman yazarlannm 

nitelikleri bize arkalannda buyClk bir gelenegin oldugunu gosteriyor .  

Turk edebiyan ic;inde en genis yere sahip olan Osmanh edebiyan Is

lam, Arap ve Fars edebiyatlanyla karsllastmld1gmda c;ok one 

c;1kamamaktad1r ve yClzy1llar ic;inde birbirine dolasm1s cumle yapl

smm isini pek kolaylasnrrnad1g1 soylenebilir. Ancak populer metinle

ri dikkate deger guzelliktedir : Kitab- z Dede Korkut,  hala coskuyla 

okunan Yunus Emre siirleri, Nasreddin Hoca'nm mizah dolu, nukteli 

hkralan . . .  VIII. yuzy1lda kars1m1za c;1kan ilk omeklerinden Babur 

Sah'm Vekayi'sine, oradan da 2000 Ylh eserlerine kadar Orta Asya da 

bu anlamda oldukc;a bereketli bir topraknr. 
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11. BOLOM 

KUZEYlN BARBARLARI VE DlGER HUNLAR 

\S'(W 

Binlerce )'11 boyunca, hatta ya�ad1g1m1z c;:aga gelene kadar dunya tarihi 

goc;:ebeler ve yerle�ik halklar arasmdaki c;:eki�melerle �ekillenmi�tir . 

Bu belki de Yarad1h�'tan bu yana ya�ayan bir unsurdur; Adem'in iki 

oglu Habil ile Kabil'in Tevrat'ta anlanlan hikayesi de benzer bir 

gerilimi banndmr. Eger goc;:ebelerin yerle�ik halklann kar�1smda 

her zaman ustun geldigini ve Turklerin de -en azmdan ba�langlc;:ta

goc;:ebeler arasmda yer ald1gm1 kabul ediyorsak, bunun Turkler ic;:in 

uzun ve �anh seruvenlerinin kap1s1m ac;:an bir anahtar oldugunu 

anlamam1z gerekir. 

Sibirya Ormanlarmda (Taygalarda) 

Turkler bilinmeyen bir tarihte Avrasya'm n kuzey bolgelerinde, 

daha kesin bir deyi�le bu bolgelerin en uc;: dogu noktalannda ortaya 

c;:1kml�lardu. Buralarda dimdik goge yukselen govdeleriyle kozalak

h c;:amlann doldurdugu, alabildigine uzanan sonsuz ve muazzam 

alanlar olarak Sibirya ormanlan bulunur . Her tarafl sular la c;:evri l i ,  

daglann �1lmaz duvar lar gibi yukse ldigi ve aylar boyu kar altmda 

kalan bu ormanlar sessizlik ve yalmzhkla doludur . Taygalarda ya

�am yok denecek kadar azdlr , ama yine de hayatlm orada surduren 

insanoglu buramn zengin oldugunu soylemekte diretir ;  duygulann, 

gizlerin, bilinmezlerin, yaz kuragmda bitki ortiisunu yutan alevler 

misali yok edici malum guc;:lerin ya da lu�utl yayarak dol�an 
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muglak gtu;;lerin zenginligi . Kar�1 konulup meydan okunmas1 ve 

egemen olunm as1 gereken bu guc;ler , ashnda Samanizmin ya da Sa

man denilen buyu.sel din yontemleri uygulaYlClsmm pratiginin teme

linde yatmaktad1r. Bu din, dogdugu yer olan Sibirya'dan c;1karak he

men hemen turn Asya'ya yay1lm1�Ur. 

Mevsimler aras1 ani degisimler ve donusumluluk yasalan tayga 

insamna ilk egitimini verir. Bu insanlar kabile dayamsmasmm sag

lam yaplSlnl ogrendigi gibi, herkesin bir ba�kas1 i<;in yem oldugunu 

ve zamanmdan evvel yenilmemek ic;in de uzunca bir zaman yiyen ta

raf olarak kahnmas1 gerektigini de ogrenirler. Oldukc;a k1sa suren Sl

cak aylar boyunca soganlanm yedikleri yabani zambaklan,  taneli 

meyveleri ,  sifah otlan, boya elde ettikleri bitkileri ve saatlerce kay

natuklan baz1 agac; kabuklanm toplarlar. Dost ya da dusman turn 

hayvanlar, ozellikle de geyik tu.rleri taze et ve kurk ihtiyac;lanm kar

Sllar. Gollerin as1g1 kugular, gokyu.zunun en yu.ksek noktalanna eri

sebilen kartallar ve turn goc;men kuslar, korkunc; guc;ler olan aYllar ve 

kurtlar onlann gozunde sanki baska bir dunyaya aittir. Butun bu hay

vanlar Turklerin once mitolojisinde , daha sonraysa masallannda yer 

alacaklard1r. 

Bu insanlar avlanarak, bitki toplayarak ve bannaklanm yapmak 

ic;in agac; keserek yasamlanm surduruyorlard1. Belki biraz geyik ye

tistiriciligi yap1yor, belki de bahk kaynayan nehirlerde , baz1 gelenek

lerin etlerini yemekten kac;md1klanm dusundurtmesine ragmen bahk 

avhyorlard1. Av hayvam ve meyve pesinde oradan oraya dolamp dur

maktaydllar. Kayag1 ve geyiklere c;ektirdikleri klzaklan daha o devir

de bile kulland1klanna hie; �uphe yok, ama an henli.z tamm1yorlard1 . 

Bugunku uzak soydaslan Yakutlannkine benzer �arkllar soyluyor ol

mahydllar: "DogaYl bir kitap gibi okuyabilirim ben. Ben onun c;ocu-
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guyum. Golgeleri , gizlileri , �ekilleri goruyorum. . .  Ben taygada hari

ka sesler i�itiyorum. "  

Gerisine gelince, itiraf etmemiz gerekir ki , bugune bakarak bin

lerce y1l 6ncesinin nas1l oldugu hakkmda hayalimizde canland1rd1kla

nm1z d1�mda hi�bir �ey bilemeyiz . Ormanlar gizemlerini koruyorlar. 

Dilbilimi ve Antropoloji 

Proto-Turkler, Dogu Avrupa ovalan ile Pasifik k1y1lan arasmda 

dolamp duran go�ebe topluluklarma varhklanm belli etmek amae1yla 

taygayi milattan onceki bininci yilm acaba hangi tarihinde terk etmi�

lerdi? Bunu kesin olarak bilemez, ancak tahmin edebiliriz . Bizim ilgi 

konumuz olan bu tayga insanlanna bir isim vermek zorundayiz ve bu 

noktada dilbilimden yard1m almaktan ba�ka �aremiz yok. Fakat bu

nun sonucu da olduk�a du� kme1, �unku Turk�e olabilecek en eski 

sozcuk olan Tengri ancak milattan once Ill. ytizyilda kar�1m1za �1klyor. 

Ayrn zamanda hem gokytizunu hem de ulu Tann'Yl anlatan bu sozcuk, 

Turk ve Mogol dillerinin ortak sozcugudur. Demek ki bu sozcuk bu 

toplumlardan birine oldugu kadar oburune de ait olabilir. 

Kulturel olgular a�1klay1c1 degildirler ,  bunlar geni� Avrasya boz
klrlanmn bir ucundan obur ucuna kadar buytik bir btitunluk ortaya 
koyarlar. Herodotos'un !skit uygarhg1 uzerine soylediklerinin buytik 
bir bolumu orta�agm Turk toplumlan i�in de ge�erli say1labilir. Ma
caristan ovasmdan San Irmagm buytik klVnmma kadar olan bolgede
ki hayvanbi�imi sanatl tarzlara aynlabilir, ancak aralanndaki benzer
lik �a�lrt1c1d1r . Bronz �agmdan itibaren Sibirya Samanizminin varh
gmdan soz edilebilir . Ve �ag1m1zdan sadece birka� yuzy1l 6ncesine 
kadar Ukrayna'da oldugu gibi (:in s1mrlan i�inde de Samanizmin 
somut varhgm1 gormek mumkundur. 
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Eger proto-Turklerin hepsinin brakisefal oldugunu kabul etsey

dik, yalmzca antropolojik ozelliklere ba�vurarak yararh sonuc;; alabi

lirdik. Oysa bu hipotez daha fazla kamt gerektirmektedir, <;;l.inkU C::in

lilerin MO 2 0 1  }'lhnda Turk<;;e konu�tuklan bilinen en eski topluluk 

olduklanm kamtlad1klan Ktrgdar, antropolojik olarak Hint-Avrupa 

ya da paleo-Asyah grubundand1r. Bununla birlikte bu ozellikler 

vas1tas1yla yalmzca o an bulunmadiklan yerleri saptayabiliriz: doli

kosefal kalmulanndan ba�ka bir �eyi bize sunmayan goml.itler gibi .  

Bu antropolojik veriler kesinlik arz etmekten uzakur; k1sakafahlar 

Turk olabilecegi gibi Mogol ya da Tunguz, yani Altayh da olabilir. 

Yine de bulunduklan bolge goz onune almd1gmda, mezarlarda bulun

mu� turn kuru kemiklerin proto-Turk, proto-Mogol ya da proto-Tun

guzlardan herhangi birine ait olmas1 mumkundur, <;;l.inkU bu l.i<;; insan 

grubunun da miladm �afagmda, yani H1ristiyanhgm ilk yl.iz}'lllannda 

bu bolgelerde yerle�ik oldugunu goruyoruz. 

Az <;;ok guvenilir bir yerle�im bolgeleri saptamasmda buluna

bildigimiz en eski Orta Asya insan cografyas1 tablosu, proto-Tunguz

lan en dogu u<;; noktaya, yani buglinku Man<;;urya'ya, proto-Mogollan 

Dogu Mogolistan ile Ban Man<;;urya'ya yerle�tirir.• Proto-Turkleriyse 

Mogolistan'm buyl.ik bir bolumune ve Balka� Golu yonunde biraz da

ha bauya dogru yayarak yerle�tirmektedir. Bunun d1�mda kalan bl.itl.in 

bolgeler ile glineydeki ve baudaki bozk1rlar Hint-Avrupahlann ve pa

leo-Asyahlann hblgeleridir ve bu hblgelerde herhangi bir Altay halk1 

• Gene! kural olarak "bugtinku Manc;urya," "ileride Mogolistan olacak bolge," 

"gelecegin Afganistan'i'' gibi kullamrnlan benirnsiyoruz. Elbette Afganis
tan'dan, daha kurulrnadan bahsetrnek tarihe aykmd1r, anakronizmdir. Fa
kat sozcuk hazinemiz zaten oldukc;a karma�1k. Okuyucumuz gerekli yer
lerde simrlan belirleyici terimleri kendisi ekleyecektir. 

53 



TORKLERIN TARIHI 

yerle�imine henuz rastlanmami�tir. Sibirya'da zamanmda Karasuk di

ye amlan (MO 1 200-700) ve Yukan Yenisey kiyismda bulunan Minu

sinsk bolgesinde yap1lan kazilarda �Ikan brakisefal kafataslannda 

duzenli bir arti� gorulmu�tur. Bu, biiyiik bir olas1hkla proto-Turkle

rin ya da diger bir deyi�le on-Turklerin sonraki devirlerde buraya 

yerle�melerinden kaynaklanmaktad1r. I agar �agmdaysa (MO 700-300) 

ayn1 durum Altay bolgesinde meydana gelmi�tir. Ve nihayet 300 

yilmdan soma Guney Sibirya ile Altay S1radaglannm giineyinde bra

kisefallerde arti� meydana gelmi�tir. DolayiSiyla Turklerin o gOne 

kadar hep kuzeyde kalan atalanmn miladm ba�lannda, 6nceleri yava� 

yava�, daha sonraysa birden kopup gelerek Balka� Bozk1rlan ile Tien

San Daglannm kuzey bolgelerine kadar ilerlediklerini soyleyebiliriz. 

Bu yeni gelenler ,  onlerine �1kan Hint-Avrupahlan ya 

bolgelerinden kovmu�lar ya onlara kan�m1�lar ya da onlan etkileri 

altma alarak kendi kultur ve dilleri i�inde eritmi�lerdir. Buyiik bir 

olas1hkla K1rgiZlar da bu etkinin altmda kahr ve boylece ilk defa (?) 

Hint-Avrupah olan, en azmdan Mongoloyit olmayan bir halk Turkle

rin arasma kanhr. 

Bozkzrlara Geli� 

Proto-Turkler tarihlerinin en buyiik devrimini ormandan bozkir

lara yapnklan go�le ya�ad1lar: ave1hk ve toplay1c1hk uygarhgmdan 

yeti�tiricilige , rengeyigi kulturunden at kulturune ge�tiler. Altaylar

daki Pazmk (MO V-II. yiizyil) kaz1lannda �abuk bozulan e�yalann yam 

s1ra mezarlardaki buzulla�ma sonucu �ok iyi durumda kalm1� baz1 da
yamksiz e�yalar ile dis etlerindeki piyore gibi pen�esine du�tukleri 

hastahklan te�his etmemizi saglayan oluler de bulundu. Aynca mas-
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keli adamlar ve yitip giden bir dunyanm ozlemiyle yeni bir ya�ama 

uymanm gu�lugunu yans1tan geyik k1hgma sokulmu� atlar �1kanld1. 

Ve k1sa bir sure soma barbarlann --eger bu sozcuk yli.ksek bir uy

garhktan yoksunluktan �ok daimi bir sald1rganhk egilimini ifade edi

yorsa ger�ekten barbarlann- bir tli.r miras�1s1 olan bu insanlar arnk 

tamam1yla hirer bozk1r insam haline gelirler. 

(:inlilerin binlerce Yild1r Hu diye adlandird1klan bu barbarlar, gi

zemli gorunen nedenlere boyun egerek -ki bunlar buzulla�ma, a�m 

nufus art1�1, a�hk, salgm hastahklard1r- hi� durmakslZln yer degi�ti

rirler; bir ortaya �1kar bir kaybolurlar; kah bir araya gelip birle�ir 

kah aynhp dag1hrlar. (:in'e, lran'a sald1rmakta, soma da arkalannda 

sadece saYISIZ olunun altmda yatug1 ta� y1gmlan b1rakarak ka�rnakta

dirlar. Bu boyun egdirilemez biniciler atlanyla adeta tek VU.cut halin

dedirler, seyredenler onlann atm ustunde dogup bir daha da hi� in

mediklerini zanneder. Atlan i�in eyeri , uzengiyi ve ko�umu icat 

etmi�lerdir. En sivri �elikten ve son derece keskin olan oklanm, yine 

e�i benzeri olmayan yaylanyla diger herkesten uzaga ustahkla atarlar. 

Boyle bir donamm ve silahla hi� yenilmez olarak a�ag1 yukan iki bin 

Yil kadar ya�amlanm surdureceklerdir. 

Hiong-nular 

(:ok eski devirlerden beri (MO H-Ill binYil) (:in'e sald1ran Kuzey 

Barbarlannm (Hular) i�indeki proto-Turk varhg1, bizim i�in kesin 

olarak saptanabilir ilk go�ebe konfederasyonu olan Hiong-nu'nun ku

rulu�undan once net degildir. 

Bu konfederasyon da daha somaki diger turn bozk1r imparatorluk

lan gibi, kendisini once kendi topluluguna, daha soma da sirasiyla 

butun diger boylara kabul ettirmeyi becerebilen bir adamm enerjisin-
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den dogmu�tur. MO 2 1 0  }'llma dogru olen bu adam hakkmda ad1 

olan Teoman'm yaz1h�1 ile $an-yu unvam d1�mda pek bir �ey 

bilmiyoruz. Hie;: �uphesiz ki San-Yu unvam, "hukumdar" anlamma 

gelir, hatta daha dogru bir soyleyi�le bu unvan c;eng-U Ku-Tu c;en

Yu'ydu. "C:eng-Li" Gok-Tann anlamma gelen Tengri kelimesinin kla

sik yaz1h�1d1r. Ku-Tu'ysa bilinmeyen bir sozcuk olup muhtemelen 

Gok ile hukumdar arasmdaki baglantl}'l belirtmektedir (soy ile ilgili 

bir bag olmas1 olas1d1r) . Bu topluluk ile c;:evresindekiler hakkmda hic;:

bir bilgimiz yok. Kendisini takip eden boylara gelince bunlar farkh 

kavimlerden gelmi� olmahydllar ya da daha kesin soylemek 

gerekirse , c;:e�itli dil gruplanna aittiler .  Bunlann arasmda elbette pro

to-Turk boylan da bulunmaktayd1. 

Demek ki tarihc;:inin kendisine sormas1 gereken soru Hiong-nula

nn kim olduklanndan c;:ok, onlan kimin yonettigi veya onlan meyda

na getiren farkh ogelerin niceliksel istatistikleridir. De Guignes tara

fmdan daha XVIII. yUZ}'llda ortaya aulan bu soruya , a�ag1 yukan ko

nuyla ilgili bilim adamlannm saylSl kadar farkh yamt verilmi�tir . 

Bununla birlikte onlan gerek brakisefal kafatas1 yap1lan gerekse de 
C:inlilerin onlar hakkmda yapug1 tammlamalar sayesinde onlan Hint

Avrupah olarak kabul etmek mumkun degildir. Bu adamlar k1sa boy

lu , kalm govdelidir, buyuk ve yuvarlak bir ba�lan ve geni� yuzleri 

vard1r. Elmac1k kemikleri c;:1klktlr , kalm ka�lan, c;:ekik gozleri ve du

daklannm uzerine du�en kalm h1}'lklan vard1r . Sivri sakalhd1rlar ve 

ba�lannm tepesinden a�ag1 tek bir sac;: orgusu iner. 

Bu insanlar Asyahyd1, ama kimlerdendiler? Baz1lanna gore Come

gin Ligeti) paleo-Asyah, baz1lanna gore (Shiratori'nin ikinci varsayl

ml) proto-Mogol ve nihayet c;:ogunlukta olan son bir gruba gore de 

proto-Turktu.ler (Shiratori'nin birinci varsa}'lml, Pelliot, Hambis vs) . 
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Oyle gorunuyor ki, pek �ok analizin sonudannm da kamtlarna egili

rninde oldugu bu sonuncu varsa}'lrn ger�ege en yakm oland1r. Dstelik 

Hiong-nu lrnparatorlugunun rnerkezi Mogolistan'm kuzeyindeki Or

hon ve Selenga bolgelerinde bulunuyordu. Daha sonralan Turk�e 

"Otuken" ad1yla tamnacak olan bu yer, s1ras1yla V ve XIII. yUZ)'lllarda

ki ilk bozk1r irnparatorluklanmn, tarih sahnesindeki ilk Turklerin, 

sonra juan-juanlann, Uygurlann, K1rg1Zlann ve nihayet Cengiz Han 

Mogollanmn "ozyurdu" olarak kalacak olan stratejik bir bolgeydi. Ilk 

Turklerin tarihi, Turk boylannm yaratug1, ancak daha eski bir hazlr

hk donerniyle fazla a�1klanarnayacak bir dinarnizrni gozler onune se

rer. Bu Turk irnparatorlugu Hiong-nular'da tecessurn etrni�ti ve diger 

boylar a�1smdan da bu bir sorun te�kil etrniyordu , �unku Hiong-nu

lar halklan kayna�urrn1� , yeni bir go�ebe kulturunun ternelini atrn1� 

ve Altayhlann turn Yukan Asya bolgesinde hakirniyet kurmalanna 

buytik okude katk1da bulunrnu�lard1. Brakisefal topluluklann go�le

riyle ba�layan buytik dalgay1 surdurerek Hint-Avrupahlar uzerinde 

buytik bir bask1 olu�turrnu�lar ve onlan bauya dogru �ekilrnek zo

runda birakrn1�lard1r. 

Yeoman (Teu-man) ve Mete (Mao-tuen) 

Teornan ile oglu Mete (2 1 0- 1 74) kendilerine kaulan boylan orgut

lediler. Sonra onlan -veliahta ait olan- dogu (Yukan Kerulen bolgesi) 

ve ban (Hang-hai) olarak iki bolurne a}'lrd1lar ve bu daha sonra bu 

bir gelenek haline geldi. Ordu birliklerini, rniras�1lannm da yapacag1 

gibi Aharnenid usulunde , yani 1 000, 1 00 ve 1 0  ki�ilik guruplar halin

de yap1landirdiklanndan ku�kurnuz yok. Boylece C:in'e kar�1 buytik 

bir saldmya ge�ecek olanaklan elde ettiler. 

C:in tarn bir refah ve kalkmrna donerninin sonundayd1. MO 307  
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)'llma yakla�trken ordusu yenilenrni�ti. Go<;:ebelerinki gibi bir suvari 

birligi kurrnu�lar, askerler i<;:in aslmda Iran ktyafeti olan bir go<;:ebe 

giysisi rnodelini benirnserni�ler, stmrlanna da dayamkh surlar dik

rneye ba�larnt�lardt. Ts'in-che Houang-ti ((in-�i Huang-ti) ulkesini oy

lesine unutulrnaz bir �ekilde yonetrni�ti ki , isrninin ilk bolurnu olan 

Ts'in hecesi (:in kelirnesini dogurdu. Ts'in, seleflerinin diktikleri bu

tun savunrna duvarlanm birle�tirip tek bir butun haline getirerek (in 

Seddini olu�turdu. Uzunlugu aln bin kilornetreyi, yl1ksekligiyse yedi 

ila sekiz rnetreyi bulan, uzerinde bur<;:lann ve hisarlann yukseldigi 

bu buy11k set yUZ)'lllar i<;:inde surekli olarak yenilendi, gu<;:lendi. (in 

Seddinin gunurnuzdeki dururnuna getirilrnesi esasmda Ming devrinde 

olrnu�tur. Ancak, tarn da Turklerin ilk kez bir araya gelip , gu<;:lU bir 

�ekilde (in'e saldtrmaya haztrlandtklan zarnanlann arifesinde Ts'in'in 

kurdugu bu ktsa ornurlu hanedanhk ytkthr. Han sulalesiyse (MO 

209-MS 230) o stralarda henuz tarn olarak kurulrnarnt�tlr. 

Mete i�te tarn bu strada saldmya ge<;:er. San-si'ye girip Taiyl1an't 

(T'ai-yuan) ku�anr. (inliler i<;:in tehlike fazlastyla buy11ktur. Kar�thkh 

goru�rne talep ederler . (in irnparatoru anla�rna yoluna giderek ktzla

nndan birini , onurlu yl1ce �an-yu'ya verrneye soz verir. (unku bar

barian irnparatorun darnadt olrnak kadar cezbedecek bir �ey yoktur. 

Boylece Hiong-nular San Irrnagm ktvnrnt i<;:inde , gunurnuzde Ordos 

denilen yerde kalrna hakkmt elde eder. Ne Mao-tuen (Mete) ne de 

halefi Lao-<;:ang bu us bolgesinden (in'i yagrnalarnak i<;:in ya

rarlanrnaktan ka<;:mrnazlar, yagrnadan vazge<;:tiklerindeyse kar�thk ola

rak )'llhk vergi ahrlar. 

Hiong-nular butunuyle (in rnacerasma giri�rneden once, turn boz

ktrlann hakirni olrna arzusundadtrlar. Once bizirn neredeyse hi<;: tam

rnadtgtrntz bir halk olan dogu barbarlanm, T'ang-hulan boyunduruk 
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altma ahrlar (MO 20 1 ) ,  arkasmdan Kansu'daki (Kan-su) Yue-<;ilerin 

uzerine saldmrlar. Bauhlar bu halk1 somadan, muglak olmakla 

beraber ,  Hint-lskitler diye adland1racaklardir, yani Hint-Avupahlar. 

Onlar belki de aslmda klasik antik<;agdaki Toharlard1r. Hiong-nular 

bir<;ok <;arp1�madan soma MO 1 77- 1 76 ytllanna dogru Yue-<;ileri ezip 

ge<;er, hukumdarlanm MO 1 70'te oldurup, kafatasm1, lskitlerin de 
yapugm1 Herodotos'tan ogrendigimiz gibi kadeh olarak kullamrlar. 

C::1lgma donen Yue-<;iler ka<;arak don bir yana dagllular. C::inlilerin 

Ta, "buyakler" adm1 verdigi ana obekleri bauya dogru ilerler, Tanm 

havzasm1 istila ederler, Cungarya'daki Turfan ge<;idinden ge<;erler ve 

sonunda lli Nehrine vanrlar. Orada �anslanm gidip ba�ka bir yerde , 

Sakalann arasmda aramak zorunda b1rakacak olan Vu-suenlerle kar�l

la�Irlar. Bu olaydan yirmi ytl soma Sakalar, Sogdiyan ve Baktriyan'a 

(MO 1 38) dogru kayarak yerlerini Ta'lara b1rak1rlar ve orada Buylik 

lskender'in miras<;1lan olan Seleukoslan yok ederler. 

Yue-<;ilerden kurtulan Kansu ve baulannda bulunan birtak1m top

raklar -en azmdan Balka�. belki de Aral Golunun kuzeyine kadar uza

nan butun bozk1rlar- Hiong-nulann ellerine ge<;er. Hiong-nular bu Sl

ralarda Tanm havzasmdaki, hatta Sogdiyan'daki vahalara kadar da

yanmi�lardlr, ama daha da i<;:erilere kadar girmek arzusuna kar�;a ko

yamazlar. Hiong-nulann yalmzca golgesi bile Turfanhlar ile Ku<;anla

nn sava�makslZln onlann hakimiyeti altma girmelerine yeter. Hiong

nulann htzla geli�mesinin as1l nedeni i�te budur ve C::inliler de bunu 

gayet iyi kavrarlar. 

BUtun bu zaman zarfmda C::inliler askeri ve diplomatik konularda 

esgudumlu hareket ediyorlard1 . Entrikaya <;ok yatkmd1lar ve Turkle

rin fark edecekleri gibi, dusmanlanm her zaman diger du�manlanna 

kar�1 ayakland1rmaya ugras1yorlard1. En �aSlftlCl davram�lanndan bi-
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ri kendilerinden intikam alacaklanm du�undukleri Yue-<;:ileri kendi 

davalanna ortak etme giri�imleridir. <;:inliler onlara MO 1 38'de <;:ang 

Kien admda bir el<;:iyi gonderir . Hiong-nular tarafmdan iki kere esir 

alman el<;:i yine de Sogdiyan'a ula�tr ve orada Yue-<;:ilerin yerinden kt

mtldamayt reddeden krahyla goru�ur. Geriye ancak MO 1 26'da suk

lum puklum bir halde doner. Bu adamm yolculugu tarihin tuhaf bir 

cilvesiyle olumsuzle�mi�tir, <;:unku "lpek Yolu"nun bu seyahatle ac;:tl

dtgt du�unulur. <;:in ile Iran arasmdaki ili�kilerin bu tarihte ba�lama

dtgt elbette bellidir, ama <;:in'in buylik dt� politika projesi i�te bu st

rada dogmu�tur: kttalararast ticaretin onemli konaklarna noktalan ile 

tanm ve ekin merkezleri olan Orta Asya vadilerinin go<;:ebelerin elle

rinden ahnarak somurgele�tirilmesi. Hanlar zaman zaman yenilseler 

de sonunda zafere ula�trlar ve Han ordulan 70 ila 60 ytllan arasmda

ki sure<;:te butlin Asya'yt i�gal ederler. Ara Slra gerileseler de MS vm. 
ylizytla kadar orada kalacaklardtr. 

Hiong-nulann Gerileme ve Du�u� Devirleri 

MO II. ylizythn son ytllannda ugradtklan bozgunlardan soma Hi

ong-nular kendilerine c;:eki duzen verip <;:in'i yeniden tehdit etmeye 

ba�larlar. MO 99 ythndaysa <;:inliler bu saldmlan onlemek amactyla 

Mogolistan'a dogru yeni bir sefer duzenlerler. Sonu<;: beklenenin aksi

ne olumsuzdur, fakat bu olay aktllarda yine de buylik bir destan ola

rak yer edecektir. <;:in ordusu geri c;:ekilirken bile zafer kazanmt� ha

vasmdadtr. <;:inlilerin bu ba�anstzhklan seferlerine nokta koyar. 

Madem ki barbarlar gu<;: yoluyla yenilemiyorlardt , oyleyse kur

nazhkla alt edileceklerdi . MO 80 ythna yakla�trken pro to-Turk, pro

to-Mogol, hatta proto-Tunguz bile olabilecek Vuhuanlan, Hiong-nu-
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lann uzerine salanlar kesinlikle (:inli casuslard1r. Hanlar, Vuhuanlan 

2 0 0 . 000  adamla (bazllan 30 . 000  oldugunu soyler) desteklemeye 

gelir . 

Birka.:; yil soma Vuhuanlar (MO 46)  yeniden sald1rmak io:;in Hi

ong-nulann zay1f du�melerinden yararlamrlar. (:in'deki saraylanna, 

du�manlanmn ellerinden ald1klan kiZlarla, s1gn ve atlarla, kaplan, 

leopar ve samur postlanyla gurur i.:;inde donerler .  Go.:;ebe imparator

lugu i.:;inse aruk buyiik bir .:;oku� devri ba�lamaktad1r. Vasallannm 

kendilerine ba�kald1rmasi, �anssiZla kaybedilen sava�lar, hayvanlan

mn salgm hastahklarla kmlmas1, olagandan sert ge.:;en k1�lar . . .  Neler 

ya�and1gm1 tarn olarak bilemiyoruz . Hayvanlan hemen hemen tu

muyle yok olur. Daha dun ki�i ba�ma du�en hayvan sayiSl 300'ken, 

25'e, 1 5 'e iner ve bu sayi MO 68 yihndaysa 2'ye du�ecektir. Refahm 

kaybolmas1yla aruk federasyona bagh kalmak istemeyen boylar 

bagimsizhklanm elde ederler: llili Vu-suenler, Kao-kiu Ting-lingler, 

Yukan Sar bolgesindeki Ting-lingler, kar�1m1za ileride de o:;1kacak 

olan baz1 proto-Turkler ve elbette birtak1m ba�ka boylar. 

MO 5 1  yihnda yonetimin devriyle ilgili onemli bir kriz patlak 

verir. lki lider, yani Huan-ye ile (:i-o:;i olmu� olan �an-yu'nun yerine 

ge.:;mek istemektedir. (:i-.:;i'nin bulundugu konumun ba�a ge.:;meye da

ha uygun olmasmdan dolayi rakibi Huan-ye (:inlilerin destegini kabul 

eder. Huan-ye, (:i-.:;i'yi once MO 48'de, soma da 43'te saf d1�1 buaka

rak Tola ve Orhon bolgelerine yerle�ir, bu kendisini aruk yasal hu

kumdar olarak kabul ettirdigi anlamma gelmektedir. (:i-o:;i ise kendi 

yanda�lanyla birlikte bauya go.:; eder. Yolu uzerinde kar�Ila�t1g1 Vu

suenleri bozguna ugratarak (:u ve Talas bolgelerine yerle�ir; burada 

parlak zaferler elde ederek bi r Bau Hiong-nu lmparatorlugu kurmanm 

e�igine gelir. Fakat (:inliler boyle bir �ey i.:;in kendisine zaman b1rak-
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mazlar. MO 36'da C::i-c;i'yi ele gec;irip kellesini uc;ururlar . Ona bagh 

bulunan goc;ebe topluluklanna ne olduguysa tarn olarak bilinememek

tedir. Banya dogru goc;lerine devam edip, ilk Hunlan olu�turduklan

m du�unuhiyorsa da , Hunlarla ilk olarak ancak 400 y1l sonra , yani 

3 74 'te ,  Don ve Dinyeper Nehirlerini gec;erken kar�1lanna c;1kan 

Gotlara ve Alanlara sald1rd1klan s1rada kar�1la�acag1z. "Hun" ve "Hi-

. ong-nu" isimlerindeki benzerlik elbette bir tesaduf degildir, fakat ote 

yandan biz Hunlann isimlerini , npk1 Ban Avarlannm yapt1g1 gibi ,  

ba�ka bir halkm admdan c;ahp c;almad1klanm bilemiyoruz. Ban Avar

lan, gerc;ek Avarlar olan juan-juanlann ismini c;alm1�lard1r. 

Hiong-nulann sonu gelmektedir . C::oku�leri bir mucize sayesinde 

-ya da son derece s1radan bir olay da diyebiliriz- yava�lar: C::in'de bir 

ic; sava� patlak verir. Ba�kald1ran barbarlar Serinde'ye girer, Turfan'1 

ahr ve C::in s1mrlanna baskmlar duzenlerler .  Fakat son Han sulalesi

nin ba�a gec;mesiyle C::in'de i�ler yoluna yeniden girmekte gecikmez. 

Goc;ebe gruplann kopmalan c;abukla�1r. MS 48'de guney boylanndan 

sekizi hukumdarlanna ba�kaldmr ve C::inlilere tesli� olurlar. C::inliler 

de onlan San-si ve Kansu s1mrlarma federe beylikler olarak yerle�ti

rirler .  0 s1ralarda kuzeydeki ve Mogolistan'daki Hiong-nu boylannm 

saYllan c;ok fazla degildi. C::inliler kah tek ba�lanna kah Vuhuanlann 

veya Yukan Amur bolgesinde kimsenin henuz haklannda pek bir �ey 

bilmedigi proto-Tunguzlar ya da proto-Mogollar bir halk olan Siyen

pilerin destegiyle bunlara birc;ok saldm duzenlerler. 9 1  y1lmda Or

hon Nehrine kadar ilerleyip $an-yu'nun ailesini esir ahrlar . Kuzey ka

bileleri II . yuzy1lda sahneden c;ekilirler, baz1lan Yukan Asya'mn en 

uzak bolgelerine s1gm1r, digerleri de kazananlann yasasma boyun eg

mektense banya kac;1p C::i-c;i'nin haleflerine katlhr. lrti� Nehri boylan

na ve Aral Golunun guneylerine yerle�erek Ostyaklar ve Vogullan 

62 



KUZEYlN BARBARlARI VE DIGER HUNlAR 

kuzeye dogru surerler. Guney g6<;:ebe topluluklanna gelince, onlar da 

San Irmagm buyuk klVnmmda ve Ala�an'da toplanarak C:in'in federe 

boylan olarak, Almanlann Roma lmparatorlugu s1mrlannda oynadik

lan rolun hemen hemen ayn1s1m bu bolgede oynarlar (220-265) . Ve 

yine , npk1 bandaki Cermenler gibi, Han hanedanhgmm Yikilmasm

dan (2 20 )  sonra C:in'in i<;:lerine yay1larak istikrars1zhklanm daha 
onlarca Yil surdururler. 

Hiong-nu Uygarlzgz 

Koskoca (:in, nufusu bir bu<;:uk milyonu ge<;:meyen ku<;:uk bir halk 

toplulugu kar�1smda titremi�ti . Dstelik bu ku<;:uk halk toplulugu sa

dece sava�<;:Ilardan ibaret degildi ; 6rgutlenme konusunda son derece 

yetenekliydi ve barbarhgma ragmen bir medeniyete de sahipti. Sag ve 

sol olarak iki kanattan olu�acak �ekilde ikiye bolunen orgutsel yap1 

<;:ok saglam olup yirmidort boydan olu�uyordu . Duzenli ordulan hi<;: 

de 6yle kura] tammaz adam]ardan o]u�an <,;Ilgm bir g6<,;ebe kalabahg1 

degildi; Hiong-nular gayet karma�1k bir din ogretisine sahiptiler. D1� 

siyasal sorunlardan habersiz degillerdi ve ustelik ekonomik ve diplo

matik mudahalelerinde de etkiliydiler. Hayvan yeti�tiricisiydiler, ge

<;:imlerini hayvannhkla saghyorlard1, belki de (:inli ve Tanmh kole

lerine emanet ettikleri <;:ok ilkel bir tanmlan vardL Turn bozk1r 

insanlan gibi birer sanat<;:Iydtlar; Ordos'ta bulunan muhte�em metal 

baston saplan ya da levha gibi malzemeler dehalanm kamtlamaktad1r 

(bu bronzlar onlannkinden daha koklu ve yaygm bir medeniyetin, ls

kitlerin sanatmdan miras kalmaydt) . Ozellikle ko�klerini yaptlrmak 

i<;:in (:inli ustadlar getirtip (:in ekolune kaulm1� olsalar bile Hiong

nulann kendileri de mimard1 . 
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Sibiryahlann istilasmdan korunmak i�in kuzey stmrlanna yapu

nlan korunma sistemi Mete'ye atfedilir .  Selenga Nehri uzerindeki 

Ulan-Ude'de 72 .000 m2'yi ge�en bir alana yaytlmt� ve yan yanya su

lar altmda kalmt� bir halde , ihtiya� malzemeleri koymak i�in a�tlmt� 

buyuk �ukurlar, gunumuz Mogolistan'mda gorduklerimizi andtran 

tahta sutunlar ve en azmdan bir metre enindeki kalm duvarlardan mu

te�ekkil, tahkim edilmi� muazzam bir kulliye ortaya �tkanlmt�tlr. 

Elbette Ulan-Ude'nin onemini aktldan �tkartmadan, sadece estetik 
a�tdan baktldtgmda bile ba�ka bir�ok yerle�im kalmttst bizi fazlastyla 
buyliler: Orhon, jehol, Kalgan'm guney ve kuzeyi , k Mogolistan ve 
elbette Ordos bolgesi. Kiahta'nm kuzeyindeki Derestoninsk mezarlan 
C::in paralanmn uzerindeki resimlerden anla�tldtgt kadanyla MO 1 1 8 
ytlma aittir. Transbaykallar bolgesindeki C::ita'nm (Tchita) mezarlan 
da ku�kusuz bunlann �agda�tdtr. Butun bu arkeolojik kentler i�inde 
en ilginci Ulan-Bator (Urga) yakmlanndaki Noin Ula'dtr . Buz altmda 
kalan kurgan'larda, kral gomutlerindeki ah�tlagelmi� malzemeler dt
�mda pek �ok malzeme daha bulunmu�tur: hayvan motifli bronzlar, 
ke�e , kurk, kartal ba�h aslan ve dovli�en yak motifleriyle bezeli ylin 
kuma�lardan malzemeler, lake C::in e�yalan, ipekler ve aynca bu bol
genin I. yuzytldan kalma oldugunu kamtlamamtza imkan veren iki 
adet (:ince yazlt. Bulunan bazt par�alarda Helenizm etkisi a�tkttr, bu 
da Karadeniz bolgelerinden getirildiklerini neredeyse �upheye yer bt
rakmayacak bir �ekilde ortaya koyar. 

Korkun( IV. Yuzyzl 

IV. ylizytl buyuk istilalar �agtdtr. San Irmagm buylik ktvnmmda, 

Ala�an ve Ordos'a ytgtlan C::in'in turn barbar federe boylan stk stk is

tikrarstz davram�larda bulunuyorlar ve vasal statusunden �tktp ege-
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men statusune ge<;:iyorlardL Sienpiler, Vuhuanlar ve Hiong-nular, 

hepsi pastadan pay kapma yan�ma girmi�lerdi . Bu saldmlar aslmda 

baskmlardan, yagmalardan, arada bir de topraga yerle�me <;:abalann

dan oteye ge<;:miyordu; daha sonraki donemlerde (:inli olmas1 arzula

nan, ama yine de barbarhk ge<;:mi�lerinden kurtulamayan kralhklar 

kurma <;:abalan da olmu�tur. �ag1lanmaktan bitap du�en milliyet<;:iler 

sonunda fmmaya kafa tutmaktan vazge<;:tiler. Geleneksel ba�kentlerini 

terk edip guneye, Nanking'e yerle�meye gittiler. Baudaysa, Rene Gro

usset'nin de belimigi gibi ayru nedenlerden dolaYl ve neredeyse aym 

zamanlarda Roma'mn yerini Bizans alm1�t1. 

308  yllmda Hiong-nulu bir lider, �an-yu Lieu Yuan, 5 0 . 000  

ki�inin ba�ma ge<;:erek kenclisini Taiyuan'da Han sulalesinin varisi 

olarak imparator ilan etti . (:ao (Tchao/Zhao) ad1 da verilen Kuzey 

Hanlan (Pei-Han!Bei-Han) sulalesini kurdu. Bu olaydan 11<;: Yil sonray

sa oglu Lieu Ts'ong (3 10-3 1 8) Lo-yang'1 ele ge<;:irdi . 

Tabga�;lar 

(:in tarihi i<;:in pek kan�1k bir donem saYllan (Hiong-nulann ar

dmdan ortaya <;:1kan bo�luk nedeniyle barbarlann ulkenin kuzeyine 

dalga dalga akmlar yapuklan) m. yuzy1lda, yakla�1k 260 Yilmda Bay

kal Golu kokenli ve ku�kusuz Turk<;:e konu�an bir halk olan Tabga<;:

lann boylan,  (:ince yaz1h�1yla T'o-pa boylan, Ta-tung (Ta-t'ong!Da

tung) bolgesinde bulunan Kuzey San-si'ye yerle�irler .  Gelecekte bu

yuk bir rol ustlenecek bu insanlar hakkmda kesin tammalar yapacak 

kadar bilgi sahibiyiz. 

Bu boylar birka<;: yuzYll kendilerinden soz etmeye degecek bir �ey 

yapmazlar. Derken IV. yuzYllm sonlannda hukumdarlan T'opa Kuei, 
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San-si ve Ho-pei'yi (Hopey) ele ge(:irir ve Tabga(:lar birden kelimenin 

ger(:ek manas1yla tarih sahnesine (:lkarlar. 422 'deyse ba�kent lo

yang'l ahrlar ve flrsatm1 bulur bulmaz da Vey hanedam adm1 alarak 

<;:in hanedanlan silsilesinde yerlerir,i ahrlar. 448 'de Ku(:a ve Kara

�ar'l , 456'da Hami'yi alarak Orta Asya vahalannm koruyuculugu ile 

turn <;:in topraklan uzerinde hak iddia ederler. Bu arada Sen-si (436) , 

$an-dung (San-tung), Ho-nan ve Kiang-su'nun bir bolumunu (446) ala

rak <;:in'in kuzeyinin en azmdan yansm1 topraklanna katmaYl ba�am

lar. 469 Yllmdan soma birliklerini Nanking k1y1lanna surduklerinde 

Tabga(:lan, Guney <;:in kar�1Slnda ba�ans1zhga ugratan tek neden go

(:ebe niteliklerini kaybederek <;:inlile�meleridir. 

Bununla birlikte Tabga(:lara sahip olduklan �ohreti kazand1ran �ey 

bu parlak harekatlardan ziyade , uygarla�maya ve oteki barbarlara kar

�1 <;:in uygarhgm1 savunmaya dair kuvvetli egilimleridir. Ba�larda, 

ozellikle en buyiik hukumdarlanndan T'opa Kuei (386-409) ,  T'opa 

Sseu (409-423) ve T'opa Tao'nun (423-452) saltanatlan s1rasmda yete

nekleri kadar vah�etleriyle de kendilerinden soz edilmesini hak eder

ler: omegin ba�a ge(:en hukumdann annesi , oglunu etkileyebilecegi 

du�uncesiyle oldurulurdu . Fakat T'opa Siun'un (452-456) devrinden 

itibaren kendilerini Budizme adar ve bu dinin <;:in'deki 

propagandacllan durumuna gelirler .  Lo-yang'da en azmdan 1 300 

tapmak bulunmaktad1r. I .  T'opa Hong o kadar dindard1r ki , ke�i� ol

mak i(:in tahtmdan vazge(:er. Torunu II. T'opa Hong (47 1 -499) Long

men'deki elle oyulmu� unlu magaralan yapurmamn ayncahkh :;;ohre

tine sahiptir. Bu kendini adam1�hk i(:inde Budizm devletin resmi dini 

haline gelir. 

Tabga(:lann orf ve adetlerinin bu yeni dinin etkisiyle yumu:;;ama

Sl, aynca gittik(:e daha fazla <;:inlile�meyle birlikte <;:inlilerin sorunla-
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nm da ustlenmeleri Topa Ki'ao (499-5 1 5) doneminde bir gerilemeye 

yol ac;m1�tu. Ki'ao'nun ya�h ama enerj ik ve Budizm'den yana 

olmasma ragmen Turk geleneginde yeti�mi� dul kans1 Hu'nun (5 1 8-

528) naipligi bu gerilemeyi bir sure ic;in frenler: unlu seyyah Song

yun'u Hindistan'a gonderen Hu'dur. Fakat 534  yllmda imparatorluk 

kendi kendini yava� yava� yok edecek �ekilde ikiye bolunur ve hiZla 

<::in "Ylgm"lan arasmda eriyip giden Tabgac;lardan geriye aruk hic;bir 

�ey kalmayacakur. 

Tabgac;lann <::in uzerindeki yl1z elli Yih bulan hakimiyetinin aske

ri ve politik alanlardaki sonuc;lan onemsiz saYilmaz. Proto-Mogollar 

olan juan-juanlar (ya da dogru isimleriyle soylemek gerekirse Avar

lar) , Hiong-nulann goc;leriyle k1smen bo�alan bozkularda 402 

Yilmdan soma fetih h1rslan seleflerini aratmayan yeni bir goc;ebe im

paratorlugu kurmaYI ba�arm1�lard1r. 

Bozk1r ya�am1 ah�kanhklanm, en azmdan askeri alanda kaybetme

yen ve buyl1k bir suvari birligine sahip olan Tabgac;lar bu yeni gelen

leri sadec basurmakla yetinmezler. 400 Yilma yakla�1rken Topa Ku

ei'nin saltanatl s1rasmda, yani bu yeni goc;ebe federasyonu tarn yeni 

yeni olu�tugu s1rada onlara kar�1 sava� ac;arlar. Onlan, ulkelerinin 

gobegi olan Otuken'de ele gec;irmek ic;in, 4 29 ,  443 ve 449 'da, As

ya'nm en buy11k c;olu olan Gobi <::olunu gec;mekten c;ekinmezler. Bu 
arada 4 3 9 'da, 3 9 7 'den beri orada yerle�ik olan bir Hiong-nu 

toplulugunu kovarak Kansu'yu i�gal ederler. Hiong-nu toplulugu Tur

fan'a kac;ar ve orada ancak 460 y1hna kadar barmabilir . Tabgac;lar 

458'de en sonunda juan-juanlara oyle kuvvetli bir darbe indirir ki, 

(552 Yihna kadar) juan-juanlann potansiyel gucunden eser kalmaz. 

Soma bir anda boylar ayaklanacak ve gelecekteki Turk hakimiyetinin 

haz1rhgma koyulacakur. 
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Tabga�lar (:in'e oyle bir damga vurdular ki, dunya milletlerinin 

bir k1sm1 (Araplar ve orta�ag Yunanhlan) bu ulkeye onlarm adm1 

verdiler .  

Bozkzr Go(:ebeleri 

(:i-C:ilerle ka�an Hiong-nularm gelip yerle�tikleri Balka� Golu ile 

Aral Golu arasmda kalan bolgeler MO Ill. yllzJildan beri zaten k1smen 

Turkle�mi�ti. C:inlilere gore o bolgede , en azmdan Bau Denizi (Ha

zar?) ile Talas Nehri arasmda kalan k1s1mda bir y1gm kavim goc;;ebe 

ya�am1 sllrmekteydi . Bunlar y1lhklarda degi�ik isimler altmda amhr. 

Bu adlan c;;ozmek kendileriyle ilgili belgelerin son derece belirsiz ol

masi dolaJisiyla olduk�a gu�tllr. Onlara toplu olarak (:i-lo (Tchie-lo) 

sozcugllnlln bozuk �ekli olan To-lo ya da Tie-lo ad1 verilir ,  bu 

-dogrulugu �uphe gotllrebilecek bic;;imde- Kao-kiu'nun "Ulu Sava� 

Arabalan" sozcuguyle e�anlamh bir sozcuktur. Aynca C:in'de henllz 

Vey hanedanhg1 doneminde onlara Kao-kiu Ting-ling deniyordu. 

Ting-ling zannedildigi gibi T olos'un degil , Tegrek'in kar�Ihg1d1r . Kao

kiu Ting-lingler kimlerden olurlarsa olsunlar, C:inliler ic;;in sadece Hi

ong-nularm mirast;;Ilanydilar. Kesin olarak Turkc;;e konu�maktayd1lar 

ki bu da onlann zaten Turkle�mi� bir ortamla iyice kayna�malanm 

kolayla�urmi�tlr. 

Ote yandan 600 y1lma yakla�1rken Uzakdogu'da ya�ad1g1 �llphe 

gotllrmeyen bir topluluk dokuz boyu bir araya getirir ve ad1 Turkc;;e 

Tokuz Ogu(: olan yeni bir federasyon kurar. Hamilton'un ac;;Iklad1gma 

gore Tokuz Ogu� ad1 ses uyumuna gore degi�ime ugrayarak Tokuz 

Oguz halini alacakur. Bu yepyeni dokuz boyun en guc;;lusu c;;ok ge<;me

den, belki de VII. y11zy1lm ortalannda, on muttefik OYITiaktan olu�an 
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On Uygur'lan, yani "on akraba,"  "on muttefik"leri meydana getirecek

tir. Uygur kelimesi Turkc;:ede hlStm, akraba, yakm, muttefik anlamt

na gelen uya'dan turemi�tir; uymak anlammdaki uy'dan gelmez. Bun

lar daha soma bu federe toplulugun yonetimini ustlenmi�lerdir, c;:Un

ku Slrastyla bir Tokuz Oguz'dan bir Sekiz oguz'dan soz edilmektedir. 

Sekiz Oguz denilir, c;:unku daha somaki donemlerde ustunluk kura

caklan bu federasyonun ilk te�ekkulunde yer almayan Uygurlar bu 

birligin dt�mda tutulmaktathr. 

Bu federasyonun varhgt ashnda varsaytmlara dayanmaktadtr ve 

olaylar, c;:e�itli te�ekkuller ve kelime dagarCLklan arasmdaki benzer

likler, birbirini takip eden goc;:ler ve Uygur toplulugundaki bolunme

ler kafalan oldukc;:a kan�urmaktadtr. Aslmda jordanes ve Agathias 

53 1 ve 552 ytllannda On Ogurlann, Ogundurlann, San Uygurlann, 

Utrugurlann, Ak-Kaztrlann , l�gil ya da lsgillerin ve Kafkaslar'm ku

zeyinde Bulgarlann yam ba�mda ya�ayan Kutrugurlann isimlerini sa

yarlar. Bu arada bu iki yazar Tokuz Oguzlann ve On Uygurlann ha

reket alanm bunlara gore daha doguyu, Baykal Golunun giiney bolge

lerini kapsad1gm1 belirtir ve aynca bu boylann hareketlenme zamam 

olarak daha ilerki bir tarihe i�aret ederler. Ote yandan !slam kaynak

lan once Tokuz Guzlann, daha soma sadece Guzlann, yani Oguzlann 

doguya geli;;iyle ilgili olarak zamammtza c;:ok daha yakm bir tarih ve

rirler. Ozellikle yer ve tarih saptamalanyla ilgili olarak butun bu id

dialar ac;:tkhk kazanmamt�Ur. 

Yaygm ve dagmtk olarak kullamlan c;:ok fazla eski adm 

bulunduguna ek olarak yapabilecegimiz yegane saptama milattan 

somaki ilk 500 ythn sonlanna yakm Turklerin art arda dalgalar ha

linde Dogu Avrupa'ya dogru kaydtklandtr. 

Aral Golunun bozktrlanna dair sahip olunan bilgilerin eksikligi 
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ara�urmactlan kesin yargtya ula�mak yerine , varsaytm iiretmeye 

·sevk etmi�tir. Baztlanna gore C:i-C:ilerin halefleri ile 11. yiizytlda onlar

la birle�en Hiong-nular battya dogru go<;;lerine devam ederek <;;ok gec;:

meden bugiin Ukrayna dedigimiz bolgenin guneyine Volga ile Don 

arasma ula�ml� olmahydtlar. Ba�kalanna goreyse tarn tersine Hiong

nular bauya hareketleri strasmda kar�tlanna <;;tkan ve bugiin kim ol

duklanm maalesef bilemedigimiz bazt kitleleri oraya siirmii� olma

hydtlar. Dolaytstyla bizim orada Hun (eger ash degi�tirilmediyse 

1 50 ythnda Ptolemaios'da "Hunoi" olarak gec;:mektedir) adtyla kar�t

mtza <;;tkacak olanlar ya bu Hiong-nular ya da kendilerinin onlar 

oldugunu iddia eden bu isimleri malum olmayan kitlelerdir. Hun 

ismi talihin bir rastlanUst olamayacak kadar Hiong-nu ismine benze

mektedir, o kadar ki Hiong-nu sozcuguniin Sogdcast Hun'dan ba�ka 

bir �ey degildir. 

Hunlar 

Eger Ptolemaios'un belirlemelerini dogru kabul edersek, Hunlar 

MS II. yiizytlda A�agt Volga bolgelerine yerle�ir. Burada , MO IlL yiiz

ytldan soma Karadeniz'in kuzeyindeki Volga ve Dinyester Nehirleri

nin arasmda kalan bozktrlara gelerek lskitlerin yerini alan Sarmatlar

la ili�ki kurarlar (hemen bu tarihte degilse bile daha ileride). Aynca 

II. yiizytlda lskandinavya'dan inerek, Dinyeper'in bausma yerle�en 

Gotlarla da kom�u olurlar. 

Turn varsaytmlar bir tarafa , Hunlann 3 74-5 tarihlerinde Balamir 

ya da Balamber admdaki bir onderin yonetiminde Don ve Dinyeper'i 

a�arak Cermen kokenli Vizigotlara , Ostrogotlara ve paleo-Asyah 

Alanlara saldtrdtklan kesindir. Kendilerinden daha vah�i ve daha iyi 

silahlanm1� Asyahlann bu baskm1 kar�1smda darmadagm olan Cer-
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menlerin her biri deh�ete du�up selameti kac;makta bulmu�tur. 

Hemen hemen aym donemde binlerce kilometre uzaktaki <::in'e yapl

lmaya devam edilen -ve yUZY1llard1r ard1 arkas1 kesilmeyen- saldm

larla buyiik olc;ude benzerlik gosteren bu muthi� barbar akmlan boy

lece Avrupa'mn kap1lanna da dayamr. 

De; gruba bolunmu� olan Hunlar, Uld1z ve Muncuk'un saltanat 

surdugu donemlerde kac;maYlp bolgede kalan unsurlan bir araya top

larlar. Aruk onlar Ural Ovalan ile Karpatlann rakipsiz efendileridir. 

Romahlar onlara sayg1 duyuyor olmahyd1lar: Hunlardan kork

maktan c;ok onlara hayrand1lar. Hatta Romahlar c;ocuklanm Hunlara 

rehin olarak sunup, kar�1hgmda Vizigotlara (42 7) ,  FranslZlara (428) 

ve Burgondlara (430) kar�1 kendileriyle ittifak yapmalanm isterler .  

(Aetius, yani Attila'mn hem arkada�1 hem de gelecekte kendisini yene

cek olan du�mam da 405-407 tarihlerinde rehin verilmi�ti) . Boylece o 

tarihlerde ltalya'da, Galya'da , hatta soylendigine gore Toulouse kadar 

uzak bolgelerde bile Hun athlan gorulur. Onlara Roma lmparatorlu

gunun en guvenilir muttefiki olarak bak1lmaktad1r. Yoksa Romahlar 

da <::inliler gibi kendilerini en yakm kom�ulanndan en uzaktakiler va

s1tas1yla m1 korumaYl tercih ediyorlard1? Romahlar herhalde Hunlan 

henuz gelecekte ulkelerine endi�e ve korku verecek bir halk olarak 

gormuyorlard1 . 

448-449 Ylllannda Attila'nm saraYlnda elc;ilik yapan Priskos, �ata

fat tutkunu ve uygarla�maya yetenekli bu yabani koca adama clair 

yarg1lanm acaba tarafs1Z bir gozle sunabilmi� midir? Soylediklerine 

bakllusa Hunlann krah bt\yuk bir olas1hkla Eflak'ta bir yerlerde , 

uzerinde kulelerin ylikseldigi duvarlarla c;evrili ah�ap bir kentte ika

met etmektedir. SaraYl tahta oyma i�leriyle ve k1ymetli ylin hahlarla 

susludur, k1yafetleri nak1�larla donanm1�Ur, k1ymetli , ta� kakmah, 
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altm ve gumu� sofra taklmlanndan yemek yemektedir . Etraf1 kendisi

ne yard1m eden, fikir veren tercumanlarla , katiplerle -Yunanh 

Onegesios,  Romah Orestes vb gibi- birtak1m unlu yabanCilarla <;evri

lidir (ilerde Cengiz Han da benzer bir hizmet alacakur) . Attila <;ift 

ba�h imparatorluk hakkmda her �eyi bilmektedir ve aynca Yunanca 

ve Latinceyi de <;ok iyi konu�tugu iddia edilmektedir. BUyuk bir aske

ri uzman, yonetmeyi bilen iyi bir k1lavuz ve her zaman uzla�ma yolu

nu sava�a tercih eden usta bir diplomatur. 

Attila iktidara 434 Yllmda karde�i Bleda'yla birlikte ge<;mi�tir. Bu 
iki karde�in ilk onemli sorunu II . Theodosius'a, seleflerine vaat ettigi 

350 altm-lira y1ll1gl odetmek, hatta miktan arurmak olmu�tur. Bu

nun ger<;ekle�mesi i<;in de Attila'nm birka<; �ehre sefer duzenlemesi ve 

yak1p y1kmas1 gerekmi�tir, fakat sonunda uzla�1rlar. 445 y1lmda Ble

da oldugunde ya da ortadan kaldmld1gmda bu goru�meler surmekte

dir. El<;i Priskos'un bulundugu konuma gelmesiyse bu olaym hemen 

sonrasmda ger<;ekle�ir. Derken her �ey bir anda degi�ir. Bauda <;1kt1g1 

iki sefer Attila'y1 'Tannnm Gazab1"na donu�turecek ve turn ya�am1 

boyunca elde ettiginden <;ok daha fazla �ohrete kavu�turacakur. Aruk 

kendisi , ge<;tigi yerde ot bitmeyen adam, o zamana kadar hi<; dikkat 

<;ekmeyen askerleri Hunlarsa, insanhktan nasibini almam1� yarauklar 

olarak amlmaya ba�lamr. Attila'mn yontemleri Cengiz Han ya da Ti

murlenk gibi <;ok uzak haleflerinin kullanacag1 yontemlere benzemek

tedir: atom bombas1 kadar caydmc1 bir silah olan deh�et salma sila

hma dayah bu yontemler kayitsiz �arts1z teslimiyet ile toptan imha 

d1�mda hi<;bir se<;enek b1rakmaz. Zaten bu yildmm seferlerin 6z11nde 

fetihten <;ok yagma arzusu, yaYllma ve geni�lemeden <;ok kadm ve al

tm tutkusu yatmaktayd1 (bu seferler, hayvanlann yeniden otlaga do

nene kadar dayanabilecekleri don be� ayhk bir sureyi a�miyordu) . 
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Galya'da ve ltalya'da Attila 

451  h�tmn �ubat sonlannda Attila, Tuna ve Ren Nehirlerinin yu

kanlanna kadar c;tkarak Mayence'den, yani bohinmu� smmn savun

mastz noktasmdan Roma lmparatorluguna girer .  Buras1 Frenklerin 

440-44 1 sava�mda yol ac;t1g1 felaketlere ragmen Roma mulkiyetine ait 

turn topraklar ic;indeki hala en yogun, en etkinlik dolu ve en duzenli 

bolgeydi. Attila buraYl npkt bir bomba gibi ani ve �iddetli bir bic;im

de vurur. Sehirler ya para odeyecek ya da yaktlacaklardtr .  Sonuc;ta 

hem para oder hem yakthrlar :  Trevise [Tarvisium] , Metz 

[Divodurum] , Laon [Alaudanum, Lugdunum Clavatum] ,  Troyes 

[Tricassium] , Auxerre [Autricum, Autessiodurum] , Lutece [Lutetia 

Parisiorum - Paris] , Orleans [Cenabum] . Korku ic;indeki halk devasa 

bir goc; dalgas1 halinde tepelere , ormanlara kac;t�tr, yollara dokulur. 

Hunlar, Roma lmparatorlugu ic;inde de gorev yapnklanndan iyi tam

myorlardt. Konstantinopolis'e yapnklan saldmlar da biliniyordu , 11-
lirya'Yl (Arnavutluk) , Mocsia'yt , Makedonya'yt , Trakya'y1 dumdliz 

edip bir c;ole c;evirdiklerine -ki bu biraz �uphe uyandmnaktadtr- ina

mlmaktaydt (4 4 4 - 447 ) .  Attila'nm ayagm1 bast1g1 her yeri yak1p 

kavuruyor, ancak bu yangmm kulunden yeni yeni azizler doguyordu: 

Troyes'de Loup [Lupus] , Orleans'da Aignan [Anianus] ,  Lutece'de 

Genevieve , piskoposlar ,  bakireler, yani eli kolu bagh kalan Galya 

ic;in kendini feda etme gucune sahip olanlar. Tann'ya yonelttikleri 

hic;bir i�e yaramayan , sonsuz dualanyla barbarian nas1l 

durdurabilirlerdi ki? Attila ise Ren'e dogru ilerlemesini yava�latan 

ag1r ganimetinin yu.ku altmda iki buklumdu. Acaba Orleans'da i�ler 

yolunda gitmemi� miydi? Ku�kusuz; ama ate yandan bunun kesin bir 

yenilgi olduguna clair hic;bir kamt da yoktur. Attila yeterince ganimet 

toplam1�t1r ve yurduna donmemesi ic;in hic;bir neden yoktur. Turn 
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gucunu yitirmi� haldeki ulke ise ugrad1g1 y1klmm boyutlanm ancak 

flrtma dinince fark edecektir. l�gal ve yagmaya maruz kalan topraklar 

yard1m 1;1ghklan atmaktad1r. Ge�; de olsa Aetius'un lejyon birlikleri 

ve Galyahlardan olu�an yard1mc1 kuvvetler �anslanm bir kez daha 

denemek isterler .  45 1 'in 20 Haziran glinu Troyes'in yirmi kilometre 

d1�mdaki Catalaunum ovalannda ya da bugun tercih edilen ad1yla 

Campus Mauriacus bolgesinde Hunlara yeti�irler. Bu unlu bolgenin 

s1mrlanm tarn olarak ifade edebilmek i�;in bu meydan muharebesinin 

belirli tek bir alanda degil , koskoca bir eyalette yap1ld1g1 soylenir; 

yani yuz binlerce adamm manevralanm ger�;ekle�tirebilecegi kadar 

geni� bir alanda ! 

Attila savunmada beklemektedir. Ama bu durum pek ana gore de

gildir. Bozk1r insam giri�imci olmahd1r. Yoksa yurdundan �;ok mu 

uzakla�ml�tlr? Butun bu ganimetlerle , bir Jlgm adamm1 feda etmeden 

kurtarmak istedigi bunca �;almm1� malla a�m m1 yuklenmi�tir? Ken

disi i�;in korkun�; olabilecek tek adam1, "arkada�1" Aetius'u ku�;umse

mi�tir. Can �;eki�en Roma lmparatorlugunun boyle bir 1;1k1� yapabile

cegine inanmam1�Ur. Kendisini s1k1�Uran ordu , Galya-Romenlerden 

ve aralannda Loireh Alanlann ve Theodorich'in yonetimindeki Vizi

gotlann da bulundugu her turden barbardan olu�mu�tur. Attila yenil

digi takdirde , sava�lanmn butUn meyvelerini, itibanm ve o gun ken

di tarafmda olan Frenkler, Ostrogotlar ve Gepidler gibi vasallanm ve 

uzaklarda , bozk1r ormanlarmda ya�ayanlann sadakatlerini kaybede

cektir. 

Eski bir taktigine ba�vurur: ylik arabalanm arkasmda gizlenebile

cegi bir siper meydana getirmeleri i�;in daire �eklinde dizdirir. Aynca 

du�mamm zaJlf du�urerek bu mustahkem ordugaha ula�masm1 engel

lemek i�;in ogleden soma u�;te uzerlerine suvarilerini saldlfttlgl soy-
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lenmektedir. Gen;ekten de ordugaha sadece Vizigotlar ula�abilecektir, 

ustelik de bo�u bo�una. Daha sonraysa Attila gece karanhgmdan ya

rarlanarak geri <;;ekilir ve Ren Nehri dogrultusunda yola koyulur. Ae

tius �afak vakti sava� alamnda tek ba�ma kald1gm1 fark eder ve Hun

lan yendigi i<;;in ovlinlir durur. 

Elbette Hunlar yenilmemi�lerdir; belki sadece zamamn kurnaz 

propagandae1lan kendi <;;agda�lanm onlann yenildiklerine ikna etme

yi ba�arm1�lard1r. Oysa Hunlar sava�tan hi<;;bir zarar gormeden 

<;;1karlar. Hatta ordunun gucu oylesine yerindedir ki, Attila bir Ylldan 

az bir zaman soma yeni bir sefere <;;1kar. Bu defa art1k alacag1 bir �ey 

kalmayan Galya'ya degil , ltalya'ya dogru yola koyulur. Latin �ehirleri 

birbiri ardma du�er. Papa Attila'mn kar�1sma <;;1kar ve kendisini <;;ekil

meye ikna eder. 0 da Loup gibi, Aignan gibi, Paris'in [Lutece, Lutetia 

Parisiorum] koruyucusu Nanterreli guzel k1z gibi Aziz Buyuk Leo 

ad1yla ermi�ler listesine eklenir; Troyes'de , Lutece'de , Orleans'da, Ro

ma'da ya�anan bu don mucize , �ansm Attila'nm kar�1smda tir tir tit

reyenler i<;;in fazlas1yla yaver gittigini gosteriyordu . . . ozellikle 

almas1 son derece kolay olan Roma'da! Zira mucizelerden soz etmek 

gerekiyorsa tek bir mucize vard1, o da H1ristiyan dunyasma sald1ran 

adamm, Tann namma konu�an herkese kar�1 korku ve sayg1 duyan 

ger<;;ek bir Altayh olmas1yd1 . Belki de bu adam H1ristiyanhgm glicli

nu iyi kavram1�, imparatorluk i<;;indeki geleceginin bu dine bagh ol

dugunu anlam1�U. Catalaunum ovasmdaki <;;arp1�malann co�kulu anla

nlan okundugunda bu sava;;m <;;ok buyuk bir efsane yaratug1 anla�nl

maktadlr. Got tarih<;;i jordanes, "Bu <;;ok buyuk, korkun<;; , bugline ka

dar duyulmam1;; bir sava;;t1 . llk<;;ag bunun e;;ini benzerini gormemi;;

tir. . .  Ku<;;ucuk bir de re bir sele donu;;up kan olup akm1�Ur. . .  Dunya

mn en yigit uluslannm bu buyuk sava;;mda iki tarafm tarn yuz altm1� 
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be� bin adamt telef olmu�tur" diye anlattr. A<;:tkc;a goruhiyor ki bu sa

va� Galya'yt kurtarmaya yetmez. Fakat bundan soma Hunlan bir daha 

hie; gormedikleri ic;in Galyahlann bu sava�la kurtuldugu iddia edile

cektir . Attila 453 ytlmm Maytsmda san�m guzel bir ktzla , Cermen 

ldilko'yla evlendigi gunun gecesinde oldu ; belki de katledildi ya da 

onca seks ta�kmhklanndan, oburluklardan ve ic;ki alemlerinden soma 

�iddetli a�k arzulannm kurbam oldu. 

Attila'nm imparatorlugu bir anda parc;alamr. Gotlar ayaklamrlar. 

Daha soma diger Cermenler de aynhrlar. Hunlar doguya c;ekilirler 

ya da kendilerinden once C::in'de Hiong-nulann da ba�ma geldigi gibi 

buyiik du�manlannm, yani Romahlann himayesini isterler. Neticede 

vasal Roma topraklan dahilindeki Moesia ile Dobruca'ya yerle�irler. 

Bir destan yeniden yaztlabilir mi? Bozktr insanlan guc;ten du�tuk

leri gerileme devirlerinde hep gec;mi�in guzel gunlerini yeniden ya�a

mayt hayal ederler: Attila'mn ogullanndan biri Bizans'a saldmr. Fa

kat c;ocuklar her zaman babalanna benzemez. Attila'nm oglu ba�anstz

hga ugrar, mtzragm ucuna gec;irilmi� kellesi Hipodrom'da halka te�

hir edilir. 

Hunlann Sorunu 

Bu olaylara ve halka aynnttyla deginmemiz Hunlan Turk olarak 

kabul ettigimizi ima etmektedir: kesin konu�mak gerekirse Hunlar, 

ortak ana govdeden c;ok once kopmalanna ragmen Turklerle aym dil 

ailesi ic;indedir. Bu konuda oryantalistlerin buyiik bir c;ogunlugu fikir 

birligindedir. Ukrayna'da yaptlan kaztlar ortaya pek kesin bilgiler 

koytnamt�sa da Macaristan'dakiler Hunlann biraz deforme olmu� bir 

brakisefal trktan olduklanm gostermektedir. Aynca Hunlar ortadan 
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temelli silindiklerinde onlann yerini proto-Turk olduklan taru�ma

SIZ kabul edilen boylann ald1gmi goriiyoruz. Bunlar Hunlann miras

t;Ilan ya da onlann vasallannm uzak akrabalanyd1. Samnz bu boyla

nn tumu Tie-lolarla , yani varhklan efsanevi On Uygurlarla birlikte 

gelmi� olamazdt! 

Dile gelince, o da bizim ir;in hala pek zaytf bir kamt kaynag1 te�

kil etmektedir. Hun dilinde bilinen tek kelime , hem Turk hem de Got 

dilinde kar�thklan bulunabilen strava, "�olen"dir . Anlam1 hala bir sn 

gibi gizli kalan ve bir ytgm anlam verilmeye r;ah�1lan bir diger 

sozcuk de bizzat Attila'nm ad1d1r - Volga'nm Turkr;e ad1 ldil ya da Etil 

de bu adla ili�kilendirilir Acaba bu olaganustu adamm ad1 bir 

Cermen-Turk ad1 m1yd1? Soy ar;tcl, ulke kurucu "baba" anlamma ge

len ata sozcugune, Cermen dilindeki kur;ultme eki -ila eklenmi� ola

maz mt? Boylece bu ad halkm "Kur;uk Babas1 ,"  "Babac1g1" anlamma 

gelmi� olamaz mtydt? 

Halk1 ir;in "BabaCik" olan bu adam ba�ka halklar ir;in ise Tann'nm 

gazabmm tecessumuydu - en azmdan baz1 kutturler onu bu gozle gor

mu�lerdir. Hunlann zarar ve tahribatmdan ba�ka bir �eyi hatlrlama" 

yan ortak Avrupa geleneginin aksine ulkule�tirilmi� bu kahrarnana 

son derece bagh olan gelenekler de mevcuttu . Burada Turklerin ve 

Macarlann goru�lerinden degil (Turkler Attila'yt X X .  yiizytlda 

yeniden ke�fedecekler, Macarlarsa onu yiiceltmekten asla vazger;meye

ceklerdir) , Almanlann ve Fransa'nm r;e�itli yorelerinde ya�ayan halk

lann gorii�lerinden soz ediyorum. Almanlann destan-�arkllan Nibe-

1ungen ile Burgonyahlann (Burgonya'ya V. yuzytlda yerle�en Cermen 

kokenliler) epik �iirleri birbirlerine oldukr;a yakmd1r. Bu �arktlarda 

ornegin "Attila'mn saraytndaki Burgonyah Krallann Sark1s1" ya da 

"Attila'nm Olumu"nde Attila, yani Atli , iyi kalpli koruyucu baba ola-
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rak amhr. Aslmda Frenklerin (Frenklerin bir k1sm1 Attila'ya kat1lm1�

lard1) dogu�uyla ilgili olmasma ragmen Alsace yoresine ait bir destan 

olan Aziz Odil'de , Odil'in babas1 Ethelrik'in (muhtemelen Atli'nin 

veya ldil'in degi�ik soyleni�i) ve kuzeni Azize Hunna ile kocas1 Hun

no'nun Hunnawihr isimli bir �ehirle baglanuh olduklan anlauhr. 

]uan-juanlar ya da Avarlar 

Hiong-nu lmparatorlugunun Ylktlmas1, goc;ebe topluluklann (in'e 

dogru kaymas1 ve Sienpilerin guc;suzlugu bozk1rlan efendisiz blrak

ml�tl . Fakat yeni lider c;ok gec;meden kendini belli etti . 402 Yllmdan 

itibaren olu�maya ba�layan ve (inlilerin kuc;umsemeyle kendilerine 

"uguldayan bocekler" anlamma gelen ]uan-juan adm1 takuklan bu ye

ni federasyon, c;ok guc;lu bir "imparatorluk" kurmasma kar�m, 

c;eli�kili bir bic;imde tarihin ak1�m1 etkilemek ya da buytik bir �ohret 

kazanmaktan uzakur. juan-juanlar kendilerine "Avarlar" diyorlard1, ki 

bu ad c;ok daha soma bat1da Mogolca konu�an bir grup tarafmdan 

c;almacaku. Avarlarm ba�mda bir �an-yu degil bir kagan ya da han 

bulunuyordu . Han unvam kagan unvammn degi�ik bir �ekli olup �up

hesiz daha du�uk bir hukumdar rutbesiydi. 

Avarlar Kobdo yoresinde Kao-kiu Ting-lingleri yener yenmez 

Avar ustunlugu ba�lad1 . 0 andan itibaren Avarlar Kore'nin kuzeyin

den Yukan lrti� ve Kara�ar'a kadar olan turn bozk1rlara egemen oldu

lar. Onlan s1mrlayan kendi ic; c;eki�melerinden c;ok, eskiden kendileri 

gibi goc;ebe olmalanna ragmen (inlilele�en, ancak koklerini hic;bir 

zaman unutmayan Veylerin (Tabgac;lar) daimi uyamkhklan olmu�tur. 

Veyler, juan-juanlara kar�1 giri�tikleri onleyici sava�lanna ara ver

mezler: 402 'de onlan Ordos'tan uzakla�tlnr, 425'te Mogolistan'm ku-
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zeyine dogru piiskiirturler, 439'da Kansu'yu ilhak ederler ve nihayet 

458 'de juan-juanlara geriye aruk efsanelerinden ba�ka hic;:bir �ey 

b1rakmayacak bir darbe indirirler. T olosler Turkc;:e konu�an bir halk 

olduklanndan Mogolca konu�an bir grubun egemenligine tahammiil 

edememi� olmahlar, dolaylSlyla biiyiik bir olas1hkla kimsenin kendi

lerini cesaretlendirmesine gerek kalmadan ba�kald1rm1�lard1r. Fakat 

buna ragmen, onlan VI. yllzYJlm ba�lanndaki dur durak bilmeyen is

yanlan ic;:in Veylerin k1�kmm1S olmas1 da mumkundur. Veyler 534 

tarihinde parc;:aland1klannda juan-juanlar henuz ba�layamad1klan 

kendi zafer tarihlerini yazmak ic;:in nihayet onlerindeki yolun ac;:1ld1gl

m gorduler. Fakat iste tarn bu s1rada birdenbire tarih sahnesinden si

lindiler. Gelecek bolumde bu konuya deginecegiz. 

Eftalitler 

juan-juanlann, yani Avarlann Altay Daglannda ya�ayan ve Efta

litler, Ye-taler ya da Ak Hunlar olarak bilinen bir vasallan vard1 . 

Avarlar bu halka boyun egdirmekle beraber onlan kuc;:umsemiyor, 

hatta onlarla evlilik ili�kileri kuruyorlard1 : Avarlann en meshur ka

gam A-na-kuei, Eftalit hanmm yegeniydi. 

Bu halklann tarihi, bir tarihc;:i ic;:in onlarca soru ve sorunu bann

dmnaktadlr. Daha once de gordugumiiz gibi sadece degi�ik isimlerle 

kar�1m1za c;:1kmakla kalmazlar (aym halka C:incede Hoa, Hintc;:ede Ha

una denilmektedir), aym zamanda bu kuc;:uk dag boylannm ne zaman 

ve nas1l bozk1rlara indigi de bilinmemektedir. Ornegin Eftalitler V. 
yuzy1hn sonlanndayken heniiz bir hic;:ti , adlan bile amlm1yordu . 

Ancak VI. yiizYJhn ba�lanna gelindiginde lli , Balka� golunun guneyi, 

Is1k Kolun klYJlan, C:u ve Talas havzalan, hatta Sir-Derya'mn sag k1-
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)'lSmdan Aral Gohine kadar olan yerleri i<;:ine alan geni� bir bolgenin 

sahibi durumuna gelivermi�ti bile . Dahas1 konu�tuklan dil tek bir dil 

grubuna ait degildi , birc;ok tarih<;:i onlarda proto-Mogol ozellikleri 

gorurken, ba�ka bir grup tarihc;i de onlarda pro to-Turk kimligi bul

maktadir. Eftalitlerin ilk temel ya�am alanlanmn Turkc;e konu�nla

nn bolgesi olan Altaylar olmas1 bu ikinci goru�u dogrular gibidir . 

Ancak kesin olan bir �ey varsa, o da bu boyun etnik olarak zamanmm 

diger topluluklanndan daha fazla homojen olmadigidir .  Aynca ko

nu�ulan dil her zaman ic;in tartl�ma konusu olan yonetici s1mf, bunun 

yanmda bulunan Turkc;enin temsilcisi yardimcilar ve vasal ya da 
konfedere unsurlar ic;inde farkhhk sergileyebilirdi. Bu bozk1r impara

torluklannm tarihsel �ekilleni�e ve kulturleri belki ikincil olgular 

baglammda degi�ebilir, ancak temelde aymdir. 

Eftalitler kesin olarak bilinmeyen, ama buyuk bir olas1hkla 

440'tan onceki bir donemde Baktriyan ile Sogdiyan'a aym zamanda gi

rerler. lran'daki Sasanilere kom�u olunca da onlarla <;:atl�maya ba�lar

lar. Fakat kendilerine pahahya mal olan birtakim ba�anlar elde ettik

ten soma Sasanilerle anla�ma yoluna gidip turn guc;lerini Hindistan'a 

yoneltmeyi tercih ederler. Sonuc; olarak Iran, Akdeniz ve Hustiyan 

dunyas1 ile Eftalitler ve Budizm cografyas1 arasmda bir engel olu�tu

rarak daha onceki yuzyillann yakmla�urdigi iki dunyanm arasm1 

ac;ar. 

Zamanmda in�a ettikleri surlann kalmulan buglin dahi gorulebi

len Kabil'in efendileri , Hint-Ganj bolgesine duzenleyecekleri saldm

larda kullanabilecekleri en iyi usse sahiptiler. Bu bolgenin hakimi 

Gupta lmparatorluguydu (90-685) . Acaba Kagan buraya bu nedenle mi 

bizzat gitmemi�ti? Oyle gorunuyor ki Kagan, sefer ic;in, kendi <;:Ikan 

dogrultusunda hareket etmemek kayd1yla Kabil Teginini (prensi) ve-
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kil tayin etrni�ti . Harekat yakla�1k 455 ytlmda ba�lad1 . Onceleri bu

ytik Kurnaragupta'nm, soma da oglu Skandagupta'mn guc;lu direni�i 

Eftalitleri ugra�urd1 . Ancak Gupta lrnparatorlugu , Skandagupta'nm 

4 70'te olrnesinden soma c;1kan uyu�rnazhklardan dolayt zaytf d�unce 

Eftalitler ytktrn ve talana giri�tiler. Hintlilerin belleklerine Eftalit i�

galine ait c;ok korkunc; ve kahc1 bir haura i�lerni�tir. C:inli gezgin Hi

uan-tsang ise bunu dogrulayan bir betirnlerne yaprn1�t1r. Hiuan

tsang'a gore Kandahar nufusunun uc;te birinin bogazl kesilrni�ti , geri 

kalam esaret altmda zulurn gormu�tu , Budistler surgune yollanrn1� , 

tapmaklar da sisternatik bic;irnde ytktrna ugrarn1�t1. 

Yaptlan bu kotu rnuarneleler uzerinde du�unrnek gerekiyor. Turk 

ve Mogol geleneginde din konusunda ho�gorusuzluk yoktur. Aynca 

Hindistan'da ya�anan bu olaylann bir benzeri Orta Asya'nm vahala

nnda hie; ya�anrnarn1� gibidir. Hatta tarn tersine bu vahalar altm c;ag

lanmn arifesindedirler. Bu dururndan kesinlikle �u sonucu c;tkarabili

riz : Orta Asya vahalannda ya�ayan insanlar, daha somalan Cengiz 

Han'a kattldtklan gibi, kendi ulkelerini istila edenlerle gonullu olarak 

birle�iyorlard1 . Oysa Hintlilerin saldtrganlara canla ba�la kar�1 koy

rnalan katliarn ic;in kt�ktrtlcl bir etken olrnu�tur. Bu korkunc; talan

dan soma Budistler intikarnlanm alrnakta gecikrnezler. Tu-kiu [Tu

kue )  ve Sasanilerin i�birligiyle birkac; on ytl ic;inde Eftalitler 

tarnarnen ortadan kaldmlacakur (565) . 

Kendi ya�arn tarzlarma s1k1 s1k1ya bagh olan Eftalitler tarn anla

rntyla barbardtlar. Biri Herat yakmlannda, digeriyse Baktra'da Cbu

glinku Belh) bulunan iki dairni ba�kentleri olrnasma ragrnen oralarda 

kalrntyor, yerleri degi�en karnplarda kec;e c;adtrlar ic;erisinde ya�tyor

lardl . Su ve otlak pe�inde yer degi�tirip, yazlan serin, kt�lanysa daha 

thrnan bolgelere gidiyorlard1. Buytik bir hiks ic;inde ya�arnaktaydtlar. 
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Diger uluslarla ili�ki kuruyorlar, zenginlik ve �atafatlanm sergili

yorlardL C:in'de bulundurduklan el<;ilerin yan s1ra en azmdan Bizansh 

Theophanes, Menandros ve Prokopios gibi baz1 ki�ilerden anladigi

miz kadanyla Bau dunyasmca da tammyorlard1 ve bu anlamda burada 

da el<;ileri oldugu soylenebilir. 

Gu<;lerini tamamen kaybettikten soma Eftalitlere ne oldugu hak

kmda pek bir �ey bilinmemektedir. Buylik bir <;ogunlugu kesinlikle 

Hint nufusu i<;inde , soylularmm bir bolumu de gururlu Racput aris

tokrasisi i<;inde eriyip gitmi�tir. l<;lerinden baz1lan Dogu Afganis

tan'da belki de H1ristiyanhg1 kabul eden yerel bir soylu s1mf olu�tur

dular. Tarih<;i el-Harezmi'ye gore Turk<;e konu�an bir halk olan 

Halaciler (Kala<;lar) i�te bu Slmftan gelmedir. Bu insanlar unlerini 

uzunca bir sure korudular. XIV. yUZYila ait Oguzname'de onlann do

gu� efsanesi anlauhr; burada ilk yurtlan olarak <;e�itli Islam kaynak

lannm da onaylad1g1 gibi Kabil yoresi gosterilmektedir. Belki Halaci

lerin uzak torunlanm, Afganistan'm XIX. y1Jzy1lda halkmm Muslu

manhgi kabul etmesiyle ad1 Nur Olkesi olan ve eskiden Kafiris tan 

(imansiZlann ulkesi) denilen bolgesinde ya�ayan kafirler'in arasmda 

ve Penciib'm kuzeyindeki Yukan Seviid yorelerinde ya�am1�, yaratuk

lan muhte�em guzellikteki, adeta canh gibi duran ah�ap put ve hey

kelleri bor<;lu oldugumuz halkm arasmda aramam1z gerekir. 
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TORKLERlN ORT A YA <;IKISI 

� 

juan-juan egemenligi (407-552) <;ogunlugu Turk olan Yukan Asya 

halklan tarafmdan pek ho� kar�1lanmam1� gibi gozukmektedir ve 

Turk<;enin baskm, Mogolcamn ise ozellikle Uzakdogu'da egemen ol

dugu uzun donem s1rasmda tarihsel bir rastlanu olarak ortaya 

<;1km1�t1r . 

V-VII. ylizyillara ait bir Turk dfmyas1 haritas1 <;1karabilmenin im
kanslz oldugunu kabul etmek gerekir. <::in Yllhklanna <;evriyaz1 yo
luyla ge<;mi� bir<;ok adm kabul edilmesiyle ilgili olarak henuz bir 
goru� birligine vanlmam1�t1r. Yerle�im bolgeleri ise belirsiz olma
diklan durumlarda bile a<;1k<;a <;eli�kilidir. VIII. yUZYildaki Turk<;e ya
zltlara gelince, bunlar halklann dokumunu vermelerine, Turk<;e dilin
de yaz1lmalanna ve <;ok a<;1k olmalanna kar�m sava�lardan soz 
ettiklerinde yer adlanm tammlamam1za imkan vermezler. Boy ya da 
kavim isimleri daha da zor se<;ilir. Seslendirilmemi� unsuz obekleri 
hem Turklere hem de Turk olmayanlara ait olabilir , hatta bir listede 
bir boy ad1 niteleme s1fatmdan ba�ka bir �ey olmayabilir de . Ostelik 
herhangi bir Turk olu�umunun herhangi bir yerdeki dogrulanm1� 
varhg1 onun oramn hakimi oldugunu ya da orada tek ba�ma ya�1yor 
oldugunu gostermez. Hint-Avrupahlar, ozellikle de Sogdlar ya da 
ba�kalan bu olu�uma kanhp kan�m1� olabilirler; hatta kan�m1� ol
mahdular. 
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V-VII. Yuzyzllarda Doguda Turk(e Konu�an Halklar 

Dogu Mogolistan'm en uzak noktalannda, Man<;uryah proto-Mo

gollann <;evresinde ya�a)'lp onlarla s1k1 temas halinde olan, bazilann

ca k1smen Mogolla�mi� (?) addedilen Turk halklanndan olu�an bir 

topluluk vard1r. Bu halklar arasmda en tamnmi�lan l�giller, Ba0rku

lar, Tatarlar ve Oguzlard1r. Bu s1rada Kitanlar veya Kitaylar admdaki 

proto-Mogollar daha henuz Kadmkan Tepelerini a�mamalanna rag

men bolgede <;ok onemli bir rol oynamaya ba�larlar ve soz konusu 

Turk boylanyla birlikte bu bolgeye yerle�irler. l�giller ve Bay1rkular 

buyOk gu<;ler sa)'llmazlar: l�gillerin tek bir ya�am alanlan bulunmaz, 

Ba)'lrkular Yukan Kerulen'de ya�amaktad1rlar. Bu ikisinin tersine Ta

tarlar ile Oguzlann onlerinde parlak bir gelecek uzanmaktad1r. 

Tatarlar en azmdan otuz boydan olu�an "Otuz Tatarlar" admda bir 

federasyon kurarlar. Derken dokuz boydan meydana gelen ve ilkinden 

biraz daha ku<;uk olan "Tokuz Tatarlar''I meydana getirirler - elbette 

eger bu sonuncusu ilk gruptan aynlm1� bir grup degilse . Bunlar 

muhtemelen Ba)'lrkulann a�ag1sma dogru , Kerulen Nehri ile Baykal 

Golu arasmda kalan bolgeye ya)'llmi�lardir. Ancak bu golun gOneyba

n bumundan oteye ge<;memi� olmalan buyOk bir olas1hknr. Baz1 ta

rih<;iler i<;in bu insanlar <;ok soma Turkle�ecek olan proto-Mogollar

dir. Her durumda onceleri proto-Mogollarla, daha sonraysa Mogol

larla s1k1 ili�kilerini, adlannm hatah bir bi<;imde "Tartar" olarak turn 

dunyaya ya)'lldigi Cengiz Han devrine (XIII. yOz)'ll) kadar surdurecek

lerdir. X. yOz)'lla kadar ad1 <;ok duyulmayan bu halk, bu yOz)'lldan 

itibaren cesareti ve vah�etiyle adm1 s1k s1k duyuracaknr; ne yabaninin 

ne de yigidin hi<; eksik olmadigi bir ulkede bunlar her zaman 

belirleyici ozelliklerdendir . XI . yuzyilm buyuk sozluk ustad1 olan 

Mahmud el-Ka�gari Tatarlan bu konu hakkmda <;ok bilgili olmasma 
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kar�m ya yanh�hkla ya da aniden geli�en bir Tatar gor;u neticesinde 

Otuken ulkesine yerle�tirir. Fakat bu halk XIII. yuz}'llda yeniden 

Yukan Kerulen'e yerle�ecektir. 

Daha once sozunu ettigimiz Tokuz Oguzlara gelince, bunlar muh

temelen ban yonunde olduk�a uzak diyarlara kadar yayrlmr� devasa 

bir Turkr;e konu�anlar toplulugunu te�sil etmekteydiler. C:::in yrlhkla

nmn Tu-kiu [Tu-kue] olarak adlandrrdrklan gelecegin Turkleri de 
bunlann arasmdan r;rkmr� olmahdu. Her ne kadar Uygurlar daha 

soma Tokuz Oguzlara ustunluk saglasalar da, Ba}'lrkularla birlikte 

Uygurlan da bu toplulugun ir;inde sayabiliriz. VIII. yuz}'ll yazrh kay

naklanna gore Tokuz Oguzlann hareket alanlan Baykal Golunun gti

ney ve gtineydogusunda kalan bolgelerdir. 

Gobi C:::oltinun gtineyinde Tibetlilerle (:inlilerden ba�ka hir;bir rr
km varhgmdan soz etmeyen paleo-Turk yaznlanna gore bu devirde 
soz konusu bolgede Ttirkr;e konu�an hir;bir halk ya�amamaktadrr. 
Kendilerinden evvel Hiong-nular ve juan-juanlann da yapngr gibi Tu
kiuler de (Turukler - Tu-kueler) Otuken ulkesini sabit ba�kentleri 
yapmadan once Sibirya'nm guneyinde ve Kuzey Mogolistan'da Kun
kanlan ,  Sir-Tardu�lan, Uygurlan ve Krrgrzlan gor;ebele�tirdiler. 
Bunlardan ilk ikisinin ya�adrklan yeri tespit etmek zor degildir. Ku
nkanlar Baykal Golunun bansmda, bugtinku lrkutsk kenti dolaylann
da ya�amr�lardrr; hatta belki de Uygur Konfederasyonunun bir uye
siydiler. Surulerini Altay Daglan ile Baykal Golunun arasmdaki Krr
grz topraklannda otlatan Sir-Tardu�larsa gizemlerini hala korumakta
drrlar. Henuz V. yuz}'llda kullamlmryorduysa da Tardu� kelimesinin 
pek ar;rk ser;ik olmayan bir ;;ekliyle VII. ytizyrlda Dogu Turkleri ir;in 
kullamldrgr dti�unulmektedir. 

Uygurlar, yani daha once de soz ettigimiz bu on muttefikten olu

�an grup (On Uygur) , VIII. yuz}'ll ka}'ltlanna gore Baykal Golunun gti-
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neyinde bulunmaktaydilar. Tarn olarak Otuken tepelerinin kuzeyi ile 

gcmumuzun Sibirya-Mogolistan smmna kadar olan bolgede ya�am1� 

olmalan mumkundur. 

Kzrgzzlar 

K1rgiZlar bizim varhklanm kesin olarak bildigimiz ilk Turk halk

lanndandir. K1rgiZlar , bugunku Minusinsk ve Abakan �ehirlerinin 

[Sibirya 1rmaklanndan Yenisey'in buyiik kolu Yeni C:ay'm] bulundugu 

bolgedeki verimli zengin vadilere yerle�mi�lerdir. Bizlerin dogal ola

rak <;ok ISSiz hayal ettigi bu bolge , uzak ba�ka bolgelerle pek s1k1 ol

masa da surekli ili�ki i<;indedir: guneyde kendilerinden Gobi C:oluyle 

aynlan C:in ve Tibet'le , bandaysa onceleri Bizans, daha sonralanysa 

Arap dunyas1yla ili�kilerini surdurmu�lerdir. 

K1rgiZlann C:inlilerle kurduklan ili�kiler K1rg1z ulkesinde bu

lunan Yilhklar ve paralarla kamtlanm1�t1r. Aynca arkeolojik kaz1larda 

<;Ikanlan VII. yUZYil Budist tapmaklanna ait <;anlann uzerindeki C:ince 

yaz1lar veya Abakan'da bulunan ve <;inileri Turklere ozgu "damga" 

(tamga:  Turklerin mulkiyetindedir) motifleriyle suslu C:in tarzmdaki 

bir ko�kun varhg1 da kamt olarak gosterilebilir. Bat1 Asya'yla 

ili�kiler, ornegin bat1h Tu-kiulerin Bizansh Zemark'a hediye ettigi 

K1rg1z kole gibi ufak tefek olaylarla ya da VII. yuzy1lda degerli bir 

ticaret urunu olan miski Yukan ve Orta Yenisey'e ta�1yan Musluman 

kervanlannm kulland1g1 yollardan soz eden C:in kaynaklan ve K1rg1z

lan Asya'nm bu uzak ko�esindeki tUrn diger insanlardan <;ok daha iyi 

tamyormu� izlenimini veren !slam kaynaklanyla dogrulanm1�t1r. 

K1rgiZlar bugunku Tuva bolgesine de sahipler miydi? Tuva'da bu

lunan yaznlar ilk bak1�ta Yenisey vadisinde bulunanlarla ayn1 gibi du-
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ruyorsa da, aralanndaki ayJ.rt etmesi zor farkhhklar bize iki degisik 

bolgede birbirinden farkh iki halk oldugunu dusunduruyor. <::ok sa

YJ.da, ancak k1sa olan Yenisey Yazltlanmn hepsi (Vasiliev tarafmdan 

1 983'te derlenen katalogda l 40'tan fazlad1r) , K1rg1zlann Uygurlara 

kars1 kazand1klan bir zaferi oven Suji  dilinde yaz1lm1s olam haric; , 

c;ogunlukla Turkc;edir. Bunlann hepsi cenaze torenleriyle ilgilidir . Bu 
yaz1tlarda son derece basmakahp olan ag1t bic;imlerinin yam s1ra bir 

de olum (ortalama 45) ve evlenme yaslan belirtilmistir. Anlas1ld1gma 

gore evlilik akitleri genelde c;ok genc;ken, daha 1 5- 1 6  yasmdayken ya

plhyordu. Uzun sure , bu yaznlann c;ok eski tarihlere dayand1klan, 

belki de en eski Turkc;e yazltlar olduklan zannedildi. Fakat Louis Ba

zin sayesinde, bu dilin arkaik gozukmesinin sadece kullamlan tasra 

agzmdan ileri geldigi, aynca yaz1 karakterlerinin K1rgiZlardan, yaz1 

tarzmm ise buyuk Tu-kiu imparatorlugundan almd1g1 kesfedildi. 

Ozerlerinde tarih bulunmamasma ragmen en eskilerinin vm. yD.zYJ.la 

dayand1g1, en yenilerininse IX. yD.zYJ.l ya da X. yD.zy1lm baslanna ait 

oldugu kabul edilmektedir. 

Demek ki K1rgiZlar 700'hJ YJ.llarda Turkc;e konusuyorlard1. Ve hie; 

suphesiz bu dili en azmdan bin YJ.ldan beri konusmaktaydilar. C:inli

ler tarafmdan derlenen kelime dagarCiklannda yer alan sozcukler de 

isimleri gibi saf Turkc;edir. Adlan, iz (iki, ikiz) eki alm1s kzrk kokuy

le ac;1klamr. Demek ki onlar da, yani "K1rklar" da Oguzlar ve Tatarlar 

gibi federe beyliklerden olusuyorlard1 (kabile ya da boy) . Fakat halk 

etimolojisi ve efsane bizi bu ismin iki ayn kelime olan kzrk ile kzz'dan 

(K1rk-k1z) geldigine inand1rm1st1. Aslmda K1rgiZlar kendilerinin, re

fah ve bolluk ic;inde b1rakuklan kamplanm daha soma yerle bir ol

mus halde bulan k1rk bakirenin kars1lanna c;1kan bas1bos vahsi ko

peklerle birlesmelerinden dogduklanna inamrlar. Bu iyice koklesmis 
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ve zamanla lslamla$acak mit daha soma atalannm bir inek ya da boga 

oldugunu soyleyen ba$ka bir efsaneyle rekabete girecektir. 

K1rglZlann bu Turk(:e dil grubuna yadsmamaz aidiyetleri , bir o 

kadar kesin olan ba$ka bir aidiyetle , antropolojik bir aidiyetle (:akl

$lf. Bu, bir Hint-Avrupah grubuyla, hatta bir paleo-Asyah grubuyla 

olabilecek bir bagd1r. H1ristiyanhgm ba$lamasmdan hemen once , Han 

sulalesi devrinde C::inliler K1rglZlan "mavi gozlu san$m adamlar" ola

rak tasvir ederler. Daha somalan bilinmeyen birtak1m eski kaynakla

ra gondermeyle Arap yazar Gerdizi a(:lk renk tenleri ve klZll sa(:lan 

oldugunu anlatlr. Bu da bizi K1rg!Zlann Slav ozellikleri ta$1d1gm1 du

$linmeye yoneltiyor. Arkeoloji bilimi Avrupahhklan gozle gorulur 

$ekilde belli olan bu insanlarm mezarlanm gun l$lgma (:lkararak ya

Zlh kaynaklan dogrulaml$tlf. Dolay1s1yla burada Turkle$tirilmi$ bir 

halkla kar$1 kar$1ya bulundugumuz sonucuna varmam1z gerekiyor. 

Son derece istikrarh ve ulkelerine bagh olan K1rglZlar kom$ulan

m yagmalamaktan geri durmaz ve s1k s1k Kuzey Mogolistan platolan

na akmlar yaparlar. Buylik bir imparatorluk macerasma ise sadece bir 

kere kalkl$acak, onda da ba$anya ula;;amayacaklard1r. Soma da XV 
veya XVI. ylizyildan once , yani Sibirya'da ilerleyen Rus hegemonyasm

dan ka(:mak i(:in go(: edene kadar, ulkelerini yeniden blraklp gitmeyi 

bir daha hi(: du;;unmeyeceklerdir. Bu go(:ten soma, onlan kar;;1m1zda 

buldugumuz yer bugunku K1rg1zistan Cumhuriyeti'dir.' 

Barthold, K1rglZlann "medeniyetin ozellikle dli$lik bir duzeyine" 

tamkhk eden (:Ok kaba ki;;iler oldugunu soyler. Ancak Mogolistan'm 

onlann hakimiyeti altmdayken gerilemeye maruz kalmasmdan ba�ka 

• Buglin, hutun Turk halklan arasmda Mogol 1rkmm ozelliklerini en fazla ta

�ayanlann KlrgJ.Z!ar olmas1 ilginc;tir. 
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bu fikri dogrulayacak hic,;bir �ey yoktur. Varisi olduklan Yenisey 

Vadisi eski c,;aga dayanan bir sanat kulturune ev sahipligi yapm1�Ur. 

Buralarda tarihoncesine ait buyiik bir sanat ekolu MO l OOO'den c,;ok 

daha eski devirlerde geli�mi�ti. Bu Karasuklar ( 1 300-700) ekolu olup 

Tagarlar (700-300) denilen ba�ka bir ekol tarafmdan miras ahnm1�tu. 

Bunlann her ikisi de bozk1r sanatmm temsilcileridir . Buralarda olu�

mu� geleneksel sanat saglam temellere dayanmaktad1r ve kendisinden 

geriye basit birtak1m izlerden c,;ok daha fazlasm1 birakmi�tlr . K1rg1z

lar imparatorluklanm kurduklan s1rada sanatlannda herhangi bir za

yrfhk ya da gerileme belirtisi yoktur. Yakla�1k on kasabada, 1rmak 

boyunca uzanan pek c,;ok lSSlZ alanda onlann lehine tamkhk edecek 

nesneler bulunmu�tur : bunlar hayvan resimleri konusunda 

gerc,;ekc,;ilik ile anlaumsal uslupc,;ulugun enfes birle�imini sergilerler. 

Minusinsk �ehri yakmlanndaki Kopeni'de, uzerlerinde atlayan vah�i 

hayvanlann, dortnala uc,;an atlann ve "Pers ya da Part oku" tarzmda 

omuzlannm ustunden geriye dogru ok atan suvarilerin resimleri bu

lunan ko�um tak1m1 parc,;alan ile plakalar c,;Ikml�tlr. Atc,;1hk ve binici

lik malzemelerinde gorulen bu bolluk "goc,;ebe suvariler ekolu" diye 

bir isimlendirmenin ortaya c,;1kmasma neden olmu�tur. 

Goc,;ebe suvariler konusundaki guvenilir kaynaklar pek tatmin edi

ci degildir. Ku�kusuz K1rg1zlann as1l ugra�1 hayvanohkur, fakat ol

dukc,;a geli�mi� sulama sistemleri sayesinde tanm da yaparlard1 (dan, 

arpa, bugday) . Maden c,;1kanp i�ler (demir, kalay) , ticaretle ugras1r ve 

bu kaynaklanndan eglenceye du�kun ruhlanm doyurmak ic,;in yararla

mrlardL 

K1rg1z akrobat ve hayvan egitmenlerinden soz eden C::inlilere go

reyse muzik ve sirkten de ho;;lamrlar. Derken birden �ehirle�me b�

lar: memleketlerinde VIII. yiizyrldan once yalmzca tek bir ;;ehir var gi-
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bidir, fakat IX ila XIII. yUZYJ.l arasmdaki suw;te �ehirler (:ogahr . Bu

dizm onlara olduk(:a erken bir tarihte ula�m1�t1r - ve kesinlikle Mus

lumanhk ve Htristiyanhk da. Buna ragmen onlar yine de esas olarak 

Saman olarak kalmaya devam etmi�lerdir .  Samanm Turk(:esi olan 

kam kelimesine ilk olarak KtrgiZlarda, Tang devrine tekabul eden bir 

donemde rastlanmas1 da salt bir tesaduf degildir. 

Batzda Turk<;e Konu�an Toplumlar 

Mogolistan ve Sibirya'da uzanan Altay Stradaglan, I .  yUZYJ.ldan iti

baren Turk halklanmn bannma bolgelerini olu�turmaktadtr . Ozellik

le kuzeyde Pazmk'ta, soma biraz daha guneyde (ibe'de (MO I. yuzYJ.O 

ve Katanda'da (gllnumuze biraz daha yakm zamanlara tarihlenen mal

zemelere rastlanan) geni� arkeolojik kaz1 alanlan vardtr. Eger bu 

alanlar, bu halklann s6z konusu uzun yolculuklara olulerini g6mmek 

amaCiyla (:tkuklanm kamtlamasalardt ve buzullann arasmda (in 

murekkeplerinin yamnda (:Ok iyi muhafaza edilmi� ve uzerinde Aha

menid etkisinin de a(:tk(:a goruldugu ilk orgulu hahlar bulunmasaydt, 

ister istemez bu (:Ok yiiksek bolgeleri uluslararas1 kultur hareketleri

nin tamamen dt�mda hayal edecektik. Buralarda dunya tarihinde (:ok 

6nemli roller ustlenecek iki halk ya�am1�t1r; birincisi daha once de 

gormu� oldugumuz Eftalitler, digeriyse yakmda gorecegimiz gibi 

Turk ismini ilk kullanan halkur. Bunlar daha (:ok adlannm (ince ya

zth�I olan Tu-kiu'yle (Tu-kueffu-jue) tammrlar. 

Bauda Balka� Golunun ktytlanna kadar olan bolgede Karluklar 

(karh, kar gibi) yerle�mi�lerdi . Karluklar, VIII. ylizYJ.lda Orta Asya'da

ki (in egemenligini alt etmek i(:in Araplarla birle�eceklerdir. Yine bu 

bolgede , belki de buyiik bozk1r imparatorluklannm bat1 kanadmdan 
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ibaret olan Tardu�lar gibi bilinmezlerle dolu olan Tolosler de ya�a

maktadlrlar. 

Altay Daglannm guneyindeyse (:inlilerin Turk<;ede ne anlama gel

digini bilmeden Sa-t'o (Cha-t'o) adm1 verdikleri birtak1m "c;ol adamla

n" go<;ebe hayan surdurmekteydi. Bunlar C,::in'i kendi adlanyla istila 

edecek olan en son Turklerdir. Cungarya'mn glineydogusundaki kom

�u bolgelerde Basmiller ya�amaktayd1. "Basmil ," basm1� kelimesinin � 
harfiyle degi�iklige ugram1s �eklidir. Zamanla bir isme donu�mu� 

olan bu lakap aslmda Basmillerin c;ok yakmlannda bulunan yerle�ik 

alanlara , bzellikle Tanm havzas1 ve <;evresindeki zengin vadilere uy

guladlklan bask1lara gbnderme yapmaktad1r. Elimizde onlann bu 

bolgelere ger<;ekten hakim olduklanm kamtlayacak hi<;bir olgu yok

tur, hatta gelecegin Dogu Turkistan'l, yani Sin-kiang hala esas olarak 

Hint-Sasani kulturu ile Budist kralhklara ait bolgeler olarak durmak

tadlr. 

Turgi�lere nihayet Balka� Golunun guneyinde rasthyoruz. Bunlar 

Tu-kiulerle , yani Turklerle c;ok yakm akraba olmahlar, c;unkU isimle

ri Turk koku ve -e� (arkada�) ekinden olu�maktad1r. vm. yuzYJlda Tu

kiuleri s1k s1k On Ok ad1yla kar�1m1zda buluyoruz. Bu halk1 C:inliler 

"Sanlar" ve "Karalar" diye ikiye aYJnrlar. Onceleri Tu-kiu lmparator

lugunun kurucu elemam, yani sol kanad1 olarak, daha soma 766'da 

ise Karluklara bag1mh bir halk olarak tanmml�lard1r. 

Her ne kadar eksik de olsa bu tablodan c;1kan sonuc;, etkili ve di

namik bir Turk dunyasmm gbrece dar (genel hatlanyla 45-55 . para

teller aras1) , fakat c;ok uzun bir toprak parc;as1 uzerinde, hemen hemen 

kesintisiz olarak, kuzey ormanlan ile guneydeki buyuk uygarhk ya

taklan arasmda Manc;urya sm1rlanndan Bizans s1mrlanna kadar yayll

digidlr. 
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Tarihteki Ilk Turkler 

Veylerin kendilerine kaT$1 458 Yilmda surdurdukleri saldmlar so

nucunda oldukc,;a zaYif du$en juan-juanlar (Avarlar) , yeniden bagirn

sizhklanm elde etrnek ic,;in sab1rsizlanan Toloslerin surekli isyanlan

na kars1 koY1f1ak zorunda kahrlar (503 , 5 1 6 , 52 1 ) .  Bu y1lrnaz isyan

karlar tek baslanna ba$anh olarnaYlnca korn$ulanm da bu ayaklan

rnaya katrnaya karar verirler .  Onlarla ternasa rn1 gec,;rni$lerdir, yoksa 

ne istediklerini korn�ulan rn1 tahrnin etrni�tir? Belli degil . Her ne 

olursa olsun Altay kabilelerinden biri 546'da Toloslerin bu planlann

dan haberdar olur ve onlan juan-juanlara ihbar eder, ayaklanrna ba�

larnadan bastmhr. 

Tarih sahnesinde ilk kez bu olay baglarnmda boy gosteren bu 

boyu onceleri admm C:ince yaz1h�1 olan Tu-kiu ad1yla tamyoruz. Bu 
adm ic,;inde ya tekil olan Turk ya da buyuk bir olas1hkla c,;ogul olan 

arkaik (aym �ekilde goz onune alabilecegirniz Turkut'ten ziyade) Tu

rii.k kelirnesi gizlidir. Yakla�1k 58 1  Yilma ait bir yazltln ortaya koydu

gu gibi bu sozcugo.n Sogdcas1 Trwk'tur. En sonunda bu isirn, gerc,;ek 

haliyle , Turk ya da Turii.k yazihrn1yla, VIII. yuzYila ait buyuk yaz1tlarda 

yer ahr. Turk kelirnesi "guc,;lu" ya da "guc,;luler" anlarnma gelrnektedir 

ve hie,; suphesiz ki bu Slfat kavirne ya da boya ili�kin bir bzellige de

gil , siyasal bir orgutlenrneye gonderrne yaprnaktad1r . Bu isirn ilerde 

yalmzca kendi cografyasmda degil turn dunyada buyuk bir �ohrete 

sahip olacaknr, c,;unku gii.nun birinde Muslurnanlar Tu-kiulerden ba�

ka boylann da aym dili konu�tugunu fark edip hepsine Turk isrnini 

verir. Bu adland1rrna c,;ok da hatah degildir, zira dogunun turn 

dunyamn dikkatini c,;eken parlayan YildlZl Tu-kiuler Turkc,;e konusan

lann dunyasma rnuthi� bir darnga vurrnu� ve canlanrna getirrni�ler

dir . 

92 



TORKIER!N ORTAYA C:IKISI 

Bumin Kagan olarak tanman, C:inlilerinse Tu-men olarak tamd1g1 

Tu-kiulerin lideri Bumin, juan-juanlann kaganma yapng1 hizmetin 

farkmdad1r ve kar�1hk olarak kiZlanndan biriyle evlenmek ister. Bu 
duruma ofkelenen kagan "Sizler Altay Daglannda bizim silahlanmlZl 

imal eden demirci kolelerimiz degil misiniz?" diyerek Bumin'i redde

der. 

Demirci , bu kelimenin ustunde durmaya deger. Turkler yalmzca 

hayvan yeti�tiricisi degil , aym zamanda nefis bozk1r sanan eserleri 

ortaya koyacak kadar usta maden i�leyicileridirler. Bu sanattaki usta

hklan kendilerine buytilu bir guc;: vermektedir; demirci ile Saman, 

c;:agda� bir Yakut atasozunde de dile getirildigi gibi "aym yuvadan" 

c;:Ikmad1r. Ergenekon ad1 verilen ve y1lzy1llar boyunca dilden dile ak

tanlacak olan bir mitte mahsur kald1klan daglardan bir demir made

nini eriterek kurtulduklan anlanhr. 

Bumin, juan-juanlann cevab1 kar�1smda c;:ok kmhr. Kole ha? Der

hal elc;:ilerinden birini Vey hanedanmdan bir prensesi istetmek ic;:in 

(:in sarayma gonderir. Onun gozunde bu Vey prensesi bir Avar pren

sesine e�degerdir, ustelik bu ili�ki hem aralanndaki dostlugu ortaya 

koyma hem de (:in Imparatorlugunun yard1mlanndan, lutuflanndan 

yararlanma imkam vermektedir. Gayet ytiksek bir unvan olan "lmpa

ratorun Damathg1"na eri�en bu Turk, art1k hmCim engelleyemez ve 

ba�kaldmr. Bumin'in ordusu juan-juanlarla ilk kar�1la�masmdan tarn 

bir zaferle c;:1kar. juan-juanlann kagam kederinden olur ve imparator

lugu bir anda yok olup gider (552) .  Bumin "kaganhk" samm kendi 

uzerine gec;:irerek Kuzey Mogolistan'daki nehir yorelerine , daha dogru 

bir deyi�le "Otuken tepesinin kutsal ormam" denilen yere gidip yerle

�ir. Biz burada, Tu-kiulerin bozk1r imparatorluklan kurma gelenegi 

ic;:inde yer alma isteklerini, aynca Hiong-nular ve juan-juanlann mi-
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raslanm devrahp, onlann ya�ad1klan topraklara yerle�medeki azim

lerini goruyoruz. Turkler Otuken Ormam i<;:in �u �ark1y1 soylerler: 

"Ondan daha ustun hi<;:bir �ey olamaz . . .  Eger orada ya�1yorsan sonsuz 

kralhgm sahibi olarak kalacaksm demektir. "  

Dogu.� Efsanesi 

Bumin Kagan, karde�i lstemi ve oymaklan Gok Tann'nm arzu

suyla butun diger insanlardan daha ust bir seviyede bulunduklan ve 

hatta neredeyse dunyanm yarauh�ma dayanan kutsal bir koken ve Hi

ong-nulara dayanan bir soy iddiasmdad1rlar. Bunu onlann VIII. yUZJ!

lm ba�lanndaki haleflerinden biri unlu bir yazma a<;:1klayacakur: "Yu

kanda mavi gok, a�ag1da karanhk yeryiizu olu�urken ikisinin arasm

da insanogullan belirdi . lnsanogullannm uzerindeyse benim atalanm 

olan Bumin Kagan ile lstemi Kagan hukum surmekteydi. "  

<;inliler onlann efsanevi dogu�unu sadece aynnuda farkhhk gos

teren <;:e�itli hikayelerle anlaurlar. Onlann bu dogu� efsanesi Bugut 

Yazltl (VI. yUZJ!l) denilen ba�ka bir Turk yazltlnm tepesinde bulunan 

ve di�i bir kurdun karmnm altmdaki bir insam temsil eden ta� ka

bartma tarafmdan da onaylanmaktad1r. 

"Tu-kiuler Hiong-nulann ozel bir koludur. Aile adlan A-se-na'yd1. Ken

dileri apayn bir topluluk olu�turdular, ama daha soma kom�ulanndan 

bir devlet onlan yendi ve on ya�mda bir oglan i;Ocugu d1�mda ailenin 

tiimiinii yok etti . Askerlerin hii;biri , i;Ok kiii;iik olmas1 nedeniyle bu 

i;Ocugu oldurecek cesareti kendinde bulamadL Ve sonunda ayaklanm 

keserek, i;ocugu otlarla kaph bir batakhga atular. Ancak orada �i bir 

kurt i;Ocugu etle besledi. Boylece i;OCuk buyiidu, di�i kurtla !;iftle�ti ve 

kurt gebe kald1. Ailesini yok eden hukiimdarsa hala ya�ad1gm1 ogre

nince adamlanm onu oldiirtmek uzere geri gonderdi. <;:ocugun yanm-
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daki kurdu garen adamlar onu da aldurmek istediler. Fakat d� kurt 

Turfan ulkesinin kuzeyindeki bir daga ka�n. Bu dagda bir magara var

dl, magaranm i�inde dart bir yamnda dik doruklann gage ylikseldigi 

s1k otlarla kaph dumduz bir ova uzamyordu. Buraya sl&Inan kurt, on 

oglan �ocugu dunyaya getirdi. Buyliyen bu oglanlar d1�andan kadm

larla evlendiler ve o kadmlar da anne oldular. Bunlann �oluk �ocukla

nrun her biri kendilerine bir aile ad1 se�tiler ve i�lerinden biri kendisine 

A-se-na adm1 verdi." 

Bu hikaye elbette Hint-Avrupa kokenli bir efsanedir, c;:unku ozel

likle Roma'mn kuruculan olan Remus ve Romulus'u anlatan Etrusk 

mitiyle arasmda birc;:ok ortak nokta vard1r. Bunu (A�ina ya da A-se-na 

admm, "dag1 a�mak" anlamma gelen a� fiilinden uretildigi iddiasmda 

olan Boodberg'e ragmen) Turkc;:e kokenli olmayan kabile ad1 Nina'mn 

yam s1ra Acemce konu�anlann ya�ad1g1 ve Turfan'da bir vadi olan 

"Serinde"ye yap1lan gonderme de dogrulamaktad1r. Bu mit suyun ic;:i

ne, yani hayatm kaynagma terk edilme ve kurt temas1 uzerinde 1srarla 

durur. Kurt totem ya da paratotem hayvam olarak kabul edilen yuce 

bir hayvand1r; uzun sure imparatorlugun daimi koruyucusu ve yol 

gostericisi olarak kalacak ve daha soma Mogol egemenligi devrinde 

ams1 yeniden canlandmlarak yeni bir ya�am bulacakur. Gunumiizde 

de unutulmu� degildir. Bu kurt temas1 MO 11. yuzyilda lli Vadisi ile 

Is1k Kolde yerle�ik mavi gozlu ve klZll sakalh olarak tasvir edilen 

Hint-Avrupah bir boy oyan Vu-suenlerde de mevcuttur. 

Tu-kiulerde hanedamn resmi dili Bumin Kagan'm oglu , C:inlilerin 

Mu-han dedigi Mugan Kagan'm (553-572) mezar amn Bugut lmpara

torluk Yazmnda da oldugu uzere en azmdan ba�lang1c;: devrinde Sogd

cadlr. DolaylSlyla kendi kendimize , Turukler ayakland1klan s1rada 

henuz Turkle�mi� degil miydiler, yoksa bunlar Sogd kulturu altma 

95 



TURKLERIN TAR!Ht 

girip kendi halefle�nin de ba�ma geldigi gibi kendi ulusal dil ve ge

leneklerini yabano bir tarz ugruna terk etmeye mi surO.klendiler diye 

sorabiliriz . Ama yine de Turkc;e konu�uyor olmalan mumkundur; 

c;unku yuzelli yllm sonunda Turkc;enin butunlugu saglanm1� durum

dadlr. Aynca Tu-kiuler hie; zorlanmadan Avarlann yerini ahrlar ve 

gayet k1sa bir sure ic;inde ustunluklerini Mogol egemenliginden bez

mi� tiim Turkc;e konu�an kavimlere kabul ettirirler. 

lranizm ve Budizm 

Bugut Yazltlanmn Sogdca olmas1 bunlann yazarlannm Sogd ol

duklan anlamma gelmez, onlann Altaylar'da ya�arken lran dunyasm

dan ve kulturO.nden c;ok etkilendiklerini dogrular. Tu-kiuler Sogd og

retilerinden yana olmaya devam edecekler, aynca -gumu� levhalar 

uzerine Sahlar Sah1 Husrev'in kabartma resimlerini i�leyecek kadar

lran Sasanilerinin sanatmm etkisinde kalacaklard1r. Tu-kiulerin, <::in

lilerin "duzenbazhk" ve "fesathklanm" her hrsatta dile getiren Sogd 

dam�manlan bulunuyordu. lmparatorlugu, Tu-kiulerin hie; durmadan 

dile getirdigi "in�a etmek" ve "orgutlemek" endi�elerini gideren bu 

Sogdlann yonettigine hie; ;;uphe yok. Onlara , lran ve Bizans'la kura

caklan ili�kiler ic;in gereken dunya kulturunu temin edenler de yine 

Sogdlard1r . 

Ote yandan Tu-kiuler hem Bugut Yazltlmn dort yiizunden birinde

ki yaz1lann hem de Tu-kiu prenslerinin Hintli seyyahlara gosterdigi 

misafirperverligin ortaya koydugu gibi Hintlilerin tesirinde kalml�

lardlr. Bu gezginlerin birc;ogu bu misafirperverlikten soz ederler. 57 4 

Yllmdan 584'e kadar Tu-kiulerin yanmda kalan me�hur Budist hao Ji

nagupta orada ozgurce vaaz verebilmesiyle oviinur. Prabhakaramistra 
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626 yllmda onlara yasalan ogretip onlan Budizme te�vik eder ve "hu

kumdar kendisine buy11k bir guven duyar ve tarn bir baghhk goste

rir. "  Hiuan-tsang'sa (629-645) ev sahiplerinin erdem ve anlayl�hhkla

nm anlata anlata bitiremez. Budistler C:inlilerden zulum gorduklerin

de, Bizans k1y1mmdan kac;:arak Hazarlara s1gman Yahudiler gibi 

Turklere s1gmacaklard1r. 

Hindistan'da dogmu� olan Budizm C:in'e yay1labilmek ic;in Orta 

Asya')'l onemli bir yol olarak kullanm1� , saglam bannaklanm orada 

in�a etmi� ve bildigimiz gibi !I. yUZ)'lldan itibaren de Fars , Hint ve 

Yu-c;e misyonerlerini bu yorelere yollam1�t1r. Ba�kalanyla birlikte ba

Zl Turkc;e konu�an halklann da VI. y11z)'llda Budizmi kabul ettigi �uphe 

gotunnez. Fakat bu din degi�tirenlerin c;ogunlukta oldugu veya Tu

kiulerin ve hukumdar ailesinin Budist oldugu anlamma gelmez. Bugut 

Yazltl ilk bak1�ta Budizm yanhs1ym1� gibi durabilir veya bu amtm 

adma dikildigi Mugan Kagan Budistmi� gibi gozukebilir. Ama ikinci 

kez okudugumuzda yaz1tm o kadar da basit bir mesaj1 olmad1g1 anla

�lhr ve prensin bu dine gec;ip gec;medigi daha da muglakla�1r. Yaz1 as

lmda prensin Budizmi kabultt olas1hg1 uzerine tannlann bir sorgula

masml, buy11k bir Sangha')'l [belli bir amac; ya da hedef ic;in bir araya 

gelmi� Budist cemaat, birlik] yuceltme tarzm1 konu etmektedir. 

Prensin ayncahklanndan soz eder ki , bunlar son derece tutumsuz 

Turk ve Mogol prenslerinin her tur mezhepten dindarlan vergilerden 

ve baz1 angaryalardan her claim muaf tutmalanna benzer bir olayd1r. 

Dslup, bic;im ve cumle yap1s1 bak1mmdan ne Budist yaz1lanyla ne de 

daha sonraki Uygur yaz1lanyla bir benzerlik gosterir. Sozcukler Zer

du�t dilindedir (Mazda dilinde) , bu da Tu-kiulerin Zerdu�t dininden 

digerlerinden c;ok daha fazla etkilendiklerini kamtlar. Ote yandan Bu

gut Yazmm c;evreleyen mezar sutunlannm tarz1 tamamen Samaniktir. 
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Bu yazltl ilk inceleyen Rus bilimadamlan hakh olarak Turklerin 570-

590 yillan arasmda Budizmi bozk1r halklanm birle�tirici ya da yeni

den bir araya getirici bir guc; olarak gorduklerini, ama daha soma bu 

dinden vazgec;tiklerini du�unmu�lerdir. 

Birinci Tu-kiu lmparatorlugu 

Juan-juanlan yenerek Kuzey Mogolistan'a yerle�en Bumin Kagan 

bir yll soma olur. Bizanshlann Dilzibul adm1 taknklan oglu Mu-han 

(Mugan Kagan) ba�a gec;er. Mugan kendisini bauda temsil etmesi ic;in 

amcas1 lstemi'yi gorevlendirir. Gelecek ku�aklar lstemi'yi sahip oldu

gu "kral naibi" anlamma gelen mutevaz1 Yagbu sanma kar�1hk Kagan 

diye anacaklard1r. Tek bir imparatorluk goruntusu altmda, aslmda bi

ri Ban Tu-kiuleri , digeri de Kuzey veya Dogu Tu-kiuleri olarak amla

bilecek iki ayn imparatorluk bulunmaktad1r. Birlikte ya da ayn ayn 

buyiik bir hlZla ikisi de parlak ba�anlar elde ederler. 

Tu-kiuler, juan-juanlan yenince Eftalitlerle kom�u olmu�lard1r. 

Bu sefer vakit kaybetmeden onlara saldmrlar. Sava� uzun surse de so

nucu kesindir .  Eftalitler 568'de, hatta muhtemelen daha da once (563 

ya da 564 y1lmda) yenilirler .  Donemin en buyuk gucuyle c;an�maya 

giren Turkler kendilerine bir muttefik bulmak zorunda kahrlar. Bu 
muttefik lran'dan c;1kar. lstemi Bey kmm Sasani krah Husrev Nu�ire

van'la evlendirir. Bu evlilikten dogan IV. Hurmuz (579-590), Turkza

de, yani "Turkun oglu" lakab1yla Husrev'in halefi olacaknr. Bunu hr

sat bilen Turkler ilk kez lran ordusu ic;in H1ristiyan parah askerler 

temin ederler .  Turkler c;agda� devirlere gelene kadar Musluman 

lran'da, Bizans lmparatorlugunda , Bagdat Abbasi Halifeliginde , Ml

slr'da c;e�itli hizmetlerde bulunacaklard1r . lster er ister komutan ol-
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sunlar gucu ele ge<;irerek Musluman Arap imparatorluklanm hirer 

Turk imparatorluguna donu�tureceklerdir. 590 YJ.lmda daha sonralan 

da s1k s1k ya�anacak bir olay meydana gelir : Husrev'in ordusundaki 

bir Turk subay olan Behram C:ubum ba�kaldmr, fakat yenilir . Huis

tiyan askerleri , Sasanilerin H1ristiyanhgm en y11ksek mevkideki din 

adam1 olarak gordukleri Bizans basileus'una teslim edilir. 

Musluman tarih<;ilere gore Eftalit lmparatorlugunun parc;alanma

smdan sonra geriye kalan topraklardan aslan paym1 Iran alm1�tu: 

Sogdiyan, Fergana, Kesmir ve Hindistan'm ban kesimi. Ba�ka kaynak

lara goreyse lstemi Kagan, Sah kentini (Ta�kend) , Semerkand, Buhara, 

Ke� ve Nesefi sahiplenir. Bu birbirinden farkh goru�lerden Turklerin 

Sogdiyan'a girmeye ba�ladiklanm, fakat tutunamad1klanm ve Amu

Derya (Oxus) Nehrinin bu iki halk arasmda mukemmel bir sm1r mey

dana getirdigi sonucunu c;1karabiliriz. 

Maveraunnehir'in kaderi belli olmustur: buras1 bir Turk ulkesi 

olacaktu. Hint-Avrupa uygarhg1 geri c;ekilir. Daha sonra Ozbekistan 

adm1 alacak Turkistan olarak amlan yeni bir Turk ulkesi dogar. 

Turkler boylelikle buy11k medeniyetlerin dunyasma girerler. 

Simdi Turukler ile lranhlar upuzun bir sm1r c;izgisi boyunca kar

SI kar�1ya durmaktad1rlar: Turan ve Iran. Firdevsi'nin buy11k destam 

Sahname'nin ana hatlan ortaya c;Ikmisnr bile . llk ba�larda kimse ha

rekete gec;mez. lstemi , 565 y1lmdan hemen sonra Sasanilerin yanmda 

Mania� baskanhgmdaki Sogdlardan olusan bir elc;i grubu bulundur

maya ba�lar. 567'den sonraysa iliskiler agm1 , Bizans'la s1k1 munase

betler kurarak daha da yayar. lmparator II .  Iustinos'a Iskit, yani Sogd 

harfleriyle yaz1lan mektubu sunmaya gonderilenler iste bu Manias ve 

Sogdlard1r. Aym YJ.l ic;erisinde Bizansh Zemark, Turk sarayma gelir. 

Onu, daha onceden Konstantinopolis'e giden y11z alu Turku de (veya 
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Turklere bag1mh lranhlar?) beraberinde getiren Valentinos ve daha 

ba�kalan takip edecektir . 

Bu duzenli ili�kiler (bize Batl Turukler hakkmda degerli bir kay

nak te�kil eden Bizans notlannm olu�mas1m saglayan ili�kiler de bun

lardir; en azmdan 569 ve 576'daki temaslar a<;:Ik<;:a ortadad1r) , !sterni 

ile oglu Tardu'nun (575-605) Guneydogu Avrupa ovalannda ya�ayan 

halklann himayesini ustlenmeleri sayesinde ba�lam1�tu. Ama 

ili�kinin geli�mesinin bunun d1�mda nedenleri de vard1r: lpek Yo

lu'nun guneyini elinde tutan Sogdlann, kendi ticaretlerine kar�1 <;:Ikan 

Sasanilerin zaranna bu onemli hattm tekelini ele ge<;:irme pe�inde 

olmalan ve bu ama<;:la Turk hamilerinden yard1m istemeleri ve Yu

nanhlann Bizans'm yuzy1llardir, hatta daha Roma devrinden beri 

lran'a kar�1 surdurdugu uzun sava�lar (bu anlams1z ve JipratiCl sava�

lar iki tarafm gucunu de tuketip onlan Arap akmlanna kar�1 koyama

yacak hale getirecektir) ve sonu<;: olarak Bizans'm bu kahtsal du�mam

m kendisinden uzaga <;:ekecek bir muttefiki doguda bulma istegi. 

Siyasal ger<;:eklerin farkmda olan Tardu, Yunan dostlugu lehine 

Iran dostlugundan vazge<;:er. 584 , 588 ve 590 Yillannda lran'a saldi

nr. Fakat Sasaniler o s1ralarda gu<;:lerinin zirvesinde ve Bizans'tan 

gelen destek de olduk<;:a zaylfur. Turkler Sasaniler kar�1smda ba�an

sizhga ugrar. Muttefikler koca ordulanyla (Turklere gore 300.000 ki

�ilik bir kuvvetle) doguda Horasan ve bauda Suriye'de bo� yere IV. 

Hurmuz'e saldmr dururlar. Bu s1rada Tu-kiulerin vasah olan Hazar

lar, Hazar Denizinin guneyindeki bolgelere saldmr. Tardu'nun bu 

uzun suren sava�lardan eline ge<;:en sadece Toharistan toprakland1r. 

Yine de Tardu hrsatlm yakalad1g1 anda Bizans'la olan anla�mazhk

lara mudahaleden kendini mahrum etmez. Valentinos'un, lli Nehri 

uzerinde kendisinde misafir oldugu bir gun Tardu , gelecegin Ukray-
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na'smdaki Turklere Kmrn tuccarlanyla rnucadele etrneleri ic,;in bir 

birlik gonderir. 

Adeta hir;bir sey Turukleri yayllrnaktan ahkoyarnaz. Hakirniyetle

rini Mogolistan, Rus Turkistam, (:in Turkistammn bir bolurnu, Ha

zar Denizinin battsi , Kuzey ve Dogu Afganistan, Kuzey Hindistan, 

Kesrnir ve Kandahar'a kadar genisletrnislerdir. Bu bolgelerdeki -Ka

gamn oglu ya da Hatun (irnparatorir;e) tarafmdan yaptmlan- onlarca 

Tu-kiu tapmagmdan bunu anhyoruz. lrnparatorluk en parlak devrinde 

Kore ve Manc,;urya s1mrlarmdan Karadeniz'e kadar olan butun bozkir

lan ic,;erdigi gibi, kendisiyle s1mrdas olan neredeyse turn ulke toprak

lanna da saldmlarda bulunur. Juan-juanlann bir zarnanlar kole mu

arnelesi yapt1g1 bu halka kendi irnparatorluklanm kurmak ic,;in sadece 

yirmi YJl yetmistir. Fakat bu imparatorluk uc,;suz bucaksizdir ve (:in

liler gozlerini uzerinden aYJrrnarnaktadir. Bu yeni barbar guc,; karsi

smda saskma doner ve her zarnan yapt1klan gibi once onlara boyun 

egerler . Juan-juanlann son torunlan (:in topraklanna s1gmmaya 

geldiklerinde , Tu-kiu kaganmm suc,;lulann iadesi istegine kars1 koy

rnaYJ beceremezler. lade edilen rnulteciler hemen (:in Seddinin dibin

de katledilirler. 0 SJrada Tang sulalesini (6 1 8-930) basa getirmeye 

c,;ahsan (:inliler bu vaka karslSlnda kendilerini tutarlar. Buyiik bir se

batla kendi geleneksel d1s siyasetlerini devarn ettirebilecek giicu elde 

etrneye c,;ahsirlar. Geleneksel siyasetleri , askeri savasla birlikte surdu

rulen diplomatik rnucadeleden ibarettir. Turukler bu dururnun farkm

dadir ve rakiplerini gayet dogru bir;irnde , ancak bosu bosuna analiz 

ederler: "(:in halk1 c,;ok kurnaz olup nifak sokucu, ayartici ve rusvetc,;i

dir. . .  Bu halk buyiik kardesi kuc,;uk kardese dusuren dolaplar c,;evi

rir . . .  &y ile halkm arasm1 a�rnak ic,;in iftiralar atar. . .  Eger (:in halki

na dogru gidersen olursun" cliye yazrnislardir. 
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Tunlkler C:in'e dogru gider ve olurler. Baudaki htstrnlan tarafm

dan da iktidan tanman T'o-po Kagan'm (Taspar; 572-58 1 )  saltanau st

rasmda henuz her �ey yolundadtr. Ancak halefi, (:in yilhklannda Sa

po-lio diye ge<;en l�bara Kagan (58 1 -587) Tardu'dan ba�ka lider iste

rneyen Bau Tu-kiulerini raz1 edernez. Derken ba�ka adaylann da kaul

rnastyla bu gozu pek iki prens arasmda, boylann isyan etrnesiyle git

tik<;e �iddetlenen bir <;aU�rna patlak verir. Tardu Mogolistan\ fethet

rneyi dener. Kendine ait topraklar dahilinde Toloslerle kapt�mca ka<;

rnak zorunda kahr ve Kuku-nor'da yok olup gider. Bau Tu-kiu lrnpa

ratorlugu can <;eki�rnektedir, Kuzey Tu-kiu lrnparatorlugu da daha iyi 

bir dururnda degildir. 

(:in yava� yava� Orta Asya'daki hakirniyetini yeniden kurar. Yine 

de Tu-kiulerin bir sure daha parlak donernleri olur. (El Kagan'm sal

tanau (620-630) s1rasmdaki sava�lar onlann C:ang-an (Sang'an) dolay

lannda iki yeri geri alrnasm1 saglar. )  Ancak sonunda Tu-kiuler tarna

rnen C:inlilerin boyundurugu altma girerler. (:in, Mogolistan\ istila 

ettikten soma 630'dan 681  'e kadar Orhon'daki irnparatorluk sarayina 

tarn bir bask1 uygular ve banya kaho bir �ekilde koloniler yerle�ti

rir. Dunyamn bir nurnarah gucu haline gelir . Ku<;anlann kahrarnanca 

savunrnalanna ragrnen C:inliler 64 7' de turn Tanrn havzasma sahip 

olurlar . 652 'de On Oklara , 656'da Karluklara saldmr, Sogdiyan ve 

Fergana'ya valiler atarlar. Fakat bir zarnanlar Tu-kiulerin olan bu ul

keyi fethetrnelerinden be� yil bile ge<;rneden neredeyse turn yorelerde

ki egernenliklerinin aldanct oldugu ortaya <;tkar ve en sonunda Tibet

liler ayaklamrlar. 
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Tu-kiulerin Yeniden Dogu�u 

l�te tarn bu Slrada Turukler, kaganhklar ulkesi Otuken'deki impa

ratorluklanm yeniden canlandmrlar daha dogrusu yeni bir impara

torluk kurarlar. Bu ozunde halk kokenli bir harekettir. 

lmparatorluk kaynlan "genelde yoksul bir halk" oldugunun bilin

cine van�a ifade eden uzun bir cumleyle bunu dogrulayacakur. Bu 

tumcede sue; "hepsi de bilgisiz ve degersiz" denilen "cahil" kaganlar 

ile "bunlann hizmetindeki kotu kaganlar"a ytiklenir. Ardmdan daha 

da sert bir uslupla , "Asil Turkler kendi Turk adlanm terk ettiler, <::in 

adlan ald1lar, <::in asilleri olarak <::in imparatoruna itaat ettiler" diye 

devam eder. Fakat bu halk hareketi ancak halk ile hukumdar sulalele

rinin yenilenen ittifak1yla somutla�abilecekti . <::inli olan her �eyden 

nefret etmesine kar�m kendisi de fazlas1yla <::inlile�mi� olan barbar 

Tonyukuk garip bir �ekilde bu halk ittifakm1 bir devrim gibi destek

ler. Onceden kestirilmesi imkans1z olan bu yeniden dogu�un koyu bir 

milliyetc;iligin sonucu oldugu kesindir. Her �ey bunu kamtlamakta

dir: ozellikle de imparatorlugun ilk on Yilmda c;ok gozde olan ve hu

kumdarlann hala egilimli olduklan yabanCI bit din olan Budizme 

kar�1 dogan ani ku�ku ve geleneksel dinin yeniden ortaya pkmas1 bu

nu kamtlar. Tengri,  Gokytizu ya da lmparatorlugun Tanns1 ve yeryl1-

zundeki hukO.mdann da olmas1 gerektigi gibi tek olan Ulu Tann 11ze

rinde 1srarla durulmas1 da bu kamtlardan biridir. Bir ba�ka kamt da 

1srarla Bumin ve lstemi'ye baghhk ve ulusal dile donu�tur; resmi me

tinlerde, Koc;o-Tsyadam Yaz1tlan ile hala Orhon Yaznlan da denilen 

Bain Tsokto Yazltlannda, ilk defa Sogdca yerine ulusal dil kullaml

ml�tlr. Orhon Yaz1tlan, Bilge Kagan ile karde�i Kultigin ve onlann 

bilge dam�manlan Tonyukuk onuruna 732-734 ve 724-726  Yillannda 

dikilmi�tir . 
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Turklerin, fetihler s1rasmdaki tek motivasyonlan boylanna sad1k 

kalmak ve olmu� bir atanm eserini ya�atarak ona sayg1 gostermek 

olan bir halk oldugu du�unuldugunde boylesi bir isyankar tutum 

onlann tarihinde ender gorulen bir olayd1: "Kendi lmparatorlugu 

olan bir halkt1m . . .  Simdi imparatorlugum nerede? . . .  Kendi Kagan'l 

olan bir halkum . . .  Simdi Kag�n'lm nerede? Boyle diyerek . . .  " 

Evet, boyle diyerek bir avw;; Turuk, yine aym yaz1ya gore , once 

onyedi, soma yetmi� , daha soma yedi yuz ki�i olarak (bu say1lara 

harfi harfiyen inanmamah, <;:unku bunlar ugur getirdigine inamlan ra

kamlardl kesinlikle) Kutluk ad1 da verilen soylu prensleri llteris Ka

gan'la birlikte daga <;:Ikar. Kutluk, "Kutlu, yani Tann'mn rahmeti, des

tegi uzerinde olan" demektir. Boylece macera yeniden ba�lar. Nere

deyse sadece altm1� yilhk bir sure i<;:erisinde ( 68 1 -7 44) butun kayg1s1 

her zaman oldugu gibi (devleti) "in�a etmek" ve (halk1) "duzenlemek" 

olan ger<;:ek bir imparatorluk, muthi� bir gli<;: ve belki de daha fazlas1 , 

dogar, geli�ir ve yok olur. Bu devleti li<;: prens unlu kllar, li<;:Ctnun de 

dam�mam otuz ya�mda gorevine ba�layip seksenlerinde olen Tonyu

kuk'tu . Tonyukuk bu gorevine sadece 705'ten 7 1 6  y1lma kadar, o da 
anla�1ld1gma gore ge<;:ici bir talihsizlik yuzunden ara vermi�tir . Bu li<;: 

prens sirasiyla, devletin temellerini atan llteri� (68 1 -69 1 ) ,  aym za

manda Bog (:or ad1yla da tanman ve devleti doruk noktasma <;:Ikaran 

Kapagan Kagan ( 69 1 - 7 1 6) ve Bilge Kagan' d1r ( 7 1 6-734) .  l<;:lerinde en 

az zafer kazananm Bilge Kagan olmasma kar�m onun amsma yaz1lan 

ve adm1 ta�1yan ve aynca Turk dilinin en eski ve en guzel belgelerin

den biri olan yaz1t sayesinde ku�kusuz en �ohretli , en gorkemli olan 

da yine odur. 

Ve macera ba�lar: (:in boyundurugundan kurtulup Turukleri bir 

araya getirirler; once sistemlerinin temel diregi olan Tokuz Oguzlan, 
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sonra da aralannda On Oklann, yani Bat1 Turuklerinin de bulundugu 

Turk boylanm, Turgi�ler ve K1rgiZlan itaatleri altma ahrlar; �imdiye 

kadar tarihin adlanm <;ok seyrek andigi, oysa pek yakmda buytik bir 

yazg1da rol almak uzere sahneye <;Ikacak olan proto-Mogol Kitanlan 

(Kitaylar/Hitanlar/Hitaylar) puskurturler; silahlannm gucunu Der

bend-i Ahenin'e [Demir Kap1lar] , boylece lran ve Yunan ulkelerine ka

dar ta�Irlar; en sonunda <;in'i yagmalar, yirmiU<; �ehrini pek 6Vtin

dukleri gibi tek bir sava�ta yerle bir eder ve Pe<;ili Korfezinden Okya

nus-Irmak'a, yani Buytik Okyanusa ula�1rlar. 

Bunlar kesinlikle buytik ve 6nemli olaylard1r, fakat tamamlanama

YIP yanm kalmi�tir. Aynca burada ama<; bir toprak i�gali mi yoksa 

vurgunculuk mudur, du�mam yola getirmek mi yoksa ortadan kaldir

mak midir sonu<; olarak bilemiyoruz.  Yazltlan okudugumuzda aym 

olaylann belirli arahklarla tekrarlandigi hissine kap1hyoruz. Bu as

lmda k1smen dogrudur. <;in'e yap1lan akmlar 683  y1hnda San-yu'ya 

duzenlenen bir saldmyla ba�lar. Bu saldm 685'te Taiytian kiytlanna 

kadar varan bir seferle , 68 7'de Pekin bolgesine, 694 'te Ning-hia'ya, 

698'de yeniden Pekin bolgesine , 699 'da Ho-pei'ye , 702 'de San-si ve 

Ho-pei'ye ve nihayet 7 1 6'da Kansu'ya yap1lan yeni saldmlarla tekrar

lamr. Sogdiyan'a ilk sefer 700-70 1 y1llannda yapilmi�tlr. Buhara 

halklarmm <;agns1 uzerine 707'de ikinci sefere <;Ikilmi�tu. Ve Arap 

yazarlann soylediklerine gore 7 1 2 - 7 1 3  yillannda <;lkllan u<;uncu bir 

sefer onlann Semerkand d1smda turn ulkeleri i�gal etmelerini saglar, 

fakat bunlann tumu aslmda basans1zhkla sonu<;lamr. Tu-kiuler 683'te 

San-yu'ya yapuklan ilk seferi gorkemli bir �ekilde kutlaytp oraya her 

ne kadar bir duzen getirdiklerini haykmp dursalar da sapsan altmla

n, bembeyaz gumusleri , kadmlan, gen<; k1zlan, horgu<;lu develeri 

(yani Baktriyan'm <;ift horgu<;lu develerini) ve ipek kuma�lan yanla-
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nnda gotiirerek ulkeyi bo�altuklanm gizleyemezler. 707'de <;:1kt1klan 

seferden hie;: sbz etmezler. 7 1 2 - 7 1 3  seferi uzerine de sadece bir satlr 

yazmakla yetinmi�lerdir. 

le;: c;:atl�malara gelince , bu sonu gelmez c;:atl�malann nedenleri be

lirsiz gorunuyor. Yeni yenik du�mu� olan On Oklar ve K1rglZlar he

men bellerini dogrulturlar; en azmdan 697 ,  709 ve 7 1 1 y1llanndaki 

sava�larda oldukc;:a inat<;:l bir direni� sergilerler. Karluklar ve Turgi�

ler 7 1 1 'de duzene sokulmu� olmahlar. Ama her �eye ragmen Tu-kiu 

lmparatorlugu da turn bozk1r imparatorluklan gibi boylar arasmdaki 

gonullu i�birligine dayamyordu . En onemli ortakhk da Tokuz Oguz

lannki gibi gozukmektedir. Bu grubun 68 1 'de llteri�'e baglanmas1 

son derece onemlidir; 7 1 6'dan soma aynlmas1ysa Bilge Kagan'm du

�u�unu tarn�ma goturmez bir �ekilde ac;:1klar .  

Ad1 kimilerine gore "kapan/yakalayan" kimilerine gore "yaban do

muzu" anlamma gelen Kapagan Kagan, Bay1rkular tarafmdan tuzaga 

du�urulup bldurulur ve kafas1 kesilip C:in'e gonderilir .  Sanh bir son! 

Bilge , 25 Kas1m 734'te zehirlenerek blur. Destegini kendisinden hic;:

bir vakit esirgemeyen Karde�i Kul (Gol) Tigin zaten c;:oktan, daha 73 1 

y1hnm Subatmda ortadan kaybolmu�tur .  C:in kulturunden derinden 

etkilenmi� koca Tonyukuk ilginc;: bir �ahsiyet oldugu kadar ku�kucu 

ve uzla�maz bir vatanseverdir de . Arkasmda ta�a kaz1h siyasal bir va

siyetname b1rakan ordunun bu yorulmak bilmez liderinin 725 yilmda 

oldugu konusunda ku�ku yoktur. 

C:inliler o s1ralarda Cungarya'y1 yeni ele gec;:irmi�ler (7 1 4) ,  Tur

gi�lerse Su-lu Kagan'm idaresi altmda (71 7-748) Tanm havzasm1 isti

la etmi�lerdi. Ard1 arkas1 kesilmeyen isyanlar yozunden sars1lan, dar

be tehditleri altmda bulunan ve karma�anm anug1 imparatorluk yine 

de birkac;: ba�an kazamr: 723'te 1 7 .000 C:in athsm1 yendiklerinden ve 
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732 )'lh yakla�mken de 40.000 ki�ilik bir ba�ka (:in bohi.gD.nll yok et

tiklerinden ku�ku yoktur. Fakat bu gec,;ici zaferler bir fayda saglamaz 

ve ganimetlerden, getirilen hayvan surulerinden, ele gec,;irilen kadm

lardan ba�ka hic,;bir �eyden konu�ulmaz olur. lmparatorluk varhgm1 , 

once kendisine Tann dedirtecek kadar kibirli olan Tengri Kagan'm, 

sonra da tahu zorla ele ge<;jren Ozmi� Kagan'm yonetimleri altmda 

7 44 )'lhna kadar devam ettirir. Ancak yine de imparatorluk, Turk 

dunyasma onu ytiZ)'lllar boyunca etkin k1lacak bir ivme kazandmm�

tu. 

Bulgarlar 

Biraz geriye donmemiz gerekiyor. Bizans'la muttefik olduklan Sl

rada Turuklerin Guneydogu Avrupa bozk1rlanndaki mudahaleleri ha

la akhm1zda. Fakat orada neler olup bittigini henllz kavrayabilmi� de

giliz . 

Attila'mn olumunden sonra, her zaman oldugu gibi, bu bolgedeki 

ba� rolu llc,; federe ana grup ya da boylardan olu�an belirsiz uc,; toplu

luk ustlenmi�tir: Bulgarlar, Hazarlar ve Macarlar. Bunlardan ilk ikisi 

Turkc,;e dil grubundand1rlar. Dc,;uncllsll olan Macarlarsa Fin-Uygur di

li konu�an, fakat Turklerin egemenligi altmda bulunan bir gruptur. 

Bunlann kokenleri belirgin degildir. l�te bu ytizden Bulgarlann, 

doguya dogru geri c,;ekilen bir Hun grubu ve Asya'dan onlann pe�inde 

gelen c,;e�itli ogelerden olu�tugunu farz edebiliriz . Bulgarlann bizzat 

kendileri ya da egemen boylan olan Dulo (Djula) boyu Attila'mn 

ogullanndan biri olan lmek'in soyundan geldikleri konusunda 1srar 

ederler. lmek'in ams1m muhafaza edip tuhaf bir �ekilde babas1 Atti

la'nmkini kaybetmi�lerdir . "Kan�urmak, karmak" anlamma gelen 
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s6zcuge -ar soneki almt� olan bulgar adt, "kan�tklar" anlamma i�aret 

ederek karma yaptlanm dogrular. Dillerinin 6zellikleri vasttastyla , o 

zamanlar Orta Volga civannda, gum1muzdeyse ktsmen aym isimdeki 

Rus Cumhuriyeti'nde ya�amakta olan varisleri C:uva�larla birlikte 

"r"li bir dilin yegane temsilciligini yaparlar .  Bununla birlikte bu 

6zellik Bulgarlarm ortak Turk agacmdan kopu�lanmn da alum c;:iz

mektedir. 

Bulgar admdan ilk olarak, Karadeniz'in kuzeyinde ilerleyerek ora

daki halklan egemenligi altma alan Avarlann yardtmct birlikleri Got

lara kar�t Bizans lmparatoru Zenon'un muttefiki olarak, Hazar Denizi 

ile Tuna Nehri arasmdaki bolgede ortaya c;:tkttklan 4 8 0  ytlmda 

bahsedilmi�tir. Bulgarlar o zamanlar "valiler" tarafmdan yonetilmek

teydi. Bunlann ic;:inde en me�huru , 603'te ba�a gec;:ip oldukc;:a uzun, 

ancak belirsiz bir sure boyunca bu gorevde kalan Gostun'dur. Gos

tun'un deforme edilmi� �ekliyle Kurt admt ta�tyan Kovrak (Kavrak) 

ya da Kubrat admdaki yegeni Bizanshlarm eski bir talebesidir. 6 1 9'da 

vaftiz edilir , 642 'de de olur (Pritsak't takip eden kimilerinin dedigi 

gibi 665  ythnda degil) . Kurt, 635  ythnda Avarlann himayesinden 

kurtularak be� ytl suren bir mucadeleden soma han unvam ahr ve 

Biiylik Bulgaristan't kurar. Oldugunde topraklan henuz din degi�tir

memi� be� oglu arasmda payla�nnhr: "Btkmak usanmak bilmez" an

lammdaki adtyla Bezmer, "delice dogan" anlamma gelen adtyla bir 

ytrttct ku� ismi ta�tyan ilk prenslerden biri olan lsperik ya da Aspa

ruk ve bazt kaynaklara gore buylik olasthkla "zengin" anlamma gelen 

Mogolca adtyla Bayan da bu be� ogul arasmda bulunanlardtr. Bu b6-

lunme Asya'mn ic;:lerinden c;:tktp gelen Hazarlann i�ini kolayla�tmr ve 

Bulgarlar nihayetinde kolayca uc;: topluluga bolunurler. 

Bu yeni i�galcilerin basktstyla bagtmhhga razt olan birinci toplu-
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luk orayi terk etmez ve orta Kafkasya'da bulunan diger etnik boylar 

arasmda yok olup gitmeye mahkum olur. 

lkinci topluluk lsperik'in (644-702) yonetiminde batlya dogru ka

c;ar. 679'da Tuna Nehrini gec;erek 680 yilmda bugun Bulgaristan adiy

la bilinen ulkeye yerlesir. 762 ve 8 1 1 'dekiler basta olmak uzere bir

c;ok kez saldird1g1 Konstantinopolis ic;in korkunc; bir guc; haline gelir . 

8 1 1 'deki saldmda Krum Han (803-8 1 4) lmparator I .  Nikephoros'u ye

nerek oldurur ve Turk geleneklerine gore kafatasmdan bir kadeh ya

par. Bu topluluk Guney Slavlanyla kansarak c;abucak Slavlas1r. Bul

gar ham I. Boris'in, 864 ya da 865 'te H1ristiyanhg1 kabul etmesiyle 

bu asimilasyon sureci iyice hiZlamr. I. Boris'in kabul ettigi bu dinin 

ogretileri uzerine Papa'ya sordugu sorular yuz altl maddelik Responsa 

Nicolai Papae'nin dogmasma neden olur. Bu metin Slavhk oncesi Bul

gar uygarhgmm c;esitli yonlerine ISik tutmaktad1r. Fakat bundan son

ra Balkan Bulgarian aruk Turk tarihinin ilgi alamna girmez. 

Oc;uncu topluluk Volga boyunca tlrmamr ve VIII. yuzyil sonlanna 

dogru bu nehrin Kama'ya kansng1 kavsak noktasmda Buyl.ik Bulgaris

tan, Volga ya da Kama Bulgaristan'1 adlanyla bilinen iyi yap1lanm1s 

bir kralhk kurar. Bugunku Kazan sehrinin birkac; kilometre otesine 

dusen baskentleri Bolgar en eski Turk kaz1 alanlanndan biridir. Bu 
kentin gelismesi kendi yok olusunu da beraberinde getirmistir. 

Esasen gee; Islam donemi mezar taslan yaz1tlanndan olusan bir 

Volga Bulgar edebiyatmm var olmasma karsm (XIII-XIV. yuzyillar) , bu 

dildeki en onemli tarihsel beige "Bulgar Prensleri Listesi"dir. Bu liste 

VIII. yl.izyila dayandigina dair kuskumuz olmayan eski Slav dilindeki 

bir vakayinamenin arasma sikistmlmis ondort saurdan ibarettir ve 

anlasllmam1s birc;ok nokta ic;ermektedir. lki bolumden olusur. Birinci 

bolumde Tuna Nehrinin otesindeki prenslerin (Kniaz) adlan vardu. 

1 09 



TURKLER!N TAR!Hl 

lkinci boh:imse lsperik'in ve 763'te olen Umor'a kadar olan butun ha

leflerinin isimlerini i(:erir. Attila'mn ilk bolumde ismi ge(:en oglu lr

nek'in yO.z elli ya�ma kadar, babas1 Avitohol'un ise U(:yUZ y1l ya�ad1g1 

soylenir. Mitlere ozgu bu uzun omur, bu iki �ahsiyeti zaman i(:inde 

ulu bir mevkiye yO.kseltme imkamm verir. Aslmda lmek, 603'te ba�a 

ge(:en Gostun'dan yO.z elli Yil evvel 453 Yilmda hukum surmekteydi. 

DolaYls1yla Avitohol'u lmek'ten U(: yO.zYil 6ncesine koyarsak, MS 1 53 

y1lmda hukum surmu� olmahd1r. Oysa bu devirde Bulgarlar hala Yu

kan Asya'dayd1lar. Avitokol'un aslmda Hiong-nulu Mete ya da daha 

bir Ylgm ba�ka tanman �ahsiyetten biri olduguna clair iddialara rag

men Avitohol tarihte kaYlp bir �ahsiyettir . Onun sadece go(:lerinin 

sorumlusu olan ki�i oldugu du�unulebilir. 

X. yO.zy1lda Baudaki son istila hareketlerinin en korkun(:lanndan 

birini yaratan Macarlar sadece tek bir olguyla, fakat onemli bir nokta

da Turkolojinin ilgi alanma girerler: V ya da VI. yO.zy1la dogru, ne et

nik bir birlik ne de tutarh bir ortak dil olu�turmaktan olduk(:a uzak 

olan Macarlar, aslmda Kabar admdaki bir Turk boyunun yonetimin

deki Fin-Uygurlard1r . Turklerin, ne Turkle�melerini ne de bir Turk 

Devleti kurmalanm saglayabildikleri Macarlar uzerindeki bu ge(:ici 

egemenligi bize boylann nas1l bir esneklikle olu�tuklanm ve birbir

leriyle nasll baglanuh olduklanm gostermektedir . Bu egemenlik, 

haklannda fazla bilgiye sahip olmad1g1m1z eski olu�umlar konusunda 

kendimize yeni sorular sormam1z1 saglar, aynca herhangi bir unvana, 

prens ya da hanedan adlanna a�m bir onem atfetmememiz gerektigini 

gosterir. Hem zaten Turklerin Macarlar uzerindeki egemenligi hi(:bir 

�ekilde Musluman ve Bizans kaynaklannm, ozellikle VII .  Konstan

tinos Porphyrogenetos'un Macarlan Turk olarak s1mflandumalanmn 

nedeni saYllamaz. Daha sonralan Ruslar ya da Slavlar da Musluman-
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lar tarafmdan Turk olarak adlandmlacaklard1r. Kar�;ala�unlabilir bir 

ya�am tarz1 ya da kesin olmayan yer belirlemeleri , insanlan simflan

dirrnak ir;in yeterli gorulmu�tur. 

Hazarlar 

· T1pk1 Bulgarlar gibi Hazarlann da Yukan Asya'da, On Uygur fe

derasyonu ir;erisinde Kazar ya da Kasar bir;imindeki adlanyla yer 

ald1gl anla�llmaktad1r. DolaYls1yla Hazarlar Guney Avrupa'ya On Uy

gurlardan kopan bir grupla gelmi� olabilirler. Ancak bu da dogal ola

rak melezle�mi�, bir ba�kasmm adm1 alm1� ya da ba�kalanyla ortak 

bir ad kullamyor olduklan olas1hklanm ortadan kald1rmaz. BazJla

nna gore Hazarlar dogrudan dogruya Bau Hunlanmn soyundan gel

mektedir. Sayet kaynaklarda degi�tirme yapllmamJ�sa, baudaki 

Gurcu ve Ermeni vakayinamelerinde adlan MS 11 ve m. ytizYJlda bu 

halklarla baglanuh olarak amhr. Belki de soz konusu olan 448 yJhn

da el<;;i Priskos'un bahsettigi Ak-Atzirler'di (lstahrt'nin Kara Hazarlarla 

aym zamanda tamd1g1 Ak Hazarlar m1? ) .  Hatta belki de 

Zajackowski'nin de du�undugu gibi I .  Husrev (53 1 -5 78) dayamkh 

Derbend kalesini ve Kafkas surlanm bu Hazarlardan korunma arna

CJyla yapurm1�t1r. 

Bu ulusun resmi olarak ilk amh�1 Basileus Herakleios'un Sasani 

lran'a kar�l saldmya ge<;;mek i<;;in onlardan k1rk bin ki�ilik bir suvari 

birligi istedigi 626-62 7 y1llannda olmu�tur. Bizans lmparatoru ile 

Hazar liderlerinin Tiflis su rlan altmda ge<;;en goru�melerini anlatan 

metin Hazarlann tarihine guzel bir giri�tir. Ama tarihleri bu olaydan 

eskidir, <;;unku boyle bir goru�me ancak onlann gu<;; ve �ohrete ula�

uklanmn bir kamt1d1r . Ve gerr;ekten de Hazarlar, uzun zaman amla-
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cak ismiyle Hazar Denizinin, yani "Hazarlann denizi"nin etrafma ve 

Karadeniz'in kuzeyine , tarn olarak Yukan Don bolgesi, Kafkaslar ve 

Volga Nehri arasmda kalan u�genin i�ine yaytlm1�lard1. 

Bu donem a�ag1 yukan Arap istilalannm ba�langiCma, Musluman

lann kalmulanm devrald1g1 Sasani lmparatorlugunun ytk1h�ma ve 

Bizans'm gerilemesine denk gelir. Boylece Bizanshlar ile Hazarlar ara

smda 626'da kurulan ittifak yeniden gu�lenir. lki taraf i�in de yararh 

olan bu ittifak, taraflardan birine ustun nitelikli bir askeri muttefik 

saglarken, digerine Uzakdogu mallan i�in onemli bir ticari pazar te

min eder ve buyiik bir kulturun yiikselmesini saglar. Taraflar arasm

da hi�bir sorunun ya�anmad1g1 bu birlik donemi hi� olmazsa ilk yiiz

ytllar boyunca devam etmi� gibidir. S1k1 bir dostluk basileus'lar ile 

kaganlan birbirine baglamaktadlr ve bu dostluk vn ve vm. yiizylllarda 

kendini pek �ok kez yeniden gosterir .  Surgune zorlanan II .  

lustinianos (685-695 ve 705-7 1 1 )  Hazarlann saraytna s1g1mr. Kaganm 

k1z karde�iyle evlenerek iki taraf arasmda bir akrabahk bag1 kurar ve 

Theodora ad1yla saltanat surecek olan kansm1 Konstantinopolis'e geti

rir. Onun bu hareketi bir ornek te�kil eder; V. Konstantinos da bir 

Hazar prensesiyle evlenir ve sonu� olarak tahta bir barbann oglu olan 

IV. Leon Khazaros'un [Hazar) (775-780) �1kmasma sebep olur. IX. yiiz

ytlda siyasal yonden gerilemeye ba�layan Hazarlar kendilerini Kievli 

Sviatoslav'm idaresi altmda gu�lenen Ruslarla sava�ta bulurlar. II .  Ba

sileus'un yonetimi altmdaki Bizanshlar sad1k muttefiklerine ihanet et

mek i�in uygun bir an yakalad1klanm du�unerek Ruslara destek ver

mek amae1yla donanmalanm Hazarlann uzerine gonderirler ( 1 0 1 6) .  

Elbette bu olay Hazarlann sonunu haz1rlar , 1 030'dan soma tarih 

sahnesinden silineceklerdir; ancak bu Konstantinopolis'e kar�1 saldm

lar devrinin a�1lmasma neden olacaktlr. 
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Hazarlann kendilerinden daha az uygar olan diger bozku go<;ebesi 

Turklere kar�1 uzun zamandtr ustlendikleri rol ne olursa olsun, bun

lann en ate�li evresinde olan lslama karst verdikleri mucadeleyi 

�imdiye kadar gonnezden geldigimizi kabul etmeliyiz. Hazarlar, Bi

zans kuvvetlerinin yliklinli Cmemli olc;;ude hafifleterek direnme giic;;le

rinin artmasmt, ktsacast Konstantinopolis'in ve Htristiyanhgm kur

tulmasmt sagladtlar. Aynca kendi kendimize "Ya Hazarlar, Turklerin 

Bizans'a kar�1 her zamanki saldtrgan politikalanm benimseyip lsla

mm mlittefiki olsalardt ne olurdu?" diye de sorabiliriz. 

Hazarlar Muslumanlarla du�mandtlar. Halife Omer devrinde (644-

656)  Musluman birlikleri Kafkasya'ya girerek kuzeydeki ovalarda 

kendilerine yeni bir c;;tkt� noktast aradtlar . Arkasmdan 722-723 ytlla

nnda Hazarlarm Terek bozktrlanndaki ba�kenti Belencer ya da Se

mender'i yaktp ytknlar, Hazarlann kaganlanm tehdit altmda bulunan 

bu bolgeden uzakla�mak ve biri Volga Nehrinin agzmdaki ldil, dige

riyse Orta ya da le;; Don bolgesindeki Sarkel olan iki yeni sehir kur

mak zorunda btrakular. Bu strada Hazarlar kar�1 saldmya gec;;er. 73 1 

ythnda Kafkaslan a�tp Irak'a kadar ilerlerler ve 779'da yeniden, bu 

defa Harun er-Re�id devrinde Irak'a ula�trlar. 

Yahudile�mi� Bir Turk Krallzgz 

Hazarlann tarihinin esastm olu�turan unsur onlann askeri ba�an

lan degil , tarn tersine Bizans'la yapuklan ittifak ile ban� ve din poli

tikalandtr. 

"Hazar Ban�t (pax khazarica)" ilkesi ulkeye goreceli bir istikrar 

getirmi�, kulturun geli�mesini saglamt�Ur. llerde bir bolumu Rus

ya'mn "Kara Topraklan" olacak olan Hazar topraklan henliz kullaml-
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mamaktad1r: bu konuda bilgi veren herkes ulkenin hic;:bir �ey Oretme

digi, ama zenginlik ve refaha sahip oldugu konusunda fikir birligin

dedir. Bu zenginlik toplumun ithalat ve ihracata dayanan ticaret etkin

liginin, daha dogrusu araCihk rolunun bir getirsidir. Konaklama mer

kezlerine ve �ehirlerine turn Ortadogu'dan seyyahlar ve tuccarlar akm 

etmekteydi. Bu insanlar buralara kendileriyle birlikte yabanCI modala

n, zevk ve fikirleri ta�1maktayd11ar. 

Bizans'la ili�kileri Hazarlan belli bir olc;:uye kadar Yunan ekolune 

yerle�tirir, fakat h1zh bir bic;:imde yuksek uygarhk duzeyine ula�an 

lslamiyetin parlak etkisi Bizans etkisini dengelemektedir. Butun diger 

Turk imparatorluklan gibi Hazarlar da d1� etkilere ac;:1ktllar. Ama 

bunlann pek c;:ogunun aksine kau gelenekleri olmayan topraklarda ya

�ad1klan ve nufusun ic;:inde oldukc;:a kalabahk olduklan ic;:in kimlikle

rini kaybetmezler: dilleri Turkc;:e olarak kahr, ya�am �ekilleriyse go

c;:ebeliktir. Sehir kurmu� olmalan bizleri yamltmasm, bu �ehirler Bi

zanshlar tarafmdan yap1lm1� ve buyuk bir olas1hkla kimsenin orada 

butun bir ytl kalmad1g1, buyuk bir kalabahgm sadece k1�lanm gec;:ir

mekle yetindigi, 1slah edilmi� ordugahlar ya da buyuk koyler olarak 

kalm1�lard1r. Medeniyetin aldatlCl gorunumunden etkilenip geleneksel 

dini terk eden bir grup da mevcuttur. lslamm kabulunden once her 

zaman yeni dinlere dogru suruklenen ve h1zla din degi�tiren Turkler

de bu c;:ok ozel bir durum degildir. 

Ama yine de din degi�tirirken yapnklan sec;:im �a�lftlc1d1r : Yahu

diligi benimserler .  Anla�1hr, guncel ve ac;:1k Arap metinlerini uzunca 

bir sure dikkate almayan Hazarlar'dan kadim ve karma�1k Yahudi 

inanCim benimseyen bir halk yaranlmak istenmi�tir . Bat1daki ba�hca 

Hazar tarihc;:isi olan Dunlop'un, yazd1g1 eserin ad1 The History of the 

Jewish Khazars'd1r [Yahudi Hazarlarm Tarihi) . Bununla birlikte bu din 
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uzerinde hala anla�tlamayan bir tarihte sadece ybnetici smtf tarafmdan 

benimsenmi�tir. lbrani kaynaklan bu tarihi vm. yuzytlm ilk ytllanna 

dayandtrma egilimindedir. Buyuk tarih<;:i Mesudi (b. 956-957) bu tari

hin Halife Harun er-Re�id (786-809) zamamna denk geldigini ileri 

surmektedir ki, bu daha ger<;:ek gibi gbzukmektedir. 

IX. yuzytlm ortalannda turn mezhepler ciddi imkanlardan 

yararlamyor olmahydt, <;:unku Aziz Kiril Bizanshlar tarafmdan Hazar

lan Htristiyanla�urmak i<;:in o tarihlerde (85 1 -863) gbnderilmi�tir. 

Kiril , Turklerin arasma giden her din adamt gibi saygtyla kar�tlandt 

ve hukumdar masasmda Hazarlann hahamlanyla ilahiyat uzerine tar

u�malar yapma imkamm yakalad1 . Bbylesi bir durumla ilk defa kar�t

la�ugtmu i<;:in saygt duymamtz gerekiyor. Fakat bte yandan bu hi<;:bir 

�ekilde tarihin pek <;:ok brnegini sundugu kiliseler arast muzakerele

rin ilkornegi degildir. Kendiliginden ger<;:ekle�en ya da belli bir konu 

<;:er<;:evesinde duzenlenen bu turden muzakerelerin brnekleri zaten <;:ok 

daha eskiden ve daha da doguda e�siz bir yogunlukta ya�anmt�U. 

Hazar ulkesinde dinin toplumsal ya�am i<;:indeki konumunu ve Ya

hudiligin ne kadar ilgi gbrdugunu bilmiyoruz. Bizans imparator Ro

manos Lekapenos'un (9 1 9-944) Yahudilere yapugt zulum bir<;:ok Yahu

diyi bu ulkeye stgmmaya te�vik etmi� , bbylece zaten burada ya�mak

ta olan Yahudi toplulugu daha da gu<;:lenmi�tir. Eserini burada yazdtgt 

i<;:in bazen Sicilyah olark da amlan Arap cografyactst el-ldrisi'nin de 

(b. 1 1 66) soyledigi gibi, esast ho�gbru uzerine kurulu, herkesin ken

disini hur bir �ekilde ifade edebildigi bir toplumda ne Yahudilik ne 

de baska bir din devlet dini mevkisine yerlesir. 

lbn Ru�d'e (X. yuzytl) gore Hazarlann hukumdan Musevidir, fa

kat halk hala diger Turklerle aynt dinsel inan<;:lan surdurmektedir; 

aslmda buyuk bir olasthkla halk ytgmlan eski dinlerini hi<;:bir zaman 
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tamamen unutmamt�tlr. Mesudi'ye goreyse Hazarlarda baskm din Ya

hudilikti, ama yedi ayn yargt<;; bulunmaktaydt. lki tanesi Mushiman

lar, iki tanesi Yahudiler, iki tanesi Htristiyanlar ve bir tane de pa

ganlar, Ruslar, Slavlar ve digerleri i<;;in. Dinler arasmdaki bu e�itlik, 

resmi olarak mt kuruldu, yoksa dinlerin aym oranda yaygmla�masm

dan mt kaynaklandt bilinmemektedir. Ornegin Matarka'da bir pisko

posluk bulunuyordu . Semender'deki kilise , cami ve tapmaklara ve 

ltil'de Yahudiler, Htristiyanlar, Muslumanlar ve paganlar i<;;in birbi

rinden ayn mahalleler olduguna dikkat <;;ekilmektedir. Ama yine de 

lslamiyet rakiplerine ktyasla, ozellikle de IX ve X. yiiz)'llda daha belir

gin bir ilerleme kaydetmi� gibi gozukmektedir. Muslumanhgt -ku�

kusuz siyasal nedenlerle- kabul eden bir «kagan"dan soz edilir . Genel 

ko�ullann boyle oldugu durumlarda, bir <;;e�it dinsel kayttstzhgm 

olu�tugu gorulebildigi gibi, ilgisiz kalmamayan bir <;;e�it bagda�ur

macthgm geli�tigi de gorulebilir. Zaten bunu daha a<;;tk olarak goster

mek i<;;in Dagtstanh bir Hazar prensinin ii<;; dinin gereklerini aynt 

anda yerine getirdigi anlaulmaz mt? Sadece Araplann askeri ama<;;h 

seferleri karga�a yarauyor, ara stra da bu seferler strasmdaki kotu 

muamelelere tepki olarak cami yakmak gibi <;;e�itli �iddet olaylan 

meydana geliyordu. 

Sadece Turk<;;e konu�an, Musevi olup Zebur'u kabul etmeyen, ge<;;

mi�te ozellikle Polonya ve Kmm'da, giiniimuzdeyse go<; bolgelerinde 

ya�ayan yirmi bin ki�ilik Karaim ya da Karait toplulugunun ise Ha

zarlann soyundan geldiklerini sorgusuz sualsiz kabul etmek <;;ok da 
dogru degildir. Sonu<;;ta battdaki Turk dunyasmm Musevilikle b�ka 

ili�kiler kurmu� olmast ve bu dine karst a<;;tk oldugunu gostermis ol

mast hi<; de imkanstz degildir. 

1 1 6 



IV. BOLDM 

lLK<;AG VE ORTA<;AG BASINDA 

TURK UYGARLIGI 

� 

lslarniyetin dogu�uyla yeni bir donern ba�lad1 . Hicret <;agt sadece 

Miisliirnanlan ilgilendirmiyor, geni� bir cografyada pek <;ok halk ve 

inanCI da etkiliyordu. Bu donernde Tiirkler de yalmzca lslarna tabi ol-

. rnakla kalrntyor, kendilerini buyuleyen her �yden etkileniyor ve ha

yatlanmn bir par<;ast haline getirmeye <;ah�tyorlardL Biiyiik uygarhk

lann duzeyine ger<;ek anlarnda <;tkrnalanndan hernen onceki donemle

rinin iizerlerine daha dikkatle egilrnenin �irndi tarn strasL 

Bozkzr  

Tiirkler bir orman halkt olarak orada btrakuklan rniras1 bugiin 

i<;in de tarn olarak bilernedigirniz Sibirya'dan r;tktlktan sonra bozktr 

insanlan, daha dogru bir deyi�le yeni yurtlan belledikleri Mogolistan 

bozkmnm insanlan oldular. Boylesine farkh bir cografi ortarnda 

ya�arnak kar�tlanna bazt uyurn sorunlan r;tkardt; arna rnuhafaza ede

bileceklerini rnuhafaza ederek (bunu orman avcllan ile gor;ebe r;oban

lar arasmdaki pek <;ok benzerlik ve ozellikle de inanr; benzerlikleri 

gostermektedir) vazger;ebileceklerinden kirni zarnan isterneyerek kirni 

zarnan da dogal bir kumazhkla vazger;erek, bu sorunlann iistesinden 

gelrneyi ba�ardtlar. Omegin Pazmk kazllannda rnezarlardan, rengeyi

gi goriiniirnii verilrni� atlar c;tkarulrnt�tlr! 
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Aslmda Turukler kendilerini "gu<;:luler" olarak adlandtrmakta hak

hydtlar. Olke actmastzdt , ko�ullan <;:etindi ve ancak yasalanna uyan

lar sag kalabilirdi. C:unku bu bolge ortalama ylikseltisi 1 200 ila 1 400 

metre arasmda degi�en bir yayladtr : buylik <;:6kuntliler ve ylikseklik

lerden olu�an bu arazide Altay'm yuksekligi 4 600  metreden fazla , 

Otuken'in bulundugu Hangay Daglannmki 4000 metre , Tannu Ola St

radaglanmnkiyse 3000 metreye yakmdtr. C:ok az yagt� almaktadtr: 

Cungarya'da, Gobi C:olunde yagt�lar yllda 1 00 milimetreden azdtr ve 

yliksek yerler dt�mda hi<;:bir yerde ytlda 200 milimetreyi ge<;:mez. Kt

�m soguk �iddetlidir, stcakhk -50 °C'ye kadar du�er ve akarsular ve 

goller donar, her �ey ince bir kar tabakast altmda kaybolur. Yazm ha

va birden a�m tsmabilir; ama kotu ge<;:en bazt ytllarda gune� topragt 

yeterince tsttamaz ve hrtmalar durmaz. Stk ladin, <;:am, koknar or

manlanyla kaph ylikseltilerin eteklerinde <;:aytrlar vardtr. C:ukur yer-

' lerdeyse aga<;:hkh otlaklara rastlamr ve zaytf <;:ahhklardan soma bolge 

yava� yava� <;:61 goruntusu sergiler .  

Buralarda evcille�mi� olmasalar bile mevsimlerin belirledigi bir 
duzen <;:er<;:evesinde toplu go<; hareketleri sergileyen hayvan suruleri 
dola�tr. Bu suruler yazm yliksege , yaylaya <;:tkar, kt�m ise sertligi da
ha az topraklara , kt�laklara inerler. En usta yontemlerle duzenlenmi� 
takvimlerin hi<;:bir zaman kullammmt ortadan kaldtramayacagt bu en 

eski tarih belirleme yontemi, otlann ye�ermesiyle ba�layan yllhk ve 
aytn hareketleriyle takip edilen ayhk donguye dayamr; buna benzer 
bir diger takvim yontemi de hrtmalar, geyik bogurtusu, ku<;:uk hay
vanlann dogmast, bir go<;:men ku�un geri donmesi gibi doga· olaylan
nm gozlemlenmesine dayamr. Gokylizunun incelenmesi ilminde he
nuz <;:ok ilerlenmedigi bir strada Gune� ile Olker taktmytldlZlmn bir
birlerine kar�t konumlan ya da aym hizada bulunmalanyla ytlm bo
lumlere aynldtgt bir takvim yontemi de kullamlmt�nr. 
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Turkleri derinlemesine etkileyen, bu nedenle de XI. y11zplda ba�

langiCiyla ilgili bir efsane yarattlklan Oniki Hayvan Takvimi (:inli

lerden almm1�Ur. Bu takvimle ilgili en eski tamkhk 584 plmdan kal

ma olup Ban Turukleriyle ilgilidir ve soz konusu takvim, ku�kusuz 

Avarlar araC1hg1yla Ukrayna bozk1rlanna gelerek VII. yu.zplm ba�mda 

Bulgarlar tarafmdan kullamlml�tlr. Oniki Hayvan Takvimi oniki ay

hk bir donguye dayamr ve bu donguye gore her y1l , her ay, her gem 
ve her saat bir hayvamn ad1yla amhr. 

Arabalar ve Yurtlar 

Herhangi bir vesileyle ya da mevsimsel olarak yap1lan yolculuk
lar Orta Asya devesi ya da Baktriyan devesi de denilen iki horg11c;lu 
ve soguga dayamkh develer. arabalar ya da k1zaklarla yap1hrd1 . KI
zaklardan yaz1tlarda soz edilmi� olup, oyma resimlerde de tasvir edil
mi�lerdir. Yakmdogu'nun bize dayatug1 ah�1k oldugumuz imgeye 
uygun bic;imde Turkler ve Orta Asya'daki soyda�lan deveye sahipti , 
ama bu hayvanlan sadece ticari faaliyet i<;in kullamyorlard1, onlann 
tercihleri at ve hayvan ko�ulan arabalardan yanayd1 . Bu ta�It , ban 
bozk1rlannda rakipsiz hukum suruyordu. Okuzlerin, daha seyrek ola
rak da develerin c;ektigi bu arabalar, onlan "y11zlercesini ayn1 zaman
da, duz bir c;izgi halinde ag1r ag1r ilerler durumda" goren Clarke gibi 
seyyahlara <;arp1c1 gelen dikkate deger bir gorsellik sergiliyordu . Pa
zmk'ta bir mezarda rastland1g1 gibi bu arabalann boyutlan son dere
ce bUy11ktu. Eldeki bir omekten anla�Ild1gma gore bu arabalann yu.k
sekligi 3 metre , geni�ligi 3 , 35 metre , tekerleklerinin <;ap1ysa 2 , 1 5  
metreydi ve boylece arabanm yol boyunca giderken bir yerde batmas1 
ya da bir yere saplanmas1 onleniyordu. (:inliler iki tekerlekli arabala
nn Tie-lolar ya da Ting-linglere (Yuksek Arabalar) ozgu oldugunu 
soylemi�lerdir; ama boyutlan daha ku<;uk olmak kayd1yla bu arabala-
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n Hunlar da kullanmt�tlr. Bu arabalan "ailelerini ta�tmak i<;;in" kulla
myorlardl ve XIV. yllzyll gibi ileri bir tarihte bile Guney Rusya'da lbn 
Batuta ve daha pek <,;ok ki�i bunlara dair benzer tasvirler sunar. Tarn 
anlam1yla hirer go<;;ebe arabas1 olan bu arabalar i<;;inde ya�anan, kadm
lann ylln egirdikleri, diki� diktikleri, dogum yapuklan, cocuklanm 
emzirdikleri gercek hirer konuttu . 

Bu arabalann kullamlmas1 ke<;;e <;;ad1rdan yararlamlmasm1 ortadan 

kald1rm1yordu . Bu <;;ad1rlar dikdortgen ya da kare tabanhyd1 ve kimi 

zaman hukumdarlannkinde oldugu gibi olduk<;;a geni� olabiliyorlard1 

(Eftalit hukumdannm <;;admnm bir kenan k1rk kademdi) . Biz bunlara 

eski Rus gezginlerine uyarak yurt diyoruz; ancak burada bir kar�1t an

lam soz konusudur, <;;unku yurt Turkcede "ulke , konaklama yeri , kisi

nin uzerine evini in�a ettigi toprak parcas1" anlamma gelir . Yan yana 

baglanan esnek tahtalann etrafma ke<;;e kaplanmas1yla yap1lan yurt , 

yuvarlak tabanh ve buyuk bir can bicimindeydi. Ost ucunda bir du

man deligi vard1. <::admn ortasmdaki ocagm ustUne a<;;1lan ve a�agl

dan ac1hp kapaulabilen bu delik, pekala kucuk bir evren olan bu cadl

nn ana eksenini olusturuyordu . Bu yerinden <;;1kanlabilir kapak oca

gm ate�i sonduruldugu ya da ate�in muhafaza edilebilmesi i<;;in uzeri 

kulle ortuldugu zaman deligin kapaulmasma olanak veriyordu . 

Kap1, "gune�in dogdugu yone sayg1" nedeniyle doguya a<;;1hrd1 . 
Eski Turkler tarafmdan kesin �ekilde uyulan bu uygulama, buyu.k bir 
olas1hkla X. yllzytla dogru, <::in etkisiyle degi�ecekti ve kap1 bu kez de 
gune�in ge<;;tigi en yllksekteki nokta goz onunde tutularak guney yo
nune a<;;1lacak bi<;;imde yap1lmaya ba�land1. Ana yonler, <::in tarzmda 
bir renk ad1yla ya da evrenin dort ana ogesinin ad1yla amhrd1 . Orne
gin Osmanhlarda Karadeniz ad1 , soz konusu denizin kuzeyde olmas1 
nedeniyle verilmi�tir. Guneyde olan Akdeniz'in ad1 ise , yine bu ne
denle "ak" olan denizdir. 
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At 

Hayvan yeti�tiriciligi bozklr Turklerinin temel ugra�tydL Turkle

rin ilk yurtlan olan bugunku Mogolistan topraklan hayvan yeti�tir

mek �ok uygundu ve gucu de buradan geliyordu. Devletlerin b�kent

lerini burada kurmalanmn nedeni budur .  Mogolistan'm en 

nihayetinde bir atlar tarihi olan tarihinin biricik a�tklamast da budur. 

Aym zamanda Turklerin ve Mogollann yeryOzundeki turn yazgtlanm 

belirlegen de yine atlar olmu�tur. Ve son olarak Turklerin tarihinin, 

bir�ok temel ozelliginin ge�erli birc;ok kamta kar�m sisler i�inde kal

masma, kotu ayarlanm1� bir objektifle �ekilmi� bir fotograf gibi silik 

olmasma neden olan da bu hareket yetenegidir. Go�ebelerin, ustun

luklerini saglayan turn olumlu nitelikleri ozgur bir bi�imde sergile

yebilmek i�in ath gucun temel destegine ihtiyac;lan vardtr. 

Yogun at yeti�tiriciligi en yiiksek noktasma Mogolistan'da eri�mi� 

ve hemen hemen turn bozktr ulkelerinde yaygm hale gelmi�tir . Ama 

�ollerde , ormanhk bolgelerde , tanm bolgelerinde , elbette Sibirya'da , 

aym zamanda C:in'de, Avrupa'da ve hepsinden de �ok 1rmak vadilerin

de , Dicle , Fuat ve Nil vadile1inde bu kadar yogun bir uretim olanak

SlzdL Musluman Turk gucu Balkanlar'da, Yakmdogu'da, Hindistan'da 

ba�ka temellere dayanm1�t1r . Yerle�ik ulkelerin hi�birinin buyiik su

ruleri beslemeye yetecek kadar otlag1 yoktu . l�te bu nedenle Turkler 

buralara yerle�mektense yagmalamayt tercih edeceklerdir; aslmda er 

ya da ge� oradaki insanlar tarafmdan asimile edileceklerini ya da on

lan sert ya�am ko�ullanndan uzakla�uran uygarhktan �ok, oralan ele 

ge�irmelerini saglayan ytklm gucunun, yani ath gllclln �okmesi nede

niyle aulacaklanm bileceklerdir. 

Su an biliyoruz ki Mogolistan Bag1msiz Cumhuriyeti ("k" ya da 

C:in Mogolistam d1�mda) 1 9 1 8'de , ulkeye modem ekonominin girme-
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sinden once 1 ,5 milyon at, 1 milyondan �ok s1g1r, 7 milyondan fazla 

koyun ve 225 .000 deveyi, yani toplamda (her bir birim 1 at, 1 deve, 

1 s1g1r ya da 5 koyundan olu$acak $ekilde) yakla$lk 3 . 895 .000 birim 

hayvam besliyordu . Eskiden, yani sava$lar, salgm hastahklar, �ekirge 

istilalan, (MS 46 y1lmdaki gibi) kurakhklar ku�uk ve buyukba$ hay

van sayismda �ok buyuk azalmalara degil, ancak ge�ici dli$li$lere yol 

a�ng1 ya da elveri$li ko$ullar bunlann sayismda a$m artl$lara neden 

olmad1g1 zamanlarda da durum herhalde bundan farkh degildi . Ama 

1 9 1 8'de Mogolistan sava$ ya da fetih egiliminde degildi ve ulkede go

�ebe hayvanc1hg1 at�1hktan �ok daha onemliydi. Etkinliklerin teme

linde sava$ yer ald1g1 zamansa durum degi$iyor; o zaman atlar obur 

hayvanlardan daha degerli oluyordu . Hiong-nulann surulerindeki 

hayvan sayiSl normal zamanda ki$i ba$ma onbe$ ila yirmibe$ buyuk

ba$ hayvan arasmda degi$iyordu . Bu sayi yokluk yillannda en yoksul 

boylarda ki$i ba$ma ikiden aza du$er, refah donemlerinde ise en zen

gin boylarda ki$i ba$ma yakla$lk u� yuze �1kard1 (MO 1 2 7'de yapll

ml$ bir degerlendirme) . Hiong-nulann say1smm bir bu�uk milyon 

kadar oldugu tahmin edildigine gore , hayvanlannm sayiSlmn da en az 

iki milyon, daha geni$ topraklarda ise 1 9 1 8'e gore 2 veya 3 kat daha 

fazla, yani ortalama bir say1yla 30  milyon olmu$ olmas1 gerekir. 

Bunlann arasmda, at orammn yuzde 12 ila 1 5 ,  dolayislyla 4 milyon 

ba$ kadar olmas1 gerekir. Ama at yuzdesinin k1rka kadar �1kabildigi 

du$linulurse , demek ki sonu� urkutucu olabilmekte , yani 1 2  milyon 

ata �1kabilmektedir (MS 46 tarihinde yap1lm1$ degerlendirme) . Kar$1-

la$tlrmak gerekirse : SSCB'de 1 955 'te 1 3  milyon, 1 965 'te 8 milyon 

adet at vard1 . 

Ozenle belirlenen bu say1lar, go�ebelerin sava$a en az ki$i ba$ma 

iki ila u� at goturdukleri , bunun onlara her zaman yorgun olmayan 
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bineklere sahip olrnak olanag1 saglad1g1 yolundaki bilgileri dogrular 

niteliktedir. 1 rnilyon at, 300 .000 ki�ilik bir ordu ic;;in yeterli olrna

mn 6tesinde asm bir saYldlr. 300 .000 kisi ise o donern ic;;in dev bir 

ordu dernektir ve kuskusuz o donernde bir esi de yoktur. Ne var ki 

kirni kaynaklar, baz1 tarihc;;ilerde -bence haks1z- kuskular da dogura

rak, bu kadar buylik ordulardan soz etrnektedir. Yerylizunun turn 

. askerleri, Uzakdogu ya da Batmm ortac;;ag sovalyeleri uzerinde kesin 

bir ustunluge sahip olabilrnek ic;;in bile bu saYl c;;oktur. Bu kadar c;;ok 

saYlda hayvam ne (:in ne Hindistan ne de Avrupa besleyebilirdi. Belki 

Iran ve Turkiye'nin yaylalan bir olc;;ude buna irnkan verirdi. Turn Av

rupa'nm otlak bak1rnmdan en zengin yeri olan Macaristan Ovas1 en 

c;;ok 323 .000 birirn hayvan ic;in yeterliydi ve ustelik eskiden ormanlar 

glinurnuzdekinden daha genis alanlara sahipti. Bu saYl Mogolistan'mm 

rnurnkun k1ld1gmm onikide biriydi. Kuc;;uk ve buyiikbas hayvanlann 

beslenrnesi ic;;in gerekli rniktarlar ak1lcl s1mrlann 6tesine dek azalulsa 

bile Macaristan Ovas1 ancak 50 . 000 ila 70 . 000 kadar athya yeterli 

olabilirdi. Ve bu saYl, kaulan kuvvetlerin de destegiyle, Galya ve ltal

ya'ya seferler duzenlernek ic;;in yeterli , ancak isgal etrnek ic;;in yetersiz 

bir saYlyd1 . Aynca atlann oralarda besin bularnayacaklanm da unut

rnarnak gerekir. lste bu nedenle Attila Avrupa'Yl fethetrneyi dusumne

rnistir. 

Ve yine bu nedenle, ath guce her zarnan 6nern veren Selc;;uklular, 

Iran ve Anadolu'da tanrn1 ihmal etrnek zorunda kalrn1slard1r. Yine ay

m nedenle Mogollar ve Turkler Suriye ya da Irak'ta uzun sureli basa

nlar elde edernernisler 6zelhkle de bu ulkelerden Nil Vadisi'ne gide

bilrnek uzere hareket ussu olarak yararlanarnarn1slar ve Mernluklann 

darbelerine ac;;1k dururnda kalrn1slard1r (acaba guc;;lu bir suvari kuvve

ti Sina (:olunu gec;;ebilir rniydi?) .  lste bu nedenle keskin bir zekas1 

1 2 3  



TURKLERIN TARIHI 

olan, kar�1 kar�1ya kald1i'l;1 sorunu c;:ok iyi kavrayan, bununla birlikte 

dunyaya egernen olrnak fikrinden vazgec;:rneyen Cengin Han, C::in'in 

sulanabilen turn topraklanm otlaga donu�turrneyi tasarlarn1�t1r . Ve 

yine bu kaynak yetersizligi nedeniyle ban� zarnanlannda atlanm 

korn�u ulkelere satrnak zorunda kalrni�lard1r. C::in'in, ban� ic;:inde kal

rnak arnac1yla Uygurlardan -daha soma yern yoklugundan olrnelerine 

seyirci kalrna pahasma bile olsa- akild1�1 fiyatlara c;:ok saYida at satm 

alrnak zorunda kald1i'l;1 bilinrnektedir. Bu ylizden seferler c;:ogu zarnan 

k1sa surer, yernin tukenrnesi ve hayvanlann guc;:ten du�rnesiyle birlik

te sona erer ve bir daha ki sene tekrarlamrd1. 

Uygar topraklara, oramn kaynaklanm sonuna denk sornurup boz

kira donu�turmeden yerle�ebilrnek ic;:in yeni ko�ullara son derece ya

va� ilerleyen, belki bir iki ylizy1l suren bir surec;:te haz1rlanrnak ge

rekliydi. Bu , Osrnanhlarda oldugu gibi, onernli rniktarda bir ath gli

cu rnuhafaza etrnekle birlikte, bu guce aruk kilit rol atfetrneyen bir 

yerle�iklikle rnurnkun olacaku. Benzer bir �ekilde Attila da Macaris

tan ovalanna yerle�erek yeni ko�ullara uyrnaya c;:ah�rn1� ve Rorna lrn

paratorlugu uzerindeki bask1s1m surdurmu�tur. 

T1pk1 sirngeleri olarak gordukleri kurt gibi gerc;:ek goc;:ebe barbar

lar da c;:ogu zarnan uygarhgm sadece smmnda dola�rnak, bundan ya

rarlanrnak, beslenrnek, arna o smm a�arak uygarhgm ic;:ine dahil ol

rnarnak zorundayd1. Atlann saYISI azahrsa silahlar, ko�urn tak1rnlan, 

Turklerin benirnsedikleri ve uygarlar�rn1� olanlann da benirnseyecek

leri ath ya�arna uygun giyirn neye yarayabilirdi ki? Butun bunlar an

cak bozk1rda i�e yarayabilirdi. Nice buylik fatih yerle�ik bir ulkede 

kalrnaktan, burada bannrnaktan olurn gibi korkarak bizi �a�kmhga 

gark eder. Ve modem Asya'mn nice kurak ve c;:orak bolgesinin bir za

rnanlar goc;:ebelerin bereketli yurtlan oldugu haurlamrsa hayvanlann 
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beslenmesi i<;in nas1l da sonsuz kaynaklara ihtiya<; duyuldugu ve 

bunun yaratt1g1 Ylk1mm sonu<;lan daha iyi anla�1lmaktadu. 

Ticaret 

Hayvanc1hk, avohk, sava� ve istilalar gibi temel faaliyetler Orta 

Asya'daki Turklerin ekonomik ihtiya<;lanm fazlas1yla kar�1hyor gi

biydi. Ba�ka etkinliklerde bulunmalanna ve Hazarlann bu vesileyle 

servet yapabilmelerine kar�m ticaret onlann haro degildi. 

Yakla�1k yliz Yll, belki de daha uzun bir sure boyunca Akdeniz'i 

Uzakdogu'ya baglayan buylik eksenin, Mezopotamya, Iran, Maveraun

nehir (Sogdiyan) ve Tanm havzasmm kuzeyinde ve go.neyinde 

s1ralanan ve Singan-fu'ya (eskiden C:ang-an) varan Serinde vahalann

dan (gunumuzde Sin-kiang) ge<;tigine inamhyordu. XIX. ylizy1lda bir 

Alman, ge<;ip giden degerli mala atfen bu yolu "Ipek Yolu" olarak ad

landlrml�tl. Aslmda ipek C:in'de para birimi degeri ta�1yan bir mald1 . 

Almamn bu onerisi buylik bir kabul gormu�tur. 

Aslmda ipek bu yoldan ge<;en tek urun degildi, ozellikle de once 

lran'm soma da Bizans'm (en azmdan 551 'den soma) ipekbocegi koza

ohgmm s1mm ke�fedip ipek uretmeye ba�lamalanndan soma baha

ratlar, misk, Sibirya kurkleri , madenler, deri ve her turden tekstil 

urunu, degerli ta�lar, ye�imta�l, lakeler, porselenler ve daha pek <;ok 

urun ticari a<;ldan belki de ipekten <;ok daha onemli hale gelmi�ti . 

Ipek Yolu her �eyden once dinlerin yolu olmu�tur: ba�ta Budizmin, 

soma Manizmin, H1ristiyanhgm ve son olarak da Islamiyetin. Dindar 

misyonerler vaaz vermek i<;in bir ulkeden digerine bu yol boyunca 

dola�1p durmu�lard1r. Bu yolun oneminin bir diger nedeni de otlakla

ra donu�turmek i<;in fazla verimli topraklar olan vahalan birbirinden 

aYlran <;orak <;ollerden (en fazla yirmi insan ve dort be� hayvan, ozel-
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likle de e�ekten olu�an) kuc;uk kafilelerin gec;ebilmesine ragmen 

devasa kervanlann gec;ememesidir; bozku yollanndan gec;en 

kervanlann baztlannda 3000 deve ve 5000 ki�i olurdu. Bu kervan ti

careti buyitk bir olasthkla tarihoncesi d6nemden beri bu bic;imde yit

ruyordu . Bu yollar Mogolistan, Yenisey Vadisi ve (in'i, Balka� Golu

nun hem gitneyinden hem de kuzeyinden gec;erek Yakmdogu'ya bagh

yor ve kac;tmlmaz olarak Sogdiyan'a , Harezm'e vanyorlard1 . Buralar

da da Afganistan uzerinden Hindistan'dan gelen yollarla birle�iyorlar

dL Daha soma Hazar Denizinin kuzeyinden ve guneyinden bauya 

dogru y6neliyorlard1 . 

Turn goc;ebe halklar, lranhlann bolgesine varana kadar olan kuzey 

yollanm denetimlerini aluna tutuyorlardt : 6megin c;ok fazla kullam

lan, X'ian'da ba�laYlp Bezeklik ve Turfan'dan gec;en yol gibi. Bu yol 

daha soma (u ve lli Vadilerinden gec;ecektir . Bunun yam sua , en 

azmdan dolayh bir bic;imde de olsa, Serinde ve Sogdiyan yollanm da 

yonetimleri altma almak ic;in c;aba g6steriyorlard1. Deve , at, s1g1r ye

ti�tiricisi olan bu halklar hemen hemen turn mallann ta�tmaohgmt 

yap1yorlard1. Hatta elimizdeki birkac; kamttan yola c;tkarak bu malla

nn ahmlanm ve saumlanm da yaptyorlardt diyebiliriz. 

Bu uluslararas1 ticaret, ko�ullar elverdiginde , Orta Asya'daki tUrn 
stmrlan ortadan kaldtrarak samldtgmdan c;ok daha ktsa bir surede 
gerc;ekle�iyordu: 6megin Sogdiyan'dan yola c;tktp iki ayda Mogolistan 
ya da Pekin'e varmak mumkundu . Bu yolu kullananlar, cografi ve de
mografik ac;tdan bu uzak ulkeler hakkmda c;ok fazla bilgi ediniyorlar 
ve fetih ordulannm ve yolculuk eden insan topluluklanmn dogal reh
berleri oluyorlard1 . DolaylSlyla i�galler rastgele bilgilerle degil , ol
dukc;a iyi bir donammla yapthyordu . Tuccarlar ile komutanlar ve boy 
liderleri arasmdaki bu bilgi ah�veri�i, buyok goc; olaylanmn nedenle
rini de y6ntemlerini de daha iyi anlamamm saglamaktadtr. 
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T anm ve Sanayi 

Tanm daha kuc;uk bir rol oynuyordu , ama busbutun de yok degil-

di. Irmak vadilerinde ilkel olmasma kar�m, zengin vahalarda daha ge

li�mi� durumdayd1 ve Turkler vahalan art1k daha s1k ziyaret ettikler 

ve hatta yerle�tikleri ic;in tanma uzak kalmam1�lardL Kent ya�am1 

Mogolistan'da henuz bilinmiyordu . Bulgarlar ve Hazarlardaysa geli�

mesinin ba�langiCmdaydL Kentler birc;ok kimse ic;in son derece 

buyiileyici bir ulku, tehlikeli oldugu kadar da c;ekici bir seraptl . Bilge 

Kagan'm (:in'deki 6meklerine bakarak bir kent kurmaYl du�lemesi, 

c;ekiciligin korkuya ustun gelecegi gunun uzak olmad1gma i�aret 

ediyordu . 

Bir sanayinin varhgmdan s6z etmek mumkundu. Bu yalmz kec;e 

ve hah sanayi -Turk ve lran dunyasmm hemen hemen tumuyle 

kendilerine 6zgu uretimi- degil, ayn1 zamanda maden, demir, tunc; ve 

altm uretimi ve i�lemesiydi. Hiong-nulann, bozk1r hayvanbic;imi sa

natmm bir vec;hesinden ba�ka bir �ey olmayan ve onlardan soma yiiz

Yillar boyunca suren sanatsal uslubu , Asya bozk1rlannm eski halkla

nnm maden sanayi alanmdaki ustahgm1 gostermektedir. Huang

ho'nun (San Irmak) buyiik k1vnmmdaki Ordos'ta, guney Sibirya'da, 

Minusinsk'te , Mogolistan'm guneyinde ve 6zellikle de Noin Ula'da, 

kemer tokalan, binek ve ko�um gerec;leri ve bayrak diregi ucu gibi 

hayranhk uyand1ran c;e�itli nesneler bulunmu�tur. Turuklerin, juan

juanlann egemenligi s1rasmda Altay'daki guc;lerini k1smen demircilik 

meslegine borc;lu olmalannm nedeni onlan Samanlara yakm k1lan 

ate� ve demir bilgisine sahip olmalanmn yam sua uretici 

olmaland1r. Bag1ms1zhklanm elde ettiklerinde Bizanshlara da demir 

satmaYl 6nermi�lerdir . 
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Korkunr,; Portreler 

Turn Turkle�mi�leri, yani san�m ya da k1z1l sa�h ve renkli gozlu , 

Cermen kavmi Alamanlan ya da Vikingleri and1ran topluluklan bir 

yana b1raksak bile d1� evlilikler, nikahs1z e� olarak alman kadm kole

ler ve hukumdarlann e�lerini yabanc1 saraylardan, o donemde ozel

likle de (:in sarayr prensesleri arasmdan se�mesi sonucu ger�ekle�en 

melezle�mesi nedeniyle, orta�agm ba�lang1� donemi Turkunun bir ro

bot resminin �izilebilecegini soyleyebilmek gu�tur. Bununla birlikte 

yine de Mongoloit yuz �izgileri ve vucutlanmn bi�imiyle , yabanc1 

goz[emcilerde -bir korku li.rpermesinin yam Slfa- buyuk bir ilgi 

uyand1racak kadar 1rklannm ozelliklerini ta�1rlar .  Ozellikle Bauhlar 

onlan �ok �irkin bulur, sozcugun ger�ek anlammda hirer canavar, ya

ni insandan �ok hayvana yakm sayarlard1 . Ammianus Marcellinus, 

"Bodur olmalan . . . son derece buyDk el ve kollan, okusuz derecede 

iri kafalan" nedeniyle onlar hakkmda boyle du�unur. Sidonius Apol

linaris'e gore ise korku salma nedenleri , "bi�imsiz ve bas1k" burunla

n, "iyice oyuk goz �ukurlarma gomulmu�, en uzak mesafelere ula�an 

keskin bakl�h gozleri"dir. 

Bauhlar ashnda kendi kendilerini korkutuyorlardL Cengiz Han 

egemenligi s1rasmda yazd1klan yeni yorumlar olmaktan �ok eski me

tinlerin neredeyse harfi harfine tekranndan ibaretti. Matthieu de Paris 

Mogollar hakkmda, "lnsan olmalanna kar�m daha �ok hayvana benzi

yorlar , bunlara insandan �ok canavar demeli" demi�tir. Oysa aym 

Turk-Mogollar uzun sa� orguleri , �1k1k elmank kemikleri ve �ekik, 

badem gozleriyle Musluman estetik anlay1�1 tarafmdan insan guzelli

ginin en yDksek derecesinde olarak kabul edilmekteydiler. Ve ger�ek

ten de onlan konu alan Iran minyaturlerinde ve Gaznelilerin duvar 

resimlerinde nas!l da �ekicidirler! 
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Karakterleri de -yaygm olan olumsuz yargtlarla- en az 

goriim::t�leri kadar dikkat c;ekicidir . Yurekli ve sert , ytrttct , kotu ni

yetli , ktytct ,  pis ve igrenc;tirler. Kendilerini esktyahga vermi�lerdir; 

"ytrttcthkta, ktytcthkta, barbarhkta hakiki ya da hayali turn mahluka

tl geride btraktrlar ."  "Zaten hayvan gibi yasamakta, yediklerini ne pi

�irmekte ne de ic;ine c;e�ni veren bir �ey katmaktadtrlar ."  "Onlara c;ol

de dola�an korkunc; , igrenc; ruhlar ya�am verdi . lnsan goriinumu 

ic;inde yastyorlar ,  ama yuttct hayvanlann aCtmastzhgt ic;inde 

ya�tyorlar. " Ammianus Marcellinus ve jordanes Hunlardan boyle soz 

eder; ytllar sonra Matthieu de Paris de Cengiz Han'm Mogollanndan 

soz ederken neredeyse kelimesi kelimesine ayrn seyleri soyler. K�

kusuz istilalan eskatolojik bir his de yaratmaktadtr: "Ulkeme bir top

luluk musallat oldu . . .  Ktrlar tahrip oldu , toprak yas tutuyor. . .  C:lirlku 

Yahve'nin gunu yakm . . .  Bu halk gibisi hic;bir zaman var olmamt�tu . . .  

Onunde bir ates yok ediyor, arkasmda bir alev kavuruyor. "  

Bu gozlemler arasmda dogru olan da var yanh� olan da; kimi za

man anla�tlmamts , kimi zaman bilerek oldugundan actkh gosterilmi� 

gozlemler ve kolayca ortadan kalkmayacak yargtlar da mevcut. 

Yuzytllardtr ayakta duran uygarhgmm son gunlerini ya�ayan bir Ro

mah, anhgma, temizligine duydugu saygtdan dolayt suyil kirletmek

ten c;ekindigi ic;in o suda ytkanmayan ve hie; olmazsa birc;ok on 

haztrhk yapmadan orada arar; gerec;lerini ve giysilerini ytkamayan in

sanlar hakkmda ne du�unebilirdi? Bu insanlann ac;tk ac;tk ve buyuk 

bir inanc;la bir kurt ile bir dtsi geyigin c;iftle�mesi sonucu ortaya c;tk

uklanm, atalanmn batakhklarda gebe kaldtgmt ya da magaralarda 

dogurduklanm anlatttklan du�unulunce , Bauhlann bunlan "C:olde 

dola�an korkunc;, igrenc; ruhlar"dan turemi� kabul etmeleri pek mi 

abaruhydt? Binicinin baldtrlan ile atm strtl arasma stktstmlmts et 
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parc;:as1 anektodu unhidur ve hor gormenin manukdt�l boyutunu orta

ya koymaktadtr. Her binici eyerin altma hayvamn derisiyle temas 

edecek �ekilde bir et parc;:as1 koymanm onun smmda yara ac;:acagmt 

bilir . Hunlar atlanndan inmeden beslenebilmek ic;:in eyerlerinin iki 

yanmdaki ceplere yerle�tirdikleri kurutulmu� etleri yerlerdi . 

Akmlannm �iddeti , katliamlan, korku ve deh�et yaratmak ama

ctyla kendi haklannda yaydtklan korkunc;: hikayeler ve ozellikle dav

ram�lan geriye kalan resmi tamamlamaya yeter. Panigin bula�tcl ol

dugunu, korku ve deh�etin herkesi elden ayaktan du�urdugunu, felc;: 

ettigini biliyorlard1 . Canavar olarak gorulmekten rahatstz olmak bir 

yana, bunu adeta dogruluyorlardL Omegin saldmrken korkunc;: <;;tg

hklar auyorlar, Ur Ah! ,  yani "Haydi Vur! "  diye bagmyorlard1 . Daha 

soma Bauda bu c;:agn bic;:imi "Hurra ! "  unlemine donu�mu�tur. Kendi

leriyle ilgili en korkunc;:, en deh�etli hikayeleri uyduruyor ve kulak

tan kulaga yaytlmalanm saghyorlardt , 6megin yamyamhklan hak

kmdaki her �eyi abaruyor, her tarafa gonderdikleri casuslar bunlan 

bire on katarak anlauyordu . ACimastzca ve ruhsuzca oldururlerdi . 

Oldurmenin inceliklikleriyle ilgilenmezlerdi; i�kenceyi ise bilmezler

di, zira i�kence barbarlann degil , uygarla�m1� halklann harCidtr. Bu, 

duyarhhk yoklugunun mu, yoksa hayal gucu eksikliginin mi sonucu

dur bilmiyoruz? Maruz kaldtklan katliamlar onlara korku vermiyor

du. Olmektense oldurmenin yeg olduguna ve ya�amlannm ba�kalan

nm yok olmasma bagh olduguna inamrlard1. Dogayla ic;: ic;:e ya�adtk

lan ic;:in doganm yasalanm biliyorlardt; ya�amm olumden dogdugu

nu , varolu�un surup gitmesininse birilerinin yenilip birilerinin yen

mesine bagh oldugunu ogrenmi�lerdi. Olum bir "zorunluluk"tur di

yorlardl. Ama ne olursa insan derin bic;:imde insani duygular ta�tr. 

Bilge Kagan karde�i Kultigin'in olumunden �u dokunakh ifadeyle soz 
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eder: "Goren gozlerim gormez, bilen akhm bilmez oldu . . .  Evet, goz

ler ya�la , ruh ve yurek hH;:kmkla doluyor . . .  " Ve oglu da babasmm 

mezar yazltlna �u sozleri kaz1tm1�t1r: "Bilge Kagan goge w;tu . Yaz ge

lince yukanda, gokyuzunde gokku�ag1 <;:1kmca, dagda maral ka<;:mca, 

seni du�unurum . . .  " Son olarak bir reisin sade ve umutsuz haykm�1 

uzun bir soylev kadar edebidir: "Sava�a gittin ve seni o zamandan be

ri gormedim, oglum, aslamm! "  

Sava� 

Yenilmezlik unune hi<;: de hakslZ bir bi<;:imde sahip olmaml�lardlr 

ve ba�anlarmm guvencesi de k1smen bu undur. Surdurdukleri 

sava�m korkutucu gorunmesi ger<;:eklige ve du�manlan uzerinde 

yaratuklan kayg1ya uygundu . <;unku onlardan ne kadar <;:ok korkulur

sa o kadar az direnilir. Boylece bu sald1rgan topluluklann ki�ilikle

rini tarn olarak yans1tmayan bir imge ortaya <;:1kar. Bugun belgeler bu 

yanh�hgm duzeltilmesine olanak veriyor. 

Bunlar ba�1bozuk ve ofkeli bir grup vah�i degil, duzenli ve iyi yo

netilen bir orduydular. Onderleri taru�llmaz bir otoriteye sahipti. 

Ancak <;:ok gerekli oldugunda kendilerini gosterirlerdi; <;:unku olumle

rinin orduyu dag1tacagm1 bilir , harekau d1�andan butun yonleriyle 

takip etmek isterlerdi . Ku�kusuz Ahamenid lran'dan alman orgutlen

me bi<;:imi son derece kauydt. Askerler on, yoz, bin ve onbiner ki�i

lik gruplardan olu�urdu. Bu gruplar Farsi kokenli bir sozcukle adlan

dmhrdl: tiimen . Bu tumenler yak ya da at kuyruklu sancaklar, san 

bir kurt ba�mm ya da herhangi bir hayvan betiminin tak1h oldugu 

flamalar etrafmda toplamrlard1 . 

Herkes asker olabilirdi (olmahyd1) , hatta gerekli oldugu durum-
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larda kadmlar bile . Elbette kimseye bu hizmet kar�1hgmda bir ayhk 

odenmiyordu. Bu , surekli hareket halinde , hep ayakta olan bir ulustu . 

Mumkun oldugunda elde ne varsa o yenirdi, eger hic;:bir �ey yoksa 

bir, hatta iki gun boyunca hic;:bir �ey yenmedigi de olurdu . Donemle

rindeki turn gozlemciler bu topluluklann azla yetinme ozelliklerine 

hayran kalm1�lard1r. Erkekler en sert �artlarda yeti�tirilirlerdi , daha 

kuc;:ucuk bir c;:ocukken soguga, ac;:hga, yorgunluga dayanmayi ogrenir

lerdi. Sadece en guc;:luler hayatta kalabilirdi. 

Bunlar ku�kusuz birinci s1mf suvariydiler. Ama sadece suvariden 

ibaret degildiler. Piyade s1mfl, varhgmm uzun sure yadsmmasma ya 

da sozunun edilmemesine -ve bazl vakayinamelerin Hunlar'm atSlZ 

sava�ma gucunden tumuyle yoksun oldugunu belirtmesine- kar�m 

taru�mas1z olarak mevcuttu . Kmm'da Kul Oba kurganmdaki kayaya 

oyulmu� gravurler ayaklanm ac;:m1� , dizleri hafifc;:e bukulmu�, sut 

slfta duran yaya askerleri ve ok atan iki lskit'e kar�1hk veren, diz 

c;:okmu�, yaylanm germekte olan okc;:ulan betimlerler. Turuk komu

tan Tonyukuk sefere c;:1karken yanmdaki askerlerin uc;:te ikisinin suva

ri , uc;:te birinin piyade eri oldugundan soz eder. Ne yaz1k ki , bu piya

deler ve etkinlikleri konusunda hic;:bir bilgi yoktur. 

Sava� alanlannda her an her yerde olan hareketli , hlZ11 , yorulmaz 

athlar bize , bu benzetme dogru olmasa bile , ata eyersiz binen, yan 

c;:1plak ve hafif silahh Uzak Ban KlZllderililerini haurlaurlar. Gerc;:ekte 

ko�um tak1mlan ve silahlar yuzyillar boyunca surekli geli�tirilmi� ve 

durmadan yeni ko�ullara uydurulmu�tur. Ele ald1g1mlz donemde 

ko�um tak1mlan goz kama�tmCiydl, aynca sava� s1rasmda ata bir de 

pirinc;:ten bir ba� z1rh1 tak1hrd1 . Suvari ise z1rh, halkalardan olu�an 

bir eteklik ve kalkan ku�amr, silah olarak da ince ve uzun olarak res

medilen bir karg1 , ku�kusuz bir balta , k1hc;: , uzun bir kalkanla 
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korunan ve sag elle kullamlan ba�ka bir tur k1h�, sonraki zamanlarda 

bir tak1m ozel silahlar ile Iskitlerin ve Partlann ununu duyurdugu 

e�siz bir yay ta�1rd1 . Sidonius Apollinaris bu konuda, "okunu yonelt

tigi ki�inin vay haline, c;unku oklan olum getirir" der. Ammianus 

Marcellinus ise �oyle ekler: "lnamlmayacak kadar uzak mesafelere 

sert ve olumcul oklar atarla r, bu ustahkta kimse onlarla yan�amaz. "  

Silahlardaki bu degi�ime kar�1hk bozk1r atlan degi�memi�tir ; ol

duk�a k1sa boylu , saglam, dayamkh, sahibi tarafmdan c;ok sevilen at, 

boylar i<;in bir insan kadar degere sahipti , rengi, kokeni ya da govde 

yap1s1yla ilgili bir ozelligini yansltan bir ad ta�1rd1 ve ge�mi�ten ka

lan metinlerde �ogu zaman at hakkmdaki "bilgiler sahibi hakkmdakin

den daha kesindi. 

Ordulan kesinlikle saldmya yonelik orgutleniyordu ; ama elbette 

kendilerinin de �ok iyi bildikleri ve �ogu zaman uygulad1klan bas

kmlara ve beklenmedik saldmlara kar�1 da her zarnan haz1rhkhlard1 . 

Ordu surlar arkasma s1gmmasa da , c;ok say1da gozetleme kulesine 

sahipti. Kentle�mi� bir ulkecle harekat yetenegine sahip olan bu ordu

nun, anla�1ld1g1 kadanyla ku�atmaya yonelik ara<; ve gerec;leri yoktu. 

Kaynaklar kentlerin nas1l ele gec;irildigini soylemiyor. 

Ordu mevcutlanna clair bilgiler her zaman dogrulanabilir degildir 

ve birinden digerine degi�ebilir. Sadece onyedi, yetmi� ve yedi y11z 

ki�iyle imparatorluklar kuruldugunu ammsatahm. Bunlar ku�kusuz 

simgesel say1lard1r, ama bilerek du�uk tutulmu�lard1r. XII. yuzy1lm 

sonunda Komutan Kalac; , Bengal'in ba�kentini onsekiz athyla ele ge<;ir

mi�ti ! Mogolistan yazltlannda, bir c;arp1�mada iki ila uc; bin arasmda

ki Turuk ile alu bin Oguzun kar�1 kar�1ya geldigi belirtilir; bir ba�ka 

sava� ise Turukleri ovada toplanm1� 1 00 .000 sava�c;1ya sald1rmaya 

mecbur b1rak1r. 1 00.000 ! Eger buy11k sayilar daha c;ok 7 ve 9'un kat-
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lanyla ifade edilmese ve ordu on mevcutlu, yCtz mevcutlu vb birlik

lerden olu�masaydt i�te o zaman bu buyCtk bir sayt olurdu. Hazarlar 

Bizanshlara 40.000 ath sunmu�tur ve On Oklann cepheye 300.000 as

ker surdugunden soz edilir. Bin yth a�km bir sure boyunca c;;e�itli 

belgelerde mevcutlann guc;;suzluk veya onemi uzerinde durulmu�tur: 

bu konuda Turklerin ar�iv, istatistik ve muhasebe merakhs1 oldukla

nm unutmamak gerekir. (:in ise Turuk kuvvetlerinin bir milyon ci

vannda oldugunu du�unuyordu. Bu abaruh degildir . Turklerde her 

erkek eri�kin ya�a gelmesinden ba�layarak en ileri ya�lara kadar as

kerdi . Ne toplu halde askere alma ne de -bugun bize uygarhk 

dahilinde canavarca gelen saghkh her insanm adam oldurmesi ya da 

kendisinin olmesi gerektigi fikri- modem zamanlarda ortaya c;;tkml�

tu.  

Turkc;;e metinlerde kimi zarnan k1� ortalannda yaptlan harekatlar

dan soz edilmektedir: "Kahn kan guc;;lukle a�tlm. Dizginlerinden 

c;;ekilen atlan ve agac;;lara tutunarak ilerleyen adamlan tepeye c;;tkart

um. "  der Tonyukuk. lrmak gec;;itleri buz tutmadtgt zaman yCtzerek ya 

da sallarla gec;;ilirdi . Kac;;arlard1 . Kac;;anlan kovalarlard1 . BuyCtk bir 

mesafe ya da dogal engeller nedeniyle kendini tehlikeden uzak sayan 

du�manm uzerine saldtrmak ic;;in, asker c;;ok bitkin olsa da, gece ya da 

�afak beklenirdi: eylemde htzhhk ve yenme azmi parolalanydt . trade 

her �eye kadirdi , ancak tann inanCl ve onemli sava� taktikleri ic;;eren 

stratejiler de iradeyi tamamhyordu. 

En iyi suvariler ve en iyi okc;;ular olduklan bilinmekle birlikte , 

bu iki ustunluklerinden nastl yararlandtklan bilinmezse, goc;;ebelerin, 

Iskitler doneminden ate�li silahlann geli�mesine dek yineledikleri ba

�anlar anla�tlmaz. Konumlan ya da saytsal ustunluklerinin zafer geti

receginden emin olmad1klan muddetc;;e gogus goguse sava�tan kac;;1-
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mrlard1 . DO.�rnan hatlanna dortnala saldmya gec;;erek ortaya yakla�

ttklan strada, tarn O.zerlerinc ok attlrnaya ba�lanacag1 anda birden do

nerek ornuzlannm O.zerindcn "Part okunu" savururlard1. Arnrnianus 

Marcellinus ,  Hunlar hakkmda �unlan soyler :  "Direnrneyle rni kar�l

la�ttlar, hernen dag1hr, arna aym hlZla geri donerek yollan O.zerindeki 

her �eyi dagltlr ve alt O.st ederler. "  Kazand1ktan soma kendilerine ka

ttlrnasml saglayarnayacaklanm anlarlarsa do.�rnanlanm ibret olsun di

ye yok eder, boylece farkmda olrnadan a�m no.fus artt�mm onO.ne 

gec;;rni� olurlard1 . Theophylaktos Sirnokates tek bir sava�taki olo. sayl

Slm 300.000 olarak degerlendirir: "Cesetler dort gunlo.k yo.ro.rne rne

safesinde bir alana yaytlrnt�tl . "  Sava�1 btrakrnaktan, sava�tan kac;;rnak

tan hie;; utanc;; duymazlard1 . Tarn tersine do.�rnam, hic;;bir zarnan ele 

gec;;rneyeceklerini bildikleri uc;;suz bucakstz alanlarm derinliklerine 

c;;ekrneye c;;ah�u , oralara vanncaya dek de do.�rnanm geri 

baglanttlanm keserek levaz1rn hizrnetine engel olurlar, (:inlilerin gli

zel bir benzetrnesiyle soylernek gerekirse , do.�rnam "vmldayan bocek

ler gibi" tedirgin eder, htrpalarlardl . Yalmzca ktstmldtklannda ya da 

ganirnetlerin agtrhgt htzlanm kestiginde cepheden kar�1 koyarlardt -

ki lskitler ancak atalannm rnezarlanna kadar ktstmldtklannda kar�1 

koyduklanm soylerler, daha once degil . Ve o zarnan da c;;ernber �ek

linde dizilrni�, neredeyse hareketli hirer tabya olan arabalanmn arka

sma kapamrlard1: Attila'mn Catalaunurn ovasmda yapttgt buydu. 

T oplumsal Ya�am 

Ternel c;;ekirdekleri d1� evliliklere dayanan, soyun babadan 

geldigi, O.yelerinin ortak bir ad ve koken efsanesine sahip olduklan 

dar bir aile bic;;irniydi . Bu aile karrna�1k bir ili�kiler agt ic;;indeki bir 
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oymagm uyesiydi , <;:unku cografi ve ekonomik ko�ullar tek ba�ma 

kalmaya izin vermiyordu. Bununla birlikte buyuye duyduklan egilim 

nedeniyle ($amanlar) ya da topluluktan d1�lamp yersiz yurtsuz <;ogu 

zaman sefil bir ya�am surenler de vard1 . Ancak gu<;:lu ve becerikli 

olanlar gelecekteki ba�anlannm temelini buradan ahrlard1 . Pek <;:ok 

onemli ki�ilik ya�amlanna bu �ekilde ba�lam1�t1 . Omegin Uteri� Ka

gan, Cengiz Han, Timur vb . Bunlar ne pahasma olursa olsun turlu 

ittifaklar pe�inde ko�mu� ve <;ok eski baz1 baglara ba�vurmu�lard1r. 

Bu baglar ya dogal ya da akrabahk ili�kileri , ailevi taahhutler, daha 

<;ocuklukta kesilmi� sozler ve ni�anlar veya kar�1hkh olarak birbirle

rine anlamh armaganlar verdikten ve bileklerinden ak1tt1klan kam 

birbirlerininkiyle kan�tlrmak ya da birbirlerinin kamm i<;mek yoluy

la ger<;ekle�tirilen "kan karde�likleri" gibi birle�melerdir. 

Ama halklan <;:ogunlukla hem tehdit altmda hem de guc;:suzdu ve 

i�te tarn da bu nedenle federasyon halinde birle�mi�ler ve imparator

luklan kolayca kabul etmi�lerdir. En iyi bildigimiz toplumsal yaplla

nn imparatorluklar oldugunu, <;ok bozulmu� olmakla birlikte , top

lumsal ya�am1 ancak onlardan hareketle inceleyebilecegimizi soyle

mi�tik: Turk-Mogol dunyasmm ilk sistemi sayd1g1m totemizm, gok

yuzuml bir deus otiosus [dunya i�lerinden elini <;:ekmi� tann) olarak 

alg1layan politeizm yerini en tepeye Buyuk Ata'y1 koyan c;:e�itli alt tan

nlara sahip bir monoteizme ve mulkiyetin somut belirtilerinden biri 

olan ve s1g1rgillere k1zgm demirle vurulan ya da ta� uzerine kazman 

tamga 'lar yerlerini "muhur"e b1rakn . 

lmparatorluk merkezile�mi� ve hiyerar�ik bir yap1ya kavu�mu�tu. 

lmparatorlugun ba�mda bir hukumdar, 6megin Hiong-nularda $an

yu, juan-juanlarda da kagan ya da han (ya da kan) vard1. lmparatori

c;:eyse katun ,  kadzn ya da hanzm'd1. Pierre Loti , Les Desenchantees 
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[Mutsuz Kadmlar] adh yapttlm, bir Turk kadmmm "buylik bir sayg1 

duyulan, buruk ve sevgili amsma" sunacaktu. lmparatorluk <;ifti 

"Gok'e benzer," "Gok'ten gelmi�" ve "Gok tarafmdan se<;ilmi�tir . "  

Gok'ten kufunu, destek ve ruhunu alm1�t1r. lmparatorluk <;ifti tahta 

pkarken tannnm onlan kabul etmesi i<;in ke<;e bir 6rtu e�liginde 

omuzlar ustunde goge dogru kaldmhrd1. 

Bu <;iftin <;evresinde 6nemli ki�iler, beg'ler, yani bey'ler yer ahrlar

d1. Katun gibi bey'in de bugun degeri azalm1� ve aruk sadece "bay" 

olmu�tur. Ayncahkh bir s tmfm uyeleri olan beg'lerin uygar olmaya 

ozel bir egilimleri vard1 ve yabanc1 gelenekleri ilk benimseyen ya da 

ornegin C:inlile�mek adma halka ilk ihanet eden onlar olurdu. Beyler, 

unvanlann birbirinden ayud1g1 pek <;ok goreve sahipti. En buylik 

beyler Bauda "kral naibi"ne kar�1hk gelen yabgu'lard1. Bunlar, Turuk

lerde buylik bir olas1hkla bat1 u<; beyliklerinin komutanhgm1 yapan 

hUkumdarlann buy-uk ogullan, ku<;uk ogullan ya ku<;uk erkek kar

de�leri tigin'ler (tegin/tekin) ya da en azmdan imparatorun akrabalan 

ve kagan olmadan once �ad olan Uteri� ve Bilge'nin durumlanndan <;1-

kararak soylemek gerekirse hukumdardan soma gelen belki de en bu

yuk beylerdi . Onlann ardmdan tarhan'lar, �or'lar, tutuk'lar, ata

man'lar gelirdi . Ataman unvam Almancadaki Hauptmann [ylizba�l] 

sozcugunun Lehler araCihg1yla ge<;ip yerle�mesinden degil, Kozaklar

dan gelmektedir . "Atamanlar" vergi toplayiClSl olduklan i<;in halk ta

rafmdan pek sevilmezlerdi , ki bu da onlann boyun uyesi degil , hU

kumdann <;evresinden olduklanm ortaya koyar. 

Tahta veraset yoluyla <;1k1hrdJ, ama bu belirli bir dtizen dahilinde 

degil, ku�kusuz bir se<;ime ya da ki�isel degere bagh olarak ger<;ekle

�irdi . Karde�ler s1k s1k anla�mazhga du�er, ancak anla�uklannda da 

bu onlann lehine olurdu : Bumin ile lstemi, Bilge Kagan ile Kultigin, 

1 3 7  



TORKLER!N TAR!Hl 

hatta belki de Bleda ile Attila bu duruma omek olarak gosterilebilir. 

Daha sonraki donemlerde annelerinin onlan birtak1m simgeler ve 

mesellerle nasll yan yana kalmak zorunda olduklanna inand1rmaya 

<;ah�uklanm gorecegiz . Hukumdar ailesi uyelerinin hapsedilmesi ya 

da oldurulmeleri gibi radikal <;6zum yollanmn benimsenmesine dek, 

aile uyeleri arasmdaki kavgalar Turk devletlerinin kanayan yaras1 ol

mayi surdurecektir . Bu konudaki tek yararh yasa olan, en buyiik er-

. kek <;ocuklara babalannm saghgmda ulkenin ba�kentinin uzagmda bir 

has verilmesi ya da baba mirasmm bir bolumunu almalan, en kU<;uk 

erkek <;ocuklannsa baba evini korumas1 ya da imparatorluk tahtmmm 

varisi olmas1 yasasmm o s1ralar ge<;erli oldugunu kamtlayacak bir 

bilgi gunumuze ula�mam1�t1r. 

G6<;ebeler ya�anan beklenmedik felaketler d1�mda, baz1 bUyiik bir

likler duzeni korudugu ya da akmlar ger<;ekle�tirdikleri muddet<;e du

rumlanndan �ikayet<;i degildi. Bu topluluk siyasaldan <;ok toplumsal 

bir kavraml dile getiren budun , yani "halk" sozcuguyle anlauhrdl. 

Budun'un kaganla uyum i<;inde olmas1, halkm kaganm yararh eylemi

nin bilincinde oldugunu, kagamn da halkma gosterdigi 6zeni ortaya 

koyuyordu . Bir C::in metninde bir kagamn, "boylanm bolluk i<;inde 

ya�1yor, bu bana yeter" dedigi nakledilir. Turukler genellikle kurk ve 

yiin giysiler giyen ve sa<;lanm a<;1k b1rakan kimseler olarak tammla

mr. Hunlar ise "keten gomlek ve Sl<;an derilerinden ustler . . . ba�la

nnda bir migfer ya da yumu�ak bir ba�hk . .  . ayaklanndaysa teke de

risinden dolaklar" ta�1rlard1 . 

Kadmlar buyiik bir serbestlige sahiptiler ve 6zel gorevler ustlen

diklerinde erkeklerin yapabildigi her i�i yapabilirlerdi . Ata binebilir, 

avlanabilir, dovii�ebilir, Saman ayinleri duzenleyebilirlerdi . Kadmla

nn boylan uzerinde <;ok etkili olduklan, devlet i<;:inde yiiksek gorev-
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lere geldikleri donemler de olmustur. Bu g6\=ehe toplumu hermafro

ditizmi en ideal hi\=imiyle yasamaktayd1, her iki cins de esit haklara 

sahipti, cinsiyet aynm1 asla gozetilmiyordu . Buna karsm kadmlar her 

zaman hirer av olarak gorulmekteydiler. Ele ge\=irilmeleri , elde 

edilmeleri gerekliydi. Ve fethedilmeleri sadece bastan \=lkarma yoluy

la olamayabilirdi. 

Solenler 

Gunluk mesguliyetleri onlara ziyadesiyle bos zaman h1rak1yordu . 
Pek \=Oklan i\=in gun, hareketsiz duran atlannm uzerinde suruleri 
beklemekle ge\=erdi . Hunlar, Turkler ve Mogollann sanki at ustunde 
dogduklan yonundeki aktanmlann nedeni budur. At ustunde dus ku
rar, yemek yer, hatta kimi zaman yine at ustunde uyuklarlard1. Zar, 
as1k oyunu, muammalar, Ul;urtma U\=Urmak, sump giden masallar ve 
"yan yabani, ama kulaga hos gelen ve insam senlendiren" baz1 gece 
ve gunduz eglencelerinin chsmdaki butun dinlendirici, eglendirici ya 
da hos\=a vakit ge\=irmeye yonelik etkinlikler siddet i\=eriyordu . 1\=ki 
i\=ilir, avlamhr ve ask yap1hrd1. 

Av, savasm yerini tutan bir etkinlik olarak gorulurdu ya da claha 
sonraki bir tarihten kalma bir metne gore savas1 en iyi ogreten etkin
likti . Turklerin gozunde savas ile av hemen hemen es anlamhyd1 ve 
genel kural olarak eriskin saj!labilmek i\=in bir insam oldurmek gere
kiyordu, av basans1 da genellikle buna es tutulurdu. Okla avlamhrd1, 
ancak avlanan hayvanm kanmm akmasmm ruhun bedenden \=lkmasma 
neden oldugu inanc1 ve aynca yarah hayvanm O\= almak i\=in 
saldumas1 ihtimali goz onune almarak av hayvanlannm ave1lann 
bulundugu yere gudulmesi suretiyle bunlan av i\=in egitilmis 
\=ak1rdogan kusu , kement , tuzak, taslama, klrba\= vb kullanarak av
lama tercih edilirdi . 
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Onlan harekete ge�iren ba�hca gu� zenginliklerden �ok kadm du�

kunluguydu . Cengiz Han bunu buyiik bir dobrahkla ifade edecektir: 

" . . .  du�mammn kanstm ve klZlm kollanna almaktan daha buyiik bir 

haz yoktur . . . .  " 

Spor ad1 verilebilecek etkinliklere meyilli olmalan, C:in kaynakla

nna gore "cins-i latif' tarafmdan oynanan ayaktopu oyunlanna, at ya

n�lanna , gure�, ok atma, cirit, hayvanlann birbiriyle ya da insanla

nn deve , ko� ve boga gibi hayvanlarla yapug1 dovii�lere itibar kazan

dtrmt�tlr. Baz1 kaya gravurlerinden anla�tldtgt kadanyla bugunun 

Turkiye'sinde hala duzenlenen deve gure�leri olduk�a kadim bir gele

nektir. 

Solene du�kunduler: evlenmeler, ergenlik donumunde duzenlenen 

erginlenme rituelleri, eki kabulleri, antla�malar, yeminler, yas ve 

oluleri anma gundemleri hep �olen bahanesiydi. Konuklar her zaman 

el ustunde tutulurlardt , nitekim konukseverlik anlammda Turklerde 

dunden bugune degi�en bir �ey olmamt�Ur. Solenlerde bol bol yemek 

yenir, doyastya i�ilirdi . Sarap bilinmiyordu - Sogdiyan'da bilinirdi; 

aynca uzum Kuzey C:in'e Turkler tarafmdan goturulmu�tiir- ama sar

ho�luk sonuna dek ya�amrd1 . Mayalanm1� ktsrak sutu olan kzmzz'm, 

alkol derecesinin yiizde dort ila be� arasmda degi�tigini biliyoruz. Bir 

Mogol olan buyiik yasa koyucu Cengiz Han, yalmzca haftada bir kez 

sarho� olunmasm1 isteyecektir. Ama bunun da bir yaran olmamt�Ur. 

Ve tarih�i i�in, Orta Asya kaganlanmn ya�amoykulerini �u sozlerle 

bitirmek ah�tldtk bir �eydir: "Ayya�hktan oldu . "  

Giyim ve Beslenme 

C:inli gezgin Hiuan-tsang Turuklerin sofrasmda yemek yemi�tir: 

"Kagan el�ilerden oturmalanm rica etti ve onlara �algt e�liginde �arap 
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ikram ettirdi . Herkes ic;meye koyuldu . K1sa bir sure sonra herkeste 

bo.yo.k bir canhhk goruldo.. 0 zaman ha�lanm1� bo.yo.k dana ve koyun 

eti parc;alan getirilerek davetlilerin onO.ne y1g1ld1 . "  Bugun Mogolis

tan'da hala gorgO. kurallanmn gerektirdigi gibi ellerin ev sahibinin 

giysisine silinip silinilmediginden soz edilmiyor. C:ok lekeli bir giysi 

zenginlik ve comertlik belirtisiydi. Omegin Tonyukuk, "giysisi yagh" 

anlamma gelir. 

Donem bo.yo.k bir refah donemiydi. �artlann bu kadar elveri�li 

olmad1g1 zamanlarda besin sadece surulerden saglanabiliyordu , yani 

sO.t, sO.t O.runleri ve elbette TO.rklerin en O.nlo. bulu�lanndan biri olan 

yogurt . Bunlann yam s1ra sonbahann sonunda kesilen hayvanlardan 

elde edilen ve k1�m donmus toprakta saklanan etler de tuketilirdi . Et

lere dogada bulunan ya da kimi zaman ozellikle yeti�tirilen baz1 bitki 

kokleri ve etle beslenenlerin s1khkla -Tabgac; boylanndan birinin bu 

ad1 almasma neden olacak kadar s1khkla- kulland1g1 kumukren (goc;O.�

me yoluyla kumurken), yani "sogan" eklenirdi. 

Sefaletin tehdit ettigi, orgo.tlo. bir ya�ama gec;meden once insanla

nn ac;hktan oldo.kleri bu topraklarda mutluluk sadece �u sozlerle dile 

getirilmi�tir: "Geyik yiyerek,  tav�an yiyerek ho.ko.m sO.rO.yorduk. 

Halk toktu . "  Bu sozler zaferlerden sonra bile kendinden gec;meyip 

gerc;ekligin her zaman bi lincinde olan bir bilgenin, yani Tonyu

kuk'undur. TO.rklere dort bir yandan altm ve gO.mO.�, nak1�h ve ipekli 

kuma� toplan (kervanCllann para birimi) ve c;ok sayida kole geliyor

du . . .  Satafat do.�kO.nO. bir bar bar bile uygarlann gozlerini 

kama�urabilir. Bizanshlar TO.ruklerde en guzel renklerin ustahkla 

birbirine kan�tmlarak dokundugu ipekli kuma�lar, altm f1c;1, heykel, 

kavanoz ve ibrikler, gumfi� sofra tak1mlan, yald1Zl1 ah�ap sO.tunlar, 

"tavuskusu bic;iminde oyulmu� don ayakla desteklenen" yald1Zl1 di-
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vanlar ve sandalyeler gorduler. Hiuan-tsang, kendisini bir avda kabul 

eden kagana hayran kahr: "Uzerinde ye;;il atlastan bir giysi vard1 ve 

turn sac;lan gorunuyordu . . . .  Alnma ipekten birkac; kat bir ;;erit sar

mi;;tl ve ucu ba;;mm arka tarafmdan yere sark1yordu. C:evresinde, na

ki;;h kuma;;tan giysileri olan , hepsi de orgu sac;h, yakla;;1k iki yuz 

gorevli vard1 . C:adm, parlakhg1 gozleri kama;;uran altm c;ic;eklerle 

bezeliydi . Adamlan c;admn onune has1rlar sermi;; , iki s1ra halinde 

oturuyorlardL Her biri i;;li ipek kuma;;lardan dikilen parlak giysiler 

giyiyordu . "  Song-yun, 520'de Eftalitler ic;in benzer bir tablo c;izer: 

"Krallan kendisi ic;in kirk direkten olu;;an kare bir kec;e c;ad1r 

yapurm1;;t1 . C:admn ic;i c;epec;evre yun hahlarla kaphyd1 . l;;li ipek 

giysiler giyiyordu, ayaklan ankaku;;u bic;iminde oyulmu;; altm bir di

vanda oturuyordu . Gozde e;;i lie; ayak uzunlukla yere sarkan i;;li ipek 

bir elbise giyiyordu , ba�mm uzerinde sekiz ayak uzunlugunda, be;; 

degi�ik renkte degerli ta�larla yap1lm1� bir boynuz ta�1yordu . "  !slam 

minyaturlerinde de gorecegimiz boktak admdaki bu ozgun ba�hk bi

c;imi buyuk bir olas1hkla Bauda ortac;agda gorulen hennin adh ba;;h

gm kokenidir. 

Kultiir 

Butun bu toplumsal ogeler, aynnu niteligindeki kimi farklara 

kar;;m, Ban Avrupa'dan Pasifik k1y1lanna dek tlim bozk1r dunyasmda 

var olan, yuzylllann fazla degi�iklige ugratmad1g1 bir butunlugu or

taya koyar. Dumezil, lskitlerin uzak mirasc;llannm Osetler oldugunu 

ortaya koymu;;tur. Bununla birlikte !skit olgulan ile Altay olgulanm 

birbirine yakmla�tmlabileceginin bilincinde olmasma kar�m, bir 

Hint-Avrupa uzmam olarak bundan gereken turn sonuc;lan c;Ikarama

ffil�tu . 
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Dumezil'in dedigi gibi aym ya�am ko�ullanndan kaynaklanabilen 

bu benzerlikler, VIII. yuz)'lla ait bir olguyu Xll. yuz)'lla ait bir olguyla 

ac;;lklamaya, ortac;;ag Mogollanm daha iyi kavramak ic;;in giinumuz 

Anadolu kalmulan uzerindcn bir ara�urma yapmaya olanak verir. Bu, 

her yerde ve her zamanda benzer bir tablonun gorulebilecegi anlaml

na gelmez. Kulturel farklann sosyal s1mf ve siyasal 6rgiitlenmenin 

sonucu oldugunu kabul ediyorsak, az c;;ok gec;;irgen olmayan smulann 

otesinde yamlgmm, beride hakikat oldugunu kabul ediyoruz demek

tir. Omegin fazla ve yaygm olmayan kafaya tuyler takma gelenegi, 

Mogol egemenligi donemine kadar kesin bir bic;;imde Dogu tarz1 ola

rak gorulmu�tur. 

Omegin Dogu Turuklerini (:in, Bau Turukleriniyse Iran etkisi al

tmda gostermek yanh�ur ve olgular da bunu kamtlamaktad1r. Rene 

Giraud, panturk olan ate� kultunun Bat1 Turukleri tarafmdan lran'm 

yakm olmas1 nedeniyle benimsendigini, Dogu Turukleri tarafmdan 

bilinmemesinin nedeninin ise uzakta olmalan oldugunu du�unmekle 

yamlg1ya du�mu�tur .  Zira Oniki Hayvan Takviminin, Ukrayna'da 

kullamld1g1 kamtlanm1�ur ve uzum asmas1 C:in'e Turkler tarafmdan 

Ortadogu'dan goturulmu�tiir. Teknikler, du�unceler, sanatlar Avras

ya'nm bir ucundan digerine buyuk olc;;ude iletilmi�tir ve arkaik Turk 

dunyasmm (:in ve lran'a , Hindistan'a, Cermenlere , paleo-Asyahlara, 

Toharlara, Kuc;;anlara da neler borc;;lu oldugunu belirleyebilmek bugiin 

hala olanaks1zd1r. Sin-kiang vahalan c;;ok yuksek bir uygarhk duzeyi

ne ula�ml�tl. Bu konuda, oradaki buyuk resim ekollerini , omegin en 

parlak donemini 450 ile 750 )'lllan arasmda ya�ayan KlZll ekolunu, 

Kuc;;a'nm unu C:in'e kadar yay1lan muzisyenlerini, dansc;;1lanm, kibar 

fahi�elerini ve C:inlilerin Kuc;;a kentinin saraylanna yonelik gizleyeme

dikleri hayranhklanm ammsamak yeter. 
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C:inlilerin goc:;ebeler uzerindeki etkisi uzun zamandan beri malum

du . Soylu Turukler C:inlile�irken, uyruklan da sonraki elli Yil boyun

ca C:in'in himayesi altmda bulunacaklard1 . Ku�kusuz bu etki fazla 

abaruhyordu , zira daha kuzeydeki halklar bundan c:;ok etkilenmiyor

lardL Kumanlar C:in takvimini bilmiyorlard1. Buna kar�ahk bir kultu

run ba�ka bir kulturden odunc:; alma eylemi tek tarafh olmad1g1 ic:;in, 

baz1 C:in olgulannm Turk olgulanyla a<;1klanmas1 olanaks1z saj'llma

mahdlr. 

Sogdcanm turn Orta Asya'nm dili , lingua jranca's1 [ortak dill ol

dugunun kabul edilmesine kar�m, Sogd etkisi az1msanm1�tlr. Bugut 

Yazmmn bulunmas1, Sogdcamn VI. yD.zy1lda Mogolistan'a kadar turn 

bolgede kullamld1gmm ve ilk Turuk imparatorlugunun resmi dili 

olarak benimsendiginin kamudu. Bu olgudan ve aym zarnanda 

unutulmamas1 gereken Hint etkisinden daha once soz etmi�tik. 

Dolaj'lslyla Turk kulturune ozgu gibi gorunen ogelerin k1smen 

yakm ya da uzak, goc:;ebe ya da yerle�ik c:;e�itli halklardan almd1g1 ka

bul edilebilir. Sayet bunun bir anlam1 varsa, kolayca turn bu ogelerin 

sentezinin Turk kulturunu olu�turdugu da soylenebilir; elbette bu soz 

konusu kulturu hafife alma anlamma gelmez, her �eyi kendisi yarat

ml� ozgun bir uygarhk var m1d1r ki? 

Halklann birbirine kan�mas1 Turklerin bozk1r sanatmm ureti

mindeki rolunu belirsiz k1lm1�tlr. Onlann kendi oz mallan olan hah

lar ve madeni e�yalar bir yana , saraylardaki o degerli parc:;alannm 

uretiminden ne olc:;ude sorumluydular? Vahalarda uretilen resimle 

tam�m1�lar m1yd1? En azmdan uzerlerinde iz b1rakan bozk1r yontma 

sanaum surdurdukleri kesin, ama canland1rdllar m1, yoksa yok olma

sma goz mu yumdular? Bunlar yamtlanmas1 bugun ic:;in pek mumkun 

olmayan sorulard1r. 
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Tlirklerin beceri ve yetenekleri bilinmese de zevkleri biliniyor. 

(:inlile�mi� hallerinde bilim ve sanat koruyucusu olarak ortaya <;;Iktl

lar. (:in baz1 bliylik eserlerini Vey hanedanhgma, yani Tabga<;;lara 

bor<;;ludur. Dogu Turukleri kaganlannm mezarlan i<;;in C:inli sanat<;;I

lara ba�vurarak, tek mimari liretimleri olan amtmezarlan slisle

melerini istediler .  Bu yap1lardan ne yaz1k ki sadece baz1 yaz1th 

dikilita�lar, heykeller ve bal/Jal'lar kalm1�t1r. Bunlar belirli bir bi<;;imi 

olmayan, oldurulmu� ya da kurban edilmi� du�manlan temsil eden, 

zafer yollan olu�turacak bic;·imde dikilmi� ve say1lan pek <;;ok olabi

len tek par<;;a heykelciklerdi: Mogan Kagan'm amtmezanndakilerin sa

ytst 2 70 'tir. Her bozktrda bulunabilen ve Ruslarm kameniye babi, 

"ya�h ta� kadmlar" admt verdikleri heykeller her iki cinsi de temsil 

eder, olduk<;a kabadtrlar ve bunu yapan ki�ilerin sanatsal bir incelige 

sahip olmad1klan hissini yaranrlar . Bunlar ku�kusuz olmli� insanla

nn heykelleridir. Balbal'larla hi<;;bir ilgileri yoktur, ancak yine de uz

manlar tarafmdan slirekli kan�tmlmaktadtrlar. Ylikseklikleri 0 . 5 5  

metreyle 2 metre arasmda degi�en balbal 'lann, istisna olarak 2 ,8 5  

metreyi buldugu da olur. Silahh, oturmu� ya da daha seyrek olarak 

ayakta ve sag elinde gogsline bastmlmt� bir kupa bulunan ki�ileri be

timlerler. Bu tasvir IX. ylizytldan ba�layarak lslamiyetin ylikseli�iyle 

birlikte kaganlann geleneksel imgesinin prototipi olarak ortaya <;;tkar 

ve daha soma tun<; ve fildi�i heykellerde de gorlillir. 

Pal eo-Turk Yazztlan 

Yaz1 ku�kusuz uygar olmayan topluluklara yabanctdu. Buna kar�I

hk Tlirukler tarafmdan olduk<;;a erken bir tarihte kullamlmaya b�lan

mt�tlr. Turuklerle ilgili en eski tarihsel beige , 1 956 'da Mogolis-
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tan'da, Selenga Nehrinin sag kollanndan birinin k1y1smda bulunan 

Bugut Yaz1t1d1r. Tarihi belli olmayan bu yazltm yakla�1k olarak 58 1 

Yilmdan kalma oldugu samlmaktad1r. Ve butun Turuk (daha soma da 

Uygur) yaznlan gibi bu yaz1t da bir kaplumbagamn smma dikey ola

rak konulmu� bir dikilita�m uzerine yaz1lm1�t1r . (in kozmolojisine 

ait bu imge "dunya" demektir ve Veda'lar Hindistamndan almm1�t1r. 

Metin, her biri 1 ,20 metre boyundaki uc;: ytizey uzerine , usta bir el ta

rafmdan zarif bir bic;:imde yazllm1� olup, Ylpranm1�, bo�luklu 29 sa

urhk bir metindir. Turkc;:e degil , Sogdcad1r. Dorduncu ytizeyde ise 

henuz c;:6zulmemi� Sanskritc;:e bir metin vard1r. Turk dilindeki yazlt

lar daha gee; doneme ait olup Kapagan Kagan'm ulusal devrimiyle ilgi

lidir. Bunlann en eskisinin 7 1 5  (?) Yilma dogru Tonyukuk tarafmdan 

diktirilmi� Bain Tsokto Yazltl oldugu samlmaktad1r. Bu yazlt, 732 ve 

7 3 5  tarihli ve adlan genel olarak Orhon ya da Koc;:o-(aydam 

Yaznlannda gec;:en imparator Bilge Kagan ile Kultigin karde�lerin 

yazltlanm 6nceler. Bu yaz1tlan ta�1yan dikilita�lar 3 ,  7 5 metre boyun

dadlr ve birc;:ok bolumde aym Turkc;:e metinlerin yam s1ra (ince 

metinler de vard1r. 

Bunlarla c;:agda� olan diger metinler c;:ok buyuk 6nem 

ta�1mamaktad1r: ku�kusuz 729 Yilmdan kalma Ongun Yaz1t1, the �ete 

Yazltl ve Kuli (or Yazltl (724-725?) ve birinin tarihi 732 'ye dayanan 

Talas'm On Ok Yaznlan. Bunlann tumu ta� ustune, hatah olarak Ru

nik yaz1 ad1 verilen, dile iyi uyarlanm1� ve ku�kusuz Sogdiyan'da VI. 
yuzy1la yakm olmas1 gereken bir donemde Aramcadan Partlar 

araCihg1yla turetilen harflerinin 6dunc;: ahnmas1yla yaz1lm1�t1r. Bu ya

Zltlar, bulunmalanndan k1sa bir sure soma birbirlerinden ayn c;:ah�an 

Danimarkah Thomsen ile Rus Radlov tarafmdan okundu ( 1 896) .  01-
dukc;:a kotu bir bic;:imde kaleme almm1�, ama destans1 ve �airane c;:1k1�-
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larla hirer edebi yaplt niteligi kazanan bu metinler dinsel temsiller,  

toplumsal duzen ve siyasal ideoloji konusunda kesin bilgiler verir; 

aynca seferler ve yasamoykuleri konusunda da aydmlatlCldlr. 

Ulusal Din 

Turklerin farkh halklarla olan kulturel iliskileri ve maruz kaldik

lan etkiler, Mogollar ve belki turn Altayhlarla paylasuklan dinlerini 

guc;:lu bir ozgunlukten yoksun kllmlstlr; dolaylslyla bu dinde bilin

meyen pek az sey vard1r. Hatta vecde gelmek ic;:in her biri hayvanbic;:i

minde olan kotucul ruhlarla mucadele eden iyicil ruhlann yardim1yla 

kozmik yolculugu gerc;;eklestirmek adma kullamlan, tarihoncesinden 

beri var oldugu malum olan ve Sibirya ile Yukan Asya'ya ozgli oldu

gu dusunulen ve buytisel-dinsel bir teknik olan Samanizm bile butu

niiyle ozglin degildir. Dine gelince ,  Samanizmi fazlas1yla asan ve bii

yU dinin kars1smda yer ald1gmda onunla c;:ausan din monolitik degil

dir. Baz1 temel ilkelere ve belirli bir diinya gorusune dayanan din, 

bolgeye, zamana ve onu uygulayanlann toplumsal s1mfma gore degi

sebilir. Son tahlilde mistik olarak belirir. 

Kendini en ylice ortaya koyus bic;;imi Tengri, yani Gok Tann'd1r. 

Tengri mavidir. Ezeli ve ebedi , ylice, kudretli , evrenin "kendiligin

den olusmus" ya da "yaraulm1s" olmasma gore yaratan ya da degil

dir. Buyruklanm verir, insanlar iizerinde bask1 kurar, oliimden baska 

ceza bilmez .  Kuskusuz askmd1r; ama belki de hukumdarlar, samanlar 

ve ruhun ikamet yerlerinden biri olan olulerin kus-ruhlan ona erise

bilir; habercileri olan kartallar ve sahinler ve yasam veren ve kadmla

n dolleyen 1smlar sayesinde insanlarla iletisime girer. 

Yuksek ruhlardan ayut edilmesi guc;; olan ikincil tannlar Teng-

1 4 7  



TORKLERlN TAR!Hl 

ri'yle aym zamanda i�e kan�1r, ona bagh olabilir. Omegin Tengri'nin 

kaplad1g1, korudugu ve birlikte karar ald1g1 Toprak Ana. Daha soma 

"yeryuzu ve kutsal sular ruhlan" ya da daha dogru bir deyi�le "ser

best btraktlanlar (zduq)" gelir. Bunlardan hi<;bir bi<;imde yararlaml

maz. Baz1 hayvanlar da zduq'tur. Bunlar ne sag1labilir ne yunleri ktrpl

labilir ne yenilebilir ne binek olarak kullamlabilir. Daha soma yeni 

dogum yapan kadmlann ve yeni doganlann koruyucusu tann<;a Umay 

ve Gok'ten ayn bir tann olarak da gorulebilen ya da sadece onun go

runu�lerinden biri olan "Zaman Tanns1," Od Tengri gelir. 

En azmdan o donemde diger tannlardan Tengri'yle aym anda soz 

edilmez, hatta Turk<;e metinlerde adlan bile ge<;mez. Ay ve Gune�, 

Venus, dag ve ozellikle kozmik eksen, dunyanm merkezi olan Otuken 

Dag1 , Buyuk Aga<; ve bir<;ok agacm bir araya gelmesiyle olusan 

orman ve yine burada da Otuken ormam, anndmCl ve aile ocagmm 

bek<;isi , koruyucusu , aynca Samanm -onun gibi kendinden ge<;meye 

boyun egmi� ve dumam onun gibi Gok'e yukselen- alter ego'su olan 

ate�, E�ik Tanns1 ve hayatm ifadeleri , numen'le donat1lm1� nesneler 

ve belki de daha o zamandan beri ileride daha iyi algtlayacagtmlz 

,"put"larda, yani ongon'larda tecessum eden seylerin ruhlan gibi belir

siz tannsalhklan dts kaynakh bilgiler ve daha soma ger<;ekle�en 

olaylar aracthgtyla tamyoruz. 

A-se-na (A�ina) ailesinin totemi olan kurdun buyuk ata haline gel

mesine ve diger totemlerin <;ekiciliklerini yitirmelerine ragmen hay

vanlar alemi "hem insandan gayn hem de ona benzer" ve kesinlikle 

insanmkinden ileri gu<;lere sahip olarak ustunlugunu korudu . Hay

vanlar aleminin i�birligi vazge<;ilmezdi . Hayvanlann ktrktlmaya, sa

gtlmaya ya da kurban edilmeye kar�1 direnmemesi gerekiyordu. Ilk 

urun, av, kurban etme , turun baz1 temsilcilerinin "serbest btraktl-
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mast," yani ne �ekilde olursa olsun kullanmadan, yararlanmadan "bt

rakma" gibi ayinlerin gereklerini yerine getirerek hayvanlan 

direnmeden teslim olmaya ikna ettiklerine inamyorlardL 

Kult genellikle hatah algtlanmaktadtr. Dualar , anhk kendinden 

gec;:meler, kans1z sunular ve gunluk ikramlar, Gok'e ve diger tannlara 

kurbanlar sunulmas1, omegin esas olarak bir aun ya da Bulgarlarda 

oldugu gibi kopek ya da ba�ka hayvanlann kaztga oturtulmas1 gibi 

eylemlerle yerine getiriliyordu . Salt birer saygt gosterisi olan kur

banlann amac1 kurulu duzenin muhafazastydt: gogun c;:okmemesi, ye

rin batmamasl, surulerin ve c;:ocuklann artmaya devam etmeleri . . .  

Cenaze torenleri ve oluleri anma torenleri rituelin belki de en 

onemli olgulanyd1. Cenaze torenlerinin tek bir bic;:imi yoktu . Turuk 

egemenligi strasmda degi�tigine clair i�aretler vardtr. <:;in kaynaklan 

da bu konuda, "onceleri adet oluleri yakmaku, �imdiyse gomuyorlar" 

demektedir. Bununla birlikte oluleri yakma, gomme ya da bir agac;:ta 

sergileme torenleri ayn1 donemde de var olmu� olabilir; c;:unku bun

lar her zaman ic;:in aynt amaca yonelik farkh yontemler olarak gorul

mu�lerdir. Amac;: olu bedenin buyuk bolumunun, yani kemiklerinin 

ytlm cenaze toreni yaptlmasma olanak veren iki donemine, yaprakla

nn du�me ya da yeniden c;:tkma zamanma dek muhafaza edilmesiydi. 

Cenaze torenlerinde buyuk kalabahklar toplamrdt, olmu� ki�inin bir 

hukumdar olmast durumunda ise vasallar ve muttefikler torene tem

silci gonderirlerdi. Torene orada bulunanlann tumunun kaulmast ge

rekirdi; olunun c;:evresinde donulur, sakal trra�t olunur, yuz kesilir, 

aglaytp stzlamhr, olunun sava� ba�anlan anlauhr ve hep birlikte ye

mek yenilirdi .  Mezara , olu yeniden ya�ama donunce ona gerekecek 

olan nesneler de gomulurdu atlar, koleler, kanlar. Ama Turuk done

minden ba�layarak olunun kansmm oldurulmesine aruk gerek 
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goriilmedigi anla�1hyor. Bunun yerine olunun kans1 , onu mevta i�in 

muhafaza etmekle gorevli olan kaymbiraderi ya da uvey ogluyla ev

lendirilirdi. Gomuldukten klrk gun soma ve ytl sonunda olu i�in he

men hemen aym tarzda bir tbren daha yap1hrd1. 

Var olan her �ey gibi insanm da hem tek hem de bir�ok olduguna 

inamhrd1. Ruhlar hem tek bir yerde hem de her yerde bulunurdu. Bu 

ruhlar insanm kanmda, kemiklerinde, solugunda bulunur, vlicudunda 

dola�1r ve o insanm olumunden soma her biri ya�amlanm �e�itli yer

lerde, "upkt hala ya�ayanlann arasmda bulunuluyormu� gibi" ya da 
gokte , "atalann totem bolgesi"nde , mezann i�inde , sancakta, "bal

bal"larda surdurebilir; ba�ka bir vlicutta ya da terk ettikleri ve yeni

den canlanan vlicutta yer alabilir, aynca dola�tp durur ve birer haya

let olarak ya�ayanlan tedirgin etmek i�in geri gelebilirlerdi. 

Kut bunlardan biri olabilir. Genellikle "mutluluk," "�ans" (�ansm 

kar�thgt aslmda ulug olup kutsal bir kavramdtr) bi�iminde tercume 

edilir , bununla beraber terim (:ince anlamtyla "himaye" olarak ya da 
eski lran'a ait hvarnah  [devlet ku�u] sozcugunun dengi olarak 

yorumlanabilir; Henry Corbin bu sozcugun "muzaffer gu� ," "ihti�a

mm nuru" kavramlanm i�erdigini belirtir ve gogun armagam olan, 

ba�an saglayan, kaybedilebilen ve devamh hak edilmesi gereken bir 

�eyi �agn�urdtgmt vurgular. 

Ahlak anlayt�l pek belirgin degildi ve �ogu zaman da "genel ah

lak" adtm verdigimiz bin ortak kam olmaktan uzakt1 . Bir tabuya kar�t 

gelmek ya da ayinlerin muhafaza etmeye �ah�tlgt duzeni bozabilecek 

bir �ey yapmak yasakt1 . Suya, ate�e saygth davranmak, onlan kirlet

memek, dogadan verebileceginden �ok istememek, �evreyi yak 

etmemek, turleri tuketmemek, kazara bile olsa sahip-efendilerine kar

�� saygtstz davranmamak gerekliydi. Birinci odev, evrenin guvencesi 
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kagana itaat etrnek, ona sadakatle hizrnet etrnekti. Dusrnana boyun eg

rnek kolektif bir suc;tu ve kolektif bir ceza gerektiriyordu. Suc;lar an

cak ait olunan toplurnun ic;inde islenrnislerse sw; say1hr ve cezalandl

nhrdL lnsan oldurme, h1rsdlk, zina , 1rza gec;rne, dusrnana ait olan 

yerde sue; saytlrnazdL Verilen sozden donulrnezdi ve andm1 tutrnarnak 

en buytik kotuluktu : sozunun eri olrnak, her zarnan Turk toplurnlan

mn degisrnez bir kurah olarak kars1rn1za c;1kacakt1r. 

Evrense1 Dinler 

Her seyden once rnistik bir inams olan bu ulusal dinin glic;lu 

kalabilrnesi ic;in diger turn clinleri de kucaklarnas1 gerekiyordu . Bu

nunla birlikte tarihin de kamtlayacag1 gibi kirni ayinlere , din degis

tirrneye engel olacak kadar buytik bir onern veriliyordu . Bu dururn 

c;at1srna c;1krnas1 tehlikesi yarat1yordu . Arna din savas1 Turklere ya

banCl bir olguydu; onlar gene! olarak kendilerini olduklanndan farkh 

gostermeye , gizli tutrnaya c;ahs1rlardl ve sonunda da gerektiginde ka

bul edilebilir olan ogelerden taviz verrneyen kat1 bir tuturn 

kosuluyla, anlasrnazhk konusu olusturan noktalarda boyun egerlerdi : 

c;unku Turkler ic;in evrensel dinlerin c;agns1 kars1 konulrnaz nitelik

teydi. C:ok ac;1k goruslu ya da c;ok rnuhafazakar olanlar rurn guc;lerini 

dengede kalrnak ic;in harcarlar, direnrnek ic;in ttirn nufuzlanm kulla

mrlardL Ornegin Bilge Kagan'm veziri Tonyukuk hukurndannm Bu

dizrne egilirn gosterdigini ve hayalini kurdugu sehirde bu din adma 

bir tapmak insa ettirmeyi dusundugunu gorunce , C:in ytlhklanna go

re , su savunrna da bulunarak hukurndanm caydmr: "Budha ve Lao

tseu insanlara yurnusakhg1 ve asag1lanrnayt ogretiyor. Bunlar savasc;l

lara uygun rneziyetler degillcr." 
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Budizmden daha once de soz etmi�tik. Lao-tseu ve Taoculuga yapl

lan gonderme bizi �a�mabilir, c;:unku bu din yahulm1� gozukmekte

dir. Ama bunda �a�1racak bir �ey yoktur. H1ristiyan Turklerle daha 

once kar�Ila�ml�Uk, c;:unku Nasturilik Asya'da oldukc;:a ba�anh olmu�

tu . Nasturilik V. ylizYilda Baktriyan ve Margiyan'da [Margus; Merv] , 

VI ve VII. ylizYillarda C:u'da ve Tanm havzasmda gorulmu�tUr. 635'te 

H1ristiyan ke�i� A-lo-pen, T'anglann ba�kentine gelmi�tir. 638'de res

mi bir karamameyle bir tapmak in�a etmesine izin verilmi�tir . Mani 

din adamlan, Paul Pelliot'un dediklerine gore , C:in'e VI. ylizYilda ula�

mi�lar ve burada 62 1 Yilmda bir Ate� Tapmag1 kurmu�lard1r. 

Boylece Hazarlann, tarihc;:ilerin �a�1rd1g1 ve e�siz buldugu bir 

ho�goru politikas1 benimsedikleri s1rada Turukler eski dinlerini mu

hafaza etmenin yam s1ra buylik evrensel inanc;:lara da ac;:Ihyorlardl . 

Boylece ortam1 yerlerini alacak olan o olaganustu topluma, yani Uy

gur toplumuna haz1rlami�, Turkleri yliksek kultur uygarhklan ailesi

nin ic;:ine sokmu� ve dunyaya gerc;:ek evrenselligi (ekumenizm) o gline 

kadar i�itilmemi�, gorulmemi� bir boyutta sunmu� oldular. 
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VIII. yt1zyllm ortasmdaki buyuk degi�iklikler Asya'}'l alt ust etti ve 

turn gelecek yt1z}'lllar ic;in kaderini c;izdi . Iki olay, yeni bir c;ag ba�

latacaku. 744'te Tu-kiulerin, yani Turuklerin yenilgiye ugrarnas1 ve 

75 1 'de C:in'in Orta Asya'dan c;1kanlrnas1 daha dogrusu tarn da Orta 

Asya'y1 (:inlile�tirrnek uzereyken bu olanagmm elinden ahnmasm1 

saglayan Talas Sava�1 . 

Fetihlerini henuz sindirmekte olan Islamiyet d1�mda turn buyuk 

evrensel dinler Asya'mn ortasmdan gec;erek Yakmdogu'dan C:in'e, turn 

Asya'ya yay1lrn1� , gerc;ek anlarnda evrensel olmu�lard1 . Soz konusu 

dinler Asya'da co�kuyla kar;;1landllar ve daha soma geli�ip rneyve 

verdiler. Turklerin ve Mogollann ho�goruye dogal egilirni ve dinsel 

konulara rnerak1 bu dinlerde elveri�li bir ortarn buldu ; onlara ba�ka 

durum ve ko�ullarda ve daha az haz1r c;evrelerde, kesinlikle sahip ola

mayacaklan kadar uzun omurlu bir kitle saglad1 . Onlarda engizisyon 

yoktu . Islami cihad C:inlilerin fanatizrn hareketleri gibi yarad1h�a ay

km geliyordu. Bu bolgede, Kansu ve Sin-kiang vahalanm aydmlata

cak, dunya tarihinde gorulmerni� bir evren dogrnaya haz1rlamyordu . 

Arap l�gali 

Turuk Imparatorlugu henuz yeni batm1�ken, C:in Araplarla ili�ki 

kuruyordu. Hz. Muharnrned'in 632 'de Medine'de olurnunun ardmdan, 

ard1llan olan halifeler, dunya}'l fethetmeye giri�mi�lerdi . Yuzylllard1r 
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din sava�lan nedeniyle yorgun du�rnu�, arna hala Yakmdogu'nun en 

guc;lu iki toplulugu olan Bizanshlar ve lranhlar bunlara direnecek 

guc;;te degildiler. Yarrnuk Sava�m1 kaybetrnelerinin ardmdan, Bizansh

lar, 20 Agustos 636'da Kuc;;uk Asya'ya dogru geri c;;ekilip Konstantino

polis'e s1gmd1lar ve rnucadeleye buradan devarn ettiler. Ancak lran, 

63 7 'de Kadisiye ve 642 'de Nihavend'de yenildikten soma c;;oku�e 

gec;;ti. Birkac;; yd soma, 65 1 ya da 652'de, son Sasani irnparatoru Sl

gmrnaya c;;ah�ngl Turk Slmrlannda olduruldu . Eski lran'dan geriye 

sadece bir hayal kald1: uzun bir sure , kukla bir prens, Turkler ve 

(:inliler ic;;in Krallar Krah olarak kalrnaya devarn edecektir. Boylece 

Araplar ve Turkler, aym geni�lerne hareketiyle canlanarak farkh yon

lerde ilerleyip en sonunda kar�1 kar�1ya geldiler. 

Bu ba�anlardan soma Araplar tUrn cephelerden sald1rd1lar. Ancak 

bu kadar yogun bir saldmJI kald1racak guc;;te degildiler. Halife Orner 

donerninde , 705 yllmdan itibaren, giri�tikleri seferler y1ldmrn 

sava�lar olrna 6zelliklerini kaybettiler .  Toharistan'a, o s1rada uc;; Bu

dist Turk kral tarafmdan Kunduz'dan yonetilen eski Baktriyan'a, Ha

rezrn'e , Sogdiyan'a girdiler. Buralarda yerel prenslerle kar�1 kar�1ya 

geldiler, Turk ve lranhlarla , Orhon'daki Turuklerle pek c;;ok kez ve 

nihayet en aCirnas1z rakipleri olan Turgi�lerle kar�1la�nlar. (:in'e ge

lince tarn bir ilgisizlikle bu rnucadeleye kan�1p kan�rnarnak konusun

da c;;ekirnser davrand1. 

T alas Sava�z 

Ac;;gozluluk, kumazhk ve Parnir'de ylikselen buylik (:in generali 

Kao Sien-c;;e'nin h1rs1yla (:in sonunda harekete gec;;rni�ti. Kuc;;a'nm ge

nel korniseri Kao , ban ulkelerindeki han topraklanmn gerc;;ek efendi-
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siydi . Yanda�lan arasmda, saray tarafmdan onura bogulan Ta�kend 

krah da vard1 . Oysa 750'de Kao bu krah stmr bek\=iligi gorevlerini 

yeterince yerine getirmemekle SU\=ladi . Ve hatasmt kabul etmesini is

tedi . Kral da ozur diledi. Kao, itiraf edilen bu SU\=Ull bir ceza gerektir

digini belirtti . Krah tutuklattt, oldurttu , soma da servetine el koydu. 

Kao'nun sava� istediginden kimsenin �uphesi yoktur. Tu-kiuler berta

raf edilmi�ti, Sogdiyan lslamiyete kar�1 ayaklanmt�tl , Araplar da ken

di aralannda kavga ediyorlardL Kao bunun kolay bir zafer olacagmt 

du�unuyordu. 

Kralm ka\=mayt ba�aran oglu yardtm istedi . Dogu lran'm bir efsa

neye donu�en Musluman idarecisi Ebu Muslim ve Karluklar yardtm 

\=agnsma cevap verdiler. Ziyad ibn Salih'in komutasmda guneye gelen 

Araplar ve kuzeyden gelen Karluklar, Atla�'ta , Talas Nehri yakmmda, 

75 1 ythnm Temmuz aytnda (in ordusuyla kar�1 kar�tya geldiler. Sa

va� be� gtin surdu ve "Neredeyse turn ((in) askerleri ya olduler ya da 

kayboldular. "  Araplar 50 .000 ki�i oldurduklerini , 20 .000'ini de esir 

aldtklanm bildirdiler. (inlilerse 30 . 000 ki�i kaybettiklerini itiraf 

ettiler. Boylelikle bir gunde Orta Asya'nm kaderi belirlendi. Orta As

ya, bir (in Orta Asya'st olacakken, lslamiyete kucak a\=mi�tL Daha al

\=akgonullu olan Karluklar, sadece yabgu, yani "kral naibi" unvamm 

almakla ve egemenliklerini On Oklann eski ulkelerine kadar yaymak

la yetinmi�lerdir. (in'e gelince ku�kusuz kar�1 saldmya ge\=ecekti , an

cak sekiz yrl suren bir i\= sava�m i\=ine du�tu (755-763) . 

Tii.rkler ve Araplar Kar�z Kar�zya 

VIII. yiizythn ortalannda Araplann askeri yaythmt en UG noktasma 

varmt�U ve daha fazla ilerleyemeyecekti . Arabistan'dan dogan ve Ab-
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basi halifeleri tarafmdan Bagdat'tan yonetilen bedevi imparatorlugu

nun sm1rlan w;:suz bucaks1z bir hal alm1�t1 : Pirene Daglanmn giine

yinden Indus ve Maveraunnehir'e ula�m1�t1 ve ic; sorunlar k1sa bir su

re ic;inde parc;alanmayt getirmek uzereydi. Oldukc;a �iddetli ideolojik 

taru�malar ya�amyordu . Son derece zengin olan Musluman hukum

darlan sava� h1rslanm kaybetmi�lerdi ve en onemli dertleri zengin

liklerini nas1l kullanacaklanyd1. Bu zenginliklerini bitmez t11kenmez 

kllma ve zenginle�menin yeni yollanm elde etme kayg1sma du�mu�

lerdi . Onlarla birlikte lslamiyet ,  sald1rganhgmdan s1ynlmaya , daha 

c;ekici bir hal almaya ba�lad1. Geni� olc;ude Yunan ve Iran gelenekle

rinden yararlanarak muhte�em bir uygarhk geli�tirdiler, donemin en 

buyugu haline geldiler. Bu uygarhg1, ozellikle kuzey barbarlanna ka

dar yaymayt ba�ardllar. Araplar barbarlann ac;gozluluklerinden ko

runmak ic;in tamamen savunmaya dayah bir politika uygulad1lar. Boz

klr s1mrlanna , denizin azgm dalgalannm bo�una y1kmaya c;ah�ug1 

bir dalgak1ran gibi bir duvar diktiler .  Islam imparatorlugunun amac; 

ya da yontemlerinin smulanm (:inlilere kar�1 kazand1klan zaferden 

saglad1klan c;1karlara bakarak anlayabiliriz. Tien-San Daglannm ete

gindeki Ta�kend bblgesine yerle�mekle yetindiler. 

Araplann yeni sm1rlannda, Karadeniz'den Pamir'e dek Turk dun

yasl ya da en azmdan Turkle�me yolundaki bir dunya uzamyordu. 

Hint-Avrupahlar her yerde gerilemi�lerdi ve ortadan kalkmak uzerey

diler. Goc;ebe Turklerin guney Ukrayna bozk1rlanndaki say1lan art

ml�tl. lskitler ve onlann mirasc;1lan olan Sarmatlar, Sakalar ve diger 

Massagetesler, Cermenler gibi ortadan yok olmu�lar, Slavlarsa henl1z 

yollanm bulamam1�lard1 . Serinde Vahalan, henuz Sogdlannd1 . Ama 

daha o zamandan gelecekteki ilhakma haz1rlanmakta olan Mogolistan 

goc;ebelerinin etki alamna girmi� bulunuyordu. Ku�kusuz Turkler bir 
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sure daha, eskisi kadar gii<;h:.\ olmayan bir hmla ve ba�ka ufuklara da 

kayan gozlerle <;;:in yonune bakma)'l surdurduler. Guc;:lerinin merkezi 

daha bir yliZ)'ll boyunca kutsal Otuken ulkesinde olma)'l surdurecek

ti: yalmzca bir ylizyil ! Her ;;ey onlan bauya itiyordu . Tiirukler bu 

yonde fantastik bir auhm imkam verdiginden beri her �ey onlan bu 

yone c;:ekiyordu. Kaderleri aruk oradayd1 

Araplann doguya dogru ilerlemeleri Tiirklerin bauya hareketiyle 

aym anda gerc;:ekle;;iyordu. Sanki ters istikametlerde esen iki kuvvetli 

ruzgar c;:arp1;;mak lizere gibiydi. Bu sert ruzgarlardan ya korkunc;: bir 

girdap dogacak ya da ikisi birle;;ip tek ve buylik bir fmma olacaku. 

<;;:unku her iki glic;: dinamizmde birbiriyle e;;ittiler, ancak aym dogaya 

sahip degillerdi . Biri daha ruhani ve kultiirel bir hareketken, oteki 

6zunde askeri bir hareketti . Bu nedenle lslamiyet Turklere bu kuvvet

li c;:arp1;;mamn sonucunda bir din ve uygarhk verirken, Tiirkler de bu 

dine ordulanm vermi;;lerdi. 

Pe(enekler 

Karluklar 744'te Turklere , 75 1 'de Araplara kar;;1 kazand1klan c;:ifte 

zaferden soma yakmlannda , Balka;; Golu bolgesinde goc;:ebe olarak 

ya;;ayan boylan boyunduruklan altma almakta ya da onlan kovmakta 

pek bir guc;:lukle kar�Ila�madJlar. Bunlar arasmda genel olarak, olduk

c;:a uzun bir sure once ortak daldan kopmu;; oguzlar Sa)'llan Pec;:enek

ler de vard1. Pec;:enekler Aral Golu yonune c;:ekilmek zorunda kald1lar. 

Oradan da bilinmeyen nedenlerle, ama ku;;kusuz diger Oguzlann bas

kisiyla, bat1 yonunde ilerlemeyi surdurerek Azak Denizinin kuzeyin

de, siras1yla Urallar ve Volga ile Volga ve Don arasma yerle;;tiler ve 

orada c;:au;;uklan, Hazarlann korudugu Magyarlan (Macarlar) a;;ag1 
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Dinyeper ile Tuna'mn otesindeki bir bolgeye surduler ve sonunda bu 

bolgeye yerle�tiler. Hazarlann kendilerini guneyde Kafkasya, kuzeyde 

Volga ve Don'un olu�turdugu bir c;e�it uc;gene s1k1�t1ran bu hareketle

re nas1l katland1klan pek bilinmiyor. Pec;eneklerin ise IX. yiizYilm son 

yirmi ya da otuz Ylh ic;inde, Karadeniz'in kuzeyinde uzanan ve Don'un 

a�ag1 kiVnmmdan Moldavya'ya kadar ula�an ovanm tumune egemen 

olduklan anla�1hyor. 

Ruslann, ozellikle de Hazarlarla uzun bir sure dostluk politikas1 
surdurmu� olan Bizans lmparatorlugunun Hazarlann yok edilmesine 
ses c;1karmamak bir yana bizzat kaulmalan nankorlukten de ote ina
mlmaz bir korluktu ! Ama yine de 965 Yllmda Kiev Prensi Sviatoslav 
Hazarlann ba�kentini ele gec;irdi ve 1 0 1 6  Yilmda Ruslar ile Yunanhlar 
birle�erek Hazarlara son darbeyi indirdiler. 0 s1rada Pec;enekler glic;
lerinin dorugundayd1lar. Gerdizi son derece buyiik surulerinden, de
gerli kemerler ve vazolardan olu$an zenginliklerinden, hayvan ba�1 
bic;imindeki sava� borazanlanndan soz ederek bu gucu c;ok guzel anla
tlr. Uygar olan her $eye kar$1 surekli sald1rgan olan Pec;enekler bu 
yerlerde onlardan once bulunmu$ olanlann bilgece politikasm1 sur
durmekten uzakular. Daha 934'te Trakya'y1 istila etmek ic;in, bir on
ceki dii$manlan Macarlarla ortakhk kurmu$lard1 ; 944 'teyse Bizans'a 
kar$1 Rus lgor'la ittifak kurdular. Hazarlar, ya Kiev Prensligi onlann 
kuzey yonunde yaYllmasm1 onleyebilecek kadar guc;lu gorundugunden 
ya da daha buyiik bir olas1hkla kuzey onlan ilgilendirmedigi ic;in or
tadan kalkmca, Pec;enekler, ic;lerinden pek c;ogunu parah asker olarak 
hizmetine alan Bizans lmparatorluguna kar�1 bir dizi $iddetli saldm 
duzenlediler .  Bu saldmlann tarihleri 1 026 ,  1 06 1 , 1 064 , 1 087 ,  1 088-
89 ve 1 090 y1lland1r. Tarih derslerinde bize , Turkler Avrupa'ya -Bal
kanlara- Osmanhlar doneminde gec;mi�tir diye ogretilir. Oysa $ayet 
daha once gec;memi$lerse bile Pec;enekler doneminde gec;tikleri 
kesindir. 
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Dogu Roma ic;:in s1kmnh bir dcmem daha! Birtak1m barbar Turk

ler zaten arahks1z saldmrken, devrin en yOksek uygarhg1 ic;:inde yer 

alan Musluman Turkler de Kuc;:uk Asya'y1 arahks1z talan edip duru

yorlardL Basileus IV. Romanos Diogenes Hunlara kar�a harekete gec;:

mek zorunda kald1 ve 1 0 7 1 'de imparatorlugun dogu smmndaki Ma

lazgirt'te yap1lan sava�ta yenilerek tutsak edildi. Bu sava�ta Pec;:enekler 

de hemen du�man tarafma, karde�lerinin yamna gec;:mi�lerdi ki, bu da 

tarihin iyi bildigi, s1khkla tamk oldugu bir durumdur. Bu tarihten, 

bu sava�tan ileride yine soz edecegiz. Simdi Asya'ya donelim. 

Mogolistan'daki Uygur lmparatorlugu 

Turuklerin sonu bir askeri felaket dolaYJSiyla degil , onlann ege

menligine boyun egmi� ve imparatorlugu surdurmeye kesin kararh 

baz1 boylar tarafmdan haz1rlanm1� bir c;:e�it hukumet darbesiyle geldi . 

Ayaklananlar olaydan bir kac;: Yil soma, Turuk halkmm hukomdar 

ocagma sad1k kalma karannda olmamasmdan oturu, "Turuk halkm1 

tumuyle yok etmek zorunda kald1klanm" kabul etmelerine kar�m 

ayaklanma, ba�langwta halka ya da egemen boy topluluguna degil, 

tahta ya da A-se-na boyuna kar�1yd1. Darbeyi gerc;:ekle�tirenler, kendi

lerini yenilenlerin mirasc;:1s1 olarak goruyorlard1. 753-759 Yillanndan 

kalma Taryat Yazm ile 760 YJlmdan kalma Sine Usu Yaz1tmda Tu-kiu

ler imparatorlugunun kuruculanndan, elbette Bumin Kagan'dan ve bir 

bolumde de lstemi Kagan'dan soz edilmektedir. Darbeciler onlann ge

leneklerini kabul ettiler; atalanna unlerini geri vereceklerini" belirtti

ler, imparatorlugun merkezini "Otuken'in merkezinde" b1raknlar ve 

halka �u sozleri soylettiler: " (Yeni) Hukumdar, guc;: (Gok'un gOcu) 

sendedir. "  
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Olaydan sorumlu olanlar Basmil , Karluk ve Uygur boylanndand1, 

ancak e�it bi<,;imde fayda saglayamad1lar. Tien-San Daglannm kuzey 

eteginde, Ku<,;en (Kou-cheng) civannda, Cungarya'da ya�ayan eski bir 

halk olan Basmiller ayaklanacaklannm sinyallerini veriyorlard1 . Oz

mi� Kagan'I oldurduler ve kafasm1 (in ba�kenti C:ang-an'a gcmderdi

ler. Ancak basit figuranlar olmaktan oteye ge<,;emediler ve ba�anlann

dan fayda saglayamadllar ve tarihten silindiler. Karluklar daha 

746'dan ba�layarak ban yonune, On Oklann ulkesine s1gmmak zorun

da kald1lar ve saygmhklan 75 1 'den, Talas Sava�ma kanlmalanndan 

sonra daha da artt1 . Dolayisiyla geriye Uygurlar kald1. Tu-kiulerin 

du�u�unden yararland1lar , imparatorlugun ba�ma Tu-kiulerin so

yundan ki�iler ya da daha <,;ok boylanndan birini , Yaglakarlan <,;Ikar

dllar . 

Uygurlar C:in tarihinde bilinmiyor degildi. Denildigine gore , soy

lan Hiong-nulann halefleri olan Kao-kiu Ting-linglere (ya da To-lo

lar, Tie-lolar) dayamr. Uzun suredir Gok lmparatorlugu C:in'le ili�ki 

i<,;indeydiler .  C:in, "kuzeydeki vah�i bolgeleri" yonetmekle gorevlen

dirdigi Uygurlan Turuklere kar�1 bir<,;ok kez yureklendirmi� ve di

renmelerinde yard1mci olmu�tu . Y1lhk yazarlan , baz1 yeni barbar 

halklar doruga <,;Iknklannda her zaman yapnklan gibi, Uygurlan "ki

sa boylu, gururlu ve acimasiz, mukemmel binici ve ok<,;u aym zaman

da da tUrn obur bozklr halklanndan daha "yirtlCl" kimseler olarak ta

mnrlar. Oysa daha o zamandan C:in'in etkisinde kalm1� , onlann idare 

sisteminin ilkelerine gore ya�amay1 kabul etmi�lerdi ; aynca devamh 

olarak C:in'in sad1k muttefikleri olduklan anla�IlacaktL C:in, Uygurla

n tamr tammaz, ulkesinde ba�layan ve Tang hanedamna buylik bir 

darbe indirecek olan i<,; sava�ta kendisine yard1m etmeleri i<,;in onlara 

ba�vurmu�tur. 
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Gen;ekten 755 )'llmda, Sogd kulturune sahip soylu bir Turk aile

sinin c;ocugu ve Asya'nm g<>rdugu en unh.i parah askerlerden biri olan 

ve aym zamanda (:in ordusunun komutanlanndan Ngan Lu-San esas 

olarak federe Turklerden olu�an guc;lu bir birligin b�mda imparator

luga kar�1 ayakland1 ve iki ha�kenti, yani Lo-yang ile C:ang-an'1 ele ge

c;irdi . Bu durumda Gok'un Oglu, ikinci kaganlan Bayan (:or (747-

759) yonetimindeki Uygurlara ba�vurmaktan ba�ka c;ozum bulamad1. 

Bayan C:or'un ba�ka bir unvam da onun Uygur soyagacmda bulun

maktan ne kadar rahats1z oldugunu ac;1kc;a gosteren "bilge kol kagan 

tengride holm� el etmi� bilge kagan"d1r. Bayan C:or, C:in'e yabgu olan 

oglunu gonderdi. 0 da taht1 gasp edeni yenerek kendisine verilen c;ok 

say1da hediye ve unvam ald1 , C:inli bir prensesle evlendi ve )'llhk 

20.000 ipek parc;as1 degerinde bir haracm sozunu ald1 . Sonra KirgiZla

ra yap1lacak bir akma kaulmak uzere ulkesine dondu (758) . Aym yll 

Ngan Lu-San ve oglu olduruldu. 

Ama 76 1 )'llmda Sogd hir parah asker bir ayaklanma ba�latu ve 

Uygurlara ba�vurdu . C:inlilerin Bayan C:or'u ortadan kald1rtt1gmdan 

�uphelenen Uygurlar C:in'e sad1k kalacaklanm bildirdiler. Bu defa 

kagan'm yonetiminde yeniden yard1ma ko�tular ; ba�lannda C:incede 

Meu-yu olarak amlan Bogu Kagan vard1 (759-779). 762 y1hmn Kas1m 

a)'lnda ayaklanma yeniden bastmld1 . Ancak bu kez Uygurlar daha 

temkinli davrandllar. (:inli lerin ikiy11zlulugunden c;ekinmi�lerdi ve 

Orta lmparatorluk topraklannda kalmaya karar vermislerdi . Ancak 

C:inliler onlan kovmak istediler .  Bunun uzerine Uygurlar da Lo

yang'I yagmaladllar ve yak1p y1kular. Sonra ganimetleri y11klenerek 

c;ekip gittiler. Daha soma C:in'e 765 )'llmda geri donup son asileri de 

basuracaklar ve 790'da Tibet lileri kovmak ic;in yeniden geleceklerdir. 
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Edebiyat ve lnan�;lar 

Boylece tarihin 6nemli bir sayfast kapanmt$tlr. 

Ama bir ba$ka sayfast a�;tldt . 762 ytlmda Lo-yang'da, Sogd dilini 

konu$an ve Mani dininden olan din adamlan Bogu Kagan'm bu dini 

kabul etmesini sagladtlar. Boylece de Bogu Kagan ulkesinin kaptlanm 

onlara ardma kadar a<;:tl . Mogolistan'a donerken onlan da yamna aldt 

ve Orhon Nehri ktytlannda in$a ettirdigi , buglinku Kara Balgasun'un 

yerinde bulunan ve adt o zaman Ordu Bahk, yani "kralhk ordugaht 

kent" olan sur i<;:ine ahnmt$ ba$kentine -Bilge Kagan'm hayalini 

kurdugu $ehir- en iyi ko$ullarla yerle$tirdi. 

Her ikisi de yaratlct olan iyi ve aydmhk ilke ile kotu ve karanhk 

ilkenin kar$tthgmm bir arada var olmasma dayanan Manizm, yani 

Mani dini Ill. yuzytlda Babil ulkesinde ortaya <;:tkmt$ ve turn dunyada, 

6zellikle de Kuzey Afrika'da yaytlmt$tlL Afrika'da Manizmi, Htristi

yanhgt kabul etmeden once Aziz Augustinus yaymt$tlL Avrupa'daysa 

Manizm, Albililer sapkmhgmm kokeninde yer almaktadtr. Ote yan

dan lran dunyast da Manizmi Uzakdogu'ya kadar ta$lffil$tlL Ktsacast 

Uygurlar Manizmi devlet dini olarak kabul ettiler ve bu dinin 

uzerlerinde uygarla$tmct bir etkisi oldu . Manizm Uygurlarda Sogd 

kulturune stktca baghydt. Bu nedenle Sogdcamn ulkede ikinci dil du

rumuna gelmesini sagladt . Sogdca, C:in'e kar$1 kazamlan mutlu zaferi 

ve mutlu degi$imi kutlayan Sevrey Yazttlanndan itibaren (762) Turk

<;:eyle birlikte kullamlmaya ba�lanmt�tlr. 

Uygurlar dillerini yazmak i<;:in yava� yava$ Turuklerin eski siste

minden daha az elveri�li yeni bir yaz1 benimsediler. Sogd yaztsmdan 

tureyen bu yaz1 kendisine paralel olarak ulusal dinin s1k1ca bagh ol

dugu Turk Runik yazmm varhgmt surdurmesine engel olamadt . vm. 
yuzytlm ortasmda Hoytu Temir Vadisi'ne yaztlan yaztt ile onlardan 
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�ok daha sonraki tarihlerde Tanm vahalannda olu�turulacak olan el

yazmalan da Runik yaz1yla yaz1lm1�Ur. Ama sonunda bu yeni alfabe 

kendini kabul ettirdi ve Turk dilinin ilk ulusal edebiyatmm araCl ola

rak i�e yarad1. Daha sonralan arnk Uygur Alfabesi adm1 alacak olan 

bu yaz1, Mogollara ve onlardan da Manc;ulara gec;mi�tir. 

Henuz uygarla�mam1� bir halk olan Man�ular, Sogd dili sayesinde 

lran du�uncesiyle ve onun arac1hg1yla da Akdeniz dunyasmm d�un

cesiyle tam�ular Ku�kusuz Kara Balgasun Yaz1t1yla (8 1 0'a dogru) bir

likte : "Barbar gelenekli ve kan kokulanyla dolu bu ulke, sebzeyle bes

lenilen bir ulke ; insan oldurulen bu ulke , iyilik yapmanm ogrenildigi 

bir ulke oldu" demek abaruh olacakur. Hic;bir din hic;bir zaman ken

disine inananlann tumunu, dogal egilimlerinden, ozellikle de �iddet

ten uzakla�urmaYl ba�aramam1�Ur. 

Mogolistan'daki Uygur lmparatorlugu da her zaman ban� ve su

kunet i�inde degildi. Bu ulkede en azmdan iki kagamn ya�am1 olduru

lerek son buldu: be�incisi 790'da, onbirincisi 832 Ylhnda olduruldu; 

bir digeri, onikincisiyse bir naibinin ayaklanmas1 uzerine intihar etti. 

Ama tefekkur ve dinsel ya�am insanlann bir bolumunu saldlrganhk

tan uzakla�urd1 ya da daha dogrusu yumu�atu; boylece de buyuk, sal

dlrgan seferlerin yerini, geli�mi� bir tanm ve artan bir ticaret ald1 . 

BOO'e dogru Uygurlar ic;in son derecede 6nemli bir olay cereyan etti: 

baz1 somurgeler, Kara�ar, Be�bahk ve Turfan'da, yani Tanm Nehri 

boyundaki zengin ye�il alanlara yerle�erek kendilerine gelecek ic;in 

guvence saglad1lar. (:in'le ili�kiler ise ban�c;1 olmakla c;1kars1z 

denebilecek nitelikte de degildi. 

Hukumdann din degi�tirmeleri ne denli ic;ten, inanc;lan ne denli 

buyuk olursa olsun, upk1 Turuk imparatorlugun ba�lang1emda oldu

gu gibi burada da Manizm, )'lgmlan eski inanc;lanndan donduremedi. 
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Manizm ile Samanizm arasmdaki baglar buglln hala gizemlerini koru

maktadlrlar; ama bu dinlerin ikisi de birbirinden c;ok farkh idealler

den esinlenmekle birlikte , aralanndaki bu baglar ho�gorO. ve i�birli

ginden ibaretti . Belki de Manizm gokytizu-yeryiizu , dogu-bau, mavi

siyah benzerlikleriyle , eski Samanizmin ikili olum kavramm1 gll<;len

dirmi�ti ki, bu da Turklerin daha sonraki tarihlerdeki birc;ok dinsel 

temsilinin belirli bir dualizm egilimine sahip olmasmm ac;1klamas1 

olabilir. 

Her ne olursa olsun goc;ebe geleneklere dayanan X. yuzy1l tarihli 

bir kehanet kitab1 olan Irk Bitig bir Mani manastmnda Runik karakter

lerle yaz1lacakur . 1 300 Ylhna dogru , Turfan Uygurcas1yla yaz1lan 

Oguz Destam'mn bugun Paris'te Bibliotheque Nationale'de bulunan 

metni Oguzname Turk paganizmini yticeltecektir. Ve nihayet -ki bu 

hie; de az bir �ey degildir- Manist c;evrede olu�mu�, ama k1smen gele

neksel dinsel temsillere dayanan Uygur kokenli buytik bir mit c;ok 

yaygm bir ilgiyle kar�1lanacakur ve bu mitten hem C:inliler hem de 

Mogol doneminde Musluman Cuveyni, aynca buytik lran tarihc;isi Re

�iduddin ve Marco Polo da soz edecektir. Bu mit Oguzlan, Naymanla

n, Ongutleri , Kalmuk ve Oyrat Mogollanm ve ku�kusuz daha b�ka 

halklan da etkileyecektir. Bu mite gore Bogu Kagan bir gune� 1�m1mn 

dolledigi bir agac;tan dogmu�tur. Burada i�in ic;ine kurdun kan�ma

masl, soz konusu olanm TurO.k temsillerine sad1k, Yaglakar ailesinin 

yonetimindeki Uygarlann ilk mitinin degil, IX. yUZYllm ba�ma dogru 

bir haneden degi�ikligi s1rasmda tahta Ediz boyunun ge<;i�iyle yay1lan 

mit oldugunu du�unmeye itebilir. 
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Mogolistan'da Uygur lmparatorlugunun Du�u�u 

Uygurlar defalarca mudahale ettikten soma (in dogal olarak onla

rm korumas1 altma girdi. (in'e sald1rganca davramyorlard1 , (in 

prenseslerini e�leri olarak ahyorlard1 , imparatorlugun buylik �ehirle

rinde Mani tapmaklan dikmelerini istiyorlar, at suruleri kar�Ihgmda 

onlardan ipek ahyorlard1, ki aslmda bu k1hk degi�tirmi� bir vergiden 

ba�ka bir �ey degildi. Hie; ihtiyac;lan olmayan atlan degerlerinin c;ok 

ustunde satm almaya zorlanan (inliler, otlaklannm yetersiz olmas1 

nedeniyle bunlan beslemekten acizdiler. 

789'da Alp Kutlug Bilge Kagan'm oldurulmesi Yaglakar hanedanh

gma son verdi. Bunlann yerine gec;en Ediz hanedanhg1ysa c;ok yeter

siz kald1. Halk prenslerinin yetersizliklerini kamtlamasma bile hrsat 

vermeden bunlan tahttan indirdi. 832 'den soma ortaya c;1kan diizen

sizlik anar�inin daha da artmasma neden oldu. Herkes kafasma gore 

davranmaya ba�lad1. 840'ta ba�kald1ran bir lider, Yenisey K1rgiZlanna 

c;agn yaptl . Bunlar da ayakland1lar, 1 00 .000 askerden olu�an bir ordu 

toplad1lar ve Uygur ba�kenti Ordu Bahk'1 yak1p yiktllar ve kagam 61-

durduler. Kiyimdan kurtulabilen Uygurlar da kac;ular. K1rgiZlar im

paratorlugu ele gec;irdiler bu duruma en c;ok (inliler sevindi. 

"Kaganm kampma yakm" ve gozlerini (in'e c;evirmeye ah�m1� 

onuc; boy, turn umutlanm bunlara baglad1 . Gobi (olunu a�ular ve 

(in smmna dayand1lar. Ama bu, (inlilerin bir zamanlar onlann hiz

metinde oldugunu ve (inlilerin onlara bunu pahahya odetmek ic;in 

hrsat kollad1gm1 unutmak demekti. (unku 6zgiivene yap1lan hakaret

ler asla affedilmezler. Aruk smlanm dayayabilecekleri bir destek bu

lan (inliler bunlann ustlerine c;ulland1lar. Daha soma da K1rgiZlann 

eline teslim ettiler. K1rgiZlar da onlan tekrar (inlilere gonderdiler. 

Bu bic;imde h1rpalanan kac;aklar, ic; burkan bir bic;imde yakla�1k bir 
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sekiz yil boyunca bir oraya bir buraya savruldular. Ac;;hktan, soguk

tan, saldmlardan y1ld1lar ve nihayetinde ortadan kayboldular (848) . 

C:in sevinc;; ve nefret c;;1ghklan anyordu . C:in 845'ten ba�layarak sis

temli olarak Mani dinine sald1rmaya ba�lad1 ve bu vesileyle de top

raklanndaki turn yabanc1 dinlere sald1rd1. 

Yaglakarlann da ic;;inde bulundugu oteki onbe� Uygur boyu , ki 

bunlar Uygurlann yansmdan fazlas1m olu�turuyorlard1, C:in'e gliven

mek yerine Karluklann ulkesine dogru ilerlemeyi sec;;tiler. Altay Dag

lannda iki gruba aynld1lar, biri Tibet'e , oteki de Dogu Turkistan'a 

dogru gitti . Tibet'e giden grup Ban Kansu'da, Bezeklik'ten (Dun-hu

ang) Kanc;;u'ya kadar uzanan topraklan i�gal etti. lkinci grup Kuc;;a'dan 

Be�bahk'a kadar uzanan bolgeye yerle�ti. Bunlann yolculuklanmn gli

zergahlm izlemek zordur, zengin vahalarla dolu bu yeni ortama SlZl�

lanm da anlamak zordur. Burada, yanda�lanmn destegini ve yardlml

m alm1�lard1r. Ancak ilerlemelerinin bir nedeni de C:inlilerin entrika

lan, Tibetlilerin tehditleri ve istilalan olmahd1r. Yakla�1k bir elli y1l 

boyunca Kanc;;u'nun iki merkezinde , yani Kansu ve Su-c;;eu'da (Koc;;o 

[Kao-c;;'ang] , gunumuzde Kara Hoc;;a'da) c;;ok rahat ko�ullarda ya�aml�

lardlr. Buras1 daha sonra C:in Turkistam sonra da Sin-kiang olacaktu. 

Kzrgzz lmparatorlugu 

Dolayislyla yukan Mogolistan'a , yani Turklerin kutsal ulkesi olan 

ve c;;evresinde Orhon, Selenga ve Tula Nehirleri bulunan Ot-uken, mi

ras olarak K1rglZlara kalm1�t1 . Uygur Manizmininin yana�mad1g1 , 

bozk1r imparatorlugu kurmak i�i de onlara du�mu�tu. Ama bunu ba

�aramayacaklardL 

Bu Turkle�mi� eski Hint-Avrupahlar, Turuklerin onlara birc;;ok 
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kez boyun egdirdikleri ve �ok sert bir bi�imde cezalandird1klan bu

gunku Minusinsk kentinin bulundugu bolgedeki 1rmaklan Yenisey'e 

s1k1ca bagh kalm1�lardL K1rgiZlar orada, Mogolistan'daki kom�ula

nndan uygarhkla ilgili kimi bilgiler edinmelerine kar�m tarn bir bar

bar olarak tammyorlard1. Yaz1 yazmaYI biliyorlard1; ama edebi soluk

lan pek �abuk tukendigi ic;in �ok uzun yazmamak ko�uluyla s1k s1k 

yazarlard1 . Bunlar bugunku Tuva'mn bulundugu, ancak o zamanki 

admm hala bilinmedigi yerde ya�ayan kom�ulannmkilere benzeyen, 

�ok saYidaki k1sa metinler olan mezar ta�1 yaz1tland1r. Uzun bir sure 

�ok eski saYilan bu metinle r, ancak vasat bir kulturel geli�imin ve Sa

manist uygulamalannm sonucu olan bir arkaizme sahiptir. Suci Yazi

tmm yanh� okunmasmm tersine Kug1zlar ,  Uygurlann Ma

nizmininden hi� etkilenmemi�lerdi . K1rgiZlann en eski yazltlanndan 

biri olan Uybat I. Yazltl buyuk bir olas1hkla VIII. ylizYildan; Altm Gol 

2, Uybat 3 ve daha once sozunu ettigimiz Uygur olmaYIP K1rg1z olan 

Suci gibi gunumuz tarihine daha yakm olanlar ise IX. yUZYildan kal

madir. Uygarhk tarih�ileri i�in olduk�a degerli olan bu metinler olay 

odakh tarih bak1mmdan pek degerli degildir; ustelik metinler bo�luk

larla doludur ve okunmalan da gu�tur. 

DolaYis1yla K1rgiZlann fethettikleri bu topraklarda neler yapukla

n konusunda, bu topraklan barbarhk donemine dogru gerilettikleri 

d1�mda bir bilgi yoktur. Aynca bu topraklarda tutunmaYI ba�arama

yarak 924 Yihnda proto-Mogol Kitanlar (ya da Kitaylar) tarafmdan 

buralardan kovuldular. Ve <;Ikulan vadiye sessizce geri donduler; bu

rada �ag1m1z dunyasmm ilk y1llanna dek karanhk bir ya�am surdu

ler. Turklerin eski kutsal ulkesi bu tarihten sonra aruk Mogollann 

olacak ve bir daha asla Turklere ait olmayacakur. 
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Kitanlar 

Turkle�mi� Mogollar ve V. yuzy1l ba�mdan itibaren <::inliler tara

fmdan adlan s1k s1k amlan Kitanlar, <::in'e kar�1 duzenledikleri ve 

kendilerine pahahya mal olan bir saldm d1�mda o gune kadar Orta 

Asya'da onemli bir rol oynamam1�lard1 . Tu-kiu ve Uygur imparator

luklannm gucu bunlan yurtlannda, yani Jehol'da ve Batl Man<;urya'da 

kalmaya zorlam1�t1 . K1rg1Zlann zaYlfhg1 ba�kald1rmak i<;in onlara bir 

flrsat yarattl . 

907'de, Ye-liu A-pao-ki adh liderleri halkm1 olu�turan kavimlerin 

ustunde egemenligini kurabildi. Bundan soma fetihlere ba�layarak 

924'te K1rg1Zlara sald1rd1 , kuzey Mogolistan'l ald1 ve Kara Balgasun'a 

girdi . Daha soma da <::in'e kar�1 cephe almaya ba�lad1 ve Kuzey Ko

re'yi i�gal etti , Cucenleri bozguna ugrattl ve San Irmagm kuzeyinde 

egemenlik kurdu . Kitanlar Leao ad1yla resmi hanedanhklar i<;inde yer 

ald1lar. 

Onceleri Uygurlann ogrencileri olup, birka<; ku�ak soma da kls

mi olarak <::inlile�ip iyice zay1fladllar . Man<;urya'daki Cucenler 

kar�1smda ba�arlSlzhga ugrayarak 1 1 25 'te Pekin'i i�gal etmelerine 

izin verdiler. Geriye sadece isimleri kalabildi . Marco Polo da onlar

dan soz etti ve Batlhlar i<;in uzun bir sure bir ruya halk oldular. 

Turk olmad1klan halde konumuza dahil olmalannm nedeni, bir 

yandan Turk tarihi i<;in <;ok onemli olan Mogol gllcunun habercisi ol

malan, ote yandan da Turk dunyasmda bir role sahip olmahd1r. 1 1 25 

J!lmda <::in' den kovulduklan zaman buyiik bir enerji patlamas1 onlan 

go<;ebelige geri dondurdu. Turn Orta Asya'Yl a�arak ( 1 1 30- 1 1 35) daha 

somaki bir donemde ad1 Rus Turkistam olacak yerin kuzeydogusunda 

Karahitaylar admda Budist bir devlet kurdular. tleride bu devletten 

soz edecegiz . 
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Kzrgzzlann Yzkzlmasmdan Sonra Mogolistan 

Ilk Turk ulkesi ad1 verilebilecek olan Kuzey Mogolistan'daki bo�

luk, K1rgiZlann c;ekilmesinden soma kendini hemen hissettirir, zira 

Kitanlann, bu ulkeye donmeleri yolundaki onerisini Uygurlar kabul 

etmemi�tir. Kitanlar ise bu yerlerin sahibi olduklan halde kendilerini 

bu yerleri denetim altmda tutabilme gliclinden yoksun hissediyorlar

dL (in'de ya�amaya karar verdikten soma yalmzca (in otlaklanna 

mahkum olduklan ic;in suvari kuvvetleri yetersiz kalm1�U. 

Mogolla�ma o zamana kadar en c;ok Manc;urya'ya, hatta Mogolis

tan'm dogu uc; bolgelerine c;ekilen ve ba�hca kuvveti, oncu olarak 

C:in'e henuz yerle�mi� bulunan proto-Mogol halklann surekli ilerle

meleri bic;iminde cereyan etti . Mogol boylan belki zay1f du�mu� 

Turk boylanm da kovarak yava� yava� X. ylizyilm ba�1 ile XII. ylizy1lm 

ba�1 arasmda onlann adnu ta�1yacak topraklara yerle�tiler .  Ancak 

bunun tarn olarak nas1l ve ne zaman gerc;ekle�tigini soylemek guc;tur. 

Bununla birlikte Cengiz Han'm olaganustu seruveni ba�lad1g1 s1rada 

Mogolla�ma sona ermekten uzakn ve buylik fatih en c;ok da dili Turk

c;e olanlarla ugra�mak zorunda kald1. 

Bunlar daha once belirt tigimiz gibi a�ag1 Kerulen'e tak1hp kalan 

ve Turkle�me yolundaki Mogollar m1 yoksa Mogolla�ma yolundaki 

Turkler mi olduklanm bel irlemenin guc; oldugu Tatarlard1. Tarihin 

ilk yillanndan beri Turk imparatorluklannda rol oynam1�, ozellikle 

de Turukler ic;in korkunc; has1mlar olmu�lard1. 

Onlann ardmdan Naymanlar geliyordu . Turkc;e konu�malanna 

kar�m Naymanlar da Turkc;e ile Mogolca arasmda karars1zdllar ve za

ten "Sekizler" anlamma gelcn adlan da Mogolcayd1. Yukan Selenga'ya 

kadar Kobdo yoresine yayilan Naymanlar Uygur kulturunun etkisinde 

ya Nesturi H1ristiyan ya da Samand1lar. 
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XII. yuzyilda en guc;:lu olanlar ku�kusuz Kereyitlerdi . Kereyitlerin 

ba�kanlanmn unvam, "kral" sozcugunun <;:incesi vang ve Turkc,;e "im

parator" anlamma gelen han'm birle�mesinden olu�mu� vanghan'm 

bozulmu� bic,;imi olan ong han'd1 . Cengiz Han sava�a ilk kez Ong 

Han'm vasah olarak girmi�tir. Kereyitler H1ristiyanhg1 ku�kusuz bin 

y1lma dogru hukumdarlan Markos'la aym zamanda benimse

mi�lerdir. Sayilan iki yliz bin ki�i kadard1 . 

Son olarak Ongutler vard1 ve onlar da c,;ogunlukla H1ristiyand1lar. 

<;:in Seddi boyunca, Ordos'un kuzeyi ile leao-ho Innag1 arasmda yer

le�mi� durumdayd1lar. Bunlann <;:in'e son Turk harekat1m yapm1� c,;ol 

insanlan olan Sa-t'olann c,;ocuklan olduklan one surulur. 

Turn bu halklann H1ristiyan m1 H1ristiyanla�m1� m1 olduklan 

bugun de hala tarihin bir bilmecesidir ve bu bilmece, ortac,;ag Batl

hlan ic,;in de c,;ozulmezdir . Ku�kusuz Avrupa'da yay1lm1� ve bir an

lamda Avrupa'Yl ahlaki olarak allak bullak eden Papaz jean efsanesini 

yaratan bu degildir. <;:unku bu efsane buyQk bir olas1hkla Karahitayla

nn Budist istilasmdan dogdu , ancak efsanenin sunnesi, guc,;lenmesi ve 

saglam temellere dayanmas1 bu gizemden kaynaklanmaktad1r. 0 Slra

da dogu bolgelerinde parlak bir durumda olan H1ristiyanhk buyQk 

Mogol devrimiyle hie,; beklenmedik bir bic,;imde yok oldu. 

Sa-t'olar 

<;:in y1lhklanna gore Sa-t'olar Batl Turuk lmparatorlugunun (On 

Ok) ortadan kalkmasmdan soma, Bar Golunun bausmda ortaya c,;Ik

ml� ve oradan Tibetliler tarafmdan, <;:in'den koruma isteyecek duru

ma gelinceye kadar (800) dogu yonune (?) dogru surulmu�lerdir. 

<;:in, onunde "diz c,;okmeye ve ba� egmeye" gelen barbarlara gele-
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neksel olarak yaptl� gibi onlan Ordos'un kuzeyine federe olarak yer

le�tirdi. Orada yetmi� yll boyunca huzur i�inde ya�ad1lar. Sonra 8 78 

Jlhnda C:inlilerin hi� eksik olmayan anla�mazhklanna mudahale et

mek amac1yla San-si'ye s1zd1lar. 

0 s1rada Tanglar, ba�kentleri C:ang-an'm ellerinden �1kmasma yol 

a�an bir ayaklanmayla kar�1 kar�1yayd1lar . Federelere ba�vurdular. 

Sa-t'olar da onlann isteklerini hemen yerine getirdiler. Hukumdarlan 

Li-ko-yang ayaklananlan C:ang-an'dan kovdu, odul olarak naip unvaru 

ald1 ve bulundugu San-si'nin valisi olarak kabul edildi . Demek ki Sa

t'olar durust vasallar olarak hareket etmi�lerdi . Ama Tanglann kay

bolmalanrun (907) ardmdan kendilerini arnk her turlu itaat ba�ndan 

kurtulmu� sayarak, k1sa bir sure sonra lo-yang'da kendilerini onlann 

yerine imparator ilan ettiler. Burada biri 923-926 ,  6teki 936-946'da 

olmak uzere iki k1sa 6murlu hanedanhk kurdular. Onlar da KuglZlar 

gibi Kitanlara direnemediler. Boylece C:in'deki son Turk hukumdarh

gl X. yliZJ1hn ortasmda son bulmu� oldu. 

Yurt Arayz�z 

0 zamana kadar turn buyiik Turk halklan adlanm ilk olarak sade

ce askeri ba�anlarla duyurmu�ken, Uygurlar seslerini silahla duyur

maJl reddediyorlard1! Boylece Dogu Turkistan'da sadece dua sesleriy

le, okuz bogurmeleriyle ya da sanc1 sesleriyle kesilen buyiik bir ses

sizlik hokum suruyordu . "Yeni yeti�mekte olan kusurlu ve acemi ka

tipler," "ku�uk din adamlan," Turkleri 6vmek, yiiceltmek amae1yla 

nobeti gu�lu sava��1lardan devralm1�lard1: gururun yerini al�akgonul

luluk, fetih�iligin yerini idare ; etle beslenmenin yerini sebzeyle bes

lenme ve buyiik go�lerin yerini �a�lftlCl bir duraganhk alm1�t1 . 
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Kahramanhklardan usanmt$, goc;;ebelikten yorgun dii$IDU$ Uygur

lann, Kitanlann, Kuzey Mogolistan'daki eski yurtlanna geri donmele

ri yolundaki onerilerini reddettiklerinden soz etmi$tik. Sonunda Uy

gurlar C::in'in kuzeybau kesiminde , bugun Kansu ve Sin-kiang'm bu

lundugu yerde , ozellikle iki merkezin, Kanc;;u ile Su-c;;eu'nun (bugiin 

Turfan bolgesi) c;;evresine yerle$erek, biri buyuk bir olasthkla eski 

Orhon imparatorluk hanedam Yaglakarlann yonetiminde olan birc;;ok 

kuc;;uk hanedanmm ustunde yer alan birbirinden ayn iki bagtmstz hu

kumdarhk kurdular. 

Onlar ic;;in ao bir deney olan imparatorluklanmn ytktlmasmt, 

boylanmn onemli bir bolumunun oldurulmesini , goc;;lerin vahalarda 

yerle$me guc;;luklerini Tibetlilerle uzun bir c;;atl$ma donemi izlemi$ti. 

Tibetlilerin Dafey$uan Muharabesi (679) tiim Tanm havzasmt ordula

nna ac;;malanndan beri uyguladtklan bask! monar$ilerinin 

ytktlmasmdan ve devletlerinin parc;;alanmasmdan bir yiizytl once sona 

erdi (842'ye dogru) . Aruk Uygurlann yapmast gereken sadece kuzey

de goc;;ebe Turk kom$ulannm, bauda bugunku Cungarya'nm bulundu

gu yere egemen olan Karluklann, haklannda sadece Musluman yazar

lann verdigi boluk porc;;uk bilgilere sahip oldugumuz Yagmalann ve 

C::igillerin olast akmlanm durdurabilmek ic;;in gerekli silah kuvvetle

rini hazu tutmaktt .  Tarihc;;i el-Cahiz'in (o . 8 69 )  dedigine gore , 

kendisinin hala Tokuz Oguzlar admt verdigi kimseler, eski yigitlikle

rini buyuk olc;;ude yitirmi$ ve bu da birc;;ok yenilgiye ugramalanna 

mal olmu$tU. Belki; c;;unku Uygurlar sava$c;;tdan ba$ka her $ey olabi

lirlerdi . Ama en azmdan bagtmstzhklanm korumayt biliyorlardt . 
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Kansu Uygu.rlan 

Uygurlar dereceli �ekilde Kansu'ya yerle�tiler .  Bezeklik'i (Dun

huang) 848'den birka� yd sonra i�gal ettiler. Kan�u'yu 868  ve 8 72 

ylllan arasmda (samldtgt gibi 860'ta degil) ele ge�irdiler. Sonra da 

Leanglann hanedanhgt strasmda C::in'in zaytf du�mesinden yararlana

rak (Hou-liang, 907-923) son derece orgutlu ve refah i�inde bir devlet 

kurdular. Oysa bir zamanlar bu buyuk kom�u imparatorlugun vasah 

olarak, askeri bir birlik tarafmdan surekli denetim altmda tutuluyor 

ve emirlerini yerine getiriyorlardt. Bu uysalhk, X. yuzytl boyunca 

gu�lenmelerini, zenginle�melerini ve giderek daha onemli roller oy

namalanm saglad1. Bununla birlikte XI. yuzytlda C::inliler tarafmdan, 

hakh ya da hakstz olarak, disiplinsizlikle , ba�tbozuklukla, ba�ka pek 

�ok �eyle su�landtlar; buyuk bir sabtrla in�a ettikleri her �ey yok ol

du. 1 009'dan soma Kitanlann saldmsma ugradtlar, 1 028 'de de Tan

gutlar tarafmdan ulkeden surulduler. Aruk ne bir Uygur prensligi ne 

de kralhgt kalmt�tL Bununla birlikte nufusun bir bolumu giinumuze 

kadar bu topraklarda kalmay1 surdurduler. Bir siyasal rol ustlen

meseler de dillerini ve kulturel ah�kanhklanm korudular. Bir bolu

mu de giineyde, Na�an bolgesine yerle�ti ve varhgm1 orada surdur

meye devam etti . 

Kan�u Uygurlan, kimi zaman San Uygurlar ya da San Ba�h Uy

gurlar adtyla da amhr. Varhgmt surdurmu� olan bu adm "Budist 

inan�lanyla ili�kili" oldugu one surulmu�tur; ama ba�ka bir�ok Turk 

halkm, adlanm mavi, ktrmtzt, siyah, san (ya da san�m) gibi bir st

fatla belirginle�tirdiklerini biliyoruz. Ancak "san" renginin Sama

nizmde her zaman efsanevi ve gizemli bir anlam1 vardt ve ozellikle de 

Gune� ya da Ay't �agn�tmyordu. Aslmda Uygurlann fiilen Budistle�

tirilmi� , ama belki de Uygur olmaktan �ok Uygurla�tmlmt� , aslen 
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Mushimanhgm ilerlemesi nedeniyle yava$ yava$ guney Tanm havza

smdan �tktp bauya itilmi$, daha soma Tangutlar tarafmdan yok edile

rek buradaki gen;:ek Kansu Uygurlanyla kan$ffil$ , anadili Turk�e 

olan bir halk olmast gerekir. San Uygurlan XI. yuzytlda Hoten bolge

sinde , XIV yuzytlda <::aydam havzasmda ve <::er�en'de goruyoruz. Su

�eo'dan Kan�u'ya giden yolun guneyine ancak XVII ve xvrn. yuzytllarda 

yerle$ebilmi$lerdir. Bugun de hala orada, hareket noktalannm iki bin 

kilometre kadar uzagmdaki bu topraklarda ya�amaktadtrlar. 

Sin-kiang Uygurlan 

Her ne kadar Kansu'daki Uygurlann tarihi olduk�a kan�tk olsa da 
Sin-kiang'daki karde�lerinin tarihi neredeyse hie;: bilinmemektedir. 

<::unku <::in'in oldukc;:a uzagmda kalmt$lardtr ve <::inliler bu Uygurlar

dan �ok fazla soz etmemi$lerdir. Tek el�ilik gorevleri , ki aslmda 

onemli bir gorevdir, 95 1 'de gen;:ekle�mi�tir. Ba$ka ekilik gorevleri 

oldugu konusunda da fazla bir bilgi yoktur. 

Kansu'daki gibi boylar vahalan hemen ele ge�irmezler. Ilk once 

ku�aurlar . Ancak bir yirmibe$ ytl soma Turfan, Be$bahk, Hami ve 

Ku�a'yt ele ge�irirler .  Belki de Bezeklik ayaklanmastyla Tibetlilerin 

bolgeden kovulmasmm ardmdan buralan kolayca sahiplenmi$lerdir. 

Burada istikrarh bir devlet kurarlar. Bu aslmda genel olarak Koc;:o 

(Hoc;:a) Kralhgt admt alan federatif bir devletti. Bu devlet oldukc;:a ya

va$ bir bic;:imde Tanm havzasmm tOm kuzey bolgesini Turkle�tirmi$

tir. Hukumdarlanmn unvam idi kut'du . Bu unvam Basmillerden almt�

lardt . Bu da Basmillerin buyuk bir c;:ogunlugunun, ki yerle$tikleri 

topraklar c;:ok da uzakta degildi , Uygurlarla birlikte buralara kadar 

geldigini dti$1lnduruyor. lki ba$kentleri vardt ; biri bozktrlarda, ku

zeydeki Be$bahk, oteki Turfan vahalanmn bausmdaki Kara Ko�o (Ka-
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ra Ho�a) . Her ne kadar Turk egemenligi kuzeyde baskm gozukse de 

guneyde fazla etkin degildi . Kendi Uygur somurgelerine sahip Hoten 

gibi buylik bir �ehir X. yDz)'llda, Muslumanlann s1k s1k saldmsma 

ugrad1g1 bir s1rada hala bUyDk oranda yogun C:in etkisi altmdayd1. Bu 
bolgede ve ozellikle de Hoten'de Manizm bUyDk bir gerileme i�indey

di . Kaynaklar bundan �ok soz etmezler. Bu kaynaklara gore Hotenliler 

ruh tap1mma sahiptiler, soylenildigine gore Zerdii�tliige inamyorlar

dl ve Budha')'l seviyorlard1 . 

Kansu Uygurlan ile kar�Ila�unld1gmda Tanm'daki Uygur Kralh

gmm kaderi farkh cereyan etmi� olup, omru daha uzun olmu�tur. 

Bagland1klan Mogol lmparatorlugu donemine kadar refah i�inde ya

�am1�lard1r ve Mogol lmparatorlugu da bunlan her zaman korumu� 

ve gozetmi�tir. Eskiden Kitanlan etkiledikleri gibi Mogol lmparator

lugunu da etkileyeceklerdir, oyle ki bu imparatorlugun kiilturel te

mellerini atm1�lar ve idari kadrolanm olu�turmasm1 saglam1slardlr. 

Uzun bir sure varhklanm koruyacaklard1r. 

Uygu.rlarm Kulturel Geli�imi 

Uygurlann kultur diizeyi daha IX. ylizylldan baslayarak vahalarda, 

kuzey Mogolistan'da oldugundan �ok daha yDksekti ve daha sonraki 

yUZ)'lllarda da yDkselmeyi siirdurdu. 840 y1lmda, hala yan barbar 

olan Uygurlar, buylik Budist merkezlerden birine yerlestiler ve bun

clan buyDk olc;:ude yararlanarak ger�ekten uygarla�ular. Elimizde, bu 

kulturun yonunu degistinnek, hele hele donu�tunnek yolunda bir he

vesleri oldugunu dii�iindurecek hi�bir �ey yok. lyi hirer ogretmen de

gillerse de kusursuz ogrenciler olduklanm ortaya koydular. Orta As

ya'mn buylik sanat ekolii varhgm1 en azmdan gorunuste onlardan on-
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ceki gibi surdurdu . Uygurlar bu sanat ekolunun mirasmdan yararlan

ma)'l bildiler ve sorumlulugunu uzerlerine ald1lar . lran-Hint sanat 

tarzmm uzun sure Bamyan'm etkisinde kald1g1 Guney Ka�gar bolge

sinde , temel ozelliklerin IX ve X. yuzy1llarda Ke�mir yoluyla Hindis

tan'dan geldigi du�unulmektedir. Fransa'da Bibliotheque nationale'da 

bulunan ve Hindistan'm bu eyaletine ait "Kuzeyin Koruyucusu , Zen

ginlik Tann�as1" anlammdaki Vai�vavana'y1 betimleyen resim bunu 

kamtlamaktadir. Resimde ba�mda Sasani tao bulunan Toprak Ana'ya 

dayanm1� ayakta durmaktad1r. Uygurlann geli�i Kuzey Ka�gar bolge

sinde , Budizmin dogu yonundeki ilerlemesini belirleyen, gerileme 

donemindeki Tum�uk, Kml, Kumtura, Sortuk, Be�bahk ve Murtuk 

kentlerini canlandurnad1. 0 s1rada �ok yaratici olan ve V-XIII. yuzy1llar 

arasmda hil;bir za)'lfhk belirtisi gostermeyen Kansu'daki Bezeklik gibi 

yerlerde , ba�kalanndan ve diger bolgelerdekinden daha baskm olan 

(:in katkllan, Uygurlar kenti ele ge�irdiklerinde ne azald1 ne de artti. 

Bu yakla�Im sanat konusunda adeta ders veriyor gibidir. 

Edebiyat konusunda da durum pek farkh degildi . Ozgun yapnlar 

azd1 ve pek �ok �eviri vard1. C:eviriler, Turfan yazarlanmn uretirnin

de saygm bir yere sahiptir . Turfan, 1 003 ila 1 202 arasmdaki kesinti 

suresi d1�mda VIII-XIV. yuz)'lllar aras1 donemdeki elyazmalannm �ok 

say1da bulundugu bir yerdir. Dinsel elyazmalan son derece fazlad1r. 

Bununla birlikte i� yazi�malan, ki�isel notlar, kaynlar bulunmakta

dir . XIII. yuz)'lldan kalma, astroloji ve takvim yontemiyle ilgili pek 

�ok metin bulunmu�tur. XIV. yuz)'lldan kalma ku�, umak, kesik sa� 

tutami ve aksmk fah gibi son derece ilgin� bir dizi kehanet metni 

ke�fedilmi�tir. 

Bezeklik'te bulunan en eski metinler daha yakm tarihlidir (X. yuz

YID ve daha �ok sa)'ldad1r. Pek �ok resim, ozellikle C:ince ya da Tibet-
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<;e ve Turk<;e olmak uzere <;okdilli elyazmalanndan olu�an son derece 

degerli bir hazineyi 1 028'deki Tangut i�galine bor<;luyuz. Bunlar Mo

gao magarasmda bulunmu�lardtr. 1 907'de Aurel Stein ve ondan soma 

de ba�ka bilim adamlan burasmt ziyaret etmi�lerdir. Sadece Paul Pel

liot Paris'e SOOO'den fazla par<;a ta�tmt�tlr. Rusya, lngiltere , Almanya, 

japonya ve Kore'de de bu par<;alardan oldugu gorulmektedir. Bu bel

gelerin onemi, saglad1klan degerli tarih bilgileri dt�mda, sonsuz <;e

�itliklerinden kaynaklanmaktad1r . Bilimden, toplumsal y�amdan, 

a<;1k arurmalardan, bor<;lardan soz etmektedirler .  Bunlar sayesinde 

1 000 ytlmm sonuna dogru Kansu'daki gllndelik ya�am hakkmda, aynt 

donemdeki oteki toplumlardan <;ok daha fazla bilgi sahibiyiz. 

Uygur Vahalanndaki Dinler 

Plastik sanatlar ve edebiyat Budizmin ozllnde var olan ya�amsalh

gt ortaya koyar. Uygurlann Manizmininin busbutun yok olmakstzm 

yerini yava� yava� Budizme btrakngmt du�unmek yanh� olmayacak

nr. Budizme, Turfan'daki Alman kaztlanndan ve Bezeklik elyazmas1 

magarasmdan elde edilen t)nemli bir koleksiyonla birlikte aynca 

geleneksel olarak o donemde oldugu gibi sade ve yahn bir dilde 

yaztlm1� Kwastuanift'i, yani "tovbe duas1"m bor<;ludur. Ona aynca 

Mani'nin o gllne kadar tartl�Ilan dogum tarihinin (2 1 6) belirlenmesini 

bor<;luyuz. Paul Pelliot bu belgenin onemini , "turn eski dunyayt 

birle�tirmektedir, "  "Bugun Aziz Augustinus'un bir yazlSlm anlamak 

i<;in . . .  Turkistan'a gitmek gerekmektedir" sozleriyle a<;1klamaktad1r. 

Elbette Pelliot'un bu sozleri soylemesinin ardmdan bazt �eyler degi�

ti, art arda gelen ke�iflerden soma arnk ko�ullar eskisi gibi degil , an

cak bu sozlerin ifade ettigi imge hala canhd1r. 

Budizme gelince , bu dinle ilgili olarak da Uygur, Sogd , Brahmi 
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ve Hint yaztstyla, Turkc;e olarak metinler yaztlmt�tlr. C:ok saYldaki 

elyazmalan arasmda lyi ve Kotu Prensin Masalz gibi onemli metinler 

yer almt�tlr. lyi ve Kotu Prensin Masalz ba�hkh elyazmas1 (:in etkisi ta

�tmaktadtr, 1 9 1 4  Yllmdan itibaren uzmanlar tarafmdan incelenmi�tir 

ve Turk diliyle ilgili c;ah�malar arasmda temel bir yere sahiptir. 

Hic;biri canhhgm1 yitirmeyen Budizm, Manizm ve Samanizmin 

yam Slra, Uygur donemi Kansu'sunda, ozellikle de Sin-kiang'da b�ka 

dinler ve Nasturi Htristiyanhgt da kendilerine yer buldular. Bilindigi 

gibi, Konstantinopolis Patrigi Nestorius'un ogretisi olan Nasturilik, 

lsa'nm iki ayn ozelligine uygun du�en iki farkh ki�ilik oldugunu ile

ri suruyordu. Bu goru�un 431  Yllmda Efes Konsili'nde mahkum edil

mesinden ve Akdeniz ulkelerinde ugradtgt zulumden soma Nestorius 

Sasani lran'ma stgmdt ve misyonerlik c;ah�malanm doguya yoneltti. 

Nasturiligin Orta Asya'ya hangi tarihte girdigini bilmiyoruz; ama 

635 Yllmda C:in'e varmt�tl bile . Burada pek ba�anh olamad1 ve varh

gmt uzun sure koruyamad1. Buna kar�thk Tanm bolgesine saglam bir 

bic;imde yerle�ti ve burayt , buyuk goc;ebe topluluklan yonunde hava

rilik merkezi yaptl. Bunlar kar�1smda Mogolistan'da kazand1g1 ba�an

lan biliyoruz: Musluman kaynaklar, X. yuzYllda, Sin-kiang'da Htristi

yan topluluklann bulundugunu belirtir ve Alman misyonerleri de 

Turfan'da c;ok saYlda Nasturi metin elde etmi�tir , bu metinler de Pel

liot'un Bezeklik'te buldugu metinlere uygun du�mektedir . Omegin 

Eloge de la Sainte-Trinite metni. 

Zerdu�tluk ve Yahudilik Orta Asya'da fazla iz btrakmadl. Zerdu�t

lugun Turfan'daki varhgmdan Musluman kaynaklar soz eder. C:inli

ler, Zerdu�t'ten ve pek ac;tkc;a olmamakla birlikte ate� tapmaklannm 

varhgmdan soz etmektedirler. Yahudiligin varhgt ise , Ka�gar bolge

sinde bulunmu� Yahudi-lran belgeleri ile Pelliot'un Bezeklik'te buldu-
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gu, 800 ytllanndan kalma lbranice elyazmastyla daha iyi bir bic;imde 

kamtlanmt�Ur. Etkinlikleri c;ok ac;tk olmamakla birlikte onemi de c;ok 

buylik degildi. 

Ozetle daha sonraki ytllarda bu bolgelerde zafer kazanacak olan ls

lamiyet ,  tacirler, elc;iler ve dervi�lerin ulkeyi uzun bir sureden beri 

dola�masma kar�m henuz yeterince guc;lu degildi . Bunlann eylemleri 

konusunda c;ogu zaman ancak baz1 tahminler yaptlabilmektedir. Ama 

en azmdan KtrgiZlann bolgelerine kadar, Orta Asya konusunda iyi 

bilgilere sahip olabilecek derecede yogun bir etkinlikte bulundukla

nndan �uphe yoktur. Buna kar�thk ne yaz1k ki o donemden kalma ya

pttlarda bu konuda yeterli bilgi yoktur. 

Sonuc; olarak Uygurlar �a�tlacak bir toplumdu! Ku�kusuz kentler

de her halkm, her dinsel inancm, modern zaman gezginlerinin anlat

uklan gibi , belki de ic; duvarlann aytrdtgt ayn ozel semtleri , mahal

leleri vard1. Ama yine de , bir megalopolis olmayan bir kentin ic;inde, 

en az uc; buylik dine, Manizm, Budizm, Htristiyanhk ve "animist" bir 

taptm olan Turklerin en eski ulusal dinine bagh insanlar yan yana ya

�1yorlard1. Sokaklardan ya da meydanlanndan, serbestc;e vaaz ederek, 

mahm satmak amaCiyla pazarhk yaparak Yahudiler, Muslumanlar, 

Zerdu�tler gec;iyorlardL Kac;tmlmaz olarak ku�kuculuk ve rolativizm 

tohumlanm ta�tyan ho�goru ve ekumenikligin, a�m tutuculuga yeg

lenen idealler olmast kar�tsmda hayran kahnmas1 gerekir. C::unku bil

digimiz kadanyla tarihte , Uygurlannkiyle kan�la�tmlabilecek bir tek 

ornek yoktur - ve boyle bir ornege belki ancak ba�ka Turk toplumla

nnda ya da onlara benzeyen, onlarla yakmhg1 olan Mogol toplumla

nnda rastlanabilir. 
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lnsanoglu istilalardan korunmak i<;in (:in Seddinden Atlantik Duvan

na pek <;ok sur in�a etmi�tir. Ama bu <;abalar hep bo�una oldu . Zorlu 

sava�larla yorgun du�en Araplar da bu duvar <;ekme gerekliliginin dl

�mda kalmad1lar; Yecuc ve Mecuc halklanna kar�1 , ilan edilmi� 

k1yamet gunune kar�1 , onlara lranhlar tarafmdan kurulmu� ve 

yalmzca restore etmeleri yeterli olan tahkimat sisteminin kendilerine 

saglayacag1 ebedi emniyetin du�unu kurdular. 

Bu duvarlann otesinde , yenmenin zafer getirmeyecegi barbarlar 

ya�amaktayd1; bu duvarlann otesinde , "Karanhklar Dlkesi"ne , kuze

yin aylar boyunca karanhkta ve karlar altmda kalan, ele ge<;irilmesi 

hi<;bir yarar saglamayacak topraklanna a<;1lan bozklrlar uzamyordu. 

En onemli mesele savunmayd1 ve IX. ylizJ!hn sonuna kadar da oyle 

kalacaku. Bunun nedeni Muslumanhg1 yayma <;abalanndan vazge<;il

mesi degildi . Henuz <;ok kuvvetli olan inan<; boylesi bir tutumu ya

sakhyordu . Buna kar�ahk soz konusu yayma i�i birka<; seruvenciye , 

el<;ilere , misyonerlere ve tacirlere b1rak1lml�tL (:unku duvar ge<;ir

gendi ve zaten oyle olmas1 da isteniyordu. Duvann <;ekilmesinin ama

Cl �iddeti durdurmaku. 

Paralz Askerler 

Duvar iki yonde de ge<;irgendi . Turkler ve belki onlarla birlikte 

Avrasya'mn dil gruplannm ba�ka temsilcileri de <;ok erken bir tarih-
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te, Hicret'ten elli )llldan az bir sure sonra Musluman dunyasma gir

meye ba�lad1lar. Daha 674 YJ.lmda Basra Valisi'nin emrinde, Buhara'da 

ele ge(:irilmi� 2000-4000 Turkten olu�an bir ok(:u birligi vard1 . Bun

lann askeri niteliklerinin ustu.nlugu k1sa surede anla�1ld1. 

Abbasiler ile onlara ozencn ve Araplar ve onlann yanda�lan meva

l i lerle bitmez tukenmez bir (:eki�me i(:inde olan nmar sahiplerinin, 

imparatorluk halk1yla hi(:hir bag1 olmayan, ancak kendilerine sadakat

le bagh yabanCl birliklerden yararlanma arzusuna sahiptiler .  Fakat bu 

(:ok olas1 gorunmemektedir. Zira durum oyle olsayd1 parah askerle

rin itaatsizlikleri, yolsuzluklan ,  ihanetleri , efendilerine yapnklan 

zorbahklan k1sa surede en az Araplar ve yanda�lan Berberiler, Klpti

ler, Suriyeliler ya da lranhlannki kadar sakmcah ve tehlikeli olurdu. 

Ashnda ba�langl(:ta az sa)llda parah asker kullanmakta yarar gorul

mu� olmasma kar�m, k1sa surede bu sa)ll)'l artnrmaktan ba�ka (:are 

kalmad1. Musluman dunyanm kurulmas1 sorumlulugunu ta�tyan 

Araplar, askerlik hizmetini reddediyor, �ayet buna zorlamr ve kabul 

etmek durumunda kahrlarsa da bu i�i istemeye istemeye yaptyorlar

dt: ya�amm rahathgt ic;inde sava�ma istegini tumuyle yitirmi�lerdi ; 

ellerindekinden, onu tehlikeye atmakslZln yararlanmak istiyorlar, ar

uk olmek ic;in hic;bir neden gormuyorlard1. 

Daha ilk Abbasi hukumdarlan doneminde bile , orduda guc;lu as

ker olarak yalmzca Horasanhlar ve Sam Emevilerine kar�1 devrime 

yardtm etmi� ve oncekinden daha Farsi gorunumlu bir Arap haneda

mna hizmet ederek lran'a hizmet ettiklerini du�unen baz1 lranhlar 

vardt . Ama yamlsamalan gitgide arnyor ve baghhklan surekli 

zaytfhyordu. Ve henuz 820  YJ.lmda halifelerin bagtmhlanndan olan 

Tahiriler bagtmstzhklanm ilan ediyorlardt : bu , lran'm ozerkligini 

saglamanm, yeniden dogu�unu haztrlamanm daha etkili bir yoluydu 
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ve daha pek c;ok kimse bu yolu izleyecekti. lranhlar da Mushimanhk 

ic;in olmek istemiyorlard1. DolayJ.slyla sava�c;1lara ihtiyac; vard1 . 

Boylece Turk goc;u vm. yuzyJ.lda, ozellikle de IX. yuzyJ.lda tehlikeli 

bir bic;imde arttl . Dolay1s1yla VIII. yuzyJ.lm ikinci yansmdan ba�laya

rak Turkler devlet ayglt!nda onemli yerlere sahip olmaya ba�lad1lar. 

Omegin Hamedan ve Musul valiligi yapan Zubeyr bin el-Turki (Turk 

Oglu) , el-Mansur'un Bagdat'1 kurmas1 s1rasmda onemli bir rol oyna

yan Hammad el-Turki ya da Ahmed bin Tolun'un uzak selefi olan ve 

halifeden Tann'dan c;ok korktugunu soyleyen M1s1r valisi (779-780) . 

IX. yuzy1lda , imparatorlukta , parah askerler arasmdan c;1karak 

kendini gosteren Turk as1lh ki�ilerin say1s1 arttl . C:unku el-Mansur 

doneminden itibaren ve daha soma halefi el-MCitas1m (833-842) done

minde parah askerler arnk her yerde haz1r ve naz1r duruma gelmi�ti . 

Adlan Memluktu . Arapc;ada memluk "Dogu Afrika kokenli siyahi 

kolenin tersine , kimi zaman asker olarak hizmet etmi� , ama ozellikle 

de ev i�lerinde kullamlan u�ak ya da hizmetc;iyi ya da daha c;ok guney 

Irak'taki buyuk �ekerkam1�1 tarlalannda c;ah�tmlan beyaz kole koylu

ler"i anlatmak ic;in kullamlan bir sozcuktu. 

Dolay1s1yla burada Turkler kar�1m1za "kole" olarak c;1k1yorlar. 

Satm ahmrlard1, sahipleri vard1 ve azat edilebilirlerdi . Ba�hca pazar

lan Semerkand'd1, ama daha uzakta doguda ve kuzeyde ba�ka pazarlar 

da vard1 . "En yak1�1khlan ve en guzelleri, tumunun en iyileri" olan 

Turk koleler Horasan'dan Bagdat'a her yerde en c;ok arananlard1. Ve 

mal arz1 azald1kc;a fiyat da yukseliyordu : 1 50 .000 ,  200 . 000 dirhem! 

lbn Havkal "dunyanm en pahah koleleriydiler" der. Ama ellerine si

lah verilen, vazifeleri efendilerini korumak olan, en yuksek gorevlere 

c;1kan, 8 1 8  yJ.lmda vezir Faz1l bin Sahl'l oldurmekte tereddut etmeyen 

koleler! 
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K1sa surede devlet aygnmm vazge<;:ilmez &;;lileri durumuna geldi

ler. Ardmdan da devletin ger<;:ek hakimi oldular. MOtas1m'm muhaf12 

birliginde, <;:e�itli kaynaklara gore , saYllan 4000 ila 7000 arasmda de

gi�en Memluk vard1. Her ne olursa olsun, Mutas1m'm muhaf12 birligi 

o kadar kalabahk ve zapt edilmesi g11<;:tl1 ki, halife Samerra'Yl bu bir

ligi Bagdat halkmdan uzakla�urmak i<;:in kurdu: ger<;:ekte bu daha <;:ok 

gO<;:lu Mutezile hareketine kar�1 giri�ilmi� bir eylemdi . Bug11n i<;:inde 

Abbasi sanatmm en �a�lftlCl tamkhklanmn yer ald1g1 Ylkmu alanla

nndan ibaret olan bu buyuk kent, en azmdan Turklerin iktidan elde 

etmekte gecikmeyecekleri bir yerdi . 

El-Mutevekkil'in (846-86 1 )  ulkeyi vezirsiz yonetme karan Turkle

rin katip, yard1mc1, mabeyinci , dam�man gibi yuksek gorevlere ge<;:

melerine vesile oldu , onlara her yerde rastlamak mumkundu. Bu 
isimlerden baz1lan unleri dolaYls1yla burada amlabilir : Azerbaycan'da 

lranh Babek'in isyamm (8 1 8-837) basuran Af�m, Ermenistan'1 ge<;:ici 

bir bag1mhhk altma sokan Boga el-Kebir (6. 862) ,  bir sure Abbasi 

lmparatorlugunun ger<;:ek hakimi olan Boga el-Sarabi [Boga el-Sagir] 

(6. 868) , Musluman birliklermi yukan M1s1r'a goturen Ra�id el-Tur

ki, 840'a dogru tahta oturan A�ina, Yemen ve Horasan'da vali unvam

m elde eden ltak (825-849) , once general soma genel ordu komutam 

olan Vassaf (6. 867) ,  el-Mutevekkil'le yeti�tirilen ,  onunla <;:ok yakm 

bir dostluk kuran el-Feth ibn Hakan ve elbette ilerde sozunu edecegi

miz, Kahire'deki Tolunogullan hanedammn kurucusu bin Tolun. 

Boylesine etkin ki�ilerle Turkler kendilerini yenilmeyecek kadar 

gu<;:lu gorerek hukumdan oldurup yerine 861  'de halefini sec;:tiler .  0 
gunden itibaren aruk halife ler, iktidan fiilen ellerinden kac;:1rd1lar. 

Memluklann aruk sadece adlan koleydi. Gerc;:ek efendiler onlar oldu

lar. Onlara bag1mh olan, onlar tarafmdan se<;:ilen Hz. Muhammed'in 
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halefleri, canlanm kurtarabilmek ic,;in onlann her istegine boyun eg

mek zorundaydtlar. Boyun egdiler, ancak bu, upkt el-Mutevekkil gibi 

uc; halefinin de oldurulmesini engelleyemedi. Turklere artlk ihtiyac; 

olmasa da Abbasiler onlardan nastl kurtulacaklanm bilmiyorlard1 . 

"Zenciler Ayaklanmast" adtyla bilinen, lrak'ta tarlalarda c,;ah�tmlan 

zenci kolelerin ayaklanmalan (869-883) strasmda halifenin birlikleri 

o alc;ak isyanolarm tarafma gec;ince, ne denli gerekli olduklan bir kez 

daha anla�1ld1. 

Aruk Samerra'da kalmanm bir yaran yoktu . 892 ytlmda Samerra 

terk edildi ve Abbasi Devletinin ba�kenti yeniden Bagdat oldu. 

Ba�anszz Bir Asimilasyon 

Genelde lslamiyeti kabul eden Turk Memluklann samimi Muslu

manlar olduklan ve Arap uygarhgt tarafmdan asimile edildikleri ka

bul edilir. Benim bu konudaki du�uncem tamamen farkhdtr. Ttpkt 

tarkan'm torunu unlu filozof Farabi (879-950) gibi Turk soyundan 

gelen kimi ki�iler tumuyle Arapla�tmlmt�lardtr. Massignon'un dedi

gi gibi, Samerra'daki parah askerlerin "hacca" gitme istekleri o kadar 

guc;luydu ki , Samerra'da onlar ic;in kuc;uk bir Kabe in�a edildi . Bunlar 

belirleyici kamtlar degildir. Karahanh Imparatorlugunda yeti�mi� ve 

Bagdat'ta ya�ayan bir Turk olan Mahmud el-Ka�gari, belki memleket

lilerinin pagan inanc;lan konusunda belirli bir kuc;umseme gostere

cek, ama yine de bu inanc;lan unutmayacakur. 

IX. yi'lzytlda parah askerlerin Turklukten uzakla�uklanm du�i'lne

bilmek ic;in, onlann ya yerli halka iyice kan�m1� ya da c;ocukken sa

tm almarak daha soma yenic;erilerle ilgili olarak yaptlacagt gibi Islam 

dininde yeti�tirildiklerini kabul etmek gerekir. Oysa durum boyle de-
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gildi . Ordu birlikleri Miislo.manlar arasmdaki anla�mazhklann dl�m

da tutuluyordu. Bu birliklerin Samerra'da kendilerine ait mahalleleri 

vard1 ve etnik kokenlerine gt'>re gruplar halinde ya�arlard1. Yerel hal

ka kan�malan ve halifenin onlar i�in satm ald1klan d1�mdaki gen� 

klZlarla evlenmeleri yasaku. lbn Havkal, ayrn �ekilde Orta Asya'dan 

da gen� kadm ve erkeklerin almd1gmm alum �iziyor. Bu nokta �ok 

onemlidir: c;O.nko. kadmm ata geleneklerine bagh olmas1 genel bir ya

sa ve kadmm toplumun ancak yanm bir o.yesi olmas1, yani ancak ha

sit bir Kuran bilgisine sahip bulunmas1, toplumsal ve dinsel ya�ama 

kauhmmmsa az olmas1 son derecede lslami bir olguydu. Islam top

raklannda, yani ummet i�inde dogan �ocuklar O.zerindeki etkisi, bu 

�ocuklann ge�mi�lerini inkar etme egilimleri goz onO.ne almd1gmda, 

bu inkan durdurur niteliktedir. Oysa en ba�ta Cahiz olmak O.zere 

MO.slo.man yazarlar TO.rklerin cesaret ve sadeliginin yarn s1ra dogduk

lan O.lkeye baghhklanrn da overler. Von Gro.nebaum'un dedigi gibi 

"�iddetleri heyecan veriyor"du; "ama ondan da �ok heyecan veren �ey, 

asimilasyona kar�1 diren�leriydi; dogduklan O.lkeye baghhklan basit 

bir nostalji olarak goro.lemez; aksine son derecede O.rkO.tO.cO. sonu�lar 

i�erir. <::o.nko. TO.rkler i�in, lslamiyetin kalbine yerle�mi� olsalar da, 

toplulugun birbirine baghhg1 MO.slO.man cemaate aidiyetten once 

geliyordu . "  

Dolayts1yla MO.slO.man toplumunun IX. yiizytlda derinlemesine do

nO.�O.me ugramasm1 TO.rklerin etkisine baglamak gerekir. Bu bir hu

kuk�unun, bir sosyologun, bir teologun ve hatta ikonografinin ve �

riat'm kau bic;;imde yasaklad1g1 ama sonunda MO.slO.man mimari deha

smm en yiiksek ifadesi olacak olan mezar yapma sanatmm geli�imini 

goren sanat tarihc;;isinin kabul edecegi gibi her alarn kapsayan bir do

nO.�O.mdO.. 
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Daha da ileri gidelim. En ba�mdan beri, bir Iran kulturu olan 

Sogd kulturunun geni� oi(:ude etkisinde kalm1� Turklerin ustunlugu

nun kendini gostermeye ba�lad1g1 IX. yiizytlda, yava� yava� da olsa , o 

gune kadar Arabizmin etkisi altmda kalan lranizmin uyam�1 ba�lad1 . 

Turklerin s1k s1k bilinc;:li ya da bilinc;:sizce lran'm savunuculuguna so

yunmalan kesinlikle bir rastlanu degildi . Gazneliler ve Selc;:uklular 

Farsc;:a konu�mu� ve Iran sanatma ozgunlugunu turn gucuyle ortaya 

koyma olanag1 saglam1�lard1r ve Iran edebiyau onlann doneminde en 

yiiksek seviyeye ula�ml�tlr. Isfahan'da tahta Turkmenlerin gec;:mesi , 

Muslumanlann fethinden sonra lran'daki ilk ulusal hanedan olan Safe

vilerin ortaya c;:1kmasma olanak saglad1. 

Ote yandan lran'm IX ve X. yiizytllardaki yeniden dogu�u , !slam 

topraklanndaki Turk tarihine baghyd1. Ku�kusuz Sasani komutam VI . 

Behram'm uzak torunlanndan birinin Horasan ve Maveraunnehir'de 

bag1ms1z Samaniler (ya da Samanogullan) Emirligini (874-999) kur

mu� olmasmm konumuz ac;:1smdan pek bir 6nemi yoktur. <:;:unkii soz 

konusu ki�i Sunniydi ve Sunni olmayt surduruyordu. Abbasi halifesi

nin ustunlugunu tamyordu ve Turan ulkesi s1mrlannda lslamiyet ic;:in 

nobet tutma niyetindeydi. Ama ote yandan daha baudaki Buveyhogul

lannm (ya da Buveyhiler) ac;:1kc;:a Siiligi benimsemelerine ve 945  yl

lmda da halifelige kar�1 olmakla birlikte halifeye dokunmaya cesaret 

etmeden Bagdat'l i�gal etmeleri onemliydi; halife guc;:suzdu, ancak go

revini temsili bir bic;:imde surdurdu. 

940 yllmda Musluman lran'm en eski �airi Rudeki olur ve lranh 

tarihc;:i Taberi'nin Arapc;:a yazd1g1 ve ilk nesir omegi olan tarih kitab1 

Farsc;:aya c;:evrilir. Asya'da Arap lmparatorlugu aruk tarn anlam1yla so

na ermi�tir. 
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Mzszr'da Tolunogullan ve Ih�idtler 

Turn Mernluklann en unlusu hie; ku�kusuz Bayak Beg'in uvey oglu 

Ahrned bin Tolun'dur. Halife el-Mutez'in rnabeyincisi olan Bayak Beg, 

uvey oglunu, bu onernli ilin baghhgma goz kulak olrnast ic;in smuh 

yetkilerle Mtstr'a yolladt . Ahrned bin Tolun 1 5  Eylul 868 gtinu Fus

tat'a (eski Kahire) vardt . Bernard Lewis ve baska tarihc;iler, zalirnce 

kolele�tirilrni� ve agtr vergiler altmda ezilrnis bu ulke ic;in yeni bir 

donernin basladtgt konusunda hernfikirdirler. lbn Tolun kendinden 

6nceki yoneticilerden olan maliye bakam ve idari yoneticiyle anla�

rnazhga du�rnekte gecikrnedi ve sonunda turn yetkileri kendisinde 

topladt . Becerikli bir duzenlerneci ve iktisatc;tydt . Bu nedenle, vergi 

ytikunu azaltrnakla birlikte vergi gelirlerini bes katma c;tkarmayt ba

�ardt . Buna kar�thk halifeye bu gelirlerin pek azmt yolladt . Boylece 

elindeki buytik rniktarlardaki parayla buytik i�lere giri�ti; hizrnetine 

aldtgt Turk, Yunan ve Sudanltlardan ytiksek rnaash ve saglarn bir or

du olu�turmayt ba�ardt . Boylece Mtstr, Ptolernaioslardan beri ilk ola

rak yeniden bagtrnstz oluyor ve Yakmdogu politikasmda yer alabile

cek guce kavu�uyordu . Ve aldt da. Halife kendisine bagtrnh olrnast 

gereken sadakatsiz Ahrned bin T olun'u cezalandtrmaktan vazgec;tigi 

gibi Mtstr'a stktca bagh Suriye'nin ic; i�lerine de kan�rnasma (870) 

goz yurnrnak zorunda kaldt ve ardmdan Mezopotarnya'nm bir ktsrnt 

ile Kilikya'yt topraklanna katrnast kar�tsmda da sessiz kaldt . 884'te 

olen lbn Tolun'un Sarnerrah bir koleden olan oglu Hurnareveyh ile 

halifenin ktzmm evlenrnesi Mtstr'm yeniden kavu�tugu itibannm gos

tergesiydi. 0 gtine kadar gorulrnernis ihtisarnda bir dugun yaptldt. 

Fakat lbn Tolun'un torunlan yeteneksiz c;tkttlar ve yozlasttlar. Sa

tafat ve refah devrini entrikalar, c;att�rnalar ve zaytfhk devri takip et

ti. Bu arada Bagdat'taki halife de ise kan�rnak ic;in ftrSat kolluyordu. 
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Bu firSaU 904'te yakalad1 ve 905 yih ba�lannda Abbasi birlikleri Fus

tat'a girdi. Tolunogullan efendi rolu oynayan kolelerden oteye ge�;e

memi�lerdi . Soyun son uyeleri zincire vurulmus olarak Mezopotam

ya'ya goturulduler. 

Birka�; yil boyunca M1s1r dogrudan Bagdat tarafmdan yonetildi . 

Fakat hem Bizanshlann hem de lfrikya'da (Tunus) hukum suren ve Sii 

olan Faumilerin saldmlanna maruz kald1klanndan ve aynca belirli 

bir refah duzeyine ula�amad1klanndan 935 yihnda buraya yeni bir 

kral naibi atand1. Daha ziyade Ih�id unvamyla amlan naip Muhammed 

bin Tug elbette bir Turktu . lh�id ve �;ocuklan, yani lh�idogullan her 

ne kadar halifeye kars1 sadakat gosterdilerse de , Faumilerin 969'da 

M1s1r'1 i�galini onleyemediler. 

Tolunogullan ve lh�idiler kendilerini ortodoks hirer Musluman 

olarak gosterdiler. Dar-ul-Islam, yani ummet i�;inde yer alan ki�iler 

olarak dinde herhangi bir bolunme ya da sapkmhga yol a�;mak iste

miyorlardl . lbn Tolun Fustat'm birka�; kilometre uzugmda Ket:i'i 

admda yeni bir ba�kent kurdu . Bu �ehri bah�;elerle ve amtlarla susle

di, oyle ki soylendigine gore saraylardan bir tanesi sahip oldugu ihti

�amla mevcut diger yap1lan golgede b1rak1yordu . Bu mumkun ola

bilir: donemin ayakta kalabilen tek yap1s1 lbn T olun'un adm1 ta�1yan 

ve yerel zorunluluklarla mimarisi biraz degi�mi� olsa Irak Abbasi sa

natmm ifadesi olan gorkemli Ulu Camidir. C:e�itli onanmlardan ge�;

mesine ragmen, minaresi , antik Mezopotamya ziguratlanndan Babil 

Kulesinin bir lslami benzeri olan Samern1 Malviya'smdan izler tas1r. 

Fatzmi Hakimiyeti 

Fat1mi fethi M1s1r'da Turk unsurunu saf d1�1 b1rakamad1. Muslu-
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man olduklan i�in H1ristiyanlarla surekli �au�ma halinde olan, Sii 

olduklan i�in ise Nil Vadisinin yeni efendileri Abbasi halifelerinin 

can du�mam haline gelen bu Kuzey Afrikah imparatorlugun gii�lu ve 

saglam bir orduya ihtiyac1 vard1 . Bu ordu ilk ba�ta Avrupah esirler 

ile Berberilerden olu�turuldu . Daha sonralan Bagdat halifesi ve 

vasallanmn yapug1 gibi Turkleri orduya aldllar (975-976) .  Arkasm

dan da siyahlar, Nubyeliler ve Sudanhlan. Boyle bir <;agda ulusal 

duygulann varhg1 her ne kadar yadsmmak istenirse de son derece 

farkh kokenlerden gelen bu adamlar zamanla birbirlerini k1skanmaya, 

birbirleriyle rekabete giri�meye ve birbirlerinden nefret etmeye ba�

ladllar. 

Bu bitmez tukenmez anla�mazhk i�erisinde Turkler, belki saYlca 

ustun olduklanndan, belki de baghhklan ve etkinlikleri vasnas1yla, 

X. yUZYilm sonuna gelene dek once Berberileri sonra da diger rakiple

rini saf d1�1 edip tek gu� olmaYl ba�ard1lar. Daha ba�ka yerlerde de 
oldugu gibi vezirler ve hukumdarlar askerlerin elinde hirer kuklaya 

donu�tu. Daha Turkler resmen ba�a ge<;ip de ( 1 249- 1 250) Memluklu

lar hanedanmm temelini atmadan M1s1r bir Turk kralhg1 haline gel

mi�ti bile . Baz1 ku<;uk hanedanhklar ile Suriye ve Irak'ta bulunan bir

taklm ufak �hir ya da eyalet valileri , onlann yamnda yer almaya ve 

her turlu yard1mda bulunmaya haz1rdllar. Bu, omegin 1 057- 1 059 yll

lan arasmda Faumilerin bir y1l boyunca once Musul , sonra Bag

dat'taki egemenligini tamm1� muhalif Turk komutam Arslan Besasi

ri'nin yapug1 �ydi. 

Turkler Arasmda Muslumanlzgm Yayzlmasz 

Turklerin halifelerin topraklanna kole olarak girdikleri s1rada, Is-
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lamiyet onun ac;:tk ustunhi.gune inanan ve kabul goreceginden hic;:bir 

ku�kusu olmayan kimseler tarafmdan Orta Asya Turklerine sunul

mu�tu . Tarihc;:i Yakut'a gore , daha Emevi halife Hi�am (722-743) za

manmda, bazt Turk hukumdarlanna, onlan din degi�tirmeye davet 

etmek ic;:in elc;:iler gonderilmi�ti . Bu konuda bilgimiz olmamakla bir

likte bu c;:e�it giri�imlerin daha sonraki tarihlerde de devam ettigi sa

mlmaktadtr. Aynca bozktrlan ar�mlayan buyuk bir tUccar ve muta

saVVlf hareketini de gorebiliriz. Hicret'ten sonraki ilk ylizYJ.llar stra

smda c;:ok etkin olan Arap tacirlerinin hepsi buylik bir olasthkla Mus

luman propagandactlanydllar ve kendileri de Muslumanhgt yogun 

bir bic;:imde ya�tyor ve varhklanyla "yollarda ve hukumdarhklarda" 

ornek olmaya c;:ah�tyorlardL Bu arada da dunyamn en buylik ekono

mik gucunun ve uygarhgmm temsilcileri olmamn saygmhgmdan ya

rarlamyorlardL MutasaVVIflar ve sufiler, ic;:inde yoksul ve stradan in

sanlann, nurlu dervislerin, guc;:lu bir din inanct ve gerc;:ek bir Tann 

a�ktyla dolu ustun ve hikmetli kisilerin yer aldtgt karma bir topluluk 

olusturuyorlardt . 

Barbarlara sunulan lslamiyetin, kentlerin buyuk bilginlerinin 

lslamiyeti olmadtgmt savunmak kuskusuz tumuyle kuramsaldtr. Do

gal olarak bilgisiz kitlelere az bilgili, ama belki de gonlu zengin kisi

ler sesleniyordu . Bu kitleler onlan eski Samanlannm yerine koyuyor 

ve c;:ogu zaman da kadim Samanlar eski inanc;:lanm yeni dinin ic;:ine ta

Styarak lslamiyetin taraftan oluyorlard1 . Ama a priori misyonerlik 

htrsmm dtsmda tutulmamast gereken ve en azmdan bir olc;:ude bun

clan etkilenen sec;:kin bir Turk tabakast vard1. Gerdtzi, Budist Hoten'de 

bir Musluman mezarhgmm varhgmdan soz eder ve lslamm en onem

li filozoflanndan Farabt Orta Asyah buylik bir Turk ailesinin soyun

dan gelmektedir. 
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Ote yandan Samaniler, lran'm go�;ebe kuvvetlerin bozk1rlarda top

lanmasml onlemeye yonelik akm duzenleme esasma dayanan eski 

politikalanm yururluge koydu; bu akmlar ne o topraklan ilhak et

mek ne de orada ya�ayanlan boyunduruk aluna almak amac1yla yapl

hyordu. Bu seferler suasmda, 6megin 893 y1hnda,  bir kilisenin ca

miye donu�turuldugu Talas Sava�mda oldugu gibi ku�kusuz zor kul

lamyorlardl, ancak rolleri hi<;bir zaman, tuccarlar ve mutasavvlflann 

rolleriyle kar�1la�unlabilecek nitelikte degildi. 

lslami "kutsal sava�" ,  cihat Turklerin askeri mizaCl uzerinde etki 

yapm1� ve onlann Muslumanla�malannda rol oynam1� m1du? Bunu 

iddia etmek c;;ok mumkun degil . Turkler, Musluman kimligi 

ta�1yarak, kutsal sava�tan kendi ama�;lan ugruna yararlanm1� olabilir

ler, ancak sava�mak i�;in cihata ihtiyac;;lan yoktu ve zaten cihat saye

sinde Musluman olmam1�lard1. 

lslamm ba�anya ula�mas1 her �eye ragmen yava�. ama gereken za

manda oldu. Araplar Sir-Derya Nehri uzerinde lrti�'e , Turk Kimekle

rin ulkesine , bau Sibirya'ya ula�1m usleri olarak �ehirler kurdular. 

Bau ve kuzeybau yonlerindeki ticaretin ana merkezi olan Harezm'de 

hie;; �uphesiz Musluman kolonileri vard1 : elimizdeki metinler . . Volga 

yonune giden tUccarlann daha k1sa bir yol olan Kafkasya uzerinden 

gitmektense Harezm'den ge�;meyi yeglediklerini gostermekte , yine de 

c;;ok kesin bilgiye sahip degiliz. 

Bulgarlann Din Degi�tinneleri 

lslamiyet Turkler arasmdaki ilk ba�ansm1 Islam topraklanndan 
�;ok uzaklarda, Volga ve Kama Bulgarian arasmda, yani "Karanhklar 
Dlkesi"nin tarn e�iginde elde etti . DolaylSlyla lslamiyet ilk kez kendi 
ortam1 d1�mdaki bir bolgeye yerle�ti . 
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Bulgarlar av urunlerine , kazanc;:h kurk ticaretlerine , yazlan otlak

lara gitmek ic;:in terk ettikleri, iki kentten ziyade , iki buylik ordugaha 

benzeyen, kec;:e c;:ad1rh ve ah�ap kulubeli kentleri Bolgar ve Suvar'a 

kar�m tarn birer barbard1lar. Musluman olmay1 neden ve nas1l sec;:ti

ler? Bilinmiyor. Bilinen sadece 92 1 y1lmda Abbasi halifesi el-Mukte

di'ye , din degi�tirme kararlanm bildirmek, ondan kuc;:uk tabyalar ya

plmmda uzmanla�mam1� ki�iler ve yeni dinlerinde bilgi sahibi olma

lanm saglayacak uzmanlar istemek uzere bir elc;:ilik heyeti gonderdik

leridir. Kar�1hgmda da onlara daha soma bu yolculugu kaleme alacak 

c;:ok degerli bir elc;:i gonderilmi�tir: lbn Fadlan. 

Muslumanla�ma Bulgarlann ya�am duzeyinde kokten bir degi�ik

lik yaratmazken, gozle gorulur bir ilerleme saglad1 . Bulgarlar pek ya

rarlanmamakla birlikte (?) yaziyl ogrendiler; kent ya�amlan degi�ti . 

Kaz1lar, Bolgar kentinin iki camisi ve hamamlan olan elli bin nufuslu 

bir kent oldugunu ortaya koymu�tur. Bu kentte X. ylizyllda ya da bir 

sure soma, 1 1 80- 1 225  y1llan arasmda Bagdat'taki halife adma en 

azmdan gec;:ici olarak yeniden gumu� para bas1ld1 . Bu kentte bir sana

yi de dogmu�tur. Ozellikle deri tabaklama (daha soma bu faaliyet 

Ruslarla birlikte amlacakur) ve kunduraohk temelli bir sanayi , Bul

gar c;:izmelerinin un kazanmasma ve birc;:ok pazar bulmasma yol ac;:

mi�tlr. Ote yandan tanm alanmda da iyi sonuc;:lar almd1 ve Rusya'mn 

klthk Yillannda bu ulkeye bugday sauldl . 

Ancak lslamiyetle tam�ma kom�u halklar uzerinde pek bir etki 

yaratmad1 ve buralarm kaderini Slavlar belirleyecekti . X. ylizJilda 

Bulgarlara kar�1 duzenlenen saldmlar daha da s1kla�u ve sonunda da 

bu yUZYil onlann din degi:;;tirmesine tamk oldu . Ve xm. y11zy1lm ba�

mda s1mrlannda korku salan Nijni Novgorod �ehri kurulacaku. 
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Karahanlzlar 

Birka<; }'ll soma Karahanl1lar ad1yla bilinen Turk halklannm Mus

lumanhgi kabulununse <;ok daha ba�ka bir onemi olacaku. Bu halklara 

Karahanhlar denilmesinin nedeni hukumdarlannm admm Kara Han 

olmasidir. Bu hanedana, nadiren ve yanh� olarak, llekhanlar hanedan

hgi da denilmi�tir, ama unvanlan olan bu ilek sozcugu kendilerine ait 

degildi. Kara Han hakkmda ancak efsane niteliginde bir<;ok bilgi var

dir, ancak onu tammamizi saglayan metinlerin sa}'lSI azd1r. Bu neden

le hakkmda ancak varsa}'lmlara dayanmak zorunda)'lz. 

Pek fazla yamlg1ya du�meksizin Karahanhlann Yagma, yani Oguz 

olduklan du�unulebilir. Bu buyuk olu�um, belki de Kalmuk hukUm

darhgmi yok ettikten soma dokuz boya dayanan eski orgiitlenme bi

<;imini iyice degi�tirecek ve mitlerini yeniden kurarak Balka� ve Aral 

Golu bolgesine yerle�ecektir aruk yirmiiki ila yirmidort olu�umdan 

ibaretti ve anla�1lan kendisine koken hayvam olarak boga}'l uygun 

gomn1� ve aynca }'lrtio ku�larla totem turunde bir ili�ki kurmu�tu . 

Karahanhlann Altay'm gO.ney yama<;lanndan inmi� ve belirsiz bir 

tarihte ele ge<;irecekleri iki kentin <;evresinde go<;ebe olarak ya�amaya 

ba�lami�lard1r. Bu kentlerden ilki Satuk Bugra Han'm ba�kent yapug1 

Ka�gar, digeri ise oglu Bugra Han Harun'un yonettigi , (:u'nun 

kuzeyinde yer alan Sogd kurulu�u Balasagun'dur. Demek ki bir yan

dan Uygur uygarhg1 ulkeleriyle , bir yandan da <;ok say1da barbar 

Turk halk1yla ve bu arada da ozellikle Is1k Koh:in bausmdaki baz1 (:i

gillerle ve kendilerinin de Mla aralannda yer ald1klan Balka� Golu

nun dogusundaki baz1 Karluklarla kom�uydular:  donemin tasvirleri 

onlan ku<;uk gozlu ve bas1k burunlu , tarn hirer Mongoloit olarak 

gostermektedir. 

Kimi se<;kin tabakalan Uygurlar tarafmdan uygarla�tmlmakla bir-
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likte , ternel kulturlerinin tarnarnen Turk paganizrnine dayandtgt saml

rnaktadtr. Adlan, "darntzhk erkek deve" anlarnma gelen bugra ve as

l an  araethgtyla koken efsanelerini c;:agn�ttrrnaktadtr ; lslarniyete 

gec;:i�lerinin oykusunde ise onirizrn, ktlavuz hayvanlarla ilgili bazl te

rnalar ve bazt Sarnan ternsilleri yer alrnaktad1r. 

En saygm geleneklere gore , 960 ytlmda, onderlerinden biri olan 

Satuk Bugra Han Muslurnanhgt kabul ederek pe�i stra 200 .000 c;:adtr 

getirrni�tir. Arna ne bu hukurndann olurn tarihi, ki bazt kirnselere 

gore daha oncedir (955-956'ya dogru) ne de aile admm adbilirnsel in

celenrnesiyle c;:tkan sonuc;: bu veriyi dogrularnaktadtr. Dolaytstyla sa

dece X. yllzytlm ikinci yanst ve tUrn XI. yuzytl boyunca ban Sin-kiang 

vahalan ile (u ve Talas vadilerinin derin bir bic;:irnde Muslurnanla�tl

gt soylenebilir . Bilgi eksikligine kar�m, eger lslarniyete gec;:en 

kitlelerin eski inanc;:lanm yeni dinin inanc;:lanna uyarlarnak suretiyle 

bir sentez yapnklanm du�unursek, devlet kadrolannm, din 

degi�tirenlerin sahip oldugu ate�le harekete gec;:en ve kau bir ya�arn 

suren inanc;:h Sunni Muslurnanlar tarafmdan olu�turuldugu �uphe 

goturmez. 

Boylece uc;: yllzytl boyunca var olrnu� Dar-ul-lslam dt�mda tarn 

anlarntyla Muslurnan, arna aym zarnanda da tarn anlarntyla Turk bir 

kralhk kuruldu . Ku�kusuz bu fenornenin gerekc;:eleri Arap kultur 

odaklanmn uzak ve Karahanh topraklanndaki Turk nufusunun yogun 

olrnastdtr; ancak soz konusu olgu, hernen hernen tUrn Muslurnan dtin

yanm kendini henuz sadece Arapc;:a ifade ettigi , Farsc;:anm ise sesini 

yeni yeni duyurrnaya ba�ladtgt bir s1rada yine de c;:ok dikkate deger 

sayilrnaltdJr. 1 067- 1 070 y1llannda Ka�gar'da , Yusuf Has Hacib adin

daki Balasagunlu bir yazarm Kutadgu Bilig'i (Mutlu Olma Bilgisi) yazrna

smm bu ac;:1dan buyllk bir onerni vard1r. Bu kitabm, biri dilin gerek-
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lerine iyi uydurulmam1� Arap harfleriyle, oteki Uygur harfleriyle ya

z1lm1s iki elyazmas1 bulunmaktad1r. Kitap didaktik ve alegorik olup 

son tahlilde vasat bir metindir. Boylece Turk<;;e kendini Musluman 

dunyamn edebi dili olarak kabul ettirdi ve etnik ve dilbilimsel kokle

rine hala bagh kalmayi surduren bir dinin gen;:ekten evrensel nitelik

te bir dine donu�mesine katk1da bulundu . Aralannda XII. yilZyilda 

ya�am1� Ahmed Yesevi'nin de bulundugu ve neredeyse profesyonel 

yazarlar gibi tannsal ilhamla yazan Orta Asya'nm o Musluman din 

adamlan kendilerini Turk<;;e ifade etmi�lerdir. Ahmed Yesevfnin Ars

lan Baba tarafmdan yeti�tirildigine inamhr. Denildigine gore Yesevi 

aym anda birden <;;ok yerde bulunmak yetenegine sahipti ve bir<;;ok 

mucize gostermi�ti. Tasavvufi �iirler yazd1. Bu �iirler bize ancak XVII. 
yilzyildan kalma elyazmalanyla ula�m1st1r. Ama bunlann yine de oz

gun yapltl buyilk ol<;;ude yansnugmdan ku�ku duymamak gerekir, 

<;;unku sozlu gelenegin gilcu c.;ok buyilktur. 

Karahanhlann nufuz alamnda ibadet dili ve Kuran'm dili olan 

Arap<;;anm incelenmesine onem verilmi�ti. Bu nedenle Ka�garhlann en 

buyilk yapltlnm Is1k Kol yakmmdaki Bars Kul'da dogan Mahmud el

Ka�gari (Ka�garh) tarafmdan 1 072 ile 1 083 ylllan arasmda Bagdat'ta 

Arap<;;a yaz1lan bir Turk dili sozlugu olmas1 rastlanu degildir. Bilim 

adamlanna gore bu kitap hem hala pagan olan Turk halkmm bir gele

nek ve gorenek ansiklopedisi hem de Turk dilinde yaz1lm1� bir halk 

edebiyatl antolojisidir. 

Karahanhlar Islam dinine ge<;;erek, Sogdiyan basta olmak uzere 

Musluman topraklan uzerinde rahat<;;a yayilabilme flrSatl yakalad1lar. 

Bugra Han Harun ilk once , bir Turk hukumdara ait ku<;;uk bir 

prenslik olan Sipencab'1 (Sayram) ald1. Arkasmdan Semerkand ve Bu

hara'ya sald1rd1 . Samanogullanmn ba�kentine girdikten hemen soma 
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terk ettiyse de tekrar geri geldi. 999 yilmda Bugra Han'a bag1mh bey

lerden biri , hem Musluman kulturu ic;:in hem de yuzyillar boyu Arap

c;:a ugruna terk edilen lran dilinin yeniden dirilmesi ic;:in pek c;:ok �ey 

yapan bu !ran hanedanhgma son verdi. Bu onemli bir olayd1r. <;:unku 

o gun, bu eski lran topraklan uzerindeki !ran hakimiyeti sona ermi� 

ve halen surmekte olan Turk hakimiyeti ba�lam1�t1r. Boylece Tacikler 

de efendi statusunden bag1mh statiisune gec;:mi� oldular. 

Karahanhlar, Uygur ulkeleri Slmrlannda yerle�mi�lerdi . Bunun 

sonucunda <;:inlilerin ve vahalarda ya�ayan toplumlann etkisinde kal

ml�lar ve aynca Ka�gar kentini de lslam1 daha da doguya ta�1yacak 

olan kutsal sava�larmda bir us olarak kullanabilmi�lerdir. Eger lbn 

el-Atir'in dediklerine bak1lacak olursa , Hoten kenti XI. ylizyihn hemen 

ba�mda kolay ve c;:abuk bir �ekilde du�mu�tur. Oysa buna kar�m, di

ger �ehirler daha uzun zaman direndiler ve lslamiyet de onlann kar�l

smda hic;:bir ilerleme gosteremedi. 

Afganistan 'daki Gazneliler 

Karahanhlann Muslumanhg1 kabul etmeleriyle hemen hemen aym 

zamanda bugunku Afganistan'm bulundugu yerde ilk Musluman Turk 

devleti olan ve ad1 ba�kenti Gazne kentinden gelen Gazneliler devleti 

kuruldu . Dogruyu soylemek gerekirse , Karahanhlar ile Gazneliler 

arasmda yap1lan bir kar�1la�nrma bu iki olu�umun yapllan arasmda

ki fark1 c;:ok iyi ortaya koyar ve Gaznelilere Karahanhlara verilenin 

e�i bir Turkolojik anlam verilmesine pek fazla olanak saglamaz. Bu 
kar�1la�t1rmay1 Tolunogullanyla yapmak daha dogru olur. T1pk1 

onlar gibi Gazneliler de Memluklardan gelir; onlar da Memluklar gi

bi isyanC1yd1lar; onlar gibi egemenliklerini c;:ogunlugu Turk olmayan 
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bir halkm uzerinde kurdular ve nihayet onlar da diger omekteki Arap 

uygarhgma kar�nhk gelen bir yabanct uygarhgt , Iran uygarhgmt 

temsil ettiler. 

Abbasilerin Dogu lran'daki buyuk vasallan Samanogullannm da 

gulam denilen "parah Turk asker"leri vardt. Gulam, memluk kelimesi

nin Farsc;adaki kar�thgtydt . Oysa Samanogullanmn hukumdan I .  

Mansur (96 1 -976) zamanmda, ondan onceki hukumdar Abdulmelik'in 

(954-96 1 )  saltanat suresinin sonunda goreve getirilen ,  muhahz birli

ginin Turk olan eski komutam Alp Tegin gorevinden ahnmayt red

detti ve bu ac;tk direni�le kendini tehdit altmda hissederek Belh kenti

ne kac;tt. Samanogullannm pe�ine du�mesi ve onu kovmast 

sonucunda Hindukii�'u gec;erek Gazne'ye yerle�ti ( 9 6 2  ) .  Orada 

Buhara'nm egemenligini tamdt ve ilk defa bir Turk, kole olarak, daha 

once kimsenin yapamadtgt bic;imde bir devletin temellerini atu. 

Kendisi 997 ythnda oldugunde yerine ba�ka bir gulam olan Sebuk 

Tegin gec,;ti (977-997) .  Sebuk Tegin Ni�apur'daki kole pazanndan 

ahnmt� Turk bir tutsakn. Yetenekleri bu Turkun iktidar basamaklan

m c,;abucak ttrmanmasmt sagladt . Ostiin nitelikli bir sava� komutam 

oldugunu kamtladt. Kabil, Belh, Kunduz ve Kandahar't alarak Afganis

tan'da gerc;ek bir kralhk olu�turdu. Bununla da kalmayarak 994 ythn

da Samanogullan hukumdan Nuh'un ricast uzerine Horasan ve Mave

raunnehir bolgelerinde mudahalelerde bulunup hem zafer elde etti 

hem de Kral Nuh'un takdirini kazandt. 

Gazneli Mahmud 

Gazneliler hanedanhgmm en buyuk hukumdan, Muslumanhgm 

da en sec,;kin temsilcilerinden biri olan unlu Gazneli Mahmud (999-
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1 030) hatm saYJ.hr derecede buyllk bir devleti miras olarak devral

mi�tl . Ki�iligi uzerinde onun kadar tartl�1lm1� bir �ahsiyet <;:ok azd1r. 

Onun hem bir kahraman hem de bir canavar oldugu du�unulurdu, oy

sa o <;:eli�kilerle dolu bir karakterdi. Bilim ve sanatm buyllk bir koru

yucusu oldugu i<;:in se<;:kin entelektueller etrafmda toplanm1�t1. Fakat 

6te yandan bir gun bir ofke anmda el-Bin1ni'yi tuttugu gibi pencere

den atug1, bunun uzerine davetlisi olan lbn Sina'nm da boyle bir tira

nm saraymda ya�amaktansa <;:6llerde ya�amay1 tercih ettigi rivayet 

edilir . Gazneli Mahmud -gelenek ve goreneklere <;:ok onem verirdi . 

Kolluk kuvvetleri her turlu uygunsuz davram�1 onlemek konusunda 

pur dikkattiler. Oysa kendisi olesiye i<;:ip sarho� olur, sonra da goz

deleriyle oyna�1rd1. lyi bir espri anlaYJ.Sl vard1 , ama yap1lan nuktelere 

yalmzca kendisi i<;:in bir hakaret, bir ku<;:ultucu durum yaratmadigm

dan emin oldugunda gulerdi . Saray sairi Faruki'nin soyledigine gore 

oldugu zaman ( 1 030) kadmlann gozleri aglamaktan nar tanelerine 

donmu�tll . Kotu niyetliler bunlar i<;:in sevin<;: gozyaslan diyecektir . 

Zaten Gazneli'nin davramslan, erdem ve kusurlan hep <;:arpmlmi�tlr. 

Mutasavv1flar Mahmud'u , onlan buyllk bir askla izleyen en gozde ta

lebeleri, kalbinde Allah sevgisinin a<;:Ild1g1 bir ergin olarak goruyor

lardL 

Araplann sadece yaklasabildigi Hindistan'1 Muslumanlara a<;:mak 

Gazneli Mahmud'a kismet olmustu . Daha 1 00 1  YJ.lmda Hindistan'a ilk 

akmm1 yapu ve sonraki YJ.llarda toplamda onyedi kez olmak uzere bu 

topraklara geri dondu . Pencab'1 ilhak etti ve denetleyecek gucu 

olmamasma ragmen pek <;:ok prensligi )'lktl . Pek <;:ok yeri , ozellikle 

Mathura kentinin unlu tapmaklanm yerle bir etti ve ulkesine buytik 

zenginlikler goturdu . Afganistan'm rolu iste budur. Buyllk lskender 

bu rolu , yani Hindistan alt-k1tasmm anahtannm Afganistan oldugunu 

1 98 



lSI.AMlYETIN KABULO 

ispatlam1�t1: ulu ve lSSlz Hayber Gec;idi kac;m1lmaz bir bic;imde Hin

distan'a aplan yoldur. Bunu Afgan ya da Turk, uzak ya da yakm bu

tun halefleri modem c;aglara kadar hep haurlayacaklard1r. lngilizler, 

Hindistan'l ellerine gec;irdikleri zaman bunu unutmayacak ve Ruslann 

bu gec;itten gec;memesine c;ah�acaklard1r. 

Gazneli Mahmud gorulmemi� bir zenginlik ve saygmhga sahipti . 

!slam uzun suredir silah kullanarak onemli miktarda toprak ele gec;i

rememi�ti ve XI. yl1zyllm ikinci yansmda Gazneli bir valinin yoneti

minde onemli bir kultur merkezi haline gelecek Lahtir [L.ahor] hie; de 

az1msanacak bir kazamm degildi . Uzun suredir yabanc1 ulkelerin ha

zineleri Musluman kentlerine akm1yordu , aym �ekilde Hindistan'dan 

gelenler de tatmin edici degildi. Boylece Gazne kenti rakibi ve 

e�degeri olan Bagdat'la birlikte Mushiman Asya'mn metropolu ve 

buy11k ba�kenti oldu . Babur Sah Gaznelilerin bu verimsiz topraklan 

ba�kent olarak sec;melerine �a�1racakt1. 

Burada geli�en uygarhk, henuz yeterince egitilmemi� Karahanhla

nnkinin c;ok ustundeydi; ama yine Karahanhlar gibi Arapc;a kar�lsm

da Turkc;e olmayan ba�ka bir dili , yani bu tarihten on ya da yirmi yll 

once Samanogullan Devletinde c;at pat konu�ulan bir dil olan Farsc;aYl 

yl1kseltti ve bu dile k1sa surede buyl1k bir canhhk kazand1rd1. (Unku 

geleneklerine bagh Turk Memluklan olan Gazneliler derin bic;imde 

lranhla�m1�lar ve kendilerini lranizmin savunuculan olarak ortaya 

koyuyorlard1. Bunun uzerine Musluman dunyanm dort ko�esinden sa

natc;llar, �airler, bilginler ve devrin sec;kin entelektuelleri onlann ya

mna ko�tu . Ovgu amac;h bir naz1m turn olan kaside'yi geli�tiren kla

sik siir Gazne kentinde olustu . 1 o 1 7  Jlhnda Gazne'ye ,  Harezm'de 

dogmu� olan Muslumanhgm en buyuk bilgini , matematikc;i, 
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gokbilimci ,  hekim ve logographos'�' el-Biruni yerle�ti. Firdevsi , Iran 

edebiyatmm �aheseri Sahname'yi Gazneli Mahmud'a adam1�Ur. Ac,;tkc,;a 

Turkler aleyhinde olan ve atalannm kamndan s6z eden bu oldukc;:a 

uzun ulusal destan, ic,;indeki Iran sevgisine kar�m buylik hukumdann 

begenisini kazanmad1. 

Gazne bugun kerpic;: evli yoksul bir koylin yakmmda, gizemli bir 

kalenin eteginde e�ine az rastlanabilecek, lSSlz ve huzunlu bir aland1r . 

Sovyet i�galinden once yerde bulunan delikler Italyanlann yapuklan 

kaz1lardan kalmad1r. Beyaz badanah bir binada buglin hala en bagnaz 

Musluman m1 yoksa en ho�gorulu Turk mu oldugu kesinlikle bilin

meyen ve ku�kusuz her ikisinden biraz olan Buylik Mahmud'un yont

ma ta�tan guzel bir amu vard1r. Hemen yamnda karma�1k yap1h, sus

lemesiz , oldukc;:a ilkel bir i�c;:ilikle yaptlmt� ve buglin muzeye donu�

turulmu� tugla bir yap1da son Timurlulann mezarlan yer ahr. Tepesi 

kopmu� ylldtz bic;:imindeki iki minaresi , tugla i�c;:iliklerinin buyli

suyle mavi goge dogru ylikselir. Burada daha 6nceden belki glizel bir 

cami, belki de unlu bir okul vard1 . Sic transit gloria mundi [dunya 

boy le bir gorkeme tamk oldu] : insanm ortaya koydugu en mukemmel 

esetlerin zamanm kar�1smdaki gec;:iciliginin 6rnegi i�te tarn burada

dtr ! 

Harezm�ahlar 

Harezm�ahlar ad1 verilen hukumdarlann zengin Amu-Derya delta

smda bulunan kokleri c;:ok eskilere gomulup, efsanelerin karanhg1 

ic;:inde yok olup gitmi�tir. Musluman i�galciler bu hukumdarlan ken

dilerine bagtmh ktldtlar, fa kat onlan tahtlanndan etmeyip Bagdat'tan 

"' Duz yazt yazan, tarih yazan -yn. 
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atadtklan valilerin gozetimine btrakmakla yetindiler. Bu a�agtlaytcl 

durum, onlan gomulduklen karanhktan c,;tkartmaya yetmedi. 

Harezmliler uzunca bir muddet lslama gec,;meyi reddettiler ve 

Araplann gozu pek hastmlan olarak kaldtlar. Bu bolgede XI. yuzytlm 

ba�lannda Zerdu�tluk henuz ortadan kalkmamakla birlikte Huistiyan

hk, Nasturilik, Rum Ortodoks Melkitc,;iligi ve Monofizit (Yakubilik) 

dinleri de hatm saythr ba�an elde etmi�ti . Harezmliler X ile xm. yiiz

ytl arasmdaki surec,;te , yava� yava� da olsa , sonunda tamamen Turk

le�tiler: ilk Turkler Sir-Derya Nehrinin agzma 950 'li ytllara dogru 

yerle�mi�lerdi . XN. yiizytla gelindigindeyse Harezmcenin (Iran dili) 

kalmulan sadece uzaklardaki ula�tlmaz koylerde i�itiliyordu . 

Olke refah ic,;indeydi. Harezmliler gayet canh bir ticaret hayau 

surduruyorlardt; ozellikle Volga Bulgarlanndan bugday, kurk ve esir 

satm ahyorlard1 ve lpek Yolu uzerindeki saytstz kervan sanki strf ora

da konaklamak ugruna bu yolu a�tyordu. Burada, ba�ka hic,;bir yerde 

olmadtgt kadar buyiik adam dogmu�tur. Omegin lbn Sina , matema

tikc,;i el-Ersati , Ni�apurlu filozof el-Talabi ve el-BirOni hep burada ya

�adtlar. Mogol istilast arifesinde Mutezileizm, yani rasyonalist ilahi

yat ekolu en parlak devrini burada surdu, tasavvuf en canh haline bu

rada ula�u ve Horasanh tarihc,;i Nesevi'nin c,;ah�mak ic,;in kapand1g1 

kUtuphane de burada bulunuyordu. 

Dolaytstyla Turkle�tinnenin kulturu gozle gorulur bir �ekilde ge

rilettigini ve Alman �arkiyatc,;t Nodelke'nin de zamamnda dedigi gibi 

"(Turkle�tinnenin) son derece onemli, tarihsel bir dunya felaketi" ol

dugunu soylemek yanh�ur . Kultur alamnda en ufak bir kesinti sbz 

konusu degildir. 

Uzun tarihleri boyunca Harezmliler her zaman bir butun olarak 

kalmamt�lardtr. Bilinmeyen bir tarihte iki ayn kralhga bolunduler; 
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Sahlar deltanm en buyuk kenti olan ba�kentleri Kath'm bulundugu gii

neyi muhafaza ederken, Emirlerse kuzey bolgesine yerle�tiler ve Ur

gen<;;'e daha sonra talihini degi�tirecek �amm kazand1rd1lar. lki devlet 

de, ismen bile olsa Buhara'daki Samanogullannm bag1mhhgmda kal

dllar. Yalmzca 995 yilmda kuzey eyaletinin emiri olan Anu� Tegin, 

�ahlan devirdi , samm ve miras1m ele ge<;;irerek ulkeyi yeniden bir 

butun haline getirmeyi ba�ard1 . Harezm zay1f bir birliktelik olarak, 

s1mrh bir yuzol<;;umu i<;;inde kalmad1 . Buyuk gu<;;lere meydan oku

makta hi<;; de gecikmediler, birtaklm talihsizliklerin ustesinden 

geldikten sonra da imparatorluk kunna macerasma kalk1�t1lar. 

Selt;uk1u1ann Dogu�u 

X. ylizyilda , Turkle�meye ba�layan Harezm�ahlann ve aynca iki 

Musluman devlet olan Gazneliler ile Karahanhlann yam s1ra yeni bir 

gu<;; olu�maktayd1. Bu gu<;; , butun diger gu<;;leri geride b1rakacak bir 

yazg1ya sahip olan Sel<;;uklulard1. 

950 yihna dogru Ban Turkleri Oguzlarm 22 ya da 2 4  boyundan 

biri , kutsal ku�lan erkek bir <;;aklrdogan olan K1mk boyu , tahmini 

yuzol<;;umunu Sovyet kaz1lan sayesinde bildigimiz ve Muslumanlar 

tarafmdan kuruldugu soylenen Cend'in (Perovsk yakmlan) i<;;inde Sir

Derya'nm sag klyiSma yerle�ti. "Ku<;;uk sal , salclk" ya da "ku<;;uk sel , 

selcik" anlamma gelen Selcuk ya da Salcuk admdaki liderleri , Hazarla

nn hizmetine girmi�, yani onlara boyun egmi� olan prens Dukak'm 

[Dokak) ogluydu. Selcuk Bey, Turk<;;e fonetik kurallanna uyiTiamasma 

ragmen kendilerine "Sel<;;uklular" adm1 verdigimiz bu gu<;;lu sulalenin 

de isim babas1d1r. Daha sonraki tarih<;;ilerin s1k s1k soz ettikleri , ya

zan bilinmeyen, gunumuzde kayip olan, XI. yuzy1la ait bir krallar ki-
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tabr, Malikname sayesinde Selc;uklulann kokenine ait en eski bilgileri 

edinebiliyoruz.  Selcuk Bey "Saman" mrydr? Kimileri onu bir Yahudi 

ya da Hrristiyan olarak gormek istediler - Hrristiyanhkla ytizeysel 

bir ili�ki boyle bir aufr mumkun krhyorsa bu muhtemeldi; c;UnkU uc; 

oglunun ismi de Kitabr Mukaddes'ten almmr� olup Muslumanlara da 

konan adlardr: lsrail , Mikail ve Musa . Oysa gerc;ekte hepsi, bir Turk 

ismi olan Arslan admr ta�ryorlard1. Mikail de kendi c;ocuklanna Turk 

isimleri koydu: <;;:agn ve Tugrul ya da Togrul. Adbilimsel ac;rdan bu 

isimler totem turu isim omekleridir ve aynca dogu� efsanesi ile vah

�i ve JlrtlCl hayvan temsillerine sadakatin kamtlandrr. <;;:ok sonralan ,  

onlann torunlan, Yafet admdaki bir adamm Turk admdaki oglundan 

turediklerini soyleyerek kendi kafalannda hayali bir soyagaCl geli�tir

di . Bu soyagae1, daha once Karahanhlar tarafmdan sahiplenilmi� Orta 

Asyah kahraman Efrasiyab·la aralannda ili�ki kuran ikinci bir soya

gacryla rekabete girecekti . Efrasiyab , Orta Asya'nm bir diger gizemli 

kahramam Alp Er Tunga'yla aym ki�i de olabilir. 

Sir-Derya krJilanna yerle�en Krmklar hem Musluman hem de Hr

ristiyan Harezmlilerle ili�ki kurdular . Baskm gelenler Musluman 

Harezmliler oldu. Tarn ytiz Yll ya�ayan Selcuk Bey'in de son gunlerin

de lslam dinine gec;tigi dogrulanmr�ur. Olumunden sonra ogullan 

Cend Muslumanlanyla surekli kavga ettiklerinden o bolgeden uzak

la�mak zorunda kaldrlar ve Sogdiyan'm ic;lerine dogru c;ekildiler. El

Kazvini'ye gore Samanogullan tarafmdan gayet olumlu kar�rlamp, 

Buhara'mn kuzeydogusundaki Nur kenti dolaylanna yerle�tirildiler 

(985) . 

Selc;uklular admr da verdigimiz Kmrklar onceleri gayet olc;ulu 

davrandrlar. Gosterdikleri buytik ba�anlan Selc;uk Bey'in uc;uncu oglu 

Arslan-lsrail'e , onun oglu Kutalmr�·a ve Arslan-Mikail'in c;ocuklan 
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Tugrul Bey ile (agn Bey'e borc;:ludurlar. Bunlann hepsi de c;:ok iyi or

gutlenmi� ve kendilerine sadakatle bagh olan askeri birliklerin ba�m

daki sec;:kin sava�c;:1lardL Samanogullanna �uphesiz yakmhk duyuyor

lardt, ancak kendi c;:1karlanna oldugunu du�unduklerinde onlann 

du�manlanyla birlik olmakta sakmca gormeyen ilk Selc;:uklular, bu

yiik bir sab1rla iyice haz1rland1ktan soma Yakmdoguya �iddetli bir 

mudahalede bulundular. Zaten Yakmdogu ancak onlann mudahale

siyle , pek gonulden olmasa da en azmdan resmi olarak, Muslumanla

�abilirdi . Ilk bininci y1la yakla�1rken Selc;:uklular henuz onemli bir 

guc;: saytlmlyorlardi . 

Musluman Turklerin XI. Yuzyzldaki (:atz�malan 

Milattan sonraki birinci bin ytlm sonunda, Karahanhlarda ba�anh 

olmu� Turk-Islam birlikteliginin lslamiyetin (in'e dogru yay1lmasma 

m1 yoksa aksine Turklerin bauya dogru ilerleyi�ine mi olanak sagla

yacagl sorusunu sorabiliriz . (unku z1t istikametlere yonelmi� bu iki 

guc;:, Maveraunnehir topraklan uzerinde oynak bir dengede durmu�a 

benzemektedirler. Bu soru kolayca yamtlanabilir: Karahanhlann lsla

miyeti kabulu , dogudan bauya dogru surekli bir ilerleme kaydeden 

Turk tarihinin seyrinde bir degi�iklige yol ac;:maml�tlr. Ku�kusuz XI. 
yiizytl metinlerinde ve ozellikle de Mahmud el-Ka�gari'ninkilerde he

yecanla , Muslumanlann Orta Asya'daki kafirlerle giri�tikleri buyiik 

sava�lardan soz edilmektedir. Tutarh bir cephe ortaya koymam1�, c;:ok 

zaman beyliklere bolunmu� olan Karahanhlann, yine Ka�gari'nin be

timlemelerine gore , hala buyiik olc;:ude pagan kalm1� kocaman bir yl

gm olan kuzey barbarlanyla ve doguda Uygurlarla mucadele etmek 

zorunda kald1klan hemen hemen kesindir. Ama o s1rada, Karahanhlar 
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tarafmdan giri�ilen geni� <;:aph tek seferin Kadir Kara Yusufun (6. 

1 032) oncuhik ettigi ve Budist Hoten kentinin ele ge<;irilmesiyle so

nuc,;lanan sefer oldugu anla�1lmaktad1r. Maveraunnehir ve Horasan'a 

egemen olmak onlan daha c.;ok ilgilendiriyordu. Mucadele Iran ile Tu

ran, yerle�ikler ile goc,;ebeler, lranhla�m1� Turkler ile Arapla�m1� 

lranhlar arasmda suruyordu . 

Bau sm1rlan o suada halifeligin sahibi olan Sii Buveyhileri 
tarafmdan i�gal altmda bulunan Samanogullan, Karahanhlardan gelen 
"San Tehlike"ye kar�1 koyacak olanaklara sahip degildi. Kendi halkla
nm, en az kendileri kadar Musluman ve Sunni olan "kafirlere ," kar�1 
kutsal sava�a c,;ag1rmalan bo�unayd1. Aslen Turk olan "gulamlar" di
ger Turklere kar�1 yakmhk duyuyorlard1 ve onlarla sava�mak istedik
lerinden pek emin degildiler. Dikan denilen soylularsa genel olarak 
anar�iye yatkmd1lar, ama sava� konusunda onlar da karars1zdllar. Bu 
durumda Samanogullan eski vasallan olan Gaznelileri yard1ma <;aglr
maktan ba�ka c,;are bulamachlar ve Gazneliler, Hindistan'a ozel bir ilgi 
duymalanna ragmen, kendilerini Samanogullannm koruyuculan ilan 
ettiler. Ama bunu yaparken de kar�1hgmda Horasan'm kendilerine ve
rilmesini saglamay1 ihmal etmediler. Sonuc,; ise aruk Samanogullan
mn ortadan kalkmasm1 isteyen devlet saylSlmn birden ikiye <;lkma
siydL Ve 999 yllmm sonbahannda Karahanh Arslan llekv Nas1r Buha
ra'ya girerek son Samaniyi ele gec,;irdi ve Maveraunnehir'i topraklan
na katu ve Harezm'in de aralannda oldugu, kendisine bagh blitun yo
relerin idaresini ele gec,;irdi ( 1 0 1 7) .  

Gazneliler ile Karahanhlar kar�1 kar�1ya kalm1�lard1. Dogu Iran 

uzerinde hakimiyet kurma konusunda rekabete girmeleri kac,;Imlmaz

dl, fakat bu rekabet uc,;unctJ bir hrsatc,;Iya yaradl : Selc,;uklular. 

v llig �n. 
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lki devlet arasmda birka<; y1l suren dost<;a ili$kiden soma Kara

hanh Arslan llek Nas1r o s1ralarda Hindistan'da seferde olan Gazneli 

Mahmud'un yoklugunu fmat bilip Ni$apur ile Belh'i yagmalad1 ve ar

kasmdan Horasan ile Baktriyan'1 istila etti ( 1 006) .  Gazneli Mahmud 

ise donl1$11nde derhal birliklerini gondererek llek Nas1r'l yenilgiye 

ugrattl (4 Ocak 1 008). On Yll somaysa dogrudan Turklerin idaresine 

girmektense uzaktan Samanogullanna bag1mh olmay1 tercih eden 

Harezmliler ayaklamp hukumdarlanm devirdiler .  Hukumdar, 

Mahmud'un kaJ!nbiraderlerinden biriydi. Gazneli Mahmud hemen $C

hir dl$ma yerle$ti , neredeyse bir felakete d6nl1$ecek bu olaydan yaka

sml SlJ!np ardmdan buyuk bir zafer elde etti ( 1 0 1 7) .  Guldm'lanndan 

biri olan Altunta$'1 yeni kral olarak tahta <;1kard1 . Buna kar$lhk Mave

raunnehir'de aym ba$anlan yakalayamad1. C:1kt1g1 birtak1m seferler

den soma memleketin idaresini Ali Tegin admdaki bir Turk hukum

dara b1rakmaya karar verdi. Ali Tegin zaten uzun zamand1r, belki de 

1 0 1 0'dan beri ulkeyi yonetiyordu ve ohi.nceye kadar da ( 1 034) yonet

meye devam etti . Olumunden somaysa ulkenin idaresi varislerine 

ge<;ti. 

Karahanhlar asaleten bag1mh statusunde olmalanna ragmen, tarn 

bir bag1ms1zhk i<;inde hareket ediyorlard1 ve hi<; tereddut etmeksizin 

kendilerine birtak1m $atafath unvanlar atfediyorlard1 . Ornegin son 

derece iddiah bir unvan olan ve C:in imparatoru anlamma gelen T am

ga� Han gibi !  

Sel<;uklular iki gu<; <;atl$lrken kazanma ihtimali olan tarafm yanm

da yer ahyordu , ancak bundan her zaman kazan<;h <;1km1yorlardl. 

1 025 'te -ki bu onlara clair kesinligi $11phe gotlirmeyen ilk tarihi ka

Ylttlr- Arslan-lsrail , Gazneli Mahmud'a kar�1 talihsiz bir sava$a yar

d1mc1 kuwet olarak girdi , yenilip Gazneli'ye esir d11$t11 . Rehine ola-
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rak ahkonuldu , birlikleriyse Horasan'a yerle�tirildi . C:agn Bey ve 

Tugrul Bey ise Kmtk boyundan bazt ki�ilerle birlikte Arnu-Derya'mn 

Harezm'deki halic;; bolgesine gidip gec;;ici bir sure ic;;in yerle�tiler. Fa

kat c;;ok gec;;meden Arslan-lsrail'in yerinde duramayan istikrarstz 

adamlan buradaki "kt�la"lanm terk ettiler, gidip Azerbaycan'daki 

"prensc;;iklerin" hizmetine girdiler ve orada Bizans ve Ermenilere 

kar�t sava�ttlar. Bu, Selc;;uklulann ileride kendileri ic;;in buytik 6nem 

kazanacak olan cephede gerc;;ekle�tirdikleri ilk harekattl. <;:agn ve 

Tugrul Harezm'den aynhp Horasan'daki kuzenlerinin yerini aldtlar; 

once Merv'i ( 1 028) ,  soma da Ni�apur'u ( 1 029) aldtlar. 

Selc;;uklulann lran't istilast Mahmud'un varisi Gazneli Mesud'un 

( 1 030- 1 040) nihayet Selc;;uklu tehlikesinin farkma varmasmt sagladt. 

Gazneli derhal bu ele gec;;mez goc;;ebelerin uzerine bir ordu gon

derdi. Askerleri sava�tan Hindistan'dayken haberdar edildiler ve ol

dukc;;a agtr olan donammlanm da pe�lerinde surukleyerek yola koyul

dular. Tugrul Bey'in saytca az olan ordusu goc;;ebe suvarilerden olu�u

yordu . 1 040  ythnm 22  Maytsmda Merv yakmlanndaki Dandana

kan'da Gazneliler oyle bir yenilgiye ugradtlar ki, turn Horasan't Sel

c;;uklulara terk etmek zorunda kaldtlar. Mesud ise Hindistan'a kac;;tt. 

Iran Bii.yuk Sel�uklularz Devletinin Kurulu�u 

Bu tarihten soma her �ey c;;ok htzh gerc;;ekle�ti . C:agn Bey Gazneli

lerin olast bir geri donu�unu onlemek ve gerektiginde Karahanhlara 

direnmek amactyla Horasan'da kaldt . Bu gorevini yerine getirdi. 

1 058'e dogru oldu ve yerine oglu Alp Arslan gec;;ti. Bir ba�ka oglu Ka

vurd Kara Arslan ( 1 04 1 - 1 073) �ansmt guney lran'da Kirman'da denedi 

ve orada 6zerk bir hukumdarhk kurdu. Varhgmt XII. y11zytlm sonun-
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da kadar surdurecek olan bu hukumdarhgm Hurmuz Bogazmdan ge<;

mek ve Arabistan'a mudahalede bulunmaktan ba�ka amlmaya deger 

bir eylemi olmadr . 

Tugrul Bey lran'l fethe <;1kt1 . 1 040 ile 1 044 arasmda Rey ve Ha

medan'l i�gal etti. Yolda Arslan-lsrail'in Turkmenleriyle kar�1la�u .  

Onun ustunlugunu kabul etmek istemeyerek yukan Mezopotamya'ya 

ge<;en Turkmenler Kurtler ve Araplar tarafmdan klsmen yok edildiler. 

Tugrul Bey 1 059 y1lmda Isfahan onundeydi. ManC1mg1 olmad1g1 i<;in 

kenti a<;hga mahkum ederek almak zorunda kaldr . Burasm1 b�kent 

yapacaku. Aruk lran'm hakimiydi. 

Kendisine bir politika belirlemesi gerekiyordu . Bunu, bu barbar
dan beklenmeyecek �ekilde �a�lft1c1 bir zekayla yapu. Karga�a i<;inde 
bulunan Ortadogu'da bir yagmaCl olarak degil, duzenin guvencesi ola
rak gorulmesi gerektigini bildi . Ama Turkmenleri, yani go<;ebe Turk
leri upk1 turn bozk1r fatihleri gibi kadm ve ganimet istegiyle doluy
du. Bir yandan onun gozunde onemli tek �ey olan Dar-ul-lslam top
raklannda tarn bir ol<;ululukle hareket edilmesini istedi , diger yandan 
Bizans topraklannda yagmaya izin verdi ; boylece onlann ozlemleri 
ile kendininkileri uzla�urd1. Daha 1 048 Yllmda, anne tarafmdan kuze
ni lbrahim ibn lnal'l Ku<;uk Asya'ya gonderdi ve 1 054-1 055'te de aym 
yerlere kendi birliklerini de surdu . Kutsal sava� sayesinde yagma ve 
<;apulla saglad1klannm yam s1ra din savunucusu olarak tamnmamn 
saglayacag1 yararlan da elde etmi� oldu . 

Tugrul Bey zorunluluklann dayatug1 bu d1� politika rolunu, ken
dini halifenin ve Sunniligin koruyucusu ilan ederek i<; politikada da 

oynamaya karar verdi . Ondan daha az becerikli biri i<;in bunlann iki
si kotu sonu<;lann dogmasma yol a<;abilirdi . Ama bu Turk, Muslu
man gelenegin degerlerinin ve halifeligin saygmhgmm ne kadar bu
yllk bir gucu temsil ettigini goruyordu . 
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Selc;uklulann tamamen Muslumanla�ugm1 soylemek fazla iddiah 

olacaktu. Dinleri konusunda p�k endi�eleri yoktu ve Musluman 

s1fatmm ardmda Saman olarak kalmaya devam ettiler. Kendileri ve 

kendilerinden soma da vari5leri oldukc;a uzun bir zaman Saman ola

rak kald1lar .  Eski Anadolu destanlanndan elimizde bulunan Kitab-z 

Dede Korkut adh elyazmalan oldukc;a gee; bir doneme ait olmakla be

raber "paganizm"in izlerini ta�1maktad1r ve hikayelerin ana karakteri 

k1hk degi�tirmi� bir �amandan ba�kas1 degildir. Bu eser kesinlikle 

Bau Turk kaynakhd1r. Aslen ic;ine Anadolu tatlan kaulm1� bir Akko

yunlu destam olmasma ragmen Orta Asya'da Baba Korkut'un mezan

mn bulundugu Sir-Derya ktyilannda yaraulmi�tlr. 

Tugrul belirledigi bu politikanm kar�1hgm1 klsa surede ald1 . 

1 055 YJlmda, Islamiyetin simgesi olan, ama artlk Bagdat'ta bile s6ru

nu gec;iremeyen ki�i onu yard1ma c;ag1rdL Tugrul Mezopotamya'ya, 

imparatorlugun ba�kentine girdi ve son Buveyhiyi oradan kovdu . Bu

na minnettar kalan halife ona, Arap halkmm uzun suredir kulland1gl, 

ama o zamana kadar resmen hie; kullamlmayan "sultan" ve aynca 

"Dogunun ve Batmm hukumdan" unvamm verdi. Ve tUrn Islam ale

mini itaat yoluna sokma gorevini vererek ona ba�anmn kapllanm ac;

mi� oluyordu. 

Ama baz1 guc;lukler soz konusuydu : Irak'm iklimi suruleri ic;in 
uygun olmad1gmdan, Iran yaylalanna «;Ikmak zorunda kaldllar; bu 
durum Mezopotamya'da olu�turduklan duzeni olumsuz etkiledi. Bu 
nedenle halifeligi bir kez daha "kurtarmak" amaoyla iki 1rmagm va
dilerinde ikinci bir tehlikeli sefere «;Ikmasi gerekti . Dort yil soma ise 
Turklerin ayinlerine uygun olarak yap1lan bir t6ren, bu muzaffer ko
mutanm mutlulugunu en yOksek noktaya ula�urd1: Emir-ul Mumin'in 
klZlyla evlendi. Ya�h bir zenci kralm tamtam sesleri arasmda Capet 
ya da Habsburg hanedanlanndan birinin klZlyla evlendigini du�unun! 
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Tugrul o s1ralar yetmi;; ya;;mdayd1 ve k1sa bir sure soma olecek

ti. Olumunden soma iktidar, Horasan'm koruyucusu olarak C,::agn 

Bey'in yerini alan yegeni Alp Arslan'a ( 1 063- 1 073) gec,;ti. B6ylece Iran 

Buylik Selc,;uklular Devleti gerc,;ekten kurulmu;; oldu. 
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VII. BOLOM 

SEL<;UKLU DUNY ASI 

\SyW 

Orta Asya'da Selr,;uk1u1ar 

Tugrul Bey, lran ve Irak'm fethiyle me�gulken karde�i <;:agn Bey 

de Horasan'da kuvvet toplamaktayd1 . Tugrul Bey 1 0  4 3 yllmda 

Harezm Sahm1 himayesine ald1, 1 059'da Baktriyan'l ilhak etti, 1 064 

yllmdaysa Amu-Derya'y1 ge<;ti. Alp Arslan Malazgirt'te Bizanshlara 

kar�1 buyU.k bir zafer elde etti ve ileride de gorecegimiz gibi, Sogdi

yan uzerine 200.000 ki�ilik dev bir ordu gonderdi. Alp Arslan 1 073 

yilmda buytik ba�anlara imza atm1�ken bir esir tarafmdan olduruldu. 

Yerine ge<;en Melik�ah ( 1 073- 1 092) ise Tirmiz'i almakta <;ok 1srarh 

davramyordu , once yenilgiye ugrad1 , fakat soma buyU.k kayiplar pa

hasma da olsa �ehri du�urmeyi ba�ard1. Sogdiyan'm kap1lan arnk 

Melik�ah'a a<;Ilmi�tl. Buhara , Semerkand, Urgen<; ve Fergana'ya girdi .  

Yerel hukumdan once gorevinden ald1ysa da, halk1 tarafmdan <;ok se

vildigi ve Sel<;uklulann da halkm destegine ihtiyac1 oldugu i<;in yeni

den gorevinin ba�ma getirildi . Melik�ah i�te tarn bu sualarda hali

fenin Arabistan'm kutsal �ehirleri Mekke ile Medine'nin muhafaza 

edilmesi gorevini kendisine verdigini ogrendi. 

Malazgirt'e Dogru 

Tugrul Bey'in yegeni Alp Arslan'm ba�a ge<;mesi ( 1 063) kolay ol

madL Bu gu<;lukler <;ok buyU.k olmasa da tehlikenin ilerisi i<;in buytik 
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oldugunu g6steriyorlard1 . Ba�hca rakipleri olan Kirmanh Kavurd ve 

6zellikle de Turkmenler ve Kuzey lran'daki aykm inan<;h baz1 toplu

luklara dayanan Kutalm1� k1sa surede safd1�1 blrak1ld1lar ve boylece 

Alp Arslan kendi nman Horasan ile amcasmm Iran ve Mezopotam

ya'daki topraklanm i<;eren geni� bir bolgeye tek ba�ma egemen oldu. 

Alp Arslan tarn bir sava�<;1yd1 , neyse ki i�lerin idaresini bir ban� 

adam1 olan lranh Nizamulmulk'e ( 1 0 1 8- 1 092) b1rakmay1 bildi . Niza

mlllmulk Alp Arslan'm oglu ve halefi Melik�ah zamamnda da idarenin 

ba�mda kald1 . lktidann istikran sayesinde Nizamulmulk Sel<;uklu 

lran'mm XI. yuzy1ldaki buyuk kultllr anhmmm miman olmu�tur. 

Hukumdarhgm du�uncesinin Kahire'deki Fat1mi halifeligini orta

dan kaldmnak oldugu anla�llmaktad1r. Ger<;ekten de Tugrul Bey'in 

ba�latt1g1 bu politika Abbasi iktidannm savunma politikasma ve gele

neksel ilkelere <;ok uygun olmas1 itibariyle yeni hukumdar tarafmdan 

da benimsenmi�ti. Bununla birlikte ko�ullar bu politikanm ger<;ekle�

mesini olanakh k1lmad1 . Bizans lmparatorluguna kar�1 , M1s1r Ozerine 

yllrllnecegi zaman arkadan vurulma tehlikesiyle kar�1la�mamak i<;in 

onu s1mrlanmn i<;inde tutmaktan ba�ka hi<;bir plan geli�tirilmemi�ti . 

Ote yandan Kll<;llk Asya talan alam olmaYl surduruyordu . Sultan sa

va�<;lhk ate�lerini sondurmelerini saglamak ve llcretlerini odeme ola

nagl bulmak amaoyla askerlerini oraya g6tllrllyordu; orada kimi za

man baz1 ger<;ek kara korsanlanmn hukumdar hesabma ya da daha 

<;ok kendi hesaplanna <;ah�nklan goruluyordu . Bunlar gizlice ya da 

a<;lk<;a te�vik edilmi� olsalar bile , yakaland1klan zaman kimsenin on

lara sahip <;1kmamas1 pahasma talana devam ediyorlard1 : bunlann ar

dmdan daha vah�i Oguz boylan ve digerleri say1lan surekli artarak 

lran'a geliyor ve orada kan�1khk ve duzensizlige yol a<;1yorlard1. 

Daha 1 048 y1lmda Tugrul Bey, H1ristiyan kuvvetlere kar�1 anne 
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SELC:UKLU DONYASI 

tarafmdan kuzeni lbrahim'i gcmdermi�ti . 0 )'11 Erzurum'un ahnmast, 

Ermeniler tarafmdan buytik bir felaket olarak kar�tlanmt�U. Gen;ek

ten de bugun bizim i<;in ikinci derecede onemli bir olgu olarak gorul

mesine kar�m, Erzurum'un almmas1 ban yonundeki istilalann ba�lan

gtct olarak du�unulebilir. Azerbaycan ve Yukan Mezopotamya'da tis

lenmi� olan Turkmenler somaki )'lllar boyunca Ermenistan'a ve Ana

dolu'nun ortasma �iddetli saldmlar duzenlediler. Bunlan 1 054 ythn

da Van bolgesinde, 1 057'de Malatya bolgesinde , 1 059- 1 060'ta Sivas 

bolgesinde , 1 062 'deyse yeniden Malatya'mn <;evresinde ve Diyarba

ktr'da goruyoruz. 1 064 'te Ermenistan'm ba�kenti Ani dti�tu ve Alp 

Arslan, Turk smmna bakan yabaml rnanzarada hala pek <;ok guzellik 

banndtran kentin, en guzel kiliselerinden biri olan katedrale, Turkle

rin simgesi olan bir hilal diktirdi. Ve sanki Ermenilerinin yenilgisi 

uzerinde ytikselen bu hilal, daha soma Osrnanh lmparatorlugunun ve 

bunun araethgtyla da turn Islam dunyasmm simgesi olacakur. 

Bu i� bir son vermek gerekiyordu. En azmdan muvazzaf bir su

bay olan Basileus IV. Romanos Diogenes boyle du�unuyordu. Ve Bi

zans tahtma gec;mesinden ktsa bir sure soma, Yunanhlar ve diger Ht

ristiyanlann yam stra Turklerden, ozellikle de Pe<;enek ve Oguzlardan 

olu�an bir parah asker birligi de i<;eren son derece karma�tk yapth , 

btiytik -belki de 200.000 ki'?ilik- bir ordu topladt ve lran'a yoneldi . 

Stmrlannm tehdit altmda oldugunu hisseden Alp Arslan onun kar�tst

na daha kti<;uk, ama daha kararh kuvvetlerle <;tkmak uzere harekete 

ge<;ti. Ve 1 9  Agustos 107 1  gunu Van Goltinun dogusunda, Ftrat'm yu

kan <;Igmndaki Mantzikert ya da bugunku adtyla Malazgirt'te kar�I 

kar�1ya geldiler. Rumlar yorgun ve bezgindi. Yollan boyunca gor

dukleri ytkmular morallerini bozmu�tu . lnisiyatifi Turklere btraku

lar ve komutanlanmn onlann eline dii�mesine engel olamadtlar. Do-
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gu Rorna lrnparatorlugunun caesar't, Basileus IV. Rornanos Diogenes 

tutsak edilrni�ti! Tarihte ilk kez Mushi.rnan bir hukurndar bir Bizans 

lrnparatorunu ele ge<;iriyordu ! 

Kazamlan tarn bir zaferdi ve Alp Arslan'm istese turn Anadolu'yu 

hi<; kan dokrneden ele ge<;irebileceginden kirnse ku�ku duymuyordu. 

Arna Yunanhyt yenrnesine ragrnen, efsanesini yenrni� degildi . Yunan

lmm arkasmdan ytikselen Rorna, upkt lslarniyet gibi, sonsuz oldugu 

izlenirnini veriyordu ve sunulrnu� olsa bile ana sahip olrnak, onu ele 

ge<;irmek olanakstzdt. Alp Arslan yticegonullu gorunuyordu : acaba sa

dece Mtstr't rnt du�unuyordu? lrnparatoru fidye kar�thgmda serbest 

btraku ve yanrn ytizytl boyunca surekli ba�anstzhklar sonucu yitir

diklerinin turnunu geri verdi . Soma da Karahanhlarla sava�rnaya git

ti . Gazi Alp Arslan, Turklerin bugun hala zaferini kutladtklan bu ga

lip Muslurnan, 1 072 'de , bu bolurnun ba�mda da gordugurnuz gibi , 

Orta Asya'nm bozktrlannm smmnda, bir esirle aralannda <;tkan bir 

kavga sonucunda hi<; de �anh olrnayan bir bi<;irnde can verdi . 

Kzp(aklar, Kumanlar ya da Polovestler 

Bizans, Iran dolaylannda ytktldtgt strada, Avrupa da Pe<;eneklerin 

o zarnana kadar gorulrnerni� �iddetteki saldmyla kar�t kar�tyaydt. 

Onu kurtarmak i<;in bazt yeni barbarlann, Slavlarm Polovest, Latinle

rin Kuman admt verdigi Ktp<;aklann gelmesi gerekti . Bunlar Bizans'la 

ili�ki kurduktan soma tarihin adlanm unutmadtgt iki onderin -To

gortaki ve Maniah- yonetirninde Rum ulkesine girerek 29  Nisan 

1 09 1 'de Pe<;enekleri bozguna ugratttlar: bu felaketten sag kurtulanlan 

da 1 1 22 ytlmm ilkbahannda II .  loannes Komnenos yak etti . 

Ilk ba�ta belki de Polovestler ve Kurnanlardan olu�an Ktp<;aklar 
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beyaz tenli , san ya da k1z1l sa<;h, kuzeyli tipinde insanlard1 : polovest 

"soluk kula rengi" demektir ve Kuman da belki ku, "sanms1" kokuyle 

daha once gordugumuz -men/man sonekine (Turk-men gibi) dayanan, 

ona e� deger bir kelimedir. Aralannda Hazai'nin de bulundugu bazila

nna gore ise Sanlann soyundan geliyor ve 850 y1lma dogru Tanm 

Nehri havzasmm dogusunda ya�ayorlard1 . Kimilerine gore de Oguz

larla akraba go<;ebelerdi; ku�kusuz lrti� ve Obi Kimekleri konfederas

yonunun bir dahyd1lar ve XL yiizYilda, bilinmeyen nedenlerle bauya 

dogru ilerlemeye ba�layarak, zaten kendi ba�lanna da pek istikrarh 

olmayan kuzey Oguzlannda derin bir istikrars1zhga yol a<;tllar. 

l<;lerinden bir bolumunun Sel<;uklularla birlikte go<; etmesine kar

�m Oguzlar, Kama k1Ylsmdaki Bulgar Kralhg1 s1mrlan ve A�ag1 Vol

ga uzerindeki Hazar limes'lerinden V doguda Karluklann ulkesine kadar 

uzanan geni� bozklrlarda oturuyorlardL K1p<;aklann ani gidi�iyle Tu

na'ya dogru yoneldiler. Tuna'Yl a�uktan sonra da -denildigine gore 

saYilan 600 .000'di- Balkanlarda bir guneydogu Avrupa halklan giic; 

birligi tarafmdan yok edildiler. Arkalanndan K1pc;aklar ilerliyordu. 

1 054 Yilmdan ba�layarak Karadeniz'in kuzeyindeki, XI ila XV. yiiz

Yil arasmda adlanm ta�1yacak olan (De�tikzpr;ak , "K1p<;ak Bozk1rlan") 

Ukrayna ovalannda varhklanndan soz edilmektedir. Slav hukumdar

hklanna surekli akmlan, Slavlann eski vakayinamelerinin ba�ta ge

len konulanndan biriydi . Kiev Y1lhklan'nda , 1 06 1  ile 1 2 1 0  y1llan 

arasmda Rus topraklanna yap1lm1� kuc;uk akm ve talanlann d1�mda, 

en az elli buyiik akmdan soz edilir. Igor'un Seferi, 1 1 85 Yilmda Ruslar 

tarafmdan yap1lan seferi co�kuyla anlatan bir ulusal destand1r. Ne var 

ki, tarn bir eski Rusya kahramam olan Kiev buyiik prensi lgor'un 

v Tahkimli s1mr �n. 
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kendisi de dortte u<; oranmda Polovest'ti ve anadili de Turk<;eydi. Bo

rodine'in Polovest (ya da Polove( Danslan) adh bestesi de unludur. 

Rus edebiyatmda Polovest adt verilen kimseler tarn birer gezgin 

ve barbar olarak tamuhr. Polovestler'in , halk kitlelerinin uygarhk 

aktmlannm dt�mda tutulduklan ol<;ude , pek <;ok eski gelenegi muha

faza etmeleri dolaYistyla bu dogrudur. Ama yine de aralanndan saYl

lan gittik<;e artmakta olan tanmla ugra�anlar, burjuvalar, Yahudi, Ht

ristiyan ve Muslumanlar <;tktyordu , hatta daha XII. yiizYilda prensle

rinden biri Htristiyan adt olan Georges ismini almt�tl . 

Ba�hca konaklama yerleri a�agt Volga ktYismda, Hazarlann hare

ketli , canh merkezler kurduklan yerlerle aym yorelerdeydi . Irmak 

yoluyla Bulgarlar ve kuzeydeki Rus devletleriyle , karadan Harezm'le 

ve Dinyeper Ruslanyla; en buyiik limanlan olan Kmm ktytsmdaki 

Sudak uzerinden de Bizans ve Anadolu'yla ticaret yapthyordu . Ozel

likle Muslumanlann elinde bulunan bu ticaret ak1�1m Turkler yarat

mamt�lardt; ama ondan yararlamyorlardt; ba�hca gelirleri bu mallar

dan alman vergilerdi. Soz konusu mallar ise kurkler, oklar, aga<; ka

buklan, kulahlar, tutkal , amber, tabaklanmt� deriler ,  bal , ceviz, 

silahlar, suru hayvanlan ve Ktp<;ak bozktrlan yoluyla ge<;i� yapan ko

lelerdi . Ozelikle kolelerin belirli bir iktisadi , siyasal ve toplumsal 

onemi vard1 . Bolgar ve ltil'in buyuk pazarlar ya da buyiik esir ker

vanlan i<;in konaklama yeri oldugu samlmaktadtr. lbn Ru�d ve Gerdl

zl'nin her ikisi de Volga yerlilerinin surekli birbirlerinin pe�inde ol

duklanndan, tutsak ettiklerinden, yabannlara samklanndan soz eder. 

Dogudaki Musluman ulkeleri , Harezm�ahlar, Karahanhlar ve ozellikle 

Mtstrh Araplar kendi ordulanm olu�turma amanyla bunlardan <;ok 

saYlda satm aldtlar ve eskiden Abbasilerde oldugu gibi onlann egiti

mine katktda bulundular. 
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Kilt;ilk Asya Selt;uklularmm Ortaya (;zkz�z 

Yunanhlar Malazgirt'ten soma aruk onemli bir kuvvete sahip ol

madlklan i<;in Turklerle uzla�mak zorunda kald1lar. Bu onlara pek 

fazla sorun pkarmad1. Turkleri ne geleneksel du�manlan lranhlar ' 
gibi ne de rakip bir dinin savunucusu olarak gordukleri Araplar gibi 

goruyorlard1. Onlan uzun bir sureden beri Avrupa s1mrlanna saldm

lar duzenleyen barbarlar, kendi ordulanndaki parah askerler olarak 

tamyorlard1 ve limanlann zenginliklerinden gu<; saglad1klan kiyilan 

saglam bir bi<;imde ellerinde bulundurduklan surece , belli bir y1k1ma 

ugram1� Ku<;uk Asya yaylas1 onlan pek ilgilendirmiyordu. Turklerin 

eylemlerini denetimleri altmda tutmak, neden olduklan guvensizligi 

azaltmak onlara yetiyordu . Bunun yapmak i<;in de eski yontemden, 

C:::inlilerin ve Romahlann barbar halklan kendi federeleri olarak im

paratorluga ait topraklara yerle�tirerek sabit tutmalanna dayanan 

yontemden yararlanacaklard1 . Bu her zaman ba�ans1zhga ugrayan, ih

tiyatslz bir yontemdi; ama her zaman da bu yonteme ba�vurulurdu; 

<;unku ba�vurulabilecek ba�ka yontem yoktu ve insanlar hala yamlsa

malara kap1hyordu! 

I .  Aleksios Komnenos, Malazgirt'ten on y1l soma, 1 08 1 'de tahta 

<;1kugmda buyiik bir cesaretle bu yontemi kullandL sad1k Sel<;uklu 

muttefiki Suleyman ibn Kutalm1�'a ba�kent olarak, Bogazi<;i'ne fazla 

uzak olmayan konsiller kenti Nikaia'Yl (lznik) verGI.i ! 

Suleyman, ibn kelimesinden de anla�1lacag1 gibi, Kutalm1�'m og
luydu ve ortaya Alp Arslan'm rakibi olarak <;1km1�t1. Erkek karde�le
rinden ikisi lran'da Alp Arslan'm tutsag1yd1. Onun gibi, Bizans lmpa
ratoru VII .  Mikhael Dukas'm ( 1 07 1 - 1 078) muttefiki olan u<;uncu kar
de�i Mansur ise , onun topraklanna s1gmm1� ve oradan gu<;lu akraba
Slm tehdit etmeyi surdurmu�. daha soma da Alp Arslan'm halefi Me-
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lik$ah'm gonderdigi eski Bagdat valisi Bursuk tarafmdan yenilmi$ ve 
oldurulmii$tU. DolaYJ.Slyla Sule)'lllan bu unlu ailenin 0 unlu kolunun 
ozgur olan tek miras�tstydt. Pek ate$li bir Musluman degildi , ya To
roslar ya da Toroslann eteklerindeki ovalarda ya$tyordu. Anla$tldtgt
na gore Buyiik Sel�uklular akrabalanna, ulkelerinin stmrlannda top
rak verme egiliminde olmalanna kar$lll Suleyman onlardan hi� top
rak almamtsu. Bizans'a sadtku; yerel halklann sempatisini kazanma)'l 
bilmi$, admm biiyiiklugunden etkilenen kimi actmastz sava$�tlan ve 
parah askerleri , seruven pesindeki her �e$it go�ebeyi kendisine �ek
mi$ ve ktrsal kesimi bunlara btrakarak kentlere el ko)'lllakla yetin
mi$ti. Onemli miktarda kuvvete sahipti, halkm sempatisini kazanml$
u ve Nikaia (Iznik) gibi saygm bir ba$kenti vardt . Bunlardan yarar
landt. 1 084 'te lkonion'u ele ge�irdi ve admt Konya yapu. Ardmdan 
Ani'nin ele ge�irilmesinden ve Malazgirt Savasmdan soma Buyiik Er
menistan halklannm go� etmesi sonucu ortaya �tkan Kilikya'daki Ku

�uk Ermenistan'a ,  ozellikle de kendisine Malatya'mn guneyinde bir 
hukumdarhk kurmayt ba;;aran Yunancada Philaretos Brachamios 
olarak bilinen Filaret Vahram admdaki bir macerapereste saldtrdt . 

1 085 ythnda Antakya'yt ele ge�irdi ve butun dunyada buyiik bir 
heyecan duyulmasma neden oldu : lsa'mn havarilerine ilk olarak orada 
Htristiyan dendigini kimse unutmamt$tL Ger�ekten Aziz Petrus'un ki

lisesinin camiye donii$tiiruldugune inanmak mt gerekir? Agnostik Su
leyman ibn Kutalml$, gerektiginde kendini iyi bir Sunni olarak 
gostermeyi bilen bir kimseydi. Ve soz konusu degi$ikligi yapuktan 
soma Halep uzerine yiirudu. Halk Buyiik Sel�uklulan yardtma �agtr
dt. Buyiik Sel�ululuklar da yardtma geldiler. SuleYJ.llan, kentin onun
de olduruldu, oglu Kth� Arslan tutsak edildi . Fethedilen yerler yeni
den bagtmstzhklanna kavu$tU ya da Ermenilere ge�ti. Her $ey ba$la
dtktan ktsa bir sure soma iyi bir sonuca varmt;; gibi gozukuyordu. 
Ama aslmda her $ey yeniden degi$ecekti. 
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Suriye'deki Buyuk Sel(uklular 

Alp Arslan'm Buylik Sel<;·uklular tahtmdaki halefi Nizamulmulk'u 

vezir olarak muhafaza etmekle birlikte, Arapc;a melik ve Farsc;a �ah 

s6zcuklerinden olu�an Melik�ah adm1 almakla plamm daha en ba�tan 

ortaya koyuyordu . Sadece Musluman bir hukumdar olmak istedi , o 

kadar. Anadolu'daki olaylar neticesinde ulkenin bo�almasma kar�1 il

gisizdi. Sahip oldugu birc;ok yeteneginin yanmda asker yam zay1ft1 . 

Ku�kusuz diplomat ve idareciydi de , ordulanmn gorulmemi� ba�an

lan parlak komutanlannm hlZlnm, giri�kenliklerinin ve ondan daha 

c;ok halklann ban� arzusunun bir sonucuydu. 

Kuzeyde Maveraunnehir'i i�gal etti ve Karahanhlan korumas1 alu

na ald1 . Guneyde Ahsa'daki (Bahreyn) a�m Musluman Karmati kralh

gma boyun egdirdi ve halifeden Muslumanhgm kutsal kentleri Mekke 

ve Medine'nin muhaflzhg1 hakkm1 kazand1 . Yukan Mezopotamya'da, 

Dogunun en glic;lu mustahkcm mevkilerinden biri olan ve Turkiye'de , 

uzerindeki kabartma suslere kar�m, olanca siyahhg1yla kasvet veren 

gosteri�li bazalt kale duvanm muhafaza eden tek kent Diyarbak1r'l ele 

gec;irdi. Soma kafasmda M1s1r ufkuyla Suriye'ye yoneldi . 

Suriye'de Ats1z (ya da Acls1z, yani "au olmayan" ya da "ad1 olma

yan") denilen birinin yonetiminde bir Oguz toplulugu vard1 . Bu top

luluk, Ramle, Kudus ( 1 0 7 1 , ikinci kez 1 077) ve Sam'l ( 1 076) ele ge

c;irdikten soma Faumilerle de c;atl�t1g1 ic;in Melik�ah'l yard1ma c;agir

mak zorunda kald1 ve o da bu i� ic;in karde�i Tutu�'u gonderdi. Tu

tu� , durumu duzeltti ve Bagdat'a girdikten soma Ats1z'1 oldurtmekte 

gecikmedi ( 1 079). Daha soma da Suleyman ibn Kutalm1� seferi dola

yiSlyla tehdit altmda bulunan Haleplilerin c;agnsma bizzat kar�1hk ve

rerek kenti ele gec;irdi . Bu kentin yonetimini, Halep'in 6zellikle de 

mimari alamnda c;ok �ey borc;lu oldugu Zengiler hanedanmm kurucu-
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su lmadettin Zengi'nin babast Aksungur'a btraku. 1 086 yllmda Antak

ya'ya girdi , atma c;;ok yakmlanndaki Akdeniz'in suyundan ic;;irerek 

tannya ba�anlanndan dolayt �ukranlanm sundu. 

Melik�ah'tan Sonra 

Doruga c;;tkt!ktan ktsa bir sure sonra c;;oku� belirtileri ha� 

gosterdi ! Bu c;;oku� Melik�ah'm oldugu 1 092 ytlmda ba�lad1. Butun bu 

Dogu hukumdarhklanmn zaytf yam, tahta gec;;mek ic;;in onceden belir

li ve kesin kurallar saptanrnarnt� olrnastydL Melik�ah'm dort oglu 

Mahmud, Berkyaruk, I. Muhamrned ve Sencer de iktidar ic;;in c;;eki�ti

ler ve giderek artan bir parc;;alanma sureci ba�lattllar. Buna bir de fe

tihlerin arnk sona erdigini ve bu nedenle de zenginlik kaynaklanmn 

kurudugunu; Turklerin disiplinsiz olmayt ve boy duzenine bagh kal

mayt surdurduklerini ; Siiligin kendisini son siperlerinde , hakkmdan 

gelinemez olarak ortaya koyrnayt surdurdugunu ekleyelirn: Alarnut 

lsmailileri , "Dagm Ya�hst"nm lsmailileri , ha�ha�la sarho� olmu� 

kimseler tarafmdan siyasal cinayet sistemini olu�turmu�lardtr. Ha�

ha�la sarho� olmu� bu insanlara Ha�ha�iler adt verilmi�tir . Ha�ha�i 

sozcugu Franstzcaya assassin bic;;irninde gec;;rni�tir ve "katil" anlamma 

gelir. Ha�ha�iler devlet ic;;inde devlettirler. Boylece I. Muhammed dO

neminde ( 1 1 05- 1 1 1 8) otoritenin bir sure saglanmasma kar�m, Melik

�ah'm hayattaki son oglu Sencer'in olumunden sonra ( 1 1 5 7) arttk an

cak sirngesel bir degeri vard1 . 

Turk gucu bundan herhangi bir zarar gorrnedi. Aksine turn XII. 
ylizytl ve XIII. ylizythn ba�t boyunca kendini gitgide daha c;;ok ortaya 

koydu. Abbasi halifesi el-Nastr'm ( 1 1 88 - 1 225)  Bagdat'ta gerc;;ek bir 

bagtmstz hukumdar durumuna gelmesi ve Suriye'de , daha sonra da 
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Mtstr'da bir Kurt olan unlu Salahaddin (Salahaddin Yusuf ibn Eyylib) 

tarafmdan kurulan Eyylibiler hanedammn tahta gec;;mesi Turkluk ba

ktmmdan onemsiz olaylard1 . Karahanh Mahmud el-Ka�gan gururla 

�oyle yazdtgt zaman ancak bir ongorude bulunuyordu aslmda: "Talih 

Gune�inin Turklerin Burcunda dogdugunu ve Cenab-1 Hakk'm Turk 

Hakanhgm1 Gogun felekleri arasma yerle�tirdigini, onlara "Turk" de

digini ve Egemenlik verdigini , onlan c;;agm hakanlan yaptp dunyaya 

hukmetmenin dizginlerini ellerine verdigini , onlan turn be�riyete 

memur ettigini, Dogruluga yonelttigini, onlara kanlanlan ve onlar 

adma c;;abalayanlan guc;;lendirdigini boylece istedikleri her �eyi elde 

ettiklerini ve c;;apulculann rezilliginden kurtulduklanm idrak ettim. ""' 

Turklerin k1sa bir sure soma Bengal Korfezinden Akdeniz'e kadar turn 

Asya'mn hakimi olacaklanm sezmi� miydi? 

Ha(lz Seferleri 

Melik�ah olunce , Rum ulkesinin Turk hukumdan Suleyman ibn 

Kutalmt�'m Buyuk Selc;;uklular tarafmdan Halep onunde tutsak edilen 

oglu I. Kthc;; Arslan serbest btrakt!dt ve herhangi bir guc;;lukle kar�I

la�makslZln lznik'e yerle�ti . Hac;;hlar geldigi strada Kthc;; Arslan orada 

babasmm glicunu yeniden tesis etmeye c;;ah�tyordu. 

Htristiyanhgm kutsal topraklanm Turk zulmunden kurtarmayt 

amac;;layan, dinsel bir co�ku hareketi olarak anlanlan Hac;;h Seferleri , 

aslmda Htristiyanhgm Muslumanhga, Avrupa'nm Asya'ya uzun bir 

suredir du�unulen ve haztrlanan kar�1 saldmstydt . Bilinen ao sona 

kar�m Hac;;h Seferleri yine de taru�mastz bir ba�anydt ; c;;unku bau 

"' Mahmiid el-Ka�gart, Kitabu Divani Lugati 't-Turk, c;;ev. Sec;;kin Erdi-Serap Tuba 

Yuneser, Kabab Yaymevi, lstanbul:2005 , s. 11 -yn. 
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yonundeki Turk bask1s1m durdurdu . Bu bask1 , bu ilerleyi� yeniden 

ba�lad1g1 zaman ise artlk <;ok ge<;ti . C:unku o s1rada Avrupa orta<;ag

dan <;1km1�tl ve gerek ekonomik, gerek teknik ustunlugunu saglayaca

gl donemin arifesinde oldugu i<;in, aruk bu basklya direnecek, hatta 

ona ustun gelmesini saglayacak olanaklara sahipti. 

Ha<;hlar Asya k1tasma 1 096'da <;lktl. 0 s1rada Anadolu'nun onemli 

ileti�im merkezlerinden ve Sel<;uklu dunyasmm ana noktalanndan bi

ri olarak kabul edilen Malatya'da sava�makta olan K1h<; Arslan hemen 

oraya geldi. Ama Dorylaion'da [buglln Eski�ehir yakmmdaki Sarkho

yllk'un bulundugu yer] yenildi. Bu Malazgirt'in rovan�1 m1yd1? Ya da 

one suruldugu gibi, o buyuk gunun sonucunun ortadan kaldmld1g1 

anlamma m1 geliyordu? HaJ!r, elbette boyle bir �ey yoktu ; ama Hl

ristiyanhk i<;in kesin bir zaferdi ve bu zaferle Bizans kurtulmu�, 

Turkler Anadolu'nun i<;erilerine at1lm1� , Rumlann Nikaia'Yl (lznik) 

yeniden ele ge<;irmesi saglanm1�t1. 

Ha<;hlar Ku<;uk Asya'da ilerleyerek Antakya'Yl ku�attllar (20 Ekim 

1 09 7) ve ele ge<;irdiler (3 Haziran 1 098) ,  daha soma da Edesse ve 

Kudus'un fethi geldi ( 1 5  Temmuz 1 099) .  Bundan soma Ha<;hlar baz1 

takviye kuvvetlerinin kimi zaman ba�anh kimi zaman da ba�ans1z 

bir �ekilde topraklanndan ge<;meleri d1�mda Anadolu Sel<;uklulanyla 

hi<; ilgilenmeyeceklerdi . lkinci Ha<;h Seferinde Ill .  Komad'm birlikle

ri yenildi (Ekim 1 1 4 7) ,  VII . Louis'ninkilerse deniz yoluyla Filistin' e 

ge<;mek zorunda kald1 . U<;uncu Ha<;h Seferinde I .  Friedrich Barbarossa 

Konya'nm i<;lerine kadar girdi ve soma guney Toroslar'da ku<;uk bir 

akarsuda boguldu (Haziran 1 1 90) . Ha<;h Seferleri o s1rada dogu smlr

lanyla me�gul olan lranhlan da ilgilendirmedi. 

Ha<;hlann ger<;ek dusmanlan, M1s1rhlar d1smda , o donemde 

Araplasma yolunda olan ve iki gu<;lu hanedanhgm varhgma karsm 
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bolunmu� bir yap1 arz eden Suriye Selc;;uklulanyd1. Bu iki hanedan, 

Tutu�'un (o. 1 095) ogullan Rtdvan'm Halep'teki hanedanhg1 ( 1 095-

1 1 33 )  ve Dukak'm (ya da Dekak!Dokak) Sam'daki hanedanhgt'ydt 

( 1 095- 1 1 04) . Bu hukumdarlar lran ve Irak'taki diger Selc;;uklular gibi 

fiili iktidan atabey'lere , yani onlar ic;;in "ikinci bir baba" olan ve sal

tanatlannm ba�anh olmas1 ic,:in onlar uzerinde gerekli etkiyi saglayan 

valilere btraktrlardL Dukak'm atabeyi olan Turk Tug Tigin (Tug Te

gin, o. 1 1 28) sonunda kendi hanedam olan Boriler hanedanhgm1 kur

mu�tu . Ama Tug Tigin , varhgma �iddetle kar�1 olan Sam 

burjuvalannm basklSlyla ba�kentinden aynlmak zorunda kald1 ( 1 1 54) 

ve yerine Nureddin gec;;ti. Aksungur'un oglu olan Musul atabeyi Zengi 

( 1 1 2 7- 1 1 4 7) ,  Halep'in ahnmasmdan sonra Ortadogu'nun ilk Muslu

man hukumdan oldu. Oglu Nureddin ( 1 1 47- 1 1 74) ise Sam't ele gec;;ir

dikten sonra Suriye'yi birle�tirmeyi ba�aracakur. Nureddin aynca Su

riye'de bilim ve sanata destek olmas1 dolaytstyla da onemlidir. 

1 1 7 1 'de Nureddin, Sirkuh ile yegenine, yani Hac;:h seferlerinin Dogu

lu �ovalyesi Kurt Salahaddin'e , Salahaddin Yusuf ibn Eyytib'e ( 1 1 74-

1 1 93 )  Mtstr't i�gal ettirdi . Fatimi halifeliginin ortadan kalkmastyla 

birlikte Buyuk Selc;;uklulann yanm kalan du�u gerc;;ekle�iyordu. Ama 

Salahaddin kendisi ic;;in mucadele ediyordu . Sonunda Hac;;hlan 

yenecek olan kendi hanedanhg1, Eyytibi hanedanhgtydL 

Kii.(uk Asya'nm Turk Beyleri 

Kuc;;uk Asya'ya yerle�enler yalmzca Selc;;uklular degildi : XI. yuzyt

lm sonlannda Selc;:uklular Kuc;:uk Asya'da sadece guneydeki ana yolu , 

yani Ege'den ba�laytp Toroslann kuzeyinden Kilikya kaptlanna dogru 

giden yolu ellerinde tutuyorlardt; eger haurlarsak kendileri de buraya 

guneydogu yolundan gelmi�lerdi . Bununla birlikte Malazgirt'ten beri 
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kuzeydogu yolu a<;1lm1;>tl ve boylar bu yoldan birbirini izleyen dalga

lar halinde akm akm geliyordu . Bunlann onunden ilkin, daha once 

sozunu ettigimiz ve Kilikya'da Ku<;uk Ermenistan'i kurmu;; olan Er

meni topluluklan, daha sonra da baz1 Rumlar ka<;Ular. Rumlar, Pan

tos Eukseinos (Karadeniz) bolgesine ya da Akdeniz k1Yllanndaki dag

lara s1gmdilar. Yerlerinde kalanlar kimliklerini korumay1 ba;;ard1lar 

ya da gitgide Turklerle birbirlerine kan;;arak Turklerin baz1 yeni ant

ropolojik ozellikler kazanmalanna katk1da bulundular. Boylarsa kent

lere yerle;;meye ancak XII. yiizJllda ba;;lad1lar. Buna kar;;1hk, kentlerin 

<;evresindeki klrsal bolgeler Turkmenler i<;in go<;ebelik alanlan olma

Yl surduruyorlard1; <;unku bu yerlerin esas olarak lran'daki , hatta Or

ta Asya'daki klrSal bolgelerden herhangi bir fark1 yoktu. Boylece orta

ya <;e;;itli beylikler <;1ku: Buyuk Sel<;uklulann nufuzu altmdaki Erzu

rum Saltuklular Beyligi ( 1 1 03 'e dogru) ; Erzincan'da Mengiicukler 

Beyligi ( 1 1 1 8 'e dogru) ; Diyarbak1r, Mardin, Meyyafankin'de (bugiin 

Silvan) yukan Mezapotamyah Artukoglu Beyligi ve nihayet Kayseri , 

Sivas ve Amasya kentlerinin olu;;turdugu ii<;genin tumune egemen 

olan Dani;;mend Beyligi ( 1 084'e dogru) . 

Sel<;uklular i<;in urkutucu bir has1m olmalan dolaylSlyla Anado

lu'da onemli bir rolleri olan Dani;;mendliler ,  xm. yiizJllda yaz1lan an

cak elimizde XIV. yUZJlldan kalma ve uzerinde baz1 degi;;iklikler ya

pllml;> bir nushas1 bulunan Dani�mendname adh bir kitap dolay1s1yla 

bilinirler .  Bu kitap bir tarih kitab1 degildir, folklorik olaylarla dolu 

bir <;e;;it destand1r ve hala gizemini korumaktad1r. Bu olgularda sozu 

edilen ki;;ilere <;e;;itli kimlikler yak1;;tmlmak istenmi;; , ornegin bun

lann lranh ya da Ermeni olduklan one surulmu;;tur. Oysa boyle bir 

olas1hk ger<;ege hi<; de uygun degildir , <;unku bu ki;;ilerin adlan 

Turk<;edir: Bunlann Tugrul Bey'in soyundan gelen Turkler olmas1 hi<; 
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de olanaks1z degildir. Devrin turn sulalelerinin yapt1g1 gibi Malazgirt 

zaferinin galibiyle kendi aralannda bir bag kurmaya c;ah�malan ke

sinlikle propaganda niteliklidir. 

Rum Krallzgz 

Selc;uklular guc;lerini Kuc;;uk Asya s1mrlanmn d1�mda, doguda ol

dugu gibi banda da kabul ettirmeye c;ah�nlar, bu kendini gosterme 

arzulan neticede birc;ok sulaleyi onlann hem muhalifi hem de kurba

m yapn ve buytik Rum Kralhgmm da kurulmasma yol ac;tL K1hc; 

Arslan, L Melik�ah'm olumi1nden soma ba�a gec;er gec;mez, Bizans'a 

neler borc;lu oldugunu unutarak once karadan, soma da lzmir ve Fo

c;a'da donanmalar in�a ettirir ettirmez deniz yoluyla Bizans'a �iddetle 

saldmya gec;ti . Ama Hac;hlar kar�1smda ugrad1g1 ba�ans1zhk ve 

Ege'de birc;ok bolgenin Bizanshlar tarafmdan i�gal edilmesi, banya 

giden yolun kapah oldugunu anlamasma yetmi�ti. DolaYls1yla kendi

sine dogu yolunu ac;maya c;ah�n. 1 1 06 Yllmda Artuklulardan Meyya

fankin'ini ve uzun suredir almak istedigi Malatya'Yl ele gec;irdi ; ayn

ca Musul halk1 tarafmdan c;agnhnca bu buytik Irak kentine girdi ve 

kendisini "sultan" ilan ettirerek ( 1 1 07) ugrad1g1 Dorylaion bozgunu

nu unutturdugu gibi, aynca lran'daki Buytik Selc;uklu hukumdanmn 

rakibi olarak da ortaya koymu� oldu . lran'daki Buytik Selc;uklu hU

kumdanna yenilince geri c;ekilmek zorunda kald1 ve bir 1rmag1 gec;er

ken boguldu: onunla birlikte Rum Selc;uklulannm bau heveslerinden 

soma dogu serab1 da son buldu . DolaylSlyla Anadolu yaylalannda 

kalmalan zorunlu olmu�tu . 

Arnk Anadolu yaylasma egemen olmalan zorunluydu. Bu Anadolu 

yaylasmm fethine ba�lamak onuru da 1 1 .  K1hc; Arslan'a ( 1 1 55- 1 1 92) 
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du�tu . I I .  K1h<;: Arslan, bu ama�;la Konstantinopolis'e gitti ve orada 

kendini Basileus'un vasah ilan etti ( 1 1 62) .  Soma yine Dani�mendli

lerin kar�1sma ge<;:ti . Onlan bozguna ugratu ve Elbistan, Larende (bu

gun Karaman) , Kayseri , C:ankm, Ankyra (Ankara) , Mara� ve Sivas'1 

ele ge<;:irdi . 

Dani�mendliler tarih sahnesinden �;ekildikleri s1rada son bir <;:a

bayla, sozde vasallann ba�anlanndan rahats1z olmaya ba�layan Bi

zanshlann mudahalesini istediler .  Kas1m 1 1 76'da Miryakefalon Ge<;:i

ti'nde Bizanshlar Turkler tarafmdan bir kez daha bozguna ugrauld1 : 

boylece Malazgirt'ten bir yuzy1l soma, Turk i�galinin hi<;: de ikinci 

dereceden bir olgu olmad1g1 anla�llm1� oluyordu . Dolay1s1yla As

ya'nm ortasmdan gelen boylann birbirlerinin D.stune y1g1ldlklan <;:lk

maz sokak Anadolu , Turk ulkesi olma hakkm1 kazamyordu . II .  Kll1<;: 

Arslan'm oniki �;ocugu iktidar i<;:in aralannda �;eki�mekte ve i<;: sava� 

ulkeyi harap etmekteydi; ama yine de soyutlanm1�, bir ba�ma kalm1� 

ulke kendi D.stun yetenegiyle bunahmm D.stesinden gelmenin yolunu 

buldu . Oysa daha a<;:1k bir uluslararas1 konum ona bu olanag1 vermez

di . Olkede birlik yeniden I. Keyhusrev ( 1 1 92 - 1 1 96) ve ( 1 204- 1 2 1 0) 

Rum Sel�;uklulanm doruga <;:1karan Alaeddin Keykubad ( 1 2 1 9- 1 237) 

donemlerinde sagland1. 

Adalia (Antalya) Venediklilerden ( 1 207) ,  Sinop Rumlardan, yeni 

ad1 Alaiye olan Kalonoros (bugun Alanya) ve Kilikya kap1lan Ermeni

lerden almm1�U . Kuzey ve guney denizine <;:1kmak Rum ulkesi hu

kumdarhgml bir deniz gucu durumuna getirmi�tir; Erzincan ve Erzu

rum'un ( 1 230) ahnmas1ysa bu hukumdarhga lran ve Uzakdogu'yla ti

caret yolunu a<;:1yordu . lki D.<;: y1l boyunca, ulkeyi Toroslardan Malat

ya ve Amasya'ya dek alevlendiren ve aralannda Frenk birlikleri de 

bulunan en iyi Sel<;:uklu birliklerinin mudahalesini gerektiren, top-
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lumsal-dinsel nitelikli buyilk Baba lshak Ayaklanmastysa ( 1 240) dev

rin refah belirtisinden ba�ka bir �ey degildi. 

Ama daha o zamandan her tarafta Cengiz Han'm Mogollannm gol

gesi duruyordu. Ve 1 242- 1 243 kt�mda, uslerinden c;ok uzakta ve gii<;

leri tukenmi� olan, general Baycu komutasmdaki Mogollar Mezopo

tamya'ya girdiler ve Erzurum'u aldtlar . Bu ona ilkbaharda Kuc;:uk As

ya'ya ilerleme olanagt saglad1 . Ytllardtr bu korkunc;: istiladan kac;an 

multecileri yanlanna kabul etttikleri ic;in nastl davranmalan gerekti

gini iyi bilen Selc;:uklular turn Anadolulan, Frenkleri, Nikaia (lznik) 

ve Trabzon kralhklanm -Konstantinopolis'in Hac;:hlar tarafmdan ele 

gec;:irilmesinden beri Bizans lmparatorlugundan ne kalmt�sa- yardtma 

c;:agtrdtlar. Selc;:uklu sultam 1 ! .  Keyhusrev ( 1 237- 1 246) onlann gelme

sini beklemeden kuvvetlerini Erzincan ilindeki Kose Dagt yonune 

surdu. Baycu, goc;:ebelerin kac;:tyormu� gibi yapmasma dayanan o eski 

sava� hilesini kullanarak kar�tsmdakileri yamltu. Sonunda, 26 Hazi

ran 1 243 gunu Selc;:uklu ordusu aruk yoktu. Mogollar Sivas ve Kayse

ri'yi egemenlikleri altma aldtlar. Selc;:uklu sultam ise Ankara yonune 

kac;:u. Selc;uklu sultanmm ba�vezirinin esnek ve suratli politikast ul

keyi ytktlmaktan kurtard1. Ba�vezir, Baycu'yla pazarhk yapmak ic;:in 

Hazar Denizinin guneyine gltti: onun hizmetine girecek ve ona altm 

ve gumu� olarak ytlhk vergi odeyecekti . BOylece Rum Selc;uklu lmpa

ratorlugu varhgmt elli ytl daha surdurdu; ama onuru kmlm1� ve 

guc;:suz olarak - vasal olarak. 

Sencer ve Dogu Iran 

0 strada Buyilk Selc;uklular ne yaptyorlardt? Melik�ah'm olumun

den itibaren ve I. Muhammed'in ( 1 1 05- 1 1 1 8) yeniden tahta gec;:tigi he-
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saba kauhrsa hukumdar ailesinden olan erkekler ile atabeyler birbir

lerinin kar�Ismda duruyorlard1. Gen;:i sultanm ustunlugo. kabul edili

yordu , ama gucu kendisini gen;ek anlamda ancak Horasan ve Ha

rezm'de , bir dereceye kadar da boyundurugu altmda bulunan Karahan

h Maveraunnehir'de gosteriyordu . Sultan unvamm kullanmay1 hak 
eden son Buylik Sel�uklu olan Sencer ( 1 1 1 8- 1 1 5  7} saltanatl s1rasmda, 

Uzakdogu'ya yeniden dolayh bi�imde mudahale etmek zorunda kald1 . 

Yine de sultan unvam Ill .  Tugrul'un olumune , yani 1 1 94'e kadar ge

�erli olmu�tur. Orhon k1y1smdaki ,  K1rg1z Devletini y1ktiklanm, 

936'da Kuzey C:in'i ele ge�irdiklerini ve 1 1 25 yilmda da C:in'den ko

vulduklanm gordugumuz proto-Mogol Kitanlar (Kitaylar) ku�kusuz 

henuz ileri safhalara varmam1� C:inlile�melerini unutarak go�ebelige 

geri donduler ve ad1 C:ince olan bir onderin yonetiminde Orta Asya'y1 

ge�tiler: Ye-liu Ta-�i ( 1 1 30- 1 1 42'ye dogru) . Yollan uzerindeki Turfan 

ve Ku�a bolgelerine boyun egdirdikten soma da Karahanhlann smm

na geldiler .  Karahanhlar o s1rada lli Nehri kiyismdaki Karluklar ve 

Aral Golunun kuzeyinde ya�ayan ve dili Turk�e bir boy olan 

Kanghlarla sava�Iyorlardi . Bu yeni gelenlerin kendilerine muttefik 

olacaklanm sanma yamlg1sma du�tuler . Ye-liu Ta-�i Balasagun'a gir

di , oradaki yerel Karahanhyi indirerek kendisi onun yerine ge�ti . Ar

dmdan ailenin diger prenslerinin kar�1sma �1kt1 . Ka�gar ve Hoten'i 

ele ge�irdi, Semerkand hukumdanm yendi ( 1 1 37) ve kendini Kur Han 

(Fars�a Gur Han) ilan ettirdi . 

Kitanlar Budist olduklan gibi, imparatorluklannm dini de Bu

dizmdi . Uzun bir suredir Muslumanlann bask1sma maruz kalan Uy

gurlar, Kitanlann korumas1 altma girdiler .  Bu lslamiyet i�in buylik 

bir felaketti . Daha once Asya'da hi� gerilememi�ti , ama �imdi tama

men Musluman olan �ehirler kafirlerin boyundurugu altma girmi�ti ! 
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C:in'in donu�tmden soz edenler mutlaka olacakn ve bunu ilk yapanlar 

bizzat C:inliler olmu�tu, ancak gen;;ekte durum hie;; de oyle degildi. 

Musluman Turk dunyasmm ilk �ehzadesi , aynca Maveraunne

hir'in de hakimi olan Sencer mudahale etmek zorundayd1, etti de ! Sa

va� 9 Eylul 1 1 4 1 'de Katwan'da, Semerkand yakmlanndaki bozk1rlarda 

gerc;;ekle�ti ve korkunc;; bir sava� oldu . Turkler arkalannda 300 .000 

adam b1raknlar ve olmeyip sag kurtulanlar da sadece kac;;mayi du�u

nuyorlardl . Sir-Derya ve Amu-Derya arasmdaki turn ulke Kitanlann 

eline gec;;ti. Yeni bir bozk1r imparatorlugu kurulmu� oldu . Ancak bu 

arnk Budist bir imparatorluktu ve k1smen C:inlile�mi�ti ve aruk ad1 

da Karahitaylard1. Bu ad, Ban Kitanlanndan c;;ok Kuzey Kitanlanm ta

mmlamak ic;;in kullamlm1�t1r. 

Buyuk Selc;;uklunun ugrad1g1 bu bozgun, geni� yank1lar uyand1rd1; 

c;;unku o c;;agm insanlanna Iran'm ve Islamiyetin ba�anstzhg1 , C:in'in 

bir zaferi ya da ba�ka bir deyi�le T alas Sava�mm bir c;;e�it rovan�1 gi

hi gorunmu�tii . Gerc;;ekten heniiz yeni Muslumanla�m1� topraklarda, 

Ispanyollann reconquista's1yla kar�1la�nnlabilecek Islam aleyhtan bir 

tepki ortaya c;;1kt1 . Islamiyeti alc;;altmak amaoyla Asya'nm gobeginde 

ortaya c;;1kan ve Mogolistan H1ristiyanlan, Kereyitlerin Ong Han'l ta

rafmdan daha sonra canlandmlan Papaz jean efsanesi H1ristiyan levan

ten ortamlannda dogmu� ve Ban Avrupa'ya kadar yayilm1�t1r. 

Sencer'in yenilgisinden ktsa bir sure sonra da sonu geldi . 0 slra

da belki de Karahitaylardan kac;;an baz1 Oguz boylan yeniden Iran'! is

tila etmeye ba�lam1�lard1. Baktriyan'da konaklayan diger Oguz boyla

nysa ayaklanm1�lard1. Bunlar sultam ele gec;;irmeyi, ba�kentini ve bu

yuk kentlerini yagma etmeyi ba�ard1lar. Ku�kusuz Selc;;uklu sultam 

Sencer 1 1 56'da ozgurlugune yeniden kavu�sa da, bir yil sonra gorevi

nin verdigi tukenmi�lik sonucu olecekti. 
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Harezm�ah1arm Yukseli�i 

Harezm Sah1 Ats1z , Kudus fatihinin bir turde�i olarak, Sel<;uklu 

boyunduruguna katlanam1yordu. Amu-Derya deltasmm son derece ve

rimli ve refah i<;inde bir bolge oldugu biliniyordu . Bu bolge geli�

mek, auhm yapmak i<;in <;ok uygun bir ulkeydi. XI. yllzy1lda bu bbl

gedeki kentlerde Ibn Sina, el-Ersati ya da el-Talabi gibi degerli bilim 

adamlan bulunuyordu . Dlke <;ok zengindi . Harezm Devleti knalan 

birbirine baglayan yollann kav�agmdayd1 ve Harezm�ahlardan biri de 

Hazarlann ba�mda hukum suruyordu . Zerdu�tluk burada hala canhy

dl, en azmdan XI. yllzy1la kadar. H1ristiyanhk bu bolgede Islamiyetle 

<;eki�iyordu , ancak ba�ans1z oldugu da soylenemezdi. Turkle�me su

reci henuz emekleme donemindeydi; ancak XIII. yuzy1lda tamamlana

caktL 

Ats1z bir miras<;1yd1 . Babas1 Kutbeddin Muhammed aslmda 

1 097'de Horasan valiligi gorevine terfi etmi� bir koleydi. Sencer ye

rine getirdigi gorevlerden dolay1 Ats1z'm babasma soz vermi�ti . An

cak bu daha <;ok onursal bir unvandL Ileride Harezm�ahlann ger<;ek 

kurucusu olacak Ats1z da ( 1 1 2 7- 1 1 56) ,  babas1 gibi, bedeli ne olursa 

olsun Sel<;uklulara tarn bir sadakatle bagh kalacakur! Ancak bir sure 

soma yorulur, bezer ve sonunda ayaklamr, ancak yenilip a�ag1lamr 

( 1 1 38) ve bu a�ag1lama kalbini kinle doldurur. 

Sencer'in yenilmesinin ardmdan askerlerini bunun ustune salml�

tlr. Merv ve Ni�apur'a ( 1 1 4 1 )  girmi� , ancak uzun sure tutunamaml�

tlr. Samanogullannm boyundurugu altmda kald1ktan soma Karahanh

lann, Gaznelilerin ve yine Sel<;uklulann boyundurugu altma girmi�

tir. Harezm�ahlar Karahitaylann egemenligine de katlanmak zorunda 

kalacaklard1r. Hi<;bir zaman bag1ms1z olamam1�lar m1d1r? Acaba ken

dilerine vasalhg1 dayatan pek <;ok ulkeden daha m1 buyllklerdi? Ome-
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gin Ats1z'm halefi 11 Arslan ( 1 1 56- 1 1 72) da vasal kalacakt1r. Ama va

sallann en guc;:h.isudur: Horasan'a hakimdir, Maveraunnehir'e girmi�

tir; her yerde Harezm�ahlara sayg1 duyulmakta, onlardan c;:ekinilmek

tedir. Oglu Toki� (Taka�) ( 1 1 72 - 1 200) , belki de bu �an �ohretten ba�1 

donerek ko�ullardan faydalanmak istemi� ve aruk bag1msizhklanm 

ilan etme giri�iminde bulunmu�tur. Selc;:uklular artlk lran'da gezinen 

bir golgeden ba�ka bir �ey clegildiler ve ba�lan yoktu. Toki� kendisi

ni Selc;:uklu hukumdanmn halefi ilan etti. Batlya ytirudu, Rey yakmla

nnda ( 1 1 94) Ill .  Tugrul'u yendi soma da Hamedan'a (Ecbatane) kadar 

ilerledi. Selc;:uklu hanedanhgt ortadan yok olmu�tu . Galip prensleri 

oldugunde Harezm�ahlar bir imparatorluk kurmu�lardL Oglu Alaed

din Muhammed ( 1 200- 1 220) onun buytik tarihe ad1m atmasm1 sagla

diktan soma yok olmasma neden olur. 

Ilk once Karahitaylann vesayetinden kurtulmak gerekiyordu . 

Alaeddin, ordulanyla buytik bir olas1hkla ya Fergana'da ya da Talas'ta 

kar�1la�t1 ve onlan yendi ( 1 2 1  0) . Bu tarihten itibaren Karahitaylar za

yiflamaya ba�lad1lar. 1 2 1 1  'dr son hukumdarlan maceraperest bir Mo

gol Turku olan damad1 Nayman Kuc;:lug tarafmdan tahtmdan edildi . 

Alaeddin bu zaferden faydalamr ve Karahanhlann son hukumdanm 

tahttan indirir. Soma da lran'm fethine giri�ir. Ancak bu zafer ryu

yti�u bir yamlsamad1r aslmda. Harezm�ahlar Asya'da , ortac;:agm, bili

nen en guc;:lu iki Islam hanedanhgma son vermi�lerdir. Bu arada Ala

eddin ad1 sam bilil).meyen hir Mogol liderinin, samnm Cengiz Han 

admda bir Mogol'un, Pekin'i ald1gm1 duyar ( 1 2 1 5) ve ona bir elc;:i he

yeti gondermeye karar verir. Ertesi YJl bu handan bir cevap alacaktlr. 
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Gazneliler, Garlular ve Harezm�ahlar 

Alaeddin Muharnrned en parlak zaferlerini Dogu lran'da , bugiin 

Afganistan adtyla bildigirniz ulkede kazand1. Orada, Gur'un daghk 

alanlannda, ymtcl ve gururlu bir Iran boyu ya�tyordu . Bu boyda 

Muslurnanhk ku�kusuz ancak yonetici stmflan ilgilendiriyordu . Bu 

boy, rnernleketi olan ulkenin adtyla, Gurlular olarak bildigirniz kU

<;uk ve rnureffeh bir devlet kurrnu�tu. 

Gazneli Behrarn Sah ( 1 1 1 8- 1 1 52 )  egernenligi altmdaki Gurlular 

ba�kaldtrdtlar; ancak buytik bir bozgun ya�adtlar, liderleri turlu i�

kenceden ge<;irildikten soma bogularak ya da kafas1 kesilerek oldurul

du . lntikarn hirSma kaptlan Alaeddin Huseyin, Spuler'in "lslarnm da

ha once gbrrnedigi korkun<;lukta bir canavar" olarak niteledigi bu 

bey, kendi gu<;lerini toplad1 ve Gazne'ye yurudu . Korkuya kaptlan 

Gazneli Behrarn Sah Hindistan'a ka<;tl . Alaeddin bu buytik kente girdi 

ve intikarnm1 korkun<; bir bi<;irnde ald1 ( 1 1 50) . Turn erkekler klh<;tan 

ge<;irildi , kadmlara tecavliz edildi ve turn carniler, saraylar, harnarn

lar, okullar yerle bir edildi , evler yakthp ytkildL Kent ate�e verildi 

ve yangm yedi gun yedi gece surdu. Soma da bu ytkmulann ustunde 

�arkllar soyledi : "Ben dunyay1 ate�e veririrn. "  Bu buyuk ktytrndan 

soma "cihansrz" lakabm1 kazand1. Soma Bust'a ytirudu, buray1 da yag

rnaladt, herkesi oldurdu ve su kanallanm kurnla doldurup, tUrn kuyu

lan kapatt1 . Olke bir <;ble dondu . 

Gazneliler Hindistan'a stgmrnt�lardL Bu lranh cellatlar onlan ora

da da izlediler ve sonunda turn Gaznelileri dunya uzerinden sildiler 

( 1 1 87) .  Gurlular Gaznelilerin yerle�tigi her yere yaytldtlar. Olduk<;a 

tsstz ve sessiz bir bolgede , egernenliklerinden kalrna buytik bir kule 

bulunrnu�tu , buytik bir olasthkla ba�kentlerinin sirngesidir : Curna 

Minaresi son derece gorkernli bir bi<;irnde , oraya buraya serpilrni� 
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daglar arasmdan, turn ihti�amtyla , buytik bir dingilikle hala dikili 

durmaktadtr. 

lranhlar ile Turkler ve Gurlular ile Harezm�ahlar arasmda bir c,;a

u�mamn patlak vermesi kac;-mtlmazdt. Ve bu <;:aU�ma Herat'm sahibi

nin kim olacag1 konusunda <;:tku ( 1 204 ) .  Alaeddin Muhammed 

1 2 1 5'te , Gazne kentini ve Afganistan'm hemen hemen tumunu ele ge

<;:irmi�ti. Bu ona 1 2 1 7'de , lran'da henuz denetimi altmda olmayan bol

gelere ba�anyla ilerleme ve bu bolgedeki bagtmstz atabeylere boyun 

egdirme olanagmt sagladt . Alaeddin Muhammed'in devleti o suada 

Horasan'nm dt�mda Maveraunnehir ve Afganistan'm yam stra lran'm 

hemen hemen tumunu kaps1yordu . Alaeddin Muhammed Bagdat'a yli

rumeye hazulamyordu. Ama imparatorlugu kmlgan bir dev, ytllarm 

saglamla�t1rmaya henuz vakit bulamad1g1 bir varhktt. Oysa dogusun

da bulunan Cengiz Han'la ku�kusuz dunyanm o gune kadar gordugu 

en buytik fmma ba�hyordu . Ye bu hrtmaya dayanamayacak, kapthp 

gidecekti . 

Delhi Sultanlzgz 

1 1 75'te G1yaseddin Guri, daha <;:ok Sahabeddin ad1yla tamnan kar

de�i Muhammed bin Sam'1 [Muhammed Guri) Gaznelilerin pe�ine 

gonderdi. 0 da siras1yla Multan ve U�, Per�aver ( 1 1 79) ,  Siyal-Kut 

( 1 1 8 1 )  ve Lahur'u ( 1 1 86) ele ge<;:irdi . 1 1 92'deyse Nandana [Nardin) 

yakmlannda bulunan Tarain'de Prens Pritvirac [Ray Pitora) yoneti

mindeki Racputlar koalisyonunu ortadan kald1rd1 ve bu onun Ecmir 

ile Delhi'yi i�gal edip , soma da Ganj Vadisi'ne mudahale etmesini 

saglad1. Ama tegmen Muhammed ibn Bahtiyar Kala<;: birkac;: yliz ki�i

lik bir kuvvetle Behar ve Bengal'i [Bengale] kolayca ele gec;:irdi. 
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Harezm �ahmm Gurlular kar�lSlndaki ilk zaferlerinden k1sa bir 

sure soma, Hindistan'da sava�makta olan parah askerlerin komutam 

Turk komutam Kutbeddin Aybeg kendini "Turklerin ve lranhlann 

Sultam" ilan etti ve ozellikle siyasal bak1mdan <;ok parlak bir gelecegi 

olan Delhi Sultanhgm1 kurdu . Aybeg k1sa bir saltanat suresinden son

ra yerini, Hindistan'm en buyiik hukumdarlanndan biri olacak darna

dl Semseddin 11-Tutml�'a ( 1 2 1 1 - 1 236) b1raku. Bu arada Musluman 

dunyasmda tek ornek olmamakla birlikte , <;ok az gorulmu� olmas1 

nedeniyle bir noktay1 belirtmekte yarar var: Semseddin 11-Tutml� tah

tl, "<;ocuklannm en yeteneklisi" olan k1z1 Raziye'ye b1rakm1�Ur. Razi

ye sadece dort y1l saltanat surdu ( 1 236- 1 240) ve kadm du�mam bir 

Musluman tarafmdan degil, bagnaz bir Hindu tarafmdan olduruldu . 

Daha sonralan en onde gelen ki�i , Orta Asyah buyiik bir Turk 

ailesinden gelen ve 11-Tutmu�'a kole olarak saulan Balban (6. 1 287) 

oldu. Once yiiksek gorevlilerden biriyken daha soma sultan olan Bal

ban, Tugrul admdaki bir Turk onderin bag1ms1zhk ilan ettigi Ben

gal'e bir<;ok kez mudahalede bulundu. Ve yerine ikinci oglu Bugra 

Han'1 ( 1 280) b1raku; "Bugra [Deve] Han" ad1 bir yandan Karahanhla

nn uzak etkisini gosterirken, diger yandan ate�li , co�kulu bir lslami 

gorunu� i<;inde , lslamiyet oncesi donemden kalma Turk gelenekleri

nin de varhgm1 surdurdugunu gosterir. 

Gaznelilerin derin bir bi<;imde lranhla�malan ve Gurlulann Iran 

dunyasma ait olduklan goz onunde tutulursa, Turklugun orta<;ag Hin

distan'mda buyuk bir rol oynamad1g1 sonucuna vanlabilir. Ger<;ekte 

ise Gazne saraymda konu�ulan dil ile Gurlulann dilinin Fars<;a olma

sma kar�1hk, Turk koleler genellikle sadece Turk<;e konu�ur ve onla

ra sadece Turk<;e hitap edilirdi. Oysa Turk koleler, her yerde oldugu 

gibi, orada da birligin olduk<;a bilincinde olan bir aristokrasi olu�tur-
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mu�lard1. Hint kaynaklan, bu se�kin s1mfm antropolojik ozgunhigu 

kabul etmi�tir ve bu s1mf varhgm1, i�ten evlenme yoluyla olmasa bi

le en azmdan boylar aras1 evlenmelerle siirdiinne arzusundayd1. Gur

lulann kokenlerinin ne oldugunu ve Hindistan'a Gazneli Mahmud'un 

seferlerinden once giren Turk ogelerle ili�ki kurup kunnad1klanm ve 

kulturlerinden geriye ne kald1gm1 ogrenmek ilginr,; olurdu . Daha VU. 
yO.zyilda Ke�mir krah Har�a'nm (o. 64 7'e dogru) ordusunda Turkler 

vard1; daha sonraki tarihlerde Bulucistan'da da Turklere rastlanacaku. 

Aynca daha ba�ka yerlerde de vard1lar. Guney Hindistan'da "Muslu

man" yerine Tura�ka denirdi .  Bu, daha sonraki tarihlerde ve bugun de 

baz1 guney ag1zlannda Toliigu 'ye donu�mu�tlir ki, bu da "Turk"un, 

daha dogrusu 'Turuk"un farkh bir transkripsiyonudur. 

Delhi koleleri (memluklar) hanedanhg1 1 209'da son buldu. Var 

ettikleri hanedanhk Turk-Afgan gucunun ozellikle Hindistan alt

knasmda saglamla�masm1 ve gur,;lii bir tasavvufi hareket olan Sufilik 

tarafmdan etkilenmi� Hindu yigmlanna lslamiyetin nufuz etmesini 

saglamas1 dolay1s1yla onemlidir . Hindistan'daki ilk buyuk lslami 

amtlan yapan da bu hanedand1r. Aynca bu hanedan tahta yasal olarak 

ger,;meden once de baz1 biiyO.k yap1lar in�a ettirmi�tir: 1 2 00'e dogru 

yap1lan Ar-hay-dinka-jhompra admdaki Ecmir Ulu Cami d1�mda bu 

biiyO.k yap1lann hemen hepsi Delhi' de in�a edilmi�tir. Bunlann hepsi 

de yikllan Hindu tapmaklanndan getirilen malzemelerle in�a edilmi�

tir . Bunun sonucunda oldukr,;a ilgin� bir bir,;imde, bir Islam mimarhk 

plam ile ah�1lm1� Islam mimarisi goruniimu ta�1mayan yap1lar ortaya 

r,;1kml�tlr. Bu yap1lar arasmda iki ba�yap1t yer almaktad1r. Bunlardan 

biri ( 1 1 9 7'de tamamlanan) KuvvetU'l-lslam Camiidir, birkar,; yil soma 

bu camiye muhte�em bir on cephe yap1lm1�t1r; digeri ise ayn1 zaman

da hem bir zafer kulesi hem de bir minare olan Kutub Minar'd1r. Yuk-
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sekligi 72 ,5 metredir ve ozgun bir mimariye sahip olup ve son dere

ce �a�lrtlCl bir ustahk sergilemektedir. Ilk yap1ld1g1 tarihte , yani XII. 
yUZYll sonu, XIII. yUZYll ba�mda, dort kattan olu�urken, XIV. yUZYll or

talannda bir ylldmm c;arpmas1 sonucu hasar gorunce Tugluklar 

tarafmdan buylik oranda yenilenmi�tir ve buglin be� kattan olu�mak

tadlr. Her ne kadar bugun list k1s1mlan ozgun bic;iminde degilse de 

Kutub Minar ortac;ag Islam sanatmm en etkileyici omeklerinden biri

dir. 1 2 3 1  Yllmda yap1lan Gur Sultam mezanysa Hint mezar mimari

sinin en arkaik omegidir ve Islam mimarisi en guc;lu ifadelerinden 

birini bu mimari tarzmda bulur. 
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� 

(:ok geni:; bir duzlemde meydana gelen olaylann �oklugu hizi ozden 

uzakla:;urabilir: Turk dunyas1 bauya dogru kayarak ag1rhk merkezini 

kaybetti, tumuyle degilse bile buyOk hblumuyle , s1mrlanm geni:;let

tigi Dar-ul-Islam i�inde yer ald1 . 

Turklere gore "imparatorlugun temeli olan" toprak Otuken, yani 

Mogolistan'm kuzeyi, yakla:;1k 1 000 yllma kadar, ku�uk arahklar dl

:;mda her zaman Turklerin olmu:;tu : Hiong-nulardan sonra Tu-kiuler, 

Uygurlar, K1rg1Zlar ve Juan-juanlar da burasm1 merkezleri bilmi:;ler

dir. Hepsinin de etkilerini (:in ya da Avrupa'ya kadar duyurduklan 

gu�lerini bu merkezden ald1klan anla:;1hyordu. Bunlar uzun bir sure

dir dogudan �ok bauya baksalar da, X. yOzyilda hala Gok lmparatorlu

guna ((:in) girecek gu�teydiler. 

Aradan yOzyil ge�tikten sonra , her :;ey degi:;ti ve XII ve xm. ytizyil

da bu degi:;im daha da belirginle:;ti. Turk boylan Mogolistan'da Os

tunlugu saglama amae1yla Mogol boylanna kar:;1 verdikleri mucadele

lerde yetersiz kahyorlard1: (:in yolu Turk boylanna kapanm1:;, Mogol 

boylanna a�1lm1:;tL Bu Turk boylanndan baz1lan kuzeye, Sibirya yo

nune surulduler. Bu boylardan biri de Ruslann, Tunguzlann verdik

leri ad1 benimseyerek Yakut dedikleri boyun atalan olan ve o s1ralar 

Baykal Golu Turk halklanmn kuzeyinde olmas1 gereken boydu. Bazl

lan bauya dogru, Altaylar ile Urallar arasma surulup, burada �oku� 

ge�en, ancak hala varhgmt surduren Uygur uygarhgmm d1:;mda 
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kalarak goc;:ebe ve pagan kulturleriyle ya$amaya devam ettiler. Kara

deniz'in kuzeyi, Hazarlar ve Pec;:eneklerin yerini alan K1pc;:aklarla Turk 

ulkesi olmay1 surdurdu . Bulgarlar ve Karahanhlar Muhammed'in og

retilerini benimsediler .  Gazneliler lslam1 Hindistan'a goturduler. 

Boylece bunlann her biri geni;; topraklan lslamiyetin siyasal ve kul

turel nufuz alanma katm1;; oldu . Ortadogu'da, Afganistan'dan ba;;laya

rak Rum ulkesine, Maveniunnehir'den gec;:erek, Harezm, Iran, Irak ve 

Suriye'ye dek iktidar her yerde Turklere aitti. Memluklar ozellikle 

M1s1r'da 980 yilmdan beri, gitgide buyllyen bir rol oynamaya ba;;la

mi;;lardL Birc;:ok il tumuyle Turkle;;me yolundayd1 ve bunlar da gele

cekteki istilalann kaynaklanm te;;kil edeceklerdi. Turklerin gelece

ginin aruk ayn1 ufuklara sahip olamayacag1 ve bak1;; ac;:1lannm esas 

olarak lslami oldugu ac;:1kt1. 

Tarihc;:iler XI-XIII. y11zy1llar arasmdaki Musluman Asya'sm1 , Oguz 

boylanmn goc;: etmelerinden sonraki birligi daha iyi ortaya koyabil

mek amaoyla "Selc;:uklu Dogu"  olarak adlandlrml;;lardlr . 

Selc;:uklulann , Oguz boylanmn yegane temsilcileri oldugunu da 
eklemek gerek. C:ok belirgin baz1 farklan karanhkta b1rakan bu ta

mm, tepeden umaga homojen Turk topluluklan olan Karahanhlar ve 

Bulgarlar (zaten Bulgarlann burada pek fazla bir onemi yoktur) ic;:in 

gec;:erli olamaz. Buna kar;;ll1k ayn1 tamm bir Turk azmhgm, Turk ol

mayan Arap, Farsi, Hindu ya da Yunanh c;:ogunluga egemen oldugu, 

ayn1 c;:evreden gelen, ayn1 zihniyete sahip goc;:ebe topluluklann lslami

yetle c;:at1;;mas1 sorununun ortaya c;:1kt1g1 ve hepsinde benzer 

- durumlann ba;; gosterdigi oteki turn devletler ic;:in son derece 

uygundur. 
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Nu jus 

DO.nun nufus hareketlerinin bugo.nun nufus hareketleriyle aym ol

madtgmt unutursak, milyonlarca Turkun bir anda lslam dunyasmm 

topraklanna akm ettigini do.�unebiliriz. Ama bu, kavramakta go.c,;luk 

c,;ektigimiz ve bugun tart1�1lan gerc,;eklere c,;ok uzak bir du�uncedir. 

Bugune kadar bazr bolgelerin yerle�me , bazrlanmn ise gec,;i� amac,;h 

oldugu, gelen goc,;menlerin yogunlugunun her bolgede aym olmadtgr , 

XI. yliz)llldaki ilk dalgayi XIII. ylizyilda Mogol istilalan sonucunda en 

azmdan ikinci bir goc,;men dalgasmm izledigi konusunda goru� birli

gine vanlmt�tlr. 

Hindistan'a sadece askerler gelerek ktsa surede lranhla�an ve daha 

soma da Hintlile�en bir aristokrasi olu�turdular. Arap Ortadogu'su 

da askerlerin aVI oldu ; ancak iklim ko�ullan, goc,;men gruplannm bu

ralara suruleriyle yerle�melerine izin vermedi . Askerler iktidann tu

munu muhafaza edemediler ve iktidar yerle�ik buylik ailelerin elinde 

kaldt: Kurt Salahaddin'in ya�amr bu ac,;rdan ac,;tklayiCl niteliktedir. 

Olaylar lran ve Kuc,;uk Asya'da ba�ka turlu geli�iyordu . lran tu

muyle bir gec,;i� yeriydi ve kimligini yitirmemesini de buna borc,;

luydu . Dili ve kulturunun Turk egemenligi srrasmda c,;ok geli�tigini 

soylemi�tik ve bunu daha soma aynnuh olarak ele alacagtz. Ama yi

ne de Oguz boylannm yerle�mesi, ulkenin etnik ve dilsel temelini 

hissedilir bic,;imde degi�tirmi�tir. Bu degi�im birden degil, XI ila XVI . 
yUZyillar arasmda dereceli olarak gerc,;ekle�mi�, daha somalan da de

vam etmi�tir. Yerle�me surecini Selc,;uklular ba�latmr�tlr. Ama ne ka

dar etkili olduklan konusunda bir �ey soyleyebilmek guc,;tur. Aym 

donemde yerle�ik duzene gec,;en Turkmenler Beluclan (Buluc,;lar ya da 
Beluciler de denir) De�t-i Kavir'in kuzeyinden guneydoguya dogru 

surduler. Bu arada Turkc,;e konu�an c,;ok saytda unsur Zagros ve Fars 
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bolgelerine yerle�tiler. Bunlar buyU.yen Ka�gay federasyonunu olu�

turmaktaydllar. Turk boylan Azerbaycan'da, Tebriz ve Baku bolgele

rinde , Transkafkasya'mn a�ag1 topraklanndaki H1ristiyan Gurcistan'm 

kar�lSlna dikilmi�lerdi . Bunlar yerel halklann asimilasyonunu 'iN. 
yuzy1lda tamamlad1lar. Yalmzca Hazar Denizinin <;;bkuntulu ve 

ormanhk alanlan istilaolardan korunabildi . Tarihsel ak1mlann her 

zaman d1�mda kalm1� bu alanlar, tarih sahnesinde s1gmma yeri ya da 

a�m nufus hareketinin goruldugu bolgeler olarak yer alm1�lard1r. 

Turk boylan daha <;;ok Anadolu'ya y1gllml�lardL C::unku Anado

lu'nun toprag1 ve iklimi ah�abilecekleri bzellikler sergiliyordu . Nite

kim sonunda buras1 Turkiye haline geldi . (:ok mu kalabahkular? 

Orta<;;ag Ku<;;uk Asya uzmam Claude Cahen'e gore orta<;;ag ba�langlCm

da say1lan 200.000-300.000'den <;;ok degildi . Bu tahmin <;;ok kuvvetli 

gorunmuyor. C::unku metinlerden edindigimiz izlenimlere uymad1g1 

gibi -ki bu izlenimler yamltlcl da olabilirler- Pe<;;enekler ve Klp<;;ak

lar gibi baz1 go<;;men topluluklar konusunda yap1lan tahminlerden bile 

<;;ok du�uktur. Kimi otoritelerin belirttigi gibi, xm. ylizYllda Turkle�

menin ba�lad1g1 ve eskilerinin ard1 s1ra yeni boylar gelmekte oldugu 

bir s1rada Turk nufus toplam nUfusun % lO'unu olu�tudugu dogru

dur. Asimilasyon sureci yava� oldu ve hi<;;bir zaman da tamamlanma

dl . XX. ylizYllm ba�mda Turkiye Cumhuriyeti ad1yla amlacak bu top

raklarda en azmdan % 30 ya da belki de daha fazla Turk olmayan un

sur kalm1�t1r, bunlar Fars<;;a konu�an Kurtler, Rumlar, Ermeniler ve 

Levantenlerdir. Yirmi otuz y1l soma Ermeniler gerek Avrupa'ya ve 

Lubnan'a go<;; etmeleri gerekse de Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ne 

<;;ekilmelerinin bir sonucu olarak neredeyse tamamen yok oldular. Ote 

yandan yakla�1k bir bu<;;uk milyon Rum, Yunanistan'a gonderildi . 

Kurtler ise ya�ad1klan yerde varhklanm surdurduler. 
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Kuc,;uk Asya'daki Turk nufusunun artl�l homojen bir �ekilde 

gerc,;ekle�medi. Dogu bolgelerinde boylar kentleri ve ktrsal bolgeleri 

yerle�iklere btrakarak goc,;ebe kaldtlar. Bununla birlikte ba�kenti Ani 

olan Buytik Ermenistan'm nufusunun bir ktsmt Kilikya'ya giderek 

orada Kuc,;uk Ermenistan'l kurdu . Osmanhcaya gec,;mi� Ermenice soz

cuk saYlsmm azhgma bakarak bir yargtya varabilirsek, Turkler ile bu 

iki kralhktaki Ermenilerin c,;ok az ili�ki kurduklanm soyleyebiliriz. 

lstilaCllar ktYI ovalanna da <;ok seyrek itibar gosterdiler ve bahkc,;thk 

sadece yerlilere kald1 . Turk�edeki bahk adlannm neredeyse tumu Yu

nanca kokenlidir . Ege ve Akdeniz'deki onlarca ku<;uk liman 1 922 

Turk-Yunan mubadelesine kadar varhgmt surdurdu. 

Turkler Ftrat'm bausmdaki merkezi platoya, Bizans nufusunun or

tasma yerle�tiler. Ku�kusuz 1 030 ila 1 080 arasmda Turkmen baskm

lan strasmda kac,;an k�ntli ve koyluler vardt , ama ulke bo�almt� de

gildi . Panigin �iddeti abarttldt ve Sel<;uklu Devleti kuruldugu zaman 

da buytik bir istikrar ic;inde birlikte uyum ic;inde ya�amld1 . Anado

lu'daki Selc;uklu topraklan , Avrupahlar ic;in Turkiye ya da Turkme

nistan admt aldtktan soma bile Muslumanlar ic;in Rum ulkesi olarak 

kalmaYl surdurecekti. 

Go�ebeler ve Yerle�ikler 

Goc;ebelik Turklerde , Araplarda oldugu gibi ytiksek bir ya�am 

tam ve soyluluk belirtisi demek degildi . Ama yine de bir<;ok boy ata

lanndan kalan goc;ebeligi surdurdu ve gerek Selc;:uklu yonetiminin ge

rek daha sonraki donemde Osmanh hukumetinin onlan yerle�ik dOze

ne gec;:irme amacmt gtiden kararh politikast her zaman ba�anya ula�

madl. Ekonomik ko�ullarm butunuyle degi�tigi ve goc;:ebeligin 
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Turkiye'de neredeyse son buldugu gunumuzde , bu ulkenin mevcut 

uyruklannm go<;:ebelige gosterdikleri baghhgm hala surdugu saptana

bilir. Bunlar ba�lang1<;:ta, eskiden oldugu gibi koyun ve ke<;:i otlatan 

devecilerdi ; ku�kusuz onlann yam s1ra oduncu go<;:ebeler de vard1 

(Aga<;:eriler) . Bugun TahtaCl ad1yla kar�1m1za <;:1kan ve k1rsal olmayan 

go<;:ebe topluluklanndan birisi olan go<;:ebelerin bunlann torunlan ol

dugunu sanm1yoruz. 

lran'da, Oguzlann tanmm yok olmasma katk1da bulunmu�lard1r. 

Aym zamanda yagmaCihklanyla uzun suredir yerle�ik olan lranhlar 

ile Zagros bolgesindeki buyuk Bahtiyari boyunu go<;:ebelige dondur

duler. Kentlere yerle�en Oguzlar ise buralardaki i<;: gerginligi arurdl

lar ve bu kentlerden bir<;:ogunun y1k1lmasma sebep oldular. Ornegin 

Mogol istilas1yla sonu gelen Ni�apur i<;:in durum boyle olmu�tur. Bu 
ku�kusuz dogrudur, ama abarnlmamahd1r. Zira daha sonra meydana 

gelen Cengiz Han ve Timur istilalan gibi korkun<;: y1k1mlar Iran uy

garhgl ve ozellikle ekonomisi a<;:lSlndan <;:ok ciddi sonu<;:lar dogur

mu�tur. 

Go<;:ebeler Anadolu'da genel olarak kent <;:evrelerindeki tanm ya

pllmayan bolgelere yerle�tiler. Daha sonralan ulkenin gOneyindeki 

daglara surulduler ve buras1 onlann yeni yaylalan oldu . K1�m 

Pamfilya, Kilikya ve Ege'nin k1y1 ovalanna iniyorlard1 . Eskiden <;:ok 

verimli olan ve Yilda birka<;: kez urun almabilen bu bolgeler <;:eli�kili 

bir bi<;:imde go<;:ebelere terk edilmi�tir. Turklerin d1� ticaretleri i<;:in 

yararland1klan Antalya ve Sinop gibi baz1 limanlann d1�mda, genel

likle antik<;:agdan kalma kentlerin pek <;:ogu yok olmu�tur. Yuksek 

plato ger<;:ekten Rum Sel<;:uklulann ulkesinin merkeziydi. Burada baz1 

topluluklar tutuculuklanna kar�m <;:ok erken bir tarihte topraga bag

landllar ya da tarn go<;:ebelikten yan go<;:ebelige ge<;:tiler .  Bunlar, yerli-
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lerle kan:;;arak sonunda yerytizunun en saglam koylu 1rklanndan bi

rini olu:;;turdular. 

lslamiyetin bir kent uygarhgt olmas1 ve kentlerin de her zaman 
Turkleri c;ekmesi nedeniyle, istisnalar dt:;;mda Turk hukumdarlan ge
nellikle kentlerde ikamet ettiler. Omegin Erzincan'da nufusun c;ogun
lugu Ermeni olarak kalmt:;>tlr. Ba:;;ka yerlerde de durum buytik olast
hkla boyleydi. Bugun, eski ad1 Meyyafankin olan Silvan'da da yalmz
ca Kurtler ya:;;tyordu. lran'da, Turklerin yerle:;;ik diizene gec;i:;;leri ko
lay olmad1g1 gibi kentlile:;;meleri de kolay olmad1. Buna kar:;;thk Ana
dolu'da tarn olarak kentlile:;;mi:;;lerdir. Kent ya:;;am1 hem politikada 
hem de ekonomide onemli bir rol oynamaktadtr. Gazneliler ba:;;kent
leri olan Gazne kentine c;ok buytik bir onem kazandmm:;;lardtr. Bu 
kentin belki de bir milyon nufusu vard1 . Ote yandan Isfahan Buytik 
Selc;uluklar ic;in bir kultur merkeziydi. Rum Selc;uklulannda ise met
ropol yoktu; buna kar:;;thk birc;ok onemli kente sahiptiler. Bu kentle
rin bugunku adlan eski Rum adlanndan izler ta:;;tmaktadtr: Konya
lkonion, Kayseri-Kaisareia, Sivas-Sebasteia , Ankara-Ankyra ya da An
gora. Simon de Saint-Quentin XIII. ytizytlm ilk yansmda Selc;uklu Dev
letinin ytiz kenti oldugunu, lbn Said ise Selc;uklu Devletinde valisi , 
kad1s1 , camisi ve hamam1 olan yirmi dort kent oldugunu belirtir . 
Ba:;;kenti Konya nufusu on binleri bulan ve c;ok geni:;; bir alam kapla
yan bir kentti . Onem baktmmdan ikinci s1rada gelen kent Sivas ol
urken, onu Kayseri, Erzurum, Malatya, Nigde ve diger kentler izli
yordu. Bu kentlerin yaptlanna dair fazla bilgi bulunmamaktadtr. Or
negin Antalya gibi birc;ok kavmin bir arada ya:;;ad1g1 kentlerde Yahu
di, Rum ve Turk mahallesi bulundugu samlmaktadtr. Bu tlirde bir 
dagthmm e:;;ini Uygurlarda da goruyoruz . Aynca hemen hemen her 
yerde lranhlar'm ya:;;ad1g1 gorulmekteydi ve rolleri Mogol istilalann
dan soma gelen yeni multecilerle artm1:;>t1. 
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Muslumanla�ma 

Selc;:uklulann ba�anlannm k1smen Sunniligi benimsemelerine ve 

halifelige baghhklanna bon;:lu olduklanm soylemi�tik. Turn politika

lan bu durumun sonucu oldu ve bu anlamda rolleri c;:ok onemliydi. 

Her ne kadar buylik bir c;:ogunluk sadece gorunu�te lslamiyete gec;:i�i 

kabullense de , oldukc;:a samimi duygularla Muslumanla�anlann ve faz

la Ortodoks olmayan, ama son derece ozgun nitelikler ortaya koyan 

tasavvuf ak1m1mn da (Sufilik hie;: boyle oldu mu?) oldugu ku�ku go

tlirmez. Bu tasavvufi ak1mm uyelerinden biri de ilk buytik Turk �air 

olarak kabul edebilecegimiz Ahmed Yesevi'dir. Yesevi, Yesi'de (Tur

kistan) XII. yuzyllm ba�mda dogmu�tur. Egitimini Buhara'da, Yusuf 

Hamadani'nin (b. 1 1 40) yanmda tamamlam1�t1r. Uzun bir sure bu 

dervi�in ogrencisi olarak hizmet verdikten sonra ondan aynlm1� ve 

Turk �eyhlerinin ba�1 olmas1 gerektigine inanarak boylarda vaaz 

vermek uzere yollara du�mu�tlir . Bu noktada, her ne kadar manevi 

anlamda yakm durmaYl surdurse de , esasen Buharah ancak turn dtin

yaya yaJilml� buylik Nak�ibendi tarikatmdan aynlmaktad1r. Ahmed 

Yesevi'nin etkisi buylik ve uzun sureli olur. C:unku dili sade ve kolay

dlr .  Onun sayesinde butun bir kulturel gelenek Turkc;:e 

kurulabilmi�tir. Bugun Turkiye'deki Alevilerin hala esin kaynaklann

dan biridir. Sii olduklan soylense de bu Turkler hala Samanizm etki

lerini ta�1rlar ve Seriata kar�1 mesafeli durarak, buylik bir serbestlik 

gosterirler. Timur, Yesevi ic;:in muhte�em bir amtmezar in�a ettirmi�

tir . 

Ama Musluman olsun ya da olmasm Turk halk1 eski pagan inam�

lanndan pek c;:ok ozelligi korumu� ve buylik bir ho�goruyle daVTan

ml�tlr. Bu ho�goru ozellikle de halkm c;:ogunlugu H1ristiyan olan 

Anadolu'da dikkat c;:ekiciydi. Sultanlar tarn�malar duzenliyor, bu top-
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lanulara c;;e::�itli inanc;;lardan hilginleri c;;agmyorlardt . Huistiyan pren

seslerin papazlan ve Selc;;uklu saraylannda kiliseleri vardt . II .  K1hc;; 

Arslan dostu Malatya Ba::�piskoposu'na, Bizanshlan onun dualan saye

sinde yendigini yazml:;?tlr . Ban::� ic;;inde ya::�ama zorunlulugu bu tavn 

(ve onlemleri) cesaretlendirmi::� olabilir. Aynca Turklerin ah::�1ld1k ul

kulerine de uygun du::�er: bu tutum bir Tu-kiu, bir Uygur, bir Cengiz 

Han, bir buytik Mogol tutumuydu . lslamiyetin, ozellikle Yahudilere 

ve H1ristiyanlara kar::�1 ho::�gorulu olmasma kar::�m, Musluman 

dunyada hic;;bir ::�eyin onunla esdeger olamayacag1 gorusu hakimdi. 

Kuc;;uk Asya'daki ortac;;ag Arap gezginleri hep bundan yakmm1slard1r. 

Hukumdarlar ve onlann ytiksek gorevlileri arasmda yer alanlann 

Turklesmis olanlan da , Musluman adlannm yam sua Alp Arslan, 

Tugrul Bey, <;:agn Bey ya da unlu vezir Karatay omeginde goruldugu 

gibi totem adlanm and1ran adlar alm1slard1r. Muslumanhgm tasvir 

yasagm1 umursamayarak kentlerin ve saraylann duvarlanna armalan

m koymus olanlar da onlard1r. Bu arada, olmu::� dusmanlanmn ke

miklerini topraktan c;;1kararak yakma bic;;imindeki pagan gelenek de 

varhgm1 uzun bir zaman surdurmustur. Bunun, soz konusu dtisman

lann yerytizundeki varhgmdan kesin olarak kurtulmanm tek yolu ol

duguna inamlan donemlerin amsm1 m1 surdurdugu bugun de hala ke

sin olarak bilinmemektedir. Aynca hukumdar ailesi uyelerini kanlan

m dokerek oldurmemek de kural olarak kalacakur. Bunun nedeni eski 

inamslara gore , kanm ic;;inde ruhu tas1mas1d1r: dolayts1yla sadece yay 

kirisiyle, kec;;e parc;;aslyla ya da yasukla bogularak oldurulebilirlerdi . 

Bunun yam s1ra sancaklann ust uc;;lanna at kuyrugu klllan tak1lmas1 

uygulamas1 da surmu::�tur. 
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Samanizm Amlarz 

lslamiyet ile Turk-Mogollann eski dini arasmda baz1 ortak nokta

lann bulundugu dogrudur ve bunlar uzerinde stk stk durulmu�tur. 

Tektannh buyuk Gok Tann inanCl Allah'la ozde�le�tirilebilir ; 

lslamiyetteki cin ve melek inanCl farkh bir bic;:im altmda Turklerin 

ikincil tannlanna , say1s1z "sahip-efendi" varhgma olan inanc;:lanyla 

ortu�mektedir . lslamiyetten ileri gelmeyen, ancak yine de ona 

dogrudan zlt olmayan inam�lar ise halifenin dinini yanh� 

yorumlamak pahasma muhafaza edilmi�ti . Kuran inancma kar�1t ola

rak, olu ve mezarlar kulru varhgm1 surduren geleneklere omek gos

terilebilir. Bunun dt�mda c;:ok ac;:tk farkhhklar da vardtr ve her iki ta

rafta bu konuda bir turlu uzla�maya varamamt�tlr. Omegin hayvanla

nn oldurulmesiyle ilgili kurallar: lslamiyete gore hayvanm kam ke

sinlikle akltllmah , hayvan bogazt kesilerek oldurulmelidir; Turklere 

gore ise hayvanlar bir damla kan dokulmeden bogularak oldurulmeli

dir (upkt hanedan ailenin uyelerinin ba�ma geldigi gibi) . Bu farklar 

Turklerin din degi�tirmelerinin onundeki belli ba�h engeller olmu�

lardtr. 

Ytgmlar c;:ok dindar degillerdi . Aslmda daha yeni Musluman ol

mu�lardt ya da Musluman olmalan sadece lslamiyetin varhgm1 kabul 

etmekten ibaretti . Bu konuda ba�ka yoldan bilgi edinilemiyorsa , ede

biyat bile bu konuda kesin kamtlar sunar. Omegin Musluman dunya

da pek begenilen ve Turkc;:ede ilk olarak Seyyad Hamza tarafmdan ka

leme alman (XIII. yOzytl) Yusuf ile Zuleyha (ya da Zeliha) hikayesi, turn 

Islam metinleri gibi, Bismillahirrahmanirrahim, yani "esirgeyen ve ba

gt�layan Allah'm adtyla" kahbtyla ba�lar. Oysa Seyyad Hamza kendi

sini , aralannda Allah sozcugu de bulunmak uzere bu kahbm ic;:indeki 

turn sozcukleri Turkc;:e ac;:tklamak zorunda hisseder. Daha sonraki bir 
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tarihte buyU.k Oguz Destam Kitab-z Dede Korkut'ta dag, su ve agac;:tan 

olu�an tannsal u<;:luye dualar gibi, her sayfada Turk paganizminden 

kalmular ortaya konacakur . Anadolu'daki Turk goc;:ebeleri arasmda 

yaptlgtm, ba�kalan tarafmdan yerle�ik c;:evrelerde yaptlmt� c;:ah�ma

larla da ortu�en etnografik ara�urmalar, dokuz yuzytlhk Muslurnan

la�madan sonra yoksul tabakanm, ortac;:ag inanc;:lannm kalmulanndan 

fazlasm1 muhafaza ettigini a\,:tkc;:a gostermektedir. Ama yine de XI. yliz

ytlm sonu ile XIII. yU.zythn ba�1 arasmda paganizmin etkisinin surekli 

olarak azaldtgt gorulur. Mogol istilalanyla yeniden canlamrken, XV. 

yU.zytldan itibaren yeniden du�u�e gec;:er. Bu durumda binyU.zlu ytllar

da bu etkinin ne kadar �iddctli oldugu kolayca tahmin edilebilir! 

Siilik, Tasavvuf ve Kar�zla$tzrmalar 

lslami dogmalara Sunnilikten daha az bagh olmasmm yam stra 

c;:e�itli bic;:imlere burunebilen esnek $iilik boylan derin bic;:imde et

kiledi . Turkmen Baba'lann kendilerini c;:ogu zaman $ii olarak tamt

malanna kar�m aslmda eski Samanlann mirasc;:tslyd1lar. Ortaya hal

km ilgisini geni� bic;:imde c;:eken ogretiler koydular. Kitleleri pe�lerin

den surukleyecek yetenekteydiler. II .  Keyhusrev'in saltanat donemin

de , Baba lshak devrimci sosyo-ekonomik ogretilere dayanan gerc;:ek 

bir ayaklanma <;:tkardt. Kent c;:evrelerine ve esnaf loncalanna daha ya

km duran Ahiler c;:ogu zaman comert ve samimi ancak geleneksel ilke

lere baghhgt (ortodokslugu) ku�kulu bir inane;: ortaya koydular. 

0 donemin tUrn gezgin dervi�leri arasmda HaCI Bekta� Veli ozel 

bir yazgtya sahipti . HaCI Bekta� Veli K1r�ehir bolgesinde , buglinku 

ad1 HaCibekta� olan Suluca KarahoyU.k'e yerle�mi�ti. Dinin dogmalan

na ve ayinlerine harfi harfine uymayt pek onemsemeyen bir lslamiyet 
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bir,;imi vaaz ediyordu . Hao Bekta� Veli �arap ic;:meyi , raks etmeyi , 

topluluk halinde, hatta buyuk bir olas1hkla kadmh erkekli yemek ye

meyi ogutluyordu. Kitab1 Vilayetndme'ye (ya da Velayetndme) dayanan 

tarikau Bekta�ilik XV. yuzy1lda duzenlenmi�tir. Daha XIV. yuzyilda, 

Osmanh lmparatorlugunun sec;:me birlikleri yenic;:eriler ile Bekta�ilik 

arasmda s1k1 bir ili�ki kurulmu�tu bile . Bu da gordugu ilgiyi ar,;lkla

maktadlr. 

Daha ortodoks bir tasavvuf, egitimli r,;evrelerde Bekta�ilik kadar 

ba�an kazand1. Tasavvufun en buyuk figuru , Muslumanlann Mevlana 

ad1yla and1klan Celaleddin Rumt'ydi. Celaleddin Rumt 1 2 07  ytlmda 

Belh'te dogdu. 1 2 1 9'de Mogol istilasmdan kac;:arak Konya'ya yerle�ti . 

Ogrenim gordukten ve birkac;: ytl da ders verdikten soma Semazenler 

ad1yla da bilinen Mevlevi tarikaum kurdu. Bu onemli tarikat ve man

zum yap1tlan, ozellikle Farsc;:a yaz1lan Mesnevi'si uluslararas1 dfueyde 

ilgi gordu. 1 2 73 'te oldugunde din aynm1 olmakslZln turn kent onu 

mezanna kadar ugurladL Mezan r,;inilerle kaphd1r, en alt katta kUc;:uk 

kubbeli yap1lardan ibaret olan dervi� odalan, bunun ustunde raks ve 

dua ayinlerinin yapild1g1 daha bUyuk kubbeli birimler bulunmakta

dir. Manasur XVI . yuzy1lda in�a edilmi�tir, buglin muze olarak kulla

mlmaktadlr. Buras1 surekli olarak ellerini gokyuzune ar,;arak, Velinin 

kendilerine yard1m etmesini dileyen ziyaretc;:ilerin akmma ugrar. 

Turkler lran'da ve Yakmdogu'daki Arap ulkelerinde hukum suren 

Musluman dunyaya, buradaki anla�mazhklara bula�mak pahasma k1sa 

surede kan�m1�larsa da Anadolu'da H1ristiyanhkla kar�1 kar�1yayd1-

lar. XIII. yuzytlda Anadolu'da nufusun yuzde onu Turk olduguna gore , 

demek ki Kurtler hesaba kaulmazsa nufusun yuzde doksam Huisti

yandL Daha once de gordugumuz gibi , Rum Selc;:uklulan doneminde 

c;:ogunluk ile azmhk arasmdaki ili�kiler, ozellikle de Turkler ile Rum-
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lar arasmdaki ili�kiler mukemmel ve hatta kom�u Mushiman ulkeler

le kurulmu� ili�kilerden daha s1k1yd1. Konya ile Bizans'm ytiksek ma

kamlanndaki ki�iler arasmda s1k s1k evlilikler gen;ekle�irdi . I .  Key

husrev'in ve I I .  Keyhusrev'in anneleri Rumdu. Denildigine gore I I .  

Keykavus H1ristiyan olan amcalanmn etkisinde kalm1�t1r. Hukumdar 

ailesinden bir erkek, siyasal nedenlerle yabanCl bir ulkeye s1gmmak 

istediginde , Sam ya da lsfahan'dansa Konstantinopolis'e s1gm1rd1. Ban 

Dani�mend sikkelerinde, lsa'nm ve Aziz Yorgos'un [Aya Yorgi] -he

nuz lslam etkisinde kalmam1� olsalar gerek- tasvirleri vard1 . 

Ho�gorulu davramlmas1 dolaps1yla siyasal, ekonomik ve kulturel 

nedenlerle ya da sadece Musluman uygarhgm saygmhg1 nedeniyle 

yerli halktan din degi�tirerek Musluman olanlann saps1 �oktu. 

Kadznlann Konumu 

Musluman olsun ya da olmasm butun Turk ulkelerinde, kadmla

nn konumu, genelde lslam toplumlannm sergiledigi genel gorunu�e 

hi�bir bi�imde uymuyordu . Kadmm toplumdaki konumu bir 

felsefeden, bu 1rkm sahip oldugu ozelliklerden kaynaklamyordu . Ya 

da Samanizmin, cinsler arasmdaki e�itlige , hatta farkh cinslerin ol

madlgma dair vurgusu uzun suredir biliniyordu. Bir Saman bir kadm 

gibi dogum yapabilirdi ornegin. Ancak bu, kadmlann di�iliklerini 

unuttuklan, erkeklerin de onlara hayran olmap b1rakuklan anlamma 

gelmiyordu : "Hey sen! Kara sa<;lan topuklanna inen . . .  sen, kalem 

ka�h . . .  gonca dudakh . . .  sonbahar elmalan gibi parlak gozlu . "  Orne

gin bir kadm erkek gibi giyindiginde, bilerek ya da bilmeyerek bu 

kadmm memelerine dokunmanm bir anlam1 vard1 : bu, zamanla bir 

dugun ayinine donu�ecekti . Yurtta kadmm belli bir yeri vard1 . Top-
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lumda mevkisini muhafaza etmek zorundayd1. Kadm i<;;in ovunmek 

ay1pt1 . "  Ki tab- z  Dede Korkut 'ta "Ovunmeklik avratlara buhtand1r! 

Ownmekle avrat er olmaz ! "  denilir; ancak "kadm iyi du�unur, iyi 

konu�ur" ve "onu dinleyen" kocasma iyi ogutler verirdi her zaman. 

Irk Bitig'de babanm emir, anneninse ogut verdigini goruyoruz.  lyi bir 

evlat da kendi nzas1yla annesini ve babas1m dinlemelidir. 

Turk kadm1 yuzunu saklamazd1 ve hareme kapaulmazd1. Siyasal 

ve toplumsal ya�ama tarn bir ozgurlukle kauhrd1. X. yuzy1lda, o slra

da Muslumanhg1 henuz kabul etmi� olan Volga Bulgarlanna gorevle 

giden lbn Fadlan, bunu buyuk bir a<;;1khkla ortaya koyar: "Kadm or

tunmez . . .  Vucudunun hi<;;bir k1smm1 kimseden gizlemez . "  Ve uyul

masl gereken yasa , erkeklerin gobekleriyle dizleri arasm1 ortmelerini 

gerektirdigi i<;;in , bunun onu daha <;;ok �a�mugm1 belirterek �u hika

yeyi anlaur: "Bir gun bir konu�ma s1rasmda, ev sahibinin kansmm, 

etegini kald1rarak cinsel orgamm ka�1d1gm1 gordum. "  Bu onu buyuk 

bir �a�kmhga du�urur. Ev sahibi Bulgarsa gulmeye ba�lar ve tercu

mana �oyle der: "Kanm herkesin onunde cinsel orgamm a<;;1yorsa bu, 

cinsel orgammn eri�ilmez oldugunu gosterir. Ve bu, cinsel orgamm 

saklayarak ona eri�ilmesine izin vermesinden iyidir" 

Ondan yuzy1llar soma lbn Batuta ( 1 304- 1 3 77) buyuk bir ilgiyle , 

Turk ulkelerindeki kadmlarla surdurdugu latif ili�kilerden soz eder. 

Maveraunnehir'de hukumdar tahtmm iki prenses tahu arasmda durdu

gunu ve bunlardan birinin de e�i oldugunu belirtir . Harezm'deyse 

�oyle der: "Kad1'mn qi hatun bana yuz gumu� dinar gonderdi . 

Emir'in kans1 olan k1z karde�i onuruma �olen verdi . "  Anadolu'yla il

gili olarak �oyle der: "Taki Hatun kar�1m1zda ayaga kalku, bizi ince

likle selamlad1 ; bizimle iyilikle konu�tu ve bize yiyecek getirilmesini 

buyurdu . "  
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Gozlemlerinin sonucu olarak da �oyle der: "Turklerde kadmlann 

gordukleri sayg1}'1 gozlerimle gordum. Gerc;ekten Turklerde kadmla

nn erkeklerinin ustunde bir yeri var . "  Ku�kusuz abart1yor; Turk-Mo

gol dunyasmda naibeler, hatta bir kadm hukumdar da var olmasma 

kar�m iktidar hep erkeklerin i�i olmu�tur. Bununla birlikte Sel<;:uklu

lann buyuk veziri Nizamulmulk'un kadmlara yonelik sert ele�tirileri

ni de okumak gerekir. Bu "muhafazakar," kadmlann, Adem ve Hav

va'dan bu yana dunyadaki turn kotuluklerin nedeni olduguna inan

maktaydL 

Avrupahlar Turk kadmlanmn erkekler gibi ata bindiklerini , ok 

atuklanm ya da okuz arabalanm surduklerini gorunce , en az Muslu

manlar kadar �a�1rm1�t1r. joinville de , lbn Arap�ah da kadm askerler 

ve kadm ave1lar kar�1smda aym tepkiyi gosterir . Kadm avCl ve as

kerleri epik metinler de dogrulamaktad1r. "Selcen Hatun at sald1 , ka

nmml basn, ka<;:amm kovmad1, aman deyeni oldurmedi ! "  diye anlaur 

bir tanesi . Ba�ka bir metinde , gen<;: bir erkek ile gen<;: bir k1z arasmda

ki dovli� anlat1hr: "Yumrukla�ular, birbirlerine girdiler ve gure�ti

ler . "  Kadmlann, davram�lannda ozgur olmas1 , a�k1 da kolayla�tlr

ml�tlr. Bir gen<;: klZl cezbetmek isteyen erkek "gozlerinin gordugunu, 

kalbinin sevecegini verecegim sana" der. "C:ok isteyenim var benim" 

der guzel. "Gozleri <;:arpan, kalbi ahp goturen guzellikler var" der 

gen<;: bir oglan. IX. ylizyilda lbn Ru�d ya da XL yuzyilda el-Bekri gibi 

Musluman yazarlar Turk kdannm e�lerini se<;:mekte ozgur oldukla

nndan soz ederler. Yakut, Karluklar doneminde , aruk ay1p kar�1lanan 

ahlaks1zhklardan, Timur doneminde iyice gemlerinden bo�alan 

serbestliklerden soz eder. 
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Yonetim 

llke olarak hukumdar gucunu halifeden ahrd1. Tugrul Bey'in ge

rek unvamm gerek bu unvanm saglad1g1 yetkileri hangi ko�ullarda ve 

nas1l elde ettigini gorduk. Ama belirli bir gu<;: duzeyine vannca ken

disine bu unvam ya da yetkileri atfeden liderler de yok degildi. 

Sultam halifeye baglayan baglar <;:ok inceydi: halife, sultanm varh

gm� ve saygmhgm1 kabul eder, sayg1 gosterirdi ve ili�kileri bundan 

ileri gitmezdi. Unvanlann derecesi <;:ok yuksek olmamakla birlikte , 

sayllan <;:oktu . K1h<;: Arslan kendine Turklerin degil , "Araplann ve 

lranhlann Sultam" derdi , <;:tinku Turklerin hukumdarhg1 hakkm1 ha

lifeden degil , orfi kanunlardan ahrd1 . 

Hukumdar kadiri mutlaku; unvanlan kimi zaman onemli olsa da 

genellikle gorevleriyle ortu�meyen turn yuksek gorevlileri atama ve 

gorevden alma hakkma sahipti . Sava�ta ba�komutand1 ve <;:evresinde 

gaziler, "iman askerleri ," yani kelimenin anlamma daha sad1k olmak 

gerekirse "gazaya <;:1k1p kafirlerle dovu�enler" bulunurdu ; gazilik , 

"Ahilerin" ve "Babalannkinden" farkh ulkuler i<;:eren bir ttir �ovalye

likti . Hukumdar <;:ogu zaman ulkenin idari mekanizmasm1 kendisi yo

netmez, bu i�i vezirine b1rak1rdL Buyuk Sel<;:uklulann lranh ba�veziri 

Nizamulmulk'un devlet i<;:inde K1h<;: Arslan kadar, hatta onunkinden 

bile yuksek bir rol oynad1g1 bilinmektedir. Turklere ozgu bir yank1s1 

olan ve zamamn inan<;:lanna kar�m o donemin havasma pek uygun 

du�en �u s6zler onundur: "lnsanlar inan<;s1z ya�ayabilirler, ama ada

letsiz ya�ayamazlar . "  Vezir Karatay lranh meslekta�1yla aym oneme 

sahip olmasa da, Konya'da onemli bir figurdu . 

Zaaf anlannda sultan, <;:ocuklugunda onu egiten atabey'in gi.idumu

ne girerdi: bu durumun sonucu olarak Iran, Suriye ve Mezopotam

ya'da atabey'ler kendi hanedanhklanm kurmaya ugra�1r, ama bunu 
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ba�aramazlarsa en azmdan mevcut i�lerin yonetimini ellerine gec;irir

lerdi. Ama Rum Selc;uklulannda durum boyle degildi; atabey'ler egi

tim ve ogretimle gorevli ki�i olan lala'nm rohinun smulan ic;inde 

kalm1�lard1r. Beylerbeyi'ler Araplann emir-u! umera'lanmn kar�1hkla

nyd1 ve birlikleri kumanda ederlerdi . Bir yliksek gorevli, yani bir 

bey bir ili fethettiginde , o ilin yoneticisi , valisi olma hakkm1 kazamr

dL Ama aym zamanda da bir ordu beslemesi ve vergi toplamas1 gere

kirdi . Sm1r illeri , markiliklerin kar�1hg1 olan w;: beylikleriydi. Bun

lann d1�mda kalan hemen hemen her yerde illeri sultamn yakmlan 

yonetir, valiler bu ki�ilere yard1mn olur ve hatta nezaret ederlerdi. 

Diger yliksek gorevlilerin en ilginci, ad1 kadar gorevi de ozglin olan 

pervane'ydi . Pervane (yani "kelebek") sultanm dirlikleri dag1tmas1 

i�iyle gorevlendirdigi ki�iydi. Bu pervanelerden biri bir zorba yone

tim kurmaYl ba�aracaktlr. 

Yurtta ya�amaya ah�km, her c;e�it beden hareketinde ustala�ml� , 

ava oldugu kadar sava�a da du�kun bu goc;ebe onderler luks ya�amaya 

merak salm1�lard1. Ba�kentlerinde, yazm ve k1�m oturduklan yerler

de ayn ayn saraylar yaptmrlard1. Rum Selc;uklulanmn olagan konut

lan Konya'da, ikincil konutlan Kubad Abad ve Alanya'dayd1. HukUm

dar ailesinden daha az onemli baz1 prensler de kendileri ic;in konutlar 

yaptmrlard1: Diyarbak1r ve Konya'da yalann mermerden c;ok glizel 

insan, hayvan ya da bitki oymalan bulunmu�tur ve bunlann hangile

rinin kral sara}'lndan geldigi bilinmemektedir . Turkiye'de Kubad A

bad kalmulanndan c;ok guzel c;iniler c;1kanlmasma kar�1hk, ne lran'da 

ne de Turkiye'de bu konutlardan geriye kayda deger bir �ey kalml�

tlr. Buna kar�1hk Afganistan'da La�kari Bazar'da yliksek Gazne yaplla

n ke�fedilmi� ve bunlardan c;ok guzel freskler ortaya c;1kanlm1�tlr .  

Ote yandan ltalyan arkeologlar Gazne kentinde uzeri kabanmah, mer-
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merden yapllm1� buylik kaplama ta�lan ve yere <;:izilmi� ha<;: bi<;:imli 

saray planlan ortaya <;:lkarm1�lard1r. Bunlar Horasan'm �ski<;:ag yap1 

sanatmm miras1 olup lranhlann daha somaki bir tarihte camileri i<;:in 

kulland1klan planlard1r. 

lktisadi Hayat 

Vakayinamelere bakacak olursak, Ku<;:uk Asya XI. yuzy1lda , yakla

�lk bir yirmi yllhk sure boyunca, Turkmenlerin akmlan sonucunda 

tumuyle yerle bir edilmi�ti. Oysa daha xrn. yuzy1lm ba�mda, yani bu 

tarihten yakla�1k yuz yirmibe� y1l soma, neredeyse tamam1yla yeni

den imar edilmi� ve dunyamn en zengin bolgelerinden biri olmu�tur. 

Boyle bir kalkmma nas1l a<;:1klanabilir? Ku�kusuz Turkmenlerin tahri

bau derin degil ylizeyseldi: sulama sistemi zarar gormemi� , ormanlar 

yanmaml�tl . Ormanlar, aga<;:hkh bolgeler kar�1smda duraksam1� , 

yerinde saym1� go<;:ebeler ylizunden degil, <;:ok daha ba�ka bir nedenle 

daha soma yok olacaku. 

Nufus yogunlugu onemli bir degi�iklige ugramam1�t1 . Ku�kusuz 

ka<;:anlann <;:ogu geri donmu�tu; aynca kalanlann say1s1 da samlanm 

<;:ok ustundeydi. Hangi uyruktan olursa olsun turn Huistiyanlar, 

Turklerin ald1klan vergileri Bizanshlann ald1klan vergilere , sultanla

nn hoyrat gucunu basileus'lann zaafma ve duzeni karga�aya tercih edi

yorlardL KlfSal kesimde toprak i�lendi , kentlerde etkinlikler geli�ti. 

Oretim tUrn gereksinimleri kar�1hyor,  uretim fazlas1ysa c,;ok iyi i�le

yen bir ihracat ag1yla elden c,;1kanhyordu. 

Turklerin K1pc,;ak ovalanndaki buylik tekerlekli ve hayvan ko�ulu 

arabalanm muhafaza etmelerine kar�1hk, turn Islam ulkelerinde ve 

Rum ulkesinde bu arabalann yerini kervanlar alm1�t1 . Tuccar bir me-
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deniyet olan lslam medeniyetinin ba�hca "ara<;"lan, ilk<;ag Roma lm

paratorlugu araba ve yollanmn yerini alan deve ve ilkel yollard1 . Bu 
nedenle Sel<;uklular Konya'dan itibaren, dogu, kuzey ve ban yoniinde 

Bizans s1mrlanna kadar, giineyde ise ozellikle Antalya ve Alanya li

manlanna dek turn Anadolu ticaret yollan iizerinde kervansaraylar 

(hanlar) yapular. Bu yollar sultanlar, vezirler, baz1 ozel ki�iler -Ome

gin bir hekim- ya da baz1 cemaatler tarafmdan finanse edilirdi . lyi ya 

da kotii durumda olan yiiz kadar yolun varhg1 saptanm1�ur ve i<;le

rinden pek <;ogunun belirlenen yap1h� tarihi hemen hemen Mogol is

tilalan s1rasmda tamamland1klanm dii�iindiirmektedir. 

Avrupa'ya deniz yoluyla yap1lan ticaretin Pisahlar, Provencehlar, 

Cenevizliler ve kendilerine imtiyaz tamnm1� Venedikliler aracihg1yla 

ger<;ekle�tirildigi anla�Ilmaktad1r; Arap dunyas1yla daha az geli�mi� 

oldugu samlan ticaret ili�kileriyse ozellikle Miisliimanlar ve Bizansh

lar araCihg1yla yap1hyordu . Sel<;uklular ozellikle Xlll. yiizYJlda yap1lan 

Alanya tersanesinde donanmalar in�a ettirseler de ticaret filolanmn 

<;ok onemli olmad1g1 samlmaktad1r. 0 donemde Uzakdogu ve Ortado

gu'yla ah�veri�lerin ne durumda oldugu konusunda elimizde bir bilgi 

yok. l�lenmi� ya da ham iiriin ihracatmm hacmi, neredeyse s1f1r olan 

ithalat hacminden yiiksekti. Dolayisiyla ulkenin zenginligi artm1�t1 . 

Dlkeye yerle�tikleri s1rada sikke kesmeyen Rum Sel<;uklulan zamanla 

Dani�mendlileri omek alarak sikke kesmeye ba�lad1lar. Bunlar once

leri bak1r sikkelerdi; daha soma II .  K1h<; Arslan doneminde giimii�, 

XIII. yiizYJldaysa altm sikkeler kesilmeye ba�land1. 

Toprak miilkiyeti yap1s1 Sel<;uklu ulkesinde Bizans'takinden ve 

Miisliiman ulkelerinkinden farkhyd1 . Miisliiman iilkeler ve Bizans'ta 

toprakta devlet mulkiyeti ile ozel mulkiyet aynm1 vard1 . Bozk1rlarda 

hayvan yeti�tiricisi olarak ya$ayan Tiirkler, topragm bir ki�inin ozel 
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mulku olmasm1 anlamakta gu<;;luk <;;ektiler. Toprag1 bolunmez say1-

yorlard1 , onlara gore topragm sahibi ancak devlet ya da hukumdar 

olabilirdi. Turklerde bir ya da iki koytin boyutlanm a�an orta buytik

lukteki toprak par<;;alan nadir olarak ya�am1 suresince yararlanmak 

uzere bir devlet gorevlisine verilirdi. Bunun ad1 zkta'yd1. Ikta sistemi , 

vergi toplama hakk1 vermemesine ve soz konusu topragm i�lenmesiy

le gelir saglayanlara maddi ve manevi bir otorite kazand1rmamasma 

kar�m genel olarak "has" sozcuguyle kar�llanmaktadlr. 

Ote yandan ba�lang1e1 daha eskilere dayanan mulkiyetler, sahiple

ri tarafmdan muhafaza edilebilmi� baz1 buytik topraklar da varhklan

m surduruyorlard1 . Eskiden onemli olmasma kar�m, go<;;ebe hayvan

e1hg1 aruk ekonominin temelini olu�turmuyordu . Tanm iyi durum

daydL lbn Said Anadolu'daki koy say1s1m 400 . 000 olarak tahmin 

eder. Bunlann <;;ogu gerekli goruldugunde ba�ka yerlere gitmek uzere 

b1rak1lan ah�ap ya da kerpi<;; yap1lardan olu�mu� koycukler olmasma 

kar�m bu saYl yine de abart1hyd1 . Yine lbn Said terk edildikleri i<;;in 

harabe durumuna gelmi� koylerin say1sm1 3 6 . 000 olarak vermekte

dir. Buna gore , nedenleri <;;ok iyi bilinmemekle birlikte yer degi�tir

melerin s1k gorulen olaylar oldugunu soyleyebiliriz. Ozellikle re<;;ine , 

odun, pamuk, susam, dan, zeytin ve meyve uretilirdi . 

Sanayi tanmdan soma geliyordu . Sap , demir, gumu�, tuz , laci

vert ta�1 <;;1kanhrd1. XIII ila XV. yuzYll arasmda Batmm kulland1g1 turn 

�ap Ku<;;uk Asya'dan geliyordu . Avrupa'nm unlu "Turk i�i" yeldegir

menleri, bostan dolaplan sulan ve tah1llan dovtiyordu. Zanaat etkin

di .  Bugun Dogu pazarlannm hahe1lardan , kunduraCllardan , 

<;;inicilerden, kuma�<;;1lardan, dericilerden, i�lemecilerden ge<;;ilmeyen 

ku<;;uk sokaklanm gezdiginizde ge<;;mi�in ihti�amm1 ve gorkemini ha

yal etmekten fazlasm1 yapamaYlz . . .  Bunu gorebilmek i<;;in eski donem-
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den e�yalann sergilendigi muzeleri gezmek gerekir. Buglin zanaatc;Ila

nn c;ogu i�lerinden zevk almamaktad1r, teknik ve ustahk unutulmaya 

yllz tutmu�tur. Son derece nadide , e�i benzeri olmayan mukemmel 

eserler ortaya koyan bu ince zevke , bu e�siz renk sec;imine , bu usta 

i�c;ilige ne oldu peki? Hala bl\yllk bir hunerle ve ustahkla dokudukla

n hahlar bize gec;mi�ten kalan tek amlar m1d1r? Ortadogu'ya geldikle

ri tarihten itibaren hah dokumu�lardtr. Bu zanaatl belki de lranhlar 

sayesinde Anadolu'da tekrar ke�fedeceklerdi; Ermeniler bu uretimin 

tekelini ellerinde bulunduruyorlardt, dolaylSlyla onlara kalan bu za

naatl canland1rma vazifesiydi . Buyllk bir �ans eseri gec;mi�in bu usta 

eserlerin birkac;t gunumuze ula�mt�tlr. Bunlar neredeyse tamamen Is

lam etkisi ta�tyan eserlerdir, buna kar�m Turk izi hala oldu�c;a belir

gindir. Ban Avrupa daha o gunlerde bu hahlara bllyllk ilgi duymaya 

· ba�lam1�tL 

Dil ve Edebiyat 

Turkler ,  ilk Turk Musluman imparatorluklan kurulmadan c;ok 

once lslamiyete en buyllk katktlanndan birini yapmt�lardt bile . Bu di

ne bllyllk du�unur Farabi'yi kazandtrmt�lardt. Soylu bir Turk aileden 

gelen Farabi, Buhara yakmlarmdaki Vasic'de dogmu�tur. Buyllk oran

da Farsile�mi� bir Turk olan hirabi, Arap kulturuyle yogrulmu�tu ve 

eserlerini Arapc;a yaz1yordu . Egitimini Samanogullannm ba�kentinde 

tamamladtktan soma Bagdat'a gitmi� ve burada bir Nasturi olan lbn 

Haylan'm ogrencisi olmu�tur Daha soma Platonculuktan etkilenmi�

tir. lkinci usta unvamm ta�tyarak (birincisi Aristoteles'tir) felsefe og

retmeye ba�lamt�tlr. Farabi'y� gore felsefe evrenseldir, din inancm

dan da ustundur. C:unku tek bir dogru vardtr, ancak herkes bu dogru-
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yu farkh bi<;:imlerde dile getirir. lbn Sina, lbn Ru$d ve lbn Bacce iize

rinde <;:ok etkili olmu$tur. 

Turk<;:e konu$an Turkler olan ve Turkle$ffii$ bir ulkede ya$ayan 

Karahanhlarda dil ve edebiyat da Turk<;:eydi. Kutadgu Bilig'i yazan Yu

suf Has Hacib'den ve aym zamanda bir edebiyat antolojisi olan Turk

<;:e-Arap<;:a sozlugu bor<;:lu oldugumuz Mahmud el-Ka$gari'den daha on

ce de soz etmi$tik. Yazar olan yalmz bu ikisi degildi; burada, en azm

dan <;:ok buyiik bir etki yapan mutasaVVlf Ahmed Yesevl'nin adm1 an

madan ge<;:memek gerekir. 

Karahanhlar dl$mda her yerde , Iran ve Turkiye Sel<;:uklulannda 

resmi dil ve kultur dili Fars<;:aydL ltiban o kadar yiiksekti ki , sonun

da Turk se<;:kinleri Turklukten uzakla;;ml$lar ve anadillerini yiiksek 

fikirleri ifade etmekte yetersiz bulur olmu$lard1. Bu etki uzun zaman 

surdu ve Turk<;:e, ancak buyuk Musluman-Turk hukumdarhklanmn 

Ylk1lmasmdan sonra yeniden ya$ama hakk1 kazand1. XV. yuzYllda bile 

Uygur kokenli Ali Sir Nevat ( 1 44 1 - 1 50 1 )  dilinin Fars<;:aya olan 

ustunlugunu c;ok Farsi bir anlaYl$la , Farsc;a sozcuklerle dolu cumle

lerle kamtlamaya c;ah;;acakur. Turk<;:e konu;;an Osmanhda Arapc;a

Fars<;:a cumle yap1lan ve soz varhg1 dili o kadar bozmu$tu ki , XIX. ve 

ozellikle de XX. y11zy1lda Turkc;ede reform yapmak gerekmi;;ti. 

Fars<;:a, Samanogullannda ba$layan gerc;ek yeniden dogu;;unu Gaz

neli Mahmud'un saraYlnda ya$affil$UL Bu aydm despot Dogunun ede

biyat alamndaki se<;:kinliklerini tiim olanaklardan yararlanarak kendi

ne <;:ekmi$ti. Dikkate deger bir istisna olarak, bu dilin etkisinden sa

dece lbn Sina'nm ( 980- 1 03 7) kurtuldugu belirtilir . Bu sec;kinlerin 

methiye <;:ah;;malan, ic;lerinden baz1lannm yazarhk yeteneklerini kU

<;;ultecek ve tuketecek derecedeydi . Firdevst'nin yetenegi kendisini 

lran'm en buyiik epik $iiri olan ve sanki turn tehlikeleri goze alarak 
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i\=ini dokercesine kaleme ald1g1 Sahndme'de ortaya koymu�tur. Buyt.ik 

Sel\=uklular ve halefleri doneminde daha buyt.ik bir fikir ozgurlugu 

ya�anmt�tlr. Bu sayede Fars �iirinin en iyi �airleri ortaya \=lkmt�tlr :  

Niis1r-1 Husrev, Baba Tahir ve Ebo. Zayid, buyt.ik mutasaVVlf Attar, 

Nizami, Fitzgerald'm lngilizceye \=evirdigi yapttlan Avrupa'da aydm

lar arasmda buyt.ik bir hayranhk uyandtran Omer Hayyam ve daha 

sonraki bir tarihte Sirazh Sa'di. 0 stralar Iran edebiyatmda ger\=ekten 

onemli eksik neydi? Sadece iki ad: Cami ve Haftz. Sel\=uklular bunda 

paylan olsun olmasm lran'a altm \=agmt ya�atmt�lardtr. 

Halkm yoksul tebaas1 e lbette bu edebi anhmm dt�mda kaldt . 

Fars\=adan hi\=bir �ey anlamamayt ve atalanndan ogrendigi Turk\=eyi 

hi\= geli�tirmeksizin konu�mayt surdurdu. Onlan kurtaran ve Turk 

kalmalanm saglayan da bu oldu. Bu insanlar ku\=llk lirik deyi�lere , 

�arktlara, destanlara \=Ok merakhydtlar ve her zaman bunlan yazacak 

durumda olmamakla birlikte surekli bestelediler. Pek tutucu olan turn 

bu sozlu edebiyat , hece vezniyle yaztlan uyakh �iirlerden, nuktelerden 

ya da ftkralardan ibaretti. lnce duygular, gilnumuzde de yaztlan (yedi 

heceli , tek uyakh dortlukler olan) "mani"lerle ifade edilirken, epik 

metinler hemen hemen her zaman kan, kaba ve fantastik nitelikteydi 

ve i\=lerinde Musluman ya da pagan kahramanlar ve dogruca Sama

nizmden gelen pek \=Ok dogalistU varhk yer ahrdt. 

XIII.  yt.izytlda ya�adtgt samlan Nasreddin Hoca, ger\=ek\=i, basit, 

ama vurucu bir mizah1 olan bir halk adam1d1r. Bu ki�iligin etrafmda, 

Turklerin ayak bastlgt her yere ula�m1� ve buyuk bir ba�an yakala

ml� komik hikayeler silsiles i  geli�mi�tir. lran'da yerellestirilmi$tir . 

Hikayeleri Balkanlar'da ve Magrip'te anlauhrdt , hatta Nasreddin 

Hoca'ya Marius ve Olive'in lviarsilya Oykuleri adtyla amlan oykulerin

de rastlama surprizini bile ya:iad1m. 
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Yaz1h edebiyat olduk<;:a ge<;: bir tarihte , XIII. ylizJilm ikinci yansm

da ya da XIV. yuzy1lm ba�mda ba�lam1�t1r. Onde gelen temsilcisi de 

yalm ve dolays1z dili gunumuzde bile hala <;:ok a<;:Ik bir bi<;:imde anla

�Ilabilen Yunus Emre'dir (yakla�1k 1 238- 1 320) .  Yunus Emre , Osmanh 

dcmeminin uzun suredir okunamaz duruma gelen, Turk klasik �airle

rinin yitirdigi okur kitlesinin ilgisini <;:ekmeyi ba�arml�tlr. 

Sanat 

Sel<;:uklular Iran sanatmm yeniden dogu�undan geni� ol<;:ude yarar
landilar ve bu yeniden dogu�un gu<;:lenmesine katk1da bulundular. Bu 
konuda unlu ba�vezir Nizamulmulk'un yapuklan temel niteliktedir. 
Nizamulmulk, Musluman ortodokslugunu [dogru yol - sunnilik] gli<;:
lendirmek ve yaymak amaCiyla bir Kuran okulu ya da daha dogrusu 
bir din universitesi say1lan, yeni bir mimari ve kulturel yap1 olan 
medrese'yi yaratt1. Ama bu mimari ve kulturel yap1 haks1z olarak bir 
Kuran okulundan ya da din universitesinden ibaret sayilmi�tlr. Aslm
da daha <;:ok lngiliz "kole j"ine veya egitim ve ara�urma kurumuna 
benziyordu. Bu ogretim kurumlannm babas1 olarak Nizamulmulk go
rulmektedir, ancak bugun, daha IX. yuzy1lda Horasan, Belh diyan ve 
Maveraunnehir'de medreseler oldugunu, hatta vak1f <;:at1s1 altmda bir 
de Semerkand'da medrese oldugunu ( 1 060) biliyoruz. Bu ogretim ku
rumunun olduk<;:a duzenli ve <;:ok say1da ogretim kurumuna sahip olan 
Budizmden odun<;: almd1gm1 du�unmek yerinde olacakur. Her halu 
karda Nizamulmulk pek <;:ok medrese kunnu�tur: Bagdat , Ni�apur, Is
fahan, Belh, Herat , Merv ve Hargird'de . Hepsinin de ha<;: bi<;:imli bir 
plam vard1r ve dort eyvan'dan olu�urlar. Mimarileri Horasan'daki 
klasik ev mimarisini ve buylik Gazne saraylanmn ( Gazne ya da La�
kari Bazar) mimarisini haurlaur. lran'dan tUrn Ortadogu'ya yayllmi�
lardu. 
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Buyuk Gazne mimarisi hakkmda ancak birkac; kalmtl ya da harabe 

vasnas1yla bilgi elde edebiliyoruz: Gazneli Mahmud'un mezan, Bust 

Kemeri, Gazne'deki y1ld1z bic;imli iki minarenin temelleri , onlara ait 

guzel suslemeler, La�kari Bazar saraymm son derece gorkemli duvar

lan ( 1 000 Yllma dogru in�a edilmi�tir) , La�kari Bazar'm plam, ltalyan 

arkeologlann Gazne'de ortaya c;Ikard1g1 plana uymaktad1r. Bu gor

kemli yap1lar bize son derece guzel c;iniler d1�mda hayvan veya insan 

figurleriyle ya da geometrik desenlerle suslu birkac; degerli ta� tablet 

de sunmu�tur. Bunlar, guzelligini turn kamtlanyla gozler onune seren 

bir resim ekolunun tamkhgm1 yapmaktad1rlar. Bu suslemeler lslami

yette , Hicret'in ilk Ylllan ile modem c;ag arasmda, figuratif bir duvar 

susleme sanatmm varhgm1 gosterirler: bu tamkhktan soma lslami

yetin canh varhklan sadece klasik antikc;ag ve modem Avrupa etki

sinde kalarak resmettigini soylemek mumkun degildir. 

Karahanhlann sanatl hakkmda elimizde fazla bir bilgi yoktur. Gu

numuze yalmzca Iran Selc;uklulan doneminden kalma birkac; mimari 

eser ula�ml�tlr, ancak bunlar bize oldukc;a c;arplCl tamkhklar sunar

lar. Amtlann buyuk bir c;ogunlugu Ylkllml�tlr, ancak kalanlar bir za

manlar buralarda son derece canh bir yarat1c1 etkinlik oldugunu ac;lk

c;a gosterir. Bu etkinlik kendini en yuksek noktasmda, ust11 ortulu pa

ralel sahmh Arap ibadethane �emasmm yerine gec;mek uzere 

haz1rlanm1� yeni cami �emasmda gosterir: bu plan ise , buyuk bir orta 

avluya ac;1lan geni� eyvanlan olan hac; planh Gazne saraYlmn planm

dan ba�ka bir �ey degildir. Bu eyvanlar tonozlu salonlard1r, uc; cephe

den kapah, dorduncu cepheden ac;1kt1r. Binanm iki minaresi bulunur 

ve guney eyvanma biti�ik kubbeli bir ibadet mekam [harim] vard1r. 

Bu plan c;ok tutulacak ve gunumuze dek lran'da cami ve medrese 

plam 6megi olarak kalacaktJr. En yetkin bic;imini de ulusal yetenegi 
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en iyi bic;;imde ifade eden ve birc;;ok ku�agm emek verdigi Isfahan'm 

Cuma Camiinde ortaya koyacakur. Bu camide harim [ibadet mekam] 

ve giri�te bulunan iki kubbenin tavanmda Melik�ah'm ve Nizamul

mulk'un adlan yaz1hd1r. Bunlar k1sa zamanda ba�yaplt niteligi 

kazanacak mimari denemelerdir. 

Anadolu Mimarisi 

Araplann uzun bir sure once yerle�tikleri ve glinumuzde Turkiye 

Cumhuriyeti'nin dogu bolgeleri olan topraklar d1�mda Anadolu, Sel

c;;uklulannm istilasmdan once Dar-ul-lslam s1mrlan ic;;inde degildi ve 

Selc;;uklular ic;;in yap1lmay1 bekleyen pek c;;ok �ey vard1 : lbadet ve 

egitim mekanlan, hastaneler, rasathaneler, saraylar. . .  Onlar da bu i�e 

buyuk bir yetenekle, ama gee;; bir tarihte giri�tiler. Hic;;bir yapmm 

1 1 50'den onceden kalmad1g1 samlmaktad1r. Daha onceden kalanlar 

Buyuk Selc;;uklulann, Dani�mendlilerin ya da Artukogullannmd1r. 

Soz konusu yap1lann saYJSl XII. yuzYJlm sonunda ve XIII. ylizYJlda art

tL Kayseri'deki en eski medrese 1 1 93'ten kalmad1r. Oysa o donemde 

her yerde pek c;;ok medrese vard1 - Halep'teki medreselerin saylSI kir

ki a�kmd1 . Anadolu Turk olduktan soma, yetmi� ila y11zy1l boyunca 

hic;;bir sanat ve uygarhk yapltl ortaya c;;1kmadL Alabildigine zengin 

olan Selc;;uklu mimarisi yakla�1k ylizy1l surmu�tur ve en iyi yap1tlann 

ortaya c;;1kmas1 ic;;in elli y1l yeterli olmu�tur. 

Kimi zaman Anadolu'da Musluman gelenegin olmamasma, Turkle

rin lran'dan gec;;i�ine ve Araplarla az ili�ki kurmalanna dayanarak, 

Rum Selc;;uklu sanatmm lran sanaumn bir parc;;as1 oldugu soylenir . 

Oysa iki ulke arasmdaki ornegin yalanCl mermer suslemelerindeki 

benzerliklere, hac;; ve yildiz bic;;imindeki c;;ini susler, sarklth duvarlar 
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veya an yuvalan, yani mukarnas'lar gibi ortak bi<;:imsel ve teknik 

zevklere kar$m, bu tamam1yla dogru bir saptama degildir. Iranhlar 

yaptlanm tugla , Rum Sel<;:uklan ise ta$la in$a ediyorlard1. Rum Sel

<;:uklulan bol l$tkh yeni bi r cami tipi yaratml$tl , Iranhlar ise hala 

Arap plam denilen plam uygulamayt surduruyorlard1. Bu plana gore 

cami kolon ve ayaklar, paralel sahanlar ve sade , hatta bazen uyumsuz 

ibadethanelerden ibarettir. (:ifte minareli, Iran tarz1 giri$ yeri , biri 

Erzurum'da, digeri Sivas'ta olmak uzere sadece iki medresede kulla

mlmt$tlr, ancak hi<;:bir medresede dart eyvanh plan kullamlmamt$tlr. 

Ku<;:uk Asya <;:evreye aktlhca uyarak saylSlz yenilik yapmt$tlr :  ibadet 

mekamndan (harim) once yer alan avlu kaldmlmt$tlr , kt$ soguklan 

nedeniyle medreselerin i<;: avlusunun boyutlan ku<;:ultulmu$ ve ustu 

bir kubbeyle ortulmu$tii.r. 

Rum Sel<;:uklulannm mimarisi ile -$ahane bir lran-Bizans uzla$

mast, bir <;:e$it Roma sanau oncesi tu.r olan- Ermenilerin mimarisi 

arasmda daha da yakm bir akrabahk vardtr. Bu iki mimari anlayt$, 

elbette birbirine paralel olarak, birbirlerini sorgulayarak, ama hi<;:biri 

digerinin boyundurugu altmda kalmakslZln geli$ti. Ve nihayet Sel<;:uk

lu sanatl ustunde aktlhca bir ol<;:uyle Suriye , Bizans ve <;:ogu zaman 

Turk gelenekleri etkileri de egemen oldu . Dt$andan <;:ok $ey alan ve 

bununla yaratlcthk yetenegini ortaya koyan bu sanat hem ozgun, ki$i

sel hem de Islam kulturunun temsilcisi olabilmi$tir. Orta<;:agda Turk

lerin Islamiyetle butunle$mesinin urunlerinin sadtk bir tamgt oldugu 

soylenebilir. 

Turn Musluman toplumlarda ve onlardan hi<;: de farkh olmayan 

Iran Sel<;:uklulannda da cami ba$hca yaptdtr . Rum Sel<;:uklulanndaysa 

ilk stra kervansaraylara aynlmt$UL 

Kervansaraylar gaze ho$ gorunmesi ve gonulleri yuceltme ama-
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oyla yaptlmt;; gorkemli yaptlardtr . Kentler aras1 yollann kav;;ak nok

talannda, san bozktrlarda ya da ku<;uk koylerde , <;ok ba;;anh bir bi

<;imde yontulmu;; guzel, <;tplak ta;;lanyla ger<;ek birer ticaret bazilika

Sl gibi birden kar;;tmtza <;tkarlar. Planlan <;e;;itli, ama genelde be;;ik 

tonozlu bir orta sahm ve <;evresindeki yan sahmlar bi<;imindeydi. Ih

ti;;amlan, mukemmel oranlan ve yahn ahenkleri Benedikyen sanatm 

haurasmt yeniden canlandmr. 

Anadolu sanatmm ilgin<; 6zelliklerinden bir digeri de saytca daha 

<;ok, ama genelde daha ku<;uk boyutlu olup sokaklara, meydanlara ve 

ktrlara serpi;;tirilmi;; tiirbe'lerdir . Yuvarlak, <;ok ko;;eli , daha sonraki 

tarihlerdeyse kare planh, az <;ok kule bi<;imli ve <;atlst piramit ;;eklin

deki kubbeli turbeler sonsuz <;e;;itlilikleriyle kendine ozgu bir yapt 

sanau ortaya koyarlar .  Kubbeli turbeler daha sonraki tarihlerde Iran 

ve Mogol Hindistan't gibi yerlerde . bah<;e i<;indeki sa ray mezarlanna 

donu;;ecektir. 

Olu kultu Islamiyete zarar veren bir unsurdur ve Hicret'ten sonra

ki ilk yuzytllarda turbe in;;a edilmemektedir. Seriata gore olulerin 

<;6lde , yazttstz bir kapak ta�anm altma gomulmesi gerekiyordu : pek 

<;ogu ;;ekilsiz birer ta;; ytgmmdan olu;;an mezarlardtr ve Kahire'nin 

fetva'lan her zaman mezarlann tahribi yonunde olmu;;tur. Anadolu 

Sel<;uklulannm yapugt ve Iran'm yuksek kulelerinden sonra en eski 

yaptlar arasmda yer alan mezarlar ile g6<;ebelerin yurt'lan arasmda 

belirli bir benzerlik vardtr. Dolaytstyla turn Islam mezar sanatmm bu 

yurt'lardan turedigi du;;unulebilir . Ama bunun i<;in de ikna edici bir 

kamt gerekir. 

Figuratif Sanat 

Susleme sanatl , Rum Sel<;uklulan doneminde henuz agtrhkh bir 
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yere sahip degildi. Susun, her ogenin butunun birligi yasasma baglm

h k1lmmasmdan yana olan ve ytiksek kabartmaJI kabul etmeyen Is

lam estetigine pek uymad1g1 anla�1hyordu . <;:ok belirgin, sert , ustle

rinde hi<;:bir �ey olmayan ku<;:uk sutunlanyla manukd1�1 duran, kimi 

zamansa zevksizligin smmna varan kotu yerle�tirilmi� yuvarlak sus

lemeleri ve kurslanyla susleme sanau ozellikle barok sanau du�undu

liir ve se<;:ilmi� belirli pan;:alar antolojisi gibi degerlendirilmelidir . 

En <;:ekici yam insan ve hayvan figurlerine, ozel olarak yaraulan, kimi 

zaman da buytik bir zevk veren figurlere olan egilimi ve aym zaman

da Anadolu'nun bize b1rakng1 nice antika par<;:amn bir toplamasm1 

sunmas1d1r .  Kentlerin duvarlan , saraylar bunlarla doludur; aynca 

bunlara medreselerde , hanlarda (kervansaray) , turbelerde , hatta 

inamlmaz gu<;: ama na.diren haz1 camilerde bile rastlamr! Bunlar Mus

lumanhgm orta<;:agda meydana getirdigi �a�lftlCl eserlerdir : XVI . yUz

Jilda ve daha soma bagnazltgm neden oldugu tahribata kar�m bugun 

hala ytizlercesi varhgm1 surdurmekte ve bu anlamda bir ekolden soz 

edilebilmesini mumkun k1lmaktad1rlar. 

Bu ekol yalmzca XIII. yUZYJ.la ozgu degildir : belki de sadece birka<;: 

mermer yontusundan varhgm1 bildigimiz Gazne'de turemi�tir. Iran'm 

yalanCl mermer ve ta� , Suriye'nin ta� ve Dag1stan'm �a�kmhk verici 

Kuba<;:a ekolune benzer. Bu yeni ekolun temalan incelendiginde y1rt1c1 

hayvanlar, ku�lar ya da hukumdarlann gorkemli bir bi<;:imde tasviri 

gibi eski Orta Asya temsilleriyle ilgili olduklan izlenimini vermekte

dirler. Mimaride yeni olan bu tasvir sanau Islam sanat endustrisinde ,  

fildi�i , ah�ap, maden ve seramiklerde Samerra'dan bu yana s1k s1k 

gorulmektedir ve lspanya'ya kadar tUrn Bauya yaJilml�tlr .  Sel<;:uklu

lar bu sanata yeniden hayat vermi�lerdir. Mogollar ise bu sanat1 co�

kunlukla surdurmu�lerdir. M1S1T'da Fatimi ikonografisi , daha sonraki 
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tarihlerde Eyyubi ve Memluk sanan a(:lk(:a bu ekohin etkisinde kala

caknr. 

Turklerin lslamiyetin neferleri olarak oynad1g) rol daha once tes

lim edilmi�ti ancak lslam dunyasmda sahip olduklan kulturel rol he

nuz tarn anlam1yla ke�fedilmemi�tir. Ancak yaratnklan etki tartl�ll

maz bir kesinlige sahiptir. Getirdikleri taze kana , yarat1c1 auhmlara 

ragmen, elde ettikleri ve verdikleri ozgurlukler ve ki�ilikleri yine de 

lslamm yonunu degi�tirmeye yetmeyecektir . En sonunda, yani ustun 

yetenekleri ve dehalan zay1flad1gmda, lslamiyetin onunde boyun 

egenler onlar olacaknr. 
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MOGOL EGEMENLlGlNDE TORKLER 

Rum Sell;:uklulanm 1 243'te birakmi:;;tlk. 0 s1ralarda Sell;:uklular Mo

gol Baycu Noyan'm darbele;i altmda eziliyorlard1. lran'a egemen olan 

Harezm�ahlar Bagdat'a saldnmak uzereydiler. Doguda Cengiz Han'm 

gucu kendini gostermeye ha:;;lami:;;ti . Hindistan dt:;;mda her yerde , 

Turk halklanm kaderlerine dogru surukleyen dogal ak1:;; dev bir en

gelle kesintiye ugrad1. Orta Asya'nm tarn ortasmda, o gune kadar go

rulmemi:;; :;;iddetteki bir deprem <;evresini alt ust etmi� ve dalgalan 

dunyanm en uzak ko:;;eler ine kadar yayilmi:;;tl :  yeryiizunde aruk 

hic,;bir �ey hic,;bir zaman esktsi gibi olmayacaku. 

Mogol egemenligi XIII. yuzytlm ve ortac,;agm en onemli olay1 ol

mu:;; ve hic,;bir devlet bu olaya ilgisiz kalamami�tlr, hatta baz1lan bu

gun bile bunun sonuc,;lanm ta:;;Imaktadirlar: Uzakdogu'da (in, Kore , 

japonya, Hindic,;in, Birmanya ve lnsulinde [Guneydogu Asya yanma

dasi , Filipinler ve Endonezya ulkeleri] ; Yakmdogu'da Iran, Mezopo

tamya, Suriye , Anadolu , Ermenistan ve Kafkasya; Avrupa'da Rusya, 

Polonya, Almanya, Macaristan ve daha az bir olc,;ude Hindistan, M1su 

ve turn Latin dunyas1. Liegmtz'de Almanlann yenik du:;;tligu sava:;;t ya 

da ekumenik Lyon Konsili'nde ( 1 245) ,  unlu gozya�lan bolumunde , 

Mogollan onemli bir mesele olarak sunacak Papa IV. Innocentius'u, 

Mogollardan mektuplar alan ve aym �ekilde onlara mektuplar yazan 

Fransa ve lngiltere krallanm, Willem van Rubroek [Rubrouck!Ruys

broek] ve jean de Plan Carpin'in izlerini takip ederek Pekin'e giden 
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Marco Polo'yu goren Venedik'i du�l'melim. Mogollar sayesinde Avru

pa, Asya'yi ke�fedecek, cazibesine kaptlacak onun hayalini kuracak ve 

daha soma bu hulyanm pe�inde, bilinmeyen denizlere gemilerini yol

layacakur. 

Ama bu kitapta turn evrensel tarihi ilgilendiren bu olayt turn ge

ni�ligiyle ele alamayiz. Biz bu bolumde bu tarihsel vakayt yalmzca 

Turkoloji  boyutlanna indirgeyerek inceleyebiliriz . C::unku Mogol va

kast , herkesten c;ok Turkleri ilgilendirir . Bu konuda yamlmtyoruz: 

eger Turk olgusunun alum c;iziyorsak bunun nedeni Mogol olgusunu 

yadstmak degildir. Her ne kadar bu macerada buy11k bir rol oynasalar 

da Turkler sahnenin en onunde yer almamt�lardtr , sahne Mogollann 

ve hukumdarlannmdtr: Cengiz Han, ogullan Cuci, c;:agatay, Ogedey, 

Tuluy ve halefleri Guy11k, Mongke, Hulagu , Kubilay. Aslmda bu Mo

gollar belki de onlar olmasaydt asla oynanmayacak olan bir oyunun 

yonetmenleri degil ba�rol oyunculandtr sadece . 

Turkler ve Mogollar 

Bin yildan beri konfederasyonlar kurup ba�ma gec;en, pek c;ok ba�

kentte hukum suren Turklerin aruk c;oku�e gec;tigine kim inamrdt? 

Kar�tmtza kurban ve hizmetli olarak c;tktyorlarsa bunun nedeni dev

rin yeniden Otuken goc;ebelerinin devri olmastydi , ama bu kez Otu

ken'in sahibi onlar degildi, yerlerini Mogollara birakmt�lardL 

Kurban mtydilar? Turklerin XI ve XII. y11zyilda in�a ettikleri hemen 

hemen her ;;ey Mogollann darbeleri altmda ytktldL Harezm devleti, 

Rum Selc;uklulan, K1pc;aklar birer birer Mogollara yenik du�tuler ve 

boyunduruk altma almd1lar. Mogollara , o da ancak aruk guc;leri tu

kenmek uzereyken, Misir Memluklan kar;;1 durabilmeyi ba�arm1�Ur. 
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Hizmet eden taraf mtydllar? Hem de ne kadar ! Hem de ne 

ba�anh ! Mogollann yapmast gereken <;;ok �ey vardt ancak sayllan . 

olduk<;;a azdt . Adriyatik Denizinden (:in ve Hint denizlerine dek at 

ko�turmu� ve belki yirmi milyon kilometrekare geni�liginde bir ala

m ele ge<;;irmi� bu halk ancak birka<;; yuz bin ki�iden olu�uyordu ! 

Turkler kendilerini onlardan <;;ok farkh hissetmiyorlardt . Altay boz

ktrlanmn insanlan olan Turkler, Mogollar ve Tunguzlar turn halklan 

bir araya getiren konfederasyonlara ba�mdan beri ah�kmdtlar. lki 

Turk boyu arasmdaki mesafe ,  bir Turk boyu ile bir Mogol boyu ara

smdaki mesafeden fazla degildi. Dillerinin aym olmamasma kar�m, 

soz dizimsel kurulu�lan aymydt ; dolaylSlyla aym du�unme tarzma 

sahiptiler. Kitleler halindeydiler: Yukan Asya'nm buyllk go<;;ebe top

luluklan,  Uygurlar, Karahitaylar ve ku�kusuz lran Turkmenleri ve 

Afganistan Turkmenleri ve nihayet Bulgarlar her yerde , ozellikle de 

Ban Asya ve Dogu Avrupa'nm sava� alanlannda her zaman Mogollar

dan saytca <;;oktular. Cengiz Han elindekileri <;;ocuklan arasmda pay

la�tlrmaya karar verdiginde, oglu (:agatay'a ancak 4000 Mogol vere

bilmi�tir. Digerleri ne olacaku? Mogolistan hemen hemen sadece Mo

gollara ait bir yerle�im yerine donu�tugune gore yurtlanna donmele

ri gerekecekti. Yurdundan a)Tilanlarsa bu kez Turkler olacaku. 

Turkler hizmet eden tara f olmalanna kar�m aym zarnanda miras<;;t 

ve yararlanan taraf da oldular. Hemlz <;;ok ilkel ,  pek <;;ok konuda 

bilgisiz , ama ogrenme konusunda istekli Mogollar idari i�lerinde ve 

dt� ili�kilerinde yararlanacaklan ki�iler, muhurdarlar ve ogretmenler 

aradtlar. (:inliler ve Mushimanlar bu gorevi daha soma ve onlann 

kulturel olu�umuna <;;ok fazla etkide bulunmadan yerine getirdiler .  

Buna kar�thk kom�ulan olan Uygurlar onlarla <;;ok erken bir tarihte 

ili�ki kurmu�lardt. Belki de onlann vazge<;;ilmez olacaklanm sezinle-
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yerek Mogollara edindiklerinin hepsini ve ba�kalanndan edinebilecek

lerini de verdiler: dillerini yazmalan i(:in alfabelerini , uluslararas1 

ili�kiler i(:in dillerini , bir Cengiz Han kulturu var oldugu ol(:ude de 

kulturlerini . Ve Uygurlar bu alt�veri�in meyvelerini toplad1lar : Mo

gol lmparatorlugu i(:indeki konumlan iyile�ti , saygmltklan ve etkin

likleri artu . Bu sayede Uygur karakterleriyle yaz1lan Uygur dili varlt

gmi (:ag1m1z dunyasmm son kan�1khklanna kadar surdurmu�tur. 

Uygur uygarhg1 tarafmdan egitilen ve devletlerinin pek (:Ok ilinde 

azmhkta kalan Mogollar sonunda Turkle�mi�lerdir. Turk(:e konu�

mak Mogolcayi da canland1rmi�tlr ve Mogol potasmdan ge(:mesi ne

deniyle de zayif Turk devletinin ardmdan daha gu(:lu Turk devletleri 

dogmu�tur. 

lki ylizyih a�km bir sure boyunca bu devletlerden bir(:ogu , pek de 

haks1z olmakslZln kendilerini miras(:ISl sayd1klan Cengiz Han lmpa

ratorlugunu yeniden kurmayi, gokylizunde bir tek tannlan olan in

sanlara yeryuzunde bir tek hukumdar vermeyi , bu imparatorlugun 

getirdigi mutluluk (:agm1 yeniden ya�atmayi -ki bu, bu sava�(:Ilann 

(:eli�kilerinden yalmzca biriydi- du�lemi�lerdir .  Umutsuzluk 

zamanlanndan soma gelen Roma ban�1, pax romana gibi Mogol ban

�1, pax mongolorum hi(: silinmeyecek bir am olarak kalm1�Ur insanltk 

tarihinde . 

XIII. ylizyilm ortasmda Musluman uygarhgmm ag1rhg1 altmda ar

uk Turk geleneklerinin ge(:erliliginin kalmamasma kar�m, Yukan As

ya'dan Turk dunyasmm s1mrlarma, hatta XV. ylizyilda Istanbul' a kadar 

-omegin Mehmed Siyah Kalem gibi bir tasvir sanat(:lSl bunu kamt

lar- bozk1rlann tamd1k, eski kokusu yeniden duyulmaya ba�lanm1�U .  

Bu koku k1smen eskilere kaulmaya gelen yeni boylar , k1smen de (:ok 

a(:Ik ve net bir bi(:imde Cengiz Han'm uzun sure varhgm1 surdurebil-
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en yasak'1 sayesinde korunan Turk gelenek ve gorenekleriyle Hunlar 

ve Tu-kiulerdir. Ancak bir sure soma bozk1r kokusu dag1lacak ve yak 

olacakur. Buglln bu koku ancak Anadolu yaylasmda, son go<;:ebelerin 

gecelerinde , yilzy1llar suren uzun yolculugun yorgunu olarak koy 

kahvelerinde i<;:ilen <;:ayda duyulabilrnektedir. 

Mogol lmparatorlugunun Dogu�u 

Mogolistan'da, bunun sonucu olarak da turn Orta Asya'da bin yll

hk bir Turk gllcunden soma aruk Mogollann <;:ag1 ba�larn1�t1. Turk

lerin az <;:ok yakm akrabas1 olan, onlar gibi Sarnanizrnin ruhani havas1 

i<;:inde yetisen, onlannkine benzeyen bir dil kullanan ve onlann gll<;:le

rinin kaynag1 olan ana topraga yerle�en Mogollar orgutlenrneye ve 

ustunluklerini guvence altma alrnaya <;:ah�1yorlardL Bu arada ge<;:ici 

bir sureligine de olsa bir bukurndarlan olrnu�tu . Bozk1rlardan yeni 

bir irnparatorluk doguyordu : kelirnenin ger<;:ek anlarn1yla bozk1rlann 

son irnparatorlugu; ayn1 rnerkezden ortaya <;:1krn1�, ayn1 kurallara sa

hip , ayn1 ko�ullar i<;:inde bulunan ayn1 adarnlar tarafmdan kurulrnu� 

Hiong-nulann, juan-juanlann, Tu-kiulerin u<;:suz bucaks1z irnparator

lugu. Orhon ve Selenga kiYilan uzun suredir hi<;:bir �ey yaratarniyor

du ve bolgede gunun birinde patlarnaya ham bir enerji birikiyordu. 

Bu go<;:ebe boylarm y1ldmrn hlZlyla fetihler ba�latrnas1 i<;:in bir 

klVllclrn -olaganustu bir onderin ortaya <;:1krnas1- yeterliydi. 

Cengiz Han'zn llk Dtmemi 

Gelecegin Cengiz Han\ T ernu<;:in'in tarn olarak ne zarnan dogdugu

nu bilrniyoruz. Belki 1 1 52 'de , belki 1 1 67'de ; ancak elirnizdeki veriler 

bu tarihin daha <;:ok 1 1 55  oldugunu du�unduruyor. Tarih ile rnitin 
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birbirine kan$t1g1 c;:ocukluk donemi anlaulanndan atalannm, Borte 

(ine ve Koa Maral'm , Turklerin bozk1r halklannm simgesi olarak 

kabul ettikleri mavi bir kurt ile kula bir di$i geyigin birle$rnesine , 

daha soma da yurdun ust ucundaki ac;:1khktan, duman deliginden ge

c;:en bir gune$ l$lmndan gebe kalan Alan-Hoa (Alan Koa , Alankoa) 

admdaki bir kadma dayand1gm1 ogreniyoruz . Bunlar aym zamanda 

Altay halklannm koken efsaneleridir. Aynca Cengiz Han'la ilgili ola

rak, sanki boylesi bir ya$arn seruvenine ba$lamak ic;:in ille de oksuz 

ve yoksul olmak gerekirmi$ gibi, XII. yllzy1ldaki son Mogol hUkUm

dannm yegeni olan babas1 Yesugey'i kaybettigini, c;:ogu zaman sefil , 

istikrars1z bir ya$am surdugunu , Yukan Kerulen k1y1lannda yiyecek 

bulmak ic;:in vah$i hayvanlarla mucadele ettigini biliyoruz. 

Babasmm onu, daha c;:ocukken, ni$anlad1g1, Mogolca konu$an bir 

boy olan Kongiratlann ba$kammn klZlyla evlenerek erkek olrnu$tur: 

Turk-Mogol bozk1rlannda olgunluk c;:ag1 i$te hep boyle ba$lar. Bu ev

lilik ona kendini vasat bir figur olan Tugrul'un vasah olarak ilan 

etme olanag1 saglad1 . Tugrul, az c;:ok Mogolla$ffil$, Orhon ve Tola va

dilerinde goc;:ebe ya$ayan H1ristiyan Turkleri Kereyitlerin en guc;:lu 

onderiydi . llk ba$anlanm buyuk olc;:ude Ong Han (Vang Han, Hu

kumdar-Han) ad1yla bilinen Tugrul'a borc;:ludur: lrti$ ile Hangay Slra

daglan arasmdaki baz1 bolgelerde ya$ayan, dolay1s1yla Uygurlann 

korn$USU olan ve onlar tarafmdan uygarla$tlnlrnt$ Turkler olan Nay

manlar uzerindeki zaferi; babas1m oldurrnll$ olan a$ag1 Kerulen Tatar

lan uzerindeki zaferi ;  onceleri "kan karde$i"yken sonradan "ba$hca 

du�mam" haline gelen Camuka uzerindeki zaferi . Ye ki�isel tarihinin 

ba�langiCmdan itibaren Turkler kaderine c;:oktan ortak olmu�tu. 

1 2 02 ya da 1 2 03  yllmda Temuc;:in , Tugrul, yani Ong Han'la 

baglanm kopartm1� , onu oldurmu� ve Kereyit ulkesini ilhak etmi�tir. 
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0 strada Mogolistan aruk Temuc;:in'in avucuna du�meye haztr hale 

gelmi�ti: bir kez daha yenilen Naymanlar ya boyun egdiler ya da ile

ride tekrar sozlerini edecegimiz gibi Karahitaylann yamna kac;:ular; 

soylan Sa-t 'olara kadar dayanan , Htristiyanhklannm sadece 

gorunu�ten ibaret olmadtgl Nasturiler olan ve Ordos'tan Leao-ho'ya 

kadar C:in Seddi boyunca surulerini otlatan bu Turk halkl Ongutler de 

onun boyundurugu altma girdiler ve aileleri ile Cengiz Han 

imparator aile arasmda evlilik politikast ba�latular . 1 206  bahannda 

Onon Nehri ktytsmda buyiik bir kurultay toplamr ve bu kurultay Te

muc;:in'in gorevlerini onaylar : bu nedenle ku�kusuz 1 1 96'dan ziyade 

bu tarihte C:ingis Kagan,  yani "Okyanus Han," "Evrenin Ham," yani 

"Cengiz Han" unvamm alm1�Ur. 

Gonullu ya da degil pek c;:ok halk ardt ardma Cengiz Han'a kaul

maya ba�lamt�tlr. Ban�c;:tl insanlar olan Uygurlar kendi istekleriyle 

gelmi�lerdi : kraliyet amblemleri olan muhurlerini emanet ederek 

Naymanlara hizmet eden Ta-ta Tonga'yt muhurdar olarak verdiler .  

Uygurlan lli Karluklan izlemi�tir. Geleneksel olarak kavgao olan Ye

nisey Vadisi KtrglZlanna gelince, bunlara da Sibirya'ya yapugt bir 

sefer suasmda Cengiz'in en buyuk oglu Cuci boyun egdirmi�tir 

( 1 207) . 

Bu noktada, bozktr sava�1 geleneginde , yenilenlerin yenenlerle 

birbirine kan�uklanm ve eski bir metinde de denildigi gibi "faaliyet 

ve guc;:lerini" onlara verdiklerini ammsamak yerinde olacakur. Aruk 

Cengiz Han'm kuvvetlerinin c;:ekirdegini olu�turan ve ikna edilmesi 

hie; de kolay olmayan c;:e�itli Mogol topluluklannm yam stra Turkc;:e 

konu�n baz1 buyiik halklar Naymanlar, Kereyitler, Ongutler, Karluk

lar, Ktrgtzlar, Uygurlar ,  Tatarlar da birligin ic;:indeydi. Bununla 

beraber bu halklann nufuslannm e�it oldugunu ve bir Mogol'a kar�1-
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hk yedi Turk bulundugunu da goz onunde bulundurahm. Tatar 

admm once turn bir araya gelmi� go<;;men topluluklan, daha soma da 
Dogu Avrupa, Orta Asya ve Sibirya bozk1r yerlileri i<;;in kullamlmaya 

ba�lamas1 Mogollan ofkelendirse de bu durum bir rastlanudan ziyade 

rollerinin oneminden ileri gelmektedir. .  

Cengiz Han 1 2 1 1 'de , o s1ralar k1smen Curcenlerin ya da (:ur<;;itle

rin (Tunguzlar) boyundurugu altmda olan (:in'in ba�langiCI <;;ok eski

lere dayanan <;;agnsma uyarak birliklerini (:in'e soktu . Bu birliklerin 

toplam saJISl, (:in'e girdikten soma silah altma alman yerli yard1mc1 

kuvvetler saYilmazsa, yirmibe� bin ki�iydi, ki bu say1 da Cengiz Han 

gibi bir onderin buyukluguyle kar�Ila�unlacak olursa <;;ok azd1. Cen

giz Han (in seferini 1 2 1 6  J!lma kadar surdurdu . Soma komutaYI teg

menlerinden birine b1raku. (:in'in Wmunun fethi ancak 1 2 79'da, Ku

bilay'm saltanau s1rasmda ger<;;ekle�mi:;;tir. 

Cengiz Han arkasm1 saglama almak zorundayd1. Si-hialar ya da 
Dogu Tibet Tangutlanna boyun egdirilmi�ti; ama ba�kaldmyorlard1 . 

Karahitaylar onu tehdit ediyorlard1. Si-hialan cezaland1rmak etkili bir 

sonw; getirmezdi. Karahitaylan yenmek ise ban yonunde <;;ok ilerile

re , Iran dunyasmm s1mrlanna kadar gitmeyi gerektiriyordu . Cezalan

dirma ger<;;ekle�tirildi, ama yenmeye gerek kalmad1. Mogol komutan

lannm en ba�anhs1 olan Cebe 1 2 1 8'de yirmi bin ki�iyle harekete ge<;;

ti. Karahitaylar Devletinin Musluman nufusu -Turk nufus- onlar ya

kmlanna gelince ayakland1 ve ona teslim oldu . <::unku uzun suredir 

Budizmin zulmu altmdayd1lar ve buna H1ristiyanhgm zulmu de ek

lenmi�ti ! Temu<;;in'in elinden kurtulmu� olan Naymanlann ba:;;1 Ku<;;

lug, Balasagun'a s1gmmi�tl. Burada yine bir "evrensel han" olan Gur 

Han'm k1z1yla evlenmi� ve daha soma da onun tahtma ge<;;mi�ti . Uy

ruklanna da ancak lsa ile (:akyamuni arasmda se<;;me hakk1 tamyordu. 

2 74 



MOGOL loGEMENLIGlNDE TORKLER 

Boylesine bir tutum Mogollara aykm geliyordu. Onlar turn dinle

ri e�it saYJ.yorlardl. Turn dinler onlan ilgilendiriyor ve onlarda kor

ku uyandmyordu . Turn dinlere sayg1h olma karanndayd1lar .  Ama 

bunlardan hic;:birinin, hatta kendi dinlerinin bile oburleri uzerinde us

tunluk saglamaya c;:ah�mamas1 ya da devlet i�lerine kan�mamas1 ko

�uluyla. Din adamlan ve devlet adamlan arasmdaki anla�mazhk daha 

ba�lamadan c;:ozume baglanm1�t1. Kendisine aym zamanda Teb Tengge

ri , "En Goksel Olan" da denilen Mogollann buyl1k �amam Kokoc;:u, 

Cengiz Han'm ba�a gec;:mesinde onemli rol oynam1�t1r . Bu buyl1k Sa

man kendine baz1 haklar atfetmi�ti . Ancak bu ugurda ya�amm1 yitir

di . Bu tur din adamlannm guc;:lerinden korkanlar bu buy11k Saman'm 

"bedeninden s1ynlarak goge yukseldigini" gorduklerini anlatular. 

Muslumanlar ic;:in bu tur dinsel onderler, Budist bir Kitaya ya da Hl

ristiyan bir NaYJ.llana yegdi . l�te boylece Cengiz Han kan akmnadan 

bir imparatorlugu ele gec;:ircli . 

Iran'zn Yzkzlzsz 

Mogollar ticarete onem verirlerdi. Bu , eski bir Otuken gelenegiy

di . 1 2 1 8  y1hnda , Musluman tuccarlann Mogolistan'dan gelen bir 

kervam Harezm imparatorlugunun s1mrlanndaki Otrar'da durduruldu 

ve saldmya ugrad1 - kervan 450 ki�ideri ve altm, gumu�, kurk ve de

ri y11klu 500 deveden olu�uyordu . Cengiz Han verilen zarann kar�l

lanmasml istedi. Sah bu istegi reddetti . 

Harezm�ah Muhammed �anma laYJ.k bir kimseydi : Gurlulan, Ka

rahitaylan, Buyl1k Selc;:uklulan yenmi�ti ! Ama fazla ate�li , co�kulu, 

dengesiz, havai bir kimseydi. K1sa bir sure once kurulan ( 1 1 94) im

paratorlugu temelden yoksundu. Kar�1smdaysa farkh inanc;:lara sahip 
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olmalanna kar�m, birbiriyle <;:ok iyi kayna�m1� bir Turk-Mogol kitle

si ve ba�mda, bir<;:ok deha arasmda <;:ok daha ustUn bir deha vard1. 

Cengiz Han 1 2 1 9  yth yazmda ordusunu Yukan lrti� ktytsma ge

tirdi . Karluk hukumdan Arslan Han da ona kat1ld1 . Boylece Bart

hold'un tahminine gore 1 50 .000 ila 200.000 kadar ki�i bir araya ge

lmi� oluyordu. Muslumanlar l .SOO.OOO'dan fazla asker toplayabiliyor

lardt . Bu , Muhammed Sah'm cepheye surebileceginin <;:ok altmda bir 

say1yd1 . 

Ve be� ytl boyunca Iran dunyasmm ustune tarihin o gune kadar 

gordugu en buytik ytktct gu<;: <;:6ktU . Her �ey yakthp ytktldL Ekili tar

lalar <;:ale donu�tu . tlk<;:agdan beri geli�mi� bir uygarhgm ye�erdigi 

Semerkand, Urgen<;: , Belh, Merv, Ni�apur, Herat , Damgan, Semnan ve 

Rey kentleri aCimastzca tahrip edildi . Her taraf ceset doldu . Asker ya 

da sivil, kadm ya da erkek, <;:ocuk ya da ya�h say1s1z insan kth<;:tan 

ge<;:irildi. Harezm'deki Urgen<;: kentinde , 1rmagm kentin dt�mdan ge<;:

mesi i<;:in Amu-Derya'nm yatag1 kaydmld1. Cengiz Han'm en <;:ok sev

digi torunu MUtugen'in olduruldugu Bamyan kentinde ganimet almak

tan vazge<;:ildi ve istisnastz her �ey olunun ruhuna adanarak yaktldt . 

Ni�apur'da kediler ve kopekler bile olduruldu ! 

lnsanlar panige kaptlmt�lardL Se<;:kinler ka<;:tllar. Kalanlann edil

genlik ve tevekkulleri kar�tsmda �a�kmhk vericiydi. Tek ba�ma bir 

sava�<;:l, bir grup insam zincire vuruyor ve sonra birbiri ardma hepsi

ni bogazhyordu. Bir ath grubu bir toplulugun <;:evresini sanyor ve te

ker teker oldurulurlerken hi<;:birinin aklma ne ka<;:mak ne de kar�t <;:tk

mak geliyordu . Turn Dogu Iran, Horasan ve Afganistan bugun hala 

bu olumlerin sessiz tamgtdtr. Bamyan yakmlannda, kayalara oyul

mu� dev Budha heykellerinin kar�tsmda bir kayanm ustune kurulmu� 

unlu i<;:li ezgiler �ehri hala o gunlerin yas1m tutmaktadtr. 
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Cengiz Han ve adamlan ne insan oldunnekten zevk alan ki�iler ne 

de sadist insanlard1. Sadece bir sistemi w; sonw;lanna kadar uygula
yan c;:ok iyi orgutlenmi� barbarlard1. Sava�1yorlard1, c;:unku ya olen ya 
olduren olmak onlann dogal durumuydu. Goc;:ebe hayvanCihktan ba�
ka bir ya�am tarz1 du�unemiyorlard1. Topragm suruleri besleyebildi- _ 

gi olc;:ude degeri vard1. Verginin onlara yagmadan c;:ok gelir saglayabi
lecegini henuz bilmiyorlard1 ve ancak birkac;: yil soma ogrenecekler
di. Kent nedir bilmiyorlard1 . Kentleri ele gec;:irebilecek kadar bilgili 
degillerdi . Onlan iyi tamd1klan ic;:in direnmeyi ba�arabilen C:in kent
leri kar�lSlnda guc;:suz kahyorlard1. Surlann onunde hareketlilikleri
nin turn avantajm1 yitiriyorlard1. Kentleri du�urebilmek ic;:in elde kar
gl, govdeleri hendekleri dolcluracak olan tutsak yigmlanm onleri sua 
surmek her zaman yeterli olmuyordu . Kentlerin kendi iradeleriyle 
teslim olmas1 gerekiyordu . Mogollar da bu �ehirleri teslim olmaya 
sadece deh�et yaratarak ikna edebiliyorlard1. Ancak k1sa surede Mo

gollara direnmenin olmek demek oldugu anla�1ld1. Ve ba�lang1c;:ta 
gosterilen kahramanhklann her zaman olumle sonuc;:lanmas1 
nedeniyle pek c;:ok ki�i bu yoldan uzakla�tl. Bugiin Mogollann yarattl 
tahribat, dunyada atom bombasm1 elinde bulunduran ve onu kullan
maya karar veren gucun tahribauyla kar�1la�unlabilir . Misillemeden 
korkmuyorlard1, c;:unku kentleri yoktu. 

Ozel olarak hic;:bir kotu niyet beslemeksizin en ba�ta kendi c;:Ikar

lanm gozetiyorlard1. Gerektiginde bag1�lay1cl olabiliyorlard1 . Ge

nellikle kendilerine faydah olabilecek zanaatkarlara ho�gorulu davra

myor, onlann camm bag1�hyor ve Mogolistan'a goturuyorlard1. Ken

dileri ic;:in dua etmeleri ko�uluyla din adamlanna da aym bic;:imde 

davramyorlard1 . K1zlara davram�lan da aymydc c;:unku -bunu itiraf 

ediyorlard1- onlar ic;:in guzel bir kadm1 sannaktan buyiik mutluluk 

yoktu . 

277  



T0RKLERIN TARlHl 

Ya Harezm�ahlar? Harezm�ah Muhammed �a�kmhk ic;inde kalml�

tl. Direnmedi. Sava�mad1. Once Belh'e, ardmdan Tus, Damgan, Kaz

vin'e kac;t1 . Daha soma da Hazar Denizindeki bir adada ortaya c;1kan 

bu kahraman, bu sava�c;1, Arahk 1 220'ye dogru �iddeti , zorbahg1 ve 

alc;akhklanndan yorgun du�mu� olarak olur. 

Ailesinde ic;inde bir nebze cesaret olan ve hala biraz enerj isi kal

ml� biri vard1 : oglu Celaleddin Mengu Berti . Bu kahraman toplulukta 

kendine bir yol ac;mayi ba�anm�, Gazne kentine c;ekilmi� ve orada bir 

ordu toplam1�t1. Ama bu beyhude bir c;abayd1. Cengiz Han'm saldm

sma ugrad1 , kentten kovuldu , lndus kly1sma c;ekildi ve 2 4 Kas1m 

1 2 2 1 'de yenilince de Delhi Sultanhgma s1gmmak zorunda kald1 . Mo

gollar o k1� pe�ine du�mediler. Bir y1l soma geldiler ve onculeri 

Multan'a kadar gitti. Ama bu "cehennem kadar Slcak ulkeden" klsa bir 

sure soma c;ekildiler. 

Avrupaya Akznlar 

Harezm�ah Muhammed kac;ugmda Cengiz Han onun pe�ine yirmi

be� bin ki�i ile iki komutamm, Cebe ile Subotey'i salm1�t1 . Bu iki ko

mutan bilinen en olaganustu akmlardan birini gerc;ekle�tirdiler. Once 

Kuzey lran'da harekata giri�tikten ve o s1ralarda guc;lerinin dorugunda 

olan Gurculeri yendikten, aynca Hamedan'l, yani eski Ekbatan (ya da 
Ektabana) kentini yerle bir etmek uzere bir kavis c;izdikten soma Der

bend yoluyla Kafkaslan a;;arak K1pc;ak bozk1rlanna c;1kt1lar. 

Yuzyilm ba�mdan beri buytik ba�anlar kazanan, H1ristiyanhg1 kl

sa bir sure once benimsemi� K1pc;ak ham Kotian istilayi Ruslara haber 

vermi�ti ve yard1m istiyordu . Soma Mogollann onunla aym kandan 

geldiklerini one surmeleri uzerine biraz yau�u ya da en azmdan za

man kazanmak amae1yla yau;;m1;; gibi yapt1. Mogollar bundan Alan-
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lar, C:erkezler ve diger Kafkaslan yok etmek ve Ruslara , kizd1klannm 

oplar degil koleleri , ayaklanmv;; Polovestler oldugunu bilmelerini 

saglamak amaCiyla elc;:iler gondermek i<;;in yararland1lar. Yamt olarak 

ise el�;ilerinin olduruldugu haberini ald1lar. Bu , ku�;uk Rusya'nm bu

yuk bozk1r imparatorluguna ve onun otesinde go<;;ebe ve yerle�ik 

Turklere kar�1 , XX. yuzy1la kadar surecek sava�mm ilamyd1. 

Sava� kotu ba�ladi : K1p<;;aklarla birle�en, Gali<;;ya, Kiev, C:ernigov 

ve Smolensk prenslerinin kc>mutasmdaki 80 .000 ki�ilik Rus ordusu 

3 1  Mayis 1 223 gunu Kalka'da yenildi. 

Mogollar Kmm'daki ticaret merkezlerini tahrip ettiler, Bolgar 

kentini ele ge<;;irmek istediler, Urallardaki Turk boyu Kanghlara sal

dJrdilar ve Hazar Denizinin kuzeyinden ge<;;erek yeniden Cengiz Han 

ordusundaki yerlerini ald1lar . 

Cengiz Han'm kendisi butun bu sure boyunca lran'da kalmami�tl. 

lran'a zarar verdikten sonra artik orayla ilgilenmedigi anla�1hyor .  

Orta Asya'ya donmesinin akabinde 18 Agustos 1 22 7  g11nu oldu . "C:ok 

yaz1k oldu, <;;unku bilge bir ki�iydi" - en azmdan Marco Polo'nun Ve

nedik'te Cengiz Han'm ardmdan soyledigi bu olacakur. 

Cengiz Han'dan Sonrasz 

Cengiz Han'm don oglu Yard� : Cuci , C:agatay, Ogedey [Ogeday ya 

da Ogoday] ve Tuli . En buyuk oglu Cuci, Cengiz Han'dan once ol

mu�tu . Ama arkasmda miras<;;Ilar bJrakmi�tl . But11n bu prensler ve 

onlann halefleri 1 338'e kadar bir ilke olarak Buyuk Han'a bagh kaldi

lar, ama ashnda Cengiz Han'm imparatorlugunu aralannda payla�mi�

lardi ve birbirlerine du�med1kleri zamanlarda <;;ok da kuvvetli olma

yan baglanm korudular. Boy lece ortaya, s1mrlan olduk<;;a belirsiz ve 
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degi�ken bin;:ok hanhk c;:1kt1 : statulerini , yasalanm, amac;:lanm ve 

haklanm hie;: kimsenin bilmedigi bir goc;:ebe topluluklan, boylar ve 

soylu prensler bollugu ba;; gosterdi . 

Ogedey ( 1 229- 1 2 4 1 ) , Guyuk ( 1 246- 1 248) ve Mongke'nin ( 1 25 1 -

1 259) saltanat donemleri ile Ogedey'in kans1 Toregene ( 1 242- 1 246) 

ve Guyuk'un kans1 Ogul Kaymi;;'in ( 1 248- 1 2 5 1 )  naibelikleri done

minde ba;;kent eski Turklerin kutsal ulkesi Ottiken'deki Orhon k1y1-

smdaki Karakurum'du. Daha sonra Buyuk Hanlar, Kubilay ( 1 260-

1 294) ve halefleri doneminde Hanbahk (Han'm kenti) adm1 alan Pe

kin'e yerle;;ti . C:inlile�tiler ve ulkenin resmi hanedanlan arasmda Yu

enler ( 1 2 79 - 1 368) ad1yla yer ald1lar . Ye ;;anlan arttlkc;:a fetihc;:ilikleri 

de artu: 1 2 3 1  ila 1 2 36 y1llan arasmda Kore'yi ele gec;:irdiler, sonra 

1 2 79 'da Guney C:in'in ilhakm1 tamamlad1lar, japonya ( 1 2 74- 1 2 8 1 ) ,  

Cava ( 1 293) ve Hindic;:in'de ( 1 280) ba�ans1z kald1ktan sonra d a  Bir

manya'Yl korumalan aluna almaYl ba;;ard1lar ( 1 2 77- 1 300) . 

Kubilay, en kuc;:uk erkek karde;;i olan Karakurum hukumdan, Ot

{:igin (Baba Ocagmm Bekc;:isi) Ank Boke ile hukumdann olmasm1 iste

yenlerle muttefik olan Ogedey'in torunu, 1 30 1 'de olen ve dikkate de

ger bir ki;;iligi olan Kaydu arasmdaki sert c;:eki;;melerin ardmdan Yu

enler yava� yava;; baudaki geli;;meleri onemsememeye ba;;lad1lar ve 

turn akrabalan uzerindeki denetimleri de zay1flad1. Dolay1s1yla 

C:in'deki bir Mogol devletinin yam s1ra ba;;ka Mogol devletleri ortaya 

c;:1kmaya ba;;lad1. Tuli'nin oglu Hulagu ile onun soyundan gelenlerin 

elinde olan Iran Hanhg1 Mus!Umanla;;u ve bir Iran monar;;isi haline 

geldi . Bu arada Turklerin nufus bask1s1 da artu . K1pc;:ak Hanhg1 (Cu

ci'nin imparatorlugun bau ucunda b1rakug1 miras) ve C:agatay Hanhg1 

(hemen hemen eski Karahitay Devletinin topraklan ile Uygurlann 

topraklan ve Maveraunnehir arasmda kurulmu;;tu) tumuyle Turkle;;ti. 
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Bir yonetici smtfm, sonunda yonetilen smtf tarafmdan ozumsen

mesi dogaldtr; ama onemli buy11klukteki baz1 topluluklann dillerini 

ve kimliklerini yitirmeleri bu denli stk rastlanan bir �ey degildir. 

Oysa durum buydu: Turkiyr'de, lran'da, Dogu Avrupa bozktrlannda 

(daha soma gelip yerle�en Kalmuklar dt�mda) Mogolca konu�an kal

madt ve Afganistan Hezarelerinin Cengiz Han'dan geldikleri de kesin 

degildir. Ku�kusuz Cengiz Han, ordusunda Turk ve Mogol askerlerini 

bir araya getirrnek amaClyla baz1 yontemler kullanmt�tl, ancak Mo

golca konu�an kitle Mogolistan'a bagh kalmt�tlr : Mogolistan Mogol

lann vatam olarak kalacaku. 

Avrupa Seferi 

Cengiz Han'm buy11k oglu Cuci'nin ogullanndan Batu'ya ( 1 227-

1 2 55 )  has olarak Harezm ve lrti�'in batlsl ile bauda fethedilecek 

butun topraklar verilmi�ti. Bu olduk<;;a iyi bir mirasu, ama Batu Han 

bu mirastan gerektigi gibi faydalanamadt. <;:unku Cengiz Han'm ilk 

haleflerini se<;;en buy11k "kurultay"da "Buy11k Hanlar Kurucusu" rolu 

oynamaya heveslendi. 

Batu 1 236 sonbahannda, ba�a ge<;;mesine yardtmct olan amcas1 ilk 

Buy11k Han Ogedey'den, Avmpa'da yeniden saldmya ge<;;me emri aldt . 

O<;;te biri Mogol, u<;;te ikisi Turk olmak uzere toplam 1 50.000 ki�ilik 

ordusu ad olarak onun, ama fiiliyatta ya�h komutan Subotey'in ko

mutasmda du�manlann uzerine , yani ugradtklan bozgun nedeniyle 

zaytf du�mu� Ruslar, Ktp<;;aklar ve Bulgarlar uzerine y11rumeye ba�la

dt. Batu Han o ytl Kama Bulgar Hanhgma boyun egdirdi . 1 237'de 

Ktp<;;aklara saldtrdt. Ktp<;;aklann buy11k bir bolumu ona kauldt; ktrk 

bin kadan Macaristan'a ge<;;erek orada yerlilerin arasma kan�u ve Ht-
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ristiyanhg1 kabul etti . Batu 123  7- 1 2  38 k1�mda Rus prensliklerinin 

uzerine yurudu; Ryazan ( 1 6  Arahk) , Kolomna, Moskova, Suzdal ve 

Vladimir'i (3 Subat 1 238) ele ge<;:irdi. Novgorod , ilkbaharda buzlann 

erimesiyle olu�an <;:amur yuzunden suvarilerin manevra yapamamas1 

sayesinde kurtuldu (Mart 1 238). Batu Han yeniden guneye dogru iner

ken K1p<;:ak ham Kotian'la kar�Ila�tl ve onu bir kez daha yendi . 1 239 

sonunda , Pereyaslav ve C::ernigov'u ele ge<;:irdikten soma Polonya Sl

mrlanm zorlamadan once Kiev'i i�gal etti ( 1 240) . 1 3  �ubat 1 2 4 1  g1lnu 

ise buz tutmu� Vistul'un uzerinden ge<;:erek halkmm <;:oktan terk ettigi 

Krakovi kentini ate�e verdi . Silezya'da, Polonyahlar , Almanlar, 

Ha<;:hlar ve Cermen Sovalyelerinden olu�an bir kuvveti Liegnitz 

yakmlanndaki Walstadt'a yenerek Moravya ve Macaristan'a girdi . 

Kuvvetlerini Pe�te onunde toplad1 , yapug1 en ba�anh muharebelerden 

birinin sonucunda Macarlan yenerek kenti ele ge<;:irdi ( 1 1  Agustos) . 

Temmuz 1 2 4 1  'de Viyana yakmmdaki Neustadt'a ula�tl ; Mart 1 242 'de 

onculeri Adriyatik kiyismdaki Spalato (bugtin Split) ve Kotor kentle

rine kadar ilerlemi�ti. 

Ne yorulmu�a ne de b1km1�a benziyordu . Ancak athlan , onlan 
batmm en uzak bolgesinden ayiran son s1mrlan da a�madan once din
lemeli , gu<;: toplamahyd!lar. Bu nedenle geri <;:ekilmek gerekti . Uzun 

bir sure geri <;:ekili�in nedeninin , Buyuk Han Ogedey'in 1 1  Arahk 
1 2  4 1  y1hnda olumu uzerine , halefi belirlemek i<;:in Mogol 
liderlerinin, bir "kurultay" toplamay1 istemesi oldugu samlmi�tlr. 
Oysa bu dogru degildir . Aslmda ordu yipranml�ti , atlar zay1flami�tl . 
Macaristan Putszta's1, surulerin otlayabilecegi tek yer,  60 . 000 ila 
70 . 000'den fazla athy1 ve atl besleyemiyordu . Dolay!s1yla bu ulkede 
kalmalan soz konusu olamazd1 . Mogollar bu topraklara geri donecek
leri inanCiyla <;:ekilmeye ba�lad!lar, ama bu <;:ekilme son derece yava� 
ger<;:ekle�ti . 
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Rusya'nzn Efendisi Altznordu 

Batu'nun ailesi, Avrupa'da fethedilen topraklann ancak bir k1smm1 

elinde tutabildi : eski K1p<;aklann topraklan, Kama Bulgar Hanhg1 ve 

a�ag1 yukan Rus Prensliklerinin tllmll, 6zetle sm1rlan tarn olarak bel

li olmayan ve Kafkasya, Harezm, lrti� ve kuzeydeki buyllk orrnanlar 

arasmda uzanan geni� bir alan, a<;1k<;as1 cografi bir alandan <;ok bir in

san toplulugu . Bu geni� alana verilen Altmordu (Altm Ordugah) ad1 

ku�kusuz kimligini 6teki admdan, K1p<;ak Hanhgmdan daha iyi ortaya 

koymaktad1r. Bu arada Urallann 6tesindeki Asya topraklan Cuci'nin 

diger iki oglunun yonetimi altmda, hemen hemen bag1ms1z hale gel

diler. Bu ogullardan buyllgu Ak Ordu Devletini kuran Orda, 6tekiyse 

haleflerine buyllk oranda toprak b1rakan ve 1 480'e dogru Tumen ya 

da diger ad1yla Sibir Hanhgm1 (Sibirya) ele ge<;irdikten soma Ozbek 

Devletinin kurulmasma yol a<;an Seyban'd1. 

Altmordu Devleti bir �ekilde en az bir yllzyll boyunca mureffeh 

ve ba�anh olmu�tur. Bir yandan lslamiyet yay1hyor ve diger yandan 

da daha h1zh bir bi<;imde Turk<;e Mogolcanm yerini ahyordu . Ba

tu'nun oglu Sartak'm H1rist �yanhg1 se<;mi� olmasma ragmen, bir ci

nayet sonucunda erken gelen olumu H1ristiyanlan iktidardan uzakla�

urdL Tahta <;1kacak olan Berke ( 1 257- 1 266) lslamiyeti benimsemi�ti . 

Mogollarda bir prensin din clegi�tirrnesine ilk defa rastlanmaktad1r ve 

bu bir donum noktas1 te�kil eder. Acaba Berke'nin ileride de gorecegi

miz gibi Mogollann can du�mam Memluk sultam Bay Bars (Baybars) 

ve Delhi sultamyla yakmla�mas1 , Azerbaycan i<;in mucadele ettigi 

kuzenleri lran llhanlanna duydugu hmc;;tan m1 kaynaklamyordu? 

Yoksa ilki K1p<;ak kokenli o lmak uzere her ikisinin de Turk olmas1 

itibariyle bir lslami dayam�ma, hatta etnik karde�lik unsuru mu 

etkiliydi? Her halll karda Mogol birligi bir amdan ba�ka bir �ey 
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degildi ve Berke bir hain olarak degerlendirilebilirdi. 

K1p�ak'm Mushimanla�nrma politikas1 Berke'nin u�uncu halefi 

Tuda Mengu'nun ( 1 280- 1 287) hukumdarhg1 s1rasmda ba�lad1 , daha 

soma 5aman olan Tula Buka ( 1 2 8 7- 1 2 90)  devrinde bu politika 

duraklama surecine girdi ve nihayet XIV. yuzy1lm yirmili y1llannda 

yeniden h1z kazand1 ve amacma ula�tl . Dinsel se�imleri ne olursa 

olsun hukumdarlar en buyuk sayg1y1 ortodoks kiliseye 

gosteriyorlard1 . Bu hukumdarlar arasmda Ozbek ( 1 3 1 2 - 1 340) , 

Cambek ( 1 340- 1 357) ve Berdibek ( 1 357- 1 359) bulunmaktad1r. Bu hU

kumdarlardan Ozbek, saltanatmm ba�mda sald1rgan bir lslamiyeti 

yayma politikas1 uygulamaya ba�lad1 , ancak bu yasak'a (Cengiz Han 

kanunu) bagh ileri gelenlerden tepki gordu. 

Genellikle prensler XJII. yuzy1l ve XIV. yuzyllm basmda iktidan 

saglam bi�imde ellerinde tutmay1 bildiler ve gudu hukumdar portre

si �izdiler. Bu arada Tuda Mengu ve Tula Buka'nm saltanatlan suasm

da devletin ger�ek efendisi , bir akrabalan, Berke'nin yegeni olan ve 

Altmordu'yu Balkanlara gotllren ve orada yakla�1k 1 292'ye kadar ger

�ek bir himaye kuran buyuk komutan Nogay'd1. Ama 1 2 99 'da yeni 

han Toktay ya da Toktoa ( 1 290- 1 3 1 2) ,  upk1 kendinden onceki hanlar 

gibi Nogay'm destegiyle tahta ge�ti, ancak daha soma Nogay'dan kur

tulmaYl ba�ard1 . Nogay boylanmn "say1lamayacak kadar �ok" kadm 

ve �ocugu da kole olarak sauld1 . . .  "M1su sultam ve emirleri bunlar

dan pek �ok say1da satm ald1lar . "  XIV. yuzy1lm ilk yansmm hukum

darlan Ozbek, Cambek ve Berdibek tek ba�lanna saltanat surebildiler; 

ancak karga�a i�indeki, bu nedenle de gerileme doneminin habercisi 

olan 1 36 1 - 1 380 aras1 donemde bir komutan olan Mamay, Altmordu 

Devletini yeniden yonetti . 

Mengu Timur'dan, hatta belki de Berke'den baslayarak K1p�ak 
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Hanlan diger Cengiz Hanhlarla aralanna belli bir mesafe koydular ve 

kendi ozel dt� politikalanm gutmeye ba�ladtlar: Buyllk Han'lan Batu 

sec;:mesine ragmen, onlardan bagtmstz bir yonetim sergilediler .  Ber

ke'nin kendisi bile akrabast Iran llhanma kar�t Islam dunyasmm onde 

gelen gucunun lideri Mtsnlt Memluk Bay Bars'la ittifak kurmaktan 

geri durmad1 . 1 2 63 'te Bizans'la ticaret antla�mas1 yapu.  Yakla�1k 

1 266'da ise Kmm'daki Cenrvizli tuccarlar birc;:ok imtiyaza sahipti , ki 

bu imtiyazlar i�lerinin geli�mesine buyuk katktda bulunmu�tur. XIV. 
yllzytl ba�mda Ozbek Han claha da ileri giderek Venediklilerin Don'un 

agzmda, Tana'da (Azov) bir ticaret noktas1 ac;:malanna izin verdi . 

0 stralarda Battyla ilbkiler iyiydi ve Mogollann ho�goruleri 

Fransiskenlerin Ortodoks Kumanlan, Roma Katolikligine dondurme

lerini saghyordu . Papazlar onlar ic;:in Latince mezmur ve dualan 

Turkc;:eye c;:evirdiler. Codex Comanicus adh unlu sozluk ve 1 294- 1 295 

ytllan arasmda yaztlmt� \'e daha soma yeniden 1 3 4 0 'h ytllarda 

kaleme almm1� edebi ve dinsel Kuman metinleri Petrarca Kitaphgt'n

da muhafaza edilmektedir. 

Altmordu Turkle�iyor 

Mogollann Mtstr'la ittifak kurmalan ve hukumdarlann lslamiyeti 

benimsemeleri pek c;:ok degi�ikligi beraberinde getirirken, bu dinin 

ozellikle XIV. yuzytlda kitldere yava� yava� s1zmasm1 saglad1. Bu 
kitleler aym zamanda turn Mogol gec;:mi$lerini unuttular ve aristokra

si Turkle�ti. Ulusal dillerin, ozellikle de Bulgarcamn aleyhine olarak 

once Cengiz Hanhlann kultitr arac1 Uygurca, soma da Ktpc;ak Turkc;:e

si yaytlmaya ba�lad1 . Turkc;:e konu�an turn Muslumanlar dogal bir su

rec;:le Tatar (Tartar) adtyla amlmaya ba�ladtlar. 

Boylann goc;:ebe ya�amlanm surdurmelerinin ve ekonominin te-
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melinin hayvanCihga dayanmasmm yam s1ra ticaret ve sanayi geli�ti . 

Harezm ve ondan da c,;ok Kama Bulgaristan'l zengin tanm ve ozellikle 

de hububat tanm1 bolgeleri oldu . Saratov'un kuzeyindeki ve Nijni 

Novgorod'un [bugunki Gorki] guneyindeki bolgeler c,;ok ormanhk ol

dugu ic,;in Turklerin yerle�mesine pek elveri�li degildi, ama buralann 

halk1 pek c,;ok hammadde saglad1. C:ok saYlda tllccann bulundugu Kl

nm bir ticaret merkezi oldu . Ya�am bir goc,;ebe imparatorluk ic,;in �a

�llacak kadar yogundu. Bolgar kentinin ba�lang1c,;ta sikke kesilen bir 

kent , yani tek gerc,;ek kent olmasma kar�m, klsa sllrede yeni kentler 

onunla rekabet ic,;ine girdi . Hazar Denizinin yakmmdaki, kimi zaman 

varhgmdan ku�ku duyulan Saray-Batu'nun yanmda, ileride Stalingrad 

(Volgograd) olacak yerin yakmmda, tarn olarak C:ariov'un bulundugu 

yerdeki Saray-Berke 1 253 ila 1 345 arasmda ba�kent gorevi gordu. Bu 

kentin geli�mesini ozellikle Ozbek Han saglam1�t1r. 1 335 yllmda 

ziyaret eden lbn Batuta bu kent hakkmda �unlan yazar: "Dunyanm en 

guzel kentlerinden biridir. . . .  BuyD.klugu olaganllstll . GD.zel c,;ar�1lan 

ve insanlarla dol up ta�an geni� sokaklan var . . . S1k1� t1k1� halde bir 

evler Ylgm1 . . .  Onuc,; cuma camisi var .  Kentte her c,;e�itten insan ya�l

yor . . .  Her biri kendi mahallesinde , c,;ar�1S1mn c,;evresinde . "  lbn Batuta 

ku�kusuz kar�1la�t1rma yapmaktan geri durmuyordu. lbn Batuta'ya 

gore kentin nufusunun 1 00.000'den fazla olmas1 gerekir ve gerc,;ek bir 

metalurj i  sanayiinin yerle�tiginden �llphe yoktur. XIV. yuzy1lm 

ba�mda yeni kentler kurulmu� veya varolan diger kentler buyD.k bir 

geli�me gostermi�ti. Efsanesi Batu'ya dayanan Kazan ile HaCI Tarkan 

(Asurhan) -bu kentten ilk kez 1 333 'te soz edilmi�tir- butllnuyle 

TD.rkc,;e konu�ulan ve kendi sikkelerini (dinar) kesen kentlerdi. Dinar 

dirhemlerden olu�uyordu ve dirhem de Orta Asya'ya kadar tD.m 

imparatorlukta gec,;iyordu . 
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Altmordu'nun Mushiman uygarhg1 tii.muyle Harezm'in uygarhgl

na baghyd1 ve bu uygarhkta da gorkemli amtlanyla Urgenc; buyii.k 

bir une sahipti . 1 840'a dogru ba�lanan Saray-Berke kaz1lannda diger 

parc;alann yam s1ra mineli c;iniler <;1kanlm1�t1r. Bu c;inilerde mavi 

tonlann egemen olmas1 Iran etkisini ortaya koymaktad1r. Ama halk 

sanan uzun sure bozk1r sanan olarak kald1 ki, bu da Willem van Rub

roek'in [Rubrouck!Ruysbroek] 1 253'te ku�, bitki ve dort ayakh hay

van resimleriyle kaph kec;e <;.:ad1rlarda gordukleridir. 

Altmordu Devleti ozellikle Rusya'y1 bag1mhhg1 altmda tutmasl 

dolayislyla bilinir ve bu bag1mhhk Rusya'ya pahahya, c;ocuklanmn 

ya�amma ve ruhuna mal olmu�tur. Bununla birlikte Rusya ya da en 

azmdan onu temsil eden ruhban s1mf1 ve soylular bag1mhhg1 seve se

ve kabul ediyordu ve sad1k gorunuyorlard1. Papazlar geleneksel Turk

Mogol ho�gorusu geregince ve han ic;in dua etmek ko�uluyla vergiden 

muaft1. Kimi zaman barbar zorbalar aleyhine baz1 sert vaazlara kar

�m, Sovyet bir yazar "papazlann hukumdarlar ic;in halka ac;1k olarak 

verdikleri vaazlar, kitlelere Tatar Devletine boyun egmenin mutlak 

bir zorumluluk oldugu fikrini a�1hyordu" derken haks1z degildi . 

Halk ise her zaman buna ikna olmuyordu . Ba�kaldmyor ve siZlam

yorlardl . Ancak prensler giderek daha fazla dalkavukla�1yor, s1k s1k 

ordugaha (Altmordu) giderek sayg1lanm sunup ve "paha bic;ilmez de

gerde" annaganlar veriyorlard1. llke olarak ozerk olan bu hukumdar

lar, tahta "kralhk ayncahg1" (han ayncahg1) vas1tas1yla <;1k1yorlard1 

ve ba�lang1c;ta Mogol valilerinin gozetimindeydiler. Daha soma vergi 

gorevlilerinin gozetimine girdiler .  1 2  84 'ten sonraysa vergileri tek 

ba�lanna toplayabilecek ve gtinderebilecek bic;imde orgutlenmeye ba�

ladllar. Kendilerini yeterince guc;lu bulduklan zaman ise vergi gelir

lerini Mogollara gondenniyor, sakhyorlard1. Almacak olan bu vergi , 
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1 257  YJ.lmda Tatarlar tarafmdan turn Rus topraklanmn nufusunun sa

y1lmas1 sonucunda belirlenmi�tir. Rahipler, ke�i�ler ve Slav ayin usu

lunu kabul etmi� olanlar, yani "Bakire Meryem ile lsa Peygamber'e 

hizmet edenlerin tumu" bu say1mm d1�mda tutulmu�tu (Chronique 

laurentine) . Hi<;; i�gale ugramayan Novgorod'a gonderilen Tatar go

revliler 1 259 YJ.lmda Aleksandr Nevski'den bir �eref ve koruma knas1 

elde etmi�lerdi. Kentin vakayinamesindeki ifadeyle sbylemek gerekir

se : "Buyukler ku<;;uklere bedel odemelerini buyurmu�lard1 ; <;;UnkU 
boylar ya;;am1 halk i<;;in gu<;;le�tirerek kendileri i<;;in kolayla�t1rm1� 

oluyorlard1 . "  

Rus dehasma kar;;1hk Rusya'nm koleciligi, K1p<;;aklann kole pazar

lannda sat1lmas1yla meydana gelen korkun<;; insan kayb1 olmasayd1 

son bulur muydu? 

Iran ve Anadolu 'nun Fethedilmesi 

Hostis sozcugu Latincede "du;;man," Frans1zcada "ev sahibi" anla

mma gelir . Bu garip ikilem d1;;mda Dogu geleneklerine bu kadar uzak 

olan ba�ka bir kavram daha yoktur herhalde . Nayman Ku<;;lug'un yam

na s1gmd1g1 Karahitay hukumdanm devirmesi gibi, Harezm�ah sul

tam Muhammed'in oglu Celaleddin de Delhi sultamna olan borcunu 

unutmu� ve ona bir komplo kurmu�tu . Bunun sonucu ise Hindis

tan'dan kovulmas1 oldu. 

Cengiz Han, lran'da kalmad1g1 i<;;in Celaleddin lran'a donerek 

( 1 224) baba mirasma sahip olabildi . Hukumdarlar surgunden ders <;;1-

karml�lar m1d1r? Haremz Sah1 Mogollan <;;oktan unutmu�tu bile ya da 
daha dogrusu asla geri gelmeyeceklerini du�undu. Amu-Derya taraflm 

korumaya almadan, Turklerin yuzy1lhk yay1lma ruyasm1 ger<;;ekle�-
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tirme hayallerine du�tu ve yonunu bat1ya c;:evirdi . Ku�kusuz cesur bir 

sava�<;:1yd1, ancak hie;: ak1lh degildi. Gurcistan kralic;:esi Roussoudan'1 

iki kere yendi ( 1 225- 1 226) w Tiflis'e girdi. Turn kiliseleri y1ku ; hU

kum surdugu topraklarda oldukc;:a fazla saYlda olan H1ristiyanlarla uz

la�mak ic;:in ne kadar "ak1lhca" bir yol sec;:mi�ti ! Sam'da Eyytibi sulta

nma sald1rd1. Bagdat halifesini tehdit etti. Ve sonunda kar�1smda, Ab

basilerden, Eyytibilerden ve I .  Alaeddin Keykubad'm Konya Selc;:uklu

lanndan olu�an bir guc;: birligi olu�masm1 saglamay1 bildi ve bu ordu 

Erzincan'da, Agustos 1 230'da onu yendi . Buytik bir guc;: kaybma ugra

ml�U.  

1 230- 1 2 3 1  k1�mda Cengiz Han'm topluluklan hala gucunu topar

layamaml�, yaralanm saramam1� ulkesine tekrar yonelince ne yapabi

lirdi ki? Hic;:bir �ey. Ya da babas1 gibi kac;:abilirdi. Prensleri ve halklar 

ellerinden geldigince kendilerini savundular. Celaleddin ise oldurul

du. Boylece Harezm�ahlar gihi altm c;:aglar ya�ayan, buytiklugunu za

manmda yeterince kamtlayan bir hanedan, hie;: de onurlu olmayan bir 

bic;:imde tarih sahnesinden silindi . 

1 242 Yihnda lran aruk kesinlikle ele gec;:irildikten sonra Mogol 

komutam Baycu Noyan hareket halindeki birliklerin komutasm1 eline 

ald1 . Komuta 1 256'ya kadar onda kalm1�t1r. Bu yeniden "c;:ok yonlu" 

Mogol saldmlan devriydi: Batu Viyana yakmmda, Tuli'nin ogullan 

Kubilay ile Mongke Yun-nan , Tonkin ( 1 257) ve Sec;:uan'dayd1 ( 1 258) . 

Baycu Noyan saldmya gec;:me emri ald1 . Darbeler hep kuvvetliydi, 

ama Mogollar artlk buytik barbarlar gorunumunde degildiler .  Uygur

lar ve bilge C:inlilerle temasian sonucunda uygarla�uklan hissedili

yordu . 25 Haziran 1 243 gunu Erzincan yakmmdaki Kose Dagmda 

Rum Selc;:uklulan baglms1zhidanm yitirdiler. Erzurum, Tokat , Kay

seri gibi birkac;: il kurtulmu�tu ,  Keyhusrev'in bag1mhhg1 gerektigi gi-
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bi denetim altma almdt ; baz1 Mogol beylerine haslar verildi ; kimi 

tahkimli mevkilerde gamizonlar btraktldt . Birka<; ytl once Gurculerin 

yapugt gibi Ermeni krah Hetum, Kilikya'yt her �eyden once Muslu

manhgm du�mam olarak gordugu ve s1k1 bir i�birligi i<;ine girmek 

istedigi Mogollara b1rakt1 . Musul krah Lulu daha az soylu nedenlerle 

aym bi<;imde davrand1. 

Hulagu 

1 256 ytlmda, Cengiz Han'm en kuc;:uk oglu Tuluy'un oglu , Ill . Bu

yo.k Han'm erkek karde�i Hulagu tahta gec;:ti ve Mongke vali stfauyla 

lran'a geldi : hemen bilinc;:li ve sorumlu bir hukumdar gibi davrana

rak, yonetimi altma aldtgt topraklarda verasete dayah, monar�ik bir 

bir devlet kurmaya ve orgo.tlemeye giri�ti. Boylece gu<;lu lran Mogol

lan Hanhgmt ya da daha <;ok bilinen adtyla llhanhlan kurdu . fl- koku 

eski Turkc;:edeki el- kokunun degi�mi� bir hali gibi gorunmektedir bi

ze , bu adm anlammm a�ag1 yukan "lmparatorluk Prenslerinin Dike

si" olmas1 gerekiyor. Bu devlet tumuyle , hatta buyuk Musluman 

guc;:lerinden biri saytlacak derecede Musluman olacaktl , ama en azm

dan Hulagu'nun saltanat suresince ( 1 256- 1 265) ,  Cengiz Han'm ya

sak'ma uymak durumundaydt; ya da �ayet o donemde bir dini benim

semesi gerekseydi, bu ku�kusuz Htristiyanhk olurdu . 

Hulagu tahta ge<;er ge<;mez ilk i� olarak Selc;:uklulann o zamana 

kadar hakkmdan gelemedigi, bir propaganda sistemi olarak terorizmi 

kullanan a�m bir Sii tarikatl olan Ha�ha�i lsmaililerden kurtuldu. 

Soma da Bagdat't i�gal etti ( 1 258) .  Abbasilerin O.nlu ve saygm ba�ken

ti Binbir Gece Masallarz kenti Bagdat'm du�mesi , bir zamanlar Sii Bu

veyhogullannm dokunmaya cesaret edemedigi halifenin oldurulmesi , 
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butun dunyada, iki ytizyll soma Fatih Sultan Mehmed'in Konstantino

polis'i ele gec;irmesinin uyand1rd1gma e�deger, hatta ondan daha bu

ytik bir yank1 uyand1rd1. 

Hulagu ikamet mekam olarak, Mogollann genellikle atlanm otlat

ngl, Asya'mn Turk boylannm topland1g1 iki Azerbaycan kentini, yani 

Tebriz ile Meraga'p sec;ti. Ve o s1rada Mogollar ile Hac;hlar arasmda, 

Ermenilerin tahrik ettigi ve turn umutlanm baglad1klan, ama sonuc;

lanmayan o garip pazarhklar ba�lad1; bu pazarhklann amac1 go

runu�te Suriye ve MlSlr'm ortak fethiydi. Ancak yine de Mogollann, 

Frenklerle bir ittifak1 samimi olarak arzu ettikleri ku�ku goturmez. 

Mogollar artlk, bir zamanlann saplamayacak kadar c;ok ve yenil

mez athlan, gurur dolu , Tann'dan dunyaya egemen olma buyrugunu 

alm1�, hic;bir �eyin ve kimsenin durduramad1g1 o eski topluluk degil

di . Elbette c;ok geni� topraklara dag1lm1�, her yerde bask1 altmda, us

telik kendi aralannda da bolunmu� olmakla birlikte yine de hala kor

kunc; bir guc;tuler; ama arnk eskisi kadar guc;lu degillerdi . Bunun ka

mtl da yakmda ortaya c;1kacaktL Hac;hlarm ise kendilerine a�m gti

venleri, du�uncesizlikleri , Musluman hukumdarlara istemeyerek de 

olsa da sayg1 duymalan, insan tUrune ait oldugu soylenemeyecek bu 

barbarlar kar�1smda "duyduklan korku kar�1lanna c;1kan ilk flrsattan 

yararlanmalanna engel oldu . 

Eylul 1 259'da Hulagu Suriye'ye gitmek uzere lran'dan hareket et

ti . Oncu olarak Nayman Kit-Buga'y1 gondermi�ti . Nusaybin'i ele ge

c;irdi . Edessa (Urfa) ve Harran teslim oldu. Halep ku�at1ld1 ve du�tU 

( 1 2  Ocak 1 260) . Korku ic;indeki Suriye direni�i b1raku: Hama hemen 

teslim oldu . Sam i�gal edildi. Ba�anlan gec;mi�i aratm1yordu . Hac;h

lar ve Mogollar artlk birbirlerine ancak birkac; kilometre uzakhktay

dllar. Kimi zaman kar�1la�1yorlardL l�birligi yapma fliSaU buluyor-
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lar m1yd1? Hayn : Birbirlerine uzaktan bak1p , bazen de 

saldmyorlard1 .  Ha<;hlar Mogollar tarafmdan ulkeye birakilmi� 

gu<;suz i�gal birliklerine yard1m etme aptalhgmda bulundular. 

lslamiyet sonunun geldigi izlenimi veriyordu . Geriye yok edecek bir 

tek M1s1r kalmi�tl ;  Mogollann turn bu yapug1 neydi? Ancak 

Mogollann ula�ug1 en u<; nokta Gazze ile Nil Vadisini bir <;61 

aymyordu ve Suriye'de atlan besleyecek otlaklar yoktu . Kendilerini 

yeniden Macaristan'da ya�ad1klan durumun i<;inde buldular. Atlann 

dinlendirmek ve ikmal yapmak i<;in geri <;ekilmek gerekti . Hulagu, 

Mogol bir vali ve ona yardimCI ii<; lranh ve yakla�Ik 20 . 000 ki�ilik 

bir i�gal kuvveti b1rakarak Suriye'den aynld1. 0 aynld1ktan sonra bu 

i�gal kuvveti tumuyle yok edildi . 

Mzszr Memluklarz 

Hulagu Suriye'nin kar�Ismda Memluklan, parah askerlerin ve be

yaz kolelerinin arasmdan kendisine yeni yoneticiler bulan Misir'I bi

rakmi�ti . 

Memluklar uzun suredir MISir'a hizmet etmekteydiler ve birinci 

derecede rol oynuyorlard1 . Ama XIII. yiizy1lm ba�mda, Salahaddin'in 

halefleri Eyyiibi sultanlan doneminde say1lan <;ok artmi�ti ve genelde 

Ravza Adasmda -Bahr el-Nil- uslenen se<;kin ve iyi orgutlenmi� bir 

birlik olu�turmu�lard1. Bu nedenle de Bahriler deniliyordu. 

Bunlar, eskiden oldugu ve daha sonraki bir tarihte de gorulecegi 

gibi, ozellikle Harezm ve Kip<;ak kokenli Turklerdi . Ama aralannda 

onlara kan:;;an ba:;;ka kavimlerden ki:;;iler de vardc C::erkezler, Alanlar, 

Slavlar, Yakm ya da Uzak Asya'dan satm almarak ya da oralardan ka

<;mlarak bozkirlardan kervanlar veya ltalyan gemileriyle getirilmi� 
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bir }'lgm insan. Sava�lar, agtr ama surekli bir asimilasyon ve kuzey 

insanlan i<;in ohi.mcul bir s tcaga sahip bu ulkenin iklimi nedeniyle 

azalan insan saYJ.Sl , htzla yerlerine yenilerin getirilmesiyle tamamla

myordu . 

Sanki herkes bozktrlardan saglanan bu degerli malt elde etmek 

i<;in birbiriyle yan�taydt . El-Nuveyri , Toktay Han'm 1 307- 1 308'de 

Kmm'daki Cenevizlilerden, Tatar <;ocuklanmn bu surekli ka<;mlmala

nmn ve Musluman ulkelerde saulmalannm ocunu nastl aldtgmt anla

ttr. Ondan ktsa bir sure sonra el-Omeri Ktp<;ak vasallannm sagladtgt 

faydalardan soz eder. "Ktpc:ak Mogollar , (erkez Rus ordulan gibi 

kuvvetleri her zaman yenmekle birlikte , bu halklar da onlann <;ocuk

lanm almt�lar ve satmt�lardtr . "  Aym yazar bir<;ok kez Ktp<;aklann 

bazt Ktp<;aklan satttklanm belirtir, yani ya bir boyun ayaklanmast ya 

bir gu<;lugun O.stesinden gelmek ya da kazan<; htrst nedeniyle Ktp<;ak

lann bizzat kendileri tarafmdan saulmaktadtrlar: "Turkler (Ktp<;aklar) 

kurakhk ya da ktthk donemlerinde erkek <;ocuklanm satarlar. Bunun 

aksine bolluk i<;inde olduklarmda da kolayca ktz <;ocuklanndan vazge

<;ebilirler." El-Makrizi'nin bu konuda yazdtklan da onu dogrular nite

liktedir: "Tatarlar <;ocuklanm ve yakmlanm bu i�in ticaretini yapan 

birtaktm kimselere satarlar ve onlar da bunlan Mtstr'a ya da b�ka 

yerlere gotururler ." Ta ki Mtstrhlara bunlan sa tan Mogollara kadar, 

elbette nastl oldugu konusunda hi<;bir fikrimiz yok. . .  Azak Denizi ve 

Kmm ltalyanlan bu ta�tma tekelini ellerinde tutuyorlardt . lbn el-Atir 

gemilerin bakireler ve koleler kar�tltgmda Polovestlere saulan giysi 

yo.kleriyle (Kmm'm guneydogu kt}'lsmdaki Sudak'a) nastl yana�ugmt 

anlaur. Bizans, Ktp<;aklar ve Mtstr arasmdaki 1 263 tarihli antla�ma

nm konusu da 6zellikle onlardt . 

Ha<;hlann Eyyubiler Mtsmna kar�1 harekau Memluklan iktidara 
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gec;:irmi�tir. 1 2 1 5  Laterano Konsili'yle birlikte Avrupa, Nil'in a�ag1 

vadisinin lslamiyetin merkezi ve beyni oldugunu ve Kudus Kralhgm1 

kurtarmak ic;:in bunlan yenmek gerektigini anlam1�t1. Be�inci Hac;:h 

Seferinin ba�ans1zhkla sonuc;:lanmasmm ardmdan, Aziz Louis Eyyubi

ler M1smna sald1rmaya karar verdi ve 6 Haziran 1 249 'da Dimyat'a 

vard1. Ordusu ac;:hk, veba ve M1s1r askerleri kar�1smda peri�an oldu, 

tamam1 esir ahnd1 ve kralm kendisi de zincire vuruldu ( 6 Nisan 

1 250) . 

Ama bu bir Eyytibi zaferi degildi . M1s1r'da aruk Eyyubiler bulun

mayacaku. Bu bir Memluk zaferiydi. Aybeg, 2 MaJIS 1 250'de yapt1g1 

askeri darbeyle iktidara geldi ve eylemini me�rula�urmak adma bu 

yeni hukumdar son sultanm oldukc;:a faal ve bir o kadar da korkutucu 

olan dul e�iyle evlendi ; bu kadm 1 2 59 'da onu oldurttu ve uc;: gun 

sonra kendisi de oldu . Yerine Harezmli kole Kutuz (Yak) gec;:irildi . 

Ayn1 y1l Hulagu Suriye'de buyllk ba�anlar gosteriyordu . Mogol , ko

rumasl altma girmesi ic;:in M1s1rhya bir ultimatom verdi . Kutuz bunu 

reddetti , ultimatomu getiren elc;:iyi oldurttu . 

Ve i�te o an tarih alt ust oldu . 

Kutuz Filistin'e hareket etti . Gazze'deki kuc;:uk Mogol kuvvetini ez

di, Hac;:hlardan topraklanndan gec;:mesine izin vermelerini istedi . Ve 

Tann yenilmesini istediklerinin akhm ba�mdan ald1g1 ic;:in de Hac;:h

lar bu izni verdiler, M1s1rhlar 3 Eylul 1 2 60 gunu Kit-Buga komuta

smdaki orduya yeti�erek onu yendi . Bbylece bir gunde F1rat'a kadar 

butun Suriye'yi kurtard1lar. 

Sam kazanam hakh olarak alk1�lad1. Sava� alanmda bir Mogol'a 

kar�1 on Memluk bulunmasmm, Kit-Buga'mn kendisini cesaretle sa

vunmasmm, kellesi uc;:urulmadan once onurunu kurtarmak ic;:in "Dog

dugumdan beri hamn eri, kolesiyim. Ben sizin gibi efendi katili degi-
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lim" demi� olmasmm pek bir onemi yoktur. Ayn Calut, insanhgm 

geleceginin belirlendigi yerlerden biri olmu�tur. Yanm yUZYJ.ldan be

ri, yeryiizunu titreten Mogollar ilk kez yenilmi�lerdi . Aslmda sadece 

bir ili -Suriye'yi- kaybetmi�lerdi . Bu (:ok onemli gorunmeyebilir; 

ancak bu ili kaybetmekle Mts1r'l fethetme �ansm1 da yitirmi�lerdi , ar

tlk kibirli Memluklan yenemeyeceklerdi. Daha soma da turn (:abalan

na kar�m, Mogollar bu bolgede bir daha asla ba�an elde edemeyecek

lerdir. 

Memluklar bu zaferle buyuk bir saygmhk kazand1lar. Islam dun

yasmda Turk ad1 �imdiye kadar farkh yank1lar uyandmrken, art1k 

onu goklere (:lkartan tek ses yukseliyordu . Yonetimde , Islam toplu

munda bu ad1 ta�1yanlar gu(:lu konuma geldiler. Kale pazarlannda 

kaslan yoklanan, di�lerine bak1lan bu karma toplulugun kazand1klan 

turn Turk(:e konu�an halklara fayda getirdi. Kimse yamlmad1. Kimse 

dunyaya ya)'llml� Turk varhgmm bir urunu olan bu zaferi Araplara 

ya da M1s1rhlara mal etmedi: o s1ralarda Memluk Devletinin, Turk 

sozcugunun Arap(:a (:ogulu etrak sozcugu kullamlarak, Devlet-ill-Etrak, 

"Turklerin Devleti" olarak amlmas1 hususunda bir mutabakat vard1 . 

XIII. yUZYJ.lda ya�aml� Samh bir tarih(:i bu konuda �unlan soyler: "Ta

tarlann kendi 1rklanndan insanlar, Turkler tarafmdan yok edilmesi 

muhim bir vakad1r ! "  

Zafer kazanm1� ordunun Kahire'ye donu� yolunda, soz konusu za

feri kazanan Klp(:ak kokenli Memluk komutam Bay Bars , Kutuz'un 

once elini opmu� soma onu devirmi�tir (25 Ekim 1 2 60). Bay Bars'la 

birlikte Abbasi halifelerinin soyundan gelen, Mogollar tarafmdan kal

dmlan halifeligi yeniden tesis edecek ve varhgmm amacmm Turk 

fatih Yavuz Sultan Selim'in geli�iyle a(:1klanacag1 buyiik bir dilsiz 

gidiyordu . 
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Bay Bars ( 1 260- 1 2 77) her a<;:1dan buyllk bir hukumdar, Turk dun

yasmm en onemli figurlerinden biri ve bir destan kahramamd1r. Onu 

konu alan "Roman''! ,  halk diliyle yaz1lmt:?, argo ifadelerin yam s1ra 

klasik Arap<;:aya s1zm1:? pek <;:ok Turk<;:e deyi:? i<;:eren fantastik bir eser

dir. Bu nedenle aydmlar tarafmdan pek fazla begenilmemi:?tir. Binler

ce sayfadan olu:?an (Frans1zca kopyas1 36.000 sayfad1r) bu destanda as

lmda soylu , yllce , gllzel ve <;:ekici bir kahramandan olduk<;:a farkh bir 

kahraman yer almaktad1r. Bu kahramanm etrah kaba saba, pasakh Be

deviler ve ba:?lbo:? serserilerle <;:evrilidir. Bu buyuk yap1 merakhs1 

amtlan (camiler, medreseler, hanlar, kc\prlller) , pars (bars) ya da vah

:?i va:?aklan and1ran "aslan" figurleriyle suslemeyi sevmektedir. 

Mogollan maglup eden, ellerinden :?bvalyelerin saygm ordugah1 

Krak'l alarak Ha<;:hlan maglup eden Bay Bars yenilmez gorunmekte

dir. Anadolu'da ba:?an gosteremez, ancak as1l ba:?anstzhgl istikrarh 

bir hanedanhk kuramamas1d1r. Bunun nedeni Bay Bars'm <;:ocuklan 

Berke ve Salami:?'m ancak k1sa sllreler i<;:in tahta kalmalan ve vasat ki

:?ilikler sergilemeleridir. lstikrara ula:?mak i<;:in diger bir buyllk 

Memluk sultamm, Sultan Kalavun'u ( 1 2 79- 1 290) beklemek gerekecek

tir. Mimariye Bay Bars'tan <;:ok daha dll:?klln olan bu sultan yllzyil sll

recek istikrarh bir devlet yaratmay1 becerebilecektir. Bu hukumdara 

maristan, yani "hastane" ad1 verilen 1 284 tarihli :?aheser atfedilmekte

dir. Ancak bu hanedanhk Turkler i<;:in kotll sonlanacaknr. Bur<;: adm1 

-Memluklann daha soma alacag1 Burciler ad1 buradan gelmektedir

ta:?Iyan bir kaledeki subaylardan biri olan Sultan Berkuk ( 1 382- 1 399) 

ayaklanacak, C::erkez ya da Kafkasyah olan bu sultam kendi 1rkmdan 

halefleri takip edecektir . 

Memluk Sultanhg1 1 260'tan 1 5 1 7'ye , Yavuz Sultan Selim'in Kahi

re'ye girdigi gune kadar, XV. yuzy1ldaki ya:?anan gerilemeye kar:?m, 
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Akdeniz'in buyuk devletlerinden biri olarak kald1 . Birle�mi� MlSlr ve 

Suriye'yi buyuk bir refaha kavu�turdu ve bu iki ulkenin gD.c;;lu ve ge

li�mi� bir uygarhga sahip olmalanm saglad1. 1 340'lardaki gorkemini 

hayal etmek zor olsa da bugun hala etkileyici olan Kahire'nin o do

nemki nufusu 5 0 0 . 0 0 0 - 6 0 0 . 0 0 0  civanndayd1 . Bu kentin 

buyuleyiciligini, inamlmayacak kadar buyuk olan ve uluslararast ba

harat, ltlrh ve aromah bitkiler, fildi�i, amber, inci, degerli ta�lar, 

kabuklar, altm, kalay, sunger ticaretinden sagladtgt gorulmemi� zen

ginligini bugun kimse gozunun onune getiremez. Kahire'nin cam 

ustalan Avrupa'da -Venedik'in parlak ve ince bibloculugu vasltastyla 

ba� etmeye c;;ah�ugt- mineli cam teknigini tamtmt� ve tunc;; sanatc;;tlan 

degerli madenlerden buyuk bir incelikle , �amdanlar, yazt taktmlan, 

legenler yapmt�lardu - Aziz Louis'nin vaftiz kurnast bundan daha 

6nceki bir tarihte yaptlmt.� degildi . . .  Ku�kusuz o donemin degerli 

madenler ve ta�larla yaptlrm� sofra taktmlan, altm levhalarla kaph 

duvarlan,  mermer kaph evleri bugun aruk yok olmu� durumdadtr. 

Ancak Kahire'de el-Halil (ar�asmm civannda XIII ve XN. yuzytla ait 

�a�trttet Memluk yaptlanna rastlanabilir. Elbette bunlann yam sua 

Sultan Hasan Medresesi ( 1 356) ya da halifelerin mezarlan, bu oluler 

�ehrinde , kubbelerin ve minarelerin uzerlerinden dogan gune�le 

birlikte en gorkemli manzaralardan birini olu�tururlar. Bu manzaraya 

kendinizi btrakmamz, bakt�lanmzm uzun kemerler, kubbeler uzerin

de kaymasma izin vermeniz gerekir. 

1lhan1z1ar, Mem1uk1ar ve Rum Sel(:uk1u1arz 

Ayn Calut'tan soma Hulagu , ondan soma da halefi Abaga ( 1 265-

1 282) Suriye'ye donmek istediler. Ama Mogollann bu amac;;la yapuk-
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lan turn giri�imler bo�una oldu . Bu arada da ozellikle Ekim 1 2 8 1 'de 

Abaga'nm 30.000 ki�ilik ordusu ve ona kanlmt� 30.000 Gurcu , Erme

ni ve Frenk, Humus yakmmdaki Kalavun'da yenildi. Ve o andan soma 

da mucadele arnk agtr ve belirsiz oldu . Aynca mucadelenin yam sua 

bir yanda Memluklar ve Ktpc;:ak Hanhgt -Rusya "Mogollan"- ile Ql

gatay Hanhgt - Maveni.unnehir "Mogollan"- diger yanda ise 

llhanhlar -Iran "Mogollan"- ile Htristiyanhk arasmda ittifak kurma 

giri�imleri gerc;:ekle�ti . 

Avrupa'daki ar�ivlerdeki birc;:ok mektup Dogu ve Ban arasmdaki 

bu goru�melerin belgeleri niteligindedir. En eskileri bizzat Buyuk 

Han'lann kendileri tarafmdan (Guyuk Han'm 1 246'da Papa'ya yazdtgt 

mektup, Mongke'nin 1 254 'te Aziz louis'ye yazdtgt mektup vb) , daha 

yakm tarihli olanlar ise Iran Mogollan tarafmdan imzalanmt�Ur. El

c;:ilik gorevleri her iki yonde de artmt�Ur. 1 2 48 'ten soma Lyon'a ilk 

Mogol diplomatlan gelmeye ba�lamt�U , bu heyetin ba�mda Nasturi 

bir Turk ile Suriyeli bir ke�i� vardt . Bir somaki ytl Ktbns'ta Aziz lo

uis'ye heyetler gonderilmi�tir. Bunu ba�ka heyetler de izlemi�tir. 

Turn bu Dogulu elc;:iler arasmda belki de en ilginci Rabban (a

uma'dtr. Ongllt Turklerinden oldugu samlan bu Nasturi Pekin yakm

lannda dogmu�tur ve yuksek rutbeli bir papazdtr. lran'a yerle�tikten 

soma, Iran hukumdan Argun Han ( 1 284- 1 29 1 )  tarafmdan mektuplan

m, Roma'da Papa'ya , Paris'te Guzel IV. Philippe'e , Bordeaux'da lngil

tere krah I. Edward'a ( 1 287) gotllrmekle gorevlendirilmi�tir. Bu elc;:i

nin gezilerinin anlattst daha ktsa olmakla birlikte bir baktma Marco 

Polo'nun Dunyanzn Harikalarznz Anlatan Kitap'ma bir yamt niteliginde

dir. Boylece Asya bir Turk araCihgtyla , Avrupahlarm buyuk ka�ifleri

nin gezilerine kar�thk vermi�tir .  Ote yandan Abaga Han'm 

haleflerinin, yani once Tekudar'm ( 1 282 - 1 284) ve daha soma da Ar-

2 9 8  



MOCOL EGEMENLICINDE TORKLER 

gun'un tepkisinin ardmdan Gazan'm ( 1 295- 1 304), Olcaytu'nun ( 1 304-

1 3 1 6) ve Ebu Said'in ( 1 3 1 7-1 334) Muslumanhg1 kabulu Hlristiyanh

gm ac;;1lma politikasmm h1z1m kesti , ancak tamamen onadan 

kaldumad1 . 1 3 05 'te Olcaytu Guzel Philippe'e �oyle yazm1�t1r : 

"Gerc;;ekten de dunyada uyumdan daha guzel ne vard1r?" 

Abaga Han'm saltanau s1rasmda aClh bir donem ya$anml$tlr . 

1 277'de Mogollardan bezmi� olan Selc;;uklu emirleri Bay Bars'1 Anado

lu'ya c;;ag1rdllar. 0 da i�gal birliklerini Elbistan'da yendi ve Turk top

luluklar tarafmdan co�kuyla kar�1lanacag1 inanClyla Kayseri yonune 

ilerledi. Ama Turk topluluklar ondan yana tepki gostermedi . DU.$ kl

nkhgma ugrayan Memluk hukumdan .MlSlr yonune c;;ekildi . Bu arada 

lran Mogollan ulkeye donerek ayaklananlan cezaland1rd1lar. Daha on

ce Sinop'u Rumlardan alan ( 1 2 65)  ve yeniden saglam, birle$ik bir 

devlet kurmaya c;;ah$an, II. K1hc;; Arslan ve II .  Keyhusrev'in ha$veziri 

Muinuddin Pervane vatan hainligi suc;;uyla olume mahkum edilmi$tir. 

Basurma hareketi c;;ok sertti ve Kuc;;uk Asya'mn bag1mhhgmm yam Sl

ra c;;okli$linu de h1Zland1rd1 . Kuc;;uk Asya xm. yuzy1lm sonlannda hem 

kendini toparlamaya hem de ozgurlugune kavu$maya c;;ah�u, ama ba

$aramadl : sonuc;; sadece karga�amn, aynca umar sahipleri ile boylann 

ayaklanmalanmn artmas1 oldu .  1 303'te son Selc;;uklu hukumdan oldu . 

Geride tahta dogrudan varis olabilecek kimse b1rakmad1 ve onunla 

birlikte hanedanhk yok oldu. Dlkede aruk sadece birbirine kar$lt bir

taklm beylikler ve bau uc,:ta , o s1rada en s1radan beyliklerden biri 

olan, ama son derece gorkemli ve k1smetli bir gelecege aday, Osrnan

hlar olarak adland1racag1m1z Osman ailesi kalm1�t1. 

Iran Mogol Hanhg1 iyi niteliklerini Gazan doneminde yitirmeye 

ba�lad1 . Oysa Gazan Mogolca konu$an, soyagacma du�kun ve tarihine 

c;;ok bagh, ama kulturu araC1hg1yla yabanCl diller 6grenmi$ ve Muslu-
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man olmu� , buyuk Iranh tarih<;;i Re�iduddin'i vezir olarak se<;mi�ti . 

Bu vezir Tebriz'i yap1larla donatm1� kauks1z bir Mogol olarak tanma

caktlr. Go<;;ebeler buyuk bir yerle�ik uygarhkla kar�1 kar�1ya gelince 

her zaman oldugu gibi ulusal benliklerini yitirdiler .  Yine de gelenek

lerinden baz1lanm beraberlerinde getirdiler ve Iran topraklannda bu

gun baz1 par<;;alan yerinde olmayan bir �aheser b1rakular: Sultan Sen

cer'in Merv'deki turbesinden soma Sultaniye'deki Olcaytu mezan, Ti

murlulann Semerkand'daki , Buyuk Mogollann Delhi veya Agra'daki 

mezar yap1lan. EbO. Said oldugunde ( 1 334) hanhk tlimuyle par<;;alan

dl ;  ba21 Mogol prensler bauda baz1 hukumdarhklan ellerinde 

tutabildiler, ancak doguda yerlerini baz1 Iran hanedanlan ald1 ve bun

lar arasmda gu<;;lu Afgan hanedanhg1 Kertler de vard1 . Otuz ila k1rk 

J!l soma, XIV. ylizJ!lda, Doguyu etkisine alan yeni bir kas1rga bunlan 

silip supurecekti . Bu kas1rga kendini Cengiz Han'la ili�kili gosterme

ye <;;ah�makla birlikte bir Turk kas1rgas1yd1 ve bu yaratan da "demir 

gibi bir topal ," yani Timurlenk'ti ya da obur ad1yla Aksak Timur'du . 
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Mogol egemenligi Turk dehasm1 soldurmak ya da zaYlflatmak �oyle 

dursun tersine ona hayat verdi . Turk dehas1 aslmda gorunu�te karan

hk bir donem ge<;:irdikten sonra yeniden olanca gucuyle gun 1�1gma 

<;:1kU ve evrende yeniden yanktlanmaya ba�lad1 . Hem cografi a<;:1dan 

hem de donem a<;:1smdan bize daha yakm oldugu i<;:in bu yeni uyam�m 

amlan belleklerimizde daha canh izler b1rakm1�Ur. 

XIV. yuzYll boyunca ve XV. yuzy1lm ilk y1llan s1rasmda bau doo

yasl sadece tek bir adamla . bizim yanh� olarak Tamerlan olarak ad" 

land1rd1glmlz ashnda ad1 Timurlenk,  yani "Aksak Timur" olan bir 

adamla ve bir hanedanhkla, Osmanh hanedanhg1yla ilgilendi . Hindis

tan'da, Rusya'da, Orta Asya bozk1rlannda gerileme ve <;:6ku� donemle

ri ya�anmaktaydL Timur'un etkinlik merkezi Semerkand �ehriydi; ha

nedan ise merkez olarak (anakkale ve Istanbul Bogazlanm, Avrupa ile 

Asya arasmdaki ekseni se<;:mi�ti . Her ne kadar Timur'un kurdugu im

paratorlugu Rene Grousset bir bozk1r imparatorlugu olarak tammlasa 

da bozk1rlardan ve bozk1r imparatorluklanndan <;:ok uzaktaYlz. Bozk1r 

imparatorluklannm genelde merkezi Mogolistan'da , Otuken ormanla

nnda, Semerkand'dan 3000 km otede, Marmara Denizinin <;:ok uzakla

nndaydl ; buralan tamamen Mogol ulkeleriydi , ger<;:ek �ehirlerin ku

rulmadlgl, hala en eski din olan Tengri dininin hukum surdugu top

raklardL Oysa Timur ve Osmanh hanedanhg1 <;:ok eski uygarhklann 

topraklannda, yani Timur Iran topraklan ve Osmanhlarsa Yunan ve 
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Htristiyan uygarhklan topraklannda , i;;lenmi;; , ekilen, verimli ve 

kentlerin agtrhkta oldugu topraklarda ya;;tyor ve faaliyet gosteriyor

lardt , ba;;ka bir deyi;;le bamba;;ka bir evrende ya;;tyorlardt . Ama el

bette Timur da bozktr uygarhklanmn kalmttst suruyordu , (:in'i fet

hetme ruyast hala devam ediyordu ve onu , Cengizhanhlarla kendisi 

arasmda buyuk bir siyasal miras ili;;kisi kurmaya iten bir kan bagt ,  

bir soy zinciri vardt . Bununla birlikte sahip oldugu pek c;:ok ozellik 

onu bu ili;;kiden uzakla;;tmyordu ! Semerkand't dunyadaki her yerden 

c;:ok seviyor ve bu ;;ehri geli;;tirmekten ve buylitmekten usanmtyordu. 

Sehirleri ele gec;:irmeyi herkesten daha iyi biliyordu - Osmanhlann 

birkac;: ytl ugra;;tp alamadtklan lzmir'i birkac;: gunde ele gec;:irmi;;ti . 

Her iklime, Sibirya soguklanna, Cengiz Han'a geri adtm atnran Hin

distan'm cehennem stcaklanna uyum saglayabiliyordu , ancak uzun 

goc;:ebe yolculuklanna dayanamtyor, c;:ok zorlamyordu; bu tur yolcu

luklarda , sava;; strasmda gosterdigi e;;siz stratej ik yetenekleri bir 

yana btraktrsak, Ktpc;:ak hamndan daha zaytf oldugu ortaya c;:tktyordu. 

Ku;;kusuz bozktrlar hala tanmm aleyhine olarak buyliyordu ve 

pek c;:ok insan hala goc;:ebe ya;;am tarzt surduruyordu, ama vahalar su

rekli devinen, yer degi;;tiren insan kalabahklanm durduran, onlan 

sabitleyen hirer c;:apa gorevi gormeye ba;;lamt;;lardt . lran-Anadolu st

mnndaki Turkmenler Tebriz , Bagdat ve Diyarbaktr'dan vazgec;:emi

yorlardt . Daha soma Buylik Turkler olarak adlandmlacak Osmanhla

ra gelince, Turkc;:e konu;;an oteki devletlerin gozunde Asyahdan c;:ok 

Bizanshydtlar. Son derece sade bir mimariye sahip Bursa bile Semer

kand'd andmyordu . 

Tarih, goc;:ebelerin ustunlugu ile goc;:ebe imparatorluklannm c;:oku

;;u arasmdaki dengesiz bir donemde, onemli bir donum noktasmday

dt . Uzaklardan top sesleri gelmeye ba;;lamt;;tt . Cengizhanhlann yeni-
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den dogu�u bir karikatur halini aldtklan Mogolistan topraklannda 

degil (XV-XVI. yiiz)'ll) , Fergana ve Maveraunnehir'de , Timur'un ve da

ha soma Babur Sah'm yerle�ik topraklannda olacaku. Bilge Kagan'm 

�ehir kurma istegi sonunda ger�ekle�mi� ve Turklerin surlar arkasma 

kapanmastm istemeyen dam�man T onyukuk oyunu kaybetmi�ti. 

Cengiz Han'm neredeyse yok olu�a surukledigi lslamiyet her yer

de hokum suruyordu. TOm buyiik Turk hareketleri lslamiyete baglan

mt�u; Peygamber, Turklerin henuz Musluman olmamakla birlikte ls

lamiyeti benimsediklerini soyleyebilirdi. Turbanlanmn ve kaftanlan

'nm altmda hala eski �amanm ya�h bedeni vardt , sank sarmayla hoca 

olunmayacagt belliydi. XV. yOz)'llda Timur'un �ahadet getirdigi halde 

Allah'tan �ok gizlice Tengri'nin 6nunde egilmesinin ne 6nemi vardt? 

Osmanoglunun dikkate deger bir handan �ok dini butun bir padi�h 

gibi gorunmesinin ne onemi var, zaten bir gun halife olmayacak mt? 

(:agatay Hanlzgz 

Cengiz Han'm ikinci oglu C:agatay'a verilen has, ki hanhgt da aym 

adt ta�tmaktaydt, stmrlan <'>teki hashklar kadar belirsiz olmakla bir

likte esas olarak bozktr topraklanndan olu�uyordu : lrti� , lli, Talas 

Nehirlerini ve Balka� Golo havzasmt kapstyordu ; bununla birlikte 

yerle�iklerin topraklanna, Tanm havzasma, Maveraunnehir'e ve Afga

nistan'm bat1 topraklanna, Pencab ve Sind'e sahipti. Ama bu hanhkta 

bazt beylerin ve Uygurlann kesin ayncahklan vardt ve bunlar, Mo

gollann elinde oyuncak olan C:agatayhlardan �ok Cengizhanhlann Yu

kan Mogolistan'daki ba�kenti Karakurum'a baghydtlar. 

1 242 )'lhnda C:agatay'm olumu Ozerine tahta , 1 22 1  'de Bamyan'da 

oldurulmo� olan Mutugen'in oglu Kara Hulagu ge�mi�ti . Ama 

1 246'da, bu hanedamn prenslerini canlan istedigi gibi "tahta �tkaran" 
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ve "tahttan indiren" Buyuk Hanlar, amcas1 Yisu Mengu'yu Kara 

Hulagu'nun yerine tahta ge<;;irmi�lerdi ( 1 246- 1 252) .  Ama Kara Hulagu 

"guzel, akh ba�mda ve becerikli" kans1 Organa Hatun sayesinde kisa 

bir sure soma tahta yeniden donmu�tur. Organa Hatun 1 252 ve 1 2 6 1  

yillan arasmda dogrudan, daha soma birinci dereceden kuzeni ve ye

ni e�i olan Algu ( 1 26 1 - 1 266) araohg1yla ve son olarak Algu'dan olma 

oglu Mubarek Sah ( 1 2 66) araohg1yla hukum surmu�tur. Bu zor do

nemde Yukan Asya'daki Islam uygarhg1 , Cengiz Han'm �ehirlerin ve 

vergilerin yonetimini devrettigi Musluman Mahmud Yalava<;;'m, soma 

da oglu Mesud Yalava<;;'m (b. 1 289) ve 11<;; torununun varhg1 sayesinde 

XIV. ylizyilm ba�ma kadar parlak gunler ya�ami�tlr. 

Hanhgm yapug1 en onemli i� Dogu Iran'daki (bugiinku Afganis

tan) uslerden hareketle Hindistan'I yeniden ele ge<;;irmeye <;;ah�masJ 

oldu : Mogol ordulan 1 2 73'ten once defalarca Hindistan'I fethetmeye 

<;;ah�ular, ama ulkenin "cehennem gibi s1cak" iklimi bu ordulan hep 

geri dondurdu . Bununla birlikte Mogollar saldmlardan bikmadJlar ve 

(:agatayhlar pek <;;ok kez Hindistan'a seferler duzenlediler. 1 287'de 

Duva, Pencab'i yagmalad1. 1 299- 1 300'de Kutluk Hace, Delhi kapilan

na kadar dayand1 ve 1 303'te Turgay iki ay boyunca �ehri ku�attl . Tarn 

da �imdi �anss1z gunler onlan bekliyordu . 1 304 'te duzenlenen sefer 

dagildi , 1 305- 1 306 'daki sefer de sonuca ula�amad1. En son saldm 

1 32 7  yilmda oldu , ama bunun sonunda ne oldugu bilinmemektedir. 

Tarn bir degi�im ge<;;iren bir dunyada (:agatay Hanhg1 olduk<;;a 

muhafazakar bir gorunum sergiliyordu. Cengiz Han'm kanunu yasak'a 

s1ki sikiya baghyd1. Seferler ve i<;; kavgalar hanhg1 <;;ok yipratmi�tl . 

Tanm, ticaret ve zanaat <;;bku�teydi. 1 2 54 y1lmda buralardan ge<;;en 

Willem van Rubroek [Rubrouck!Ruysbroek] "Eskiden bu ovada bu

yuk �ehirler varm1� , ama bugun Tatarlara otlaklar a<;;mak i<;;in 
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YJ.kllml�lardlf; c;:unku bu bc1lgenin otlaklan c;:ok verimlidir" demi�tir . 

Duva ( 1 2 74 - 1 306) ene1jisi ve kurnazhg1yla c;:agatay'da yetkileri 

ele gec;:irmeyi ba�arm1�t1r. Oglu ancak onsekiz ay tahtta kalm1� , ar

dmdan patlak veren bir kriz sonucunda Musluman olmu� ya�h Taliku 

tahtta gec;:mi�tir. Bu dine gec;:mesi o donemde ciddi bir sorun olmu�

tur. Taliku'nun hukumdarhg1 kabul edilmemi� ve idam edilmi�tir . 

Kebek iktidara gelmi�, ama kurultay onun yerine karde�lerinden biri

ni Esen Boga'Yl ( 1 3 1 0- 1 320) ba�a gec;:irmi�tir . Keb�;k bu karara uy

mu�tur. Bir sure soma oybirligiyle Esen Boga'nm yerine gec;:mi�tir . 

Kebek oldukc;:a bilge ve ac;:1k goru�lu bir adamd1 , devletinin aslmda 

iki ayn bolgeden ve uzla�maz iki toplumdan meydana geldigini , yer

le�ik gruplar ile goc;:ebe gruplann birbiriyle asla anla�amayacagm1, 

as1l zenginliginin vahalar oldugunu biliyordu . Kendine Buhara ve 

Belh yolu uzerindeki Kar�1'y1 ba�kent yapu, ama her y1l bozk1rlan 

ziyaret etmeyi de unutmad1. Ancak bu taviz iki toplum arasmdaki ge

rilimi arurmaktan ba�ka bir i�e yaramad1. 

Kebek'in ardmdan iki halefinin gec;:ici saltanatmdan soma Tama�i

rin doneminde hanhk c;okmu�tur ( 1 326) .  Tama�irin Budist olmakla 

birlikte sonunda Islamiyete gec;mi�tir. Her ne kadar tamamen Turk

le�mi� olsa da, gerc;ek bir " Mogol" olarak kalmaYJ. ba�armasma kar

�m, Mogollar Tama�irin'i bi r emir ya da bir sultandan c;:ok bir han 
olarak gormu�lerdir . Maveraunnehir'de olmasma kar�m onu yenik 

ilan etmi� ve yerine yegenlelinden Cenk�i'yi sec;:mi�lerdir. Hanhk iki

ye bolunur. 

(:agatay Hanlzgmm lkiyc Bolunmesi 

c;:agatay Hanhgmm ikiye bolunmesi ashnda c;ok manukhyd1 : o 
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gune kadar birbirine bu kadar taban taban zn iki ulke bir araya gelip 

bir devlet kurmami�lardi. Maveraunnehir zorla Musluman olmu� bir 

ilkc;:ag uygarhg1 ulkesiydi . Cengiz Han'm harap ettigi �ehirler c;:abuk 

toparlanabilmi� ve k1sa surede kalkmmi$lardi . Eski refah dcmemleri

ne oylesine kavu�ffiU$lardl ki, lranh buylik tarihc;:i Cuveynt bile Buha

ra'Yl Islam dunyasmm e�siz bir $ehri olarak betimliyordu. Buhara'nm 

gerc;:ek efendileri C:agatay hanlan , kimi zaman aslmda bu $ehrin ken

dilerine ait oldugunu unutarak akilsizca bir davram$la bu �ehirleri ve 

tanm topraklanm yagmalay1p yak1p y1kiyorlard1 : Buhara 1 2 73'te 

boyle bir saldmda yagmalanmi�tL Bu nedenle bu $ehirler C:agatayh

lardan kurtulmaya c;:ah$IyorlardL Hana ya da en azmdan onun temsil 

ettigi kavramlara, yani Cengizhanhlardan gelen me$ruiyete , pax mon

golorum'un bir zamanlar bu idealin yaratt1g1 karma$ayla paralel olarak 

buyliyen, ac1 verici oldugu kadar heyecan verici amsma buylik bir 

sayg1 duyrnaYI surdurmelerinin yam s1ra ortaya Arapc;:a "melik" ya da 
Farsc;:a "$ah" unvanh onemsiz yeni hukumdarlar c;:IkanyorlardL 

Mogolistan, lli bozk1rlan , hic;:bir uygarhga gec;:it vermeden hala 

ilkel ve yabani bir bic;:imde varhgm1 surduruyordu. C:agatayhlar adla

nm ta$1d1klan, "yasak'zn koruyucusu" unvanh atalanndan gelenek go

reneklere koru korune baghhk ve goc;:ebe ya�ama doyumsuz bir inane; 

ve tutku miras almi$lardL "Asla hic;:bir yere , ozellikle de $ehirlere 

yerle$meyin" diyorlard1 . XIV. yUZf!l ortalanndan beri tamamen Turk

le�mi$lerdi ve 1 300'lu y11lann refah doneminde Islamiyeti kucakla

mi�lardi , ama asla bu dini tarn olarak sahiplenmemi$ler, tarn bir 

inanc;:la bu dine baglanmami$lar ve boylece bozulmadan kalabilmi�ler

di. Bu nedenle Tanm Uygur uygarhg1 ile Maveraunnehir Iran uygar

hgl arasmda tarn bir kulturel yoksunluk ic;:inde kalmi$lardL 
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Tugluk Timur ve Kazgan 

Ama bohinme ktsa surdu. Gu�;;lu Mogol kavmi Duglatlar Mogolis

tan tahtma gu<;;lu , aktlh , becerikli Tugluk Timur'u ge<;;irdi ( 1 347-

1 363) . Tugluk Timur ttpkt kralhgmm tumune egemen olmak i<;;in Ka

toliklige ge<;;en IV. Henri gibi Muslumanhgt kabul etti . Sogdiyan'daki 

Turk soylulan eski !ran soylulan dikan'lardan duzensizlik tutkusunu 

miras almt�lardt . Bunlann ba�hca temsilcilerinden Emir Kazgan ol

duk<;;a vasat ve diktator ruhlu bir hukumdar olmasma kar�m ba�a ge<;;

meyi ba�ardt ve 1 34 7- 1 35 7  ytllan arasmda burayt yonetti. Herat'm 

Kert prensi Muizildin Pir Huseyin'i cezalandtrdt, <;;i.\nku Huseyin sul

tan unvamm alma curetini gostermi�ti ( 1 349) ,  bu olay Kazgan'm 

Turk gururunu incitmi�ti: "Nastl bir Tacik (Iranh) sultan unvamm ta

�tr?" dedi ve Kert prensi idam ettirdi . 

Birka<;; ytl soma Mavertl:imnehir'de karma�a c;:ogahnca Tugluk Ti

mur mudahale etti. 1 360'ta Sir-Derya'yt ge<;;ti . Bolgedeki soylular ne 

yapacaklanm bilemediler. Kac;:acaklar mtydt? Direnecekler miydi? 

Yoksa i�birligi mi yapacaklardt? l�birligini se<;;enler arasmda Barlas 

ya da Barulas boyundan gene;: bir adam da vardt . Bu adamm ailesi 

Ke�'i (Sehr-i Sebz) yonetmi�ti, kendisine Timurlenk, yani Aksak Ti

mur diyorlardt. Tugluk Timur bozktrlara donmek ic;:in oglu llyas Ho

ca'yt yonetici olarak btraku ve yararh olacagmt du�undugu bu bece

rikli, htrsh oglam dam�man olarak verdi. Aslmda ona bir efendi ata

mt� oluyordu . 

Timurlenk 

0 strada Timurlenk yirmibe� ya�mdaydt. 8 Nisan 1 336 gunu, (a

gatay ve Turgay (Ser<;;e) hanhgmm c;:alkantth doneminde, Turkle�mi� 
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Mogol kavmi Barlaslann ba�1 olarak, Semerkand'm guneyine yuz ki

lometre kadar otedeki Ke�'in yamndaki Hoc Ilgar'da dogmu�tu . 

Hamn Ke� topraklan ve Barlaslar uzerindeki yetkisini kabul etme

si ve dam�manhk gorevi Timurlenk'e zamarila yetmez oldu. (:ok daha 

buyuk du�unuyordu . Uzun sure bekledikten soma Mogollara kar�1 

Turk, go�mene kar�1 �ehirli, Samana kar�1 Musluman karum oyna

maya karar verdi ve Tugluk Timur'la ili�kilerini kesti . Gizlice Se

merkand'a girdi, halk1 k1�kmu, kendi yamna �ekerek ayakland1rd1 ve 

boylece iktidara ula�may1 ba�ard1 . Aslmda iktidan ele ge�irmesi ko

lay olmad1: surgunde ya�ad1, �e�itli seruvenlere auld1, Belh, Kunduz, 

Khulm ve Kabil hukumdan kaymbiraderi Mir Huseyin'le ( 1 369'da ol

mu�tur) �ok onur verici olmayan bir bi�imde i�birligi yapu, ardm

dan yeniden ka�tl , soma kumaz ve nabza gore �erbet veren ki�iligine 

uygun olarak geri �ekildi, teslim oldu . Ama sonunda hukumdar oldu! 

1 0  Nisan 1 3  70'te ele ge�irdigi Belh'te gorkemli bir torenle altm tao 

giydi . 

Cengiz Han'm imparatorlugunu yeniden kurdugu iddiasmda oldu

gu i�in emirden ba�ka unvan kullanmad1, (:agatay Hanhgmm dev gol

gesinin hep arkasmda olmasm1 saglad1. (:agatay ham onun elinde bir 

kuklaya dondu, adma fermanlar imzalar oldu. Bununla birlikte ne ya

sak'l kald1rmaya ne de �eriat'l ilan etmeye cesaret edebildi: sanki ayn1 

anda hem Musluman Mogol olunabilirmi� gibi ! 

Binlerce insanm oldurulmesinin, onca yangmm ardmdan Cengiz 

Han'm ele ge�irdigi �ehirlerin adlannm uzun bir liste olu�turmasm

dan soma turn Ortadogu'da Aksak Timur'la aym yorucu ve yurek ka

rartlcl geziye �1kmak ylldmo olacaku. Aynca bunu yapabilmek i�in 

Timur'un yapug1 gibi defalarca ayn1 yollardan tekrar tekrar ge�mek, 

durup dinlenmeden bir oraya bir buraya ko�turmak laz1md1 . (:Unku 
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her zaman zaferle biten seferlerinden sonra her �eye tekrar tekrar ye

niden ba�lamak gerekiyordu. Maveraunnehir'e girmesi ve Harezm'i 

ele gec;irmesi arahks1z on }'lhm alm1�tl ( 1 3 7 1  Harezm sava�mm ba�1, 

1 379 Urgenc;'in ahnmas1) . Dagdat'a iki kere girmesi gerekmi�ti ; Mo

golistan'a tekrar tekrar �iddetli bir bic;imde saldmnak zorunda kal

ffil�tl ; K1pc;ak hanma kar�1 dort kere sefere pkm1�t1. 

Ama sonuc; goz kama�tlnClydL Buylik Emir yirmidort y1lda Ma

veraunnehir, Harezm, Mogolistan, lran, Mezopotamya, Ermenistan, 

Kafkasya ve Dogu Anadolu'yu kapsayan bir imparatorluk kurma}'l ba

�ard1; Kuzey Hindistan'm kontrolunu ele gec;irdi ; Kuc;uk Asya'da turn 

Altmordu topragmda ustunluk kurdu . C:::in fethine c;1kn. Kollan da 

guc;suz olan bu topal , y1llard1r yalmzca ya�ama arzusuyla ayakta 

kalabilen bu sakat oldugunde, Sir-Derya uzerindeki Otrar'da, k1� orta

smda haz1r bekleyen dev bir ordusu vard1 . Gunlerden 1 9 Ocak 

1 405'ti. Bir turlu kopamad1gt ,  c;ok sevdigi �ehre, Semerkand'a gomul

du . Donemin en gorkemli Musluman mezarlannm ilki olan Gur-i 

Mtr turbesinde yakmlanyla hirlikte yatmaktad1r. 

Timur yakla�1k otuz }'ll boyunca gec;tigi her yerde y1kmnlar ve 

y1k1mlar b1rakarak, ac1mas1zhgm tUrn gorunumlerini ortaya koyarak 

ve korkunc; Jlklcl gucunu her defasmda yeniden kamtlayarak hukum 

surdu . Dogrusunu soylemek gerekirse zaman zaman sec;kin ozellikle

riyle kar�1m1za c;1kan, a�m karma�1k bir karaktere sahip olan bu us

tun yetenekli adam bir kahramandan c;ok bir canavardL Aslmda Ti

mur'u tarn olarak nas1l nitelendirebiliriz? Timur'a ovguler duzenler 

samimi olabilirler .  Baz1 olaylara yakmdan baktlg1m1zda Timur'un ta� 

kalpli biri olmad1gml, heyecanland1gml, aglad1gm1, sevdigini ve sev

diklerine yogun, ate�li ve samimi bir a�kla bagland1gml, yakmlanna 

ve dostlanna delice bagh oldugunu goruyoruz. Torununun olum ha-
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berini ald1gmda kendini yerden yere atm1� , aglam1�, ac1sm1 belli et

mi�tir. Sinirleri samld1g1 kadar saglam degildir: om1nde korkunr;: ve 

kanh sava� oykulerinin anlaulmasma dayanamad1gm1, dilenciligi ka

bul etmedigini, halkmm en azmdan yiyecek bulmasma dikkat ettigini 

bilmiyor muyuz! lkiytizlu ve dalavereci oldugu konusunda emin degi

liz . Kendisinin "durustluk ve gur;:" kurahm benimsedigini ve herkese 

de bunlan dayatt1gm1 unutmamahJ!z. Canavann biri miydi? Canavar

hgml ortaya koyan �ehirlerin kap1lannda olu�turdugu kellelerden ku

leler degildir; eski Turk gelenekleri arasmda yer almayan, kokenini 

bilemedigimiz , 1 340'h y1llarda Horasan'da ortaya f;lkt1gm1 sand1g1-

m1z bu vah�et duygusu ne yaz1k ki daha sonraki donemlerde ba�ka 

hukumdarlarda da kendini gostermi�tir. Bu hukumdarlar arasmda ov

guye deger hukumdarlar bile vard1r . Bunlardan biri de Osmanhlann 

amsma onunde sayg1yla egildigimiz Yugoslavya Ni� hukumdand1r. 

Timur'un canavarhgm1 ortaya koyan as1l , adlan belleklerimizden si

linmeyen, olumsuz gorunen, zengin ve bereketli topraklardan r;:ollere 

donu�en �ehirler, aruk ne su kanah ne su kuyusu kalan ve sadece bin

lerce -milyonlarca?- oluyle admdan soz ettiren Seistan'd1r omegin. 

Aym insanda aomas1z, disiplinli , duzenli bir sava�r;:1 ile eserinden 

onur duyan bir kultur adamm1 birle�tiren bu r;:eli�kiye ne demeli? 

C:unku sonur;:ta Cengiz Han bir barbar, kotuluk yapugmm bile bilinci

ne varamayan bir cahilken gerr;:ek ulkusunu ban� olarak belirlemi�, 

zorla degil ban� yoluyla iyilik yapmak isteyen bir hukumdard1 . Ti

mur ban�1 nedir? Timur'un eseri nedir? Timur hem orgutleme hem 

de yaratma yetenegine sahipti . Guzel sanatlan, edebiyau ve yasalan 

severdi. Ondan ovguyle sbz edenler olumunde ona "Mekam Cennet" 

adm1 vermi�lerdi ! Tarihi bir kenara koyarsak Timur Semerkand'm 

sokaklanm gezerken aklma gelmektedir. Oldukr;:a k1sa surede gerr;:ek-
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le�tirdigi bu eserinde dunyamn dort bir yamndan sanat<;t ve zanaat

karlan toplamt�tl . Bu �ehir, <;ocuklannm kurdugu -Timur Rone

sanst- olarak adlandmlan altm donemin tohumlannm auldtgt �ehir 

olmu�tu. Ama bu gorkemi <;ok pahahya odetmi�tir . 

Belirsiz Dinsel Tavzr 

Timur her iyi Musluman gibi kelime-i �ahadet getirerek olmu�

tur. Turn ya�amt boyunca Samanizm ile lslamiyeti sarstlmaz inancm

da birle�tirmi�tir. Bir adamm aym anda iki dine birden inanabilecegi

ni kabul etmemek i<;in bu konularda <;ok bilgisiz olmak gerekir. 

Tarih<;i jean Aubin'in behrttigi gibi Timur ya�ammm ilk donem

lerinde, <;oktannh inanca sahip lli (agatayhlannm hizmetinde <;ah�

mt�Ur ve benliginde turn Maveraunnehirlilerin ileri gelenlerinin ol

dugu gibi lslamiyet bncesi inan<;tan derin izler kalmt�tlr. l<;inde ya�a

dtgt toplum -bu a<;tdan o donemin turn Turk toplumlan az <;ok birbi

rine benzerdi- Musluman bir toplumdu, ama genelde bilinen Muslu� 

man toplumlardan farkh bir ytize sahipti . Sarap i<;iliyordu , muzik 

dinleniyor ve besteler yapthyordu , <;ogu zaman serbest , kimi zaman 

erotik figuratif resim yapthyordu . Kadmlar bu toplumda kesin ozgur

luklere sahiptiler ve kendi kendilerinin efendisi olduklan gibi kimi 

zaman erkeklerin de efendisiydiler. Kocalannm yoklugunda evlerine 

konuk kabul eder ve �enliklere kauhrlardt : Timur masasma saraym 

en guzel kadmlanm davet ederdi . Eski Uygur, Hazar, Sel<;uklu ve 

Cengiz Han geleneklerine , eski Turk geleneklerine bagh biri olarak 

bagnazhkla en ku<;uk bir ilgisi yoktu : dervi�lerin, buyticulerin yetki

leriyle ilgilenir, ama onlann yalancthklanm, ikiytizluluklerini ortaya 

<;tkarmaktan ho�lamrdt. Teolojik taru�malara merakhydt. 
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Ordusunda yanlannda putlanm ta;ayan pagan askerler, �;adirlan

nm kap1sma serbest<;;e buyuk boylarda ikonlanm asan H1ristiyanlar 

bulunurdu. Bu ikonlardan olduk<;;a gosteri�li bir bi�;imde boyanm1� ve 

suslenmi� olanlardan birini lspanyol el<;;i Don Ruy Gonzales de Clavi

jo  da gormu�tu . H1ristiyanlarla ilgili hi�;bir kayg1s1 yoktu . Lub

nan'daki Maronit piskoposlugunun merkezi Kanabyn'de ayinlere kaul

mi�tl, rahiplerin yemegini payla�ml�tl ve onlann ya�amlanna hay

ranhk duydugunu belirtmi�ti . Sultaniyeli jean, H1ristiyanlar i<;;in bi

raz nefret duyduysa bile iki Dominiken rahiple yapng1 goru�meden 

soma bunun tamamen dagildigmi soylemi�tir. 

Cengiz Han'm yetenekleriyle ilgilendigi insanlan ve rahipleri ko

rumasi gibi, Timur da sanat<;;Ilar ve zanatkarlann yam s1ra lslamm 

onde gelen din adamlanm da korumu�tur. Ama t1pk1 orta�;ag lran'm

da ender rastlanan kiliselere gostermedigi gibi camilere de ozel bir 

sayg1 gostermiyordu . 1 393 'te Bagdat'm mahallelerinde minber'ler ve 

mihrap'lar YJkilmi�tlr ve imamlar camilerin minarelerinde asllmi�tlr .  

Timur'un dinin savunucusu, kutsal sava� kahramam oldugunu ileri 

surdu. Ama egemenliginin sonucunda o donemdeki turn Musluman 

gu�;ler yok edilmi�ti : Osmanh Imparatorlugu, Hindistan Imparatorlu

gu , K1p<;;ak lmparatorlugu ; Memluk Devleti Timur'un iradesi d1�mda 

bu sondan kurtulabilmi�tir! 

Ku�kusuz i<;;inde ya�ad1g1 dunya Musluman dayam�mas1 kavrami

m anlayabilme gucunden yoksundu . Bununla birlikte Timur yine de 

bunu anlayabilecek olanlar ya da kendi adma seferlerinin her biri i<;;in 

dinsel nedenler ileri surmekten geri durmuyordu . Delhi seferinin 

amao Hindulara kar�1 a�m ho�gorulu olan Delhi hukumdarlanm ce

zalandirmaktJ: bu saldmda pek <;;ok Hindu olduruldu. Ku�;uk Asya se

ferinin amaoysa buy(lk H1ristiyan ussu Izmir'i ele ge<;;irmek ve tahrip 
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etmekti . K1p�ak seferinin amac1 da belki de Cenevizlerin ticaret usle

riydi. Ashnda bUyuk bir siyasetc;i oldugu kadar bUyuk bir asker oldu

gu ic;in elindeki her kozu oynuyordu ve onu yonlendiren tek �ey olc;u

suz h1rs1yd1; bu hlfS, �ok eskilerden miras ald1g1 koklu ve ic;glidusel 

fikirle tamamen ortu�uyordu : dunya uzerinde sadece tek bir hukum

dar, Turkleri yonetebilecek tek bir Turk olabilirdi. 

Toktamz� 

Cengiz Han hanedanlannm sonunu getiren aile kavgalan Altmor

du'da k1sa sureli Berdibek hanedanhgmm sonunda yeniden filizlendi 

( 1 359) .  Bu goc;ebe devleti 1 360 ila 1 380 y11lan arasmda ondort kez 

han degi�tirdi ve sonunda saygmhgm1 kaybetti . 1 3 7 1  'de Rus beyleri 

vergi vermeyi kesti . Bunlara bask1 uygulamak gerekiyordu . Altmordu 

hukumdan Mamay saldmya gec;ti. Ama once Voja'da granduk Dimitri 

Donskoi tarafmdan yenildi, soma 8 Eylul 1 380'de Don ve Nepriavda 

Nehirlerinin kesi�tigi noktada Koulikovo'da birlikleri dagmld1 . 

Altmordu Devletinin aruk sonu gelmi� gibi gorunuyordu . Ama 

bu sondan Ak Ordu Hanlannm akrabas1, Cuci soyundan gelen Tokta

ffil� tarafmdan ge�ici olarak kurtanld1. Toktam1� Han, Timurle.nk'in 

korumas1 altma girmi� olan bir beydi ve Buyuk Emir ona Sir-Der

ya'mn kuzeyinde goc;ebe ya�ayan boylar uzerinde ustlinluk hakk1 tam

ml�tl. 0 da bundan yararlanarak Ak Ordu ham olmu�tu . Yuksek du

zeydeki ili�kileri ve ileri goru$lu biri olmas1 nedeniyle , Altmordu 

devletinin i�inde bulundugu karga�ay1 ve Koulikovo yenilgisinin bu 

devlet i<;;in yaratng1 tehlikeleri gordu . 

Bu durumu duzeltmeye karar verdi . Turn kuvvetleriyle Ural'l �a

rak 3 1  MaYls 1 223'te Mogollann buyuk bir zafer kazand1klan Kalka 
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sava� alammn yakmmda Marnay'a saldtrdt ve onu yendi. Aruk Alu

nordu Toktarnt�'a aitti . Altmordu'nun talep ettigi haklann pe�ine du�

tu . Bu haklardan ilki Ruslarla ilgiliydi .  Ruslar ayaklanrnalanm sur

durdukleri i\=in Ruslann uzerine yurudu. Vladirnir �ehrini ve daha az 

onerne sahip ba�ka �ehirleri yaku ytku. Soma da Moskova'yt ele ge\=i

rerek 26  Agustos 1 382 gunu tUrn �ehri yaku. Litvanyahlar bu giri�i

rni onlerneye \=ah�ularsa da ba�ararnadtlar. Bu kesin zaferi kar�tsmda 

Polonya krah Lagislas II .  jagiellon huzuruna gelerek diz \=Oktu. Boyle

ce Rusya yeniden bir yuzytl surecek Tatar bagtrnhhgt aluna girdi. 

Dogu Avrupa'da Cengizhanhlann gucunu yeniden canlandtran 

Toktarnt� Han, Altmordu'nun hi\=bir zarnan egernen olarnadtgt ve ele 

ge\=irrnek i\=in uzun ytllar lran llhanhlanyla rnucadele ettigi Azerbay

can't alarnaz rntydt? Sahip olduklannm sadece .kendi ustun yetenekle

rinin bir sonucu olduguna inanan Toktarnt� Tirnur'la yollanm aytrdt . 

Kafkasya'da Tirnur'a al\=ak\=a saldtrdt ve soma da geri \=ekildi ( 1 387) . 

Bir somaki ytl Tirnur'un Siraz'da oldugu bir strada Maveraunnehir'e 

saldtrdt . Harezrn ve g6\=ebe Mogol ulkesindeki pek \=Ok topluluk ona 

baglandtlar. Aruk Asya'nm ortasmda Dogu Avrupa'ya hukrnediyordu. 

Cengiz Han'm irnparatorlugunun ger\=ek kurucusuydu. Tirnur yenildi

gine gore her �ey rnurnkundu. 

Tirnur ytldmrn hlZlyla geri dondu . Toktarnt�'m da inanarnadtgt 

delice bir cesaretle , gorulrnerni� bir saldm duzenleyerek ona ait bir

likleri bozguna ugratu ve onu ka\=rnak zorunda btraktt . Daha soma 

Toktarnt� kendini toparladt , arna arnk \=Ok ge\=ti. 1 388- 1 389 ythmn 

korkun\= kt�mda kendine bagh turn vasallarla , Ruslarla , Gurculerle , 

Bulgarlar ve lli'de karnp kuran Duglat kavminin en gu\=111 beylerinden 

Karnaleddin'in kendisine gonderdigi Mogollarla bo�u bo�una sefere 

\=lktl . Bu kez Tirnur ordusuyla onu bekliyordu . 
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Timur'un Toktam1�'1 sevdiginden ku�ku yok, c;unku Timur onun 

gibi sert birinden beklenmeyecek bir zaYifhkla Toktam1�'1 "oglu" say

maY! surdurmu�tu. Ama sonunda ondan kurtulmak zorunda oldugunu 

gordu ve bozkuda pe�ine dtt�tU. Toktam1� turn goc;ebeler gibi sava�1 

reddederek Timur'u kuzey yi'munde Tobol Nehrinin kaynagma kadar, 

bo� alanlarda gucunu tuketerek ve alt1 ay boyunca Timur'u gozleri 

ruzgann sildigi izlere dikilmi� olarak pe�inden surukledi. Nihayet 1 3  

Haziran 1 3 9 1  'de iki taraf hemen hemen rastlanusal bir bic;imde 

Ural'm yakmlannda bugunku Kuybi�ev (Samara) veya Kunduzca yakl

nmda sava�a tutu�tular. . .  Bu sava�ta Altmordu oldukc;a h1rpaland1. 

Ancak anla�1lan T oktam1�'m yeniden iktidar uzerinde hak iddia etme

mesini saglayacak kadar h1rpalanmam1�tL 

Timur saldmlanm surdurdu . 1 3 85'te Toktam1�'a Terek uzerinde 

yeti�ti . Bir sure once �a�kmhk verici bir bic;imde olumcul bir hasta

hktan kurtulabilmeyi ba�arm1� bu sakat adam sava�ta at uzerinde, go

gus goguse buylik bir kahramanhk gostererek sava�u ve zaferi kendi 

fizik gucuyle ve kendi irades1yle kazand1 (Nisan 1 395) .  Tekrar bozku 

yollanna du�tu , birbiri ardma Kazan'a Moskova'ya (efsaneden anlaul

dlgmm aksine buray1 ele gec;iremedi) , Kiev'e sald1rd1 , HaCl Tarkan'l 

(Asurhan) Ylku ve oradan (:erkezler ile Alanlann ulkesine , Kafkas

ya'ya gec;erek her yeri talan etti. 

Altmordu, Rusya'nm yeniden dogmaya haz1rland1g1 bir donemde, 

hic;bir zaman altmdan kalkamayacag1 buylik darbeler yemi�ti. 

Kaladar ve Delhi Tugluh 

Hindistan'a giderek c;apulculuk yapmak, (:agatay Hanhgmm bir 

gelenegi ve Kabilistan'a saglam bir bic;imde yerle�enlerin tumunde 
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gorulen dogal bir egilimdi. C:agatayhlar Delhi'de kar;;1lannda silahla

nmn ya da altmlannm gucuyle ulkelerini korumaya kararh beyler 

bulmu;;lard1 ve seferleri c;:ogu zaman kazanc;:h olmakla birlikte hic;:bir 

zaman kesin bir sonuc;: saglamam1;;t1. 

1 290'da Kalac;: boyundan lranhla;;m1;; (kimi zaman Afganhla;;m1;; 

da denir) bir Turk olan ve Delhi saraymda ya;;ayan FlrO.z Sah, Balban 

Sah'm soyundan gelenlerden birinin elinden hukumdarhk taClm ala

rak Celaleddin Kalac;: ad1yla tahta c;:1kml;> ( 1 290- 1 296) ,  soma yerini 

Alaeddin Muhammed'e ( 1 296- 1 3 1 6) b1rakm1;>t1r; Mogollann 1 303'teki 

uzun ku;;atmasma Muhammed kar;;1 koymu;; ve Nizameddin admdaki 

ermi;;in Tann'nm yard1m etmesini saglad1gma inamlmas1 nedeniyle , 

halkm gozunde bu onuru sufiyle payla;;m1;;t1r. 

0 s1ralarda Delhi Sultanhg1 en parlak donemini ya;;1yordu . Bu 

parlak donemi k1smen, Mogol istilasmdan kac;:uktan soma Ortado

gu'ya s1gman ve beraberlerinde pek c;:ok Iran ve Selc;:uklu gelenegini 

getiren sec;:kin smlfa borc;:luydu. Mogol tehdidine kar;;m Alaeddin Mu

hammed oncullerinin mimari mirasm1 devam ettirmeye c;:ah;;1yordu : 

Kuvvetu'l-lslam Camiini buyuttu , alc;:ak kubbeli kup bic;:imli ag1r bir 

yap1 olmasma kar;;m son derece ince bir dekora sahip olan ve Kutub 

Minar'la uyum ic;:inde olan Alayi Dervaze'yi yapt1. Bu yap1 Alaeddin 

Muhammed'in kafasm1 me;;gul etmi;;tir. Bu yap1y1 a;;mak ic;:in Kutub 

Minar'm minaresinin c;:apmm ve yuksekliginin iki kau buytiklugunde 

bir minarenin temellerini atm1;;t1r. Bu minarenin, gucunun ve husl

mn simgesi olmasm1 istemi;.;tir . Ama ne ikinci Delhi'yi ne tUrn plan

lanm c;:izdigi Siri'yi ne de bu minareyi tamamlayabildi . Veziri Hmr 

Han hukumdanndan a;;ag1 kalmak istemedi ve Alayi Dervaze'ye yakm 

bir tarzda buytik Cemaat Han Camiini in;;a ettirdi. 

Celaleddin Kalac;:'m uc;:uncu oglu lslamiyeti kabul eden ve han un-
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vam ta�1yan bir Hindu tarafmdan olduruldu. Dibalpur ve Pencab'm 

yoneticisi, Tugluk kavmindcn bir Turk soylusu , efendisinin intikaml

m almakta gecikmedi. Hukumdarhk hanedanhgmdan geriye tek bir 

erkek bile kalmad1gmdan kendisini G1yaseddin Tugluk unvamyla 

1 32 1 'de hukumdar ilan etti . Ama G1yaseddin Tugluk ya�h bir adamd1 

ve ancak dort yil hukum s11rebildi . lki yanmda kulelerin yer ald1g1 

mazgalh bir duvann onunde bulunan mezan amsm1 ya�atmaktad1r. 

Bundan onceki iki beyin hUkumdarhg1 zamanmda oldugu gibi bu 

beyin hukumdarhg1 zamamnda da mimari sanat, gosteri�e dayah alc;;1 

ve yalanomermerden olu�an saglam bir dekora kar�m sade , guc;;lu, 

puriten bir sanat anlayi�l mtvcuttu . Siri ihmal edilmemi�, ama uc;;un

cu Delhi Tuglukabad ad1yla in�a edilmi�tir - aslmda bir �ehirden c;;ok 

kayahk bir tepe uzerine dikilmi� bir kaleydi. Dorduncu Delhi Cihana

bad, be�incisi II .  Firuz Sah'm ( 1 35 1 - 1 388) eseri olarak Ftruzabad adl

m alm1�Ur. Sulama, mimari, tarih ve antikalara duydugu kadar delice 

bir ilgi duyan Firuz Sah pek c;;ok yaplyi restore ettirmi� , pek c;;ogunu 

da in�a ettirmi�tir (Kalan, Kirki , Begampuri vb camileri) . Gec;;mi�e 

bagh oldugu ic;;in �ehrin en uygun yerine , eski Hint hukumdan �o

ka'mn iki yazltlm diktirmi� ve boylece Turklerin arkeoloji kalmula

nna olan ilgisini de ortaya koymu�tur. 

XIV. ylizyihn sonunda, F1ruz Sah'm olumunden sonra duraklama 

donemine girmi�tir. Zaten bdirli bir sureden beri Delhi'ye bagh iller 

aynlma egilimindeydiler, nitekim Bengal ilk olarak 1 338 'de , daha 

sonra 1 352 'de tamamen aynld1 . jaunpur ise 1 384 y1lmda Delhi'den 

koptu. Ote yandan 1 34 7  yilmda Dekken'de , Bicapur, Bidar ve Golkon

da kralhklanm doguracak Behmeni Sultanhg1 kurulmu�tu. Gucerat'm 

1 396 'daki isyam zaten c;;okmekte olan bir kralhga yeni bir darbe 

indirdi. Mogollara kafa tutan prensler neredeydi? 
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Timur'un Hindistan 'a Giri�i 

Timur, lndus'ii a�arak aln ay suren bir ku�atmadan soma Multan'I 

ele ge(iren (May1s 1 398)  torunu Pir Muhammed'den soma, Eylul 

1 398'te Hindistan'I istila etti. Girdigi her sava�tan galip (lk1yordu . 

Yamnda yuz bin kadar Hindu sava� tutsag1 vard1 ve (Ok uzun bir sure 

du�undukten soma bunlann idam edilmesine karar vermi;;ti . Bir sure 

soma Sultan Muhammed -5ah'm ( 1 392- 1 4 1 2) ya da daha (ok ulkenin 

ger(ek hakimi olan vezir Mallu lkbal'in ordusuyla 1 7 Eylul gunu Del

hi onlerinde kar;;1la�n. 1 8  Eylul'de muzaffer bir bi(imde ;;ehre girdi . 

Delhi'de ba�ansmm sarho�lugunu tadarak, ganimetinin ne kadar bu

yuk olacagmm hesabm1 yaparak onbe;; gun ge(irdi . Bu arada Semer

kand'a donmeden once kendini (evredeki baz1 paganlann derisini yuz

durrne zevkinden ahkoymad1. 

Delhi'de kendisini temsil etmek uzere peygamber soyundan gelen 

bir AfganhYl, HlZlr Sah'l yonetimde b1rakt1 . HlZlr Sah yirmi y1l son

ra Delhi'de kendisini sultan ilan ederken bu soyun devam1 oldugunun 

belirtisi olarak hanedanhgma "Seyyid" adm1 vermi�tir. Bu arada (ev

redeki beyliklerde bag1ms1zhk hareketleri gu(lendi ve her �ey unutul

du. Timur bir daha Hindistan'a gelmedi. Ancak Hindistan i(in bir ka

bus olarak kald1 . 

Karakoyunlular ve Akkoyunlular 

Yukan Mezopotamya'da, Ermenistan'da , Guney Kafkasya'da , Kur

distan'da, Azerbaycan'da g6(men Turkler, yani Bayatlar, Dogerler ,  

(:epniler ve Baymd1rlar gibi Sel(uklular ya da Cengiz Han toplulukla

nyla birlikte gelmi� boylardan Oguz kokenli Turkmenler, ulkede ol

duk(a tuhaf bir duzeni egemen k1lmaya devam ediyorlard1. 
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Bunlar arasmda iki konfederasyon, Akkoyunlular ile Karakoyunlu

lar, buytik bir guce sahip olmu�lard1. Kesin olmamakla birlikte Kara

koyunlulann Sii egilimli olduklan ileri surulmu�tur. Adlanndan da 

anla�1lacag1 gibi as1l meslekleri <;obanhk olan bu insanlann suruleriy

le paratotemik ili�kileri varch. Bunu, kimi zaman in situ [yerinde] ki

mi zamanda yoresel muzelerde sergilenen dogal mezarlanndan, kara 

ya da beyaz ta�tan yap1lan, olduk<;a kaba ytiksek kabartma ko<; tasvir

lerinden anhyoruz. Bununla birlikte ko�umlu at heykelleri de yap1-

yorlard1 ; bu gelenek de bizc Orta Asya Turklerinin cenazelerle ilgili 

eski gelenek ve goreneklerini hanrlatmaktadlr. 

�u iki rakip topluluk, XIV. ytizy1lm ortasmda hemen hemen aym 

zarnanda kurulrnu�lard1 . Htikurndarhk gelenegine sahip se<;kin bir 

boy olan Baymdtr'dan da ilk kez 1 340'ta soz edilrni�tir. Bunlar Mogol 

egernenligi altmda bask1lamyorlard1 . Karakoyunlulann ba�hca etkin

lik alam Azerbaycan ve Irakn. Karakoyunlular 1 365'te Mu�'u ele ge

<;irmi�, ardmdan 1 388'de Musul, Sincar ve nihayet Tebriz'i alrnl�lar

dL Gucu Karaytiluk Osrnan'a dayanan Akkoyunlulann etkinlik alam 

ise Diyarbak1r, Dicle'nin yukan bolgesi ya da ba�ka bir deyi�le bu

gunku Turkiye'nin dogu bolgeleriydi .  Tirnur geldigi zarnan <;atl�rna

lan zorunlu oldu . 

Akkoyunlular Tirnur'a <;ok fazla dayanarnad1lar ve ona kanlrnayt 

ve en sad1k rnuttefiklerinden biri olrnayt se<;tiler. Buna kar�m Karako

yunlular Tirnur'a sonuna kadar dayand1lar. Hukurndarlan Kara Ah

rned bu ugurda 1 389 'da hayaum kaybetti . Oglu Kara Yusuf ( 1 389-

1 420) gucunun sonuna kadar Tirnur'la rnucadeleye devarn etti ve so

nunda once Osrnanhlann, soma da Mernluklann yanma s1gmrnak zo

runda kald1 . Bu iki devlet birbirinin tarn tersi politikalar g\itrnelerine 

kar�m 1 406'da egernenliklerini tarn olarak yeniden kurabildiler. 
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Timur Kar�zsznda Memluklar 

XV. yuzy1l Suriye ve M1s1r Memluklan ic;:in gorkemli bir donem 

olmakla birlikte sorunlar ve s1kmular da getirdi. XIII. yUZJ!lda kurul

mu� ve Cengizhanhlara direnebilmi� bu buylik sava� makinesi artlk 

paslanmaya ba�lam1� ve Sultan Berkuk ( 1 382 - 1 399)  ulkede c;:1kan 

ayaklanmalan basurabilmek ic;:in c;:ok c;:aba gostermek zorunda kalml�-

u. Ama ba�anh koleler kendilerine guvenlerini yitirmiyorlardL 

Ferec ( 1 399- 1 4 1 2) Timur'dan kendisine baglanmasm1 ve toprakla

n uzerindeki kac;:aklann teslim edilmesini isteyen bir ultimatom alm

ca bu istekleri reddetti : M1s1r'da, tUrn dunya slft c;:evirmi� olsa bile 

yenilenleri ulkesinde ag1rlama ve cam pahasma kendisine s1gmanlan 

koruma ve sad1k kalma gelenegi hala varhgm1 surduruyor muydu? 

Ferec'in sava�a haz1rlanmas1 gerekiyordu. 

MlSlr'm Anadolu'daki ileri karakolu olan Malatya'y1 ele gec;:irdik

ten soma Timur 1 400 Ekiminde guneye dogru yola koyuldu . Halep, 

Hama, Humus, Baalbek'i ele gec;:irdi ve Sam onlerine geldi . Ferec once 

kendini savunuyormu� gibi yapu, soma kenti kaderine terk etti . Kent 

ise teslim ko�ullanm goru�mek amac1yla Timur'a bir elc;:iler heyeti 

gonderdi . Bu heyette Tunuslu buytik tarihc;:i, Islam uygarhgmm gurur 

kaynaklanndan biri lbn Haldun'da bulunuyordu . Aydm ve du�unur 

lbn Haldun ile asker Timur arasmda ilginc;: bir goru�me gerc;:ekle�ti . 

Bir kimsenin yetenekli olup olmad1gm1 hemen anlayan ve tarihe c;:ok 

merakh olan Timur, lbn Haldun'u buylik bir nezaketle kar�1lad1. Ona 

uzun uzun Magrip konusunda sorular sordu; lbn Haldun geni� bilgisi 

ve zekasmm k1vrakhg1yla Timur'u buyuledi. Sayet kale k1rkuc;: glin 

boyunca direnmemi� olsayd1, kent kurtulabilirdi . Ama boyle olmad1 

ve kent c;:ok zarar gordu . Ku�kusuz kaza sonucu c;:1kan bir yangmda !s

lam uygarhgmm en eski camilerinden Buyuk Emevi Cami k1smen 
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yandt. Bu arada bir kabus daha ya�andt! Tirnur seferi surdurdu: nastl 

harap edildigi turn Muslurnan dunyaca bilinen Baalbek'ten, Ancar'dan 

ve kullerinin onunde ruyalara daldtgt Lubnan'dan ge<;ti. Soma Tirnur 

geldigi gibi gitti ve Mernluklar ktsa bir sure i<;inde Suriye'ye tekrar 

sahip oldular. 

Tirnur'la sava�rnarnt� tek bir Muslurnan devlet kahm�u . lslarn uy

garhgmm o donerndeki en huytik devleti, Htristiyan kafirlere kar�1 

art arda zaferler kazanan Osmanh lrnparatorluguydu . Tirnur "iki efen

di payla�t1g1 surece dunyamn bir degeri yoktur" diyordu. Gurur, sa

dece gurur yeni bir sava�a daha neden oluyordu. 

Anadolu Beylikleri 

Mogol istilalarmdan ka<;an ya da bu istilalar nedeniyle yer 

degi�tirmek zorunda kahp dClgudan, Horasan'dan, hatta daha da uzak

lardan gelen <;ok saytdaki Ttirk boyu Ku<;uk Asya'ya, yalmzca onlan 

kabul etrnek zorunda kalan Sel<;uklu topraklanna degil , bu topraklan 

<;evreleyen Htristiyan, yani Bizans ya da Ermeni prensliklerine yerle�

rni�ti . Bu Turkrnenler bugun bile tarn olarak a<;tklayarnadtgtrntz ne

denlerle , Akkoyunlu ve Karakoyunlulann tersine ktsa surede toprak

lara yerle�rni� ve yerle�tikleri bolgelere uyurn saglarna ve uygarla�rna 

konusunda dogal yeteneklere sahip olduklanm ortaya koyrnu�lardt. 

Genel olarak parlak Sel<;uklu kulturunu benirnserni�ler, arna bunun 

kolesi olrnadan bu · kulturu derinlernesine bir bi<;irnde donu�turmu�ler 

ve boylece XVI . ylizytl klasik Turk uygarhgmm tohurnlanm atrnt�lar

dt. Turn Muslurnan dogu bolgelerinde hakim olan lran uygarhgmm 

etkisinden uzak kalan bu boylar sadece Turk<;e konu�mu�lar ve Turk

<;eyi ilk kez Anadolu'da resrni dil olarak kabul ettirrni�lerdi : bu bu

ytik degi�iklik, Turk<;enin nu.fuz alam baktrnmdan <;ok onemli bir rol 
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oynad1. Fars�a ve Arap�a 6nemli kitaplar ilk kez bu donemde Turk�e

ye �evrilmeye ba$landL 

Olduk�a saglam bir kurulu$a sahip olan bu boylar, sonunda res

men hem Sel(:uklu Sultanhgmt hem Mogol egemenligini kabul eden, 

ama aslmda bagtmstz olan hirer devlet olu$turdular . Bu devletlerin 

gucu 1 2 7 7'de llhanhlann korumas1 altmda daha da artu ve sonunda 

1 303'te Sekuklulann yerini aldtlar. Eskiden bunlara Tavaik-i Muluk 

adt verilmekteydi, daha soma bunlara beylikler denilir oldu. Toplam 

saytlan yirmi kadar olan bu devletlerden baztlan <;ok ku<;iik, baztla

nysa ilerde 6nemlerinin artmasma neden olacak kadar buyuktiiler. 1<;:

lerinden en eskisi , ayn1 zamanda en gu<;hisu Karaman Beyligiydi. Ka

raman Beyligi Kilikya'da kurulmu$tU ve liderleri Mehmed Bey 

1 2  7 6 'da Konya'yt Sel�uklular adma ele ge<;irmi$ti .  Halefleri 

kendilerini Sel<;uklulann miras<;tlan ilan ederek, <;ok soma bunlann 

ba$kentini yeniden ele ge<;irmeyi ba$armt$lar ( 1 402) ve sultan unvam

m almt$lardtr. 

Karamanhlann tarihte oynadtklan rol kulturel alan ba$ta olmak 

uzere pek <;ok a<;tdan onemlidir. Mehmed Bey 1 2 77'den soma bir ge

nelge yaytmlayarak zamanmda Sel<;uklulann resmi dili kabul edilen 

Fars�anm yerine Turk<;eyi resmi dil olarak kabul etmi$ti. Halefleri 

edebiyatt ve sanau te$vik ettiler :  Mesnevi'nin yazan, Mevlevi tarikau

nm kurucusu buyuk mutasavvtf $air Celaleddin Rumi ilk gen<;ligini 

bu beylik doneminde ya$amt$tlr, ilk Anadolulu Turk halk $airi Yunus 

Emre bu beylikte dogmu$, ya$affil$ ve olmii$tiir ( 1 322) .  Beylik Os

manh lmparatorluguna, ancak 1 466- 1467'de baglanmt$Ur. 

Daha somaki tarihlerde kurulan daha ku<;uk ba$ka beylikler de ol

duk�a onemli roller oynadtlar. Omegin Bey$ehir'deki E$refogullan , 

Uluborlu ve Antalya'daki Hamidogullan ( 1 302 - 1 390) ,  Mugla'daki 
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Mente�eogullan ( 1 300- 1 426 ) ,  Kastornunu'ndaki lsfendiyarogullan 

Beyligi ( 1 2 9 1 - 1 4 59 ) ,  Frigya'da kurulan ve ba�kentleri guc;:lu bir 

kaleye sahip Kutahya olan Gerrniyanogullan ( 1 302- 1 428) .  Turn bu 

beylikler Kararnanhlan ornek alarak ele gec;:irdi.kleri bolgeleri Turk

le�tirmi�ler ve Turkc;:enin at1hrn yaprnasm1 saglarn1�lard1r. 

Ernirlikler ve beylikler dinsel rnirnarinin degi�rnesinde onernli 

bir rol oynarn1� ve klasik Osrnanh sanatmm yolunu ac;:rn1�lardu. 

Medrese in�a etrne gelenegine bagh kalsalar da carnilerin yap1rnmda 

buyuyen hacirnle birlikte yapmm butlinlugunu de koruyarak yenilik

ler yaprn1�lard1r ( 1 366'da Manisa'da c;:ap1 1 0 ,30 metreye varan rnihra

bm onunde kubbenin kayda deger bir bic;:irnde geni�letilrnesi, 1 404'te 

c;:apm 14 rnetreye vardmlrnas1 ya da 1 3 75'te in�a edilen Efes'teki Sel

c;:uklu lsabey Camiinde oldugu gibi iki kubbe yap1lrnas1) . Sundurma

lan sadele�tirerek yap1lann ic;:lerinin ve d1�lannm uyumlannm sag

lanrnasl, kabartrnalann iyice basitle�tirilrnesi, hatta bunlann yerine 

rnermer susun kullamlrnas1 (Pec;:in'deki buyuk carniler, Birge Carni ve 

Selc;:uklu lsabey Carni gibi) bu donernde olrnu�tur. Arap ve lran 

carnilerinin revakh avlulanna geri donulur. 1 3 1 2 'de Birgi'de carniler

deki dua odasmm onune yap1lan giri� saham bu tarihten soma turn 

carnilerde kullamlrn1�t1r . Dogruyu soylernek gerekirse bu yenilikler 

esas olarak Aydmogullan , Saruhanogullan, Gerrniyanogullan, Men

te�eogullan ve ku�kusuz Osmanhlar tarafmdan gerc;:ekle�tirilrni�tir. 

C::unku Kararnanhlar Selc;:uklulann halefleri olarak eski geleneklere 

bagh kalrnak isterni�lerdir . Bu yeniliklerde ltalyan etkisi var rn1d1r? 

Nigde'deki Ak Medresenin ( 1 409) ve Bursa'daki Muradiye Medresesi

nin on cephesinde ( 1 3  63)  1 talyan sanatc;:1lann etkisini gorrnernek 

rnurnkun degildir. Hatta baz1 yap1larda bu etki o kadar ac;:1kur ki , rni

rnarlanmn ltalyan olup olrnachg1 ku�kusunu uyand1rm1�lard1r. 
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Bizans s1mrlannda yerle�ik bulunan w;:beyleri , lslamiyetin Hiris

tiyanhkla sava�mda on cepheleri olu�turmu�lar ve bu anlamda \=Ok 

ozel bir yap1ya sahip olmu�lardu: c i h a t  ilkesine bagh olarak, 

kaulanlan gazi , yani galipler olarak adlandmyorlard1. Ama bu durum 

kendi aralannda da kavga etmelerine engel olmasa da, anla�mazhklar 

geri planda kalm1�Ur. Bu arada Germiyanogullan Beyligi XIV. ylizyi

lm ba�mda Yakub Bey liderligi s1rasmda gii\=h'l ve \=ekinilen bir beylik 

olmu�tur. Donanmas1 Yunan adalanndan Balkanlara kadar etkili olan 

Aydmogullan Beyligi ozellikle 1 330 ila 1 345  y1llan arasmda Gazi 

Umur Bey'in (b. 1 348) ba:;;kanhg1 s1rasmda gii\=lenmi�tir. Ama sonun

da uluslararas1 bir rol oynamaya aday tek beylik olan Osmanh Beyli

gi bu beyliklerin tiimiine boyun egdirmi�tir. 

Osmanlz Devletinin Kurulu�u 

Osmanhlar ya da Osmanogullan , XIII. yuzyllda kii\=iiklugu ve 

gii\=siizlugunden ba�ka digerlerinden hi\=bir yamyla aym edilemeyecek 

bir beylikti . Turk topraklanmn kuzeybau ucunda, Bizanshlann dar

belerine a\=Ik durumdaydllar. 

Sel\=uklu istilalan zamamnda ya da daha soma, Mogol fetihleri Sl

rasmda, Ermenistan'a gb\= eden Oguz boyu Kayilardan gelmektey

diler. Ne yaz1k ki donemin tarih\=ileri nesnel olmaktan \=Ok ovgii diiz

me anlayi�Iyla tarih yazd1klan i\=in kokenleriyle ilgili hi\=bir �ey \=Ok 

a\=Ik ve kesin degildir. 

Her ne olursa olsun 1 225'e dogru Van Golu k1y1smdaki Ahlat yo

resine yerle�mi�ler ve Miisliiman ad1 ta�1yan birinin, SiileyiTian'm, 

otoritesine girmi�lerdir. SuleyiTian'm oglu ya da torunu Enugrul ile 

\=OCUklan Sevci ve Gunduz'iin adlan ise Turk\=edir. DolaylSlyla lsla-
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miyeti kabul ettigi goru�u kesin degildir . Dstelik Ertugrul (Erkek Do

gan) ad1 da giic;lu bir bic;imde totemizmi c;agn�t1rmaktad1r. Zaten Er

tugrul admda birinin ya�aYlp ya�amad1g1 konusunda da kesin bir bil

gi yoktur. <::unku bu konuyla ilgili pek c;ok efsane vard1r. Ama Ertug

rul'un, Selc;uklulardan Bitinya'da bir umar ald1g1 ya da buraya Mogol 

istilasmdan kac;arak gelmi� bir komutan oldugu hemen hemen kesin

dir . Osmanhlann tarihi gerc;ek anlamda ancak Enugrul'un uc;uncu og

lu olan Musluman adh Osman'la ba�lar. Adm1 alan ve otuzalu halefi

nin yonetecegi devletin kurucusu olan Osman, iktidara yukseli�ini 

ku�kusuz bagh oldugu askeri tarikata ya da kaymbabas1 Seyh Edeba

li'nin (6. 1 325) etkisine bon;luydu . 

Selc;uklulann armagam Bitinya zehirli bir armagan gibi gorun

mekle birlikte ashnda paha bic;ilemeyecek kadar degerliydi. Muslu

man Anadolu'da ne kadar seruvenci ve din sava�c;1s1 varsa KaYilara ka

uhyordu. KaYilar obur uc;beylerinden farkh olarak Selc;uklu taht kav

galanna kan�maktan uzak duruyor, turn c;abalanm Bizans'la sava�ak 

ic;in harCiyor ve bu s1rada �anslan da oldukc;a yaver gidiyordu. 

Osman Gazi ( 1 299- 1 326) daha 1 290'da, yani imparatorlugun res

mi kurulu� tarihi olarak kabul edilen 1 299'dan once birc;ok kale ele 

gec;irmi� ve Yeni�ehir'e yerle�mi�ti . 1 3 1 7'den itibaren Orta Asya'nm 

1 0 ,  1 00 ve 1 000 ki�ilik qirimler bic;iminde duzenleme temeline daya

nan eski sistemini muhafaza eden, ama istekleri sm1rs1z disiplinsiz 

askerlerden olu�an ordulann komutasm1 oglu Orhan'a b1rakt1. Aynca 

ona iki onemli H1ristiyan kenti olan Bursa ile lznik'i ele gec;irme go

revini verdi . Orhan 1 32 6 'da Bursa'ya girdigi ve burasm1 ba�kenti 

yapug1 s1rada babasmm hala hayatta olup olmad1g1 bilinmiyor .  Ama 

en azmdan, buglin kentin en guzel yap1lanndan biri olan turbeye go

muldugunu biliyoruz. 
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Orhan ( 1 326 - 1 359)  veziri yapug1 erkek karde�i Alaeddin'in (o . 

1 333) yard1m1yla birinci smlf bir lider oldugunu gosterdi ; idari me

kanizmamn temelini att1 , sikke kestirdi , Bursa'da buylik amtlann ya

p1lmas1 i�ine giri�ti ve imparatorlugun gen;:ek kurucusu oldu. 

Bursa Turkiye'nin belki de lstanbul'dan sonraki en guzel ikinci 

kentidir. 1 950'li ylllarda Uludag'm eteklerine kurulmu� renkli kuc;uk 

ah�ap evleriyle ye�illikler ic;inde kasaba gorunumlu kuc;uk bir kentti . 

Daha fazlas1 olmad1g1 ic;in uzuntu de duymuyoruz: bak1mh , ozenli , 

degerli amtlanyla bu kent derin bir hayranhk uyandmr. Ters c;evril

mi� T planma gore yap1lm1� amtlann yaygmhgma kar�m buylik bir 

c;e�itlilik ortaya koyar. Ters c;evrilmi� T plamna gore yap1lan binalar

da, birbirine c;ok da iyi baglanmam1� art arda s1ralanan salonlardan 

en dipteki en buylik olamd1r ve d1� avluya ac;1hr (Orhan Cami 1 339 ,  

Hudavendigar Cami 1 366 ,  Y1ldmm Cami 1 390 ,  Ye�il Cami 1 424) . 

Ulu Cami dikdortgen bic;imiyle , curetkar yuksekligiyle , gorkemli, 

ozenli d1� cephesi ve yirmi kubbesiyle oteki camilerden ayr1hr ( 1 396-

1 400) . Kimi zaman ic;erde kimi zamarida d1� cephede kullamlan Come

gin Ye�il Turbe) bir Selc;uklu mimari gelenegi olan c;iniler goz kama�

urmaktadlr. Osmanh �ehzadelerinin Muradiye bahc;esindeki mezarlan 

kuc;uk ve guzel bir amtlar toplulugu olu�turmaktad1r. 

Orhan'm 1 330'a dogru orduda yapug1 duzenleme en curetkar ve 

en devrimci ba�anlanndan biri olmu�tu . Duzensiz birliklerin, yani 

. Azaplann yam s1ra meslekten yeti�en bir ordu kurdu . Bu (Memlukla

nn boyle bir ordu kurmad1klanm kabul ederek) o gune kadar bilin

meyen bir �eydi . Bu yeni erlerin ad1 yeni(;eri oldu ve yakla�1k 1 000 ci

vanndayd!lar. Bu say1 daha sonralan c;ok artu ve XVI. ylizyrlda 

20.000'i buldu: )&. ylizy1ldan ba�layarak yenic;eriler aruk "dev�irme" 

yontemiyle (ki bu yontem ic;oglanlanm, yani gelecegin yliksek gorev-
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lilerinin saglamak i<;:in de kullamlacakn) orduya almmaya ba�laml�

tlr . Dev�irme, H1ristiyan ailelerin <;:ocuklannm yalmzca hukumdann 

hizmetine girmek ve sava�mak i<;:in yeti�tirilmek uzere toplanmalan, 

yani "dev�irilmeleri"ydi. Bir efsane (ya da temeli olmayan bir gelene

k) yeni<;:eriligin kurulmasm1 , HaCl Bekta� Veli ( 1 2 1 0- 1 2 7 1 )  tarafmdan 

Orta Anadolu'nun ban kesiminde,  kendi adm1 ta�1yan kentte kurulan 

gu<;:lu ve etkili Bekta�i tarikanyla ili�kilendirir . Bu tarikat Amavut

luk'ta da komunist devrimin etkenlerinden biri olmu� ve bug-un de az 

<;:ok gizli olarak Turkiye'nin canh gu<;:lerinden biri olmaYl surduren 

gu<;:lu bir tarikatnr. Orhan'm askeri gu<;leri yeniden duzenlerken ya

rarlandigl ilke uyannca suvari kuvveti, biri aralanndan sipahilerin de 

yer ald1g1 profesyonel askerler, digeri duzenli ordunun d1�mdaki 

kuvvetler olan akmc!lar olmak uzere ikiye aynlmi�tl. 

Orhan Mogollara hara<;: odemeyi surdurmu�se de 1 350 tarihli bir 
metnin de ortaya koydugu gibi d1� politikada babasmm ihtiyath poli
tikasmdan uzakla�ml�tlr. Bir yandan turn saldm <;:abasm1 1 33 l 'de Ni
kaia'Yl (lznik) , 1 337'de Nikomedeia'Yl (lzmit) , 1 357'deyse Gallipoli'yi 
( Gelibolu) elinden ald1g1 Bizanshlara yoneltirken diger yandan da en 
yakmmdaki Turk kom�ulannm kar�1sma <;1kt1 ve 1 335 ile 1 345 ara
smda Karesi Beyligini ilhak ctti . Oglu Suleyman Pa:;;a (6. 1 35 7) deger
li bir yard1mc1ydL Bir avda kazayla gen<;: ya:;;ta olmeseydi ku:;;kusuz 
buytik bir strateji uzmam olarak unlenecekti. Kurnaz ve usta bir dip
lomat gibi davranan Orhan, kimi zaman e:;;i Theodora'mn babas1 
Basileus VI. loannes Kantakuzenos'un dostu gibi gorunerek, kimi za
man onun rakibi V. loannes Palaiologos'u destekleyerek Bizansh hu
kumdarlann <;:eki�melerinden yarar sagladt . Kaymbabasma S1rplarla 
mucadelesinde yard1m etmek amae1yla 1 346'da askerlerini Avrupa'ya 
ge<;:irdi . Burada kendisini <;;ok da iyi kar�1lamayan oteki beylerin 
birlikleriyle kar:;;1la�tl . 
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I. Murad ve I. Bayezid 

Bizans'm Balkanlann kap1smdaki saglam bir surgu oldugunu anla

yan Orhan'm oglu I .  Murad Hudavendigar ( 1 326) bu bolgeyi ku�at

manm iyi olacagm1 du�unmu�tu . I. Murad 1 36 1  ya da 1 362 'de (.anak

kale Bogaz1'm ge<;erek Hadrianus'un kenti Edirne'yi ele ge<;irdi ve 

Edime Osmanh'nm ikinci ba�kenti , Avrupa'daki ba�kenti oldu . 

Asya'daki ba�kent Bursa'mn miman ba�ansma eri�mese de Edime 

k1sa zamanda sanat tarihi a<;1smdan neredeyse daha ustun amtlarla do

nandl - Sinan'm Selimiye Cami bu degerlendirmenin d1�mdad1r, <;lln

ku bu cami tek ba�ma tum 6teki camilerden daha ustun bir mimariye 

sahiptir. Eski Cami ( 1 403- 1 4 1 4) dokuz kubbelidir ve bu a<;1dan Bur

sa'daki Ulu Camiden bir ad1m ileridedir, ama bizce onun kadar guzel 

degildir. 0<; Serefli Cami ( 1 437- 1 44 7) getirdigi kavramsal yenilikler

le , kemerlerindeki uyumla daha o zamandan klasik sanatl mujdele

mektedir. En hayranhk verici kulliye Muradiye Kulliyesidir ( 1 434) , 

camisi ve ek binalanyla Meri<; Nehrinin sulannda parlamaktad1r. 

I. Murad'm Beylerbeyi , Filibe'yi de almca hemen hemen tum 
Trakya'y1 ele ge<;irmi� oldu . Aynca binlerce ki�i de tutsak edildi . 
Tutsaklann fidye paralanmn be�te birinin devlet hazinesine verilme
sine dayanan Pen<;ik Yasas1 bu vesileyle c;:Ikanlml�Ur. Ban bu karan 
k1zgmhk ve �a�kmhkla kar�1lad1. Papa V. Urbanus Hac;:h Seferine p
kllmasml vaaz etti. Ama Hac;:h anlay1�1 varhgm1 surdurse bile olduk
c;:a zaytflam1�t1 . Papanm bu c;:agnsma, tehlikeyle en c;:ok yuz yuze olan 
dogulu devletler olumlu yamt verdiler; Bulgarlar, S1rplar, Bosnahlar, 
Macarlar ve Eflakhlar 1 363 'te yenildikten sonra 1 5  Haziran 1 389'da 
da Kosova'da tllmuyle yok edildiler. S1rp Milo� Kopilic;: [Obilic;:) sava� 
alanmda Murad'1 hanc;:erledi. Daha sonra Osmanhlara baglanacak olan 
tum S1rbistan bunu tepkiyle kar�1lad1. S1rplar uzun sure Osmanhlann 
en sad1k yard1mc1lan olmu�lard1r. 
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I. Murad Balkanlarda ulkesinin Slmrlanm geni�letirken bir yan

dan da kentli ve zanaatc,;1 nitelikli bir c,;e�it karde�lik tarikau niteligin

de olan dinsel birlik Ahilen� kar�1 harekete gec,;mek ic,;in Ankara'ya ka

dar gitmek zorunda kalm1�t1 . Osmanhlar Turklerle ilgili konulara 

uzak kalm1yor ve Anadolu'yu gozetimleri altmda tutmak istiyorlard1. 

I. Murad'tan soma Y1ldmm Bayezid ( 1 389- 1 402) kelimenin gerc,;ek 

anlam1yla Anadolu'ya y1ldmm hlZlyla dald1 . 1 38 1  'de Germiyanogul

lan beyinin klZlyla evlenmi� , dolay1s1yla Germiyanogullan Beyligi 

topraklanmn buytik bir bolumune sahip olmu�tu . Kalamm da sonraki 

birkac,; yil ic,;inde ele gec,;irdi ve Konya, Antalya, Nigde, Karaman, Kay

seri , Tokat, Sivas, Kastamonu ve Amasya'ya, yani Flrat klyilanna ka

dar Kuc,;uk Asya'daki turn Selc,;uklu topraklanna hakim oldu . 

Avrupa'daki ba�anlan da daha az degildi . Osmanh komutanlan 
Eflak, Bosna ve Macaristan·a akmlar yapmakta ve Konstantinopolis'i 
yedi yll suren bir ku�atma altmda tutmaktayken, Macaristan krah Si
gismond, ic,;inde Cermen vc Rodos Sovalyeleri'nin, Frans1z soylular 
s1mfmm sec,;kinlerinin, yani Fransa ba�komutam Eu kontu Amiral 
Jean de Vienne, Mare�al Boucicaut ,  Coucy beyi ve Bourguignon Duka
hgmm varisi Korkusuz Jean ile bini a�km �6valye ve yard1mosmm 
yer ald1g1 buytik bir ordu toplamayi ba�ard1 . Ama 25 Eylul 1 396 gii
nu Nigbolu'da Bayezid ile ona bagh despot S1rp lstvan Lazarevic,;'e ye
nildiler. Sava�1 kazanan ve "Ylldmm" lakabma gerc,;ekten layik olan 
padi�ah, sultan ya da han Tesalya ile Peloponez'i ve Atina'Yl i�gal etti. 
"Aum yemini Roma'daki Saint Pierre Kilisesi'nin sunagmda yiyecek" 
dedi . Onu kim durdurabilirdi ki? 

Ankara Sava�z 

Dinsel ac,;1dan bakarsak Tann Avrupa'yi koruyordu . Tarihsel ac,;1-
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clan bakarsak Turklerin kotu talihi sonucunda Y1ldmm Bayezid, Ak

sak Timur'la aym donemde ya�am1�t1 . Timur'un gururu yenilmezli

ginden geliyordu ; bugcm anhyoruz ki Ylidmm ise yakla�1k bir 

yiizYildan k1sa bir surede bir milyon kilometre karelik saglam bir 

imparatorlugun viicut bulmasmm gururuna sahipti. 

Bununla birlikte bu ikisinin sava�mas1 ic;:in bir neden gerekliydi . 

Aslmda bu nedeni bulmak guc;: degildi, c;:unku her iki hukumdann im

paratorluklanm da bir sm1r aymyordu sadece . Sava�m bahanesi baz1 

beyliklerin muglak baghhklan oldu . Her halu karda Timur kendisine 

srgman ve dalkavukluktan geri durmayan, mulkleri ellerinden alm

ffil� baz1 Anadolu beylerinin durumundan faydaland1 . Aslmda Timur, 

Bayezid'i kazandrg1 ba�anlardan dolayr kutlamr�u, ama onun gururu

nu ezmekten de geri durmamr�u. "Kimsin sen, kendini bizimle kryas

lamaya nasrl curet edersin?" demi�ti . Bu arada Yrldmm Bayezid, 

onunde birazcrk egilse Timur'a dokunmamaya kararhydr, c;:unku ka

firlere kar�I c;:ok ba�anh bir bic;:imde mucadele etmi�ti . Kafirlerle sa

va� Timur'un her zaman kullandrgr bir propagandaydt. Timur, propa

ganda konusunda ustaydr. Anadolu'ya sefere c;:rkmadan c;:ok once, Suri

ye ic;:in sefere t;:1kt1g1 1 400'lerde casuslan yogun bir psikolojik muca

deleye giri�tiler. Bunun sonucunda Bayezid, Timur'un guc;:lerini kU

c;:umseme, kendi guc;:lerini de oldugundan daha buyiik gorme yamlgr

sma du�tu . 

lki taraf, yanlannda k1sa bir sure once kendilerine bagladrklan 

halklarla birlikte birbirlerinin ustune yuruyerek, 20 ,  22 ya da 28  

Temmuz (tarih konusunda kaynaklar arasmda bir uzla�r yoktur) 1 402 

gunu Ankara yakmlannda kar�r kar�rya geldiler .  Bu sava�ta bir mil

yon askerin c;:arpr�ugmdan soz edilmi�tir . Ashnda sava� alanmda bu 

saYlmn ancak yansmdan biraz fazla asker vard1 . Ancak bugiine kadar 
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gorulen en muhte�em ordular olduklanndan ku�ku yoktu . Rengarenk 

bayraklar altmda ve parlak uniformalann arasmda Maveraunnehirli 

Timur'un Hindistan'dan getirdigi filler ilgi ve �a�kmhk uyand1rmi�tl . 

Tarn "Aman ne �enlik! "  den ilecek bir hava vard1 . Bu ko�ullarda sava�1 

kim istemez? 

Sava� sabah oldukc;:a gee;: bir saatte , dokuza dogru ba�lad1 ve ak

�am karanhk basmcaya kadar surdu. Yenic;:eriler iyi dayand1lar, ozel

likle de krallan lstvan'm komutasmdaki S1rplar harikalar yaratnlar. 

Y1ldmm gogus goguse sava�n. Ama Kuc;:uk Asya'da orduya kanlm1� 

Musluman sava�c;:1lar du�man saflanna gec;:tiler: zira Timur'un 

birlikleri arasmda eski beyleri bulunuyordu. Anadolulu Turkler ken

dilerini, daha o zaman bile Avrupah olarak gordukleri Osmanhlardan 

c;:ok Asyahlara yakm saYiyorlard1. Gune�, ormanlarla kaph tepelerde 

yok oldugu s1ralarda Osmanh lmparatorlugu artik yenilmi� , pad�ah 

tutsak du�mu�tu . Birkac;: ay soma da umutsuzluk ve c;:aresizlik ic;:inde 

oldu . Timur onu yendigi halde , o kadar da kuc;:umsemiyordu 

(efsanenin aksine Yildmm'1 kafese kapatmami�tlr) . Y1ldmm'I buyuk 

bir torenle atalanmn mezarlannm bulundugu Bursa'ya gomdurdu. 

Timur beyliklerin yeniden kurulmasm1 saglay1p , Osmanhlann 

Asya'daki ba�kentini yagmalaYip, ama tek bir annm bile Yikilmasma 

izin vermeden ve kutsal sava� geregi lzmir'i Rodos Sovalyelerinin 

elinden alarak turn Kuc;:uk Asya'YI gec;:ti . 

Bu arada basileus endi�eli degildi . <::unkU Timur zafer kazanmadan 

Timur'un bayragm1 surlannm ustune c;:ekmi�ti . Timur ona ili�medi. 

Buyuk bey bir kez daha Semerkand'a dogru yola c;:1ktl . Arnk kendi 

gozunde de evrensel hukumdar olmu�tu ya da en azmdan k1skanacag1 

bir Turk rakibi yoktu ve bundan soma halklanm mutlu etmek istedi

gini ilan etti. Yoksa gee;: de olsa yapnklanndan pi�man olmaya mr 
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ba�lam1�tl? Gen;:ekten de birka� y1ld1r artlk aCima duygusundan tu

muyle uzak oldugu izlenimi vermiyordu ve uzun y1llard1r yiktlklan

m yapmaya ba�hyordu . Donu�unde tertiplenen �enlikler pek gorkem

liydi. Kastilya el�isi Ruy Gonzalez de Clavijo o s1rada oradayd1 ve ge

zi amlannda bu �enliklerden si:iz eder. 

XV. yllzy1l ba�mda Asya'mn bu uzak ko�esinde bir lspanyolun ne 

i�i vard1? Aslmda bu lspanyol oradaki tek yabanc1 degildi. Fransa 

kral� VI . Charles'm gonderdigi bir eki ve lngiltere krah IV. Hen

ry'nin gonderdigi ekiler de oradayd1. Ancak bunlar amlanm yazmaYI 

akll edememi�lerdir. Aslmda Avrupa xm. yllzYilda yolunu ke�fettigin

den beri Asya'ya �ok uzak degildi . Asya'mn gozlerinde ku�ulmesi i�in 

de yllzYildan daha az bir zaman ge�mesi gerekmi�tir. Don Ruy Gon

zalez de Clavijo Avrupah ilk fatihleri, conquistadores'i mujdeliyordu . 
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XI. BOLOM 

DUSUSLER VE YUKSELlSLER 

� 

Yeni Bir Dunyaya Dogru 

Tirnurlenk'in ohirnuyle birlikte yeniden in�a edilebilecek o�an her 

�ey yeniden in�a edildi ve bu kez lslarniyet sadece bir gorunu� degil , 

turn eylernleri .derinden etkileyen, kalpten duyulan bir inan<;; olarak 

her etkinlige darngasm1 vurdu . Turklerin o s1ralatda belki de belli 

bir art niyetle , arna inan<;;la hizrnet ettikleri resrni ideoloji olan lslarn 

dini, Sel<;;uklular donerninde oldugu gibi Turklerin hizrnetine girdi . 

Zaten turn ideolojilerin kadcri de budur. 

Bir teokrasi sayllan Osmanh lrnparatorlugu ger<;;ekte bir teokrasi 

degildi . (unku teokrasi , Tann'nm terrisilcisi sayilan yoneticilerin sa

dece Tann adma ve onun i<;; in faaliyette bulunduklan bir yonetirn bi

<;;irnidir. Oysa Osrnanh lrnparatorlugunda Tann figuru genelde hu

kurndqra hizrnet etrnesi i<;;in kullamlrn1�t1r. Omegin Ekber donernin

de , Buylik Mogollann Hindistamnda lslarniyetten o zamana kadar hi<;; 

gorulrnerni� bir bi<;;irnde yararlamlrn1�t1r. Arna yine de butun bu ol

gulara kar�m <;;e�itli yerlerde siyasal olu�urnlar belki de o gline kadar 

gorulrnerni� buyuklukte lslarn gu<;;leri olarak ortaya <;;1k1yorlardL 

Cengiz Han'm amsmm en azmdan Orta Asya ve Maveraunnehir'deki 

(agatay toplurnlannda ve belli bir ol<;;ude ba�ka bolgelerde de varhgl

m surdurrnesi, yasak'a baghhgm duzenli bir bi<;;irnde azalrnasma ve 

"�eriat"m gucunun artrnasma engel olarnarn1�t1 . Seriatm kar�1smda 

eski gelenekler ya ortadan kalk1yor ya da varhklanm Siilik k1hgma 
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burunerek surduruyorlard1. Buveyhiler ve Faumiler zamanmda buylik 

ol<;:ude ba�anh olan bu eski ve muhalif Islam hareketi Siilikte gii<; 

kazandt ve bu sayede lran'da kendine iktidar yolunu a<;abildi. 

Olaganustu bir degi�im tamamlanmt�tl. Bu degi�im, bir zamanlar 

Turklerin (Sibirya ormanlannda) toplaytcthk ekonomisinden (Yukan 

Asya bozktrlannda) <;obanhga ge<;mesini saglayan degi�im kadar bu

yuk ve onemliydi . Aruk c;:evre , iklim, ya�am tarzt , ideoloji eskisin

den c;:ok farkhydt , her �ey degi�meliydi . Goc;:ebelik ttpkt bugun de 

varhgmt zaytf bir bi<;imde surdurdugu gibi o zaman da yok olmamt�

u. Ama go<;ebenin tarihteki rolii. aruk son bulmu�tu ya da son bul

mak uzereydi. Goc;:ebelige sanlanlar yok olmaya mahkumdular. Devir 

aruk yerle�iklerin deVTiydi. 

l�in en garip yam l?u degi�ime kar�m Tii.rklerin bazt karakter 

ozelliklerinin varhgmt surdurmesiydi . Turklerde belirli bir etkinlik, 

temsil ve davram� sii.rekliligi vard1 . Burada en onemli nokta Turkle

rin kurdugu imparatorluklann yaptstydL Bu imparatorluklarda Tii.rk

ler her zaman azmhkta ve ho�gorii.lii.ydii.. Oyle ki genel olarak kendi

lerinden olmayanlan ne Mii.slii.manla�urmaya ne de Tii.rkle�tirmeye 

c;:ah�trlardL Bu devletlerde ancak bir avuc;: Turk yonetici olurdu. l�gal 

ettikleri yerlerde de yoneticiler birkac;: ytl ic;:inde Tii.rkle�en ya da lsla

miyete gec;:en Turk olmayan yerli unsurlardt; bunlar Turk gibi dii.�ii.

nur ve Tii.rkc;:e konu�urlard1. 

Bu donemde ba�anlar ardt ardma geldi . Bilginler, bilimsel ara�

urmalan yakmdan takip etmekteydiler, teknikleri Avrupa'da kullam

lan tekniklerin ii.stundeydi; mali durum <;ok iyiydi ; en modem silah

lar kullamhyor, en saglam donanmalar yapthyor,  �ehirler dunyanm 

en onemli ve en gii.zel yaptlanyla donamyordu. 

Bu refah donemi yakla�tk bir ila iki ylizytl surdu. Her ac;:tdan do-
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ruga ula�Ild1g1 bir s1rada d1i�u�e ge�ildi . Du�u�un belirtilerini kimse 

ongoremedi . Timur Ronesans1 1 400'lerden sonra ilk i�aretlerini ve

rirken,  1 55 0 - 1 600  y1llan arasmda �oku�un ilk belirtileri ortaya 

�1kmaya ba�lam1�t1. XVI . yuzytl sona ererken zirveye ula�1lmi�tl ve 

XVII. ylizytlda da kayda degcr bir gerileme gozlenmedi: tarn hda yol 

alan bir gemi, makineleri bozulmu� olsa bile hlZlndan bir �ey kaybet

meden uzun sure yol almaya devam eder. 

Gor;ebelerin Sonu 

Go�ebenin ustunlugunun son bulmas1 �agm tekniginin sonucuy

du. Ate�li silahlar hem okla yaytn hem de niteliksel ve niceliksel ac,;I

dan aun yerini c,;oktan almi:?lardL Bu durumun geriye donu�u yoktu . 

<;unku goc,;ebeler yerle�iklerle aym zamanda top ve tUfege sahip olsa

lar da ustunluklerini yitireceklerdi . Dolay1s1yla daha XY. ylizythn ba

�mda Turk dunyasmm gerisinde kalan Turk toplumlan aslmda fiilen 

yok olmu� durumdaydllar. Elbette direneceklerdi, ama aruk tamamen 

· gec,;mi�te kalm1�lard1 . Oteki Turk toplumlanysa �agda� uygarhklann 

getirdigi degi�ikliklere hayranhk uyandmc1 bir bic,;imde ayak uydur

mu�lar ve bu yolda ilerlemeyi yakm zamanlara kadar ba�anyla sur

durmu�lerdi . Ama daha sonraki donemlerin getirdigi degi�ikliklere 

k1smen kendi hatalan sonucu ayak uyduramayacaklard1. 

Genel olarak Asya'nm Ye ozellikle de Musluman dunyanm �oku

�unden s1k s1k soz edilmi�tir . Bu c,;oku� ozellikle Bau dunyasmm 

Amerika'yt kesfetmesini ve Avrupa'nm o gune kadar sahip olmad1g1 

bir hareket serbestligi kazanmasm1 saglayan deniz ke�iflerinin ve Av

rupa'daki sanayi devriminin sonucu olmu�tur. Burada eksik kalan bir 

nokta Asya'mn bu kesiflere neden katilmadigidlr. Aslmda H1ristiyan 
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uluslann d1�mda bunu yapabilecek olan bir tek devlet varsa o da Os

manh lmparatorluguydu . Ama o da bu ke�iflere kaulmam1�, kat1lmak 

istiyormu� gibi davranmakla yetinmi�tir : sanki mant1g1 modem diin

yaya girmesi gerektigini soyluyormu� da ruhu bunu kabul etmiyor

mu� gibi . Ama gi.i<; de zenginlik gibi her an her yere ula�amayabili

yordu . Para paraJ!, gi.i<; guci.i <;eker. Yetenekler ve mallar e�it bir bi

<;imde dagmlmaz. Slavlardan Portekizlilere ve lngilizlere kadar Hlris

tiyan toplumlarda da daima gi.i<; gi.ici.in oldugu yere gelecektir . 

Bu noktada Ti.irkleri iki ana boli.imde ele almak gerekiyor: hala 

bozk1rda at ko�turanlar k1sa si.irede yok olacakur; ate�li silah deVTi

mine kaulanlar top<;u gi.i<;leriyle kauld1klan sava�larda ve <;arpl�ma

larda ba�anh olacaklar. ama toplann yer degi�tirmesindeki yava�hk 

ve levaz1m hizmetinin hayati 6nem ta�1mas1 nedeniyle yeni bir teknik 

benimseyecekler ve yollanna devam edeceklerdir . Osmanhlar, Mo

gollar ve Ozbekler bu ikinci grup Ti.irkleri olu�turuyorlard1 . 

Timurlular 

Timur'un dort me�ru oglu ve pek <;ok torunu vard1 . Her torununa 

ve ogluna has vermi�ti , ama hi.iki.imdarhgm en buyuk oglu Pir Mu

hammed'e ge<;mesini istedigini de a<;lk<;a belirtmi�ti. Boylelikle baba

dan ogula ge<;en bir di.izen kurmak istemi�tir , bu belki de Ti.irklerin 

yapt1g1 en 6nemli yeniliktir ve hukuka uyulmaya devam edildigi si.i

rece de en etkili ve yararh bulu�lardan biri olacaktlr. 

Ama ko�ullar farkh geli�mi� ve yan deli Miran�ah'm oglu Halil 

zorla tahta ge<;mi�tir. !nee, narin, yak1�1kh, gen<; ve <;ekici bir �hzade 

olan Halil bir haremden ka<;1rd1g1 bir kadma, Sadelmi.ilk'e <;1lgmca 

a�1kt1 . Halil'in golgesinde ulkeyi yoneten bu kadm oldu . Hazineyi 
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yagmalad1, turn a�mhklan yapu ve devleti felakete surukledi. Timur

lular ayakland1lar. Miiteveffa Buytik Emir'in en kuc;uk oglu Sahruh 

( 1 407- 1 4 4 7) Halil'i devird i ,  tahta gec;ti, Herat'a yerle�ti ve Semer

kand'm yonetimini oglu, gelecegin buytik gokbilimcisi Ulug Bey'e bl

raku ( 1 407) .  

Buna kar�m donem oldukc;a karanhk bir donemdi . Vasaller ba

glrnSlzhklanm kazanmaya �:ah�1yorlard1. 1 405'ten soma Bagdat'm es

ki yoneticisi Mogol Ahmed Celayir yonetime gec;ti. 1 408'de Karako

yunlulann hukumdan Kara Yusuf surgune gonderildigi M1s1r'dan 

dondu. Miran'I Kafkasya'da yendikten soma Tebriz, Sultaniye ve Kaz

vin'i ( 1 4 1 9) alarak imparatorlugu yeniden kurdu; bu imparatorlugu 

Ortadogu'nun en onemli guc;lerinden biri haline getirmeye c;ah�tl . 

Anadolu'da Osmanhlar egemenliklerini kabul ettirmi�lerdi ( 1 4 1 3) .  

Irak'ta, lran'm kuzeybausmda Timurlulann aruk bir etkisi kalmaml�

tl . Kuzeyde Orta Asya'mn bozk1rlannda Seybaniler Ebulhayr'm yone

timinde tarihe gec;meye haz1rlamyorlard1 ( 1 428) .  Hindistan impara

torluktan kopmu�tu ( 1 4 1 4  ). Altmordu Pulad Han'm yonetiminde 

( 1 402- 1 4 1 2) son guzel donemlerini ya�1yordu . Timur'un buytik impa

ratorlugundan Sahruh'a ancak Maveraunnehir, Horasan, Mazenderan, 

Fars , Siraz ve Isfahan kalm1�t1 - bu imparatorluk dunyanm gordugu 

en guzel, en ihti�amh ve belki de c;oku�u en korkunc; olan imparator

luklardan biri olmu�tu . 

Bu yeni hukumdar ban�sever bir hukumdard1, ancak ba�ka bir c;a
re kalmad1gmda s1mrlanm korumak ve akrabalan arasmdaki c;eki�

melere son vermek ic;in sava�1rd1 . Oglu ve halefi Ulug Bey ( 1 447-

1 449) Semerkand'1 k1rk Yil yonetmi�ti. Ulug Bey de bir sava�c;1 degil

di, hatta sava�maktan zerre kadar anlam1yordu; kendisine sava� ac;an 

oglu Abdullatife kar�1 duramam1� ve oglu da bu sava�m sonunda onu 

idam ettirmi�ti. 
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Tarn U.<; ytl boyunca ulke tarn bir karga�a ya�adt. Miran�ah'm to

runu Ebu Said ( 1 452- 1 469) yonetirne el koydu. Arok ailede <;ok fazla 

gorulrneyen enerjik adarnlardan biriydi , arna ne yaztk ki c;ok gee; bir 

donernde ortaya c;tkrnt�tl . Karakoyunlulann Fars'1 ve Kirman't alrnasl

m engelleyernedi ve onu Anadolu'ya kadar surukleyen bir kar�1 saldt

nda oldu. Sultan Huseyin Mirza olarak da adlandmlan halefi Huseyin 

Baykara ( 1 469- 1 506) Herat'ta hukurn surdugu i<;in padi�ah unvanma 

sahipti. Donerninin en haytrsever �ehzadelerinden biriydi , arna en 

guc;lulerden degildi . Ebu Said'in Sernerkand'da hukurn suren oglu 

Sultan Ahrned Mirza ( 1 45 1 - 1 494) daha gu<;lu bir �ehzadeydi ve stmr

lanm ozellikle Hindistan'm rnustakbel fatihi Babur'un babas1 ve 

Endican ile Fergana'nm sahibi olan karde�i Orner Seyh Mirza'mn 

( 1 456- 1 494) topraklanna dogru geni�letrneye c;ah�tyordu. 

Timur Ronesansz 

Tirnur Ronesans1 olarak adlandtrdtgtrntz donern, Avrupa Rone

sanst gibi antikc;ag kaynaklanna donu� donerni olrnaktan c;ok yarauct

hgm yu.celtildigi bir donerndir. Bu donernin ilk rneyvesi, Iran ac;tsm

dan baklldtgmda, sanatc;tlan ve bilirnadarnlanm koruyan, yazarlan ve 

sanatc;tlan te;;vik eden Sahruh'tur. 

Bu Ronesans hareketi, Tirnur'un oglu Orner Seyh'in torunu ve 

Sahruh'un yegeni olan Sultan Huseyin Mirza ( 1 469- 1 506) donerninde 

giderek geli;;rni;;, yaytlrnt;;tlr . Bu nazik ve ince ruhlu prens , kendisi 

de C::agatay Turkc;esinde onernli edebiyat eserleri veren bir yazar olan 

veziri Mtr Ali Str Nevat'nin de ( 1 44 1 - 1 50 1 )  yardtrntyla Herat'1 "Do

gunun Floransa'st"na donu�turdu . Bu olaganustu bir donerndi. Turn 

kar;;nhklann, iyi ile kotii.nun, ahlakstzhk ile erdernin, �iddet ile ba-
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n�severligin, en a�ag1 kabahk ile en ince ruhlann, ya�arna sevinci ile 

dtmya ya�arnmm reddinin bir arada ya�and1g1, bir arada var oldugu, 

turn 1rktan insanlann bir arada ya�ad1g1 , hernen hernen turn dillerin 

konu�uldugu -Babur'un anlatuklanna gore en az on ya da oniki dil 

konu�ulrnaktayd1- s1ra d1�1 bir donerndi. Hokkabazlan, soytanlan, 

akrobatlan, ip carnbazlan, araba gec;:itleri , yan�lan, hayvan dovii�le

ri , �ark1lan ve danslan, ozellikle de duyulrnarn1� bir ic;:ki tuketirni ve 

alernleriyle kutlarnalar c;:ok gorkernli gec;:erdi . Sarayda ic;:ki su gibi 

ak1yordu, safahatm her tui-lusune , oglane1hga, uyu�turucuya, ozgur 

cinsellige , k1sacas1 her turlu a�mhga rastlamyordu . Sans oyunlan 

(zar ve kart) geleneksel satrancm ve a�1gu1 yerini ahyordu. 

Turklerin rniras1 olan bu ozgurluk ic;:inde her din, Sarnanizrn, Ya

hudilik, Budizrn, H1ristiyanhk ve turn bunlann ustunde lslarniyet 

ac;:1lrn1�, geli�rni� ve her birinde gizerncilige dogru guc;:lu bir egilirn 

ortaya c;:1krn1�t1r . Bilirn buyuk bir at1hrn yaprn1�, ozellikle �air , rnu

zisyen, du�unur, rnatematikc;:i ve gokbilirnci Ulug Bey'in gozlernevi 

bilirnsel geli�rnelerin oncusit olrnu�tur. Sernerkand'da bulunan bu ya

pl ortac;:agdan gunurnuze ula�an ender guzel eserlerden biridir. (:ok 

onernli bilirnadarnlan burada c;:ah�rn1�lard1r : belki de dunyada prens

lerle birlikte gornulen tek bilirnadarn1 olan ve kabri hayranhk 

uyand1ran bir amt olan Sah-1 Zindeh'teki Kad12ade-i Rurn1 (o. 1 43 7) ,  

ilk hesap rnakinesini yapan , ondahk say1lan bulan ve Newton'a ait 

olarak bilinen binorn forrnulunu hesaplayan ve c;:ozen el-Ka�an1 ve 

onlardan once gokbilirn alanmda Ulug Bey Zayi(esi olarak da bilinen 

Zic- i  Sul tan! yapltlyla c;:1gu ac;:an Ulug Bey. Ulug Bey'in eseri, 

olurnunun ardmdan halefi Ali Ku�c;:u tarafmdan Istanbul' a goturulrnu�, 

II .  Mehrned tarafmdan bastmlrn1� ve turn dunyada tamnrn1�t1r. 

Herat saraymda surekli �iir yaz1lrnaktayd1 ve eski Iran �iir eserle-
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rine, 6zellikle lran'm son buyllk klasik sairi Cami'nin ( 1 4 1 4- 1 492) 

eserlerine buyllk bir ilgi duyulmaktayd1. Seksene yakm yazar degerli 

eserler vermi� ve bunlar arasmdan en az sekiz deha urunu <;tkmt�ttr. 

Tarih alanmda da <;ah�malar yaptlmaktaydt: Mahmud ( 1 433- 1 498) 

uzun sure Muslumanlann dunya fikrini kaleme almt� ve Hand-Emir 

( 1 4 75 - 1 536) Avrupa'da tanman ilk Dogulu tarihc,;ilerden biri olmu$

tur. 

Boylelikle Herat ve Semerkand'daki kitap akademilerinden ya da 
fazla saygm olmayan ba�ka atolyelerden c,;ok guzel elyazmalan c,;tk

mt�tlr . Bu elyazmalan lran'm buyuk minyatur sanaum kuran usta 

nakka�lar tarafmdan resimlendirilmi�tir: Humay ile Humayun'un Bir 

(in Bah�esinde Bulu�masz'mn (Paris Dekoratif Sanatlar Muzesi) ustadt 

Gtyaseddin ( 1 430- 1 440  ytllan arasmda Herat'ta bulunmu�tur) ve 

1 4 50- 1 460 ytllan arasmda bir tarihte dogmu� usta nakka� Behzad 

[Bihzad] (6 .  1 520) gibi. XV. yuzytlda yaptlan resimlerin yuzlercesi , 

hatta binlercesi bugune kadar bozulmadan kalabilmi�lerdir. 

Mimari alanda c,;ok fazla yapt in�a edilmemi�, ama in�a edildigi 

zaman goz kama�unct olmasma dikkat edilmi�tir . Yaptlar buyllleyici 

bir <;ini kaplamayla kaplanmt�Ur. Timur'un 1 403 ytlmda yaptmma 

ba�lanan mezan Gur-i Mir ve Bibi Hamm Cami ( 1 399- 1 404) 6teki ya

ptlann prototipi olmu�tur; yukanda s6zunu ettigimiz Semerkand'daki 

iki yapt gibi ( 1 385 vd) , �ah-1 Zinde'nin ku<;uk turbeleri hirer mucev

herdir. lkinci 6nemdeki yaptlar arasmda Me�hed'deki Gevher �ah Ca

mi ( 1 4 1 8) ,  Herat'taki Ansari mezan ( 1 425) , Semerkand'daki Ulug Bey 

Medresesi ( 1 43 7) ve Buhara'daki medrese ( 1 4 1 7) ,  Belh'teki Ebu Nasr 

Parsa Cami ve Herat'taki in�a tarihi eski, ama Huseyin Baykara tara

fmdan yeniden yaptmlan Ulu Cami saytlabilir. 

Timur R6nesansmm etkisi Tebriz ve �iraz'a kadar ula�mt�Ur . �i-
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raz'da �ok yetenekli nakkaslar resirn sanaum XIV. yUZYJ.lda doruga c,;1-

karrn1slardu. Tebriz'de Karakoyunlular Safevi sanat okulunun dogu

sunu saglarn1slard1r. Gazneliler, Selc,;uklular gibi Tirnurlu Turkler de 
lran'a zarar verdikten soma Iran uygarhgma ve kulturune sanlrn1s ve 

ona hizrnet etrnislerdir. 

Turkmenlerin Don�il 

Sultan ve kagan Cihan Sah'm hukurndarhgmda ( 1 439- 1 467) gec,;en 

kargasa YJ.llanndan soma Karakoyunlular askeri ve siyasal 6rgiitlen

rneleri , iyi idarecileri , zengmlikleri, etkinlikleri ve topraklannm ge

nisligi (Dogu Anadolu , Irak, Sultaniye , Kazvin, Rey, Isfahan, Fars , 

Kirman) sayesinde dunyamn en buylik dort Muslurnan giicunden biri 

oldular. Turkc,;e ve Fars�a bilen sair hukurndarlan bilirni tesvik etti 

ve ulkenin dort bir yamna yap1lar insa ettirdi. Olkenin gelecegi par

lak gozukuyordu . Arna turn bu belirtiler aldat1C1yd1: 1 46 7'de Cihan 

Sah tarafmdan Akkoyunlu hukurndan Uzun Hasan'a ( 1 453- 1 4 78) a�l

lan sefer tarn bir bozgunla sonuc,;land1. Prens ve ogullanndan biri bu 

savasta hayaum kaybetti. Tahtm varisi Hasan Ali ( 1 467- 1 469) Za)'lf 

karakterli biriydi ve kas1rgaya kafa tutrnad1 ve kendini oldurmeyi ter

cih etti. Yerine gec,;en ve daha 6nceden Uzun Hasan tarafmdan kor edi

len Yusuf, oglu Ugurlu Mehmed tarafmdan idarn edildi . Turn Karako

yunlu topraklan Akkoyunlulann eline ge�ti . 

Uzun Hasan kuskusuz bitylik bir hukurndard1. Her ne kadar Os

rnanhlan bau Anadolu'dan atrnaYJ. basararnasa bile doguda oldukc,;a 

parlak zaferler kazanrn1:;;t1. Karakoyunlulan yenrnesinden tarn bir YJ.l 

soma buylik Tirnurlu ham Ebu Said'i yenrnisti ( 1 464).  Kendi c,;apmda 

basanh bir hukurndard1 ve ulkesini doruga c,;1kartrn1stL Tirnur'un ona 
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verdigi Diyarbak1r'm yam s1ra Tebriz , Herat, Bagdat ve Basra Korfezi 

k1Yllanm topraklarma katmi�tl. Iran onun zamanmda birligine kavu�

mak uzereydi . Avrupa onunla ili�ki kurmu�, ozellikle Venedik ve Pa

pahk Osmanhlara kar�I ittifak kurma du�uncesindeydi. 

Ama Yakub'un hukumdarhgmdan ( 1 4 78- 1 490) soma ogullan ve 

yegenleri iktidar i<;:in birbirlerine girdiler. Bu s1rada <;:ok yogun bir 

Sii propagandas1 yap1hyordu . 1 503'te resmi olarak Siiligi kabul eden 

tek devleti, modem Iran'1 kuracak olan Safevi Sah Ismail , Akkoyunlu

lann onikinci hukumdan Uzun Hasan'm torunu Elvend ibn Yu

sufu( 1 498- 1 504) yendi . Halefi Murad mucadeleyi surdurmeye <;:ah�tl , 

ama sonunda umutlanm Sultan Selim'e baglayarak Konstantinopolis'e 

s1gmd1 . Tahum ele ge<;:irmeyi umut ederek 1 524 'teki seferde Sultan 

Selim'e e�lik etti, ama yolda Urfa'da oldu . Yirmibe� ya�mdayd1 ve 

onunla birlikte hanedanhg1 da son buldu. 

Turkmenlerin ugruna mucadele verdikleri topraklardaki egemen

liklerinin hay1rh oldugunu soyleyemeyiz. Iran-Turk kavgalanyla 

umutlanm kaybet'meden <;:ok once Cengizhanhlann ve Timurlulann 

Ylk1mlanndan soma bir de go<;:ebe Turkmenlerin yagmalamas1 ulkeyi 

u<;:uruma suruklemi�tir. Omegin lrak zenginliginin kaynagm1 olu�tu

ran eski sulama sistemini yeniden ayaga dikemedigi i<;:in aruk az ge

li�mi� bir ulkeydi. Bununla birlikte Turkmenler barbar toplumlar de

gillerdi . Uygarhklan Tebriz'de Cihan Sah tarafmdan in�a ettirilen 

Mavi Camide panldamaYl surdurmektedir. lran'm mimari gorkemle

rinden biri saYllmaktad1r. Aynca Tebriz resim sanau, Siraz ve Herat 

resim sanatlannm rakibi olmu�tur. 

342 



DOSUSLER VE WKSEL!SLER 

Altznordu'nun Sonu 

Toktam1s K1pc;:ak Hanhgma yeniden guc;: ve nufuz kazand1rmls, 
ama Timur'un darbesiyle za;'lf dusmustu . Bu nedenle K1pc;ak Hanhgl
mn beklenmedik canlanmas1 gerc;:ek olmaktan c;:ok gorunuste kald1 ve 
yavas yavas yok olmaktan kurtulamad1. Yine de Toktam1s'm halefi ,  
Litvanyahlan Vorskla yakmlannda yenen Timur Kutlug ( 1 398- 1 400) 
zamamnda ,  Ruslara kars1 saldmlar duzenleyen Sadi Bey'in ( 1 400-
1 407) egemenliginde ,  Pulad'm zamanmda ( 1 407- 1 4 1 2) guzel gunler 
yasad1. Ama Sadi Bey ve Pulad Han donemlerinde iktidar aslmda No
gayh ya da Mengitli ldi Kut'a ( 1 400- 1 4 1 2) aitti . 1 408'te ldi Kut ,  Rus
lardan harac;: istedi. Nijni Novgorod ve Goradetz'i yakt1 ve Mosko
va'ya ylirudu, ama baghhk vaadi almca geri c;ekildi . Moskova bu ta
rihten soma Slav ayaklanmasmm basm1 c;ekti ve Buyuk III .  Ivan 
( 1 462 - 1 505) hukumranhgmda tarihe gec;ecegi gunlerin tohumlanm 
atmaya baslad1 . 

Altmordu'nun onlenemez c;:okusu Kuc;:uk Muhammed'in ( 1 423-

1 459) uzun hukumdarhk doneminde baslad1 . 1 430'a dogru Cuci'nin 

oglu Tuga Timur'un soyunda gelen I .  HaCl Giray (b. 1 466) Altmor

du'dan aynld1 ve Kmm Hanhg1 olarak adlandmlan hanhg1 kurdu. 

Aslmda bu yeni kurulan devlet s1mrlanm, gunumuz Ukrayna topragl

mn guneyinde kalan kuc;:uk yanmadayla s1mrlamaya niyetli degildi, 

yukan Don bolgesine , Dinyeper'in asag1 bolgesine , Yelets ve Tom

bov'a kadar uzand1. Bahc;esaray'1 kendine baskent yaparak turn bu top

raklara sahip olan Giray ailesi , 1 783 y1lmda kadar bu topraklardaki 

hukumdarhgm1 surdurdu , ama kimi zaman egemenliginden feragat 

ettigi durumlar da oldu. I. Mengi Giray 1 475'ten soma Karadeniz kl

YJlanm dogrudan denetimi altmda bulunduran Osmanh lmparatorlu

guna baglanmak zorunda kald1 . (:ok somalan k1sa bir sure ic;:in de 

olsa Ruslann himayesine gircli ( 1 77 1 ) .  
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1 4 45 'te Toktam1�'m oglu Ce!.aleddin'in oglu Ulu Muhammed 

( 1 445- 1 446) bag1ms1zhgm1 ilan etti. Halefi Mahmudek ( 1 446- 1 464) 

Moskova prensi II. Vasiliy'le c;:arp1�U ve tutsak ald1. Ali Bey'in hukllm 

surdugu Kazan'l ele gec;:irdi. Kazan Hanhg1 eski Bulgaristan topragma 

kadar uzand1 ve hem Tatarlara hem Ba�kmlara hem Turkc;:e konu�an 

C:uva�lara ve C:eremislere ve Turkc;:e konu�mayan Mordovlara egemen 

oldu . 

Kas1m ( 1 466- 1 490), Hac1 Giray ve Ulu Muhammed'i taklit ederek 

Astuhan'm c;:evresinde , Volga ve Don Nehirleri ile Kuban ve Terek 

Nehirleri arasmda s1k1�m1� kuc;:uk bir devlet kurmu�tu . 

Bu parc;:alanma oldukc;:a ciddi boyuttayd1. Durum daha da kotuye 

gitti . Ulu Muhammed'in soyundan gelen bir ba�ka Kas1m, daha soma 

admm Rusla�m1� halini (Kasimov) ta�1yacak olan Gorodok �ehrinde 

kendisine toprak verilmesi ic;:in aym donemde Moskova'ya gitti . Ka

Slm, Moskovahlann sad1k bir casusu ve kar�1 saldmlan ic;:in oncusu 

oldu. Varislerinden Saym Bulat, 1 573'te Simeon ad1yla Huistiyanhg1 

kabul etti ve c;:ar unvamm ald1. Bundan soma ulke hlZla Rusla�u ve 

1 65 1 - 1 656 yllmda zorla din degi�tirdi . 

Giderek sona yakla�an Altmordu'da goc;:ebeler kendi iradeleriyle 

hareket edemiyorlard1 . Ural Nehrinin yakmma yerle�en Nogaylar 

boyu 1 5 5 1 'de c;:ok guc;:lu bir duruma gelmi�ti ve 300 . 000 athya sahip

ti; Rus prensleriyle yapt1g1 at ah�veri�i sayesinde giderek zenginle�

mi�ti . Y1lda yakla�1k 50 .000 at sauyorlard1 . Ama bu ah�veri� Nogay

lan buylik olc;:ude Ruslara bagh k1lm1�tL 

Altmordu'nun parc;:alanmas1 Rusya'nm ani geli�mesiyle aym zama

na rastlamasayd1 belki de onune gec;:ilebilirdi: bir Turk komutan boz

kularda Turk birligini er gee;: yeniden kuracaku. Turkc;:e konu�n 

halklann ve lslamiyetin amans1z bir du�mam olarak ortaya c;:1kan bu 

344 



DOSUSLER YE YDKSELISLER 

ulkenin varhg1, ku�kusuz Titrklerin XV ve XVI . yuzYJ.llar arasmdaki ta

rihiyle ilgili en onernli olayd1r. Turkler dogal olarak bu geli�rnenin 

bilincine vararnad1lar. Uc;ururn k1y1smdaki turn halklann tarihc;iyi 

�a�kmhga du�uren korlugu onlarda da vard1 . Buyuyen tehlike kar�I

smda birle�rneyi bilernediler ,  hatta yazg1lanm hiZlandird1lar bile . 

III .  Ivan Altmordu'dan g�riye kalanlara kar�1 Kmrn ham ve Akko

yunlu Uzun Hasan'la birle�ti . Sonra da ah�1ld1k senaryo geregi bunla

ra vergi vermeyi reddetti . Ahrned Han ( 1 460- 1 48 1 )  Moskova'ya yuru

du. Moskovahlar Oka, daha sonra da Urga Nehri kiYJ.Smda rnevzilen

diler ( 1 480) . Ancak kirnse sava�rna riskini goze alarn1yordu. Altmor

du geri c;ekildi ve bu sava� sonu oldu: c;unku ancak guc; kullanarak 

hukurn surebilirdi . 1 502 'de Moskova Buyuk Prensinin te�vik ettigi 

Kmrn ham I. Mengi Giray Saray �ehrini ele gec;irdi ve YJ.ktl . 

Ozbeklerin ve Kazaklarzn Dogu$u 

Batu , Berke ve Orda'mn crkek karde�i , Cengiz Han'm torunu Sey

ban'a has olarak Urallann clogu ve guneydogu bolgeleri verilrni�ti . 

Macaristan sava�mm eski kahrarnanlanndan olan bu sava�<;l k1�lanm 

lli�'te (Orenburg'un guneyi) . yazlanm Ural Daglannda gec;iriyordu . 

Orda'mn ve Toktarn1�'m za}'lfhklanndan yararlanarak nufuzunu gtine

ye dogru yayd1. Doksan iki boydan olu�an Seyban topluluklan XIV. 
yuzYJ.lda Ozbek adm1 alrn1�lard1r. 

Ozbeklerin gticunu gerc;ek anlarnda saglayan ki�i , 1 428'de bat1 Si

birya'da Tura Nehri k1y1smda, Tobolsk bolgesinde han ilan edilrni� 

olan Ebulhayr'd1r ( 1 4 1 2- 1 468) . Ebulhayr 1 468'e kadar iktidan elinde 

tuttu . Ruslar ile Altmordu arasmdaki c;eki�rneden faydalanarak Sir

Derya Nehrine kadar turn bozk1rlarda hukurn surdu ve Tirnurlulara 
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ait mustemlekelere saldtrmaya ba�ladt ve sonunda gec;;ici bir 

sureligine Urgenc;; 'i ellerinden aldt . Turkler tarafmdan Kalmuklar 

olarak adlandmlan ve Baykal Golunun bausma yerle�en Oyrat 

Mogollanmn saldmlan onu savunma yapmaya zorladtgmda, Timur

lulann Maveraunnehir'deki halefi olarak gorulebilirdi (gunumuzde 

Ozbekler onlann atalan oldugunu iddia ediyorlar) . Ebulhayr, (:in'i 

tehdit eden, San-si'yi ele gec;;iren ve uzun zamandtr gormedigi 

bic;;imde yenilgiye ugratan ( 1 459)  korkunc;; ancak gec;;ici bir impa

ratorluk kuran Oyratlar kar�tsmda guc;;suz kaldt. <::evresindekiler ba

�anstzhklann onune bir t11rlu gec;;emedigi ic;;in ona strt c;;evirdi . 1 465-

1 466'da birc;;ok boy kac;;tt. Kac;;aklar -bu Turkc;;e sozcugu Ruslar "ko

zak" olarak benimsemi�ler ve bu ismi kendi isyanCllan ic;;in de kul

lanmt�lardtr- uyeleri duzenli , orgutlenmi� devleti reddederek bugun 

kendi adlanm ta�tyan bozktrlarda, Kazakistan'da goc;;ebe olarak ya�a

maya ba�ladtlar. Bir sure sonra Mogolistan (Orta Asya'nm 

dogusundaki Mogol ulkesi) hamnm destekledigi hukumdar c;;ocuklan 

Karay ve Cambek onlara kauldtlar ve ba�lanna gec;;tiler .  Cambek'in 

ogullan Baranduk ( 1 488'e dogru- 1 509) ve Kastm ( 1 509- 1 5 1 8) bu hal

ka barbar refah1 getirmi�lerdir . Babur'a gore Kas1m 300.000 adamt 

straya dizebilirdi. Geleneklerine bagh olduklanndan, uzun sure �ehir 

hayatmt ve evrensel dinleri reddetmi�ler ve lslamiyete du�manca 

yakla$mt�lardtr. Sonuc;; olarak Kazaklar uc;; topluluga aynldtlar: en bu

yuk topluluk (Ulu Ciiz) doguda, daha kuc;;uk olan (Orta Cuz) lrti� ktyt

smda, en kuc;;ugu ise (Ku(i Cuz) bauda yer aldt . Bunlara bir de Bukak 

toplulugunu eklemek gerekir. Bu bolunme gunumuz Kazakistan'mda 

da onemli bir rol oynamaktadtr. 

Ozbek devletinin bu bolunmesi Oyratlara yeni ba�anlar elde etme 

flfSatl verdi . Ebulhayr Kazaklan itaat yoluna sokmak gerektigini du-
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�unmekle iyi etmedi ve 1 468'de onlara kar�1 sava�1rken hayanm kay

betti. Aym Yil oglu Sah Bulak C:agatay hukumdan Yunus Han tarafm

dan olduruldu. Yunus Han tarih sahnesine <;:Ikl$Im Timurlulara bon;:

ludur, ancak talih bir kez yi.izllne giildukten soma onlara s1rtm1 don

mekten de c;:ekinmez; Timurlululann elinden Uygur ulkesini, lli hav

zasmi ve hatta daha soma ba�kent yapacag1 Ta�kend'i bile alarak im

paratorluktan aYlnr. 

Ozbek devletine yeniden umut veren onyedi ya�mdaki bir gene;: 

adam, Ebulhayr'm torunu Muhammed S1bani [Saybak Han S1bani] 

oldu. 1 45 l 'de dogan ve kuc;:uk ya�ta oksuz kalan S1bani, Timurlulann 

korumas1 altmda Buhara ve Semerkand'da yeti�tirildi ve mukemmel 

bir egitim ald1 . Ald1g1 kul tllr ,  dogal yeteneklerini geli�tiriyordu . 

Kendini begenmi�ligine ragmen buyi.ik bir adamd1 - bmegin kotll 

muzisyenlerin hatalanm duzeltme konusunda yetkin oldugunu 

du�unur ve nakka� Behzad gibi !slam dunyasmm en buyuk 

sanatc;:Ilanndan birinin eserlerini elden gec;:irmi�tir. 

0 s1rada Ta�kend'de Mahmud Han hukum sllruyordu. Mahmud 

Han, C:agatay Mogol ham Yunus'un iki oglundan biriydi ve her iki 

ogul halef olarak e�it haklara sahipti. lstisnalar kaideyi bozmaz, ancak 

iki karde� iyi anla�1yorlardL Muhammed S1bani, Mahmud Han'a gitti , 

onun vasah oldugunu bildi rdi ve 1 488 y1lmda ondan Yesi �ehrini 

(Turkistan) ald1 . Bu onemsiz bir �ey olarak gorulebilir, ancak Mu

hammed gibi bir dahi ic;:in oldukc;:a bnemli say1hr . Yenilgiye ugranhp 

oldurulmemi� olsayd1 ve Babur'un bir seferlik de olsa kor ve haks1z, 

inat<;:I ve iftiraya dayah kininin kurbam olmasayd1 bu er gee;: kabul 

edilecekti . On Yil ic;:inde Ozbeklerin bUyi.ik bir bolumunu c;:evresine 

toplam1� ve henuz gizli, ancak ilerde ortaya <;:1kacak bir askeri giic;: 

olu�turmu�tu . 
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Osmanlzlann Yeniden Dogu�u ve Yukseli�i 

1 402 }'llmdaki Ankara Meydan Sava�mdan soma devletlerini yeni

den kurmalan i<;in Osmanhlara dokuz }'ll yetti . Bu donem kimi Turk 

tarih<;ilerince fetret, kimi Turk tarih<;ilerinceyse I. Suleyman donemi 

sa}'lhr. Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasma, Bayezid'in ogul

lanmn birbirleriyle sava�malanna , Aydm'da ortaya <;Ikan ve komu

nist egilimli Simavnah Mahmud Bedreddin ( 1 359- 1 450) yonetiminde

ki harekete kar�m her �ey <;ok kolay oldu; <;unkii devletin Avrupa'da 

kalan k1sm1 sad1k kalmay1 surdurdu ve Bizanshlar ile oteki Hiristi

yanlar bu donem boyunca Turkleri rahat b1rakt1lar. 

I. C::elebi Mehmed ( 1 403- 1 42 1 )  karde�lerinden kurtuldu , beylikleri 

yeniden boyundurugu altma almak ve toplumsal <;alkannya egemen 

olmak amaCiyla Bizansla ittifak kurdu. II .  Murad ( 1 42 1 - 1 45 1 )  ba�lan

gi<;ta pek <;ok gu<;lukle kar�1la�u: lstanbul'u ku�atu, ama bir sonu<; el

de edemedi; Belgrad'I ele ge<;irme giri�imi de sonu<;suz kald1 ; Erdel 

voyvodas1 Yano� Hunyadi'nin <;evresinde toplanm1� Macarlar, Polon

yahlar, Almanlar, Venedikliler ile lskender Bey'in komutasmdaki Ar

navutlardan olu�an yeni bir ha<;h seferine kar�1 duramad1 ve Sege

din'de lehine olmayan bir ban� antla�mas1 imzalamak zorunda kald1 . 

0 s1rada tahu ogluna b1rakma}'l du�undu. Bu arada H1ristiyanlar ah

nan ban� karanna uymama hatasma du�tuler. Oysa Turkler atalanmn 

verdigi ban� sozunun kutsal oldugu anla}'l�lanna bagh kalmay1 sur

duruyorlardL Murad hemen geri dondu, Ha<;hlan Vama'da, soma da 

I I .  Kosova'da ( 1 448)  kll1<;tan ge<;irdi . Arnk rahat olebilirdi . Avru

pa'mn Bizans'! kurtarma konusunda hi<;bir umudu kalmam1�tl. 

Bizans'! gen<; Il .  Mehmed ( 1 45 1 - 1 48 1 )  ele ge<;irecek ve "fatih" un

vamm alacakt1. lslamiyet ,  sekiz yuzy1ld1r Konstantinopolis'e goz dik

mi� durumdayd1. Muslumanlann Hz. Muhammed tarafmdan soylen-
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digine inand1klan, belki de yak1st1rma olan eski bir sozu vard1 : 

"Konstantinopolis elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne 

glizel kumandan, fetheden asker ne guzel askerdir . " Bu sozler zaferin 

ardmdan Ayasofya'mn kap1sma yazilacakur. Bu zafer peygamberin is

tedigi ve bekledigi bir seydir, bu nedenle kutsald1r. 

Konstantinopolis'in Alzm�z 

Mehmed yirmibir yasmcla, yani delidolu bir <;agda, kurallara , ya

saklara uyulmayan bir yastaydL Bizans ise varhgm1 ancak ona goste

rilen gizemli bir nitelik tas1yan saygt sayesinde surdurebiliyordu. 

Korku i<;inde klVranan vasal bir devlet ,  bir <;esit Osmanh himayesi, 

haraca baglanm1s bir sehir daha o zarnandan bir Turk somurgesiydi . 

Gen<; hukumdar, girisiminin alabilecegi boyutlan dusunerek, hi<;bir 

seyi rastlanuya b1rakmad1. Bayezid'in Asya yakasmda yapurd1g1 Ana

dolu Hisan'mn kars1sma Avmpa yakasmda Rumeli Hisan'm yapurd1. 

Edime'de buylik bir topun yap1mm1 baslattL 1 2 . 000 asker toplad1, 

350 gemi haz1rlad1. .. Ote yandan XI . Konstantinos Paleologos da Av

rupa'ya yonelik so� ve buylik bir <;1ghk attl . Bizanshlann kentlerinde 

Latin kulah1 gormektense Turk ·sang1 gormeyi yeglediklerini soyle

melerinin ustunden <;ok zaman ge<;misti. Her sey kars1hkhd1r. Avru

pa XI . Konstantinos Paleologos'un bu <;agnsma Giovanni Longo Guis

tiniani komutasmda 700 kisilik <;ok ku<;uk bir kuvvet gondererek kar

Sihk verdi . 

Mehmed, 23 Nisan 1 453 gecesi donanmasmm bir k1smm1 karadan 

ge<;irerek Halic;:'e ulasurd1 ve 24 Nisan glinu safagmda Hali<;'te bu ge

mileri goren Bizanshlar saskmhga dustuler. Bir ay soma da son sal

dmya gec;:meden once Basileus'a onurlandmCI bir imtiyaz tamd1, arna 
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imparator vakur bir edayla bunu reddetti. Bunun uzerine Turkler top

lannm ac;:t1g1 bir gedikten akm akm kente girdiler. Konstantinos elde 

k1hc;: sava�arak oldu. Fatih Sultan Mehmed at ustunde Ayasofya Kilise

si'ne girdi (2 9 May1s 1 4 53 )  ve dua okuttu . Boylece ortac;:ag son 

buluyor ve yenic;:ag ba�hyordu. 

H1ristiyan dunyay1 bir heyecan dalgas1 sard1 . Ne Hac;:h Seferleri 

ne de Osmanhlann c;:oku�e gec;:tigi gunlerdeki Yunan ve Ermeni kat

liamlan bu kadar etkili olmu�tu ; Avrupahlann gozunde Turk 

imgesini tamamen bozan, tUrn erdemleri -silip sadece kotulukleri bira

kan �ey Konstantinopolis'in alm1�1d1r. Tarn bir c;:oku� ya�and1: Subis

tan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, Karamanogullan, Trabzon, Karade

niz'deki Ceneviz ticarethaneleri ilhak edildi. Kmm ham, kendini vasal 

etti. Karadeniz bir Turk golu haline geldi . 

II .  Mehmed c;:ok sonralan Istanbul adm1 alacak yeni ba�kentinde 

idari i�lere soyundu . Ilk yasalar derlemesi Kanunname'yi yururluge 

koydu ve uyruklan arasmda surekli bir i�birligi kurmaya dayanan, 

hukumda:ra mutlak bir sayg1 gosterilmesini , hatta hukumdann devle

tin istikran ic;:in kendi ailesinin uyelerini bile feda edebilmesini ongo

ren bir duzenlemenin temellerini atu . H1ristiyanlara , ozellikle de Ce

nevizlilere buy-o.k imtiyazlar tamd1 ; Ermenilere , Suryanilere , Rumlara 

hirer patrik, Musevilere bir hahamba�1 atad1 . Yarg1 i�lerine "kadi"la

nn bakuklan mahkemelerin yam s1ra kilise mahkemeleri de kurdu. 

Boylece devlet ,  atalardan kalma geleneksel ho�goru ilkelerine ve din

ler konusundaki ilgiye bagh kalarak inane;: temeline dayah bir 

imparatorluk VU.cut buldu . Uyrugundakileri Turkle�tirmek ya da 

Muslumanla�urmak ic;:in ne o zaman ne de daha soma hic;:bir �ey yap

mad! : Osmanh Devleti mutlak, merkezi ve despotik bir monar�i 

gorunumu sunarken, merkezkac;: egilimli birimler ve bir tur 
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demokratik ve liberal idealle birlikte asm hosgoru temeli uzerinde 

yo.kseliyordu. Boyle bir sistemin ayakta kalmast ir;in Osmanhlann se

bat gostermesine, kimi zaman gur; kullanarak da saglansa devlete ko

sulsuz guvene , iktidann ulvi niteliginin kabulune ve tebaamn nzasma 

ihtiyact vardt. Boyle bir ideal de ancak artan bir buyumeyle gerr;ek

lestirilebilirdi . 

XV. Yii.zyzlda Osmanlz Hii.manizmi 

XV. ylizytl buyo.k Turk hUmanizmi donemi birbirinden r;ok degi

sik r;esitli uygarhklarla ilgili tutkulu bir sorgulama donemi oldu. 

Her seye ilgi duyuluyor, her sey ogrenilmek isteniyordu . Sanat ve 

dusuncede smtr tamnmtyordu . Osmanhlarm belirli erdemlerini ve 

bunun yam sua hemen hemen tUrn kotu yanlanm aldtklan Bizans, 

C:::in ve Katolik Avrupa dikkatle inceleniyordu. Mimarlar Ayasofya'nm 

etkisinde kahyor ve yaklastk ylizytldtr yapnklan arasnrmalann daha 

genis ve daha gorkemli yaptlar gerr;eklestirmelerini saglamasmt dili

yorlardt . Fatih'in insa ettirdigi dinsel yaptlardan geriye r;ok fazla bir 

sey kalmamtsnr. lstanbul'daki Ulu Cami bir deprem Strasmda ytktl

ffilS ve 1 77 1  'de tekrar insa edilmistir. Buna karsm C:::inili Kosk ( 1 4  72) 

Islam ortar;ag sanatmm ender rastlanan canh bir omegi olarak ayakta

dtr. Bu yapmm yo.ksek ve hafif sutunlan ve plam Orta Asya mimari

sini hatulattr . Gentile Bell ini gibi ressamlar sehre davet edildi : 

Bellini'nin, Fatih portresi ile bir Turk sanatr;mm, Sinan Bey'in, impa

ratoru ovme kaygtsmdan uzak bir gerr;eklikle yapngt portrenin karst

lastmlmast ilginc; olacaknr . Sanat eserlerine merakh hukumdar, 

hemen hemen turn Turk sehzadeleri gibi buyo.k bir sanat eseri kolek

siyoncusudur ve (nakkas Abdal Musa'mn "Melekler"i gibi) ltalyan etki-
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leri ile Iran ve C:in etkilerinin var oldugu <;:ok <;:e�itli eserleri bir 

albumde toplar (Album du Conquerant - Fatih'in Albumu). Mehmed Si

yah Kalem'in <;:izimleri buyuleyicidir ve eger bunlar daha iyi ta

mnabilseydi ku�kusuz sahibi resim sanatmm en bii.yii.k ustalan arasl

nda yer alacakn. 

Adil�ahlar 

Hindistan'a kadar ula�1lm1�t1r. Ger<;:ekliginden <;:ok emin olmad1-

g1m1z bir anekdota gore Guney Asya'nm bu yanmadas1 Osmanhlann 

topraklanna girmi�ti , ama imparatorlann vakanuvisleri bu olaydan 

hi<;: soz etmemi�lerdi . Bu anektodda Tii.rkmen bir kahramandan soz 

edilmekte olup burada aktanlmaya degerdir. 

Rivayet olunur ki , II .  Mehmed'in karde�lerinden Yusuf taht kavga
lan esnasmda annesi sayesinde oldurulmekten kurtulup Dekken'e ka<;:
ml�ur. Pek <;:ok maceradan soma 1 485 ya da 1 486'da gii.neyde , Bom
bay'a 5 70 km uzagmdaki, Kala<;:lann ( 1 2 94) eski bir mii.stemlekesi 
olan Bicapur tahnm ele ge<;:irdi. Burada Adil Sah adm1 alm1�t1r. Adil
�ahlar, Adil Sah'm ii.<;: halefinin son derece beceriksiz ycmeticiler ol
malanna kar�m olduk<;:a parlak bir hanedanhk olmu�tur. Kokeni Os
manh ya da Turkmen olsun Hindistan topragmdaki bu yonetim ziya
desiyle etkili olmu�tur ve Turklerin nufuzunun ol<;:ii.sii.nii. gostermek
tedir. Saraylan,  camileri ve mezarlanyla Dogudaki en onemli Islam 
mimarhk okulunu olu�turmu�tur. Kuzey mimarisinin esintilerinin 
hissedildigi suslemelere sahiptir. C:ok say1da sogan kubbeleri bir bi
<;:imde Moskova etkisini ortaya koyar. Turn bu romantizm ak1m1mn 
ortasmda, olduk<;:a gosteri�li Gul Gumbaz mezan guzelligiyle oldugu 
kadar gorkemi, buyii.klugu, ahengi ve dunyanm en bii.yii.k kubbesine 
(yakla�1k 1 500 metrekaredir) sahip olu�uyla hayranhk uyandmr. 
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II. Bayezid ve Selim 

II. Mehmed oldugunde oglu II. Veli Bayezid Amasya valisiydi . 

Sadrazam, sultamn karde$i Cem Sultan'm tahta ge<;mesini istiyordu 

( 1 458- 1 495) .  Ama Yusuftan soma gelen karde$ olan Cem Sultan Av

rupa'ya ka<;mak zorunda kalml$ ve soylenenlere gore Alexandre Bor

gia'nm emriyle Napoli'de gizemli bir bi<;imde oldurulmu$tur. Yeni<;e

riler Bayezid'den babasmm yapug1 gibi kendilerine "culus bah$i$i" 

vermesini istediler. Soz konusu yeni bah$i$lerle bu milis glicu olduk

<;a kotu ah$kanhklar edinmi$ ve bu bah$i$in odenip odenmemesiyle 

tav1r alan siyasal bir gu<; haline gelmi$ti. Yeni hukumdar sava$maktan 

<;ok muzakere etmeyi seven ban$sever bir hukumdard1. Sava$ gani

metlerini komutanlanna b1rak1rdL U<;uncu oglu Yavuz Sultan Selim 

bu politikadan ho$nUt degildi. Babasm1 tahttan indirdi ve II. Meh

med'in tavsiyelerine kulak vcrerek turn ailesini oldurttu . 

I .  Selim'le Osmanh lmparatorlugunda yeni bir fetihler donemi 

a<;1ld1 ( 1 5 1 2 - 1 520) . Ancak fetihlerin yonunun degi$mesi imparatorlu

gun <;ehresini farkhla$UrdL Hukumdann doguya a<;1lmasmm iki ne

deni vard1: Anadolu'daki Turk <;evrelerinde Sii Safevi ayaklanmalan

mn ortaya <;1kmas1 ve uluslararas1 ticaret yollannm yon degi$tirmesi . 

Yavuz, C:ald1ran'da Sah lsmai l'i yendiginde ( 1 5 1 4) olduk<;a tatmin ol

mu�tu. Ku<;uk Asya'daki nUfuzunu gti<;lendirdi ve -ne pahasma!- Kur

distan'l ele ge<;irdi. lkinci nedenle ilgili olarak Suriye ve M1s1r'm 

ilhak edilmesine karar vermi=?ti . 1 5 1 6'da Halep, Humus, Sam ve Ku

dus'u ald1 . 22 Subat 1 5 1 7'de Kahire kap1lanndaki Mukattam Dag1 sa

va$mda Memluk lmparatorlugunu ele ge<;irdi. Mekke �erifi kutsal 

emanetlerin korunmas1 gorevini Yavuz'a verdi . Konstantinopolis'e do

nerken yanmda son Abbasi halifesini de goturdu . Bu olduk<;a onemli 

bir olayd1r. Boylece Osmanhlar lslamm siyasal ve dinsel liderleri 
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oldular. Bu tarihten soma turn ilgi doguya yoneldi ve aruk lslarni bir 

politika uygularna zorunlulugu dogdu: gazi olarak dogrnu$,  tUrn Av

rupa'}'l gazi olarak fethetrni$lerdir, klhCl ancak kalkam alrnak i<;:in bl

rakabilirlerdi . Sel<;:uklulann ve ilk Osrnanhlann elinde dinarnik bir 

unsur olarak deget kazanan din olgusu Selirn'in haleflerinin ornuzla

nnda ag1r bir yuk haline gelecekti . 
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XII. BOLUM 

. BUYUK lMPARATORLUKLARIN DOGUSU 

� 

1 500 }'lllan tarihte onemli bir don urn noktas1 olu�turur, c;:unku bu 

}'lllarda ustlinluk Asya'dan Avrupa'ya gec;:mi�tir. Bunu her tarihc;:i bi

lir, ama hic;:biri bu konuya gereken onemi vermez. Asya devletlerinin 

gerileme nedenlerini , onlarm kendilerinde aramak s1k rastlanan bir 

tutumdur ve bu nedenleri bulmakta c;:ogu zaman hic;:bir guc;:lukle kar�a

la�llmaz. Ote yandan toplumlar da, soz konusu toplum hangisi olursa 

olsun, durmakslZln baz1 hastahklar yaranr ve kendilerini kemiren bu 

hastahklan kendi ya�am guc;:leriyle iyile�tirirler. Eger XVIII ve XIX. 
yUZ}'lllarda Turk ulkelerinin hastahklan olumcullerse , bunun nedeni 

etkili bir guce sahip olmamaland1r: bu hastahklar bir sonuc;:tu, geri

lemenin nedenleri degil . 

Osmanh gucunun yerinde oldugu s1rada, Sah lsmail lehinde ayak

lanan Sii egilimli Anadolu boylannm bozguna ugranlmalan krizi so

na erdirdi . Ancak Turklerin hastahk gunlerinde , Osmanh lmparator

lugunun yabanCl uyruklulan ayaklamnca kar�1 konulmaz bir bic;:imde 

uc;: sonuc;:lara vanld1. 

Geli�im yeteneklerinin nice kamtm1 ortaya koyduklanna gore , 

Turklerin yenic;:aga da ayak uydurmalan kac;:mllmazd1. XV. yuzyllda 

bilimsel ve teknik ilerlemeleri izlemekle kalmayarak bu konuda diger 

ulkelerin onunde yer ald1klanm gosteren birc;:ok omek vard1r. Kons

tantinopolis'in almmasmda kullamlan unlu top bunlardan sadece biri

dir. Bu top Edime'de dokulmu�, kullamlacag1 yere kadar 400 insan 
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ve 60 okuzle iki ayda getirilmi�tir. Gullesi 600 kg ag1rhgmdayd1 ve 

kesin bir sonuc; saglad1 . Buna kar�m 1 4 78'de , 2 5  y1l soma, Fransa'da 

benzeri bir top 250 kg ag1rhgmdaki bir gulleyi atma denemesinde ne

redeyse havaya uc;uyordu . Avusturya Ar�iduku Maximilian XVI. 
yuzyllm ba�mda "Buyuk Turkun topundan sayg1yla soz etmek gere

kir" demekteydi . Belki de bir iki yuzyil soma bu sozlere gulunmu�

tur. Ancak Avrupahlar bu toptan etkilenmi�lerdi . Hem bu top olma

saydl Avrupahlann yaratacag1 toplar iki yiizyil gee; uretilecekti . 

Soz konusu 6nculuk pek c;ok konuda gec;erliydi , ancak gelenekte 

bir �eyler degi�iyordu : arnk oyle gorunmek oyle olmaktan daha 

onemli hale geliyordu . Turklerin du�unme bic;imi eskiye tak1hp 

kalm1�t1. Eskiden olduklan �eye umutsuzca baglanm1�lardl , bir za

manlar uygulad1klan yontemleri uygulad1klannda yine ba�anh ola

caklanna umitsizce inanmak istiyorlard1. Turkler iyice gerice bir 

toplum olmadan once , bagnaz muhafazakarlar haline gelmi�ti ve en 

manuks1z, en modas1 gec;mi� , en c;ok yipranm1� olana s1k1 s1k1ya bag

lanml�lardL Bir du�unelim: XVIII. yuzyilda gemileri denizde durmakta 

guc;luk c;ekiyordu, c;unku guverteleri olmas1 gerekenden c;ok yuksekti ; 

ancak Turkler, yuksekligi iskelet hizasma getirmek istemiyorlardl, 

c;unku o zaman yelkenlerini de biraz indirmeleri gerekecekti . Bu 

Turklerin atalarmm orman hayatmdan, bozk1r hayatma, daha soma 

da goc;ebe devletlerden yerle�ik devletlere ge<;tikleri du�unulurse de

gi�im kar�1smdaki bu direni� oldukc;a tuhaf bir davram�t1r - ve bu

nun nedenleri goc;ebelerin ustunlugunun kaybolmasmm nedenleri ka

dar kolay ac;1klanamaz. 

lslamiyet c;ogu zaman, Asyadaki Musluman olmayan ulkelerin �a

gl yukan aym donemlerde benzer tiirde gerilemelere maruz kald1klan 

goz onune almmadan ve Islam dunyasmm zamana ayak uydurma ko-
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nusunda ba$anh pek c;ok ornege imza atu11;! unutularak, uyum yetene

ginden yoksun olmakla suc;lamr. Ama bu busbutun haks1z bir suc;la

ma degildir. Turklerden c;ok daha az geli$mi$ olan Ruslar cografi ve 

siyasal bak1mdan Avrupa'ya Osmanhlardan daha uzak olmalanna 

ragmen, Huistiyan olmalan nedeniyle k1sa surede Avrupa'yr 

yakalad1lar. Muslumanlar, hem Avrupahlar tarafmdan Avrupa toplu

lugunun di$mda tutuluyor hem de Avrupah olmayan oteki buy11k uy

garhklar gibi, kendilerini Avrupa toplulugunun dl$mda goruyorlard1 . 

C:unku turn buyl1k uygarhklar gibi oldukc;a saglam bir evren olu$tur

mu$lardl ve bu evren aslmda onlan fazlas1yla tatmin ediyordu. Avru

pa'yr derinden sarsan ve onu kendisine yabanola$Uran iki devrimden 

biri , Turklerin gozunden tamamen kac;mi$tl ve bu devrimin 

kar$1Slnda ya da yamnda yer alma konusunda karar vermek ic;in bile 

pek az isteklilerdi . Bu buyl1k devrim, Bauhlann boyutlanm tahmin 

etmekte zorland1g1mlz i$tahlanmn bir sonucu olarak ortaya c;1kan bu

yl1k deniz ke$ifleriydi: ashnda lspanyollar ve Portekizliler ozellikle 

Uzakdogu'ya ya da Hindistan'a gidebilecekleri ve Venedik-M1s1r ikili

si ile Turk-Ceneviz ikilisinin ticari tekelini k1rabilecekleri yeni bir 

yol bulma derdindeydiler. 

Her $ey c;ok c;abuk oldu. 1 492 'de Amerika ke$fedildi ve daha 

1 495'te Amerika'mn zenginliklerinden yararlanmak amac1yla lspanyol 

somurge imparatorlugu kurulmU$tu . 1 498 'deyse Vasco de Gama 

Omit Burnu'nu a$U: l SOS'te baharat fiyatlan Lizbon'da Venedik'teki

nin be$te biri kadard1 . Turn Ortadogu ekonomisi alt ust oldu , arac1 

rolu tehlikeye du$tU, ticareti Avrupa'mnkiyle rekabete girdi . Elbette 

ki bunun sonucunda Musluman dunyas1 hemen iflas etmemi$tir. Por

tekiz ablukas1 mallann Yakmdogu'ya gec;mesini hic;bir zaman onleye

medi. Hatta Venedik'te fiyatlann Lizbon'dan ucuz oldugu donemler 
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bile goruldu . Okyanusta buyuk Latin yelkenlilerinin egemen olmas1 

gibi, Avrupahlann Turk kad1rgalannm egemen oldugu KlZlldeniz ve 

Basra Korfezine girebilmeleri ic;;in yiizJlllar gec;;mesi gerekecekti . Ger

c;;ekten devir Turklerin geli�melere tepki verdikleri bir devirdi, ancak 

hiZla harekete gec;;seler de tarn anlam1yla muvaffak olam1yorlardL 

1 5 1  7' de M1s1r'm fethi Konstantinopolis ic;;in tart1�1lmaz bir ba�an 

oldu. 0 gune kadar sadece Memluklara ait olan zenginlikler aruk Os

manhlarla payla�1lacak, aynca Osmanhlar KlZlldeniz'de etkin bir role 

sahip olacaklard1. Memluklar bunu yapam1yorlardi ;  c;;unku donanma 

in�a edecek malzemeleri yoktu. Ve vakit kaybetmeden Yemen ele gec;;i

rilip Afrika kiYilannda usler kurularak Portekizlilerin bu bolgeye SlZ

masl onlendi . Ama saldmYI daha uzaklara gbturmekten, Hindistan'I 

ele gec;;irmekten klsa surede vazgec;;ildi . 

Bu arada Gucerat hukumdanmn c;;agns1 uzerine bir sefer duzenlen

di. lyi haz1rlanan bu guc;;lu sefer, nedeni pek iyi bilinmemekle birlikte 

ba�ans1zhka sonuc;;land1 ve bundan soma da buraya yeni bir sefer da

ha yapllmad1 . 1 538'de Portekizlilerin i�galindeki Hindistan'm ba�hca 

mustahkem mevki olan Diu adasma dogru 7000'i yenic;;eri olmak Uze

re 2 0 .000 ki�i 78 gemiyle yola c;;Iktl . K1y1ya c;;Ikildiktan soma kent 

bombaland1 ve ardmdan yagmaya giri�ildi .  Yerlileri de bir araya 

toplamak gerekiyordu. 

Nispeten iyi sonuc;;lanan Iran seferleri Basra'nm ele gec;;irilmesin

den soma, Iran Korfezine giri� olanag1 ve geleneksel ikinci deniz yo-

· lunun denetim altma almmasm1 saglad1. Ama yenilmez Safeviler, Ha

zar Denizinin guneyinden gec;;en kara yolunun denetimini ellerinde 

tuttular. Hazar Denizinin kuzeyi uzerinden gec;;i� yolunun muhafaza 

edilmesi yolundaki giri�imlerse tumuyle yetersiz kald1 . Astlrhan'I ele 

gec;;irme konusunda 1 569'daki ba�ans1zhktan soma bu �ehire yonelik 
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hic;:bir giri�imde bulunulmad1 . Rusya ve Iran'! arkadan vurmak umu

duyla Ozbeklere ate�li silah kullanmasm1 ogretmek ic;:in bir yenic;:eri 

birligi gonderildi: oysa bu i� ic;:in tumenler gerekliydi. 

Diger Orta Asya Turkleri gibi Osmanhlar da henuz ortac;:agda, go

c;:ebelik, ok ve at donemindeydiler. Bauyla ili�ki kurmalan hemen he

men olanaks1z hale geldi ve kendilerini gitgide buyuk bir . yalmzhk 

ic;:inde buldular. Bu ise onlan daha da geriletti . Elbette her �ey olup 

bittikten sonra Osmanhlann ne yapmalan gerektigini soylemek ko

laydlr. Ku�kusuz Akdeniz'e Hint Okyanusundan daha c;:ok onem veri

yorlardl ve Avrupa'dan gelen Hac;:hlann ortaya koydugu tehlikeler 

Rus yaYllmanhgma gore daha dogrudan ve daha yakmd1. 

Osmanhlar ikinci Avrupa devrimine haz1rhkh degillerdi . XVI. yuz

Ylhn son Ylllannda her �eyin k1sa surede degi�ecegi ve ilerleme inan

cmm egemen olacag1 Aydmlanma C::agmm arifesinde modem bilimsel 

du�uncenin olu�masmm yakmdan izlenmesi gerekiyordu. Turkler bu

nu da yapamad1lar. Haz1rhkh olan diger Avrupa uluslanmn lngiliz 

sanayinin ortaya koydugu patlamaya ayak uydurabilmelerine kar�m 

Turkler yalmzca uzaktan seyretmekle yetindiler ve bu devrimin uret

tiklerini her zaman hem de demode olmaya ba�lad1klannda bile nere

deyse kuc;:umseyerek ald1lar. 

Muhte�em Suleyman 

Bau toplumlannda Muhte�em SuleYlllan olarak tamnan Sultan Su

leYlllan Turkler tarafmdan "Kanuni Sultan SuleYlllan," yani "yasa ko

yan, yasa yapan" ad1yla bilinmektedir ( 1 520- 1 566) .  Bauhlann okulda 

ogrendigi ender Dogululardan biridir Kanuni, c;:unkU Avusturya hane

danhgma kar�1 I .  Franc;:ois'yla yapt1g1 ittifak antla�mas1yla Fransa ta

rihine gec;:mi�tir. Aslmda bu ortakhk oncelikle Fransa ic;:in c;:ok yararh 
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olmu�tur; askeri yuku hafiflemi�tir (ancak bu belki de boyle bir ant

la�ma yaptlmadan da gen;ekle�ecekti) ve Fransa, Avrupa toplumlan 

ic;:inde "kapitlllasyonlardan," sultamn, yani padi�ahm verdigi degerli 

ayncahklardan yararlanan ilk ulke olmu�tur. Buna kar�thk bu daha 

sonra Osmanhlara pahahya mal olacaku. Capet hanedanhgmm kazan

dtgt bu ayncahklar ve lutuflar uzun bir sure Avrupa'daki turn gllc;:le

rin agzm1 sulandtrmi�, zamanla bu guc;:ler de birer birer bu avantaj 

lardan yararlanmaya ba�lam1� ve en niyahetinde Osmanlmm ic;:  i�leri

ne mudahale eder duruma gelmi�lerdir. Hac;:h seferleriyle gec;:en 

yuzytllardan sonra Fanatik Htristiyan bir kral ile Buyuk Turkun ara

smda kurulan bu dostluk bir infial yaratm1� ve Osmanlmm kadirgala

n Nice onunde demirleyip ( 1 543) k1�1 Toulon'da gec;:irince bu ktzgm

hk daha da artmi�Ur. 

Suleyman'm devri Osmanh Imparatorlugunun yukseli� donemi

dir. Ama bu gllnllmuzde ele almas1 zor bir yargtdtr. Her zaman bu

yuk bir ba�anyla sonuc;:lanan askeri seferler sonucunda imparatorluk 

en geni� smtrlanna ula�m1�t1r. Kanuni, onu Avrupa'ya , llc;:ll Asya'ya 

olmak uzere en az onuc;: askeri sefer duzenlemi� ve her seferinde yuz

lerce top ve 200 . 000'e yakm askeri yanmda gotllrmll�tllr. Bagdat, 

Irak, Belgrad, Budepe�te ve Macaristan't ele gec;:irmi� ve buralanm bir 

Turk yurdu haline getirmi�tir. Bu topraklar ll .  Lajos'a kar�1 kazamlan 

Mohac;: zaferi sonucunda yuz elli ytl boyunca Turk boyundurugu altm

da kalacaktlr. 1 529 'da ilk Viyana Ku�atmas1m gerc;:ekle�tirir . Rum 

korsanlar Muslumanhgi kabul ederler; Barbaroslar, Oruc;: Reis ve 

Hayreddin karde�ler ( 1 467- 1 546) ve bunlann ardmdan da tarihte adi

m duyuracak bir surD. donme, Htrvat Piyale Pa�a , Turgut Reis , Salah 

Reis , Kalabriyah K1hc;: Ali Pa�a , sagladtgt bilgilerle bizi �a�trtmaya 

devam eden unlu haritaCl Piri Reis onemli denizciler olarak Osmanh 
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lrnparatorlugunun Akdeniz'e hakirn olrnasm1 saglarnt�lardu. Osrnanh 

lrnparatorlugu bunlar sayesinde Cezayir, Tunus, Cerbe , Trablus, Ro

dos ve Aden'e yerle�rni�tir. Barbaroslar Kuzey Afrika'da Huistiyanhgt 

tehdit eden bir kralhk kurmu�lardtr. Ancak bu kralhk da Htristiyan

hgm tehdidini uzerinde hissetrni� , bu tehdit yogunla�mca Hayreddin 

kralhgt Kanuni'ye devretmi�tir ve Kanuni de Hayreddin'i "kaputan 

pa�a ," yani turn Turk donanrnalanmn arnirali gorevine getirrni�tir. 

Hayreddin, Kanuni ic;in birkac; ayda donernin en guc;lu donanrnasm1 

in�a etrni�tir . 

Ktsacast turn dunya Kanuni Sultan Suleyman'm onunde titriyordu . 

Reformun yaratugt ic;: sarsmulara, din savaslanna ragrnen aslmda her 

Protestan her Katolik biliyordu ki, Avrupa'mn en buylik sorunu Do

gululardL En endi�eli olanlan, Htristiyanlann birbirlerine dusrnele

rinin ve yapuklan ktYirnlann bir cezas1 olarak bir klyarnet beklentisi 

ic;indeydiler. FransiZlara ragrnen istinastz hepsi Turklerden nefret edi

yordu ve Hac;h zihniyetini surduruyordu . 

Osrnanhlann zenginlikleri goriilrnedik boyutlardaydc ticari faali

yetleri c;ok yogundu . Konstantinopolis , 700 .000 sakiniyle -Paris'in uc; 

kau- eski dunyamn en buylik kentiydi. Osrnanh lrnparatorlugu o do

nernde Avrupa'da da gorulcn nufus arusma benzer bir aru� gostere

rek, XVI . yUZYilda 1 2  rnilyondan 35 rnilyona ylikselecektir. Hukukc;:u

lar kururnsal yaptYI son derece saglarn bir bic;irnde kurmu�lard1. Os

rnanlmm buylik �airlerinin unu her yere yaytlrntsu: Baki ve Fuzuli. 

Gibb'e gore Fuzuli, "Dogunun en ozgun sairlerinden biriydi . "  Sanat 

ylikselisteydi. Mirnarlan, bi r zarnanlar Bizans'm diktigi saheserlerden 

ve son derece ihti:.;arnh Ayasofya'lanndan geri kalrnayan eserlerini ul

kenin her yerine dikiyordu . lrnparatorluk Suleyman'la evrensel uy

garhgm en yliksek doruklanna varrntstl. Arna . . .  
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Kanuni Doneminde Sanat 

Muhte�em Suleyman'm devri Osmanlmm en saf klasik donemidir. 

Ressamlann u<;:te ikisi, bmegin portreci Nigari (6 . 1 5 72) hala lran et

kisi altmdaydt (Suleyman'm ve Barbaros'un portreleri) , oysa seferleri 

strasmda padi�aha e�lik eden Matraki (Matrak<;:t Nasuh) , ugradtklan 

ya da askerlerin ku�atngt �ehirleri resmederken ozgun bir tarz ortaya 

koyuyor, ki�iligiyle sanatma damgasmt vuruyordu. Bu tasvir yetene

gi Nice ve Antibes tasvirlerinde a<;:Ik<;:a ortadad1r . Zigetvar Seferi 

HikO.yesi ( 1 569) admt ta�Iyan yazmadaki yirmiye yakm minyaturde 

her ne kadar Iran ekolune olan borcunu odese de , bagimsizhgmt iyice 

ilan etmi� ve daha yahn, daha betimsel , ama daha canh olan kendi 

tarztm bulmu�tur. Bu tarihlerde �aheserler birbirini izler: Suleyman

nO.me ( 1 574) ,  soma Nakka� Osman'm SurnO.me'si (Bayramlar Kitabz) 

( 1 58 1 )  ve HunernO.me ( 1 584- 1 588) . Hatta Osman'm aym dekor i<;:inde 

birbiri ardma gelen sahneleri art arda gostererek <;:izgi filmi icat ettigi 

bile soylenebilir. 

Mimarlar kendilerinden bnceki Turk meslekta�lannm bulu�lanm 

izleyerek ve Ayasofya'dan esinlenerek, mimarhk sanatma son derece 

onemli bir ivme kazand1rdtlar. Bu yap1lara mukemmel bir butunhik 

vererek, i<;: yapt ile dt� yapt arasmdaki uyumu on plana <;:tkararak, 

kubbeleri geni�leterek ve binamn burunundeki piramit yonunu vurgu

layarak sanatlanm olduk<;:a geli�tirdiler. D1� cephedeki suslemeleri 

daha da yahnla�tlrmi�lar, gbsteri� ve ihti�ami belli bir oranda indir

geme , yogunlugunu azaltma yoluna gitmi�lerdi . K1sacast beyliklerin 

a<;:ngt yolda emin adtmlarla yuruyorlard1 . Bayezid Cami ( 1 505) ilk 

klasik eserdir : gene! olarak u<;: nefli bazilikal plam korumu�tur. Bu

ylik merkezi bir kubbe , iki ku<;:uk kubbe ustunde yukselir, bu yap1da 

narteksin i�levi geni�letilerek, caminin d1�mda iki yanda duran mina-
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reler ile buy11k merkezi kubbe arasmda genis bir alan yarattlmistlr. 

Birka<; on yll soma bir yenic;;eri olan Mimar Sinan ( 1 489 - 1 588 ya da 

1 592) y11ze yakm eser ortaya koymustur. Sehzade Camiinde, merkezi 

kubbenin dort yanm kubbe ustunde ytikseldigi kare plam uygulamis

ur. Bu plan daha soma neredeyse y11zylldan uzun bir sure boyunca, 

farkh bi<;imler alsa da, surekli olarak kullamlacakur. Ancak Suleyma

niye Camiinde ( 1 550- 1 5  77) Ayasofya'mn planma geri donecektir. :&i

y11k bir olas1hkla Kanuni, yap1lan bu yeni caminin, kendisinin, Bizans 

lmparatorlugunun ve onun geleneklerinin miras<;1s1 oldugunun gos

tergesi olmasm1 istemistir . Mimar Sinan yasammm sonuna dogru , 

yaklas1k seksen yasmdayken saheserini yarattr. Dunyanm en guzel 

eserlerinden biri olan bu cami, Edirne'deki Selimiye Camiidir. Seli

miye Camiinde ( 1 569- 1 5  7 4) gerc;;eklestirdigi cesur yenilikleri daha 

kuc;;uk ol<;ude , bir baska saheser olan lstanbul'daki Rustem Pasa Ca

miinde ger<;eklestirmisti ( 1 56 1 ) .  

SaYISIZ kopru, tlirbe , kervansaray ve medrese insa eden Mimar Si

nan dehasmm bir 6megini de Topkap1 SaraYI'nm mutfagmda goster

mistir. 700 .000 metrekareyi kaplayan bu buy11k saray binas1 II. Meh

med tarafmdan insa edilmistir ve XIX. y11zYila kadar eklemeler yapil

misUr. Osmanh mimarisinin onemli eserlerinden biridir. 

Kuzey Afrika'da Turkler 

Dikkatimizi <;ekmeyecek kadar c;;ok ismi birbiri ardma siraladigl

mizl biliyoruz . Daha once Turklerin buralan s1k s1k ziyaret etmesi 

nedeniyle Sam'l , Kahire'yi ve Bagdat'1 biliyoruz. Ancak Belgrad, Buda

peste , Cezayir, Tunus ve Trablusgarp gibi kentler bizim i<;in yeniler .  

Bunlar Osmanhlann fetihleri i<;inde, listedeki isimlerden biri gibi go-
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rulmu�lerdir her zaman. Oysa bu kentlerin her biri sayfalar boyunca 

anlaulma)'l hak ediyorlar. Magrip ulkeleri onemlidir ve Turkler do

nemindeki tarihlerinin yank1lan Ban Avrupa tarihinde onemli olmu�

tur. Bu nedenle bu kentlere en azmdan bir ka� saur a)'lrahm. 

Turkler ve lspanyollar Magrip i�in �eki�iyorlard1 . Buras1 , Hlristi

yanlar i�in, Kuzey Afrika'daki i�gallerinden kalan eski bir davayd1. 

Aziz Louis antik Kartaca uygarhgmm topraklanm hedeflerinden biri 

olarak belirlemi�ti. Osmanhlar i�inse tarn tersine , Berberilerin ulkesi 

denilen bu topraklarda us edinmek yeni bir fikirdi, ustelik bu fikir 

kendilerinden de �1kmam1�tl, hatta ne dogu�tan Musluman ne de Turk 

olan denizciler tarafmdan neredeyse zorla sunuldu ve faydah bir 

bi�imde kullamld1. 

1 5 1 6  y1lmda "Turk" denizciler Cezayir'e girdi . 1 534 'te Tunus'ta, 

1 5 5 1  'de Trablusgarp'tayd1lar . Bu limanlan Akdeniz'deki etkinlikleri 

i�in onemli usler haline getirdiler. H1ristiyan k1y1lan yagmaland1, 

kad1rgalann onu a�1k denizlerde kesilip talan edildi . YuzYJ.llar boyun

ca Akdeniz'de yolculuk yapmak Atlantik Okyanusunda yolculuk yap

mak kadar guvensiz ve tehlikeli bir hal ald1 . Magribi forsa taklmlan 

kolelerden olu�uyordu; Cervantes 1 5 75-1 580 YJ.llan arasmda forsa ol

mu�tu . Haremlerinde Provence , Kalabriya, Kastilya klZlanndan ge�il

miyordu . En guzelleri , kimi zaman, Konstantinopolis'e ,  padi�aha 

gonderiliyorlardL josephine de Beauhamais'nin kuzeni Aimee de Ri

very ka�mlm1� ve Martinik'e gonderilmi�ti. Buradan da imparatorluk 

sara)'lna ge�ecek ve devrimci sultan II .  Mahmud'un gu�lu ve nufuzlu 

annesi Valide Sultan olacaku. 

Genelde �oku� YJ.llanna bakllarak Turk egemenliginin k1y1 bolge

lerinin otesine ge�emedigi du�unulur. Oysa Kuzey Afrika i�gali sis

temli olarak yiirutiilmu� ve Fas s1mrlanna kadar dayanm1�Ur. Ancak 
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Fas bu i�galden kurtulmu�tur. Cezayir'de Konstantin �ehri 1 522 'ye 

dogru, Telemsen 1 546'a dogru ele ge\=irilmi�tir. 1 552 'ye dogru Sahra 

vahalan denetim altma almrm�t1 ve Tugurt'a bir gamizon yerle�tiril

di . 1 556- 1 559 ylllanna dogru Turkler neredeyse Tunus'un tamamm1 

ele ge\=irmi�lerdi; Kayrevan'dan Gafsa'ya kadar uzamyordu egemenlik

leri . 

Denizcilerin fetihlerini ag1r bir Osmanh idari sistemi izlemi�tir . 

Bu topraklarda divan'lar, yani Bab1ali'nin, daha dogrusu pad�ahm 

temsilcisi bir pa�anm ba�kanhgmda yliksek memurlann olu�turdugu 

idari birimler kurulmu�tur . Osmanh lmparatorlugu doneminde bu 

somurgeler fakir ulkeler degildiler .  XVI . yuzyllda Cezayir'in nufusu 

50 .000 ki�iydi, yani neredeyse 70 .000 nufuslu Sam'a yakmd1. Her ne 

kadar her yerde Turk kokenli aileler yonetim s1mhm olu�tursalar da, 

ashnda buramn eski Arap-Berberi soylu s1mhyla i\=ten i<;e rekabet ha

lindeydiler. Bunun yam s1ra her turden, her egiliminden saYls1z ma

ceraperest, H1ristiyan donmeler, ne bir yasa ne de bir inan<; tamyan 

turlu hayalci bu kozmopolit liman ulkelerinde �anslanm denemeye 

geliyorlard1. C::ogunlukla da ba�anh oluyorlard1 . Ancak bu vicdans1z 

adamlar e�k1yalar gibi davramyorlard1 . Cervantes ku�kusuz lslami

yete ve Turklere olan nefretinin de etkisiyle , yine de buralan gormu� 

biri olarak belirli bir ger<;eklige dayanarak, kole oldugu s1ralarda, 

Cezayir'i ve onun efendisi Venedikli Hasan Pa�a'y1 �oyle tasvir 

etmektedir: "Her gun birini as1yordu ; birini kaz1ga oturtuyor, oteki

nin kulaklanm kesiyordu . Hi<;bir neden yokken. Turkler bile bunu 

sadece zevki i\=in yapugm1, dogasmda katilligin ve vah�etin bulundu

gunu soyluyorlard1 . "  Bu tur metinler Bau Avrupa'nm kafasmda nas1l 

bir Turk imgesi oldugunu a<;1klamaktad1r. 
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Coku�un 1lk l�aretleri 

Arna . . .  Birkac; bohirn once, sozlerirnizi boyle sonlandtrmt�uk. Ne

deni , Osrnanh lrnparatorlugunun tartl�tlrnaz yukseli�i kabulune ufak 

bir �erh koyma arzurnuzdu. Hie; ku�kusuz XVI . yuzytlda kirnse, irnpa

ratorlugun gelecekte buyuk bir c;oku� ya�ayacagmt tahrnin edernezdi. 

Parlakhk ve ihti�arn goz ahyordu . 

Bu irnparatorluk bir Turk irnparatorlugu rnuydu? Bu irnparator

lukta en gerc;ek olan padi�ahu, kendisine atfettigi stfatlarla "Sultanlar 

Sultam," "Hakanlar Hakam," "Hukurndarlara Tac; Veren," "Allah'm 

Yeryuzundeki Golgesi" Sultan Suleyman'dan ote gerc;eklik yoktu . Ona 

ait olan kul devletin tek ve rnutlak hakirniydi. Turn zenginlikler, turn 

topraklar onundu. Bunlan ister verir isterse geri ahrdt . Ttrnarlar ve 

soyluluk babadan ogula gec;en bir kururn degildi ve resrni olarak 

liyakata baghydt - insan neyse oydu, ancak bir lufut bekleyebilirdi . . .  

Devlet ona aitti dedik, arna aslmda hayau bir suvari birliginin elin

deydi; halkt ba�ka hic,;bir yerde olrnadtgl kadar ozgurdu , halkm ko

runrnast ic;in belki de binlerce yasast olan, adaletin terazisinin son de

rece hassas ve dengeli oldugu bir ulkenin hukurndanydt. Ba�vezir , 

yani sadrazarnm kendisi bizzat saraydan c,;tktp pazarlan denetler, hak

stz kazanc; olup olrnadtgmt, hile ya da aldatrna olup olrnadtgmt kont

rol ederdi . Evet, bu irnparatorluk gerektigi gibi olrnast yolunda son 

derece belirgin ve keskin bir bilince sahip , kokenlerinin amsma ve 

rnirasma her zarnan bagh, dehasmm ternel ozellikleriyle bir Turk irn

paratorluguydu . 

Turn Turk-Mogollar gibi Suleyman da din taru�rnalanm seviyor

du. Ancak bir farkla, sadece Muslurnan din adarnlanm topluyordu et

rafmda, Htristiyanhkla ilgilenrniyordu . Oysa ondan onceki I I .  Meh

rned,  Htristiyanhga da ilgi gosterirdi . Sadrazarn1 lbrahirn Pa�a Turk 
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degildi . Suleyman'm c;;ok sevdigi bu sadrazam soma, neden bilinmez, 

oldurululecektir. Belki de dostlugun da ask gibi olumden baska bir 

cezas1 yoktur. Bu sadrazam bir gun Banhlara soyle demistir: "Gokyu

zunde tek bir Tann oldugu gibi yeryuzunde de tek bir hukumdarhk 

olabilir! " - Timur'dan ve Cengiz Han'dan bir am. 

Ama tarn bir Turk olan, Turklugunun bilincinde olan padisahm 

kimliginde en c;;ok Muslumanhk baskmd1. lslamiyeti temsil ediyordu. 

Turklerin en basmdan beri bandaki varhk nedeni onun da tek nede

niydi: sapkmhklarla mucadele etmeliydi -bu nedenle Sah lsmail'e 

kars1 savasm1st1r- ve fetihler gerc;;eklestirmeliydi . Allah'm imparator

lugunu dunyaya yaymak ic;;in Habsburg hanedanhg1yla bu kadar mu

cadele etmistir ve bu konudaki h1rs1 ve ofkesi, damsmanlannm onu 

uyarmasma karsm dogu sorunlanm gozden kac;;1rmasma neden ol

mustur. Oldukc;;a dindar bir hukumdar olan Kanuni vaktinin c;;ogunu 

Kuran-z Kerim'i istinsah ederek gec;;iriyordu. Onun elinden c;;1kma en az 

sekiz Kuran elyazmas1 bulunmaktad1r. 

Ancak Osmanh hanedanmdaki pek c;;ok sehzade gibi o da aslmda 

Avrupah bir hukumdard1: KlZllbaslar en azmdan bu noktada yamlma

maktadir. Muslumanlann kole edilmesi soz konusu olamayacagma ve 

haremlerde kolelerden baska kadmlar bulunmadtgma gore , lnananla

nn Kumandam'nm annesi kusaklar boyunca genelde Htristiyan koken

li harem kadmlan arasmdan sec;;ilmistir . Aym zamanda devletin en 

ust kademelerinde bulunanlann c;;ogu da genelde Htristiyan kokenliy

diler ve dev�irme sistemi sayesinde padisahm hizmetine ahnmtslard1 . 

Muhtesem Suleyman'm hi<;;bir veziri Turk degildi . lbrahim ilk ytlla

nnda sultamn en gozde vqiri olmustur, aslmda yakts1kh bir Rum 

koleydi; Sokullu Mehmed Bosnakn; Lutfi Amavut, Rustem, ki ad1 ls

tanbul'un en gozde mucevherlerinden olan bir camiyi c;;agnsnrmakta-
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d1r, Zigetli hir dornuz <;:ohamyd1 - hu vezirlerin hepsi sonradan Mus

lurnan olrnu�lard1r . Arna devlet kadernelerinin daha alt duzeylerinde 

<;:ah�anlann hepsi aym kokenden ve aym inan<;:tan gelrnekteydi. Bu ne

denle , tarih<;:i Andre Clot'un helirttigi gibi, yetenegi olan turn Avrupa

hlann Osrnanh lrnparatorlugunda onu <;:ok apktL Azmhklara gelince , 

hunlar I I .  Mehmed'in onlara kazand!rd1g1 duzen i<;:inde varhklanm 

surduruyorlard1 ve imparatorlugun esas <;:arklanndan hiri haline gel

rni�lerdi; Osrnanhlann onlar i<;:in sarf ettigi tahirle her "millet ," yani 

her "dinsel topluluk" kasabalara sahipti ve �ehirlerde de kendi rnahal

leleri vard1 , upk1 Sin-kiang Uygurlannda ya da Hazarlarda oldugu gi

hi. Konstantinopolis'te Muslurnanlar nufusun sadece yarlSlm olu�tu

ruyorlardL Yakla�1k %40'1 H1ristiyan ve % l O'u da Museviydi. Suley

rnan, Musevilerin ustun ozelliklerinin farkmdayd1 ve H1ristiyanhk 

Musevileri kendi ulkelerinden kovduk<;:a, 0 <;:ekiyor, <;:atlSI altmda top

luyordu . Go<;: eden 1 6 0 . 0 0 0  Musevi ha�kente ve Selanik'e 

yerle�rni�tir . 

Onun doneminde toplurnun olu�urnu ve hutu.nlugu en ust dD.ze

yindeydi . Ancak hu , zenginligin artmas1 , ha�anda surekliligin yaka

lanrnasl ve ozellikle ulusal hir ideolojinin olrnay1�ma hagh olarak 

herkesin iradi kanhmm1 gerektiriyordu . 

Ancak Suleyman'm doneminin son y!llanna dogru , ha�anlar eski 

parlakhgm1 yitirecek ve hir sure soma da arkas1 kesilecektir . Zengin

likler azalmaya ba�layacak, yoksulluk emareleri ortaya <;:1kacakt1r. Ay

nca tarn hu donemde Avrupa'da milliyet<;:ilik aklmlan ha� gosterecek 

ve hu aklrnm kendini ihra<;: etrne tehlikesi ha� gosterecekti . lmpara

torluk son derece geni� topraklara sahipti.; npk1 go<;:ehelerin donernin

de oldugu gibi hala athlann elindeydi! Ancak uzaklardaki ta;;ra holge

lerine varahilrnek i<;:in yaya olarak ya da deniz yoluyla aylarca yol ka-
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tetmek gerekiyordu. C:ok ag1r ve donammh olan ordu son derece ya

va� ilerliyordu, atakhktan ve h1zdan yoksundu. Iran bir turlu fethedi

lemiyordu, ustelik lranhlar <;arp1�may1 reddediyorlard1 , c;unku Os

manhlar uslerinden bu kadar uzakta etkili olam1yorlardL . .  

Son derece buyiik zaferlere ve bauda kazamlan ba�anlara kar�m, 

Suleyman, Viyana'Yl fethedcmedigi gibi Habsburglan da alt edeme

mi�ti . Dogu da ise Siilik hareketini yok etmeyi ba�aramaml�tl. Suley

'man, her ne kadar uzerindc hareminin gozdesi Rus -aslmda buyiik 

bir olas1hkla Polonyahyd1- Roxelana'nin [Hurrem Sultan] etkisi olsa 

da ve her ne kadar herkesin tepkisine kar�1 bu gozdesiyle evlenmi� 

olsa da onun donemiyle , haremdeki gozdeler, buyiik oranda birbirle

rine kar�1 duyduklan k1�kaw;;hkla devlet i�lerine kan�maya ba�lad1lar 

ve bu etki sonraki zamanlarda daha da arttl. Rakiplerini kapatmak, 

hapsetmek gibi Turk goreneklerine uymayan adetler ba� gosterdi. 

Yeryiizunun en buyiik imparatorlugunu yoneten ve Avrupa'Yl deneti

mi altmda tutan padi�ah, ordulanmn ba�mda sefere gitme ah�kanh

gml giderek yitirmeye ve npk1 kadmlan saraya kapatmas1 gibi, ken

disini de <;ocuklardan, odakhklardan, harem agalanndan ve gozdele

rinden olu�an kapah bir evrene kapatm1�tl. 

Daha o zamandan hesaph kitaph i�lerin yerini hayalperestlik, <;1-

karslzhgm yerini de <;1kar ili�kileri almaya ba�lam1�tl. Rakibi Andrea 

Doria gibi, Amiral Barbaros da kendisini gereksiz gosterecek kesin 

bir zafer kazanmaktan ka<;mm1�, tarn tersine mucadeleyi mumkun ol

dugunca surdurerek kendini vazge<;ilmez kllm1�tlr . Herkes aym bi

<;imde davramyordu. Merak yerini ilgisizlige , yarat1c1 deha taklit<;ili

ge , h1rs ise var olanla yetinmeye b1rakm1�tl yerini . At gozlukleri ta

k1lm1� , ongorunun yerinde yeller esmeye ba�lam1�tL "lki Irak" 

Seferinin ilki ba�ans1zhkla sonu<;lanml�tl: aym sefer iki kez daha 
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tekrarland1, ancak hatalardan ders <;:1kanlmamas1 nedeniyle sonuc;: yine 

aymydL Edime'de Sinan, II .  Sultan Selim Camiini Ayasofya'nmkin

den biraz daha hiiyiik bir kubbeyle tac;:land1rml�tlr ve Osmanh lmpa

ratorlugu mimarisini doruga <;:1karm1�tlr. Aruk hedefe ula�1lml�tlr, 

daha ileriye gitmeye gerek yoktur. Bu tarihten soma bu yuksek tek

nik, b1kmadan usanmadan defalarca kullamlacakur. Takiyuddin 

1 575'te ,  lstanbul'da son derece mukemmel bir gozlemevi kurmu�tu, 

bu Musluman dunyanm uc;:uncu onemli gozlemeviydi. Ancak astrolog 

da olan bir gokbilimci -bu iki meslek o donemde s1k s1k birbirine 

kan�tmlmaktad1r- sultamn c;:ok da ho�una gitmeyen bir horoskop ya

par. Turkler her zaman ylld1zlara inanml�lard1r , ancak gerekli 

gorduklerinde kehanetlere guvenirler. Bu nedenle padi�ah bu yap1y1 

Yiktmr. Sonunda zenginlikler de tehlikeli bir bic;:imde Ylgllmaya b�

laml�lardl: servet ba�1bo�lugu sever, hazz1 te�vik eder ve en iyi olasl

hkla da surekli artmak ister. Ancak bozulma ve c;:ozulme de boylece 

erdemin ve gayretin yerini almaya ba�lar . lnsanlar hak ettiklerinden 

fazlaslyla odullendirilir olmu�lardL Yapllan her i�te altm kazanma 

h1rs1 vardL Her gorev ondan nas1l c;:1kar saglanabilecegiyle degerlen

diriliyordu . 

Muhte�em Suleyman'm oglu, Fatih ve Yavuz'un soyundan gelen II .  
Selim'in ( 1 556- 1 574) lakab1 "Mest"ti . 

Kazan ve Astzrhan Hanlzklarz 

Ulu Muhammed'in Kazan'da kurdugu hanedanhgm ortadan kalku

gl 1 5 1 8  y1lma kadar hanhk hala guc;:ludur ve Rus bask1smm ustesin

den gelebilmektedir . Mahmudek'in ogullan Halil ( 1 462- 1 467) ve lb

rahim ( 1 467- 1 4 79) kayda deger ba�anlar kazanm1� ve Viatka'y1 ele 
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gec;irmi�lerdir . Ancak lbrahim'in ogullan Ali , Muhammed Emin ve 

Abdullatif arasmda c;tkan c;au�malar Sibir (Sibirya) Hanhgmm Tatar

lannm istilalanyla aym dcmeme denk gelir ve bunlann �anslanm 

azalttr. 1 5 1 8'de Muhammed Emin'in ohimuyle hanhk c;ok kotu biten 

bir taht kavgasma suruklenir. Ruslar ve Kmmhlar kendi adaylannm 

tahta c;tkmasmda buylik fayda gormekte ve bu yonde c;aba gostermek

tedirler. Kmmhlar daha guc;:lu olduklan ic;:in bu c;eki�meden ba�anyla 

c;:tkar. Hanlan Muhammed Giray ( 1 5 1 5- 1 523) Moskovahlan 1 52 1  yt

hnda maglup eder ve Moskova, Nijni-Novgorod ve Ryazan bolgeleri

ni yagmalar, yeniden vergi koyar ve "yliz binlerce sava� esirini" (?) 

Yalta pazarlannda "kole" olarak sattmr ve ba�a da Kazan Sahip Gi

ray't getirir . 

Ancak bu zafer ktsa sureli olur. Muhammed bundan iki Yll sonra 
olur ve Sahip, onun Bahc;e Saray'daki tahtma gec;meye c;agnhr ve yeri
ne aile uyelerinden, onuc; ya�mdaki Safa Giray't ( 1 523- 1 530) gec;irir. 
Ancak onemli bir olaym gerc;:ekle�mesiyle tahta yeti�kin birinin 
gec;mesi zorunlu hale gelir: Safa'mn egemenligini desteklemek isteyen 
Tatar athlan Moskova'ya ylirur ve bir top ate�iyle durdurulur. Ciddi 
bir kaza ya da tarihin ha� dcmduren bir virajt !  Tarihte ilk kez top ath
lara ve okc;:ulara ustun gelmi�tir. Bir gunde butun guc;: dengeleri alt 
ust olur. Nogaylar, Kmm Hanhgmm bu h�ssas durumundan faydala
narak topraklanm istila ederler. Ruslar iki yonden saldmrlar: hem 
diplomatik hem de askeri kanattan. Osmanhlar hem vasallan olan ha
nedanhk hem de kendi adlanna hemen mudahale etmeleri gerekirken 
hic;bir �ey yapmazlar. Kmmhlar bo�u bo�una Rusya kar�ltl bir birlik 
kurmaya c;:abalarlar. Bu birligi ancak 1 560- 1 5  70 ytllan arasmda kura
bilirler, ama ne yaztk ki c;:ok gee; kalmt�lardtr. Slav dunyas1 ile Turk 
dunyasmm kaderi XVI . yuzythn ortalannda on ila yirmi Yllda belli 
olacakttr arnk; ancak henuz kimsenin bununla ilgilendigi yoktur. 
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IV. lvan ya da Korkun� Ivan 1 552 'de Kazanlarla hesapla$maya ka

rar verir. Haziran aymda son derece agtr bir top�u birligiyle $ehri 

ku$atlr . 2 Ekimde ele ge�irir . Kmmhlar birka� topla Kazanhlann 

yardtmma gelirler, ancak agtr kaytplar vererek geri puskurtuhirler. 

Hanhk ilhak edilir ; Kazanhlar ya bu topraklardan atthrlar ya da bo

yun egdirilirler; en iyi toprak par�alan manasttrlara ve soylulara da

gltihr. Ruslar bir karmca ordusu gibi hanhgm ustune �6reklenirler . 

Tatarlar, XVII. yiizytldan itibaren Turk dunyasmm en gu�lu uygarhk

lanndan birini kurduklan topraklarda azmhk durumuna du$erler. 

Daha somaki }'lllarda Rusla$tlrma ve Htristiyanla$tlrma politikastyla 

daha da act �ekeceklerd.ir. 

Kazan'm du$li$linden soma Ufa bolgesindeki sava$�1 Ba$ktrtlan 

yenmek i�in u� }'11 gerekecektir. Yenilecek, ama boyun egdirilemeye

ceklerdir, �unku asla vasal olmayt kabul edemeyecek bir halkttr B�

ktrtlar. C:ok az saytda olmalanna kar$m, bir sure soma Buyiik Rusya 

admt olacak hukumdarhga kar$1 hi� durmadan, en ufak bir kazanma 

umudu bile olmadan ba$kaldmrlar: 1 6 78 ,  1 70 8 ,  1 7 1 6 , 1 735- 1 737 ,  

1 740 ve 1 755 'te. Puga�ov'a 1 773 ytlmda en iyi subaylanndan birini 

de armagan etmi$lerdir: Salavet Yulaev. 

Bunlardan soma Ruslar i�in Asurhan Hanhgmt ele ge�irmek bir 

�ocuk oyuncagt olacakur. C:unku bu hanhk Kazan Hanhgmdan daha 

za}'lf bir hanhkur. 1 504'ten beri taht o kadar ktsa surelerde el degi$

tirir hale gelmi$tir ki , sanki prensler siyasal parti rejiminde belirli 

arahklarla degi$en ba$kanlar gibidirler. Ruslar, Kmmhlar , Nogaylar ,  

Kazan Tatarlan surekli birbirlerine entrika kurarlar bu devirde . Ab

dulrahman ( 1 534 - 1 538) sava$�1 topluluklann ve Kmm Hanhgmm 

basktst yiizunden �ardan yardtm ister. Boylece �ara kaptlar a�tlmt$tlf. 

1 555'te �ar bu kaptdan ge�er ve kralhgt henuz yeni dogmakta olan 
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Rus lmparatorluguna ekleyiverir. Bu , Mogollara kar�1 yliriitulen sava

�m n'>van�Idlr, <;;anlar Avrupa'nm guneyindeki Turkler i<;;in <;;almakta

dir . Volga ve Don Nehirleri arasmdaki dar bir koridora indirgenen 

Kmm topraklan sonunda somurge topraklan haline gelecektir. 1 550 

ila 1 900 )'lllan arasmda ne ger<;;ekle�irse ger<;;ekle�sin sonu<;; ortada

dir : birka<;; istisna d1�mda Karadeniz'in kuzeyindeki topraklar, Ural'a 

ve Kama'ya kadar olan bolge yakla�1k bin )'lld1r, hatta daha da fazla 

bir suredir Turk<;;e konu�an topluluklann yurdu olan topraklar Slav 

topraklan olmu�lard1r. Somurgele�tirme mi? Sonunda degerlenen ve

rimli topraklar m1? Asimilasyon mu? Sm1r d1�1 etme veya katliam 

m1? Yamt vermek <;;ok gu<;; . 

Avrupa Bozkzrlannda Ruslarm llerleyi�i 

Ruslann bu onlenemez yukseli�i kar�lSlnda, Avrupa'da gu<;;leri 

e�it olmayan iki Turk gucu bulunuyordu: Osmanhlar ve vasah Kmm 

Hanhg1 . Kmmhlar her ne kadar Altmordu doneminde k1smen yerle

�ik olmu�larsa da hala bozk1r insanlanyd1lar. Ruslar, Turklere , ozel

likle de Tatarlara uzun suredir katlamyorlard1 ve bu bask1 giderek 

ag1rla�Iyordu . Ancak bir sure soma bu gu<;;lere , kendilerine yaptlkla

nmn on katlm yapacak ve onlan yok edeceklerdir. 

Altmordu'nun du�u�unden ve Kazan ile Astlrhan'm ahnmasmdan 

soma, Guneydogu Avrupa topraklannda sadece ba�1bo� kavimler ve 

Kmm Hanhg1 kalm1�t1. 1 5 7 1 'de, son han Devlet Giray Moskova'y1 

ate�e vermeye gidebilecek kadar iyi bir yonetim ve guc;lu bir ki�ilik 

gostermi�tir. Ancak bu onun son buy-uk ba�ans1 olacaktlr ve nerede�

se de bir tesaduf eseridir: c;unku Slav ilerleyi�i eski Klp<;;ak bozkirla

nnda iki yondeydi. Batlda, sm1rlan Dinyeper ve Vorska boyunca iler-
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leyen eski Kiev Rusya'st ulkelerine uzamr; doguda, kalelerin serpi�ti

rildigi buyiik Volga eksenine vanr: Samara, Saratov, C:ari<;in ( 1 586-

1 590) .  Kmm ancak Osmanh himayesi sayesinde ayakta kalacakur. 

Dolaytstyla <;arlar hedef olarak bu himayeyi sona erdirmenin yollan

m arayacaktt . Babtali'yle , yapabildikleri muddet<;e sava�acaklar, kimi 

zaman yenilecek kimi zaman kazanacaklardtr. Ilk kez 1 699'da ele ge

<;irdikleri Azov'da tutunabilmek i<;in her yolu deneyeceklerdir. 

Ruslar daha doguda Kafkasya yolunda ilerliyorlardt. Burada ya�a

yan Htristiyan prensliklerle temasa ge<;mi�lerdi . 1 58 1  'den ba�layarak 

Gurcistan uzerinde himayelerini kurdular. Ovalardaki Muslumanlar 

daglara stgmmak zorunda kaldt .  l�gal kuvvetlerini izleyen 

yerle�imciler de onlann yerini aldtlar. Yuzytllardtr lslamiyetin bo

yundurugu altmda ya�ayan Ermeniler ve zafer kazanan Slavlar, gizli 

gizli de olsa aralanndaki ittifakm ilk tohumlanm auyorlardt . 

Sibirya 

Sibirya'nm geni� ormanhk alanlan uzun suredir Ruslann ilgisini 

<;ekiyordu. Buradaki halklar dagmtk bir yerle�im duzeni i<;indeydiler. 

Ruslar 1 465'ten soma Ural't ge<;mi�ler ve Obi Nehri ktytlanna kadar 

gelmi�lerdi . Obi Nehri dogu tarafmdaki en buyiik nehirlerden biriy

di. Kazan'm ilhakt, Ufa Ba�ktrtlanna boyun egdirilmesi, onlara dogu

nun kaptlanm sonsuza dek a<;mt�tL 

XV. yiizytlda Sibir ya da lsker <;evresinde , bugunku Tobolsk'a 1 6  

km uzakhkta bir "�ehir" vardt . Burast aslmda, bagtmstz bir hanhku 

ve soylan efsanevi bir figur olan Tay Buka Beki'ye dayanan Turkle�

mi� Mogollar ya�amaktaydt. Cengizhanogullanndan gelmiyorlardt ve 

Tobol Nehrinin i<; taraflanna go<; eden Seybanilerle gitmek isteme

mi�lerdi . 1 4  8 0 'li ytllarda , Ebulhayr'm akrabalanndan Ibak, 
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mustahkem mevki Tumen �ehrini Sibiryahlarlardan alma)'l ba$anr. 

Oglu Ku<;um ( 1 556- 1 598) Sibir ham Yadigar'1 o kadar <;ok tehdit eder 

ki , han en sonunda Korkun<; lvan'dan yard1m istemek zorunda kahr. 

Bu <;ann ka<;1rmayacag1 bir hrsatt1 . Yadigar yenilir ve oldurulur. 

Elbette bu durum Ivan'1 <;ok endi$elendirmemi$ti . 0 sava$ma 

devam ediyordu . Olduk<;a uzun ve sert bir sava$ oluyordu . C:Unku 

Seybaniler inatla mucadele etmi$ler ve kar�1 saldm da Kazak Yermak 

Timofeyevi<;'i ( 1 584) yenip Sibir'i tekrar ele ge<;irmi$lerdi . Bunun 

uzerine Ruslar i<;in her �ey yeniden ba$lar . Daha a� askeri kuvvete 

sahip olarak tekrar gelirler, ancak bu kez ordunun bir klsm1 silahh

dlr . Sibirya athlan bu silahlardan habersizdiler. 1 587'den soma top

<;u destegi de ahrlar. Strogonov adh, neredeyse devlet kuvvetinde bir 

tur $irket kuran tuccar bir ailenin de destegiyle yerle�tikleri kolonile

re dayanarak bolgeyi i$gal etmeye giri$tiler :  Tumen ( 1 586), Tobolsk 

( 1 587) ,  Tara ( 1 594) .  Son bolgeyi 1 200 ath, 500 piyadeyle ele ge<;irir

ler. Bu usler, Omsk'un dogusunda ve Semipalatinsk'in kuzeyinde ge

zinen Baraba Tatarlanm 1 595'te yok ederler. Soma 1 598'de Ku<;um'u 

kovalarlar; Ku<;um, Nogay bozk1rlanna ka<;ar ve burada olur ( 1 600) . 

Iran Safevileri 

Dogu Anadolu'nun Turkmen ortammda, Safevi hareketi dogmu�

tur. Bu hareket daha soma Modern Iran'm kuruculan olacak Safevi 

hanedanhgm1 yaratacaktu . Ama Minorsky Safevilerin , go<;ebe 

Turklerin antik Med ve Pers ulkesindeki egemenliginin ii<;uncu ifadesi 

oldugunu soylemektedir . Iran Safevilerinin, son derece gu<;lu ulusal 

duygulara sahip olmalanna kar$m, hareketli Turk azmhgm da bu ul

kede etkili oldugu dogrudur. 
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Safeviler, Safiyeddin ( 1 253- 1 334) adh Erdebilli bir �eyhinden gel

diklerini ileri surerler. Bu Sunni �eyh Ortadogu'daki KlZllba�lar lize

rinde <;ok etkili olmu�tur. KlZllba�lar ya da Aleviler genelde Turk Si

iler olarak gorulurler, ancak ashnda Saman ve Orta Asya gelene

klerine bagh Turklerdir. Bunlar Islam mezhepleri i<;inde aynnularda 

farkhla�an, ama son derece esnek ve ho�gorulu olan Siilik mezhebi

nin ardma s1gmml�lard1r. 

XV. ylizyll sonu ile XVI. yUZYil ba�mda, KlZllba� Turkmenler bey

liklerinin boyunduruk aluna almmasmdan dolaYl aslmda i<;ten i<;e Os

manhlara di$ biliyorlar ve kendilerini bu imparator·lugun buytik me

gapolunde ya$ayan, Bizans etkisi altmda olduguna inand1klan, ula�ll

maz gorunen ve ta$radan giderek uzakla�an hukumdarlanna yabanc1 

hissediyorlardL Arad1klan destegi , kendilerini Islamm en list liderle

rinden, en onemli Sunnilerinden biri olarak kabul eden Safevilerin 

ba�l Haydar'da ve oglu Sah Ismail'de bulurlar ( 1 502 - 1 524) .  Bunlar 

Osmanhlara kafa tutabilecek ve onlann en derin isteklerini yerine ge

tirebilecek insanlard1r. Musluman ortodoksluk ile Musluman protes

tanhk hareketi arasmda boylece bir din sava$1 patlak verir . Siilik, 

Iran'1 ele gec;:irince ve devlet dini olarak kabul edince de bu sava$, Os

manh lmparatorlugu ile Iran Imparatorlugu arasmdaki bir mucadele

ye donu�ur. Bu mucadele Orta Asya'nm s1mrlanna kadar dayamr, bu

rada ba�ka bir Sunni Turk gucu, Ozbekler dogal olarak Osmanhlann 

muttefiki durumundadlr. 

Iran'm galip <;1kamayacag1 bu uzun c;:au�ma, Dogu Anadolu'nun 

upk1 Bau Iran gibi 
·
harap olmasma neden olur. Bu sava� samlandan 

c;:ok daha erken bir donemde Ermenilerin go<; ettirilmeleri surecini 

ba�latacakur: kimisi Konstantinopolis'e giderken otekiler de Isfahan'a 

gidecek, baz1lan daha da uzaklara yonelecek, klsacas1 dunyanm her ta-
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rafma yaydacak, sava�m ula�amad1gl her yere gideceklerdir. Sonuc; 

olarak bu mucadele sonrasmda Anadolu'da Turk no.fusu birbirine ra

kip iki kampa aynhr. Her ne kadar gerc;ek saYllara ula�mam1z imkan

Slz olsa da bu iki kamp saYlca neredeyse e�itti. Anadolu'da kalmak zo

runda kalan Turkmenler, ozellikle KlZllba�lar, gerc;ek bir soykmmm 

amsm1 hala kalplerinde ta�Imaktad1rlar ve Sultan Selim'e ofkelerin

den, "bin parc;aya aynlan" insanlanndan, oldurulen c;ocuklanndan, 

m1zraklann ucuna tak1lan c;ocuk kafalanndan hala soz ederler .  Aym 

tlirden bir aynhg1 modem Turk devriminden soma, 1 960- 1 980 ara

smda Turk cumhuriyetinin sec;menlerinin iki buyuk particle toplan

masl olaYlnda gormemiz mumkundur. 

Safevi hanedanhgmm kurucusu Sah lsmail uzun bir sure Turk 

olarak kabul edilmi�tir . Bugun baz1 kimseler onun lranh, hatta Kurt 

oldugunu ileri surmektedirler. Annesi Akkoyunlu Uzun Hasan'm klZl

dir, dolaYls1yla Turktur. Babas1 Haydar lranhd1r, ancak Turkc;e konu

�an ortamlarda buyumu� ve yetismistir . Sah lsmail'e gelince, Hatayi 

ad1 altmda yetenekli bir sair olarak kars1m1za c;Ikmisur. Siirlerini 

Azeri Turkc;esiyle yazmasma karsm, Farsc;a ve Arapc;aya da hakimdir. 

Baba ya da ogul ya da onlardan once baska kisiler, Seyh Safiyeddin'in

le ilgili belgeleri buyuk oranda degistirmis , bozmuslard1r. Seyh Safi

yeddin'in davalannda onemli bir simge haline gelmesi ic;in seyhi , so

yu Peygamber'in damad1 Ali'nin ailesine ve son Sasani krah Ill .  Yezd

gerd'e dayanan tarn bir Sii k1hgma sokarlar. 

Akkoyunlu hanedanhgma evliligi sayesinde dahil olan Haydar yi

ne Akkoyunlular tarafmdan oldurulur. Surgun edilen lsmail ise inti

kam almak ister. KlZllbas mftttefikleri sayesinde , 1 502- 1 503 arasmda, 

"Akkoyunlu" hukumdarlan Elvend'i ve Murad'l yener ve Tebriz'i ele 

gec;irerek kendisini sah ilan eder. Ancak I. Selim, 23 Agustos 1 5 1 4'te 
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C:aldrran'da lsmail'i buyuk bir yenilgiye ugratarak bauya dogru ilerle

mesinin onunu keser. lmparatorlugu, bir Iran imparatorlugu olarak 

kahr, ne Mezopotamya'ya ne de Anadolu'ya ula�rr. lsmail yine de im

paratorlugunu bu topraklara yaymaya c;:ah�rr . 1 529- 1 530'da toprakla

nm birle�tirmeyi ba�anr, bu birle�tirme Horasan'r fetheden halefi ta

rafmdan tamamlamr. Iran daha sonra gerc;:ekle�ecek olan sava�lann 

ardmdan smrrlanndan geri c;:ekilmek zorunda kalmasma kar�m, krsa 

bir sure de bugunku srmrlanna ula�acakur. Eski lran'a gore c;:ok az 

bir farkla daha geridedir smrrlan. Ancak Farsc;:a konu�an uluslan c;:au

Sl altmda birle�tirmekten uzakur. 

Turkler bu imparatorlukta azmhkta, ama oligar�iktiler. Fetihleri 

gerc;:ekle�tiren buyuk oranda Turklerdir : Samlular, Ustaglular, Ram

lular, Tekkeliler, Kacarlar, Varsaklar. Varsaklara krsa bir sure sonra 

Horasan Av�arlan da kaulacakur. Turk Beyleri sivil ve askeri en yllk

sek devlet gorevlerine gelmi� , en verimli topraklan almr� ve tllm 

maddi kaynaklara el koymu�lardrr . Ancak bu kaynaklan onlara 

saglayan lranhlan hor gormektedirler. Turkc;:e konu�mayr surdur

seler de Farsc;:a yazmakta ve Iran politikasr yllrutmektedirler. Genelde 

goc;:ebe ya�am bic;:imlerine dayamrlar, ancak kendileri yerle�iktirler ya 

da �ehirde ya�amaya devam ederler .  Nantes Fermamyla Fransa'dan 

kovulan ve ulkelerinden nefret eden Protestanlar gibi, Osmanh Turki

ye'sinden nefret etmekteydiler. Zira Osmanhda yllksek srmf, idari sr

mf artrk Turk degildi. Buyllk Sah Abbas'm ( 1 588- 1 629) tahta gec;:i�in

den on ytl kadar sonra gerc;:ek bir diktatorluk kurmayt ba�anrlar. 

Bunun yam srra Sah Abbas bir yandan ate�li silahlarla donanmr� 

bir piyade smrfma, Hrristiyan kadrolara ve Ermeni tacirlere dayana

rak onlann etkilerini azaltmaya c;:ah�rrken, bir yandan da Sahseven Kr

zrlba�lann (Sahr Sevenler - lran Krahm degil Ali'yi sevenler anlamm-
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dadtr) kultur duzeyini ylikseltmeye c;ahstr. Boylece KlZllhaslar lran't 

tarn bir teokrasiye c;evirirler. Bunun sonucunda genelde lranhlann ge

tirildigi vezirlik gorevine Turk bir subay getirilir . Ancak turn bunlar 

Iran-Turk Kralhgmm bir Iran Kralhgt olmasma engel olamaz. Bauda 

Ulu SUfiler adtyla tanman yliksek gorevliler Isfahan'daki saraylannda 

Turkc;e konusurlar; ancak devletin bununla ilgisi yoktur, bu Turkc;e 

etkisi daha c;ok ozel yasamlarda, gelenek ve gorenekte goruhir .  Bas

kent Isfahan son derece parlak ve canh renklerde c;inilerle kaph amtla

nyla, meydanlanyla, caddeleriyle , kopruleriyle , koskleriyle , mezarla

nyla, camileriyle, bunlann ardmda yatan Sa(evi dehastyla sonsuza ka

dar lran'm zaferinin tamkhgmt yapacakttr. 

Ozbekistan'm Kurulu�u 

Vasali Muhammed Stbani'yi pek c;ok aksilik yasadtgt Maveraunne

hir'e suren h;;i , C:agatay'm ve "Mogolistan"m es-kagam Mahmud'tur. 

Stbani, Buhara'ya yliruyecek ve ele gec;irecektir. Semerkand't ise bura

mn yoneticisinin, Babur'un deyisiyle "cinsel arzulanna gem vurama

yan" bir kadm olan annesinin sayesinde ele gec;irecektir. Timurlular 

Maveraunnehir'i kaybederler. Seybaniler onlann yerine gec;erler. Ma

veraunnehir Turk dunyasmm elinden henliz c;tkmts degildi , ancak ar

uk Ozbeklerin kontrolundeydi . Buras1 daha soma Ozbekistan adm1 

alacakur ( 1 500) . 

Padisah Huseyin Baykara henuz harekete gec;memistir. Babur onun 

yerine harekete gec;meye karar verir. Turn akrabalanm bu davamn ar

dmda toplayabilecegini dusunmustur. Semerkand'a girer - Stbani o 

strada baska sehirleri fethetmekle mesguldu . Buradaki Ozbek nufus 

korkunc; iskencelerden gec;irilir. Ozbekler "kuduz kopekler gibi oldu-
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ruhi.rler. Yakla�1k dart ila be� yli.z . . .  Ozbek oldurulur. " Ancak Babur 

burada tutunarnaz . Mogol Hanlan onlar ic;:in kesinlikle avantajh olrna

yacak bu dururn kar�1smda dagm1k kuvvetlerle rnudahale eder ve ko" 

layca yenilirler ( 1 503). Babur Kabil'den ibaret olan kuc;:uk kralhg1yla 

yetinrnelidir ( 1 504) .  

Huseyin Baykara hala harekete gec;:rnerni�tir, ancak Belh'in tehlike

de oldugunu gorunce rnudahale etrneye karar verir. Turn Tirnurlulara 

bir c;:agn gonderir, ancak ani olurnu c;:agnsma cevap veren turn kuv

vetleri tarn bir ba�1bozukluk ic;:ine sokar. 

l�te tarn bu s1rada tarih sahnesine yine Safevi Sah lsrnail girer .  

Artlk lran'm efendisidir ve Siiligi devlet dini olarak kabul ettirrni�tir. 

Sunnilik, I .  Selirn'in (:ald1ran zaferiyle tac;:lanrnadan once Merv'de ye

nilgiye ugrar (2 Arahk 1 5 1 0) .  Bu sava� Muharnrned S1bani'nin kariye

rine son verir. Yaralar ic;:inde bir c;:iftlikte tek ba�ma olur. lsrnail cese

dini araur ve kafatasmdan kupa yapar. 

Bu sava�m sirngesel bir onerni vard1r. T arihin en eski c;:aglanndan 

beri bu topraklarda, !ran ve Turan smmnda, Turklerin, Yakmdogu'ya 

ula�rnak ic;:in kulland1klan bu swrarna tahtasmda, ilk kez !ran Orta 

Asya'y1 yener. Yerle�ikler goc;:ebeleri durdururlar. Ancak bu konuda 

baz1 nuanslan gozden kac;:1rrnarnak gerekir; her ne kadar nuanslar 

bazen sornut gerc;:ekligin gucunu zaYlflatsa , ifade edilrnek istenen fikri 

rnuglakla�ursa da. 

S1bani'nin olurnu Babur'un kalbini sevinc;:le ve iyirnserlikle doldu

rur. Ozbeklerin aruk bitrni;; tukenrni;; olduguna inanarak sonunda her 

zarnan istedigi rnevkiye gelebilecegine inamr: Sernerkand'm hukurn

·dan olacakur. Ancak Ozbekler olrnerni;;lerdi . Olen prensin ya;;h am

casl lbrahirn Kutc;:uncu ( 1 5 1 0- 1 530) hala hatm saYlhr bir orduya sa

hiptir: Babur saYllannm 1 50 .000 kadar oldugunu belirtir. Bu orduyla 
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Maver:hinnehir'i ele gec;:irmekte zorlanmaz. Sah lsmail bu ordunun 

kar�asmda kuvvetli Osmanhlarla komsu oldugu smulara geri c;:ekil

mek zorunda kahr, ancak tekrar esas smtrlarma ula�acaknr. Kimse 

geri geleceginden ku�ku duymuyordu . Yenilmez degil miydi? Toprak

lan neredeyse 3 milyon kilometrekare buyuklugunde olan buyuk bir 

imparatorlugun efendisi degil midir? (:ok yakm bir zamanda orada 

olacaknr ve kendisine sadtk olanlan odullendirecektir. Yapmayt bildi

gi tek �eyi yapacak, rakiplerini ise cezalandtracakttr. Bu tarihten son

ra, ;iiiligi strtlayan Babur olacakttr ve hayatmm en anla�tlmaz, en bu

yuk hatasm1 yapar: aslmda hie;: istemedigi bir inanca gec;:mek ic;:in Sun

niligi reddeder, c;:unku lsmail'in dini budur. Timur'un ba�kentine 

( 1 5 1 1 )  Ozbeklerin galibi olarak uc;:uncu kez girmesini pahahya odeye

cektir . Babur once sevinc;:le kar�tlanacaknr, ancak bir sure ona ihti

yatla yakla�acaklardtr; halk, igrendikleri lranhlann destekc;:isi, haber

cisi , 6ncusu oldugunu anlaymca ona olan nefretlerini gostermekten 

kac;:mmaz. 

Bu arada Ozbekler bir Safevi ordusunu dagmrlar ( 1 2 Arahk 

1 5 1 2 ) .  lki guc;: arasmdaki sm1r Amu-Derya olur. Nehrin glineyinde 

ya�ayan Ozbeklerin bu bolgede hala soyda�lan vardtr, bugun Afganis

tan'm en 6nemli azmhklanndan birini olu�turmaktadtrlar. · 

Babur, Sah Is mail 1 5 1 4  ythnda Osmanhlar tarafmdan yenilgiye 

ugrattldtgmda hala umut etmeyi surdurur. Bu tarihten soma arttk 

kendini yenilmez goren ki�i ytldlZlnm ugruna inanmaz olur ve ic;:ine 

kapamr. Babur, Kabil krah, imparator olur, ancak her zaman arzu et

tigi atalannm �ehrinde degil , Babur ic;:in sadece bir gec;:i� noktast olan 

Hindistan'da. 

Ozbekler ve Safeviler arasmdaki mucadele her iki tarafmda kar�t

hkh olarak yenilgileri ve zaferleri tatnklan turn XVI. yuzytl boyunca 
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surecektir. Seybaniler ic;:in lskender Han ( 1 560- 1 583) ,  I I .  Abdullah 

( 1 583- 1 598) donemleri gibi mutlu anlar olacaknr. C:agatay Ka�ganm 

ele gec;:irip , Harezm ve Horasan'l i�gal ederler. Bununla birlikte impa

ratorlugun beyliklere bolunmesi gelenegi nedeniyle guc;:leri bolunecek 

ve d1�andan gelen saldmlara kar�1 durmalan gerektigi kimi zamanlar 

da kendi ic;: kavgalanyla me�gul olduklan ic;;in bir birlik olu�turama

yacaklardlr. 

Bu beyliklerden en buyiigu, XVII. yiizyllda alacag1 ad1yla tamd1g1-

m1z Hive Hanhg1d1r. Bu hanhk son derece nUfuzlu Harezm�ahlanmn 

mirasc;;1s1dlr. Amu-Derya deltas1 bir zamanlar oldugu gibi degildir. 

Ozellikle Cengiz Han ve Timur bu deltamn felaketine neden olmu�lar

dlr. Ancak eski gunlerin parlakhgm1 zaJlf ve soluk 1�1klarla da olsa 

hala kendisinde ta�1makta ve renkleri solmu� olsa da muhte�em bir 

manzara olu�turdugu gunlerin amsm1 canh tutmaktad1r. Abdulrezzak 

el-Semerkandi Mogol istilasmdan soma buradaki insanlarla ilgili ola

rak "dunyanm en sec;:kin insanlann bulu�ma noktas1" dememi� midir? 

Bir Ebulhayrh olan ve Safevilerin zaferinden soma Siilige du�man 

olan 11 Bars'm ( 1 5 1 2- 1 525) c;:agns1 uzerine kurulan hanhk, son ham 

tahtmdan indiren Bol�evik devrimine kadar varhgm1 surdurecektir. 

Ozbekleri egemenligi alnna alan hanedanhk 1 599'a kadar hukum 

surer. Asnrhan ham Can'm oglu Baki Muhammed �ehrin du�mesinden 

soma Maveraunnehir'e ,  lskender Han'm ( 1 560- 1 583) korumasma Sl

gmml� ve daha soma onun klZlyla evlenerek tahta gec;:mi�tir. Yeni ha

nedanhk Canogullan ya da Asnrhanhlar ad1yla, anne tarafmdan Oz

bek, baba tarafmdansa Cuciydi . 1 785 J!lma kadar ulkenin kaderinde 

rol oynam1�t1r. 
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Ozbek KultUril 

Ozbeklerin Maveraunnehir'i gerilettikleri soylenir. Bu tezi kamtla

yan hi�bir �ey yoktur. XIX. yuzytldaki korkun� durumun ozel hi�bir 

yam yoktur, sadece bugun "u�uncu dunya" ad1 verdigimiz ulkelere 

ozgu bir durumdur. Elbette Ozbekler hem gelenek hem de deha a�l

smdan son derece zengin ve ileride olan bu topraklara yerle�meden 

once �ok yuksek bir kulture sahip degillerdi . Ancak go�ebe bir kul

ttirden geldikleri i�in, sadece onlara ozgu bir ozellik olmasa da tari

hin bize ogrettigi gibi, bu halklar uygarla�ma konusunda yetenekli 

halklardt. Ozbekler de c;:ok c;:abuk ve c;:ok saglam bir bic;:imde bu ktiltu

re ayak uydurdular. 

lslamiyete bagh olduklan halde c;:ok iyi tamm1yorlard1 ve dini li

beral bir �ekilde ya�tyorlardt. Oldukc;:a derin inanc;:lara sahiptiler ve 

lslamiyete kalpten baglanmrslardt , mannklanyla degil gonulleriyle 

din degi�tirmi�lerdi. Bu nedenle de. evliya ve turbe kultune ayn bir 

onem vermi�lerdir. Yesi'de (Turkistan) Ahmed Yesevt turbesi, Semer

kand'daki Nak�ibend ve daha az onemsiz pek �ok turbe Ozbeklerin 

hac ziyaretlerine s1k s1k vesile olmuslardtr . Uygarhk alanmda verdik

leri eserler �agda�lan tarafmdan takdir edilmi�tir ve bu ovguyu hak 

ettikleri soylenebilir . Ubeydullah ba�kent olarak 1 553  'te Buhara'yr 

sec;:mi� ve ideal hukumdar figuru olmu�tur. Kralhgt tamamen birle�

tirmeyi ba�aran ve en buyuk hanedanhg1 olu�turan Abdullah ( 1 583-

1 598) Buyuk Mogol Ekber ve Osmanh Ill .  Murad'la ili�ki kurmu�, 

halkma ozen gostermi�tir. 

Ozbeklerin katktlan ve ilgileri sayesinde Buhara, sergiledigi us

lup butunluguyle buyuk bir sanat �ehri haline gelmi�tir ve guzelligi

nin bir k1sm1m da Ozbek eserlerine borc;:ludur. Her ne kadar mimari 

planlar klasik Iran ·etkisini tastsalar da Orta Asya dehas1, sert nere-
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deyse kaba bic;:imlerde , Iran oymalanndan, suslemelerinden uzakta, 

belli bir estetik kayg1s1 olmadan sadece saglamhk ve buylikluk olc;:ut

leri gozetilerek in�a edilen yap1larda ve hala hayat agac1 amsm1 haur

latan, muhtemelen c;:ad1rlardaki tahta direklerden turetilmi�, a�ap su

tun kullammmda kendisini gosterir. Ozbekler pek c;:ok ann dikmi�ler

dir, bunlann baz1lan da ba�yap1t duzeyindedir: 2 8 8  kuc;:uk kubbeyi 

kapsayan, sutunlarla c;:evrili avlusuyla Kalyan Cami ( 1 5 1 4) ,  "ayna" 

teknigine gore bunun tarn kar�1smda in�a edilen Mir Arab Medresesi 

( 1 536) - bu medrese Orta Asya'nm en onemli egitim merkezlerinden 

ve Dogu Musluman dunyamn ilklerindendir. Bunlar kadar itibara 

sahip olmasa da ba�ka yap1lar da onemlidir : Kutelda� Medresesi'nin 

( 1 568)  ic;: yap1smda 1 60 hucre bulunmaktad1r, "ikiz" medreselerin 

(Koc;: Medresesi , 1 566- 1 588) biri c;:ok geni� 6teki daha kuc;:uk boyutlar

dayd1 ; elbette pek c;:ok da hangah bulunmaktad1r. Eski Selc;:uklularda 

oldugu gibi ticari merkezlere , kervansaraylara ve ozellikle de �ehir 

pazarlarina ayn bir onem verilmi�tir; bunlar genelde devasa yap1lar

d1r, taq adm1 ta�1malannm nedeni c;:auland1r (Mucevherciler (:ar�lSl, 

Sapkae1lar (:ar�1s1 , Sarraflar (:ar�lSl . . .  ) .  Bunlar �ehrin en 6nemli ve en 

guzel yap1lan arasmda yer almaktad1rlar. 

Babur Sah 

"Panter"in, yani Babur'un 1 483 Yllmda dogdugu Fergana bolgesin
deki Endican �ehrinde Timur imparatoru Ebu Said'in son oglu olan 
babas1 Omer Seyh Mirza , Mogol ham Yunus'un korumasma kar�m 
kendi "topraklanna" sahip c;:1kamaz. 0 s1rada Maveraunnehir'e saglam 
bir bic;:imde yerle�en S1ban1 Han'm iradesine kar�1 durmak du�unule
bilecek bir �ey degildi . Aruk Semerkand hayali kurmak bo�unayd1. 
Ama buyuk adamlann c;:e�itli yamlsamalara kap1ld1klan dogrudur! 
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Babur hic;bir zaman atalannm �ehrinden ba�ka bir �ehri hayal et

memi�tir; ya�ammm en guzel Yillanm, ondort ya�mdan otuzaln ya�l

na kadar bu �ehri ele gec;irmek ic;in harcayacaknr. Babur son derece 

soylu bir kan ta�1yordu, baba tarafmdan Timur'un Miran�ah �

gmdan ve anne tarafmdan Cengiz Han'm soyundan geliyordu . Ama 

ona ba�ka bir kader yazllm1�t1r: Hindistan Imparatorlugunu kurmak. 

Indus-Ganj Nehirleri vadisinde Timur'un gidi�inin ardmdan hic;

bir �ey in�a edilmemi�tir. Bolgede karga�a 1 4 1 4  Yilma kadar devam 

eder. Bu tarihte Timurlu bir hukumdar, Iranhla�m1� bir Turk, k1sa 

bir sure ic;in Seyyid hanedanhgm1 kurar. Onun ardmdan gelen Afgan 

kokenli Ludi hanendanhg1, Ibrahim Sah'm tiranhgi masmda yok olur 

( 1 5 1 7- 1 526) .  Turkler aruk bu ulkede onemli bir rol oynam1yor ve 

unutulmu�a benziyorlard1. Arnk geri donmelerinin vakti gelmi�ti. 

Hindistan fatihi Babur tarihte kar�1la�1labilecek en buyuleyici ve 

en ilgi c;ekici ki�iliklerden biridir. Doneminin ve ortammm adam1 

olarak olum kar�lsmda korkusuzdur. Oldurur, insan klYIIDlanna yol 

ac;ar ve art niyet olmadan, o devirde oyle yap1lageldigi ic;in, insan ka

fataslanndan kuleler i�a eder. Bu tutkulu hukumdar hayatm ona ver

digi her �eyi, asklan, �araplan, uyu�turuculan, oyunlan, yiyecekleri , 

spor musabakalanm sonuna kadar ya�ayan bu hayat tutkunu, oldukc;a 

uzun suren bunahm ve bilinc;lenme donemlerinden gec;mi� ve hic;bir 

zaman suc;lulann yamnda masumlann da oldugu sava�lardan pi�man

hk duymam1� ve "din degistirme" karanm verirken hata yapngm1 

du�unmemi�tir. Eylemlerinin sorumlulugunu sadece s1kmnyla dile 

getirmi�tir. Kendisinin iyi biri oldugunu du�unmu�tur, vicdanh biri

dir ve kendisinden af dilendiginde bagl�lay1cld1r, adaletin en ince ay

rmnlarda ve en yuksek duzeyde saglanmas1 konusunda her zaman 

ozenlidir, elbette kendi tammtyla "adaletin. "  Ancak yine de bu adam-
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lar gibi du�unernedigirnizden onlan yargtlayacak dururnda da degiliz. 

Bununla birlikte Babur fiziksel ve rnanevi olarak her turlu yetene

ge sahipti . Fiziksel gucu efsanevidir. Kth<; ustastdtr, ok<;ulukta rakibi 

yoktur, rnukernrnel bir at binicisidir ve atlanm, eger onlan sevme

rni�se, daha yorulrnadan <;atlaur. Kirnsenin olrnad1g1 kadar iyi bir av

ctdtr, avm1 bile zorlar, dogan ya da �ahinlerle avlantnaya uzun bir su

re steak bakrnaz, elbette �ahinlerinden birine tutkun olrnadtgt surece. 

Yuzerek nehirleri ge<;er, kar ve buzda askerlerine yolu bizzat kendi 

a<;ar, ordu hava �artlanndan zorlandtgt zarnanlarda bile durrna}'l ya 

da bir yere stgmrna}'l aklmdan ge<;irrnez . . .  lki sava� arasmda, avlamr

ken, hatta kirni zarnan yollarda �iir yazrnak i<;in durur ya da gozlern

lerini yaztya doker. Son derece engin bir kulture sahiptir. Bir hukuk

<;u olarak yasalan <;ok iyi bilir. Bir sanat<;t olarak da son derece sert 

bir ele�tirrnendir, ancak co�kulu bir yazardtr; yazarlar ve nakka�lar 

hakkmdaki yargtlan daha sonraki donernlerde saygm ele�tirrnenler 

tarafmdan da dile getirilecek, kabul edilecektir. Eger yolunun ustunde 

bir tarihi eser varsa ziyaret etrneden asla yoluna devarn etrnez. Ome

gin Huseyin Baykara'nm ktsa bir sure once olrnu� olrnasma kar�m, o 

stralarda karmakan�tk olan Herat'ta kalrnaktan dola}'l buytilenrni� gi

bi hisseder kendini. Okurnaya o kadar tutkundur ki, kendisini unuta

rak butun glinunu kutuphanede ge<;irebilir, oyle ki kornutanlan pek 

<;ok kez bu nedenle ortadan kayboldugu i<;in endi�elenrni�lerdir. lster 

vah�i ister evcil olsun doga ve rnahlukat onu buytiler. (:i<;ekleri ince

leyerek saatler ge<;irir, Hindistan'daki halefleri baktp buylitecekleri 

rnuhte�ern bah<;eleri ku�kusuz Babur'un bah<;elere olan tutkusuna 

bor<;luyuz. 

Bunyesinde bir insamn sahip olabilecegi turn zaytfltklan ve turn 

yuce nitelikleri toplarnt� gibidir. Otekilerden farkh bir duyarhhga 
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sahiptir. Modem bir gencin bile yads1yamayacag1 �ekilde muziplige 

ve �akaCihga egilimli oldugundan, bu ozelliginin kmc1hga kaymama

Sl ic;;in ozel bir dikkat sarf eder. Herkesin inancma sayg1hd1r, eger bir 

misafirini �a�lftacaksa zevklerinden bir bohimunu hie; duraksamadan 

feda edebilir. Ailesini sever. E�ine buyiik bir nezaketle davramr! Ye

fat eden yakmlanmn ardmdan buyilk bir aCiyla aglar! Olumu korku 

ic;;inde beklemez! Ve gec;;mi�i ve terk etmek zorunda kald1g1 ulkesini 

du�undugunde ozlemle dolar! Ogluna gonderdigi mektup -bugl1n eli

mizdedir- son derece mukemmel, ince , oh,;ulu ve sec;;kin bir uslupla 

yazllm1�t1r: eskilerin mektuplanna denk bir mektuptur. 

Goruldugu gibi insanustu biridir. Deha sahibidir. Haurau ya da 

daha dogru ifadeyle Vekayi 'si (Babumame) son derece ac;;1k bir usluba 

sahiptir ve buyiik bir samimiyetle yazllm1�t1r. C:agatay Turkc;;esinin 

en guzel omeklerinden olan bu eser ashnda bir itirafnamedir. Hindis

tan'daki tek askeri harekau onu buy11k fatihler s1mfma sokmu�tur. 

Sonunda sevgili Semerkand'mdan vazgec;;erek Kabil Kralhgm1 ku

rar: Hindistan'l denetlemesini saglayan da bu �ehirdir. Dort ya da be� 

YJl boyunca Hindistan'l yagmalar. Soma bir g(ln buyiik bir maceraya 

aulmaya karar verir. 1 7  Kas1m 1 525'te Kabil'den yola c;;1kar, oldukc;;a 

az saYJda adam1 vard1r, yaklas1k 1 2 . 000 askerle Hayber Gec;;idinden 

iner, lndus Nehrini gec;;er ve Siyal-Kut ve Malve'yi ele gec;;irir. 20  Ni

san 1 526  Panipet'e saldmr (Hindistan'm kaderi defalarca bu bolgede 

yazilml�tlr) , lbrahim Ludi'nin 1 00 .000 sava�c;;1s1 ve 1 000 filiyle kar�1 

kar�1yadu. Bu sava�tan galip <;:1karak, 2 1  Kas1m'da Delhi'ye girer .  

Bengal de d�hil olmak uzere kuzeyin turn ovalan Babur'a teslimdir. 

Dort YJl soma 2 6  Arahk 1 530'da olur. lmparatorlugunu dOzenle

meye ve ondan beklenen sanat eserlerini yaratmaya vakti olmaz. Bu

gun Kabil'de, mutevazihg1yla Humayun'un ve Tac Mahal'in yilzunu 
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k1zanan bir kabirde yatrnaktad1r. Torunu rnezar tasma sunlan yazdir

rnistlr: "Sabah gunesi gibi , ruhlann irnparatorlugu ile bedenlerin 

dunyasm1 fethetrni� ve soma gokyiizune yiikselrni�tir. "  

1 876'da, lngiltere kralic;esi Victoria kendisini Hindistan lrnparato

ric;esi ilan ettiginde ba�ma koydugu tac; , Buyuk Mogollann son hu

kurndanmn, 11 .  Bahad1r Sah'm kafasmdan onsekiz yll once d�n tac;

ur. Babur, Hindistan irnparatorlugunu kurarak, bu donernde her 

prensin yapacag1 gibi, Cengizhanhlann. eserini yeniden kurmaYI d� 

lerni�ti ve bu nedenle bu Muslurnan Turk, kendisini hep bir Mogol 

gibi gostermi�tir . 

Babur'un vasat ki�iligini ve pasifligini gormezden gelecek kadar 

c;ok sevdigi oglu Hurnayun babasmm eserini koruyarnaz. Henliz daha 

yeni kurulrnusken irnparatorlugu Afgan bir hilekara, ender yetenek

lerden birine, $1r Han Sur'a teslirn eder ve kendisi de Safevi sarayma 

s1gimr ( 1 538) . Babur onun hakkmda tarnarnen yamlrn1� olarnaz, degil 

rni? Hurnayun olurnunden bir yll once kendisinde turn Hindistan'1 fet

hedecek kuvveti bulur ( 1 556) . Bu irnparatorlugu da henuz onuc; ya�m

da olan oglu Ekber'e h1rak1r. Hurnayun, dahi bir baba ile dahi bir 

ogul arasmda kalrn1� ilginc; bir figiirdur aslmda. Dul esi Harnide Ba

nu Begiirn, Hurnayun'un naas1 ic;in bo.yuk bir kabir insa ettirir ( 1 569) , 

Hindistan rnirnarisini yiikseltecek rnezar bahc;e-saray yap1lannm ilk 

omegidir bu kabir ve bir ba�yaplt olarak onernini korurnaktad1r. 

Ekber 

Babur'un oglu Ekber dunyamn en buyuk giic;lerinden birinin sahi

bi olacakur. 1 00 rnilyona yakm nufusuyla Hindistan yliZYillardu turn 

zenginlikleri, geli�en sanayileri ve aruk doruga varrn1s ticareti saye

sinde altm birikirninde buyiik bir patlarna ya�1yordu. Buradaki yasarn 
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esas olarak kusald1, ancak sehirler de gac;lii bir auhm gerc;eklestir

misti: Lahflr, Avrupa'mn en biiyiik sehirleri Paris ya da Napoli kadar 

kalabahk bir nufusa sahipti. Hindistanhlann yasam duzeyi o donem

de Avrupa'da yasayanlann yasam duzeyine esitti ve buradaki yasam 

kosullan, Avrupa'mnkilerden c;ok farkh olmad1gi gibi kotu beslenme 

sorunu da yoktu. Buna karsm, yonetici s1mf esi benzeri olmayan bir 

luks ic;indeydi. 

Ekber'in ilk YJllan zor gec;ti ; k1smen annesi ve atabeyi Bayram 

Han'm yonettigi azmhk sayesinde Ekber iktidan da alarak Panipet'te 

Hindulan (yine!)  yener ve bir yandan turn yanmadanm birlesmesi , 

devletin orgutlenmesi ve Hindistan'm zenginlestirilmesi ic;in hazula

mrken 6te yandan da kendisini Turklerin antikc;agdaki dinsel inamsla

nnm guncel bir bic;imi olmaktan baska bir sey olmayan din-i 
. ilahfsinin yasatacagi sasirtiCl ruhani deneyime haz1rlar. 

Atabeyinden ve annesinin hukiimranhgmdan kurtulan Ekber bu

yiik bir fatih oldugu kadar son derece parlak bir idareci ve son derece 

c6mert bir sanat koruyucusu oldugunu da kamtlar. Malve , Gucenlt, 

Bengal, Orissa'mn bir bolumu, Kesmir, Sind ve Belflcistan'I ( 1 5 72-

1 594)  teker teker ilhak eder ve doneminin en onemli meselesi ve 

haleflerinin yegane mesguliyeti olan Dekken [Dekkan) ic;in haz1rlamr. 

Yasalan, "k1hc;lann hakimiyeti" ad1 verilen Delhi Sultanhgmm uygu

ladigi tek yontem olan yasalara son verir. Koklii devrimler gerc;ekles

tirir, bu refonnlann arkasmda belki bir art niyet yoktu , ancak bu 
ugraslann onu, modem tamm1yla, ilk siyaset adamlanndan biri ve 

toplumsal kaygilar ta51yan ilk politikaCI yapt1gm1 soylemek gerekir. 

Koylulerin lehine onlemler aldmr, Musluman bir devletin c;at1s1 al

unda yasayan gayri Muslim tebaaYI gCic; durumda b1rakan, ancak ode

mek zorunda olduklan harat; denen vergileri kaldmr, dullann 
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intiharlanyla rnucadele eder, erken evlilikleri onlerneye c;ah�1r . Ek

ber'in bu yoldaki rehberi kirndir? Bunu bilrnek ilginc; olurdu . Butiin 

bu gerc;ekle�tirdikleri sadece, Hint toplurnunun karrna�akhg1 ve a�m 

serbestligi kar�1smda �a�kma du�en ve her turlu c;abasma kar�m Hin

dulan anlarnaktan ya da kabul etrnekten aciz kalan bir bozk1r adarnma 

ait tepkiler rniydi? 

Ekber'in gerc;ekle�tirdigi en cesur deVTirnler din alamnda yaptlk
landu. Nereden esinledigi sorusuysa, Turk tarihini bilen biri ic;in 

hic;bir ku�kuya kap1lrnadan cevaplanacak bir sorudur: bu devrirnler 
kaynaklanm, Hindubilirncilerin inand1rrnaya c;ah�uklan gibi Hindu 
du�uncesinden degil Turk-Mogol geleneklerinin ho�gorusunden ve 
turn dinlere ve kilise orgutlenrnesine olan rneraklanndan ahr. Eger 
bu gelenekler Ekber'i ah�1lrn1� olandan daha oteye goturmu�lerse , bu
nun nedeni din sorununun en zor ve en ciddi sorunlardan biri olrnasl
dlr. C:unku dinsel ozgurluk Ekber'in siyasal sisterninin ag1rhk rnerke
zini olu�turur: Muslurnanlann ag1r bask1s1 altmdaki Hindulan goze
tir, Cizvitlerin ulkesine girrnesine izin verir. Omegin Aziz Franc;ois 
Xavier'nin yegeni jerorne Xavier, 1 595 ila 1 6 1 4  y1llan arasmda Hin
distan'da kalrn1� ve son derece ozenli bir bic;irnde agulanrn1�t1r . 
1 5 75'te ,  k1rrn1z1 kirernitlerden in�a edilen ba�kenti Fatihpur Sikri'de 
bir ibadethane ac;tmr, burada Hindu rahipler, parsiler [lran kokenli 
Hint Zerdu�tleri) , Muslurnan ulerna, Caynaolar, H1ristiyan rnisyoner
ler kendi ozgur inanc;lanm savunur, Ekber'in de haz1r bulundugu oz
gur tartl�rnalara kauhrlar. lslarniyet bo�una bu c;abalan kmaYlp dur
rnu�tur. Ancak Ekber �ehirde buyD.k bir carni de in�a ettirrni�tir ve 
bu s1k s1k unutulur. Prensin yerli Hindu e�leri ic;inse Hindu yap1lan 
in�a edilir. Turn bunlar, hukurndann engin goru�lulugunu kamtla
rnaktadlr. Ancak �ehrinin Muslurnan yap1sm1 da hic;bir bic;irnde boz
rnarnl�, degi�tirrnerni�tir. 

C:ozurn bulunrnayan kavgalar nedeniyle Ekber 1 5 79'da yamlrnazh-
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gmm olaganO.stu dogmasmt ilan eder: kendine siyasal iktidanm ta

mamlayan mutlak ruhani guc;:ler, hatta yalmzca Muslumanlan yonete

bilen halifenin sahip oldugundan daha buyiik ve yamlgtya sevk edebi

len guc;:ler atfeder. Sonuc;: olarak Din-i llahi'yi kurar, ,  bu bir anlamda 

bagda�ttrmacthk c;:abastdtr. Ancak bu din stmrh bir ba�an yakalar ve 

sadece Musluman Ekber'in dinden mi c;:tkttgt sorusunun sorulmaya 

ba�lamasma neden olur. Kau ve sert lslamiyet bir din ikiligi vakasmt 

daha kaldtramayacakur. 

1 605 ythnda, kuc;:uk bir kralhgt buyiik ve parlak bir imparatorlu

ga donu�turerek olmu�tur. lsmi efsane olur. Butun Hindubilimcilet, 

her ne kadar Islam dostu olduklan �upheli olsa da Ekber'i doneminin 

en buyiik prenslerinden biri olarak kabul ederler. 
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XIII. BOLOM 

XVII. YUZYILDAKl YUKSELlS VE <;OKUS 

� 

XVII. yiiZyJ.l, Turk dunyast ic;in belirsiz bir donem olur. Timurlulann 

Hindistan'mm, yani Buyiik Mogol Hindistan'mm XVI. yiizytlm ikinci 

yansmda donandtgt 1�1k daha da parlakla�mt�Ur. Ancak askeri ba�an

larla dolu olsa bile Evrengzip donemi vah�iligi ve fanatizmiyle ,  Av

rupahlann piyonlanm co�kuyla oyuna surmelerine kar�m imparator

lugu bir istikrara kavu�turma c;abastyla her �eyi yaktp ytkar. Osman

hlann gucunde bir degi�im yokmu� gibi gorunse de aruk sallanular 

ba�lamt�Ur. Dogu Avrupa bozktrlannda oldugu gibi Orta Asya'da da, 

ktsacast her yerde gerileme donemi ba�lamt�Ur. lmparatorluklanm 

yeniden kurmak isteyen Mogollar geri doner ve Turkleri egemenlik

leri altma ahrlar; Ruslar uzun ytllar ugradtklan basktlann ve zulum

lerin intikammt almak uzeredirler .  Muhte�em Maveraunnehir hala 

ozel ve degerlidir, ancak her tarafmdan giderek buyiiyen guc;lerle c;:ev

rildigi ic;:in daha da tecrit edilmi� bir bolge olma yolunda ilerlemekte

dir. Sibirya ise birkac;: ytl ic;inde Moskovahlann eline du�ecektir. 

Cihangir ve $ah Cihan 

Buyiik Ekber'in parlak ve ban�c;:tl doneminden sonra halefleri , Ci

hangir ( 1 605- 1 62 7) ve Sah Cihan ( 1 628-1 658) onun politikasmdan ay

nlmadan Muslumanlara guvenceler vermeye c;:abaladtlar ve Hindis

tan't birle�tirmek ve Ozbeklere boyun egdirerek Orta Asya'ya sahip 

olma bic;imindeki iki yonlu ruyalanm gerc;:ekle�tirme amacmt 
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guttO.ler. le; ve dt� politikalan buyiik bir ba�an yakalayamaz, ancak 
onlann devrinde imparatorluk daha once olmadtgt kadar buyiik bir 

kulturel ba�an ve ivme kazamr ve e�i benzeri olmayan zenginliklere 

ve gorkeme kavu�ur. 

Cihangir'in tahta gec;tigi 1 605 ytlmda arttk yeni bir yiizytl ac;:tl

maktadtr, bu yiizytlm ilk yans1 buyiik bir ba�an olacakur. Bu prens 

ve oglu "dunyamn fatihi" ve "dunyanm hukumdan" unvanlanm ala

rak Turk gelenegine laytk ve denk mirasc;tlar olduklanm gosterirler. 

Cihangir Amlan'nda, "(Turk) krallannm, evrenin hakimi" oldugunu 

soyler. Bu inancm1 din konusunda son derece ho�gorulu olan kendi 

politikalannda da gosterir. Her turden dine kar�1 kendisini yakm his

seden Cihangir din adamlanyla goru�meyi sever ve turn ihti�am1 

ic;inde yoksullan bagnna basmaktan da kac;mmamt�tlr. Sah Cihan'a 

gelince, Portekizlilerle sava�ug1 ic;:in erkek, kadm, c;ocuk, rahip, Ho

ogli Htristiyanlanm olduntr. Sag kalanlan kole yapar ve bu husla 

lahCtr'daki buyiik bir kiliseyi ytktmr; nedeni bilinmemesine ragmen 

bir sure de Hindulara zulmeder, Benares'te [Varanasi) yeni kurulan ta

pmaklan yerle bir ettirir, ancak bu fanatizm krizi ktsa sureli olur. 

Her ikisi de son derece kulturlu prenslerdir ve glizel olan her �

ye egilimlidirler, turn Turkler gibi c;ok yiyip ic;erler, turn kadmlan 

severler ve herkes kadar �ava�c;:tdtrlar. Dekken'e yapuklan seferler 

birkac; prenslik ele gec;irmelerini ve BicapCtr'daki Adil�ahlann ve unlu 

Golkonda'nm Mogol egemenligini tammalanm saglar ( 1 636). Semer

kand't ele gec;:irmek ic;in ba�latuklan buyiik harekat, Belh ve Tirmiz'in 

ahnmas1 gibi c;:e�itli ba�anlar getirse de buyiik bir yenilgiyle sonuc;:la

mr ve onlara pahahya mal olur. Daha sonra Kandahar ic;in Iran Safe

vilerine sava� ac;arlar. Kandahar onemli bir anahtar �ehirdir, ancak 

Buyiik Mogollar bu �ehri 1 6 1 4  ythnda kaybeder. Bu tarihten sonra da 
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kahCI bir bic;:irnde bir daha bu �ehre sahip olarnazlar. Daha da kotusu 

somasmda irnparatorluk prensleri arasmdaki c;:au�rnalarla ugra�rnak 

zorunda kahrlar. Evrengzip'de bu c;:au�rnalar doruga vanr, halkm on

lardan igrenrnesine ve hanedanhgm ununun yok olrnasma yol ac;:ar. 

Hanedanhk kazand1g1 turn guveni ve saygtyt kaybeder. 

Bu devir kadmlann devri olur. Kadmlann 6nernli rollere gelrne

sinde yine bir Turk gelenegi izini rni ararnak gerekiyor? Neden olrna

sm? Cihangir 1 6 1 1 'de , Hindistan'a stgman buyuk bir Iran soylusunun 

klZlyla evlenir. Nur Cihan butun iyi 6zellikleri kendinde toplayan bir 

kadmdt: tek ba�ma asla ustlenrnek isterneyecegi turn yonetirn yetkin

liklerine ve 6zelliklerine sahipti. Bu gorevlere once babasm1 -lti

rnaduddevle, Agra yakmlanndaki rnezan dunyanm en guzel amtlann

dan biridir- daha soma erkek karde�i Asaf Han't -bunun klZl, Khur

rarn'm veliaht prensi Sah Cihan'la evlenecektir- getirecektir. Bu ozel

liklerinin yam stra buyuk bir hamrn olrnasma yol ac;:an 6zelliklere sa

hiptir: aktl , bilgelik, kultur ve thrnhhk. Olurnune sarhos olrnarnas1 

ve dogal bir ic;:gudu olarak vah�iligini dizginleyebilrnesi ic;:in irnpara

tor kocas1 uzerindeki niifuzunu kullanrnaya c;:ahstr. Oldukc;:a ba�anh 

bir kariyere sahip olduktan soma dui kalan Nur Cihan inzivaya c;:eki

lir ve 1 645'te olur. 

Sah Cihan'm kans1 Murntaz Mahal ise onun dehasma sahip degil

dir, ancak Sah Cihan esine o kadar buyuk ve rnutlak bir a�kla bagla

mr ki , ondokuz ytl evli kaldtktan soma, ktrk yasmda onu kaybetti

ginde bir daha kendini toparlayarnaz. KlZl Cihan Nara onu teselli ede

rnez. Sah Cihan'm kansm1 c;:ok sevmi� oldugu soylenir. lrnparatorlu

gun ayncahkh bir gozlerncisi olan Franc;:ois Bemier, hukurndann dik

tigi agacm rneyvesinden herkesin yararlanrnasma izin verdigini anla

ur. Dedikodulardan sakmrnak gerekir! Ne olursa olsun Sah Cihan 
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turn yasama sevincini kaybetmistir ve belki de onun ic;in tahtan indi

rilmis olmak ve Agra'daki bir kalede omrumin sonuna kadar tutuklu 

kalmak, sac;ma da olsa, bir mutluluk olmustur. C:unku 6nunden gec;en 

nehirden yOkselen buharlar arasmdan esinin muhtesem kabri Tac Ma

hal'i gorebilmektedir. 

Mogol Sanatmm Gorkemi 

Tac Mahal pek c;ok baska muhtesem yaptt arasmda tek basma bu 

donemin tarihini ozetlemeye yeter. Belki de dunyamn en unlu yaptsl

dtr. lnce mimarisi, son derece latif ve ustun bir zevkle islenen susle

meleri , malzemeleri , c;evrcsinin guzelligi ve plamyla, Sinan'm ba

syapltl Edirne Selimiye Camiiyle aym ruhani mesaj1 iletir ve aym 

simgeselligi ortaya koyar. Koklerini topraga salm1s kozmik bir dag 

gibidir, gokteki bulutlara kansan kubbesiyle, son derece dengeli bir 

bic;imde dizilmis don minaresi ve dort yonde yer alan sutunlanyla 

bir basyapnur. Bu Turk prensler eski Turk yurtlanndan ve gelenek 

ve goreneklerinden bu kadar uzaktayken, geleneksel buyak uygarhk

lann ic;ine bu kadar girmi�ken, bu amtlar sayesinde atalanyla garip 

bir yakmhk kurmuslardtr. 

Cihangir ve Nur Cihan sanat ve edebiyat1 severlerdi . lmparator 

esin perilerini beklerdi . Bahc;eleri taparcasma sevdikleri ic;in pek c;ok 

bahc;e yapnrmtslardtr. En guzeli kuskusuz Kesmir'de , Srinagar'dadtr 

ve siirsel bir ad olan "Salimar" adm1 tastmaktadtr. Kumtasm1 tercih 

eden 6ncullerinin aksine Sah Cihan beyaz mermerden hoslanmaktaydt 

ve iflah olmaz bir mimari tutkuya sahipti. Kaleler, saraylar, turbeler, 

camiler: doneminde insa edilen eserlerin say1s1 bilinmemektedir. An

cak yapnrd1g1 hic;bir eser Tac Mahal ya da ltimaduddevle'nin kabrine 
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denk degildir. Ancak Sahcihanabad ad1m verdigi ve Eski Delhi yakm

lannda kurdurdugu ve 1 638'de ba�kent yapug1 yeni �ehri, Agra ve 

oteki �hirler gibi zevkinin, zenginliginin ve dinamizminin tamkhgt

m yapmaktad1r. Delhi'deki Ulu Cami, Ktrmizi Kale'nin yakmlannda

dtr ve lslamiyetin en �arpici eserlerinden biri olarak gosterilebilir. 

Humayun lran'daki surgiinii strasmda minyature merak sarmi�tu. 

Yamnda sanatplar getirmi�tir ve ba�ka sanat�Ilan da ulkesine davet 

etmi�tir. Oglu Ekber'e resim dersleri verdirmi�tir. Ekber de babas1 

gibi, her hafta ziyaret ettigi bir minyatur atolyesi kurarak kendini 

minyatur sanatma vermi� ve bu sanatm ilerlemesi i�in �ah�mi�tu. 

Hint gelenekleri Iran etkisi altmdayken bile kaybolmaz, ancak Mogol 

ekolunun etkisi, Cihangir doneminde kendini hissettirmeye ba�lar. 

Portre sanati son derece populer olur. Ancak sanat�Ilar bununla yetin

mezler. Efsaneleri ve klasik eserlerin illustrasyonunu bir kenara btra

karak, gunluk ya�amdan sahneleri ve dogayt, bitkileri ve hayvanlan 

resmetmeye ba�larlar. Sah Cihan'm hukumdarhgmda, saray ya�amt

mn ihti�amh sahnelerini betimlerler ve kadm figurlerini resmetmekle 

ilgilenmeye ba�larlar. Duyarhhgtyla unlu buyuk Hint sanauna donu� 

yaparak, kadmlan turn mahremiyetleri , a�klan i�inde resmederler. 

Evrengzip 

Bu bir gelenekti : Mogol prensleri birbirini ktskamr ve tahta ge

�i�le ilgili kesin bir kural , yasa olmadtgmdan -bu kuralstzhk Turk 

monar�ilerinin en buyuk felaketlerinden biri olmu�tur- hangi yoldan 

olursa olsun herkes tahta ge�mek ister, yani gerekirse karde�lerini ol

durmek pahasma. Karde� kavgalanna daha once de �ahit olmu$tuk. 

Daha kotulerini de gorecegiz. 
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1 657'de Sah Cihan hastalamr. Olecek rnidir? Veliahu se�rnek i�in 

ka�mtlmaz sonun gelrnesini beklernek gereksizdir. Bu nedenle irnpa

rator deneyirnlerden yola �1karak halefini belirlernek ister. Tercihini, 

yanmda kalan ve kendisine �ok iyi bakan Dara'dan yana kullamr. 

Onun lehine tahttan feragat etrnek ister: c;ok yerinde bir karar olrnasl

na kar�m Dara bu karan reddeder. Evrengzip k1rkma rnerdiven daya

masma kar�m rnudahale etmeye karar verir. Ancak bu son derece kor

kun� bir rnudahale olur. Sava�1rlar. lmparatorlugun ordusunu yone

ten Dara yenilir, esir ahmr, korkun� i�kencelerden ge�irilir ve turn 

�ocuklanyla birlikte olduruliir. Sah Cihan Agra Kalesi'nde zindana 
auhr ve burada da ya�arna veda eder. Oteki ogullan da birbiri ardma 

yok edilirler. Evrengzip, bu bertaraf etrne i�inin sonunu bile bekle

rneden 3 1  Ternrnuz 1 658'de kendisini irnparator ilan eder. 

Hindistan'm yeni hukumdan fanatik bir Muslurnand1r. Halkm ko

runrnasl ve adalet i�in ard1 ardma yapug1 a�1klamalara kar�m adil ve 

ho�gorulu ve bagi�laYICI olmak d1�mda her �eyi yapar. Ostelik oku

rnu� biri degildir ve sanattan da ho�lanrnarnaktad1r. Sark1 soylerneyi , 

rniizigi, dans1 , �iiri, resmi yasaklar. llgilendigi tek �ey din ve sava�

tlr . Sadece yun ya da pamuklu giymekte , sadece pi�rni� topraktan 

yaptlan kap kacaktan yemek yernektedir. K1sacas1 Buyuk Mogollara 

zaferi getiren Oteki prenslere taban tabana Zlt biridir. 

Atalanmn ho�goru politikasm1 devam ettirmek bir yana, her yolu 

deneyerek lslarniyeti yaymaya �ah�rn1� ve Hindulann kalbinde sadece 

nefret uyand1rm1�t1r. Cihat yapm1�t1r ve ordulann �kumandam 
olarak kendinden oncekilerin kazanmad1g1 ba�anlan elde etrni�tir: 

her yeri kana bularna pahas1na neredeyse turn Hindistan onun emri al

una girer. Sihler boyun egrnektense olrneyi tercih ederler. Maratalar 

[Maharatlar] ise son derece inatc;1 rakiplerdir ve boyun egdirilseler bi-
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le hernen isyan etrnektedirler. Her yerde ayaklanrnalar ba� gosterir. 

Fethetrnek istedigi guney bolgelerine daha yakm olrnak i<;in, ba�kenti 

Delhi'den Dekken'de bulunan ve daha soma Evrengabad admt alacak 

( 1 682) Khadka'ya ta�tr. 1 707'de oldugunde' irnparatorluk hi<; olrnadtgt 

geni�lige ula�rn1� ve hi<; olrnadtgt kadar gu<;ludur.. Ashnda Hindistan 

yaktp ytktlrnt�tlr. Topraklan terk edilrni�tir, finans kaynaklan buylik 

oranda ipotek altmdadtr ve Maratalar korkun<; rakipler olrnayt sur

d urmektedirler. 

lrnparatorun vasiyeti yasngmm altmda bulunur: i<; sava� <;tkrnast

m engellernek i<;in irnparatorlugun rniras<;tlan arasmda bolunrnesini 

isternektedir. Ancak yine de i<; sava� <;tkar ve ta<; u<; dort ki�iye kala

rnayacagt i<;in irnparatorluk her �eye ragrnen bolunur. Turn buyuk 

vasallar 6zerkliklerini ilan ederler. Bu donem racalann ve rnaharaca

lann donerni olacaknr. Arnk Mogol lrnparatorlugu sadece bir isirn

den ibarettir. L Bahadtr Sah'tan ( 1 707- 1 7 1 2 )  soma arnk bu adt ta�t

rnaya laytk bir irnparator kalrnaz. lki ylizytlda sadece yedi hUkurndar 

degi�tiren ulke, elli ytlda on hukurndar eskitir ! Bu bile aruk irnpara

torlugun sonunun geldigi bir i�aretidir. 

Bir irnparatorluk ne kadar buylikse , <;oktugunde bile gucune dair 

yaratugt yamlsarna o kadar buyliktur. Avrupahlar bunu <;ok iyi bilir

ler. l�tahlan olduk<;a kabankn, ancak bu irnparatorlugu ytkrnanm ko

lay olrnayacagmt da biliyorlardt . Portekizliler gelir gelrnez Osrnanh

lan yardtrna <;agtran Gucerathlann aksine Buylik Mogollar, ban tica

rethanelerinin topraklanna yerle�rnesine s1eak bakrnt�lardtr. Babur 

Hindistan'a girdiginde, Albuquerque , Goa'ya <;tkrnt�tlr bile ( 1 5 1 0) .  

Ekber turn kudretiyle hukurn surerken, 1 600 ythnda Dogu Hindistan 

lngiltere Sirketi kurulrnu�tu. Uluslararast ticaretle ilgilenrneyen Hint

liler ba�kalannm onlann yerine ticaretle ilgilenrnesinden ve giderek 
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daha fazla sa)'lda insanm ulkelerine gelip rnallanm satm alrnasmdan 

<;ok rnernnundular. Denizci de degildiler ustelik. YabanCl gernilerin ve 

denizcilerin onlara hizrnet ettiklerini samyorlard1. Avrupahlar bu za

)'lfhklanm ke�fetrni�lerdi . Bu buyuk bir za)'lfhku. 

Nadir Sah'm' 1 732 'de geli�iyle gozleri a<;1lrn1�tu. Bir zarnanlar 

buyuk bir gu<; olan bu ulke aruk rnucadele edecek glicu bularnamakta

dlr. Nadir Sah'm fethi, olsa olsa bir sornurge sava�1 olarak nitelendi

rilebilir. 

Buyuk lmparatorluk 

Gune� batarken en guzel 1�1klanyla panldar, Osrnanh lrnparator

lugu da batarken en guzel isiklanm sa<;1yordu. XVI . yuz)'llm ikinci ya

nsmda Osrnanlmm askeri basanlan devarn ediyordu : Yernen'deki 

rnevcudiyetlerini daha da saglarnlastmrlar ( 1 568- 1 569), Safeviler lize

rinde son derece gorkernli bir zafer kazamhr ( 1 57 1 ) ,  ancak s1rada lne

bahu Savas1 vard1r. Turk donanrnasmm o gun ugrad1i!;1 buyuk yenilgi 

turn H1ristiyan dunyasmda buyuk yankllar uyandmr ve Turklere ba

kis a<;1smda ciddi bir degisiklige neden olur; bunun uzerine turn tasra 

vilayetleri ayaklamrlar; ancak huzur k1sa bir surede saglamr, Turkler 

donanrnalanm birka<; ay i<;inde tarnarnen yenilerler. Bir yenilginin ar

dmdan gelen ayaklanrnalann genelde isaret ettikleri ger<;ek <;ok a<;1kt1r 

ve yamlrna pa)'l azd1r. Dilleri, gelenek ve gorenekleri, yasalan, dinle

ri birbirinden tarnarnen farkh olan bunca halk, belki on, belki de yuz

lerce halk elbette Osrnanh lrnparatorluguna fetihler nedeniyle boyun 

egrnislerdi; ancak yine de orada kalrnaya devarn etrnislerdi. Turn bu 

halklar bu buyuk irnparatorlugun bir par<;as1 olrnay1 kabul ederek 

• Bkz. ileride XIV. bolcun. 
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birlik ve butunlugu saglam1�lardL (:unkii Osmanh buyiik bir impara

torluktu, zengindi ve zenginlikler vaat ediyor ve onlara buyiik bir ha

reket alam saghyor, pek c;ok ilerleme ve geli�me fusat1 tamyordu. 

lnebahu yenilgisi ya da ba�ka vesilelerle bir iki halkm ayaklanmas1 

aslmda munferit olaylard1. Bag1ms1z olmakla ne kazanacaklard1? Oz

glirluk. Zaten buyiik oranda ozgurduler, c;unku nas1l istiyorlarsa oyle 

ya�1yorlard1 ve kendi kurallanm uyguluyorlard1 . Aslmda her �yden 

buyiik ve guc;lu olan padi�ah otokrat olarak kabul edilmesine kar�m 

pek c;ok alanda k1s1th yetkilere sahipti: buyruklan onunde boyun eg

mek zorunda oldugunu hissettigi �eriat yasas1 ve egemenlik altma 

ahnan milletlerin orfi kanunlan tarafmdan klSltlamyordu. Ama impa

ratorluk teokratik bir devlet olmaktan da uzaku, c;unku o dine hizmet 

etmektense dinin kendisine hizmet etmesini saghyordu . Osmanh lm

paratorlugu bir otokrasi degildi , c;unkCt �ehzadeler de , vezirler de 
keyfi bir guce sahip degillerdi. 

1 606 ythnda imzalanan Zitvatorok ban�1 , imparatorlugun varabi

lecegi en son smm belirliyordu . Aruk olc;usuz bir enginlige kavu�

mu�tu. Turkiye , Transkafkasya ve Kafkasya, Kmm, Guney Ukrayna, 

yani bugunun Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Maca

ristan'l, Suriye , lsrail , Lubnan, Irak'm bir bolumu, Arabistan, Yemen, 

M1su, Kenan ulkesi , Trablusgarp , Tunus ve Cezayir'i kaps1yordu. 

Sultan Sl:ileyman'm devrinde dunyamn en buyiik glicuydo.. 

XVI. Yuzyzlda Osmanlida Sanat, Edebiyat ve Bilim 

Bu donemde Osmanh lmparatorlugu en mo.kemmel zamamm ya�l

yordu. Kuralh, ince ve ustO.n zevkli, ancak kimi zarnan ozglin ve ne

�eli uslubuyla �air Baki ( 1 526- 1 600), Fuzuli ( 1 494- 1 555) saray �iir 
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sanatma belirli bir ozgiinhik ve ozellik kazandimu�lardt. Daha derin 

bir etki yaratanlarsa Ati.U, Nefi, Nabi'ydi. Tarihyaz1m1, Hao Halife 

(Katip <;:elebi olarak da bilinir, o. 1 650),  ki Cihannuma's1 donemin 

cografyasmm miikemmel bir sentezini veren bir ba�yapltur, lbrahim 

Pe<;:evi (o. 1 650'ye dogru) , Naima ( 1 655- 1 7 1 6) ve ger<;:ek bir gezgin 

ve gezdigi yerler hakkmda son derece yararh bilgiler veren iyi bir 

vakayinameci olan Evliya C:elebi'yle ( 1 6 1 1 - 1 682) yeniden canland1. 

Tanmla ilgili iki eser, pek <;:ok �i<;:ekbilimi kitab1, �iirsel bir iis

lupla, bilimsel ara�urma <;:ah�malanm sona erdirmi�tir; ancak bir �

kilde XVII ve XVIII. yiizy.llarda <;:i<;:ek a�1s1 uygulamas1 ger<;:ekle�tirilmi�

tir ve bugim Avrupa'nm. bu a�1y1 lstanbul'dan gordugu neredeyse 

kesindir. Onlii Lady Mary Montagu, jenner'in "miidahalesinden" �ok 

uzun bir sure once kendisini a�Ilatml�tlr. 

Mimari <;:ok yaratlcl eserler ortaya koymaz, ancak giderek daha 

biiyiik amtlar yap1lmaya baslamr. 1 6 1 6'da Bizans Hipodrom meyda

mnda Sultan Ahmed Cami in�a edilir. Bu caminin son derece goz ka

ma::;uran cephe siislemesi Bauhlarca "Mavi Cami" denmesine neden 

olmu�tur. Unii her tiirlii beklentinin otesinde olan Yeni Cami ( 1 663) 

hala devasa yap1lardan biri olarak kabul edilir. Topkap1 Saray.'na bir

ka� giizel ko::;k eklenir ve duvarlan hayranhk verici siislerle kaplamr. 

Ama en onemlisi hala ::;a::;lftlCl bir tazelige ve yenilige sahip olan min

yatiirlerdir: Ill. Ahmed'in Yemi� Odasz XVIII. yiizy.l sonlannda nadide 

bir miicevher gibidir. 

Siirsel bir anlauma sahip oldugu kadar, betimsel de olan duvar 

resim sanau etkili olsun olmasm minyatiirciiler bu yiizy.l ba::;mda 

kendilerine yeni bir yol a<;:maya �ah::;maktad1r. Modellerine bir goz

lemciden <;:ok fiziksel ger<;:ekligi hedef alan bir ara�urmac1 goziiyle 

yakla::;arak portre sanatma donii� yapan Ahmed Nak::;i'nin de ifade etti-
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gi bu tur bir yenilenme istegidir. 1 630 tarihli anonim Pa�aname (bu

gun British Museum'dad1r) bir ol<;:ude, ozellikle unlu Karadeniz kadlr

galan resimleriyle , Matrakt gelenegine donu� yap1ld1gmm kamud1r. 

Ilk Gerileme Belirtisi 

Sehzadeler her zaman halklanmn duzeyine ula�amayabilirler. Or

negin II .  Osman ( 1 6 1 8- 1 622)  ve IV. Murad ( 1 62 3 - 1 640) gibi otorite 

kunnaya <;:ah�an ve devletin itibanm arnnnaya <;:ah�anlar olmu�tur -

II .  Osman bu <;:abalannm bedelini pahahya odeyecek, yeni<;:eriler tara

fmdan oldurulecektir. Ancak <;:ogu hukumdar devletin ve idarenin so

runlanna ilgisiz kalm1�, i�leri genelde Valide Sultan'lara blrakml�lar

dlr ve son derece Turklere ozgu bir davram� sergileyerek anne-ogul 

ili�kisi i<;:inde iktidan anneleriyle payla�m1�lar ve bu da hemen he

men her zaman buylik bir felaketle sonu<;:lanml�Ur. Ornegin XVI. yliz

ytlda Ill .  Mehmed ( 1 593- 1 603) yonetimi Venedikli Sofia Baffo'ya , ya

ni Safiye Sultan'a b1rak1r; padi�ah e�i ve iki padi�ah annesi olan bu 

kadm sadrazamlarla ugra�maktan ba�ka bir �ey yapmaz, sekiz y1lda 

yakla�1k onbir sadrazam degi�tirir. Her ne kadar I. Ahmed ( 1 603-

1 6 1  7) ondan kurtulmayt ba�arsa da o kadar yeteneksiz bir yonetim 

sergiler ki , arnk yorulan vezirleri onu tahttan indinnekten ba�ka bir 

yol bulamazlar. I .  Ahmed'le birlikte , yakla�1k iki ylizytldan fazla bir 

suredir devam eden bir gelenek, tahtm babadan ogula ge<;:mesi gelene

gi y1k1hr. Bu tarihten soma taht karde�ten karde�e , kuzenden kuzene 

ge<;:er. IV. Murad�m hukumdarhgmm ilk ytllannda, Safiye Sultan Ko

sem'in ki�iliginde yeniden canlamr gibi olur. Bu Valide Sultan da bu

ylik bir gu<;: ve nUfuz sahibi olur ve hazineyi bo�alur. Anadolu'daki 

<;:ift<;:i ayaklanmalanm bastuamaz ve askerlerin isteklerine boyun 
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eger. Padi�ah son derece kau ve sert tedbirler alarak biraz olsun diize

ni saglamay1 ba�anr. Karde�i I .  lbrahim ( 1 640- 1 648)  6himlerle 

tukenen hanedanm hayatta kalan son varisidir, kadmlann oyuncag1 

olur ve katillerin eline du�er. Yerine oglu IV. Mehmed ( 1 648- 1 687) 

gec;er. Ancak ondan sonra irnparatorluk bir girdaba suruklenir. 

1 65 6- 1 7 1  0 yillan arasmdaki d6nern bir sadrazarn hanedanhgi 

olan Koprululer d6nemidir. Bu sadrazarnlar ku�ag1 padi�ahlann yeter

sizliklerini ve zaylfl1klanm telafi etrneye c;ah�1rlar. 1 663'te Silezya'ya 

bir ordu gonderirler. Avrupa yeniden korkuyla titrer. XIV. Louis iki 

kere saldmya ugrayan Avusturya kralma yard1rn edebilrnek ic;in turn 

soylulan toplar. Bu, hac;h seferlerinin ruhunun hala ya�ad1gm1 gos

termektedir. Sonrasmda bir c;1ghk kopar: Viyana ku�atlld1 ! Viyana 

du�rnek uzere! Polonyah jan Sobieski irndada yeti�ir ve Osrnanh or

dusunu bozguna ugraur. Alelacele terk edilrni� ordugahta, Viyanahlar 

kahvenin tadm1 ke�federler ve turn Avrupaya yayarlar.• Yeni bir Hac;

h seferi ya da bir guc birligi ! Ruslar da bu guc; birligine kauhrlar ve 

bir daha da c;1krnazlar. 2 6  Ocak 1 699'da, Karlofc;a Antla�rnas1 imzala

mr. Turkler Macaristan'm neredeyse tarnarnm1 Habsburg hanedamna 

b1rakrnak zorunda kalarak tarihlerinde ilk kez geri c;ekilirler. 

Eger o gun Viyana i�gal edilse ve Turkler Viyana'dan Avrupa'ya 

gec;selerdi, lslarniyetin turn Avrupa'ya yayilacagmi soylernek dogru 

olrnaz. Bunun ic;in aruk c;ok gec;tir. Sultan Suleyman donerninde i�a

retlerini veren zaaflann boyutu ciddi bir hal alrnaya ba�larn1�Ur. Ru�

vet genele yayilrni�Ur: atanan ya da keyfi nedenlerle azledilen yoneti

ciler bir an once zenginlesrne derdindedirler. Yenic;erilerin basibozuk

lugu aruk dayamlrnaz noktaya gelrni�tir: XVI . yuzyihn sonundan itiba-

• Kahve ashnda Avrupa'da eskiden beri bilinmekteydi. 
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ren evlenme hakktm kazanmt�lardtr ve gorevlerini babadan ogula 

devreder hale gelmi�lerdir. Bir sure sonra da kim olursa olsun yeni

�erilere kaulabilir hale gelmi�tir. Her turden ayaklanrnada yer ahyor

lar, hukiimdarlan ba�a ge�irip, tahttan indiririyorlardt . Sefleri aga, 

tiran gibiydi. Onlar hala hirer askerdiler, ancak aruk eskisi gibi iyi 

donammlara ve silahlara da sahip degillerdi. 

Sultan Siileyman'm I. Fran�ois'ya verdigi kapitulasyonlar 1 604'te 

ve pek �ok kez yenilenir: Fransa, imparatorlukta yolculuk eden ve ti

caret yapan Avrupahlar iizerinde ger�ek bir himaye uygularnaktadtr, 

Venediklilerin ve lngilizlerin kendi ayncahklan vardtr. Ktsa bir sure 

sonra Avusturyahlar ve Ruslar da kendi ayncahklanm elde ederler. 

Devlet i�inde bir devlet olu�tururlar, Htristiyanlan etkileri aluna al

maya �ah�trlar: eskiden mutlu olan bu halklann �imdiki mutsuzluk

lanm anladtklanm soylerler. Din ortakhgt uzun siireli bir ortakhk

ur. Yunanhlar Htristiyan karde�lerine zulmetmek i�in ayncahklann

dan faydalamrlar: ancak bu durumdan Turkler su�lamr. Ho�gorii ve 

ozgiirluklere her �ye ragmen saygt duyulmaktadtr. Ancak halklar ar

uk kendilerini Osmanh olarak gormemeye ve kendilerini baskt altm

daki uluslar olarak kabul etmeye ba�ladtklanndan beri ho�goru ve oz

gurluk politikasmm giderek daha kotu sonu�lan olmu�tur. Din 

adamlan Araplardan olu�uyordu, denizciler Rumdu, ticaret Ermenile

rin ve Rumlann, maliye i�leriyse Museviler ve Ermenilerin elindey

di. Ost yonetici stmf ise hala Turk degildi. Koprululer ku�kusuz Ar

navuttu; Mtstr'm naip krah Mehmed Ali de kesinlikle Amavuttu . Kar

lof�a Antla�masmt yapan Rum Alexandre Mavrocordato'ydu. Hukiim

dann etrafmdaki dam�rnanlann �ogunlugu yabanctlardan olu�uyordu. 

XVIII. yiizytlm Baron de Tott'u Birinci Dunya Sava�mm Liman von 

Sanders'ini haurlaur. 
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Sehzadeler, Kadznlar ve Haremarhlan 
Roxelana IHiirrem Sultan] kadmlan saraya kapamgmdan beri sul

tanlar da haremlere kapanmts, savas alanlanndan uzaklasmtslar, dev

let islerine ilgisizlesmisler ve eskiden haftada bir toplanan ve onemli 

bir protokol yeri olan divan onemini yitirmeye baslamtstlr. Harem, 

rekabetin ktyastya siirdiigii , iktidar oyunlanmn bitmek bilmedigi bir 

arenaya doniismiistiir. Haremde hepsi de hiikiimdann gozdesi olrnak 

isteyen yiizlerce kadm yasamaktadtr - yaklastk 1 500 kadm oldugu 

soylenir. Hepsi de hiikiimdann ilk esi, esi ya da gozdesi olrnak 

istiyorlard1 . Tutku kol gezmektedir, arna soz konusu olan ask tutkusu 

degil hlTS ve nefretti. Hiikiimdann gozdesi olmayt, dikkatini �ekmeyi 

hasaran hemen hukiimdara bir ogul vermeliydi, ama diisiik yapmaya 

zorlanrna ya da bogazlanrna tiski hep vard1. C:OCuk dogar ve yasarsa, 

tahta ge�mesi i�in miicadele vermesi, �abalamas1 gerekiyordu. Bu ger

�eklestiginde de Valide olur, oglu aracthgtyla iktidara yerlesirdi -

ancak genellikle baslanna �ok daha kotiisii gelirdi. 

Daha kotiisii neydi? Bunun i�in de haremagalan, onunla rekabete 

girerlerdi . Osmanh saraytna , XIV. yiizytl sonu gibi �ok erken bir ta

rihte giren harernagalan -Osrnanhlara Bizans'm bir armagamydt- sa

rayda �ok onemli gorevlere geliyorlardt, oyle ki en htrshlan kendile

rini hadtm ettiriyorlard1. Kadmlara sahip olma arzusu erkeklerin en 

onemli uyanciSl olduguna gore boyle bir seye inanmak zor degil mi? 

Onceleri haremagas1 olmaya en hevesli olanlar Kafkas kokenli beyaz

lardtr; bunlar had1m olmayt kalduabilecek kadar gii�lii fiziklere sahip 

degillerdir. C:ok da yaktstkh olduklan i�in ktskan�hk yaraurlar. Do

laytstyla daha sonra siyah trktan olanlar gelir: had1m olmaya 

dayanabilen Etiyopyahlar, Sudanhlar ve C:adhlar; bunlar ne kadar �ir

kin olursa o kadar iyidir. Kole pazarlannda �ok saytda ahc1 bulabil-
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mektedirler (ne kadar �irkinlerse fiyatlan o kadar yliksektir) . Ba�lan, 

yani kzzlaragasz, XVI. ylizyildan XIX. ylizylla kadar, Osmanh hiyerar�i

sinde hem en muhim hem de en me�um figurlerden biridir. 

Karde� Katli ve Kafes 

Turk geleneklerinde mulkiyet aileye aittir ve bu otoriteyi miras�l

lardan birine vermek i�in kesin kurallar yoktur. Daha once de karde�

ler arasmdaki kavgalann monar�ilere ne kadar zarar verdiklerini gor

mu�tuk ve bu kavgalann sonucunda olu�an bolunmelerin ve aynlma

lann imparatorluklan nastl par�aladtgmt da tarihten pek �ok kez og

rendik. Osmanhlar taht kavgalanna bir son verebilmek ic;in, bize ca

navarca gelebilecek bir kurah benimsemi�ler ve karde� katline izin 

vermi�lerdir. Ancak bu kuralm da insanhga ait her kurumda oldugu 

gibi kendine ozel nedenleri vardtr . Yuzyillardtr suregelen gelenekleri 

ytkamayacaklanm bilen Osmanhlar, bunu me�rula�urmt�lar ve kaba, 

canavarca, tehlikeli, ama etkin bir yol bulmu�lardtr .  Il .  Mehmed, 

"tahta c;tkan her kimse, dunyanm huzuru ic;in karde�lerini bogdura

caknr» yasasm1 c;tkarmt�tlr. Suleyman bizzat u� oglunu oldurmu� ve 

�unlan demi�tir: "Muslumanlann ogullanmm arasmda c;tkan sava�tan 

kurtuldugunu gorecek kadar uzun ya�adtgtm ic;in Allah'a �ukrediyo

rum . . .  Eger tersi olsaydt umutsuzluk i�inde ya�tyor olacak ve o 

�ekilde de olecektim. » Bu sozcuklerin dile getirdigi du�unce, biz Ban

hlann asla anlayamayacagt, kavrayamayacagt bir devlet ve halkm se

lameti du�uncesidir. lnsan belki de her yerde her donemde aymd1r, 

ama kalbinin ve zihniyetinin dile getirdikleri bir ylizytldan oteki yliz

ytla anla�Ilmaz, kavranamaz olabiliyor. 

XVI. ylizytlm sonuna dogru, karde� katli gelenegi aruk uygulan-
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maz olur. lnsani degerlerin onem kazanmas1 m1? Sehzadeler aruk kat

ledilmemekte, ama kajes'e . kapaulmaktad1r. Aslmda kafes olarak sa

raydaki binalardan olduk<;a konforlu bir yer se<;ilirdi , �hzadenin em

rine haremagalan ve k1s1r bakire hizmetliler verilirdi . Ancak bu uy

gulama daha kotu sonuc;;lar vermistir. Genellikle se<;ilen ya da belirle

nen veliaht tahta <;1kmak f1zere sersemlemis bir bi<;imde kafesten 

<;1kanhrd1 . 

Basans1zhklann sebepleri ortadad1r. Ancak neden daha fazla sayt

da olmad1klan ve daha erken ortaya <;1kmad1klanm merak edebiliriz. 

Bunun nedeni belki de imparatorlukta saytslz kusurun yamnda birka<; 

erdemin de olmas1yd1; merkeziyetc;;ilik, son derece gu<;lu bir idari ya

pl, hi<;bir duzensizlikleri ortadan kald1rmaya <;ahsan duzenleme ve or

giitleme yetenegi. Aym zamanda bunun nedeni, diger milletler gide

rek daha "isteksiz" ve "guvensiz" olmaya baslad1klanndan beri Turk

lerin siyasal sistemde daha fazla rol oynamaya <;agnlmalan ve cesaret 

gibi pek <;ok onemli yeteneklerinin ve ozelliklerinin olmas1d1r. 

Sibirya'da Ruslar 
Batl Sibirya'da Seybani Ku<;um'un yenilgisinden soma ( 1 600) , Pa

sifik Okyanusuna kadar uzanan genis topraklarda Ruslann onunde ar

tlk bir engel kalmamlStL Amerikahlann "Uzakbau" ruyasma benze

yen "Uzakdogu" destanlan, kendi sinemac1lanm <;1karamasa da jules 

Veme'in Michel Strogoff romanma esin kaynag1 olmustu. Kale-�hirle

rin kurulmas1 da ilerlemelerini daha da h1zlandumist1r: 1 604'te 

Tomsk, 1 62 0'de Yenisey, 1 628 'de Krasnoyarsk, 1 634 'te llimsk ve 

1 652 'de lrkutsk. Tayga neredeyse <;61 halindeydi ve aruk onlerinde 

onlan engelleyecek hi<;bir insan toplulugu kalmamlStL Kalan birka<; 
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topluluk umutsuzluga varan bir cesaretle ve neredeyse intihara varan 

bir kararhhkla ellerinden geleni yapmaya c;:ah�ml�tl. 

Her ne kadar Baykal Gohim1n Buryat Mogollan, g\ineydeki en ka

rarh rakipleri olarak kendilerini ortaya koysalar da Turkc;:e konu� 

Yakutlar ve K1rgdar da en azmdan ayaklanacak g\icu kendilerinde hu

la bilmi�lerdir. 

Kendilerine Sakalar diyen Yakutlar adlanm kom�ulan Tunguzlara 

borc;:ludurlar. Kom�ulan onlara Yako, daha soma Ruslar da Yakut adl

m vermi�lerdir. (:ok az saYlda olmalanna kar�m ( 1 926'daki say1ma 

gore sadece 236.000) buyiik bir alam i�gal etmi�lerdi ve bu toprakla

nn merkezi Lena'nm orta ve a�ag1 bolgesi olup, doguda Kolyma'ya, 

bauda Kotuy Nehrine, kuzeyde Arktik Okyanusu uzanmaktad1r. Bu

g\in hala Rusya'daki en buyiik Rus federe cumhuriyetini olu�turmak

tadlrlar. Kokenleri taru�mahd1r. Bununla birlikte Yakutlann �u ya da 

bu nedenle yurtlanm terk edip bu bolgeye yakla�1k olarak ya xm ya 

da XIV yiizYilda ya da bir ba�ka iddiaya gore 1 4 50'li Ylllara dogru 

Omogey ad1 verilen bir liderin ard1 s1ra geldikleri ve yukan Lena 

bolgesine yerle�tikleri kabul edilmektedir. Daha soma 1rmak boyunca 

okyanusa kadar inmi�lerdir. Burada eski Tunguz ve paleo-Asyah top

luluklara kan�1rlar ve onlerindeki birkac;: kiic;:uk Turkc;:e konu�n top

lulugu yerlerinden ederler. Bunlardan Dolganlar Yenisey'in a�ag1sma 

ve Tamir yanmadasma inerler. Bu arada Yakutlann milattan somaki 

ilk yiizYlllarda bolgedeki ormanlar ic;:inde kahp goc;:ememi� birkac;: 

Turkc;:e konu�an toplulukla ve Mogollarla kan�ug1 ve dillerinin onla

nn dillerinden c;:ok etkilendigi ve pek c;:ok sozcuk almulad1klan anla

uhr. 

Dogruyu soylemek gerekirse Yakutlan Ruslarla temasa gec;:tikleri 

1 620 Ylhndan beri tammaktaYlz. Yakutlar bu s1rada Samand1rlar, ata 
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binrnekte, rengeyigi yeti�tirmektedirler. Dernircilik yaprnakta ve ul

kede bulduklan pek c;:ok rnarnut iskeletinden elde ettikleri kernikleri 

ve fildi�lerini i�lernektedirler. C:iftc;:iligi bilrnernekte ve ne okiiz ne 

koyun ne dornuz yeti�tiriciliginden anlarnaktadtrlar. Genelde bahk 

avlarnakta, avcthk ve ormanlarda toplaytcthk yaprnaktadtrlar. Kayak

la, ktzakla, kanoyla yolculuk etrnekte ve kiirk ve deri giymektedirler. 

Saytlanmn c;:ok az olrnas1 ve ya�arn duzeyleri i�gale kar�1 direnrnele

rini zorla�t1rm1�t1r ve 1 634 ila 1 640 ytllannda pek c;:ok kez bo�u bo

�una ayaklamrlar. Teslirn olduklanndaysa neredeyse tamarnen Rusla

nn etkisi altmda kahrlar. Boylar arasmdaki olagan kavgalanna da de

varn ederler .  XVII. yuzythn sonundan itibaren topragt i�lerneye 

ba�larlar ve Dogu Avrupa'ya ithal edilen pek c;:ok urun ortaya koyar

lar. 1 750'den sonra kitleler halinde Ortodoks Htristiyanhga gec;:erler 

ve XIX. yuzytlda Ortodoks Kilisesinin ate�li inanlan haline gelirler .  

1 782 'ye , yani II .  Katerina turn Sibirya'ya valiler atayana dek kendi 

kendilerini yonetirler. 

Tarihlerini c;:ok iyi bildigirniz Ktrgtzlar eski donernlerinin heybe

tinden c;:ok �ey kaybetrnislerdir: onlar da ne okurnayt ne de yazmayt 

bilrnektedirler. Ancak buna karsm ozgurluklerini kazanma konusunda 

son derece duyarhdtrlar. Prenslerin en guc;lusu Nernc;:e, 1 606'da bo

yun eger, arna Kazaklann basktlanna kar�1 ba�kaldtrrnakta 

gecikrnezler. Tornsk'tan yola c;:tkan Ruslar, Abakan ve Kerntc;:ik bolge

lerine kadar Yenisey boyunca c;:tkarlar. T ek ba�lanna bir �ey yaparna

yan kuc;:uk kavimlerle kavgaya devarn eden Ktrgtzlar, Tubalar ve Kuz

netsk Tatarlanmn hepsi 1 628'de Ruslara yenilirler. XVII. yuzytl sonun

da, turn urnutlanm yitiren Ktrgtzlann buyuk bir c;:ogunlugu g11neye 

dogru iner. Tien-San bolgesine , bugun Kazakistan admt alan curnhuri

yetin oldugu topraklara yerlesirler. Ancak burada da ozg11r olarnazlar, 
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Ruslann hakimiyetindense Kalmuklann hakimiyetine boyun egerler. 

Ancak Kalmuklar bir sure sonra bunlara katihrlar. K1rgtzlar arasmda 

birka�; topluluk Kalmuklardan nefret etmektedir ve tekrar go<; etme 

cesaretini kendilerinde bulurlar. Vakhan bolgesine, (:in tarafma uza

nan Afgan Pamir vadisine yerle�irler. Biraz ileri gidelim: Sovyet or

dulan Afganistan'l i�gal ettiklerinde K1rglZlar yeniden yollara du:;;er

ler, acmacak ko�ullarda Pakistan ovalanna s1gm1rlar. Bugun Dogu 

Anadolu'da Van Golu dolaylannda birka<; K1rg1z toplulugu bulunmak

tadlr. 

Cungar Egemenligi 

Bozk1rlarda buyU.k bir imparatorluk kurma giri�imlerinden sonra 

"Sol El lnsanlan," yani Cagun-gar ad1 verilen imparatorluk -ki bu 

ad, 1 434 ila 1 445 Ylllannda "Cungar" olmu�tur- Kalmuk ya da Oyrat 

ad1 verilen Dogu Mogollar heniiz yenilgiyi kabul etmemi�lerdi: gii<;

lerini bozulmadan muhafaza edebilmi�lerdi, belki de bunun nedeni, 

kendilerini Cengizhanhlardan koruyan atalan sayesinde buyU.k bir kt

yima ugramamaland1r. Sava�<;l bir ulustular ve bunun kamtlanm 

gostermekte de gecikmeyeceklerdi. 1 620'den sonra Budizme ge<;i:;;leri 

diger Mogollar gibi onlan da ban�<;tl bir topluluk haline getirmemi�

tir. Pek �;ok kez yenilgiye ugrasalar da her seferinde yeniden aya kal

kiyorlardL Kovulduklan Mogolistan'l ele ge<;irmeye bo�una <;abalar

lar. Bunlan Mogolistan'dan kovanlar Cengizhan imparatorlugunu ye

niden kurmaya �;abalarlar, ancak ashnda Kubilay'm mirasplanndan 

ba�ka bir �ey degildirler. Bu arada Cungarlar ag1r yenilgilere ugrar

lar. 1 6 1 6'da ba�hca topluluklanndan biri olan Torgutlar, batiya dog

m go<; etmek zorunda kahr ve Turklerin eski topraklanna, Aral Golu 
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ve Hazar Denizinin kuzey bolgelerine yerle�irler. Yolda Kazak boyla

nm kuvvetle iter, ba�ta Hive Hanhgt olmak uzere pek c;;ok yere akm 

duzenlerler. En sonunda Volga'nm a�agt bolgesine yerle�irler ve bu

rada Ruslarla saglam dostluk baglan kurarlar. Ural'dan Don Nehrine, 

C:aric;;in'den Kafkasya'ya uzanan bir kralhk kurarlar ve 1 77 1  'e kadar 

hem Ruslarla dostluklanm hem de bu sayede kralhklanmn varhgmt 

surdururler. 

Tarbagatay bolgesine yerle�en ve Dorbotler ve Huilerle guc;;lu itti

fak baglan kuran C:oroslar ise , Tibet'teki bir tapmagm eski ke�i�le

rinden olan Goldan'm ba�kanhgmda dunyamn fethini tamamlamaya 

giri�en Buyuk Ordu Kazaklannm ( 1 635 ila 1 643 arasmdaki seferler) 

ilhak iddialanndan kurtulmayt ba�anrlar. Aruk goc;;ebelerin ustunluk 

zamanlan geride kalmt�U ve bu yalmzca bo� bir dilekten l.baretti. Bu

na kar�m yine de parlak ba�anlar kazamrlar. Dalai l..ama'mn koruma

Sl altma giren Ka�garh Musluman bir prens ba�kanhgmda, Ka�gar'a 

girer ve ilhak ederler ( 1 677'ye dogru) , soma Turfan'l ele gec;;irirler ve 

Hami'yi i�gal ederler ( 1 682'ye dogru) . Budistlerin basktsl altmda ezi

len Muslumanlar Kansu'ya stgmular. Goldan ve birlikleri Kalkalann 

(Cengizhanh Mogollar) ic;; sava�lanndan yararlamp Mogolistan't i�gal 

ederler. Karakurum'a kadar ilerler ve Lama tapmaklanm ve Budist ta

pmaklanm yagmalarlar. 0 gune kadar yeni (:in hanedanhgma, yani 

Kinglerin ya da Manc;;ulann hanedanhgma kaulma konusunda hic;;bir 

�ey duymak istemeyen Kalka liderleri bunun uzerine (:in'in korumast 

altma girmek ic;;in sabtrstzlamrlar. 

(:in hukumdan o strada buyuk bir prens olan K'ang-hi'dir ( 1 662-
1 722).  Cungar lmparatorlugu tehdidini goren C:inliler Goldan'm kar

�tsma dikilirler ve Cizvit rahiplerin verdigi ( 1 69 1 )  toplar sayesinde 
bunlan Urga (Ulan-Bator) ve Kalgan'da durdururlar. Kalmuklar aruk 
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iyice C::inlile�mi� bir ulke haline gelen Mogolistan'1 bo�alur. 

Dort yll sonra tekrar saldmrlar ve yeniden kovulurlar ( 1 695). Bu 
arada prens olur ( 1 697). Yeni sorunlar, kaygllar Kalmuklann C::in'den 

yuz donmelerine neden olur ve Ka�gar ve Tanm havzasmm hakimleri 

olarak kahrlar. Yakla�1k yuz yll boyunca bu bolgede egemenlik surer 

ve Mogollann boyundurugu altmda ya�ayan Uygurlann da yeni efen

dileri olurlar. 

Buhara ve Hive Hanlzklan 

Buhara yuzylllard1r saygmhgm1 koruyordu ve XVII. yuz}'llda Oz

bek lmparatorlugu herkes tarafmdan hala Buhara Hanhg1 olarak kabul 

ediliyordu. Kuzeydeki Kazak boylan, arada s1rada Kalmuklar ve kom

�ulan ve akrabalan olan Hive hanlanyla �au�malanm sa}'lllazsak ge

nelde sakin bir donem ge�irmekteydiler. Ancak bu �au�malar da ne 

kadar s1k olursa olsun, hi�bir zaman sonu� vermemi�tir . Olumcul 

darbeler vuruldugu samhrken yaralann �abuk kabuk baglad1g1 gorul

mektedir. Harezmlilerin saldmlanm 1 66 1 'de Canogullannm ba�ken

tine kadar goturmeleri nasll bir i�e yaramad1ysa, Canogullannm da 

1 69 1  ila 1 696'da Harezm'i i�gal etmeleri bir i�e yaramaz. Mutlu halk

lann tarihi olmad1g1 soylenir: Buharahlar mutlu bir halk olmah, �

ku turn �abalanm �ehirlerini guzelle�tirmek, egitimi ve kulturu geli�

tirmek ve gu�lendirmek i�in harcami�lard1r. 

Birka� buyuk yap1 hukumdarhklannm izini ta�1maktadu. Lebi 

Havuz Meydam, Nadir Divan Begi Medresesinin in�aas1yla ( 1 622) ta

mamlanmi�tlr. Ayna ilkesine uygun olarak eski Ulug Bey Medrese

si'nin kar�1sma buyuk bir okul olan Abdulaziz Han Medresesi ( 1 652) 

dikilmi�tir. Bu yap1 buyuk bir yarat1c1hk ortaya ko}'lllaZ, ancak �h-
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rin mimari ve dekoratif butunlugune o kadar iyi uyum saglam1��u 

ki, bu hayal gCtcu eksikligi �ok belli olmaz. Buhara'daki resim sana

tmda hi�bir yerde goremedigimiz kadar yogun bir C:in etkisine rastla

maktayiZ, bu etkinin neden bu kadar fazla oldugu bilinmemektedir, 

ancak aga�, bina, altm hareli bulutlar ve rahathkla ejderha denilebile

cek yilan figCtrleri bunun en a�1k gostergeleridir. Buhara'daki binalar 

ne kadar etkileyici olursa olsun, donemin en giizel yarauc1 sanatl Se

merkand'dadir. Timurlulann yapug1 RigistAn Meydam ticaret merke

zi olarak butunuyle farkh bir zihniyetle tamamen yenilenmi� ve diin

yamn en giizel yapllanndan biri olmu�tur. XIV ve XV. yiiZyillarda bu 
giizel binalann yik1lmas1 �ok uzucudur, geriye sadece Ulug Bey Med

resesi kalm1�t1r. Yam ba�mdaki Sir Dar Medresesi ( 1 646- 1 64 7) ve 

Tille Kari Medreseleri ( 1 660) bu medreseyle son derece olaganustu 

bir uyum gosterir. 

Hive Hanhg1, Buhara Hanhg1yla aralannda sump giden karde� 

kavgas1 d1�mda, Kalmuklarm saldmlarma ( 1 6 1 3 , 1 648 ,  1 65 1 )  ve 

Merv etrafmda, bugiinku Turkmenistan topraklannda surulerini otla

tan go�ebe Turkmenlerin saldmlanna dayanmak zorunda kahr. xvn. 
yiiZyildaki Hive'den bugun geriye hir,;bir �ey kalmami�tir, CUnk\i 
1 770 yihndan �ehir yerle bir edilmi�tir. Ancak bu hanhgm kulturel 

etkinlikleriyle ilgili olarak elimizde onemli bir tamk vard1r. Hive hii

kumdarlanndan Ebulg:lzi Bahad1r Han ( 1 643- 1 655) Ozbek dilinde, ya

ni (:agatay Turkr,;esinde yaz1lm1� iki onemli eser buakm1�t1r: Mogolla
nn Tarihi ve Tilrklerin Tarihi . Her iki eser de son derece saglam kay

nak ve bilgilere dayanarak ar,;1k ve net bir iislupla yazllmi�tir. Ashnda 

Tilrklerin Tarihi'nden kastedilen daha �ok Seybanilerin tarihidir. 
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Buyuk Sah Abbas, Iran ordusunun belkemigini olu$turan Turk 

boylanmn gucunu belirli s1mrlar i<;inde tutmaya <;ah�1yordu. Bu poli

tika, olumunden soma imparatorlugunun du�tugu gerilemenin neden

lerinden biri olmu� -tek neden degildi elbette- ve Safevilerin <;oku�u

ne neden olmu�tur. Daha Sah Abbas'm hukumdarhg1 s1rasmda bile 

ogullan kendilerini me�ru varisler olarak kabul ettirmeye <;ah�ml�

lardlr: bu nedenle tahta torunlanndan birinin ge<;mesinden ba�ka <;are 

kalmaz ve Sah Safi tahta ge<;er. 0 ve alt1 halefi Turkleri zaylflatmay1 

surdurmu�, ancak beraberinde kendileri de zaylflam1�lard1r. Hatta oy

le bir doneme gelinmi�tir ki , atalanndan miras ald1klan dehadan on

lara geriye kalan tek �eyin i<;kiye du�kunluk oldugu samlm1�Ur. Su

leyman Sah ve Sah Sultan Huseyin ( 1 694- 1 722) alkolik hukumdarlar

dlr ve tarn bir sefahat hayau surdurmu�lerdir. Askerleri ve halk ise 

giderek ger<;ek KlZllba�hktan ve Islamiyet oncesi geleneklerden uzak

la�ml�lar ve vah�i Siiler haline gelmi�lerdir . Ancak yine de hl1yuk

luklerinden bir sey kaybetmemislerdi ve eski gu<;lerine kavusmaYl 

beklemekteydiler. 

Beklenen fusat gecikmez. Iran Imparatorlugunun durumu daha 

kritik halde olamazd1 ve muzminlesen zaaflan, Sii din adamlannm, 

yani mollalann uygulad1klan bask1c1 rejim ve hosgorusuzlugu Sunni

ler, yani sava�<;l Afganlar a<;1smdan katlamlmaz hale getirmisti . 
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1 722'de, Sultan Huseyin'in hukumdarhgmm son yllmda -Tahmasb'm 

onun varisi oldugunu ilan ettigi yll- Afganlar saldmya gec;:mi�ti ve 

Isfahan'l ele gec;:irdiler. Onlann kar�tsmda Safevilerin pek bir �ans1 

yoktu. Afganlann ba�1, Kirman ve Horasan arasmda goc;:ebelik yapan 

bir Av�ar Turkuydu. Bu Turk lran'l ayaga kaldtrml�, ulkeyi ate�e ver- ; 

mi� ve uzun bir mucadeleden sonra kendisini Nadir Sah adtyla impa

rator ilan ettirmi�tir ( 1 736- 1 747) .  

Nadir Sah'm genc;:ligi maceralarla doludur. Ozbeklerin elinde se

kiz ytl esir kalm1�, kac;:mt�, sonra da beyini oldurmu� ve k1Zlm kac;:tr

mt�Ur. C:tlgmm biridir, ancak Turk dunyasma tarihinin son destanla

nndan birini y�atan dahi c;:llgmlardan biridir. lran't birle�tirir, Afga

nistan ve Hive'yi fetheder, Ozbek ulkelerini yagmalar, Hindistan'a gi

rer, Buytik Mogollan Panipet'te yener, Delhi'ye girer. Ancak �ehre 

dokunmamaya karar vermi�ken kazara c;:tkan bir yangm buytik bir kt

ytma neden olur - 1 00 .000 insamn hayaum kaybettigi soylenmekte

dir. Sonra ulkesine yamnda 
·
buytik bir ganimetle birlikte geri doner; 

ganimetin ic;:inde Paon tahu da bulunmaktadtr . .  . ve bir de Mogol kl

Zl. "Soyun boyle bir ktza sahip olmak ic;:in yeterince iyi degil" de

nilince cevap olarak "Evet, ama ben kthClmm ogluyum" demi�tir. 

C:tlgmm biriydi. Daha sonra iyice delirecektir. Aruk ona katlana

mayan askerleri onu bir hayvan gibi oldururler. Olumunden birkac;: 

ytl sonra bedeninden geriye kalanlar da yakllm1� ve insanlar her giin 

ustunde tepinebilsinler diye kemikleri saraytn kaptsmm onune btra

ktlmt�Ur. 

Tiranm olumu anar�iyi getirir. Ogullan Horasan't korumayt ba

�anrlar, komutanlan de servetini payla�trlar. LGr boyundan gelen bu 
komutanlardan biri Afganistan Devletini kuracak ve bu devlet 1 9 79'a 

kadar Rusya ve uzun bir sure lngiliz hakimiyetinde kalacak olan Hin-
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distan arasmda tampon bir devlet olarak varhgm1 surdOrecektir. Bu 
devletin s1mrlan Hindukus s1radaglannm kuzeyine kadar gerileyecek 

ve guney ucundaki bozk1rlarda yasayan TOrkleri , yani Oz ve Turk

menleri egemenligi altma alacakur. Daha sonra Buhara Hanhg1 Belh 

sehrini almak isteyecek, ama basanh olmayacakur. 

Nadir Sah'm bir diger oglu Kerim Han Zend ( 1 750- 1 779) lran'1 

miras ahr ve burada kendisini "naip", yani vekil ilan eder. Adm1 tasl

yan klsa omurlo bir hanedanhk kurar. Baskenti Siraz guzelligini ona 

bor�ludur. Vekil Camiinin, bu bah�elerden olusan, gullerle bezenm� 

sehirde uzun nefleriyle ve bu nefleri birbirinden aYlran Arap uslubu

na uygun ince isli sutunlanyla gosterdigi uyum ger�ekten saSlft1Cl

dlr. Ancak turn bunlann cevresinde bir dosus gorulmektedir, bunun 

nedeni dogru sekilde uyarlanamam1s bir Bau etkisi olabilir. Ancak bu 

sehir yine de her seyiyle mukemmeldir !  Kerim'in Siraz'mm 

yadsmamaz bir buyuso vard1r; bu buyu aksam saatlerinde , s1cakhk 

azald1gmda daha fazla hissedilir ve Hahz ya da Sa'di gibi bir sairin 

dizelerini tekrarlayarak gecmis yeniden canlandmr gozunuzde. (:i�ek

ler ve bahceler i�indeki turbeleri , insamn en guzelleri dedigi 

mezarlan bile unutturacak guzelliktedir. Acaba lran'dan baska hangi 

ulkede amtlar komutanlar degil de sairler adma dikilmistir? 

Kacarlar 

Nadir Sah'm sonunu bir rehin olay1 getirm1sur . Kacarlar adh 

Turk boyundan Aga Muhammed nefret ettigi efendisi tarafmdan ha

dlm edilmisti . Ge�irdigi bu ao deneyim �ogunda oldugu gibi onu 

edilgenlestirmek veya donuklasurmaktan �ok daha da h1r�mlastum1S, 

ofkelendirmis ve gozleri nefret ve intikam duygulanyla parlar olmus-
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tu . Bununla birlikte Aga Muhammed yetenekli bir had1md1 . 1 794'te 

Tahran'da kendisini "�ah" il an ettirmi� , Kacarlar ( 1 794- 1 925) hane

danhgml kurmu�. lran'm tumunu ele ge<;irmi�ti. Bu arada Gurcistan't 

Ruslardan alm1�t1. Aynca babas1 Nadir'in Hintlilerden ald1g1 hazinele

ri saklad1g1 Horasan'm efendisi Av�ar �ahruh'u ( 1 748- 1 795) yenmi�ti . 

Ancak bu Turk kan dokmeyi <;ok sevmektedir. 1 797'de kendi hizmet

lileri tarafmdan oldurulur. 

Ban esintili portrelerinden, Ahamenidleri ve Sasanileri omek ala

rak kayalara oydurdugu kabartmalardan tamd1g1m1z halefi ve yegeni 

Feth Ali �ah ( 1 79 7- 1 843) ,  lran ve Ban dunyas1 arasmda diplomatik 

ili�kiler ba�lanr. Fransa'dan d<;iler kabul eder: Kont jaubert ve Gene

ral Gardanne . Ancak Napolyon'un Tilsit Antla�masmdan sonra fikrini 

degi�tirip Hindistan'1 lran uzerinden i�gal etmeyi du�unmesi ve ilk 

imparatorun du�u�uyle yeni ba�lanan ittifakm sonu gelmi� olur. Feth 

Ali �ah i<;in en onemli sorun Ruslann Kafkasya'ya dogru ilerlemesi

dir: bu gucu daha yakmdan izleyebilmek i<;in ba�kenti Rey'den Tah

ran'a ta�1r . Ashnda henuz <;ok farkmda olunmasa da yeni yeni dog

makta olan sorun Baku'nun petrol yataklanyd1. Saint-Petersburg'daki 

Bilimler Akademisinin haz1rl ad1g1 bir rapora gore "Bu kotu kokulu, 

yap1�kan s1v1 . . .  hi<;bir bi<;imde kullamlamamaktad1r. "  lran bundan 

bir pay elde edemez. Aras'm kuzeyindeki topraklan Ruslara b1rakmak 

zorunda kald1r ve Herat't i�gal eden lngiliz savunmasm1 k1rmay1 ba

�aramaz ve bu topraklar Afgan topraklan olarak kahr. 

Aslmda aldauc1 gorunumunun ardmda Fatih Ali ve haleflerinin 

tram <;6ku� dogru gider ve aslmda birbirine rakip olan Ruslar ve ln

gilizlerin k1skacmda gittik<;e bunalarak geriler. Sanat son parlak 

gunlerini ya�amaktayd1. Ozellikle 1 9  70- 1 980 y1llan arasmda Kacar 

amtlannm uyand1rd1g1 hayranhk, bunlann ustun nitelikler ta�1d1gm1 
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kamtlarnaya yeter rni? Daha c;ok bu yapllarda Avrupa'mn kotii uyar

lanrni� bir etkisi , hatta kirni yerlerde zevksizlige varan sec;irnler 

gorulrnektedir. 

Ingilizlerin Hindistan'z 

Nadir Sah beraberinde Delhi'nin hazinelerini gotiirerek bolgeden 

c;ekildiginde turn Hindistan, irnparatordan en s1radan halk tabakasma 

kadar bir kabustan uyanrn1� gibi buyllk bir �a�kmhk ic;indedir. Geri

ye hic;bir �ey kalrnarn1�t1 , ne devlet ne ordu ne para . En gllzel 

eyaletlerinden biri olan Pencab ise yabanc1 boyundurugu alnna gir

rni�ti. Bu ortak belaya hep birlikte kar�l gelrnek yerine Hindistan bo

h1nrnu� ve hiyerar!;iinin en ustundekiler, saray erkam olan Turanfler, 

yani Turkler turn oteki soylu sm1flanyla rekabete girrni�tir . Yak1hp 

yrk1lrnasmdan yirrni y1ldan daha az bir sure soma Delhi bu kez de 

Afgan Ahrned Han Abdali tarafmdan yak1hp yrk1hr ( 1 756) . Yanrnada

nm tek gucu olan Maratalar birkac; yrl soma, 1 76 1 'de Panipet'te Af

ganlar tarafmdan yak edilirler .  Mogol lrnparatorlugu aruk Delhi 

Kralhg1 adm1 ta�1yan kuc;uk bir kralhknr. 

Bu arada lngilizler ve Frans1zlar Hindistan'a hukrnetrnek ic;in Do

gu Hindistan Sirketleri goruntusu altmda ac1rnas1z ve c;ok sert bir du

elloya giri�rni!;ilerdi . Bunlann sonuncusu, 1 664 y1lmda Colbert tara

fmdan kurulan Compagnie Fran(:aise'dir [Frans1z Ortakhg1] . Bu !;iirket 

onceleri Hintliler tarafmdan korunan ticarethanelere yerle�rni!;i, soma 

bunlann ihrnalkarhg1 kar�1smda kendisini savunrnak dururnunda kal

rnl!;itlr. Mahe de la Bourdonnais ( 1 746) ve Dupleix ( 1 75 1 - 1 758) yone

tirni altmda c;e�itli ba!;ianlar elde etse de Fransa en sonunda lngilizle

rin onunde silinip gitrni;;tir (Paris Antla;;rnas1 , 1 763 ; Versailles Ant

la�rnasl, 1 783) .  Buyuk Mogollann da kat1ld1gl Plassey Sava�mdan 
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sonra ( 1 756) lngilizler, sistemli bir bic;:imde turn yanmadaya yayll

mt�lardu. Ertesi ytl Bengal'i i�gal etmi�lerdir. llhak giri�imi, Lord 

Richard Colley Wellesley ( 1 798- 1 805) doneminde de duzenli olarak 

devam etmi�tir. 1 8 1 8'de en son direni�i sergileyen Maratalar da yeni

lirler. Sepoy [Sipahi] lsyam bu giri�imini tehlikeye sokmu�tur ve im

paratorlugun dagtlmastyla sonuc;:lanmt�tlr . Babur, Ekber, Cihangir, 

Sah Cihan ve Evrengzip'in mirasc;:tsl II .  Bahadtr Sah 1 858'de tahtmdan 

indirilir. 1 8 76'da Kralic;:e Victoria tebaasmm ftrlatlp atugt tact yerden 

ahr ve ba�ma koyar. Yerlilere a�agllamayla bakan bir somurge gticu 

ic;:in gorulmem� bir hareketle lngilizler, Buytik Mogollann kurdugu 

imparatorlugun temel ogelerinin varhgmt surdurmesine izin verirler. 

Cungarlar ve Hdceler 

Goldan'm 1 69 7'de olumunun ardmdan yegeni Tsewang Rabdan 

( 1 697- 1 72 7) Cungar Kralhgmm ba�ma gec;:er ve Tevka ve Pulad hanla

n tarafmdan toplanan Kazak boylanna kar�1 mucadeleye giri�ir, ancak 

ba�an elde edemez. Bunun uzerine Kalmuklann koruyuculugunu yap

ugt Tibet yeniden dikkatleri uzerinde toplar. Yeni bir Dalai Lama ge

tirilir, en azmdan (:inliler tarafmdan yeni bir Dalai Lama tammr. Her 

�ey C:inlilerin hakimiyetinde gibidir ve Kalmuklar buna dayanamaz

lar. Lhasa'ya ytirurler ve fazla zorlanmadan 1 7 1 7'de �ehre girerler. 

(:in hemen mudahale eder ve 1 7 1 8'de buytik bir yenilgiye ugrar. 

Ancak 1 720'de Tibet Kalmuklanm yenmeyi ba�anr. Yeni bir Dalai La

ma sec;:ilir ve Lhasa iki imparatorluk denetc;:isine emanet edilir. 

Yuksek tepeler ulkesi, Gok lmparatorlugunun himayesine girer. Aym 

zamanda ba�ka bir (:in ordusu Cungar Kralhgma saldmr ve Turfan't 

ele gec;:irir ( 1 7 1 6) .  Soma Tien-San Stradaglanm a�ar ve Urumc;:i smtr-
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lanna kadar Cungarya'ya girer. Buyuk lmparator K'ang-hi'nin olumu 

( 1 722) Kalmuklara ba�kald1rmalan i�in bir fmat sunar ve Tsewang 

Rabdan Turfan'l yeniden ele ge�irir . Goldan C:ereng'in hukumranhg1 

doneminde ( 1 72 7- 1 7 45) Kalmuklar her �eyi kurtarm1�lard1r, ancak bu 

hukumdann olumu taht kavgalanm ba�lanr. Tahtta hak iddia edenler

den birisi de Amursona'd1r. Amursona himayesine girdigi ( 1 754) C:in 

sayesinde tahta ge�er. C:inliler ulkeyi geni� oranda yagmalamak i�in 

bu durumdan yararlamrlar. 

Kalmuklann zay1flamas1 Turklerin yeniden ayaklanmasm1 saglar. 

C:agatay hanedanhg1 yok olmu�tur. Ak1lhca davramp uzla�arak ulkede 

istikran saglayan, ancak Ban Turkistan'dan kovulmaktan kurtulama

yan Ahmed ve Mahmud karde�lerin hukumranhgmdan sonra -ilki 

1 503 'te oteki de 1 508'de olmu�tllr- halefleri Hami'yi ele ge�irmek 

i�in uzun sure mucadele ettiler . Hami'yi ele ge�irdikten sonra da 

C:in'e sald1rabileceklerini du�unduler. Mansur ( 1 503- 1 543) ve Said 

( 1 5 1 4- 1 533) Hanlar Kansu'ya art arda seferler duzenlerler. Neredeyse 

Tu-kiu ya da Tabga�lann gunlerine geri donuldugu samhr. Ancak 

birka� )'ll sonra )ah Han ( 1 545 - 1 570) doneminde kopan ayaklanma

lar, ·ulkeyi , kaosa suruklerler ve buyuk bir karanhga gomerler. 

Tanm havzas1 aruk ku�uk prensliklerden olu�an bir mozaik de

gildir. Adlanm (eski bir Turk gelenegine gore) iki kar�lt renkten alan 

iki hanedan tarafmdan yonetilmektedir: Aktaghklar ve Karataghklar. 

Bu iki hanedan birbirinden nefret eder. Hz . Muhammed'in soyundan 

geldiklerini iddia ederek Hace (genelde samld1gmm aksine Hoca de

gil) unvamm ahrlar. Bu unvan "efendi" anlamma gelir. Bu unvana bu

yuk oranda dinsel bir anlam yukleyerek ulkeyi teokrasinin en sert ku

rallanyla yonetirler. Deh�ete kap1lan C:agatay prenslikleri kar�l gel

meye �ah�1rlar, ancak �ok za)'lf olduklan i�in ba�anh olamazlar. 
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Cinlilerin Donu�u 

Oc; Hace 1 753- 1 754 yillan arasmda C:agatayhlara ve Kalrnuklara 

kar�1 Ka�gar ve Yarkend'de ba�kaldmp bag1rns1zhklanm ilan ederler. 

Dogu Turkistan tarn bir karga�aya suruklenir. 

C:inliler buraya yerle�rnek ic;in bundan yararlamrlar .  Katliarnlar 

yaparak sonunda Kalrnuklan yok etrneyi ba�anrlar ( 1 758) ve Hacelere 

saldmrlar,  �ehirlerini ku�atlp teslirn olrnaya zorlarlar ( 1 759) . 

Olkenin turnu C:in'e katihr ve bu topraklara yeni bir ad verir: "Yeni 

tl" anlarnma gelen Sin-kiang (Xin-jiang) . Yakla�1k bin yilhk bir 

aradan soma C:inliler sonunda Orta Asya'ya donrnu�lerdi ve d1� poli- · 

tikalanmn en onernli hedeflerinden birini de gerc;ekle�tirmeleri ic;in 

onlerinde engel kalrnarnl�tl : lran'a kadar turn batl ulkelerine yayil

rnak. llk ad1rnlan atrn1�lard1 ve ba�ka ad1rnlar da atrnay1 planhyorlar

dl. Ancak Ruslar varhklanyla onlan engelledi. 

Hanhlara kar�1 kuc;uk bir yerli toplulugu ne yapabilirdi ki? Hace

ler saygmhklanm korurnu�lard1 . 1 826'da onlardan biri olan Cihan

gir, Ka�gar'da ayaklamr ve diri diri derisi yiizulur. 1 857'de nefret ve 

intikarn duygulanyla dolan Veli Han da ba�kaldmr. Ba�anh olur ve 

Batl Turkistan'dan takviye ahr. Bu takviye bolgeye kendiliginden 

gelrni� ya da Ruslar tarafmdan itilrni� Turkler, ozellikle de Yakub Bey 

diye biridir. 

Yakub ozgurle�rne hareketinin ba�m1 c;eker ve Ka�gar, Yarkend, 

Hoten, Aksu ve Kuc;a'y1 ele gec;irir . Pe�inden Cungarlan ve 

yiizyillard1r Yun-nan bolgesinde tecrit edilrni� olarak ya�ayan ic;inde 

C:inlilerin de bulundugu tUrn (:in Muslurnan topluluklanm surukler. 

Devleti lngiltere tarafmdan tammr, Rusya'dan destek ahr. Rusya da 

bu dururndan yararlamp, Kulca ve lli Vadisi'ni ilhak ederek biraz da

ha ilerler. Bag1rns1z bir Turkistan dogrnu�tur. 
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Yakub Bey 1 877'de olduruhir, oglu Kuli Bey ise beceriksiz ve ap

tal biri oldugu ic;in ba�anh olamaz. Yaptlan her �ey bir giinde ytkthr. 

1 8 78'de C:inliler ulkeyi ele gec;irir. Ancak bagtmsdtk gunleri unutul

maz. Otuzdort ytl soma 1 9 1 1 'de , (:in monar�isinin sonunun gelmesi 

ve cumhuriyetin ilan edilmesiyle Dogu Turkistan aln ytl ic;in yeniden 

bagtmstzhgmt elde eder. Bu birkac; ytl ku�kusuz unutulmaz bir iz bt

raktr: bu iz XX. yuzytl boyunca ve bugun bile kolayca gorulebilir. 

Km m T atarlarznzn T asfiyesi 

Kazan ( 1 552) ve Asttrhan'm ( 1 555) ele gec;irilmesinden soma bu

gunku Rusya'da ve Ukrayna'da Kmm Hanhgmdan ya da Kmm Tatar

lanndan ba�ka eski Turk devleti kalmamt�tlr. Kmm Hanhgt 1 475'ten 

soma Osmanh himayesine girmi�ti , 1 5 7 1 'de Rusya'yt yagmalayarak 

son bir guc; gosterisinde daha bulunmu�tu . Bu tarihten soma da su

rekli savunmadaydt, daha dogrusu varhgmt lstanbul'daki padi�ah sa

yesinde surduruyordu . Ruslar ve Turkler arasmdaki 1 768- 1 774'teki 

korkunc; sava� aynt derecede korkunc; Kuc;uk Kaynarca Antla�mastyla 

sonuc;lanmt� ve Kmm Hanhgmm sonunu getirmi�tir. Buylik Katerina 

Azov'u , Bug ve Dinyeper arasmdaki bolgeleri , Kuban ve Terek'i ahr. 

Kmm'a gelince , Babtali tarafmdan bagtmstzhgt tammr ve guvence al

tlna ahmr, bir ba�ka deyi�le c;aric;eye teslim edilir . 

Ruslar hep aynt oyunu oynuyor ve ba�rolu kaptyorlardt : bir ulke

yi tecrit etmeyi ba�ardtklannda, ba�ma kendi adamlanndan birini ge

tiriyorlardt. Halk onu reddediyor ve ayaklamyordu . Bu durumda ba�a 

getirilen kukla yonetici ylizunu Rusya'ya donuyor ve yardtm istiyor

du . Ruslar da ittifaklanna saygt bahanesi altmda bu zavallmm yardtm 

c;agnsma ko�uyor, duruma hakim oluyor ve ulkeyi korumalan altma 
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ahyorlardL 1 777'de ve 1 783'te boyle olrnu�tur. 1 777'de Rusya, Dev

let Giray Han\ devirir ve yerine �ahin Giray\ getirir. �ahin Giray ne 

zarnan kendisini tehlikede hissetse -bu da oldukc;a stk gerc;ekle�ir

Rusya'yt yardtrna c;agmyordu. Sonunda Rusya, Kmrn't ele gec;irdi ve 

ilhak etti ( 1 779) . Daha soma da Avusturya'ya sava� ac;u; ancak once 

Polonya'da soma da Fransa'daki olaylar statukonun korunrnast 

sonucunu getirdi. 

Ruslar Kmrn hanlanna tUrn guvenceleri verrni� , ancak onlan 

onurlandtrrnarnt�lardtr. Ruslann istedikleri turn Turkleri Avrupa 

topraklanndan atrnak ya da Slavla�urrnaktL Bu arnac;lanna da nere

deyse tarnarnen ula�tyorlardt. Kmrnhlar hic;bir rnucadele gostermedi

ler; topraklan ellerinden almdtgmda da Osrnanh lrnparatorluguna st

gmdtlar. Surgiinleri korkunc; oldu: c;ok saytda ki�i oldu; 1 783 ythnda 

yakla�tk yanrn rnilyon Kmrnh varken, 1 862'de 1 00 .000'den azdtrlar 

ve actlan henuz son bulrnamt�Ur. 

Ruslar Kajkasya'da 

Turn stradaglar gibi gerc;ek bir stgmrna yeri olan Kafkasya'da pek 

c;ok halk bulunrnaktadtr: kuc;uk ya da buyuk, vasat ya da �anh bir 

gec;mi�e sahip, eski ya da yeni , dilleri, kulturleri ve dinleriyle -Mus

luman ya da Htristiyan- birbirlerine yakm ya da uzak halklar. Bu 
halklar ic;inde Kafkas stradaglanmn stmrlannm dt�ma ta�an uc; halk 

vardtr: Azeriler, Ermeniler ve Gurculer. Bu uc; halk da tarihte onernli 

roller oynamt�lardtr. Azeriler gorece yeni bir halk olarak, lran'm ka

derini belirleyen ba�hca guc;lerden olrnu�lardtr , daha eski halklar 

olan Ermeniler ve Gurculer buyuk uygarhklar ve buyuk ve giic;lu 

kralhklar kurmu�lardtr. 
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Ruslar surekli gozlerini ufuklannda dikilen bu engin srradaglara 

dikmekte ve bunlara ula�mayr arzulamaktaydrlar . 1 320'den 

ba�layarak, Kuban'a dagrmk bir �ekilde yayrlmr�lardr , eger bu olay 

gelecekte belli bir iz brrakmasaydr unutulup gidebilirdi . Ruslar ilk 

ba�anlanm ancak XVIII. yuzyrlm ba�mda kazanabildiler ( 1 722 'de Er

menistan'a mudahale etmi�lerdir) . 

Kafkasya; 6zellikle de guney bolgeleri yakla�rk bir yuzyrldrr Os

manhlar ve Safeviler arasmda surekli itilaf konusu olmu�tu . Bu bol

gedeki �ehirler bir Osmanhlann bir Safevilerin eline ge<;mi�tir . Bu 

<;atl�malar Ruslarm C:erkez topraklan, Dagrstan ve genel olarak sua

daglann kuzey bolgelerine yayrlmasmr kolayla�urmr�tlr. Moskova 

kuvvetler 1 723- 1 735 ylllan arasmda eski �ehir Baku'yll ele ge<;irdiler. 

Burasr Sasanilerin kurdugu bir �ehir olup ger<;ek bir petrol merkezi

dir. Zaporog Kozaklan 1 737'de Nogay Tatarlanm geri puskurturler 

ve Stavropol, Georgyenks ve Mozdfok'u gu<;lendirirler. Boylece impa

ratorlugun smrrlanm daghlara . kar�r korumaya ahrlar. 1 783 'te Gur

cistan krah kendisini savunamayacagmr gorup <;ann korumasr altma 

ge<;er ve 1 799 'da da taom <;ara devreder. 1 80 1 - 1 864 yrllan arasmda 

antik kralhgm tUrn �ehirleri birbiri ardma ilhak edilir. 

Buna kar�m Ruslar , Safeviler kar�rsmda kazandrklan zaferlerle 

Azerbaycan ve Ermenistan'm bir bolumunu ele ge<;irirler. 1 8 1 3'te Go

lestan Antla;;masryla Karabag, Erivan, Nahcivan, 1 828 Turkmen<;ay 

Antla�masryla da, 1 806 'dan beri i�gal altmda olan Baku'de dahil 

olmak uzere Azerbaycan'm kuzey topraklan ahmr. 

Gurcistan'da ise Moskova'nm elinden kurtulan birka<; �ehir kal

mr�tlr ve bugun bunlar Turk topraklanm olu�turmaktadrr . Ge<;mi�

ten gunumuze sadece birka<; guzel kilise kalmr;;ur. Ermenistan ve 

Azerbaycan birbirinden aynlmr�lardrr, Ermenistan'm buyllk bir bolu-
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mu Osmanh hakimiyetindeyken, Tebriz bolgesi �evresine yaytlan 

Azerbaycan ise , lran'm kuzeybansmda Turk�e konu�an halklann kur

dugu buytik bir Turk bolgesi olu�turur. Ermenistan'm par�alanma

styla ortaya �tkan dramlan biliyoruz : o gune kadar Osmanh lmpara

torlugunun en onemli unusur ve dinamiklerinden ·biri olan Ermeniler 

bu imparatorluktan kopmu�, yonunu Moskova'ya donmu� ve Babtali 

i�in �upheli duruma du�rnu�tur. Bu par�alanmadan i� sava�lar, 

katliamlar ve ktytmlar dogmu�tur. Azerbaycan'm bolunmesi daha az 

trajik olaylara neden olur, ozellikle lkinci Dunya Sava�1 strasmda �ok 
agtrla�an sorunlar yaratmakla birlikte , bugune kadar e�ine az rastla

mr buytiklukte Turk�e konu�an bir topluluk ortaya �tkarmt�tlr. 

Bu bi�imde ikiye bolunen engin topraklar ashnda eski bir Iran uy

garhgt topragtdtr. Bu eski l ran uygarhgt topraklanna, Orta Asya'dan 

birbiri ardma gelen go� dalgalan sonucunda butunuyle Turk�e konu

�an topluluklar yerle�mi�tir . Buradaki oteki halklar da buytik oranda 

Turkle�mi�lerdir ve Azeri dilini konu�ur olmu�lardtr. Azeri dili Ana

dolu Turk�esine �ok yakm bir dildir ve her iki dili konu�anlar bir

birlerini anlamaktadtrlar, oysa bilindigi gibi turn Turk�e konu�an 

topluluklar birbirini aym oranda anlayamaz. Muslumanhgt kabul et

mi�lerdir ve en azmdan Safevilerden beri Oniki lmam �iiligini be

nimserler; ustelik bu dini , Anadolu Alevilerinin, "KlZllba�lann" yap

ngt gibi geleneklerini koruyabilmek i�in ylizeyde degil inanarak, bu

ylik bir samimiyetle kabul ederler. 

Her ne kadar Htristiyan topluluklar kendilerini �ok mezhepli bir 

Islam boyundurugundan kurtaran Ruslann egemenligini genel olarak 

rahathkla kabul etmi� olsalar da Musluman topluluklar, ki aralannda 

Turk�e konu�an topluluklar �ogunluktadtr, bunlann aksine Ruslara 

kar�1 her hrsatta ayaklanm1�lar ve tUrn gu�leriyle bunlardan kurtul-
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maya c;;ah�mi�lard1r . Bu topluluklar uzun bir sure oldukc;;a iyi muca

dele etmi�ler, 1 803 ve 1 859 arasmda Dag1stan'da, Nak�ibendi tarika

tmdan gelen bir kahraman, bir efsane figuro. c;;Ikarmi�lardir. �amil'in 

unu bir �ovalye romamm kahramam gibi her yere yayilmi�tlr. Ancak 

soz konusu topluluklar bu yuzYilda yenilirler. Bunun uzerine binlerce 

Musluman Osmanh topraklanna s1gmmi�tlr . Ancak bu topluluklann 

beraberinde getirdikleri onca hmc;; ve nefret ,  Osmanhmn can c;;eki�tigi 

donemde olanca ac;;Ikhg1yla ortaya c;;1kacakur. 

Kazaklann Boyun Egmesi 

Ruslann Sibirya'da ilerleyi�i Pasifik'e kadar ula�m1� ve C::in 

varhg1yla durdurulmu�tu . XVII. yuzYil boyunca,  bu iki guc;; arasmda 

pek c;;ok c;;au�ma olmu�tur: 1 652 , 1 658 ,  1 6 75 ve 1 684- 1 686  aras1 . 

1 689 tarihli Nerc;;insk Antla�mas1 Rus ve C::in smmm Argun olarak 

belirlemi�tir. Daha bauda Mogolistan tampon bir devlet olu�turmu�

tu . Uzakdoguya dogru ilerlemenin aruk mumkun olmad1gm1 goren 

c;;arlar kendilerini giderek daha fazla Orta Asya'ya dogru yonelir bir 

halde buluyorlard1. Orta Asya'y1 fethetmek aruk c;;ok zor bir i� olarak 

goro.lmuyordu . 

XVIII. yuzYilm ba�mda Kazaklar, Kazan'dan gelen mollalarm yogun 

c;;abas1 sayesinde lslamiyeti sonunda kabul ederler, ancak bu kabullen

me buyuk bir inanc;;la ya da buyuk bir bilgiyle gerc;;ekle�memi�tir . 

Boylece lslam adma bozk1rlann yolunu ac;;an Ruslar oldu. Onlan izle

mek yeterli olacaku. Osler Sibirya istilasmda kullamlan us modeline 

gore kullamld� : once Omsk ( 1 7 1 5) ,  soma Semipalatinsk ( 1 7 1 8) ve 

Ust-Kamenogorsk ( 1 720) ve son olarak Petropavlovsk ( 1 725) .  Bunlar 

dogru zamanda kazamlm1� uslerdi . Kazaklann Ruslann destegine ihti-
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yac;;lan vardt , c;;unku Volga Kalmuklan ve Cungar tarafmdan ku�aul

mt�lardt ( 1 723- 1 725) .  XVII. yiizytlm sonunda boylan birle�tiren Han 

Tevka (6. 1 7 1 8) Ruslardan yardtm ister ve bu mudahalenin bedelini 

Ruslara gozetim hakkt vererek oder, bu bir anlamda himayeyi kabul 

etmek demektir. Bu durum 1 730 ve 1 742 ytllannda giderek belirgin

le�ir; ancak Ruslar, Kazaklarm ya�am haklanna, mulkiyet haklanna, 

toplumsal yaptlanna ve gelenek ve goreneklerine buyiik bir saygt 

gostermeye de devam etmi�lerdir. Ancak bir yiizytl ic;;inde Ruslar Ka

zaklan ilhak ederler. Bu tarihten soma da Ruslann davram�lan tama

men degi�ir .  1 822 ila 1 844 arasmda hanhklar ortadan kaldmhrlar ve 

1 857'de bu kuc;;uk topluluk silahlanm btrakmak zorunda kahr. 

Ruslar aruk Harezm ve Sogdiyan'm zengin vahalanyla kar�1· kar

�tyadtrlar. 

Maveraunnehir'de Son Ozgarluk Yzllan 

XVIII. yiizytlda ve XIX. yD.zythn ilk yansmda Orta Asya'daki Ozbek 

devletleri c;;ok zor �artlarda ya�tyorlardt. Ytllar gec;;tikc;;e daha da ic;;ine 

kapanan bu ulke , sonunda dunyanm 6teki ucunda, gizemli ve ula�tl

maz bir ulke imgesi kazandt ve Ruslar, lranhlar, (:inliler ve lngilizler 

Ozbekleri kendi ic;;ine kapatmak ic;;in ellerinden geleni yaptyorlardt. 

Ozbek ulkesine yolculuk etmek isteyen birkac;; gezgin de oyle giic;;luk

lerle kar�tla�tyorlardt ki , ortac;;agda Asya'yt ya da Afrika'nm giiney 

ekvator bolgelerini ke�fe c;;tkan gezginlerin kar�tla�uklan bunun 

yamnda hafif kahyordu . 1 83 1 'de Court , 1 833- 1 834 'te Desmaisons, 

1 863'te Macar Armin Vambery bunlardan birkac;;tdtr . Bunlar arasmda 

Macar gezgin Vambery 6nemli bir yere sahiptir, c;;unkii bir dervi� kt

hgma girerek turn ulkeyi gezmi� ve yolculuk anlaulan yaygm bir bi-
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c;imde okunmu�tur. Bu gezginlerin c;ogunun, Avrupahlann istihbarat 

elemanlan olarak c;ah�madrklanm soylemek guc;tur ve oldukc;a gOc;lu 

ve yogun bir yabann du�manhgr olan bu bolgelerde kimisi ya�ammr 

kaybetmi�tir. 

Gec;mi�te �anh zaferlere ve donemlere tamk olmu� Buhara ile Ma

veraunnehir ve Harezm'in diger �ehirleri artrk neredeyse yan-barbar 

bir doneme gerilemi�ti r. Sovyetler zamanmda Buhara kalesini, i�ken

ce odasr (karanhk bir Grevin muzesi gibi) ve zevksizligin en son nok

tasmda bulunan emir sarayryla bo�una sergilemeye c;ah�mamr�lardrr. 

Nadir Sah'm saldmsmr saymazsak yakla�rk bir yuzyrl boyunca 

Buhara Hanhgmda kayda deger bir olay olmamr�trr. Sbz edebilecegi

miz tek bnemli olay Fergana'nm aynlmasrdrr; 1 700'de fiilen ba�layan 

bu surec; 1 732'de tamamlanmr�trr, bu tarihten soma Fergana, Hokand 

Hanhgr admr ahr ve hanedanhkta meydana gelen yeni bir degi�imle , 

Canogullan (ya da Astrrhanhlar) yerlerini Mangrtlara brrakrrlar. Man

grtlar, Amu-Derya ve Sir-Derya arasmda goc;ebelik yapan Tatar No

gay kavimlerindendir. Her �ey Canogullanmn tahta gec;tikleri donem

deki gibi gerc;ekle�ir : Mangrt liderlerinden Man sur Sah ( 1 785- 1 800) 

son hukumdann krzryla evlenir ve onun yerine gec;er. 

Afgan fatih tarafmdan ilhak edilen Hive Hanhgr bagrmsrzhgrm ka

zamr. Ancak soma 1 770 yrlmda Turkmenlerin saldmsryla ba�kentleri 

yerle bir edilip sonunda yagmalamr. Buhara gibi Hive de c;abuk ken

disini toparlar. C:unku Hive gec;mi�in en geleneksel modellerine 

duyulan dokunakh bir baghhkla yeni kom�usundan buyulenmi�tir . 

Yaprlar birbiri ardma c;ogahr: saraylar, camiler, medreseler, mezar

lar, pazarlar. le; Kale ( 1 786) gibi en eski yaprlardan, Kalyan Minare

si'ne benzetilmeye c;ah�rlan Islam Haec Minaresi ( 1 908- 1 9 1 0) gibi ya

km zamanh yaprlara kadar butun yaprlar ic;i ic;e gec;mi�tir . Hive'ye 
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guzel bir sinema filmi dekoru havas1 katan bu yap1lar �ehri Asya'nm 

en buyuleyici �hirlerinden biri yapar. 

Hokand Hanhg1 dinamik bir at1hmla ba�lar, Turk<;:e konu�an top

luluklann genel olarak <;:oku�te oldugu boyle bir donemde bu ilgi <;:e

kici bir olgudur. Topraklanm buyutmu�, kulturel zenginlige kavu�

mu� ve buyuk bir yenilenmc donemine girmi�ti . Ancak donemin bag

lami du�unuldugunde neredeyse mucizevi olarak nitelendirilebilecek 

turn bu geli�meler i<;:in ge<;: kalmi�lardi ve hanhgm varhgm1 surdure

meyeceklerdi . 1 800- 1 840  y1llan arasmda Alim Han ( 1 800- 1 8 1  O'a 

dogru) , kans1 da kendisi gibi �air olan ve yakla�ak altm1� �airi bir 

araya toplayan bir �iir <;:evresi kuran Umar Han ( 1 8 1 0- 1 822) ,  Muham

med Ali Han ( 1 822-1 842) Ta�kend ve Turkistan �ehirlerini ilhak ede

rek topraklanm geni�letmeyi ba�armi�lardir. Bu arada Ruslann etki

sine girmelerinden once 78 .000 Kazak <;:admm, Sir-Derya ile Balka� 

Golu arasmda go<;:ebelik yapan Buyuk Ordu'dan yakla�Ik yanm mil

yon go<;:ebeyi nufuzlan altma ahrlar. 

Hanlzklann Ruslar T arqfmdan 1lhakz 

Kazak bozk1rlanmn ele ge<;:irilmesi ya da daha dogru bir ifadeyle 

1 848'e dogru toplu olarak boyun egdirilmeleri Ruslan Orta Asya'mn 

zengin vahalannm e�igine getirmi�ti : atlan Sir-Derya'dan su i<;:iyor

lardi . Maveraunnehir i9tah kabartan bir avd1 , ancak fethi <;:ok fazla 

tehlikeye gebeydi. Bir somurge sava�I ba9latmayi gaze alarak hem ye

rei hem de uluslararas1 planda sorun <;:Ikaracaku. 

Ruslar ancak birle�mi� lngiliz , Frans1z ve Osmanh kuvvetlerine 

( 1 865) kar91 Kmm Sava9m1 kaybettikten sonra bu tur bir maceraya 

giri�ir. Du�manhklann biti�iyle bo� hirakilmamasi gereken topluluk

lar ozgur kalmi�lardi . C:ar bu durumdan yararlamp rovan�I almak 
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uzere harekete gec;:ti . 1 854 yJ.lmda kurulan Vemiy'den (Alma-Ata) yola 

c;:tkan General (:emayev'in kuvvetleri Turkistan, Ta�kend ve (:iyam

best'i ahrlar. Nasr Allah ( 1 827- 1 860) admda eli kanh bir zorbamn 

boyundurugu altmda otuz ytl gec;:iren Buhara Hanhgt, Muzafferuddin 

( 1 860- 1 885) hukumdarhgmda, neredeyse rahat bir bic;:imde vasalligi 

tammt�tlr ( 1 866) .  Ozgurlugunu kaybetmi�ti ya da en azmdan ozgur

lugunden ne kaldtysa yitirmi�ti, geride sadece bir yamlsama kalmt�tl, 

ama en azmdan hala prensleri ba�lanndaydt. Hive Hanhgt 1 8 73'te , 

Hokand Hanhgt 1 876'da boyun eger. Bu fetih 1 8 73 ve 1 884 ytllannda 

kesintiye ugrar; c;:unku Merv'in onemli �ehirlerden oldugu Iran smt

nnda, Karakurum (:olunun guney bolgelerine yerle�mi� Turkmen ul

kelerinin fethedilmesi gerekir . 80 . 000 ila 1 00 .000 ki�inin ya�adtgt 

�ehirleriyle , 30 .000 ila 40 .000 askeriyle, eski de olsa 45 topuyla en 

guc;:lu hanhklardan olan Hokand Hanhgt, otuz ytl ic;:inde c;:okertildi ve 

hic;:bir direni� gosteremedi. Oteki hanhklar Hokand kadar bile daya

namazlar. 

XVIII. Yii.zyzlda Osmanlz lmparatorlugu. 

XVII. y11zyJ.l Osmanhlar ic;:in kotu bitmi�ti . Vezirler derslerini al

mt�lardt ve imparatorlugu, XVIII. y11zytlda Avrupa'da patlak veren c;:a

u�malardan uzak tutmak istiyorlardt. Bu konuda her zaman ba�anh 

olamadtlar: 1 7 1 2 ,  1 73 6  ve 1 769- 1 774 arasmda Rusya'yla, 1 7 1 6  ve 

1 737'de Avusturya'yla, 1 723 ,  1 72 7  ve 1 743'te lran'la sava�trlar. 

Gerc;:ek ban� donemi I. Mahmud, III .  Osman ve III .  Mustafa'mn 

hukumdarhgmda, 1 746- 1 768 ytllan arasmda olur. Bu arada herkes 

ordunun yenilenmesi gerektigini bilmekteydi -ne yaztk ki bu konuda 

c;:ok ba�anh olunamaz- ve elbette devleti de yenilemek gerekiyordu -

bu konuda da ba�anh olunamaz. Aynca belalann ust uste gelmesi gi-
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bi, yabanCllann ulkeyi istilasl ulkeyi giderek felc; etmeye ba�laml�, 

devlet uzerinde sava�tan c;ok daha ag1r bir yilk olu�tunnu�tu . Avrupa

h buyilk guc;lerin pasif saldmlannm ba�lang1ci da bu doneme denk 

gelir: kendilerini bask1 altmda hisseden azmhklardan yararlamrlar. 

lmparatorlugun parc;alanmasmdan konu�ulmaya ba�lamr. 1 774'teki 

Kuc;uk Kaynarca Antla�mas1 "Dogu Sorunu" olgusunun ortaya c;Ikma

sma neden olur. Bu sorun yilzplm sonunu ve XIX. y\lzphn tamamm1 

me�gul edecektir. 

Sanat ve kultur de zaylfhyordu. Yeni Valide Oskudar Camiinde 

( 1 7 1 0) henuz hic;bir Avrupa etkisi gorulmezken, bundan birkac; pl 

soma Avrupahlann etkisi , ozellikle 1 720'de Paris'te bir buyilkelc;ilik 

ac;Ilmas1yla kendisini daha da fazla hissettinneye ba�lar. Bu etkiden, 

"barok" uslup ile Turk "rokoko" tarz1 bir uslup dogar. Osmanh mi

marisi bu yeni uslubu c;abuk benimser, lstanbul'daki Nur-u Osmaniye 

Cami ( 1 745- 1 755) bunun en iyi omegidir. Ancak bu yeni teknik za

manla, dehasm1 kaybeder. Oteki halklar gibi Turkler de her donemde 

belirli etkiler altmda kalm1�lar ve bunlan 6zumsemi�lerdir. Ancak 

XVIII. yilzplda, bu etkileri c)zumsemekten de uzak kahrlar, c;unkU c;o

ku� ba�lamak uzeredir. Buna kar�m. guzel eserler vermi�lerdir. III . 
Ahmed portresiyle ya da unlu Rakkaslar tablosuyla Nakka� Levni (6 . 

1 732)  bunun en guzel 6meklerinden biridir. Daha soma 1 73 5  ila 

1 745 arasmda, Abdullah Buhari ince ve zevkli bir uslupla , narin ka

dmlan resmeder ve erotizmi tamamen gonnezden gelmez. 

Osmanlz lmparatorlugunun Yzkzlmasz 

Osmanh lmparatorlugunu olu�turan Turk olmayan topluluklann 

tereddutlerinden, hatalanndan, ihanetlerinden soma, imparatorlugu 
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savunrnak Turklere kalrni$tl. Bu savunrnay1 buyuk bir fedakarhkla 

yerine getirirler, oyle ki bu dururndan en ufak bir <;Ikar saglarnazlar. 

Anadolu geri kalrn1�hga terk edilrni� dururndayd1 ve XIX. yuzy1lda , 

lstanbul lehc;;esinde "Turk" sozcugu "dagh," "kaba," "geri kalrn1� koy

lu" yan anlarnlanm da getiriyordu . Turkler yakla�Ik iki yuzy1l bo

yunca bitrnek bilrneyen sava�lar s1rasmda yigitc;;e sava�rn1�, kanlanm 

bu ugurda dokrnu�lerdi . Her �ey bittigindeyse geriye sadece 1 0  ila 1 2  

rnilyon Turk kalrni�tL Genelde yenilrni� kirni zarnan da yenrni�lerdi , 

c;;unku e�i olrnayan bir irnana ve rnirasc;;Isi olduklan e�siz askeri yete

neklere sahiptiler .  Bununla birlikte Osrnanh lrnparatorlugunun 

1 699'dan 1 922 'ye kadar ayakta kalrnasmm as1l nedeni bu irnparatorlu

gu y1krnak ic;;in ugra�anlard1r, c;;unku bu irnparatorlugun yikilrnasmm 

c;;Ikarlanna olrnad1gmi gorunce olurnu konusunda bir uzla�rnaya vara

rnadiklan ic;;in yapay olarak ya�aulrnasmda karar kilrni�lardir. 

lc;;erdeki ve d1�andaki sava�lann, rezil kiyirnlann, aptalca kat

liarnlann ve rnisillernelerin surekli tekrarlamp durdugu iki korkunc;; 

yuzy1l ya�and1: Avrupa'ya bir yakla�1hp bir uzakla�Ilan, yabano giic;;

lerin ic;; i�lere giderek daha c;;ok kauldigi , ekonornik anlarnda vasal du

rurnuna gelinilen, tarn bir y1k1rna dogru gidilen iki yuzyilhk bir c;;6-

ku� sureci . Ruslann hie;; gev�erneyen bask1lanna , daha az duzenli ol

rnakla birlikte Avusturya'nm oldurucu darbelerine , yerli olrnayan 

unsurlann ayaklanrnalan eklenrni�tir .  Frans1z Devrirninin 

rniliyetc;;ilik ideoloj isi "rnilletleri" ki�kirtrni�tlr. Yabanolann entrika

SI , cesaretlendirici sozleri ,  vaatleri turn Hiristiyanlan ayaklanrnaya 

te�vik eder ve sonunda oldurucu bir ozgurluk rnucadelesine girisir

ler. Bunlan gizliden gizliye yonlendiren Avrupa da bu dururndan 

rnernnundur: onlan Hugo'yla ,  Lord Byron'la yureklendirrnis, 

Delacroix'mn tablolanyla sevklendirrni�tir. Edebiyattan rnuzige ve 
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resme romantik ekol giderek ya)'lhrken, romantizm ak1m1 daga <;:1kan 

Rum e�k1yalarda, Praksiteles'in ve Sokrates'in miras<;:1lanm gorur. 

Avrupa, Ermenileri de satran<;: tahtasmdaki piyonlar olarak gorur ve 

daha soma onlan terk eder. Bunlann arkasmdan aglar, soykmmdan 

s6z eder, ki soz konusu vaka aslmda <;:ok daha ufak bedeller odenerek 

onlenebilirdi. 

Osmanhlann surekli olarak yineledikleri, ancak bir turlu yerine 

getiremedikleri vaatler, ki bu vaatlerinin yerine getirilmemesi i<;:in 

butun duzenlemeler 6nceden yap1hr, kanh ayaklanmalar, daha da kan

h bir bi<;:imde ger<;:ekle�tirilen baskmlar, turn bu k1y1mlar ve turn bu 

karga�a Turklerin elini kana bulam1� ve bu bir turlu silinmeyen bu 

kan lekesi, sadece Osmanh 1 mparatorluguna ait olarak gorulmeliyken 

bugunku cumhuriyeti de etkilemi�tir . Giderek H1ristiyanhktan 

uzakla�masma ragmen Avrupa, H1ristiyanlann lslam'm basklSl altm

da ezildiklerini gormek istemiyor ,  belki de bir art du�unceyle bu 

�ekilde onlan kendine r;ekecegini ve katacagm1 du�unuyordu. Ancak 

Avrupa, H1ristiyanlann da Muslumanlan bogazlad1gm1, bu duru�u 

imparatorlugun zaah olarak g6ren kamuoyu nezdinde Bab1ali'nin 

kendini aklayamad1gm1, Muslumanlann aym rnerkezka<;: kuvvete itaat 

ettigini ve H1ristiyanlar kadar onlarm da imparatorlugun )'lk1lmasma 

katk1da bulunduklanm (6megin Arabistan'da Vahabileri , Balkanlarda 

Tebelen'den Ali Pa�a'mn Bo�nak ve Amavutlanm, Babu1li'nin ba�hca 

vasah olan Mehmed Ali'yi , unlu Arabistanh Lawrence'm uzun sure 

aralannda ya�ad1g1 Yakmdogu'daki turn Araplan) unutuyordu . 

XIX Yuzyzldaki Ilk Krizler 

Frans1z Devrimi ve Napolyon sava�lan sadece Avrupa'y1 degil , 
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Osmanh lmparatorlugunun bagnnda ya�ayan halklan da sarm1�t1r . 

Her biri ozgurhik i<;in mucadele etmek, turn su<;lardan sorumlu tut

tuklanndan kurtulmak, bu buyuk devrimden yararlanmak istiyordu . 

Yangm yerine en yakm olan Balkanlar bu yangmm alevlerinden kurtu

lamaz; buradan etrafa sa<;1lan klVlklmlar ise Nil Vadisine , Lubnan'a 

ve Ermenistan ve Kurdistan topraklanna du�er. 

Ilk olarak Bo�nak Muslumanlanndan Pasvanoglu ayaklanml�tlr ve 

Balkanlann bir bolumunun valisi olarak tamnmak i<;in lstanbul'u teh

dit eder. Vahabiler daha sert ve daha kau bir lslamiyet adma Mekke 

ve Medine'nin efendileri olurlar ( 1 802 - 1 804) .  Ancak bir sure soma 

Vahabiler de M1s1r'm Amavut kokenli valisi Mehmed Ali tarafmdan 

boyunduruk altma ahmrlar. Uzun suren bir ayaklanma sonucunda 

S1rbistan da ozerkle�ir ( 1 8 1  7) . 

1 82 1  'de Yunanistan'm bag1ms1zhk sava�1 ba�lad1gmda, bir sure 

i<;in yeniden huzur doneminin geldigi du�unulmu�tur. M1s1r bu konu

da padi�ahm yamnda yer ahr. Turkler ba�an kazamrlar (Atina 

1 82 7'de ele ge<;irilir) , ama Turk-M1s1r donanmas1 aym yil Navarin'de , 

Frans1z ve lngiliz muttefik donanmas1 kar�1smda yenilir. Bir sure 

soma da Ruslar, Dogu Anadolu'ya buyuk saldmlarda bulunurlar (Ba

tum, Kars ve Erzurum'un ahnmas1) ve Balkanlara da girerek ilk kez 

lstanbul'a <;ok yakla�1rlar. Turkler antla�ma imzalamak zorunda kahr. 

Frans1zlar ve lngilizler, imparatorlugun par<;alanmasm1 istemezler, 

ancak Osmanhlar Subistan'm,  Moldavya'mn, Eflak'm ozerkligini ta

mmak ve Beserebya'Yl da Ruslara b1rakmak zorunda kahrlar. 

M1s1r pa�as1 Mehmed Ali ( 1 805- 1 848) donanmasm1 ve Mora yan

madasml ve Girit'in yonetimini kaybetmi�tir ( 1 823- 1 840) . Bu kayip

lann telafisi olarak Suriye'yi ister. Bab1ali bu istegi reddeder. Bunun 

uzerine Mehmed Ali saldmya ge<;ip, Filistin, Lubnan ve �am'l i�gal 
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eder ( 1 83 1 ) ,  Anadolu'ya girer, Konya ve Kutahya'}'l ahr ( 1 832 - 1 833) . 

Neredeyse Turk imparatorlugunun yerini Mtstr lmparatorlugunun 

alacagt samhr. Avrupa bunu hie;: istememektedir. Mudahale eder ve 

lngiltere bu durumdan yararlanarak Aden'i ( 1 839),  yani K1Zlldeniz'in 

kilidini ele gec;:irir. Mehmed Ali , Mtstr'm vasi valisi olarak tammr, 

ancak Suriye hevesinden vazgec;:mek zorunda btrakthr ( 1 84 1  ) .  Her 

yamyla bir Osmanh olmasma ragmen bagtmstzhgmt elde eder. 

Mzszr'm Turklerin Elinden (lkmasz 

Mtstr Osmanh boyunduruguna katlanmakta her zaman zorlanmt�

tl. Eski �anh gunlerini haurhyordu . Henuz bagtmstz olduklan stra

larda bile halk kaderinin efendisi olamamt�tl , c;:unku c;:ok daha once 

Turklerin, yani Memluklann egemenligine girmi�lerdi , ama Mtstr 

devleti, zengin ve saygt duyulan bir devletti . Ancak Osmanh i�galin

den soma zenginliklerini somuren uzak bir imparatorlugun bir ilin

den ba�ka bir �ey degildi arnk. 

Buna kar�m koyluler boyun egmi�lerdi ; ancak askerler ucretleri

nin odenmedigini bahane ederek stk stk ayaklamyorlard1 . 1 586'dan 

soma silahlanm i�gal kuvvetlerine c;:evirdiler ve 1 589 ,  1 598 ,  1 60 1  ve 

1 604'te bunu tekrarladllar. Ylllar gec;:tikc;:e Babtali tarafmdan gonderi

len pa�alar otoritelerini yitirmi� ve Memluk beyleri one c;:tkmt�lardt . 

Osmanh lmparatorlugunun �ansma, en ytiksek mevkilere gelmeye 

ah�m1� beyler birbirlerini ktskamyor ve birlik olu�turamtyorlardt . 

Bunlann bolunmu�lugune kar�m XVIII. yOzYJ.lm ikinci yansmda Kahire 

ile Istanbul arasmdaki baglar oldukc;:a gev�emi�ti ; Mtsu neredeyse 

ozerk bir konum kazanmt�U. Andre Raymond'un da belirttigi gibi 

"Bonapart'm 1 798'de one sl:trdugu fikirde sadece propaganda yoktu, 
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FranslZlar M1s1r'a, Osmanh lmparatorlugunun du;;mam olarak degil , 

. . .  Gurcistan ve Kafkasya'dan satm alman ve ;;imdi dunyanm en guzel 

beldesine hukmeden bir grup kolenin, Memluklann yerel rejiminin 

du;;mam olarak girmi;;lerdi . "  Turk-Frans1z sava;;1 1 79 8  Eylulunde 

ba;;lad1 ve iki ulkenin ordulan Filistin'de kar;;1 kar;;1ya geldiler ve ge

lecegin Napolyon'u Saint-jean-d'Acre'l ele gec;:irdi . Kleber'in halefi 

General Menou'nun oldurulmesinden soma tahliye edilen Nil Vadi

si'ne yeniden ban;; gelmi;;ti (Haziran 1 802) .  

FranslZlann gidi;;inden soma lngilizler, seksen yll boyunca Fran

slZlann bo;;altt1g1 yerlerde hakim olmaya c;:ah;;ularsa da ba;;anh 

olamad1lar. Ferdinand de Lesseps'in giri;;imi ( 1 854- 1 869) buytik bir 

hayal kmkhgma neden oldu . Para ve entrikayla, FranslZlann 1 8 75 yi

hnda ac;:t1g1 Suvey;; Kanahm ele gec;:irmeye c;:ah;;m1;;lardL 

Mehmed Ali 1 805 'te M1s1r pa;;as1 olarak atand1 . Olaganustti ozel

liklere sahip bir adamd1 . Yakla;;1k bin y1lhk parah asker gelenegini 

yikarak (Memluk liderlerini 1 8 1 1 'de oldurtmu;;tur) , yerine jel!ah'lan 

getirmi;;tir , bunlardan duzenli ve orgutlu Avrupah bir kuvvet olu�

turmu�tur . Samnz Arap i;;galinden beri Nil Vadisi'nin koyluleri ilk 

kez asker oluyordu . Her tur beklentinin aksine deneyimsizliklerine , 

askeri geleneklerden yoksun olmalanna ve yap1 olarak c;:au;;malardan 

uzak duran ban;;c;:1l insanlar olmalarma kar�m bu kuvvet mukemmel 

ba�anlar gostermi�tir. Girit, Yunanistan, Suriye ve Anadolu'ya sald1r

m1;; ve Sudan'! fethetmi;;tir ( 1 820) 

Bu arada Mehmed Ali M1s1r'1 modemle;;tiriyordu . M1s1r'l gelenek

sel bir monar�iye donu�turdu; resmi olarak Osmanh lmparatorlugu

nun vasah olmayi surdurdu; artlk mirasc;:1s1 olmad1g1 ic;:in de bu im

paratorluktan aynlmaya cesaret edemedi. 1 867'de , halefi olan torunu 

lsmail hidiv  (bey) ilan edildi. Bu unvan "pa;;a" unvammn aruk 
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feshedildigini ve M1s1r hukumdarlannm naip olmad1klan anlamma 

geliyordu. Ancak bu Amavutlar, ne Mehmed Ali ne de halefleri lstan

bul'u unutabildiler: ba�kent Kahire'nin zirvesine dikilen kaymakta�m

dan cami aslmda klasik Osmanh ulu camilerinin bir taklidinden ba�

ka bir �ey degildir. Abbas Hilmi ( 1 892- 1 9 1 4) Bogazic;:i'nin Asya 

yakasmda kendisine bir kc'>�k yapnrm1�t1r ve bu ko�k bugun haia 

ayaktad1r. 

Eger idare etmesini bilmezseniz , bag1ms1zhk bedeli ytiksek bir 

erdemdir. M1s1r, hanedanhgma kar�m ya da daha dogrusu bu hane

danhk ytizunden harap bir i1lke haline geldi . MlSlrhlann gec;:irdikleri 

son derece ciddi bir ekonomik krizden sonra lngilizler ruyalanm ger

c;:ekle�tirme fusan buldular. 1 882 'de ulkeyi "belirsiz bir sure" ic;:in i�

gal ettiler, M1s1r bir daha asla Turk olmayacakn. 

Fransa'nm Magrip'i Turklerden Alz�z 

Fransa, lngilizlerin M1s1r'1 i�galinden bir yll once, 1 88 1  'de , hima

yesi altmda olan Tunus'u ele gec;:irerek Magrip'e yerle�m�ti. 

Fransa'mn Kuzey Afrika'ya mudahalesi oldukc;:a uzun Ylllar once 

ba�lam1�t1 . Her ne kadar Turk askerlere sahip Fas hic;:bir zaman Os

manh lmparatorlugunun bir parc;:as1 olmasa da Cezayir, Tunus, Libya, 

Sireanik [Libya'nm bir bolgesi , Kenan ulkesi) Osmanlmm bir parc;:a

s1yd1lar ve korsanlann korku sald1klan ve Akdeniz'in kuzey k1yllan

m yagmalad1klan onemli uslerdi . Ancak zamanla bu yan� giderek da

ha az verimli olmaya ve limanlar ve k1Yl ulkeleri gerilemeye ba�lad1 . 

Denizciler, Osmanhlann onlar ic;:in ve onlar sayesinde kurduklan 

yerle�im yerlerinin en onemli sakinleriydiler ve aslmda buralann 

gerc;:ek efendileriydiler. Bu bolgenin zenginliklerine buyflk oranda sa-
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hip olan bu denizciler, onemli bir pa}'l da Bab1ali'ye gondermeyi ih

mal etmemi�lerdir. 1(: i�lerine mudahale etmekte hi<;:bir zaman <;:ekin

memi�ler, en sonunda da iktidan ele gec;;irmi�lerdi. 1 590'dan soma, 

Osmanh pa�as1 sadece temsili bir gorevde kahrken Tunus beyi ulke

nin gerc;;ek hukumdan olmu�tu . Bir sure soma Cezayir beyi ta�ra 

valilerini ve beyleri Konstantinopolis'e dam�ma geregi duymadan atar 

ve gorevlendirir oldu . 

Turkler ,  Araplar ve Berberiler birlikte ya�1yorlardL Turkler 

Araplan kuc;;umsuyorlard1 , oyle ki Cezayir'de bulunan Turk sipahi 

birlikleri 1 830'dan soma Araplara kar�1 FranslZlarla birlik olmu�lar

dL Boylece yakla�1k bir elli y1l boyunca Fransa, her ne kadar Turk 

topraklannda oldugunun bilincinde olsa da Osmanh lmparatorluguy

la sava�ugm1 du�unmuyordu . Bu du�uncenin omeklerini Tartarin de 

Tarascon'un yerlilerden soz ederken "Teur" adm1 kullanmasmda ya da 

Kmm seferinden soma Cezayirli yerli askerlere 'Turcos" denilmesin

de gormekteyiz. Zaten Osmanh lmparatorlugu da kendisini Fransa'yla 

sava�ta gibi gormuyordu. 

XVIII. yOz}'lldan soma Magrip'teki Osmanh topraklanmn, impara

torlugun hic;;bir yerinde olmad1g1 kadar ac;;1k bir bic;;imde azald1gm1 

goruyoruz.  Gosteri�iyle , erdemleriyle ve geleneklere baghhkla ust Sl

mf hala varhk gosteriyordu , ancak halk yoksulluk, hastahk ve somu

ru nedeniyle parya durumuna du�mu�tu ve sefalet ic;;inde ya�1yordu . 

Dstelik nufus giderek azahyordu. En buyOk �ehirlerden biri olan Ce

zayir buyuk Osmanh �ehirleriyle kiyasland1gmda yalmzca buy11kc;;e 

bir kasaba gorunumu arz ediyordu . Frans1z mudahalesinden hemen 

once �ehirde 3 0 . 0 0 0  insan ya�1yordu , oysa Bagdat'ta yakla�1k 

1 00 . 000 , Sam'da 1 50 . 000 ,  Halep'te 2 50 .000 , Kahire'deyse 300 . 000 

kadar ki�i ya�1yordu. 
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Cezayirliler ve FranslZlar arasmda ekonomik ili�kiler kurulah c;ok 

olmu�tu; ancak Cezayirliler satuklan bugdaym parasm1 FransiZlardan 

alam1yorlardL Bu ve ba�ka nedenlerle Cezayir ile Paris arasmdaki ge

rilim giderek tlrmamyordu . Bir olay -bir beyin ani ofkesi ve fevri 

hareketi- FranslZlann mudahalesine bahane olu�turdu . 1 4 Haziran 

1 830'da gerc;ekle�en bu talihsiz olaym ardmdan 5 Temmuz'da bu bey 

olduruldu. Oteki �ehirlerin beyleri de aym �ekilde idam edildiler. Sa

dece Konstantin direnebildi , ama Osmanhlardan bekledigi yar�1m 

asla gelmedi ( 1 837) .  

Cezayir'i savunamayan Turkler bunun rovan�1 olarak otoritelerini 

Tunus'ta kurmaya c;ah�ular ve casuslan burada Frans1zlann aleyhine 

buylik bir kampanya ba�lattl. 0 Slrada ltalya, kiyilara pek c;ok SOffiUf

geci yerle�tiriyordu; lngiltere de bu bolgede sanayi yatmmlanm c;o

galuyordu. Bu guc;ler arasmda gerc;ekle�en anla�ma neticesinde mey

dam bo� bulan Paris, bu bolgede himayesini kurmakta gecikmedi. 

Turkler daha dogrudan bir bic;imde Trablusgarp'a mudahale edip 

yerel Karamanh hanedanhgm1 yok ettiler ( 1 7 1 1 - 1 835) .  Karamanhlar 

bir Turk korsamn halefi olmalann kar�m .Araplan destekliyorlard1 , 

c;olde bile gamizonlar kurmu�lard1 . Sireanik'i kaybettiler, buras1 Su

nusi tarikatma ait oldu . Turkler daha sonra Trablusgarp'1 ald1lar ve 

bunun sonucunda bir somurge imparatorlugu kurmayi planlayan ltal

ya'yla sava�a suruklendiler ( 1 9 1 1 ) .  Ancak Mustafa Kemal admda biri 

ortaya <;;Ikacak ve turn planlan bozacakur. 

Kuzey Afrika'daki uzun sureli Turk varhgmdan geriye ne kalmi�

tlr? Ar�ivler. Birkac; aile Osmanh atalanm anmaktad1r ve etkisini ne 

abartmamiZ ne de kuc;umsememiz gereken Osmanh geleneklerinin bir 

k1sm1 hala varhgm1 surdurmektedir. Magrip �ehirlerini gezdiginizde 

bunlar bir bir kar�miZa <;;Ikarlar: camilerin kubbeli salonlan,  silindir 
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bic;irnli rninareler, saraylar. Turn bu yap1lar bizi ba�ka bir gokyllzu

nun altmda Bogazic;i'ne goturrnektedir. (:ar�1larda hala pazarhg1 

yap1lan az bulunur c;iniler ve yun hahlar, yerel ozelliklerine kar�m 

Dogunun irnparatorluk ihti�arnm1 yansmyorlar. 

Tanzimat 

lrnparatorlugun yozla�rnas1 kar�1smda Turklerin verdigi buyllk 

. tepki hareketlerine tanzimat hareketleri denilrnektedir. Bu "reformla

nn" ilk ad1rn1 Ill .  Selirn donerninde ( 1 789 - 1 807) aulrn1�t1r. lrnpara

torlugun varhgm1 surdurebilrnesi ic;in devlet yap1lanmn derin bir de

gi�irnden gec;irilrnesi gerektigini goren sultan, kar�1smda, karnuoyu

nu arkalanna alan yenic;erileri ve din adarnlanm bulur ve en sonunda 

bunlar tarafmdan oldurulur. josephine de Beauharnais'nin kuzeni 

Airnee de Rivery ya da bir diger ad1yla Nak�idil Sultan'm uvey ya da 

bz oglu olan I l .  Mahrnud da ( 1 808- 1 839) bu yolda fazla devarn ede

rnez. Ald1g1 ilk onlern -buyllk bir katliarn sonucu yenic;eri kuvvetleri

ni ortadan kald1rrnak- askeri guc;leri hie; uygun olrnayan bir s1rada 

zaYlflatrn1�; ancak bu hareketi sayesinde devletin uzerinden ag1r bir 

ipotek kalkrn1�Ur ( 1 826) .  

Gerc;ek anlarnda yenilenrne ancak Gulhane Ferrnamyla 3 Kas1rn 

1 839 'da ba�lar. Bu yenilenrnenin gerc;ek sonuc;lanna ise 1 876'da 

Birinci Me�rutiyet'in ilamyla, hatta daha soma yonetirnin jon Turkle

rin eline gec;rnesiyle kavu�ulur. XX. yuzy1lm donernecinde Avrupa'nm 

pek c;ok rornantigi, estetikc;isi ve elbette Pierre Loti ba�ucunda aglad1-

g1 ya�h irnparatorlugu ba�mdan sonuna dek degi�tirir. Ogretirn laik

le�tirilir (Frans1zca egitirn veren Galatasaray Sultan-1 Hurnayun lise

sinin kurulrnas1, 1 868) ,  hukuk birle�tirilir, kapitalist Ban sisterni or

nek almarak turn finans sisterni yeniden duzenlenir, (alafranga, yani 
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Frans1z , Avrupah tarzmda) yasam bic;:imi ve sanat anlayist tesvik 

edilir : Topkap1 Sarayi ve harem terk edilerek Bogazic;:i ktyismdaki 

Dolmabahc;:e Sarayina gec;:ilir; Avrupa giyim tarz1 dayauhr, fes zorun

lu hale getirilir - ancak o gtmlerde modemligin bir simgesi haline 

gelen bu aksesuar zamanla muhafazakarhgm isareti haline gelecektir; 

buytik guc;:lerle diplomatik iliskiler kurulur; Abdulmecid doneminde 

( 1 839- 1 86 1 )  herkesin kanun onunde esit oldugu kabul edilir; finans 

sistemi modemlestirilir; idare ve hukuk sisteminde yenilenmeye gi

dilir; yeni temeller uzerinde ordu yenilenir; buytik okullar ac;:thr, si

yahlann koleligi kaldmhr. 

Gerc;:ek anlamda bir degisim yasamr. Bu degisimler basanh olabi

lirlerdi . Turkiye'nin buytik bir gucu ve enerjisi vardt ve ekonomide 

oteki guc;:leri yakalayabilirdi C:unku sanayideki ve teknolojideki yeni

liklere ac;:tktl : 1 866 yilmda ac;:llan ilk demiryolunun kazand1g1 basan 

bunu kamtlamaktadtr. Kendi ic;:ine kapanmts bir ulke degildi : oyle ki 

ticareti 1 870 Yllmda %50 oranmda lngilizlerin elindeyken, kultur ya

sammda % 1 00 bir Franstz nufuzu vardt . Ancak ne yaztk ki bu degi

sim ruzgan basanh olamadt . Bu basarlSlzhgm nedenleri de c;:ok uzak

ta degildi, c;:unku "Avrupa'nm hasta adamt"na karst bir hac;:h seferi yti

rutuluyordu. Aynca onu olusturan turn halklarla birlikte yasamast ar

ttk mumkun degildi. Her sey onlan bu birlikten ayinyordu . Bu ayn

hga inandmlmtslardt ve bu inane;: oldukc;:a kanh sonuc;:lar dogurdu . Bu 

halklar ancak saygt duyduklan ve c;:tkar sagladtklan muddetc;:e bu 

hanedana bagh kalmtslardt. Gerileme devam etti ve imparatorluk yok 

oldu. 1 9 1 4- 1 9 1 8  Dunya Savasmm ardmdan geriye bir sey kalmamts

tl, hatta bir Turk ulkesinin de kahp kalmayacag1 sorusu soruluyordu . 

XVIII. yUZJil bir yenilgiler yuzythydt. XIX. ylizJil parc;:alanmamn yiiz

yth oldu . 
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Son Su,;rayz�lar 

Mtstr kuvvetlerinin gidi�inden soma Girit'teki hareketlenme ge

nel bir ayaklanmaya donu�tu. Olduk�a uzun sureli bu inat�l ayaklan

ma doruk noktasma 1 866'da ula�n ve 1 897'de ozerkligi getirdi . 1 84 1  

ila 1 846  arasmda Htristiyanlar, Muslumanlar ve Durzuler arasmdaki 

i� sava� nedeniyle Lubnan kan golune donmu�tu, soma 1 860 da �an�

malar yeniden alevlendi - binlerce insan ya�ammt yitirdi . 1 82 2  ila 

1 834 arasmda, Ruslarm i�gal ettigi Rumen illeri bu boyunduruktan 

kurtulmak i�in ayaklandtlar, ancak ba�anh olamadtlar. Onceleri bir

birine du�man olan iki kuvvet bu illere kar�t birle�erek 1 848'de turn 

ayaklananlan yok ettiler ve ulkeyi ikili bir egemenlik alnna aldtlar. 

Daha sonrasmda bu iller birle�erek bir Rumen Devleti kurmayt ba

�ardtlar ve 1 878'de bagtmstz oldular. 

Strbistan'da aynhk�1 hareketler giderek gu�leniyorlardt ve Os

manh varhgt giderek daha da az hissedilmeye ba�lanmt�tl - 1 867'ye 

kadar sadece birka� gamizon kalmt�tl, Turk bayragt sadece ba�kentin 

hukumet merkezinde sallamyordu. Karadag 1 853 ve 1 857'de ayaklan

dt . 1 876'da Balkanlardaki Musluman katliamlan buyuk bir htzla art

maya ba�laymca lstanbul'daki halk ayaklandt; Abdulaziz ( 1 86 1 - 1 876) 

bu nedenle tahnm ve ya�ammt kaybetti - olduruldu mu, intihar mt 

etti bilinmemektedir. 

1 877'deki Rus ve Turk sava�1 �arlan yeniden Osmanlmm b�ken

tinin onlerine kadar getirdi ve Ayastefanos Antla�mast'yla tamamlan

dt; antla�ma Berlin Kongresiyle ( 1 8  78) degi�iklige ugradt . Turkler 

Romanya, Strbistan, Karadag ve Bulgaristan'm bagtmstzhklanm tam

dt ve lngilizlerin Ktbns't almalanm, Ruslann Ardahan, Kars ve Ba

tum'u ilhak etmesini kabullendi. Bosna ve Hersek bolgeleri Turk bol

geleri olarak kalmt�lardt, ancak Avusturyahlann i�gali altmdaydtlar. 
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Balkanlardan elinde , sadece Akdeniz ve Karadeniz arasmdaki dar 

bir koridor kalan Osmanh lmparatorlugu , amk nufusunun dortte 

u�(mun Musluman oldugu bir Asya devleti haline gelmi�ti : yiizbinler

ce , hatta belki de milyonlarca s1gmmaCI Dogu Avrupa'dan, Kafkas

ya'dan ve Rusya'dan ka�1p Anadolu topraklanna yerle�ti. Bu durum II .  
Abdulhamid'in ( 1 876- 1 909) neden ozellikle Muslumanlara dayand1g1-

m a�1klar . Musluman gu<;ler ve Osmanh arasmda yiizlerce yilhk bir 

gelenek ve Tanzimat nedeniyle gev�eyen baglan yeniden s1k1la�urmak 

istemi�tir. Yine bu durum nedeniyle o giine kadar bilinmeyen panis

lamizm hareketi bir ivrne kazanm1� ve Ermeni sorunu, beraberinde 

getirdigi katliamlar nedeniyle, imparatorlugun en onemli i� i�i haline 

gelmi�tir: egitimli, genellikle zengin, turn dunyaya yay1lm1� buyiik 

bir diyasporaya sahip Ermeniler imparatorlukta kalan son buyiik Hl

ristiyan toplulugu olu�turuyorlard1 . 

1 9 1 2'de patlak veren Balkan sava�lan Birinci Dunya Sava�mm on 

haz1rhklanndan ba�ka bir �ey degildi . V. Mehmed'in ( 1 909- 1 9 1 8) ve 

D.� pa�amn, Talat ,  Cemal ve Enver'in yonetimi altmda olan Turkiye , 

Birinci Dunya Sava�ma 3 Ekim 1 9 l 4'te Almanlann ve Avusturya-Ma

caristan lmparatorlugunun yamnda kaulm1�t1r. Turkiye'den pek fazla 

bir �ey beklenmemesine ragmen iyi mucadele etmi�lerdir. Osmanhla

nn kuvvetleri Suvey� Kanah harekatmda ba�ans1z olmu�lar (Ocak 

1 9 1 5) ,  FranslZlann ve lngilizlerin aptalca bir planla yapuklan (.anak

kale �1kartmasm1 geri puskurtmu�ler (May1s-Agustos 1 9 1 6 ) ,  

Townsend'i Kut el-Amara'da teslim alm1�lar (28 Nisan 1 9 1 6) ,  ayakla

nan Suriyelilere kar�1 direnmi�ler, Ermeni <;etelerini destekleyen Rus

lara kar�1 sava�m1�lar ve Van'l onlara kar�1 oyle canla ba�la savun

mu�lardu ki , bu iki kuvvet arasmda ge�en kanh �arp1�malar 

sonucunda bolge butunuyle harap olmu�tur. Ancak sonunda Erzurum, 
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Trabzon ve Bagdat du�up, muttefiki olan Bulgaristan da teslim olunca 

Osmanh lmparatorlugu Mondros Ate�kes Antla�mast'm imzalamak 

zorunda kahr (30 Ekim 1 9 1 8) .  Mondros , ilerde ele alacagtmtz Sevr 

Antla�mast'mn yolunu ac;acakur (Agustos 1 920) .  

Yakla�1k iki bin ytldu dunyayt titreten Turklerden geriye ne kal

mt�tu? Cezayir, ·Tunus, Trablusgarp, Kahire , Aden, Mekke , Kudus, 

Sam, Halep, Bagdat, Isfahan, Semerkand, Ka�gar, Kazan, Asurhan, Sa

ray, Konstantinopolis , Sofya, Atina, Belgrad,  Budape�te, Kabil, Delhi , 

Bicapur, Tanm, Otuken ve Pekin'de hukllm surdukten soma, ellerin

de arttk ne tek bir buyuk �ehir ne de ozgur ve hakim olabilecekleri 

kuc;uk bir devlet kalmt�tlr. 

Turkiye? Anadolu'da Rum ve Ermeni kralhklan ile Kurt hukum

darhgmdan soz edildigine gore boyle bir ulkenin var oldugunu iddia 

edebilir miyiz? Osmanh lmparatorlugu? Bu olu�umun bagnndan pek 

c;ok ulus c;tkmt�tlr. Belki uc;, belki dort, hatta belki de be� yuzyildu 

ne bir Islam imparatorlugudur ne de bir Turk devletidir. Her �ey bu 

imparatorluktan onceki haline donmu� gibidir. lmparatorlugun 

du�mam olan Siilik bile ayakta kalmt�tlr, Htristiyanhk varhgmt aym 

�ekilde surdurmektedir . Onu olu�turan milletlerin dilleri ve kulturle

ri o kadar iyi korunmu�tu ki, ktsa bir sure ic;inde turn ozgunlukleriy

le Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Arap 

devletleri bir bir kurulmu�tu , hatta bir Kurdistan bile kurulabilirdi . 

Sadece Ermeniler buyuk bir hayal kmkhgt ya�amt�lardt . Ortadan 

yok olabilirlerdi, ama olmamt�lardt , c;unku Sovyet bir Ermenistan 

olu�abilmi�ti . Bu olaylar sonucunda tllm dunyada son derece etkin, 

yetenekli ve dinamik bir Ermeni diyasporas1 olu�mu�tu . Ancak yllk

sek dehalanm ortaya koyduklan eski yurtlannm buyllk bir bolumu 

aruk onlann degildi, oradaki halk1 artlk Ermeniler olu�turmuyordu. 
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Bu kada� buyuk bir )'lk1mdan bir yarar saglayamamalanndan dola)'l 

duyduklan aci)'l anlamak mumkundur. 

Turkler i�gal ettikleri ulkelerin butunlugtinll bozmam1�, bu ulke

leri degi�tirmemi�lerdi. Gerc;:ekte ba�ka kulturler tarafmdan asimile 

edilen onlann list s1mh olmu�tu . Dilleri bir Dogu retoriginin boyun

durugu altma girmi� , Arapc;:a-Farsc;:a deyi�ler, kahplar ve sozcukler 

dillerini oyle istila etmi�ti ki k<?yluler anlamakta guc;:hik c;:ekiyordu . 

Hatta XX. yuzy1lm ikinci yansmdaki Turkc;:eye XIII. yuz)'lldaki dille

riyle yaz1lm1� Orhon ve Yenisey yazltlanndan daha c;:ok yabann 

kahyorlard1. 

Turklerden geriye hic;:bir �ey kalmam1� m1yd1? Balkan halklanna 
sadece danslanm, kuma�lanm, alkolu (rakr) ,  konutlanm, bunun ote
sinde turn dunyaya ise sadece �i� kebaplanm ve yogurdu birakmi�lar
dir, ancak bugun bunlar bile onlara atfedilmemektedir. Her dilden 
her dinden insam ban� ic;:inde bir arada ya�atmaya bo�una m1 c;:abala
mi�lar, buyuk bir ho�goru dersini bo�una m1 vermi�lerdi dunyaya? 
XX. yuz)'ll Flamanlann Valonlan istemedigi, Frans1z Kanadahlann 1n
giliz Kanadahlan yabancllar olarak gordugu, K1bns'taki iki toplulu
gun sava�ug1, lrlanda'da din sava�lannm ya�and1g1 bir yuz)'ll olmu�
tur . . .  Ama Turkler pek c;:ok konuda yararh olmu�lard1r, bunda kimse
nin ku�kusu yoktur. Turkler olmasayd1 Charles Quint nereye kadar 
giderdi? Buyuk bir olas1hkla lspanya'mn fethi Cebelitank'a kadar iler
leyecek ve lspanya'mn smulan, Kralic;:e Katolik Isabelle'nin de itiraf 
ettigi gibi, Akdeniz'in gllneyine kadar inecekti. I. Franc;:ois du�manla
nna kar�1 direnebilecek miydi? XVI . yuz)'lldaki Fransa nas1l bir Fransa 
olacaku? K. Setton'un da ileri surdugu gibi Reform buyllk bir olasi
hkla Albililerin ayaklanmalanyla aym kaderi payla�acakt1. Protestan
lar hayatlanm Turklere borc;:ludurlar. Yapuklan i�ler kac,;1mlmaz 
olarak Tannnm sonsuz yollannda kay1thd1r. 
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1920'de 

XV. BOLOM 

D1R1L1S 

1 920 )'llmm sonunda Turk dunyasmm durumu umutsuz gorunu

yordu . Sultan, 20 Agustos'ta Mondros Ate�kes Antla�mas1'nm (30 

Ekim 1 9 1 8) korkun.;; ongorulerini kesinle�tiren Sevr Antla�mas1'm 

imzalad1 ve sonbaharda, bir zamanlar Rus (:arhg1 olan ulkedeki i.;; sa

va� Bol�eviklerin zaferiyle son buldu : art1k .;;agm d1�mda kalan Hive 

ve Buhara Hanhklan ortadan kalku ve federe ya da bag1msiz devletler 

olma)'l isteyen gen.; "lslam Cumhuriyetleri" SSCB'ye bagland1lar. 

Her cephede yenilmi� , Turkler art1k kendi yazgllanm kontrol 

edemez durumdayd1lar. Gelecekleri Londra'dan bak1hnca karanhk, 

Moskova'dan bak1lmca aydmhk gorunmekle birlikte , onlan bekleyen 

gelecegin ne oldugunu bilen yoktu . Daha da kotusu , oteki devletlerin 

gozunde art1k t1pk1 KlZllderililer, Papualar, hatta -neden olmasm

Avustralya yerlileri gibi tarihsel kalmular, ge.;;mi�te kalan amlard1 . 

Knhga, asimilasyon politikalanna, yok edilme planlanna dayanabile

cekler miydi? Kendi kendilerini yok olu�a goturecek bir umutsuzluga 

du�memeyi ba�arabilecekler miydi? En azmdan aruk uluslararas1 ka

muoyunun ilgisini .;;ekmiyorlard1 ve miraslanm payla�an devletler 

i.;;in te�kil ettikleri sorunlar onemsiz sorunlard1. 

Bununla birlikte bir dirili�in, milyonlarca kilometre kareye yayil

mi� panturkist bir devletin i.;;inde yeniden bir araya gelmenin du�unu 

kuranlar, hala planlar yapanlar vard1 . Ama bu 
'
du�lere kim inanacaku? 
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Bu iddiah prograrnlara , bu planlara inanrnak isteyen olacak rn1yd1? 

Pantiirk du�imun savunuculannm <;ogu Kazan'da ortaya <;1kt1. Arna 
1 920'de Kazan'm neresi oldugunu kirn biliyordu? Bunlar her baklrn

dan kucurnseniyorlardL Kirnse onlan ciddiye alrn1yordu, 6zellikle 

Buyilk Okyanustan Akdeniz'e kadar uzanan geni� topraklarla klyasla

mnca sayllan cok azd1. Kac ki�iydiler? Turkiye'dekiler ( 1 1 rnilyon?) , 

Rusya'dakiler ( 1 9 1 4'te 1 6  rnilyon) ve Afganistan, Iran, C:in ve surgiln

de olanlar olrnak uzere u<; gruba aYlrabilecegirniz toplarn 3 0  ila 32 

rnilyon insan. Tarn saJllanm tahrnin etrnek neredeyse irnkanslZdl. 

Osmanlz lmparatorlugunun T asfiye Edilmesi 

Muzaffer itilaf devletlerinin gozunde Osrnanh lrnparatorlugu ve 

onunla birlikte Turkiye yok olrnaya rnahkurndu. Halife Sultan, Fran

Slz ve lngiliz ordulannm i�gali altmdaki ba�kentinde bir kukladan 

ba�ka bir �ey degildi . Dogu Akdeniz'deki turn Arap devletleri Bau 

devletlerinin hirnayesine ge<;rni�ti. Fransa'ya Kilikya'da ve Guneydogu 

Anadolu'da, Antalya'ya <;1krn1� ve Konya'Yl denetirnleri altmda tutan 

ltalyanlar'a buyilk nufuz alanlan verildi . Yunanhlar lzrnir'e <;1krn1� 

( 1 6  MaJlSl 1 9 1  9) ve ele ge<;irecekleri topraklarda bir Ege devleti kur

rnalanna izin verilecegi s6zunu alrn1�lard1. Hatta bir Pontus Devleti 

kurmalan olas1hg1yla gozleri karna�rn1� dururndayd1. Wilson plamna 

gore Ermenistan, Erzururn ve Van olrnak uzere turn Dogu Anadolu'yu 

kapsayan, Karadeniz klJilanna uzanan geni�, ozgilr ve buyilk bir ulke 

olacaku. Katliarndan kacanlar Rusya topraklanna s1gmd1klanna ya da 

daha 6nceden buralara goc;: ettiklerine gore bu dururnda ister isternez 

bu topraklarda kirnlerin oturacaklan sorusu akla gelrnekteydi. Sur

gunden donenler rni? Neden olrnasm? Arna Marsilya, Kanada ya da 
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ABD'de de ya�ayan bir Ermeni Kars ya da Ani'de ya�ayabilecek rniydi 

aruk? Buna kar�m bugun Wilson plam hala turn Ermenilerin gelecek

lerini bagladtlan bir plan olarak gorulrnektedir - turn Errneniler bu 

plam ya�atrnaya c;:ah�trlar, c;:unku hepsi de atalarmm topraklanna hala 

baghdtrlar .  (:e�itli parc;:alan bir araya getirerek bir Kurt Devleti kur

rnaktan stk stk soz edilrnekteydi, c;:unku daha once hic;:bir bic;:irnde bir 

butun olarak bir Kurt Devleti var olrnarn1�U , arna eskiden buylik bir 

Errneni Kralhgt vardt ; i�te bu iki trk arasmdaki ince aynrn budur. 

Sonuc;: olarak dort bir yamndan kernirilrni� Anadolu'da , Turkiye'nin 

stk1�acag1 yer olarak neresi kalrnt�U? Bu arada ulkenin butunlugunu 

koruyabilrnek arnaClyla hirnaye altma girrneyi , ornegin Arnerikan hi

rnayesi altma girrneyi isteyen urkrnu� yurtseverler de vard1. 

lster Anadolu Turku ister Avrupa Turku olsun Turkiye'nin parc;:a

lanrnast ya da kolele�tirilrnesi, boyunduruk aluna almrnas1 kar�1smda 

infial duyanlann say1s1 da az degildi . Arna on ytldu bitrneyen 

bilrneyen sava�lardan soma yakthp ytktlrnt� , nufusu azalrn1� , olanak

lan ve kaynaklan tukenrni�, ktsrnen i�gal altmda bulunan bir ulkede 

galiplerin rnutlak iradelerinin kar�1sma dikilebilrnek ic;:in gorulrnerni� 

bir yureklilik gerekliydi. Ote yandan galipler, lslarnm en buylik ma

nevi rnertebesi saytlrnasma kar�m o gunlerde baskentinde c;:okrnus bir 

vaziyette varhgm1 surdurmeye c;:ahsan halifeyi arkalanna alrntslardL 

On31 kar�1 c;:tkrnak bir tur aforoz tehlikesiyle kars1 karstya kalrnak, di

ne saygtda kusur etmek dernekti . Ancak bir ki$i bunu yapacaku. 

Mustafa Kemal 'in Devrimi ve Kurtulu� Sava�z 

Bu ylirekliligi gosterecek ki�i, daha once Trablusgarp'ta (ozellikle 

de 1 9 1 2 'de Tobruk'ta) ve C�anakkale Savasmda un kazanrn1s ba�anh 
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bir komutan, radikal ve laik fikirleri benimsemi� eski bir ]on Turk, 

1 88 1 'de Selanik'te dogmu� devrimci bir ruha sahip Mustafa Kemal Pa

�a'yd1. Rahats1zhk verdigi halife tarafmdan Anadolu'daki birlikleri 

terhis etmekle gorevlendirilen Mustafa Kemal , 1 9  Mayis 1 9 1 9'da onu 

kar�1lamaya haz1r eski bir ta�ra ili olan Samsun'a hareket etti . Burada 

bag1msizhk hareketini ba�lattl . 22 Haziran 1 9 1 9 'da Amasya'da hu

kumdann edilgen politikasm1 kmayan bir bildirge yay1mladl. K1sa 

bir sure soma, once Erzurum'da (Temmuz) soma Sivas'ta (Eylul) ulu

sal bir kongre toplad1 . Bu kongrelerde halkm c;:ogunlugu Turk olan 

bolgelerde toprak butunlugu ilkesini koydu ve bunu saglamak ama

Ciyla halka dayah bir hukumet kurmay1 tasarlad1 . Ye bir yildan k1sa 

bir sure soma 23 Nisan 1 920'de kasvetli bir bozk1r kasabas1 olan An

kara'da Buyiik Millet Meclisi 'ni toplad1 ve yetkilerini ona devretti . 0 
tarihten soma Mustafa Kemal, Turkiye'nin cisimle�mi� omegi , butun 

bir halkm iradesinin temsiliydi ve "Turklerin Atas1" degil "Ata 

Turk," yani "Atalan gibi Turk" anlamma gelen Ataturk adm1 ald1 . 

YabanCilara , ltilaf devletlerine gore Mustafa Kemal bir e�k1ya re

isinden ba�ka bir �ey degildi! Sultan ve sadrazam ic;:in daha da fazla

siydl. Onu suc;:luyorlar, uzerine asker gonderiyorlar, ama fazla da us

telemiyorlardl . lngilizler bu s1rada naz1rhklan i�gal edip, baz1 onem

li ki�ileri tutuklatmi�lar ve lstanbul'daki meclisin feshedilmesini sag

lami�lardl . Her �eyin yoluna girmesi i<;:in i� aruk Yunanhlara, ltal

yanlara, Frans1zlara ve Ermenilere guvenmeye kalm1�t1. 

Mustafa Kemal Turklerin aruk tukendiklerini ve ltilaf devletleri

nin ban�1 <;:ok istediklerini biliyordu , ancak sava�mahyd1. Kaz1m Ka

rabekir kuzeydogu cephesinde harekita ba�lad1 . Ruslar devrimleriyle 

me�gul olduklarmdan Ermeniler tek ba�lanna kalm1�lardi ve yenile

rek Kafkasya'ya puskurtulduler .  Kemalist Turkiye'nin yabanCI bir 
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devletle yaptlgt ilk uluslararast antla�manm, 2 Arahk 1 9 2 0  gunu 

Gumru'de , bugun Sovyetle�mi� olan Ermenistan Cumhuriyeti'nin 

temsilcisiyle imzalanan antla�ma olmast anlamh degil midir? Bunun 

ardmdan gelen ba�ka antla�malar, sonraki aylarda bu antla�mayt teyit 

edecektir. Ruslar 1 8 78'den bu yana ele gec;irdikleri topraklan Kars , 

Ardahan ve Artvin'i geri verdiler .  Onlar da cumhuriyetlerinin bir 

Kafkasya cumhuriyeti oldugunu kabul eden Ermeniler gibi Turki

ye'yle olan ortak stmrlanm kabul ettiler. 

Bu , Kurtler ic;in mucadeleye giri�mek baktmmdan cesaret verici 

bir adtm olmadt, zaten 1 9 1 9  ytlmm Mayts aytnda gerc;ekle�en Kahta 

kongresinde lngilizler Kurtlerin cesaretlerini ktrmt�lardt . Kurtlerin 

dramt boylece agula�tt , c;unku Turkiye -ozellikle burada 

yogunla�mt�lardt- Iran, Irak ve Suriye olmak uzere dort ulke toprak

lanna dagtlmt�lardt. Yeni kurulmu� ya da eskiden kurulmu� bu dev

letlerden birini bolmek demek bu dort devletin toprak butunlugunu 

bozmak, bu devletlere mudahale etmek demekti. Turn Kurtleri top

raklan ustunde birle�tirmeden bir Kurt Devleti kurulamazdt; dahast 

lrak't alan lngilizler Musul petrolunu ellerinde tutmaya c;ah�tyorlardt. 

Bir Franstz mufrezesiyle uc; Ermeni taburu Mersin'e c;tkarak Adana 

ilini i�gale ba�lamt�U (Arahk 1 9 1 8) ;  soma da mevzileri tutan lngiliz

lerin yerini almak uzere Mara� , Antep ve Urfa'ya yonelmi�ti . Fransa 

Birinci Dunya Sava�t sonunda elbetteki zaferin meyvelerini toplamak 

istiyordu , ama herhangi bir askeri c;abaya girme niyetinde degildi . 

Bolgedeki guc;leri yetersizdi . Dolaytstyla duzensiz Turk birlikleriyle 

kar�t kar�tya geldiginde onurunu kurtarmakla yetindi : bir yardtm 

birligi ku�atma altmdaki Mara�'t kurtardt ve 1 0  Subat 1 920  gtmu iki 

yliz kaytp vererek, uc; yuz yarahyla, yolu uzerinde ac;hk, yorgunluk 

ve soguktan olmu� iki bin Ermeninin cesedini btrakarak geri c;ekildi . 
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Diger harekatlannm daha iyi sonuc; verrnernesi uzerine Fransa, 20  

Ekirn 1 92 1  'de Kernalistlerle bir antla�rna irnzaladt . Bu antla�rna, Tur

kiye'nin Toroslar'da tutrnak zorunda kald1g1 birliklerini hernen bau 

cephesine aktarmas1m ve Frans1z rnandasmdaki Suriye'yle gec;ici bir 

s1mra kavu�rnas1m sagladt. Bu sm1r 1 928 ve 1 939'da lskenderun San

cagl'mn Turkiye'ye geri verilrnesiyle degi�tirilerek kesin olarak c;izil

rni�tir . ltalyanlar da benzer bir antla�rna ve ko�ullarla Antalya ve 

Konya'yt b1rakrnayt kabul ettiler ( 1 3  Mart 1 92 1 ) .  Turkler bu takviye

den ve rnanevi destekten tarn zarnanmda giic; ald1lar. Ocak 1 92 1 'de Yu

nanhlar Eski�ehir ve Durnlupmar yonunde saldmya gec;rni�lerdi . Bu 

saldm, 1 0  Ocak'ta Mustafa Kernal'in en yakm c;ah�rna arkada�a lsrnet 

Pa�a tarafmdan lnonu'de durdurulrnu� ve lsrnet Pa�a o giiniin amsma 

lnonu soyadm1 alrn1�Ur. Martta yeni Yunanh saldms1 ve aytn son gii

nu de aym sava� alamnda yeni Turk zaferi . Ternrnuzda uc;uncu Yunan 

saldms1: Afyon, Kutahya, Eski�ehir du�tu . Yunanhlar Sakarya k1y1la

nna c;ekildiler ve ba�kornutanhga atanan ve tarn yetkilerle donaulan 

Mustafa Kernal 23 Agustos'ta Yunanhlann kar�1sma t;Iktl . Onlan tarn 

yirmiiki giin orada tuttu ve sonunda Yunanhlar geri c;ekildiler. Bu ne

denle Mustafa Kernal lslarniyette din sava�1m, kutsal sava�1 kazananla

ra verilen "gazi" unvamyla onurlandmld1 ! 

Yunanhlann bu yenilgisine kar�m ban� goru�rneleri bitrnek bil

rniyordu. Mustafa Kernal buna bir son verrne karan ald1 ve 26 Agus

tos 1 922'de o unhi ernrini verdi : "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir! "  

30 Agustos gunu Yunanhlar Durnlupmar'da yenildiler ve  9 Eylulde 

Turkler lzrnir'e girdi . 0 Slralarda ba�anSlZ olan rnuttefiklerini kur

tarrnak ic;in rnudahale etrneye haz1rlanan lngilizlere kar�m Frans1zlar 

aym ythn 1 1  Ekirninde Mudanya Ate�kes Antla�rnas1'm irnzalatrnayt 

ba�ard1lar. 
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Turkiye Cumhuriyeti 

Isvic;re'de bir ban� konferansmm toplanmas1 soz konusuydu (2 1 

Kas1m 1 922) .  Mustafa Kemal heyetin Turkiye'yi temsil eden tek heyet 

olacagmdan emin olmak ic;in 1 Kas1m gQnu saltanatm kaldmlmasmm 

oylanarak kabul edilmesini saglad1. Halifelik varhgm1 dinsel ve ma

nevi guc; olarak 3 Mart 1 924 'e kadar onbe� ay daha surdurdu . 24  

Temmuz 1 923 gunuyse Lozan Antla�mas1'yla Turkiye'nin a�ag1 yukan 

bugunkuyle aym olan s1mrlan i<;inde varhg1 tammyor, kapitulasyon

lar kaldmhyor ve ulkenin uluslararas1 topluluk i<;ine girmesi onayla

myordu . 

Turkiye Buyuk Millet Meclisi 29 Ekim 1 923 gQnu cumhuriyeti ve 

ba�kentin Ankara oldugunu ilan etti. Tek bir siyasal parti kuruldu. 

Mustafa Kemal'in yonetiminde her turlu guce sahip olan Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) admdaki bu partiyle eski Musluman imparatorlu

gun gene; , milliyet<;i , Bauh ve modem bir devlete donu�tUrulmesi su

reci ba�lauld1 . Bir Turk-Yunan antla�mas1yla (30 Ocak 1 923) Istanbul

lu Rumlar ile Dogu Trakyah Turkler d1�ta kalmak uzere her iki ulke

de azmhk durumundaki halklann mubadelesi sagland1 : boylece 

1 . 500. 000 Rum atalanmn ya�ad1klan topraklan -iki bin y1ldan uzun 

bir suredir ya�ad1klan topraklan- terk etti. Buna kar�1hk Yunanis

tan'dan da yanm milyona yakm Turk, Turkiye'ye gonderildi. 

Karamsarlar yamlm1�t1. Turn beklenenlerin aksine Turkiye ya�a

ma dondu. Ku�kusuz uluslararas1 iddialan olan bir imparatorluk de

gildi artlk; bir uluslar konfederasyonu hie; degildi . llk defa Turk hal

kmca kurulan, kendini Turk hisseden, Turk kalmak isteyen ve Turk

ler tarafmdan yonetilen bir devletti . Islamdan vazgec;meksizin Islami

yeti toplumsal ve siyasal nitelikli bir konu saymak yerine Avrupanm

kiyle kar�1la�tmlabilecek modem ve laik bir duzen benimseme kara-
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nndayd1. "Kemalist Devrim'' ad1 altmda alman bir dizi onlem bu ira

denin kamud1r: �er'iye mahkemelerinin, tarikatlann kaldmlmas1 , 

medreselerdeki geleneksel ogrenime son verilmesi, pec,;enin, baZl Do

gu tarz1 giysilerin yasaklanmas1, �eriat yasalannm yerine bir medeni 

kanunun (lsvic,;re'den) , ticaret kanununun (Almanya'dan) ve ceza kanu

nun (ltalya'dan) kabuhi. Bu degi�ikliklerle bir hamlede c,;oke�lilik, ha

remler, kansni1 bir sozle bo�amak ve miras konusunda kadmla erkek 

arasmdaki e�itsizlik ortadan kalku. Aynca Frans1z kadmmdan once 

sec,;me hakkma sahip plan Turk kadm1 k1sa bir sure soma sec,;ilme 

hakkma da kavu�tugu gibi, kadmlar her turlu meslege -uygulamada 

degilse bile en azmdan hukuken- girme hakkm1 da kazand1lar. Latin 

harfleri baz1 ozel aymc1 i�aretler eklenerek, o zamana kadar kullaml

makta olan Arap harflerinin yerini ald1 ve Turkc,;e derinlemesine bir 

degi�iklige ugrad1 : eski Turkc,;eye yakm olmay1 surduren halk di

linden Arapc,;a-Farsc,;a sozcukler ve Osmanhcanm uzun ve agdah cumle 

yap1s1 buylik olc;ude <;1karuld1, c,;ok saYlda yeni sozcuk turetildi . Ozet

le her �ey Selc,;uklu sultanlanmn donemin uygarhk 1�1g1 olan Sunni 

Islam uygarhgm1 benimsedikleri devirdeki gibi, ama aym zamanda 

yapay ve ylizeysel bir enerjiyle cereyan ediyordu. 

10 Kas1m 1 938'de Ataturk oldugunde Turkiye ona neler borc,;lu ol

dugunun bilincinde oldugunu ortaya koyan buylik bir yas tuttu. 

Demokraside Kriz Doncmleri 

Ismet Inonu ( 1 884- 1 9 73) turn yap1lan yeni yeni olu�an, her �eyin 

giderek yoluna girdigi , ama bunun d1�mda tamamen yeniden in�a 

edilmesi gereken bir ulke miras alm1�U. Pek c,;ok �ehri pek c,;ok kasa

basl henuz ortac,;ag1 ya�arken Ikinci Dunya Sava�1 patlak vermi�ti ve 

Turkiye ihtiyath bir tarafs1zhk politikas1 ylirlitmek durumundayd1. 
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Sava�tan galip c;;1kan Sovyetler Birligi'nin uzerinde yaratug1 bask1 

Turkiye'yi Amerika'ya yakmla�tlrrnl�tl ( 1 946'da Missouri'nin Istanbul 

ziyareti) . K1smen bu nedenle k1smen demokratik ulkelerin kazand1g1 

zaferle tek partili rejimlerin devrinin gec;;mesi ve yeni bir rejim done

minin ba�lamas1 nedeniyle k1smen de halkm bir yenilenme aray1�1 

ic;;inde olmas1 nedeniyle, Turkiye , politikasmm yonunu birden degi�

tirdi . 7 Ocak 1 946'da yeni bir muhalefet partisi kuruldu , Demokrat 

Parti (DP) CHP'nin devletc;;ilik politikasma kar�1 liberal ekonomi poli

tikasml savunuyordu . 1 950'de bu yeni olu�um sec;;imlerde ilk zaferini 

kazand1 ve 1 954'te daha buyuk bir zafer bunu izledi. 1 95 7'de gelen 

uc;;uncu zafer ikinci zafere gore oldukc;;a ac;;1k bir gerileme oldugunu 

gosteriyordu. lki onemli ki�ilik politika sahnesine c;;1kt1lar: cumhur

ba�kam Celal Bayar ( 1 950- 1 960) ve ba�bakan Adnan Menderes. 

Bilindigi gibi demokrasi hemen elde edilen bir olgu olmad1g1 gibi 

ogretilmesi de gorundugu kadar kolay degildir, demokratikle�me su

reci pek c;;ok sapma olas1hgm1 bunyesinde banndmr. Turkiye pek 

c;;ok nedenden oturu yonunden s1k s1k sapu; c;;unku gelenek ve gore

nekleri alt list olmu�tu , o gune kadar s1kl bir disiplin ic;;inde yonetil

diginden gereginden fazla gev�emi�ti , c;;ok fazla serbestlikle birlikte 

muhalefet aklmlan giderek guc;;lenmi�ler, 6zellikle Siiler (Aleviler) ile 

Sunniler arasmdaki uzla�mazhk giderek buyumu�tu; c;;unku ekonomik 

geli�me -yollann, koprulerin, fabrikalann yap1m1, tanmm modem

le�tirilmesi , hlZ11 kentle�me- ve buyuk bir orduyu silah altmda bu

lundurma zorunlulugu ciddi bir buyume krizi yaratml�tl . Dlkenin 

karga�a ic;;ine du�mesini engellemek ic;;in ordu mudahale etti . 2 7  Ma

JlS 1 960'ta demokrat liderler tutukland1, yarg1land1 (Yass1ada davala

n) , cezaya c;;arptmld1 , hatta idam edildi (daha soma onuru kendisine 

iade edilecek olan Adnan Menderes'in idam1) . Yeni bir anayasa kabul 
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edildi . Ordu yeniden sozu halka devretti ve halk da DP'nin rniras<;;lla

n oldugunu soyleyen Adalet Partisi (AP) ve Yeni Turkiye Partisi'ni 

(YTP) sec;;ti ; 1 965'te AP tek ba�ma iktidar oldu (oylann %53'unu ald1) . 

Siyasal dururn c;;ok iyi degildi, arna ulke 1 965 ve 1 9 7 1  y1llan ara

smda oldukc;;a �a�lft1c1 bir bic;irnde buyCtdu ve geli�ti. Sonra ekonorni

nin yorungesinin yeniden saprnas1yla anar�i ve ter6rizrn donernleri 

ba�lad1. Ordu yeniden bu dayamlrnaz dururna son verdi ( 1 2  Eylul 

1 9 80) .  Dlkenin anayasas1 yeniden degi�ti ve yeni anayasa 7 Kas1rn 

1 982 'de %9 1 ,2 oyla kabul edildi . 

Turn bu J!llar boyunca ve daha sonraki J!llarda, Turkiye Cumhu

riyeti'nin d1� politikas1 , 1 952 J!lmda kauld1g1 NATO'nun c;;izgisinde 

ilerledi ve bir parc;;as1 olrnak istedigi Avrupa Birligi'ne yakm durdu. 

Turkiye , s1mrlan d1�mda ya�ayan Turk nufusun yazg1s1 sbz konusu 

oldugunda c;;ok duyarh bir politika izlerneyi surdurdu. Yugoslavya'da 

toplarn nufusun % 1 1 'ini olu�turan, arna Bosna Hersek'te %37'ye , Gu

ney S1rbistan'm baz1 bolgelerinde ozellikle Kosova'da %4 7'ye varan, 

genelde Balkanlar'daki Muslurnan halklar arasma kan�an Turklerin 

saJ!Sl birkac;; yCtz bin civanndayd1 ( 1 929'da 280.000) . Bu halklar ko

rnunist rejirn donerninde c;;ok buyCtk sorunlarla kar�1la�rnadan ya�adl

lar, arna rejirnin dag1lrnasmdan sonra hepirnizin bildigi drarnatik c;;a

tl�rnalann ortasmda kaldllar. Bulgaristan'daki Turk nufus Turkiye'ye 

go<;; etti ve Sofya hukurnetinin 1 989'da yCtrurluge koydugu tUrn Bulga

ristan'l kapsayan Bulgarla�urrna kararnarnesinden kac;;an 300 . 000 Sl

gmmaCl, en azmdan gec;ici olarak onlara kauld1. BugCtn, Birinci DUn

ya Sava�mdan sonra nufuslann rnubadelesiyle Yunanistan topraklann

da ya�arnaya hak kazanan bir k1s1rn Turk, Dogu Trakya'da ( 1 996'da 

1 2 0 .000 ila 1 50 .000 arasmda bir nufusa sahiplerdi) ya�arnaktad1r. 

K1bns'ta da Turk nufusu bulunrnaktad1r. 
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K1bnsh Rumlarm lideri ba�piskopos Makarios Enosis, yani adanm 

Yunanistan'a baglanmasm1 isteyince iki toplum arasmda anla�mazhk 

c;:1kt1 . Turkiye 20 Temmuz 1 9 74 'te adaya birliklerini c;:1kard1 ve ada

nm kuzeyini i�gal etti. Bunun sonucunda K1bnsh Rumlar adanm gll

neyine goc;:tlller .  Ada iki bolgeye aynld1 ; Turk tarah nufusun % 1 8'ine 

ve topragm uc;:te birine sahipken Rum tarah K1bns Cumhuriyeti'ni 

kurdu ve uluslararas1 kamuoyunca tanmd1. Buna kar�m 1 983'te kuru

lan K1bns Turk Cumhuriyeti uluslararas1 kamuoyunca tanmmad1 . 

Kurtulu� Sava�mdan beri iyi durumda olmayan Turk-Yunan ili�kileri 

daha da gerildi ve iki ulke arasmdaki gerginlik en ufak bir krizde da

ha da artmaya ba�lad1 . Bu olaym en uzucu sonuc;:lanndan biri de lstan

bullu Rumlann, atalannm binlerce Yll ya�ad1g1 topraklan ( 1 955'te gi

derek hlZlanan bir surec;:le) terk etmeleriydi. Metropolun kozmopolit 

karakteri buyllk bir darbe ald1 en azmdan baz1 bolgeleri bu kozmopo

lit nufusu kaybetti (lstiklal Caddesi) . 

Dlkede her �ey iyiye gitmiyordu . Kurt sorunu giderek buy1lyor
du , guc;:lu bir "lslamo" ak1m ortaya c;:1km1�tl ve �eriata donulmesini 
savunuyordu , 1 980'den soma % 60-90 arasmda seyreden ve duzenli 
olarak artl� gosteren enflasyon sorunu yaklCl bir gundemdi: 1 9 79'da 
35 lira olan 1 dolar, 1 983 'te 2 85  lira , 1 988'de 1 8 1 6  lira , 1 990'da 
2973 lira , 1 995 'te 59 .800 lira oldu . Kentler ta�radan kar�llayabilecek
lerinin c;:ok ustllnde goc;: almaya ba�lad1lar ve yurtd1�ma, ozellikle Batl 
Avrupa'ya goc;: h1Zland1. Buglln Batt Avrupa'da c;:ogunlugu Almanya'da 
olmak uzere (Fransa'da 250 .000) yakla�1k olarak iki buc;:uk milyon 
Turk ya�amaktad1r. 1 946 'h y1llann iki partili rejiminin yerine c;:ok 
partili rejimin kabul edilmesinden beri hukumetlerdeki istikrars1zhk 
koalisyon hukumetleriyle daha da ciddile�ti . Aynca mafya operasyon
lanna bagh skandallar, nufuz c;:eki�meleri ve uyu�turucu trafigi (ozel
likle 1 998'de ya�anan ciddi kriz) ulkenin sorunlanm ag1rla�t1rd1. 
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Turn bu sorunlarla birlikte askeri darbeler, idam cezast , sakmcah 

bulunan ki�ilerin tutuklanmast ve saldmlar ya�h demokrasilerin Tur

kiye'yi hala "gen;:ek" bir demokrasi , "modern" bir devlet olarak gor

memelerine neden olmaktadtr. Buna kar�m ordu, yonetimi her zaman 

sivillere devretmi�tir; sec;imler ac;tk bir bic;imde gerc;ekle�tirilmi� , 

halkm buyuk bir c;ogunlugu oy hakkmt kullanmt�tlr ( 1 999 Nisan se

c;imlerinde kaytthlann %87'si oy vermi�tir) . Dahast Turkiye onemli 

bir ekonomik, sosyal ve kulturel atthm gostermi�tir . Gayri safi milli 

hastla 1 923'te 45 dolarken, 1 987'de 3007 dolar, 1 988'de 3200 dolar

dtr; Turkiye Dunya Bankast'na gore 1 980 ila 1 99 1  ytllan arasmda bu

yume hlZl baktmmdan dunyada 1 6 .  stradadtr ( 1 995- 1 998 ytllan -ara

smda ki�i ba�ma du�en gelir ytlda %7 ,7  oramnda artmt�tlr) . 

Bir c;e�it mucize gerc;ekle�tirilmi�tir. Kurtulu� Sava�ma kaulan 1 1  

milyon Turk 1 92 7'de 1 3  milyon, 1 935'te 1 6  milyon, 1 945'te 1 9  mil

yon, 1 9 70'te 35 milyon, 1 9 80'de 45 milyon ve son saytmlara gore 

1 99 7'de 62 , 6  milyon olmu7tur (ashnda ongorulen 6 4 ,2  milyondu : 

ufak ancak apac;tk bir sapma! ) .  Turk niifus htzla artmaktadtr. Bugiin 

ulkenin kapasitesini zorlayacak rakamlara ula�tlmt� durumdadtr ve 

nufus artl�l yannlar ic;in bir risk olu�turmaktadtr. Dogum oranmdaki 

belirgin du�u�e kar�m gene; niifus ( 1 5  ya�m altmdakiler bu nufusun 

%30'nu olu�turmaktadtr) BM'nin ongorulerine gore 2025'te Turklerin 

90 milyon olmasmt saglayacakttr ve niifusun 2050 'de 1 OS ila 1 1 0 

milyon arasmda sabitlenecegi du�unulmektedir. 

Turkiye Farsfleri 

Bugun Turkiye'de Htristiyan Rum, Ermeni ve Gurcu azmhgm sa

ytst oldukc;a azdtr: turn niifus ic;inde % 1 ,5 oranmdadtrlar; son ytllar

da htzlanan goc;le birlikte saytlan giderek azalmaktadtr. Buna kar�m 
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yogun bir Kurt , yani Fars1 toplulugu vard1r - bu eski bir halkur, 

Hac;h Seferleri doneminin Salahaddin Eyy11bisi bu halkm ic;inden <;;Ik

mi�tlr . Bunlar Suriye , Irak ve Iran Kurtlerinin sm1r kom�usu olarak 

dogu bolgelerine yerle�mi� durumdad1r. Sayilan ne kadard1r? Bunu 

tespit etmek g11c;tur, c;unku Ankara hukumetinin ulkede konu�ulan dil

lerle ilgili istatistikleri yoktur ve Turkiye Cumhuriyeti'nin turn sa

kinleri Turk vatanda�I olarak sayilmaktadJr - bu tutum ele�tirilmek

tedir, ama aksi bir tutum da bu kez Irk aynmcihgi yap1hyor iddi

asiyla ele�tirilecektir. Bununla birlikte bu konuda yap1lan tahminler 

bilimsel olmaktan uzakur, c;unku genelde yanh tahminler yapilmakta

dir. L'Annuaire du Monde Musulman'a [Musluman Dunyas1 Yilhgi] go

re Kurtler 1 945'te toplam nufusun %8-9'nu olu�turmaktaydi. Ku�ku

suz bu sayi bugun artmi� durumdadir, c;unku en fazla dogum oram 

Anadolu'nun dogu bolgelerindedir ve kimilerine gore oran % 1 2- 1 5  

arasmdad1r, ki b u  bize biraz abaruh gozukmektedir. Sonuc; olarak 

Kurtlerin sayiSI 5-8 milyon arasmdad1r; bu nufus eskiden belli bolge

lerde yogunla�sa da bugun ic; goc;lerle buy11k kentlere , ozellikle lstan

bul'a kaymt:;;nr.41 Turkiye'deki Kurt sorununu uzun suredir mutadis 

mutandis [gerekli degi:;;iklikler yapildigmda] Bretonlann, Korsikahla

nn ya da Basklann sorunlanyla aym duzlemde goren ve ele alan ulus

lararasi kamuoyu bu durumun ciddiyetini kuc;umseyerek bir hata yap

ugmi kabul etmek durumunda kalmi:;;tir. Hic;bir :;;ey bu durumun cid

diyetini golgelememelidir . Kurtler ile Turkler arasmda pek c;ok ne

denden ot11ru bir uc;urum yoktur: bu iki ulus binlerce yildir bir arada 

ya:;;amaktad1r; Kurtlerin gonderme yapabilecekleri bir tarihleri , dev

letleri ya da tamamen Kurt unsurlardan olu:;;an bir kulturleri yoktur 

� Kiirtlerin % 40 'tan fazlas1 T iirkiye 'nin giineydogusunda ya�amaktad1r. 
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(belki bu anlamda a�m Siiler olan Ali llahiler bir referans olabilir , 

ama onlar da lran'da ya�amaktadtr) ; Kiirt boylanndan baztlan bir bi

c;:imde Kiirtle�mi� eski Tiirkmen topluluklandtr; Kiirtler ve Tiirkler 

Kurtulu� Sava�mda birlikte sava�mt�lardtr; Kiirt lehc;:eleri c;:ok farkh

la�mt�tlr , en c;:ok kullamlan dil zorunlu olarak Tiirkc;:edir; kanun 

6niinde tiim yurtta�lar e�ittir, Kiirtler cumhuriyetin yonetim kadrola

nnda en ust gorevlere kadar c;:tkmt�lardtr. 

Tiirkler ac;:tsmdan Kiirt sorunu bilincinin kazamlmast c;:ok htzh ol

mamt�tlr ve c;:ok sanClh bir siirec;: izlemi�tir. 1 960'larda, Cumhurba�

kam Giirsel doneminden itibaren "Kiirt yoktur, dagh Tiirkler vardtr" 

soylemi benimsenmi�tir. Kurtler dii�iincelerinin daha fazla duyurul

masmt talep etmeye ba�lamt�lar ve yonetimde ve medyada dillerini 

kullanma talebini giderek daha fazla dile getirir olmu�lardtr. Irakh 

trkda�lanmn isyanlanyla cesaretlenerek, yabanc1 ajanlann oyunlany

la te�vik edilerek kimliklerinin tanmmasmt, anadilde ifade ve egitim 

hakkt , ic;: ozerklik, hatta bagtmstzhk talep etmi�lerdir. Bir kurtulu� 

ordusu kurrnu�lardtr; Kiirdistan l�c;:i Partisi (Partiya Karkeren Kurdis

tan ya da PKK) resmi olarak Marksist-Leninist bir programla 1 978'de 

kurulmu�tur, ama daha soma lslamCl bir soylem benimsemi�, hatta 

panislamist bir politika izlemi�tir. Bu parti pek c;:ok saldm gen;:ekle�

tirmi� ve iilkeyi kronik bir r.;au�manm ic;:ine sokmu�tur. 

Elbette tiim Kiirtler a�mhk yanhst degildir. Durumlannm degi�

mesini yok pahasma istemeyen geni� feodal a�iretlere sahiplerdir; i� 

sahibi olmak, serbest mesleklerde c;:ah�mak, ya�am haklanm tamyan 

bir devlet durumlanndan hosnut olmalan ve kendilerini Turk vatan

da�l olarak gormeleri ic;:in yeterlidir. Ama buna kar�m egitimden 

yoksun, sefalet ic;:inde degilse de yoksul topluluklar toplumun dt�mda 

koklerinden uzakla�mt� bir durumda ya�amaktadtr. A�mhk yanhst 
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oneriler getirenlere kulak vermekte ve PKK'ye ara<;: saglamaktadtrlar . 

Dicle ve Ftrat Nehirlerine dev baraj lar kurmaktan olu�an buytik kal

kmma program! GAP projesi, elektrik enerjisinin artl�l, ekonomik 

buytime, bozktrlann ve kurak bolgelerin yogun olarak sulanmas1, bu

gune kadar Turkiye'nin en az geli�en ve en az kalkman bolgesi olan 

bu bolgenin ya�am ko�ullanm derinden degi�tirerek sefalete bir son 

verebilir ve a�mhk yanhlanm bu tercihlerinden uzakla�urabilir. 

Bugun suregelen <;:atl�ma yakla�tk onbe� ytldtr Turkiye'nin en bu

ylik sorununu olu�turmaktadtr. Turn kavramlar, ozellikle de modem 

Turkiye'nin "tek devlet ,  tek halk, tek dil" ilkesi sorgulanmt�tlr. Bu il

keye bagh olanlar , daha eski bir ge<;:mi�e dayanarak modem Turki

ye'nin Osmanh Imparatorlugu'nun ve stkhkla gordugumuz gibi diger 

Turk devletlerinin imgesine -yani halklar mozaigi ya da daha iyi bir 

ifadeyle Turkler ve Kurtler federasyonu- sahip olmas1 gerektigini 

du�unenlerin kar�1smda yer ahrlar. Kimileri de her ne kadar bu iki 

halk aym dili konu�masalar da farkh kulturel geleneklere sahip olsa

lar da bunlann uzun bir ge<;:mi�i payla�ttklanm ve din karde�i olduk

lanm savunmu�tur. Olduk<;:a kotU bir ifadeyle koktencilik ya da kok

tenci Islam olarak adlandmlan , daha dogru bir ifadeyle Islam 

gelenegine ve �eriata baghhk olarak adlandtrabilecegimiz aktmm 

Kurtler ile Turkleri birbirine yakmla�urma arzusuyla gu<;:lendigini ve 

yaygmla�ttgmt du�unmek i<;:in hakh nedenlerimiz vardtr. 

Kurt sorunu hangi ulkede olursa olsun <;:bzumu kolay bir sorun 
degildir, ama Turkiye'de bu <;:bzum daha da zorla�maktadtr , <;:unku 
XIX ve XX. yuzytl tarihi art arda gelen taviz ve basktlar ve ulkenin 
giderek par<;:alanmasma dair bir tarihtir. Her iki tarafmda da kabul 
edebilecegi , devlet ve ulke butunlugunu koruyan, Kurtlerin hakh is
teklerini kar�tlayan bir <;:bzum bulunamadtgt i<;:in Turkiye ve onunla 
birlikte Yakmdogu karanhk gunler ya�ama tehlikesi altmdadtr. 
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Kimilerince tarihin en kanh teroristlerinden biri , binlerce insanm 

ohimunun ba� sorumlusu , kimilerince bag1msizhk sava�<;lSl Kurt 

onder Ocalan'm once tutuklanmas1, ardmdan 1 999  }'lhnm ilk done

minde yarg1lamp idama mahkum edilmesi turn dunyada buyuk bir 

heyecan yaratml� ve ekonomik sorunlann giderek ciddile�tigi bir do

nemde Turkiye'nin en onemli gelir kaynaklarmdan bir olan turizme 

buyuk bir darbe (ge<;ici olarak?) indirmi�tir. Bu durumdan <;Ikanlacak 

iyi ve kotu sonu<;lar vard1r. PKK'nin hapisteki onderinin terorist ey

lemlerin durdurulmas1 ve btrliklerinin geri <;ekilmeleri istegine uyma 

karan -ki bu da ba�ans1zhga ugram1�t1r (Agustos 1 999)- uzun bir 

<;atl�ma doneminin sonunun habercisi olmu�tur. 

Iran Turkleri 

Tarihin garip bir cilvesiyle Turkiye'deki Farst azmhga kar�1hk 

olarak Fransa'nm u<; kau buyiiklugundeki bir ulke olan lran'da Turk<;e 

konu�n <;ok daha kalabahk bir azmhk vard1r. Ba�hca grup Azeriler

dir (Azerbaycanhlar) , bunlar nUfusun %20'sini olu�turmakta olup 

yakla�1k 1 3  ila 1 4  milyon civanndad1rlar. Eski Sovyetler Birligi'nde 

ya�ayan 1rkda�lan gibi Turkiye Turk<;esine <;ok yakm bir dil konu�

makta ve Turklerle anla�abilmektedirler. Genelde bolgenin ba�kenti 

Tebriz'de ve ayn1 etnik gruptan geldikleri , aym dili konu�tuklan 

Azerbaycan Cumhuriyeti'yle smm olan ve adlanm ta�1yan bolgede 

ya�amaktad1rlar ve dome biri kadan da yogun bir bi<;imde grupla�

uklan ve bu nedenle en onemli Azeri kentlerinden biri sa}'llan Tah

ran'da ya�amaktad1r. 

Turk<;e konu�an ba�ka halklar da Iran nufusunun % 10'nunu olu�

turmakta ve Zagros Daglan civannda, Farsistan'da ve Gurgan'da ya-
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�amaktad1rlar. Turkmenistan'daki Turkmenlerin atalan Kuzeydogu 

Turkmenleri ya da Fars Kasgaylan gibi eskiden goc;:men olan bu halk

lar yerlesik hayata kar�1 c;:Ikiyorlardi , ancak belli bir suredir koy ve 

ozellikle �ehirler (Siraz) olmak uzere yerle�meye ba�lami�lard1r. 

Bu halklann hepsi Siidir ve Siiligin lran'da devlet dini olarak ka
bul edilmesinde onemli bir rol oynam1�lard1r ve bu da bu halklara 

onemli bir ag1rhk kazand1rm1� ve Ayetullah rejimine baglanmalanm 

saglam1�Ur. Bu mezhebe bagh olmalannm bu halklan Turkiye Turk

lerinden uzakla�tmp uzakla�urmad1glm tahmin etmek guc;:tur. Turki

ye'de mezhep dayamsmas1 guc;:lu duygularla ifade edilmi�tir; mesafeyi 

koruyabilmek ic;:in kimileri bu halklann Turk olmalanna karsm "sap

km" olduklanm soylemektedir. 

XX. ylizy1la kadar lran tarihinde Turklerin oynad1g1 rol ve Azeri 

toplulugun butunlugu du�unulunce lran'da Turkc;:e konu�an nufusun 

onemi goz ard1 edilemez, c;:unku nufusun neredeyse uc;:te birini olus

turmaktadirlar. Zaten bu azmhk pek c;:ok kez, ozellikle de lkinci Diin

ya Sava�mdan sonra SSCB, Azerbaycan'1 lran'dan ay1rmaya c;:ah�ug1 

s1rada ( Guvenlik Konseyi'ne 1 2  Arahk 1 946 tarihinde yap1lan c;:agn) 

ag1rhgm1 hisettirmistir. Sah devrildigi ve Ayetullah Humeyni iktida

ra gec;:tigi zaman da bu azmhktan kesin bir mudahalede bulunmalan 

beklendi. 0 tarihten beri konuyla ilgili bilgiler belli bir suzgec;:ten ge

c;:irilerek verildigi ic;:in kesin bir bilgi saglamak mumkun degildir . 

Ama ulkede onemli bir toplumsal ve siyasal guc;: olu�turduklan ve de

neyimleriyle lslam dunyasmda onemli c;:ekim merkezlerinden biri ol

duklan kesindir. 

Ba�ka bir lran ulkesi olan Afganistan'da -ki bu onun hakkmda 

soylenebilecek �eyler arasmda ufak bir aynnud1r- Sovyet i�galinden 

once istatistiklerin son derece yakla�1k oldugu bu ulkede, Hindu-
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kus'un kuzeyindeki ovalarda yasayan Ozbek topluluk, Belh (Baktra) , 

Mezar-1 Serif ve Kunduz sehirleri c;evresinde , ulkenin en kalabahk 

Turkc;e konusan toplulugunu olustururlar. 1 954'te L'Annuaire du Man

de Musulman [Mushiman Dunyas1 Ytlhgt) tarafmdan yaptlan bir de

gerlendirmeye gore 300.000 kisiyle ulke nufusunun % S'ini olustur

maktadtrlar (kisisel arasttrmalann, gunumuzde saytlanm iki veya uc;

le c;arpmayt gerektirse de , bu tahminlerin oldukc;a zaytf oldugunu du

sunmeme yol ac;tyor) . Bauda bulunan baz1 Turkmenler, onlann yamn

da yasamaktadtrlar ve Turklerden saytca uc; kat daha kalabahk olan bu 

Mogollann gen;ekte kim olduklanm bilmek ilginc; olabilir; kimileri 

kesin olarak Mogol iken, digerleri ise baska dillerin etkisinde kalmts 

Turk dilleri kullamrlar. 

Sovyet Devrimi 

Rusya Muslumanlannm buyuk bir bolumunu olusturan Turkler 

veya Tatarlar, onlan c;esitli zamanlarda ya da aym donemde sosyalist , 

panislamist ve panturkist ideolojiye iten uzun bir entelektuel c;alkanu

mn ardmdan patlayan Sovyet Devrimi karstsmda saskmhga dusmus

lerdi. Bu devrimi beklemiyorlardt, boyle bir patlamaya ham degildi

ler ve bu devrimin haztrlanmast surecinde hic;bir katktlan olmamtstl . 

Bu tamamen bir Rus ya da daha dogrusu Slav eylemiydi, devrim 

bu halklar olmadan gerc;eklesmis, onlar olmadan surmustu, ama onla

ra ragmen ya da onlara kars1 gerc;eklesmemisti. Bununla birlikte bu 

devrime katlanmak zorundaydtlar ve dogal olarak bu kosullardan ola

bildigince yararlanmak niyetindeydiler. Bu nedenle acemice ve aceley

le hak iddialanm savunabilecek idari ve askeri organlara basvurmaya 

baslamtslardt. Soz konusu iddialar ac;tk ve netti , o devrin ulkulerine 

uygun dustukleri izlenimi uyandmyorlardt : idari ozerklik, Muslu-
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manlarla Htristiyanlar arasmda e�itlik , gasp edilmi� topraklann geri 

verilmesi, somurgele�tirmeye son verilmesi . Temelde Rus kar�ltl ol

malanna kar�m bu duygu onlan KlZll Ruslara Beyaz Ruslardan daha 

<;:ok yakla�Urmtyordu, ama oportunist nedenlerle kimi zaman bir ta

rafm kimi zaman obur tarafm yanmda yer ahyorlardt . Hala somurge

ci ruha sahip Beyaz Ruslarla anla�mazhklar ba� gostermekte gecikme

mi�ti . KlZll Ruslarla bu kadar a<;:tk se<;:ik olmasa da -<;:unku Sovyet 

yetkilileri yerli olmayan halklarla iyi ge<;:inmek istiyorlard1- gtinde

lik ya�amda bazt anla�mazhklar ba� gostermiyor degildi, <;:unku Rus

lar devrimin kaymagm1 yiyenin kendileri olmasm1 istiyorlardt . Dola

y1s1yla i�in i<;:inden pkabilmek i<;:in sadece kendilerine guvenmek zo

rundayd1lar, ama bunun i<;:in de olanaklan yoktu . Sonu<;: olarak ba

g1ms1zhk ya da 6zerklik hareketleri ktsa surede bastmldt . 

Musluman Halk Meclisi Kas1m 1 9 1  7'de Hokand'da , Turkistan'm 

6zerkligini ilan etti . Ardmdan Ta�kend Sovyeti bunlann uzerine elin

deki Rus birliklerini gonderdi . Bu birlikler 6 Subat 1 9 1 8  glinu bu is

yanct kente girerek kenti yaktp ytkular ve sakinlerini oldurduler. 

Orenburg'da 1 9 1 7'de , ilerde Turkiye'de Zeki Velidi Togan adtyla tam

nacak olan Ahmed Zeki Velidov'un ba�kanhgmda kurulan Ba�km 

Ulusal Hukumeti Subat 1 9 1 8'de ortadan kalku. Ala� Orda'nm zaytf is

yano gucu de Kazak bozkmnda k1sa surede yok edildi . 1 3  Ocak 1 9 1 8  

gunu Sivastopol denizcilerinin bir birligi Suren kasabasmda Kmm 

Tatarlannm ordusuyla kar�1la�u ve bu orduyu dagnu. Simferopol'a 

girdi ve orada kurulmu� olan Musluman iktidan ortadan kald1rdt . 

Kar�1 devrimcilerin ge<;:ici ba�anlan ve Anadolu Turklerinin, Al

manlann ve lngilizlerin mudahalesi s1rasmda kurulan ya da yeniden 

kurulan devletlerin omurleriyse upkl kar�l devriminki gibi klsa oldu 

ve yabano gu<;:lerin varhgmdan daha uzun bir zaman surmedi: Kazan, 
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Kmm, Azerbaycan ozgur cumhuriyetler olarak ancak c;:ok k1sa sureler 

var oldular. (Anti-Bol�evik Devrimci Sosyalist Musluman Cumhuri

yeti genel sec;:imlerle kuruldu ve bu sec;:imlerde kadmlara da oy hakkl 

verildi , 1 9 1 8- 1 920 . )  

Devrim, Turk halklannm yeniden egemenliklerini kazanmalanm 

saglamad1. Onlara sec;:imini kendilerinin yapmad1g1 bir yasayt kabul 

ettirdi . Boylece Rusya Turkleri komunist sistem ic;:inde yer ald1lar. 

Milli Turk Komunizmi 

Gerilla sava�mdan ba:;;ka hic;:bir yolla mucadeleyi surduremeyecek 

olan, lngiliz Pipes'in deyimiyle onlan sadece "edilgen somurge halk

lan" olarak g6ren Bauhlar tarafmdan terk edilen eski Rus lmparator

lugu Turklerinin komunizm oyununu oynamaktan ba:;;ka bir c;:aresi 

yoktu. Kmm, Azerbaycan, Ufa ve 6zellikle de Kazan'da aydm s1mfm 

bir k1sm1 yeni duzene kanld1. 

Muslumanlar ic;:inde en tutucu olanlar, Yukan Dag1stan'daki dagh

lar, 6zellikle de eski Hive ve Buhara Hanhklanndan olanlar gerilla sa

va�Iyla mucadele etme karanna vard1lar. Adma Basmaolar denilen bir 

grup ortaya c;:1kt1 . "Basmao" Turkc;:ede "e�k1ya" anlamma geliyordu . 

Bu ad1 her seferinde ba�ans1zhga ugrad1klan ic;:in alm1� olsalar gerek. 

Basmacllar daha 1 9 1 9 'da -Babur Sah'm ulkesi- Fergana'yl gec;:tiler. 

1 920'de durduruldular. Ama 1 92 1  'de yeniden guc;:lu ve etkin oldular. 

Tarn bu zamanda halifenin damad1, Osmanh lmparatorlugunun eski 

Harbiye Nazm Enver Pa�a Fergana'ya girdi. Enver Pa�a "doguya gec;:

mi�ti ," ama k1sa bir sure soma c;:Ilgmca bir tutumla Sovyetlere ihanet 

etti ve deli bir idealizmle panturkizmi benimsedi. 1 922 'de 40 ya�mda 

isyam yayamadan olduruldu ve cesaretiyle unlenirken kendini begen-

465 



T0RKLER!N TAR!Hl 

rni�ligiyle alay konusu oldu . Eylernlerinde e�gudurnu saglayarnayan, 

d1�ardan yard1rn alarnayan, gen;ek bir prograrna sahip olrnayan Bas

rnaCllar bir donern korkutucu olsalar da bir sure soma tarnarnen yok 

edildiler .  Etkinlikleri tarn olarak ne zarnan son buldu? 1 928 J!hnda 

oldugu du�unulrnektedir, arna kirnilerine gore Basrnac1lann etkinlik

leri 1 94 1  'e kadar devarn etrni�tir . 

Sovyetler Birligi'ndeki turn Turkler aym ideoloj iyi benimserne

rni�lerdi , aym projeye , aym taktige sahip degillerdi , arna c;:ogunlugu 

Rusla�rn1� ad1yla Sultan Galiev olarak tanman Mir Seyyid Sultan Ali 

Oglu'nun politikasm1 benirnsedi . Kornunist partinin en ust rnakarnla

nnda yer alan, Stalin'in yakm bir c;:ah�rna arkada�1 olan bu Muslurnan 

lider 1 920  ve 1 923 ylllan arasmda "ulusal Tatar kornunizrnin" haber

cisiydi. Galiev'in arnaCl sornurulen turn Muslurnanlann (once Rus

ya'dakilerin, soma digerlerinin) Buylik Sosyalist Turan Curnhuriyeti 

altmda birle�tirilrnesiydi .  Aynca bag1rns1zhk, topraklann geri veril

rnesi gibi eski hak iddialanm da gunderne getirrnekteydi. Bu yamlsa

rnalann pe�inden gidiyordu . Dostlan Bol�evikler de sornurgecilige 

son verilrnesinden soz ediyorlard1 , arna kastettikleri c;:ok farkh bir 

amac;:u; bir taraftan kotu niyet, bir taraftan kor inanc;:lar bir araya ge

lerek Turkler ve Ruslar arasma anla�mazhk dogrnasma neden oldular. 

Daha ic;: sava� doneminde "rnilliyetler politikas1" benimsenmi� ve 

1 922'den beri duzenli olarak ylirurluge sokulmu�tu . Milliyetler poli

tikasl Sultan Galiev'in politikasma taban tabana z1tt1 . C:unku bu politi

ka ne tarihi ne de (Azeri , Ozbek, Tacik vb gibi) kalabahk azmhklar 

ic;:eren etnik dag1hm1 gozeten, buylik oranda yapay, geni� topraklar 

uzerinde kurulrnu�, farkh boyut ve yap1lara sahip pek c;:ok siyasal bi

rimin olu�masma yol ac;:rn1�t1r . Sonuc;:ta Turk rnilli kornunizrni uzun 

omurlu olmad1 . 
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SSCB'nin Olu�umu 

Sovyetler Birligi'nin ic;; yap1s1 ytllar boyunca baz1 degi�iklikler ge

c;;irmekle birlikte daha ba�langtcmdan itibaren rejimin sonuna kadar 

koruyacagt bic;;ime hemen hemen e� bir gortmum ortaya koymu�tur. 

SSCB'yi olu�turan 1 5  federatif sosyalist cumhuriyetten alt1s1 Mus

luman kokenlidir: bunlardan Tacikistan'm ( 1 42 .000 km2, ba�kent Du

�anbe) nufusunun c;;ogunlugu Iran kokenlidir ve Turkc;;e konu�n %24 

oramndaki bir Ozbek azmhga sahiptir. Diger 5 cumhuriyetin nufusla

n ise esas olarak Turktur. Bunlar Kazakistan (2 . 7 1 5 .000 km2, ba�kent 

Alma-Ata) , Kugtzistan ( 1 98 . 000  km2, ba�kent Frunze , eskiden 

Bi�kek) ; Turkmenistan (484 .000 km2 , ba�kent �kabad) , eski Sogdi

yan ve Harezm'de kurulu Ozbekistan (40 5 . 700 km2, ba�kent Ta�

kend) , Kafkasya'da kurulan ve Ozerk Nahcivan Cumhuriyeti'ni ve 

Ozerk Daghk Karabag bolgesini kapsayan Azerbaycan'du (85.000 

km2, ba�kent Baku). Bu Turki cumhuriyetlerin ilk dordu bir butun 

olu�tururlar, yani 3 . 802 .000 km2 ylizolc;;umuyle eski Rus Turkistam

mn topraklanm kapsamaktadtr - bu Fransa'nm ylizolc;;umunun yedi 

kan demektir. Kazakistan dt�mda bunlann hepsi r,;ok eski uygarhklar

dtr, ozellikle Ta�kent, Buhara , Semerkand, Hocend, Hive ve Urgenc;; 

kentlerine sahip Ozbekistan. 

Sovyetler Birligi'nin diger dokuz federe cumhuriyetinde de baz1 

Tatar topluluklan ya�amaktadtr. Omegin Litvanya'da kokenleri r,;ok 

eskilere dayanan Turkc;;e konu�an yakla�tk 6500 ki�i vardtr (Finlandi

ya'da da a�agt yukan aym saytda ki�i ya�amaktadtr) . Gurcistan ve Er

menistan Cumhuriyetlerinde dili Turkr,;e olanlann oram suastyla 

% 1 2  ve % 1 0'dur. 

Topraklan en geni� cumhuriyet olan Rus Federatif Cumhuriye

ti'nde 1 6  · ozerk cumhuriyet ve 5 ozerk bolge (oblast) bulunmaktadtr. 
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1 6  cumhuriyetin alu tanesinde Turk<;:e konu�an nufus mevcuttur: Ta

tarlar, Ba�kmlar, C:uva�lar, Altayhlar, Tuvinliler, Yakutlar. Bunlar

dan ilk u<;:u eski Kazan Hanhgmm miras<;:tlandtr, Rus ulkelerinin or

tasmda buyiik kapah bir bolge olu�tururlar. Olduk<;:a dar bir koridor 

bunlan Kazakistan Cumhuriyeti'nden aytrmaktadtr. Ozerk Tatar Cum

huriyeti (68 .000 km2 , ba�kent Kazan) Bol�evik devriminden beri turn 

Tatarlan bir araya getirmeyi ba�aramamt�tlr ve hi<;:bir zaman <;:ogun

luga ula�amamt�lardtr (sadece 1 924 ythnda nufusun %5 1  'ni olu�tur

mu�lardtr) . Ba�klft Cumhuriyeti ( 1 43 .000 km2, ba�kent Ufa) olduk<;:a 

az saytda Ba�klft nufusuna sahiptir. C:uva� Cumhuriyeti'nin ( 1 8 . 300 

km2) nufusu 1 9 70 ythnda 1 . 208 .000 ki�iydi, Ruslar bu nufus i<;:inde 

<;:ogunluga sahiptirler; bununla birlikte C:uva�lar eski Volga Bulgarla

nndan gelmekte olup Turk<;:enin bir leh<;:esi olan Yakut dilini konu�

makta ve 1 . 694 .000 nufusla Ozbekler, Tatarlar, Kazaklar ve Azeriler

den soma Birligin en buyiik dorduncu Turk nufusunu olu�turmakta

dtrlar. Goruldugu gibi C:uva�lann <;:ogunlugu C:uva� Cumhuriyeti'nde 

ya�amamaktadtr. 

Rusya'da Turk<;:e konu�an nufus daha yalmlmt�ttr. Dagtstan Ozerk 

Cumhuriyeti'nde (50.300 km2 , ba�kent Maha<;:kale), Kafkasya'nm ku

zeyinde ya�ayan halkm bir ktsmt Turktur. Bunlar iki binytlhk Turk 

i�galinin ardmdan Kuzey Kafkasya ve Guneydogu Avrupa'da kalanlar

du (lkinci Dunya Sava�1 strasmda vatana ihanetten dolayt 

cumhuriyetleri feshedilen ve daha soma ulkelerine donmelerine izin 

verilen Kmm Tatarlan gibi) . Bunlar dt�mda Nogay Tatarlan gibi ku

<;:uk topluluklar vardtr. 

Sibirya'da bir tek buyuk 6zerk Rus cumhuriyeti vardtr : Yakutla

nn, yani Muslumanla�mamt� Turklerin cumhuriyeti. Bu cumhuriye

tin <;:ok geni� topraklan (3 . 1 03 .000 km2) SSCB topraklannm % 14'unu 
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kaplar. Son derece zengin bu topraklardan hemlz tarn olarak yararla

mlrnarnl�Ur. Oldukc;a yahulrn1� bu halk nispeten daha az sornurgele�

rni�tir ( 1 92 6'da % 1 8  goc; ,  1 9 72 'de % 4 5  goc;) ; Rusla�tmlrnaya kar�1 

saglarn bir direnc; gostermis ve ulusal bir panturk hareketiyle canlan

rnl�tlr . Ve bu 1 925  Yllma clogru yazar Altan Saryn tarafmdan da ka

mtlanrnl�tlr. Kirnligini korurnaya ozen gosteren bu halk saYl olarak 

oldukc;a s1mrh kalrn1�t1r , arna clagm1k olrnasma ragrnen, tutarh ve 

saglarn bir topluluk olu�turrnaYl ba�arrn1st1r :  1 980'de 400.000 Yakut 

vard1 . Yakutlar hala rnaruz kald1klan yogun propagandaya kar�m var

hklanm surdurmektedir. 

Sibirya'da hernen hernen tUrn Turkc;e konusan topluluklar yok ol

rnaya rnahkurn gorunrnekteydi. Sibirya ( 1 2  rnilyon krn2) , c;ogunlukta 

olan Turklerin (%58) yam s1ra zarnan zarnan Mogollar, Tunguzlar ve 

Hiperborien denilen baz1 ilk paleo-Asyahlann yasad1g1 bir ulkeydi. 

1 89 7'de 4 , 7  rnilyon Avrupah Sibirya'ya goc; etrnisti ; 1 926 'da 9 rnil

yon, 1 970'te 25 rnilyon Avrupah Sibirya'da yas1yordu . Bunlara karsm 

1 980'de sadece 1 rnilyon Turk vard1 . Bunlann d1�mda sadece etnik ve 

dilsel ac;1dan ilgi c;ekici olabilecek kuc;uk topluluklar vard1. Sayllan 

ancak birkac; yiizu bulan bu topluluklar genelde Tufa ,  Dolgan, Tuba 

ya da Karagas'ta ya�1yorlard1. Kokleri eskiye dayanan c;ok dagm1k Al

tayhlar, Telengitler, Kurnand1lar, Tubalar, C:elkanlar, Kuznetz Tatar

lan ve eski Oyratlar bir tur rnesihc;ilik olan "burkanizrn"in ardmdan 

gitrni�lerdir. Bu hareket Sovyetler tarafmdan once iyi kar�1lanrn1�tu, 

c;unku H1ristiyan-karsm bir hareket olarak alg1lanrn1Stlr, fakat soma

clan yabanCl du�rnam bir hareket olarak gordukleri ic;in rnahkUrn 

edilrnistir. Altayhlar daghk bolgelere s1gmrn1� , kendilerini iyi kotu

yan kapah bir topluluk olusturarak silahlanrn1�lard1r : 1 92 6  Ylhnda 

50 . 000 ila 1 00 .000 civanndayd1lar ve elli y1l ic;inde saYllanm ikiye 
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katlam1�lard1r . Altayhlann yam s1ra aym isimdeki ozerk cumhuriye

tte ( 1 70 .000 km2 , 225 .000 ki�ilik nufusunun dortte biri Turkc;e ko

nu�maktadlr; ba�kent Kml) ya�ayan Tuvalann, sayllan 1 0 . 000 civa

nnda olan Sorlann, Kakas ad1 altmda bilinen, Kac;in, Sagay, Beltir, 

Kml, Koybal bolgelerine dag1lan ve 1 980 saJ!mlanna gore say1lan 

birkac; yllzbin civannda olan eski Minusinsk ve Abakan Tatarlanmn 

ve Bau Sibirya Tatarlanmn da adlanm anmak laz1md1r. 

Milliyet(:ilik Yonunde Sapmalar 

Milliyetc;ilik politikas1 genelde Musluman, ozelde Turk ozlemleri

ne ters du�tugu ic;in onlan tatmin etmedi. Yalmzca Buyiik Turan inan

cmdan vazgec;mek zorunda kalmam1�, aym zamanda Avrupahlann gii

dumunde son derece merkezi federatif bir devlet olan Sovyetler Birli

gi !c;inde s1k1�1p kalm1�lard1 . Belirli bir sosyalizm modeli dikte etti

rilmeye c;ah�1lm1�U; ama kendilerine verilen sozlere kar�m gelenekle

rine ve kulturlerine sayg1 duyulmad1gm1 gorduler. Feodalizmle , go

c;ebelikle, boy orgutlenmesiyle ve dinle mucadeleyi ozgurluklerine 

buyiik bir saldm saydllar. 

Sovyetlerin "milliyetc;ilik yonunde sapmalar" olarak niteledigi 

guc;lu muhalefet bu bic;imde dogdu ve sava�m gerekliliklerinin ic; so

runlan arka plana atug1 ve a�ikar nedenlerden dolay1 Ruslan gizli 

antla�malara ittigi 1 925- 1 9 4 1  y1llan arasmda Sovyetler tarafmdan 

bastmld1 . Bu donemdeki ideolojik kampanyalar, temizlikler, aJ!kla

malar, Nazi i�gali oncesinde komunizmi benimsemi� Musluman ay

dm s1mfm hemen hemen tumuyle ortadan kaldmlmas1yla ve her c;e�it 

"milli komunizm" ya da "Musluman komunizm"in gorunurde 

unutulmas1yla sonuc;land1. Sultan Galiev de bu y1k1mm d1�mda kal-
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mad1 ve once hapsedildi ( 1 923) ,  daha sonra kurege mahkilm edildi 

( 1 928),  sonunda da "milliyetc;:i ," "proletarya du�mam" ve "panturkist" 

olmakla suc;:lanarak idam edildi ( 1 937) .  Ancak daha sonra itiban iade 

edildi . 

Bol�eviklerin Turkler uzerindeki bask1sm1 azaltan sava� s1rasmda 

Musluman kokenli askerler digerleri kadar cesur ve sad1k gorunmek

le birlikte bir yandan da Slav olmayan kimi kavimlerin, ozellikle de 

Kmm ve Kuzey Kafkasya Muslumanlanmn Almanlarla i�birligi yapu

gi goruldu. Bu topluluklar sava�tan sonra vatan hainligiyle suc;:lanarak 

Orta Asya ve Sibirya'ya surl:tlduler. Gerc;:i bunlar Stalinizmin tasfiyesi 

s1rasmda eski saygmhklanna kavu�tular. Ancak Ukrayna'nm bir par

c;:asl durumuna gelmi� Kmm'a donenler yurtlannm i�gal edildigini 

gorduler .  Bu topraklar uc;: yt\zyJldir ellerinden almmak isteniyordu. 

SSCB'nin Avrupa'daki topraklanmn buytik bir bolumunun istila 

edilmesi Turk halklann ya�am1 ac;:1smdan pek c;:ok sonuc;: dogurdu: 

c;:ok sayJda multeci bu topraklara s1gmd1 ve Slavlar geri dondugunde 

birc;:ok sanayi kolu buytik olc;:ude geli�ti ve ekonomik etkinlik artu. 

Sovyet Somurgeciligi 

C::arhk Rusyas1, daha once Fransa ya da lngiltere'nin yapugm1 ya

plp Orta Asya, Sibirya ve Kafkasya'da bir somurge imparatorlugu 

kurdu, ama bu ulkelerin kurduklanndan farkh olarak bu, dort kltaya 

yay1lm1� deniza�m bir imparatorluk degil , Rus topraklanmn 

dogrudan uzant1s1 olan surekli bir imparatorluktu. Sovyetler Birli

gi'nden soz edilirken "somurgecilik" terimi pek uygun olmayabilir , 

c;:unku kimi yontemleriyle, kimi hedefleriyle "klasik" somurgeci glic;:

lerden aynlm1�t1r . Ama eger "somurgecilik"ten kas1t fethedilen top-
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raklar uzerine yerle�irn birirnlerinin kurulrnas1 , yerel kaynaklann 

rnetropollerce kullamlrnas1 ve fethedenlerin fethedilenlere ku<;:urnseye

rek belli bir ustunluk duygusuyla yakla�rnalanysa bu terirn Sovyetler 

Birligi i<;:in de kullamlabilir. 

Ekirn devrirninden soma kurulan rejirn de bu sbrnurgeci geni�le

rneyi surdurrnu�tlir. lrnparatorluk donerninde Guney Rusya bozktrla

nnm buylik bir <;:ogunlugu Slavla�tmlrnt�tl: b_urada boluk pbr<;:uk da

gmtk Turk topluluklan kalrn1�t1. Bau Sibirya'da sanayile�rne ve kent

le�rne ku<;:uk Tatar topluluklanna onernli darbeler indirdi. Dolayisly

la bunlar art1k yabanc1 bir <;:evre i<;:inde bogulur oldular; 1 9 70'te Tu

rnen'dekilerin say1s1 2 0 .000 , Tobolsk'takilerin say1s1 3 2 . 0 0 0  ila 

35 . 000 ,  Tornsk ve Tana'dakilerin say1s1 1 1 .000 ,  Barabinsk'tekilerin 

saYlSl ise yakla�1k 7500 ki�i olarak tahrnin ediliyordu . Toplarn olarak 

ylizytlm sonunda 200.000'i a�rn1yorlard1. 

1 920 ila 1 9 70- 1 9 75 ytllan arasmda turn Orta Asya'da Avrupahla

nn saYlSl (Ruslar olarak adlandmlanlar aslmda Ukraynahlar, Belarus

lular ya da Volga Alrnanlan olabilirler) gerek nufuslandmna gerek 

Kazakistan'da oldugu gibi yonetirn yoluyla giderek artrnl�Ur. Kazakis

tan'da 1 926 'da Ruslar nufusun %30'unu; 1 9 70'te %43'unu olu�turu

yorlardi ; buna kar�1hk % 1 4  Ukraynah ve Belarus nufusu vardt, bu 

nufus i<;:inde Turk<;:e konu�anlann oram tUrn curnhuriyette %43'tu 

(bunun %30'u Kazak'u) . Bu dururnda ulke buyuk bir tehlike i<;:inde 

bulundugu izlenirnini veriyordu . 1 950- 1 960 y1llannda turn gozlernci

ler ulkenin yakm bir gelecekte tarn olarak Rusla�acag1 konusunda go

ru� birligi i<;:indeydiler. Diger bolgelerde Turk<;:e konu�an nufusun 

dururnu biraz daha iyiydi, <;:unku buralarda Avrupah nufusu en ylik

sek duzeyindeydi (Ozbekistan nufusunun %20'si ,  K1rg1zistan'm % 1 8'i , 

Turkrnenistan'm % 1 7'si , Tacikistan'm % 1 0'nu) . 
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SSCB Sibirya ve Orta Asya ekonomisini kendi gereksinimlerine 

gore duzenliyordu, omegin baz1 bolgeleri pamuk tarlasma �evirmi�ti . 

Yerlileri teknik, ekonomik ve kult11rel bak1mlardan Rus proletaryasl

nm duzeyine getirmek, onlan homines sovietici [ sovyet insanlan) 

yapmak istemi�ti . Kimi geli;;mi�, ama pek �ogu geri kalm1� , kabile 

toplumlanm, k1rsal toplumlan, feodal toplumlan, hatta yan ilkel or

man toplapCihgl evresinde ya�ayan toplumlan "modem" uluslara do

nu�turmek amaCiyla buylik <;:abalar harcanm1� ve bunda buylik ol�ude 

ba�anh olunmu�tu. Dolay1s1yla kdann okuldan ka�uklan yolundaki 

dogru ya da yanh� haberlere kar�m �ocuklann okula gonderilme ora

m �ok ylikselmi�tir; plda milyonlarca sapda bas1lan kitap ve gazete

lerde hem Rus�a hem de yerli dilde zengin bilgi ak1�1 saglanm1�ur . 

Her duzeyde yerli kadro personeli yeti�tirilmi�tir. 1 962'de Orta As

ya'da, yliksek ogretimde ya da teknik ogretimde gorev yapan kadmla

nn (73 . 000 ki�i) say1s1 toplam personelin dortte birini olu�turmak

taydL lkidillilige kar�m (Rus�a ogrenilmesi zorunludur) ulusal diller 

o zamana kadar gorulmemi� bir canhhga sahip olmu�tu . Sadece Yakut 

ve <;:uva� dili biraz geri kahm�ur, �unku bunlar oteki leh�elere gore 

<;:ok farkhla�mam1�lardu. Tarih dersi belirli bir goru� a�lSl goz 

onunde bulundurularak yanh ogretilmekteydi. Yazll1 ya da sozh.i. 

onemli metinlere , lslam sanatm ba�yapnlanna, folklora , atalardan ka

lan ulusal degerlere onem verilmi�tir. Boylece her ulusun ozellikleri 

korunmu�tur. Bugun gelenek goreneklere saygmm, giysilerin ve ah�

kanhklann tamkhk ettigi bu "ozgunluk, "  otoritelerin koruma 

arzusuyla ayakta kahr. Bu ozgunluk ya�am ko�ullanndaki �arp1c1 den

gesizlikte de kendini gostermi�tir: yliksek <;:ocuk olum oram (Ozbek

lerde 1 990'da %3 ,4  oranmdad1r, buna kar�m turn Sovyetlerde bu 

oran %2 , 2 'ydi) , ya�am surcsinin k1sahg1 , ki�i ba�ma y1lhk gelirin 
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du�uk olmas1 . Bu ozgunlugun bir gostergesi de Komunist Parti'ye ka

uhmm daha az olmastdtr. 

Somurgele�enler ile somurgeciler bir a�amadan sonra birbirine 

kan�m1�t1r. Kentlere fazla ragbet etmeyen Muslumanlar 1 959'da Orta 

Asya'da kent nufusunun ancak % 60'm olu�turuyordu . Bu kentlerden 

ba21lannda, omegin Frunze'de , Alma-Ata'da nufusun %80'den fazlas1 

Avrupahyd1. Rejimin sonu olan 1 99 1  yilmda Rusya'nm dorduncu bu

yuk kenti olan Ta�kend'de (2 , 1 1 milyon nufuslu) Slav nufus kente Av

rupa kenti goruntusu kazandtrml�tlr, eskiden daha c;:ok bir Asya kenti 

gorunumundeydi . Genelde nufus smtr bolgelerinde dengelenrnekte

dir. Ozbek ba�kentinin en gosteri�li binalanndan biri olan yeni

lslami usluptaki Mtr Ali Sir Nevat Opera binasmda 1 96 7  yilmda fl 
Trovatore'yi izlerken seyircilerden ancak birkac;: tanesinin Turk oldu

gunu gozlemlemi�tim, orkestrada da c;:tktk elmae1k kemikleri ve c;:ekik 

gozleriyle keman c;alan sadece bir Turk vard1. Buna kar�m kasabalar

da ve koylerde Avrupahlann sayiSl daha azdt ; Avrupah nufus oteki 

nufusla fazla kan�mtyordu , yerli halkla ancak c;ayhanelerde bir araya 

geliyorlardt: onlarla kagtt oynuyor, onlarla sohbet ediyor,  bir bic;im

de Turkle�iyorlard1. Buhara'daki -ki buras1 kuc;:uk bir yer degildir 

(nufusu 1 85 .000)- bir kahvede kagtt oynayan sadece iki Rus ve etraf

lannda Ozbekc;;e konu�an on Asyah vard1. 

Bagzmszzlzga Dogru 

SSCB'nin dagtlmastm ve bagtmstz cumhuriyetlerin kurulu�unu 

getiren, ama kimsenin ongormedigi , ekonomik krizi saymazsak so

mut bir ko�ulun haztrlamadtgt devrim ashnda gerc;:ekle�eceginin 

guc;;lu sinyallerini veriyordu . 1 970'lerde Azerbaycan'da belli belirsiz 
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bir ozgurhik ruzgan esmekteydi , ozgurluge dogru giden bir toplu

mun urpertileri hissediliyordu , bir bi<;;imde Sovyet zincirinden 

kurtulmaya <;ah�an bir toplum olma yolunda ilerliyorlard1 ; 1 987'de 

Gorba<;ov'un ba�lattigi democratizatsia [demokratikle�me] hareketi bu 

i�aretlerin bir sonucuydu. 1 99 1  'den <;;ok once Ruslann ozellikle 

Ozbekistan'da olmak uzere yetkilerini yerlilere devrettikleri goruldu. 

Olduk<;;a gizemli nedenlerden oturu Avrupah nufusun go<; hareketi 

birden hire durdu. Bu s1ralarda yerle�im yerlerinin g-uvenliginden ya 

da geleceklerinden hi<;;bir bi<;imde ku�ku duyulmuyordu oysa. 1 966-

1 9 7 0 y1llan arasmda go<; edenler azald1 . Kazakistan' da 1 9 6 1 - 1 966 

yillan arasmdaki 407 . 000 go<;;mene kar�1hk bu say1 2 4 . 300'e indi . 

K1rg1zistan'da 72 . 500'e kar�1hk 53 . 300 oldu. 1 970'te giderek go<; al

mak yerine go<; vermeye ba�land1 . 1 9 7 1  ila 1 9 76 y1llan arasmda Oz

bekistan'a gelen Avrupah nufus giden Avrupah nufusundan biraz daha 

fazla olsa da ( 1 42 . 700),  Kazakistan ve K1rg1zistan ald1klanndan <;;ok 

go<; verdiler ve aradaki fark -26 1 .000 ve -3 7 . 500'du . 1 9 76 ila 1 988 

arasmda, SSCB'nin dag1lmasmdan once aym egilim devam etti, 

go<;;men IJ.ufus giderek azald1 : Kazakistan'da 1 ,2 milyon, Ozbekistan'da 

6 1 7 .000, K1rg1zistan'da 220 .000, Turkmenistan'da 1 1 0 .000. 

Go<;; dalgasmm bu bi<;;imde tersine donmesi Rus somurgeciliginin 

biti�inin "yumu�ak" bir bi<;;imde ger<;ekle�tigini ve Alain Blum'un da 

ifade ettigi gibi "bagimsizhk i<;in gereken siyasal sureci onceledigini" 

goruyoruz. Bu, omegin Cezayirlilerin ya�ad1g1 dramm bu topraklarda 

ya�anmasm1 onledi. Bu politikanm en dikkate deger sonu<;;lanndan bi

ri de tehdit edilen yerlilerin (Kazaklar) kurtulmas1 ve her yerde <;;o

gunlugu elde etmeye ba�lamaland1r. 
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Nufus Dengesinin Bozulmasz 

Yerli nUfusun dogum orammn dinamizmi bu sonuc;:lan elde etmek 

ic;:in yeterli bir etken midir? Bu soruya kesin bir cevap vermek zor, 

ama bu gostergenin dikkat c;:ekici oldugu da dogrudur. Avrupah nufu

sun tersine goc;:e ba�lamasmdan birkac;: ytl once Rus nufusun dogum 

oram onemli olc;:ude du�tu , yerli nufusun dogum oram ise sabitti . 

Ruslann nUfus art1�1 1 950 ila 1 960 arasmda yllda % 2 ,5 oranm

daydt , bu oran 1 9 70'lerde % 1 , 1  'e du�tu, 1 980'de %0 ,6'ydt . Sonraki 

on ytl ic;:inde bu oran sabit kaldt . Aym s1ralarda Musluman cumhuri

yetlerde dogum oram yuksekti: 1 980'de %2 ,89,  1 990'da % 3 ,28 ;  kimi 

cumhuriyetlerde bu oran daha du�uktu : %2 , 1 2  ila %2 , 33 .  Do gal 

olarak bu oranlar ,  Avrupahlar da dahil olmak uzere butun 

cumhuriyetlerin nUfuslanm hesaba kamgmdan yerlilerin oranlanm 

temsil etmez; bunlardan ilki ac;:tsmdan oran ytlhk % 4 civannda 

olmahdu. 

1 9 60'h ylllardan beri surdurulen dogum kontrol kampanyalan 

ozellikle 1 980'li ytllarda en yogun donemine ula�ml�tlr. Bu kampan

yalann, Ruslann Musluman nUfusun artmasmm yaratacag1 etkiden c;:e

kinmelerinin bir sonucu oldugu du�unulmu�tur. Ama bu kampanya

lar bagtmstz devletler tarafmdan yurutiilmu� ve sonuc;: vermi�tir ; do

gum oramnda hissedilir bir du�u� saglamr. 1 9 5 1  ythnda her bir Ka

zak kadmma ortalama olarak 5 , 7  c;:ocuk du�erken, bu oran 1 9 7 1 'de 

3 ,3'e, 1 989'da 2 ,8'e du�mu�tur. Oteki cumhuriyetlerde nufustaki geri

leme c;:ok onemli boyutlara ula�maml�tlr, ancak Ozbekistan'da dogum 

oram 1 9 7 1  ytlma kadar hissedilir bir art1� gostermi�tir (yirmi ytl 

oncesine gore 4 ,4 'ten 5 ,6'ya yukselmi�tir) ve 1 989'da yeniden %4'e 

du�mu�tur. SSCB'de Rus nufus son otuz ytlda %20 oranmda artmt�ur 

( 1 95 1 - 1 980); Turkc;:e konu�an nufusun saytst ikiye katlanmt�tlr: Aze-

4 76 



DIRILIS 

riler 4 ila 7 milyon olmu�tur, Ozbekler (Ozbekistan'daki Tacik nufus

la birlikte) 6 ila 1 2  milyon ( 1 980- 1 999 ydlannda 1 2  ila 22  milyon, 

hatta 23 milyon olmu�lardn), KtrgiZlar 1 ,5 ila 3 milyon, Kazaklar 4 

ila 8 milyon, Turkmenler 1 ,5 ila 3 ,5  milyon olmu�lardtr.• 

Bagi.mszzlzga Dogru 

Turki cumhuriyetlerin ve Iran kokenli Tacikistan'm bafl;lmstzhgt 

ve Turk kokenli olmayan otcki cumhuriyetlerin bagtmstzhklanna ka

vu�mast ne yava� ilerleyen bir surecin sonucu ne bagtmstzhk yanhs1 

elit smtfm giri�imlerinin meyvesi ne de silahh bir halk devriminin 

sonuca ula�mastydt. Bu, en uzak bolgelerden kopup gelen halk kitlele

rinin oldugu kadar yerel liderleri de onune katan bir hrtmanm 

tesadufi gen;ekle�tirdigi bir olaydt . Gerek halk gerek liderler bir tur 

zorunluluk sonucu bu hareket i�inde yer aldtlar. 

T ohumlar, Sovyetlerin Afgan sava�1 yenilgisiyle auld1 ve Mihail 

Gorba�ov'un 1 987'de ba�latngt perestroyka politikas1 tarihin akt�ml 

yonlendirdi .  1 989 Subat aymda KlZll Ordu dokuz ytld1r surdurdugu 

sava�tan geri �ekildi ve Afganistan't terk etti (i�gal 1 9 79 ytlmda b�

lami�tl) . 1 990 Haziranmda Rusya, Moldavya , Ukrayna, Ermenistan 

bagtmstzhklanm ilan ettiler. Ger�ekle�meye ba�layan ya da ger�ekle

�ecek olaylar kar�1smda bir tepki hareketi olarak Agustos aymda 

Moskova'da askeri darbe giri�imi oldu , ama ba�anstzhga ugrad1 : bu 

tarihten soma olaylar �orap sokugu gibi geldi . 1 9 9 1  Nisamnda 

%98,93'luk bir kabul goren referandumun ardmdan Gurcistan bagtm

stzhgmt ilan etti, 24 Agustos'ta Ukrayna ve daha soma Moldovya, 30 

Agustos'ta da Azerbaycan bagtmstzhklanm ilan ettiler. 8 Arahk 

• Turn bu sa)'llar yakla�1k sa)'llard1r ve belirli bir c;:ekinceyle ele almmahd1rlar. 
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1 99 1  'de SSCB'nin dag1h�1 resmi olarak ilan edildi . 2 1  Arahk'ta Ba

g1ms1z Devletler Toplulugu (BDT) 1 1  bag1ms1z devletin kauhm1yla 

Kazakistan'm ba�kenti Alma-Ata'da kuruldu . Sonraki y1llarda baglm

Slz devletler yeni hukumetler kurdular ve anayasalanm haz1rlad1lar 

(23 Haziran 1 993'te Kazakistan Cumhuriyeti'nin anayasas1 kabul edil

di vb) .  2 Mart 1 992 'de Turkistan'm 5 cumhuriyeti BM'ye kabul edil

di. 1 994'te Orta Asya Ekonomik Birligi'ni kurdular. Tarihte yeni bir 

sayfa ac;Ilm1�tl. Ama sorunlar hala devam ediyordu . 

Avrupah nufusun goc; hareketi yogunla�m1�t1. Azerbaycan'da 1 989 

ve 1 99 1  yillan arasmda 1 38 . 000 Avrupah ulkeyi terk etti , bu oran 

buradaki Avrupah nufusun %38 'ni olu�turuyordu. Ba�ka bolgelerde 

bu hareket zamanla gerilese de hic;bir zaman sona ermedi. Ozbekis

tan'da Avrupahlar nufusun %20'sini olu�turuyorlard1 , 1 9 70 'te bu 

oran % 1 3 ,5'e, 1 99 1 'de % 1 1 'e ,  1 995'te %7 ,6'ya du�tu; bugu.n bu oran 

daha da du�mu�tur. Kazakistan'da, 1 970'te Kazaklar nufusun ancak uc;

te birini olu�turmaktayd1 (Turkc;e konu�an diger azmhklarla birlikte) 

1 990'da yerli nufus ile Avrupah nufus arasmda e�itlik sagland1; bu

gun Ruslar azmhktad1r. 

Eski Federatif Rusya Cumhuriyeti'nde Rus olmayan onemli bir 

azmhk vard1. 1 989'da Rusya'mn nufusu 1 4 7  milyondu - 1 20 milyon 

Rusa kar�1hk 2 7  milyon Rus-olmayan (bunun 1 1 , 5 milyonu Turkc;e 

konu�an nufustur) ya�1yordu; bu oran nufusun %8 ,5'iydi. Bugun bu 

sayi gozden gec;irilmelidir. Kazakistan'daki 6 ,65  milyon Tatann yal

mzca % 1 6 ,5'i , C:uva�lann %23'u ve Ba�kmlann % 2 7 , 7'si anadilleri

nin Rusc;a oldugunu soyler - bu elbette bunlann Tatarca , C:uva�c;a ya 

da Ba�kmca konu�mad1klan anlamma gelmemektedir; yine de dart 

yD.zy1l Rus boyundurugundan soma, asimilasyon politikasmm ba�an 

kazand1gm1 soylemenin guc; oldugunu gosterir. 
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Bu Mushirnanlann sadece bir bohirnu kendi adlanm tas1yan ozerk 

curnhuriyetlerde yasarn1slardu ve yasarnaktadular. Arna 1 989-

199 1 'de hernen hernen turn Muslurnan nufus Ozbekler ve Kazaklar gi

bi bag1rns1zhktan yararlanrnistlr, arna ·bu istekleri o s1ralarda c;:okrnus 

Rusya tarafmdan siddetle karsllanrnistlr. 5 Eylul 1 99 1  'de Kmrn Ta

tarlan surgunden geri donrnuslerdi, arna korkunc;: kosullarda yasarn

lanm surduruyorlard1 ve egernen bir curnhuriyet olduklanm ilan 

ettiler. 5 MaYis 1 992'de de bag1rns1z curnhuriyetlerini kurdular, ama 

2 1  MaYis'ta bu kararlanndan vazgec;:tiler. Mart 1 992 'de Tatar Cumhu

riyeti (Kazan Tatarlan) referandurn sonucunda % 6 1 ,4 "evet" oyuyla 

bag1rnsizhgm1 ilan etti. Olke sahip oldugu ekonornik, kulturel ve de

rnografik potansiyelle varhgm1 surdurebilir; ancak Moskova tizerinde 

etkili olrnalanm bu potansiyel saglarnarn1st1r, daha c;:ok parc;:alanma

mn s1mrlanm belirlerne gerekliligi ve Kazan'm ternsil ettigi sirnge 

bir tarafa h1rak1hrsa, Rus ulkesinin tarn kalbinde yer alrnas1 etkili 

olrnustur. Gozlernciler yine de bu curnhuriyet ic;:in bag1rns1z bir 

devlet hakkmda kullamlacak terirnleri kullanrn1slardir. Bu tarihten 

itibaren curnhuriyet topraklanna diyasporanm (5 rnilyon Tatar) geri 

donrnesi ic;:in buyuk bir propaganda baslaulrnistir. 

On Uygurlan 

XX. yuzYilda turn Turk dunyas1 -Moldavya'da yasayan ve sayllan 

200.000 olan H1ristiyan Turkler, Gagavuzlar bile- bu dalgadan etki

lenrnis, baskaldirmis ve 1 994 Yilmm sonunda ozerklik elde etrnisler

di - bu baskaldm, ozgurlesrne ve bag1rnsizhk hareketinden bir tek 

Uygurlar etkilenrnernislerdir. Dogu Turkistan'm sakinleri ulkelerinin 

C:in tarafmdan isgalini elbette hic;:bir zarnan kabul etrnernislerdi. Olke-
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leri bir barbar toprag1 olmaktan c;ok uzak, yD.ksek bir uygarhk ve 

kultur merkeziydi . Tarihin en eski c;aglanndan beri bu topraklarda 

ya�ad1klanndan atalannm bu topraklara ba�ka yerlerden goc; ettikleri

ni unutmu�lard1 bile . Kendilerini Tanm havzasmm yerlilerinin ku�a

gmdan gelenlerin mirasc;1lan olarak goruyorlard1 ve kendileriyle yan 

yana ya�ayan Turkc;e konu�an mlfusa toprak sahibi olma hakk1 tam

m1yorlard1. C::inlilerin topraklannm C::in'in bir parc;as1 oldugunu iddia 

etmek ic;in onlara verdikleri ismi , 75 1 tarihli Talas Sava�mdan beri 

kabul etmiyorlard1. Sin-kiang, "Yeni 11" ya da daha dogrusu "Yeni Sl

mr" ad1 1 884 y1lmda resmile�mi�ti ve C::inlilerin yay1lmaC1 politikala

nm surdunneleri ic;in ihtiyac; duyduklan bir araCiydL 

XX. yD.zy1l Uygurlar ic;in Han egemenligine kar�1 koyduklan ve 

duzenli ve surekli bir bic;imde somurgecilik hareketine maruz kaldlk

lan yuzyll oldu . 1 920'lerden soma C::inli yonetici Yang Zengxi Pe

kin'in otoritesini tamyarak neredeyse tamamen bag1ms1z bir politika 

izledi. 1 93 1  'de ayaklanmalar ba�lad1. Dogu Islam Turk Cumhuriyeti 

22 Kas1m 1 933'te ilan edildi , ama Ruslann ve C::inlilerin yogun ugra�

lan sonucunda k1sa surede feshedildi. 1 944 'te bu kez Rus destegiyle 

Dogu Turkistan Cumhuriyeti kuruldu ve Ili vadisinde birkac; y1l var

hgml surdurebildi . C::in'de komunizmin iktidara geli�i bu cumhuriye

tin sonu oldu ( 1 949) . 

Bu tarihten soma ayaklanmalar hie; durmad1. Antikomunist kurtu

lu� ordusu iki y1l boyunca mucadeleyi surdurdu ( 1 950- 1 952) ,  bir 

ba�ka ordu gorevi devrald1 , ancak bir Kazak olan liderleri ele 

gec;irildi ve olduruldu ( 1 952) .  1 953 'te , 1 956- 1 959 'da ba�ka ayaklan

malar ba� gosterdi , ozellikle 1 956- 1 959 yillannda buyD.k Tibet devri

mi de ya�anmaktayd1 , soma 1 9 62 'de , 1 9 69 'da , 1 9 70 'te , 1 9 78'te , 

1 980'de ,  1 988'de, 1 990'da ba�ka ayaklanmalar ya�and1. 1 980'lerden 
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beri politik bir yon izleyen mucadele 1 990'da yeni bir �ehreye kavu;;

tu ; aruk a�1k ya da ortulu bir boyunduruk altmda ya;;ayan halklarda 

�ok tipik olarak gordugumuz destans1 bir ba;;kaldm rnucadelesine do

nu;;tu . Bornbah saldmlar ba;;ladt ve �ogaldt -1 98 7 ila 1 990 ytllannda 

200 kadar- 1 993 ,  1 994 ,  1 997  ytllannda devarn ettiler ve 1 997'de Pe

kin'de bile bornbah saldmlar duzenlendi. Genelde sokaklarda 

�au;;thyordu ve gosteriler iyice �tgmndan �tku. Bu ayaklanrnalar do

gal olarak korkun� bir bi�imde bastmldtlar . Halk hareketleri , uyu;;

turucu trafigi ve �eteler sava;;t sonunda rneydana gelen tutuklarnalar, 

cinayetler, hatta idarnlar XX. ylizYJl sonlarma kadar devarn etti . 

Uygurlar �iddet yoluyla bile olsa bazt sonu�lar elde edebildiler 

rni? Ozerk bolge konurnu Sin-kiang'a 1 Ekirn 1 995  YJlmda tanmdt, 

arna kirnse ozerk bolgeden kastedilenin ne oldugunu anlarnadt, ba

gtrnstzhk hareketine en ufak bir serbestlik getirilrnedigi a�tktlr . C:in

liler giderek �ogald1lar ve her �eyi ellerine ge�irdiler. Resrni olarak 

Hanlar hal1 azmhktalar ( 1 996'da Uygurlar %41  'iken Hanlar %36'ydt , 

Turk�e konu;;an ba;;ka nufuslar %23'tu, ozellikle 1 7  rnilyonluk nufus 

i�inde onemli bir Kazak azmhk vardt) . Arna ger�ekte bu tarihten son

ra �ogunluga ge�tikleri a�tkl lr. Onceleri Tien-San Dagmm kuzey ya

rna�lanna ve ba�kent Ururn�i'ye yerle;;irken daha sonralan ba;;ka bol

gelere , ozellikle de 1 9 70 ytlmdan soma Tanrn havzasmm guneyine 

yaytldtlar, 1 980'de petrol ve gaz kaynaklannm bulunrnast ve maden 

ve sanayi etkinliklerinin artmastyla turn bolgeye yaytlrnaya ba�ladt

lar. C:in'in turn sornurgelerinin uzerine �oken sessizlige , buralardan 

gelen bilgilerin zaYJfhgma (ozellikle bunahrn donernleriyle ilgili ola

rak) kar�m bolgenin bausmdaki don bolgeye , Tibet ,  Kingay, Kansu 

ve Sin-kiang'a 1 00 rnilyon Han'm yerle�tirilrnesi projesinden turn 

dunya haberdar olrnu�tur. Lan-�ou ve Ururn�i derniryolunun a�1h�1 
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( 1 622 km) , soma soz konusu yolun c;;ift yon haline getirilmesi ve Ka

zak smmna kadar uzaulmas1 ( 1 992) bolgenin C:in'le butunle�mesini 

kolayla�Urml�, ama aym zamanda d1� dunyaya, bag1ms1zhga ula�m1:;; 

ve Pekin'i birinci derecede ilgilendiren bir Turk dunyasma ac;;1lmasm1 

da saglam1�t1r. Belki de bu sayede Uygurlar ic;;in zay1f da olsa bir 

umut olu�ur. 
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Tarihc;i c;ah�malanmn, ic;inde ya�ad1g1 dunyanm daha iyi anla�Ilmasi

m saglamalanm bekleyebilir, ama gelecegin bilgisine ula�mayi uma

maz: deneyimleri ona ku�kusuz neden-sonw;: ili�kisinin i�leyi�ini og

retmi�tir, ama aym zamanda beklenmedik olaylarm c;ogu zaman nor

mal ak1�1 degi�tirdigini de gostermi�tir . Gec;mi�in gelecegin habercisi 

oldugu olgusunu hic;bir zaman bir kural olarak gormemi�tir . Ozellik

le de onca belirsizlik ve tehlikenin kendini gosterdigi bugiinlerde bu 

olgu bir kural olmaktan c;ok uzakur. Tarihin belli bir hedefe dogru 

surekli bir ilerleme olduguna inanan bir tarihc;i olarak tarihin bir te

kerrur, sonsuz bir yeniden ba�lang1c; oldugu du�uncelerini ba�kalan

na b1rak1yorum. En k1sa vadeli ongorulerin bile pek c;ok kez yanh� 

c;Ikt1gm1 her giin gormuyor muyuz? 

Kozlar . . .  

1 920'li yillarda Turk dunyas1 neredeyse yok olmaya mahkum go

runuyordu. Akdeniz'den Orta Asya'nm kalbine dogru Turkler yeniden 

ya�ama donduler. Turkler 1 920'de 30 ila 32 milyondu; bugiin yakla

�Ik olarak 1 50 milyona ula�ttlar , XXI . yuzyihn ilk yansmm sonunda 

yakla�1k 200 milyon olacaklan du�unuluyor. 4 � 686 .000 km2'ye ula

�an, yani Fransa'dan sekiz kat buyuk ya da eski Rusya'nm (Ukrayna, 

Belarus, Litvanya) bau suimm olu�turan Kna Avrupas1 buyuklugunde 

bir alanda toplam alu cumhuriyete sahipler. Oteki alu cumhuriyette 

bzerk (en azmdan ismen bzerk) yonetimlere kavu�tular (<;:uva�, Tatar, 
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Basktrt, Tuvas, Yakut, Sin-kiang Cumhuriyetleri) . Bunun d1�mda ba�

ta Iran olmak uzere baska ulkelerde ya�ayan pek <;ok Turk vard1r. 

Ancak sahip olunan topraklar ile buralarda ya;;ayan insanlar ara

smda belirli bir orant1s1zhk vard1r, <;unku kilometrekare ba;;ma 3 1  

ki;;i du�mektedir; daghk bolgeler, kurak bolgeler ya da bozk1r bolge

leri dikkate ahrsak bu aslmda yllksek bir rakamd1r. A;;m nufusun bu

lundugu topraklarda 1 50 ila 200 milyon buyllk bir say1 degildir .  Iki

bin YJl boyunca Turklerin dehalanna pek <;ok kez tamk olduk, Pasifik 

Okyanusundan Akdeniz'e kadar varhklanm surdurduler. Eger ge<;mi;; 

gelecegin garantisiyse Turklerden <;ok �ey beklenebilir, ancak suvari

lerinin mutlak ustllnlugune bor<;lu olduklan egemenliklerine bir daha 

asla ula;;amayacaklan bir ger<;ektir. 

Turklerin �ansh olmadiklanm soyleyemeyiz. Turkiye stratejik 

onemi <;ok buyllk olan bogazlan elinde bulundurmaktad1r. Avrupa ile 

Asya'nm birle;;me noktasmda bulunan Turkiye iki klta arasmda bir 

koprudur ve laik , Avrupah ve Musluman bir cumhuriyet olarak 

onemli bir konumdad1r ve bu konumu surdurecegini umuyoruz. 

Bir Islam cumhuriyeti olan Iran'da Azeri nUfusun ag1rhg1 vard1r 

ve bunu surekli hissettirmektedir. Tarihin en eski donemlerinden be

ri devletler kurup devletler y1kan bir halktan da ba;;ka bir ;;ey bekle-

nemez. 

C:in'de Uygurlar Orta Asya'mn kaderini belirleyen oyunda onemli 

aktorlerden biridir. Han nUfusu i<;inde kaybolma , C:inlile;;me tehlike

siyle kar;;1 kar;;1ya olan -Kansu'daki karde;;leri en azmdan gorunu;;te 

aym kaderi payla;;maktad1r- Uygurlar varhklanm surdurmeyi ba;;ar

mi;;lardir ve yeniden dogduklannda Bag1mslz Devletler Toplulu

gu'ndaki Islam cumhuriyetlerine ba;;an omegi olacaklardrr. SSCB'den 

kopan Turki cumhuriyetler, onemli maden yataklanna (demir, bak1r, 
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kur�un, komut ya da gumu:;;) ,  ozellikle de petrol ve gaz kaynaklanna 

sahiptirler. Bu rezervler dunyamn en buy1ik rezervlerinden say1labilir 

( 1 996  yllmdaki tahminler bunlann du�11$te oldugunu gostermekte

dir) . "lpek Yolu" ad1yla tanman eski c;:aglardaki uluslararas1 ula�1m 

yolu XIX. yUZYilda yeniden canlandmlmaya c;:ah$1lmaktad1r. Petrol ya

taklanndan c;:1kan dogalgaz ve petrol boru hatlan doguya , bauya ve 

glineye gidecektir, ama hemiz yollann ve hatlann nerelerden gec;:mesi 

gerektigi tart1�1lmakta ve ihtilaf konusu olmaktad1r. Sin-kiang demir

yolu Uzakdoguyu Uzakbauya baglayan buy1ik ula$1ID agmm omurga

sml olu�turabilir. Bu yolun yaran ve avantajlan c;:ok ac;:1kt1r: Orta As

ya ve zenginlikleri dunyaya a<;1lacakur; Dogu Asya'mn �ehirleri ve 

limanlan ile Avrupa $ehirkri ve limanlan arasmdaki mesafe 1 0. 000 

km'ye du�ecektir (Kuzey Sibirya uzerinden bu mesafe 1 5 . 000 km'dir 

ve C:in'e ve Guneydogu Asya'ya uzak olmasmm yanmda bu hat Sibir

ya'nm soguk hava ko$ullannm da etkisi altmdad1r; denizyoluyla Su

vey� Kanah uzerinden gidildiginde ise mesafe 2 0 . 0 0 0  km'ye 

<;1kmaktad1r). Bu yol %50 oranmda zaman kazand1racakur ve maliyeti 

%20 oramnda du�urecektir. 

. . .  ve Buyuk Sorunlar 

Turk dunyasmm elinde kozlar oldugu ac;:1kt1r. Ama elinden <;lkart

masl gereken kartlar da vard1r . Orta Asya'da Aral Denizi civannda 

ya�anan buy1ik c;:evre felaketi ,  "uzaktan planlamah bir burokrasi" yo

netimi sonucunda Aral'da deniz kimi yerlerde 65 kilometre kadar c;:e

kildi; denizin hacmi %60 o ramnda azald1, tuz oram uc;: katma <;1kt1, 

bunun sonucunda c;:olle�me, topraklann tuz oranmm art1�1 , hayvan ve 

bitki ortusunun yok olu�u , mevsim s1cakhklannm art1�1 ya�and1 . . .  
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Hazar Denizindeyse sular tehlikeli bir bic;:irnde alc;:ald1ktan soma yiik

selerek tanrn alanlanm, hatta endustrileri ve �ehirleri tehdit altmda 

b1rakrnaktad1r. Burada ya�anan felaketler de Aral Denizinde ya�ananla

n aratrnamaktad1r. Bu topraklarda pamuk d1�mda bir urun yeti�tiril

rnernektedir; toprak verimsizle�rnekte ve hic;:bir ihtiyaCl kar�llarna

maktadlr. Sosyalizmden kapitalizrne gec;:i� baz1 zorluklar getirmi�tir. 

Ekonorni tarnarnen c;:okmu�tur, ekonornileri Rusya ekonornisine fazla

Slyla baghdu; yliksek enflasyon ( 1 990'da %400), c;:ok du�uk gelir ve 

rnaa�lar , i�sizlik, Avrupah sec;:kinlerin ulkeden kac;:1�1, yerli sec;:kinle

rin bunlann yerini alarnamas1 , kalitenin du�u�u ekonorninin c;:oku�u

nu getirrni�tir . Turn bu sefaletin yam s1ra uyu�turucu trafigi , rnafya 

ve ru�vet de mevcuttur. 

Turn Orta Asya'da , Kafkasya'da ve Turkiye'de etnik c;:au�malar 

tehdit unsuru olu�turmakta ve kirni zarnanda patlak verrnektedir . 

Sovyetlerin yapay bir bic;:imde kurdugu curnhuriyetlerden hic;:birinin 

etnik ya da dilsel butunlugu ve birligi yoktu . Nufusun % 13'nu olu�

turan Ozbek azmhk K1rg1zistan'da , %9 Ozbek ise Turkrnenistan'da ya

�arnaktaydL K1rglZlar, Turkrnenler ve Ozbekler'in birbirileriyle her 

zarnan anla�uklan soylenernezdi , arna Turkc;:e konu�uyor olmalan 

birbirlerine yakmla�rnalanm saghyordu . Buna kar�m Taciklerin 

dayaulan Ozbekle�me politikas1yla nufusun % 5 'ni olu�turduklan 

tahrnin edilen, ancak gerc;:ekte say1lannm daha fazla oldugu (belki de 

% 2 0  - kendileri Semerkand'da nufusun % 78'ini temsil ettiklerini 

soyluyorlar) Ozbekistan'daki kmlma daha hassasur. Uzun Yillar bo

yunca Tacikler Turk egernenligi altmda kimliklerini koruyabilrni�ler, 

arna Sovyet egemenligi altmda kirnliklerini korurnada c;:ok zorlanrnl�

lardlr. Varhklan ve haklan tanmrnarn1�t1r. Tacikler her zarnan ezil

mi�ligi ic;:lerinde ta�1rn1�lard1r. Sakin ve bilge bir halk olduklan ic;:in 
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bir arada ya�amaya c;ah�m1�lar ve buy-uk c;au�malar yaratmami�lar

dir. Ama 1 99 1  sonbahannda patlak veren i<; sava� s1rasmda onbinler

ce ki�i olmu�, 60o . ooo ki�i surulmu�, Ozbek kokenli Taciklerle 

(%23 ,5) Iran kokenli Tacikler (%63) birbirine du�mu�tur. Kafkas

ya'da Azeriler ve Ermeniler arasmda Daghk Karabag bolgesi ic;in sa

va� ba�lami�Ur; Ermeni nufus c;ogunlukta oldugu halde Daghk Kara

bag bolgesi Sovyetler tarafmdan Azerbaycan'a baglanmi�ti. Ermenile

rin i�gali sonras1 yakla�Ik 1 milyon Azeri bolgeyi terk etmek zorunda 

kalm1�Ur. Daha kuzeyde (:ec;enistan, Osetya ve Abhazya bolgesinde 

kaos hakim olmaya ba�lami�Ur ( 1 99 1 'de birlikten aynlm1�lar, Rusya 

1 994'te mudahale etmi�tir) . Sin-kiang'ta (Xinjiang) Uygurlar umut

suzluk ic;inde dogalanna aykm bir bic;:imde terorist eylemlere giri�

mi�tir. Turkiye'de Sunniler ve Aleviler arasmda bazen kan da 

dokulebilen c;au�madan daha ciddi olan durum aynhkc;:1 6rgut PKK'ye 

isteyerek ya da zorla kaulm1� bir kisim Kurdun ayaklanmasidir. 

Kimlik arayi�I, modem dunyada belli bir yere sahip olma kaygi

SI , komunizmin c;:oku�uyle olu�an ideolojik bo�luk, belirsizlik gide

rek ciddile�en sorunlann ortaya <;Ikmasma neden olmu�tu . 

Turkiye'de ideoloji ve ahlak alanmda ya�anan krize daha once de 

deginmi�tik. XX. yC!zyihn ortasmda Ataturk'ten miras ahnan ate�li 

milliyetc;:ilik ak1mmm ulkenin gururunu ok�amasma ve bunun 

yanmda Bauhla�ma hareketinin, ulkeyi yerinin Avrupa olduguna ve 

bu yerin daha da saglamla�acagma ikna etmesine kar�m, bir turlu 

c;:ozume kavu�mayan Kurt sorunu, Turkiye'yi on ila yirmi yild1r sade

ce Turkc;:uluge prim vererek birligini koruma politikasi ve bunun ya

mnda Avrupa Birligi'nin Turkleri bir turlu tarn uyelige kabul etme-
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mesi de ulkeyi Avrupahla�ma konusunda baz1 �uphelere itmi�tir."' 

1 950'li J!llarda, nufusun (:ogunlugu Turktu . 1 995 'te Cemoti'nin yap

urdlgl bir anket sonucunda nufusun %34'unun kendisini "Turk" ola

rak tammlad1g1 , %26 'smm kendisini "Turk vatanda�1" olarak kabul 

ettigi , %20'sinin kimligini Musluman Turk olarak ortaya koydugu, 

% 1 3'unun sadece Musluman dedigi, %4'unun de Kurt oldugunu soyle

digi ortaya �1km1�tlr. Bu anket sonucunda lslamiyetin bir kimlik ola

rak goruldugu (%33) ve neredeyse Turkluk (%60) kadar onemli bir 

hareket oldugu gozlenmi�tir. Bu durumda ilerde "Turk" demek aym 

zamanda "Musluman" anlamma m1 gelecektir? Bu du�uncenin yay1la

cagm1 sanm1yorum; gelin gorun ki bu soruyu kendimize sorabiliriz , 

ancak son kertede kendilerini diger Turklerden farkh k1lan dinlerini 

one (:lkartan Moldavya'daki 200 .000 H1ristiyan Gagavuz ya da Sibir

ya'daki H1ristiyan-�aman Yakutlar d1�mda bizi bu sorudan muaf 

tutacak bir topluluk hemen hemen yok gibidir. Bu da bir ol(:ude Ber

nard Lewis'in "Turk" admm ancak lslamiyet dunyas1 i(:inde 

amlabilecegi du�uncesini desteklemektedir. 

Biraz daha yakmdan ve samimi bir gozlemle turn Turkler i(:in 

Turklugun onem ta�1d1gm1 ve belirli bir anlam1 oldugunu gorebili

riz . Turkiye Turkleri Orta Asya'daki Turkler i(:in her zaman ozel bir 

yakmhk beslemi�ler ,  hatta Azerilerin �ii olmas1 bile dillerinin Turk

(:enin bir leh(:esi olmas1 kar�1smda (:ok onemli gorulmemi�tir. Orta 

� Avrupa'da bu konuda belli bir bilin\; olu�maya ba�ladt samnz. Turkiye'nin 

Avrupah olrnast ya da olmamast meselenin bir ylizudur. Oysa onun oyle ol
dugunu kabul etmemek ba�ka bir �eydir ve onemli sonu\;lar dogurabilir. 
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Asya'daki Turkler i�in de Turkiye Turklerinin ozel bir yeri vardu. 

Turklere kar�1 yakmhklanm komunist rejim s1rasmda da gostermi�

ler ve daha soma da pek �ok kere bu konuda a�1k davranmt�lardtr. 

Buna kar�m her ne kadar krndilerini Turk olarak hissetseler ve Turk 

kalmak isteseler de bu uluslar iki egilim arasmda kalmt�lardtr : aklm 

yolu ile kalbin yolu . Yapay bi�imde hi�bir etnik temele 

dayandmlmadan kurulan cumhuriyetlerin vatanda�lan olarak kimlik

lerini kamtlayabilmek i�in kendilerini Azeri , Kazak, Ktrgtz , Turk

men, Ozbek olarak tammlamak durumunda kalm1� , boylece bir bi

�imde Turk�e konu�an oteki halklardan ve kendi ulkelerinde Turk�e 

ve Fars�a konu�an azmhklardan ayn du�mu�lerdir. Ozbeklerin her 

ulusal iddialan Tacikler, hatta Kazaklar veya Turkmenler tarafmdan 

ustunluk kurma �abas1 olarak algtlanmt�tlr. Ozbekistan'm ba�kenti 

Ta�kend (2 ,5 milyon nUfuslu bu kent lstanbul'dan soma Ankara'yla 

birlikte Turk dunyasmm en buyuk ikinci kentidir) Orta Asya'nm met

ropoludur. 

Bu sualarda BDT'deki Turkler ile Turkiye Turkleri arasmda stkl 

baglar kurulmu�tur. Yuzlerce ekonomi , siyaset, kultur antla�mas1 

Turkiye ile Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan arasmda imza

lanmt�tlr ( 1 998 'de 400 kaclar antla�ma imzalanmt�ur) . Turkiye'deki 

�irketler Orta Asya cumhunyetlerine ve Azerbaycan'a yatmm yapmt�

lar (6,5 milyon dolar) ve olanaklan daha fazla olan Amerikan, Avrupa 

ya da japon �irketlerine bu pazarlarda fazla pay btrakmamak ic;:in giri

�imler ba�latmt�lardtr. Devlet ve hukumet ba�kanlan arasmdaki res- · 

mi ziyaretler her gec;:en gun artm1� , goru�meler, kongreler c;:ogalmt� , 

goru� ah�veri�inde bulunmak ve birle�mek ic;:in her hrsat degerlendi

rilmi�tir: ama onceleri �evi rmen olmadan bu goru�melerin yapilabi

lecegi du�unuluyordu, ancak birbirlerini anlamakta guc;:luk �ekiyor-
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lard1 . Bugun ortak bir Turk�e yaratma �abalan vard1r. Turkiye ve Ba

n Turkleriyle yakmla�abilmek i�in gen� cumhuriyetler Kiril alfabesi

ni Latin alfabesiyle degi�tirmi�lerdir - bir yozy1lda dorduncu kez al

fabe degi�tiriyorlard1 . Orta Asya cumhuriyetlerindeki ve Azerbay

can'daki gen�lere egitimlerini Turkiye universitelerinde tamamlama

lan i�in burslar verilmi�tir . Bir Turk uydusu Turk radyo ve 

televizyon yaymlarmm bu cumhuriyetlerden de izlenmesini sagla

maktadir . 

Dilsel topluluk ve yakmla�ma �abalan sonucunda her ne kadar 

tarn bir birlik havas1 vermese de bir Arap ligi gibi bir "Turk ligi" de 

kurulabilir, ama bu asla bir birlik degildir. XX. yuzy1l ba�lannda 

dogan panturkizm henuz olmemi�tir, ama hala bir utopyad1r. Bununla 

birlikte her ne kadar dunya buyiik federasyonlann kurulmas1 donemi

ne girmi� (�eli�kili bir bi�imde her tur milliyet�ilik hareketi de ate�

lenmektedir: Tacik, Kurt , <;:e�en milliyet�iligi bir uyam� i�indedir) 

her ne kadar yahnlm1� kalmak giderek gu�le�mi� ve her ne kadar en 

azmdan Ankara i�in Avrupa'ya alternatif olabilecek "Buyuk Turk" 

dunyas1 bir gun kurulabilecek olsa da bu bir utopyad1r. Bu birligini 

onunde bugun pek �ok engel bulunmaktad1r. Bu engellerden en buyii

gu Turk dunyasmm par�alanmi�hg1 ve ortak s1mrlannm olmayi�Idlr. 

Ermenistan "ban" Turklerini Azerbaycan Turklerinden aYJrmaktadir; 

Hazar ve Iran "batl" Turklerini ve "Asya" Turklerini "dogu" Turkle

rinden aYJrmaktadir . Ekonomik l�birligi Orgutu (ECO) 1 992'de ku

rulmu�, yapilandmlmi� ve geni�letilmi�tir. Ama bu orgut bile cogra

fi ko�ullann ger�ekliginden ka�amaml�tlr , �unku uye olan 1 0  ulke 

(Turkiye , Azerbaycan, Kazakistan, K1rgizistan , Ozbekistan, Turkme

nistan, Iran, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan) Turk ve Farsi (ya da 

Hint-lran) unsurlardan olu�maktad1r. 
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Islamiyetin Uyanz�z 

Her ne kadar Turkler tarihlerinin hi<;bir doneminde birle�eme

mi�ler ve aym egemenlik altmda tek bir devlet kuramam1�larsa da, 

bundan uzun Ylllar once turn inananlan egemenligi altmda birle�ti

ren, bir ummet kuran ve bir yii.zYildan daha uzun bir sure ayakta ka

labilen bir Islam Imparatorlugu var olmu�tur. Bu imparatorluk da i<; 

sava�lar sonucunda Ylkllml�Ur. 

Islam dunyasmm geni�lemesi, Muslumanlann saYllanmn artmas1 , 

ogretileri ve <;1karlannm farkhhg1 goz onune almd1gmda panislamist 

bir politika akla yatkm degildir. Buna kar�m kulturel a<;1dan panis

lamizmin imkans1z oldugu soylenemez, hatta bir ol<;ude var oldugu 

bile du�unulebilir .  Elbette ba21 Musluman devletlerin "laik" 

baz1lanmn "Islame1" olduklan ak1ldan <;1kanlmamahd1r. Baz1 bolge

lerde "IslamCllar" (gerek parlamenter yontemlerle gerek terorizmle) 

iktidara ge<;mek i<;in silahh mucadele bile ba�latm1�lard1r. "Isla)JlClla

nn" iktidarda olduklan ulkelerde bile yonetimin yuzu farkhd1r 

(baz1s1 a�m ho�gorulu baz1s1 ho�gorusuz) . 

Turkler <;ogunlukla Muslumand1r ve laik rejimlerde ya�amakta

dlrlar. Turkiye'de ve Orta Asya'da laiklik aym sureci izlemese de ge

nelde yukandan gelen bir hareket olmu�tur. Bu uluslann ummetten 

<;1kuklan soylenebilir, ama bu bir ol<;ude dogrudur (<;unku din hala 

toplum i<;inde samld1gmdan gii.<;ludur) . Bugun kimi Musluman devlet

lerde laiklik kotuluklerin sorumlusu olarak gorulmektedir : Turki

ye'de ulkenin kimi donemlerde ya�ad1g1 yahulm1�hk, Kurt sorunu, 

yu.ksek enflasyon, i�sizlik, fakirlik halkm <;ogunlugunu etkilemekte

dir. Orta Asya cumhuriyetlerinde ve Azerbaycan'da laiklik kimilerin

ce dinsiz komunist rej imlerle bir tutulmaktad1r ve Rus somurgecili

ginin devam1 sayllmaktad1r. laikligin ekonomik krizin ve kulturel 
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c;:oku�un sorumlusu oldugu du�unulmektedir . K1sacas1 Turk dunya

smda Islamiyete donu� ic;:in belirli bir egilim vard1r . 

Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden ve daha sonra 1 980'de 

ordunun laikligin koruyucusu olarak iktidara el koymasmdan sonra 

Turkiye'de dinsel egilimler guc;:lenmi�, Kuran egitimi te�vik edilmi�, 

daha katl (Islamm daha pozitivist ve neo-Kemalist yorumundan c;:ok 

farkh) bir !slam anlay1�1 yerle�mi� , oteki Musluman ulkelerdeki Is

lam gelenegine yakm bir Islam gelenegi yaygmla�m1� (eskiden Turk

c;:e olan din dili ve ezan dilinin yeniden Arapc;:a olmas1 bir sembolden 

fazlasma tekabul eder) , yoneticiler Mustafa Kemal Ataturk'un aksine 

"Musluman" kimliklerini one c;:1kanr olmu�tur. Turkiye'nin ummetin 

bir parc;:as1 olmadrgm1 bugun aruk iddia edemiyoruz . Yine de laik 

olmaya devam etmektedir. Yap1lan bir anket sonucunda halkm % 56'sr 

kendini "laik" olarak tammlamaktadrr, %33 bu konuda goru� bildir

memi�, % 1 2 'si laiklik kar�Itl oldugunu belirtmi�tir (ibadet etmeyen

lerin oramysa sadece %20'dir) . Bu anketin yaprlmasmdan bir yrl once 

1 994 yrlmda Refah Partisi , belediye sec;:imlerinde c;:ok onemli bir ba

�an elde etmi� ve oylann % 1 9 'nu (kendilerini laiklik kar�Itl olarak 

niteleyenlerden %7 daha fazladrr) toplami�tlr. 

Buylik�ehir belediyelerini, ozellikle Istanbul ve Ankara'yr alan Re

fah'm bu ba�ansr sonucunda Cumhurba�kam Demirel, Erbakan\ ko

alisyon hukumetinin ba�ma getirmi�tir (Haziran 1 996-Haziran 1 99 7) .  

Bu donemlerde Turkiye'nin bir Islam cumhuriyetine donu�up donu�

meyecegi sorusu belirmi�tir . Refah Partisi 1 980 'li yrllarda oldukc;:a 

zayrfu aslmda ( 1 98 7'de oylann ancak % 7 ,2 'sini almr�tlr) , ama glin 

gec;:tikc;:e guc;:lenmi� ve 1 99 l 'de oylann % 1 2 'sini , 1 994'te de % 1 9'unu 

almr�tir ve 1 9 9 5 'te en buyuk ba�ansmr yakalayarak oylann 

% 2 1  ,4 'unu almr�tlr. Buna kar�m bu ilerleme iyi degerlendirilmelidir. 

492 



SONUC: 

C:unku sec;:im sistemine gore alman oy oram bire bir parlamentoya 

yansimamaktadir. 1 995'te oylann %2 1 ,4'unu alan Refah 550 milletve

kilinden 1 58'ini alm1�tlr ve 1 994'te buytik metropolleri ele gec;:irmi�

tir. Aym bic;:imde 1 98 7'de ANAP (merkez-sag egilimlidir) oylann 

% 36 ,3 'unu elde ettigi halde parlementoda %65  oranmda koltuk 

saylSlna sahip olmu�tur. Refah Partisinin halefi Fazilet Partisi 1 999'da 

iki buytik�ehri elinde tutmu�, ancak buna kar�m sadece % 1 5 ,2 oy al

mi�tlr. Bu sonuc;:lar halkm % 1 5 , 1 8  ya da 2 1  'inin lslamo bir rejim is

tedigi anlamma gelmemektedir . Once Refah, sonra Fazilet Partisi si

yasal sistemden dolaYI hayal kmkhgma ugram1� vatanda�lann oylan

m kazanm1�t1r. "Gerici" M iisluman ulkelerin bu politikalan, jean

Franc;:ois Bayard'm dedigi gibi "Kurt sorununa kar�1 oyla verilen bir 

yamt" ve "buytik �ehirlere goc;:un onemli bir sonucudur" (CEMOTI , 

1 997) .  

Turkiye'de lslamo politikanm �ans1 degerlendirilirken bu  politika 

onundeki onemli engeller de hesaplanmahd1r. Devlet laiktir ve boyle 

kalacakur ve laiklik kar�1t1 her hareketi anayasaya aykm kabul et

mektedir ve guvenligini tehdit ettigini du�unmektedir. 1 998'de Refah 

Partisi bu nedenle feshedilmi�tir; uc;: ay sonra lstanbul'un medyatik 

belediye ba�kam, Fazilet Partisi uyesi R. T. Erdogan "dinsel, 1rksal , 

bolgesel aynmohga te�vik' suc;:unda on ay hapis cezasma rnahkom 

olmu�tur. Zamanmda atalan Sunni aynmohktan c;:ok c;:ekmi� olan 

Aleviler her tur �eriat hareketine du�mand1rlar. Dlkede kimse saYila

nm bilmemektedir, % 1 5? ,  20?, 30? ya da 50? Sunni nufusun ytiksek 

egitim gormu� k1sm1 laiklik yanhs1d1r ve laikligin Muslumanhg1 en

gellemedigi goru�undedir. Kadmlarsa samld1gmm aksine farkh go

ru�leri savunmaktad1rlar. Seriatm kendilerine saygmhk kazandiraca

gma (geleneklerdeki liberalle�meye ve kadmm bir "nesne" olarak go-
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rulmesine kar�thk) , 6nlerine daha geni� ufuklar a�acagma, IslamCl 

partilerde y6netimi payla�acaklanna inanan kadmlar da vardtr . Bu

nunla birlikte �eriata d6nu�, ancak Turkiye'nin toplumsal, ekonomik 

ve siyasal ko�ullannm k6tule�mesi ve ulkenin �ok ciddi bir krize gir

mesiyle mumkun olabilir. 

Komunist rej im nostalj isinin hala ya�andtgt , ideoloj ik bo�luk 

i�inde bulunan, ya�ama nedeni ve kimlik araYl�l i�ine giren BDT dev

letlerindeyse din 6nemli bir olgu olarak ortaya �tkmaktadtr. Dinin 

halkm araYl�lanna cevap olup olmayacagt ya da yeniden kulturel bir 

romantizme kaynak olu�turup olu�turmayacagt sorulan cevapstzdtr. 

Camiler �ogalmaktadtr. Eski rejimde saYllan 300 iken 1 994'te 7800'e 

ula�mt�tlr. Bu saYlmn yans1 Ozbekistan'dadtr. Her gun yeni bir cami 

in�a edilmektedir. Fergana'da gizlilik i�inde varhklanm surduren ta

rikatlar yeniden dogmaktadtr. 

Orta Asya din tarihinin iki efsane ki�iligi Ahmed Yesevi (6. 1 1 1 6) 

ve Bahaeddin Nak�ibend1 (6. 1 389) saygmhklanm 1 993'te ve 1 994'te 

yeniden kazanm1� ve turbeleri hae1larla dolup ta�ar olmu�tur. Kimi 

�ehirlerdeki, b6lgelerdeki yerel din kahramanlan da aynt co�kulu ha

reketle yeniden canlandmlmt�ttr. Sogdiyan ve civannda Islamiyet 6n

cesi baul inam�lara ve uygulamalara bagh 6luler tap1m1 b6ylece din

sel duygulann bir kanah olmu� ve mezar ziyaretleri taptma d6nu�ur 

olmu�tur. Dogal egilimlerle ve yeterli kadrolann olmamas1 nedeniyle 

Kafkas ve Orta Asya Islam gelenekleri halk arasmda yaygmla�m1� ve 

arkasmdan Samanizmin kahnulanm da aynt htzla beraberinde getir

mi�tir: SSCB ytlda bir duzine imam ve din bilgini yeti�tirmekteydi; 

bunlar Buhara'daki Mir Arap Medresesinde yeti�iyorlardt , ama buglln 

turn �abaya kar�m cumhuriyetler ancak bin imam ve din adam1 yeti�

tirmi�tir. Asurhan'da 1 990'da kurulan ve siyasal Islam hareketlerin-
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den en gilc;:hisu olan PIR (Yeniden Dogu� Islam Partisi) yoneticilerin

den birinin belirttigine gore "komunist rejim altmda gec;:en yetmi� 

yildan soma halkm %80'ni Islamiyeti tarn olarak bilmemektedir ."  Bu

nunla birlikte Orta Asya ve Azerbaycan'm Islam dt'myas1yla butiinle�

tigi ve bunun bir parc;:as1 oldugu rahathkla soylenebilir. 

Gerici hareket burada zafer kazanacak m1d1r? Guneydeki ko�ula

n Iran, Afganistan ve Pakistan gibi -gericilik bu ulkelerin her birinde 

farkh ya�anmaktad1r- bir gun Islam cumhuriyetleri olacaklar m1du? 

YabanCI ulkelerden, Afganlardan, lranhlardan, Pakistanhlardan, Arap

lardan, hatta Amerikahlardan gelen ve amac;:lanm, etkilerini ve ola

naklanm degerlendirmekte guc;:luk c;:ektigimiz onca manevi ve maddi 

te�vike kar�m henuz bu yi:mde hic;:bir i�aret olu�mam1�Ur. Afganis

tan'daki Taliban etkisi c;:ok ac;:1kUr; lran'm etkisi biraz abarnlmaktadlr, 

c;:unku Turkc;:e konu�anlann etkisinin lranhlar kar�1smda, Sunnilerin 

etkisinin Siiler kar�1smda geriledigi gozlemlenmektedir. Buna kar�m 

Istanbul'daki �eyhlerin "imanlanm guc;:lendirmek" ic;:in yanda�lanm 

karde� cumhuriyetlere gonderdiklerini ve Turkiye Turklerinin ekono

mik, politik ve kulturel motivasyonlarla bu cumhuriyetlere mudahale 

ettiklerini goruyoruz. 

Bu bolgelerdeki siyasal soylem de IslamCI soylemi kullanmakta

dlr, ama bunu, halk hareketlerinin onune gec;:mek ve a�mhkc;:1 akimla

nn eleba�lanmn inandmCihgmi baltalamak ic;:in yapmakta ve her tur 

tehlikeden kac;:mmaktad1r. Bununla birlikte kullamlan soylemle tama

men kar�lt bir bic;:imde yetkililer radikal egilimleri basurmak konu

sunda c;:ok serttirler ve bunlan aCimasizca bertaraf etmeyi c;:ah�makta

dirlar. 1 990'dan soma Ozbekistan'da her tur "gerici" parti yasaklan

ml�tlr; 1 992 'de Fergana'da IslamCI bir cumhuriyet kurulmas1 giri�i

mine kar�1 etkin bir bic;:imde harekete gec;:ilmi�, "koktenciler"le muca-
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dele etmekten hi<;bir zaman vazge<;ilmemi$ ve gerektiginde camileri 

bile kapaulml$tlr. Islam dininde kitleleri harekete ge<;irecek enerjiden 

<;ok ho$g6ru geleneginin one <;1karulmak istendigi <;ok a<;1kur. 

En saglam yap1lar bile bir gun <;6kebilir. Simdiki zamamn fotog

rafl tamamen $imdiki zamam betimleyemez ve $imdiki zaman, tamm 

geregi ge<;mi$ zaman olmu$tur bile . Onumuzdeki y1llarda ba$hca iki 

mesele -yani Turk<;uluk ve IslamClhk- ne $ekilde ortaya <;1kacakur? 

Bu soruya bugunden cevap vermeye <;ah$mak sa<;ma bir iddia 

olacakur. Zaten uzmanhg1m dl$mda olan gunumuz Turk dunyasmm 

i<;inde gezinerek yapug1m <;ah$ma ihtiyats1zcayd1 .  Tarih genel <;izgi

lerle 6zetlenebilir - ya da 6zetlenmelidir; zamanla u<;up giden, silikle

$en ve as1l ke$fedilmesi gerekeni arkalannda b1rakan aynnular , <;ag

da$ sahnenin en 6nunde yer ahrlar ve yalmzca onlar gorulUrler. Sizi 

yakalarlar, genel <;izgileri silerler ve sizi hataya suruklerler .  Her tari

hin belli bir sonu oldugu mant1g1 beni glinumuz dunyasm1 da ele al

maya zorlad1. Ama gunumuz ko$ullanmn bir yorumunu yapmak, bir 

sentezini ortaya koymak gibi bir niyetim hi<; olmad1 . Sadece yanh$ 

yollara sapmaml$ olmay1 umut ediyorum, ama bundan. da emin degi

lim. Bu konuda benim <;ah$malanmdan <;ok daha yetkin, <;ok daha 

zengin bilimsel incelemeler ya da gazetecilik ara$Urmalan oldugunu 

belirtmeliyim. 

Bu sayfalan yazmadaki yegane amae1m son derece zengin ve ihti

$amh, ender rastlanan bir ge<;mi$i non es qualitts [yetkin bir bi<;imde] 

--<;unku bu tur <;ah$malar ger<;ekten <;ok az saYldad1r- ortaya koymak

n. As1l gayretim ge<;mi$e yonelikti , gayretim ge<;mi$in gizli yonlerini 

ortaya <;1karmaktan <;ok ylizunun <;izgileri ve giysilerinin klvnmlan 

hala belirsiz olan bir silueti ortaya <;1karmakt1. Ba$ka <;ah$malar bu 

siluetin hatlanm iyice belirginle$tirecek, renklerini ortaya <;1karacak, 
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baz1 kusurlu c;izgileri tamamlayacak, hatta yanh� olanlan duzeltecek

tir. (ah�mam bu c;ah�malann bir taslagm1 olu�turursa kendimi arna

Clma ula�m1� sayacag1m; okurumun konunun yogunlugunun bilincine 

ula�masm1 saglam1�sam kendimi ba�anh kabul edecegim: en azmdan 

Turk dunyasmm uzerine c;oken adaletsiz sessizligi dag1tabilecegimi 

umacag1m. 
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Turk dunyastyla ilgili olduki;a geni� bir kaynaki;aya sahibiz, ama baz1 donemler 

ve bazt ki�iler ai;tsmdan bu kaynaki;a olduki;a klsnh kalmaktadtr: bu tur kay

naklardan yola i;lktlarak henuz monografiler olu�turulamamt�tlr; bu nedenle 

i;ogunlukla Turki;e ya da Rusi;a olan i;Ok teknik ve konu ai;tsmdan dagmtk 

makalelere ba�vurmak zorunda kahyoruz. Dolaytstyla gCtvenilir kayn�klar ile 

henuz i;Ok kesin olmayan denemeleri aynt temel uzerinde birlestiren gene! bir 

kaynaki;a sunmak �u an ii;in soz konusu degildir. Bu bolumde, arttk klasikles

mis gene! kapsamh kitaplann yam stra i;Ok stk olarak ba�vurdugumuz kaynak

lan ve bashca almnlann yaptldtgt kaynaklan bir arada vermekteyiz. Islam Ansik

lopedisi [L'Encylopedie de l'Islam] genellikle en yakm zamanh ve en tarnamlaytct 

bilgileri bize ulasnrmaktadtr: Bu ansiklopedide ek olarak tamamlaytct bilgiler 

sunan onemli bir kaynaki;a da sunulmaktadtr. Bununla birlikte Turklerin ve 

Mogollann Eski Dini (i;ev. Aykut KazanCJgil, Kabalct Yaytnevi, Istanbul, 2002 ) 

kitabtmtzda sozunu ettigimiz eserlerin !;ogunu kaynaki;amtzda kullandtk. Bu 

kitapta Turk tarihiyle ilgili belli ba�h kaynaklann yer ald1g1 bir liste vermi�tik. 

Soz konusu listeyi bu kaynaki;ada bir kere daha ele almadtk. 

GENEL ESERLER 

Encyclopedie de l'Islam, 1 .  bastm, Leyde, 1 9 1 3 - 1 942 , 2 . bastm, Leyde-Lond

ra, 1 960 vd. Bu eserin Turki;e versiyonu daha da genisletilm�tir: Islam Ansiklo

pedisi, Istanbul, 1 940 vd. 

(esitli amator yazarlann olduki;a tamamlaytct ozetlerini �u derlemelerde 

bulabilirsiniz: The Cambridge History of India. The Cambridge History of Islam (2 

cilt, Cambridge, 1 970 ), The Cambridge History of Iran (7 cilt, yaytm asamasmda, 

5 cilt 1 968 ) ,  The Cambridge Mediaeval History. Geschichte der islamischen Liinder, 

Leyden-Koln, 1 962 - 1 969 , Geschichte Mittelasiens , Leyde-Koln, 1 966 . 

Genelde (in, Hindistan, Iran, Bizans, Rusya ve Akdeniz uygarhklanmn ta-
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rihleriyle ilgili c�itli eserlere yer vermememize kar�m bu eserlerde bir bicimde 

Turklerden soz edilmektedir ve bu eserler bu a<;1dan <;ok faydahd1rlar. 

1 969 yihndan itibaren Fransa'da yayimlanan, Turklerle ilgili inceleme dergi

si Turcica (Paris, Klincksieck Yayinevi), cok onemli ara�nrmalann sonudanna 

yer verm�tir. The Central Asiatic journal, Wiesbaden, 1 956 vd ve Central Asian 

Survey,  198 1  vd, adlanndan anla�llacag1 gibi sadece biril;lci derecede oneme 

sahip Ona Asya incelemelerine yer veren bilimsel dergilerdir. 

Histoire des Turcs, Paris, Fayard, 1 984 ; kitab1m1zm bu eserin b�lang�c nok

tasml olu�urdugunu bir kere daha haurlatahm. 

Ebiilgazi Bahad1r Han, Histoire des Mongols et des Tatars, 2 cilt (<;eviri Desma

isons), Saint-Petersburg, 1 8 7 1 - 1 8 74 .  

Aspects of Altaic civilization, D. SINOR tarafmdan yayimlanml�tlr, Indiana Univer

sity Press, 1963 . 

Avc10giu, D. ,  Tarhlerin Tarihi, 4 cilt, Istanbul, 1979 . 

Barthold, M. ,  Turhestan down to the Mongol Invasion (3.  bas1m), Londra, 1 968 

(<;ok zengin bir kaynaknr). 

- Four Studies on the History of Central Asia, Leyde, 1 956 - 1 963 . 

- Histoire des Turcs d'Asie centrale, Paris, 1945 (cok tam�mah ve bug11n ol-

dukca cekinceli bir kaynakur) . 

- Zwolf Worlesungen uber die Geschichte der Turhen Mittelasiens, Hidelsheim, 

1 962 . 

Berl, E. , Histoire de ! 'Europe d'Attila a Tamerlan, Paris, 1 946 (ikinci derecede 

oneme sahip bir kaynakur) . 

Brockelman, K. ,  Histoire des peuples et des Etats islamiques, Paris, 1 949 (Aiman�a 

yayimlanm� bir klasiktir, Munih, 1939 ). 

Cahun, L., Introduction a l'histoire de l'Asie, Paris, 1 896 (g11zel bir edebi eser, ol

dukca hevesle hamlanm1� bir cah�mad1r; biraz eskimi� olmakla birlikte yanh 

bir anlauma sahiptir). 

Czaphcka, M. A. , The Turks of Central Asia in History and at the Present Day, 

Oxford, 1 9 1 8 . 

D1ehl ve Mar�a1s, Le Monde oriental de 395 a 1 081 , 2. bas1m, Paris, 1944 . 
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D1ehl, Galland, Oecomenos ve Marc;a1s, L'Empire oriental de 1 081 ci 1 453, Paris, 

1 945 . 

Eberhard, W. , "Kultur und Siedlung der Randvolker China," T'oung-Pao, XXXVI 

(ek) , 1 942 . 

- (:in'in $imal Ko�ulan, Ankara, 1942 (Bir onceki �ah�manm daha da ge

ni�letilm� ve zenginle�tirilmi� Turk�e versiyonu) .  

Fourmer, V., Histoire de l 'Asie centrale, Paris, Que sais-je?, PUF, 1994 . 

Grousset, R., L'Empire des steppes, 6. bas1m, Paris, 1 960 (unlu yapmn, bugun Sl

mrlan a�Ilmi�tir, ama benim i�in hala degerini korumaktad1r) - Bozk1r 

lmparatorlugu, �ev. Re�at Uzmen, Otuken Ne�riyat, Istanbul, 1996 . 

GUignes, De, Histoire generale des Huns des Turcs et des Mongols , Paris, 1 756 

(Turk tarihinin mukemmel bir dokumu). 

Hamb1s, L . ,  La Haute-Asie, Paris, 1953 (Turklerin sorunlan konusunda son de

rece donammh bir Mogol ara$tlnnacJSI tarafmdan ger�ekle$tirilen ku�uk bir 

elkitabi) . 

Hammer-Purgstall, V on, Histoire de ! 'Empire ottoman depuis son origine jusqu'ci nos 

jours , Paris, 1 835 - 1 843 (Almancadan �evrilmi�tir, 18 cilt , Pest , 1 82 7 - 1 835 ; 

�ok eski olmasma ragmen bugun bile bu esere denk bir eser yoktur) . 

Harmatta, J . ,  History of the Civilization of Central Asia, Paris, UNESCO, 1 992 'den 

beri yayJm a�masmda. 

Howorth, H. H. ,  History of the Mongols , Londra, 1876 - 1 888 (eski tarihine kar�m 

hala baz1 noktalarda ba$vuru niteligi ta�Jmaktad!r). 

Inalclk, H. ,  The Otttoman Empire, Conquest, Organisation and Economy, Londra, 

1 975 . 

Iorga, N., Geschichte des osmanischen Reichs, Gotha, 1908 - 1 9 1 3 . 

- Histoire des Etat balkaniques, Paris, 1 925 . 

Jonquiere, De La, Histoire de ! 'Empire ottoman, Paris, 1 788 . 

Karpat, K. ,  The Ottoman State and its Place in the World History, Kolokyum, Ley

de, 1 976 . 

Khwanten, Imperial Nomads. A History of Central Asia, 500-1 500, Leicester, 1974 . 

Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie, Paris, 1826 . 
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Kopriilii, M. F., Turkiye Tarihi, Istanbul, 1929 . 

Lamouche, Colonel, Histoire de la Turquie, 2 .  bas1m, J.-P. Roux tarafmdan goz

den ge�irilmi� ve eklemeler yapilmi�tir (olduk�a ozet bir eserdir, ozellikle es

ki tarihle ilgili olarak) . 

Lew1s, R. ,  Every Day Life in Ottoman Turkey, New York, 1 9 7 1  (etkileyici bir de

neme). 

Mac GOVERN, The Early Empin of Central Asia, Chapel! Hills, 1 939 . 

Mantran, R. , Histoire de la Turquie, Paris, 1 96 1  (son derece kapsamh, kusursuz 

bir elkitab1). 

- (yonetiminde) ,  Histoire de ! 'Empire ottoman, Paris, Fayard, 1 989 . 

Mouradjad D'ohsson, A. C.,  Histoire des Mongols, 2. bas1m, Amsterdam, 1 852 . 

Parker, A Thousand Years of the Tatars, Londra, 2 .  bas1m, 1 924 (ne yaz1k ki eski

m� bir eserdir.). 

Peters, R. F. , Histoire des Turcs, Paris, 1 966 . 

Roux, J.-P. , Turquie, Paris, 1 953 (daha �ok �agda� bir betimleme getirmi�tir) . 

- L'Asie centrale, Histoire et civilisations, Paris, Fayard, 1 997 - Orta Asya, 

T arih ve Uygarlzk, �ev. Lale Arslan, KabalCI Yaymevi, Istanbul, 2006 . 

- Histoire de ! 'Empire mongol , Paris, Fayard, 1993 - Mogol lmparatorlugu 

Tarihi, �ev. A. KazanCigil-A . Bereket, Kabalc1 Yaymevi, Istanbul, 2001 . 

Sauvaget, J. ,  Introduction d l'histoire de ! 'Orient musulman, 2. bas1m, C. Cahen ta

rafmdan gozden ge�irilmi�tir, Paris, 1 96 1  (onemli bir ele�tirel kaynak�a �a

�masi). 

Sykes, P. M., A History of Persia, 3. bas1m, Londra, 1930 . 

We1ssmann, N. ,  Les ]anissaires, Paris, 1957 (Osrnanh Imparatorlugunun temel 

bir kurumu uzerine) .  

Zmkes1en, J. W. , Geschichte des o.smanischen Reiches in  Europa, Hamburg Gotha, 

1 840 - 1 863 ( 1 962 'de yeniden basilmi�tir) . 

I. BOLOM 

Turklerle ilgili betimlemeler hakkmda bkz. Clair, A. N. S. T., The Image of 

the Turks in Europe, New York, 1973 . 
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Dilbilgisi <;:ah�malan i<;:in sadece A. V on Gabam'in temel eserini sayacagiz; 

Altturkische Grammatik, 2. bas1m, Leipzig, 1 950 - Eski Tii.rk�enin Grameri, <;:ev. 

Mehmet Akalm, TDK, Ankara, 2003 ve Osmanhca i<;:in J. Deny'in <;:al�masma yer 

verecegiz, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli) , Paris, 192 1  . 

Turkiye'de konu?ulan giinumuz Turk<;:esiyle ilgili olarak, L. Bazm'in elkita

bmdan yararlanacag1z: Introduction il. l 'etude de la langue turque. Grammaire, Pa

ris, 1968 . 

Turn Turk dilleri hakkmda bkz . Philologiae Turcicae Fundamenta, I. 

Unguistique, Mayence, 1 959 . Bkz. L. Bazm, "Le turc," Le Langage, Paris, Encycl. 

de la Pleiade, 1 968 . Turkoloji hakkmda L. Bazm, "La turcologie. Bilan proviso

ire,'' Diogene, 24 , 1 952 . 

Turk edebiyau hakkmda bkz. Phi!ologiae Turcicae Fundamenta, II. 

Utterature,  Mayence, 1 964 d1�mda A. Bombaet'mn Frans1zcaya <;:evrilen eserine, 

Histoire de la litterature turque, Paris, 1 968 . 

Musluman dunyada lslamiyet oncesi Turk geleneklerinin korunmas1yla il

gili omegin J.-P. Roux'nun , Les Traditions. des nomades de la Turquie meridionale 

adh eserine ba?vurulabilir, Paris, 1970 (ve kaynak<;:a). 

11. BOLOM 

Tarihoncesi ve arkeolojiyle ilgili son derece geni� kaynak<;:a i<;:inde ozellikle: 

Appelgren KIValo, Alt-altaische Kunstdenkmaler, Helsingfors, 1931 ; D. Carter, The 

Symbol of the Beast. The Animal Style of Eurasia, New York, 1 95 7 ;  Golomsthtok ve 

Gnaznov, "Archaelogical investigations in Central Asia," Ars Islamica, V, 2, 1 938 ; 

C. Jettmar, 'The Altai before the Turks," Bull. Museum of Far Eastern Antiquities, 

Stockholm, 23 , 1951 ; Die frii.hen Steppenvolker . . .  , Baden-Baden, 1 964 ; G. Laszlo, 

Steppenvolker und Germanen, Berlin, 1 9 7 1  ; S. J. Rudenko , Der zweite kurgan van 

Pazyryk, Berlin, 1952 'den yararland1k. 

Tayga hakkmda R. Hamayon, Talga, terre de chamans, Paris, Imprimerie 

nationale , 1 997 (M. Garanger'den metin ve fotograflar e�liginde kusursuz bir 

betimleme). 

Hiong-nular hakkmda, L. BAzm, "Le Distique Hiong-nou du Tsin-chou," 

Oriens, I ,  2 (N. yiizyila ait proto-Turk metni hakkmda) ; De Groot, Die hunnen 
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der vorchristilichen Zeit, Berlin-Leipzig, 1 93 1  (eskim� ve kimi noktalarda hatah 

bir eser). 

Hiong-nular ve Hunlar arasmdaki ili�kiler s1k Slk incelenmi�tir. Ozellikle C. 

Jettmar, "Hunnen und Hsiung-nu: ein archaologisches Problem," Archiv fo.r Vol

kerkunde, VI-VII ,  1951  - 1 952 ; "Maenschen-Helfen, Huns und Hiong-nou," By

zantion, XVII, 194ll - 1 945 . Bu taru�ma Ban Hunlan hakkmdaki i;ah�malarda s1k 

s1k ele almml�tlr: Doerfer, "Zur Sprache der Hunnen," Central Asiatic journal, 

VIII ,  1 ,  1 9 73 ; Alfoldi , "Funde a us der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonde

rang," Archaeologia Hungarica, IX, Budape�te , 1 932 ; Altheim, Attila et les Huns , 

Paris, 1 952 (Almancadan i;evrilmi�, 1 95 1 ) ;  Altheim, Geschichte der Hunnen, 

Berlin, 5 cilt, 1 954- 1 964 ; M. Bnon, La vie d�s Huns, Paris, 196 1 ; W. Eberhard, 

"Chronologischer Ubersicht uber die Geschichte der Hunnen," Belleten, IV, 16 , 

1 940 ; L. Hamb1s, Attila et les Huns, Paris, 1 9 72 ; L. Ham his , "Le probleme des 

Huns," Revue historique, CCXXX, 2; 0. Pntsak, "Ein hunnisches Won," Zeitsch

rift der Deutschen Morgenlandischc Gesellschaft, Wiesbaden, 1 954 . 

Turk halklannm banya g6i;U. hakkmda bkz. Hauss1g, "Die grosser 

Wanderungen der Reiter-Nomaden von Ostasien nach Europa," Saeculum 

Weltgeschichte, lll, Berlin, Viyana, 1971 . 

Tabgac;lar hakkmda bkz. (To-Palar, Veyler), L. Bazm, "Recherche sur les 

parlers T'o-Pa," T'oung Pao, XXXIX, 4-5, Leipzig, 1 955 ; Boodberg, "The Langua

ge of the T'o-Pa Wei," Harvardjournal of Asiatic Studies, 1 936 ; W. Eberhard, Das 

Toba Reich Nordchnias, eine soziologische Untersuchung, Leyde, 1 949 . 

Eftalitler hakkmda bkz. HERMANN, "Die Hephtahaliten und ihre Beziehun

gen," Asia Major, 1925 ; VIVIEN DE SAINT-Martm, Les Huns Blancs ou Hephthalites 

des historiens byzantins, Paris, 1 849 . 

Eski donemde Yukan Asya halklannm kimligi hakkmda bkz. L. Bazm, 

"Notes sur les mots Oguz et Turk," Oriens, VI, 1953 ; J. R. Hamilton, "Toquz 

Oyuz at On Uygur," journal asiatique, CCL, 1 ,  1 962 ; E. G. Pulleyblank, "Some Re

marks on the Toquz Oghuz Problem," Ural al-taische jahrbucher, XXVIII, 1 956 ; 

Smor, "Autour d'une migration de peuples au V siecle ," journal asiatique, 

CCXXXV, 1947 . 

C:in'e kom�u halklar ve proto-Turklerin C:in baskmlan hakkmda R. 
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Grousset'nin Histoire de !'Extreme-Orient, 2. cilt, Paris, 1 929 adh eseri okunabi

lir. Aynca daha once s6ziinii ettigimiz eserlere, 6zellikle Eberhard'm eserlerine 

ba�vurulabilir. 

Ill. BOLOM 

K1rglzlar hakkmda Frans1z bir uzmanm \=ah�malan ba�vuru kaynag1 olarak 

goriilmektedir. Bu eserlerin \=Ogunlugu giiniimiiz Pamir bolgesinde ya!iayan 

Klrgtzlarla ilgilidirler. Bkz. R. Dor, Contribution a !'etude des Kirghiz du Pamir afg

han, Paris, 1975 ; R. Dor ve Naumann, Die Kirghisen des Afghasnischen Pamir, Graz, 

1 9 78 (bkz. bu eserlerdeki kaynak\=alar); W. Radlov, "Observations sur Jes Kirg

hiz," journal asiatique, 1863 . 

Tu-kiuler hakkmda temel kaynaklar Tu-kiulerin yaznlan, C::ince ve Bizans 

kaynakland1r (bkz. J.-P. Roux, Turklerin ve Mogollann Eski Dini, �;ev. A KazanCI

gil , Kabalc! Yaymevi, Istanbul, 2002 ve Philologica Turcicae Fundamenta). Pek 

\=Ok yazar bu kaynaklan incelemi� ve �;evinni�tir. Bkz. 6zellikle Chavannes, Do

cuments sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux; Saint-Petersburg, 1 903 (2 .  bas1m 

1 94 1  ) ; Mau-Tsa1 Lm, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost- Turken 

(T'u-kue) , Wiesbaden, 1 958 , 2 cilt . R. G1raud'nun L'Empire des Turcs celestes 

okunabilir, Paris, 1960 . 

Macar i�galleri hakkmda bkz. Macartney, The Magyars in the Ninth Century, 

Cambridge, 1 930 . 

Hazarlarla ilgili klasik kaynak D. M. DuNLOP, The History of the Jewish Kha
zars, Princeton, New jersey, 1 954 ; A. Zajackowski, Leh�;e yazd1gt ve Frans1zca 
ozetini verdigi olduk\=a ilgin\= bir \=ah�ma sunmu�tur: Ze studiow 
nadzagadnicnicen Chazarskin, Cracovie, 1947 . Bkz. Mmorsky, "A new book on 
the Khazar," Oriens, XI , 1 958 ; S. Szysmann, "Les Khazars, problemes et contra
verses," Revue historique, CL, 1957 ; A. Zajackowsk1, Karaims in Poland'da Karaiz
mi incelemi�tir, Var�va- La Haye- Paris, 1961 . 

IV. BOLOM 

Takvimlerle ilgili olaganiistii zenginlikte ve son derece biiyiik bir titizlikle 
haz!rlanml� incelemeyi bize L. Bazm sunmaktad1r: Les Calendriers turcs anciens 
et medievaux, Lille-III Oniversitesi, 1974 . 
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Hayvan besiciligi ve atlar hakkmda bkz. Smor, "Horse and Pasture in Inner 

Asian History," Oriens Extremus, 1972 ; F. Aubm, "L'art du cheval en Mongolie ," 

Production pastorale et societe, 1 986 , s. 1 29- 1 49. 

Silahlar hakkmda bkz. N. Moaven, "Arcs, fleches, carquois," Etudes mongo

les, I, 1 9 70 ;  Uray Kiihhelrni, "La periodisation de l'histoire des armements des 

nomades de la steppe ," Etudes mongoles, V, 1974 . 

Orta Asya'daki toplumsal unvanlar ve stmflar hakkmda oteki kaynaklar 

arasmdan bkz. Pntsak, "Stammesnamen und Titulaturen des altaische Volker," 

Ural-altaische ]ahrbucher, XXIV, 1 952 ; K. Shtraton, "A Study on the Titles Kag

han and Katun," Memoirs Toyo Bunko, Tokyo, 1 926 . 

Hayvan besiciligi ve yerle�ik hayat hakkmda bkz. L. Foldes , Viehwirtschaft 

und Hirtenkultur, Budape�te, 1 969 . 

Turklerle eski bozktr goc;:ebeleri arasmdaki ili�kiler G. Durnezd'in Romans de 

Scythie et d'alentours (Paris, 1 978 ) adh eserinde oldukc;:a dikkat c;:ekici bir bi

c;:imde ortaya konmaktadtr. 

Yerle�im yerleri ve goc;:ebele1in hayan hakkmda bkz. D. Couchaux, "Habi

tats nomades," Alternative et perspectives . 

Goc;:ebelik hakkmda bkz. F. Aubm, "Anthropologie du nomadisme," Cahi

ers de sociologie, 1 9 74 ,  s. 79 -90 : P. Daffme, ll nomadismo centrasiatico, Roma, 

1 982 . 

Sogdlann etkileri �u eserlerde ortaya konulmu�tur: L. BAZIN, 'Turcs et Sog

diens," Melanges linguistiques offerts a Emile Benveniste, Paris, 1 975 ; L. BAZIN, Les 

Calendriers turcs anciens et medit'vaux, Lille-III Oniversitesi, 1 9 74 .  Bkz. aynca 

Kljastormj ve Ltvstc , 'The Sogdian Inscription of Bugut Revised," Acta Orientalia 

AC. Hungaricae, XXDI, 1 ,  1 972 . Daha eski eserler ic;:in K. Enokt , "Sogdiana and 

the Hsiung-nu," Central Asiatic journal, I, 1 .  

Balballar ve gamut heykelleriyle ilgili c;:ok buytik bir kaynakc;:a vardtr. Ote

ki kaynaklar arasmda bkz. Jtsl , &llbals, Steinbabas und andere Steinfiguren, Prag, 

1 970 (bugune kadarki en geni� kaynakc;:ayla basilmt�ur). 

Turklerin ve Mogollann milli dini hakkmda bkz. TUrklerin ve Mogolann Eski 

Dini, c;:ev. A. Kazanctgil, Kabalct Yaymevi, Istanbul, 2002 eserimizdeki neredey

se butun kaynakc;:a. Tu-kiu donemi ic;:in J.-P. Roux, "La religion des Turcs de 
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l'Orkhon," Revue d'histoire des religions, 1 962 . Modem donem i<;in klasik eser: 

U. Harva, Les Representations religieuses des peuples altaiques, Paris, 1 955 (Al

rnancadan <;evrilmi�tir, onyargtlarla dolu bir eserdir). 

Hala korunan eski gelenekler hakkmda, daha once soziinii ettigim eserim 

d�mda Traditions religieuses et parareligieuses des peuples altaiques, Paris, 1 972 , 

(kolokyum) ve Ogel 'in eserine de bak1labilir: Turk Mitolojisi, Ankara, 1 97 1  

(zengin bir eserdir, ama genelde belirsiz bilgiler i<;ermektedir) ve lnan, Tarihte 

ve Bugan Samanizm, Ankara, 1954 (daha iyi bir eserdir). Boyle bu konu hakkm

daki pek <;ok makalede olduk<;a ilgin<; bir konu sunmu�tur; 'Turkish and 

Mongol Shamanism in the Middle Age," Folklore, 83 , 1972 . 

Orta<;ag Tiirkleri iizerindeki Budizm etkisi hakkmda bkz. A. Von Gabam, 

"Die Buddhistiche Tiirkenmission," Asiatica Festschrift F. Weller, Leipzig, 1 954 . 

Yukan Asya'daki dinler hakkmda k1sa, ama onemli eser: P. Pelhot, La Haute 

Asie, Paris, 1931 . E. Chavannes'de daha ozgiin yonler ke�fedilebilir, "Le nestori

anisme et !'inscription de Kara Balghassun," journal asiatique , 1 8 9 7 ;  E. 
Chavannes ve P. Pelhot, "Un traite manicheen retrouve en Chine ," journal 

asiatique, XI, 1 ,  19 13 ; V on Le Coq, 'Tiirksiche manichaica aux Chotscho," I, Ill , 
Abhandlungen der Preussichen Ak. d. Wissenschaft, Berlin, 1 922 . 

V. BOLOM 

Asya'daki Arap ilerlemesi ve Arap-Tiirk il�kileri hakkmda bkz. E. G. W. 

G1bb, The Arab Conquests in Central Asia, Londra, 1 923 ; G. Le Strange, The Lands 

of the Eastern Caliphate, 1 966 bas1m1, Londra; B. Spuler, Iran in Frahislamischer 

Zeit ,  Wiesbaden, 1 952 ; J. Welhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz, Berlin, 

1 902 . 

Orta<;agdaki Miisliiman uygarhk hakkmda fikir sahibi olmak i<;in bkz. D.  

ve J .  Sourdel, La Civilisation de  l'Islam classique, Paris, 1 968 . Temel eserlerden 

biri (Tiirklerle ilgili baz1 belirsizliklere kar�m) A. M1quel'in eseridir: La 

Geographic humaine du monde musulman jusqu'au milieu du Xf siecle, 2 cilt, Parts

La Haye, 1 967 - 1 975 . 

<;:in'deki Turk etkinlikleri hakkmda bkz. W. Eberhard, Lokalkultur in Alten 

China, 2 cilt, Londra-Pekin, 1 942 - 1 943 ; M. S. Levy , Biography of An-lu Shan, 
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California University Press, Berkeley ve Los Angeles, 1 960 ; R. Des ROTOURS, 

"History of Ngan Lou-chan," Bibliotheque de l 'Institut des hautes etudes chinoises, 

XVIII, Paris, 1 962 . 

Pec;eneklerle ilgili tek tarihsel c;ah�ma Turkc;edir, A. N. KuRAT, Pe{enek Ta

rihi , Istanbul, 1 937 . Aynca bkz. J. Nemeth, "Zur Kenntnis der Petchenegen," 

Korosi Csoma Archivum; K. E. Neumann, Die Volker des sadlichen Russlands, Leip

zig, 1 855 . Bununla birlikte Pec;eneklerin yanmdaki, onlardan once ve soma 

ban bozk1rlanna yerle�ecek halklar hakkmdaki bilgileri K. E. Neumann'm eseri 

gibi eserlerden ediniyoruz, bunlardan baz1lan daha yakm tarihlidir ve daha iyi 

haz1rlanm� eserlerdir ("klasik" saYJlrnasalar da); A. Eck, Le Moyen Age russe, Pa

ris, 1 933 ; A. A. Vas1hev, The Goths in the Crimea, Cambridge, Mass. ,  1 936 ; T. 

Pnsher, 'The Asiatic background."  Cambridge Mediaeval History, I, 1 9 1  0 (gerek 

olmad1gmda bile Turklerle baglanu kurma konusunda fazla 1srarn olmu�tur, s. 

323-335, 660 vd); J. Marquart, Osteuropaische und Ostasiatiche Streifzuge, Leip

zig, 1 903 ; Chalandon, Essai sur le regne d'Alexis Commene ( 1 089 - 1 1 1 8 ) , Paris, 

1 900 ; Vernadsky, The Origins of Russia, Oxford, 1969 . 

Kitanlarla ilgili temel eserler WITTFOGEL ve FENG'e aittir, History of Chinese 

Society, LJao (907-1 125) , New York, 1949 . 

Uygurlar hakkmda, 6zellikle belinecegimiz eser kaynakc;as1 ne yaz1k ki 0. 

Franke'nin eseriyle sm1rh kalacakur: Geschichte des chinesischen Reiche, I-V,  Ber

lin, Leipzig, 1 930 - 1 952 ; A. V on Gabam, Das Leben im uigurishen Konigreiche van 

Qoco (850-1 250) , 2 cilt, Wiesbaden, 1 9 73 ;  A. Von Gabam, Das uigurischer 

Konigreiche van Chotscho, Berlin, 1 96 1 ; J. R. Hamilton, Les Ouighours il l 'epoque 

des Cinq Dynasties d'apres les documents chinois , Paris, 1 956 ; C. Mackerras ,  The 

Uighur Empire (744-840) According to the T'ang Dynastic Histories , Australia Nat. 

University Press, Canberra, 1968 ; E. Pmks, Die Uiguren van Kan-chou in der jruher 

Sung Zeit (%0-1028) , Wiesbaden, 1 968 ; L. Golomb, Die Bodenkultur in Ost-Turkes

tan, Poisieux (lsvic;re) ,  1 959 ; W. Samolm, East Turkistan to the Twelth Century,  

Paris- La Haye, Mouton and Co,  1 964 . 

VI. BOLOM 

Islam uygarhgmdaki Turk parah askerler hakkmda c;e�itli makalelerden ve 

D. Ayalon'un eserinden yararlamhk: L'Esclavage des Mamelouks , Kudus, 1 9 5 1 . 
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Ozellikle bkz. R. B. Frye ve A. M. Say1h, 'Turks on the Middle East Before the 

Saljuqs," joum. American Or. St. , 63 , 1 943 ; D. P1pes, 'Turks in Early Muslim Servi

ce ,"  joum. Turkish Studies, 2 ,  1 968 . A. M1quel'in eseri de ilgiyle okunabilir, La 

Geographic humaine du monde musulman jusqu'au milieu du Xf siecle, 2 cilt, Paris

La Haye , 1 96 7 - 1 9 75 ;  E. E. Herzfeld, Geschichte des Stadt Samerra, Hamburg, 

1 948 . Bkz. Von GRUNEBAUM'un klasik eserine, Islam medieval, Paris, 1 962 

(Almancadan �;evrilmi�tir). Tolunogullan Z. M. Hassan tarafmdan incelenmi�

tir: Les Tulunides: etude de l 'Egypte musulmane a la fin du IX' siecle: 868-905, Paris, 

1 933 . M1s1r ve Dogu orta�;ag tarih�;ilerinin �;ah�malan i�;in ozellikle bkz. 

Lanepoole, A History of Egypt in the Middle Ages , 2. bas1m, Londra, 1 94 7 ; Mumer 

ve W1et, L'Egypte byzantine et musulmane, Kahire, 1 932 . 

Slav oncesi Bulgarlann tarihi hakkmda bkz. S. Kunc1man, A History of the 

First Bulgarian Empire, Londra, 1 930 ; V. Slatersk1, Geschichte der Bulgaren, I. V on 

den Grundzung der bulgarischen Reich bis zu Turkenzeit (679-1396) ,  Leipzig, 1 9 1 8 . 

Daha ozgun iki incelemeye de ba�vurulabilir: M1kkole, "Die chronologie der 

turkischen Donaubulgaren," journal de la societe finno-ougrienne, XXX, Helsinki, 

1 9 1 5  ve 0. Pntsak , "Die sogennante bulgarische Furstenliste und die Sprache 

der Protobulgaren," Ural Altaischejahrbucher, XXVI, 1 -4 .  

lbn Fadlan'm seyahatnamesi pek �;ok kez incelenmistir: M. CANARD, "La 

relation du voyage d'Ibn Fadlan chez les Bulgares de la Volga," Annales de 

l 'Institut des etudes orientales, XVI, Cezayir, 1 958 . 

Volga Bulgarian hakkmda bkz. C. GERARD, Les Bulgares de la Volga et les 

S!aves du Danube, Paris, 1 933 . 

Karahanhlar hakkmda butunleyici eserler bulunmad1gmdan (bkz . 0. 

Pntsak, "Von den Karluk zu den Karachanides,"  Zeitschrift Deutsch. Morgenl. 

Gesell. ,  1 0 1 , 1 95 1 ) GRENARD okunabilir: "La legende de Satok Boghra Khan e t  

l'histoire," journal asiatique , 1 900 . Bkz. W. Radlov, Das Kutadku Bilik des ]usuf 
Chass Hadschib aus Balasagun, Saint-Petersburg, 1 89 1 - 1 9 1 0  ve K. Brockelmann, 

Mitteltarkischer Wortschatz nach Mahmud al Ka.Syaris Divan Luyat-at-Turk, Buda

pe�te-Leipzig, 1 92 8 . 

Gazneliler hakkmda C. E. BoswoRTH sayesinde bilgi edinebiliriz: The Ghaz

nevides , Edinburg, 1 968 ; N. NAZIM, The Life and Times of Sultan Mahmud of 
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Ghazni, Cambridge, 1 9 3 1 . BombaCI'mn <;:ah�mas1 uzmanla�m1� ve ilgin<;: bir 

<;:ah�madu: "Introduction to the excavation of Ghazni ," East and Wes t ,  C, 

1 959 . 

VII. BOLDM 

Sel<;:uklularla ilgili olarak birka<;: kaynak ad1 verecegi.m sadece; bu eserlerin 
kaynak<;:alan tamamla)'ICI olacaknr. Temel kaynak C. Cahen'in eseridir: Pre-Ot
toman Turkey, Londra, 1 968 ve yine ayn1 yazann La Syrie du Nord a l 'epoque des 
croisades, Paris, 1940 . T. Talbot R1ce'in eseri kirni yerlerde hatahd1r: The Saljuks 
in Asia Minor, Londra, 1 96 1 . J. Laurent'm <;:ah�mas1 eskimi� olmasma ragmen 
ba�anh bir <;:ah�mad1r: Byzance et les Turcs seldjoukides jusqu'en 1 081 , Nancy, 
1 9 1 3 . 

Nureddin hakkmda bkz. N. EussEEFF, Nur al-Din, un grand prince musul
man de Syrie au temps des croisades, Sam, 1967 . 

Kumanlar hakkmda bkz. Bang ve j. Marquart'm, Ost- Titrkestanische Di
alekstudien, Berlin, 1 9 1 4  'unun i<;:mde J. Marquart, "Uber das Volkstum der Ko
manen;" j. Nemeth , "Das Volksnamen Quman und Qun," Korosi Csoma Archi
vum, Ill, 194 1  - 1 944 ; T1etze, The Koman Riddles and Turkish Folklore, Berkeley ve 
Los Angeles, 1960 ; K. Griinbech, Komanisches Worterbuch, Kopenhague, 1 942 ; P. 

Pelhot, "A propos des Comans," journal asiatique, 1 920 . 

Klp<;:aklar hakkmda bkz. Boswell , "The Kitptschaks Turks , "  Slavonic 

Review, 6, 1 92 7 .  

Dani�mendliler hakkmda bkz .  I .  Mehkoff, La Geste de Melik Dcmishmend, 
Paris, 1 960 . 

Mogollardan once Hindistan'da bulunan Turkler hakkmda bkz . Aziz 

Ahmad, "The early Turkish Nucleus in India ," Turcica, IX, 1 977 ; J. Aubm, 

"L'ethnogenese des Qaraunas," Turcica, I, 1 969 ; Majumdar, bas1m, The Delhi 

Sultanate , Bombay, 1 960 ; Ishman Psasad, A History of Qaraunas Turks in India, 
Allahabad, 1 936 . 

Ha<;:hlar hakkmda R. Groussdden faydaland1m: Histoire des croisades et du 
royaume franc de Jerusalem, Paris, 1934 - 1 936 ; S. Runc1man, A History of the Crusa
des, Cambridge, 1 95 1  - 1 954 ; K. M. Setton ve digerleri, A History of the Crusades, 
2 cilt, Philadelphia, 1 956 - 1 962 . 
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VIII. BOLOM 

X. De Planhol Turklerin yerle�ik hayau konusuna "Anadolu'da goc;ebeler, 

bozk1r ve orrnan" adh c;ah�masmda deginmi�tir yerle�mesi sorunuyla ilgili ola

rak oldukc;a degerli bilgiler verrn�tir: Geographische Zeitschrift, 53 , 1 965 . De la 

plaine pamphylienne aux lacs pisidiens: nomadisme et vie paysanne, Paris, 1 958 adh 

eserinde ise guncel durumdan daha fazla soz etmektedir. Bu konuyla ilgili ola

rak bkz. W. Eberhard, "Nomades and Farmers in southeastern Turkey," Oriens, 

VI, 1 953 . 

Islamiyete gec;i� ve geleneklerin korunmas1 hakkmda daha once sozunu 

ettigim eserim d1�mda, C. Cahen, "Le probleme du shi'isme clans l'Asie Mineure 

turque preo-ottomane ,"  Le Shi 'isme imamite, Paris, 1 9 70 ;  C. Cahen . ,  "Baba 

Ishaq, Baba Ilyas, Hadj i  Bektash et quelques autres," Turcica , I, 1 9 6 9 ;  I .  

Mehkoff, "Le probleme kizilbash," Turcica, VI; J. K. B1rge, The Bektachi Order of 

Dervishes, Londra, 1 937 ve M. F. Kopriilii, Turk Edebiyatmda llk Mutasavvzjlar, Is

tanbul, 1 9 1 9 , bu iki eser hala ele ald1klan konuda tek kaynaklard1r. 

Turk dunyasmda H1ristiyanhk ve Islam arasmdaki ili�kiler hakkmda biraz 

eski, ama oldukc;a zengin bir kitap vard1r: Hasluck , Christianity and Islam under 

the Sultans , Oxford, 1 929 . 0. Turan bu eseri tamamlayacakur, "Les souverains 

seldjoukides et leurs vassaux non musulmans," Studia Islamica, I, 1954 . 

E. Ross1, Dede Korkut'un temel eserinin ltalyancasm1 verrnektedir, Il Kitab

i Dede Qorqut, Roma, 1 952 . 

Kervansaraylar hakkmda bkz. K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray, 2 

cilt, Berlin, 1 965 . 

Turk sanatmm ka�ifi A. Gabnel'dir, ozellikle bkz. Voyages archeologiques 

dans la Turquie orientale, 2 cilt, Paris, 1 940 ve Monuments turcs d'Anatolie, Paris, 

1 9 3 1  - 1 934 . Sarre oldukc;a erken bir tarihte minyatur sanatlar hakkmda guzel 

bir c;al�ma sunmu�tur: Seldschukische Kleinkunst, Leipzig, 1 909 . Dnal'la ortac;ag

daki Turk �ehirlerini ziyaret etmek mumkundur: Les Monuments islamiques an

ciens de la ville d'Erzurum et de sa region, Paris, 1 968 . Yine de temel eser J. 

Sauvaget'nin eseridir: Halep, Paris, 1 94 1  . 

<::ah�malanmda, inceleme konulanmdan biri olan ortac;ag figuratif sanatm 

onemini her zaman vurgulami�Imdir: Syria, no. 48 , 1 9 7 1 , s. 1 8 7-20 1 ,  no. 49 , 
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1 9 72 , s. 371 -397, no. 57 , 198 1 , s. 30 1 -323; Archeologia, no. 1 1 7, 1 978 , s. 37 -47 , 

no. 139,  1 980 , s. 28 -40 ; Arts asiatiques, no. 36 , 1 98 1 , s. 5- 1 1 ; Turdca, no. 224,  

1 992 , s. 27 -90 , vb. 

IX. BOLUM 

Mogol kanunlan hakkmda bkz. Vernadsky, "The Scope and Contents o f  

Gengis Khan's yasa," Harvard Joum. Asiatic Studies , 3 ,  1 938 . Aynca bkz. 

Vlad1mtrtsov, Le Regime social des Mongols , Paris, 1 948 (biraz "yonlendirilm�

tir"). 

Cengiz Han hakkmda <;ok geni� kaynak<;a arasmda bkz. VLADIMIRTsov, 

Gengis Khan, Paris, 1948 ; M. PRAwDIN, Gengis Khan, Paris, 1 9 5 1 ; ADRAVATI, Gen

gis Khan, Paris, Payot, 1 987 ; M. Houang, Gengis Khan, Paris, Fayard, 1978 eserleri 

saytlabilir. Mogol lmparatorlugunun tarihi hakkmda bkz. R. Grousset, L'Empire 

mongol, 1 "'  phase, Paris, 1 9 4 1 ; J.-P. Roux, Histoire de !'Empire mongol, Paris, Fa

yard, 1 993 - Mogol Imparatorlugu Tarihi, <;ev. A KazanCigil-A. Bereket, Kabalci 

Yaytnevi, Istanbul, 200 1 ; Boyle, The Mongol World Empire, 1 206 - 1 370 ,  Londra, 

1 9 74 ;  Saunders, The History of the Mongol Empire, Londra, 1 9 7 1 ; L. Bouv;u, 

L'Empire mongol, Paris, 1 92 7 ;  Eljas ve Ross, History of the Moghuls of Central Asia, 

Londra, 1 895 ; Lemewer Quelquejay, La Paix mongole, Paris, 1 9 70 .  Daha belirli 

bir nokta i<;in bkz. P. Pelhot, "Les Mongols et la papaute ," Revue de !'Orient 

chretien, 1 924 , 1 931  . Pek <;ok bilgiyi bulabilecegimiz �u eserler de onemlidir: B. 

E. Wolde, La Formation de !'Empire russe, Paris, 1 952 - 1 953 ; Vemadsky, The Mon

gols and Russia, New Haven, 1 953 . 

Altmordu daha ozel bir �kilde incelenm�tir: B. D. Grakov ve Jabulovsky, La 

Horde d'Or, Paris, 1939 ; J. V on Hammer-Porgstall, Geschichte der Goldenen Horde 

in Kiptschah, Pe�te, 1 840 ; P. Pelhot, Notes sur l 'histoire de 
_
la Horde d'Or, Paris, 

1 949 ; B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig, 1 943 . 

Harezm'le ilgili gene! <;al�malann olmamasmdan dolayt Houdas okunabilir: 

Histoire du sultan Djelal ad-Din Manhoberti de Muhammad an-Nasawi, Paris, 1895 . 

MIStr Memluklari hakkmda bkz. D. Ayalon, Gunpowder und Firearms in the 

Mamluh Kingdom, Londra, 1 956 ; A. Darray, L'Egypte sous le regne de Barsbay, 

825-84 1/1 422 - 1 438 , Sam, 1961 ; Gaudefroy-Demombynes, La Syrie d l 'tpoque des 
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Mamelouks, Paris, 1 923 ; N. A. Z1adeh, Urban Life in Syria Under the Early Mam

luks, Beyrut, 1 963 . 

llhanhlar hakkmda bkz. Spuler, Die Mongolen in Iran, yeni bastm, Berlin, 

1 9 68 - Iran Mogollan , c;ev. Cemal KoprO.h:i, TTK, Ankara, 1 98 7 ; Chabot, "Notes 

sur les relations du roi Argoun avec l'Occident," Revue de l 'Orient Iatin , 1 894 . 

X. BOLUM 

<;:agatay tarihinin ozel bir noktast Aubm'de gorO.lebilir: "Le khanat de Ca

gatay et le Khorassan ( 1 334 - 1 380 ) ," Turcica, VII, 2, 1976 . Aynca bkz. bir onceki 

boh:imde sozii edilen Ehas ve Ross . 

Yiienler doneminde Dogu Tiirkistan hakkmda bkz RossABI ,  China among 

Equals, Berkeley University Press, 1 983 ic;inde TH. ALLSEN, 'The Yuan Dynasty 

and the Uyghur of Turfan in the XIII'h Century." 

Timur hakkmda yakm zamanh iki Franstzca eser ic;in bkz. L. Kchren, Ta

merlan. L'Empire du seigneur de fer, Neuchatel, 1 9 78 ;  J.-P. Roux, Tamerlan, Paris, 

Fa yard, 1 99 1  . H. Hookharn'm eseri , Tamburlain the Conqueror (Londra, 1 9 62 ) 

klasik bir eserdir. J. Aubm'in dikkate deger makalesi, "Comment Tamerlan pre

nait les villes," Studia Islamica, 1 963 . Ruy Gonzales de Clavijo'nun ilginc; oykiisii 

Imprimerie Nationale tarafmdan 1 990 'da yaytmlanmt�nr: La Route de Samark

hand au temps de Tamerlan. Aynca bkz. R. Markham'm eserinin lngilizce c;evirisi: 

Narrative of the Embassy of Ruy Gonzales de Clavljo to the Court of Timur at Sa

markhand, Londra, 1 859 . 

XIV ve XV. yiizytl Ktpc;aklan hakkmda bir onceki boliimde Altmordu ic;in 

verdigimiz kaynakc;alara baktlabilir. 

Akkoyunlu ve Karakoyunlu halklan birkac; tarihc;inin ilgisini c;ekmi�tir. 

Mmorsky, La Perse au XV siecle entre la Turquie et Vienne, Paris, 1 933 ; Mmorsky, 

"A soyurgal of Qasim b. jahangir Aq Qoyunlu," Bull. School Oriental and Asiatic 

Studies, IX, 1 958 ; J. E. Woods, The Aqquyunlu: Oan, Confederation, Empire. A Study 

in 15'h  (9'h) century Turkish Iranian Politics, Minneapolis-Chicago, 1 9 76 . 

Emirlikler ya da beyliklerle ilgili biitiinleyici bir c;ah�ma ic;in: S. M. 

Uzunc;ar�1h ,  Anadolu Beylikleri , Istanbul, 1 93 7 . Birkac; emirlik ozellikle incelen

mi�tir: P. Lemerle, L'Emirat d'Aydin, Byzance et l'Occident, Paris, 1 95 7 ; P. Wittek, 
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Das Furstentum Menteshe, Istanbul, 1 934 - Mente�e Beyligi, <;ev. Orhan Saik 

Gokyay, TTK, 1 999 , 3 . Bas1m; Enver Kartakm, Ramazanogullan Beyligi Tarihi, Is

tanbul, 1 974 . 

Osmanh Imparatorlugunun olu�umu hakkmda gene! olarak bu konuyu 

ele alan birka<; eser d1�mda bkz. M. F. Kopriilii, I..es Origines de l'Empire ottoman, 

Paris, 1 935 - Osmanlmm Etnik Kokeni , Kaynak Yaymlan, Istanbul ,  1 999 , 2 .  

Bas1m; P. Wzrtek , The Rise of the Ottoman Empire, Londra, 1 938 - Osmanlz lmpa

ratorlugunun D�, <;ev. Fatmagul Berktay, Pencere Yaymlan, Istanbul, 2000 , 

2 .  Bas1m; N. Beldzceanu, Recherches sur les villes ottomanes au XV siecle, Paris, 

1 973 ; H. lnalczk, The Ottoman Empire, The Oassical Age, 1300-1600, Londra , 

1 9 73 - Osmanlz lmparatorlugu, K1asik c;:ag (1300-1 600), <;ev. Ru�en Sezer, Yap1 

Kredi Yaymlan, Istanbul, 2006 , B. Baslffi. 

XI. BOLUM 

Timur Ronesans1 daha <;ok [slam sanau bak1� a<;lstylil degerlendirilmi�tir . 

Omegin bkz. I. Stchoukme, La Peinture des manuscrits timourides, Paris, 1 954 . 

Bununla birlikte birka<; monografiye de bak1labilir: W. Barthold, Ulugh Begh, 

Leyde, 1 963 - Ulug Bey ve Zamanz, <;ev. Ismail Aka, TTK, 1 997 ; L. Bouvat, Essai 

sur la civilisation timouride, Paris, 1 926 . 

Turkmenler hakkmda X. Bolume, Altmordu'nun sonu hakkmda IX. 
Bolumun kaynak<;asma bakliabilir. 

Ebulhayrhlar hakkmda guzel bir makale i<;in bkz. J.-L. Bacque-Grammont, 

"Une liste ottomane de princes et d'apanages abu'l khayrides," Cahiers du man

de russe et sovietique, XI , 1 9 70 .  

XV. yfizyll Osmanh tarihi hakkmda bkz. daha once ?6zu edilen eserler ve 
F. Babznger, Mahomet II, le conquerant et son temps, Paris, 1 954 - Fatih Sultan 
Mehmed ve Zamanz, <;ev. Dost Korpe, Oglak YaymClhk, Istanbul, 2003 ; A. Clot, 

Mehmed II, le conquerant de Byz,znce, 1432- 1 481 , Perrin, 1 990 ; !rime Beldzceanu

Stezner, "Le regne de Selim 1er, toumant clans la vie politique et religieuse de 
!'Empire ottoman," Turcica, VI; S. Runczman, The Fall of Constantinople, 1453, 
Cambridge, 1 965 (Frans1zca <;evtrisi, Paris, 1 965 ) - Konstantinopolis Da�ta, 29 
Mayzs 1 453 , <;ev. Derin Turkome1 , Dogan Kitap<;1hk, Istanbul, 1 999 . 
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XII. BbLOM 

XVI . ylizytlda Osmanh Imparatorlugu tarihi hakkmda bkz. daha 6nceki 

bolumlere ve F. Babmger, Suleyman der Groos , 2 cilt, Stuttgart , 1 922 ; J. B. 

Mernman, Suleiman the Magnificent, New York, 1 944 - Muhte�em Suleyman, <;ev. 

Turhan Ilgaz, Epsilon Yaymlan, Istanbul, 2005 ; A. CLOT, Soliman le Magnifique, 

Paris, Fayard, 1 983 ; N. BeldJceanu, Le Monde ottoman dans les Balkans, 1502-

1 566, Londra, 1976 . 

Inebahtt hakkmda M. Lesure'un kapsamh bir <;ah�mast bulunmaktadtr: 

Upante, la crise de ! 'Empire ottoman, Paris, 1972 . 

Korsanlar ve barbar devletler hakkmda olduk<;a geni� bir kaynak<;a i<;in 

bkz. P. Achard, La Vie extraordinaire des freres Barberousse, Paris, 1 939 (biraz ro

manla�ttnlmt�ttr). H. Delmas De Grammont, Histoire d'Alger sous la domination 

turque (1515-1830), Paris, 1887 ; C. A. Juhen, Histoire de l 'Afrique du Nord, 2. ba

stm, Paris, 1956 (temel kaynak<;a); Basset ve digerleri, Initiation ci la Tunisie, Pa

ris, 1950 i<;inde J. P1gnon, "La Tunisie turque et hussainite;" E. Ross1, Stori di Tri

poli e della Tripolitana della conquesta arabe a 191 1 ,  Roma, 1 968 (temel ba�vuru 

kaynagtdtr) . W. Pencers , Algiers in the Age of the Corsairs, Norman Oklahoma, 

1 9 76 .  Osmanh Imparatorlugunun bu donemdeki uygarhgt hakkmda sanat ta

rihi kitaplanndan bilgi ediniyoruz. Bkz. E. G. W. G1bb, A History of Ottoman Po

etry, Londra, 6 cilt, 1900 - 1 909 ; A. Ad1var, La Science chez les Turcs ottomans, Pa

ris, 1939 ; I. Stchoukme, La Peinture turque, 2 cilt, Paris, 1 966 - 1 9 7 1  ; S. K. Yetkin, 

L'Architecture turque en Turquie, Paris, 1 962 ; 0. Aslanapa, Turkish Art and Archi

tecture, Londra, 1 9 7 1 ; M. Sozen, Sinan, Architect of Ages , s. 1 ,  1 988 (en buytik 

Osmanh miman hakkmda yaztlmt� kusursuz bir eser) . 

Ruslann bozktrda ilerle�iyle ilgili temel bilgiyi Kmm Hanhgt Ctzerine yaztl

m� pek <;ok <;al�mada bulabiliriz. Lady E. Craven, A journey through the Crimea 

to Constantinople in 1 783 , Londra, 1 789 ; ]. V on Hammer-Purgstall, Geschichte der 

Chane der Krim unter osmanischer Herschaft, Viyana, 1856 ( 1970 'te Amsterdam'da 

yeniden bastlmt�ur); R. Boudner, Histoire de la Crimee, Paris, 1 9 72 ; Djafar 

Sadamat, La Crimee, passe, present, revendication des Tatars de Crimee, 1 928 ; H. 

Ortekin, Kmm Hanlannm Seceresi ,  Istanbul, 1 948 ; A. W. F1scher, The Russian 

Annexion of Crimea, 1 772 - 1  783 , Cambridge, 1970 ; H. Pmson, "Russian Policy and 
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the Emigration of the Crimean Tatar to the Ottoman Empire, 1 854 - 1 862 ," Gu

neydogu Avrupa Ar�tmnalan Dergisi , I, 1 972 ; E. M. Kmmal , Der Nationalkampf 

der Krim Tuerken, Emsdetten, 1 952 . 

Safevilerin kokeni hakkmda bkz .  0KTAy Efendiev, "Le role des tribus de 

langue turque dans la creation de l'Etat sefevide," Turcica, VI, 1 975 ; E. Demson 

Ross, 'The Early Years of Shah lsma'il Founder of the Sefevid Dynasty," journal 

of the Royal Asiatic Society, XXVIII, 1 896 ; Sarwar, The History of Shah Isma'il Safa

vi, Aligahr, 1 939 ; Cahiz Oztelli , "Les oeuvres de Hatay," Turcica, VI; Mmorsky, 

Tadhkirat ul Muluk'u c;evirmi$tir: A Manual of safavid Administration, Londra, 

1 943 . 

Kazaklar hakkmda bkz. A. DE LEVCHINE, Descriptions des hordes et des s tep

pes des Kirghiz-Kazak, Paris, 1 840 (Rusc;adan c;evrilmi$tir). 

Babur Sah'm haurau k1sa bir sure once Frans1zcaya c;evrilmi$tir, Babur Sah, 

Le IJvre de Babur, Turkc;ede� c;eviren J.-L. Bacque-Grammont, Paris, 1 980 .:.. Ba

burndme, c;ev. Re$it Rahmeti Arat, Kabalci Yaymevi, Istanbul, 2006 ; F. Grenard, 

Babur hakkmda kuc;uk bir kitap yazffi1$Ur: Babur, fondateur de !'empire des In

des, Paris, 1 930 . Aynca bkz. J.-P. Roux, Babur, Histoire des Grands Moghols , Paris, 

Fayard, 1 986 . 

Hindistan yollan ve ula$Iffi sorunu hakkmda bkz. H. J. KJ.slmg, "Sah Isma'il, 

la nouvelle route des Indes et les Ottomans,"  Turcica, VI ; Benmgsen ve 

Lemerc•er-Quelquejay, "La Moscovie, la horde nogal et le probleme des com

munications entre !'Empire ottoman et l'Asie centrale en 1 552 - 1 556 ," Turcica, 

VII ,  1972 . 

Hindistan lmparatorlugu hakkmda birc;ok eser yazilrni$Ur: T. Chandra, Inf

luence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1 943 - 1 946 ; T. Chandra, Society and 
State in the Moghol Period, Delhi, 1961 ; Ibn Hasan, Central Structure of the Mog

hol Empire, Londra, 1 936 ; B. Prasad, The Life and Times of Humayun, Mumbai, 

1 955 ; N. A. Srmth, Akbar, the Great Moghul , 1 452 - 1 605 , 2. basim, Oxford, 1 92 7 ; 

L. Fredenc, Akbaar le Grand Moghol, Denoel, 1 986 . 

XIII. BOLDM 

Buy11k Mogollar hakkmda bkz. B. I'RAsAD, History of ]ahangir, 5. bas1m, Al-
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lahabad, 1 962 ; B. P. SAKSENA, History of Shah Djahan of Delhi, Allahabad, 1 932 . 

Sanat hakkmda bkz. P. BRown, Indian Painting under the Mongols , Oxford, 1 92 7 

ve Indian Architecture. The Islamic Period, Bombay, 1 942 . Son buyiik prens ic;;in 

bkz. J. N. Sarkar, History of Awrengzib, Kalkuta, 1 9 1 2 - 1 924 . 

Osmanlmm XVII. yiiZ)'lh hakkmda bkz. B. Lew1s, Istanbul and the Civilizati

on of the Ottoman Empire, Norman, 1 963 ; R. Mantran, Istanbul dans la seconde 

moitie du XVII' siecle, Paris, 1 962 ve La Vie quotidienne a Constantinople au temps 

de Soliman le Magnifique et de ses successeurs, Paris, 1 965 . 

Osmanh lmparatorlugunun mahremiyetine olaganustu bir ara�ttrmac1 

olan Lady Montagu sayesinde nufuz edebiliyoruz, L'Islam au peril des femmes 

(Gi�, notlar ve c;;eviriler A.-M. Moulm ve P. Chuvm), Paris, 1981  . 

Sibirya hakkmdaki geni� kaynakc;;a arasmdan 6zellikle bkz. Ka1 Donner, La 

Siberie, Paris, 1 945 ; Levm ve Potapoff, The Peoples of Siberia (Rusc;;a c;;ev . ) ,  Chi

cago-Londra, 1 964 ; L. Hamb1s, La Siberie, Paris, 1 957 (guzel bir gi� kitab1d1r); 

W. Radlov, Aus Sibirien, 2 cilt, 2. bas1m, Leipzig, 1 893 (gene! bir ba�vuru kayna

gidir); Jour• Bem10nov, La Conqutte de la Siberie, Paris, 1 938 ; A. P. Okladmov, Ya

kutiye Before Its Incorporation into Russian State, Montreal, Londra, 1 970 eserle

rini 6nerebiliriz. 

Buhara Hanhg1 hakkmda gene! bir bilgiye sahip olmak ic;;in bkz. R. N. Frye, 

The History of Bukhara, Cambridge, Mass . ,  1 954 . 

XIV. BOLUM 

Turk Asya'mn son fatihi hakkmda bkz. L. Lockart, Nadir Shah , Londra, 

1 938 ; H. G. Schwarz, 'The Khwajas of Eastern Turkestan," Central Asiatic jour

nal, XX, 4, s. 266-296. Sin-kiang'm bu karma�Ik donemini incelemek adma mu

kemmel bir giri� kitabJdJr. Sin-kiang Turk edebiyatmm zenginligi hakkmda 

bkz. 0. T. Katanov, Volkskundliche Texte aus Ost-Turkestan, Berlin, 1 943 . 

Orta Asya hanhklan ve Ruslar tarafmdan fethedilmeleri hakkmda bkz. J.

L. Bacque-Grammont, "Une description du khanat de Khokand vers 1 832 ," Ca

hiers du monde russe et sovittique, XIII, 1972 ; R. N. Frye, The History of Bukhara, 

Cambridge, Mass. , 1 954 ; H. Landsdell, Russian Central Asia, 2 cilt, Boston, 1 885 ; 

R. A. Pierce, Russian Central Asia, 1 867- 1 91 7, Berkeley ve Los Angeles, 1 960 . 
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XIX. yUzyl.l Buhara'smm <;ok canh bir panoramas1 i<;in T. Zircone, Baukhara 

l'interdite, 1830-1888, Autrement, Paris, 1 997 . 

Tanzimat , dogu sorunu ve Osmanh lmparatorlugunun par<;alanmast pek 

<;ok esere konu olmu�tur. Daha once sozu edilenler dt�mda E. Dnault, La 

Question d'Orient, Paris, 1 926 ; J. Ancel, Manuel historique de la question d'Orient 

(1 792-1 930) , Paris, 1 930 ; Anderson, The Eastern Question, 1 773-1 943, Londra

New York, 1 996 . 

XV. BOLOM 

Kernalist devrim ve modem Turkiye hakkmda da <;ok ge� bir kaynak<;a

ya sahibiz; Eski Rus imparatorlugundaki Turklerle ilgili elimizde daha az kay

nak bulunmaktadtr. Bunlar ara5mdan rastgele bir se<;im yaparsak: 

Turkiye Cumhuriyeti hakkmda bkz. Tekin Alp, Le Kbnalisme, Paris, 1 937 ; 

H. Armstrong, Mustafa Kemal, Paris, 1 933 ; J. Benmst-Mechm, Mustafa Kemal au la 

mort d'un empire, Paris, 1 954 ; Deny ve Marchand, Petit Manuel de la Turquie no

uvelle, Paris, 1 932 ; P. Dumont, Mustafa Kemal, Bruksel, 1 983 (mukemmel) ; P. 

Gennwn, Mustafa Kemal au l'Orient en marche, Paris, 1 929 ; B. Lew1s, The Emer

gence of Modem Turkey, 2. bastm, Londra, 1 968 - Modem Turkiye'nin D�u. 

TIK, Ankara, 2000 , 8. bastm (vazge<;ilmez); J.-P. Roux, La Turquie, 7. basrm, Pa

ris, 1 979 ; J.-P. Roux ve J.-L. Baque-Grammont, Mustafa Kemal , Paris, 1 982 ; J . .  

Stenford Shaw ve E. K .  Shaw, History of the Ottoman Empire and Modem Turkey, 

cilt 2: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modem Turkey, 1808-1975, 
Cambridge, Mass. , 1 977 - Osmanlz lmparatorlugu ve Modem Turkiye, cilt 2: 

Reform, Devrim ve Cumhuriyet: Modem Turkiye'nin Do�u. <;ev. Mehmet Har

rnanct, E Yaymlan, Istanbul, 1 994 , 2. Basrm. 

Sovyetler Birligi'ndeki Turkler hakkmda bkz . Benmgsen ve Lemercier

Quelquejay, L'Islam en Union sovietique, Paris, 1 968 ; H. Carrere D'encausse, 

L'Empire eclate, Paris, 1 978 ve Riiforme et revolution chez les musulmans de l 'empi

re russe, Paris, 1 966 ; J. Castagne , Les Basmatchis. Le mouvement national des 

indigenes d'Asie centrale depuis la revolution d'octobre 19 19  jusqu'a octobre 1924, 
Paris, 1 925 ; L. Krader, Peoples of Central Asia, Bloomington, 1 962 ; N. Le1mbach, 

Die Sowjetunion, Stuttgart, 1 952 ; G. V on Mende, Der Nationalkampf der Russland 

5 1 7  



TORKLERIN TARIHI 

Turken, Berlin 1 936 ; V. Monte1l, Les Musulmans sovietiques , Paris, 1 957 ; PIPES, 

The Fonnation of the Soviet Union. Communism and Nationalism, 2. bastm, Camb

ridge Mass . ,  1 964 ; V. Shabad , Geography of the USSR, New York, 1 95 1 ; M. 

Slomm, Les Onze Republiques sovietiques, Paris, 1 93 7 ;  G. E. Wheeler, The People 

of Soviet Central Asia, Londra, 1 966 ve The Modem History of Soviet Central Asia, 

Londra, 1 964 ; S. Akmer, Islamic Peoples of the Soviet Union, 2. bastm, Londra, 

1 986 . 

SONU<; 
Son derece i;arptct belgelerin derlemesini Cahier d'etudes sur la Mediterranee 

orientale et le monde turco-iranien'e (Cemoti) bori;luyuz; bu derleme Semih Va

ner yonetiminde 1 985 tarihinden soma Paris'te yaytmlanmtsur. Aynca Courrier 

des pays de l 'Est (ozellikle no. 372 ,  1 992 , Kazakistan uzerine bir i;ahsmadtr) gibi 

!;esitli dergilerden de bilgi edinebiliriz. Herodote dergisinin pek i;Ok sa)'lSt da 

Orta Asya'ya aynlmtsttr (La Decouverte bastmt), 6zellikle no. 49 ( 1 987) ,  no. 54 -

55 ( 1 989 ) ,  no. 58 -59 ( 1 990 ) ,  no. 64 ( 1 992 ). Kitaplar arasmdan sunlan sei;ebili

riz: 

Ceranm, R. , Le Dictionnaire des nationalites et des minorites en URSS, Larousse, 

1 990 . 

Choukourov, C. ve R., Peuples d'Asie centrale, Paris, Cyros, 1 944 (lki Tacik uni

versitesinin bakts ai;!Stm yansltlr) . 

GoKALP, A., La Turquie en transition, Paris, Maisonneuve ve Larose, 1 986 . 

Hoppe, Th., Die Etnischen Gruppen Xinjiangs, Hamburg, Institut fur Asienkund, 

1 985 . 

Radvany1, J . ,  L'URSS, Regions et nations, Masson, 1 990 . 

Roy, 0. ,  La Nouvelle Asie centrale ou la Fabrication des nations, Paris, 1 997 . 

Sm1th, G.,  The Nationalities Question in the Post Soviet State , Londra, New York, 

Longman, 1 996 . 

Version originale, no. 2, "CEI," Geopolitique eurasienne, Paris, 1993 . 
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TARIH 

= 334 

= I l l . yy 

= 221 

= 2 1 0  

= 206.220 

= 201 

= 1 77 =1 65 

= 1 66 vd. 

=1 38 = 1 26 

= 49 

= 48 

= 3 1 -41  

48 

KRONOLOJl 

TilRK DONY AS!• 

En eski Turk-Mogol 
sozcugunun kullammL 

Hiong-n u konfederasyonu lideri 
Teu-man'm olumll. 

Turkc;e konu�an Kugtz halkmdan 
ilk kez s6z edilmesi. 

lskender'in Asya'}'l fethi. 

Ts'in-che Houang-ti, C:in 
imparatoru. 

C:in'deki Han hanedanhgi. 

Ylle-c;ilerin Kansu'dan Baktriane 
Surulmeleri ve oradaki Helen kralhgm1 
ortadan kaldJrmalan. 
Hiong-nulann C:in akmlan. 
Baktriane'de c;ank Kien 
elc;iligi; <;:in-lran ili�kileri. 

C:i'c;i'nin Talas'a goc;ll. 

Hiong-nulann iki kralhga 
bolunmcleri. 

Sezar'm MIS!r'a gid�. 
Augustus'un imparator 
olu�u. 

Her iki sutunda s6tii edilen olaylar hem Turk dunyasm1 hem de gene! tarihi 
ilgilendirmektedir. 
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TORKLERIN TARIHI 

TARiH TORK DONY AS! GENEL TARiH 

93 Hion-nulann Sienpiler 

tarafmdan maglup edilmeleri. 

1 1 .  yy. Hunlar �ag1 Volga'da? 

224 lran'da Sasani imparatoru 

260 San-si'nin kuzeyinde Tabga<;lar. 

306-33 7 Konstantinos. 

308-350 Kuzey C:in'de Hiong-nu kralhklan 

3 1 7 C:inlilerin Nanking'e 

<;ekilmesi. 

330 lznik Konsili. 

3 74-3 75 Hunlann Don'u ge<;i�i. 

3 86-409 Tabga<;lar Kuzey C:in'de. 

395 Juan-juan (Avarlar) 

imparatorlugunun kurulu�u. 

406 Cermenler'in Ren'i ge<;i�i. 

422 Lo-yang'm Tabga<;lar 

tarafmdan ahm�1. 

427 Romahlarr ve Hunlann ittifaki. 

440 Eftalit (Ak Hun) istilalannm 

ba�lamas1. 

451 Attila Galya'da 

476 Bat1 Roma 

lmparatorlugunun sonu. 

480 Hazar ve Tuna arasmda Bulgarlar 

496 Tobliac zaferi: kral 

Clovis'in din degi�tirmesi. 

527-568 Justinian us. 

5 3 1 -578 Kafkas surlannm lranh Husrev 

tarafmdan dikilmesi. 

534 Tabga<;lann (Vey) dagilmas1. 
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KRONOLOJI 

TARIH TORK DONYASI GENEL TARIH 

552 Tu-kiulerin ayaklanmast 

imparatorluklannm kuruhnas1. 

565 Eftalitlerin (Ak Hun) 

ortadan kaldmlmas1. 

582 Tu-kiu imparatorlugunun 

dagmlmas1. 

590-604 Papa I .  Gregorius. 

61 8-907 C:in'deki Tang hanedanh�. 

622 Hicret. 

626-627 Dogu imparatoru Herakleios'un 

Hazarlardan yardtm istemesi. 

629-642 (Kral) Dagobert. 

638-642 Yakm Dogu'da Muslurnan 

Araplar. 

Sasani lran'm sonu. 

642 Guneydogu Avrupa proto-Bulgar 

imparatorlugunun bolunmesi. 

661 Sam'da Emevi hanedanh�. 

674 Turk parah askerlerinin Islam 

topraklanndak varhg1. 

680 Balkanlar'da Slav-6ncesi Bulgarlar. 

681 -744 lkinci Tou-kiue imparatorlugu. 

732 Charles Martes'in Araplan 

Poitiers'de yenmesi. 

744-840 Mogolistan'da Uygur 

lmparatorlugu 

750 Bagdat'ta Abbasi 

hanedanhg1. 

751 Orta Asya'da <;:inliler, Araplar 

ve Turkler arasmdaki Talas Sava�1. 
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TARiH 

755 

762-770 

= 780 

785-809 

800 

81 1 

833-882 

840-924 

843 

851 -863 

864-865 

868-884 

874 

880 

883 

IX. yy. 

905 

91 1 

TORKLERlN TARIHI 

TURK DONYASI 

Turk parah asker 

Ngan Lu-San'm C:in'deki isyam. 

C:in Uygurlan. 

Manizmi benimsemeleri. 

Kama (Volga) 

Buyuk Bulgaristanmm kurulu�u. 

Bulgar Krah Krum!un 

I. Nikephoros'u oldurmesi. 

Samerra'daki parah 

Turk askerleri. 

Mogolistan'da Ktrgtz kral!tgL 

Uygurlarm Sin-kiang ve 

Kansu'ya yerle�meleri. 

Aziz Kyrillos'un Hazarlar'a geli�i. 

I. Boris'in Htristiyanhgt 

benimsemesi. 

Balkan Bulgarlarmm Slavla�masL 

Kahire'de Tolunogul!an. 

GENEL TARIH 

Bagdat halifesi 

Harun-er Re�id. 

lmparator Charlemagne. 

Abbasi ba�kenti Samerra. 

Verdun Antla�mas1. 

lran'da Samanogul!an 

kral!tgL 

Ra�id el-Turki'nin Yukan Mtstr seferi. 

C:in'deki Sa-t'o Turkleri. 

Guneydogu Avrupa'da 

Pec;enek egemenligi. 

Mtsu valisi lh�id. 
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Normandiya'daki 

Normanlar. 



TARIH 

921 

907-926 

923-946 

944-1 090 

963-1 025 

965 

969 

985 

987 

995 

999 

999-1 030 

X. yy sonu 

1 01 6  

1 026-1 090 

1 040 

1 054 

KRONOLOJI 

TORK D ONYASI GENEL TARIH 

lbn Fadlan'm henuz 

Muslumanla�mi� Volga Bulgarlanm 

elc;:i olarak ziyareti. 

Alp Tegin'in Gazneli 

imparatorlugunu kurmas1. 

C:in'de Sa-t'o egemenligi. 

Pec;:eneklerin ard1 kesilmeyen 

Bizans saldmlan. 

Hazar ba�kentinin 

Sviatoslav tarafmdan ahm�L 

Sirderya·da Selc;:uklular. 

Harezmhlerin tek bir 

devlet c;:aUsi altmda birle�meleri. 

Karahanhlann Buhara'y1 i�gali. 

A-pao-ki'nin C:in'i 

Kitanlara ac;:mas1. 

I!. Basileus. 

M1su'm Fatimiler 

tarafmdan fethi. 

Fransa krah Hugues Capet. 

Iran Sasani 

kralhgnm sonu. 

Gazneli Mahmud Hindastan'da. 

Ka�gar y<)resinin Musliimanla�masi. 

Karahanhlar Musluman -

Turk imparatorlugu. 

Rus ve B1zanshlann 

Hazarlan ortadan kaldnmasi. 

Bizansa kar�1 Pec;:enek saldmlan. 

Selc;:uklulann Gaznelileri yenmesi. 
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Bau ve Dogu 

Kiliselerinin aynlrnas1. 



TURKLERlN TAR!Hl 

TARIH TiiRK DONYASI GENEL TARIH 

1 059 lsfahan'm Sekuluklar 

Iarafmdan ahms1. 

1 066 Hastings Savas1. 

1 071 Malazgirt: 

Tiirklerin Bizanshlan yenmesi. 

1 71 -1 076 Turklerin Antakya, Sam ve 

Kudus'e gelisi. 

1 081 Rum Selc;uklu 

Devletinin (lznik) kurulusu. 

1 085 Toledo'nun VI . 

Alphonse Iarafmdan a!rrus1. 

1 09 1  Ktpc;aklann Rum ulkesine 

gelisi. Penc;eneklerin bozguna 

ugrattmasL 

1 096 Hac;hlann gelisi. Hac;h Seferleri. 

1 099 Kudiis'iin Hac;hlar 

tarafmdan c;ahms1. 

1 1 22 Pec;eneklerin ortadan kaldmlmasL 

1 1 30-1 1 3 5 Karahitay lmparatorlugunu 

kuran Kitanlann C:in'den 

siiriilmeleri. 

1 1 50 Gaznelilerin Gurlular 

tarafmdan yok edilmesi. 

1 1 57 Buyuk Selc;uklulann sonu. 

1 1 71 Selahaddin'in Mtsu'a gelisi. 

Eyyiibiler. 

1 1 76 Miryakefalon: Bizanshlann 

Selc;uklular tarafmdan 

bozguna ugraulmalan. 

1 1 80 Philippe Auguste. 

1 1 87 Gazne lmparatorlugunun sonu. 
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TARIH TORK DONYASI GENEL TARIH 

1 1 98-1 21 6 Papa Ill. Innocentius. 

1 200-1 220 Harezrn lrnparatorlugunun 

altm .;:ag1 . 

1 204 Konstantinopolis'in 

Ha.;:hlar tarafmdan ahm�1. 

1 206 "Buyiik Han" Cengiz Han. 

1 206-1 209 Delhi Mernluk Hanedanhg1 

1 21 1  K3rahitaylar 

lrnparatorlugunun sonu. 

1 21 4  Bouvines. 

1 223 Dogu Anupa'ya Mogol akmlan. 

1 227 Cengiz Han'm olurnu. 

1 229 Albililer 

sava�mm sonu. 

1 230-1 231  lran'm lvlogollar tarafmdan fethi. 

1 241 -1 242 Mogollann Polonya, 

Macaristan, Avusturya ve 

Adriyatik'e gelisi. 

1 243 Mogollann vasallan 

Rum Sekuklulan: 

Kosedag Sava�1. 

1 249 Saint Louis Misu'da. 

1 250 Mernluklar Kahire'de 

iktidan ele ge<;irdiler. 

1 255-1 260 Viyana, Yun-nan, Tonkin, 

Suriye ve Rusya'da Mogollar. 

1 260-1 294 <;:in irnparatoru Kubilay. 

Yuan Hanedanhg1 

1 278 Avusturya 

Hanedanhgmm kurulu�u. 

1 290-1 320 Delhi Halaci Hanedanhg1 
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TORKLERIN TARIHI 

TARiH Ti.lRK Di.lNYASI GENEL TARIH 

1 295 lngiltere parlamentosu. 

1 299 Osmanh lmparatorlugu'nun 

dogu�u. 

1 320-1 424 Delhi'de Tugluk Hanedanhg1 

1 328 Capetlerin 

(hanedanhgmm) sonu. 

1 33 7  Yiiz YJ! 

Sava�lannm ba�lamas1. 

1 346 Osmanhlann Avrupa'ya gec;i�i. 

1 3 61 Edirne'nin Osmanhlar 

tarafmdan aim!�!. 

1 3 70 Timur'un iktidan ele ge<;irmesi. 

1 382 Toktam1�, Altmordu'nun ba�mda 

Moskova'y1 ahr ve ate�e verir. 

1 389 Kosova: Osmanhlarm Balkanlar'da 

egemenlik saglamas1. 

1 389-1 403 I. Bayezid'in hiikiimdarhg1. 

1 3 98 Timur'un Hindistan seferi. 

1 402 Ankara Sava�1 (Timur-Bayezid). 

1 405 Timur'un oliimii. 

1 405- 1 447 Sahruh'un Herat'a geli�i. 

1 406 Akkoyunlular ve Karakoyunlulann 

yeniden tarih sahnesine <;lkl�L 

1 41 2-1 460 Ebu'l Hayr'm Ozbek jeanne d'Arc. 

guciinu kuru�u. 

1 4 1 4-1 51 7 Farsile�mi� Turk hanedanhg1 

Delhi Seyyidleri. 

1 430 Kmm Hanhgmm kurulu�u. 

1 438 Habsburglar Kutsal Roma 

lmparatorlugu 

tacma sahip olur. 
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TARIH TORK DilNYASI GENEL TARIH 

1 445 Kazan hanhgmm kurulu�u. 

1 447-1 449 Ulug Bey. 
1 450 Matbaamn icad1 . 

1 453 Fatih Sultan Mehrnet'in 

lstanbul'u ah�1. 

1 453-1 504 Akkoyunlu Devletinin altm c;ag1. 

1 466 Rusya'da Ill. !van. 

1 462-1 505 Asurhan hanhgmm kurulu�u. 

1 473-1 506 Hiiseyin Baykara: 

Tirnur Ronesans1. 

1 477 Bourgogne 

hanedanhgmm sonu. 

1 483-1 546 Luther. 

1 492 Arnerika'nm ke�fi.  

Grenada'mn Huistiyanlar 

tarafmdan ahn�1 . 

1 494 Italy a sava�lan. 

1 500 Muharnmed Seybani ve 

Maverahiinnehir'de Ozbekler. 

1 502 Altmordu'nun sonu. 

lsrnail'in Safevi hanedanhgm1 

kurrnas1 

1 51 0  Muharnmed Seybani'nin 

lsrnail tarafmdan 

rnaglup edilrnesi. 

1 5 1 2-1 520 !. Selirn. 

1 5 1 5-1 547 ! .  Franc;ois. 

1 5 1 6  Tiirklerin Cezayir'e 

ayak basrnas1. 

1 5 1 6-1 51 7  Suriye ve M1S1r'm 

Osrnanhlar tarafmdan fethi. 
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TARiH 

1 5 1 9-1 566 

1 520-1 556 

1 525 

1 53 3  

1 533-1 584 

1 534 

1 551  

1 552 

1 555 

1 556-1 605 

1 5 71 

1 5 72 

1 584 

1 587 

1 595 

1 598 

1 600 

1 606 

1 61 5-1 650 

1 61 8-1 648 

1 628-1 658 

1 630 

1 649-1 658 

TURKLERIN TARIHI 

TURK DONYASI 

Muhte�em Siileyman. 

Babur Sah Hindistan'da 

Tiirklerin Tunus'a geli�i. 

GENEL TARIH 

Sarlken. 

VIII. Henry Roma 

Kilisesinden aynhr. 

Korkuno; !van. 

Tiirklerin Trablusgarp'a geli�i. 

Kazan'm Ruslar tarafmdan ahm�1. 

Asurhan'm Ruslar tarafmdan ahm�1. 

Hindistan lmparatoru Ekber. 

Kmm hamnm Moskova'y1 yakmas1. 

!ne ba t1 Sava�1 

Sibiryahlann Kozaklan 

maglup etmesi . 

Baraba Tiirklerinin Ruslar 

tarafmdan ortadah kaldmlmasi. 

Aziz-Banhelemeos katliarru 

Ruslar Tobolsk'u kurar . 

Nantes Fermam. 

Sibir hanhgmm maglup edilmesi. Hindistan 

Osmanh lmparatorlugunun 

zirveye ula�masm1 simgeleyen 

Zirvatorok ban�1. 

K1rg1Zlann Ruslara 

kar�1 miicadelesi. 

Hindistan lmparatoru Sah Cihan. 

Sirketin'nin kurulu�u. 

Otuz Y1l Sava�lan. 

Ruslann Yakut O!kesine geli�i. Richelieu (1 624-1 642). 

Cromwell. 
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TARIH 

1 658-1 707 

1 663 

1 672-1 725 

1 699 

1 705 

1 71 3  

1 73 6-1 747 

1 741 

1 742-1 775 

1 757 

1 776 

1 782 

1 783 

1 794 

1 798-1 799 

1 822-1 844 

1 830 

1 83 2  

KRONOLOJI 

TORK DONYASI 

Hindistan imparatoru Evrengzip. 

Viyana'mn Osrnanhlar 

tarafmdan ku�ttlmasl. 

Karlof.;a Antla�rnas1. 

GENEL TARIH 

Buytik Pierre. 

Osmanhlann gerilemeye ba�larnas1. 

Tunus'un bagtrnsiZhgmt kazanrnas1. 

Kazaklar iizerindeki Rus himayesi. 

Nadir Sah akm1. 

Hindastan valisi Dupleix. 

Rusya'da Puga.;ev 

koylu sava�1 ( Tatar ayaklanrnast). 

Sin-kiang'm C:in tarafmdan ilhakL Nadir Sah'm bir 

subaymm Afganistan't 

kurrnas1. 

Yakut ulkesinin Ruslar 

tarafmdan ilhakt. 

Kmm'm Ruslar tarafmdan ilhakt. 

lran'da Kacar hanedanhgtnm 

bir Turk tarafmdan kurulu�u. 

Bonapane'm Mtstr seferi. 

Turk-Franstz miicadelesi. 

Kazak hanhklannm 

ortadan kaldmlrnast. 

Yunanistan'm bagtmstzhgtm 

kazanmas1. 

Franstzlann Cezayir'e geli�i. 

Mtstr valisi Mehmet Ali 

Anadolu·da 
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Birle�ik Devletler'e ait 

onu<; koloninin 

bagtrnsiZhgma kavu�rnas1. 



TARiH 

1 839 

1 858 

1 866 

1 873 

1 876 

1 378 

1 882 

1 91 1 -191 2 

1 91 2  

1 91 4-1 91 8  

1 91 5  

1 91 7  

1 91 8  

1 91 9-1 928 

1 922 

1 923 

1 938 

1 944 

TURKLERIN TARIHI 

TilRK DiiNYASI 

Tanzimat donemi. 

Hindistan Mogol 

lmparatorlugunun sonu . ,  

Buhara'nm Ruslann 

vasah olmas1. 

Hive'nin Ruslar 

tarafmdan ilhaki. 

Hokand'm Ruslar 

tarafmdan ilhakt. 

Ilk Turk Anayasas1. 

Ayastefanos Antla$mas1: 

S1rbistan, Karadag, Romanya 

ve Bulgaristan'm 

bag!ms!zhklanm kazanmas1. 

M1S1r'm lngiltere 

tarafmdan i$gali. 

Trablusgarp'm ltalya 

tarafmdan i�gali. 

Balkan sava�lan. 

Ermeni tehciri ve katliamlar. 

Tiirkistan'm ozerkligini 

ilan etme�.i. 

Mondros Miitarekesi. 

Sovyetlere kar�1 

BasmaCI miicadelesi. 

Kemalist Tiirklerin 

Yunanistan'a kar�1 zaferi. 

Cumhuriyetin ilam. 

Mustafa Kemal Atatiirk'iin vefau. 

Sin-kiang'da gec;ici 

bag1msiz devlet. 
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GENEL TARiH 

Hindistan imparatoric;esi 

Victoria. 

Birinci Diinya Sava�L 



TARIH 

1 946 

1 952 

1 955 

1 960 

1 971  

1 974 

1 978 

1 979 

1 980 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1 991 

1 992 

1 993 

1 996 

1 998 

KRONOLOJ! 

TORK DONY AS! 

Tiirkiye'de tek parti 

rejiminin sonu. 

Tiirkiye'nin NATO'ya gir�i. 

Sin-kiang'm ozerk bolge 

ilan edilmesi. 

Tiirkiye'de askeri darbe . 

Avrupahlann Orta Asya'dan 

�;ekilmeye ba�lamaSL 

Tiirklerin Ktbns �;tkarmasL 

PKK'mn kurulu�u. 

Tiirkiye'de askeri darbe . 

Azeri-Ermeni 

ihtilafmm ba�lamas1. 

GAP projesinin �laulmasL 

Sovyetlenn Bakii baskmL 

GENEL TARIH 

Ruslar'm Afganistan't �gali. 

Gorbacov'un perestroyka'yt 
ba�latmasL 

Ruslar'm Afganistan'dan 

cekilmesi. 

SSCB'nin dagtlmasL BDT'nin ortaya �;tkmasL 

BDT Tiirki cumhuriyetlerinin BM'ye kabulii. 

Sin-kiang demiryolunun geli�tirilmesi. 

Azerbayc.m'm bir ktsmmm Ermeniler tarafmdan i�gali. 

Tiirkiye'nin ilk kadm ba�bakam 

Tansu C:il ler. 

Refah Partisi'nin "gericileri" 

hiikiimetin ba�ma ge�;ti. 

Refah Partisi Anayasa Mahkemesi 

tarafmdan kapauld1. 
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Abaga , Iran Mogollan-llhanhlar 

ham, 297-9 

Abbas Hilmi, hidiv, 437 

Abbasiler (halife ailesi) , 2 3 ,  9 8 ,  

1 5 6 ,  1 8 1 ,  1 8 3 - 6 ,  1 8 8 - 9 ,  1 92 ,  

1 9 7 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 2 0 , 289 , 290 ,  

295 , 353 

Abdal Musa, nakka�. 351 

Abdullah Buhari (nakka�). 43 1 

Abdullah, Il .  (Ozbek ham), 382 

Abdiilaziz (Osmanh hiikiimdan) , 

442 

Abdiilhamid,  I I .  (Osmanh hii
kiimdan) , 443 

Abdiilliltif, Timurlu mirza, 337, 

371  

Abdiilmecid (Osmanh hiikiimda

n) , 441  

Abdiilmelik (Samanogullan hii

kiimdan), 197  

Abdiilrahman (Asurhan ham) , 

372 

Adil Sah, bkz. Yusuf 

Adil�ahlar (Hint hanedanhgt) , 

352 , 393 

Aetius (Romah general), 7 1 ,  74, 75 

DlZlN 
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Afganlar, 1 99 , 235 , 300, 3 1 6 , 3 1 8 ,  

385, 388, 4 1 4-8 , 428, 495 

Mm (Abbasi Memluklan beyi), 1 83 

Agathias (VI. yy Bizans yazan), 69 

Aga Muhammed (Kacar �). 4 1 6-7 

Ahamenidler, 57, 90, 1 3 1 , 4 1 7  

Ahmed, I .  (Osmanh hiikiimdan) , 

402 

Ahmed, Ill .  (Osmanh hiikiimda

n), 40 1 ,  43 1 

Ahmed bin Tolun, bkz. Tolun, 
ibn 

Ahmed Celayir (Bagdat'm Mogol 

hiikiimdan), 337 

Ahmed Han (Altmordu ham) , 345 

Ahmed Han (C:agatay ham), 420 

Ahmed Han Abdali (Afgan beyi) ,  

4 1 8  

Ahmed Mirza (Timurlu hiikiim

dan), 338 

Ahmed Na�i (nakka�) . 401 

Ahmed Yesevi (MutasaVVIf yazar), 

195 , 244, 258, 383, 494 

Ahmed Zeki Velidov (Ba�klrt siya

set adam1), bkz . Zeki Velidi 

Togan 



TORKLERIN TARIHI 

Aignan, Aziz, 73 , 75 

Aimee de Rivery (Osmanh valide-

si) , 364 , 440 

Ak Hunlar, bkz. Eftalitler 

Ak Ordulular, 283 , 3 1 3  

Akkoyunlular, 209, 3 1 8 , 3 1 9 , 32 1 ,  

34 1 -2 ,  345 , 377, 5 1 2  

Aksak Timur, bkz. Timur 

Aksungur (Sel<;uklu beyi) , 220, 

223 

A.Jaeddin (Osmanh �hzadesi), 326 

Alaeddin Huseyin (Gurlu prens) , 

232 

Alaeddin Kala<; , bkz .  Alaeddin 

Muhammed 

Alaeddin Keykubad, I .  (Sel<;uklu 

hukumdan), 226, 289 

Alaeddin Muhammed (Halaci hii

kumdan), 1 33,  3 1 6  

Alaeddin Muhammed (Harezm 

�ah1), 23 1 -3 

Alamanlar, 128  

Alan-Hoa (Cengiz Han'm mitsel 

atasl), 2 72 

Alanlar, 62, 70, 74, 279 ,  292 , 3 1 5  

Albuquerque (Portekizli denizci) , 

398 

Aleksandr Nevski , (buyuk Rus 

prensi), 288 

Aleksios Komnenos, I. (Bizans 

krah), 2 1 7  
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Aleviler, 244, 376-8, 4 1 4 ,  425, 454, 

487, 493 

Alexandre Borgia, 353 

Alexandre Mavrocorda ( Osmanh 

diplomau), 404 

Algu CC:agatay beyi) , 304 

Ali (halife), 377-8 

Ali (Kazan ham) , 371  

Ali Bey (Kazan beyi), 344 

Ali llahiler (tarikat), 459 

Ali Ku�<;u (gokbilimci) , 339 

Ali Pa�a (Yanya pa�as1), 433 

Ali Tegin (Maveraunnehir beyi) , 

206 

Alim Han (Hokand ham), 429 

Almanlar, 63 , 7 7, 282 , 3 4 8 , 443 ,  

464, 47 1 -2 

A-lo-pen (ke�i�). 1 52 

Alp Arslan (Sel<;uklu hukiimdan) , 

207, 2 1 0-4 , 2 1 7 , 2 1 9 , 245 

Alp Er Tunga (mitsel kahraman), 

203 

Alp Kutlug Bilge Kagan (Uygur 

ham), 1 65 

Alp Tegin (Gazneli hUkumdan) , 

1 97  

Altan Saryn (Yakut yazar), 469 

Altayhlar, 53-7, 75, 92, 1 47, 468-9 

Altmordulular, 283-4 , 2 8 7, 309, 

3 1 3-5, 337, 343-5 , 373 

Altunta� (Harezm �ah1), 206 



Ammianus Marcellinus (Latin ta-

rihc;i) , 1 28-9, 1 33 ,  1 35 

Amursona (Kalmuk ham) , 420 

A-na-kuei Quan-juan ham), 79 

Andrea Doria (amiral) ,  369 

Anu� Tegin (Harezm �aht), 202 

Araplar, 24, 4 1 ,  68, 90, 1 1 6 ,  1 53-7, 

1 80- 1 ,  1 9 1 , 1 98 , 20 1 , 208 , 2 1 6-

7 , 2 4 1 , 2 5 2 -3 , 262 , 2 9 5 , 404 ,  

433, 438-9 , 495 

Arap�ah, Ibn (XIV. yy lranh tarih

c;i) , 251  

Argun (Mogol ham), 298-9 

Ank Boke (Cengiz Han soyundan 

Mogol prens), 280 

Aristoteles, 257 

Amavutlar, 4 1 -2 ,  348 ,  404 , 433-4 ,  

437 

Arslan Baba (mutasaVVIO, 1 95 

Arslan Basasiri (Abbasi komuta-

m) , 1 89 

Arslan Han (Harezm �aht), 231  

Arslan Han (Karluk ham), 276 

Arslan llek N:l.s1r (Karahanh ha-

m) , 205-6 

Arslan-lsrail, bkz. israil 

Artukogullan (Dogu Anadolu 

beyligi) , 224-5, 262 

Asaf Han (buyak Mogol prensi), 394 

A-se-na (mitsel kahraman) , 94-5,  

1 48 
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Asparuk, bkz. isperik 

Asnrhanhlar, bkz. Canogullan 

�ina (Abbasi Memluklan beyi), 1 83 

�ina, bkz. A-se-na 

�oka (Hint hukumdan), 3 1 7  

At:l.i (Nev'i-z:l.de Atai - Osmanh 

�airi), 401 

Ataturk, Mustafa Kemal , 24, 449 ,  

453, 487 ,  492 

Atir, Ibn el- , 1 96 ,  293 

Atsiz (Harezm �aht), 230, 231  

Atsiz (Suriye'deki Oguz beyi), 2 1 9  

Attar (lranh �air), 259 

Attila, 23, 40, 7 1 -8 ,  1 07 ,  1 1 0 ,  1 23-

4 ,  1 35,  1 38, 499 

Aubin, jean (tariht;i), 31 t 
Augustinus, Aziz, 1 62 ,  1 77 

Avarlar (aynca bkz. Juan-juanlar) , 
26 ,  6 2 ,  6 7 ,  78-9 , 92-3, 96 ,  1 08 ,  

1 1 9 

Avitohol (Bulgar hukumdan), 1 1 0 

Av�arlar (Turk boyu) , 378 ,  4 1 5 , 

4 1 7  

Avusturyahlar, 359, 403-4 , 442 

Aybeg (Memluk beyi), 294 

Azeriler (Turkc;e konu�an halk) , 

1 8 ,  2 8 , 3 77 , 423 , 4 2 5 , 4 6 1 -2 ,  

466, 468 , 477, 484 , 487-9 

Baba lshak (Turk isyanct), 2 2 7 ,  

247 



TORKLERlN TAR!Hl 

Baba Tahir (Farsi �air), 259 

Babek (Farsi isyanCI) ,  1 83 

Babur Sah (Bu}'Uk Mogol hukum

dan) , 24 ,  26 ,  49 ,  1 99 ,  303, 338-

9, 346-7, 379, 380- 1 ,  384-8, 398, 

4 1 9 , 465, 5 1 5  

Bacce, lbn (Arap filozoO , 258 

Bahad1r Sah, I . (Bu}'Uk Mogol hu

kumdan), 398 

Bahadu Sah, II. (Buyuk Mogol 

hukumdan) , 388, 4 1 9  

Bahaeddin Nak�ibendi, (mutasav-

YIO , 494 

Bahriler (Memluk hanedam), 292 

Bahtiyari (lran boyu), 242 

Baki (Farsi �air), 36 1 ,  400 

Baki Muhammed (Ozbek hukum-

dan), 382 

Balamber, bkz. Balamir 

Balamir (Hun hukumdan), 70 

Balban (Hindistan'm Turk hu-

kumdan), 234, 3 1 6  

Baranduk (Kazak ham) , 346 

Barbaros (Osmanh amirali) ,  360,  

369 

Barbaros Hayreddin, bkz. Barba-

ros 

Barlas [Barulas] (Mogol boyu), 307 

Barthold (Turkolog [6. 1 930 ] ) , 88, 

276,  499 

Basileus, II . (Bizans krah), 1 1 2 
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Basmac1lar (Orta Asya isyancrlan), 

465 

Basmiller (Turkc;e konu�an halk) , 

9 1 ,  1 60 ,  1 74 

Ba�kmlar (Turkc;e konu�an halk) , 

1 5 ,  1 8, 28 , 344 , 372 ,  3 74 ,  464 , 

468, 478, 484 

Batu (Mogol prensi), 28 1 -9 ,  345 

Batuta , lbn (Fash gezgin [ 1 304-

1 368] ) , 3 1 ' 120, 250 ,  286 

Bay Bars (Memluk hukumdan), 

283, 285, 295-6, 299 

Bayak Beg (Abbasilerin Turk ma-

beyincisi), 1 87 

Bayan (Bulgar prensi) , 1 08 

Bayan <::or (Uygur prensi), 1 6 1  

Bayar, Celal (Turk siyaset adam1), 

454 

Bayard, jean-Franc;ois (siyasetbi

limci), 493 

Bayatlar (Turk boyu), 3 1 8  

Baycu (Mogol komutam) , 227, 

267, 289 

Bayezid, I .  (Osmanh hukumdan), 

33, 329, 330, 348-9 

Bayezid, Il. (Osmanh hukumda-

n), 353 

Baymd1rlar (Turk boyu) , 3 1 8-9 

Ba}'lrkular (Turk boyu), 84-5, 106 

Bayram Han (Bu}'Uk Mogol beyi) , 

389 
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Bazin, Louis (Turkolog), 36, 87 Birmanlar, 4 1  

Bedreddin (Turk devrimcisi) , 348 Biruni, el- , 1 98 ,  200- 1 

Behmeniler (Hindistan hanedam), Bizanshlar, 9 8 ,  1 0 8 ,  1 1 2-5 ,  1 2 7, 

3 1 7  1 34 , 1 4 1 ,  1 54 ,  1 88 , 2 1 1 , 225-6, 

Behram, IV. (Sasani hukumdan) , 245, 254-5, 324 , 327, 348-9 

1 86 Bleda (Hun prensi), 72 , 1 38 

Behram (ubum, 99 Blum, Alain (nufusbilimci), 475 

Behram Sah (Gazneli hukumda- Boga el-Kebir (Memluk beyi), 1 83 

n), 232 Boga el-Sagir, bkz. Boga el-$arabi 

Behzad (lranh nakka�). 340, 347 Boi!f! el-Sarabi (Memluk beyi), 1 83 

Bekri, el- (Arap cografyaCI [ 1 040- Boodberg (�arkiyatc;J), 95 
1 094 ) ) , 25 1 Boris, I. (Bulgar hukumdan), 1 09 

Bekta�iler, 248, 327 Borodine, 23, 2 1 6  
Belaruslular, 472 Bosnahlar, 328 
Bellini, Gentile, 22, 35 1 Boucicaut, Mare�!. 329 
Beltirler (Sibirya halk1), 470 Bourdonnais, Mahe de la (Frans1z 
Beluclar (Buluc;lar!Beluciler) , 239 denizcisi), 4 1 8  

Berberiler, 2 6 ,  1 8 1 ,  1 89 ,  364-5, 438 Bogu Kagan (Uygur ho.kumdan) , 

Berdibek (Altmordu ham) , 284 ,  1 6 1 -2 ,  1 64 

3 1 3  Boriler (Turk hanedam), 223 

Berke (Memluk prensi), 296 Borte (ine (Cengiz Han'm mitsel 

Berke (Mogol prensi), 283-5, 345 atasJ) , 272 

Berkuk (M1su Memluklan hu- Budha, 1 5 1 , 1 75 , 276 

kumdan) , 296, 320 Bugra Han (Bengal huklirndan), 234 

Berkyaruk (Selc;uklu prensi), 220 Bugra Han Harun (Karahanh hu-

Bernier, Franc;ois (FransJz gez- kumdan), 1 93 ,  1 95 

gin), 394 Bulgarlar (Turkc;e konu�an halk) , 

Bezmer (Bulgar prensi) , 1 08 2 2 ,  4 1 ,  6 9 , 1 0 7-9 , 1 1 0- 1 , 1 1 9 ,  

Bilge Kagan (Tu-kiu hukumdan), 1 2 7 ,  1 49 ,  1 9 1 -2 , 201 , 2 1 6 , 238 ,  

46 ,  1 03-6,  1 2 7 , 1 30- 1 ,  1 37 ,  1 46 ,  2 5 0 , 2 6 9 , 2 8 1 , 3 1 4 , 328 , 468 ,  

1 5 1 ,  1 62 ,  303 508 
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Bumin Kagan (Tu-kiu hukumda-

n), 93-8, 1 03 ,  1 37, 1 59 

Burciler (Memluk hanedan), 296 

Burgondlar, 71 

Bursuk (Bagdat valisi), 2 1 8  

Buryatlar (Sibirya Mogol halkt) , 

408 

Buveyhogullan (Buveyhiler - lran 

hanedam) , 1 86 ,  205 ,  209 ,  290, 

334 

Buyuk Mogollar, 1 4 ,  1 7, 2 6, 48, 

300, 333, 383 ,  388 , 392-3, 397-

8, 4 1 5 , 4 1 8-9, 5 1 5  

Byron, Lord, 432 

Cahen, Claude (�arkiyatc,;t) , 240 

Cahiz , el- (Arap tarihc,;i [ 7 7 6 -

869 ] ) , 1 72 ,  1 85 ,  5 1 5  

C�mi (Farsi �air) , 259 , 340 

Camuka (Mogol beyi) ,  2 72 

Can (Asurhan prensi), 382 

Cambek (Ozbek hukumdan) , 

284, 346 

Canogullan (Ozbek hanedam) , 

382 , 4 1 2 ,  428 

Carpin, Jean de Plan (Franstz gez-

gin), 267 

Cavahlar, 4 1  

Cebe (Mogol komutam), 274, 2 78 

Celaleddin (Altmordu prensi) , 

344 
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Celaleddin Kalac,;, bkz . Hruz $ah 

Celaleddin Mengu Berti (Harezm 

�aht), 278, 288-9 

Celaleddin Rumi (Tasavvuf �airi) , 

248, 322 

Cem Sultan (Osmanh �ehzadesi) ,  

353 

Cemal Pa�a (Osmanh siyaset ada

mt), 443 

Cenevizliler, 4 2 ,  2 5 5 ,  2 8 5 ,  293, 

3 1 3 , 350 , 357 

Cengiz Han, 23, 26,  40, 57 ,  72, 8 1 ,  

84, 1 29 ,  1 36, 1 40, 1 69 ,  1 70, 227,  

2 3 1 ' 233, 242, 245 ,  267-9, 270-

9 , 28 1 ,  284-5 , 288-9 , 290, 300-4 , 

306, 308, 3 1 0-4 , 3 1 8 , 333, 345 ,  

367, 382 , 385, 5 1 1 

Cenk�i (<;:agatay beyi), 305 

Cervantes, 364-5 

Cezayirliler, 438-9 , 475 

Charles Quint, 2 1 ,  445 

Charles, V. (Fransa krah), 43 

Charles, VI. (Fransa krah), 332 

Chavannes, Edouard (<;:inbilim-

ci) , 24 

Chronique laurentine (ortac,;ag Rus 

metni), 288 

Cihan Nara (Buyuk Mogol pren

sesi), 394 

Cihan Sah (Karakoyunlu hukum

dan), 34 1 -2 



Cihangir (Biiylik Mogol hiikiim

dan), 392-6, 4 1 9  

Cihangir (Sin-kiang beyi), 42 1 

Clarke (lngiliz gezgin [ 1 7 4 1 -

1 779 ] ) , 1 1 9  

Clavijo ,  Don Ruy Gonzales de 

(Kastilya elc;isi), 3 1 2 ,  332 

Clot, Andre (tarihc;i) , 368 

Colbert, 4 1 8  

Corbin, Henry (�arkiyatc;I) , 1 50 

Coucy beyi, 329 

Court (Orta Asya gezgini), 427 

Cucenler, 1 68 

Cuci (Mogol prensi) ,  2 68 ,  2 7 3 ,  

279, 280-3 , 3 1 3 , 343 

Cungarlar (Orta Asya halk1), 4 1 0 , 

4 1 9 , 42 1 

Cuveyni (lranh tarihc;i [ 1 2 6 6-

1 283] ) , 1 64 ,  306 

<;:adhlar, 405 

C:agatay (Mogol hiikiimdan), 268-

9 , 279 , 303 

<;:agatayhlar, 280 ,  298 ,  303-8 , 3 1 1 ,  

3 1 5 ,  333 , 347, 420- 1 

C:agn Bey (Selc;uklu beyi) , 203-4 , 

207, 2 1 0- 1 ,  245 

C:ang Kien ( C:in elc;isi), 60 

C:aolar (C:in hanedam), 65 

C:ec;enler, 48 7, 490 

C:elebi Mehmed, bkz. Mehmed, I .  
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C:epniler (Tiirkc;e konu�n halk) , 

3 1 8  

C:eremisler, 344 

C:erkezler, 279 ,  292 , 296, 3 1 5  

C:emayev (Rus generali) ,  430 

C:i-c;i (Hiong-nu prensi), 6 1 -2 

C:igiller (kadim bozk1r halki), 1 72 ,  

1 93 

C:inliler, 1 7 , 24 ,  4 1 ,  43 ,  5 3 ,  55-9 , 

60-2 , 66,  68 ,  7 1 ,  78 ,  85-9, 9 1 -7, 

1 0 1 -2 ,  1 06 ,  1 1 9 , 1 3 5 ,  1 4 3 - 4 , 

1 53-6 , 1 6 1 , 1 64-8 , 1 7 1 , 1 73-4 , 

1 78 ,  1 9 6 ,  2 1 7 , 2 2 9 ,  269 , 289 ,  

4 1 1 , 4 1 9 , 420-2 , 427, 480- 1 

C:uva�lar , 1 5 ,  1 8 ,  2 8 ,  1 08 , 3 4 4 ,  

468, 478 

Dagistanhlar (Kafkas halki) , 1 1 6 ,  

426, 465 , 468 

Dani�mendliler (Anadolu beyligi), 

224 , 226, 249, 255 , 262 

Dara (Biiylik Mogol prensi), 397 

Dede Korkut (Tiirk destan kahra

mani), 49, 209, 247, 250, 5 1 0  

Delacroix, Eugene, 2 1 ,  432 

Demirel ,  Siileyman (Tiirkiye 

Cumhuriyeti eski cumhurba�-

kam), 492 

Desrnaisons (Savoylu gezgin), 427 

Devlet Giray (Kmmh beyi) ,  373 ,  

423 
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Dimitri Donskoi (Rus granduku), 

3 1 3  

Dolganlar (Sibirya halk1), 408 , 469 

Dogerler (Turk<;e konu�an boy) , 

3 1 8  

D6rb6tler (Turk<;e konu�an halk) , 

4 1 1 

Duglatlar (Mogol kavmi) , 307, 3 1 4  

Dukak (Sam beyi), 223 

Dukak (Sel<;uklulann atas1), 202 

Dulolar (Turk boyu), 1 07 

Dumezil, Georges (dinler tarih<;isi 

[ 1 898- 1 986] ) ,  1 42-3 

Dupleix, 4 1 8  

Duva (<;:agatay beyi), 304-5 

Durzuler, 442 

Ebu Muslim (Horasanh kahra

man), 1 55 

Ebu Said (Mogol ham) , 299, 300 

EbU Said (Timurlu hukumdan) , 

338, 34 1 , 384 

EbU Zayid (�air), 259 

EbUlgazi Bahad1r Han (Hive ha

m), 4 1 3  

Ebulhayr (Ozbek ham), 337, 345-

7, 374, 382 

Edebali, Anadolu �eyhi, 325 

Ediz (Turk boyu), 1 64 

Edward, I. (lngiltere krah), 298 

Eflakhlar, 328 
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Efrasiyab (efsanevi Turk kahra

mam), 203 

Eftalitler, 79 ,  80-2 , 90 ,  98-9, 1 20 ,  

1 42 ,  503 

Ekber (Buyti.k Mogol hUkumdan), 

45 ,  333, 383,  388-9, 390-2 ,  396, 

398, 4 1 9  

E l  Kagan (Tu-kiu ham), 1 02 

el-Feth ibn Hakan (Memluk), 1 83 

Elvend ibn Yusuf (Akkoyunlu hu-

kumdan) , 342, 377 

Emeviler (Ha life ailesi), 1 8 1  , 1 90 ,  

320 

Enver Pa�a (Osmanh komutam ve 

devlet adam1), 35, 465 

Erbakan, Necmettin, 492 

Erdogan, Recep Tayyip (eski Is

tanbul belediye ba�kam ve ha

len Turkiye Cumhuriyeti ba�

bakam), 493 

Enneniler, 24, 4 1 ,  4 4 ,  2 07 ,  2 1 3 ,  

2 1 8 , 226 , 240- 1 , 257 , 263 , 29 1 ,  

3 5 0 , 3 7 4 , 3 7 6 , 404 , 423 , 425 ,  

433, 443-4 , 448-9, 450, 487 

Ertugrul (Osmanhlann atasl), 324-5 

Esen Boga (Mogol ham) , 305 

E�refogullan (Anadolu beyligi) , 

322 

Ethelrik (Aziz Odil'in babas1) , 78 

Etiyopyahlar, 405 

Etruskler, 95 



Eu kontu (Fransu: �komutam), 

329 

Evliya C:elebi (Osmanh gezgim) ,  

401 

Evrengzip (BOylik Mogol hokom

dan) , 392-7, 4 1 9  

Eyylibiler, 22 1 -3 ,  266, 289 , 292-4 

Fadlan, lbn (X. yy Arap el<;isi) ,  

1 92 , 250 , 508 

Farabi (TOrk-MOs!Oman filozofu), 

1 84 , 1 90 , 257 

Farsiler, bkz. iranhlar 

Faruki (Farsi �air [6. 1 037] ) , 1 98 

Fatih Sultan Mehmed, bkz. Meh-

med, II. 
Faumiler (Mtstr araplan haneda-

m), 1 88-9, 2 1 2 ,  2 1 9 ,  334 

Faztl bin Sahl (Abbasi veziri), 1 82 

Ferec (Mtstr hokomdan), 320 

Feth Ali Sah (Kacar hokomdan) ,  

4 1 7  

Filaret Vahram (Anadolu'da hu

kumdarhk kurmaya <;ah�an bir 

maceraperest); 2 1 8  

Firdevsi (Farsi �ir), 99, 200, 258 

Firfiz Sah (Halacl hukumdan) ,  

3 16  

Firuz Sah, I I .  (Tugluk hukumda

n) , 3 1 7  

Fitzgerald (lngiliz edebiyat<;t) , 259 
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France, Anatole, 2 1  

Fran<;ois, I ,  1 8 ,  2 1 ,  359, 404 , 445 

Fran<;ois Xavier, Aziz, 390 

Franstzlar, 1 8 ,  4 1 ,  7 1 , 3 6 1 , 4 1 8 , 

434 , 436, 438-9, 443, 449, 451  

Frenkler (Avrupahlar i<;in genel 

bir ad) , 226-7 ,  29 1 ,  298 

Frenkler (halk), 73-4, 78 

Friedrich I. Barbarossa, 222 

Fuznli (Osmanh �iri), 361 , 400 

Gagavuzlar (Tork<;e kon� halk) , 

479, 488 

Gardanne (Franstz generali), 4 1 7  

Gautier, Theophile, 2 1  

Gazan (Iran Mogollan ham), 299 

Gazneliler, 28, 49,  128 ,  1 86 ,  1 96-7, 

1 99 , 202 , 2 0 5 , 207 , 230 , 232-4,  

238, 243 , 34 1 , 508 

Genevieve, Aziz, 73 

Georges (Kuman prensi), 2 1 6  

Gerdizi (XI . yy ortast yazan) , 88 ,  

1 58 , 1 90 , 2 1 6  

Germiyanogullan (Anadolu beyli

gi), 323-4, 329 

Gtyaseddin (nak�), 340 

Gtyllseddin GOri (Gorlu hokom

dan) , 233 

Gtyaseddin Tugluk (Tugluk ho

komdan), 3 1 7  

Giovanni Longo Guistiniani, 349 



TORKLERIN TARIHI 

Giraud, Rene (�arkiyat�t), 1 1 ,  1 43 

Giraylar (Kmmdaki Turk�e konu

�an hanedan), 343 

Goldan (Cungar hukumdan) ,  

4 1 1 , 4 1 9  

Goldan <;:ereng (Cungar hu.kum

dan) , 420 

Gorba�ov, Mihail, 475 

Gostun (Bulgar hukumdan) , 1 08 ,  

1 1 0 

Gotlar, 62, 70, 76, 1 08 

Guignes, de (XVIII .  yy tarihc;:isi) , 

24 , 56 

Guptalar (Hindistan hanedaru), 80 

Gurlular, 232-5 , 275 

Guz, bkz. Oguz 

Gucerathlar, 398 

Gunduz (Osmanh �ehzadesi), 324 

Gurculer, 24 ,  4 1 , 1 1 1 , 2 78 , 2 9 0 ,  

298, 3 1 4 , 423, 457 

Gursel , Cemal (Turk devlet ada

mt) , 459 

Guyuk (Mogol ham) , 2 6 8 ,  280, 

298 

Habsburglar, 209, 367, 369, 403 

Haceler (Sin-kiang prensleri), 4 1 9  

HaC! Bekta� Veli (dervi�. yazar) , 

247-8, 327 

Hac1 Giray (Kmm hukumdan) , 

343-4 
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HaC! Halife [Katip C:elebi] (Os-

manh bilgini), 401 

Haftz (Fars! �air), 259,  4 1 6  

Haldun, lbn (Arap tarih�i), 320 

Halil (Kazan ham), 370 

Halil (Timurlu prensi), 336-7 

Hambis, Louis (�arkiyat�t), 56 

Hamide Banu Begum (Mogol ha-

mm!) , 388 

Hamidogullan (Anadolu beyligi), 

322 

Hamilton, ] .  Russel (turkolog), 68 

Hammad el-Turki (Memluk), 1 82 

Hand-Emir (tarihc;:i) , 340 

Harezmi, el- (X-XI . yy lranh filo

zof) , 82 

Harezm�ahlar, 200, 202 , 2 1 6 , 230-

3 , 267, 275, 278, 288-9 , 382 

Har�a (Ke�mir krah), 235 

Harun er-Re�id (Abbasi halifesi) , 

1 1 3 ,  1 1 5 

Hasan Ali (Karakoyunlu hukum

dan) , 34 1 

Hasan Pa�a ( Cezayir'in yoneticisi), 

365 

Ha�ha�iler (tarikat), 220, 290 

Hatayl, bkz. ;;ah ismail 

Havkal, lbn (Arap gezgin [ 6 .  

977] ) , 1 82 ,  1 85 

Haydar (Safevi prensi), 376-7 

Haylan, lbn (Nasturi bilgin), 257 



Hazai, George (tlirkolog), 2 1 5  

Hazarlar, 28 ,  9 7 ,  1 00 ,  1 07-8 , 1 1 1 -

6 ,  1 2 5 ,  1 2 7 , 1 34 , 1 52 ,  1 5 7- 8 ,  

202 , 2 1 6 , 230, 238 , 368, 504 

Henry, IV. (lngiltere krah), 332 

Herakleios (Bizans krah), I l l  
Herge (Belc;:ikah karikatlirist) , 22 

Herodotos [480-425] ,  52 

Hetum (Ermeni krah), 290 

Hezare (Afganistan Mogol halk1) ,  

281  

HlZ!r Han (Hindistan'm Afgan htl

kumdan) , 3 1 6, 3 1 8  

Hint -lskitler, 59 

Hiong-nular, 1 7 , 55 -9 , 60-3 , 6 5 , 

67-8 , 70, 76 ,  85 ,  93-4, 1 22 ,  1 27 , . 

1 36, 1 60 , 237, 271 , 502 , 503 

Hi�am (Emevi halifesi) , 1 90 

Hiuan-tsang (C:inli gezgin [602 -

664] ) , 8 1 ,  97, 1 40, 1 42 

Holbein, Hans, 22 

Hollandahlar, 22 

Hu (Tabgac;: naibi) , 67 

Huan-ye (Hiong-nu prensi), 61 

Hugo, Victor, 2 1 ,  49, 432 

Hulagu (lran'm Mogol ham) , 268, 

280, 290-4 , 297 

· Hular (Kuzey barbarian), 55 

Humareveyh, 1 87 

Humayun (Bliylik Mogol huktlm

dan), 387-8, 396 
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Humeyni, Ayetullah, 462 

Hunna, Azize , 78 

Hunno (Hun kahramam), 78 

Husrev, I. (Nil�irevan-I adil - Far-

si hukumdar), 96, 98-9, 1 1 1  

Hlirmliz Tlirkzade, 98, l OO 
Hlirrem Sultan, bkz. Roxelana 

Hliseyin Baykara (Timurlu hu-

kumdan) , 338 , 340 ,  3 7 9 ,  3 8 0 , 

386 

Hliseyin Mirza , bkz . Hiiseyin 

Baykara 

Ibak (Seybani hukumdan), 374 

Ingres, jean Auguste Dominique, 

2 1  

Innocentius, IV. (Papa) , 267 

Irk Bitig (Turk kehanet kitabi) ,  

1 64 ,  250 

Isabelle , Katolik (lspanya kralic;:e

si) , 445 

Ivan, Ill. (c;:ar) , 343, 345 

Ivan, IV. (c;:ar) , 372 ,  375 

lbrahim, I. (Osmanh hukumdan), 

403 

lbrahim (Kazan ham), 370 

lbrahim (lildi �ahi), 385 , 387 

lbrahim (Osmanh sadrazam1) , 

366-7 

lbrahim (peygamber) , 50 
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lbrahim ibn lnal (Selc;uklu pren

si) , 208, 2 1 3  

lbrahim Kutc;uncu CSeybani hu

kumdan), 380 

lbrahim Pec;evl (Osmanh tarihc;i

si) , 401 

ldilko (Attila'mn kansi), 76 

ldrisi, el- (Arap cografyaCJ [ 1 00-

1 1 66] ) , 1 1 5 

lgor (Rus prensi), 1 58 ,  2 1 5  

lh�id (Misir'm Turk yoneticisi) ,  

1 88 

lh�idiler (Misir Turk hanedam) , 

1 88 

ll Arslan (Harezm �ahi) , bkz. Ars

lan Han 

ll Bars CSeybani hUkumdan), 382 

Uteri� Kagan (Tu-kiu ham), 1 04 ,  

1 06,  1 36-7 

llyas Hoca (Mogol prensi), 307 

lngilizler, 1 99 ,  336, 404, 4 1 5 ,  4 1 7-

9 ,  427 , 429 ,  434 , 436-7, 44 1 -3 ,  

449' 450- 1 '  464 

lnonu, lsmet (Turk devlet adami), 

45 1 ,  453 

loannes Kantakuzenos, VI . (Bi

zans krah) , 327 

loannes Komnenos, ll .  (Bizans 

krah), 2 1 4  

loannes Palaiologos, V .  (Bizans 

krah), 327 
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lranhlar (aynca bkz. Ahamenid

ler, Kiirtler, Samanogullan, Sa

saniler, Sogdlar), 22, 24,  4 1 ,  99, 

1 00 ,  1 26 ,  1 3 1 ' 1 54 ,  1 80-2 , 205, 

2 1 7 , 2 2 2 , 2 3 3 -4 , 2 3 8 , 2 4 2 -3 , 

252 , 254 ,  257-8, 263,  369 ,  378-

9 , 38 1 , 427, 458, 46 1 , 490, 495 

lmek (Attila'mn oglu) , 1 07, 1 1 0 

lsfendiyarogullan (Anadolu beyli-

gi) , 323 

lskender, Buyiik, 59, 1 98 

lskender (Ozbek ham), 382 

lskender Bey (Amavut �efi) , 348 

lskitler, 52 ,  5 9 ,  63, 70, 9 9, 1 32-5,  

1 42 ,  1 56 

lsmail (hidiv), 436 

lspanyollar,  4 1 , 2 2 9 , 3 1 2 , 3 3 2 ,  

357, 364 

lsperik (Bulgar hukumdan) , 1 08-

9,  1 10 

lsrail (Selc;uklu prensi), 203, 207-8 

lstahri (XI . yy Arap cografyacJsi) , 

1 1 1  

lstemi Kagan (Tu-kiu ham), 94 ,  

98, 99, 1 00,  1 03 ,  1 3 7 ,  1 59 

lstvan Lazarevic; (S1rp krah), 329 ,  

33 1 

l�bara Kagan (Tu-kiu ham), 1 02 

l�giller (TUrk boyu), 84 

ltak (Memluk), 1 83 

ltalyanlar (aynca bkz. Cenevizli-



!er, Pisa!tlar, Venedikliler) , 4 1 ,  

200, 253 , 2 6 1 , 292-3 , 323, 35 1 ,  

447, 449 , 45 1 , 5 1 0  

Iustinianos, 1 1 .  (Bizans krah), 99, 

1 12 

jagellon, Lagislas Il. (Polonya kra-

h) , 3 1 4  

jan Sobieski (Polonya krah), 403 

Japonlar, 4 1  

jauben (Frans1z elc;isi) , 4 1 7  

jean de Vienne (amiral), 329 

jenner (hekim), 401 

Jinagupta (VI . yy budist misyo

ner) , 96 

joinville (XIII-XIV. yy vakanuvis

ti) , �5 1  

jordanes (VI . yy Latin tarihc;isi) ,  

69 ,  75 ,  129  

josephine de Beauharnais, 364 

juan-juanlar, 26 ,  5 7 ,  62 ,  67 ,  78-9 , 

83,  85, 92-3 , 98,  1 0 1 ,  1 2 7 , 1 36 ,  

237 

Kabar (Turk boyu), 1 1 0 

Kacarlar (Iran Turk hanedam) , 

4 1 7  

Kacarlar (Turk boyu), 378, 4 1 6  

Kac;in (Sibirya halk1), 470 

Kadir Kara Yusuf (Karahanh hu

kumdan), 205 
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Kad1zade-i R1lmt (gokbilimci) , 

339 

Kafirler (Himalaya halk1), 82 

Kakas, bkz. Minusinsk Tatarlan 

Kalac;lar [Kalactler - Halactler) 

(Hindistan Turk hanedam), 32 ,  

82, 1 33 ,  233 , 3 1 5-6, 352 

Kalavun (M1s1r hukumdan), 296 

Kalkalar (Mogol halk1), 4 1 1  

Kalmuklar, 1 64 ,  1 93 ,  2 8 1 , 3 4 6, 

4 1 0-3, 4 1 9 , 420- 1 , 427  

Kamaleddin (Duglat Mogollan li

deri), 3 1 4  

K'ang-hi CC:in hukumdan) , 4 1 1 ,  

420 

Kaaghlar (Turk boyu), 228, 279 

Kanuni Sultan Suleyman, bkz . 

Muhte§em Si.ileyman 

Kao Sien-c;e (C:in generali), 1 54-5 

Kao-kiu Ting-lingler (Turkc;e ko

nu�an halk), 6 1 ,  68, 78, 1 60 

Kapagan Kagan (Tu-kiu ham) , 

1 04 ,  1 06 ,  146 

Kara Ahmed (Karakoyunlu hu

kumdan), 3 1 9  

Kara Hulagu (C:agatay prensi) , 

303-4 

Kara Yusuf (Karakoyunlu ham) , 

205, 3 1 9 ,  337 

Karabekir, Kaz1m (Turk generali), 

449 
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Karagaslar, bkz. Tubalar 

Karahanhlar, 28 ,  1 84 ,  1 93-6,  1 99 ,  

202-7 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 9 , 22 1 , 228 ,  

230- 1 , 234, 238, 258, 26 1 , 508 

Karahitaylar, 1 68 ,  1 70 ,  229, 230- 1 ,  

269, 273, 274, 275 

Karaimler (Karaitler - Yahudi 

TO.rk halk1), 1 1 6 

Karakoyunlular, 3 1 8-9, 32 1 ,  337-8 , 

34 1 ,  5 1 2  

Karamanh Ahmed Han, 439 

Karamanhlar (Anadolu beyligi) , 

322-3 

Karamanhlar (Tunus hanedam), 

439 

Karataghklar (Sin-kiang hanedan-

hgl), 420 

Karatay (Sel<;uklu veziri), 245 , 252 

Karay (Kazak prensi), 346 

KarayO.lO.k Osman (Akkoyunlu 

beyi), 3 1 9  

Karesiler (Anadolu emirligi) , 327 

Karluklar (Turk<;e konu�an halk), 

90- 1 ,  1 02 ,  1 06 ,  1 55 ,  1 5 7, 1 60 ,  

1 66 ,  1 72 ,  1 93 , 2 1 5 , 228 , 25 1 ,  

273, 2 76 , 508 

Karmatiler, 2 1 9  

Kas1m (Asurhan prensi) , 344 

Kas1m (Kas1m Hanhg1 -Kasimov-

ham), 344 

Kas1m (Kazak ham) , 346 
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Ka�<'!nl, el- (matematik<;i) , 339 

Ka�garl, Mahmud el- (XI . yy Turk 

sozluk yazan) , 8 4 , 1 8  4, 1 9  5 ,  

204, 22 1 , 258 

Ka�gaylar (Turk boyu) , 240, 462 

Katerina, II .  (<;ari<;e) ,  409 , 422 

Katip C:elebi, bkz. HaC! Halife 

Kavrak, bkz. Kurt 

Kavurd Kara Arslan (Sel<;uklu 

prensi), 207, 2 1 2  

Kaydu (Mogol prensi), 280 

Kay!lar (Turk boyu), 324-5 

Kazaklar, 1 8, 2 8, 345-6, 409, 4 1 1 ,  

426-7, 468, 475, 477-9, 489, 5 15  

Kazgan (M<'!ver<'!unnehir emiri) , 

307 

Kazvini , el- (Musluman bilgin 

[ 1 203- 1 283) ) , 203 

Kebek (C:agatay hukumdan), 305 

Kereyitler, 1 70, 2 72-3 

Kerim Han Zend (Iran hukumda

n) , 4 1 6  

Kenler (Iran hanedam), 300 , 307 

Keyhusrev, I. (Sel<;uklu hukO.m

dan), 226, 249 

Keyhusrev, Il .  (Sel<;uklu hukum

dan) , 227 , 247, 249, 289, 299 

Keykavus, II. (Sel<;uklu hukum

dan) , 249 

Keykubad, bkz. Alaeddin Keyku

bad 
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Kilu; Arslan, I. (Selc;uklu hokum- Konstantinos Porphyrogenetos , 

dan), 2 1 8 ,  22 1 -2 , 225 VII. (Bizans krah ve yazar), I 1 0  

Kiiu; Arslan, Il .  (Selc;uklu hOkum- Konstantinos , V. (Bizans krah) ,  

dan) , 225-6 , 245, 255, 299 1 1 2 

K1mklar (Turk boyu), 202-3, 207 Koreliler, 4 1  

Kipc;aklar, 1 7, 2 5 ,  2 1 4-6, 238, 240, Korkusuz jean (Bourguignon do-

254 , 2 6 8 ,  2 7 8 - 9 ,  2 8 0 - 5 , 288, ku) , 329 

2 9 2 - 5 ,  2 9 8 ,  3 0 2 ,  3 0 9 ,  3 1 2 · 3 ,  Kotian (K1pc;ak ham), 278, 282 
343 ,  373 ,  5 1 2  Kovrak, bkz. Kurt 

Klptiler, 1 8 1  Koybal (Sibirya halk1), 470 
K1rgiZiar, 1 8 ,  28, 32, 53-4 ,  57, 85- Kozaklar, 1 37 ,  346, 424 

9, 9 0, 1 05 - 6 ,  1 6 1 , 1 65-9 ,  1 7 1 ,  Kokoc;O (Mogollann hoyok �ama-
1 79 , 237 , 2 73 , 408-9 , 4 1 0 , 477 ,  m) ,  275 
486, 504 Koprululer (Osmanh sadrazam 

Klzillar (Sibirya halk1), 4 70 sulalesi), 403-4 
Kimekler (Torkc;e konu�an halk) , Kosem (Osmanh sultam), 402 

1 9 1  Krum (Bulgar hokomdan), 1 09 
Kiril, Aziz, 1 1 5 Kubilay (Mogol hokomdar), 268 ,  
Kitab-1 Dede Korhut (ortac;ag Turk 274, 280, 289, 4 1 0  

destam), 4 9 ,  209, 247, 250 Kubrat, bkz. Kurt 
Kitanlar, 84 ,  1 0 5 ,  1 67-9 ,  1 7 1 -5 ,  Kw;:anlar, 59 ,  1 02 ,  1 43 

228-9 , 507 
Kuli Bey (Sin-kiang beyi), 422 

Kit-Buga (Nayman komutam),  
Kumand1lar (Sibirya halki), 469 

291 , 294 
Kumanlar (Turkc;e konu�n halk), 

Kleber, 436 
bkz. Ktpc;aklar 

Koa Maral (Cengiz Han'm mitsel 
Kumaragupta (Hint hukomdan) , 

atasi), 272 
8 1  

Kongiratlar (Mogol boyu), 272 
Kunkanlar (Mogol halk1), 85 

Konrad, Ill, 222 
Kurt (Bulgar hokomdan), 1 08 

Konstantinos Paleologos, XI . (Bi-
Kutalm1� (Selc;uklu prensi) ,  203, 

zans krah), 349 
2 1 2 , 2 1 7  
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Kutbeddin Aybeg (Delhi hukum

dan), 234 

Kutbeddin Muhammed (Harezm 

�ah1), 230 

Kutluk Hace (C:agatay hukumda-

n), 304 

Kutluk, bkz. ilteri§ 

Kutuz (Memluk hUkUmdan), 294-5 

Ku�;lug (Nayman beyi), 23 1 , 2 74 ,  

288 

Ku�;uk Muhammed (Altmordu 

hUkumdan), 343 

Ku�;um (Seybani hukumdan) , 

375, 407 

Kultigin (Tu-kiu prensi) , 1 03 ,  1 06, 

1 30, 137, 1 46 

Kumukren (Tabga�; boyu), 1 4 1  

Kurtler ,  2 8 ,  2 0 8 ,  2 4 0 ,  243 ,  2 4 8 ,  

450, 458-9, 460 

l.ajos, II . (Macar krah), 360 

l.amartine, 2 1  

I..ao-y�ng (Hiong-nu hukumdan), 58 

l.ao-tseu (taoculugun kurucusu), 

1 5 1  

Latinler, 24 

Lawrence, Arabistanh, 433 

Leanglar ( C:in hanedam) , 1 73 

Leaolar (C:in hanedam), 1 68 

Leon Khazaros, IV. (Bizans krah), 

1 1 2 
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Lesseps, Ferdinand de , 436 

Levni (Osmanh nakka�n) ,  43 1 

Lewis, Bernard (�arkiyat�;l) , 1 87, 

488 

Lieu Ts'ong (Hiong-nu prensi), 65 

Ueu Yuan (Hiong-nu prensi), 65 

Ugeti, Louis (turkolog), 56 

U-ko-yang (Sa-t'o prensi) , 1 71 

Utvanyahlar, 4 1 , 3 14 ,  343 

Lor (lran boyu) , 4 1 5  

Loti, Pierre, 440 

Lotto, Lorenzo (ressam), 22 

Louis, IX. (Fransa krah), 294, 297-8 

Louis, VII . (Fransa krah), 222 

Louis, XIV. (Fransa krah), 403 

Loup, Aziz, 73, 75 

Ludi (Hindistan hanedam), 385 

Lulu (Musul beyi), 290 

Lutfi � (Osmanh sadrazarru), 367 

Macarlar, 4 1 ,  77, 1 07 ,  1 1 0 ,  1 5 7-8, 

282, 328 , 348 

Maharatlar, bkz. Maratalar 

Mahe de la Bourdonnais , bkz 

Bourdonnais 

Mahmud, I. (Osmanh hukumda

n), 430 

Mahmud, II .  (Osmanh hukumda

n) , 364, 440 

Mahmud (Gazneli ham) , 1 9 7-9 ,  

200, 206-7, 235 , 258, 261  



Mahmud Han (C:agatay ham) , 

347, 379, 420 

Mahmud Yalava� (C:agatay veziri) , 

304 

Mahmudek (Altmordu beyi) , 344 ,  

370 

Makarios, Ba$piskopos, 456 

Makrizi, el- (Arap tarih�i [ 1 364-

1 442 ] ) , 293 

Mallu lkbal (Hint veziri), 3 1 8  

Mamay (KI�k prensi), 284, 313-4 

Man�ular, 26,  1 63 , 4 1 1 

Mani, 152 ,  1 77 

Maniah (Ktp�ak hukumdan), 2 1 4  

Mania$ (Sogd el�isi), 99 

Mansur, I .  (Samanoglu hukumda

n), 1 97  

Mansur (Sel�uklu hukumdan) , 

2 1 7  

Mansur Han (<:;:agatay ham), 420 

Mansur Sah (Ozbek ham), 428 

Mansur, el- (Abbasi halifesi), 1 82 

Mao-tuen (Mete - Hiong-nu hu-

kumdan), 57-8, 64, 1 10 

Maratalar (Maharatlar - Hindistan 

halkt), 397-8, 4 1 8-9 

Markos (Kereyit prensi), 1 70 

Mary Montagu, bkz. Montagu 

Massagetesler, 1 56 

Massignon, Louis (Franstz $arki

yat�l), 1 84 
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Matraki (Matrak�t Nasuh - nak

ka$) , 362, 402 

Matthieu de Paris (Orta�ag vaka

nuvisti) ,  128 

Maximilian (Avusturya ar$iduku), 

356 

Mehmed, I. (Osmanh hukumda

n), 348 

Mehmed, I I .  (Osmanh hukumda

n), 29 1 ,  339,  348-9 , 350-3 , 363, 

366, 368 , 406 

Mehmed, Ill. (Osmanh hflkumda

n), 402 

Mehmed, IV. (Osmanh hukumda

n), 403 

Mehmed, V. (Osmanh hukumda

n) , 443 

Mehmed Ali (M1s1r hukumdan) , 

270, 404 , 433-7 

Mehmed Bey (Karaman beyi), 322 

Mehmed Siyah Kalem (nakka$) ,  

48, 352 

Meliksah (Sel�uklu hukumdan) , 

2 1 1 -2 , 2 1 8-9 , 220- 1 , 22 5 , 2 2 7 ,  

262 

Memluklar (Mtstr hanedam) , 1 7 , 

23 ,  32 ,  40,  1 23 ,  1 83-4 , 1 87, 1 96 ,  

1 99 ,  2 3 8 , 2 6 8 ,  2 9 2 - 3 , 2 9 5 - 8 ,  

3 1 9 ,  320- 1 ,  326 ,  358, 435-6, 5 1 1  

Menandros (VI. yy Bizans yazan), 82 

Menderes , Adnan (Turk siyaset 

adamt), 454 



TORKLERIN TARIHI 

Mengi Giray, I. (Kmrn ho.kurnda

n), 343, 345 

Mengitliler (Ozbek hanedam) ,  

343 

Mengu Tirnur (Altmordu ham), 

284 

Mengucukler (Anadolu beyligi) ,  

224 

Menou (Frans1z generali), 436 

Mente�eogullan (Anadolu beyli

gi) , 323 

Mesud Yalava<; (<;:agatay veziri) , 

304 

Mesud, Gazneli (Gazneli hukurn

dan) , 207 

Mesudi (arap tarih<;i [900-9 56 ] ) ,  

1 1 5-6 

Meu-yu, bkz. Bogii Kagan 

Mevlana, bkz. Celaleddin Rum! 

Mevleviler (dini tarikat), 248 , 322 

Mlslrhlar, 222 , 293-5, 437 

Mikail (Sel<;uklu prensi), 203 

Mikhael Dukas, VII .  (Bizans kra-

h) , 2 1 7  

Milo� Kopili<; (S1rp prensi) , 328 

Ming (<;:in hanedam), 58 

Mir Ali Sir Nevai ( vezir ve �air) , 

338 

Mir Huseyin (Tirnurlu prensi), 308 

Mir Seyyid Sultan Ali Oglu, bkz. 

Sultan Galiev 
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Miran�ah (Tirnurlu hukurndan) , 

336, 338 , 385 

Moliere, 2 1 ,  36 

Montagu, Lady Mary, 401 

Mordovlar (Bozk1r halk1), 344 

Mongke (Mogol hukurndan), 268, 

280, 289 , 290, 298 

Mugan Kagan (Tu-kiu hukurnda

n), 95, 97-8 

Muharnrned, I .  (Sel<;uklu ho.kurn

dan) , 220, 227 

Muharnrned ,  Hz. (peygarnber) , 

30, 1 53, 238 , 348, 420 

Muharnrned (Harezrn �ah1) , 2 75-6, 

278, 288 

Muharnrned (Tugluk hukurndan) , 

3 1 8  

Muharnrned Ali Han (Hokand ha

m), 429 

Muharnrned bin Sarn (Gurlu hu

kurndan) , 233 

Muharnrned bin Tug, bkz. ih�id 

Muharnrned Ernin (Kazan ham) , 

371  

Muharnrned Giray (Kmrn ham) , 

371  

Muharnrned ibn Bahtiyar Kala<; 

(Halaci hukurndan) , 233 

Muharnrned S1bani (Saybak Han 

S1bani - Ozbek hukurndan) , 

347, 379 , 380, 384 



DIZIN 

Mu-han, bkz. Mugan Kagan Nabi (�air), 40 1 

Muinuddin Pervane (Sel<;uklu ve- Nadir Sah (lran hukumdan), 399, 

ziri), 299 4 1 4-6, 4 1 8 ,  428 

Muizildin Pir Huseyin (Herat hu- Naima, 401 

kumdan), 307 Nak�ibend, Bahauddin (mutasav-

Muktedi, el- (Abbasi halifesi) , 1 92 YID, 383 

Muncuk (Hun hukumdan), 7 1  Napolyon, 4 1 7, 433 , 436 

Murad, (Akkoyunlu hukumdan) , Nas1r, el- (Abbasi halifesi), 220 

342, 377 Nas1r-1 Husrev (�air), 259 

Murad, I .  (Osmanh hukumdan) , Nasr Allah (Buhara ham), 430 
328, 329 Nasreddin Hoca, 49, 259 

Murad, II .  (Osmanh hukumdan) , Naymanlar (Mogol halk1) , 1 64 ,  
348 1 69 , 23 1 , 272-5, 288, 291  

Murad, Ill . (Osmanh hukumdan), Naz1m Hikmet (Turk �airi), 26 
383 Nef'i (�air), 401 

Murad, IV. (Osmanh hukumdan), Nemc;e (KlrglZ prensi) ,  409 
402 Nerval, Gerard de , 2 1  

Musa (Selc;uklu prensi), 203 Nesevi (tarihc;i), 201 
Mustafa, Ill .  (Osmanh hukumda- Nestorius, 1 78 

n) , 430 
Ngan Lu-San (parah asker), 1 6 1  

Mustafa Kemal, bkz. Atatiirk 
Nibelungen, 77 

MO.tas1m, el- (Abbasi halifesi), 182-3 
Nigari (nakka�), 362 

MO.tez, el- (Abbasi halifesi) , 1 87 
Nikephoros, I. (Bizans krah), 1 09 

Muzafferuddin (Buhara ham), 430 
Nizameddin (mutasaVVID, 3 1 6  

Mubarek Sah (<;:agatay hukumda-
Nizami (�air), 259 

n) , 304 
Nizamulmulk (Selc;uklu veziri) ,  

Mumtaz Mahal (Buyuk Mogol 
2 1 2 , 2 1 9 , 25 1 -2 , 260, 262 

prensesi), 394 
Nogay (K1pc;ak prensi), 284 

Mutevekkil, el- (Abbasi halifesi) , 
Nogaylar (Turk boyu), 343-4 , 37 1 -

1 83-4 
2 , 375, 424, 428, 468 

Mutugen (Mogol prensi) , 276, 303 
Nodelke (�arkiyatc;l) , 201  
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Nuh (Samanogullan prensi), 197 

Nur Cihan (Mogol imparatoric;e

si) ,  394-5 

Nureddin (Selc;uklu prensi) , 223 ,  

509 

Nubyeliler, 1 89 

Nuveyri , el- (Musluman tarihc;i 

[ 1 272- 1332] ) ,  293 

Odil, Aziz, 78 

Ogul Kaymi� (Mogol naibi), 280 

Ogttzndme (Turk destam), 82, 1 64 

Olcaytu (Iran Mogollan ham) ,  

299, 300 

Omogey (Yakut prensi) , 408 

On Oklar (Turk boyu), 9 1 ,  102,  

1 05-6, 1 34 ,  146 ,  1 55 ,  1 60 ,  1 70 

On Uygurlar, 69 , 77, 85, 1 1 1 ,  503 

Onegesios (Attila'nm Yunanh da

m�mam), 72 

Ong Han (Kereyit hukumdan) , 

1 70 , 229, 2 72 

Orda (Mogol ham), 283, 345 

Orestes (Attila'mn Romah dam�

mam), 72 

Organa Hatun (<;:agatay prensesi), 

304 

· Orhan (Osmanh hukumdan) , 

325-8, 5 1 3  

Oruc; Reis (Osmanh korsam), 360 

Osetler (Sibirya halkt), 1 42 ,  487 
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Osman, I. (Osmanh hukumdan) , 

325 

Osman, Il . (Osmanh hukumdan), 

402 

Osman, Ill .  (Osmanh hukumda-

n), 430 

Osman (nakka�), 362 

Ostrogotlar, 70 

Ostyaklar, 62 

Oyratlar, bkz. Kalmuklar 

Ocalan, Abdullah, 461  

Ogedey (Mogol ham), 268,  2 79 ,  

280-2 

Omer (halife), 1 1 3 ,  1 54 

Omer Hayyam (�air), 259 

Omer Seyh (Timur'un oglu), 338 

Omer Seyh Mirza (Babur'un baba-

st) , 338, 384 

Ong11tler, 1 64 ,  1 70, 273, 298 

Ozbek Han (Mogol ham), 285-6 

Ozbekler, 1 5 ,  1 8 ,  2 8, 99 , 283-6 ,  

336 , 345-7, 359 , 376 , 379 , 380-

4 ,  3 9 2 , 4 1 2 - 3 ,  4 1 5 ,  4 2 7 ,  4 6 3 ,  

466-8 , 4 72 -9 ,  486-7 ,  4 8 9 ,  490 ,  

. 494-5 

Ozmi� Kagan (Tu-kiu hukumda

n) , 107,  1 60 

Papaz jean (efsanevi �ahsiyet) , 

1 70 , 229 



Panlar, 1 33 ,  1 35 ,  146  

Pasvanoglu (Bo�nak lideri), 434 

Pe<;enekler, 1 5 7-9, 2 1 3-4, 238, 240, 

507 

Pelliot ,  Paul (�arkiyat<;I [ 1 8  78-

. 1 945) ) ,  56 ,  1 52 ,  1 77-8 

Petrarca, 285 

Philaretos Brachamios, bkz. Fila-

ret Vahram 

Philippe, IV. Guzel, 298-9 

Pipes (lngiliz siyaset adami), 465 

Pir Muhammed (Timurlu prensi), 

3 1 8 , 336 

Piri Reis (Osmanh cografyacisJ) , 

360 

Pisahlar, 255 

Piyale Pa� (Osmanh amirali), 360 

Plan Carpin, bkz. Carpin 

Polo , Marco (Venedikli gezgin) , 

3 1 ,  4 1 , 1 64 ,  1 68 , 268, 279 , 298 

Polonyahlar, 4 1 ,  282 , 348 

Polovestler, bkz. Ktp<;aklar 

Portekizliler, 4 1 ,  336 ,  357-8 , 393,  

398 

Prabhakaramistra (VII. yy Budist 

vaiz), 96 

Priskos (Attila'nm yanmdaki Yu

nan el<;i) , 7 1 -2 ,  1 1 1  

Pritsak (�rkiyat<;I), 1 08 

Pritvirac (Ray Pitora - Racput 

prensi), 233 
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Prokopios (Bizansh tarih<;i [6 .  

562 ) ) ,  82 

Provencehlar, 255 

Ptolemaioslar (MISlr hanedam) , 

1 87 

Puga<;ov (Rus devrimcisi) , 372 

Pulad (Kazan ham), 337, 343, 4 1 9  

Rabban c;:auma (Turk ke��), 298 

Racine, 2 1  

Racputlar, 82 , 233 

Radlov (turkolog) , 1 46 

Ramlular (Turk boyu), 378 

Ra�id el-Turki (Memluk), 1 83 

Raymond, Andre (Arap dili ve 

edebiyau bilgini), 435 

Raziye (Hindistan'm Turk krali<;e

si) , 234 

Remus (Romulus'un erkek karde

�i) , 95 

Responsa Nicolai Papae, 1 09 

Re�iduddin (vezir ve tarih<;i 

[ 1 247- 1 3 1 8] ) ,  300 

Rldvan (Halep beyi), 223 

Romahlar, 3 1 ,  7 1 ,  76, 2 1 7  

Romanos Diogenes, IV. (Bizans 

krah), 159 ,  2 1 3-4 

Romanos Lekapenos, I. (Bizans 

krah), 1 1 2 

Romulus (Roma'mn kurucusu) ,  

95 
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Rotrou, jean (FranslZ yazar [ 1 609-

1 650] ) ,  2 1  

Roussoudan ( Gurcistan krali<;esi) , 

289 

Roxelana (Hilrrem Sultan - Sii

leyman'm kanst), 369, 405 

Rubroek, Willem van (Flaman 

gezgin), 267, 287, 304 

Rudeki (�air), 1 86 

Riimi, bkz. Celaleddin Riimi 

Rumlar (Yunanhlar - aynca bkz . 

Bizanshlar) , 3 1 , 2 1 3 , 2 2 2 , 224 , 

2 2 6 ,  2 4 0 ,  2 4 9 ,  2 9 9 ,  350 ,  404 , 

452 , 456 

Rlistem Pa�a (Osmanh sadraza

mt) , 363 , 367 

Ru�d. lbn, 1 1 5 ,  2 1 6 , 25 1 ,  258 

Sa'di (Farsi �air), 259, 4 1 6  

Safa Giray (Kazan ham) , 371  

Safeviler (Iran Turk hanedam),  

48 ,  1 86 ,  34 1 -2 ,  353, 358,  375-7, 

3 79 ,  380-2 , 388 ,  393 , 399 ,  4 1 4-

5, 424-5, 5 1 5  

Safiyeddin (�eyh), 376-7 

Sahip Giray (Kmm ham), 371  

Said Han (C:agatay ham), 420 

Said, lbn (Musluman yazar [ 1 208-

1 286] ) ,  243, 256 

Sakalar, 59, 1 56, 408 

Salah Reis (Osmanh korsam), 360 
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Salahaddin (Kiirt beyi) , 22 1 ,  223, 

239, 292 , 458 

Salahaddin Yusuf ibn Eyylib, bkz. 

Salahaddin 

Salam� (Memluk prensi), 296 

Salavet Yulaev (Ba�ktrt devrimci

si) ,  372 

Saltuklular (Anadolu beyligi) , 224 

Samanogullan (Iran hanedam) , 

1 86 ,  1 95 ,  1 9 7 ,  1 99 , 202-6, 230 ,  

257-8 

Samerra, 23, 1 83-5, 1 88 ,  265 

Sanders, Liman von (Alman gene-

rali), 404 

San Uygurlar, 69 

Sarmatlar, 70, 1 56 

Sartak (Mogol prensi), 283 

Saruhanogullan (Anadolu beyli-

gi) ,  323 

Sasaniler, 80- 1 , 9 1 ,  96 , 98-9 , 1 00-

2, 1 54 ,  1 76 ,  1 78 ,  1 86 ,  377, 4 1 7, 

424 

Satuk Bugra Han (Karahanh Ha

m) , 96, 1 93-4 

Saym Bulat [daha soma Simeon) 

(Kastm Hanhgt -Kasimov- ha

m), 344 

Sebuk Tegin (Gazneli beyi), 197  

Selcuk (Salcuk - Sel<;uklulann 

kurucusu) , 202-3 

Seleukoslar, 59 



Selim, I .  (Osmanh hukumdan) , 

295-6, 342 , 353-4 , 377, 380 

Selim, IL (Osmanh hukumdan), 3 70 

Selim, Ill . (Osmanh hukumdan) , 

440 

Semerkandi, el- (XII .  yy lranh ta

rih�i), 382 

Sencer (Sel�uklu hukumdan) , 

220, 227-9, 230, 300 

Setton, 445 

Sevci (Osmanh �ehzadesi), 324 

Seyyid (Hindistan hanedam), 3 1 8 ,  

385 

Shiratori, Kurakichi (turkolog) , 56 
Srrplar, 33, 4 1 , 327-8, 33 1 

Sidonius Apollinaris (Latin �air 

[430-484 ] ) , 1 28, 133 

Sienpiler (kadim bozku halkr) , 

65, 78 

Sigismond (Macaristan krah), 329 

Si-hialar, bkz. Tangutlar 

Sihler, 397 

Simavnah Mahmud Bedreddin, 

bkz. Bedreddin 

Simeon, bkz. Saym Bulat 

Simon de Saint-Quentin (XIII .  yy 

tarih�isi) ,  243 

Sina, lbn (Arap hekim ve filozoO ,  

1 98, 201 , 230, 258 

Sinan (Osmanh miman),  3 2 8 ,  

363, 370, 395 
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Sinan Bey (Osrnanh nakka�r), 35 1 

Sir-Tardu�lar (Turk halkr), 85 

Siyah Kalem, bkz. Mehmed Siyah 

Kalem 

Skandagupta (Hint hukumdan) , 

8 1  

Sofia Baffo (Safiye Sultan - Os

rnanh validesi), 402 

Sogdlar, 83, 96 ,  99, 1 00 ,  1 56 ,  1 6 1 ,  

505 

Sokullu Mehmed (Osmanh vezi-

ri) , 367 

Song-yun ((:inli seyyah),  67, 1 42 

Spuler, Berthold (�arkiyat�r) , 232 

Stalin, 466 

Stein, Sir Aurel (arkeolog), 1 77 

Strogonov[lar) (Rus tuccar ailesi) , 

375 

Sudanhlar, 187 ,  1 89, 405 

Sultan Galiev (Turk komunistleri

nin lideri), 466, 4 70 

Sultaniyeli jean (XII. yy misyone-

ri) , 3 1 2  

Su-lu (Tu-kiu ham), 1 06 

Suriyeliler, 1 8 1 ,  298, 443 

Subotey (Mogol komutam), 2 78 ,  

281 

Suleyman (Osmanhlann atasr) ,  

324 

Suleyrnan, I. (Osmanh hukumda

n), 348 



T0RKLERIN TARIHI 

Suleyman ibn Kutalmi� (Selc;uklu 

hukumdan), 2 1  7-9 , 22 1 

Suleyman Pa�a (Osmanh �ehzade

si) , 327 

Suleyman Sah (Safevi hukumda

n) , 4 1 4  

Suleyman, Muhte�em, 2 1 ,  359, 

360-2 , 366-9, 370, 400-6 

Sviatoslav, Kievli (Rus prensi) , 

1 1 2 ,  1 58 

Sadelmulk (Timurlu prensesi) , 

336 

Sadi Bey (Altmordu ham) , 343 

Sah Abbas (Safevi Mkumdan) , 

378, 4 1 4  

Sah Bulak (Ozbek hukumdan), 347 

Sah Cihan (Biiylik Mogol hukum

dan), 392-7, 4 1 9  

Sah Han (C:agatay prensi), 420 

Sah lsmail (Safevi hukumdan) ,  

342 , 353-5, 367, 376-8, 380- 1 

Sah Safi (Safevi hukumdan), 4 1 4  

Sah Sultan Huseyin (Safevi hu

kumdan), 4 1 4  

Sahabeddin, bkz. Muhammed bin 

Sa m 

Sahin Giray (Kmm hukumdan) , 

423 

Sahruh (Av�r beyi) , 4 1 7  

Sahruh (Timurlu prensi), 337-8, 4 1 7  
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Samil (Kafkas kahramam), 426 

Samlular (Turk boyu), 378 

Sa-po-lio, bkz. i§bara Kagan 

Sa-t'olar (Turkt;e konu�an halk) , 

9 1 ,  1 70- 1 ,  273 

Semseddin ll-Tutmi� (Delhi hu

kumdan), 234 

Seyban (Cengizhanh prensi) , 283, 

345 

Seybaniler (Turk hanedam) , bkz. 

Ozbekler 

Seyyad Harnza (Turk �airi), 246 

Sir Han Sur (Afgan prensi), 388 

Sirkuh (Kurt beyi), 223 

Sorlar (Altay halk1), 470 

Taberi (tariht;i) , 186 

Tabgat;lar (Turkt;e konu�an halk) , 

23 ,  40, 65-8 ,  78, 1 4 1 ,  1 45 ,  420 ,  

503 

Tacikler, 1 9 6 ,  3 0 7 ,  466-7 , 4 72 ,  

47� 486-9, 490, 5 1 8  

Tahiriler (Mlisluman hanedaru), 1 8 1  

TahtaCI!ar (Anadolu Turk got;ebe

leri) , 242 

. Taki Hatun (buytik Anadolu kadi

m) , 250 

Takiyliddin (gokbilimci) , 370 

Talat Pa�a (Osmanh siyaset ada

mi) , 443 

Taliku CC:agatay beyi), 305 
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Tam�irin (<;:agatay beyi), 305 Tegrekler (kadim bozk1r halki) , 

T'ang-hular (<;:in halki), 58 68 

T'anglar (<;:in hanedam), 90 ,  1 0 1 ,  Tekkeliler (Turk boyu) , 378 

1 52 ,  1 60 ,  1 7 1  Tekudar, Ahmed (Iran ham), 298 

Tangutlar, 1 73-7, 274 T elengitler (Altay halk1), 469 

Tardu (Tu-kiu hukumdan) , 1 00 ,  Temuc;in, bkz. Cengiz Han 

1 02 Tengri Kagan (Tu-kiu ham), 107 

Tardu�lar, 9 1  Teoman (Hiong-nu hukumdan),  

Taspar (Tu-kiu ham), 1 02 56, 57 

Ta-ta Tonga (Uygur dam�man) , Teu-man, bkz. Teornan 

273 Tevka (Kazak ham), 4 1 9 ,  427 

Tatarlar, 1 8, 2 6,  2 8,  3 2 ,  8 4,  s 7, Theodora (Bizans imparatori<;esi), 
1 69 , 2 73 , 2 8 5 , 2 8 8 , 293 , 295 ,  1 1 2 
304, 344 , 372-3, 463, 467-8 Theodosius, ll . (Bizans hukumda-
Abakan Tatarlan, 470 n) , 72 

Baraba Tatarlan, 375 Theophanes (VI . yy Bizansh ya-

Barabinsk Tatarlan, 472 zar), 82 

Kazan Tatarlan, 1 5 ,  3 72 ,  468 ,  Theophylaktos Simokates (VII. yy 
479 Bizansh tarihc;i), 1 35 

Kerulen Tatarlan, 272 Thomsen, C. ] .  (XIX-XX. yy dilbi-

Kmm Tatarlan, 1 5, 422 , 464, limci), 146 

468, 479 Tibetliler, 85, 1 02 ,  1 6 1 , 1 66 ,  1 70 ,  

Kuznetz Tatarlan, 409 , 469 1 72 ,  1 74 

Minusinsk Tatarlan, 470 Tie-lo (kadim bozk1r halki), 68 

Nogay Tatarlan, bkz. Nogaylar Timur Kutlug ('Altmordu ham),  

Sibir Tatarlan, 371 , 470 343 

Tobolsk Tatarlan, 472 Timur, bkz. Tirnurlenk 

Tomsk Tatarlan, 472 Timurlenk, 32 , 3 3 ,  4 0 ,  72 ,  1 3 6 ,  

Tumen Tatarlan, 472 242 , 2 4 4 , 2 5 1 , 300- 3 , 3 0 7 - 9 ,  

Tay Buka Be ki  (Sibirya ham), 374 3 1 0-5, 3 1 8-9, 320- 1 ,  330-3, 336-

Teb Tenggeri, bkz. Kok�ii 8, 3�0-3 , 367, 38 1 -2 ,  385, 5 1 2  
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Timurlular, 1 7 , 336-7 , 34 1 -2 , 347 ,  

379, 380, 385, 392 , 4 1 3  

Ting-ling, bkz. Kao-kiu Ting-ling 

Togortaki (Ktp<;ak ham), 2 1 4  

Toharlar, 59, 1 00, 1 43 

Toktamt� (Altmordu ham) , 3 1 3-5, 

343-5 

Toktay (Altmordu ham), 284 , 293 

Toktoa, bkz. Toktay 

Tokuz Oguzlar , 68-9 , 85 ,  1 04 -6 ,  

1 72 

Tolun, lbn (Mtstr'm Turk hukum

dan), 1 87-8 

Tolunogullan (Mtstr Turk hane

dam), 1 83 ,  1 87-8, 1 96 

Tonkinliler, 4 1  

Tonyukuk (Tu-kiu komutam ve 

veziri), 46 ,  1 03-4 , 1 06,  1 32 ,  1 34 ,  

1 4 1 ,  146 ,  1 5 1 ,  303 

T'opa Hong, I. (Tabga<; hukumda

n), 66 

T'opa Hong, II .  (Tabga<; hukum

dan) , 66 

T'opa Ki'ao (Tabga<; hukUmdan), 67 

T'opa Kuei (Tabga<; hukumdan) , 

65-7 

T'opa Siun (Tabga<; hukUmdan), 66 

Topa Sseu (Tabga<; hukUmdan), 66 

Topa Tao (Tabga<; hukUmdan), 66 

T'o-palar, bkz. Tabga<;lar 

T'o-po Kagan, bkz . Taspar 
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Torgutlar, 4 1 0  

Tott, Baron de , 404 

Townsend (Britanya generali), 443 

Toki� (Taka� - Harezm �ah1), 231  

Tolosler, 68, 79 ,  9 1 -2 ,  1 02 

Toregene (Mogol naibesi), 280 

Ts'in-che Houang-ti ((in Si Hu-

ang-ti - (in hukumdan) , 58 

Tsewang Rabdan (Kalmuk hii-

kumdan), 4 1 9 , 420 

Tubalar, 409 , 469 

Tuda MengO (Alnnordu ham), 284 

Tufalar (Sibirya halk1), 469 

Tuga Timur (Altmordu ham) , 343 

Tug Tigin (Sam beyi), 223 

Tugluk Timur (C:agatay prensi) , 

307-8 

Tugluklar (Hindistan Turk hane

dam) , 236 

Tugrul (Bengal hukumdan) , 234 

Tugrul (Kereyit hiikumdan) ,  bkz. 

Ong Han 

Tugrul Bey (Sel<;uklu hukumda

n) , 2 0 3 - 4 , 207 - 9 ,  2 1 0-2 , 224 ,  

245, 252 

Tugrul, Ill. (Sel<;uklu hiikiimda

n), 228, 23 1 

Tu-kiuler (Tilriikler/Tu-kueler) , 

8 1 , 85-7, 90-8, 1 00-6,  1 53 ,  1 55 ,  

1 59 ,  1 60 ,  1 68 ,  237 ,  245 , 2 7 1 , 

420, 504-5 



Tula Buka (Altmordu ham), 284 

Tuluy (Mogol prensi), 268, 290 

Tunguzlar, 35, 5 3, 6 0, 6 2 , 2 3 7 ,  

269, 274 ,  408, 469 

Turfanhlar, 59 

Turgay ((agatay beyi), 304 

Turgay (Timurlenk'in atasi), 307 

Turgut Reis (Osmanh amirali) , 

360 

Tutu� (Selc;uklu prensi), 2 1 9 ,  223 

Ubeydullah (Ozbek ham) , 383 

Ugurlu Mehmed (Karakoyunlu 

hukumdan), 34 1 

Ukraynahlar, 472 

Uld1z (Hun prensi), 7 1  

Ulu Muhammed (Altmordu pren

si) , 344 , 370 

Ulug Bey (Timurlu hukumdan ve 

gokbilimci) , 337, 339 

Umar Han (Hokand ham), 429 

Dmeri ,  el- (Arap tarihc;i [ 1 30 1 -

1 349] ) , 293 

Umor (Bulgar ham), 1 1 0 

Umur Bey (Aydmoglu emiri), 324 

Urbanus, Papa V. , 328 

Ustaglular (Iran Turk boyu), 378 

Uzun Hasan (Akkoyunlu hukum-

dan), 34 1-2 ,  345, 377 

Vahabiler, 433 
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Valentinos (Bizans elc;isi), 1 00 

Vambery, Armin (Macar gezgini) , 

427 

Varsaklar (Iran Turk boyu), 378 

Vasco de Gama, 357 

Vasiliev (dilbilimci) ,  87 

Vasiliy, Il .  (Moskova prensi) , 344 

Vassaf (Memluk), 1 83 

yeli Han (Sin-kiang ham) , 42 1 

Venedikliler,  4 1 , 2 2 6 ,  2 5 5 , 285, 

348, 365 , 402 , 404 

V erne, jules, 407 

Victoria (lngiltere kralic;e) , 388 ,  

4 1 9  

Vikingler, 1 28 

Vizigotlar, 70 

Vogullar, 62 

Vuhuanlar (Tunguz halk1) , 60-2 , 

65 

Vu-suenler, 59, 6 1 ,  95 

Wellesley, Lord Richard Colley 

(Hindistan valisi) , 4 1 9  

Wilson (ABD ba�kam), 447-8 

Xavier, jerome (XVI. yy cizvit 

misyoner) , 390 

Yadigar (Sibir ham), 375 

Yaglakarlar (Uygur boyu),  1 60 ,  

1 64-6, 1 72 
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Yagmalar, 1 72 

Yakub (Akkoyunlu hukiimdan), 342 

Yakub Bey (Germiyanoglu beyi) , 

324 

Yakub Bey (Uygur devrimcisi) , 

42 1 -2 

Yakut (Arap cografyac1 [6. 1 229 ] ) , 

1 90 , 251 

Yakutlar, 1 5 ,  18 ,  28 ,  5 1 ,  408,  468-

9 , 488 

Yang Zengxi (Sin-kiang valisi), 480 

Yanos Hunyadi (Erdel voyvodas1), 

348 

Ye-liu A-pao-ki (Kitan hukumda

n), 1 68 

Ye-liu Ta-si (Karahitay hukumda

n), 228 

Yennak Timofeyevi<; (Kazak), 375 

Yesugey (Cengiz Han'm babas1) , 

272 

Yezdgerd , Ill . (Sasani hukumda

n), 377 

Yisu Mengu (C:agatay hukumda

n), 304 

Yunanhlar (Rumlar - aynca bkz. 

Bizanshlar) , 2 4 ,  3 1 ,  4 1 , 44 ,  68 ,  

1 00 ,  1 58 ,  2 1 3 ,  2 1 7 , 404 , 447 ,  

449, 45 1 , 347 
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Yunus Emre (Turk �iri), 49, 260, 

322 

Yunus Han (C:agatay hukumdan), 

Yurdakul, Mehmet Emin, 32 

Yusuf (Adil Sah - Adil�ahlar hu.-
kumdan), 352-3 

Yusuf Hamadani (mutasavv1D,  

244 

Yusuf Has Hacib (Karahanh ya

zar) , 1 94 ,  258 

Yue-<;iler (go<;ebe bozk1r halk1) , 

59, 60 

Yuenler (C:in hanedam) , 280, 5 12  

Zajackowski (turkolog) , 1 1 1  

Zeki Velidi Togan (Ahmed), 464 

Zemark (VI . yy Bizans el<;isi), 86 ,  

99 

Zengi, lmadettin (Musul prensi) , 

220 

Zenon (Bizans krah), 1 08 

Zerdu�t. 1 78 

Ziyad ibn Salih (Arap komutan) , 

1 55 

Zubeyr bin ei-Turki (Memluk) , 

1 82 







SOYAGA<;LARI VE HARlT ALAR 
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Birinci Tu-kiu imparatorlugu (Turk ya da Turuk) 

Bumin Kagan 
(552) 

I 

Ko-lo 
(552) 

Mugan Kagan 
(553-572) 

1$bara Kagan 
($apolyo) 
(581-587) 

Kuzey (Dogu) 
Tu-kiuleri 

Tu-u 
I 

T'o-po Kagan 
(573-581) 

lstemi Kagan 
(552-575) 

I 
Tardu 

(575-603) 

Batl 
Tu-kiuleri 

l kinci Tu-kiu imparatorlugu (Turuk ya da Turk) 

l lteri$ Kutluk 
(681-691) 

Bilge Kagan 
(716-734) 

I 

I 

Yiyan Tengri Kagan 
(734) (734-741) 

Kiiltigin 
(6. 731) 

Kapagan Kagan 
(Mo-�;o) 

(691-716) 

BligO 
(716) 



Arslan lsrail 

Kutalm1� 

I 
SUieyman 

lbn Kutalm1� 
(1077-1086) 

I 
Rum 

Sel�uklulan 

Seh;uklu larm Kokenleri 

Tuijrul Bey 
(1038-1063) 

SelcUk 

Mikail 

<;aijn Bey 

I 

Kavurd 

Mu sa 

Alp Arslan 
(1063-1073) 

I 

Kirman Melik �ah 
Sel�uklulan (1078-1082) 

I 
I 

Mahmud Berkyaruk I. Muhammed Sencer R1dvan 

I 
Dukak 

(1092-1094) (1094-1104) (1105-1118) (1118-1157) 

I 
lrak 

Sel�uklulan 

Rum Sel�uklu lan 
(Anadolu veya Konya) 

(1077-1237) 
SUieyman l b n  Kutalml� 
I .  K1h� Arslan 
Mellk �ah 
1 .  Mesud 
1 1 . K1h� Arslan 

Surlye 
Sel�uklulan 

1077-1086 

1092-1107 

1107-1116 

1116-1155 

1155-1192 

1192-1196 

1196-1204 

1204 

1204-1210 

1210-1219 

1219-1237 

I .  Keyhlisrev (birincl hUkUmdarhijl) 
1 1 . SUieyman 
Ill. K1h�arslan 
I. KeyhOsrev (lkincl hiikOmdarhQI) 
I .  Keykavus 
I. Alaeddln Keykubad 



Harezm�ah lar  

1 097-1127 K utbedd i n  M u h a m med 
1127-11 56 AtSIZ  
11 56-1172 1 1  Arslan 

1172-1 2 00 Alaeddin Toki§ (Taka§) 
1 2 00-1 2 2 0  Alaeddin  M u hammed 
1 2 2 0-1231 Cela leddin  Mengu Berti 

962 -977 
977 -997 

999-1 030 
1 030-1 041 

1 030-1040 
1 041 -1 060 

1118-1152 

Gazne l i ler  

A l p  Teg i n  
S e b u k  Teg i n  
G a z n e l i  M a h m u d  
M u h a m med 
Gaznel i  M a h m u d  
Mevd O d  ( H i ndistan)  

[ . . .  ] 
Behram �ah 



Cengizhanhlar 

Cengiz Han 
(1206-1227) 

� -- - r- - ---�--- -

Cuci 

r-h 
l;aljatay Ogedey Tuluy 

(1229-1241) 
e�. Toregene 

(naibe 1242-1246) 

r ---r I I 
Orda Batu Berke $eyban 

I 
Ka��in Giiyiik 

(1246-1248) 
e$. Oljul Kayml$ 

(naibe 1248-1251) 

Mongke 
(1251-1259) 

Ank Boke Hulagu Kubilay 
(1260-1294) 

Altmordu l;aljatayhlar 

I 
Kaydu 

I 
I; a par 

(1301-1309) 
Iran l;in Moljallan 

Moljollan (Yuan) 



Orda 

I 
Kanl$i 

I 
I 
I 
I 
I 

Bay an 
(1301-1309) 

Cuci ler, Ordu' larm Kurucularl 

Cengiz Han 

I 
Cuci 

Batu 

n 
Berke $eyban 

Sartak Tutukan 

I ,.------____, 
Ulak�l Mengil Tlmur Tuda MengO Tula Buka $eybanller, 

(6. 1257) (1266-1280) (1280-1287) (1287-1290) CanoOullan vs. 

Cuci Soyundan Gelen Altm Ordu 

1287-1290 Tula Buka 

1290-1312 Toktay 

1312·1340 ' Ozbek 

1340·1357 Canabek 

1359·1380 Mamay'an iistiiniOOO lie sonu�lanan 

karga$a d6neml 
1378·1398 

1398-1400 

1400-1407 

1407·1412 

1412-1423 

1423-1459 

1460-1481 

1481·1502 

Orda soyundan gelen Ak Ordulu Toktama$ 

Kutluk 

$ad1 Bey 

Pulad 

Tlmur 

Kii�ilk Muhammed 

Ahmed 

$eyh All 



M 1s1r Memluklan 

Hanedanlar 
865-905 Tolunoi)ullan 

Ba$hca hOkOmdarlar 
868-884 Ahmed ibn Tolun 
884-896 Humareveyh 

[ ... ] 
935-969 lh$idiler 935-946 lh$id 

1164: Musul Turk atabeyi ve yei)eni Salahaddin M1s1r' 1  i$gal etti. 

Bahri Memluklan (Turk) 
(1250-1382) 

1250-1259 Aybeg 
1259 Ali 
1259-1260 Kutuz 
1260-1277 Bay Bars 
127B Berke 
1279 Salami$ 
1279-1290 Kalavun 
1290-1293 El  Melik ei-Ehraf 
1293-1340 EI-Nesir ibn Kalavun 

[ ...  ] 

Burci Memluklan <c;erkezler vs.) 
(1382-1517) 

13B2-1399 Barkuk 
1399-1412 Ferec 
1412-1422 EI-MOeyyed 

1422-1438 Bay Bars (Turk) 

[ ...  ] 
1461-1467 Ho$kadem 
1468-1495 Kay1t Bay 

[ ...  ] 
1500-1516 Kansu Guri 

1517: M1s1r'tn Osmanh padi$ahl I .  Selim taraftndan i$gali 
1517-1B05: M1s1r' 1n Osmanh topraklanna kalllmas1 

[ ...  ] 

1805-1952: Mehmet Al i  (Arnavut) ve hanedam. Son kral: Faruk (1936-1952) 



l lhanlar veya Iran Mogollan 

8aydu 

Cenglz Han 

Tuluy 

Hulagu 
(1256·65) 

I 
Abaga 

(1265·1282) 
Tekildar 

(1282·1284) 

I 

Argun Geyhatu 
(1284-1291) (1291·1295) 

� 
Gazan Olcaytu 

(1295·1304) (1304·1316) 

I 
Ebu Said 

(1317-1334) 

Ba�hca <;agatayhlar 

1227·1242 
1242·1246 
1246·1252 
1252·1261 
1261-1266 
1266 
1266·1271 
1271-1274 
1274·1306 
1306·1307 
1307·1309 
1309·1310 
13.10·1320 
1320·1326 
1326·1333 
1333·1347 
1347·1363 

<;:agatay 
Kara Hulagu (e$1 Organa Hatun) 
Ylsu Mangu 
Organa Hatun 
Algu (e$1 Organa Hatun) 
Milbarek $ah 
8arak 
Karga$a dOneml 
Duva 
Kuncuk 
Tellka 
Kebek (blrlnci hOkOmdarhgl) 
Esen 8oga 
Kebek (lklncl hilkilmdarhgl) 
Tama$1rln 
Hanhg1n bOiiinmesi 
Tugluk Timur 



Ha ill  
(1478) 

Bay Sungur 
(1490-1492) 

Yakub 

Karakoyunlular 
Bayram Hoca 

(6. 1380) 

Kara Mehmed 
(1380·1389) 

I 
$ah Mansur 

BaOdat prensl 

I 
Kara Yusuf 

(1389-1420) 

lskender 
(14�0-1438) 

$ah Clhan 
(1439-1467) 

I 

Tlmur 
lstllaso 

Yusuf 
(1469) 

Hasan Ali 
(1467-1469) 

I 

Akkoyunlular 
KarayDIDk 

(1378-1435) 
I 

All 
(1435-1438) 

Hamza 
(1438-1444) 

Clhanglr 
(1444-1469) 

I 

uourlu 

Uzun Hasan 
(1453-1478) 

I 
Maksud 

(1478-1490 Mehmed 

I I I 
Yusuf 

Murad Ahmed ROstem Muhammed 
(1497·1508) G6de (1492·1497) (1498-1502) 

(1497-1498) 
Elvend 

(1498·1504) 



Osmanhlarm Dogu�u 

SUieyman 

Ertugrul I .  Osman 
(1299-1326) 

Alaeddin 

I 

Orhan 
(1326-1359) 

1 .  M urad Suleyman Pa$a 
(1359-1389) (6. 1357) 

Hanedanhk babadan ogula ge�erken Osmanh lar 

1389•1402 
1403-1421 
1421-1444 
1444-1481 
1481-1512 
1512-1520 
1520-1566 

1566-1574 
1574-1595 
1595-1603 

I. Bayezid (Y1Id1nm) 
I.  Mehmed <c;elebi) 
1 1 .  M urad 
11. Mehmed 
11. Bayezid 
I .  Selim (Yavuz) 

-

Kanuni Sultan Suleyman 
(Muhte$em SUieyman) 
1 1 .  Selim (Mest) 
I l l .  Murad 
I l l .  Mehmed 

Timur 
lstilas1 



1 1 .  Osman (1618·1622) 

I l l . Mehmed'in ha lefleri 

I l l .  Mehmed 
I 

I. Ahmed I .  Mustafa (1603·1617) (1617·1618 ve 1622·1623) 
I 

IV. Murad lbrahlm (1623·1640) (1640·1648) 

I 
IV.  Mehmed 1 1 .  SOieyman 11. Ahmed (1648·1687) (1687·1691) (1691-1695) 

11. Mustafa I l l .  Ahmed (1695·1703) (1703·1730) 
I 

I. Mahmud (1730·1754) I l l .  Osman (1754·1757) 
I l l .  Mustafa (1757·1774) 

I 
I. AbdOihamld (1774i1789) 

V. Murad (1876) 

I I I . Selim (1789·1807) 

11. AbdOihamid (1876·1909) 

IV. Mustafa (1807·1808) 

I .  AbdOimecid (1839·1861) 

11. Mahmud (1808·1839) 
I 

AbdOiaziz (1861-1876) 

V. Mehmed (1909·1918) VI.  Mehmed (1918·1922) 



I 

Timurlular 

Taragay 

I 
Tlmurlenk 

(1370-1405) 

I 

Clhanglr Omer $eyh Miran $ah $ahruh 
(1405-1447) 

Plr Muhammed Balban 

Mansur 

Hiiseyln Baykara Ahmed Sultan 
(1469-1506) (1469-1494) 

Omer Mlrza 

Ebu Said 
(1455-1469) 

I 

I 
Ulu(l Bey 

(1447-1449) 

I 
Abdiillatif 

(1449-1450) 

Mahmud 
(1494-1495) 

Muhammed Omer $eyh 

I 
Babur $ah 

Babur $ah'm Kokenleri 

Cenglz Han 

<;a(latay 

Yunus Han 

Kutlu(l Nigar Hamm 

Babur $ah 

Timurlenk 
I 
I 
I 
I 
I 

Omer $eyh 



Delhi Sultanhgl 

Hanedanlar 
1206·1290 Turk Memluklan (klllemenler) 

1290-1320 lranhla$ml$ TUrkler, Halaciler 

1320-1414 Tilrk Tugluklar 

Prensler 
1206·1211 Aybeg 
1211-1236 11-Tutml$ 
1236 firuz �ah 

1236·1240 Razlye 
1240·1242 Behram 
1242·1246 Mesud 
1246·1266 Nas1reddln Mahmud 
1267·1287 Balban 
1287·1290 �emseddin 
1290·1294 firuz �ah 
1296·1315 Alaeddln Muhammed 
1316-1320 MObarek �ah 
1320·1325 G1yaseddln 
1325·1351 Muhammed Tugluk 
1351-1388 firuz �h 

1398: Timurlenk lstllas1 

1414·1451 TOrk·Afgan Seyyid 

1451-1526 Afgan Ludlleri 

1414·1421 H1z1r Han 
1421-1434 MObarek �ah 
1434-1444 Muhammed �ah 
1444·1451 Alem �ah 
1451-1489 BehiOI 
1489·1517 lskender Ludi 
1517·1526 lbrahlm 

1526: Babur lstilas1. BOyOk Mogollann kuru1U$U 



Buyuk Mogol lar 

1526-1530 Babur �ah 
1530-1540 Humayun (birlncl hOkumdarhO•> 
1540-1556 !?ir �ah'm ele ge�;irilmesi 

(Sur hanedanh(il) 
1556 Hiimayun (ikinci hiikiimdarh(jl) 
1556-1605 Biiyiik Ekber 
1605-1627 Cihangir 
1627-1658 !?ah Cihan 
1658-1707 Evrengzib 

1837-1858 11. Bahad1r �ah 

Kazan Hanlan 

Toktaml$ 
(1378-1398) 

I 
Celaleddin 

I 
I. Utu Muhammed 

(1438-1445) 

I 

2. Mahmudek 
(1445-1462) 

Kas•m 

I 
4. lbrahim 3. Hall l  

(1467-1479) (1462-1467) 

I 

Yakub 

5. All 6. Muhammed Emin 7. Abdiiliatlf 
(1479-1487) (1487-1496 / 1502-1518) (1496-1502) 

(halefleri K1nm Giray hanedanh(il prensleridlr.) 



Ozbek lmparatorlugu: Ebu' l  Hay1rhlar 

Ebu'l Hayr 
(1428-1468) 

I 
� - 1 - I - l  

�ah 8udak 3. lbrahim Kutc;uncu 

I (1510-1530> 
Sevunc; Hoca Hoca Muhammed 

2. �eybanl 
(1468-1510) 

I 
I , - -r 1 

Mahmud 4. Ebu Said 6. Abdullah 7. Abdiillatlf 
(1530-1533) 

Obeydullah 
(1533-1539) 

I I 
8. 8arak Cambek 

I I I 
9. Pir 

Muhammed 
10. lskender 
(1560-1583) 

11. 11. Abdullah 
(1583-1598) 

I 
12. Abdiilmiimin 

(1598-1599) 



l l . $ah (small 
(1576-1577) 

Safevi ler 

Saflyeddln 
(1253-1334) 

I 
I 
I 
I 

Haydar 

l 
$ah lsmail 

(1501-1524) 

l 
I. Tahmasb 

(1524-1576) 

I 

Muhammed 
(1578-1588) ! 

Biiy!ik $ah Abbas 
(1588-1629) 

l 
Safl Mirza 

l 
I. Safl 

(1629-1642) 

l 
1 1 .  $ah Abbas 
(1642-1666) 

l 
S!ileyman 

(1666-1694) 

l 
$ah HOseyln 
(1694-1722) 

l 
1 1 .  Tahmasb 
(1722-1732) 

l 
I l l .  $ah Abbas 
(1732-1736) 



Tu rkiye Cumhuriyet i Cumhurba�kan lar  

1923-1 938 Mustafa Kema l  Atatu rk 
1938-1950 l smet inonu 
1950-1960 Cela l  Bayar 
1960-1966 Cemal Gursel 
1966-1973 Cevdet Sunay 
1973-1980 Fahri  S. Korut U rk 
1982-1989 Kenan Evren 
1989-1993 Turgut Ozal  
1 993-2000 Su leyman Demi rel 
2000- Ah med Necdet Sezer 
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