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ÖZ 

 

 

Türklerle İranî kavimler milat’tan önceki dönemlerden başlayarak günümüze 

kadar birbirlerinin komşuluğunda ve yakınlığında yaşamışlardır. Bu yakınlık ve 

komşuluk onlar arasında geniş münasebetlerin kurulmasına, derin ve köklü bir 

etkileşimin yaşanmasına neden olarak hayatın bütün alanlarına tesir etmiştir. Hunların 

göçleri ve batı’ya doğru yol almaları bu iki kavmin arasındaki etkileşimi daha da 

genişletmiştir.  

Hunlar ve Gök-Türkler, geniş imparatorluklar kurarak, Orta Asya ve Kafkasların 

kuzeyine kadar hâkim oldukları sırada Bu sebepten dolayı daha fazla İranî kavimlerle 

komşu olarak, bazılarını hâkimiyetleri altına almışlar ve münasebetlerini daha da 

güçlendirerek bu tesirlerin derinleşmesine neden olmuşlardır. Hunlar ile Vusunların, 

İranî kavim oldukları ağırlık kazanan Yue-çilerle temasları ve münasebetleri, Akhunlar 

ile Gök-Türklerin de Sasanîlerle olan temasları ve münasebetleri daha çok birbirine 

rakip iki devletin düşmanca ilişkileri şeklinde ortaya çıksa da karşılıklı olarak pek çok 

tesirin yaşandığı da araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. 

Türklerle İranî kavimlerinin sosyal yapılarını, hâkimiyet anlayışlarını, devlet 

teşkilâtlarını, dillerini ve dinlerini karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan benzerlikler bu 

iki kavmin benzer yönlerinin çok olduğu, birbirine yakın coğrafyaları paylaştıkları ve bu 

yüzden ortak yanları fazla olan bir kültür yarattıkları sonucuna götürmektedir. Örf, adet 

ve sosyal teşkilât açısından kayda değer benzerliklerin mevcûdiyeti bazı ilim adamlarını 

bu iki kavmin arasında bir bağın olduğu görüşünü benimsemeye itmiştir. Hâkimiyet ve 

devlet alanında hâkimiyet anlayışlarının menşe ayniliği, hükümdarın vasıfları, özellikleri 

ve iktidar alanları yakın olarak görülmektedir. Aynı şeyleri dil konusunda da söylemek 

mümkündür. Her iki kavmin farklı lehçelerinde ve şivelerinde ötekinin dilinden çok 

sayıda kelimeler bulunmuş ve hatta ödünç alfabeler olmuştur. 

İSLAM ÖNCESİNDE TÜRK-İRAN KÜLTÜR İLİŞKİLERİ 

Hasan POOR GOLMOHAMMAD 
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Abstract 

 

 

Turkish people and Iranian tribes have lived in neighborhood and in proximity 

since before Christ until nowadays. This proximity and neighborhood have created the 

foundation of wide relations between them as well as deep and large interaction 

subservience and affected their lives in all respect. Hunnish migrations and their 

orientation towards the West have expanded further the interaction between these two 

tribes.  

By founding large sovereigns, the Hunnish and Gok-Turks had dominated in 

Central Asia to the North of Caucasus. Because of this reason they had became 

neighbors with more Iranian tribes and governments; and by domineering some of them 

they had caused to get deeper effects via tightened contacts. Even if the contacts and 

relations between Hunnish and Vusun with Yue-chi which were considered as being 

Iranian tribes as well as those between Akhun and Gok-Turks with Sassanid people were 

qualified as hostile relations between two rival governments  the researches carried out 

have demonstrated plenty of mutual effects. 

The similarities generated by the comparison of social structure, dominance 

perception, government organization, language and religion of Turks and Iranian people 

show that these two tribes have similar way, share close geography and that they create 

cultures which have too much common sides. The existence of significant similarities in 

respect of manners and customs as well as social organization has incited some scientists 

to adopt the thinking of a relationship between these two tribes. The origin uniformity of 

the dominance and dominance perception in government domain, the sovereign 

qualifications and skills as well as power domain are very close. It is also possible to say 

the same things for their language. There are lots of similar elements in different dialects 

Düzeltme 

CULTURAL RELATIONSHIP BETWEEN TURKO-IRAN IN PRE-ISLAMIC 
PERIOD 

Hasan POOR GOLMOHAMMAD 
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and accents of the two tribes and further there are alphabets that have borrowed from the 

other. 
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ÖNSÖZ 

 
 

 

“İslam Öncesinde Türk-İran Kültür İlişkileri” başlıklı tezimizde “İslam Öncesi” 

ibaresi ile Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki dönemleri kastedilmiş ve 

Karahanlılar dönemine kadar hâkimiyet süren Türk devletlerinin tarihleri ve kültürleri 

ele alınarak İranî kavim ve devletlerin tarihleri ile mukayese edilmeye çalışılmıştır. 

Günümüzde İran kelimesi sınırları belli siyasî bir coğrafyanın adı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kelimenin kökünün Arî kelimesinden geldiği ve bu 

sebepten etnik bir kavram olduğu da ileri sürülmektedir. İslam öncesini göz önüne 

aldığımızda bu kelimenin bugünkü İran’ı da içine alan daha geniş bir coğrafyayı işaret 

ettiğini ve Orta Asya’daki İranî kavimlerin yaşadığı coğrafyaları da içine aldığını 

görürüz. Bu kelime ile ayrıca bir kültür coğrafyası da kastedilmek istenmiştir. 

Sasanîlerden önceki İran kaynaklarında bu kelime, bugünkü İran toprakları için değil; 

Harezm bölgesi ve günümüz İran’ının doğu bölgelerini adlandırmak için kullanılmıştır. 

Sasanîlerden bu yana ise İran ve daha çok İranşehr şekli ile bugünkü İran coğrafyasını 

ifade etmek için kullanılmış; günümüzde ise 1935 yılından itibaren oryantalist bakış ve 

sömürgecilik anlayışıyla1 tekrar bu toprakları adlandırmak için kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Tezimizde dil ve alfabe ilişkileri bölümünde Toharca da mukayese konusu 

edilmiştir. Türkçe ile Toharca2 arasında bazı münasebetlerin bulunduğu bilinmektedir. 

                                                            
1 Bu kelime, 1935'te devletlerarası resmî münasebetlerde eskiden Persia olarak bilinen bu ülkenin adının 
yerine konulmuş ve böylece bu coğrafyanın, orada yaşayan İranî kavimlerin ana vatanı olduğu fikri 
dayatılmaya çalışılmıştır. Bu ad, Almanya'da bulunan ve Hitler'in ırkçı teorilerinden etkilenen Fars ırkçı 
çevrelerince Rıza Şah Pehlevi'ye aşılanmış ve kabul ettirilmiştir. Oysa unutulmamalıdır ki eskiçağlardan 
günümüze kadar bu coğrafya çeşitli halkların ve kültürlerin vatanı olmuştur.  
2 Türklerle kurdukları münasebetler açısından önemli bir yere sahip olsalar da Toharların İranî diller 
âilesine mi yoksa Hint-Avrupa dil âilesine mi mensup oldukları kesinlik kazanmamıştır. Bu dili konuşan 
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Doğu Türkistan’ın Türkler öncesi sakinleri olan Toharlar da o bölgeye göç ederek 

gelmişlerdir; ancak bunların etnik mahiyetleri konusunda çok değişik fikirler ileri 

sürülmüş, Hind-Avrupa mı yoksa İranî kavimleri âilesine mi ait oldukları meselesi 

kesinlik kazanmamıştır. Biz yine de bu kavimlerle olan münasebetlerinden dolayı 

Toharları tezin kapsamı içine alınmayı uygun bulduk. 

İranî diller âilesinin İslam öncesi dönemine âit lehçeleri aşağıdaki gibidir:  

1. Eski İranî dilleri: Persçe (Akamenit Persçesi), ve Avesta dili bu kategoriye 

âittir. Gerçi çoğu batı âlimleri Saka dilini de bu gruba dâhil etmektedirler.  

2. Orta İranî dilleri: Pehlevî dil grubuna âit Part (Aşkani sülalesi dili) ve Pers 

(Sasanî dönemi dili) dilleri; Soğd, Belh, Harezm ve Hotan dilleri. Muazzam 

değişikliklere uğrayan Persçe ve günümüzdeki Fars dili İranî dillerin sadece bir koludur. 

Bu çalışmada iki kavmin arasındaki kültür ilişkileri ele alınmıştır. Bu ilişkilerin 

ne zaman ve nerede yaşandığına dair bilgiler tezin giriş bölümünde kısaca bu kavimlerin 

siyasî tarihine temas edilerek verilmiştir. Bu bölüm birbirinin çağdaşı olan ve siyasî 

münasebetlerde bulunan Türk-İran devletlerini kapsamaktadır. 

Türk-İran kültür ve siyasî ilişkileri konusunda şimdiye kadar bazı monografi 

çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayla bunların bir araya getirilip genişletilmesi amacı 

güdülmüş ve mümkün olduğu kadar katkılarda bulunulmuştur. 

 

                                                                                                                                                                               
Toharlar, Çin’in batı komşusu olmuşlar, A ile B lehçesi olmak üzere iki farklı lehçe ile konuşmuşlardır.  
Toharca’nın A lehçesi Çin’e yakın Turfan ve Karaşar’da konuşulurken B lehçesi A lehçesinin batısında 
bulunmuş, Kuşan Devleti alanında konuşulmuş ve bu nedenle daha az Çin tesirinde kalmıştır. Hem 
sözcük, hem dilbilgisi açısından çok farklı oldukları için en az 500-1000 yıl önce birbirinden ayrıldıkları 
tahmin edilmektedir. Bu kavme âit ilk bilgiler M. Ö. II. yüzyılda Çin kaynaklarından elde edilmiştir. Bu 
dile âit ilk elyazmaları miladî VI. ve VIII. yüzyıllara aittir. 
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KAYNAKLARIN TANITIMI 

 

i. İran Ana Kaynakları 

 

i.i.Avesta 

 

Tartışmalı olmakla birlikte Doğu İran kültür dairesine ait olduğu görüşü daha çok 

ağırlık kazanan Avesta, İran ana kaynaklarının başında gelmektedir. Avesta diliyle 

tanınan bu eserin dili Hint’in en eski eseri olan ve M. Ö. XV-X. Yüzyılları arasında 

yazıldığı tahmin edilen Vedaların en eskisi olan Rig Veda’nın diline yakın benzerlikler 

göstermektedir. Avesta’da, daha ileri bir kültür safhasında olan Mezopotamya, Batı İran, 

Anadolu, Mısır ve Yunan dünyasından hiç bir iz bulunmamakta ve sadece bir yerde 

Babil’in (Bavri biçiminde) adı geçmektedir;3 buna karşılık Soğdiyana, Baktria, 

Margiyana ve Doğu İran coğrafya adlarının defalarca geçtiği tespit edilmiştir. Avesta’da 

tasvir edilen hayat tarzının Orta Asya çobanlık ve çiftçilik geleneğine uygun gelmesi4 ve 

Avesta dilinin daha çok Doğu İranî dillerinin özelliklerini yansıtması araştırmacıların 

çoğunu Zerdüştîlik ve Avesta’nın Doğu İran kültür dairesine ait olduğuna inandırmıştır.5 

Gerçi Zerdüştîlerin bu kutsal kitabının bazı kısımlarının Batı İran bölgesinde ortaya 

çıktığını savunan ilim adamları da vardır.  

                                                            
3 İgor Mikhailovich Diakonov, Tarikh-e Mad, /Fars. Çev: Karim Keshavarz/, Enteşarat-e Elmi-Farhangi 
Yayınları, 5. Baskı, Tehran 1379 (2000), s. 430, Dpt. 102.  
4 Arthur Christensen, İran dar Zaman-e Sasanian, /Fars. Çev. Rashid Yasemi/, Seda-ye Moaser 
Yayınları, 3. Baskı, Tehran 1382 (2003), s. 3. 
5 Samuel Henrik Nyberg, Dinha-ye Iran-e Bastan, /Fars. Çev. Seyfaddin Najmabadi/, Markaz-e İrani-ye 
Motalee-ye Farhangha Yayınları, Tehran 1359 (1980), s. 49-51. 
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Yasna’lar, Yasht’lar, Khorde Avesta, Vendidad (Vidaeva Data) ve Visparad’dan 

oluşan Zerdüştîlerin kutsal Avesta’sı, Tevrat gibi belli bir süre boyunca oluşmuş dini bir 

mecmuadır. Tasvir ettiği sosyal yapı, ekonomik şartları ve dil eskiliği itibariyle eski bir 

karakter taşıdığı ileri sürülen ve günümüzde Yasna’lar kitabında yer alan Gatha’lar 

Zerdüşt’ün kendi dönemine veya o’na çok yakın bir döneme mal edilmiştir.  Gatha’lar, 

yetmiş iki ha veya hat (bölüm)’tan oluşan Yasna’ların 28-34, 43-51 ve 53. bölümlerini 

oluşturmaktadırlar. 17 bölümden oluşan ve vezinli parçalarla yazılmış olan Gathalar, 

“şiir, söylem” anlamına gelmekte ve beş ahenkli şiirden teşekkül etmektedir.6  

Yunan kaynakları Zerdüşt’ün Eflatun’dan 6000 yıl önce, Troya Savaşı’ndan 

5000 yıl önce, Akamenit hükümdarı Hşayarşa7 (M. Ö. 486-465)’nın Atina üzerine ordu 

göndermesinden 600 yıl önce gibi farklı dönemlerde yaşadığını belirtmişlerdir.8 Bazı 

kaynaklarda İskender’den 258 yıl önce yaşadığı ifade edilirken bazı kaynaklarda ise 

tarihi varlığı bile reddedilmiştir. Bütün bunlara rağmen ihtiva ettiği dini ve sosyal 

konuları ve dil yapısı itibariyle Gatha’ların M. Ö. I. binyılın ilk yarısında yaratıldıkları 

daha fazla kabul görmektedir. Bu bölümlerde İranî kavimlerin çiftçilik yaptıkları 

dönemin yaşam tarzları, sosyal yapıları, dini inançları hakkında kısa bilgiler mevcuttur. 

Ayrıca Zerdüşt’ün Tanrı Ahura Mazda ile sohbetlerini ihtiva etmektedir. Gatha’ların 

dışında 57 bölümden oluşan Yasna’lar, dini emirler ile Zerdüştîlik’in Tanrılarına ve atalar 

ruhuna dua ve tapınma mevzularını içermektedir. Yasna’ların bölümleri arasında Yasna 

Haptang Haiti adıyla bilinen 35-41. bölümleri ise diğer kısımlardan daha eski özellikler 

göstermektedir. Düz yazı biçiminde olan bu yedi bölüm dil açısından Gatha’lara daha 

yakınlık göstermekte ve bundan dolayı Gatha’lara yakın bir zamanda ortaya çıktığı 

tahmin edilmektedir. Diğer bölümlerin konu ve dil itibariyle bunlardan ayrıldığı ve 

onlardan sonra yazıldığı kabul edilmektedir.9 Yasna, tapınma demektir. 

                                                            
6 Avesta, /Fars. Çev. Jalil Dustkhah/, Morvarid Yayınları, 4. Baskı, Tehran 1362 (1983), s. 27-29. 
7 Yunan kaynaklarında Xserxes şeklinde geçmektedir. 
8 Nyberg, a.g.e., s. 27. 
9 A.e., s. 109. 
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Tanrılar ve Ameşa Sepenta (Ahura Mazda’nın yedi ölümsüz meleği)’ların 

tapınılması anlamına gelen Yasht’lar günümüzde 21 bölümden oluşmakta ve her bölüm 

bir Tanrı’nın adına hasr edilerek o Tanrı’ya dua ve tapınmayı ihtiva etmektedir.10 Nazım 

ama karışık vezinlerde olan Avesta’nın bu kitabının bazı kısımları ihtiva ettikleri konular 

itibariyle Zerdüştîlik öncesi İranî kavimlerin dini inançlarını yansıtmaktadır.11 Bu 

bölümlerde İranî kavimlerin eski kralları, komşuları ve aralarındaki münasebetleri de yer 

almaktadır. Özellikle Türk kültüründe de önemli yeri olan Afrasyap ile ilgili bölümler bu 

kitapta yer almakta ve İranî kavimlerle Turan kavimlerinin çekişmeleri ve savaşları 

anlatılmaktadır. 

Devlere (Zerdüştî inancına göre kötü tanrılar ve yardımcıları) karşı dini yasalar 

anlamına gelen Vendidad (Vidaeva Data)’ın batı İran’da oluştuğu ileri sürülmektedir.12 

Yapılması gereken günlük dini ayinler ve işler ile Mitolojik, teharet ve dini temizlik gibi 

konuları ele alan bu kitap Ahura Mazda ile Zerdüşt arasında geçen diyalog biçiminde 

tanzim edilmiştir.13 Mezopotamya mitolojisi ile ortak konulara sahip olan Vendidad’ın 

batı komşularından aldığı etkileri göstermesi açısından bazı tarihi konulara ışık 

tutmaksı,14 batı İran bölgesinde ortaya çıktığı yönündeki görüşleri desteklemektedir. Her 

bölümü fargard olarak adlanan Vendidad, 22 bölümden oluşmaktadır ve Sasanî dönemi 

Avesta’sının günümüze en sağlam yetişen bölümüdür.15 Bazı ilim adamları bu kitabın 

ortaya çıkış tarihini M. Ö. 120, bazıları M. Ö. 160-150 yılları arasını, bazıları ise M. Ö. 

490-480 yılları arasında göstermektedirler.16 

Avesta’nın bir diğer kitabı Visparad’dır. Yasna’lara benzeyen bu kitap “bütün 

atalar” anlamına gelmekte ve atalara ve büyüklere dua ve övgüler içermektedir. Her bir 

                                                            
10 A.e., s. 133. 
11 Christensen, Kayaniyan, /Fars. Çev. Zabihollah Safa/, Bongah-e Tarjome va Nashr-e Ketab Yayınları, 
Tehran 1343 (1964), s. 12. 
12 Nyberg, a.g.e., s. 337-338. 
13 Mikhail. M. Diakonov, Tarikh-e İran-e Bastan, /Fars. Çev. Ruhi Arbab/, Enteşarat-e Elmi-Farhangi 
Yayınları, Tehran 1382 (2003), s. 49. 
14 Mehrdad Bahar, Pajuheşi dar Asatir-e İran, Agah Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1376 (1997), s. 21. 
15 Avesta, s. 314. 
16 Nyberg, a.g.e., s. 6-7 ve 314. 
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bölümü Yasht’lar gibi karda adlanan bu eserin çeşitli bilim adamları tarafından farklı 

bölümlendirmeleri yapılmış ve 23, 24, 26 ve 27 bölüme veya karda’ya ayrılmıştır.17 

Küçük Avesta anlamına gelen Khorde Avesta (Pehlevi dilinde Khortak Avestak) 

aslında bütün Avesta’nın seçilmiş bir özetidir. Sasanî Kralı II. Şâpur döneminde onun 

emriyle Zerdüştîlerin çeşitli ayin ve merasimlerinde ve günlük ibadetlerinde 

kullanabilmeleri için düzenlenen bu kitaptan günümüze kadar gelen kısmı sekiz 

bölümden oluşmaktadır. Bu kitap ayinlerden ve bu ayinlerde söylenen dualardan 

müteşekkildir.18 Bu kitapta günün değişik bölümlerinde okunması gereken dualar, ayın 

önemli günleri ve dini bayramlarda okunan dualar ve yapılan ayinler ile ayrıca düğün, 

yas ve dini giysi giyilen günlere özgü dua metinleri ve ayinler yer almaktadır.19 

Akamenitler döneminde Avesta’nın 12000 inek derisine yazıldığı, başkent Taht-ı 

Cemşit’te saklandığı, İskender’in hücumunda yakılıp ortadan kaldırıldığı rivayet edilir. 

Ancak bazı âlimler bunun doğru olmadığını, Sasanîlere kadar Avesta’nın ezberleme 

yoluyla sineden sineye aktarıldığını,20 bu yüzden de belli bir süre sonra Avesta’nın 

anlaşılmaz bir hale geldiğini ve Zend diye adlandırılan tefsir kitaplarının Pehlevi dilinde 

yazıldığını ileri sürmektedirler. Pazend kitaplarının da Zend kitaplarının daha kolay 

anlaşılması için yazıldığı öne sürülmektedir. Ayrıca Akamenitlerin dini inançları ile 

Zerdüştîlik arasında ciddi farklılıklar olduğu ve onlar arasında Avesta’nın ciddi bir yeri 

olmadığı da iddia edilmektedir.21 Eğer Akamenitlerde bu şekilde ciddi bir yazı geleneği 

mevcut olmuş olsaydı neden onlardan sonra bu kadar gerileme olduğu sorusu cevapsız 

kalmazdı.  

Avesta alfabesinden yola çıkan ilim adamları onun Sasanîler döneminde 

yazıldığına inanmaktadırlar. Aramî alfabesinden oluşturulan bu eserin alfabesi ayrıntılı 

bir biçimde tasarlanmıştır.  O dönem itibariyle fazla anlaşılmayan bir dilin anlaşılır bir 
                                                            
17 Avesta, s. 325-326. 
18 A.e., s. 333-334. 
19 Khorde Avesta, /Fars. Çev: Ebrahim Purdavud/, Asatir Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1386 (2007), s. 26. 
20 Mehri Bagheri, Tarikh-e Zaban-e Farsi, Gatreh Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1375 (1996), s. 55. 
21 Emile Benveniste, Din-e Iranî bar Paye-ye Matnha-ye Motabar-e Yunanî, /Fars Çev. Bahman 
Sarkarati/, Gatreh Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1383 (2004), s. 77-78; Nyberg, a.g.e., s. 328-403. 
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şekilde yazılabilmesi için Aramî alfabesi esas alınarak dikkatli bir biçimde tasarlandığı 

ileri sürülmektedir. Karışık bir vaziyetin yaratılmaması için birbirine bitişmeyen, uzun 

ve kısa ünlülerin okunması için harfları olan, sağdan sola yazılan ve İbn Nedim’in “Din 

Dabire” adlandırdığı bu alfabenin Aramî alfabesiyle olan benzerlikleri ve paralellikleri 

kolaylıkla tespit edilebilmektedir.22 

Avesta’nın dışında Doğu İran’da ancak Milat’tan sonraya ait bazı başka 

kaynaklar bulunmuştur. Bunlar Soğdca, Hotan Sakaca’sı, Harezm ve Belh dilinde 

yazılmış kaynaklardan oluşmakta, bunlar arasında ise Soğdca en başta gelmektedir. 

Soğdca kaynaklar Miladi V. ve VI. yüzyıllara âittir. Turfan ve Tacikistan’daki Muğ 

dağında ele geçirilen bu kaynaklar Orta Asya İranî kavimlerin dili ve kültürünü 

öğrenmek açısından büyük öneme sahiptirler. Mani, Budda, Hıristiyan ve gayri dini 

metinler olarak kategorize edilen bu metinler farklı alfabelerle yazılmışlardır.23 Mani 

metinlerinin çoğunlukta olduğu bu mecmuada Soğdca’nın dışında Part diliyle yazılan 

metinler de bulunmuştur.24 Soğd dili Soğd tüccarlarının Orta Asya’daki geniş ticari 

faaliyetleri ile göre ve Soğd kolonilerinin birçok yerde kurulması neticesinde25 milat’tan 

sonra I. binyılda bölgenin çok kullanılan dili olmuştur. Bu dil ve yazı sistemi komşu 

milletlerde; Bugut Yazıtı örneğinde görüldüğü gibi Türkler arasında da kullanılmıştır. 

Akamenit kitabelerinde adları geçen Sakaların dillerinin konuşulduğu yerler 

Kaşgar ve Hotan bölgesinde ele geçirilen buluntulardan bu bölgeler olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu kavmin M. Ö. VI. yüzyıldan itibaren Orta Asya ve Güney 

Sibirya’daki varlıkları bilinmektedir. Ancak ele geçirilen eserlerin büyük çoğunluğu 

Miladi VII-X. yüzyıllara aittir.  

                                                            
22 Bagheri, a.g.e., s. 55-56. 
23 A.e., s. 67-68. 
24 Georgy. Hazai, “Berlin’de Turfan Yazmaları Üzerinde Çalışmalar”, TDAY-B, 1971, (çevrimiçi) 
http://www.tdkdergi.gov.tr/TDA/1971/1971_2_Hazai.pdf , s. 13. 1989. 
25 E. G. Pulleyblank, “A Sogdian Colony in Inner Mongolia”, T’oung-pao, S. 41, 1952, s.317. 
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Harezm dilindeki eserler ise daha çok Toprak Kale’de, Tuğ Kale’de, Humbuz ve 

Aral bölgesinde bulunmuş ve bir kısmının Miladi II. yüzyıla, bir kısmının ise VI. ve VII. 

yüzyıla ait oldukları tespit edilmiştir.26 

Belh diline ait eserler ise Afganistan’ın Sorh Kotal bölgesinden bulunmuştur. 

Yunan alfabesiyle yazılmış bu metinlerin bir kısmının Kuşanlarla bağlı olduğu ileri 

sürülmüştür. En uzunu ve iyi durumda olanı Boğlan’da bulunmuş ve içerisinde kral ile 

unvanları hakkında kısacık bilgiler verilmiştir. Bu metinlerde Türkçe hâkimiyet 

unvanlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu yazıtların bazılarında Arap dilinin 

kullanılması, Arapların bölgeyi fethettikten sonra yazıldığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.27 

Hotan bölgesinde bulunan metinler Harold Walter Bailey tarafından incelenmiş 

ve Sakaların diline ait oldukları ispat edilmiştir. Bu metinler Kaşgar bölgesindeki 

Tumşuk’ta bulunan metinlerin dili ile yakın benzerlik göstermektedir. Ondan dolayı bu 

metinler Sakaların iki lehçesi olarak tanımlanmıştır. Brahmi alfabesinden türemiş bir 

alfabe ile yazılmış olan Hotan metinleri 7 cilt halinde basılmıştır. 

Batı İran’da İranî kavimlerin ilk devletleri olan Medlerden yazılı kaynak ortaya 

çıkmadığı için Akamenit dönemi metinlerinde onlara ait bir kaç sözcük ve özel addan 

başka elimizde hiç bir materyal bulunmamaktadır.  

Medler hakkında Asur, Urartu, Yunan kaynaklarından ve kısmen de Elam 

tabletleri ile Avesta’da bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklar kullanılırken Asur ve 

Urartuların Medlerle olan düşmanca ilişkilerine dikkat edilmeli ve kaynaklar bu yönde 

bir eleştiriye tabi tutulmalıdır. Asur Kralları Salamansar, Şamşi Adad, Adad Nirari, 

Tiglat Pilasar, Sargon, Asarhaddon, Senahrib yıllıkları Medler ve komşu halklar 

hakkında bilgi vermektedirler. Bu yıllıklarda özellikle dikkat edilmesi gereken nokta 

                                                            
26 Zohreh Zarshenas, “Zaban-e Kharazmi”, Faslname-ye Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi, Yıl 2, 
S. I, 1375 (1996), s. 57-58. 
27 Zarshenas, “Zaban-e Balkhi”, Faslname-ye Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi, Yıl 3, S. III, 
1376 (1997), s. 20-22. 
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Asur devleti zafer kazandığında galibiyeti fazlasıyla büyütmeleri, yenilgi yaşandığı 

zaman ise olay konusunda sessiz kalmayı tercih etmeleridir.28 

 

i.ii. Akamenit Dönemi Ana Kaynakları 

Akamenit sülâlesi dönemi eserlerin çoğu Taht-ı Cemşit, Nakş-ı Rüstem, Suza, 

Hemedan ve Behistun’da ele geçmiştir. Çoğu üç dilli, sülâlenin ortalarına doğru iki dilli 

ve sonlarına doğru tek dilli olan Akamenit dönemi eserlerinin en başta geleni Dariuş’un 

M. Ö. 519-515 yılları civarında yazdırdığı Behistun kitabesidir. Elamca, Akadca ve 

Persçe yazılan bu üç dilli kitabeye Dariuş’un Persepolis (7 adet), Nakş-ı Rüstem (2 

adet), Susa (18 adet), Hemedan, Elvend Dağı ve Süveyş Kanalı’ndaki (3 adet) yazdırdığı 

kitabeleri de ekleyebiliriz. Ayrıca Dariuş dönemine ait ufak parçalar halinde bulunan 

çok sayıda tablet de bulunmuştur.  Dariuş’un önceli ve Akamenit devletinin kurucusu 

Kuruş’tan da bir kaç küçük kitabe ele geçmiştir. (11 adet Behistun’da, 31 adet Nakş-ı 

Rüstem’de)  Kuruş’un selefleri olarak bilinen Arya Ramna ve Arsam’ın daha sonra 

bulunan kitabelerinin aslında onlara ait olmadığı ve sonradan diğer Akamenit krallarının 

emriyle onlar için yazdırıldığı tespit edilmiştir.29 Akamenit sülâlesinin diğer 

hükümdarlarına ait şu eserler de tespit edilmiştir: Persepolis’teki 11 adet, Susa’daki 2 

adet, Van ve Hemedan’daki birer adet yazıtıyla Hşayarşa, Persepolis’teki ve bir heykel 

ayağındaki birer yazıtıyla I Artakşir, Susa’daki 2 yazıtıyla II Dariuş, Susa’daki 4 adet, 

Hemedan’daki 3 adet ve Persepolis’teki 1 adet yazıtlarıyla II Artakşir ve persepolis’teki 

iki yazıtıyla III Artakşir.30  

Akamenit kitabeleri arasında yukarıda da ifade edildiği gibi Behistun yazıtı 

mümtaz bir yere ve konuma sahiptir. En geniş kitabe olmasının yanısıra onun çözülmesi 

ile diğer çivi yazılı sistemler ve dillerin çözümü mümkün olmuş ve beraberinde Ön 

Asya’nın tarihinde yeni pencerelerin açılmasına ve tarihlerinin aydınlanmasına zemin 

                                                            
28 I. M. Diakonov, a.g.e., s. 14-16. 
29 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 9; Bagheri, a.g.e., s. 44. 
30 www.avesta.org/op/op.htm.  
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hazırlanmıştır. Bu da dünya tarihine ciddi derecede tesir etmiştir. Behistun yazıtı, önceki 

ve sonraki Akamenit yazıtlarıyla benzer bir takım konular içermektedir. Ahura 

Mazda’dan hâkimiyet yetkisinin alınması, O’nun isteği ile ülkelerin Akamenit 

hükümdarına tabi kılınması, asi kavimlerin bastırılarak liderlerinin esir edilmesi bu 

yazıtların ortak yanlarıdır. Kitabelerin yarısından fazlası Dariuş (M. Ö. 522-486)’a ve 

oğlu Hşayarşa (M. Ö. 485-465)’ya aittir. Onların zamanında daha çok üç dilli olarak 

yazılan yazıtlar onlardan sonraki krallar döneminde iki ve tek dilli olarak yazılmıştır. 

Akamenit dönemi yazıtları genelde birbirine benzer kalıplar ve klişelerle 

yazılmışlardır. Bu yazıtlarda hükümdarların babalarına ve atalarına vurgu yaptıkları, 

krallar kralı oldukları,  hükümdarlık yetkisinin Ahura Mazda tarafından krallara 

verildiği, diğer ülkeleri onlara tabi kıldığı, asi kralları O’nun yardımıyla yendikleri ile 

bunların açıklamaları gibi aynı konuları ihtiva etmektedirler. Aslında bu açıdan bazı 

farklılıklarla Orhun Yazıtları’nın bir ön örneğini oluşturmaktadırlar.  

Akamenitler döneminde kralların yazdırdığı yazıtlardan başka başkent 

Persepolis’te ve sarayda binlerce Elamca tablet ortaya çıkarılmıştır. Elamca tabletler iki 

yerde bulunmuştur ve muhtevaları açısından hazine ve istihkâm tabletleri olarak 

bilinmektedirler. Bu tabletlerden birincileri Akamenit dönemi ekonomik konular, 

ikincileri ise surlar ve istihkâm konusunda geniş bilgiler vermektedirler.31 İşin ilginç 

tarafı bu levhalar mevcudiyetlerini Akamenitlerin birinci düşmanı ve yok edicisi 

İskender’e borçlu olmalarıdır. Bu kil tabletler İskender’in Taht-ı Cemşit’i ateşe vermesi 

nedeni ile pişerek sertleşmiş ve günümüze kadar gelebilmişlerdir. Bu tabletler o 

dönemin idari, iktisadi, içtimai, coğrafi ve dini meselelerinin aydınlatılmasında 

fevkalade öneme sahiptirler. 

Elamca ve Persçe çiviyazılı tabletlerin dışında Akamenitlerin resmi dili ve 

alfabesi olan Aramice belgeler ise Mısır’daki Alfantin (Yehudi bir koloni olarak 

Akamenit sülâlesine tabi olan topluluğun oturduğu Mısır’daki Nil Irmağı’nın bir 

                                                            
31 Goerge G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, The University of Chicago Press, Illinois 1948; R. 
T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets, Oriental Institute Publication, Chicago 1969. 
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adası)’de, Mısır’ın Akamenit’lere tabi valisi Arsam’ın deri üzerine yazdırdığı mektuplar, 

Likya ve Lidya Anadolu’sunda bulunmuştur.32 

Aşkaniler dönemi kaynakları çok mahduttur. O döneme ait bir takım sikkeden 

başka bugünkü İran Kürdistan’ında bulunan iki Yunanca yazıt ile Arami dilinde yazılmış 

bir yazıt, Kuzey Mezopotamya’da bulunmuş Arami dili ile yazılmış üç elyazması 

bulunmaktadır. Bunlar Part devletinin iç meseleleri konusunda bilgi vermektedirler. 

1960’ta Türkmenistan’in Nisa bölgesinden bulunan Saraylar ile içindeki keramikler 

üzerinde yazılan yazılar Part tarihine önemli katkılar sağlamıştır. Arami dilinde yazılan 

bu keramikler Part tarihi ile ilgili en eski yazılı eserlerdir ve M. Ö. 100 civarına âittir. 

Bunların yanında Roma eserleri de Arsakidler hakkında iyi bilgiler vermişlerdir. 

Özellikle Miladi III. yüzyılda yazılmış olan Justinus ve Miladi 1. asırda yazılmış olan 

İzodor’un eserleri değerli bilgiler vermektedir. Justinus’un eseri M. Ö. I. yüzyılda 

yazılmış Pompeus Trogus’un eseri olan Phillipi Tarihi’nin bir özetidir. Bu önemli eser 

günümüze kadar gelememiştir. Yadigâr-e Zariran kitabı’nın Arsakidler zamanında 

yazıldığı iddia edilse de İslami dönemde kaleme alındığı bilinmektedir. 

 

i.iii. Sasanî Dönemi Ana Kaynakları 

Bu döneme ait birçok yazıt bulunmuştur. Sülâlenin kurucusu Ardeşir’in Nakş-i 

Rüstem’de olan tek yazıtı Sasanî Pehlevisi, Arsakid Pehlevisi ve Yunanca olarak üç dilde 

yazılmıştır. Oğlu I. Şâpur’un ise dört kitabesi mevcuttur. Nakş-i Recep’teki yazıtı üç dilli, 

Hacıabat’taki ve kendi adına inşa ettirdiği kentteki yazıtları ilk iki dilde ve Kâbe-i 

Zartoşt’taki yazıtı Sasanî Pehlevice’sinde yazılmıştır. Zerdüştî dinadamı Kartir’in ise iki 

yazıtı ortaya çıkarılmıştır: Biri Nakş-i Recep’te ve diğeri Nakş-i Rüstem’de. Her ikisi de 

Sasanî Pehlevî dilinde yazılmıştır. Narse’nin Paikuli’deki iki dilli kitabesi, Narse’nin 

unvanlarını beyan eden Şâpur kentindeki yazıt, Tak-i Bostan’daki bir ve Taht 

Cemşit’teki iki tane II. Şâpur’un üç yazıtı, Tak-i Bostan’daki III. Şâpur’un yazıtı, 

                                                            
32 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 10. 
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Azerbaycan’ın Derbent kentinde bulunan küçük bir kaç yazıt ile Kuzey 

Mezopotamya’da Dura kentinde bulunan bir sinagog’daki kısa yazıtlar.33   

Sasanî yazıtları muhtevaları bakımından Akamenit yazıtlarına çok benzemelerine 

rağmen önemli noktalarda onlardan ayrılırlar. Akamenit yazıtlarında sadece hâkimiyetin 

ilahi menşeli olmasına karşın Sasanî yazıtlarında hükümdarın da ilahi menşeli olduğu 

belirtilir. Bu yazıtlarda onların da babalarına ve atalarına vurgu yaptıkları, İran ve 

Aniran (Gayri İran) hükümdarı (dünya hükümdarı) oldukları, düşmanlarına karşı zafer 

kazandıklarına dair bilgiler bulunmaktadır.34  

Sasanîler döneminde ezberleme yoluyla sineden sineye aktarılarak gelen 

Avesta’nın 21 kitap biçiminde yazıya geçirildiği ileri sürülmektedir. Ayrıca artık 

anlaşılmaz bir dil olan Avesta’nın Pehlevi diline tercümesi ve tefisiri yapılmış ve bilim 

dünyasında Zend Avesta adıyla tanınmıştır. Bu 21 kitap günümüze kadar gelememiştir 

ancak onların özeti Sasanî döneminin en büyük eseri olan Denkart’ın 8. ve 9. cildinde 

mevcuttur. İlk iki kitabı bulunamayan ve 9 ciltten oluşan bu kitap, dini sorular ile 

cevaplarını, Zerdüşt’ün hayat hikâyesini, pehlivanlar ve kralların tarihi ile bazı Avesta 

metinlerden müteşekkildir. Denkart’ın, X. yüzyılda Bağdat’ta bir araya getirildiği öne 

sürülmektedir.35 

Yazarı belli olmayan Matikan-e Hazar Datestan, Sasanî döneminin önemli 

eserlerinden biridir. Bu kitap, “bin yargı hükmü raporu” anlamına gelmekte ve dönemin 

yargı ve hukuki meselelerinde kaynak olarak kullanılmaktaydı.36 

IX Yüzyılda yazılmış olan Bundahişn, Zerdüştîlik esasındaki yaratılış destanı, İranî 

kavimlerin mitolojik tarihleri Sasanî devletinin sonuna kadar olan özet tarih, astroloji, 

takvim, biyoloji ve ekoloji ile ilgili bir takım bilgiler içermektedir.37 

                                                            
33 Christensen, a.g.e., s. 31-32. 
34 I Şapur’un Kâbe-ye Zartoşt Yazıtı, 1. Satır. 
35 Nyberg, a.g.e., 14. 
36 Mohammad Bagher Karami, Nezam-e Keyfari-ye Iran-e Bastan, Khatt-e Sevvom Yayınları, Tehran 
1380 (2001), s. 157-227. 
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Gozideha-ye Zatsparam IX. yüzyılda kaleme alınmış olan Sasanî döneminin bir 

başka kaynak eseridir. Bu eserde mitolojik anlatımla yaratılış, Zerdüşt’ün hayatı, insan 

ve ruhu, ölümsüzler ve öbür dünya ile ilgili konular ele alınmıştır.38 

Yazarı belli olmayan Ravayatha-ye Pahlavî İslamiyet’ten sonra yazılmış bir kitaptır. 

Konuların kategorize edilmediği bu kitap dinī ayinler, merasimler, yaratılış ve nasihatler 

ihtiva etmektedir. Yâtikar-i Zariran ve Shahrestanha-ye İran kitapları da konumuz 

açısından önemlidirler. 

Ardavirazname (Ardavirafname) bir Zerdüştî din adamının öbür dünyaya 

yolculuğu, dindar ve kâfir insanların yaşadıkları ve dünyaya dönüşünü konu 

edinmektedir. Konu itibariyle Sasanî öncesinde ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. 

Sasanî döneminin sosyal yapısı hakkında bilgilerin bulunduğu bir başka kitap ise 

Menog Khrad’dır. Soru-cevap şeklinde yazılan bu kitabın bazı yerlerinde toplumun 

farklı kesim ve sınıflarının farklı durumlarda Tanrı Ahura Mazda karşısında tutundukları 

tutum konusunda bilgi verilmektedir. 

Bu kitapların çoğu Zerdüştî edebiyatı adı altında kategorize edilmiştir. Bazıları 

kayıp Avesta’nın bir kısmını oluşturmaktadır; bazıları ise onun konularına bir açıklama 

getirmek üzere yazıya geçirilmiştir. İçlerinde dönemin sosyal yapısı ile ilgili bilgilerin de 

bulunduğu bu eserlerin hepsinin İslamiyet’ten sonra kaleme alındığı ve eski nüshalarının 

bulunmadığı bilinmektedir. 

Karnamag Artakşir Papakan, Sasanî sülâlesinin kurucusu Ardeşir’in yaptıklarını 

konu alan o dönemin bir başka kaynağıdır. Hüsrev Anuşirevan döneminde kaleme alınan 

ancak Sasanî devletinin kurucusu I. Ardeşir döneminde din adamlarının başında bulunan 

                                                                                                                                                                               
37 Bahar, a.g.e., s. 18-19. 
38 Zatsparam, Gozideha-ye Zatsparam, /Ed. Mohammad Tagi Rashed Mohassel/,  Moassese-ye Motaleat 
va Tahgigat-e Farhangi Yayınları, Tehran 1366 (1987). 
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Tansar’ın Mazendaran hâkimine yazdığı Mektubu Sasanî dönemi saray teşkilatı ve 

durumu hakkında bize bilgiler vermektedir.39 

 

Yunan kaynaklarında batı İranî kavimleri hakkında ayrıntılı bilgiler 

bulunmaktadır. Bu kaynakların başında ise Medler ve Akamenitler hakkında geniş bilgi 

veren Herodot gelmektedir. Bugün artık Herodot’un kitabının büyük bir kısmının 

rivayetlere dayalı olduğu anlaşılmıştır. Herodot kitabının bu kısımlarını şifahi anlatımlar 

esasında kaleme almıştır. Herodot’a kaynaklık etmiş bazı Persler de vardır. Atina’ya 

yerleşmiş olan bu Perslerden birisi Harpag’ın sülâlesinden idi. Med ordusu kumandanı 

Harpag, Medlerin düşmanı idi ve bu sülâlenin yıkılmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Herodot’un kaynaklarından biri de Megabyzos neslinden olan Zupyr’dir. Megabizos, 

Akamenit hükümdarı I. Ardeşir (M. Ö. 465-424)’in büyük kumandanıdır. Zupyr’in 

Atina’da ikamet ettiği ve Herodot’a Pers İmparatorluğu konusunda bilgiler verdiği 

bilinmektedir. Bu bilgiler tek taraflı ve hatta garezli olabileceği için bu eserlere dikkat 

edilmelidir. Bu kaynakları kullanırken bu eserlerin yazarlarının farklı Yunan site 

devletleri vatandaşı oldukları, Atina ve Isparta site devletleri arasında olduğu gibi 

düşmanca münasebetler yürütüldüğü veya bu yazarların aralarındaki rekabetten dolayı 

birbirileri aleyhine gerçek olmayan şeyler yazdıkları da bilinmelidir. Bu yüzden dolayı 

bu kaynakları kullandığımız zaman bu site devletleri arasındaki münasebetleri çok iyi 

bilmekte büyük yarar vardır. Günümüze kadar ulaşmayan, fakat antik Yunan yazarları 

Diodor ve Photius’un kitaplarında alıntılar şeklinde geçen Ctesias’ın “Persica” kitabında 

da Akamenitler hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Xnophon’un Cyropaedia kitabı 

Akamenit hükümdarı Kuruş’un hayatını ve yetişmesini konu edinmiştir. II. Ardeşir’in 

Anadolu valisi olan kardeşi Kuruş’un, ağabeyi aleyhine Güney Mezopotamya’da 13000 

Yunanlı askerle birlikte yaptığı savaşı, bu savaşta yenildikten sonra 10000 kişilik Yunan 

askeriyle uzun ve zor bir yolculuktan sonra Karadeniz’e ve oradan da Yunan’a geri 

dönüşünü Anabasis adlı kitabında işleyen Ksenophon’un kendisi de bu askerlerden 

                                                            
39 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 20-21. 
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biriydi. Plutarch’ın “Romalı ve Yunanlı Şahsiyetlerin Hayatı” adlı kitabında yer alan 

Akamenit hükümdarı “II. Ardeşir’in Hayat Hikâyesi” bölümünde batı İranî kavimler 

hakkında bilgiler verilmektedir. Arrian’ın İran tarihi ve İskender ile yapılan Gaogamela 

savaşı konusunda verdiği bilgiler de yararlı olmaktadır. Appian’ın “Roma Tarihi”nin 

Suriye savaşı bölümü Roma-Aşkaniler konusunda bazı bilgiler vermektedir. Junianus 

Justinus, günümüze kadar gelmeyen Pompeus Trogus’un “Phillipi Tarihi” kitabının 

Aşkaniler hakkındaki özetini kendi kitabının 41. cildine yerleştirerek önemli bilgilerin 

korunmasına büyük hizmet etmiştir. Strabon’un  “Coğrafya” kitabında hem 

Akamenitler, hem Aşkaniler hakkında malumat verilmektedir.40 

İslam tarihçileri, coğrafyacıları ve seyyahları de İranî kavimler hakkında geniş 

bilgiler vermektedirler. Bunların başında ise 17. Ciltlik kitabıyla Taberî gelmektedir. 

Muruc’el-Zahab ve El-Tenbih’ü ve’l-Eşraf kitaplarıyla Mesudi, İbn Miskuveyh, Saalebi, 

Gardizi, İbn Ethir, Nerşahi, Kazvini, Gazi Menhac Serac, Yakubi, Ebu Dülef, Abu’l-fida 

ve birkaç İslam tarihçisi ve seyyahı da İranî kavimler hakkında bilgiler vermektedirler. 

İran tarihinin önemli kaynaklarından biri de Firdevsi’nin meşhur Şehname adlı 

eseridir. Gazneli Sultan Mahmut döneminde kaleme alınan ve Gazneli sultanına sunulan 

bu eser İran-Turan savaşları açısından önemli bilgiler vermektedir. Bazı araştırmacılar 

Şehname’de geçen Turanlıların, Türkleri değil İranî bir kavim olan Turanlıları kastettiği, 

dolayısıyla aynı kavmin iki kolu arasındaki savaşları tasvir ettiğini öne sürmektedirler. 

İran Ana kaynaklarının dışında araştırma eserleri de vardır. Bunlar arasında 

Akamenitler konusunda Piere Briant’ın geniş 2 ciltlik eseri, Aşkaniler konusunda Wolski’nin 

eseri ve Sasanîler konusunda da Christensen’in eseri hâlâ da eşsiz değere sahiptirler. Araştırma 

eserlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken nokta araştırıcıların Aryanizm’in etkisi 

altında olup olmadığıdır. Bu ırkçı görüş İran tarihinde ve tarihçiliğinin şekillenmesinde 

önemli bir rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir. 

 

                                                            
40 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 10-11. 
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ii. Türk Ana Kaynakları  

 

Türk kaynaklarının başında Gök-Türk ve Yenisey kitabeleri gelmektedir. Gök-

Türk alfabesiyle yazılmış kitabeler II. Gök-Türk Kağanlığı, Uygurlar, Hazarlar ve 

Peçeneklerden kalmadır. Yenisey yazıtlarının Gök-Türk kitabelerinden biraz daha eski 

olduğu öne sürülmektedir. Gök-Türk kitabelerinin en önemlisi Tonyukuk, Kül Tigin ve 

Bilge Kağan yazıtlarıdır. Büyüklükleri ve önemleri açısından Ongin, İhe Huşoto ve Suci, 

Tarhan Tariat, Karabalgasun ve bazı başka kitabeleri de bunlara ilave etmek gerekir. Bu 

kitabelerin bazılarında önemli ortak öğeler göze çarpmaktadır. Kağanın ve iktidarın ilahi 

menşei hem Gök-Türk hem Uygur kitabelerinde geçmektedir.  

Karahanlılar döneminde kaleme alınan Divanü Lugat’it-Türk ve Kutadgu Bilig 

Türk kaynakları arasında eşsiz yere sahiptirler. Türkleri ve Türkçe’yi Araplara öğretmek 

için yazılan Divanü Lugat’it-Türk II. yüzyıl Türk dünyasının geniş bilgilerini günümüze 

kadar taşımıştır. Kutadgu Bilig de Türk hâkimiyet ve siyasi iktidar anlayışı açısından 

eşsiz yere sahiptir. İslami dönemde kaleme alınan bu iki eserde İslamiyet’in tesirlerinin 

olduğu tespit edilmiştir. Bu eserleri kullanırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir. 

Eski Türk destanları da konumuz açısından önemlidirler. Oğuz Kağan Destanı, 

Alp Er Tunga Destanı, Şu/Su Destanı İslam öncesine ait barındırdıkları öğeler açısından 

konumuza belli ölçülerde ışık tutmaktadırlar. 

Müslüman tarihçilerin ve seyyahların eserlerinde de Türkler hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Taberi, Mes’udi, İbn Miskuveyh, İbn Ethir, Abu’l-Fida, Gerdizi ve bir 

takım başka yazarlar özellikle Batı Gök-Türk Yabgusu İstemi ve halefleri hakkında 

bilgiler vermişlerdir. Yazarı bilinmeyen Hudud’el-Âlem’de Türk boyları hakkında 

bilgiler mevcuttur. 
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Yunan ve Bizans kaynaklarında Türkler hakkında bilgiler verilmektedir. 

Teophilactus Simokatta, Priskos ve Jordanes, İslam öncesi Türkleri hakkında bilgi 

vermişlerdir. 

Türkler hakkında çok önemli ve eşsiz bilgiler sunan kaynaklardan biri de Çin 

yıllıklarıdır. Asya Hunları konusunda tek kaynak sayılan bu yıllıklar Gök-Türkler ve 

diğer Türk kavimleri hakkında da çok değerli bilgiler vermektedirler. 
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GİRİŞ 
 
 
 

 
 

İslâm Öncesinde birbirileriyle siyasî münasebetler kuran Türk ve İranî 

kavimlerin bu münasebetler neticesinde hangi alanlarda birbirlerinden etkilendiklerine 

geçmeden önce bu iki kavmin tarihleri hakkında kısa bilgiler vermeye çalışalım. Çin 

kaynaklarına göre Türklerin ortaya çıkışları ve tarih sahnesinde rol almaya başlamaları 

M. Ö. III. binyılın sonlarından itibaren başlamaktadır.1 Bu dönemden başlayarak büyük 

bir devlet ve imparatorluk olarak Asya Hun İmparatorluğunu kurdukları döneme kadar 

geçen sürede İranî kavimlerle olan temasları hakkında sadece arkeolojik buluntular 

yardımıyla bilgi sahibi olabiliyoruz. Asya Hunları hakkında en önemli kaynak olma 

özelliğini taşıyan Çin yıllıklarında Hunların, bazı ilim adamlarına göre İranî kavim 

sayılan Yue-çiler2 ile olan ilişkileri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Yine kesin 

olmamakla birlikte bazı batılı âlimler tarafından İranî kavim oldukları ileri sürülen 

Vusunlar3 ile Hunlar arasındaki münasebetler hakkında da bilgiler bulunmaktadır. 

Ancak günümüzde Vusunların İranî kavim olmadıkları görüşü ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. 

Asya Hunları ile ilgili ilk bilgilere Çin yıllıklarında rastlamaktayız. Çin 

kaynakları Hunlara âit bilgileri efsanevî dönemlerinden itibaren vermişlerdir4, ancak 

Hunların güçlü bir devlet olarak teşkilâtlanmaları Çin yıllıklarına göre Tanhu5 

(imparator, geniş bölgelerin hükümdarı) unvanını taşıyan Tuman’la birlikte başlamıştır.6 

                                                 
1 İ. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, 16. Basım, İstanbul 1997, s. 58; Rahim Raisnia, 
Azarbaycan dar Seyr-e Tarikh-e İran,  Mabna Yayınları, 3. Baskı, C. II, Tebriz 2000, s. 501. 
2 Haloun, Yue-çileri Toharlarla özdeşleştirmektedir. bkz: W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, /Türk. 
Çev. N. Uluğtuğ/, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1996, s. 106-107; Yu. A. Zuev, Early 
Turks: Essays on History and Ideology, Oriental Studies Institue, “Daik-Press”, Almaty 2002, s. 7. 
3 A.e., s. 105, Haloun, Vusunları Kuşan devletini kuran Asianilerle aynı kavim olarak zannetmektedir.  
4 Bu konuda geniş bilgi için Bkz: Cevat Türkeli, “Çin Kaynaklarına Göre Hunların Ataları”, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1990. 
5 Bazı kaynaklarda Çan-yü ve Şan-yü olarak geçmektedir. 
6 B. Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. 166. 
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Onun döneminde Hunlar, İranî kavim oldukları ağırlık kazanan Yue-çilerle komşu 

idiler.7 Tuman, küçük oğlunu tahta geçirebilmek için büyük oğlu Motun’u rehin olarak 

Yue-çilere göndermişti. Daha sonra da o’nun Yue-çiler tarafından öldürülmesini 

sağlayabilmek için onlara saldırmıştı. Ancak Motun bir at bularak kaçabilmiş ve 

babasını yanına geri dönmüştür. Tuman oğlunu bir tümen askerin başına getirmiştir. 

Motun, emrindeki tümeni öyle disiplinli yetiştirmişti ki gün geldiğinde onlara babasını 

hedef almalarını emretmiş, onlar da tereddüt etmeden Tuman’ı öldürmüşlerdir. 

Tuman’dan sonra Asya Hun devletini büyük bir imparatorluk haline getiren ve ona zirve 

dönemini yaşatan Motun, M. Ö. 209 yılında tahta çıkmıştır.8 

Motun başa geçtiği zaman eski Moğol kavimlerinden Tung-hularla savaşmış ve 

onları ağır bir yenilgiye uğrattıktan 9 sonra ülkesine dönmüştür. O, daha sonra batıdaki 

Yue-çilere karşı da bir sefer düzenlemiş ve onları da ağır bir şekilde mağlup etmiştir. 

Hunların bu seferlerinden sonra batı’ya doğru bir kavimler göçü başlamıştır. Yue-çiler 

Doğu Türkistan’a ve Hotan bölgesine gelerek Sakaları yerlerinden etmişler ve onların 

yerlerine yerleşmişlerdir. Sakalar da Baktria bölgesine giderek Part ve Baktria 

devletlerinin sınırlarını zorlamaya başlamışlardır.10  

M. Ö. III. yüzyılın sonlarında Motun’un başarılı Çin seferi sonucunda daha önce 

M. Ö. 215 civarlarında Çinlilerin Hunlardan aldığı topraklar geri alınmıştır.11 M. Ö. 201 

yılında ise 2. Çin seferi yapılmış ve bu seferde Çin İmparatoru da kuşatma çemberi 

içerisine alınmıştır, lakin Mo-tun’un Çinli hatunu sayesinde kurtulmayı başarmıştır.12 

Motun’un emriyle, Hunların hâkimiyeti altında olan Vusunlar, Yue-çilere karşı 

bir sefer düzenleyerek onları Doğu Türkistan’dan söküp atmışlardır. Yue-çiler ise 

Toharistan’a yerleşerek daha sonra M. Ö. I. yüzyılın başlarında Kuşan devletini 
                                                 
7 Raisnia, a.g.e., s. 505. 
8 Gerard Chaliand, Göçebe İmparatorluklar, /Türk. Çev. Engin Sunar/, Doğan Kitapçılık A.Ş. Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 54-55. 
9 Ayşe Onat-Sema Orsoy-Konuralp Ercilasun, Han Hanedanlığı Tarihi, Bölüm 94 A/B, Hsiung-nu 
Monografisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s. 6-7. 
10 Abdolhoseyn Zarrinkub, Tarikh-e Mardom-e İran, İran-e Gabl az Eslam, Amirkabir Yayınları, 4. 
Baskı, C.I, Tehran 1994, s. 337. 
11 Ögel, a.g.e., s. 373-374. 
12 A.e., s. 402-407. 
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kurmuşlar ve Sakaları daha güneye itmişlerdir. Sakaların Hindistan’ın kuzeyinde bir 

devlet kurdukları, bir kısmının ise Part devletinin doğusundaki Arahosia’ya (Kandahar) 

ve Drangiana’ya yerleşerek oraları Sakestan, Seistan diye adlandırdıkları ileri 

sürülmektedir.13 Ayrıca Motun’un M. Ö. 176 yılında içlerinde Vusun, Laolan ve Hu Jie 

de dâhil 26 krallığı hâkimiyeti altına aldığı tahmin edilmektedir.14 

Hunların Yue-çilere kesin zaferi Motun’un M. Ö. 174-160 yıllarında 

hükümdarlık eden oğlu Ki-ok (Lao-şang) döneminde olmuştur. Ki-ok’un M. Ö. 166 

yılında 140000 atlı ordu ile Çin sınırlarında görüldüğü ve yağma harekâtında bulunduğu 

öne sürülmektedir. Bu akınların dört yıl boyunca devam ettiği ve saldırıların önünü 

alamayacağını anlayan Çin imparatoru Wen-ti’nin, şartları ağır bir barış antlaşmasına 

razı olduğu ifâde edilmektedir. Bu antlaşmaya göre Hun ve Çin eşit iki devlet 

sayılmıştır.15 

Ki-ok’tan sonra Hun tahtına geçen tanhular selefleri kadar güçlü olamamışlardır. 

Bunların dönemi daha çok Çin ile savaşarak geçmiştir. Bu, Hunların gücünü 

zayıflatmıştır. M. Ö. 140 yılında Han devletinin başına geçen Wu-ti döneminde Çin 

gücünü epeyce arttırmış ve Hunlara karşı üstünlük kazanmaya başlamıştır.  

M. Ö. 58-31 yılları arasında hüküm süren Hu-han-ye dönemi ise Hun tarihi 

açısından bir dönüm noktasıdır. Bu hükümdar Çin’in himayesine girmeyi önermiş, 

ancak bu teklif sol bilge beyi Çi-çi tarafından kabul edilmemiştir. Çi-çi ayrıca Hu-han-

ye’nin Tanhuluğunu da tanımamıştır. Hu-han-ye, Çin’in yardımıyla Orhun bölgesindeki 

Hun karargâhını ele geçirmiş, Çi-çi ise batı’ya yönelmek zorunda kalmıştır. Böylece de 

Hun imparatorluğu ikiye bölünmüştür.16 

                                                 
13 Richard Nelson Frye, Tarikh-e Bastani-ye İran, /Fars. Çev. Mas’ud Rajabnia/, Entesharat-e Elmi-
Farhangi Yayınları, Tehran 2003, s. 310-312. 
14 Etienne de la Vaissiere, “Xiongnu”, Ensyclopaedia Iranica, (çevrimiçi) 
www.iranica.com/articles/xiongnu, 5. Paragraf, 2006. 
15 Lev Nikolayviç Gumilev, Hunlar, /Türk. Çev. D. Ahsen Batur/, Selenge Yayınları, İstanbul 2002, s. 
105-106. 
16 R. Grousset, Emperaturi-ye Sahranavardan, /Fars. Çev. Abdolhoseyn Meykadeh/, Entesharat-e Elmi- 
Farhangi Yayınları, 4. Baskı, Tehran 1379 (2000), s. 87. 
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Hu-han-ye’nin Çin tâbiiyetini kabul etmesi ve böylece Hun devletinin ikiye 

bölünerek zayıflaması Çin’in takip ettiği siyasetin başarılı olduğunu göstermektedir. Bu 

bölünme Çi-çi’nin öldürülmesinden sonra kısa süreliğine de olsa kül altında kalan köz 

misali rafa kaldırılsa da, kısa bir süre sonra tekrar alevlenerek Tanhu Pu-nu döneminde 

(M. 48) Hun devleti bir daha birleşmemek üzere ikiye ayrılacaktır. Pu-nu’nun yeğeni Pi, 

amcasına karşı isyan ederek güney bölgesine çekilmiş ve orada Çin’e bağlı bir devlet 

kurmuştur.17 

Kuzey Hun devleti Güney Hun devletinden daha güçlü idi ve Doğu 

Türkistan’daki İpek Yolu üzerindeki şehirler onun kontrolü altında bulunuyordu. Bu 

durum Çin’i tahrik etmekte ve bu bölgeleri ele geçirmeye niyetlenmesine sebep 

olmaktaydı. Milat’tan sonra I. yüzyılın sonlarına doğru Kuzey Hun devletinin bu 

bölgelerde büyük kayıplar verdiğini, Vuhuanlar ile Sien-pilerin baskıları sonucu İç 

Asya’daki kayıplarından sonra Doğu Türkistan’da da hâkimiyetlerini kaybettiğini 

görüyoruz. Çinliler karşısında yenilen Kuzey Hunları, Çinliler tarafından yavaş yavaş 

batı’ya kaydırılırlarken kendileri de Çi-çi’nin kurduğu ve yine Çinlilerin eliyle ortadan 

kaldırılan Batı Hun devletinin bakiyelerine katılarak onlarla beraber yavaş yavaş batı 

istikâmetinde ilerlemeye başlamışlardır. Doğu Avrupa sahasına gelen Hunlar daha sonra 

Avrupa Hun devletini kurmuşlardır.18 Güney Hun devleti ise kukla Tanhular tarafından 

idâre edilmeye devam etmiş, bu da bağımsızlıklarına düşkün Hun boylarının sık sık 

başkaldırmalarına neden olmuştur. Çinliler, Hun hükümdarının Çin’in başkentinde ve 

Çin imparatorunun gözetiminde yaşaması gerektiği düşüncesinde idiler ve bu düşünceyi 

gerçekleştirdikten sonra Hun devletini askerî valilerin idâresinde yönetilen beş garnizona 

bölmüşlerdir. Bu bölünme devletin varlığının sonu olmuştur.19 

 

Hun boylarından batı istikametinde ilerleyerek güneye inenler Maveraünnehir ve 

Afganistan bölgesine yerleşmişler ve Akhunlar olarak adlandırılmışlardır. İran 
                                                 
17 Raisnia, a.g.e., s. 507-508. 
18 J. P. Roux, Türklerin Tarihi, /Türk. Çev. Galip Üstün/, AD Yayıncılık A.Ş. Yayınları, 5. Baskı, 
İstanbul 1997, s. 36-37. 
19 Kafesoğlu, a.g.e., s. 68. 

Düzeltme  



5 
 

kaynaklarında Khion, Khyon adları altında geçen Eftalitlerin20 Akhunların yönetici 

kesimi olduğu belirtilmektedir.21  

Çin kaynaklarına göre Eftalitler V. yüzyılın başlarından itibaren tarih sahnesine 

çıkmışlardır. İlk başlarda Cucen’lere bağlı küçük bir topluluk iken daha sonra aynı 

yüzyılın ortalarından itibaren çok fazla güçlenmişler ve bölge ülkeleri için ciddi bir rakip 

haline gelmişlerdir.22 IV. yüzyılın ortalarında Khion/Khyon’lar Bizans’a karşı Sasanî 

hükümdarı II. Şâpur’un yanında yer almışlardır. Grumbat liderliğindeki Khion’lar 

Amid’in (Diyarbakır) kuşatılmasında ve Mezopotamya’ya hücumda Sasanîlere oldukça 

fazla yardımda bulunmuşlardır.23 

Akhunlar’ın yaşadıkları bölge İran’ın doğu tarafı olmuştur. Genelde Belh ve 

civarında oldukları, daha sonra genişleyerek büyük bir devlete dönüştükleri ve 

Hindistan’ın kuzeyinden Doğu Türkistan’a kadar olan toprakları kontrolleri altına 

aldıkları ileri sürülmektedir.  

İslâm kaynaklarında Sasanî hükümdarı Behram Gur döneminde 250000 askerle 

İran topraklarını istilâ eden bir Türk hakanından bahsedilmektedir. Akhunlar hakanı 

olduğu tahmin edilen bu hükümdarın adı bilinmemekte, sadece Behram Gur’un bu 

saldırıyı durdurduğu belirtilmektedir.24 

                                                 
20 E. Konukçu, Kuşanlar ve Akhunlar Tarihi, Sevinç Matbaası, Ankara 1973, s. 39-43. 
21 Enoki Kazuo, “On the Nationality of Ephtalites”, Memoirs of the Research Department of The Toyo 
Bunko, No: 18, The Toyo Bunko Press, Tokyo 1959, s. 4. 
22 Eduard Chavannes, Batı Türkleri, /Türk. Çev. Mustafa Koç/, Selenge Yayınları, İstanbul 2007, s. 284-
285. 
23 Ammianus Macelinus, The Roman History, (çevrimiçi) 
www.penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/home.html, XIX/2. bölüm, 1. paragraf; 
XVIII/6. bölüm, 20. Paragraf, 10 February 2008. 
24 Mohammad J. Tabari, Tarikh-e Tabari, /Fars. Çev. Abolgasem Payandeh/,C. II,  Asatir Yayınları, 5. 
Baskı, Tehran 1375 (1996), s. 621; Ezzeddin Ebn Athir, Tarikh-e Kamel, /Fars. Çev. M. H. Ruhani/, C. 
II, Asatir Yayınları, Tehran 1370 (1991), s. 461. 
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Akhunların, adı bilinen ilk hükümdarı Ahşunvar’ın25, Sasanî Hükümdarı Firuz ile 

çağdaş olduğu bilinmektedir. Akhunların yardımı ile gaspedilmiş tahtını kardeşi 3. 

Hürmüz’den geri alan Firuz döneminde bu iki devletin ilişkileri inişli-çıkışlı olmuştur.  

Eftalitler ile yapılan savaşlarda sürekli mağlubiyete uğrayan Firuz ve Sasanî ordusu, 484 

yılında yapılan ve Firuz’un ölümüyle neticelenen savaşta tam bir bozguna uğramış ve 

Sasanî topraklarının büyük bir kısmı Akhunların eline geçerek Sasanîler ağır vergiye 

bağlanmışlardır.26 

Akhun hükümdarı Ahşunvar, Sasanî tahtını ele geçiren Balaş’a karşı savaşan 

Firuz’un kardeşi Kubat’a da hükümranlığı ele geçirmesi için yardım etmiştir. O’nun 

yardımları sayesinde Kubat, Sasanî tahtına oturmuş ve 4 yıl boyunca Sasanî hükümdarı 

olmuştur. Ancak Mazdekliği kabul ederek o dinin yayılmasına yardım ettiği için ülke 

ileri gelenleri ve Zerdüştî din adamları tarafından hapse atılmıştır. Kubat hapisten 

kaçmayı başararak Akhunların yanına gitmiş ve orada 3 yıl kaldıktan sonra tekrar 

Akhunların ve Ahşunvar’ın yardımları sayesinde tahtını geri alabilmiştir.27 

V. yüzyılın sonlarında Hindistan’a doğru genişleyen Akhun devletinin başında 

Toraman adlı bir hükümdarın olduğu, bu döneme âit elde edilen sikkelerden ve 

tabletlerden anlaşılmaktadır.28 Toraman, Guptaların parçalanmasını ve aralarındaki 

çekişmeyi fırsat bilerek 496 yılı civarında Pencab ile çevresini ele geçirmiştir. 510 yılına 

kadar süren bu genişleme siyâsetinin bu tarihten sonra Guptalar tarafından durdurulduğu 

ve Toraman’ın geri çekildiği tahmin edilmektedir. Zira bu tarihten sonra kaynaklarda 

Toraman’a âit bir iz görülmemektedir. 515 yılında ise yerine oğlu Mihrakula geçmiştir.29 

                                                 
25Bu adın biçimi, kökeni ve anlamı konusunda değişik görüşler ortaya atılmıştır: İran şairi Firdevsi’nin 
eseri Şehname’de Hoşnavaz biçiminde geçmektedir. Bu adın Türkçe olduğuna dair görüşler ileri 
sürülmüştür: Nitekim Divanü Lugat’it-Türk’te geçen ve “sarhoşlukta kavga eden adam” anlamına gelen 
“axsunğ er” ile aynı olabileceği sanılmaktadır. Bkz: Raisnia a.g.e., C. II, s. 521, 6. dpt. Frye ve Sayılı ise 
şahin anlamına gelen aksungur ile özdeşleştirmektedirler. Bkz: R. N. Frye-A. Sayılı, “Selçuklulardan 
Evvel Orta Şarkta Türkler”, Belleten XXXVII 1946, s. 126; Priskos’ta ise Kral Piruz ile savaşan Kidarit 
Kralı Kuncha, Moravcsik tarafından Kun-Han olarak okunmuştur. Bkz: G. Moravcsik, Byzantidpturcica, 
E. J. Brill, C. II, Leiden 1983, s. 147. 
26 Josef Marquart, İranşahr bar Mabna-ye Coğrafiya-ye Musa Khoreni, /Fars. Çev. Maryam 
Mirahmadi/, Ettelaat Yayınları, Tehran 1373 (1994), s. 119-125. 
27 Tabari, a.g.e., II, s. 637-641; Ebn Athir, a.g.e., II, s. 477-482. 
28 Abdolhayy Habibi, Tarikh-e Afganestan-e Gabl az Eslam, Kabol 1346 (1967), s. 78. 
29 Grousset, a.g.e., s. 143-144; ancak Habibi’nin yukarıda anılan eserinde bu tarih 502 olarak geçmektedir. 
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Mihrakula da babası gibi siyasî harekâtının ağırlık noktasını Hindistan olarak 

belirlemiştir. Kuzey Hindistan’ın büyük kısmını ele geçiren Mihrakula’dan bazı 

kitabelerde Hindistan’ın en büyük hükümdarı olarak söz edilmektedir. Ayrıca 

Mihrakula’nın Budizm’den hoşlanmadığı için Budist rahiplerin faaliyetlerini kısıtladığı 

da ileri sürülmektedir.30  

VI. yüzyılın ortaları artık Akhun Devleti için sonun başlangıcıdır, zira bu 

yüzyılda iki güçlü rakip ile karşı karşıya kalmıştır. Birincisi, doğusunda ortaya çıkıp 

hızla güçlenen ve gelişen Gök-Türkler, ikincisi ise başlarına Anuşirevan’ın geçmesiyle 

büyük bir güce kavuşan Sasanîlerdir.31 Cucen devletini yıkan, Moğol ve Türk 

kavimlerini kontrolleri altına alan Gök-Türklerin İstemi Yabgu liderliğindeki batı kanadı 

çok kısa bir süre içerisinde Akhunların sınırına dayanmış ve bu devlet için büyük tehdit 

oluşturmuştur.32 Bu sırada Sasanî devletini büyük güce kavuşturan Anuşirevan, eski ve 

güçlü düşmanları Akhunlar aleyhine Gök-Türkler ile ittifak yapmış ve bu ittifakı siyasî 

bir evlilikle pekiştirmek istemiştir. İstemi Kağan’ın kızı Kakım, İran sarayına gelin 

gitmiş, birinci kraliçe unvanını almış ve daha sonra babası Anuşirevan’ın yerine geçecek 

olan Torkkzad (Türk’ten doğma) lakâplı oğlu IV. Hürmüz bu evlilikten dünyaya 

gelmiştir.33 

İki güç arasında kalan Akhunlar zamanla zayıflamaya başlamışlar ve her iki 

cepheden açılan savaşlar sonucunda da siyasî varlıkları sona erdirilmiş; toprakları ise 

Gök-Türkler ile Sasanîler arasında paylaştırılmıştır.34 Böylece iki büyük güç olarak 

Türkler ile İranlılar komşu olmuşlar ve Ceyhun Nehri aralarında sınır tayin edilmiştir. 

Gök-Türklerin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkışları 552 yılından itibaren 

olmuştur. Bu yılda Batı Wei devleti ile ittifak kurmuş olan Bumin, matbuu Anakuan ve 

Cucen ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra bağımsızlığını ilan etmiştir. 

                                                 
30 Habibi, a.g.e., s. 79-80. 
31 Enayatollah Reza, İran va Torkan dar Ruzgar-e Sasanian, Entesharat-e Elmi-Farhangi Yayınları, 2. 
Baskı, Tehran 1374 (1995), s. 27. 
32 A.e., s. 28. 
33 Zarrinkub a.g.e., s. 506; A. Mas’udi, Muruc’el-Zahab, /Fars. Çev. A. Payandeh/, C. I, Entesharat-e 
Elmi-Farhangi Yayınları, 3. Baskı, Tehran 1365 (1986), s. 265. 
34 H. A. R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, AMS Press, New York 1970, s. 3. 

Düzeltme  



8 
 

Gök-Türkler doğu ve batı olmak üzere ikili teşkilatla idâre edilmekteydiler. 

Kağanlığın merkezi olan doğu’yu Bumin Kağan, batı’yı ise doğu’ya bağlı olarak İstemi 

Yabgu idâre etmekteydi.35 

553 yılında Gök-Türklerin başına geçen Mukan Kağan’ın (553-573) yirmi yıllık 

hâkimiyeti döneminde Cucenler tamamen ortadan kaldırılmış, Tu-yu-han’lar ise ağır bir 

yenilgiye uğratılmıştır.36 

Gök-Türkler, hakanları Mukan ve özellikle de Taspar (572-581) döneminde 

oldukça fazla güçlenmişler ve her iki Kuzey Çin devleti onlara tabi olarak vergi 

ödemişlerdir. Böylece Gök-Türklerin doğudaki hâkimiyet sahaları Kore yarımadasına 

kadar uzanmıştır.37  

Doğu’daki Gök-Türklerin başında bulunan İşbara Kağan (582-587) döneminde 

hanedan üyeleri arasındaki ihtilaflar artmış, taht iddiasında olan Taspar’ın oğlu Talo-

pien sözde onun hâkimiyetini kabul ederek kendi boyları ile birlikte kuzeye 

çekilmiştir.38 Diğer taraftan batı Gök-Türk hükümdarı Tardu ile İşbara arasında yaşanan 

anlaşmazlık imparatorluğun Batı kısmının Doğu’dan kopmasına ve bağımsızlığa doğru 

yol almasına zemin hazırlamıştır.39 Bu sırada Çin’i idâre eden Suei hanedanı, Gök-

Türkleri bölme ve birbirine düşürme siyaseti izlemiş ve bu gaye ile Tardu ve Talo-pien’e 

elçiler göndererek onları İşbara’ya karşı tahrik etmeye çalışmıştır. Özellikle Tardu’ya 

yolladığı kurt başlı tuğ ile o’nu bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ima etmiştir.40 

Bir taraftan Tardu’nun bağımsız bir şekilde hareket etmesi, diğer taraftan 

ülkedeki muhalif hanedan üyelerinin ittifak kurarak isyan etmeleri ve Çin’in bunlarla 

bölgenin diğer boylarını Gök-Türkler aleyhine kışkırtması İşbara Kağan’ı Suei 

hanedanına yakınlaştırmaya ve Çin’in üstünlüğünü tanımaya zorlamıştır. İşbara Kağan, 

                                                 
35 Chavannes, a.g.e., s. 281. 
36 A. Taşağıl, Gök-Türkler (542-630), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 22-24. 
37 Klyashtorny-Sultanov, Türk’ün Üç Bin Yılı, /Türk. Çev. D. Ahsen Batur/, Selenge Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul 2004, s. 93. 
38 S. Gömeç, Kök Türk Tarihi, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara1999, s. 22-23. 
39 Raisnia, a.g.e., II, s. 550. 
40 Gömeç, a.g.e., s. 23. 
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kendi hanedanının muhalif üyelerinin müttefik ordusunu yenmek için Suei devletinden 

bile yardım almış ve onları bozguna uğratarak tekrar eski topraklarını geri almayı 

başarmıştır. Bundan sonra daha fazla Çin’in etkisinde kalan İşbara Kağan, Suei 

hanedanına bağlılık ve saldırmamazlık yemini etmiştir.41 

Şi-pi Kağan (609-619) döneminde Suei hanedanıyla olan ilişkiler bozulmuştur. 

Bu kağanın icraatları sayesinde eski gücüne kavuşan Gök-Türkler, Çin’e birçok defa 

saldırmışlardır. Saldırıların birinde o esnada Çin’in kuzeyinde bulunan Çin imparatoru 

bir kalede kuşatılmış; ancak Gök-Türklere gelin gitmiş olan Çinli prensesin yardımı ve 

hilesiyle kurtulmayı başarmıştır.42 Bu hadise Çin tarihi açısından oldukça önemlidir 

çünkü Suei hanedanının düşüşüne ve Tang hanedanının yükselişine zemin hazırlamıştır. 

Gittikçe güçlenen Şi-pi Kağan döneminde daha önce babasının zamanında Çin’e 

bağlanmış olan Çinli olmayan çeşitli kavimler tekrar Gök-Türklere bağlanmışlardır. Bu 

da Gök-Türkleri tekrar bölgenin en güçlü devleti haline getirmiştir.43  

İl Kağan, 621 yılından 627 yılına kadar Tang sülâlesi üzerine sürekli zaferler 

kazanmış ve Çin’in içlerine kadar girmiştir. Fakat İl Kağan’ın bazı hatalı davranışları ve 

Tangların güçlenmesi Suei hanedanı muhaliflerinin Gök-Türklerden kopmasına ve 

Tangların yanında yer almasına neden olmuştur. Ülke yönetiminde Çinlilere ve 

Soğdlulara ağırlık verilmesi ve bu yabancılar tarafından Türk töresine uygunsuz bazı 

yeni adetlerin uygulanması içteki memnuniyetsizliği arttırmıştır. Bu memnuniyetsizliğe 

bir de bir kaç yıl kış mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle fazla hayvan telefatı veren 

boylara ağır vergilerin konulmasını ve onların bu durumdan dolayı isyana itilmelerini de 

eklemek gerekmektedir. Özellikle İ-nan liderliğindeki Sir-Tarduşların ayaklanması ve 

bir takım boyların da onlara katılması İl Kağan yönetimini zor durumda bırakmıştır.44  

                                                 
41 Kafesoğlu, a.g.e., s. 105-106. 
42 Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, /Türk. Çev. E. Kayaoğlu-D. Banoğlu/, Selenge 
Yayınları,  İstanbul 2006, s. 123. 
43 İsenbike Togan- Gülnar Kara-Cahide Baysal, Eski T’ang Tarihi (Chiu Tang Shu), 194a, Türkler 
Bölümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 3. 
44 Taşağıl, a.g.e., s. 152-153. 
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629 yılında Çin ile yaptığı savaşta ağır kayıplar veren İl Kağan’ın 634 yılındaki 

ölümünden sonra Doğu Gök-Türk devleti yıkılmış ve ülke garnizonlara ayrılarak Çin’in 

kontrolüne geçmiştir.45 

Gök-Türk Devletinin aynı zamanda merkezi olan doğu kanadına bağlı batı 

kanadının başında ise İstemi Yabgu bulunuyordu. O’nun döneminde Akhunlar ortadan 

kaldırılmış ve Ceyhun sınırı Sasanîlerle Gök-Türkler arasında sınır tayin edilmiştir. 

Doğu komşuları Gök-Türkleri zayıflatmak isteyen Sasanî hükümdarı Anuşirevan, kendi 

topraklarından geçen İpek ticaret yolunu bu ticareti yapan Soğdlara kapatmıştır. Bunu 

yapmakla hem Gök-Türklerin tacirlerden aldıkları vergiyi kesmiş, hem de Bizans’ın 

ciddi ihtiyaç duyduğu Çin ipeğine ulaşmasını önlemiştir.  

Sasanîlerin bu uzlaşmaz tavırları neticesinde müzakere yoluyla İran üzerinden 

ticaret yolunun açılmayacağını anlayan İstemi Yabgu, Bizans ile ittifak yaparak savaş 

yoluyla bu meseleyi halletmeye çalışmıştır.46 571-572 yıllarında yapılan anlaşmalara 

göre Bizans batı’dan Gök-Türkler ise doğu’dan Sasanîler üzerine ordu sevk 

edeceklerdir. Gök-Türk ordusu Ceyhun’u geçip bazı bölgeleri istilâ ettikten sonra fazla 

ilerleyemeden geri dönmüş, Bizans ordusu ise Hüsrev Anuşirevan tarafından yenilgiye 

uğratılmıştır.47 Bazı İran kaynaklarında Anuşirevan’ın bir kaç kez Türk kağanını yendiği 

belirtilmektedir.48 

Sasanî devletine karşı oluşturulan Gök-Türk-Bizans ittifakı Bizans’ın antlaşmaya 

uymaması nedeniyle fazla başarılı olamamıştır. İstemi Yabgu döneminde Hazar’ın 

kuzeyi ile Kuzey Azerbaycan topraklarını hâkimiyetleri altına alan Gök-Türkler, 

Bizans’ın hileli siyasetinden dolayı batıdaki ilerlemelerine devam edememişler ve Azak 

Denizi sahilindeki Kerç kalesi ilerlemelerinin son noktası olmuştur.49 576 yılında 

                                                 
45 Kafesoğlu, a.g.e., s. 108. 
46 Chavannes, a.g.e., s. 296-305. 
47 Reza, a.g.e., s. 96-97. 
48 Ebn Esfandyar, Tarikh-e Tabarestan, (çevrimiçi) www.tabarestan.info/banvisht1/ebn-esfandyar/t-
t1tabarestan.pdf, C. I, s. 168-169. 1386 (2007). 
49 Mohammad Tagi Zehtabi, İran Türklerinin Eski Tarihi, C. II, Akhtar Yayınları, Tebriz 1378 (1999), 
s. 481. 
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İstemi’nin ölümünden sonra Karaçurin adındaki oğlu, Tardu Kağan lakâbıyla tahta 

oturmuştur.50 

Tardu, uzun iç savaşlardan sonra otoritesini güçlendirerek İran’la savaşmaya ve 

İpek ticaret yolunu zorla açmaya karar vermiştir. Bu amaçla oğlu Yang Souh’u51 bir 

ordu ile İran üzerine göndermiş, O da doğu İran’ı istilâ ederek sınır muhafızlarını 

hezimete uğratmıştır.52 Bu zaferden sonra 300 bin kişiyle İran’a yönelen Türk 

hükümdarı Şabe’nin53, Sasanî hükümdarı IV. Hürmüz’e bir mektup yollayarak köprü ve 

yolların onarılmasını, köprüsü olmayan derelere köprü yapılmasını, zira o köprü ve 

yollardan geçerek Bizans’a gitmek istediğini belirtmiştir.54 Bu sözlerden IV. Hürmüz 

çok endişelenmiş, bir ordu toplayarak, başına Behram Çubin adında bir komutanı geçirip 

Türklerin üzerine yollamış ve aralarında yapılan savaşta Türkler yenilerek kağanları 

öldürülmüştür.55 Ancak Behram Çubin’in Türk ordusu karşısında dayanamayacağını 

anladığı için hile ile Şabe’ye galip geldiği de kaynaklarda yerini bulmuştur. Savaşta 

kağanın Behram Çubin’in okuyla öldürüldüğü belirtilmektedir.56 Ardından kağanın oğlu 

Bermude57 de ordusuyla Behram’a saldırmış, ancak yenilerek bol ganimetlerle esir 

düşmüştür. Behram Çubin O’nu bütün âilesiyle IV. Hürmüz’e yollamış ve iki ülke 

arasında barış antlaşması yapılmıştır.58 Bu öldürülen kağanın ve oğlunun kim olduğu 

                                                 
50 A.e. 
51 Narshakhi de Buhara taraflarına gönderilen Kara Çurin’in oğlu Şir-e Keşvar (Ülkenin Aslanı) 
adlandırılmıştır.bkz: Abubakr Narshakhi, Tarikh-e Bokhara,  (çevrimiçi) www.İrantarikh.com, s. 19, 
1384 (2005). 
52 Gumilev, Eski Türkler, /Türk. Çev. D. Ahsen Batur/, Birleşik Yayıncılık Yayınları, İstanbul 1999, s. 
158-159. 
53 Şabe kelimesi Aşina kelimesinin İslam kaynaklarında geçen değişik versiyonudur. Firdevsi’nin 
Şehnamesinde Save ve Sava olarak geçmekte ve bu kelimelerle Türklerin Kağanı kastedilmektedir. 
54 Tabari, a.g.e., II, s. 726. 
55 Ebn Athir, a.g.e., II, s. 544. 
56 Abolgasem Ferdôsi, Shahname, (çevrimiçi) www.İraneman.com,  s. 1991-1994.  
57 Bu adın Türkçe “Buyruk” kelimesinin Farsça çevirisi olduğu ileri sürülmüştür. Dinaveri bu şehzadenin 
adını Bel Tekin olarak kaydetmiştir. Bkz: A. Dinaveri, Akhbar et-Teval, /Fars. Çev. M. M.Damogani/, 
Ney Yayınları, Tehran 1365 (1985), s. 110; Ayrıca biraz değişik bir versiyonu olarak Permud biçiminde 
de kayda geçmiştir. Bkz: A. Saalabi, Tarikh-e Saalabi, Nogreh Yayınları, Tehran 1368 (1989), s. 416. 
58 Ebn Athir, a.g.e., II, s. 544. 
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konusu tam olarak aydınlatılmamıştır. İlim adamları bu öldürülen hükümdar ve esir 

düşen oğlunun Soğd prensliği hâkimi olduğunu ileri sürmektedirler.59 

602 yılında başlayan Sasanî-Bizans savaşları, Sasanîlerin hâkimiyetlerinden 

çıkmak isteyen Kuşanlara bir fırsat sunmuş ve onlar da 603 yılında isyan etmişlerdir. 

Hüsrev Parviz’in doğu komutanı Sambat Bagratuni bu isyanı bastırmayı başarmışsa da, 

ahalinin Türklerden yardım istemesi üzerine gelen Türk yabgusu, ordusuyla Sambat’ın 

ordusunu yok etmiş ve Sambat sadece yanındaki 3 kişiyle kaçarak canını zor 

kurtarmıştır. İran topraklarında Rey ve İsfahan’a kadar ilerleyen ve bu toprakları 

yağmalayan Türkler, İsfahan’dan ileri gitmeyerek kağanın emri üzerine geri 

dönmüşlerdir.60 

Şegu (610-618) ve Tong Yabgu (618-630) dönemleri Sasanîler ile olan ilişkiler 

açısından önemlidir. Bu hükümdarlar döneminde Gök-Türkler, Çin ve Bizans ile dostâne 

ilişkiler kurmuş ve bu güçlü iki komşunun saldırılarında endişe duymadan Sasanî 

sınırlarına dayanmışlardır. Tong Yabgu, Sasanî ordusunu yenerek büyük ölçüde eski 

sınırları ihya edebilmiştir.61 

Son Sasanî Kralı III. Yazdgird dönemi İslâm ordularının İran’a akın ettikleri 

dönemdir. Ağır vergiler, aristokrat kesimin zulümleri ve sınıf farklılıklarından doğan 

ağır hayat şartları nedeniyle halkın yanında meşruluğunu kaybetmiş olan Sasanî ordusu 

ve Zerdüştîlik, beraberlik şiarıyla gelen İslâmiyet karşısında dayanamamıştır.62 651 

yılında Arap ordusu karşısında yenik düşen Sasanî ordusu ve III. Yazdgird Horasan’a 

kaçarak Gök-Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştır. Nizek Tarhan, O’na yardım 

etmek için gelmiş, ancak III. Yazdgird onları incitmiş ve bu yüzden aralarında 

vukubulan savaşta Yazdgird yenilerek öldürülmüştür.63 O’nun ölümüyle Sasanî 

sülâlesinin hükümdarlığı resmen sona ermiştir.  

                                                 
59 Chavannes, a.g.e., s. 306-307. 
60 Reza, a.g.e., s. 129-130. 
61 Raisnia, a.g.e., s. 556. 
62 Nyberg, a.g.e., s. 426. 
63 M. Mogaddasi, Afarinesh va Tarikh, /Fars. Çev. M. Shafii/, C. V, Agah Yayınları, Tehran 1374 
(1995), s. 206. 
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Gök-Türkler, 50 yıl Çin hâkimiyetinde yaşadıktan sonra Kutluğ (İlteriş) 

liderliğinde ve Tonyukuk’un akıllıca politikaları sayesinde 682 yılında tekrar 

bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Kutluğ’un bütün hâkimiyet yılları devletinin 

güçlendirilmesi için savaşlarda geçmiş, bunun için Çinlilerle, Kitanlarla ve Oğuzlarla 

defalarca savaşmış ve devletinin temellerini sağlamlaştırdıktan sonra 692 yılında 

ölmüştür.64  

Kutluğ’un yerine kardeşi Kapgan geçmiştir. Bu kağanın 24 yıllık hâkimiyeti 

süresince Gök-Türkler dönemin ve bölgenin en güçlü devleti haline gelmişlerdir. 

Kapgan Kağan, Çin ile defalarca savaşmış ve pek çoğunda da zaferi kazanan taraf 

olmuştur. Bütün kuzey Çin’i istilâ eden Kapgan’ın gücü I. Gök-Türk Kağanlığı 

dönemindekine ulaşmıştır.65 Bu arada Türgiş, Kırgız, Basmıllar gibi Türk kavimleri ile 

Kitanlara da seferler düzenleyerek onları da itaat altına almıştır. Bu seferlerin çoğunda 

ona eşlik eden yeğenleri Bilge ve Kül Tigin de önemli başarılar kazanmışlardır.66 

Kapgan Kağan’ın Bayırku’larla yaptığı bir savaşta öldürülmesi üzerine yerine 

oğlu İnel Kağan geçmiş, ancak Kül Tigin O’nu tahttan indirerek ağabeyi Bilge Şad’ı 

Gök-Türk Kağanı olarak tahta geçirmiştir. Kül Tigin, amcasının bütün âilesini ortadan 

kaldırmıştır.67 

Bilge Kağan’ın dönemi savaşlarla dolu olarak geçmiştir. Kitabelerin verdiği 

bilgilere göre dört yönde çok sayıda seferlere çıkan Bilge Kağan bütün Türk kavmini 

idâresi altına almış, Çin’e karşı zaferler kazanmış ve Gök-Türkleri büyük bir 

imparatorluk seviyesine yükselterek bölgenin en güçlü devleti haline getirmiştir.68  

Her devlet gibi Gök-Türk Devleti de yükselişin ardından çöküşü yaşamıştır. 

Sırasıyla Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan’ın birbiri ardından ölümü Gök-Türk 

                                                 
64 Taşağıl, a.g.e., III, s. 17. 
65 A.e., s. 25-27. 
66 Kafesoğlu, a.g.e., s. 120. 
67 R. Giraud, Gök-Türk İmparatorluğu, /Türk. Çev. İ. Mangaltepe/, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999, s. 
53. 
68 H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 23-24; T. Tekin, 
Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 21. 

Düzeltme  



14 
 

imparatorluğunu zayıflatmış ve çökme sürecine sokmuştur. 744 yılına gelindiğinde 

Uygurların, Karlukların ve Basmılların hücumuna karşı koyamayarak yıkılmış ve siyasî 

varlığı sona ermiştir.69 Ötüken’de bundan sonra artık Uygur Devleti dönemi başlamıştır. 

İran coğrafyasının en güçlü devleti Sasanîlere karşı Bizans ile ittifak kuran 

Hazarlara gelince; Kafkasların kuzeyinde oturdukları, Aşina sülâlesinden bir yabgunun 

idâresinde bulundukları ve Gök-Türk kağanlığının batıda en uç kanadını teşkil ettikleri 

bilinmektedir.70 Hazarlar, Sasanîlere karşı Gök-Türklerin müttefiki Bizans imparatoru 

Herakleios’a yardım etmişlerdir. Sasanîler aleyhine gelişen Bizans-Hazar ittifakı 

Sasanîler üzerinde etkili olmuş ve Sasanîlerin Araplar tarafından ortadan kaldırılması ve 

Arap istilâsının Kafkaslara ve Bizans topraklarına gelişmesine sebep olmuştur. Bu ittifak 

ayrıca siyasî bir evlilikle daha da pekiştirilmiştir.71  

İran tarihi hakkında ana hatlarıyla kısaca bilgi vermeye çalışalım: Akhunlar 

tarafından tarih sahnesinden silinen Kuşanlara gelince yazılı kayıtlara ve sikkelere göre 

Kuşanların ilk hükümdarının Kujula Kadfises olduğu ve M. S. 25 yılında tahta çıktığı 

tahmin edilmektedir. Onun dönemindeki bazı sikkelerde Baktria’nın Yunanlı kralı 

Hermaios ile birlikte resimleri görülmektedir. Daha sonraki sikkelerde sadece Kujula 

Kadfises’in resminin betimlenmesi onun döneminin ilk devirleri için, otoritenin 

Yunanlılardan Kuşanlara geçiş dönemi olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kral 

döneminde Kuşanlar Yunanlılarla birleşerek Gondofarnes kumandanlığındaki 

Aşkanilerin ordusunu yenmişlerdir.72 

Kuşanların en büyük hükümdarı hiç şüphesiz Kanışka’dır. M. 78 veya 101 

yılında tahta çıkan Kanişka, ülkeyi bir imparatorluk düzeyine yükselten ve ona altın 

çağını yaşatan şahsiyettir. Onun döneminde ülke sınırları doğuda Çin, batıda Aşkaniler, 

güneyde Sind ve Gang Nehirleri ile kuzeyde Hazar Denizine kadar genişlemiştir. O, 
                                                 
69 Gömeç, a.g.e., s. 80-81. 
70 P. B. Golden, Hazar Çalışmaları, /Türk. Çev. Egemen Çağrı Mızrak/, Selenge Yayınları, İstanbul 
2006, s. 63; Mualla Uydu Yücel, “Hazar Hakanlığı”, Türkler, C. II, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 
2002, s. 445-446. 
71 G. Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2003, s. 76-77. 
72 Ögel, “Eski Orta Asya Kabileleri Hakkında Araştırmalar, 1. Yü-eçiler”, AÜDTCFD, XV/1-3, 1957, s. 
272. 
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doğu Hindistan ve Aşkanilerle şiddetli savaşlar yaparak zaferler kazanmıştır.73 

Kanişka’yı müteâkip oğlu Vasişka ve onun ardında da kardeşi Huvişka tahta 

oturmuşlardır. Kanişka’nın Budizm dinine âit kitaplarda hatırı sayılır bir yeri olduğu 

görüldüğü74 için Budizm’in Afganistan ve Orta Asya’da yayılması için önemli işler 

yaptığı öne sürülmüştür.75 

Kanişka’dan sonra Kuşanlar yavaş yavaş gerileme ve çökme dönemine 

girmişlerdir.76 224 yılında Sasanîlerin kurucusu Ardeşir,  Aşkanileri devirerek İran’da 

güçlü bir devlet kurmuştur.77 Onun ve özellikle oğlu Şâpur döneminde Kuşanlar batı 

komşuları tarafından ciddi bir biçimde sıkıştırılmışlardır. Öyle ki Şâpur kendi 

kitabesinde Kuşan’ın Sasanî devletine âit olduğunu belirtmiştir.78 Güney sınırları olan 

Hindistan’da bu sıralar Gupta’ların güçlü bir devlet kurmaları Kuşanların otoritesini 

sekteye uğratmıştır.79 Kuzeyde ise Akhunların ortaya çıkışı ve güneye doğru yayılmaları 

Kuşanlar için sonun habercisi olmuştur. Neticede Akhunlar IV. yüzyılda Kuşanların 

siyasî varlıklarına son vermişlerdir.80  

Medler ve Persler ilk defa M. Ö. IX. yüzyılda İran’ın batısında görülmüşlerse 

de81 bu kavimler Türk kavimleri ile siyasî bir münasebete girmedikleri için konumuz 

dışında bırakılmışlardır. Ancak Türklerle Akamenitler82 arasında bazı tesirlerin ve ortak 

kültürel değerlerin olduğu da iddia edilmiştir.  

                                                 
73 S. Cöhce, “Hindistan’da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar”, Türkler, I, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 2002, s. 817; Frye, a.g.e., s. 414. 
74 Frye, Miras-e Bāstani-ye İran, /Fars. Çev. Mas’ud Rajabnia/, Entesharat-e Elmi-Farhangi Yayınları, 7. 
Baskı, Tehran 1385 (2006),  s. 328. 
75 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 247. 
76A.e. 
77 Zarrinkub, a.g.e., s. 407-40.  
78 Klaus Schippmann, Mabani-ye Tarikh-e Sasanian, /Fars. Çev. K. Jahandari/, Forouzan Rooz 
Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1386 (2007), s. 27. 
79 Konukçu, a.g.e., s. 34. 
80 A. D. H. Bivar, “Kushan Dynasty”, (çevrimiçi) www.İranîca.com. 2009. 
81Roman Ghirshman, Tarikh-e İran az Ağaz ta Eslam, /Fars. Çev. M. Behforouzi/, 3. Baskı, Tehran 1385 
(2006), s. 81. 
82 Akamenitler bugünkü İran topraklarında kurulmuş İranî kavimlerinin eski bir sülalesidir. M. Ö. 555 
yılında yine eski bir İranî kavimler sülalesi olan Medleri yıkarak hâkimiyeti ele geçiren Akamenit 
devletinin kurucusu Kuruş ile başlayan bu sülale 221 yıl hüküm sürmüş ve M. Ö. 334 yılında 
Makedonyalı İskender tarafından ortadan kaldırılmıştır. 
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İskitler M. Ö. 653 yılında İran topraklarına akın ederek Medler üzerinde 28 yıllık 

hâkimiyet kurmuşlardır. 83  Ancak günümüzde de İskitlerin hangi kavme âit oldukları 

kesinlik kazanmadığı için bu konuya da girilmemiştir.84 

Pers eyaletinde Ardeşir liderliğinde bir ayaklanma başlatılış ve kısa sürede geniş 

taraftar bularak birçok yere yayılmıştır. 226 yılında vuku bulan savaşta Ardeşir, son 

Aşkani hükümdarı IV. Artaban’ı yenmiş ve Aşkani sülâlesinin siyasal varlığına son 

vermiştir.85 Böylece Sasanî sülâlesi dönemi başlamıştır. 

  Sasanî Devletinin kurucusu Ardeşir’in dedesi Sasan, Akamenitlerin başkenti 

Persepolis’e yakın İstahr şehri ateş tapınağının reisi idi. Oğlu Pabag, mahallî hâkimin 

kızıyla evlendikten sonra bir hile ile hâkimiyeti ele geçirmiştir.86 Onun döneminde asker 

sınıfında olan 2. oğlu Ardeşir, babasının vefatından sonra bölgede hâkimiyetini kurmak 

için ağabeyi Şâpur’la mücadele etmiştir. Şâpur’un bilinmeyen bir sebeple ölümü üzerine 

222 yılında Pers eyaletinin hâkimiyeti Ardeşir’in eline geçmiş ve çok kısa bir zamanda 

Kirman, İsfahan ve Susa eyaletlerini alarak Partlar için büyük bir tehlike oluşturmuştur. 

Bu başarılar üzerine 224 yılında üzerine gelen son Aşkani hükümdarı IV. Artaban’ı 

Hormozgan vadisinde yenerek bu devletin siyasî varlığına son vermiştir.87 Ardeşir 

bundan sonra çok kısa bir süre içinde Partlara tabi diğer eyaletleri de itaat altına alarak 

başkent Tisfun’un 226 yılında alınması ile taç giymiştir. Böylece bu tarihten itibaren 

Sasanî sülâlesinin hâkimiyeti resmen başlamıştır.88 

                                                 
83 Herodot, History of Herodotus, /İng. Çev. G. Rawlinson/ C. I, (çevrimiçi) 
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.1.i.html. 1998. 
84 İskit kavmi ve kimliği üzerine bugüne kadar geniş tartışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam 
edilmektedir. Bazı Türk ve batı ilim adamları onları Türk kavimlerinden saymaktadırlar. Bunun yanında 
onları İranî kavim olarak sayanların sayıları da az değildir. Bu konu üzerindeki tartışmalar için bakınız: 
İlhami Durmuş, İskitler (Sakalar), Kaynak Yayınları, İstanbul 2007;  B. N. Grakov, İskitler, /Türk. Çev. 
D. Ahsen Batur/, Selenge Yayınları, İstanbul 2006; İsmail Mızı-Ulu, Merkezi Gafgaz’ın Etnik Tarihinin 
Köklerine Doğru, /Azer. Türk. Çev. S. Elyarlı-M. Abdulla/, Türk Dünyası Vakfı Araştırmaları Yayınları, 
İstanbul 1993; Klyashtorny- Sultanov, a.g.e., s. 11-53. 
85 Persy C. Sykes, A History of Persia, C. I, The Macmillan Company Press, London 1915, s. 417. 
86 Ghirshman, a.g.e., s. 284. 
87 Christensen, a.g.e., s. 60-61. 
88 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 289. 
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Ardeşir tahta çıktıktan sonra din adamlarının lideri Tansar’a, Avesta’yı 

toplayarak resmî bir kitap haline getirmesini emretmiştir. Ardeşir’in kendisi de din 

adamları sınıfına âitti ve Aşkanilere karşı din adamlarının ciddî desteğini almıştır. Bu 

yüzden Zerdüştîlik devletin resmî dini haline gelmiştir.89 Ardeşir, yine Aşkani 

döneminin derebeylik sisteminde de ciddi değişiklikler yapmıştır, güçlü merkeziyetçi bir 

devlet yaratmış ve derebeylerin bağımsız ordusunu kendi ordusu bünyesinde 

birleştirerek mahallî güçlerin etki alanını daraltmıştır.90 Bu iki önemli değişiklik Sasanî 

sülâlesinin selefine göre en önemli farkı olmuştur: resmî din ve merkeziyetçi devlet. 

İkincisi kısmen Akamenit dönemine bir dönüş sayılmışsa da birincisi Ardeşir’in icadı 

olarak kabul edilmiştir. 

241 yılında Ardeşir’in yerine tahta geçen oğlu I. Şâpur Sasanî devletini büyük bir 

devlete dönüştürmüştür. Saltanatının ilk yıllarında Şâpur, Medler ve Harezmlilerle 

savaşmış ve onları yenmiş, ardından da Hazar’ın güneyinde oturan Gil, Deylem ve 

Gürganlılara karşı seferler düzenlemiştir.91 Şâpur’un Turanlılarla92 da savaştığı, onları 

yendiği, esir edilen hükümdarları Pahlizag’ı öldürttüğü de rivayet edilmektedir.93 Bu 

arada 250-253 yıllarında Roma ordusunu da yenerek Ermenistan bölgesini istilâ etmiştir. 

260 yılında Romalılarla bir kez daha savaşarak onları yenmiş ve orduyu komuta eden 

İmparator Valerin’i savaş meydanında esir olarak almıştır. Şâpur kendi yazıtında 70000 

                                                 
89 Veladimir G. Lokonin, Tamaddon-e İran-e Sasanî, /Fars. Çev. Enayatollah Reza/, Entesharat-e Elmi-
Farhangi Yayınları, Tehran 1384 (2005), s. 67. 
90 Christensen, a.g.e., s. 68. 
91 Frye, Tarikh-e …, s. 474-475. 
92Adları İlk defa Avesta’da geçen bu topluluk üzerinde geniş tartışmalar yapılmıştır. Batı ve İran ilim 
çevresi onların İranî bir kavim olduklarını ve farklı din ve hayat tarzları gereği sürekli İranî kavimlerle 
savaştıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu ilim adamlarına göre Türkler, Turan topraklarına yerleşmiş ve Turan 
mirasına sahip çıkmışlardır. Türk ilim çevresinin çoğunluğu ise bu topluluğu ya Türk ya da aralarında 
Türklerin de olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Bu kavmin adı Sasanî sülalesi hükümdarlarından 
Şâpur’un Kâbe-ye Zartosht kitabesinde de geçmekte ve Şâpur’a tabi bir kavim olarak gösterilmektedir. Bu 
kitabeye göre bu topluluğun yerinin İran’ın doğusunda, Sistan taraflarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
kitabe için bkz: A.e., s. 591-596. 
93 Shahrestanha-ye Eranshahr, /Fars. Çev. Touraj Daryaee/, 15. Bölüm. (çevrimiçi) 
www.tebyan.net/history/shahrestanihaye_ eranshahr, 1995. 
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kişiden oluşan Roma ordusunu yendiğini ve bütün komutanlarıyla Valerin’in de esir 

ederek Pars’a gönderdiğini yazmaktadır.94 

Sasanî hükümdarı I. Şâpur’un Nakş-i Rüstem yazıtında belirtildiği üzere Turan, 

Hindistan, Kuşan, Kaşgay, Soğd ve Taşkent’in Sasanî eyaletleri arasında sayılmaları95, 

Şâpur’un doğu bölgelerinde hareketli ve savaş dolu yıllar geçirdiği anlamına 

gelmektedir.  

Şâpur döneminin önemli olaylarından birisi de Maniheizm’in banisi Mani’nin 

243 yılında onunla görüşmesi olmuştur.96 Bazı İslâm kaynaklarında Şâpur’un Mani 

dinini kabul ettiği, daha sonra tekrar Zerdüştîliğe geri döndüğü ve ondan dolayı 

Mani’nin Sasanî sarayını terk ederek Hindistan’a gittiği belirtilmektedir.97 

Şâpur’dan sonra Sasanî tahtına çıkan hükümdarlar zayıf oldukları için kısa 

sürelerle tahtta kalmışlardır. Kubat dönemine kadar süren bu süre daha çok Bizans ile 

mücadeleler ve savaşlarla geçmiştir. Bu dönem hükümdarlarının doğudaki kavimlerle 

ilgili münasebetleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

488 yılında Sasanî hükümdarı olan Kubat, Axşnvaz ve Akhunlardan yardım 

alarak büyük feodallerin desteğiyle kardeşi Balaş’ı bertaraf ederek Sasanî tahtına 

çıkmıştır.98 Bu hükümdar döneminin en önemli gelişmelerinden birisi Mazdekliğin 

ortaya çıkışı olmuştur.99 Komünist bir hareket olarak nitelendirilen, servetlerin ve 

kadınların herkese eşit dağıtımını isteyen Mazdekliğin, aslında Maniliğin devamında ona 

mensûp insanlar tarafından geliştirildiği, ancak bazı düşüncelerde ve eylemlerde ondan 

farklılaştığı da ileri sürülmektedir.100 Bu dinin, Sasanîlerdeki katı sınıf anlayışı ve 

sistemine, adaletsizliğe ve büyük sınıfsal farklılıklar gibi dönemin sosyo-ekonomik 

                                                 
94 A.e., 3. Paragraf. 
95 A.e., 2. Paragraf. 
96 Lokonin, a.g.e., s. 118. 
97 Mas’udi, a.g.e., s. 243-244. 
98 Schippmann, a.g.e., s. 50. 
99 Ehsan Yarshater, “Kish-e Mazdaki”, Keshakeshha-ye Manavi- Mazdaki dar Ahd-e Sasani, /Haz: M. 
Karimi-M. Sagian/, Akhtaran Yayınları, Tehran 1384 (2005), s. 203. 
100 Frye, Miras-e …, s. 356. 
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şartlarına bir tepki hareketi olarak ortaya çıktığı görülmektedir.101 Sasanî sülâlesi 

hâkimiyetinin birçok döneminde olduğu gibi bu dönemde de feodallerin gücü çok fazla 

artmıştır ve Kubat onların nüfûz alanını daraltmak ve onlara rakip yaratmak için 

Mazdekliği kabul etmiştir.102 Bu vesile ile Kubat’ın güçlü feodal kesimin önemli bazı 

şahsiyetlerini ortadan kaldırdığı da belirtilmektedir.103 

519-520 yıllarında Kubat’ın Mazdek ve taraftarlarına karşı tavır değiştirdiğini ve 

desteğini kestiğini, kendisine halef olarak Mazdekliğin taraftarı olan büyük oğlu 

Kavus’u değil de bu mezhebin düşmanı olan en küçük oğlu Hüsrev’i tayin ettiğini 

görüyoruz.104 

Mazdekiliğin ortaya çıkması Kubat’a büyük ve güçlü feodallerin nüfûzlarının 

azaltılması fırsatını vermiştir. Kubat da bu fırsattan istifâde ederek onların bir kısmını 

ortadan kaldırdığı gibi, onların dışında yeni aristokrat bir kesim daha yaratmıştır. Ancak 

Mazdek’in getirdiği değişiklikler yüksek sınıfların lehine olan ülke düzeninde bir takım 

karışıklıklar yaratmış ve Kubat baskı altına alınarak desteğini Mazdek ve 

taraftarlarından kesmek zorunda bırakılmıştır. Saltanatının son yıllarında ise halefi 

olacak Hüsrev’in girişimleriyle Mazdek ve bazı taraftarları öldürülmüştür.105 

531 yılında babası Kubat’ın yerine geçen ve Anuşirevan (ölümsüz ruh) lakâbıyla 

da tanınan I. Hüsrev dönemi Sasanî tarihinde önemli değişimlerin yaşandığı yükselme 

döneminin başladığı bir devir olmuştur. O, başta vergide adaleti sağlamak üzere askerî 

düzen ve sosyal alanlarda önemli değişiklikler yapmış ve asayişin sağlanmasında önemli 

adımlar atmıştır. Bu adımlar ona Sasanî sülâlesinin en güçlü hükümdarlarından biri olma 

imkânını vermiştir.106 

                                                 
101 Mansur Shaki, “Dorost Dinan”, Keshakeshha-ye Manavi-Mazdaki ....., s. 153. 
102 Mohammadreza Feshahi, Tahavvolat-e Fekri-Ectemai der Camee-ye Feodali-ye İran, Gotenberg 
Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1354 (1975), s. 47. 
103 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 341.  
104 Christensen, a.g.e., s. 255-256. 
105 Frye, Tarikh-e …, s. 516-617. 
106 Schippmann, a.g.e., s. 57-58. 
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Bu yüzyılda Türkler büyük bir güç olarak ortaya çıkmışlar ve İpek Yolu’nun 

kontrolünde kendilerinin de hesaba katılmasını istemişlerdir. Bu hesapla Gök-Türkler, 

Sasanîlerle anlaşamayınca Bizans’la anlaşıp ittifak yoluna gitmişlerdir. Müzakerelerin 

başlamasından sonra Bizans ordusu Sasanîlere saldırmıştır. Ancak ilk başlarda başarı 

kazanan Bizans ordusu sonradan yenilmiştir. Bu arada Bizans-Gök-Türk ittifak 

müzakerelerinden ise bir sonuç alınamamıştır.107 

Hüsrev Anuşirevan döneminde Sasanî otoritesi Arabistan’a kadar yayılmıştır.108 

Yemen, Hindistan ile Avrupa’nın ticaret yolu üzerinde bulunduğu için önemli bir bölge 

konumuna yükselmiştir. Sasanîler İslâmiyet’in ortaya çıkışına kadar bu bölgede nüfûz 

sahibi olmuşlardır.109 

Hüsrev Anuşirevan 579 yılında Bizans ile yapılmakta olan savaşın sonucunu 

göremeden ölmüştür. Yerine onunla Gök-Türk hükümdarı İstemi’nin kızı Gagım’dan 

doğan ve bundan dolayı da Torkzad (Türk’ten doğma) lakâbını alan oğlu IV. Hürmüz 

geçmiştir.110 

IV. Hürmüz dedesi Kubat’ın başlattığı güçlü feodaller, din adamları ve askerî 

kumandanlarla olan mücadeleyi devam ettirmiş ve bazı kaynaklara göre de bu sınıflara 

âit binlerce insanı öldürtmüştür.111  

IV. Hürmüz döneminde de Sasanîler ile Bizans arasındaki savaşlar devam etmiş, 

ancak her iki taraf da bu savaşlardan hiç bir sonuç alamamıştır. 588 yılında Gök-

Türklerin, Sasanî ülkesine hücum etmeleri ile Sasanîler, Bizans ile Gök-Türkler arasında 

sıkışmışlardır. Ancak Vehram Çubin kumandasındaki Sasanî ordusu 589 yılında Herat 

ve Baktria bölgesinde onları durdurmayı başarabilmiştir.112 

                                                 
107 Frye, a.g.e., s. 522-523. 
108 Gazi Minhaç Seraç, Tabagat-e Naseri, /Haz. Abdolhayy Habibi/, C. II, Puhni Matbaası, Kabol 1342 
(1963), s. 165. 
109 Schippmann, a.g.e., s. 65. 
110 Tabari, a.g.e., II, s. 724.  
111 A.e., s. 725. 
112 Zehtabi, a.g.e., II, s. 471. 
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IV. Hürmüz’ün kumandanlarından Vehram Çubin, Ermenistan’da Bizans 

karşısında aldığı yenilgi yüzünden IV. Hürmüz tarafından makamından alınmıştır. 

Ancak bu durum IV. Hürmüz’ün tahttan indirilmesinin de başlangıcını oluşturmuştur. 

589 yılında emrindeki ordu ile başkent Tisfun’a yürüyen Vehram Çubin, din adamları ile 

aristokrat kesime Tisfun’da bir ayaklanma yapmaları fırsatını vermiştir. Bu isyan 

sonucunda IV. Hürmüz tahttan indirilerek kör edilmiş ve yerine oğlu Hüsrev 

geçirilmiştir.113 

Sasanîlerin en büyük hükümdarlarından birisi olarak kabul edilen II. Hüsrev’in 

hükümdarlığının ilk on yılında Sasanî-Bizans ilişkileri pürüzsüz bir seyir tâkip etmiştir. 

Ancak Hüsrev’e tahtını almada yardım eden Bizans İmparatoru Mauriceus’un askerî 

Phocas tarafından tahttan indirilmesi II. Hüsrev’e Ermenistan ve Suriye’yi geri alma 

girişiminde bulunma bahanesini vermiştir.114 602-619 yılları II. Hüsrev’in gücünün 

zirveye ulaştığı ve ülke arazisinin en geniş topraklara sahip olduğu dönemdir. 

Konstantiopolis (İstanbul)’e ve Ege’ye kadar ilerleyen Sasanî ordusu Chalcedon 

(bugünkü Kadıköy)’u ele geçirmiştir.115 Bu dönemde Sasanîler Bizans’ın tahıl ambarı 

olan Mısır’ı da ele geçirmişlerdir ki böylece Akamenitlerden sonra ilk defa Mısır, 

Sasanîler tarafından alınmıştır.116 Ancak Sasanîlerin bu bölgedeki hâkimiyeti uzun 

sürmemiştir. Phocas’ı ortadan kaldırdıktan sonra tahta oturan Bizans hükümdarı 

Heraklius, Sasanîlerin aldığı toprakları geri alarak Güney Azerbaycan’a kadar ilerlemiş 

ve 623-624 yıllarında o bölgeleri ele geçirmiştir. Bu tarihlerde Hazarların Derbent’i ele 

geçirerek Bizans ile dostluk antlaşması yaptıkları bilinmektedir.  

II. Hüsrev’den sonra Sasanî devleti yıkılma sürecine girmiş ve birbiri ardınca 

kısa sürelerde pek çok hükümdar Sasanî tahtına çıkmıştır. 

632 yılında tahta oturan son Sasanî hükümdarı III. Yazdgird dönemi İslâmiyet’in 

yavaş yavaş güçlendiği dönemdir. O’nun dönemi Araplarla sürekli savaşların yapıldığı 

                                                 
113 A.e., s. 472. 
114 Sykes, a.g.e., II, s. 522-524. 
115 Christensen, a.g.e., s. 319-320. 
116 Schippmann, a.g.e., s. 72. 
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bir dönem olmuştur. Araplar karşısında sürekli yenilen III. Yazdgird, 651 yılında 

Horasan taraflarında son yenilgisini aldıktan sonra kaçarken bir köylü tarafından 

öldürülmüş, ölümüyle de Sasanî devleti ortadan kalkmıştır.117 

Yazdgird’in oğlu Piruz, Toharistan’daki Türklere sığınmış ve Türklerin desteğini 

almıştır. Piruz kendisini babasının varisi ve halefi olarak görmüştür.118 728-729 yılında 

Araplarla Türkler arasında vukubulan bir savaşta Türklerin ordusundaki komutanlardan 

birisi olan Hüsrev adlı komutanın Piruz’un oğlu olduğu öne sürülmektedir.119  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 A.e., s. 82-83. 
118 Chavannes, a.g.e., s. 322. 
119 Touraj Daryaee, “Farzandan va Navadegan-e Yazdgerd-e Sevvom dar Çin”, İranshenasi, (çevrimiçi) 
www.azargoshnasp.net/history/sasanids, s. 2. 1986. 
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1. BÖLÜM 

 

 
SOSYAL YAPI 

 
 

1.1. Türklerde ve İranî Kavimlerde Sosyal Yapı 

 

1.1.1. Âile kavramı ve Evlilik Şekilleri 

Âile bir toplumun çekirdeğidir. Bir toplumun siyasî, sosyal ve hukukî durumunu 

anlamak istediğimiz zaman o toplumun bir âilesini incelememiz gerekir. Hukukî açıdan 

baktığımızda âilenin başında baba, devletin başında ise kağan bulunur. Eski Türklerde 

“Gök kubbenin altı devletin, çadır ise baba otoritesinin mekânı” olarak görülürdü.120  

İlim âleminde eski Türklerde âile kavramı ile onu ifâde edecek kelimenin varlığı 

konusunda tartışmalar yapılmıştır. İ. Kafesoğlu, Gök-Türk kitabelerinde geçen 

uguş/oguş kelimesinin “çekirdek âileyi” belirtmek için kullanıldığını öne sürmektedir.121 

A. Donuk ve S. Koca da aynı görüşü kabul etmişlerdir.122 Bilge Kağan kitabesinde 

“yegirmi yaşıma Basmıl Iduk Kut uguşum bodun erti” cümlesinde geçen bu kelime M. 

Ergin tarafından “soy” olarak çevrilmiştir.123 Kaşgarlı Mahmut’un eseri Divanü 

Lugat’it-Türk'ün Türkçe tercümesinde kimi yerde “akraba ve hısım”, kimi yerde ise 

                                                 
120 A. Donuk, “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”, İÜEFTD, S. 33, 1982, s. 147. 
121 Kafesoğlu, a.g.e., s. 227. 
122 Donuk, a.g.m., s. 162. 
123 M. Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1999, s. 12. 
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“oymak” anlamında çevrilmiştir.124 Ancak adı geçen eserin orijinalinde bu kelime "al-

aşiret" kelimesiyle karşılanmıştır.125 G. Clauson, etimolojik sözlüğünde bu adın 

“bugünkü çekirdek âileden büyük olan geniş âileye” verildiğini savunmaktadır.126 

Kafesoğlu, eski Türk sosyal yapısının başka bir tasnifinde oguş'un “hukukî geniş âile” 

olduğunu ifâde etmektedir.127 Gökalp, de Türk âilesinin ilk şeklinin boy biçiminde yani 

“geniş âile” olduğunu belirtmektedir. O'na göre eski Türk âilesi önce boy, sonra sop, 

soy, pederî âile ve en son izdivacî âile evrelerini geçirmiştir. Gökalp, bu âile sisteminde 

baba hukukunun cari olduğunu, ancak bunun zora dayanmadığını belirterek Türk âile 

sisteminin pederî olduğunu belirtmektedir.128 B. Ögel ise, oguş kavramının Uygurlar ve 

Gök-Türklerde biraz farklı anlamlar taşıdığını ve Uygurlarda küçük, Gök-Türklerde ise 

daha büyük bir cemiyeti tanımlamak için kullanıldığını belirtmektedir.129 

Türk âilesi kan bağına dayanıyordu. Bu konuda çoğunlukla ilim adamlarının 

görüşleri aynıdır. Sadece Ögel Türk âilesini ve akrabalığını kemik birliğine 

dayandırmaktadır. O, Gök-Türk kitabelerinde geçen “kamag” veya “kamıg” kelimesinin 

“kemik” anlamına geldiğini, eski Türkçe'de geçen süngük'ün de “kemik” anlamında 

kullanıldığını, ancak kamıg'ın manevî bir anlamı olduğunu belirtmektedir.130 Bugün de 

bazı Türk lehçelerinde “sümük” kelimesi “kemik” manasını vermektedir.131 Ergin, 

                                                 
124 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugat it-Türk, /Türk. Çev. Besim Atalay/, C. I, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 4. Baskı, Ankara 1998, s. 61; a.g.e., C. II, s. 83,103. 
125 A. İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, Ankara 1998, s. 631.  
126 G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford University 
Press, London 1972, s. 96. 
127 Mahmut Arslan, Step İmparatorluklarında Sosyal ve Siyasî Yapı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, İstanbul 1984, s. 38. 
128 Z. Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, s. 326; Gökalp, 
pederşahî âile ile pederî aile arasındaki farkı şöyle açıklamaktadır: Roma Pederşahi ailesinde baba, âile 
fertlerini satma ve öldürtme hakkına sahipti.  Oysa Türklerde karı-kocanın eşit haklara sahip olduğu 
hürriyetçi ve eşitlikçi karakterde pederî âile mevcuttur ve bu tip âile eski Türkler ile eski Cermenlerde 
görülmektedir. Gökalp, a.g.e., s. 293-294. 
129 Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C. II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971, s. 
25. 
130 Ögel, a.g.e., s. 34. 
131 Türk Lehçeleri Sözlüğü, C. I, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1991, s. 464. 
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kamıg veya kamag'ın “kamu” anlamına geldiğini ileri sürmektedir. O. Türkdoğan ise 

kamag ile kemik arasında bir alâkanın olmadığı düşüncesindedir.132  

Eski Türklerde evlilikle ilgili bir terim olan ve Suci yazıtında geçen "eble-" fiili 

erkeklerin bir ev kurduklarına dair bir bilgiyi bize vermektedir. Bu yazıta göre kızlar 

kocaya veriliyor veya er’e gidiyordu.133 Dolayısıyla erkek, baba malından payını alarak 

yeni bir ev kurmakta ve kızı getirdiği çeyizi ile beraber kendi evine götürmekteydi.134 

Bir defin töreni sırasında bir erkeğin beğendiği kızı istemek için babasını ve 

annesini göndermesi üzerine kızın genellikle verildiği de Türk evlilik gelenekleri içinde 

Çin kaynaklarında aksini bulmuştur.135 

 

Avesta mecmuası Zerdüşt dininin kutsal kitabı sayılsa da özellikle Yashtların 

bazı bölümlerinin Zerdüştîlik öncesine âit oldukları, daha sonra Avesta mecmuasına 

dâhil edildikleri ve o dönemin dini ve toplumu hakkında bilgiler verdikleri 

bilinmektedir.136 Yashtların 10. bölümü Mehr Yasht'ta; Zerdüştî öncesi İran 

topluluklarının sosyal yapıları hakkında verilen bazı bilgilerin ışığında toplumun temel 

biriminin âile olduğu ileri sürülmektedir. Toplumun en küçük birimi ev (hane) anlamına 

gelen nmana (Gathalarda dmana) adlandırlırdı. Ondan sonra köy ve boy (vis), yerleşik 

bir kavim (zantu) ve en son ülke (dahyu) gelmekteydi. Mehr Yasht'ın bazı yerlerinde 

zantu yerine onunla aynı anlama gelen şuvitra'nın kullanıldığı da görülmektedir.137 

Şuvitra'nın daha çok ekilen yer anlamına geldiği de ileri sürülmektedir. Bu da ona “bir 

yere yerleşmiş çiftçi bir kavim” anlamını vermektedir.138  A. Christensen, bu 

bölümlenmelerin coğrafî ve yer etmenine göre yapıldığını ve bu bölümlerde oturanlara 

                                                 
132 O. Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık Yayınları, İstanbul 2003, s. 77. 
133 Orkun, a.g.e., s. 156. 
134 Gökalp, a.g.e., s. 296-297. 
135 Mau Tsai, a.g.e., s. 23. 
136 Christensen, Kayaniyan, s. 12-13. 
137 Nyberg, a.g.e., s. 54-55. 
138 Golamreza Ensafpur, Zendegi-ye Egtesadî-ye Rûstayiyan ve Tabagāt-e Ectemaî-ye İran, Andisheh 
Yayınları, 2. Baskı, Tehran 2535 (1977), s. 128. 
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sırasıyla khvaetu, verezena, airyaman denildiğini ileri sürmektedir.139 Nmano'nun 

başında, erkek reisi, nmanopâiti bulunmaktaydı. Kadın ise nmanopateni adlandırılırdı.140 

Nmana veya khvaetu'nun “âile” anlamıyla ne kadar örtüştüğü bilinmemektedir. Ancak 

khvaetu'nun “en yakın akraba, yakın kandaş akraba” anlamına geldiği bilinmektedir.141 

Bu da bir nmana'da yakın kandaş akrabaların oturduğunu göstermektedir.  

Bazı ilim adamları nmanopâiti'nin Pehlevice karşılığı olan “kadak khvatay” (âile 

reisi) sözcüğünün “evlenme” anlamına geldiğini öne sürmektedirler.142 Dehkhoda'da 

ansiklopedik sözlüğünde aynı noktayı belirtmektedir.143 Mallory, Hind-Avrupalılarda 

evlenme için ortak bir kelimenin bulunmadığını, Batı Hint-Avrupalılarda "erkeğin evine 

gitmek" anlamını taşıyan wedh- kökünden bir fiilin mevcut olduğunu belirtmektedir.144 

Bu da ataerkil bir yapıyı göstermektedir.  

Matikan-i Hazar Datastan eserinde Zerdüştîlerde beş çeşit evliliğin var olduğu 

ileri sürülmektedir. Bu evliliklerde kadının sahip olduğu haklar farklıdır. Bu evlilik 

çeşitleri şunlardır: 

1. Patişa Zani: Âilelerin rızasıyla evlenen çift. Bu evlilikte kadın yüksek haklara 

sahipti. 

2. Hodsar Zani: Âilesinin rızası olmayan kadınla yapılan evlilik. Bu kadınlar 

kendi âilelerinin desteğini kaybettiklerinden daha az haklara sahiptiler. 

3. Çakar Zani: Dul kadın veya erkek ile yapılan evlilik. “Kul” anlamına gelen 

çakar sözcüğünden bu evlilikte kadının çok az hakka sahip olduğu sanılmaktadır.  

4. İyuk Zani: Bir babanın tek kızıyla yapılan evliliktir. Bu evlilikte baba erkek 

torunlarından birisini evlatlık olarak alma hakkına sahiptir.  

                                                 
139 Christensen, İran dar …, s. 1. 
140 Jamshid Kavos Katrak, Zanaşuyi dar İran-e Bāstan, Anjoman Zartoshtian Yayınları, Tehran 1339 
(1960), s. 15. 
141 Aliakbar Jafary, “What Does KHVAETVADATHA mean?”, (Çevrimiçi), www.vohuman.org, 2005. 
142 Katrak, a.g.e., s. 26. 
143 Aliakbar Dehkhoda, Logatname-ye Dehkhoda,”Kadkhoda )کدخدا(  Maddesi”. (CD ortamında) 
144 J. P. Mallory, Hint-Avrupalıların İzinde, /Türk. Çev. Müfit Günay/, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 
2002, s.143. 
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5. Setur Zani: Reşit yaşında ölen bir erkeğin malıyla bir kızın evlendirilip o kızın 

ilk erkek çocuğunun, ölenin evlatlığı olarak kabul edilmesi veya çocuksuz kalan çiftin 

bir kızı kocaya verip onun erkek çocuklarından birisini evlatlık olarak almaları bu çeşit 

evlendirme şeklidir.145  

Kadının, kocasının taahhütleri karşısında belli bir süre için bir başka erkeğe 

verilmesi gibi eski bir evlilik modelinin İranî kavimlerde var olduğu da ileri 

sürülmektedir. Bu durumda kadın önceki kocasının resmî karısı sayılır ve bu evlilikten 

doğan çocuklar da kadının resmî olan önceki eşine âit olurdu.146 

Çakar zani evlilik modelinin “leviratus” ile aynı olabileceği ileri 

sürülmektedir.147 

 

1.1.2. Âilede Erk 

S. M. Arsal, tarih öncesinden bile Türklerde âile yapısının ataerkil/patriarkal 

olduğunu ve dolayısıyla atayerli ve atasoylu bir nitelik taşıdığını ileri sürmektedir. O, 

Türklerde ana âilesinin izlerinin asla bulunmadığını söylemektedir.148 Ögel de, Türklerin 

tarih sahnesine baba âilesi olarak çıktıklarını belirtmektedir.149 Gökalp, Türklerde âile 

yapısının daha eşitlikçi pederî şeklinde olduğunu ve bu tip âilelerde babanın mutlak bir 

otoriteye sahip olmadığını öne sürmektedir.150 

Eski Hint-Avrupalıların daha birbirinden kopmadıkları, bir oldukları 

dönemlerinde ataerkil yapıda oldukları ileri sürülmektedir.151 İranî kavimler de çoktan 

bu aşamaya geçmişlerdir. Eski Hint-Avrupalılar, daha ilk safhalarında bile ataerkil, 

                                                 
145 Katrak, a.g.e., s. 30-32; Mohammad Karimi Zanjani, “Marriage in Ancient İran”, (çevrimiçi) 
www.payvand.com, 10-26. Paragraflar.  7 Mart 2001. 
146 Josef Wiesehöfer, İran-e Bastan, Az 550 Pish az Milad ta 650 Pas az Milad, /Fars. Çev. M. 
Sagebfar/, Gognus Yayınları, Tehran 1377 (1998), s. 226-227. 
147 A.e., s. 227. 
148 Sadri Maksudi Arsal, “Eski Türklerin Hususî Hukuku”, Türkler, I, Ankara 2002, s. 90. 
149 Ögel, a.g.e., s. 23. 
150 Gökalp, a.g.e., s. 326. 
151 W. Koppers, “İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik”, Türkler, I, Ankara 2002, s. 327; Mallory, a.g.e., s. 
143. 
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atayerli ve atasoylu bir topluluk idiler.152 Hint-Avrupa dilleri âilesinde erkeğin insan, 

güçlü ve düşünen anlamlarını ihtiva ettiği, kadının ise doğuran, süt veren ve tabi 

anlamlarına geldiği bilinmektedir.153 Hint-Avrupalıların mitlerinde bütün büyük 

Tanrıların erkek olduğu, Perslerdeki Anahita, Yunanlılardaki Hera ve Afrodit gibi dişi 

Tanrıların varlığı, önceki anaerkil toplumların, onların üzerindeki tesirleri olarak 

açıklanmıştır.154 Frye ise bazı eski destanlarda kadının üstün görünmesine karşın M. Ö. 

VII. ve VI. yüzyıllarda yani İranî kavimlerin yapıları hakkında ilk bilgileri veren yazılı 

kaynaklarda bu durumun görünmediğini, akrabalık münasebetlerinde erkeklerin üstün 

konumda olduklarını ve toplumun en önemli biriminin ataerkil boy olduğunu 

belirtmektedir.155 İranî kavimlerde de babanın mutlak yetkisinden söz edilmemektedir, 

ayrıca kadının ve kızların belli haklara sahip olduğu bilinmektedir. 

 

1.1.3. Kadının Âiledeki ve Toplumdaki Yeri 

Gökalp,156 Ögel,157 Sevinç,158 Roux,159 ve Esin160 eski Türk kadınının gerek 

âilede, gerekse cemiyetteki mevkiinin yüksek olduğu görüşündedirler. Farklı 

dönemlerde ve değişik Türk toplumlarında kadınlar da erkekler gibi tüm haklara sahip 

olmuşlar, erkekler gibi sorumluluk sahibi olarak bu sorumluluklarını en iyi şekilde 

yerine getirmişlerdir. Eski Türk âilesinde ve toplumunda kadın saygın bir konumda 

olmuş, hele katun (khatun) daha büyük sorumluluk taşıyarak hakan ve veliahdın sarayda 

olmadığı zamanlarda “terken” unvanıyla ülkeyi idâre etmiştir.161 Eski Türklerde erkek 

                                                 
152 Benjamin W. Forston, Indo-European Language and Culture, An Introduction, Blackwell 
Publishing, West Sussex 2004, s. 17-18. 
153 Hasan Rezayi Bağbidi, “Baztab-e Farhang-e Mardsalari dar Zabanha-ye Hend-o Urupayi”, Faslname-
ye Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi, Yıl 3, S. I,  1376 (1997), s. 92-93. 
154 Bahar,a.g.e., s. 449. 
155 Frye, Miras-e …, s. 85. 
156 Gökalp,  a.g.e., s. 293-294. 
157 Ögel, a.g.e., s. 24. 
158 Necdet Sevinç, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 
1987. Kitabın her yerinde bu konu vurgulanmaktadır. 
159 Roux, “Ortaçağ Türk Kadını”, /Türk. Çev. Gönül Yılmaz/, Erdem, C. VI, S. 18, Eylül 1990. Bütün 
yazıda bu mesele üzerinde durulmaktadır. 
160 E. Esin, “Katun” (Türk Kadınına Dair), Erdem, C. VII, S. 20, Ocak 1991. 
161 Esin, a.g.m., s. 474. 
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tarafı, kızın yetiştirilmesi sırasında harcanan masrafı karşılamak üzere âilesine “kalın” 

diye adlandırılan bir bedel öderdi ki bu para giyim eşyası ve çeşitli hayvanlardan 

oluşurdu.162 Kadın evlendikten sonra kocasının âilesine hizmet ederdi ve artık eski 

âilesinin bir üyesi sayılmazdı. Kadının, kocasının ve onun âilesinin bir üyesi olduğu 

konusu leviratus kanununun varlığı ile de ispatlanmaktadır. Hunların ataları arasında da 

varolan bu geleneğe163 göre, koca öldükten sonra kardeşi dul yengesiyle evlendirilirdi. 

Oğullar da genç ve çocuksuz olan üvey anneleriyle evlenebilirlerdi.164 Bu vesile ile 

kadına ve varsa çocuklarına sahip çıkılır ve ortalıkta kalıp perişan olmaları engellenirdi. 

Ayrıca âilenin varlıklarının bir arada tutulması da sağlanmış olurdu. Bu gelenek, asla 

kadının aşağılanması anlamına gelmemektedir.165 Rasonyi, üvey oğlu ile evlendirilen 

kadın konusunun Moğollarda görüldüğünü belirtmektedir.166 Leviratus'un bugün de 

bütün Türk dünyasında varlığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.  

 Sasanî dönemi kaynaklarından Matikan-i Hazar Datastan'da kızın rızası olmadan 

kocaya verilemeyeceği belirtilmiştir.167 Ancak baba rızası olmadan evlenen kızın da 

baba evinde hiçbir hakkının bulunmadığı da ifâde edilmiştir.168 Geiger, kadın ve erkeğe 

verilen namnopatiti ve nmanopateni unvanlarından yola çıkarak kadının bu unvanla 

erkeğin eşi olmaktan kazandığı konumdan daha da yüksek bir konuma sahip olduğunu 

belirtmektedir.169 Ancak çoktan ataerkil bir yapıya girmiş bir toplulukta kadının âile 

reisinin erkine tabi olduğu da bilinmektedir.  

Kadının sosyal statüsü ve ona bakışlar İranî kavimlerde düşük olmuştur. Nitekim 

Avesta’nın Gatha’larında kötülük dünyası, “hile ile iyi düzenin bozulması” anlamına 

gelen dişil kavram “druc/drug” (yalan demektir) sözcüğü ile ifâde edilmektedir.170 İyilik 

                                                 
162 Rasonyi, a.g.e., s. 56. 
163 Ögel, Büyük Hun …, s. 17-23; Türkeli, a.g.e., s. 26. 
164 Kafesoğlu, a.g.e., s. 228. 
165 Gumilev, a.g.e., s. 112; Gumilev, Hunlar, s. 43. 
166 Rasonyi, a.g.e., s. 57. 
167 Sohrab. J. Bulsara, The Laws of the Ancient Persians, Bombay 1937, (çevrimiçi) 
www.İranchamber.com, 8. bölüm, 11. Paragraf, 29 Hazİran 2007; Katrak, a.g.e., s. 18. 
168 Karami, a.g.e., s. 188. 
169 Katrak, a.g.e., s. 15-16. 
170 Christensen, a.g.e., s. 16. 
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dünyasının tanrıları ise erildir.171 İran şairi Firdevsi’nin meşhur kitabı Şehname’de 

kadınlar hakkında aşağılayıcı sözler sarf edilmiştir. Bilindiği üzere Firdevsi, kitabında 

İranî halkların efsanelerini ve mitolojik devirlerini ve aralarında cereyan eden olaylar ile 

savaşlarını betimlemiştir. Dolayısıyla yazdığı sözler İranî topluluklarda kadının 

sosyolojik ve hukukī durumunun göstergesi olarak algılanmaktadır.172 

 

1.1.4. Tek eşlilik (monogami)-Çok eşlilik (poligami)  

Türklerde genellikle tek eşlilik görülmektedir. Nitekim Gök-Türk Abidelerinde 

çok eşliliğe rastlanılmamaktadır. Gök-Türk yazıtlarında Elteriş ile Elbilge, Tanrı 

tarafından birlikte tahta çıkarılmışlardır.173 Ancak Çin kaynaklarında çok eşli olan Hun 

ve Gök-Türk hakan ve hanlarından da bahsedilmektedir. Hun kağanı Hu-Han-Ye'nin 

ölümünden sonra eşleri bir araya gelerek veraset hakkının töreye uygun biçimde baş 

hatunun oğlundan başlayarak kardeşlerine geçmesi gerektiği ve bunu uygularlarsa 

sıkıntının kalmayacağı yönünde anlaşmışlardır.174 Bu da han ve kağanlar arasında siyasî 

sebepler yüzünden birden çok evliliğin olduğunu göstermektedir.175 Ögel, eski Türklerde 

tek eşli âilelerin yaygın olduğunu, ancak hali vakti yerinde olanların başka kadınlarla da 

evlenebildiklerini belirtmektedir.176 Kafesoğlu da aynı görüşleri paylaşmaktadır.177 Her 

ne kadar Rasonyi akrabalık terimleri açısından çok zengin olan Türklerde ikinci eş için 

başka bir kelimenin bulunmadığını, Özbekçe'de ikinci eş anlamına gelen "kırnak" 

sözcüğünün de Divanü Lugat’it-Türk'te “esir kadın” anlamına geldiğini belirtse de178 

"kuma" kelimesinin ikinci eşi ifâde eden eski bir Türk sözü olduğu bilinmektedir.179 

Koppers, tek zevcelilik konusunda Abakan Tatarlarının bazı efsanelerine dayanarak 

                                                 
171 Bahar, a.g.e., s. 162. 
172 Hoseyn Feyzollahî, “Chehre-ye Zan dar Shahname-ye Ferdôsî”, Dilmac, S. VI, 1383 (2004), s. 54-57. 
173 Orkun, a.g.e., s. 34-35. 
174 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 66. 
175 Donuk, a.g.m., s. 163. 
176 Ögel, Türk Kültürünün …, II, s. 25. 
177 Kafesoğlu, a.g.e., s. 228. 
178 Rasonyi, a.g.e., s. 57. 
179 Mahmut Tezcan, Türk Aile Antropolojisi, 9. Paragraf. (çevrimiçi) www.msxlabs.org, 7 Aralık 2006. 
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İslâm öncesinde tek evliliğin daha revaçta olduğu görüşündedir.180 Dede Korkut 

Destanlarında Boğaç Dirse Han’ın çocuğu olmadığı için kusurun kendisinde mi yoksa 

karısında mı olduğunu araştırdığını, ancak ikinci bir kadınla evlenmeyi aklına 

getirmediği üzerine dikkat çeken Radlov, Oğuz Türklerinde çok eşliliğin olmadığı 

sonucuna varmıştır.181 Buna karşılık Arsal, Türk hukukunda çok eşliliğin caiz olduğunu, 

birisi baş kadın olmak üzere Türk erkeğinin bir kaç kadın aldığının görüldüğünü 

söylemektedir.182  

 İranî kavimlerde bu konu üzerinde değişik ve hatta zıt bilgiler bulunmaktadır. 

Yunanlı Strabon, çok çocuk sahibi olmak için Pers erkeklerinin birçok eşi olduğunu 

belirtmektedir.183 Dandamayev de aynı görüşü paylaşmaktadır.184 Ancak Katrak, Avesta 

metinlerine dayanarak İranîlerin tek eşli bir hayat sürdürdüklerini kabul etmektedir.185 

Bartholomei çeşitli evlilik biçimlerine dayanarak Çaker Zani evlilik biçiminin imam 

nikâhlı kadın veya cariye anlamına geldiğini, dolayısıyla Sasanîlerde çok eşliliğin veya 

çok cariyeliliğin yaygın olduğunu ileri sürmektedir.186 Çok evlilik aslında eski Türkler 

gibi İranî kavimlerde de siyasî mahiyette olmuştur. Nitekim Wiesehöfer, Sasanîlerde çok 

eşliliğin sadece hükümdar âilesiyle sınırlı olduğunu belirtmiştir.187 

 

1.1.5. Eksogami-Endogami 

Türklerde dıştan evlenme esastı zira bu tip evliliğin soyu sağlamlaştırdığı ve 

ömrü uzattığına inanılırdı.188 Bu yüzden de ilim adamlarının çoğunluğu Türklerin 

                                                 
180 Koppers, a.g.m., s. 323. 
181 Ergin, Dede Korkut Kitabı, Metin-Sözlük, Ebru Yayınları, İstanbul 1986, s. 12-14; Türkdoğan, 
a.g.e., s. 255. 
182 Arsal, a.g.m., s. 91. 
183 Strabon, Geography, /İng. Çev. H. C. Hamilton/, C. XV, 3/17, (çevrimiçi) 
www.penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html, 2001. 
184 Muhammad A. Dandamayev, “Divorce, in the Achaemanid Period”, Ensyclopaedia Iranica, 
(çevrimiçi) www.iranica.com/article/divorce, 1. Paragraf. “15 December 1995. 
185 Katrak, a.g.e., s. 24-26. 
186 A.e., s. 32. 
187 Wiesehöfer, a.g.e., s. 226. 
188 Mas’udi, a.g.e., s. 135. 
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dışarıdan evlilik yaptıklarını öne sürmüşlerdir.189 Manas Destanı'nda Çakıp Han, uzun 

zaman ve bir hayli yeri dolaşarak oğluna kız bulmak istemiştir ki bu da eski Türklerde 

evliliğin dışarıdan yapıldığı görüşünü bir kez daha ispatlamaktadır.190 Ayrıca Manas’ın 

kahramanlarının çapulla elde ettikleri kızlarla evlendikleri, böylece yapılan evliliklerin 

dışevlilik olduğu anlaşılmaktadır.191 Türk destanlarında sık görülen başka boylardan kız 

kaçırma olayı da dışevliliği göstermektedir. Bu geleneğin İslâmiyet'i kabul ettikten sonra 

bile devam ettiği gözlemlenmiştir. Yine Dede Korkut hikâyelerinde de bu geleneğin 

izleri görülmektedir.192  

Ancak boylar ve uruğlar büyüyerek, daha büyük topluluklar olmakta, boyların 

örgütlenmesi sonucunda ise bodunlar ve iller ortaya çıkmaktadır. Bu durumda daha 

büyük topluluğun içinden kız alınabilirdi.193 Bu da bazı ilim adamlarının Türklerde 

endogaminin yani içeriden evlenmenin varlığını savunmalarına neden olmuştur. Ancak 

Gökalp, Türklerdeki ikili sağ ve sol tasnife dayanarak bunun karı ve koca eşitliğini 

sağlayan tek eşli bir endogami biçiminde algılanması gerektiğini belirtmiştir.194 

Bu konu İranî kavimlerde ciddî bir tartışma konusudur. Bilindiği üzere Zerdüştî 

edebiyatında "khaetvadatha, khvedodah" adlı bir terim mevcuttur195 ve bunun çok fazla 

yorumu yapılmıştır. Bu terim farklı ilim adamları tarafından farklı biçimde 

manalandırılmıştır: Çoğu ilim adamı onun "khvaetva" (âile, yakın akrabalık) ve 

"vadatha" (evlenme) kelimelerinden oluştuğunu düşünmektedirler. Bazı ilim adamları 

ise onun “khvaeto” (bağlılık, akrabalık) ve “datha” (vermek) kelimelerinden oluştuğunu 

ifâde etmektedirler.196 Birinci kelime Gatha'larda da birkaç defa geçmekte ve “âileler, 

                                                 
189 İnan, a.g.e., I, s. 341; Rasonyi, a.g.e., s. 56; Ögel, a.g.e., s. 22; Mualla G. Türköne, Eski Türk 
Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ark Yayınları,  Ankara 1995, s. 174. 
190 Tezcan, a.g.e., 76. Paragraf. 
191 Türkdoğan, a.g.e., s. 254. 
192 İnan, a.g.e., s. 341-342. 
193 Türköne, a.g.e., s. 174. 
194 Gökalp, a.g.e., s. 142. 
195 Yasna, XII/9. Paragraf; Visparad, III/1-4. Paragraf; Yaşt, XXIV/16-17. Paragraflar; Vendidad, 
VIII/12-13. Paragraflar; Zatsparam, a.g.e.,  26. bölüm; Denkart, IX/41,60. 
196 Jafary, a.g.m., 8-9. Paragraflar. 
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akraba” anlamına geldiği belirtilmektedir.197  Katrak da bu ıstılahın ikinci kelimesinin 

dah, dath veya datha olduğunu ve “vermek, yaratmak” anlamına geldiğini, terimin ise 

“akrabalık kurmak” demek olduğunu öne sürmektedir.198 Batılı ilim adamlarının 

çoğunluğunun görüşü bu tabirin anne, kız ve kız kardeş gibi yakın kandaş akrabalarla 

evlenme anlamına geldiği yönündedir.199 Wiesehöfer, hâkim sülâleye yabancıların 

girmesini engellemek, krallığı koruma altına alarak başkalarının eline geçmesini 

önlenmek için böyle bir evliliğin yapıldığı görüşündedir.200 Aynı yazar bu tip evliliğin 

Sasanîlerde çok yaygın olduğunu, bundan dolayı Doğu Roma devletinin kendi tebaaları 

arasında endogamiyi yasakladığını öne sürmektedir.201 Christensen mevcut Avesta'da bu 

terimin anlamının çok belirgin olmamasına karşın bu uygulamanın çok fazla 

görülmesinden ve kaydedilmesinden dolayı şüphesiz bu anlama geldiğini belirtip böyle 

bir girişimi hâkim sülâlenin soy ve kan temizliklerini korumak için yaptıklarını ileri 

sürmektedir.202 Dolayısıyla bu terim İranî kavimlerde evliliğin endogami yani içten 

evlenme biçiminde olduğunu göstermektedir. Bunun İranî boyların hâkim sülâlelerinden 

özellikle Perslerde ve Akamenit sülâlesinde bazı örnekler görülmektedir. Kayaniler 

sülâlesinin 7. hükümdarı Homani (Homa) babası/kocası Bahman’ın yerine geçmiştir. 

Ondan sonra ise tahta babası/kocası Bahman’dan olan Darab oturmuştur.203 Herodot 

Akamenit kralı Kambiz'in aynı baba ve anneden olan kız kardeşi ile evli olduğunu 

belirtmektedir. Kısa bir süre sonra ise Kambiz'in diğer kız kardeşi ile evlendiği de 

kaydedilmiştir.204 Gerçi Wiesehöfer bu iki kız kardeşin üvey olduğunu ve sadece bu 

çeşit evliliğin Akamenit sülâlesinde var olduğunu belirtmektedir.205 Plutarch, Akamenit 

                                                 
197 Yasna, XXXII/1. Paragraf; XXXIII/3-4. Paragraflar; XLVI/1,5. Paragraflar; XLIX/7. Paragraf; LIII/4. 
Paragraf. 
198 Katrak, a.g.e., s. 38. 
199 Jafary, a.g.m., 15. paragraf; Bahar, a.g.e., s. 258. 
200 Wiesehöfer, a.g.e., s. 58. 
201 A.e., s. 226. 
202 Christensen, a.g.e., s. 234. 
203 Hamdollah M. Qazvini, Tarikh-e Gozide, Amirkabir Yayınları, Tehran 1339 (1960), s. 32; Adur 
Farnbağ, Bundahishn, XXXVI, /Fars. Çev. M. Bahar/, 9. Paragraf. (çevrimiçi) www.avesta.org, 2002. 
204 Herodot, a.g.e., III, 31. Paragraf . 
205 Wiesehöfer, a.g.e., s. 111. 
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Kralı Artakşir'in kızı Atossa'ya âşık olduğunu ve onunla evlendiğini yazmıştır.206 

Ctesias'ta ise Teritoukmes'ın, kendi kız kardeşi Roksana ile evlendiği iddia edilmiştir.207 

Hşayarşa da ilk önce yengesine (Kardeşi Masist’in karısına) âşık olduktan sonra gelinine 

de aşık olup onunla evlenmiştir. Ayrıca kardeşi Masist'i de onun kızlarından birisiyle 

yani yeğeniyle evlenmeye ikna etmeye çalışmıştır.208 Akamenitlerde bu örneklerin 

sayılarını çoğaltmak mümkündür. Sasanî sülâlesinin kurucusu Ardeşir’in mektuplarında 

herkese yakınlarından ve akrabalarından biriyle evlenmeleri tavsiye edilmekte, bunu 

yaptıkları takdirde soylarının korunacağı belirtilmektedir.209 Aynı sülâlenin bir başka 

hükümdarı Behram’ın hem kız kardeşi, hem de eşi olan Kordiye’den söz edilmektedir.210 

Al-Mukaddesi'den bu geleneğin X. yüzyılda bile Hazar Denizi'nin güneyinde oturan 

İranî kavimlerden Deylemîlerde devam ettiğini öğrenmekteyiz. Ermeni, Süryani, Çin, 

Yahudi ve Arap kaynaklarında da bu misalleri çoğaltacak bilgiler mevcuttur.211 Herodot, 

böyle bir geleneğin Pers halkı arasında var olmadığını, sadece hâkim sülâlenin bu işe 

giriştiğini yazmaktadır.212 Katrak ise bazı ilim adamlarının görüşlerinden hareketle 

"khaetvadatha, khvedodah" teriminin dinî bir terim olduğunu ifâde ederek böyle bir 

âdetin asla var olmadığını savunmuştur.213 Elamlılarda da bu kelimenin muğlâk 

olmasına bakmayan bazı ilim adamları bu geleneğin Batı İranlılar tarafından da 

uygulandığını belirterek bunun Elamlılardan alındığını ileri sürmüşlerdir.214 Fortson, 

Latince'de evlenme anlamına gelen "ukhorem ducere" ile bazı başka dillerden yola 

çıkarak bu terimin kökünde  "kadını, gelini götürmek" anlamının yattığını, dolayısıyla 

erkeğin evine giden bir kadının boydan çıktığını işaret ettiğini, bunun da eksogamiyi 

                                                 
206 Plutarch, Lives of the Noble Grecians and Romans, Artaxerxes, /İng. Çev. John Dryden/, (çevrimiçi) 
www.ebooks.adelaide.edu.au/p/plutarch/lives/chapter66.html,  24. Paragraf, 2009. 
207 Ctesias, Persica, /İng. Çev. J. H. Freese/, (çevrimiçi) www.livius.org/ct-
cz/ctesias/photius_persica.html, 55. Paragraf, t.y. 
208 Wiesehöfer, a.g.e., s. 75. 
209 Mas’udi, a.g.e., s. 243. 
210 Saalabi, a.g.e., s. 434. 
211 Konstantin Inostrantsev, Tahgigatî dar Bare-ye Sasaniyan, /Fars. Çev. Kazem Kazemzadeh/, 
Bongah-e Tarjome va nashr-e Ketab Yayınları, Tehran 1351 (1972), s. 126. 
212 Herodot, a.g.e., III, 31. Paragraf. 
213 Katrak, a.g.e., s. 45-53. 
214 Olmsted, a.g.e., s. 120. 
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yani dıştan evlenmeyi gösterdiğini belirtmektedir.215 Mallory de Hint-Avrupalılarda 

kadının, erkeğin evine gittiğine dair bugünkü modern Avrupa dillerinde "wedding" 

(evlenmek) kelimesinin kökünde yatan "wedh-" kelimesinden yola çıkmakta ve bu 

kavimlerde evlenmenin dıştan yapıldığını savunmaktadır.216 Bu konuda dikkat edilmesi 

gereken şey akrabalık esasının hangi temellere dayandığıdır. Tabii ki İslâm öncesi 

dönemlerinde İranî kavimlerde ataerkil bir yapının babaya dayalı bir akrabalığı söz 

konusudur. Ancak bu akrabalık terimlerinin ortaya çıkmasında âile ile ilgili başka 

özelliklerin de etkin olduğu göz önünde tutulmalıdır.  

 

1.1.6. Geniş Âile-Çekirdek Âile 

Eski Türklerin geniş âile yapısına mı yoksa çekirdek âile yapısına mı sahip 

oldukları tartışma konusudur. Gökalp, âile biçiminin boy şeklinde, dolayısıyla geniş âile 

biçiminde olduğunu belirtmektedir. O'na göre akrabalık terimleri ferdi değil kolektiftir. 

Önceki kuşağın bütün erkeklerine "ici" (Batı Türklerinde "ağa"), kadınlarına ise "aba, 

abla", sonraki kuşağın erkeklerine "ini", kadınlarına ise "sifgil” denirdi.217 Mahmut 

Arslan eski Türk âilesinin "soy" adlandığını ve geniş âile biçiminde olduğunu 

belirtmektedir.218 Rasonyi de eski Türk âile yapısının geniş âile biçiminde olduğunu 

kabul etmektedir.219 Radlov XIX. yüzyılda Sibirya'da yaşayan Kırgızlar arasında geniş 

âile şeklinin görüldüğünden bahsetmektedir. Baba, anne, oğullar ve torunlardan oluşan 

bu âileye, aul denilirdi.220 Birçok ilim adamı da oguş'un geniş âile anlamına geldiğini 

savunmuştur. Türk âilesinin çekirdek âile biçiminde olduğunu ileri sürenler arasında 

gelen Kafesoğlu, Suci yazıtında geçen “eble-“ (evlenmek) kelimesinin, “babadan miras 

payını alıp evden ayrılarak kendi evini kurmak” anlamına geldiğini, dolayısıyla eski 

                                                 
215 Forston, a.g.e., s. 18. 
216 Mallory, a.g.e., s. 143. 
217 Gökalp, a.g.e., s. 290. 
218 Arslan, a.g.e., s. 37. 
219 Rasonyi, a.g.e., s. 54. 
220 Rasonyi, a.g.e., s. 54-55. 
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Türklerde âilenin geniş değil çekirdek âile biçiminde olduğunu ve bu çeşit âilenin bozkır 

hayatına uygun geldiğini ileri sürmektedir.221 

İranî kavimlerde de geniş âile yapısı görülmektedir.222 Sasanîler döneminin 

hukuk kitabı olan Matikan-ı Hazar Datastan’da âilenin “geniş” olduğuna dair bilgiler 

mevcuttur. Bu dönemde âile, en büyük çift, çocuklar ve onların âilelerinden 

oluşmaktadır.223 Pehlevi dilinde “dudag” ve “kadag” çekirdek ve geniş âile anlamına 

gelmektedir. Burada “dudag” âile, “kadag” ise ev anlamını vermektedir. Bu kelimeden 

türemiş âile reisi erkeğe “kadag khvaday”, eşine ise “kadag banug” denmiştir.224 

 

1.1.7. Çocuğun önemi:  

Eski Türk âilesinde çocuk çok önemli bir konuma sahipti. Bazı boylarda çocuk 

olmadan âile tamamlanmamış sayılırdı. Kız ile erkek çocuk arasında fark yoktu, ancak 

savaşlar ve bozkırın zor şartlarında ölüm çok olduğu için daha çok erkek çocuk tercih 

edilmiştir. Türkler keza erkek çocuğu neslin devamını ve çoğalmasını sağlayan olarak 

görmüşlerdir.225  

Avesta'nın bir bölümü olan Visparad'da İranîlerin çok çocuklu anneye saygı 

gösterdikleri belirtilmiştir.226 Strabon'a göre daha fazla çocuğa sahip olmak için erkekler 

birden fazla kadınla evlenirlerdi. Kralların her yıl çok çocuklu âilelere ödüller verdiği de 

öne sürülmektedir.227 İran edebiyatının birçok yerinde de Zerdüştîlere evlenmeleri ve 

çok sayıda erkek çocuk sahibi olmaları tavsiye edilmektedir.228 

 

 

                                                 
221 Kafesoğlu, a.g.e., s. 228. 
222 Mallory, a.g.e., s. 139. 
223 Bulsara, a.g.e., 7. bölüm, 4-5. Paragraflar. 
224 Wiesehöfer, a.g.e., s. 225. 
225 Tezcan, a.g.e., 22.  Paragraf. 
226 Visparad, I/5. Paragraf. 
227 Wiesehöfer, a.g.e., 57. 
228 Katrak, a.g.e., s. 26. 
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1.1.8. Evlatlık:  

Türklerde evlatlık veya oğulluk müessesesinin yeri büyüktü. Bu oğulluklar çoğu 

zaman soyluların çocuklarından alınırdı. Özel ve yazılı bir antlaşma ile alınan bu 

oğulluklara eski Türklerde "tutunç oğul", yani “tutulmuş oğul” denirdi. Bu oğulluklar 

babalıklarının soyadlarını taşıyabilir ve hatta kağan bile olabilirlerdi.229 Bu geleneğin 

bozkırın zor şartlarında boy ve soyun inkırazdan kurtarılmasını, büyümesini sağlamak ve 

insan gücünü çoğaltmak amacıyla yapıldığı ileri sürülmüştür. Evlatlık olarak ilk 

zamanlar daha çok erkek çocuk alınırdı. Sonradan kız çocuğunun da evlat edinildiği 

görülmüştür.230 Uygurlarda evlat edinen ile evlatlık veren arasında bir akit yapılır ve 

evlatlık edinilen çocuk hakikî oğul gibi muamele görürdü.231 

İranî kavimlerde de evlat edinme müessesesinin var olduğu tespit edilmiştir. 

Matikan Hazar Dadestan'da bu konuda geniş bilgiler vardır. Bu esere göre Zerdüştîlerde 

üç çeşit evlat edinme şekli vardır. Baba ilk önce kendi akrabalarından, sonra anne 

akrabalarından en sonunda ise yakın akrabalarından evlat edinirlerdi. Kız çocuğu da 

evlat edinilirdi.232 Ravayatha-ye Pahlevi kitabında bu konuda birçok malumat vardır. Bu 

kitabın 21, 23, 24, 27 maddeleri evlatlık ve onun hükümlerine ayrılmıştır. Bu 

hükümlerden bir tanesi; “on beş yaşından sonra evlenmemiş bir erkek öldüğünde onun 

serveti ile bir kızın evlendirilip bu kızın ilk oğlunu ölen kişinin evlatlığı yapması” 

şeklindedir.233 Dadestan-e Denig kitabında da bu konuda detaylı bilgiler vardır. Bu 

kitaba göre evlat edinmenin asıl sebebi âile reisinin ölümünden sonra malların ve evin 

idaresi içindir.234 Evlatlık verilecek çocuk ergenliğe girmemiş olmalıdır. Eğer böyle bir 

çocuk yoksa büyük yaşta bir çocuk da evlatlık olarak verilebilirdi. Bu evlatlık tam veya 

                                                 
229 Ögel, a.g.e., s. 26-27. 
230 İnan, a.g.e., s. 309-310. 
231 Arsal, a.g.m., s. 94-95. 
232 Bulsara, a.g.e., 9. Bölüm. 
233 Adur Farnbağ, Ravayatha-ye Pahlavi, /İng. Çev. Bahramgore Tahmuras Anklesaria/, (çevrimiçi) 
www.avesta.org/mp/adurfarn.html,  21.23.24.27. Paragraflar, 1993. 
234 Dadestan Denig, /İng. Çev. E. West/, (çevrimiçi) www.avesta.org/mp/dd.htm, 57,58,59,61,. 
Paragraflar. 1996. 
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kısmen olabilirdi, resmî bir şekilde yasallaştırılabilir veya kayıt altına alınmayabilirdi. 

Evlat edinmenin arkasında herhangi bir maddî mesele bulunmamaktadır.235  

Sasanîlerde ise “iyuk zani” ve “setur zani” evlilik biçimlerinde doğan çocuk 

evlatlık olarak verilirdi.236 

 

1.1.9. Kalın:  

Kalın’ın evlenmenin ikinci önemli şartı olduğunu belirten Arsal, onun kızın 

terbiyesi için sarfedilen masraflara bir iştirak olarak kızın babasına ödendiğini ileri 

sürmektedir.237 Kalın, babanın, evlenmeleri için erkek çocuklarına verdiği paydır. 

Kaşgarlı bunu kalınğ şeklinde kaydetmekte ve kızın alınması karşılığında babasına 

verilen para ya da mal olduğunu belirtmektedir.238 Kalın âilenin ortak malı sayılırdı. 

Evdeki erkek çocukların kalın üzerinde miras hakkı vardı.239 Bazı Türk boylarında 

kalının boyun ortak malı olduğu da ileri sürülmüştür.240 Kitabelerde kalın almadan kız 

verildiği de görülmektedir.241 Öldürülen birisinin oğluna kalınsız kız verilerek anlaşma 

sağlanırdı. Kısır olan veya baba evinden bir hastalıkla gelip ölen gelin için ya kalın geri 

ödenir, ya da yerine kız kardeşi kalınsız olarak verilirdi. Erkek kısır olduğu zaman kalını 

geri ödemek şartıyla kız boşanabilirdi.242 Kırgızlar ve Başkurtlar kalın yerine "süyek 

satımı" derler. Yakutlar da “sulu” sözcüğünü “kalın” yerine kullanırlar.243 Gardizi, 

eserinde kalının nelerden oluştuğuna ve kız babasına verildiğine dair iyi bir örnek 

vermektedir: samur, kakım, sincap ve tilki gibi hayvanların postu, ipek elbiseler, binek 

ve koşum hayvanları ve diğer metalar.244 İbn Fadlan’da da Oğuzlarda kalın’ın olduğuna 

dair kayıtlar mevcuttur. Arap seyyahı kalın’ın Harezm giysilerinden, at veya deveden 

                                                 
235 Bulsara, a.g.e., 9. Bölüm. 
236 Karami, a.g.e., s. 179. 
237 A.y., s. 91. 
238 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 371-372. 
239 Tezcan, a.g.e., 11. Paragraf. 
240 İnan, a.g.e., s. 348; Türköne, a.g.e., s. 176. 
241 Orkun, a.g.e., s. 157. 
242 Tezcan, a.g.e., 12. Ve 18.  Paragraflar. 
243 İnan, a.g.e., s. 347. 
244 A. A. Gardizi, Tarikh-e Gardizi, Donya-ye Ketab Yayınları, Tehran 1363 (1984), s. 588-589. 
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ibaret olduğunu belirtmiştir. Kız almanın tek şartının ise bunu ödemek olduğunu ileri 

sürmüştür.245 Kalın’ın, âilenin ekonomik durumuna göre değiştiğini, birkaç baş 

hayvandan binlerce hayvana kadar olabileceğini kaydetmiştir.246 

Fortson'a göre eski Hint-Avrupa kültüründe erkek evlendiği zaman gelinin fiyatı 

anlamına gelen bir para veya malı kızın âilesine ödermiş. O'na göre bu toplum ataerkil, 

atasoylu ve atayerli bir topluluktur.247 Bu yüzden evliliklere alım satım nazarı ile 

bakılmış ve kadın kocasının malı sayılmıştır. Bugünkü İran kültüründe de şirbaha, 

kabin, mehr terimleri mevcuttur. Şirbaha damadın gelinin âilesine ödediği mal veya 

paradır.248 Bu da İranî kavimlerde eski kalın geleneğinin hâlâ devam ettiğini 

göstermektedir.  

 

1.1.10. Çeyiz:  

Eski Türkçe'de “yumuş” adı verilen çeyiz günümüzde olduğu gibi İslâmiyet 

öncesi Türk kültüründe de mevcuttu.249 “Yumuş” âile arasında verilen hediyelerden, 

armağanlardan oluşurdu.250 Arsal, çeyizin kalın kadar evlenmek için önemli koşul 

olmadığını belirterek Orta Asya Türklerinde çeyizin karşılığı olarak “koşantı” 

kelimesinin kullandığını kaydetmiş ancak kaynağını zikretmemiştir.251 

İranî kavimlerde de çeyiz anlayışını görüyoruz. "O adam gerek kızını veya kız 

kardeşini kulağındaki küpe ile on beş yaşını doldurduktan sonra mümin bir kocaya 

versin".252 İbaresine dayanan Katrak o dönemlerde kıza sadece kulağındaki küpenin 

çeyiz olarak verildiğini, bunun ağır bir çeyiz olmadığını belirtmektedir.253 Ancak bu 

inandırıcı değildir. Eğer kadının çocuğu yoksa ve ölmüşse ölümünden sonra çeyizi 
                                                 
245 İbn Fadlan, Seyahatname,  /Türk. Çev. Ramazan Şeşen/, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2010, s. 126. 
246 Arsal, a.g.m., s. 91. 
247 Forston, a.g.e., s. 18. 
248 Mohammad Hossein Khalaf Tabrizî, Borhan-e Gāte, Amirkabir Yayınları, Tehran 1361 (1982), s. 
1323; Dehkhoda, a.g.e., “Şirbaha )ربهايش(  Maddesi”. 
249 Arslan, a.g.e., s. 38; Gökalp, a.g.e., s. 296. 
250 Gökalp, a.g.e., s. 296. 
251 Arsal, a.g.m., s. 91. 
252 Vendidād, XXIV/15. Paragraf. 
253 Katrak, a.g.e., s. 23. 
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babasının evine geri gönderilirdi.254 Koca öldüğü zaman, kadının çeyizi mirastan 

ödenirdi. Bu miras büyük oğlun payıyla eşit miktarda olmalıydı.255 

 

1.1.11. Boşanma:  

Türklerde boşanma az görülmüştür. Bunu sebebi boşanma ile kalın geri 

verileceği için bunun önüne geçilmek istenmesidir.256 Ayrıca çocukların sıcak bir âile 

ortamında büyümesi için boşanmaya onay verilmemiştir. Ancak bazı durumlarda 

boşanmanın nadiren de olsa gerçekleştirdiği de görülmüştür. Bu nadir durum erkeğin 

kısır veya özürlü olması halinde kadına boşanma hakkı tanınmasıdır. Bu durumda kalın 

geri ödenir ve kadın da baba evine dönerdi.257  

İranî kavimlerde de evlilikte, her iki tarafın boşanma hakkı vardı, ancak karşı 

tarafın onayının alınması şarttı. Kadını suç ve günâh işlediği, fahişelik ve büyücülük 

yaptığı, kısır olduğu veya aylık âdetini sakladığı zamanlar boşamak mümkündü.258 

Akamenitler döneminde bu sülâleye tabi olan komşu Babil ve Yahudi topluluklarında 

boşanma ile ilgili bilgiler bulunmakta, ancak Pers toplumunda bu konu ile ilgili net 

bilgiler bulunmamaktadır. Darius’un yeğeni Amestris’in boşandığını biliyorsak da 

boşanma kurallarından hiç söz edilmemektedir.259  

Boşanmanın da evlenme gibi resmî olarak yapıldığı ve buna Sasanîler 

döneminde “hilişn-namag” denildiği belirtilmektedir.260Alt sınıflardaki kadınlarının 

eşlerini çok zor veya bazen de boşayamamalarına karşılık yüksek sınıf kadınları, 

kocalarını kolayca boşayabildiklerini görüyoruz.261 Ancak Sasanîlerde “Pateşa zani” 

                                                 
254 Wiesehöfer, a.g.e., s. 226. 
255 Karimi Zanjani, a.g.m., 13. Paragraf. 
256 Tezcan, a.g.e. 17. Paragraf. 
257 A.e., 18. Paragraf. 
258 Mansour Shaki, “Divorce, in the Parthian and Sasanian Periods”, (çevrimiçi) 
www.İranîca.com/articles/divorce, “Divorce Maddesi”, 2. Bölüm, 1. Paragraf.  15 December 1995. 
259 Dandamayev, a.g.m., 2-3 Paragraflar. 
260 Wiesehöfer, a.g.e., s. 226-227. 
261 Shaki, a.g.m., 2. Paragraf. 
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evlenme biçiminde kadının onayı olmaksızın yapılan boşanmalar dinî açıdan bir mahsur 

taşımamaktaydı.262 Bu tip evlilikte erkek şu şartlarda karısını boşayabilirdi:  

1.Aldatmanın ispatlanması, 2. Adet döneminin kocadan gizli tutulması, 3. Sihir 

uygulanması, 4. Kadının kısır olması.263  

Boşanan çocuksuz kadın, ikinci kez evlenerek çocuk sahibi olduğunda birinci 

çocuk önceki kocası hayatta olduğu müddetçe onun evlatlığı sayılacak ve öbür dünyada 

da kadın önceki kocasına âit olacaktı.264 Malının ortağı olan eşini boşayan koca, eski 

karısının onayı olmadan o malı başkasına devredemezdi.  Boşanmış kadın kocası veya 

âilesinin çeyiz veya düğün hediyesi olarak ona verdiği mallara sahipti. Eğer boşanma 

kadının isteği ile yapılmışsa kocanın evlilik süresi boyunca ona verdiği mallar yeniden 

erkeğin olacaktır.265 

 

1.1.12. Kız Kaçırma:  

Bilindiği üzere eski Türklerde kız kaçırma çok yaygın bir gelenek idi. Baba 

hukukunun hâkim olduğu âile düzeninde âilenin meşruluğu kız kaçırma yoluyla 

sağlanırdı.266 Bu konunun eski Türklerde kahramanlık ile aşkı birleştiren eski bir 

gelenek olduğu da öne sürülmüştür.267 Kız kaçırmada kalın ödenmezdi. Bu durum 

sonraları, âileler arasında sürekli bir çatışma ve mücadeleye yol açtığı için anlaşma 

yoluna gidilmiş ve kalın ödenerek kızın koca evine götürülmesi sağlanmıştır.268 

İranî kavimlere baktığımızda Avesta'da beş çeşit evlilikten söz edildiğini 

görmekteyiz.269 Christensen, Sasanîler döneminde bu evlilik çeşitlerinin sadece ikisinin 

                                                 
262 Karimi Zanjani, a.g.m., 14. Paragraf. 
263 A.y. 
264 Karami, a.g.e., s. 168. 
265 A.e. 
266 İnan, a.g.e., s. 345. 
267 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, C. I, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006, s. 88. 
268 Türköne, a.g.e., s. 176. 
269 Karimi, a.g.m., 10-26. Paragraflar. 
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var olduğunu belirtmektedir.270 Fortson ise, Hint-Avrupa toplumunda evlilik için aynı 

sözcüğün var olmadığını, farklı evlenme çeşitleri olduğunu ve bu evliliklerden birisinin 

kız kaçırma yoluyla yapıldığını belirtmektedir.271 

 

1.1.13. Namus ve İffet Anlayışı:  

Türklerde ta Hunlardan beri zinanın suç sayıldığı, zina yapan erkeğin ağır bir 

ceza ödeyerek kızla evlenmek zorunda olduğu bilinmektedir. Aynı durum Gök-

Türklerde de görülmektedir.272 Bu âdetin Müslüman olmayan Türk topluluklarında da 

görülmesi, Türklerin ahlak ve iffete verdikleri önemin iyi bir göstergesidir. Eski 

Türklerde bekâret anlayışının olduğunu bakire kıza “kapaklıg” demelerinden 

anlıyoruz.273 Vambery, Türkçe'de “alüfte, aşüfte, piç” anlamlarına gelen sözcüklerin eski 

Türkçe'de olmadığını, bu kelimelerin daha sonra Fars dilinden Türkçe'ye geçtiğini 

belirtmektedir.274  

İslâmiyet’ten sonra, Türk kadını kendi örtünme ve giyinme kültürünü devam 

ettirmiştir. İbn Battuta Türk kadınının peçe takmamasını şaşkınlıkla karşılamıştır.275 

Ortaçağ Avrupa ve Müslüman seyyahların bu konudaki kayıtları bu konuya ışık 

tutmaktadır. İbn Fadlan, Türk kadınlarının çok iffetli ve namuslu olduklarını, zinanın ne 

olduğunu bilmediklerini, bunu yapanı öldürdüklerini belirtmektedirler.276 Aynı görüşün 

başka Müslüman seyyahlar ve yazarlar tarafından da belirtildiği ifâde edilmektedir.277  

Zerdüştîlik’te zina yapan erkek ve kadın, ilk yaptıklarında kırbaçlanır, 

ikincisinde şehir halkı arasında dolaştırılır, üçüncüsünde ise müebbet hapisle 

                                                 
270 Christensen, a.g.e., s. 233. 
271 Forston, a.g.e., s. 18. 
272 Roux, a.g.m., s. 701-702. 
273 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 496. 
274 Rasonyi a.g.e.,s. 58. 
275 İbn Battuta, Travel in Asia and Africa 1325-1354, Turkish Women, (çevrimiçi) 
www.fordham.edu/halsall/source/1354-ibnbattuta.html,  2. Paragraf.  21 February 2001. 
276 İbn Fadlan, a.g.e., s. 19. 
277 Arsal, a.g.m., s. 92. 
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cezalandırılırdı.278 Akamenit sülâlesi döneminde zinanın idamla cezalandırıldığı 

görülmektedir.279 Aşkaniler döneminde kocasını aldatan kadınlara çok ağır cezalar 

uygulanır ve kocaya karısını öldürme hakkı verilirdi.280 Adil olarak ünlenen Anuşirevan, 

ordu subayının çok güzel karısına onun yokluğunda tecavüz etmiştir. Ancak hükümdar 

olduğu için ceza almamış, hatta o karı-kocanın boşanmalarına neden olmuştur.281 Bu da 

bu cezaların sadece halk için uygulandığını göstermektedir. Sasanîlerde sübyancı erkek 

ve zinakâr kadın ölümle cezalandırılırdı.282 

 

1.1.14. Savaşta Ele Geçirilen Esirler: 

Türk topluluklarında savaşlarda esir alınanların köle olarak çalıştırıldıkları 

meselesi uzun tartışmalara sahne olmuştur. Asya Hun devletinde çok fazla yapılan 

savaşlar nedeniyle oldukça fazla savaş esirinin bulunması doğal karşılanmalıdır. Çin 

kaynaklarından Shi-chi ve Han-shu’da geçen, “Onların (Hsiung-nu’ların) savaşlarında 

elde ettikleri ganimetler onlara verilirdi. Eğer insanlar esir edilirseler nu ve pei (erkek ve 

kadın köleler) haline düşmüş olurlardı. Yani esirler Hsiung-nu savaşçılarına verilip 

erkek ve kadın köle haline getirilmekteydiler”283 cümlesi bu anlayışın Hunlarda 

varolduğu şeklinde yorumlanmasına sebep olmuştur. Bunlara bir de borcunu ve vergisini 

ödeyemeyen, kul ve köle durumuna düşenler ile köle bir anadan doğup otomatikman 

köle durumuna geçenleri de eklemek gerekmektedir.284 Bu esirler Hunlar tarafından 

odun toplama ve su taşıma gibi ev işlerinde kullanılmışlarıdır. Yukarıda da söylendiği 

gibi göçebelerde ev işleri ve kadınların yaptığı işler erkeklere göre çok daha fazlaydı. Bu 

yüzden savaş esirleri daha çok kadınlardan alınmış285 ve ev işlerinde kullanılmıştır. 

Dolayısıyla Türklerde kölelik ev köleliği ile sınırlı olmuş ve köle alım-satımı müessesesi 
                                                 
278 Karami, a.g.e., s. 100. 
279 A.e., s. 48.  
280 A.e., s. 72. 
281 A.e., s. 79-80, 1. dpt. 
282 A.e., s. 105. 
283 Masao Mori, “Kuzey Asya’daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı”, TED, S. IX, İstanbul 1978, s. 
223. 
284 Klyashtorny-Sultanov., a.g.e., s. 69. 
285 Gumilev, a.g.e., s. 84. 
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mevcut olmamıştır.286 Ancak esirlerin, yetişkin ev sahiplerinin yaptıkları işleri 

yapmalarına müsaade edilmezdi. Onlar avlanamaz, sürüyü otlatamaz ve savaşlara 

katılamazlardı. Yani üretime iştirak edemezlerdi. Kısacası onların varlığı patriarkal boy 

yapısını bozmuyordu.287 M. Mori’ye göre Hsiung-nu toplumunda asıl üretici ve 

yetiştiriciler esirler değil, hür insanlardır. Onlar ancak üretimin yardımcıları 

olabilmişlerdir.288 K. Jettmar, esirlerin kullanıldığı başka bir alana dikkatleri 

çekmektedir. O’na göre Selenge boylarındaki meskûn mıntıkalarda çiftçilik ve zanaatla 

uğraşan topluluklar muhtemel olarak Hunların Çin’lilerden aldıkları esirlerden 

müteşekkil idi. Hunlar bu toplulukları bu tür işlerde kullanmışlardır.289 Roux, Hunların 

Çinlilerden aldıkları esirlere Çin ve Tarım Havzasında küçük çaplı tarım yaptırdıklarını 

öne sürmektedir.290 Klyashtorny ise koyun ve sığır sürülerinin esirler tarafından 

otlatıldığını, sadece at sürülerinin esirlere emanet edilmediğini belirtmektedir.291 Çin 

yıllıkları Hunların kul ve esirlere iyi davrandıklarıdan dolayı Çin’deki kölelerin Hunlara 

kaçtıklarından haber vermektedirler.292 Kul kelimesi Gök-Türk Abidelerinde de birçok 

yerde geçmektedir. Bu kitabelerde bu kelime daha çok savaş esiri anlamında 

kullanılmıştır. Yine bu kitabelerde eski Roma ve Yunan ülkelerinde olduğu gibi köle 

alım-satımı konusunda hiç bir iz bulunmamaktadır.293 Kafesoğlu da bu noktaya 

dikkatleri çekerek esirlik ve köleliğin hukukî ve sosyal açılardan farklı şeyler olduğunu 

ileri sürmüş ve Türklerde kölelik müessesinin varlığını reddetmiştir.294 Çin yıllıkları da 

kul ve köleyi birbirinden ayırarak köle için “pu” veya “pei”, kul içinse “ç’in” tabirini 

kullanmışlardır. Biçurin, bu son tabiri “vassal”, S. Julien ise “tebaa” olarak çevirmiştir. 

Gumilev ise Türk yazıtlarına dayanarak kul kelimesinin “yabancıya boyun eğmek” 

anlamına geldiğini, yazıtlarda geçen bu tabirin köle manasını vermediğini ve köle alım-

                                                 
286 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 158. 
287 Gumilev, a.g.e., s. 111. 
288 Mori, a.g.m., s. 224-225. 
289 N. Diyarbakırlı, “Eski Türklerde Kültür ve Sanat”, Türkler, Ankara 2002, III, s. 835. 
290 Roux, Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, /Türk. Çev. Lale Arslan/, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2001, s. 
117. 
291 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 160. 
292 Mori, a.g.m., s. 224. 
293 Orkun, a.g.e., s. 32,38,40,66,279,288. 
294 Kafesoğlu, a.g.e., s. 239. 



45 
 

satım müesseselerinin var olmadığını ifâde ederek ancak Türklerde kölelerin olduğunun 

da bir gerçek olduğunu ileri sürmüştür.295 Bu anlamıyla onu Akamenitler’deki “bende” 

sözcüğü ile eş anlamlı tutabiliriz. Persçe’de “bende” kelimesinin “hükümdara vefadar ve 

tabi” anlamı verdiği ileri sürülmektedir.296 Gumilev, Hunlar tarafından esir alınanların 

muayyen bölgelerde iskân ettirilerek belli alanlarda çalıştırıldıklarını ve onlardan vergi 

alındıklarını da belirtmektedir.297 Uygurlardan kalma hukuk vesikalarında savaş esirleri 

ve kullar hakkında çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda belli bir değer 

karşılığında satılan erkek ve kadın kölelere işaret edilmekte, kul ve sahibinin haklarına 

değinilmektedir, ancak Türklerde her zaman esirlere ve kullara davranış daha insancıl 

olmuştur.298 Divanü Lugat’it-Türk’te de birçok yerde geçen bu kelimenin “esir” mi 

“köle” mi veya “tabi, bağlı” anlamına mı geldiği tartışılmaktadır. “Ol kul boş kıldı” ve 

“tutgun alıp kul satar”299 cümlelerinde kulluğun varlığına dair işaretler vardır. Keza 

Kutadgu Bilig’de de buna benzer örnekler vardır ve siyah kul ile beyaz bey ayrımı 

yapılan mısralar, kulluğun var olduğuna ancak kölelik müessesesinin olmadığına delalet 

etmektedir.300 

İranî kavimlerde bu konuya gelince; Avesta'da kölelerden az da olsa söz edilmiş 

ve bir kölenin fiyatının bir öküz fiyatından çok, ama bir tarla fiyatından az olduğu 

belirtilmiştir.301 Çok sayıda ve uzun yıllar süren savaşlar gereği Akamenit 

İmparatorluğu’nda da kesif savaş esirlerinin varlığı normaldir. Bu savaş esirleri “kurtaş” 

adıyla anılmış ve farklı alanlarda çalıştırılmışlardır. Bu savaş esirlerinin çoğunluğunun 

köle olduğu ileri sürülmektedir.302 “Bende” kelimesinin “köle” anlamını taşıyıp 

taşımadığı çok tartışılmış, fakat Behistun kitabesinde Darius’un satraplarına bendesi 

                                                 
295 Gumilev, Eski Türkler, s. 85-86. 
296 Briant, a.g.e., s. 508. 
297 Gumilev, a.g.e., s. 86. 
298 Arsal, a.g.m., s. 89. 
299 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 330, II, s. 219. 
300 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, /Türk. Çev. R. R. Arat/, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1959; 2080, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991. Beyitler. 
301 Diakonov, a.g.e., s. 67-68. 
302 İ. M. Diakonov, a.g.e., s. 304. 
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olarak hitap etmesi bu sözcüğün köle anlamı taşımadığını, bir nevi “tabi ve bağlı adam” 

anlamı verdiğini ortaya çıkarmıştır.303  

Justinus, Partların ordusunu anlatırken ordunun çoğunluğunun kölelerden 

oluştuğunu, bu kölelerin özgürlüklerinin asla sözkonusu olmadığını ve bunların 

doğuştan köle olduklarını belirtmektedir.304 Fakat Justinus’un belirttiği bu kesimin raiyet 

(maraba), olduğu ve savaş zamanında bağlı olduğu feodalin hazırlayacağı orduda 

askerlik yapmaya mecbur olan yerli çiftçiler olduğu da öne sürülmüştür.305 Bilindiği 

üzere Aşkanilerin sabit orduları yoktu. Part ordusu feodallerin ve derebeylerin 

hazırladığı orduların bir araya gelmesinden oluşuyordu. Meselâ Sistan derebeyi Suren 10 

bin kişilik bir orduya sahip idi. Partlarda kölelerin var olduğunu başka kayıtlardan da 

öğreniyoruz. Yunan yazarı Küçük Pelini’nin eserinde bu konuda bilgiler bulunmaktadır. 

Ayrıca Partların Babil valisi Hymerus, Babil Yunanlılarının bir kısmını savaşta Suriye 

Selukidleri Kralı Antiokhos’a yardım ettikleri gerekçesiyle esir alıp köle olarak Med 

ülkesine göndermiştir.306  

Sasanîler döneminde sülâlenin kurucusu Ardeşir’in halefi ve oğlu Şâpur 

zamanında çok sayıda savaş esirinin alındığı, bir kısmının satıldığı ve bir kısmının ise 

tarlalarda çalıştırıldığı bilinmektedir. Ayrıca Sasanî hükümdarı Hüsrev Parviz 

zamanında kaleme alınmış Matikan-i Hazar Datastan kitabı (590-642 arası) bende ve 

köleler hakkında geniş bilgiler vermektedir. Buradan kölelere “anşehrig” (yabancı) adı 

verildiği, onların savaş esirleri oldukları bilinmektedir. Köleliğin başka bir yolu ise 

babaları tarafından satılan çocuklardır. Burada satılan çocuğun babası ve annesinin 

cemiyetteki mevkii, köle çocuğun ne gibi haklardan yararlanabileceğinde etkili 

olmuştur.307 

                                                 
303 Josef Wolski, Shahanshahi-ye Ashkani, /fars. Çev. M. Sagebfar/, Gognus Yayınları, Tehran 1383 
(2004), s. 118. 
304 Julianus Justinus, History of Pompeius Trogus, /İng. Çev. David Camden/ XLI/2. Paragraf, 
(çevrimiçi) www.forumromanum.org/literature/justin/english/trans1.html. 2003. 
305 Wiesehöfer, a.g.e., s. 177-178. 
306 Wolski, a.g.e., s. 99-100. 
307 Wiesehöfer, a.g.e., s. 222-223. 
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Sasanî toplumunda köle bir mal olarak görüldüğü için satılır, kiraya verilir veya 

rehine koyulabilirdi. O’nun ürettiği mallar sahibine âit idi. Tarlalarda çalışan köleler 

arazi ile beraber satılırlardı. Zerdüştî köleleri ise sadece Zerdüştî birisine satılabilirdi. 

Sahibi Zerdüştî olmayan bir köle bedelini ödeyip serbest kalma hakkına sahipti. Onlar, 

ayrıca mahkemede tanıklık etme, dava açma ve mal sahibi olma haklarına da 

sahiptiler.308 Sasanîler döneminde kölelerin kendi ateş tapınakları vardı. Ayrıca yine bu 

dönemde kölelerin çok fazla olduğu da tahmin edilmektedir.309 

 

1.1.15. Sosyal Teşkilât: 

Haklarında yeterli derecede bilgi sahibi olduğumuz en eski Türk kavmi Hunların, 

sosyal yapılarını bütün yönleriyle bilmemiz mümkün değildir. Ancak bölük-pörçük 

bilgilerden Hun toplumunun üst tabakasının birbirine bağlı dört boydan oluştuğunu, bu 

dört boyun erkeklerinin sadece birbirlerinden kız aldıklarını ve Tanhu’nun da bu 

boylardan birisi olan Luan-ti’den seçildiğini görüyoruz. Alt sırayı ise fethedilen ve boy 

teşkilâtına dâhil edilen topluluklar oluşturmuştur. Bunların altında ise fethedilen, ancak 

boy teşkilâtının dışında tutulan topluluklar yer almıştır. En alt tabakayı esirler ve kullar 

oluşturmuştur. Böylece Türk toplumu beyler, hür Türkler ve esirler (kullar)’den oluşan 

içtimaî bir teşkilâttan müteşekkil sayılabilirler.310 

Ögel eski Türk toplumunda derin bir sınıf ayrılığı ve sınıf mücadelesinin 

olmadığı düşüncesindedir. O'na göre "kara kemikli bodun" deyimi derin bir biçimde 

sınıfların varlığı ile sınıf mücadelesinin varlığına delalet etmez.311 Kafesoğlu, “bozkır 

hayat tarzı itibariyle Türk toplumunda askerî bir düzen varolduğu için asker sınıfı 

oluşmadığını; tarım yapılabilen yerlerin mahdut oluşunun feodal sınıfının ortaya 

çıkmasını engellediğini ve Türk devleti dinî bir mahiyette olmadığı için din adamları 

sınıfının teşekkülü için şartların mevcut olmadığını” söyleyerek eski Türk toplumunun 

                                                 
308 Karami, a.g.e., s. 167-223. 
309 Wiesehöfer, a.g.e., s. 223. 
310 Arsal, a.g.m., s. 88. 
311 Ögel, a.g.e., s. 36. 
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sınıfsız bir mahiyet taşıdığı görüşündedir.312 Barthold ise tam aksi bir görüşle eski Türk 

toplum yapısında sınıfları var olan bir toplum anlayışının olduğunu öne sürmektedir. O, 

Orhun kitabelerine dayanarak soylu sınıfın mevcut olduğunu, bu soylu sınıfın 

ayrıcalıklarını kaybetmemesi için Çin'in baskılarına boyun eğerek millî âdetlerini çabuk 

unuttuğunu, Çin âdet ve geleneklerini kabul ettiğini; buna karşılık halkın bu 

asimilasyona ve yönetici sülâleye karşı çıktığını ve bağımsızlıklarını tekrar 

kazandıklarını ileri sürmektedir. Bu şekilde Barthold eski Türklerde bir sınıf 

mücadelesinin var olduğunu ve üstelik bağımsızlık kazanarak devlet kurmanın bu 

mücadelenin bir sonucu olduğunu düşüncesindedir.313 Türkdoğan da aynı görüşleri 

paylaşmaktadır.314 Rasonyi ise Türklerde umumî olarak cemiyetin iki büyük unsuru olan 

halk ve beylerin üstünde buyruklar ile yüksek rütbeli devlet adamları olan tudun, çur 

(çor), tarkan ve apa; hükümdar âilesi prensleri olan teginler, kağan vekili olan yabgu ve 

şad ile hepsinin üstünde kağanın bulunduğunu belirtmektedir.315 Bu düzenin toplumda 

bir sınıf farklılığı olduğu anlamına gelmediğini belirten Kafesoğlu, daha çok 

yönetilenlerden yönetenlere doğru bir sosyal unvan sıralaması olduğunu kabul 

etmektedir.316 

Hint-Avrupa topluluklarının birbirlerinden ilk ayrıldıkları zamanlarda hiyerarşik 

ve sınıf farklılıklarının var olduğu bir yapıya sahip oldukları bilinir. Bu konuda en 

otoriter ilim adamı Fransız G. Dumezil olmuştur. Mitoloji ile toplumun ilişkisi 

konusunda Marcel Mose ve Durkheim'în, karşılaştırmalı mitoloji ve dilbilimde de Max 

Müller'in görüşlerini esas alarak derinleştiren Dumezil, üç işlev adını verdiği teorisinde 

çoğu Hint-Avrupalı kavimlerde bir takım dinî ve içtimaî işlerde üç sınıfın sembolü olan 

üç Tanrı grubunun izlerini görmektedir. O, İranî kavimlerde ve genel olarak birçok Hint-

Avrupa kavimlerinde üçlü bir sosyal sınıfın var olduğu düşüncesindedir.317 Bu ilim 

                                                 
312 Kafesoğlu, a.g.e., s. 240-241. 
313 V. V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, /Haz: K. Y. Kopraman-İ. Aka/, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 6. 
314 Türkdoğan, a.g.e., s. 71. 
315 Rasonyi, a.g.e., s. 102. 
316 Kafesoğlu, “Türk Devleti”, Atsız Armağanı, Ötüken Yayınları, İstanbul 1976, s. 323. 
317 Forston, a.g.e., s. 27-28. 
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adamı araştırmasının İran kolunda Avesta'da din adamları (Avesta’da athravan, 

Pehlevice’de aturban), savaşçılar (Avesta’da ratheastar, Pehlevice’de Arteştaran) ve 

çiftçiler-çobanlar (Avesta’da vastriyo fşuyant, Pehlevice’de Vaster yuşan) sınıflarını 

ortaya koymuştur.318 Pers Kralı Darius'un bir kitabesinde de duâ eden birisi, düşman 

hamlesinden (ikinci işlev- savaşçılar sınıfı), zayıf mahsul elde etmeden (üçüncü işlev- 

çiftçiler sınıfı) ve doğruluğun karşıtı olan yalandan (birinci işlev-din adamları sınıfı) 

korunmak için dua etmektedir.319 Zerdüşt'ün yaşam hikâyesinde de onu öldürmek 

isteyen düşmanları onu sırasıyla inek sürüsü (çiftçilerin sembolü), at sürüsü (savaşçılar 

sembolü) altına ve ateşe (din adamları sembolü) atarlar. Ancak Zerdüşt her üç denemede 

de ufak bir yara almadan kurtulur.320 Avesta'nın bir yerinde onlara başka bir sınıfın 

eklendiği görülür ki bu da zanaatkârlar (Avesta’da huiti, Pehlevice’de Hutoxşan) 

sınıfıdır.321  

Şehname'de İranî kavimlerin mitolojik devirlerine âit krallarından Cem veya 

Cemşit dönemi anlatılırken bu dört sınıf biraz değişik isimlerle şu şekilde verilmektedir: 

Katuziyan (Ke Athurban), Nisariyan, Nasudiyan ve Ahnoxaşi.322 Dumezil’in görüşleri 

bazı araştırmacılar tarafından reddedilmiştir. Frye’a göre tarih boyunca çoban ve göçebe 

olan bütün toplumlarda sınıf veya kastlardan söz etmemiz söz konusu olamaz ve bu tip 

bir hayat tarzı ihtisaslaşma ve belirli bir sınıf oluşturmayı kabullenemez. Onun için bu 

üçlü sınıfın muhtemelen sadece tasavvurları mevcuttur. Toplumda onların varlığı kesin 

olarak ispatlanmış değildir.323 

Akamenitlerde sosyal yapı ciddî biçimde Mezopotamya'dan etkilenmiştir.324 

Yukarıda zikredildiği gibi Darius'un yazıtında Dumezil'in tespit ettiği üç sosyal sınıfın 

yankıları görülmektedir. Ancak Akamenitler Mezopotamya ve Elam gibi daha uygar 

toplulukların komşuluğunda onlardan etkilenmişlerdir. Meselâ bütün işçilere vasıfları ve 
                                                 
318 Mallory, a.g.e., s. 152; Bahar, a.g.e., s. 364. 
319 Forston, a.g.e., s. 28. 
320 Bahar, a.g.e., s. 489-490. 
321 Yasna, XIV/17. Paragraf; I. M. Diakonov, a.g.e., s. 68. 
322 Aligoli Mahmudi Bakhtiyari, Zamine-ye Farhang ve Tamaddon-e İran, Negahi be Asr-e Asatîr, 
Madrase-ye Āli-ye Bazargani Yayınları, Tehran 1353 (1974), s. 271-273. 
323 Frye, a.g.e., s. 40. 
324 Christensen, a.g.e., s. 1. 
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ihtisas alanları fazla belirtilmeden Elamca bir sözcük olan "kurtaş" denilmiştir.325 Tabi 

ki savaşçılar ve din adamları sınıfı da kendi statüsünü işgal etmiştir. Med ve Pers 

İmparatorluğunda bir boy veya oymak olan muğ'lar din adamı sınıfını oluşturmuş ve 

bütün din adamları bu oymaktan seçilmiştir. Bundan sonra genel olarak İranî dilli 

kavimlerin din adamlarına Muğan ve Mecusi denmiştir.326 Ayrıca geniş bir 

imparatorluğun gereği olarak beyler ve seçkinler sınıfından da bahsedilebilir. Yine 

Sasanîlerde kâtiplerin bir sınıf olduğunu göreceğimiz gibi, bütün Ortadoğu, Orta Asya, 

Kuzey Afrika ve bir ara Yunanistan'a kadar olan toprakları işgal edip vasi bir 

imparatorluk kuran Akamenit sülâlesinde de kâtiplerin önemli bir yeri olmuştur. 

Özellikle Persepolis ve diğer yerlerde yüzlerce hatta binlerce Elamca ve Aramice 

tabletlerin bulunmasıyla Akamenit İmparatorluğu’nda Elam ve Arami kâtiplerinin önemi 

ortaya çıkmıştır. Elamca tabletler hazine ve istihkâm tabletleri olarak bilinmekte ve 

geniş hacimli iki kitabı ihtiva etmektedir.327 Bunun gibi çeşitli işlerde çalışan çok sayıda 

memur bulunmaktaydı, ancak ne yazık ki bunları sistematik bir sınıflandırma sistemine 

oturtmak için yeterli derecede bilgiye sahip değiliz. 

Seleukidler döneminde Akamenitlerin en üst tabakası olan hâkim tabakanın 

yerini Yunanlılardan oluşan bir tabakanın alması dışında pek önemli bir değişiklik 

olmamıştır. Ayrıca Baktria ve Merv gibi Doğu İran bölgelerinde Yunanlıların iskânı için 

şehirler kurulmuş ve Yunanlıların sayısı az olmuşsa da sosyal yapıda pek önemli ve 

gözle görünür bir değişiklik olmamıştır.328 

Justinus, Partların çok az bir kısmının hür (āzātān), çoğunluğunun ise 

“bende”lerden oluştuğunu belirtmektedir.329 Aşkaniler, Akamenitler döneminde yavaş 

yavaş başlayan feodalizmi koruyarak geliştirmişlerdir. Bu dönemde yedisi büyük olmak 

üzere birçok feodal âilenin geniş toprakların sahibi oldukları, emirlerinde ekincilerin 

bulunduğu, bu ekincilerin savaş eğitimi aldıkları ve gereğinde bağlı oldukları 
                                                 
325 Briant, a.g.e., s. 671; Bazı araştırıcılar bu kelimenin Persçe “grd” sözcüğünden türediğini ileri 
sürmektedirler. 
326 İ. M. Diakonov, a.g.e., s. 346. 
327 Cameron, Persepolis …, 1948; Hallock, Persepolis …, 1969. 
328Ardeshir Khodadadiyan, Seleukiyan, Behdid Yayınları, Tehran 1378 (1999), s. 181-185. 
329 Justinus, a.g.e., XLI/2. Paragraf. 
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derebeyinin ordusunu oluşturdukları, bazen de feodalin on bin kadar askerînin olduğu 

bilinmektedir. Sahiplerine bağlı bu savaşçılar ile ekincilerin köle olmadıkları, “bende” 

olarak çalıştıkları ve bazı haklara sahip oldukları ileri sürülmektedir.330 Ayrıca bunların 

dışında bir de hürlerden oluşan orta tabakanın varlığı da bilinmektedir. Roma ile yapılan 

savaşların birinde dört yüz hür savaşçı askerîn iştiraki kaydedilmiştir.331 

Sasanîlerde de dört sınıfın var olduğu ileri sürülmektedir. Biraz değişik bir düzen 

sergileyen bu dönemde, din adamları, savaşçılar, kâtipler ve kitleler (çiftçiler ve 

zanaatkârlar) bu sınıfları oluşturmuşlardır.332 Arap tarihçi Mas’udi, vezirden sonra gelen 

beş grubun başındakileri sayarak bu dört sınıfın varlığına ışık tutmaktadır: mo'bed (din 

adamları reisi), sepahbod (Ordu reisi), debirbod (kâtipler reisi), hotekhşbod 

(Zanaatkârlar reisi) ve vasteryuşbod (çiftçiler reisi).333 Sasanîler döneminde bu üç sınıfın 

kendine özgü elbise renkleri vardı. Din adamları beyaz, savaşçılar kırmızı ve çiftçiler ile 

zanaatkârlar gök renginde giysiler giymişlerdir.334 I. Şâpur, kendi kitabesinde ok atarken 

belirli sınıfları yansıtan dört gruptan önce ok attığını belirtmektedir. Bunlar satraplar, 

şehzadeler, büyükler (beyler) ve hürler’dir.335 Bu düzenin daha çok Aşkaniler döneminin 

sosyal özelliklerini yansıttığı belirtilmektedir.336 Bu kitabedeki birinci gruba mahallî 

krallar ile eyaletlere vali olarak atanan hükümdarın oğulları girmektedir. İkinci grupta 

ise Sasanî büyükleri yer alırlar. Bunlar hükümdarın yakın akrabası değillerdir. Üçüncü 

grup boy beyleri ve önemli adamları kapsamaktayken, son grup da diğer seçkinleri ihtiva 

etmektedir.337 

 

 

                                                 
330 Wolski, a.g.e., s. 117-119. 
331 Justinus, a.g.e., 2. Paragraf. 
332 Christensen, a.g.e., s. 69. 
333 Mas’udi, Al-Tanbih va’l-Eshraf, /Fars. Çev. Abolgasem Payandeh/, Vezarat-e Farhang va Amuzesh-e 
Âli Yayınları, Tehran 1365 (1986), s. 103. 
334 Bahar, a.g.e., s. 74. 
335 Philippe Gignoux, “Hājiābād Inscription”, Ensyclopaedia Iranica, (çevrimiçi) 
www.iranica.com/article/hajiabad-hajiabad-inscriptions, 5. Paragraf, 15 December 2002. 
336 Christensen, a.g.e., s. 70. 
337 Wiesehöfer, a.g.e., s. 215-216; Bulsara, a.g.e., 7. Bölüm; Christensen, a.g.e., s. 71-80. 
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1.1.16. Sosyal Yapı ve Teşkilâtlanma 

Kafesoğlu, Gök-Türk kitabelerine dayanarak eski Türk sosyal yapısını şöyle 

sıralamaktadır: 

Oğuş: Âile, içtimaî bünyenin çekirdeği idi ve kan esasına dayanırdı. 

Urug: âileler birliği (?) 

Bod: Boy, kabile (Ok=kabile, bir siyasî teşkilâta bağlı). Siyasî mahiyette, belirli 

arazisi ve savaş gücü, mülkü ve hayvan sürüleri olan bir birlik. Başında bir bey 

bulunurdu.  

Bodun: Boylar birliği (Siyasî yönden bağımsız veya değil). Arazisinin genişliği 

ve halkının çokluğuna göre başında yabgu, şad, elteber vb. gibi unvanlar taşıyan 

idârecilerin bulunduğu bodun, bağımsız veya bir “il”e bağlı olabilirdi. 

İl (el): Bağımsız topluluk, devlet, imparatorluk.338 

 

Frye, Arî kavimlerinde (Hindular ve İranîlerin daha ayrılmadığı dönemlerde)  

Latince’deki karşılıkları genus olan Avesta’daki zantu ve Sanskritçe’de janah (ırk)/jantu 

(yaratılmış)nun klan anlamına geldiğini ve toplumun en önemli birimini oluşturduğunu 

ileri sürmektedir. O’na göre, bu topluluklarda daha büyük birimlerin var olduğuna dair 

                                                 
338 Kafesoğlu, a.g.e., s. 227-231. Bu konuda farklı fikirler de söylenmiştir. Gökalp, Türk sosyal yapısını bu 
şekilde tespit etmiştir:  
İl: Eski Türklerde devletin en basit şekli “il” adını alırdı. O’na göre Türk “il”i göçebe bir 
“medine=cite”den ibaretti. 
Öz (Aşiret): Oğuz dilinde “öz” denilen aşiretler mutlaka bir “il”in içinde ve onun bir uzvu olmalı idiler.  
Boy (Kabile) (Gök-Türklerde Oğuş) 
Sop: bir babanın evlatlarından oluşan bir zümredir. Semiyyenin karşılığı olan bu kelime Yakutlarda “sip” 
biçiminde korunmuştur.  
Soy 
Pederi Aile 
İzdivaci Aile; bkz: Gökalp, a.g.e., s. 166-169. 
 

Düzeltme  
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şüpheler vardır.339 Frye, İranî kavimlerde aşağıdaki gibi bir yapının olduğu 

görüşündedir: 

 

                            Avesta                    Eski Persçe               Örnek (Darius) 

1. âile                  nmana                        tauma                      Viştasp’ın oğlu 

2. klan                    vis                              vith                             Akamenit 

3. kabile               zantu                           dantu                          Pasargad 

4. ülke                 dahyu                           dahyu                            Parse 

5. Millet              khşathra                       khşassa                           Aria 

 

Frye bu tabloda eski terimlerin bugünkü terimlere tam olarak denk gelmediğini, 

örneğin khşathra’nın milleti tam olarak karşılamadığını da belirtmektedir.340 Başka ilim 

adamlarının tasnifi de buna benzemekte, sadece son bölümün yer almadığı 

görülmektedir. Bazı yerlerde de zantu’nun yerine “köylü kavim” ile “tarla ve ekin yeri” 

anlamına gelen “şuitra” kelimesi geçmektedir.341 Bu terimin İranî kavimlerde tarımın 

önem kazanmasından sonra ortaya çıktığı ve sosyal yapıda kendisine yer edindiği 

düşünülmektedir. E. Benveniste ve Thieme gibi ilim adamları ise bu kavramları yer ve 

coğrafya esasında değerlendirmişlerdir. Onlara göre nmana (dmana) “ev” anlamına 

gelmekte ve orada toplumun en küçük birimi khvaetu (geniş bir âile) oturmaktadır. Klan 

anlamına gelen “vis” ise köyde oturan bir topluluktur ve o topluluğa verezena denmiştir. 

Zantu, “kabile”, dahyu ise “ülke ve memleket” anlamına gelmektedir.342 Ayrıca 

dahyu’dan büyük ve birbirine bitişik olan “şiti” ve “şayana” gibi coğrafî birimlerinin var 

olduğu da belirtilmiştir.343 C. Drekmeier, Batı İranlılarda (Perslerde) "vith"in “kral evi, 

                                                 
339 Frye, a.g.e., s. 39-40. 
340 A.e., s. 85. 
341 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 68; Nyberg, a.g.e., s. 55. 
342 Christensen, a.g.e., s. 1; Jafary a.g.m., 13. Paragraf. 
343 Nyberg, a.g.e., s. 55. 
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saray” anlamına geldiğini ileri sürmektedir.344 F. H. Wiessbach bu sözcüğün ev 

anlamına geldiğini belirterek “vithpati” kelimesini “saraydakiler” olarak çevirmektedir. 

H. C. Tolman da Drekmeier ile aynı görüştedir. Diakonov’a göre ise bu sözcük 

“topluluk” anlamını vermektedir. O’na göre bu topluluk ilk önce aşiret şeklinde iken 

daha sonra “köy topluluğu” anlamını kazanmıştır.345 R. Kent ise, Drekmeier ve 

Tolman’ın görüşlerine katılmakla birlikte ayrıca bunun “kral soyu” anlamına geldiğini, 

Avesta dilinde, Sanskritçe, Grekçe, Litvanyaca’da da bu kelimenin “ev, kral evi, köy” 

manalarını verdiğini belirtmektedir.346 

M. M. Diakonov toplumun temel biriminin vis olduğunu, vis'in âilelere 

bölündüğünü ve birkaç vis'in ise zantu'yu oluşturduğunu belirtmektedir. G. Nagy de 

Hint-Avrupa sosyal teşkilâtlanmasının temel biriminin klan, boy (tribe)’a dayandığını, 

bunun ise "bir kral, bey tarafından yönetilen topluluk" anlamına gelen Hintçe "vis"e, 

Avesta'daki "vîs"e, eski Persçe "vith"e denk geldiğini ileri sürmektedir.347  

Doğu İranî kavimlerinin sosyal özelliklerini yansıtan ve bu özellikleri kazanmada 

Mezopotamya’dan daha az etkilenmiş Partlarda, toplum biraz farklı özellikler 

göstermiştir. Nitekim derebeylik ve feodal sistem bu dönemde ciddîleşmiştir.  

 

 

1.2. Zanaat ve Sanat 

Bazı hümanist Avrupalı ilim adamlarının görüşlerinin tersine Strzygowsky ve 

Glück’e göre orijinal bir Türk sanatından bahsetmek mümkündür. Onlara göre Türkler 

bir takım alanlarda kendi sanatlarını yaratmışlar ve o alanlarda başka milletlere ciddî 

tesirlerde bulunmuşlardır. Bu ilim adamlarına istinaden saçak, çadır, halı ve keçe sanatı 
                                                 
344 Gregory Nagy, “The Indo-European Haritage of Tribal Organization: Evidence From the Greek Polis” 
Proto-Indo-European: The Archaelogy of a Linguistic Problem, The Institute for Study of Man Press, 
Washington 1987, s. 246, Dpt. 9. 
345 İ. M. Diakonov, a.g.e., s. 308. 
346 Roland Kent, Old Persian, Grammar, Text, Lexicon, American Oriental Society Press, New Haven 
1953, s. 208. 
347 Nagy, a.g.e., s. 245-246. 
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bu alanların başında gelmektedir; hatta Türklerin, çadırın mimarî üslûplarına tesir 

ettiklerini ileri sürmüşlerdir.348  

Hunlarda önemli bir zanaatkâr kesimin var olduğu bilinmektedir. Arkeoloji, 

Hunlarda bakır dökümcülüğünün geliştiğini ve aralarında dökümcü ustaların 

bulunduğunu göstermektedir.349 Arkeologların Baykal ötesinde İvolgi Nehrinin Selenge 

mansabında buldukları yaklaşık seksen evli bir kasabada demir işleme atölyeleri ve tunç 

dökümhanelerinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bulunan materyaller arasında dökme 

saban demirleri, saban döküm kalıpları, demir oraklar ve taş değirmenler dikkati 

çekmektedir.350 Burada evlerin döşemeleri altında sıcak hava ve duman için ısıtma 

yolları olduğu görülmektedir. Hypocauste denilen bu ısıtma yönteminin böylece 

Hunlarda da var olduğu anlaşılmıştır.351  

Kazakistan’daki Esik kurganındaki gömülü altın elbiseli adam ile birlikte 4000 

civarında altın levha, diğer eşyalar ve bu eşyaların birisi olan gümüş bir kadeh üzerinde 

yazılı 26 harfli iki satırlık bir yazı ilim dünyasının yoğun ilgisini çekmiştir. Kazak 

âlimler O. Süleymanov ve T. Musabayev bu yazıyı Türkçe olarak okumuşlar ve buna 

dayanarak mezardaki ölüyü 15-16 yaşlarında genç bir Türk tigini olarak 

tanıtmışlardır.352  A. S. Amanjolov da bu görüşe katılmıştır.353 Yazıyı Gök-Türk 

alfabesinin arkaik bir versiyonu olarak değerlendiren Kazak âlimlerin görüşüne çoğu 

Türk ilim adamı da katılmaktadır.354 Oysa bazı batılı âlimler bu yazıyı Kharoşti355 

alfabesinin bir versiyonu olarak değerlendirmekte ve Hotan Sakalarına âit olduğu 

                                                 
348 J. H. Strzygowsky-F. Glück-M. F. Köprülü, Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, /Türk. Çev. A. 
Cemal Köprülü/, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1974,  s. 18-30. 
349 Gumilev, Hunlar, s. 110. 
350 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 68. 
351 O. Aslanapa, Türk Sanatı El Kitabı, İnkılâp Kitabevi Yayınları, İstanbul 1993, s. 16. 
352 Aslanapa, a.g.e., s. 14. 
353 A. S. Amanjolov, History of Ancient Turkic Script, Mektep Yayınları, Almaty 1993, s. 216-218. 
354 Doğan Aksan, En Eski Türkçe’nin İzlerinde, Simurg yayınları, İstanbul 2000, s. 14-15; Diyarbekirli, 
“Eski Türklerde Kültür ve Sanat”, Türkler, III, Ankara 2002, s. 855; Nihal Atsız, Altın Elbiseli Adam 
Hakkında Yeni Bilgiler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1973, s. 8; Aslanapa, a.g.e., s. 14. 
355 M. Ö. III. Yüzyıldan Miladi III. yüzyıla kadar Kandahar kültür çevresinde Kandahar ve Sanskritçe’nin 
yazılması için kullanılan alfabe. Bu alfabe genelde sağdan sola doğru yazılmıştır. 
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ihtimali üzerinde durmaktadırlar.356 Ölünün başlığının etrafında dört ok ve sorguç 

biçiminde dört metal parça bulunmaktadır. Bu başlıktan yola çıkan K. A. Akishev’e göre 

bu mezar Pers kitabelerinde belirtilen ve Sakaların bir kolu olan Sivri Başlıklı Sakalara 

(Saka Tigrakhauda) âittir.357 Esik’teki bazı sanat işleri Pazırık ve Noyun-Ula’nın öncüsü 

sayılır. Elbiselerin üzerine işlenen altın levhacıklar burada bol miktarda bulunmuş ve 

işlenmiştir. Bu sanatın Gök-Türk çağına kadar devam ettiği görülmektedir.358 Ayrıca 

burada da hayvan üslûbu denilen efsanevî hayvanların geyiğe saldırması da 

görülmektedir. Mezarda ayrıca tunç ayna, iki gümüş tabak ve kepçe ile ağaçtan oyma 

kaplar bulunmuştur.359 

Rus arkeologlar S. I. Rudenko ve M. P. Gryaznov tarafından açılan M. Ö. 4-2. 

yüzyıldan kalma Pazırık kurganlarında birçok eşya ile buzlar içinde kalarak bozulmayan 

insan ve hayvan ölüleri bulunmuştur. Ayrıca mumyalanmış bir erkek cesedi üzerinde 

dövmeler yer almaktadır.360 Bir kadın kürkü üzerindeki bakır levhacıklar ise altın 

yaldızlıdır. Bu tekniğin daha eski dönemlerde geniş bir biçimde bozkırın değişik 

bölgelerinde uygulandığı ortaya çıkarılmıştır. Esik kurganında da bu tekniğin 

kullanıldığı görülmektedir.361 Pazırık kurganlarında bulunan eserler arasında halı, 

kumaş, renkli keçe, aplike örtüler, hayvan kavgaları ve insan figürleri ile süslü çok 

zengin tekstil işlemeleri yanında atlı araba, metal süs eşyalar, aynalar ve çeşitli başka 

eşyalar da yer almaktadır. Bu eşyalardan özellikle kumaşlarda Akamenit sanatının 

izlerinin görüldüğü ileri sürülmüştür.362 Batılı ve Rus ilim adamlarının bir kısmı Pazırık 

kültürünü İskitlere mal etmektedirler. Roux ise bu kurganların Yue-çilere âit olduğu 

görüşündedir.363 Ancak L. Rasonyi, kurganlarda kuyruğu ve yelesi kesilmiş atların 

bulunduğuna dayanarak Türklerde çok eskilerden günümüze kadar bu uygulamanın bir 
                                                 
356 Janos Harmatta, “Languages and Litrature in the Kushan Empire”, History of Civilization of Central 
Asia II, Unesco Publishing, Paris 1996, s. 411-412. 
357 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 58. 
358 Diyarbekirli, “Eski Türklerde Kültür ve Sanat”, Türkler, III, s. 852-853. 
359 Aslanapa, a.g.e., s. 14. 
360 Aslanapa, “İslamiyetéten Önce Türk Sanatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, C. II, s. 296. 
361 Diyarbekirli, a.g.m., s. 834. 
362 Aslanapa, a.g.m., II, s. 295-296. 
363 Roux, a.g.e.,s. 92. 
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yas geleneği olarak var olduğunu ve bunun için tabirler bulunduğunu ileri sürerek 

Pazırık kültürünün Türklere âit olduğunu kabul etmektedir.364 Rus arkeolog A. L. 

Mongâit’e göre İskit kelimesi coğrafî bir terimdir. Bazı ilim adamlarına göre ise çok 

uluslu bir topluluktur. Mongâit’e göre bazı ilim adamlarının İskitleri etnik bir grup 

olarak görmeleri ve bölge kültürlerindeki bir takım benzerliklerden yola çıkarak 

bölgedeki gelişmeleri onlara mal etmeleri Yunan yazarlarından başlayarak günümüze 

kadar devam eden bir yanlışlıktır.365 Oysa S. Tezcan’ın da belirttiği gibi bu bölge 

kültürleri arasında benzer birçok nokta mevcuttur.366 İskitlerin içinde değişik etniklerden 

birçok topluluğun yaşadığı kabul edilmiştir. Dahası İskitlerin hâkim tabakası olan Kralî 

İskitlerin ise doğudan geldikleri ve İskitler üzerinde Türklerin tesirleri olabileceği 

belirtilmektedir.367 Pazırık kurganlarını bulan Rudenko da ortaya çıkardığı mezarlarda 

yatan cesetlerin Hunların hâkim tabakası olan Türklere âit olduğunu kabul etmiştir.368 B. 

Ögel, Pazırık ile birlikte takriben aynı devre âit olan Katanda ve Şibe kurganlarının da 

Hun devletinin kültürünü temsil ettiğini belirtmektedir. O, burada bulunan ağaç 

oymaların Noyun-Ula’dakilere benzediği görüşündedir.369  

Rus arkeolog P. K. Kozlov’un ortaya çıkardığı Noyun-Ula kurganında ipek, keçe 

ve yün örtüler, gümüş levhâlâr, eyer takımları, üçayaklı masalar, çeşitli ağaç eşya, 

silindirik ayaklı kulplu tunç kazanlar, yerli seramik, renkli cam boncuklar, çatal gibi 

kullanılan çubuklar, aynalar, araba tekerlekleri, mücevherler, saç örgüleri ve elbise gibi 

çok sayıda eşya bulunmuştur.370 Burada bulunan eşyalardan Hunların, Çin ve Baktria 

kumaşları ile Han dönemi aynalarını kullandıkları; pirinç ve mısır tükettikleri 

anlaşılmaktadır.371  Mezar tavanlarının keçe ve kumaşla örtülmesi âdeti de Pazırık ve 

                                                 
364 Rasonyi, a.g.e., s. 43. 
365 Diyarbekirli, a.g.m., s. 833-834. 
366 Mehmet Tezcan, “Kuşanların Menşei”, Türkler, I, s. 794,802. 
367 Kafesoğlu, a.g.e., s. 216-217. 
368 Diyarbekirli, a.g.m., s. 892, dpt. 13. 
369 Ögel, a.g.e., s. 61. 
370 Aslanapa, a.g.m., s. 296-297. 
371 Gumilev, Hazar Çevresinde Bin Yıl, /Türk. Çev. D. Ahsen Batur/, Selenge Yayınları, İstanbul 2003, 
s. 111. 
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Noyun-Ula’nın ortak özelliğidir. Elbiselerin karşılaştırılması da aynı sonucu 

vermektedir.372 

 

1.2.1 Dokumacılık:  

Dokumacılığın vatanı Asya bozkırlarıdır. Çünkü bu bölgeler dokumacılık için 

gereken malzeme yani yapağı, yün ve onların eğrilmiş hali ipliğin bolca bulunduğu 

yerlerdir. Başta koyun olmak üzere yünlü hayvan açısından zengin olan Asya bu saha 

için çok bol malzeme sağlamaktadır.373 Atını hiç bir zaman yanından ayırmayan Türk’ün 

hayatında en çok önem verdikleri arasında da çadır gelmektedir. Soğuk iklimin gereği 

olarak çadırın zemini de halılarla baştanbaşa döşenirdi. Bugün bile birçok Türk evinde 

odalar baştanbaşa halılarla döşenmektedir. Bu da Türklerde dokuma sanatının çok erken 

çağlardan itibaren başlamasına ve gelişmesine neden olmuştur. Strzygowsky de çadır ve 

halı sanatının Türklerin en eski sanatları olduğu görüşündedir. O’na göre bu sanat Girit 

ve Yunan sanatına etkilerde bulunmuştur.374 Saçağın bir Türk süs sanatı olduğunu ileri 

süren bu ilim adamı, onun, çadırın dikişlerinin kapatılması için kullanıldığını 

belirtmektedir.375 

Pazırık ve Noyun-Ula kurganlarında bol miktarda elbise, keçe, kumaş ve bir adet 

halı ile halı parçacıkları bulunmuştur. Pazırık halısı adıyla ünlenen bu halı, dünyanın en 

eski halısı olması itibariyle halıcılığın Türklerde çok derin bir geçmişi olduğunu ve bu 

sanatın onlardan İranî kavimlere geçtiğini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. 

1.89 X 2.00 ebadında olan bu halının her 10 santimetre karesinde 3600 düğüm 

bulunmaktadır. Üç dar ve iki geniş bordürden oluşmakta, al renginde olan orta zemin 24 

kare motifle süslenmektedir.376 Bu halı, simetrik gördes düğümü ile dokunmuştur.377 

Oysa İranî kavimler asimetrik ilmikler kullanmışlardır. Türklerin dokuduğu halıların 

                                                 
372 Ögel, a.g.e., s. 64-65. 
373 Rasonyi, a.g.e., s. 47. 
374 Strzygowsky-Glück-Köprülü, a.g.e., s. 54. 
375  A.e., s. 29. 
376 Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İnkılâp Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, s. 9. 
377 Diyarbekirli, a.g.m., s. 875; Aslanapa, Türk sanatı …, s. 12. 
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büyük çoğunluğu bu düğüm ile dokunmuştur ki hâlâ daha da dokunmaktadır. A. C. 

Edwards, bu nevi düğüm için kullanılan “Türk düğümü” adını çok yerinde 

bulmaktadır.378 Batı ansiklopedilerinde de bu halının gördes düğümü ile dokunduğu ve 

bu düğümün Türklere mahsus olduğu (Turkibaft: Türk dokuması) belirtilmektedir.379 

Pazırık kazılarını yöneten Rudenko bu halının Hun kültür çevresi ürünü olamayacağını 

ve Akamenitler döneminde bir atölyede dokunduğunu öne sürmektedir.380 Ancak L. P. 

Kyzlassov, K. F. Simirov, S. V. Kisselev ve M. P. Gryaznov gibi Rus ilim adamları 

Rudenko’nun görüşlerine karşı çıkarak Pazırık’ta bulunan halının İran halısı olduğuna 

dair görüşlerine itiraz etmişlerdir.381 Sanat tarihi uzmanlarından K. Erdman, son eserinde 

bu halının “Türk ilmiğiyle dokunmuş” olduğunu kabul ederek Pazırık halısının Türk 

halısı olduğu görüşünü teyit etmiştir.382 Pazırık halısı Altaylarda yaşayan Hun 

topluluklarının bir nevî maddî değerlerinin aynası olarak karşımıza çıkmaktadır. Roux, 

Pazırık’ta ortaya çıkarılan dokuma işleri ve diğer eserlerin benzerlerinin Şibe, Katanda, 

Noyun-Ula ve diğer kurganlarda da ortaya çıkarıldığını, İskit/Saka kültürü ürünü 

olduğunu, bunların Türkler tarafından bilindiğini,  yapıldığını ve kullanıldığını, ancak 

İranî kavimlerden Türklere geçtiğini öne sürmektedir.383  

Pazırık ve Noyun-Ula’da bol miktarda keçe ve kumaş da ele geçmiştir. Pazırık’ta 

çıkan tekstillerde Akamenit sanatının etkileri olduğu ileri sürülmektedir.384 

Noyun-Ula kurganlarından çıkarılan keçelerin üzerinde umumiyetle renkli yün 

iplikleriyle yapılmış tezyinata rastlanmaktadır. Bu aplike tekniği, Hun sanatının en 

önemli özelliklerinden biridir. Dokuma tekniği Çin ve Bizans dokuma tekniğinin 

aynısıdır. Ancak bu aplike işlemenin büyük bir ihtimalle Hunlara âit olduğu tahmin 

                                                 
378 A. C. Edwards, “Gali-ye İran”, Miras-e İran, Bongah-e Tarjome va Nashr-e Ketab Yayınları, Tehran 
1336, s. 361-362. 
379 (çevrimiçi) www.it.wikipedia.org/wiki/tapetto di Pazyryk. 
380 Diyarbekirli, a.g.m., s. 876. 
381 Mustafa Aksoy, “Türk Adı, Türk Damgaları ve Halı-Kilim Tarihi”, TDTKD, S. 188, 2002, s. 41. 
382 A.e. 
383 Roux, a.g.e., s. 92-94. 
384 Aslanapa, Türk Sanatı …, s. 12. 
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edilmektedir.385 Ayrıca bu kurganlarda duvarlara asılı ve döşeme olarak kullanılan 

halılar da bulunmuştur.386 

Hun savaş elbiselerinin kısa ceket, pantolon ve çizmeden oluştuğu, Çin 

kayıtlarında aksini bulmuştur. Dayanıklı olan bu elbiseler atlı savaşçı için en uygun ve 

rahat giysi şekli idi. Hunlarla savaşta baş edemeyeceğini anlayan Çin imparatoru Hunlar 

gibi atlı birlikler kurdurup onlar gibi giyinmeye karar vermiştir.387 Bu elbise tipini 

İskitlere mal edenler de vardır.388 

 

1.2.2. Maden İşçiliği 

Maden ile maden işçiliğinin ehemiyeti insan hayatında o derece önemlidir ki 

tarih öncesi devirler insanın işleyebildiği madenlere ve niteliklerine göre 

adlandırılmıştır. Türkler, mitolojik dönemlerinden itibaren demir işçiliği konusundaki 

maharetleriyle anılmışlardır.389 Bunu da bozkırların akıncı milleti olma özelliklerine 

bağlamalıyız. Ayrıca eski Türk yurtları yüksek kalitede demir cevherini barındİran bir 

arazi yapısına sahiptiler.390 Gök-Türklerin demir ustaları oldukları ve Cucenler için 

demir silahlar imal ettikleri bilinmektedir.391 Uygurlar kendi dönemlerinin en iyi demir 

ve çelik ustaları idiler.392 Çin kaynakları Kırgızlarda altın ve demir bulunduğunu ve her 

yağmurdan sonra demire ulaşıldığını haber vermektedir.393 Bu da madenin çok elverişli 

yerde ve çıkarılmasının kolay olduğunu göstermektedir. Divanü Lugat’it-Türk’te de 

Türklerin kullandığı çok sayıda madenden söz edilmiştir.394 Bu kayıtlardan Türklerde 

maden kullanımı ve maden işçiliğinin çok eski olduğu ve komşu kavimlere tesir etme 

                                                 
385 Ögel, a.g.e., s. 60. 
386 Strzygowsky-Glück-Köprülü, a.g.e., s. 30. 
387 Ögel, Büyük Hun …, I, s. 63-64. 
388 Roux, a.g.e., s. 46. 
389 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 60-68. 
390 Kafesoğlu, a.g.e., s. 224. 
391 Taşağıl, a.g.e., s. 17. 
392 Ögel, Türk Kültürünün …, s. 90. 
393 Eberhard, a.g.e., s. 68. 
394 Mahmut Kaşgarlı, I,42,52,165,  II,21,24, 153, III, 138,251,253; Serkan Şen, “Eski Türklerde Maden 
İşçiliğine Bir Bakış”, MTAD”, C. V, S. 3, Ankara 2008, s. 164-165. 
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ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varabiliriz. Nitekim temür kelimesi Moğollara ve 

daha sonra Farsça’ya geçmiştir.395 

Yukarıda da zikredildiği gibi arkeolojik buluntular Hunlarda bakır 

dökümcülüğünün geliştiğini göstermektedirler. Ayrıca ortaya çıkan eserlere bakılarak 

aralarında mahir ustaların var olduğu söylenebilir.396 Arkeologların Baykal ötesinde 

İvolgi Nehrinin Selenge mansabında buldukları yaklaşık seksen evli bir kasabada demir 

işleme atölyeleri ve tunç dökümhanelerinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bulunan 

materyaller arasında dökme saban demirleri, saban döküm kalıpları, demir oraklar ve taş 

değirmenler dikkati çekmektedir.397 Hunlarda zengin bir altın işçiliği olduğu çeşitli tarih 

kaynaklarınca belirtilmiştir.398 Gök-Türklerde de demirciliğin yüksek düzeylerde olduğu 

bilinmektedir. Onlar Cucenlere tabi oldukları dönemde onlara demir silahlar imal 

etmişlerdir.399 Gök-Türk menşe efsanesinde nüfuslarının artması sonra sığındıkları 

ovanın çıkış yollarını kesen demiri eritip yollarını açtıkları belirtilmektedir.  

İranî kavimlerde demir ve demircilik ile ilgili ilk rivayet mitolojik devirleri 

sayılan Pişdadian sülâlesi hükümdarı Uşhang dönemine âittir. Onun döneminde ilk kez 

demirin istihraç edildiği (madenden çıkarıldığı) ve demirden aletler yapıldığı iddia 

edilmektedir.400 Bir başka kayıt ise eski hükümdarlardan Feridun döneminde 

görülmektedir. Feridun’un hâkimiyetini gaspeden Aji-dahaka (Zahhak)’nın 

zulümlerinden bıkmış olan halk, demirci Kāve önderliğinde isyan etmiş ve Aji-

dahaka’yı tahttan indirerek tekrar Feridun’u tahta oturtmuşlardır.401 Arkeolojik kazılarda 

da İranî kavimlerin değişik dönemlerinden kalma çok miktarda madeni eşya 

bulunmuştur. Özellikle Sasanî döneminden kalma zengin gümüş kap-kacaklar bu 

                                                 
395 G. Doerfer, Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, C. II, Franz Steiner Verlag 
GMBH, Wiesbaden 1965, s. 666-667. 
396 Gumilev, Hunlar, s. 110. 
397 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 68. 
398 K. Czegledy, Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri, /Türk. Çev. Erdal Çoban/, Özne 
Yayınları, İstanbul 1998, s. 69. 
399 Raisnia, a.g.e., II, s. 533. 
400 Tabari, a.g.e., I, s. 111-112. 
401 Saalabi, a.g.e., s. 28-31. 
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dönemde bu zanaatın iyice geliştiğini göstermektedir. Ayrıca yine bu döneme âit tunçtan 

yapılmış kaplar da ele geçmiştir.402 

 

1.2.3. Hayvan Üslubu 

M. Ö. Birinci binyılın başlarında Karasuk Kültürü döneminde Altay ve Tanrı 

Dağlarında yavaş yavaş üslûplaşmış bir madenî hayvan heykelleri imali ile hayvan resim 

sanatının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hayvan figürleri ilk başlarda belli bir sanat 

tarzı oluşturmaksızın kayalar ve çeşitli eşyalar üzerine resmedilmiştir. Hayvan savaş 

sahnelerinin resmedildiği bu üslûpta grifon gibi efsanevî hayvanların, arslanların, 

kaplanların geyiklere saldırışı betimlenmiştir. Bazen iki grifonun mücadelesi veya tek 

bir grifon resmî de bu tasvirler arasında görülmüştür. Bu hayvan mücadele sahnelerinin 

zıt kavramların mücadelesini simgelediği ileri sürülmektedir.403 Bozkır sanatı daha çok 

koşum takımlarında, mücevherlerde, silahlarda, üst koşum takımlarında, aynalarda, iki 

kulplu şarap testilerinde, kupalarda, vazolarda, baston ve yüksüklerde, bayrak ve 

flamaların tepesinde dikilen sembollerde, levhâlârda, mobilyalarda süs eşyası olarak 

kullanıldığı sanılan aplikelerde, kalkanlarda, eyer takımlarında, giysilerde ve özellikle 

kemerlerde uygulanmıştır.404 Bu da göçebe bir hayatta değerli olan eşyanın böyle el 

sanatı işlemelerle daha da değerli hale getirildiğini göstermektedir. Roux, hiç bir delil 

ileri sürmeden bu sanatın Kafkasya’nın kuzeyinde biçimlendiğini ve oradan doğu’ya 

intikâl ettiği görüşündedir.405 Rasonyi ise hayvan üslûbunun atlı göçebe Türk kültüründe 

aranması gerektiğini düşünmektedir.406 Bozkır hayvan sanatı konu, stil ve maden işleme 

açılarından Kasların ürünü olan Luristan bronzları ile yakın benzerlikler göstermektedir. 

Bunların göçebe bir kavim için yapıldığı ileri sürülmektedir. Çünkü Luristan tunç 

eşyasının büyük çoğunluğu at gemi, kılıç, kama, balta, ok ve bunlar gibi bir göçebe için 

                                                 
402 Said Nafisi, Tarikh-e Tamaddon-e İran-e Sasani, Asatir Yayınları, Tehran 1383 (2004), s. 214-228. 
403 Y. Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, Seyran Kitabevi Yayınları, İstanbul 1995, s. 33-
34. 
404 Roux, a.g.e., s. 54. 
405 A.e., s. 53. 
406 Rasonyi, a.g.e., s. 43-48. 
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gerekli eşyalardan oluşmaktadır. Bunlarda Mezopotamya sanatının da etkileri 

görülmektedir. Bu sanatın halkın yerli sanatı olduğu ileri sürülmüştür.407 

A. Godard hayvan üslûbunun ilk önce Luristan’da yaratıldığını, Sakaların M. Ö. 

680 civarında bu bölgelere geldikleri zaman onu öğrendiklerini, buradan Rusya’nın 

güneyine götürüldüğünü, Sarmatların bu sanata başka değerler de kattığını 

belirtmektedir.408 

 1. ve 2. Pazırık kurganlarında eyer örtüleri üzerinde kaplanların geyiklere, dağ 

koyunlarına ve başka hayvanlara saldırı sahneleri işlenmiştir. Ayrıca grifonların 

geyiklere, dağ keçilerine saldırıları sahnesi de buluntular arasında bulunan eyerler 

üzerinde betimlenmiştir.409 

Bu sanata dair Noyun-Ula’da hayvan figürlü tunç kabartmalar, birbiriyle 

dövüşen grifon, kedi ve Tibet sığırı figürleriyle süslenen yünden yerli kumaşlar ve 

özellikle bir rengeyiğine saldİran grifon figürünün dokunduğu bir kumaş 

bulunmuştur.410 

 

 

1.3. Dinî İnançlar 

Türklerin ve İranî kavimlerin dini inançları hakkında çok fazla araştırmalar 

yapılmıştır. Doğu İran ve Batı İran olmak üzere farklı karakterler arz eden bu iki 

bölgenin dini aynı kökten gelse de biçim, sistem ve uygulandığı ayinler açısından 

farklılıklar göstermektedir. Doğu İran bölgesinin dini inançları bu açıdan daha çok 

                                                 
407 Frye, a.g.e., s. 102 Ancak bu konunun daha derin araştırılması gerekmektedir. Tartışmalı olmakla 
birlikte Kaslarda bazı Hint Tanrılarının adlarının geçtiği öne sürülmektedir, Bkz: Nyberg, a.g.e., s. 330. 
Bazı Kas Tanrı adında ise Türklüğün izleri bulunmaktadır. Böri de ilk defa Kas kaynaklarında 
geçmektedir. 
408 Frye, a.g.e., s. 102-103. 
409 Diyarbekirli, a.g.m., s. 873-874. 
410 Roux, a.g.e., s. 118-119. 
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yeknesaktır. Çünkü Batı İranî kavimleri dini Mezopotamya ve Ari olmayan Batı İran 

kültürlerinden ciddî derecede etkilenmiştir.  

 

1.3.1. Zerdüştîlik 

Zerdüştîlik İranî kavimlerin eski dinidir411. Bu dinin yeri ve zamanı konusunda 

çok geniş tartışmalar yapılmıştır. Zerdüşt’ün İran’ın batısında, bugünkü İran 

Azerbaycan’ı topraklarında mı yoksa İran’ın doğusunda Harezm bölgesinde mi ortaya 

çıktığına dair çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. En büyük ateş tapınağının Güney 

Azerbaycan’da bugünkü Tikantepe (eski Şiz) kentinde bulunması412, eski Yunan 

kaynaklarının Azerbaycan’ı bu dinin merkezi olarak göstermesi,413 Sasanî dönemi 

kaynaklarının da bu yönde yorumlanması, Zerdüştîlik’in Azerbaycan topraklarında 

ortaya çıkıp geliştiğini, daha sonra doğuya doğru yayıldığını düşündürmektedir. Ancak 

Avesta’yı en ince ayrıntılarına kadar inceleyen ilim adamları bir takım delillere 

dayanarak Zerdüşt ve Zerdüştîlik’in batıda değil doğuda ortaya çıkıp geliştiğini, oradan 

başka yerlere yayıldığını savunmaktadırlar. İleri sürdükleri bu deliller şu şekilde 

sıralanabilir:  

Birincisi Zerdüştîlik ve Avesta, kendi dönemin en büyük medeniyeti olan 

Mezopotamya medeniyetinden tamamen habersizdir. Onda bu bölgenin gelişmiş 

kültürleri ve medeniyetinden asla söz edilmez. Sadece bir yerde geçen Bawri 

kelimesinin Babil’i kastettiği ileri sürülmüştür.414 İkincisi coğrafî adlar ile yer adları 

incelendiğinde onun doğu İran bölgesine âit olduğu ortaya çıkmaktadır. Üçüncüsü 

Avesta’nın dili batı İran, Akamenit yazıtlarının dilinden farklıdır ve doğu İran 

lehçelerinin diline daha yakındır. Dördüncüsü, Akamenit kitabeleri ve Yunan eserlerine 

                                                 
411 Nyberg, ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki ayinleri ve inanışları itibariyle Zerdüştilik’in Şamanî bir inanç 
sistemi olduğunu iddia etmektedir. O, Zerdüştilik’i Ural-Altay kavimlerindeki Şamanlıkla karşılaştırarak 
Zerdüştilik’in de Şamanî bir inanç sistemi olduğunu ileri sürmektedir. Bkz: Nyberg, a.g.e., s. 86-187. 
412 Javad Mofrad-e Kahlan, Gozaresh-e Zadgah-e Zartosht va Tarikh-e Asatiri-ye İran, Negin 
Yayınları, Tehran 1375 (1996), s. 25-26. 
413 Emile Benveniste, a.g.e., s. 11-77. 
414 İ. M. Diakonov, a.g.e., s. 430, 102. dpt. 
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dayanılarak araştırılan Akamenitlerin dini inançlarının Zedüştilik’ten bariz şekilde farklı 

olduğu, Arî kavimlerinin Zerdüştîlik öncesi dini inançlarını yansıttığıdır. Bu delillere 

dayanan bazı ilim adamları Zerdüştîlik’in vatanının Harezm bölgesi olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.415 Sasanîlerin doğu ve batı İran mirasına sahip çıktıkları ve Zerdüştîlik’i 

resmî din olarak seçtikleri için onu İran coğrafyasına uyarladıkları bilinmektedir.  Bu 

nedenden dolayı Orta Asya toponimlerini İran’a tatbik ettikleri ve Avesta’ya göre Orta 

Asya’da bulunan bir kısım toponim, hidronim ve başka coğrafî adları İran bölgesinde 

gösterdikleri için bu dönem kaynakları Zerdüştîlik’in İran’dan neşet ettiği izlenimini 

uyandırmaktadırlar.416  

Zedüştilik’in ne zaman ortaya çıktığı konusunda da geniş tartışmalar yapılmıştır. 

Bu inancı M. Ö. 6000’den M. Ö. 500’e kadar geri götürenler olmuştur. Ancak 

günümüzde M. Ö. 1000-600 yılları arasında olduğu görüşü kabul görmektedir. 

Avesta’nın betimlediği toplum ve cemiyet şartları onun M. Ö. 1000’den daha eskiye 

gidemeyeceğini göstermektedir.417  

Her milletin dünya görüşünde zıt ikililik kavramı mevcut olmuştur. Bütün 

milletlerde iyi ve kötü tanrılar ile ruhlar vardır ve bunlar arasında çekişme ve çatışmalar 

yaşanmıştır. Ancak Zerdüştîlik’in dünyayı iki zıt kutup arasında bölmesi, bu kutupların 

belli bir süre savaş içinde olmaları ve sonucun da iyiliğin lehine olacağı düşüncesi İranî 

kavimlere özgüdür ve karakteristik bir özellik taşımaktadır. Ancak başlangıçtan itibaren 

bu şekilde olmamıştır.  

Zerdüştîlik’te en başta Ahura Mazda vardır ve o hem maddî hem manevî 

dünyanın yaratıcısıdır, yani hem iyiliklerin başı Spenta Mainyu hem de kötülüklerin başı 

Ehrimen’i o yaratmıştır.418 Burada Ön Asya’nın en eski tanrılarının yaratılış mitoslarının 

etkisi görülmektedir. Ahura Mazda ve Spenta Mainyu gökte, aydınlık dünyada, Ehrimen 

ise yerin altında karanlık dünyada mesken tutmuştur. Bunların arasında ise iki rakibin 

                                                 
415 Nyberg, a.g.e., s. 46. 
416Christensen, “Molahezati dar Bare-ye Gadimitarin Uhud-e Ayin-e Zartoshti”, Mazdaparasti dar İran-
e Gadim, /Fars. Çev. Zabihollah Safa/, Daneshgah-e Tehran Yayınları, Tehran 1336 (1957), s. 14-15. 
417 Nyberg, a.g.e., s. 62. 
418 Bahar, Adyan-e Asiyayi, Cheshmeh Yayınları, Tehran 1384(2005), s. 48. 
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savaşının yapılacağı boşluk mevcuttur. Ahura Mazda Spenta Mainyu’nun dışında onun 

diğer vasıflarının tecellisi olan altı ölümsüzü de yaratmıştır. Bunlar Vohumanah, Arta 

Vahişta, Hşatra Vairya, Spenta Armâiti, Haurvatat ve Ameretat’tır. Vohumanah iyi 

düşünce demektir ve dünyanın sonunda insanların yaptıklarını ölçecektir. O Zerdüşt’ü 

Ahura Mazda’ya götüren rehberdir ve insanları korur. Arta Vahişta en iyi düzen ve en 

düzgün demektir, ateşin korunması sorumluluğunu taşımaktadır. Hşatra Vairya istenilen 

hükümdarlık manasını verir ve madenlerin korunmasından sorumludur. O, Ahura 

Mazda’nın hükümdarlık simgesidir. Spenta Armâiti kutsal özverilik anlamına 

gelmektedir; yaratılışın anası ve besleyicisidir, aynı zamanda yer Tanrıçasıdır. 

Haurvatat, kemal ve bütünlük demektir ve suların mesuliyetini taşımaktadır. Ameretat 

da ölümsüzlük anlamını verir ve bitkilerle yiyeceklerden sorumludur. O’nun adı her 

zaman Haurvatat ile birlikte anılmaktadır. Bunların dışında ikinci dereceden birçok tanrı 

da yaratmıştır. Ama en önemlileri otuz tanedir ve bunlar ayın otuz gününe ad olarak 

konulmuştur.419 

Ehrimen ise bu ölümsüzlere karşı kendi devleri ve yaratıklarını yaratmıştır. 

Vohumanah’a karşı “kötü düşünce” anlamına gelen Akamanah’ı, Arta Vahişta’ya karşı 

ise “aceleci ve gazap” anlamına gelen Aeşma devini yaratmıştır. Diğer ölümsüzlere karşı 

beş dev daha yaratmıştır ve bunların hepsine Kamala (iğrenç veya ölümlü) devler 

denilmiştir. Ehrimen bunların dışında çok sayıda ikinci derecede devler ve iğrenç 

yaratıklar yaratmış ve onlarla birlikte Ahura Mazda ve Spenta Mainyu dünyasına 

saldırmıştır.420  

Bu savaş 12000 yıllık bir zaman dilimine göre tasarlanmıştır. İlk üçbin yılda 

sadece Ahura Mazda yaratılışını gayri maddî ve manevî bir şekilde yaratmıştır. İkinci 

üçbin yılda Ehrimen de kendi yaratılışını yaratmıştır. Üçüncü üçbin yılda ikisi arasında 

savaş yapılmış, dördüncü üçbin yılda ise Ehrimen ile yandaşları yenilmişler ve 

                                                 
419 Bahar, Pajuheşi …, s. 34-35. 
420 Mofrad-e Kahlan, a.g.e., s. 39. 
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Zerdüştîlik’in kurtarıcıları olarak bilinen üç Savaşiyans, her binyılın421 başında zuhur 

ederek insanları kurtarmış ve öbür dünyayı hazırlamışlardır.422  

Zaman içerisinde bütün sosyal olgularda olduğu gibi Zerdüştîlik’te de bir takım 

değişiklikler olmuştur. Ahura Mazda yaratıcı tek Tanrı sıfatından indirilmiş ve Spenta 

Mainyu ile eşit mertebeye konulmuştur. Dolayısıyla Ahura Mazda, Ehrimen’e karşı 

olmuştur. Zerdüştîlik öncesi bazı Arî Tanrıları, Mezopotamya’nın etkisiyle buranın bazı 

Tanrılarına eşdeğer Tanrılar da tekrar önem kazanmış ve Zerdüştî Tanrıları arasında 

önemli bir yere sahip olmuştur. Bunlar arasından antlaşmalar ve güneşle ilgili Mitra’yı, 

su ve bereket tanrısı Anahita’yı zikretmek mümkündür. Dolayısıyla Zerdüştîlik tek 

Tanrılılık vasfını kaybederek çok Tanrılı bir nitelik kazanmıştır.423 

Türklerin Zerdüştîlik’ten aldıkları en önemli gelenek ölü yakma âdetidir. M. Ö. 

2. yüzyılda özellikle Çin’den uzaklaşan ve Türkistan bölgesine yaklaşan Hunlarda ölü 

yakma âdetinin görülmesi Zerdüştîlik’in etkileri olarak yorumlanmaktadır.424 Ancak 

Eberhard, o dönemlerde bunun ciddî derecede olmadığı görüşündedir.425  

Hunların Avrupa’ya yayılmalarıyla Macaristan’da da ölü yakma âdetinin 

başladığı görülmüştür. Bu coğrafyada devletlerini kuran Hunların bu âdeti Orta 

Asya’dan götürdükleri ileri sürülmektedir.426  

Ancak ölüyü yakma geleneği Zerdüştîlik öncesi İranî kavimlerinin ölü kültüdür. 

Zerdüştîlik, ateşin kutsallığı ve kirletilmemesi gerektiğini sebep göstererek ölü yakma 

geleneğini reddetmekte ve başka bir ölü kültü uygulamaktadır. Zerdüştîler ölüyü açık 

havada yüksek bir yerde bırakırlar, ceset kurda kuşa yem olduktan sonra kemikleri 

ossurium adlı kaplara koyarlar ve yeraltı mezarlarına bırakırlardı.427 Bu âdetin Orta Asya 

Türklerinde, özellikle Kırgızlarda görüldüğü, ancak Müslüman olduktan sonra geleneğin 

                                                 
421 Dördüncü üçbin yılın her bin yılının başında. 
422 Nyberg, a.g.e. 65. 
423 Bahar, Adyan-e …, s. 49-50. 
424 Ögel, “Eski Türk-İran Kültür İlişkileri Hakkında Notlar”, İran Şehinşahlığının 2500. Kuruluş 
Yıldönümüne Armağan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 197, 1s. 360-362. 
425 Eberhard, a.g.e., s. 94. 
426 Ögel, a.g.m., s. 360. 
427 Nyberg., a.g.e., s. 321-322. 
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kalktığı belirtilmektedir. Bu âdete Kırgızlar “kemik kaldırma” anlamına gelen “süyök 

kötörü” demişlerdir.428 Sadece biraz farklı olarak Kırgızlarda ölü eti kurda kuşa yem 

edilmez; keskin kılıçla kemiklerden koparılırdı. İnan, bunu Zerdüştîlik’in etkisi olarak 

yorumlamaktadır; ayrıca O, Horasan ile Maveraünnehir’e tayin edilen şad ve yabguların 

yerli halkın dini olan Zerdüştîlik’i kabul ettiklerini de öne sürmektedir.429  

Gök-Türklerde Bizans elçisi Zemarkhos’un ateşler arasından geçirilerek 

arındırılması ve daha sonra kağanın huzuruna çıkartılması merasimi de Zerdüştîlik’in 

etkileri olarak görülmüştür.430 Ögel, Gök-Türklerde bir kısım atlı göçebelerin Zerdüşt 

dinini kabul ettiklerinin çok muhtemel olduğunu belirtmektedir.431 

Kül Tegin yazıtında “öd tengri yasar, kişi ogli kop ölgeli” ibaresi geçmektedir.432 

Bazı ilim adamları “Öd Tengri”nin zaman tanrısı anlamına geldiğini kabul etmişlerdi. 

Buradan hareketle bunun Zerdüştîlik’in Sasanî dönemindeki Zurvanism inancıyla ilgili 

olduğunu ve Türklerde Zerdüştîlik’in etkilerinden sayılabileceğini ileri sürmüşlerdir.433  

Bazı ilim adamları Türklerin, özellikle Sasanî devrinde İran hudutlarına 

yaklaşırken İran dini tesiri altına girdiklerini ve Zerdüştîlik dinini kabul ettiklerini ileri 

sürmektedirler. Çinli gezgin Hsuang Tsang’ın seyahatnamesine göre 7. yüzyılda Orta 

Asya’da özellikle Soğdiyana’da Budizm, Zerdüştîlik’in önünden çekilmek zorunda 

kalmış ve güney bölgelere Toharistan mıntıkasına çekilmiştir. Budizm tapınakları 

boşaltılmış ve harabeye dönmüştür.434 Bu açıklamalar muğlâk ve yetersizdir. Orta 

Asya’da doğan Zerdüştîlik’in neden Sasanîler döneminde ve onların vasıtasıyla tekrar 

Orta Asya’ya yayıldığı konusu yeterince açıklığa kavuşmamıştır. Bilindiği üzere 

Sasanîler Zerdüştîlik’i resmî din olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla diğer dinlere 

                                                 
428 İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2000, s. 180. 
429 A.e., s. 181-182. 
430 Ögel, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4. Baskı, Ankara 1991, 
s. 189. 
431 A.e., s. 190. 
432 Orkun, a.g.e., s. 50-51. 
433 Penti Aalto, “İranian Contacts of the Turks in Pre-Islamic Times”, Studia Turcica, Budapest 1971, s. 
36; Golden, “Turks and İranians, A Historical Sketch” , Turkic-İranian Contact Aria, Historical and 
Linguistic Aspects, /Ed. Lara Johanson-Christiane Bulut/, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 23. 
434 Barthold, a.g.e., s. 32. 
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müsamaha ve hoşgörü uygulanmamıştır. O dönemde, İran’daki baskılardan dolayı 

Semerkand’ı merkez edinen ve Soğdlar arasında iyi bir duruma gelen Mani dininden söz 

etmek daha isabetli olacaktır. 

 

1.3.2. Manicilik/Maniheizm 

Bilindiği üzere Maniheizm, Zerdüştîlik, Hıristiyanlık, Budizm, halk inançları ve 
düşünceleri olan Gnostisizm ve Babil inançlarının terkibinden oluşmuş bir dindir.435 
Zekice ve iyi bir şekilde yoğrulduğu için zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilmiş, geniş 
kitleleri cezbetme kabiliyetine sahip olduğu için de çok hızlı bir şekilde doğuda ve 
batıda yayılmıştır.436 Kurucusu Mani, Aşkani sülâlesinin son hükümdarı olan Artaban’ın 
son hâkimiyet yıllarında aristokrat Hıristiyan bir âilede doğmuştur. Babası Patak, 
Gnostik düşüncelere sahip Muğtasıla fırkasına katılarak cinsel birleşmeyi reddeden 
(Cinsel ilişki sadece Mani dininin seçilmiş kısmına yasaktı) Gnostik inancının etkisinden 
dolayı çocuğunu yanına almış ve karısı Meryem’i ve yaşadığı yer Hemedan’ı terkederek 
Aşkanilerin başkenti Tisfun’a yerleşmiştir. İşte Mani Hıristiyan gnostik bir ortamda ve 
Zerdüştîlik’in resmî din olduğu bir ülkede yetişmiştir.437 Mani, dinini yaymaya 
başladıktan sonra uzun misyonerlik seferleri yapmış ve deniz yoluyla Hindistan, Turan 
(Sasanîler döneminde Belucistan eyaleti ve doğu bölgesine Turan deniliyordu) ve Sasanî 
topraklarının çeşitli yerlerine seyahatler etmiştir. O, denizden Pers ülkesine geri dönerek 
İmparator Şâpur’un kardeşi Piruz’a dinini kabul ettirmiş ve onun vasıtasıyla I. Şâpur’la 
(M. S. 242-273) görüşme imkânı bulmuştur. Bu görüşmelerin birinde I. Şâpur o’na 
Sasanî İmparatorluğu topraklarında dininin propagandasını yapma ve dinini yayma izni 
vermiştir.438   

Mani dini, İmparatorluk topraklarında propaganda ve yayılma izni aldıktan sonra 
iyi bir gelişme göstermiş ve güçlü bir duruma ve konuma gelmiştir. Bu dönem 

                                                 
435 Ghrishman, Tarikh-e İran az Ağaz ta Eslam, /Fars. Çev. M. Behrorouzi/, Jami Yayınları, 3. Baskı, 
Tehran 1385 (2006),  s. 308. 
436 Malakoşşoara Bahar, “Zendegani-ye Mani”, Keşakeşha-ye Manavi-Mazdaki dar İran-e Ahd-e 
Sasanî, Akhtaran Yayınları, Tehran 1384 (2005), s. 41. 
437 Mehrdad Bahar, a.g.e., s. 82. 
438 Christensen, İran dar …, s. 143. 
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Zerdüştîlik’in ülkenin resmî dini olduğu ve Zerdüştî din adamlarının çok güçlü oldukları 
bir dönemdi. Şâpur’un Mani’ye bu izin vermesindeki amacı, aşırı güçlü olan Zerdüştî 
din adamlarının gücünün kırılması, onlara rakip yaratılmasıdır. Ancak Behram 
döneminde Mani, Zerdüştî din adamlarının tahriki ve fetvasıyla 277 yılında hapsedilip 
hapishanede öldürülmüştür. Ondan sonra zındık diye hitap edilen Maniheistlerin katline 
başlanmıştır. Onların çoğu Sasanî topraklarını terk ederek dinin merkezini Semerkand’a 
taşımak zorunda kalmışlardır. Daha sonra oradan Orta Asya’ya yayılmaya 
başlamışlardır.439 Bu dinin gelişiyle Budizm bölgede gerilemeye başlayarak yerini yeni 
dine bırakmak zorunda kalmıştır.440 Uygur Kağanı Bögü, 762 yılında Çin’e yaptığı bir 
sefer esnasında Mani dini rahipleriyle tanışmıştır. Onları Ordu Balık’a getirmiş ve 
onların etkisinde kalarak bu dini kabul etmiştir.441 Uygurlardan önce Orta Asya’da 
Soğdluların ve muhtemelen Toharların bir kısmının da Mani dinine girdiği 
bilinmektedir.442 

Manicilik Sasanîlerin batısında da yayılma imkânı bulmuştur. 280 senesinde 

Bizans İmparatoru Probius döneminde Manicilik’in Anadolu’ya girdiği, ancak hızlı 

gelişimine 330’dan itibaren başladığı ileri sürülmektedir. İncil’in sorunlu ve zor 

kısımlarını basit bir dille anlatan ve Katoliklerin karışık bir takım inançları yerine basit 

günâh-sevap öğretileri öneren Maniciler, Batı’da iyi bir gelişme göstermişlerdir. Yine 

M. S. 370-440 yılları arasında Batı’da özellikle halk ve öğretmenler arasında geniş 

taraftar kitlesi bulan Manicilik’in bu başarısını basit diline borçlu olduğu öne sürülür.443 

Meşhur Katolik din adamı Aziz Augustin’in bile Hıristiyan olmadan Maniheist olduğu 

ileri sürülmektedir.444 

Manicilik, Gnostik Hıristiyan Marcion, Basilides, İbn Disan fırkaları ve havari 

Pavlus dışında Hıristiyanlığı kabul etmemiştir. Ondan dolayı Avrupa’da Katolikler 

tarafından kâfir gruplar arasında kabul edilmiş ve sıkıntılı günler yaşamıştır. Aziz 

Augustin dokuz yıldan sonra Hıristiyan dini ve Katolik mezhebini kabul etmiş ve 
                                                 
439 Frye, Miras-e …, s. 355-356. 
440 Barthold, a.g.e., s. 32-33. 
441 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 114-115; Roux, a.g.e., s. 201, 203. 
442 Malakoşşoara Bahar, a.g.m., s. 57. 
443 A.y., s. 42-43. 
444 Roux a.g.e., s. 201. 
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Manicilik’in aleyhine bir kitap yazmıştır. Papa Leo Manicilik aleyhine bir ayaklanma 

düzenlemiş, 3. Valentine onların sürgüne gönderilmesini sağlamış ve Justinien ise idam 

cezası uygulamıştır.445 

Manicilik inançlarına göre dünya mutlak zıt iki temel unsur olan madde ve ruh 

karşıtlığından oluşmakta, ruh aydınlık, madde ise karanlık niteliği ve vasfı taşımaktadır. 

Ehrimen’in saldırısı sonucunda bu iki öğe birbirine karışmış durumdadır ve madde 

içinde hapsolan ruhun ve aydınlığın kurtarılması gerekmektedir. İnsan da bu iki zıt 

öğeden oluşmaktadır. İnsanların bedeninde hapsolan aydınlık ruhun yanı sıra şehvet, 

kıskançlık ve tamahtan oluşan maddî bir ruh da mevcuttur. Bu şehvet insanı üremeye ve 

çoğalmaya itmektedir. Bu da aydınlık ruhun, doğan çocukların bedeninde ebediyete 

kadar sürecek bir üreme ve doğum sürecinde hapsolunmasına neden olmaktadır. Bu 

yüzden Gnostik inançlar ve onlardan etkilenen Mani dini evlenmeyi yasaklamıştır. 

Ancak bu yasak sadece üst sınıf din adamları için geçerli olmuştur. Halk tabakası sadece 

bir kişi ile evlenme hakkına sahipti. Ayrıca et yenilmesinin yasaklanmasındaki sebep de 

burada yatmaktadır. Çünkü beden maddîdir.446  

Manicilik’te tenasüh inancı mevcuttur. Diğer dinlerin tersine bu din ebedi bir 

cezalandırma inanışını reddetmektedir. Manicilik’te insanın ruhu maddîlik ve 

karanlıktan arınıp kurtuluncaya kadar mükerrer defalar dünyaya gelir ve çile çekildikten 

ve zor uygulamalardan sonra bilgeliğe ulaşıp en yüksek cennete gitme hakkını elde 

edebilirdi. Tenasüh inancının Budizm’den alındığı ileri sürülmektedir.447  

Manicilik’te İsa Peygamberin etkisi ve rolü görülmektedir. Mani, İsa’yı 

kendinden önceki peygamber olarak saymakta ve dininde bu peygamber ile ilgili üç 

kavrama yer vermektedir: 1. Kurtarıcı Tanrılardan birisi olarak İsa, 2. Daha çok Batı 

Manicilik’te görülen çilekeş İsa, 3. Görünüşte insanî alan, fakat peygamber ve Tanrının 

                                                 
445 Malakoşşoara Bahar, a.g.e., s. 41-43. 
446 Mehrdad Bahar, a.g.e., s. 83-84. 
447 Christensen, a.g.e., s. 367. 
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oğlu olan İsa. Mani İsa’nın cismani bir vücuda sahip olduğunu ve asıldığını 

reddetmektedir.448  

Yukarıda belirtildiği üzere Uygur Kağanı Bögü, Çin’e yaptığı bir sefer esnasında 

Mani dini rahipleriyle tanışmış, onları başkenti Ordu Balık’a getirmiş ve onların 

etkisinde kalarak bu dini kabul etmiştir.449 Böylece Manicilik Uygurlar arasında da 

yayılmaya başlamıştır. Bu dinin etkisiyle Uygurlar, Gök-Türk alfabesini bırakarak 

Arami alfabesinden neşet etmiş Mani alfabesini Soğdlardan almışlar ve kullanmaya 

başlamışlardır. Bu yazı sistemi Uygurlar vasıtasıyla Moğollara ve onlardan da 

Mançulara geçmiştir.450 Mani dini savaşçı bir millet olarak Türklere yeni kurallar ve 

kaideler getirmiştir. Etin yenilmesinin, ağır içkilerin içilmesinin ve İnsan öldürülmesinin 

yasak olduğu Mani dini ile gelen kuralların bir kısmına Uygur yazıtlarında da işaret 

edilmektedir.451 Uygurlar eski ve yeni inançları arasındaki bu değişikliğin farkında 

idiler. “Evvelce et yiyen kavim bundan sonra pirinç yiyecek; evvelce adam öldürülmesi 

yaygın olan memlekette bundan sonra hayır ve şerrin yapılması geçerli olacaktır”.452 

Gökten ışığın inmesi daha çok Uygurların Bögü Kağan zamanında yani 763 

yılında kabul ettikleri Manicilik dini ile ilgili bir motif olarak görülmektedir. Bu motifin 

Kitanlarda görüldüğü ve Çingiz Han’ın atalarından Alan Koa’nın gökten inen bir ışıkla 

hamile kalındığı da bilinmektedir. Ögel, bu konunun Şamanizm’de de mevcut olduğunu, 

ancak Manicilik’teki gibi bir prensip ve felsefe mahiyetinde olmadığını belirterek bu 

motiflerin Şamanizm ve Manicilik arasında iyi bir biçimde bağdaşmış olduğunu ifâde 

etmektedir.453 

Mani dini karşıt ikililik inancını Zerüştilik’ten almıştır. Işık ve karanlık dünyaları 

da yine aynı dinin etkisiyle oluşmuştur. Ancak Uygurlarda zıt ikili görüş mevcut 

                                                 
448 Bahar, a.g.e., s. 91. 
449 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 114-115. 
450 Roux, a.g.e., s. 204; Barthold, a.g.e., s. 39. 
451 Orkun, a.g.e., s. 233. 
452 Barthold, a.g.e., s. 39. 
453 Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 83. 
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değildir. Mani rahipleri Uygurların yeraltı dünyası Tanrısına kurbanlar kestiklerini 

gördüklerinde şaşırmışlardır.454 

Uygurların Manicilik’i kabul etmelerinden sonra etkilendikleri en önemli 

tesirlerden biri de Ay Tengri inancının ortaya çıkması olmuştur. Gök-Türk dönemi 

kitabelerinde kutun gökten alındığı inancına karşılık Uygurlar döneminde kutun gökten 

ve Ay Tengri’den alındığı belirtilmektedir.455 Bilindiği üzere Mezopotamya’da Ay, 

önemli Tanrılardan biri sayılmıştır. Ayrıca Manicilik, bölge dinleri ve inançlarından 

derin bir şekilde de etkilenmiştir. 

 

1.3.3. Umay:  

Umay kelimesine ilk defa Gök-Türk yazıtlarında rastlanmaktadır. “Umayteg 

öğüm katun kutına inim Kül Tigin erat boldı”: “Umay gibi Katun annemin kut’u 

sayesinde küçük kardeşim Kül Tigin er adını aldı.”456 Tonyukuk yazıtında da Umay’ın 

adı geçmektedir: “Tengri Umay ıduk yer sub basa berti erinç neke tezerbiz”: “Tanrı, 

Umay ve kutsal Yer Sub [bizim için onlara] gaflet verdi. Neye kaçarız”?457 Ayrıca Ulan 

Batur çevresinde bulunan bir kremit üzerinde “Kögmen Yer Su ve Umay hatun” ibaresi 

yazılmıştır. Başka bir yazıtta ise bu adın çocuklara verildiği görülmektedir.458  

Umay adı Divanü Lugat it-Türk’te geçmekte ve orada farklı bir anlama geldiği 

görülmektedir. Mahmud Kaşgarlı bu kelimenin “son, kadın doğurduktan sonra 

karnından çıkan hokka gibi nesne, çocuğun ana karnındaki eşi” anlamına geldiğini 

belirtmektedir.459 Verdiği atasözünde de ona hizmet edenin veya tapanın erkek çocuğu 

olabileceğini belirten Kaşgarlı, Umay’ın çocukla ilgili bir ruh olabileceği izlenimini de 

vermektedir. Bu anlam değişikliği Kaşgarlı’nın yaşadığı dönemle ilgilidir. O, mensûp 

olduğu İslâm dini çevresinde herhalde Umay’ın bir Tanrıça olduğunu söyleyemezdi. 
                                                 
454 Roux, a.g.e. s. 121. 
455 Donuk, “Türk Devletinde Hâkimiyet Anlayışı”, TED, S. X-XI, 1981, s. 50. 
456 Orkun, a.g.e., s. 44. 
457 A.e., s. 113. 
458 İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, s. 24. 
459 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 123. 
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Ancak “Umay’ka tapınsa oğıl bolur”460 ibaresi o dönemlerde bile Umay kültünün 

Müslüman Türkler arasında yaygın olduğunu göstermektedir. 

Roux, Umay adının ortaya çıkarılmasını L. Bazin’e nispet vermiştir.461 Oysa ilk 

defa bu meleğin ve koruyucu ruhun hakkında rahip P. V. Verbitskiy bilgi vermiştir. O, 

Altay-Aladağ Lehçeleri Sözlüğü’nde “Umay inesi” maddesine yer vermekte ve onun 

“çocukların ve hayvan yavrularının hamisi olan bir ilahe-ruhtur” anlamına geldiğini 

belirtmektedir. Bu inancın Yakutlarda var olduğu da Troşçansky tarafından ortaya 

konmuştur.462 Yakut Türklerinde Umay’ın yerini Ayısıt almıştır.463 

Umay kültü 18. yüzyıla kadar bazı Türk çevrelerinde varlığını korumuştur.  

Etnologlar, Altaylarda “Umay inesi”, “Umay icesi/ecesi” ve onunla ilgili inancın o 

dönemlerde yaşadığını tespit etmişlerdir.464 Bu kültün yakın zamanlara değin Yakutlarda 

da yaşadığına dair elimizde bilgiler mevcuttur.465 

Oğuzların 24 boyundan biri olan Çepni boyunun ongununun hüma kuşu olduğu 

kaynaklarda zikredilmektedir.466 

Eski dönemlerde olduğu gibi günümüz Türklerinde de bu kelime kişi adı olarak 

Umay biçiminde kullanılmaktadır. Bugün daha çok kadın adı olarak kullanıldığı görülse 

de, eski çağlarda daha çok erkek adı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.467 

İranî kavimlerde halk hikâyelerinde homa’nın saadet kuşu olduğu ileri 

sürülmektedir. Eski devirlerde halef bırakmadan ölen hükümdarın yerine tahta çıkarmak 

için Hüma kuşu uçurtulurdu. Üstüne konduğu veya gölgesinin, üstünden geçtiği kişi kral 

sayılırdı.468 Hüma kuşu bazı inançlarda da kendini göstermektedir. Nitekim bu kuşu 

öldürüp ciğerini yiyen adamın, ömrünün sonuna kadar her gün sabah uykudan 
                                                 
460 A.e. 
461 Roux, Türklerin ve Moğoların Eski Dini, /Türk. Çev. A. Kazancıgil/ Kabalcı Yayınları, İstanbul 
2002, s. 54. 
462 İnan, Makaleler …, I, s. 398-399. 
463 İnan, Tarihte …, s. 35. 
464 P. V. Verbitskiy, Slovarı Altaiskago i Aladagskago, Kazan 1884, s. 402. 
465 İnan, a.g.e., s. 34-35. 
466 D. H. Batislam, “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları”, TKİD, C. I, İstanbul 2002, s. 188. 
467 İnan, Makaleler …, I, s. 398. 
468 Khalaf Tabrizi, a.g.e., IV, s. 2365. 
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kalktığında yastığının altında bir tane altın sikke bulacağı söylenmektedir. Bir çeşit 

akbaba olduğu tahmin edilen bu kuşun bir av kuşu olduğu, sadece kemik yediği, 

kemikleri yüksek yerlerden kayalar üzerine atarak parçaladığı ve yediği de 

belirtilmektedir. Mitolojik bir kuş olmadığı ve hâlâ İran’ın güney doğu eyaletlerinde az 

sayıda görüldüğü bilinmektedir.469  

Akamaenitlerin başkenti Persepolis’de Taht-e Cemşit sarayı harabelerinde iki 

adet kuş heykeli bulunmuş ve bu kuşların Hüma olduğu öne sürülmüştür. Bu inancın 

Akamenit döneminden itibaren İranî kavimler arasında var olduğu ileri sürülmektedir.470 

Ancak bu iddia hiç bir delile dayandırılamamaktadır. 

Zerdüştîlik’te de ölülerin yüksek yerlere konulduğu, etin kuşlar tarafından 

yenildikten veya çürüdükten sonra kemiklerinin defnedilmesi geleneği bilinmektedir.471 

Bu âdetin toprağın, kirli kabul edilen insan bedeni tarafından kirletilmemesi gerektiği 

inancından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bedenin etini yiyen kuşlar olarak 

akbabaların Hümalar olduğu ve bu açıdan Hüma’nın İran kültüründe önem kazandığı 

tahmin edilmektedir. Hüma’nın mitolojik bir kuş olmadığı, bugün bile İran’ın bazı 

yerlerinde yaşamakta olduğu, kemikten beslendiği ve bu kemikleri yükseklerden 

kayalara atarak parçaladıktan sonra yediği öne sürülmektedir. Zerdüştî ölülerin 

kemiklerini yediği için de İranî kavimlerde önemli olduğu muhtemeldir. Bu varsayım 

doğru ise; bundan Akamenitlerin Zerdüştî olmadığı472 görüşü ve bu kuşların hüma 

olmadığı sonucu çıkmaktadır. 

Homa’nın İran kültüründe kadın adı olarak kullanıldığı görülmektedir. İranî 

kavimlerin Keyaniler sülâlesinin 7. hükümdarı Humay’dır ve aynı zamanda kocası olan 

babası Bahman’ın yerine geçmiştir.473 Tahta oturduktan sonra Babası/kocası 

Bahman’dan dünyaya getirdiği çocuğunu bir sepette suya atmış ve o çocuk 32 yıl sonra 

                                                 
469 “Homa ya Morghe Ostokhankhar”, http://fa.wikipedia.org/wiki/ پرنده(_هما ). 
470 Ghirshman, The Art of Ancient İran, New York 1965, s. 36. 
471 Nyberg, a.g.e., s. 336. 
472 A.e., s. 335-376. 
473 Qazvini, a.g.e., s. 32; Farnbağ, Bundahishn, XXXVI, 9. Paragraf. 
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geri dönerek annesinin yerine tahta geçmiştir.474 Bazı kaynaklarda Khomani biçiminde 

geçmektedir.475 Farsnameh’de o’nun hiç evlenmediği, akıllı bir kadın olduğu ve otuz yıl 

hüküm sürdüğü ifâde edilmektedir.476 Bundahişn’de de bir din adamının annesi olarak 

geçmektedir.477 Çağdaş İran kültüründe de bu adın kullanıldığı bilinmektedir. 

Kafesoğlu’na göre Umay kelimesi ve inancı İranî kavimlerin homa, huma kuşu 

ve inancından neşet etmiştir.478 Ancak Ögel, Umay inancının Türklere âit bir inanış 

olduğunu belirtmektedir.479 A. Von Gabain’in Umay’ın İran menşeli Humai’den 

alındığına dair görüşü D. Sinor tarafından reddedilmiştir.480 Ancak nu yazar Umay’ın 

Moğol kökenli bir ruh olduğunu öne sürmüştür.481 İran Mitolojisindeki homa kuşu ise 

daha çok baht, ikbal ve devlet ile ilgilidir. O kuş herkesin üzerine otursa veya gölgesi 

birinin üstüne düşse o adam kral olacaktır. Türklerdeki Umay inancı ise bundan farklılık 

göstermektedir.  

 

1.3.4. Ateş kültü 

Ateş bütün kavimlerde ve kültürlerde önemli bir yere sahip olmuştur. O, insan 

hayatının en önemli varlıklarından birisidir. Bundan dolayı eski insanların bu varlığa 

saygı göstermeleri, bir takım törenler yapmaları, saygısız addettikleri bazı işlerden uzak 

durmaları normal sayılmaktadır. Ancak kültürlerde yer alan ateşle ilgili inancın farklılığı 

ona karşı değişik duâların, uygulamaların, mitlerin ve ayinlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu açıdan Türklerde ateş kültünün kendine özgü yanları mevcuttur. Zamanla 

bir takım etkilere maruz kalsa da bu özgün yanları ortaya çıkarmak mümkün olmaktadır. 

Özellikle âile ile ilgili yanı, bir âile ve baba ocağı taşıma özelliği, kurbanların Tanrı’ya 

                                                 
474 Menhac Serac, a.g.e., I, s. 146-147; Saalabi, a.g.e., s. 244. 
475 Tabari, a.g.e., II, s. 484; Ebn Balkhi, a.g.e., s. 15. 
476 Ebn Balkhi, a.g.e., s. 54-55. 
477 Farnbağ, a.g.e., 33. bölüm, 7. Paragraf. 
478 Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1980, s. 3, dpt. 26, 43.; İnan, a.g.e., s. 
37. 
479 Ögel, Türk Mitolojisi, II, s. 547. 
480 D. Sinor, “Türkler Tarafından Şereflendirilen Bir Moğol Ruhu, Umay’ın Menşei”, /Türk. Çev. Ahmet 
Taşağıl/, Azerbaycan Türkleri, Yıl 1, S. II, 1989, s. 31, dpt. 1. 
481 A.e., s. 30. 
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sunulması için ateşin aracı olması ve Tanrı’yla, kutsalla iletişim aracı olması onu başka 

kültürlerden ayırır. Ateşin ana sayılması, atanın ve babanın yaktığı ateşle ananın 

kurduğu ve koruduğu ocak motifleri Türklerde önemli karakteristik konulardır482 ve bu 

konuların terimlerinin İranî kavimlerde görünmesi ateşle ilgili âile ocağı özelliğinin 

Türklerden İranî kavimlere geçtiğini düşündürmektedir. Bu terimler İslâm’dan sonraki 

devirlerde yazılan eserlerde görülmektedir, ancak konunun eskiliği itibariyle bunun daha 

eski dönemlerden İranî kültürlere geçtiği düşünülebilir.  

Ateşle ilgili diğer bir konu onun arındırıcı özelliğidir. Miladi 568 yılında Batı 

Gök-Türk Hakanlığına Bizans imparatorluğu tarafından gönderilen elçi Zemarkhos, iki 

ateş arasından geçirilmiştir.483 Ögel, bu âdetin Zerdüştîlik ve Mazdeizm ile ilişkili 

olabileceğini öne sürmektedir.484 Zerdüştî edebiyatında ateşin temizleyici özelliğine 

işaret edilmiş, ancak insanların arındırılmasında kullanılması şekliyle hiçbir yerde tespit 

edilmemiştir. 

Zerdüştîlik’te ateş ve ateş kültü çok önemli bir yere sahiptir. Bu inanç sisteminde 

yaratılışın başından sonuna kadar ateş önemli bir yer tutmaktadır. Ateşten Ahura 

Mazda’nın oğlu olarak söz edilmektedir.485 Avesta’nın en eski bölümleri olan 

Yasnalar’da da hesap gününün ateşin yardımıyla yapılacağı belirtilmektedir.486 Ahura 

Mazda, Ehrimen’in saldırı zamanının yaratılışın korunması ve işlevlerinin 

kaybedilmemesi görevini ateşe vermişti. Ehrimen’in saldırısı sırasında ateşin beş çeşide 

bölündüğü ve farklı yerleri kendine mesken edindiği belirtilmektedir:  

1. Diğer ateşlerin aslı ve cennette yaratılan asıl ateş,   

2. İnsanların ve hayvanların cevherindeki ateş, yemek yemek, uyumak ve basiret 

gözlerinin açık tutulması işlevlerinin yürütülmesi, 

3. Bitkilerin cevherindeki ateş, meyve vermek işlevinin devam ettirilmesi, 

                                                 
482 Ögel, a.g.e., s. 495-498. 
483 Chavannes, a.g.e., s. 299. 
484 Ögel, İslamiyet’ten Önce …, s. 189-190. 
485 Yasna, II/12. Paragraf; Farnbağ, Ravayatha-ye Pahlavi, 65-74. Paragraflar. 
486 Yasna, XXXVI/ 2-3. Paragraflar.  
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4. Bulutlardaki ateş, yağmur yağdırma işlevinin devam ettirilmesi, 

5. Normal ateş, yemek pişirme ve ısıtma işlevlerinin devam ettirilmesi,487 

Diğer ateşler hariç normal ateşin de üç çeşit olduğu söylenmektedir. Önemlerine 

göre şöyle sıralanmaktadırlar:  

1. Behram ateşi,  bu ateş, tapınaklarda yakılan ve ibadet edilen ateştir.488 

2. Dadgah ateşi, bu ateş de hesap günü kullanılan ateştir. O günde bu ateş 

İslâmiyet’in Sırat Köprüsü’nün İranî versiyonu olan Çinvat Köprüsü’nü aydınlatacak ve 

salih insanlar oradan cennete geçeceklerdir.489 

3. Ev ateşi, bu ateş evlerde yakılan, ısınmak ve yemek pişirmek için kullanılan 

ateştir.490 

Ahura Mazda’nın vasıfları olarak ileri sürülen altı ölümsüzün önemlilerinden 

Artavahişta dünyada ateşten sorumlu tutulmuştur. Ateşi korumak ve söndükten sonra 

gökteki asıl ateşe kavuşturmak onun görevidir. Böylece ateş Ehrimen ve yandaşları 

tarafından yok edilemeyecektir. Ayrıca insanların ve hayvanların cevherinin ateşten 

yaratıldığına işaret edilmektedir.491 

Bilindiği üzere Zerdüştîlik’te ateş tapınakları mevcut idi ve insanlar orada Ahura 

Mazda’ya ve diğer Zerdüştî Tanrılarına duâ edilirdi. Her zaman yanar vaziyette tutulan 

bir ateş de orada muhâfaza edilmekte idi. Bu tapınaklar toplumun üç sınıfına göre üç 

çeşit idi: kral-rahipler, savaşçılar ve çiftçiler için ayrı ayrı tapınaklar yapılmıştır.492 

 

 

 

                                                 
487 Zatsparam, a.g.e., s. 16. 
488 Farnbağ, a.g.e., 127-137. Bölümler. 
489 Farnbağ, Bundahishn, 162-181. Paragraflar. 
490 Mehrdad Bahar, Pajuheşi …, s. 138. 
491 Farnbağ, a.g.e., 16-25. Paragraflar. 
492 Bahar, a.g.e., s. 145. 
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1.3.5. Ölü Gömme:  

Hunlar hakkında bilgi veren Han sülâlesi yıllığında ölünün gömüldüğü, gömüt 

için iç ve dış tabut kullanıldığı ve bu tabutların içine altın, gümüş ve giysiler konulduğu, 

mezarın üstüne tümsek yapılmadığı, ağaç dikilmediği ve cenaze giysileri giyilmediği 

belirtilmektedir. Hükümdar öldüğü zaman yakın ve sevdiği hizmetkârları ile 

odalıklarının da onunla beraber gömüldüğü ve bunların sayısının yüz kişiye kadar 

ulaştığı rivayet edilmektedir.493 Ancak kaynaklarda farklı ölü kültüne rastlamaktayız. 

Gök-Türklerde ölü yakma âdeti vardı. L. Mau Tsai bu konuda şu bilgileri vermektedir: 

“İçlerinden biri ölünce cesedi çadıra konulurdu. Ölen kimsenin çocukları, 

çocuklarının çocukları, kadın erkek akrabalarının her biri birer koyun ve atı kesip kurban 

olarak çadırın önüne koyarlardı. Sonra atlarına binerek çadırın çevresinde yedi kez 

dönerler, çadırın önüne geldiklerinde ise bıçakla yüzlerini yaralarlardı. Sonra her hangi 

bir günü belirleyerek o gün ölen kişinin atını, elbiselerini, kullandığı eşyayı, cesediyle 

birlikte yakarlardı. Sonra bunları uygun bir zamanda toprağa gömmek üzere küllerini 

toplarlardı. Eğer birisi ilkbahar veya yaz aylarında ölmüş ise çimenlerle yapraklar 

sararıncaya kadar beklenirdi. Sonbahar ya da kış aylarında ölmüş ise bitkilerin 

tohumlanma ve çiçeklerin açılma mevsiminin gelmesi gerekirdi. Sonra bir çukur kazılır 

ve içine küller gömülürdü”.494  

Arkeolojik buluntular Avrupa Hunlarında bu geleneğin var olduğunu ortaya 

koymaktadır.495 Çin yıllığı Chiu-Tang-Shu’da da Gök-Türklerin ölü yakma âdetine dair 

kayıtlar bulunmaktadır. 634 yılında ölen Elig Kağan’ın cesedinin Pa Irmağının 

doğusunda yakıldığı belirtilmektedir.496 Ögel, ölü yakma geleneğini ta M. Ö. 2. 

yüzyıllarda görüldüğünü, uygulandığı yerin Altayların kuzeyi ile Yenisey havzası 

olduğunu ve Mazdeizm etkilerini yansıttığını ileri sürmektedir.497 Ancak bu gelenek 

Zerdüştîlik öncesi İranî kavimlerinin ölü kültüdür. Zerdüştîlik cesedin etinin kurda kuşa 

                                                 
493 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 9. 
494 Mau Tsai, a.g.e., s. 22. 
495 Rasonyi, a.g.e., s. 28. 
496 Togan-Kara-Baysal., a.g.e., s. 22. 
497 Ögel, “Eski Türk-İran …”, s. 360. 
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yem edilmesinden dolayı kemiklerinin günümüz bilimsel adı ossurium olan kaplara 

konularak yeraltı odalarına veya mezarlarına bırakılmasını esas almaktadır.498  

Zerdüştîlik öncesi Ari kavimlerinde ölü yakma geleneğinin var olduğu genel 

kabul görmektedir. Med ve Perslerde de bu âdetin var olduğu sanılmaktadır. Ancak daha 

uygar Mezopotamya medeniyetlerinin komşuluğu sonucunda onlarda yakmaktan 

gömmeye doğru bir geçiş olmuştur. 17 yıl Pers sarayında tabiplik yapan Yunanlı 

Ctesias’ta da cesetlerin gömüldüğüne dair kayıtlar olduğu belirtilerek Perslerde ölü 

yakmanın mevcût âdetlerine aykırı olduğu ifâde edilmektedir.499 Oysa Akamenitlerden 

önceki bir medeniyet evresinde İranî kavimlerinin ölülerini yaktıkları, Akamenit 

döneminde ise yakmadan gömmeye bir geçiş evresi olduğu ileri sürülmektedir.500 İran’ın 

batısında yazıldığı öne sürülen Vendidad’da501 da yakmaktan açık havaya bırakma 

değişimi izlerine rastlanmaktadır. Vendidad’da ölülerin kurda kuşa yem edilmesinden 

sonra kemiklerin koyulduğu binaların veya yer altı mezarların adının “dahma” olduğu 

belirtilmiştir. Bu sözcük odun yığını anlamına gelmektedir ki daha eski dönemlerde 

ölülerin yakılması için toplanan odun yığınıdır.502 Zerdüştîlerin, yeri bilinmeyen 

Çakra’da çok geniş ve derin bir gelenek olan ölü yakma törenine rastladıklarını belirten 

Nyberg, bu törenlerin odunun çok olduğu ormanlı bölgelerde yaygın olduğu 

düşüncesindedir.503  

Zerdüştîlik ölüyü açık havada bırakarak etinin kurda kuşa yem edilmesi gibi bir 

ölü törenini benimsemiştir.504 Perslerde ölünün tabutla gömüldüğü geleneğinin varlığı 

Kuruş’un defin merasimini anlatan Arianus’un eserinden bilinmektedir.505 Herodot, 

Darius ve Hşayarşa döneminde de ölülerin toprağa gömüldüğüne dair rivayetler 

aktarmaktadır.506 Yine Herodot’ta da Perslerde ölünün etinin kurda kuşa yem edilmesi 

                                                 
498 Nyberg, a.g.e., s. 321-322. 
499 Ctesias, a.g.e., 9., 44. Paragraf. 
500 Briant, a.g.e., s. 145. 
501 Christensen, a.g.e., s. 17-18.  
502 Nyberg, a.g.e., s. 321-322. 
503 A.e., s. 322. 
504 Vendidad, VI/45-46. Paragraflar. 
505 Arrian, Anabasis,  VI/29, 5-6. Paragraflar. 
506 Herodot, a.g.e., VII/117 Paragraf, IV/71. Paragraf. 
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söz konusu edilmiştir.507 Ancak sözünün devamından (Muğlarda bu ayinin yapıldığını 

bildiği), kitabının bir diğer cildinde geçen bir ibâreden508 ve Strabon’un bir kaydından509 

da Perslerde ölünün toprağa gömüldüğü âdetinin uygulandığı kabul edilmektedir. Bu 

âyinin Moğ’lar arasına Doğu İranî kavimlerden geçmiştir.510 Plutarch da bu kavimlerde 

ölünün gömüldüğünü belirtmiştir.511  

  

İbn Fadlan, Hazar Hakan’ının halka görülmediği, bir Tanrı gibi yaşadığını 

belirtmektedir.512 Bunun bir İran etkisi olduğu tahmin edilmektedir. İslâm kaynaklarında 

Sasanî hükümdarlarının saray ehline görülmediği, bir perde arkasından konuştuğu ve 

horrambaş(hürrembaş) adında birinin bu perdeden sorumlu olduğu ifâde edilmiştir.513 

Hazarlarda bir insan veya hayvana yıldırım çarptığı zaman onu Kuar adlı Tanrılarına 

kurban saymakta ve ona sitayiş etmekte idiler.514 Kuar’ın İranî kavimlerin Hvar’ı olduğu 

ve bu kelimenin ise güneş anlamına geldiği ve bu kavimlerin Güneş Tanrısı olduğu ileri 

sürülmektedir.515 Ayrıca onlarda Tanrı-han adında bir Tanrının var olduğu, bu Tanrı’ya 

İranî kavimlerinin efsanevi kahramanı Aspandiat/Aspandiar (bugünkü Fars dilinde 

İsfendyar) adını verdikleri ve bu Tanrı için at kurban ettikleri belirtilmektedir.516 

Kahramanlılarından çok hikâyeler söylenen ve birçok halk üzerine hâkimiyet kuran 

Aspandiyat’a Alanların kent girişinin inşası ve Derbent’teki Demir Kapı’nın fethi de 

atfedilmektedir.517 

 

 

                                                 
507 A.e., I/140. Paragraf. 
508 A.e., VII/10. Paragraf. 
509 Strabon, a.g.e., XV/3, 20. Paragraf. 
510 Nyberg, a.g.e., s. 336. 
511 Plutarch, a.g.e., LXIV/13. Paragraf 
512 İbn Fadlan, a.g.e., s. 56. 
513 Mas’udi, a.g.e., s. 241. 
514 Mousej Kalankatuklu, Albaniya Tarixi, /Az. Türk. Çev. Ziya Bünyadov/, Elm Neshriyatı, Bakı 1993, 
s. 156. 
515 A.e., s. 226, 238. dpt. 
516 A.e.., s. 156. 
517 A.e., s. 226, 239. dpt. 
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Gök-Türklerin Menşe Efsanesinin Bir Motifi Üzerine 
 
 
 

 
Gök Türklerin hakkında 3 menşe efsanesi günümüze ulaşmıştır. Bunların 

ikisinde Gök Türklerin düşman istilasına uğrayarak herkesin öldürüldüğü, sadece 10 

yaşında bir çocuğun geriye kaldığı, onun da kol ve bacakları kesilerek bir bataklığa 

atıldığı ve dişi bir kurt taraından emzirilerek yetiştirildiği rivayet edilmektedir.518 Bu 

efsasnede kolları ve bacakları kesilen çocuk motifi dikkat çekmektedir çünkü buna 

benzer bir motifin bir İran hikâyesinde geçtiği görülmektedir.  İslam’dan sonra kaleme 

alınan Yadgar-e Zariran eserinde Hyonların İranlıların din değiştirmelerine ve 

Zerdüştiliği kabul etmelerine tepki gösterdikleri, onları eski dinlerine geri dönmeye 

çağırdıkları, dönmezlerse var güçleriyle onların üzerine yürüyecekleri 

belirtilmektedir.519 İranlıların bu daveti reddetmeleri üzerine büyük bir orduyla İran’a 

yürüyen Hyon kralı Erjasp’ın ağır yenilgiye uğradıktan ve bütün ordusu öldürüldükten 

sonra kolları, bacakları, kulakları kesilmiş, gözleri kör edilmiş ve kuyruğu kesilmiş bir 

eşeğe bindirilerek ülkesine geri gönderilmiştir.520 Bu iki revayeti karşılaştırdığımız 

zaman her ikisinde de bir tarafın düşman tarafından topyekün mahvedildiği, sadece bir 

kişinin hayatta kaldığı ve onun da beden organları kesilerek kendi kaderiyle başbaşa 

bırakıldığı görülmektedir. Burada sohbet Zerdüştiliğin ilk ortaya çıkış zamanından ve 

Orta Asya İranî sülalesi Keyanîlerin kralı Guştasp’ın bu dini kabul ederek yayılmasına 

vesile olduğu dönemden getmektedir. Bu da bilim adamlarının büyük çoğunluğuna göre 

M. Ö. 5-6 yüzyıllarında olmuş bir olaydır. Ancak destanda bazı noktalar bu destanın 

daha geç dönemlerde ortaya çıktığı düşüncesini uyandırmaktadır. Metinde geçen 

İranşehr terimi Sasanîler döneminde bu devletin hâkim olduğu topraklara denilmekte ve 

                                                 
518 Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 18-26. 
519 Bahar, a.g.e., s. 264. 
520 A.e., s. 273. 
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onlardan önce kullanılmamaktaydı. Bu da Orta Asya’ya değil bugünkü İran topraklarına 

itlak olunurdu. Dabiran Mehest yani başkâtip unvanı ise Sasanîler dönemi toplumunun 

bir sosyal sınıfı idi. Zerdüştiliğin ortaya çıkış zamanında ise böyle bir sınıf mevcut 

değildir. O dönemlerde İranî kavimler topluluğunun önemli bir kısmı Orta Asya’da 

yaşamakta ve toplumun üç sınıftan oluştuğu, bunların arasında ise kâtiplerin olmadığı 

görülmektedir. Başkâtibin adının İbrahim olması da bu dönemin daha geç bir dönem ve 

daha çok batı İran topraklarında olduğunu göstermektedir. 
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2. BÖLÜM 

 

DEVLET ANLAYIŞI VE TEŞKİLÂT 

 

 

Hâkimiyet; emir verme, hüküm koyma ve o emir ile hükümlerin kabul 

ettirilmesinin sağlanması demektir. Burada önemli olan emirler ile hükümlerin, itaat 

edenler tarafından "meşru" sayılması ve hâkimiyetin, yönetilen toplum tarafından kabul 

edilmesidir. Eğer bu durum yoksa hükümet ve devlette zorba bir sistem var demektir.521 

İktidarları elinde bulunduranlar meşruiyetlerini farklı yollardan kazanırlar. 

Meşruiyeti kazandıran en önemli vasıtalar gelenek, karizma ve kanundur. Bu yüzden 

hâkimiyet anlayışı gelenekçi, karizmatik ve kanuni olarak ortaya çıkmıştır.522 

 Türklerdeki hâkimiyet anlayışı karizmatik bir mahiyet arzetmektedir. Bu 

anlayışa göre Türk Tanhu veya hakanları Tanrıdan aldıkları irâde, insanüstü inâyet ve 

lütûf (kut) ile halk üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır.523 

Viyana Okulu mensûplarından Menghin, Ural-Altay kavimlerinin iki yönde 

cihan tarihînde çok önemli rolleri olduğunu belirtmektedir: 

1. İktisadi alanda hayvan yetiştirmeyi geliştirmeleri, 

2. İçtimai alanda olağanüstü devlet kurma kabiliyetleri.524 

                                                 
521 Abolfazl Shariatpanahi, Hugug-e Asasi va Nahadha-ye Siyasi, Nashr-e Mizan, Tehran 1383 (2004), s. 
180. 
522 George Ratzer, Nazariyeha-ye Jameeşenasi dar Doran-e Moaser, /Fars Çev: Mohsen Salasi/, 
Entesharat-e Elmi Yayınları, Tehran 1374 (1995), s. 113. 
523 Kafesoğlu, Türk Milli …, s. 248-249. 

Düzeltme  
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Mevcut kaynaklara göre Türklüğün ilk izleri Ön Asya'da görülmüştür. M. Ö. III. 

binyılda bu bölgenin eski kültürlerinde bazı eski Türk kültürüne âit izlere 

rastlanmaktadır.525 İster Türk olsunlar ister Türklüğün izlerini taşısınlar Sümer, Elam, 

Kut ve Kas gibi bölgenin eski kültürlerinde Türkçe sözcükler ile Türk kültürü öğeleri 

tespit edilmiştir. Bazı ilim adamları bu izleri Orta Asya'dan Ön Asya'ya göç eden eski 

Altay kavimlerinin etkisi olarak açıklarlarken,526 bazıları da net bir yer adı 

belirtmeksizin onların doğudan Mezopotamya’ya göç etmiş Sami ve Hint-Avrupalı 

olmayan halklar olduklarını ileri sürmüşlerdir.527 

Orta Asya Türk tarihine baktığımızda devletin çok önemli olduğunu, devlete 

sahip olma bilincinin derin kökler saldığını, bir Türk devleti yıkıldığı zaman çok 

geçmeden onun enkazından hemen başka bir devletin kurulup benzer anlayış ve adetleri 

devam ettirdiğini görüyoruz.528 Menghin, Türklerin yaşadığı coğrafyaların getirdikleri 

hayat tarzları ve dini inançları gereği Türk kavimlerinde hâkimiyet ve devlet kurma 

istidadının yüksek seviyede olduğu görüşündedir, Bozkırlarda her zaman vuku bulan 

otlak ve su anlaşmazlığının çözüm mercii meclisin ilk örnekleri diyebileceğimiz bir 

hakem veya hakemler (aksakallar heyeti?) kurulunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.529 

Tek Tanrı inancı gereği gök bir yay gibi doğudan batıya okların (tabi olması gereken 

kavimlerin) üzerinde durmaktadır. Gök'ün temsilcisi ve ondan yetki almış hakan da 

okların üzerinde yükseldiği için cihan hâkimiyetinin kendisine tevdi edildiği 

anlayışındadır. Bütün dünyayı kontrolü altına almak istemesi ve cihan hâkimiyeti 

mefkûresinin doğuşu530 Türklerin hâkimiyet ve devlet felsefelerinin en önemli sebebidir. 

Benzer düşüncenin varlığı İranî kavimlerde de görülmektedir. Milat’tan beş asır 

önce tarihin ilk imparatorluğu olarak vasıflandırılan Akamenit İmparatorluğunun 

                                                                                                                                                
524 Rasonyi, a.g.e., s. 4. 
525 Yusif B. Yusifov, “Proto Türklerin İlk Vatanlarının Ön Asya’da Olması Barede”, Uluslararası 3. 
Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezleri Yayınları, Ankara 1993, s. 343. 
526 Zehtabi, a.g.e., s. 3,27. 
527 Samuel Noah Kramer, Sumer Mitolojisi, /Türk. Çev. H. Koyukan/, Kabalcı Yayınları, İstanbul 1999, 
s. 29. 
528 Mehmet Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1996, s. 8-10. 
529 Rasonyi, a.g.e., s. 4-5. 
530 O. Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Nakışlar Yayınları, İstanbul 1980, s. 38-39. 
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kuruluşu ve bütün Ön Asya ile Orta Asya’nın bir kısmını hâkimiyetleri altına almaları 

elbette ki hâkimiyet anlayışının güçlülüğü ile açıklanabilir. 

Bazı tarihçi ve hukukçular bozkır kavimlerinin üstün devlet kurma yetenekleri ile 

hükmetme kabiliyetlerine dayanarak, yerleşik kültürlerde devletin ortaya çıkmasını 

bozkırlı kavimlerin yerleşikler üzerine kurduğu hâkimiyetle açıklamışlardır. Bozkırlı 

dediğimizde ilk akla gelen kavim Ural-Altay kavimleridir. W. Kopper'in dediğine göre 

Hint-Avrupalılar bozkır kültürünün yaratıcısı olmamışlar, ondan etkilenen ilk kavimler 

olmuşlardır. Aynı görüşü Schmidt' de kabul etmektedir.531 

Ön Asya'nın en eski kavimlerinden olan Elamlılar, Kut, Lulubiler ve çok daha 

sonraları bu bölgeye gelip yerleşen Akamenitler arasında ciddî bir etkileşimin yaşandığı 

ortaya çıkarılmıştır. Burada daha çok Akamenitlerin etkilendiği şeklinde tek yönlü bir 

tesirden söz edilmektedir.532 Orta Asya'da ise Ural-Altay kavimleri ile Türkler, eski 

çağlardan beri sürekli Hint-Avrupa ve İranî kavimlerle sık temaslar kurup ilişkide 

bulunmuşlardır. Türklerden önce Batı Türkistan'a gelen ve daha sonra Türklerin baskısı 

ile güney bölgelere çekilmek zorunda kalan Tohar, Soğd ve Tacik gibi eski Hint-

Avrupa/İranî kavimlerle sıkı temas kuran Türkler arasında geniş bir münasebetin olduğu 

aşikârdır. Bu münasebetin en eski tesirlerinden birisi kut inancı olmuştur. Ayrıca devlet 

yapısı ile unvanlarda da bu iki kültürün birbirinden geniş bir şekilde etkilendiği tespit 

edilmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                 
531 Rasonyi, a.g.e., s. 5. 
532 Naser Purpirar, Davazdah Garn Sukut, Baramadan-e Hakhamaneshiyan, Kareng Yayınları, Tehran 
1379 (2000), s. 221-223. 
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2.1. KUT ANLAYIŞI 

 

Bilindiği üzere “kut” anlayışı önemli bir Türk kültür ürünüdür. Bu anlayış 

karizmatik bir hüviyete sahip Türk hâkimiyet ve devlet düşüncesinin533 temel taşlarından 

biri olmuş ve değişik anlamlar kazanarak günümüze kadar gelebilmiştir. Kut sahibi 

olmak yani bir nevî insanüstülük, ilahî lütûf ve inâyetle donatılmış olmak534 sadece 

Türklere mahsus değildir. Kut’un varlığı Elam, Akad, Pers, Arami, Yunan, Soğd ve 

başka kültürlerde de görülmüştür. Biz burada ilk önce bu kavram ve düşüncenin ortaya 

çıkış yerlerinden birisi olan Elam kut anlayışını inceleyeceğiz, sonra Türk kut 

anlayışıyla kıyaslayıp ikisinin aynı olduğunu ispatlamaya çalışacağız; son olarak da Pers 

kut anlayışı üzerine eğilip kaynağını ve kökenini belirlemeye çalışacağız. 

 

2.1.1. Elamlılarda Kut Anlayışı 

Elam Kültürü bugünkü İran topraklarında yaranan ve gelişen yüksek seviyeli bir 

gayri Âri ve eski bir medeniyettir. İlk olarak kut kelimesi ve düşüncesi bu kavimde 

görüldüğü için bu bölümün başına alınmıştır. Her ne kadar Elam kültürünün ilk izlerine 

M. Ö. IV-III. binyıllar arasında rastlanıyorsa da mevcut kaynaklarda hâkimiyet kurmuş 

ilk sülâlenin varlığına M. Ö. III. binyılın ortalarında rastlanmakta ve yaşadıkları şehir 

adıyla Avan sülâlesi olarak tanınmaktadır. Bu sülâle on iki kraldan oluşmuştur.535 

Elamlılarda kut düşüncesinin ilk izlerine bu sülâlenin 11. Kralı Hita döneminde rastlanır. 

Bu kral ile Akad Kralı Naram-sin arasında yapılan bir antlaşmada Elam’ın otuz yedi 

Tanrı ve Tanrıçasının adları tanık olarak zikrolunmuş, kralın ve antlaşmanın korunması 

duâsında bulunulmuştur. Buradaki Tanrıların korumacı gücünden kastedilen kraliyetin 
                                                 
533 S. Koca, Türk Kültürünün Temelleri, C. II, Odes Ltd Şti Yayınları, Ankara 2003, s. 68; Türklerde 
hâkimiyet her ne kadar ilahî menşeli olmuş ve kut Tanrı’dan alınmışsa da Türk kağanının yetki ve 
gücünün töre ile sınırlanmış olması Türk hâkimiyet düşüncesinin kânuni hâkimiyetten de nasibini aldığını 
göstermektedir. Bkz. Koca, a.g.e., s. 68; Donuk, a.g.m., s. 52-54. 
534 Niyazi, a.g.e., s. 45. 
535 George G. Cameron, İran dar Sepidedam-e Tarikh, /Fars. Çev. H. Anushe/, Entesharat-e Elmi-
Farhangi Yayınları, Tehran 1365 (1986),  s. 24. 
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Tanrı tarafından korunmasıdır.536 Bu sülâlenin son kralı olan Kutik-İnşuşinak’ın adında 

da bu kelimeyi görmekteyiz. Kutik sözcüğü kut kelimesiyle bir ekin terkibinden 

oluşmakta ve “Tanrı İnşuşinak’ın korumasında olan” anlamını vermektedir.537 Buradaki 

koruma iktidarın korunması olsa gerektir. Onun döneminden kalan iki Elam linear yazılı 

tablette kendisini Tanrının seçilmiş insanı olarak göstermektedir. Ayrıca bazı linear 

yazılı tabletlerde de yine Tanrı İnşuşinak’ın isteği ile aldığı ülkelere hâkim kılındığı 

yazılmıştır. “Ben Kutik-İnşuşinak, yeryüzünün hükümdarı ve seçilmiş insanıyım, bu 

toprakları Tanrı, seçilmiş bir insan olarak benim için korumuş ve saklamıştır.”538 

Dolayısıyla bu dönemde Elamlılarda kut düşüncesinin var olduğu görülmektedir, 

özellikle son cümlede Türklerin kısmet dedikleri “ülüş” veya “ülüg” telâkkisi de 

görülmektedir. Bu düşüncenin bu sülâlenin kuruluşunda ve hatta daha eskilerde var 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü bu düşünce, Asur Kralı Sargon’un Elam siyasî 

hâkimiyetine son verdiği M. Ö. 640 yılına kadar varlığını sürdürmüş ve çok sık bir 

şekilde Elam özel hükümdar adları veya lakâplarının bir parçası olmuştur. Bu kelime 

Elam dilinin, Türkçenin de dâhil olduğu bitişken ve eklemeli diller âilesine mensûbiyeti 

dolayısıyla farklı ekler alarak Kutik, Kutran, Kiten, Kutir, Kudur, Kuduzuluş vs. 

biçimlerinde Elam antroponimlerinde kendini göstermiştir.539  

Bazı araştırmacılar “kut”un Elamdaki versiyonunu “kiten” olarak yazsalar da540 

bu kelimedeki “–en” terkip hecesinin bir sonek olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yukarıda 

da zikredildiği gibi özel adlarda bu sözcük farklı ekler almaktadır. M. Ö. 1200’lerde 

yaşayan Elam Kralı Kiten-Hutran’ın adı istisna olmak üzere diğer bütün adlarda bu 

sonekin alındığı görülmemektedir. Buradan da bu adların, sabit terkip hecesi olan “kut” 

kökü ile yapılan kelimeler oldukları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ileride daha ayrıntılı 

                                                 
536 Shahla Lahici- Mehrangiz Kar, Shenakht-e Hoviyat-e Zan-e İranî der Gostare-ye Pish Tarikh ve 
Tarikhi, Roşangaran Yayınları, Tehran 1377 (1998), s. 222. 
537 Walter Hinz, Persia, c. 2400-1800 B.C., Cambridgr University Press, Cambridge 1963, s. 10. 
538 Hinz, Donya-ye Gomşode-ye İlam, /Fars. Çev. F. Firuzniya/, Entesharat-e Elmi-Farhangi Yayınları, 
Tehran 1992,  s. 92-94. 
539 Yusef Majidzadeh, Tarikh va Tamaddon-e İlam, Neshr-e Daneshgahi yayınları, Tehran 1991, s. 5-
33. 
540 Hinz, Persia, c. 1800-1500 B.C., Cambridge University Presss, Cambridge 1964, s. 22; Hinz, Donya-
ye …, s. 57, 123. 
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görüleceği gibi bu anlayış ve hâkimiyet düşüncesi “GDN” değil de “GD” biçiminde 

Akad ve Aramilere geçmiş ve bu kelimenin ideogramı bu iki ünsüz harfle yazılmıştır.541 

Bu da kut kelimesinin özgün biçimi olan “qut” yazılışına tamamen uymaktadır. Nitekim 

Azeri ve Uygur çağdaş Türk lehçelerinde bu kelime özgün şekliyle yazılmaktadır.  

Bu sözcüğün “kiten” biçimi “kidinu” yazılışıyla Akad diline geçmiş ve bazı Akad 

kral adlarında veya Akadca ad almış Elam kral adlarında kullanılmıştır.542  

F. W. Hüsing’in eski Elamca’da “u” harfinin “i”ye dönüştüğüne dair ileri 

sürdüğü görüşe dayanan F. Bork, “baht, saadet, talih” mânâlarını verdiği “kitti” 

kelimesinin de “kut” tan türediğini ileri sürmüştür.543 Böylece esas anlamının yanında 

farklı bir anlamının da olduğu veya başka bir anlam kazandığı ortaya çıkmıştır. Bu esas 

mânâ Elam eski linear yazısı ve çiviyazılı metinlerinden de anlaşıldığına göre siyasî 

iktidar anlayışıdır. Bir takım metinlerde belirtildiği gibi Elam kralları Tanrının seçtiği 

kişilerdi ve bu sihirli güç onların hâkimiyetini korumaktaydı.  

Bütün eski medeniyetler gibi Elam da çok Tanrılı bir medeniyetti ve panteonun 

(Tanrılar mecmuası) başında üçlü bir grup vardı. Bu teslis Humban, İnşuşinak ve 

Kiririşa (daha sonra Pinikir)’dan oluşuyordu.544 Her Tanrının kendi kutu vardı ve o kut 

Tanrının sorumlu olduğu alanın kurallarının ve gereğinin yerine getirilmesi karşılığında 

krallara veriliyordu. Daha şok Humban ve İnşuşinak’ın kutundan söz edilmiştir. 

Humban’ın kut’u sadece krallara mahsustu ve en güçlü kut sayılırdı. İnşuşinak’ın kutu 

ise sorumlu olduğu kanun, adalet, yargı ve antlaşmalar konusunda geçerli idi. 

Elamlılarda yazılı olmayan kanunlar çok önemli idi ve kanunu çiğneyen ölümle 

cezalandırılırdı.545 Bu açıdan Tanrı İnşuşinak’ın gerçek hayatta daha çok güce sahip 

olduğu ve kut’unun daha da önem kazandığı görülmektedir. Ancak kut geri alındığı 

takdirde de sahibi öldürülürdü.  
                                                 
541 Mehrdad Bahar, Pajuheshi …, s. 131; Dhalla M. N., History of Zoroastrianism, 1938, (çevrimiçi) 
www.avesta.org/dhalla/dhalla1.htm, s. 304, 2003. 
542 Hinz, a.g.e., s. 57. 
543 Hamit Zübeyir Koşay, Elam-Türk Dilakrabalığı, Çankaya Matbaası, Ankara 1937, s. 5. 
544 Hinz, Persia, c. 2400-1800 B. C., s. 22; Majidzadeh, a.g.e., s. 52. Bu üçlemenin daha sonra Ahura 
Mazda, Mitra ve Anahita olarak İranî kavimlerde görülmesi onun Elam’dan geçtiğini göstermektedir. 
545 Lahici-Kar, a.g.e., s. 226. 
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Elam yasaları ilk başlarda ilahî bir kökenden gelmekte ve sözlü bir veçhe 

taşımaktaydılar; oysa daha sonraları Akad kültürünün de etkisiyle yazılı kanunlar da 

görülmeye başlanmıştır. Elam’ın orta dönemlerinde (M. Ö. 1800-1200) hükümdarın da 

kanunlarda değişiklik yapma hakkına sahip olduğu görülmektedir. Nitekim bir tablette 

şöyle denilmektedir: “Tanrı İnşuşinak ve Şutruk-Nahunte (M. Ö. 1185-1155)’nin inâyet 

buyurduğu kanunlar ...”.546 Bu yasaların bir tarafında Tanrı İnşuşinak olduğu için bu 

yasaları çiğneyenin ölümle cezalandırılması töresinin çok önemli olduğu ve kut ile 

törenin ciddî bir şekilde birbirine bağlandığı görülmektedir.  

F. L. Mann, kut’un, dokunulması yasak, taştan veya tunçtan yapılmış bir hayvan 

figürü biçiminde maddeleştirilip müşahhas hale getirildiğini ileri sürmüştür. Bazı Elam 

uzmanları da ona dayanarak kral saraylarının girişlerindeki hayvanların bu gücün timsali 

ve sembolü olduklarını iddia etmişlerdir. Kutu’nu kaybeden bir kişinin ölmesi bu 

hayvanlara dokundurularak sağlanırdı.547 Burada eski kavimlerde mücerret kavramların 

anlaşılmasının sözkonusu olmadığı, belli bir süre sonra o kavmin kültür seviyesinin 

yükselmesiyle müşahhas kavramların mücerretleştirildiği durumu düşünülebilir. 

Tanrılara büyük hizmetler yapıldığı, meselâ Tanrı adına bir tapınak inşa edildiği 

veya tapınağın onarımı ile hâkimiyet alanının genişlediği hem Elam’da, hem de Kutlarda 

görülmüştür. Kut kavminin hükümdarı Enrida-Puzur (Enrida-vazir)548 Tanrı Enlil’e bir 

tapınak yaptırmış ve karşılığında Tanrı’dan dünyanın dört yönünün hükümdarı lakâbını 

almıştır. Elam’da da aynı olayın varlığı tespit edilmiştir. Elam tarihînde böyle bir icraat 

kut elde etmenin veya onu yükseltmenin yolu olarak görülmüştür. Elam mahallî 

hâkimleri daha yüksek makamlara ulaşmak veya Tanrıların onlara kut vermelerini 

                                                 
546 Lahici-Kar, a.g.e., s. 226. 
547 Hinz, a.g.e., s. 58. 
548 Puzur Akadca bir sözcüktür ve “korunma, muhafaza” demektir, yani Tanrıların koruduğu şahıs 
anlamına gelmektedir. Elamcası Kutik’tir. Elam Kralı Kutik-İnşuşinak’ın adı da ilk başlarda Puzur-
İnşuşinak olarak okunmuştur. Hinz, Persia, c. 2400-1800 B. C., s. 10; Bazı ilim adamları tarafından Batı 
İran halklarının (Kut, Lulubi, Kas, Ellipi) dilleriyle Elam dili arasında yakınlık ve akrabalık mevcut 
olduğu öne sürülmüştür. Büyük ihtimalle bu şahsın adı da aynı Kutik kelimesinden gelmektedir. Ayrıca 
Kut kavminin adının kut’tan geldiği de ileri sürülmüştür, bkz: Kemal Balkan, Eski Ön Asya’da Kut 
(veya Gut) Halkının Dili ile Eski Türkçe Arasındaki Benzerlik. Erdem, 16, Ayrı basım, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1992, s. 58. 
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sağlamak için Tanrılara tapınak yaptırmışlar, sunaklar sunmuşlar veya mevcut 

tapınakları tamir ettirmişlerdir. Bu ise hâkimiyetin ilahî ve karizmatik olduğunu 

göstermektedir.549 

 

2.1.2. Eski Türklerde Kut Anlayışı  

Orta Asya Türk kültüründe hâkimiyetin kaynağı ilahî idi. Tanrı, hâkimiyetini 

doğrudan değil bir vasıta olarak Türk kağanı vasıtasıyla kullanırdı. Türk kağanına devlet 

idâre etme gücü ve yetkisi Tanrı tarafından bağış olarak verilirdi. Bununla birlikte 

verilen “ülüş”  (ülüg) ve “küç” ile bu telâkki tamamlanmış olurdu. Hâkimiyet ve 

üzerinde hüküm sürdüğü topraklar Tanrının ona verdiği bir bağış ve kısmeti olarak 

addedilmiştir. Aynı şekilde Türk kağanı da kendisini Tanrı tarafından seçilmiş ve bazı 

olağanüstü güç ve yeteneklerle donatılmış bir kimse olarak görmüş ve kabul etmiştir. 

Aynı inanışı halk da paylaşmıştır.550 Türk kültüründe kut düşüncesi, kökeni ve Türk 

tarihînin bütün safhalarındaki varlığı itibariyle eski Türk hâkimiyet anlayışının temel 

taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu düşüncenin varlığı Hunlardan başlayarak551 

Osmanlılara kadar552 Gök-Türk553, Uygur554, Karahanlı555, Bulgar556, Hazar557 ve diğer 

Türk devletlerinde tespit edilmiştir. Karizmatik bir hâkimiyete sahip olan Orta Asya 

Türklerinde kutun en eski varlığı Asya Hun İmparatorluğu döneminde bu sülâlenin en 

güçlü hükümdarı Motun (M. Ö. 209-174) zamanında görülmektedir. Metinlerde 

Mete’nin hakkında şöyle yazılmıştır: “Gök Tanrının, güneşin ve ayın tahta çıkardığı 

                                                 
549 Cameron, a.g.e., s. 38.  
550 Koca, a.g.e., II, s. 66-67. 
551 Eberhard, a.g.e., s. 70, Sait Başer, Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1990, s. 2. 
552 H. B. Karadeniz, “Türklerde Kut Kavramı ve Osmanlılarda Kutsiyet Elde Etme Çabaları”, (çevrimiçi) 
www.akademikbakis.org/pdfs/7/kutahya.pdf, s. 2, 2005; Nevzat Kösoğlu, Eski Türklerde, İslam’da ve 
Osmanlı’da Devlet, Ötüken Yayınları, İstanbul 1997, s. 228. 
553 Orkun, a.g.e., s. 27.  
554 Donuk, a.g.m., s. 50. 
555 R. Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2002, s. 33. 
556 Kafesoğlu “Türk Bulgarların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları 
Dergisi, X-XI, 1981-1983, s. 116. 
557 İbn Fadlan, a.g.e., s. 68. 
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Tanrı kutu Tanhu”.558 M. Ö. 75 yılından önce hüküm sürmüş kutluğ unvanına sahip 

başka bir Hun hükümdarından söz edilir.559 Hsia Hun Tanhusu He-Lien-Po Po (M. V. 

yüzyıl) şöyle bir ifâde kullanmıştır: “Benim Tanhu olmam Tanrı tarafından 

kararlaştırıldı...”.560 Avrupa Hunlarında ise bu düşüncenin varlığı o dönem Batı yazarları 

tarafından tespit edilmiştir. Özellikle Atilla zamanında en güçlü dönemini yaşayan 

Avrupa Hun İmparatorluğunda bu hükümdarın ilahî güçlerle donatıldığı Bizans elçileri 

tarafından belirtilmiştir.561 Gök-Türklerde bu anlayışın varlığını ispatlayan cümleler 

Gök-Türk kitabelerinde görülmektedir: “Tanrı’ya benzer gökte olmuş Türk Bilge 

Kağan”, “Türk Tanrısı Türk milletinin adı ve sanı yok olmasın diye babam kağan ve 

anam hatunu tahta oturttu”, “Tanrı, irâde ettiği, kut’um olduğu için kağan oldum”, 

“Tanrı buyurduğu ve kutum olduğu için ölecek olan bodunu doğrulttum”, “Tanrı 

buyurduğu için ben (Bilge Kağan) tahta oturdum”.562 Gök-Türk Hakanı Şa-po-lie 

(İşbara) Çin imparatoru Kao-tsu’ya gönderdiği mektupta kendisini “Gök-Türk devletinin 

gökte olan ve kutsal oğlu” şeklinde tanımlıyordu.563 Bunlar ve bunlara benzer birçok 

ibarede Tanrının gücü ve isteği tekrar edilmiştir. Hatta bir takım askerî başarılar da 

Tanrının isteği ve gücüyle mümkün olmuştur. Aynı durumu Uygur dönemi kitabelerinde 

de görebiliyoruz. Uygur hakanları da Tanrının verdiği kut ile tahta çıkmışlardır. Uygur 

hakanlarından bazıları aynı Gök-Türk ibarelerini kullanmışlardır. Ancak Maniheizm’in 

kabulünden sonra bu dinin etkisiyle Gök Tanrı yerine Ay Tanrı’dan kut alındığı 

görülmeye başlanmıştır.564 Çünkü Mezopotamya dinleri Mani dininin oluşmasında 

büyük rol oynamışlar ve bu dinlerde Ay Tanrısı büyük bir öneme sahip olmuştur. “Ay 

Tanrı’da ülüğ bulmuş Alp Kutluğ Bilge Kağan”, “Ay Tanrı’da kut bulmuş Külüğ Bilge”, 

“Ay Tanrı’da kut bulmuş Alp Bilge”,” Ay Tanrı’da kut bulmuş Alp Külüğ Bilge 

                                                 
558 S. M. Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1947, 
s. 214; Kafesoğlu, “Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri”, TED, S. I, Ekim 1970, s. 22. 
559 Eberhard, a.g.e., s. 70; Başer, a.g.e., s. 2. 
560 Donuk, a.g.m., s. 49. 
561 Kafesoğlu, Türk Milli …, s. 249. 
562 Orkun, a.g.e., s. 22, 27, 34. 
563 Turan, a.g.e., s. 170. 
564 Donuk, a.g.m., s. 50; Niyazi, a.g.e., s. 47. 
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Kağan”565 vs. ibareler Mani dininin kabulünden sonra yazıldıkları için bu tesiri 

taşımışlardır. İtil sahillerindeki ana vatanlarından ayrılarak Balkanlara giden Tuna 

Bulgarlarında da aynı telâkki devam etmiştir. Tervel (VIII. yüzyılın ilk çeyreği) adlı 

hükümdar bu makama: “Gök’e benzer Tanrı tarafından getirildiği”’ni söylerken; bir 

başka kitabede Melemir, “Gök’e benzer Tanrı tarafından tahta çıkarılmış Melemir”; ile 

Omurtag, “yeryüzünde Tanrı tarafından tahta çıkarılmış Han Omurtag” gibi yakın 

ifâdeler kullanmışlardır.566 İbn Fadlan’a göre Hazarlar ve Müslüman İtil Bulgarları da 

aynı anlayışı sürdürmüşlerdir.567 Maverdî’nin verdiği bilgilere göre Müslüman 

Uygurlarda da bu düşünce önemini korumuştur. Uygur hakanının (1027) Gazneli Sultan 

Mahmut’a yazdığı bir mektupta “Göklerin sahibi yeryüzü ülkelerinin ve birçok 

kavimlerin hâkimiyetini bize verdi” ibaresi aynı telâkkinin o dönem Türk devletlerinde 

de var olduğunu göstermektedir.568 Kut anlayışının varlığı Karahanlılar döneminde de 

görülmektedir. Karahanlı hükümdarları, Tanrı kendilerine kut ve ülüg verdiği için 

hükümdar olmuşlardır.569 Ayrıca bu döneme âit eserler kut telâkkisinin mevcudiyetinin 

en güzel örnekleridir. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugat’it-Türk adlı eserinde kuta “baht, 

saadet, talih ve devlet” gibi mânâlar vermektedir.570 Burada esas anlamının dışında farklı 

anlamlar görülmektedir. Kut hakkında en geniş bilgi yine Karahanlı döneminin ünlü 

devlet adamı Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’den elde edilmektedir. “Kut 

kazanma bilgisi” mânâsına gelen bu kitapta eski Türk kültürünün önemli yönleri ve 

bunların birbiriyle olan münasebetleri hakkında detaylı ve önemli bilgiler verilmiştir. Öz 

Türkçe ile yazılan bu eserde kut hakkında da önemli malumatlar verilmiştir. Kutadgu 

Bilig’e göre kut’un vasfı ve tabiatı hizmet, şiarı adalettir; zenginliğe ve beyliğe giden yol 

ondan geçmektedir, onu kazanmak için temiz ve dürüst olunmalı, dil ve el kötülüğe 

bulaştırılmamalıdır. Adalet ise kut ile sıkı sıkıya bağlıdır. Kut geldiği gibi gider ama onu 

                                                 
565 Donuk, a.g.m. s. 50. 
566 Kösoğlu, a.g.e., s. 35; Donuk, a.g.m., s. 50; Turan, a.g.e., s. 171. 
567 İbn Fadlan, a.g.e., s. 68. 
568 Niyazi, a.g.e., s. 47-48, Turan., a.g.e., s. 171. 
569 Genç, a.g.e., s.33. 
570 Mahmut Kaşgarlı, a.g.e., I, s. 320,413. 
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koruma yolları vardır. Kut, ilahî nizam olan törenin uygulanması karşılığında 

hükümdarlara verilir.571 

Bazı ilim adamları tarafından kut telâkkisinin Şamanist çevrelere âit ve ilk 

anlamının “can, ruh” olduğu ileri sürülmüştür572 ki bazı eserlerde bu anlamda 

kullanıldığı da görülmektedir.573  

Türklerdeki kutlu dağ ve pınar inancı bu telâkkinin bazı yerlere de şamil 

olduğunu göstermektedir.574  

Elamlılar ile Türklerdeki kut düşüncesini kıyasladığımızda karşılaştığımız 

benzerlikler hatta aynılıklar her iki düşüncenin de aynı kökten kaynaklandığını 

göstermektedir. Bu benzer taraflar şu şekildedir: 

1. Her iki kültürde de bu düşünce aynı sözcük ile ifâde edilmektedir ki bu da her 

iki düşüncenin aynı olduğunu güçlendirmektedir.  

2. Bu kelime her iki kültürde ilk başta siyasî iktidar anlamında kullanılmıştır.  

3. Hem Elam hem de Türk kültüründe ülüş anlayışı ile ülke ve fethedilen 

toprakların Tanrı tarafından bağışlandığı anlayışı görülmektedir.  

4. Bu kelimeye “verilen baht, saadet, talih ve mutluluk” gibi anlamlar sonradan 

kazanılmış anlamlardır. Asıl anlamı ise siyasî iktidar yetkisidir.  

5. Her iki kültürde kut, sözlü olan ilahî yasaları korumak için kral’a 

verilmektedir. Kral yaptıkları iyi işlerle kutunu yükseltebilirdi.  

6. Kurallara uymayan kraldan kut geri alınarak kral ya azledilmekte ya da 

öldürülmekteydi.  

7. Her iki kültürde insanların dışında bir takım yerler de kutlu sayılmıştır.  

                                                 
571 Yusuf Has Hacib, a.g.e., 589., 674., 6095. Beyitler. 
572 Gökalp, a.g.e., s. 34; İnan, Makaleler …, I,  s. 43, Alessio Bombacı, “Qutluğ Bolsun! A Contribution 
to the History of the Concept of “Fortune” Among the Turks”, II, UAJ, 38, 1966, s. 33. 
573 Esin, Türk Kültür Tarihi, İç Asya’daki Erken Safhalar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Yayınları, Ankara 1985, s. 5; Roux, a.g.e., s. 166. 
574 Niyazi a.g.e., s. 47. 
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8. Bu düşünce her iki kültürde önemini ve varlığını uzun zaman sürdürmüş ve 

kralların adı veya lakâplarında bol sayıda kendini göstermiştir. 

Görüldüğü üzere kut düşüncesinin 4000 yılı aşkın bir maziye sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. H. Z. Koşay, bu sözcüğün “baht ve saadet” anlamlarını göz önünde 

bulundurarak Elamcadaki “kitti” ile Türkçe’deki kut kelimelerinin aynı olduğunu ortaya 

koymuştur.575 

 

2.1.3. İranî Kavimlerde Kut Anlayışı 

Batı İranî kavimlerinde kut düşüncesinin en eski izlerinin Medlerde görüldüğü ve 

“farnah” biçiminde yazıldığı ileri sürülmektedir.576 Medleri yıkarak eski İran’da 

hâkimiyeti ele geçiren Akamenit sülâlesi döneminde de bu düşünce devam etmiştir. 

Akamenit çiviyazılı kitabelerde Vinda-Farnah adında birisinin adı geçmektedir. Buradan 

hareketle bu dönemde de bu anlayışın aynı kelime ile ifâde edildiği öne sürülmektedir.577 

Behistun kayasına yazılan çiviyazılı kitabede Akamenit Kralı Dariuş (M. Ö. 522-486) 

Ahura Mazda’nın yardımı ve isteğiyle kral olduğunu ve birçok ülkeye hükümranlık 

ettiğini ifâde etmektedir. “Ben Ahura Mazda’nın isteğiyle kral oldum”, “Ahura Mazda 

krallığı bana verdi”, “Benim olan ülkeler bunlardır ve ben Ahura Mazda’nın isteğiyle 

onların kralı oldum....”.578 Her ne kadar Dariuş’un ataları Arîa-Ramna ve Arşam’a mal 

edilseler de Akamenit döneminin sonlarına doğru yani M. Ö. IV. yüzyılın ortalarında 

yazıldıkları579 anlaşılan iki çiviyazılı kitabede de bu telâkkinin varlığı görülmektedir. Bu 

kitabelerde Arîa-Ramna ve Arşam, hâkimiyetin Ahura Mazda tarafından onlara 

verildiğini iddia etmişlerdir.580 Dariuş’un Susa’da bulunan diğer tabletlerinde de aynı 

anlayışın varlığı görülmektedir. Bu kitabelerde de hâkimiyetin Ahura Mazda tarafından 

                                                 
575 Koşay, a.g.m., s. 5. 
576 Gerardo Gnoli, “FARR(AH)”, Ensyclopaedia Iranica, (çevrimiçi) www.iranica.com, 2. Paragraf. 15 
December 1999. 
577 Nyberg, a.g.e., s. 352. 
578 DB, 1. sütun, 11-20 Satırlar. 
579 Purpirar, a.g.e., s.166-7. 
580 ArH ve AsH Yazıtları, www.livius.org/aa-ac/achaemenians/inscriptions.html.  
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ona verildiği yazılmıştır. Sasanî dönemi ve İslamîyet’in ilk yüzyıllarında kaleme alınan 

ve sözlü gelenekten yazıya geçen Zerdüştîlik’in kutsal kitaplarında bu düşüncenin 

“hvarrenah”, Pehlevî Frasça’sında “hvarrah”, Orta Farsça’da ise “farrah” şeklini aldığı 

görülmektedir.581 Ancak Batı İranî kavimlerinde “farnah”, İskitlerde ve doğu İranî 

kavimlerinde de “xvarrenah” biçimi mevcut olmuştur.582 Günümüz Farsça’sında da 

“farr(eh)” olarak yazılmakta ve daha çok “farr(eh)-ı izadi” (ilahî kut) terkibinde 

kullanılmaktadır.583 Avesta’nın önemli kitaplarından Yashtların 19. bölümü olan 

Zamyad Yasht bu ilahî gücü anlatmaktadır.584 

Bu düşünce Hind-Avrupalı kavimler arasında çok yayılmıştır. Yunanlıların 

“tyche”si, Perslerin “farrah”ı, Hindlilerin “laksam”ı, Soğdların “farn”ı aynı düşünceyi 

ifâde etmiştir.585 Yunan dünyasının ilk edebi ürünlerinden olan Homer’in eserlerinde 

Mezopotamya’dan aynen alınan “kudos, kudano, kudaino” ve başka şekilleri olan 

“kudros, kudalimos, kudianeira” sözcüklerine rastlanmaktadır.586 

Persler’deki “farrah” tıpkı Elamlılar ve Türkler’deki kut anlayışı gibi 

görevlerini, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirme karşılığında krallara 

verilmekte ve kusur işlediği takdirde de geri alınmaktaydı. Bu güç ilahî bir özellik 

taşıyarak ışık dünyasının Tanrılarında, iyi krallar ve pehlivanlarda görülmekteydi587. Bu 

kelimenin kökündeki “güneş” anlamına gelen “hvar” onun ışıkla bağlantılı olduğunu ve 

ışıkla ilgili bir mahiyet taşıdığını göstermektedir.  

Avesta’nın Yashtlar kitabının 19. bölümü bu ilahî gücün Ahura Mazda ve diğer 

Tanrılara âit olduğunu, krallara ve pehlivanlara verildiğini ve bunların yaptığı iyi işleri 

                                                 
581 Bahar, a.g.e., s. 156; Gnoli, a.g.m., 1. Paragraf. 
582 Alexander Lubotsky, “Scythian Elemente in Old İranian”, Indo-İranian Language and Peoples, 
Oxford University Press, New York 2002, s. 191-193. 
583 Dehkhoda, a.g.e., “Farr )فر(  Maddesi”. 
584 Yasht, Zamyad Yasht. 
585 Gnoli, a.g.m., 3. Paragraf. 
586 Emile Benveniste, le vocabulaire des institutions indo-europeennes, Midnight Yayınları, Paris, 1969, 
s. 57-69. 
587 Nyberg, a.g.e., s. 72. 
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anlatmaktadır. Turanlı Efrasyab’ın bu gücü elde etmek istediği, ancak İranlılara âit 

olduğu için başaramadığı anlatılmaktadır.588 

“Farrah”, “baht, saadet, mutluluk ve talih” anlamlarını da ihtiva etmektedir. 

Ancak İran kültür araştırmacıları bu anlamların daha sonra kazanıldığı 

düşüncesindedirler589.  

Hint-Avrupalı halkların eski tarihlerinde sosyal sınıfların var olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu sınıflı toplum özellikle Sasanî döneminde en şiddetli şekilde 

yaşatılmıştır. İnsanlar zor durumda kalarak şiddetli sınıf farklılıklarından doğan 

baskılara maruz kalmışlardır. İnsanlar için artık bu dünyada “farrah” kazanmanın bir 

önemi kalmamıştır. Bu dönemde “farrah”ın da sınıf farklılığı yaratan bir mahiyet aldığı 

ileri sürülmektedir. Sasanî cemiyeti kral, saray ehli, din adamı, savaşçı ve çiftçi 

sınıfından oluşmaktaydı. Bu durumda “farrah”lar yukarıdan aşağıya göre değer 

kazanırlardı.590 

Bir kabartmada Sasanî sülâlesinin kurucusu Ardeşir’in kucağındaki oğlağın bu 

ilahî gücün timsali olduğu ve müşahhas bir biçimde betimlendiği ileri sürülmektedir. 

Buradan Ardeşir’in ilahî hâkimiyet gücü “farrah”ı Partların son kralı Artaban’dan aldığı 

ve o sülâlenin hâkimiyetine son vererek Sasanî sülâlesini tahta çıkardığı 

anlaşılmaktadır591.  

Perslerin “farrah” düşüncesinin temelinde Elam kut düşüncesinin yattığı ileri 

sürülmüştür592. Bazı ilim adamları Mezopotamya ve Elam’daki bu telâkkinin varlığına 

ve mahiyetine değinerek bu anlayışın bölge halklarından alındığı görüşündedirler. Bu 

düşüncenin izlerine eski Hint-Avrupa kültüründe rastlanmadığını, daha sonraları 

özellikle Mezopotamya kültüründen esinlenerek böyle bir anlayışın ortaya çıktığına 

işaret etmişlerdir593. Kut’un Yunan kültüründeki karşılığı olan "tyche"de de 

                                                 
588 Yasht, Zamyad Yasht. 
589 Gnoli, a.g.m., 6. Paragraf. 
590 Bahar, a.g.e., s. 156-7. 
591 Nyberg, a.g.e., s. 72. 
592 Lahici-Kar, a.g.e., s. 222, dpt. 4. 
593 Bahar, a.g.e., s. 437; Gnoli, a.g.m., 21. paragraf; Frye, Miras-e …, s. 156. 
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Mezopotamya etkisi olduğu öne sürülmüştür.594 Homer’in kitaplarına aynen 

Mezopotamya ve Elam dünyasından geçmiş “kud+os”, “kudano”, “kudiano” ve diğer 

türevleri de bu görüşü pekiştirmektedir. Homer’in kitaplarında bu anlayış yüzlerce kez 

tekrar edilmiştir.595 “Kudos” kelimesinin “kud, kut” ile Yunanca sonek “os”tan yapıldığı 

düşünülmektedir. 

Yukarıda zikredildiği gibi “kidinu” kelimesi Elamca “kiten” kelimesinin 

Akadca’ya geçmiş versiyonudur. Ayrıca Arami dilinde “GD” veya “GDH” harflerinden 

oluşan ve kut veya “farrah”ın karşılığı olan bir ideogram mevcuttur596. Sasanî dönemi 

ile İslamî dönemin ilk yüzyıllarında kaleme alınan Pehlevî eserlerinde “farrah” kelimesi 

hep bu ideogramla yazılmış ancak okunuşta “farrah” okunmuştur. Bu dil kuralına o 

dönem yazarlarından İbn Nedim’in de aktardığı gibi hazvareş (zavareş) denmiştir597. 

Görüldüğü gibi bu ideogram, kut veya “qut/qud” kelimesiyle aynı kökten gelmiştir. 

Bilindiği üzere Persçe ve günümüz Farsçasında da bazı ünlü harfler yazılmamaktadır. 

Bu da bize kut anlayışının bölge halklarından alındığının bir ispatı olduğunu 

göstermektedir.  

Bazı ilim adamları Türklerde Kut anlayışının ve kut kelimesinin İranî 

kavimlerden alındığını ileri sürmektedirler. K. Schaeder hem kut anlayışının İranî 

kavimlerden, hem de kut sözcüğünün, hiç bir kaynakta görülmemiş eski İranca “kauta” 

ve orta İranca “kot” sözcüğünden alındığını ileri sürmüştür. Ancak Kut kelimesinin 

“kauta” veya kot kelimesinden alındığına dair iddiaları A. Bombacı tarafından şüphe ile 

karşılanmıştır.  Bombacı kut anlayışının İranî kavimlerin “hvarrnah” anlayışından 

kaynaklanabileceğini belirtmektedir. 598 J. P. Roux da kut anlayışının “hvarranah”tan 

kaynaklandığı görüşüne katılmıştır.599 

                                                 
594 Gnoli, a.g.m., s. 20. Paragraf. 
595 Benveniste, a.g.e., s. 57. 
596 Dhalla, a.g.e., s. 304. 
597 Dehkhoda, a.g.e., “Zavareş )هزوارش-زوارش(  Maddesi”. 
598 Bombaci, a.g.m., I, s. 284, II, s. 32-33. 
599 Roux, a.g.e., s. 168. 
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“Farrah”ın mahiyetine bakıldığında Elam-Türk kut düşüncesiyle çok yakın 

benzerlikler ve hatta bazı yönlerde aynılıklar vardır. Bu benzer tarafları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

1. Bu ilahî güç krallara verilmekte ve siyasî hâkimiyet düşüncesi anlamına 

gelmektedir.  

2. Görevler, sorumluluklar ve yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde geri 

alınmaktadır. 

3. Akamenit Hükümdarı III. Dariuş, Sasanî Kralı III. Yazdgerd ve Gök-Türk 

Kağanı İnal Kağan örneğinde görüldüğü gibi kut’u geri alınan kağan öldürülmekte veya 

hâkimiyetten azledilmektedir.  

4. Bu sözcüklere verilen “saadet, baht ve talih” anlamları asıl anlamın ya yan 

anlamı veya daha sonra kazanılan anlamları olmuştur.  

5. Kısmet anlayışı Elam kültürünün tesiri altında devam etmektedir. “Ülke 

Tanrının ülüşüdür” telâkkisini hâkimiyetin Ahura Mazda’dan alındığı telâkkisi 

tamamlamıştır. 

6. Elamlılarda görüldüğü gibi bu gücün maddeleştirilip somut halde 

betimlenmesi Sasanîlerde de görülmüştür.  

7. Bu kelimeler kral adlarında da kullanılmışlardır.  
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2.2. Devlet Yapısı 

 

2.2.1. Zaman Anlayışı ve Takvim 

 
2.2.1.1. Zaman Anlayışı 

Zaman kavramı, mekânın şartlarını ve olaylarını yaşama itibariyle her milletin 

tanıdığı ve buna göre takvimler düzenlediği bir olgudur. Birbirinin ardından tekrarlanan 

günler, aylar ve mevsimler zaman hakkında ilk düşünceyi oluşturmuş olsa gerektir. İlk 

başlarda coğrafî koşulların imkân verdiği hayat tarzı ve buna göre yapılan uygulamalar 

milletlerin zaman ve takvim anlayışını oluşturmuştur. Tabi ki farklı coğrafyaların farklı 

koşulları olmuş ve bu da farklı zaman anlayışı ve takvimlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bozkır şartlarında, Türklerin hayvancılıkla uğraşmaları ve yarı göçebe hayat 

tarzı sürdürmeleri zorunluluğu, buna bağlı olarak hayatta kalmaları için hayvanlarına 

yeni otlaklar bulma mecburiyeti, göç zamanlarını iyi bilmeyi sağlamış ve basit de olsa 

zaman anlayışı ve takvimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla yaylak ve 

kışlak zamanlarının Türkler tarafından tespit edilen ilk zamanlardan birisi olduğu ifâde 

edilmektedir.600 Buna, hayvanların doğurma dönemlerini de eklemek gerekmektedir. 

Savaş, doğal afetler gibi bazı önemli olayların yaşanması da bu takvimin gelişmesine 

yardımcı olmuş ve o bazı önemli olaylar bir başlangıç noktası gibi kabul edilmiştir. Basit 

taksimata dayanan bir takvimin zamanla daha da bölümlendirilmesine ihtiyaç 

duyulmuştur.601 

                                                 
600 İ. Durmuş, “Eski Türklerde Zaman ve Takvimler”, (çevrimiçi) 
http://urmu.azerblog.com/depo/Eski_Turklerde_Zaman_ve_Takvimler.pdf,  t.y. 
601 R. R. Arat, “Türklerde Tarih Zaptı”, Makaleler, C. I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 
Ankara 1987, s. 156. 
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Türklerde zamanla ilgili kavramlara ilk olarak Gök-Türk yazıtlarında 

rastlanmaktadır. Yazıtlarda “zaman, şimdi, önce, sonra, gece, gündüz, ilk, son, ay, yaz 

ve kış” gibi zamanla ilgili kelimeler bulunmaktadır. Uygur dönemi yazıtlarda da benzer 

bir durumun varlığı görülmektedir. Aynı zamanda yine Gök Türk yazıtlarında On iki 

Hayvanlı Türk Takviminin kullanıldığı görülmektedir. Burada yıl olarak hayvanın adı 

yanısıra kaçıncı ay ve gün olduğu da belirtilmiştir.602 Bu takvim, yazılı kaynaklara 

dayanarak Türk kültüründe kullanılan en eski takvim olma özelliğini taşımaktadır. Bu 

takvimde 12 yıllık bir devir sözkonusudur ve her yıla bir hayvanın adı verilmiştir.603 

Ancak Biruni başka milletlerin ay adları ile birlikte bu hayvan adlarını da Türklerin 

kullandıkları aylar olarak vermektedir.604 Burada dikkati çeken başka bir husus ise 

ayların ve günlerin sayı ile belirtilmesidir. Sadece 11. ve 12. ay adları hariç diğer ayların 

adı sayı ile belirtilmiştir.605 

İrani kavimlerin zaman anlayışında bir takım farklı noktalar görülmektedir. 

Onların zamana dini bir mahiyet atfettikleri görülmektedir. Zaman kutsal ve sınırsızdır, 

ancak bu sınırsız zaman içinde 12000 yıllık ve bazı revayetlere göre 9000 yıllık bir 

zaman dilimi mevcuttur ve bu zaman dilimi yaratılışın yaratılması, hayır ve şer 

kuvvelerinin savaşı ve hayrın zafer kazanması. İrani kavimlerde yılın 12 ayı ve ayın 30 

günü bir tanrı adıyla adlandırılmıştır. Zerdüştilik İran’a yayıldıktan sonra Mezopotamya 

menşeli bazı zamanla ilgili inançlarla karışarak Zurvanism (Zaman Tanrısı) adıyla yeni 

bir versiyonu ortaya çıktı. Burada Zurvan Ahura Mazda ve Ahrimen’in babasıdır ve bu 

ikisi ise öz kardeştir. Ahura Mazda Zurvan’ın temiz düşüncesinden ve Ahrimen ise 

O’nun şüphelerinden yaratılmıştır.606 Dolayısıyla batılı âlimler Türklerin Öd Tengri 

ibaresini Zaman Tanrısı’nın menşeini burada aramaktadırlar. Türklerde Zaman 

Tanrısının olmadığını ve bunun İrani kavimlerin Zurvanism’inden bir alıntı olduğunu 

ileri süren bilimadamlarının savları çok da isabetli görülmemektedir. Çünkü Gök Türk 
                                                 
602 Orkun, a.g.e., s. 52, 70, 170, … 
603 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, 344, 346. 
604 Abureyhan Biruni, Asar al-Bagiye An el-Gurun al-Khaliye, /Fars. Çev: Akbar Danaseresht/, Tehran 
1342 (1963), s. 98.  
605 A.e., s. 99 
606 Christensen, “Tahgigati dar Bab-e Kiş-e Zartoşti-ye İran-e Bastani”, Mazdaparasti dar İran-e 
Gadim, /Haz. Ve Fars. Çev. Z. Safa/Daneshgah-e Tehran Yayınları, Tehran 1336 (1957), s. 128-130. 
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abidelerinde geçen o cümlenin farklı ve daha isabetli başka bir tercümesi de yapılmıştır: 

“Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu ölümlüdür”.607 Bu cümlenin “ Zaman Tanrısı buyurunca 

insanoğlu hep ölümlü yaratılmış” biçiminde günümüz Türkçesine uyarlanabileceği de 

ifade edilmektedir.608 

Burada dikkati çeken bir başka husus 12 hayvanlı takvimdeki 12 yıllık ve 

Zerdüştîliğin sınırsız zamanı olan 12000 yıllık devrelerdir. Düşünce itibariyle birbirine 

yakın olan ve 12 anlayışından neşet alan bu iki devrenin astroloji ve 12 burçtan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Aralarındaki fark ise Zerdüştî 12000 yılın dörder tane 

3000 yıllığa, Oysa Türk takviminin On ikişer tane bir yıla bölünmesidir. 

12 Hayvanlı Türk takviminin kökeni konusunda birçok görüş ileri sürümüşse de 

bir Türk kültürü ürünü ve icadı olduğu ispatlanmıştır.609 Hotan metinlerinde 12 hayvanlı 

Türk takviminin kullanıldığı görülmektedir.610 

 

2.2.1.2. Bayram  

 

Bayram kelimesi Türk kültürünün önemli kelimelerindendir. Divanü Lugat’it-

Türk’te “bedrem” şeklinde geçmekte, “sevinç ve eğlenceli gün” anlamına 

gelmektedir.611 Bu kelime önemli günler için kullanılırdı ve hâlâ da kullanılmaktadır. Bu 

kelime iki bölümden oluşur: “bay” ve “ram” kelimeleri. Bay kelimesinin tartışması için 

tezin metnine bakınız. Ram ise Zerdüştî Tanrılarından birisidir ve aynı zamanda ayın 21. 

gününün adıdır.612 Özellikle Mart’ın 21’i olan Nevruz günü Türkler için önemli gün 

sayıldığı için bu ayın 21’ini diğer ayların 21’inden ayırmak için bu güne bayram 

denildiği muhtemeldir. Günlere Tanrı adlarını koyma İranî kavimlerde tespit edilmiştir. 

Türklerde bu adlandırmanın sayı ve rakamlarla yapıldığını göz önüne tuttuğumuzda 

kelimenin bu bölümünün İranî kavimlerden Türklere geçtiğini düşündürmektedir. 
                                                 
607 Ergin, Orhun …, s. 2; Durmuş, a.g.m., 4. Paragraf. 
608 Tekin, a.g.e., 38-39. 
609 Turan, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004, s. 32. 
610 Harold Walter Bailey, “The Stael Holstein Miscellany”, (çevrimiçi) 
www.ihp.sinica.edu.tw/~asiamajor/pdf/1951/1951-1.pdf.  1951. 
611 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, 263, 484; III, 176. 
612 Bahar, Pajuheşi …, s. 47. 
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2.2.1.3. Öd Tengri 

Öd kelimesi “zaman” demektir ve bugünkü dilimizde “öğle” kelimesinde 

varlığını sürdürmektedir. Kül Tegin yazıtında geçen bu ismin “Zaman Tanrısı” olduğu 

ve Türk kültürüne Zurvanizm’in bir yansıması olarak yerleştiği ileri sürülmüştür.613 

Ancak “öd tengri yasar, kişi oğli kop ölügli törümiş” cümlesinin614 üzerinde fikir 

ayrılıkları günümüze kadar devam etmiştir. Bu cümleyi “zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu 

ölümlüdür” şeklinde çevirmek de mümkündür.615 

 

 

2.2.2. Devlet Teşkilâtı 

 

2.2.2.1. Türkler 

Türkler Asya Hunlarından itibaren (M. Ö. III. Yüzyıl) düzenli bir devlet 

teşkilâtına sahiptiler.616 Hun devletinin başında Tanhu (Gumilev ve Klyashtorny’de 

Yabgu) vardı. O, Hun toplumunun üst düzey boylarından biri olan Luan-ti’ye 

mensûptu.617 Hunlarda devlet teşkilâtı sol (doğu) ve sağ (batı) olarak ikiye ayrılmıştı ve 

her birisinin güneyi ve kuzeyinde birer başbuğ bulunurdu. Bu dört başbuğ Tanhudan 

sonra Hun devletinin en önemli adamlarıydılar ve emirlerinde tamamı yirmi dört tane 

olmak üzere diğer başbuğlar bulunmaktaydı. Hepsi de Tanhu’nun akrabası (oğlu veya 

küçük kardeşleri) idiler. Veliaht ise sol (doğu) tarafında bulunmaktaydı.618 Devlet 

teşkilâtı bu makamlardan ibaretti: Sağ ve Sol Bilge Beyliği, Sağ ve Sol Lu-li (Beyliği), 

                                                 
613 Golden, a.g.m., s. 23; Aalto, a.g.m., s. 36. 
614 Orkun, a.g.e., s. 51-52. 
615 Ergin, a.g.e., s. 21; Durmuş, a.g.m., 4. Paragraf. 
616 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 7. 
617 Klyaştorny-Sultanov, a.g.e., s. 69. 
618 Mori, a.g.m., s. 210-213. 
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Sağ ve Sol Büyük Generalliği, Sağ ve Sol Büyük Merkez Komutanlığı, Sağ ve Sol 

Büyük Tung-hu’luğu ve Sağ ve Sol Ku-tu-hou’luğu. Bunların her birisinin emri altında 

on bin asker vardı. Daha küçük makamlar da vardı ve bunlar az sayıda atlı askere 

sahiptiler. En büyük toprakların Sağ ve Sol Bilge Beyleri ile Sağ ve Sol Lu-li’lere âit 

olduğu belirtilmektedir. Bu unvanların dışında binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı gibi askerî alt 

bölünmeler, küçük beylik, danışmanlık, merkez komutanlığı, tung-hu’luk ve chü-

chü’lük gibi makamlar da bulunmaktaydı.619 Ancak bunların çoğunun faaliyet alanı ve 

yetkisi bilinmemektedir. Lüan-ti boyunun dışında Tanhunun kız aldığı seçkin boylar da 

vardı.  Bunların sayısı başlarda iki idiyse de daha sonraları dörde kadar yükselmiştir. 

Yine yargıçlık görevini yapanlar da bu boylardan seçilirlerdi. Luan-ti boyunun bir kaç 

parçaya bölünmesinden sonra çekişmelerin baş gösterdiği dönemlerde bu yargıçlar 

Tanhu tarafından başbuğların bölgesine müfettiş olarak gönderilir ve böylece Tanhu 

boyuna âit başbuğlar Tanhu soyuna âit olmayan insanlar tarafından kontrol edilirlerdi.620 

Eski Türk devletlerinde danışma meclisleri veya kurultaylar mevcut olsalar da 

son söz devletin sahibi kağanındı.621 Türklerde devlet istişare meclislerinin varlığı 

Motun zamanından itibaren bilinmektedir. Motun, Tung-huların isteklerini her defasında 

etrafındakilere danışmış, ancak kararı kendisi vermiştir. Hunlarda devletin ileri gelenleri 

her yıl üç defa toplanarak ülke ve devlet işlerini görüşürlerdi. Oğuzlarda bu toplantılara 

kengeş denmiştir. Bu toplantılardan birincisi dini nitelik taşıyarak yılın ilk ayında hakan 

sarayında yapılır ve atalar ruhuna kurbanlar sunulurdu. Büyük kurultay olan ikincisi ise 

yılın beşinci ayında yapılır ve bağlılıkların ve sadakatlerin yenilenmesi ile birlikte dini 

nitelik de taşırdı. Üçüncüsü ise yılın dokuzuncu ayında yapılır ve savaş hazırlıkları ile 

sayımı kapsardı. Bu toplantılara katılmayanlar isyan etmiş sayılır ve yağı ilan edilirdi.622 

Bu toplantılara sol ve sağ başbuğları ile yargıçlar ve boy teşkilâtına dâhil edilmeyen, 

ancak başlarına bir başbuğ tayin edilen tabi kılınmış boyların başbuğları (örneğin, 

Vusunlar) katılmak zorundaydılar. Bu toplantılarda alınan kararlar Tanhu tarafından 

                                                 
619 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 8. 
620 Mori, a.g.m., s. 216-219. 
621 Ögel, “Devlet Meclisi ve Kurultay”, Türkler, III, Ankara 2002, s. 874. 
622 Ögel, a.g.m., s. 874-876. 
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dikkate alınırdı ki bu da Tanhu’nun yetkilerinin bu kurultay tarafından sınırlandırıldığını 

göstermesi bakımından önemlidir.623  

Çin kayıtlarından, Tanhu akrabalarından olup Hun Tanhusuna bağlı ve tabi 

beyleri kontrol etmek ve saraya bilgi vermek için Hun hükümdarı tarafından 

görevlendirilen ve hükümdar soyundan olmayan ku-tu-hu unvanlı memurların varlığı 

bilinmektedir.624 Bu memurlar özellikle iç çekişmelerin arttığı dönemlerde önem 

kazanmış ve bundan dolayı hükümdar soyundan olmayan birileri hükümdar soyundan 

olanların işlerini kontrol ve Tanhu’ya haber vermek için görevlendirilmiştir.625 

Dolayısıyla bunlar Tanhu’nun gözü ve kulağı olmuşlardır.  

Gök-Türkler, devletlerini kurmadan önce Cücenlere (Avar, Juan Juan) bağlı ve 

onlara demirden silahlar ile mamullerini üreterek yaşamışlardır.626 Reisleri de şad 

unvanını kullanmıştır. İlteriş de kağan olmadan önce bu unvanı kullanmıştır.627 

Cücenleri ortadan kaldıran Bumin (Çin kaynaklarında Tou-men), ilig kağan unvanını 

almıştır. Çin kaynaklarına göre bu unvan Hunların Tanhusuna karşılık gelmekte idi. O, 

kardeşi İstemi’yi yabgu unvanıyla devletin batı tarafı hükümdarı tayin etmiştir. Yabgu 

devletin ikinci adamı hükmünde idi.628 Kağanın yanında Türk soyundan gelen katun 

(khatun) bulunmaktaydı ve Türk devletlerinde katun önemli haklara ve yetkilere sahipti. 

Katunlar kağanın yokluğunda ülkeyi yönetiyorlardı.629 Kağanın emri altında ülkenin 

doğu tarafında sağ ve sol olarak iki şad bulunmaktaydı630 ve daha sonra tahta geçecek 

olan veliaht sol taraf şadı olarak görev yapmaktaydı.631 Bu kişi töreye göre kağanın 

küçük kardeşi olmalıydı. Ancak bazen bu kuralın yerine getirilmediği, muhtemel başka 

sebeplerden dolayı da kağanın oğlunun o makama oturduğu görülmüştür. Şadlar kağan 

                                                 
623 Mori, a.g.m., s. 220. 
624 Gumilev, a.g.e., s. 92. 
625 Mori, a.g.m., s. 217-218. 
626 Kafesoğlu, a.g.e., s. 98. 
627 Rene J. Giraud, Gök-Türk İmparatorluğu, /Türk Çev. İ. Mangaltepe/, Ötüken Yayınları, İstanbul 
1999, s. 76. 
628 Gumilev, Eski Türkler, s. 83. 
629 Gömeç, a.g.e., s. 101-102. 
630 Giraud, a.g.e., s. 77. 
631 Ögel, Türk Kültürünün …, s. 83,85. 
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soyundan (Açina soyundan) seçilirlerdi. Batı tarafta yani yabgunun emri altında ise bir 

şad bulunmaktaydı.632 Herhangi bir görevde bulunmayan veliahda ve diğer şehzadelere 

tegin/tigin denirdi.633 Veliaht teginler şad rütbesiyle imparatorlukta görev yaparlardı. 

Bilge de kağan olmadan önce Tarduş şadı olarak amcası Kapgan Kağan için görev 

yapmıştır.634 

Orhun kitabelerinde bir takım boylar kağanlı, bir takım boylar ise ilteberli olarak 

gösterilmişlerdir. İlteber yüksek seviyeli bir rütbe olarak bazı Türk boylarının başında 

duran kimseye verilen unvandır. Uygurlar, Karluklar ve Azlar ilteber’li boylar olarak 

gösterilmişlerdir.635 M. Mori tabi olmayı kabul eden büyük toplulukların başında 

bulunan kimselerin ilteber olduğunu ileri sürmektedir.636 

Kitabelerde geçen buyruk unvanının buyurmak ve emretmek kökünden türediği 

ve bakan makamına denk geldiği ileri sürülmektedir.637 Bu bakanların sayısının dokuz 

olduğu da belirtilmektedir. Çeşitli işlere bakmakla yükümlü bu bakanların altısı elçilik 

ve dış ilişkiler, üçü ise iç işlerden sorumlu idiler. İç buyrukların başındaki bakanın 

İnançu Baga Tarkan unvanını taşıdığı da kitabelerde görülmektedir.638  

Hükümdar âilesine mensûp olmayan Tarkanlar’ın639 Gök-Türklerde yüksek bir 

unvan olduğu640 ve “yüksek asalet derecesi”ni ifâde ettiği bildirilmektedir.641 Tarkan 

unvanının askerî bir anlam taşıdığı ileri sürülmektedir.642 Ancak apa, taman (ataman?), 

oğul, buyla, baga, yargan gibi farklı sıfatlar ve unvanlarla birlikte kullanılan bu unvanın 

da farklı alanlarda kullanıldığı düşünülmektedir. Meselâ apa tarkan’ın sübaşı veya ordu 

                                                 
632 Giraud, a.g.e., s. 77. 
633 Gumilev, a.g.e., s. 83. 
634 Orkun, a.g.e., s. 37. 
635 Giraud, a.g.e., s. 71. 
636 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 86. 
637 Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, İstanbul 1988, s. 12. 
638 Gömeç, a.g.e., s. 91. 
639 Eberhard, “Bir Kaç Eski Türk Unvanı Üzerine”, Belleten, C. IX, S. 33-36, Ankara 1945, s. 325. 
640 Tekin, a.g.e., s. 171. 
641 A. Von Gabain, Eski Türkçe’nin Grameri, /Türk. Çev. Mehmet Akalın/, Türk Dil Kurumu yayınları, 
Ankara 2000, s. 297. 
642 Giraud, a.g.e., s. 81. 
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kumandanı olduğu ileri sürülmekte,643 taman (ataman) tarkanın ise ona yakın ve 

tarkandan yüksek bir rütbe olduğu ifâde edilmektedir.644 Çin’den kaçıp Kutluğ’un 

yanına gelen Tonyukuk, apa tarkan unvanını taşımaktaydı. Bu unvanın sahibi askerî işler 

ve atlardan sorumlu idi.645 Ancak yargan unvanı yargı işleriyle uğraşan birisini 

gösterdiği için646 “yargan tarkan”ın yargı ile ilgili bir unvan olduğu da pek muhtemeldir.  

M. Mori’ye göre erkinler küçük toplulukların başındaki reisleri idi.647 Bu unvan 

Batı Türklerini (Batı Gök-Türkler) oluşturan on boyun beşi olan Nu-şi-pi’lerin reislerine 

verilmiştir.648 

Adalet işlerine bakan buyruklar yarguç veya yargan unvanını taşımaktaydılar.649 

Tudunlar (Todunlar) Gök-Türklerde vergi toplama işlerine bakmaktaydılar.650 İ. 

Togan, Tudunların ilteberli toplulukların vergi işlerine bakan memurları olduğunu öne 

sürmektedir.651 Kağan olmadan önce Kutluğ’un dedesi ve babasının tudunluk görevinde 

bulunduğu ileri sürülmektedir. Ancak Çin kaynaklarında tudun-çor unvanına sahip 

oldukları görülmektedir. Bu da onların ilk önce tudunluk yaptıklarını, daha sonra ise çor 

rütbesine yükseldiklerini göstermektedir.652 

 

 

 

 

 

                                                 
643 Donuk, a.g.e., s. 44; Giraud, a.g.e., s. 81. 
644 Giraud, a.g.e., s. 84. 
645 Taşağıl, a.g.e.,, III, s. 13. 
646 Gömeç, a.g.e., s. 93. 
647 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 86. 
648 Donuk, a.g.e., s. 15. 
649 Gömeç, a.g.e., s. 93. 
650 A.e. 
651 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 86. 
652 Taşağıl, a.g.e., s. 12. 
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2.2.2.2. İranî Kavimler 

 

2.2.2.2.1. Doğu İranî Kavimleri 

Orta Asya’da İranî kavimlerin kurdukları ilk devletler hakkında fazla bilgiye 

sahip değiliz. Doğu İran’da yazıldığına daha fazla inanılan Gathalar ve Yasnalarda653 

Zerdüşt’ün düşmanı olan ve “kavi, kay” diye adlandırılan yerli kâhin/hükümdarlarla 

karşılaşmaktayız.654 Bu “kavi”ler eski dine inanmakta ve Zerdüşt’ün getirdiği yeni dine 

muhalefet etmekte idiler. Zerdüşt ise bu “kavi”lerin birisi olan “kavi Viştasp”ın,655 onun 

dinine inanmasından ve yardımından sonra dinini yayabilmiştir. Bu “kavi”lerin sekizinin 

adının belli olmasından dolayı bunların Orta Asya’da küçük mahallî devletler oldukları 

anlaşılmıştır.656 Ancak bu mahallî devletlerin iç teşkilâtı hakkında hiç bir bilgiye sahip 

değiliz. Bu unvan eski İranî dillerde ve Veda dönemi Hintçe’sinde  “efendi ve bilge 

adam” anlamına gelmektedir. “Kavi”lerin dünyevi hükümdarlar oldukları ileri 

sürülmektedir. Baktria bölgesinde arkeolojik kazılarda bulunan geniş sulama kanallarına 

rağmen büyük bir devletin izlerine rastlanmamıştır.657 

Akamenit hükümdarı Kuruş’u M. Ö. 522 civarında bir savaşta yenip öldüren 

Massagetler ve hükümdarları Tomris’in658 de kurduğu sistem ve düzen hakkında 

şimdiye kadar bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

Hunlarla mücadelede yenilip batı taraflarına çekilen Yue-çilerin çoğunluğu Ta 

Yue-çi (büyük Yue-çi) adıyla Belh taraflarına gidip orada Kuşan (Kuçan) devletini 

kurmuşlardır.659 Bu devletin kurucusu Kujula Kadfises olmuş ve Kanişka döneminde en 

güçlü dönemini yaşayarak Akhunlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.660 

                                                 
653 Christensen, Kayaniyan, s. 3-4. 
654 Yasht, IX/18. paragraf; XIII/132. paragraf; XIV/39. paragraf; XIX/71. Paragraf. 
655 Guştasp biçiminde de geçer. 
656 Christensen, a.g.e., s. 23. 
657 Frye, Tarih-e …, s. 96, 102. 
658 Purpirar, a.g.e., s. 217; Olmsted, a.g.e., s. 91. 
659 Konukçu, a.g.e., s. 4-7. 
660 Cöhce, a.g.m., s. 817. 
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Kuşanlarda hükümdarlar “devaputra”, yani “Tanrı’nın oğlu” unvanını 

kullanmışlardır. Bu unvanın Çinlilerdeki “Gök’ün oğlu” unvanından alındığı da 

bilinmektedir. Bunun yanında bir takım sikkelerde onların “hükümdarlar hükümdarı” 

unvanını da kullandıkları tespit edilmiştir.661 

 

2.2.2.2.2. Batı İranî Kavimleri 

M. Ö. IX. yüzyılda İran’ın batısında görülmeye başlayan İranî kavimler birçok 

boydan müteşekkildiler. Bunlar gelmeden önce o bölgede Manna boyları yaşamışlardır. 

Bu boylar arasında hiç bir birlik bulunmadığından ve küçük mahallî güçler 

olduklarından Asur devleti bunlardan kolayca haraç alabilmiştir. Asur kaynaklarında 28 

mahallî devletten söz edilmiş ve hükümdarlarına Asurca bir kelime olan “şar” 

denilmiştir.662 Bu kelimenin, anlam ve şekil açısından çok benzediği İranî bir kelime 

olan “şah” unvanıyla bir alakası olabilir. Bu unvanın M. Ö. III. binyılın son çeyreğinde 

Akadlarda da kullanıldığı bilinmektedir.663  

M. Ö. VII. yüzyıla gelindiğinde Medlerde içtimaî teşkilâtın bünyesi kuvvetli 

olmadığı için devlet nizamı Asurlulara göre daha zayıf olmuştur. Bu dönemlerde o 

topraklarda yaşayan farklı etnik topluluklar arasında çeşitli boy teşkilâtı hâkim olsa da 

dış dünya bölgenin bütün halklarını Med adıyla tanımıştır. Ermeni kaynaklarında Medler 

dönemindeki Hurri ve Mattiyani664 kavimleri bile Mar-k adıyla kaydedilmiştir.665 

Medlerde devlet teşkilâtı şu şekilde olmuştur: 

Medlerin hâkimiyeti döneminde bir kavim başka kavimlere hükmetmiştir. 

Medler bütün kavimlere ve hepsinden önce en yakınlarında olanlara, onlar da kendi 

                                                 
661 Tara Nanda Mishra, “The Kushan Coins From Rangapur”, (çevrimiçi) 
http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ancientnepal/pdf/ancient_nepal_75_03.pdf . 30 
November 2009. 
662 Frye, a.g.e., s. 111-112. 
663 Furuzan Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Yayınları, Ankara 1983, s. 80. 
664 Herodot’ta geçen ve Doğu Anadolu’da yaşayan bu kavim Hurrilerin bir boyudur. Bk. I. M. Diakonov, 
a.g.e., s. 576, 49. dpt. 
665 I. M. Diakonov, a.g.e., s. 310-311. 
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komşularına hükmetmişlerdir. Bu şekilde dışa doğru bir hükmetme düzeni kurulmuştur. 

Ayrıca eski İbrani yazıları Med krallarından değil Med kralından bahsetmektedirler. Bir 

Babil yazıtı ise Med kralı ve yardımcı krallardan söz etmektedir.666 Bunu “satraplık”667 

(eyalet sisteminin ilk versiyonları) sisteminin ilk aşamaları olarak tanımlamak 

mümkündür. Merkezden uzak bölgeler üzerine, merkeze daha yakın bölgelerin 

hâkimiyet kurmaları otoriteyi tam olarak sağlayamazdı. Ancak bu siyasî yapının 

detayları tam olarak bilinmemektedir.  

 

2.2.2.2.2.1. Akamenitler 

Akamenitler döneminde imparatorluk “satrap” (eyalet valisi)’lıklara bölünmüştü. 

Bu kelimenin asıl biçimi “hşatrapaini”dir ve unvanın kelime anlamı “(padişahın) 

gücün(ün) koruyucusu” demektir. “Hşatrapaini”lik, satrap’lık veya “şehirban”lık 

unvanına sahip kişiler hükümdarın taşradaki temsilcileri idiler; padişah tarafından atanır 

ve padişahın emirlerini icra ederlerdi. Onlar düzenin, asayişin ve merkezin gücünün 

genişlemesinden mesûl idiler. Yine valiler (satraplar) küçük bölge ordularına sahip 

olarak ikta sisteminin gereği Pers âilelerine verdikleri toprakların karşılığında onlardan 

atlı asker de alabilme hakkına sahip olabiliyorlardı. Ayrıca ülkenin bir takım yerlerinde 

merkezin kurdurduğu kışlalar vardı ve bu kışlalar bölge hâkimine destek 

vermekteydiler.668 Bir satraplığın diğer satraplıklar ile temasları olduğunu gösteren 

belgeler vardır. Bu yüzden de bu satrapların altında bir başkâtip, divan, haznedar ve 

askerî kumandanların olduğu tahmin edilebilir. Her satraplık belli miktarda vergi 

vermekle yükümlüydü.669 Fakat askerî kumandanlar ile kışla komutanlığı direk merkeze 

bağlı idiler. Özellikle imparatorluğun güçlü dönemlerinde durum böyle idi; ancak 

merkezi gücün zayıfladığı dönemlerde satrapların, askerî komutanlığı ele geçirdikleri ve 

                                                 
666 A. e., s. 311. 
667 İranî Hşatrapaini’nin Yunanca şekli. 
668 Briant, a.g.e., I, s. 99-102. 
669 Frye, Miras-e …, s.173-174. 
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yavaş yavaş yarı bağımsız mahallî bir devlet kurdukları da görülmüştür.670 Akamenit 

sülâlesinin gerçek kurucusu Kuruş zamanında, ülkede bir kaç satraplık varken Dariuş 

döneminde ülke yirmi satraplığa ayrılmıştır. Her satraplığın başına imparatorun akrabası 

veya Perslerin seçkin âilelerinden birisi atanmıştır. Bunlar dolaysız bir şekilde 

imparatora bağlı ve ona karşı sorumlu olmuşlardır. Satrap’ın dışında askerî yetkili, 

vergileri toplamak için vergi yüksek memuru ve satrapı kontrol etmek için imparator 

tarafından görevlendirilen yetkili gizli memurlara da görev verilmiştir. Bunlara “kralın 

gözü ve kulağı” denmiştir.671 Günümüz deyişiyle bu hafiyeler gördükleri her şeyi 

hükümdara aktarmışlardır. Bu sistem sayesinde hem satrapların kanun dışı 

faaliyetlerinin, güçlerini genişletmelerinin ve isyanlarının önü alınmaya çalışılmış, hem 

de halk, fazla vergi ödemekten kurtarılmıştır.672 Bu memurlar Persçe’de “spasaka” adı 

veya unvanıyla biliniyorlardı. Son Med Kralı Astiag’ın bazı memurları olduğu, onlardan 

birisinin o’nun gözü sayıldığından söz edilmektedir. Akamenitlerin bu müesseseyi 

Medlerden aldığı tahmin edilmektedir.673 Bu casusluk müessesesinin halk içinde 

güvensizlik yarattığı, daha sonraları da İskender’in hücumu sırasında imparatorluğun 

dağılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir.674 Diğer bir casusluk anlayışı da 

bir devletten başka devletlere gönderilen casuslardır. Sasanî hükümdarı V. Vehram’ın 

Gök-Türklere casus sızdırdığı ve bu casustan gelen haberler sayesinde Türklere galebe 

çaldığı bilinmektedir.675 

Bazı satraplıklarda yerli sülâlenin hüküm sürdüğü, böylece Akamenit 

İmparatorluğu’nda hâkimiyetin sadece Perslerde ve seçkin boyu Pasargadlarda olmadığı 

belirtilmektedir.676 Akamenit İmparatorluğu’nda çok geniş bir posta/ulak sistemi 

neticesinde yol şebekesinin varlığı ve bu vesile ile imparatorluğun önemli merkezleri 

                                                 
670 Zarrinkub, a.g.e., s. 217-218. 
671 Ghrishman, a.g.e., s. 133-135; Zarrinkub, a.g.e., s. 218. 
672 Zarrinkub, a.g.e., s. 218. 
673 Jona Lendring, “Eye of the King”, (çevrimiçi) www.livius.org/es-ez/eyes/eyes.html, 1. ve 2. Paragraf. 
674 Zarrinkub a.g.e., s. 218. 
675 Ebn  Moskuyeh Razi, a.g.e., s. 149. 
676 Frye, a.g.e., s. 175. 
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arasında hızlı ve etkili bir haberleşme sisteminin kurulduğu bilinmektedir.677 Bu ulak 

sisteminin Mezopotamya’dan ve özellikle Asurlulardan alındığı ve geliştirildiği de bir 

gerçektir.678 

İslamîyet döneminde çok önemli bir konuma sahip olan vezir ve vezirlik 

müessesesi bu sülâlenin ilk imparatorları döneminde görülmemektedir. Hükümdar bir 

takım meselelerde yakınlarına önemli misyonlar vermiş ve bunlar bu görevleri yerine 

getirmişlerdir. Ancak daha sonra binbaşı anlamına gelen “hazarapati” unvanını taşıyan 

şahıs vezirlik işlevini de yerine getirilmiştir. Akamenitler’i yıkıp yerlerine geçen 

Seleokidlerde “hazarapati”nin karşılığı olarak kullanılan “Khiliarkhos” unvanının, 

hiyerarşik olarak hükümdarın hemen altında bulunan kişiye verilmesi Akamenitlerde de 

bu makamın mevcut olabileceği izlenimi uyandırmaktadır.679 

M. Ö. 334’te Akamenit sülâlesine son verip bölgede Yunan hâkimiyeti ve 

medeniyetini başlatan İskender istilâ ettiği İran topraklarında önemli uygulamalar 

başlatmıştır. O, ilk önce satraplıklarda iktidarın sınırlarını belirlemeye çalışmıştır. İlk 

başlarda İranlıları satrap olarak seçen İskender, Akamenitler dönemindeki satrapların 

sikke darp etme yetkilerini ve askerî güce sahip olmalarını ortadan kaldırmıştır. Fakat 

Babil, Finike ve Kilikya gibi çok önemli merkezler sikke darp etmeye devam 

etmişlerdir. Her satraplığa bir askerî komutan atanmış ve askerî işlerden artık o sorumlu 

olmuştur. Ayrıca vergi toplayan baş memur satrapa değil direk hükümdara bağlı 

olmuştur.680 Bu dönemde bazı güçlü satraplıklar parçalara ayrılırlarken bazıları da 

birleştirilmişlerdir.  

Sikke darp edilmesinin merkeze alınmasının önemli faydaları olmuştur. 

Merkezde darp edilen ve gümüşten olan vahit para sistemi ticaretin kolaylaşmasını da 

beraberinde getirmiştir.681 

                                                 
677 Herodot, a.g.e., VIII/ 98. 
678 Frye, a.g.e., s. 167. 
679 A.e., s. 159. 
680 M. M. Diakonov, a.g.e., s. 174. 
681 A.e. 
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Dariuş dönemine âit Behistun kitabesine göre (M. Ö. 521) 23682 ile Nakş-i 

Rüstem kitabesine göre (M. Ö. 492) 30 olan683 eyaletlerin sayısı Appian’a göre 72 idi.684 

Bu 72 eyalet Akamenitlerin sadece 18 eyaletini kapsamaktaydı ki bu da Seleokidlerin 

bütün Akamenit topraklarına hâkim olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca Seleokos’un 

eyaletleri daha küçük parçalara ayırdığı, örneğin Suriye’yi dokuz eyalete böldüğü ileri 

sürülmektedir.685 Küçük parçalara bölünen eyaletlerin valilerine ilk başlarda satrap’tan 

daha aşağı bir makam olması gereken “eparh” denildiği zannedilmektedir. Zamanla bu 

“eparh”lara satrap denmeye başlanmıştır.686  

 

2.2.2.2.2.2. Aşkaniler (Partlar) 

Bir buçuk asrı aşkın bir süre İran’ı istilâ eden ve varlıklarını çeşitli bölgelerde iki 

buçuk asra yakın koruyan İskender ve haleflerini ortadan kaldıran güç, İran’ın kuzey 

doğusu ve Orta Asya’da yaşayan göçebe ve yarı göçebe Partlar olmuştur. İlk krallarının 

Aşk veya Arşak lakâbını kullanması ve ondan sonra gelenlerin de bu lakâbı kullanmaları 

bu işin bir gelenek halini almasına sebep olmuştur ki İran edebiyatında Aşkani, Batı 

edebiyatında ise Aşkani olarak anılmıştır. Ayrıca bu sülâlenin hâkimiyeti kuzey 

İranlıların güney İranlılara zaferi olarak yorumlanmıştır. Onların dayandıkları 

topluluklar Medler ve Persler gibi güney İranlılar değil Orta Asya’nın göçebe İranî 

halkları olmuştur.687 Bu yüzden de Mezopotamya etkisinden daha çok Yunan ve doğu 

İranî kavimlerin özelliklerini yansıtmışlardır. Özellikle de batı İran’ı ve Dicle sahilindeki 

Tisfun’u başkent seçmelerinden sonra daha fazla Mezopotamya etkisi altına girmişlerdir.  

Justinus’ta, Aşkanilerde iktidarın babadan büyük oğula geçtiği belirtilmektedir. 

Ancak bazı durumlarda hükümdar, kardeşi veya başka birisini de kendi yerine 

                                                 
682 DB, 1/12-17. 
683 DNRu Yazıtı, 22-30. Satırlar. 
684 Appian, Roman History, The Syrian Wars, (çevrimiçi) www.livius.org/ap-
ark/appian/appian_syriaca.html, 62. Bölüm, 1998. 
685 Ardashir Khodadadian, Seleukian, Behdid Yayınları, Tehran 1378 (1999), s. 181. 
686 A.e., s. 182. 
687 Ghrishman, a.g.e., 254-255. 
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geçirebiliyordu.688 Ayrıca O, Aşkanilerde “sena meclisi” diye adlandırdığı feodal ve ikta 

sahiplerinden oluşan bir meclisin var olduğundan bahsetmektedir.689 Bu geniş toprak 

sahipleri genelde topraklarının olduğu bölgenin valiliğini de yapmaktaydılar.690 Strabo 

ise din adamları ve bilgelerden oluşan başka bir meclisten söz etmektedir.691 Bu meclisin 

sadece danışma yetkisi olduğu, asıl yetkinin sena meclisinde olduğu belirtilmektedir.692 

Birçok yazarın bu noktaya dayanarak Aşkanilerde hükümdarın meclis tarafından 

seçildiğine dair olan görüşlerini reddeden J. Wolski, bu ibaredeki hükümdardan amacın 

bölge kralı veya satraplar olduğunu, bu satrapın meclis azasından seçildiğini, 

Aşkanilerin müstebit yapıda olmalarından dolayı büyük kralın böyle bir seçimle 

seçilmesinin sözkonusu olamayacağını ileri sürmektedir.693 Bazı yazarlar ise bu 

meclislerin hükümdarın gücünü sınırladığı fikrindedirler.694 

Seleokid sülâlesinin son dönemlerinde İran’da birçok mahallî devletçikler 

kurulmuştur. Partlar, Selukidleri ortadan kaldırıp duruma hâkim olduktan sonra bu 

devletçikler tarafından üstün hâkimiyetleri tanınmış ve bu devletçikler vergi ve haraçları 

ödedikleri sürece onlara hiç dokunmamışlardır.695 Tarihî kaynaklarda da Aşkanilere 

bağlı 18 ülkeden söz edilmektedir. Bu ülkeler bir padişahlık usûlüne göre idâre 

edilmekte ve başlarında Partça bir isim olan “bistah, vistah” lakâplı birisi 

bulunmaktaydı. Wolski, işte bu “vistah, bistah”ların o meclisler tarafından atandığı 

düşüncesindedir.696 Bu durum Aşkani sülâlesinden itibaren derebeylik döneminin ciddî 

biçimde başladığı dönemdir. Arap tarihçiler İskender ile Sasanîler arasındaki dönemi 

böyle adlandırmışlar.697 

                                                 
688 Wolski, a.g.e., s. 89. 
689 Justinus, a.g.e., XLII/4. Paragraf. 
690 Christensen, İran dar …, , s. 4. 
691 Strabon, a.g.e., XI/9. 
692 Christensen, a.g.e., s. 5. 
693 Wolski, a.g.e., s. 125-126. 
694 Zarrinkub, a.g.e., s. 351; Christensen, a.g.e., s. 4. 
695 Ghrishman, a.g.e., s. 255. 
696 Wolski, a.g.e., s. 126-127. 
697 Christensen, a.g.e., s. 4. 
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Milad başlarında bazı Roma kaynaklarında Partlarda daimî ordunun mevcut 

olmadığına, bazen bir bölgenin satraplığını yapan feodallerin kendilerine bağlı orduları 

olduğuna ve hükümdarların savaş zamanlarında onlardan ordu istediğine dair kayıtlara 

rastlanılmıştır.698 Fakat Aşkanilerin güçlü oldukları zaman daimî ordularının mevcut 

olduğu ihtimal dâhilindedir. Bu arada herhalde bu feodallerin ve aristokrat sınıfın 

Aşkanilerde çok önemli yeri olduğu, bazen de hükümetin işine karıştıkları ve tarihî 

eserlerde de kaydedildiği gibi hükümdarın azlini veya yeni bir hükümdarın tayini gibi 

önemli işleri yaptıkları da görülmektedir. Bu güçlü Aristokrat âileler arasındaki rekâbet 

iktidarın Aşkani sülâlesinde kalmasını sağlamıştır. Rakip başka bir âile iktidarı ele 

geçirmesin diye diğer âileler var güçleriyle hâkim sülâleyi desteklemişlerdir.699 Bu 

feodal yapı ve sınıf Partlar döneminde ortaya çıkmamış, onlardan önce Akamenitlerde 

ve hatta Babil’de de var olmuştur. Geomata’yı öldüren Dariuş ile altı arkadaşının her 

birisi bir seçkin âileyi temsil etmekteydiler. Aynı yedi seçkin ve nüfûzlu âile geleneği 

Partlarda da görülmektedir. Bunların başında ise Suren ve Karen âileleri gelmekteydi. 

Hatta Suren, krala taç giydirme görevinden sorumlu idi ve rivayetlere göre 10 bin kadar 

da askerî vardı.700 Bu âilelerin Aşkaniler döneminde çok fazla olduğu, yaptıklarına 

meşruluk kazandırmak için kendilerini Akamenitlerdeki yedi âileye bağladıkları ileri 

sürülmektedir.701  

Miladi 66 yılından itibaren Aşkanilerin istilâsına uğrayan Ermenistan’da da Part 

idarî teşkilâtı kurulmuştur. Moses Xorenası burada sarayın diğer görevleri ve bu 

görevlere atananlar konusunda bilgiler vermektedir. Kralın elbisesine mücevher takma, 

krala özel koruma, avlanma, tahıl ambarlarından sorumlu olma, teşrifat makamı gibi bir 

takım görevler Aristokrat sınıfına âit boylara verilmekteydi. Ayrıca ülkede her dört sınır 

bölgesinde sınır eyaletlerinin oluşturulduğu, bunların her birisine bir vali atandığı ve 

                                                 
698 Ghrishman, a.g.e., s. 257. 
699 Zarrinkub, a.g.e., 350. 
700 Christensen, a.g.e., s. 3. 
701 Zarrinkub, a.g.e., s. 349-350. 
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bunlara geniş iktalar verildiği belirtilmektedir.702 Böyle görevlerin ve 

bölümlendirmelerin Aşkanilerde de olduğu pek muhtemeldir.  

 

2.2.2.2.2.3. Sasanîler 

Sasanîler, yaptıkları iki önemli değişiklikle önceki dönemden ayrılırlar: 

merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ile Zerdüştîlik’in resmî devlet dini olarak 

benimsenmesidir. Bunlar, Akamenitler döneminden başlayan, Seleokidler döneminde 

güçlenen ve Aşkaniler döneminde zirvesine ulaşan derebeylik sistemi ile güçlü satraplık 

sistemini kısıtlamışlardır.703 Zerdüştîlik’in resmî bir din mahiyeti kazanması Sasanî 

sülâlesinin Aşkanileri devirmesi ile ilgili olduğu ve muhtemelen bu sülâlenin Zerdüştî 

din adamlarının ciddî desteğini de aldığı ileri sürülmektedir.704 Bu dönemde ülke, 

satraplıklardan ve vassal ülkelerden oluşmuştur. Sasanîlerin merkezileştirme siyasetleri 

doğrultusunda satraplıkların siyasî güçleri çok kısıtlanarak daha çok bir bölgeye âit 

askerî bir birlik niteliğini kazanmıştır. Özellikle V. asırdan başlayarak satrapların adları 

değiştirilmeye başlanmış ve sınır koruyucu anlamına gelen “merzban” unvanı 

kullanılmıştır. Aristokrat kesimden seçilen “merzban”lar savaş zamanında ordu 

komutanlığına bağlı olarak görev yapmışlardır. Önemli satraplıklara ise sülâle üyeleri ve 

daha sonra tahta oturacak veliahtlar hükmetmişlerdir. Her eyalet (satraplık) “ostan” adı 

verilen küçük parçalara ayrılır ve bu birimin başında “ostandar” unvanıyla bir vali 

bulunurdu. Bu makamın kraliyet topraklarıyla bir ilgisinin bulunması muhtemeldir. 

Ostan’lar da zanaat, ticaret ve sanayinin yapıldığı “şehr” ve ziraatın yapıldığı “deyh”lere 

bölünmüştü. “Şehr”leri “şehrig” ve “deyh”leri “deyhig” idâre etmekteydi.705 

Vassal ülkeler ise savaş zamanında ordularını imparatorun hizmetine vermeli ve 

haraç ödemeliydiler. Karşılığında hükümdarlık, kralın sülâlesinde kalırdı. Tansar’ın706 

                                                 
702 Christensen, a.g.e., s. 5-6. 
703 A.e., s. 68. 
704 V. G. Lukonin, Tamaddon-e İran-e Sasanî, /Fars. Çev. E. Reza/, Entesharat-e Elmi-Farhangi Yayınları, 
Tehran 1384 (2005), s. 58. 
705 Christensen, a.g.e., s. 98-99. 
706 Sasanî Devletinin kurucusu Ardeşir (224-242) döneminde din adamlarının başında bulunan şahıs. 
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mektubunda sülâlenin kurucusu Ardeşir’in dilinden şöyle bir cümle dökülmektedir: 

“Bize itaat edenden veya bize tabi olandan krallık adını kaldırmayız.”707 

Tansar’ın mektubu hükümdarın hafiyelerinin bu dönemde de var olduğunu 

göstermektedir. Sasanî imparatorunun ülkenin her yerinde casusları vardı ve bunlar 

valiler ve vassal hâkimlerin yaptıklarını hükümdara rapor ediyorlardı.708 

Sasanî devletinin kurucusu Ardeşir döneminde saray, askerî teşkilât ve makamlar 

sırayla şöyleydi: 1. “Patiahş”: Muhtemelen veliaht olan bu şahıs hükümdarın soyundan 

gelmekte ve taht boş kaldığında geçici olarak hükümdarın yerine ülkeyi idâre 

etmekteydi.  2. “Hazarapati” “binbaşı” anlamına gelmekte ve kraliyet taburunun 

başındaki makamı ifâde edilmekteydi; 3. Koruma tugayı komutanı ve cebeci; 4. Başkâtip 

ve yargı makamı; 5. Bazı soylu ve ünlü âilelerin başında bulunanlar ve teşrifat makamı; 

6. Ahırbaşı (kral atlarına bakan), 7. Avcıbaşı; 8. Şarapdar makamı vs.709 Din işlerini 

kendi elinde tutan bu hükümdar döneminde bu sıralamada din adamları ile ilgili bir 

makam yer almamıştır.710 

Sasanîler döneminde de Aşkanilerde olduğu gibi bazı kitabelerin verdiği 

bilgilerin sayesinde bir danışma meclisinin varlığı bilinmektedir.711 Ancak merkeziyetçi 

Sasanî sülâlesinde bu meclisin çok fazla bir yetkiye sahip olmadığı düşünülebilir. 

 

 

 

 

 
                                                 
707 Tansar, Name-ye Tansar, /Pehleviceden Fars. Çeviren: Moctaba Miynavi/,  Matbaa-ye Majles, Tehran 
1311 (1932), s. 42. 
708 Tansar, a.g.e., , s. 25. 
709 Lukonin, a.g.e., s. 65-66. 
710 A.e., s. 70. 
711 Wiesehöfer, a.g.e., s. 214. 
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2.2.3. Hakanın Özellikleri:  

 

2.2.3.1. Türkler 

Çin yıllıkları, Gök-Türk kitabeleri ve özellikle Kutadgu Bilig, Türk hakanının 

özellikleri ve görevleri konusunda geniş bilgiler vermektedir. İslamî kültür çevresine 

girmiş Karahanlılar döneminde Kaşgar kenti, Türk kültüründe ciddî değişimlerin ve 

tesirlerin yaşandığı bir bölge olmuştur. Bu muhitte yazılan Kutadgu Bilig, eski Türk 

kültürünü yeni çevreye ve kültüre uydurabilmek gayesiyle yazıldığından içinde 

İslamîyet öncesi Türk kültüründen birçok öğeleri barındırmıştır.712 S. M. Arsal Yunanlı 

Xenophon’un Cyropedia’sı ve Fransız Fenelon’un Telemak’ına benzettiği Kutadgu 

Bilig’in, onlar gibi terbiyevî amaçlar güttüğünü, İslamî tesirlerin sathi olduğunu ve 

sosyal hayat, ahlâk ve devlet idâresi hakkındaki fikirlerinin tamamının İslamiyet’ten 

önceki Türklerin telâkkilerine âit olduğunu öne sürmektedir.713 

Çin kaynakları, Hun hükümdarlarının, halkın arasında “cheng-li ku-tu chan-yü” 

unvanıyla tanındığından söz etmektedirler. Çin kaynağı kut kelimesini “oğul” diye 

çevirmektedir. Bu da Çin düşüncesindeki “gök’ün oğlu” unvanından gelmektedir..714 

Türk kültüründe ise “Tanrının kut (hâkimiyet yetkisi) verdiği hükümdar” mânâsını ifâde 

eder. “Kut elde etme bilgisi” veya “hükümdarlık, devlet yönetme bilgisi” anlamına gelen 

Kutadgu Bilig’e715 ve Orhun Yazıtlarına göre İslam öncesi Türk hakanı, hakanlığını 

Tanrının verdiği kut ile elde etmekteydi.716 Kut, siyasî iktidarı elde etme yetkisi idi ve 

hakanın bütün âilesinde tecelli ederdi. Kutunu kaybeden hakan tahttan düşer ve bazen 

öldürülürdü.717 

                                                 
712 Mahmut Arslan, “Kutadgu Bilig Üzerine Sosyolojik Düşünceler”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, S. III., 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1992,  s. 132-133. 
713 Arsal, a.g.e., s. 90-98. 
714 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s.7-8. 
715 Arsal, a.g.e., s. 120-121; Arslan, a.g.m., S. 132. 
716 Orkun, a.g.e., s. 27. 
717 Başer, a.g.e., s. 2-3. 
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 Türk hakanının haiz olması gereken en önemli özelliklerden birisi de bilgelik 

vasfıdır. Çin yıllıkları hakanın sağ ve sol bilge prensleri hakkında bilgi 

vermektedirler.718 Orhun Kitabeleri ile Kutadgu Bilig de hakanın bu vasfa sahip olması 

gerektiği konusuna dikkatleri çekmektedirler.719 

Türk kültürünün önemli özelliklerinden birisi alp ve alplıktı ki Türk kağanı da bu 

vasfa sahip olmalıydı.720 Çoğu veliahtlar kağan olmadan önce belirli bir sayıda askerîn 

kumandanı olarak şad rütbesiyle ülkenin sağ ve sol taraflarında görev yaparlar ve bu 

sayede savaş meydanlarında pekişerek cesur ve kahraman bir kağan olarak yetişirlerdi.  

Kutadgu Bilig’e göre hükümdarın haiz olması gereken diğer vasıf ve özelliklerin 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Soylu olmalı, adil olmalı, eli açık olmalı ve fakir halkı 

doyurup giydirmeli, fazilet sahibi olmalı, doğru bir kişi olmalı, zalim olmamalı, aç gözlü 

olmamalı, sabırlı olmalı vb.721 

 

2.2.3.2. İranî Kavimler 

İranî kavimlerinin Orta Asya’da bulundukları dönemde mitolojik sülâleleri 

Pişdadian hükümdarı Manuçehr, hükümdarın üç özelliğe sahip olması gerektiğini 

vurgulamıştır: 1. Doğruyu söylemesi ve yalancı olmaması, 2. Eli açık olması ve cimri 

olmaması, 3. Öfke anında kendini kontrol edebilmesi.722  

Akamenit imparatorlarına Tanrı gibi tapılmıyordu. Ancak Ahura Mazda ve diğer 

Tanrılar onlara krallık hakkını vermişlerdir. Bu da Türkçe’deki karşılığı kut olan 

“farnah/hvarenah/hvarrah/farrah” gücüdür. İmparator yürütme, yasama ve yargı 

kuvvetlerinin yetkisini elinde bulundurmaktaydı.723 Hükümdarın tahta oturduktan sonra 

                                                 
718 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s.8 . 
719 Orkun, a.g.e., s. 30,40; Yusuf Has Hacib, a.g.e., 223, 405 ve 406. Beyitler. 
720 Orkun, a.g.e., s. 30. 
721 Donuk, “Eski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları”, TDAD, S. XVII, 1982,  s. 122-152; 
“İslamiyet’ten Önceki Türklerde Devlet Adamı Tipi”, Türk Kültürü, S. 275, 1986, s. 146-150.  
722 Tabari, a.g.e., I, s. 291. 
723 Wiesehöfer, a.g.e., s. 50-51. 
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doğan erkek çocuğu veliahdı sayılırdı ve ondan sonra tahta geçerdi.724 Plutarch, 

Akamenit kralının saltanat tahtına geçmesini şöyle anlatmaktadır: 

“Tahta geçmesi gereken kişi Pasargad’725daki savaş tapınağına gelir, orada 

elbisesini çıkarıp I. Kuruş’un cübbesini giyerek kutsanır. Sonra incirden yapılmış 

yemeği yiyip bir içim yoğurt suyu (ayran?) içer.726 Bu şekilde yeni hükümdar sülâlenin 

kurucusunun gücünü ve iktidarını kendine aktarmış olur. Daha sonra iktidarın sembolü 

olan yüksek ergûvan tacı takıp hükümdarlık elbiselerini giyer, sağ eline bir asa, sol eline 

ise sedir ağacı çiçeği alır ve yay ile küçük mızrak taşırdı.727 

Akamenit hükümdarının şahsî özelliklerine gelince Dariuş’un Nakş-i 

Rüstem’deki mezar kitabesi iyi bir örnektir. Dariuş orada kendisini şöyle anlatmaktadır: 

“Ahura Mazda’nın isteğiyle doğruluktan yanayım, kötülüğü sevmem. Güçlünün 

zayıfa, zayıfın güçlüğe kötülük etmesine müsaade etmem.  

Yalancıyı sevmem. Öfkeli değilim ve gazap anında kendimi kontrol etmeyi 

bilirim.  

Kendi hevesime hâkimim. Bana yardım edeni ödüllendiririm, zarar vereni ise 

cezalandırırım. Bedenim eğitilmiştir. Atçılıkta her iki el ve ayağımla iyi biniciyim. İster 

yaya, ister at üstünde iyi yay çekerim. İster yaya, ister at sırtında iyi mızrak 

kullanırım.”728  

Akamenit imparatorları savaş ve seferlerin dışında da ülkenin her yerine 

giderlerdi. J. Wiesehöfer, bu seferlerin politik mahiyette olduklarını, her bölgenin kendi 

meselelerini bu seferler sırasında halletmeye çalıştıklarını ve hükümdarın temsilcileri ile 

orada temasa geçtiklerini ileri sürmektedir.729 Ancak Xnophon bu gezi seferlerinin daha 

çok eğlence mahiyeti taşıdığını, hükümdarların yılın her bir bölümünde havası daha 

                                                 
724 Frye, a.g.e., s. 157. 
725 Akamenit Kralı Kuruş döneminde ülkenin başkenti. 
726 Plutarch, a.g.e., 3. Paragraf. 
727 Wiesehöfer, a.g.e., s. 52. 
728 DNRb Yazıtı, 5-60. Satırlar. 
729 Wiesehöfer, a.g.e., s. 59-60. 



121 
 

güzel olan yerlerde zaman geçirmek istediklerini belirtmektedir.730 Yine Xnophon, 

Kuruş’un böyle geniş bir imparatorluk kurup idâre etmesini, tebaalarını çocukları gibi 

sevmeye ve hallerini gözetmesine bağlamaktadır.731 O, Kuruş’un çok âdil olduğunu 

vurgulamaktadır. İdâresi altındaki tebaalarının onu baba diye adlandırmaları732 

Elamlılardan alınmış bir gelenektir. Elamlıların da Şilhak-İnşuşinak döneminden itibaren 

hükümdarlarının bazılarına atta, ata dedikleri bilinmektedir.733 

Akamenit krallarından kalan kitabelerde onların hepsinin meşruluklarını Ahura 

Mazda’dan aldıkları hâkimiyet hakkına dayandırdıkları; soylarını Akamenit soyuna, Pers 

kavmine ve Arî ırkına bağladıkları ve kendilerini önceki kralın devamı saydıkları 

görülmektedir.734 Daha sonraları Mezopotamya’dan ithal “krallar kralı” lakâbı onların 

ortak lakâbı olmuştur.735 

Çoğu araştırmacı Akamenit İmparatorluğu’nun kurucusu Kuruş, oğlu Kambiz ve 

Dariuş’un çok âdil hükümdarlar olduklarını, kitabelerinde adalete çok vurgu yaptıklarını 

ve istilâ ettikleri topraklarda halkların din, dil, gelenek ve mahallî teşkilâtlarına saygı 

gösterdiklerini öne sürmektedirler.736 Ancak Dariuş’un yerine geçen Hşayarşa’nın Mısır 

ve Babil isyanlarını şiddetle bastırdığı, tapınaklara ve Tanrılara saygısızlık ettiği tarihî 

kayıtlarda yerini bulmuştur.737  

Aşkanilerde de dinlere çok müsamaha ve hoşgörü gösterilmiştir. I. Mehrdad 

döneminden itibaren Aşkani hükümdarları “philohelen” yani “yunan dostu” lakâbını 

darbettikleri sikkelerinde kullanmışlardır.738 Bu da Yunanlıların onlarda derin etki 

yaptıklarını göstermektedir. Ancak aynı hükümdar döneminden itibaren yavaş yavaş 

                                                 
730 Xnophon, Cyropaedia, /İng. Çev. Hanry Graham Dakyns/, VIII/6, 21. Paragraf, (çevrimiçi) 
www.İranchambar.com/history/xenophon/cyropaedia_xenophon, 2001. 
731 Xnophon, a.g.e., VIII/8, 1. Paragraf. 
732 Wiesehöfer, a.g.e., s. 65. 
733 Cameron, a.g.e., s. 56. 
734 AsH, 1-14. satırlar; CMb, 1-2. satırlar, DB, 1. sütun, 1-12. satırlar; DPa, 1-6. satırlar; DPd, 1-24. 
satırlar; DPe, 1-8. satırlar; DNa, 1-16. satırlar; DSa, 1-5. satırlar; XPa, 1-17. Satırlar. 
735 Wiesehöfer, a.g.e., s. 49; Bu lakap M. Ö. 3. binyılın son çeyreğinde Akad sülalesi hükümdarları 
arasında görülmektedir. “Şar kali şarri” olarak geçen bu unvan krallar kralı demektir. 
736 Christensen, a.g.e., s. 133,147; Zarrinkub, a.g.e., s. 130-131 . 
737 Strabon, a.g.e., XVI/1, 5. paragraf; Arrian, a.g.e., III/16, 45. Paragraf. 
738 Wolski, a.g.e., s. 121. 
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Yunan değerlerine sırt çevirme ve Doğu İranî kavimlerinin kültürlerine geri dönme 

siyaseti başlatılmıştır. Bu hükümdar Akamenit imparatorlarının kullandığı krallar kralı 

(şehinşah) unvanını kullanmaya başlamıştır.739 Yukarıda da zikredildiği gibi bu unvan 

Mezopotamya geleneğinin devamı sayılır.  

Aşkanilerde tahta geçmede kardeş hukukunun izlerine rastlanmaktadır. Bu 

konunun ilk örneği Elamlarda görülmektedir. G. G. Cameron ilk defa bu konuya ışık 

tutmuş ve ağabey, kardeş ve ağabeyin oğlunun sırasıyla tahta geçişini şaşırtıcı bir 

gelenek olarak karşılamıştır.740 Hunlarda ve Gök-Türklerde de görülen bu gelenek741 

Aşkanilerin kurucusu I. Arşak (Aşk)’ın yerine geçen kardeşi Tirdad ve I. Ferhad’ın 

yerine geçen I. Mehrdad örneklerinde görülmüştür.742 Gerçi çağdaş bazı ilim adamları 

Tirdad’ın gerçek ve tarihî bir kişi olduğuna şüphe ile yaklaşmaktadırlar.743  

Akamenit sülâlesinde olduğu gibi Aşkaniler de hâkimiyetlerini Tanrı’dan 

aldıkları kut (khvarranah, khvarrah, farnah, farrah) sayesinde yapabildikleri 

inancıydaydılar. Bu anlayışı kendilerinden sonra gelen Sasanîlere de miras 

bırakmışlardır.  

Sasanî hükümdarları kendilerini saray ehline göstermezlerdi. Huzuruna 

gelenlerle aralarında bir perde olurdu ve perde arkasından onlarla konuşulurdu. Bu 

perdeden “hürrembaş” unvanlı bir subay sorumlu idi.744 Sasanî hükümdarı 

Anuşerevan’ın perdeciler reisinden söz edilmektedir.745 Bu geleneğin daha önceden 

varolduğu kabul edilmektedir. Keyani sülâlesi hükümdarı Homani (Homa)’nin de perde 

arkasından konuştuğu ve huzurdakilerle arasında bir perdenin olduğu belirtilmektedir.746 

Sasanîlerden kalan kitabelerde onların kendilerine Tanrı anlamına gelen ve Akamenit 

döneminde “baga” biçiminde yazılan “bay” dedikleri görülmektedir. Ancak aynı 

                                                 
739 A.e., s. 112. 
740 Cameron, a.g.e., s. 18,56. 
741 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 94. 
742 Frye, a.g.e., s. 292,308. 
743 Wiesehöfer, a.g.e., 170-171; Wolski, a.g.e., s. 74-75. 
744 Mas’udi, a.g.e., s. 241. 
745 Saalabi, a.g.e., , s. 404. 
746 A.e., s. 243. 
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kitabelerde Ahura Mazda, Anahita ve diğer Tanrıları da “yazad” yani “Tanrı” unvanıyla 

andıkları görülmektedir.747 Buradan onların kendilerini Tanrı olarak görmediklerini, 

ancak kendilerini ilahî sıfat ve özelliklere haiz birisi olarak tanıttıkları ortaya 

çıkmaktadır.748 Ayrıca Sasanîlerden itibaren hükümdarlar kendilerine İran ve gayri 

İran’ın “krallar kralı”, imparatoru (Şahan Şah Eran ud Aneran) unvanını vermişlerdir.749 

İslam kaynaklarında da İran hükümdarları hakkında “krallar kralı” unvanının 

kullanıldığı görülmektedir.750 Bir takım özelliklerini Akamenitlerden, bir takım 

özelliklerini de eski Orta Asya’daki vatanları olan “Arîanam Vaeje” (Arîlerin yurdu: 

Harezm bölgesi)’den alarak çift kanaldan meşruluk kazanmak istemişlerdir. Krallar kralı 

unvanı Akamenit ve Aşkanilerde de işlenmiştir, ancak onun İran kavramıyla 

birleştirilmesine ilk olarak Sasanîler döneminde başlanmıştır.751 Bu da Zerdüştî din 

adamlarının bu dönemde çok güçlü olmalarıyla açıklanabilir. Çünkü İran’a atıf yapmak 

demek bu kavramla içiçe olan Zerdüştîlik’e atıf yapmak demektir ve bunu çok 

önemsemişlerdir. Zaten önceki iki sülâle döneminde resmî bir dinin olmamasına rağmen 

Sasanîler döneminde II. Behram (276-293)’dan itibaren Zerdüştîlik’in resmî devlet dini 

olarak ortaya çıkması752 ve Avesta’nın ilk defa bu dönemde toplanıp kaleme alınması753 

bu noktayı teyit eder bir faktördür.  

Her üç sülâlenin kralları bıraktıkları kitabelerde veya sikkelerde meşrûluk 

kazanmanın bir başka yolunu sülâlenin kurucusuna bağlanmakta aramışlardır.  

Sasanî hükümdarları haleflerini adaletli olmaya ve halka adaletli davranmaya 

çağırmışlardır. Adaletin iyiliklerin menşei olduğu ve ülkenin dağılmasını önleme 

açısından çok önemli olduğu ifâde edilmektedir.754 

 

                                                 
747 ShNRu Yazıtı, 1. Paragraf. 
748 Wiesehöfer, a.g.e., s. 209-210. 
749  ShNRu Yazıtı, 1. paragraf;  Paikuli Kitabesi, 1. Paragraf. 
750 Mas’udi, a.g.e., s. 140,157. 
751 Wiesehöfer a.g.e., s. 13-14. 
752 Schippmann, a.g.e., s. 102. 
753 Christensen, a.g.e., s. 370-371. 
754 Mas’udi, a.g.e., s. 239. 
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2.2.4. Ordu:  

Türk milleti ordu-millet olarak tanınmıştır. O yüzden kurdukları ilk devletten 

itibaren askerliğe hayati bir önem vermişlerdir. Nitekim Hunlarda at ve atlı birlikler çok 

önemli olmuştur. İyi bir at bir Hun’un hayatında en önemli varlığı olarak görülmüştür. 

Zaten Hunların at sırtında büyüdükleri ve zamanlarının büyük bir kısmını atlarıyla 

geçirdikleri bilinmektedir.755 Motun efsanesinde de bin “li” koşan attan söz 

edilmektedir.756 Türk atlarının etkisi Çin757, Rusya758 ve Hindistan’a759 kadar ulaşmıştır.  

Böyle bir birliktelik elbette ki çok iyi bir atlı birliğin teşekkülünü sağlamıştır. 

Onlar hızlı at koştururlar ve en önemli silahları olan okla uzaktan düşmanı yıpratarak diz 

çöktürürlerdi. Çin kaynaklarının verdikleri bilgiler de bu sözleri doğrular niteliktedir. 

Çin kayıtları Hun atlı birliklerini yenmeyi imkânsız bir iş olarak göstermektedir. Bu 

nedenle Çinlilerin Hun elbise ve ordu düzenini taklit ederek onlar gibi atlı birlikler 

kurmaya başladıkları görülmektedir.760 

Gök-Türk ordusunun zırhlı ağır ve hafif süvari birliklerinden oluştuğu, piyade 

birliklerinin ise bulunmadığı öne sürülmektedir. Bu zırhlı birlikler kılıç, ok, gürz ve 

mızrakla mücehhez idiler. Hafif süvari birlikleri ise kılıç ve okla donanmışlardı. 

Gumilev, arkeolojik bulgulara ve kaya resimlerine dayanarak sadece atlı birliklerle ilgili 

konuların işlendiğini, piyade birliklerden bir iz bulunmadığını belirtmektedir. Ayrıca 

Gök-Türkler için betimlendiği savaş giysilerinin Hunlarınkinden farklı olarak, dizlerine 

kadar ulaşan bir cübbe modelinde olduğu görüşündedir.761 

Hunlarda ve Türklerde ordunun onlu sisteme göre düzenlendiği bilinmektedir. 

Çin yıllıklarından Shi-Chi’de Hunlar hakkında verilen bilgilere göre doğu ve batı’daki 

24 başbuğun emri altında binbaşı (chien-chang)’lar, yüzbaşı (po-chang)’lar ve onbaşı 
                                                 
755 O. F. Sertkaya, “Eski Türk Kültüründe At”, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, Türkiye Jokey 
Kulübü Yayınları, İstanbul 1995, s. 25-26. 
756 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 6,108, 111. dpt. 
757 I. Vasary, “Türkçe At ve Atçılık Terimlerinin Rusça’ya Tesiri”, Türk Kültüründe At ve …, s. 34-43. 
758 Ögel, Büyük Hun …, I, s. 62. 
759 Sertkaya, a.g.m., s. 27-28. 
760 Ögel, a.g.e., s. 63-65; 92-111. 
761 Gumilev, a.g.e., s. 103-105. 
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(shih-chang)’lar bulunmaktaydı.762 Türklerde tümenin de bulunduğu bilinmektedir. 

Mete, Yue-çilerin elinde rehin iken kaçıp babası Tuman’ın yanına dönerken babası onu 

bir tümen atlının başına geçirmiştir.763 Ayrıca sağ ve sol bilge beyleri, sağ ve sol lu-li 

beyleri, sağ ve sol büyük generalliği, sağ ve sol büyük merkez komutanlığı, sağ ve sol 

büyük Tung-hu’luğu makamlarının emri altında on biner asker bulunmaktaydı.764 Ögel’e 

göre tümen, yani on bin atlı Türk ordu düzeninin esas birimi idi.765 Kitabelerde 

beşbinlik766, dokuz yüzlük ve beşyüzlük birliklerin767 de mevcut olduğu görülmektedir. 

Orhun yazıtlarında geçen tümen sözcüğünü768 Gy. Nemeth, doyurucu bir delil ileri 

sürmeden Toharlara bağlamaktadır.769 İranî kavimlerin eski dillerinde, örneğin Pehlevî 

dönemi edebiyatında (Aşkaniler ve Sasanîler dönemi edebiyatı) tümen yani on binin 

karşılığı olarak “bivar” sözcüğü geçer.770 Hint-Avrupa etimolojik sözlüğünde bin 

anlamına gelen “tûksent” kelimesi bulunmaktadır.771 Bu kelimenin sonundaki yüz 

anlamına gelen “sent” hecesinin, tümen kelimesinin sonundaki “men, min” hecesine 

nasıl dönüştüğü açıklanamamıştır. Bilindiği üzere Hint-Avrupa dilleri yüz rakamı için 

kullanılan kelime esas alınarak “satem” ve “centum” (kentum okunur) grupları 

biçiminde tasnif edilmektedirler. Bu dillerin hepsinde “yüz” anlamına gelen Latince 

“centum”, Eski İrlandaca “cet” (ket okunur), Yunanca “hekaton”, Gotça, “hund” 

(kund’dan gelmektedir), Hintçe “sata”, Eski Farsça “satem” (günümüz Farsça’sında 

“sad”), Litvanyaca “simtas” kelimelerinin,772 Toharca A lehçesinde “kant”, Toharca B 

lehçesinde “kante”773 sözcüklerinin başındaki “s,k,h” harflerinin tümen’deki “m” harfine 

                                                 
762 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 8; Mori, a.g.m., s. 215; Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı, Başbakanlık 
Basımevi, Ankara 1971, s. 351. 
763 Ögel, Büyük Hun …, I, s. 211. 
764 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 8. 
765 Ögel, Türk Devlet …, s. 350. 
766 Bilge Kağan Yazıtı, Güney cephesi, 1. satır; 2. Tonyukuk Yazıtı, Batı cephesi, 1. satır; Şine Usu 
Yazıtı, Doğu cephesi, 9. satır; Batı cephesi, 9-10. Satırlar. 
767 Terhin Taryat Yazıtı, Batı cephesi, 6-8. Satırlar. 
768 Orkun, a.g.e., s. 172, 183, 273. 
769 Gyula Nemeth, “Türklüğün Eski Çağı”, Türkler, I, s. 383. 
770 Bahar, a.g.e., s. 191, 7. dpt. 
771 J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Worterbuch, (çevrimiçi) http://www.indo-
european.nl/cgi-bin/main.cgi?root=leiden, “Tûksent Maddesi”, 2002. 
772 Mallory, a.g.e., s. 23. 
773 A.e., s. 73. 
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dönüşmesi şimdiye kadar Hint-Avrupa dillerindeki ses değişimi kurallarında 

görülmemiştir. Bu sözcükteki “s” harfi ile “h” harfının değişiminin başka örnekleri de 

mevcuttur. Meselâ İranî dillerdeki Ahura, Sanskritçe’de Asura, İran “Haoma”/Sanskrit 

“Saoma” biçimini alır ve bu dillerin en önemli ses değişimi kurallarındandır.774 

Türk kavimleri ordu-millet özelliğine göre düzen almaktaydılar.775 Bu kavimlerin 

on rakamı esasında bölünmesi ordunun da bu biçimde bölünmesine neden olmuştur. 

Bunu Gök-Türklerin batı yabgusu İstemi ve Tu-lu kağan döneminde düzene koyulan 

On-oklar’ı, kurt atanın on erkek çocuk doğurmasını ve bunların dışarıdan evlenme ile 

çoğalıp on boyu oluşturmaları ile On Uygur boyları gibi misallerle destekleyebiliriz.776 

Bu düzenin Hunlardan Avrupa’ya ve Germenlere, Türklerden de Moğollara geçtiği ileri 

sürülmektedir. Moğolların ordusu Çingiz Han döneminde bu düzen esasında 

kurulmuştur.777 

Araştırmacılar Türk ordusuna şu üç özelliği bahşetmektedirler: 1. ücretsizdir; 2. 

daimîdir; 3. temelde atlılardan oluşmuştur.778 

  

İranî kavimlere gelince Akamenit devletinin savaşlar sırasında ortaya koyduğu 

askerî güç, teşkilâtın tamamen farklı iki çeşitten oluştuğunu göstermektedir. Bunlardan 

biri, Akamenit iktidarının emrindeki daimî ve düzenli ordu, diğeri imparatorluğun dört 

bir yanındaki eyaletlerin, yarı-bağımsız tabi şehirler ile küçük krallıkların Akamenit 

hükümdarının emrine verdikleri kara ve deniz güçleri.779 

Akamenitlerde de ordu sisteminin onlu düzen esasında kurulduğu ileri 

sürülmektedir. Xnophon, Akamenit sülâlesinin kurucusu Kuruş zamanında ordunun 

                                                 
774 Forston, a.g.e., s. 206. 
775 Gömeç, a.g.e., s. 102. 
776 Ögel, Türklerde Devlet …, s. 351-352. 
777 A.e., s. 352-353. 
778 Kafesoğlu, a.g.e., s. 281-282; Gömeç, a.g.e., s. 103. 
779 Yaşar S. Tezel, “Ortadoğu’nun İmparatorlukçu Devlet Geleneğinin Ardındaki Klasik Tecrübe Olarak 
Hakhamaniş Devletine Bir Bakış: Pers İmparatorluğunda Askerî-İdarî-Siyasi Örgütlenme, Kurum ve 
Yapılar”, s. 2, (çevrimiçi) www.yahyatezel.com, 1991. 
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onlu sistem nizamından oluştuğunu belirtmektedir.780 Ancak ilim adamları Xnophon’un 

verdiği bilgilerin dikkatle kullanılması gerektiğini belirtmektedirler zira verdiği her 

bilginin doğru olmadığı kanaati yaygındır.781 Bu sistemin Hunlarda da var olduğundan 

habersiz olan Shahbazi, onlu düzenin Akamenitlerden sonra Moğollarda olduğunu ileri 

sürmektedir. O’na göre her onluk grubun başında “datapati” (onbaşı) adında bir 

kumandan durmaktaydı. On tane bu onlukların başında yüzbaşı anlamına gelen 

“thatapati”, her on tane “thatapati”nin başında ise binbaşı anlamına “hazarapati” 

durmaktaydı. Tümen ise “bivarapati” denilen kumandanın komutası altındaydı.782 

Tümen birliği Akamenit döneminde de vardı. Sarayın ve hükümdarın “ölümsüz 

korumalar” adı altında 10 bin muhafız subayı vardı.783 Sayıları her zaman sabit tutulan 

bu muhafız tümeninde ölen veya görev yapamaz hale gelen birisi olduğu zaman yerine 

hemen bir başka asker atanırdı. Bu on binin içinde ise bin seçkin ve soylu asker vardı.784 

Bu bin korumanın başında Akamenit sarayında vezirlik görevini de yapan “hazarapatiş” 

veya “hazarapati” (bin başı)’nin durduğu tahmin edilmektedir.785 Böylece tümen ve 

binlik yani onlu sistemin iki bölümünün Akamenitlerde de var olduğu tarihî kaynaklarda 

kaydedilmiştir.  

Sasanîlerde Hüsrev Parviz dönemine kadar bütün ordu “aspahbad” veya 

“sepahbod” unvanıyla başkomutanın emrinde idi. Onun emri altında atlı birliklerin 

kumandanı (aspbod) ve piyade birliklerin kumandanı (paygan salar) bulunmaktaydı.  O, 

ordu komutanının geniş gücünden çekinerek komutanlığı dörde ayırmıştır.786 Farklı 

dönemlerde bu unvanlar değişiklikler göstermiştir. 

Akamenit sarayında “hazarapati” (Yunancası “khiliarkhos”) yani hükümdarın 

bin muhafızının ve korumalarının kumandanı unvanıyla bir makam bulunurdu. Bu 
                                                 
780 Xnophon, a.g.e., II/1, 22-24. Paragraflar. 
781 Briant, a.g.e., s. 31; I. M. Diakonov, a.g.e., s. 31-33. 
782 Aliraza. Sh. Shahbazi, “Achaemenid Army”, 5. Paragraf. (çevrimiçi) 
www.İranchamber.com/history/achaemenids/achaemenid_army.php; 1999; Tezel, a.g.m., s. 3, 8. dpt; 
Wiesehöfer, a.g.e., s. 126. 
783 Xnophon, a.g.e., VII/5, 68. Paragraf. 
784 Herodot, a.g.e., VII/58-59. Paragraflar. 
785 Briant, a.g.e., s. 404; Tezel, a.g.m., s. 2. 
786 Wiesehöfer, a.g.e., s. 245. 
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binbaşı, Akamenitler döneminde aynı zamanda vezirlik görevini de üstlenirdi. Ermeni 

kaynaklarında II. Yazdgird’in veziri Mehr Narse’ye bu adla hitap edilmektedir.787 Bu 

makamın Aşkanilerde ve Sasanîlerde de mevcut olduğu ve unvanın “hazaropat” şeklini 

aldığı bilinmektedir.788  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
787 Christensen, a.g.e., s. 80. 
788 ShKz Yazıtı. 23. Satır; Paikuli Yazıtı, 7. Satır. 
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Türklerle İranî Kavimlerin Devlet Yapılarının 

Karşılaştırılması 

 

 

 Ana kaynaklar ve araştırma eserlerinden faydalanarak yaptığımız karşılaştırma 

sonucunda her iki kavmin kurmuş olduğu devlet yapısında bir takım önemli 

benzerliklerin varlığı tespit edilmiştir. Bunlar gözetleme sistemi, ordu düzeni, İranî 

kavimlerinden sadece Partlarda görülen taht veraset usûlünde kardeş hukuku ve ordunun 

komutanlığının dört parçaya ayrılmasıdır. 

Gözetleme ve hafiye sistemi geniş bir imparatorluğu iyi bir şekilde idâre etmenin 

gereği olarak görülmektedir. Eski Türklerde siyasî iktidar sülâlenin ortak malı idi. 

Hunlar zamanında devletin bütün sahaları tanhu soyu, yani Lüan-ti soyunun âile malı 

veya ortak mülkü idi. Ancak zamanla Lüan-ti soyu bir kaç sülâleye ayrılmış ve bunlar 

arasında hükümdarlık mücadeleleri baş göstermiştir. Bu çekişmeler M. Ö. 126-58 yılları 

arasında daha şiddetle yaşanmış ve M. Ö. 58 yılında bir tanhu’nun intiharına neden 

olmuştur. Bu hadisenin hemen ardından sekiz tane tanhu ortaya çıkarak bağımsızlıklarını 

ilan etmişlerdir.789 Onun için yasal tanhu’nun bu casusluk ve gözetleme memurları ile 

sistemi kontrol etmek istemesi şartların doğurduğu bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır 

diyebiliriz. Ayrıca tabi ve vassal boylar ve hükümdarlar da bu nezaret sistemi ile kontrol 

altında tutulmuşlardır. Aynı şeyi Akamenit imparatorluğu konusunda da söylemek 

mümkündür. Geniş topraklara sahip her iki imparatorlukta böyle bir sistemin 

ihtiyaçlardan doğabileceği muhtemeldir. Ancak bunu bir tesir olarak düşünürsek 

Medlerde ve Akamenitlerde daha eski olduğu için Türklerin bunu İranî kavimlerden 

aldıkları düşünülebilir.  

                                                 
789 Mori, a.g.m., s. 218. 
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Ordu düzenine gelince onlu sistemin her iki kültürde de var olduğu 

görülmektedir. B. Ögel, Türklerde bu düzenin boy sistemine dayandığını, Türklerin 

ordu-halk bir kavim olduklarını, bu yüzden de ordu düzenlerinin, onlu sisteme göre 

düzenlendiğini ve boy teşkilâtlarının da buna göre şekil aldığını belirtmektedir.790  

Herodot, Perslerin birçok boydan oluştuğunu belirterek sadece on boyun adını 

vermektedir.791 Strabon’da sekiz boydan, Xnophon’da792 ise on iki boydan söz 

edilmektedir.793 Yine Herodot’ta Medlerin altı boydan teşekkül ettikleri bilgisi 

bulunmaktadır.794 Nyberg ise Herodot’ta geçen “Maraphioi” ve “Maspi” boylarının Arî 

olmadığını, sonlarındaki Elamca çoğul “–pi” ekinden hareketle Elamlılardan 

olabileceklerini ileri sürmektedir. O, altı boydan oluşan Medlerin toplum ve yapılarını 

İranî kavimler için geçerli olduğunu kabul etmektedir.795 Dolayısıyla Akamenitler’deki 

ordu teşkilâtı boy düzenine göre teşekkül etmemiştir. 

  Akamenitlerdeki bu onlu sistemin Elamlılardan alınması ihtimal dâhilindedir. 

Bilindiği üzere Elamlılar Mezopotamyalılardan farklı olarak onlu sayı sistemini 

kullanmışlardır; oysa Sumerler altılı ve altmışlı sayı sisteminden yararlanmışlardır.796 

Yukarıda, Aşkaniler döneminde düzenli ordunun olmadığı ve ordunun 

derebeylerin ordularından teşekkül edildiği zikredilmiştir. Sasanîler döneminde merkezi 

ordu oluşturularak derebeylerin orduları bu ordu içinde birleştirildi. Dolayısıyla 

derebeylerin güçleri kontrol altına alındı ve yönetim merkezileştirildi.797 Sasanîler 

döneminde I. Hüsrev’e kadar merkezi ordu “sepahbod” unvanlı bir komutanın komutası 

altındaydı. Bu komutan aynı zamanda savaş bakanı ve bütün orduların komutanıydı ve 

barış antlaşmalarının yapılmasında yetkili idi.798 Kendileri savaşçı olan ve savaşla 

                                                 
790 Ögel, Türk Kültürünün …, II, s. 108-109. 
791 Herodot, a.g.e., I/152. Paragraf. 
792 Xnophon , a.g.e., I/2, 5. Paragraf. 
793 Strabon, a.g.e., XV/3. 1. Paragraf. 
794 Herodot, a.g.e., I/126. Paragraf . 
795 Nyberg, a.g.e., s. 343. 
796 R. K. Englund, “The State of Decipherment of Proto-Elamite”, (çevrimiçi) http://www.mpiwg-
berlin.mpg.de/Preprints/P183.PDF,  s. 110. 21 August 2001. 
797 Christensen, a.g.e., s. 68. 
798 A.e., s. 92. 
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ilgilenen hükümdarlar döneminde bu “sepahbod”un yetkilerinin kısıtlandığı 

düşünülebilir. Bazı dönemlerde ordu komutanının aşırı güçlendiği ve devlet işlerine 

müdahalede bulunduğu da görülmüştür. Muhtemelen bu sebepten dolayı 1. Hüsrev bu 

makamı ortadan kaldırarak yerine dört bölgeye ordu komutanı atamıştır.799 Yani 

“sepahbod”un yetkileri dört kişi arasında paylaştırılmıştır. Dört bölge komutanlığının ilk 

versiyonları da Türklerde görülmüştür. Daha Hunlar döneminde Çin kaynaklarında sol 

ve sağ bilge komutanlar ile sağ ve sol lu-li komutanlarından söz edilmektedir. Hunlarda 

sol taraf doğu tarafı idi. Sol bilge komutan doğu tarafın güney bölgesinde, sol lu-li 

komutan ise doğu tarafın kuzey bölgesinde bulunurdu. Aynı şey batı bölgesi olan sağ 

taraf için de geçerli idi.800 Yani Hun Hükümdarı merkezde, dört yanında ise dört bölge 

komutanlığı vardı. Bu sistemin Gök-Türklerde de devam ettiği görülmüştür. Gök-Türk 

yazıtlarına göre dört ana cihet (ana bulung) bulunmaktaydı. Bu cihetlerin ikisine Töles 

Şad ve Tarduş Yabgu unvanlı tiginler atanırdı. Töles’ler doğuda ve Tarduş’lar batıda 

oturmaktaydılar. Diğer cihetlere de komutanlar atanırdı. Bu geleneğin ve düzenin 

Türklerde daha eski olduğu ve daha sonra Sasanîlere geçtiği muhtemeldir.801  

Türklerle İranî kavimler arasındaki bir diğer benzer unsur, okun tabiiyet 

anlayışıdır. Bilindiği üzere Oğuz Kağan, bozok olarak bilinen üç oğluna bir yayı 

parçalayarak vermiştir. Üçok olarak bilinen üç küçük oğluna ise üç ok vermiştir. Yayın 

hâkimiyet ve okun tabiiyet sembolü oldukları ifâde edilmiştir.802 Aynı anlayışın İranî 

kavimlerde de olduğu bazı kaynaklarda aksini bulmuştur. İranî kavimlerinin Orta 

Asya’da yaşadıklarında mitolojik sülâleleri Keyani hükümdarı Feridun, yaşlanmış ve 

krallığını üç oğlu Tuc, Selm ve İrac arasında paylaştırmak istemiştir. Oğullarının 

birbirine düşman olacağından endişe duyan Feridun, ülkeyi üç yere bölerek her kısmı bir 

ok üzerine yazmış ve oğullarına okları başlarının üstüne almalarını söylemiştir. Rum ve 

Batı Selm’in, Türk ve Çin Tuc’un ve Hint ile Irak İrac’ın payı olmuştur. Kendisi de 

                                                 
799 Tabari, a.g.e., II, s. 646; Wiesehöfer, a.g.e., s. 245. 
800 Mori, a.g.m., s. 212-214. 
801 Orkun, a.g.e., s. 28,128. 
802 A. Z. V. Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili, Enderun Yayınları, 2. 
Baskı, İstanbul 1982, s. 48. 
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İran’da oturmuştur.803 Buradaki oklar da her bölgenin kendisine yani İran’a tabi olması 

anlamına gelmektedir. 

Bilindiği üzere Hunların ve eski Türklerin ordusu atlı okçulardan teşekkül 

etmiştir. Sasanîlerde ok ve okçuluğun bilinmesine rağmen zırhlı birlikler daha önemli 

olmuştur. Sasanîlerde okçu birliklerin tekrar önem kazanması Hunların İran sınırına 

yaklaşmasından sonra olmuştur. Bu da Hunların Sasanî ordu düzenine tesiri olarak 

yorumlanmıştır.804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
803 Tabari, a.g.e., I, s. 153. 
804 Schippmann, a.g.e., s. 115. 
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2.3. İdâri-Askerî Unvanlar 

 

 

Türklerle İranî kavimlerin devlet yapılarının birbirleriyle tesirleri çok erken 

dönemlerden itibaren başlamıştır. En eski dönemlerden bir kavme âit çeşitli idarî ve 

askerî unvanların diğer kavimde kullanılması bunun çok derin bir geçmişe sahip 

olduğunu göstermektedir. Meselâ bey, çor, hakan, han, hatun, il, şad, şadapit, tarhan, 

tudun, tigin ve yabgu gibi unvanlar her iki kavim tarafından kullanılmıştır. 

 

2.3.1. Baga 

Orhun yazıtlarında boyla baga tarkan,805 kutlug baga tarkan,806 tuna baga tarkan 

ve baga tarkan807 ve baga tenriken808 gibi birleşik unvanlarda geçen bu unvan çoğu kez 

tarkan unvanıyla beraber kullanılmaktadır. Çoğu araştırmacı bu kelimenin Moğolca 

“küçük” veya Sanskritçe “hayvan yavrusu” gibi anlamlara geldiği konusunda 

hemfikirdirler.809 Ancak bazı araştırmacılar bu unvanın İran kökenli olabileceği ihtimali 

üzerinde de durmuşlardır. R. Giraud, bu unvanın bey unvanıyla ilişkili olabileceğini öne 

sürmektedir.810 Menges, yabgu ve şad unvanlarıyla birlikte bu unvanın da İran kültür 

çevresinden neşet ettiğini belirtmektedir.811 Bu unvanın Türkçe olduğunu savunan ilim 

adamları da olmuştur. S. Tezcan bu unvanın (kendi deyişiyle sanın) “kaplumbağa” 

anlamına geldiğini ve bu sözcüğün ikinci hecesini oluşturan bağa, baga ile aynı olduğu 

görüşünü ileri sürmektedir. Ayrıca O, Clauson’un, o dönemlerde bu kelimenin “baka” 
                                                 
805 Orkun, a.g.e., s. 72,102. 
806 A.e., s. 156. 
807 Donuk, Eski Türk Devletlerinde …, s. 4. 
808 Orkun, a.g.e., s. 128. 
809 Mehmet Ölmez, “Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)” TDA, S. VII, 1997, s. 175-176. 
810 Giraud, a.g.e., s. 82. 
811 Ölmez, a.g.m., s. 176. 
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şeklinde olması gereken görüşünü reddederek bu sözcüğün Türk dil kurallarına uygun 

olarak bağa, baga biçimde yazılışının doğru olduğunu belirtmektedir.812 

 

2.3.2. Bey (Bäg, Beg) 

Bu kelime Türkçe’de değişik devirlerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. 

“Hâkimiyet unvanı” dışında “zengin, koca, erkek, efendi” gibi anlamlarını da ihtiva 

etmektedir. Bu unvanın geniş ve derin bir kullanım alanına sahip olduğu, tarihte bilinen 

bütün Türk devletlerinde (Gök-Türkler’de beg, Uygurlarda bäg, Hazarlarda beh, 

Kırgızlarda bi/pi, Özbeklerde bei, Türkmenlerde beg, Osmanlılarda bey, Azerbaycan’da 

bäy, Kıpçaklarda bäy vs.)813 değişik biçimlerde kullanılmasından anlaşılmaktadır. 

Bu unvan boyun başında bulunan reise ıtlak edilirdi.814 L. Rasonyi'de bu kelime 

“asiller, zadegân” anlamında kullanılmakta ve cemiyetin iki unsurundan birine işaret 

etmektedir.815 Boy riyâsetini elde etmesi için reisin cesareti, zenginliği, fizikî gücü, 

yeteneği ve zeki olması önemli rol oynamaktaydı.816 Beylerin bu makamı elde 

edebilmeleri için zenginlik önemli bir faktör idi.817 Dede Korkut’ta da “bayı-“ filli 

“zengin olmak, zenginleşmek” anlamında kullanılmaktadır.818 Eski Türk kitabelerinde 

de bu anlamda kullanılmıştır.819 Dolayısıyla bey kelimesinin Türkçe’de ilk olarak zengin 

anlamında kullanıldığı düşünülebilir. 

Bu kelimenin menşei hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. F. Altheim'e 

göre bu sözcük Asya Hun İmparatorluğunda kullanılmıştır. O, Hun İmparatoru Motun 

kelimesini Bey+tun yani “bey nesli” olarak çevirmekte ve böylece bu unvanın milat'tan 

                                                 
812 Semih Tezcan, “Eski Türkçe buyla ve bağa Sanları Üzerine”, TDAY-B, 1977, s. 67-68. 
813 Donuk, a.g.e., s. 5. 
814 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 
Ankara 1972, s. 37. 
815 Rasonyi, a.g.e., s. 102. 
816 Niyazi, a.g.e., s. 27. 
817 Gökalp, a.g.e., s. 202-204; Sümer, a.g.e., s. 37. 
818 Ergin, a.g.e., s. 137; Dede Korkut Kitabı 2, İndeks-Gramer; Ebru Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1986, 
s. 41. 
819 Samran, “bay”, 1. Paragraf. 
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önceki dönemlerde Türkler arasında kullanıldığını belirtmektedir.820  Arsal ise onu bek 

(koruyan) ile aynı olarak görmektedir.821 Bu unvanın Çince po (yüz kişinin reisi) 822 ve 

eski Persçe baga (Tanrı) ve bag (hükümdar)823 sözcüklerinden kaynaklandığı da ileri 

sürülmüştür.  

Eski Persçe'de çok geçen baga (Tanrı) kelimesi Akamenit metinlerinin bazı 

yerlerinde görülmekte ve Ahura Mazda, bagaların en büyüğü (baga vazaraka 

Auramazdâ)  olarak anılmaktadır.824 Sasanî döneminde bay biçiminde telaffuz edilen bu 

sözcük825 kralların bir lakâbı olmuş ve bu şekilde onların ilahî yönlerini ve özelliklerini 

göstermek için kullanılmıştır (Bay Şâpur gibi). O dönemde Tanrıları ifâde etmek için 

Avesta'da ve Akamenit yazıtlarında da geçen “yazat, yazata” sözcüğü kullanılmıştı.826 

Baga kelimesinin Orta Asya'da da kullanıldığı bilinmektedir. Doğu İranî dillerinden 

Baktria dilinde bago,827, Soğdca'da ise bag biçiminde geçen bu sözcüğün “Tanrı, efendi, 

kral ve ekselans” anlamlarını ihtiva ettiği öne sürülmektedir.828 Kuşanlar dilinde de 

(Toharca?) bag biçiminde geçmektedir.829 Turfan'da ortaya çıkarılan ve Gök-Türk 

alfabesiyle yazılan Toyok yazıtında Ormazt (Ahura Mazda)'dan sonra kullanılan bu 

unvan bunun teyididir. Ancak kime âit olduğu ortaya çıkarılamamıştır.830  

                                                 
820 Kafesoğlu, a.g.e., s. 60. 
821 Arsal, a.g.e., s. 273. 
822 Clauson, a.g.e., s. 322. 
823 Ögel, “Eski Türk-İran …”, s. 365-366; Habibi, Zaban-e Do Hezar Sale-ye Afganistan vaya Madar-
e Zaban-e Dari, Dolati Matbaeh, Kabol 1342 (1963), s. 44; R. Schmitt, “İranica-Protobulgarica, Asparuch 
und Konsorten im Lichteder İranischen Onomastik”, 1985, (çevrimiçi) www.kroraina.com, 8. Paragraf. 
824 DNa Yazıtı, 1. satır; DNb Yazıtı, 1. satır; Dse Yazıtı, 1. satır; DSf Yazıtı, 1. satır; DSs Yazıtı, 1. satır; 
DZc Yazıtı, 1. satır; DE Yazıtı, 1. satır; XPa Yazıtı, 1. satır; XPb Yazıtı, 1. satır; XPc Yazıtı, 1. satır; 
XPd Yazıtı, 1. satır; XPf Yazıtı, 1. satır; XPh Yazıtı, 1. satır; XE Yazıtı, 1. satır; XV Yazıtı, 1. satır; 
AmH Yazıtı, 6. satır; AsH Yazıtı, 6. satır; A1Pa Yazıtı, 1. satır; A2Hc Yazıtı, 1. satır; A3Pa Yazıtı, 1. 
Satır. 
825 Bailey, “Zaban-e Farsî”, Miras-e İran, Tehran 1336 (1957), s. 305. 
826 Wiesehöfer, a.g.e., s. 209-210. 
827 S. Kerr, “Kharoshti Script”, (çevrimiçi) www.vohuman.org/Article/KharoshtiScript.htm, 3. paragraf; 
1996; N. Sims Williams, “Bactrian Language”, Ensyclopaedia Iranica, (çevrimiçi) 
www.iranica.com/articles/bactrian-language,  5-6. Paragraflar, 15 December 1988. 
828 Badozzaman Garib, Farhang-e Soğdi, Farhangan Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1383 (2004), s. 100. 
829 Habibi, a.g.e., s. 43-44. 
830 Orkun, a.g.e., s. 367. 



136 
 

Ön Asya'da Kas halkının Tanrı adlarında bazı Hint Tanrı adlarının olduğu ileri 

sürülmüştür. Çok tartışmalı olmakla birlikte Savaş Tanrısı Marutaş ile Sanskritçe’de 

Marut, Güneş Tanrısı Suriaş ile Sanskritçe’de Surya; Bugaş ile Sanskritçe Bagha 

(Perslerin Baga’sı, Soğdların ve Toharların Bag’i ile Sasanîlerin Bay’ı); Eski Persçe 

Baga ve eski Slavca Bogu ve Yağmur ile Yıldırım Tanrısı Ubriyaş veya Buriyaş ile 

Sanskritçe’de Burya; Yunanca’da kuzey rüzgârı anlamına gelen Boreas ve Rusça’da 

boran anlamına gelen Buria, Dağ Zirvesi Tanrıçası Şumliya veya Şimaliya ile 

Sanskritçe’nin Himalaya’sı karşılaştırılmaktadır.831 Ancak Diakonov, Himalaya’nın 

Şimaliya’ya dönüşmesinin mümkün olamayacağını belirtmektedir. Ayrıca Kaslarda 

güneş anlamına gelen Sah kelimesi mevcuttur. Buri’nin “sahip,Tanrı” ve Yaş’ın “yer” 

anlamına geldiğini belirten yazar bu Tanrı adının yer Tanrısının lakâbı olabileceğini öne 

sürmektedir. Aynı biçimde Suriyaş’ın ise “yere ışık saçan” anlamını verdiğini 

belirtmiştir.832 Burada dikkatimizi çeken Bugaş Tanrı adıdır. Dilleri Türk dili gibi 

bitişken olan Kasların Hint-Avrupa halklarından olmadığı ispatlanmış ve Elamlılarla 

akraba ve dillerinin ise Elamca'ya yakın olduğu ileri sürülmüştür.833 Kas özel adlarında 

geçen Bugaş Tanrı adı Yusifov'a göre bu halkın eski çağlarda Zagros bölgesinde 

yaşadıkları dönemde (M. Ö. 2. Binyılın başlarında) Orta Asya’dan o bölgelere gelen 

Eski Türklerden almış olabilirler.834 Kas kültüründe Türklük ile ilgili başka unsurların 

tespiti bu varsayımı güçlendirmektedir. Örneğin M. Ö. II. yüzyılda Kas yer adlarında 

Türkçe'nin eski kelimelerinden olan ve kurt mânâsını veren "barî-böri" yer adları tespit 

edilmiştir.835 Ayrıca Kas özel adlarında da Türkçe’de olduğu gibi adın bir bölümü olarak 

“böri”nin kullanıldığı da ileri sürülmektedir.836 Bu belge böri adının geçtiği en eski 

vesikadır. Bilindiği üzere Türkler ordularının hassa birliklerine böri adını verirlerdi. Bu 

yer adları böyle bir birliklerin yeri de olabilir. Avrupa'da kaçak olarak satılan meşhur 

bronz eserleri daha sonraki araştırmalarda Kaslara mal edilmiştir. Onların bu meşhur 
                                                 
831 Nyberg, a.g.e., s. 330; I. M. Diakonov, a.g.e., s. 466, dpt. 107. 
832 Diakonov, a.g.e., s. 466, 107. dpt. 
833 Zehtabi, a.g.e., s. 56; Diakonov, a.g.e., s. 120-121. 
834 Yusifov, a.g.m., s. 343. 
835 Cameron, a.g.e., s. 89. 
836 Giyaseddin Geybullayev, Azerbaycan Türklüyünün Teşekkülü Tarixinden,  Azerbaycan Dövlet 
Yayınları, Bakı 1994, s. 58-59. 
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eserlerinde bozkır hayvan üslûbunu andırır özelliklerin olduğu ileri sürülmüştür.837 Tanrı 

adlarında kut kelimesinin tespiti bu inancın da onlarda var olduğunu göstermektedir. 

(Savaş Tanrısı Gidar= Elamca Kutir) Ayrıca Kaslarda var olan gig (gök), mir (yir, 

yer)838 gibi Türkçe kelimeler de onlarda Türklüğün izlerini gösteren delillerdir.  

Ögel, Toyok yazıtındaki bag kelimesinin Tanrı anlamına geldiğine işaret 

etmektedir.839 Bu yazıt Türkçe değil İranî dillerinin bir şivesiyle yazılmıştır ve orada 

geçen bag kelimesi Türkler’deki bey unvanı değil İranî kavimlerin baga'sıdır.  

 

2.3.3. Çor 

Eski Türklerde yüksek bir rütbe840, bir memuriyet veya onur derecesi841 

anlamlarında olduğu ileri sürülen bu unvan, Gök-Türk kitabelerinde defalarca 

geçmekte842 ve her zaman başka unvanlar veya adlarla yazıldığı görülmektedir. Birleşik 

unvanlarda çor hecesi sonda yazıldığı için ondan önceki unvanların çor makamına 

yükselmeden önce unvan sahibinin taşıdığı postlar olduğu zannedilmektedir.843 Fakat bu 

unvanın daha eski dönemlerde kullanıldığına dair kayıtlar mevcuttur. O. Maenchen-

Helfen Aghatias'da 556 yılında Bizans'ın Lazika (Karadeniz)'da yaptığı savaş dolayısıyla 

adı geçen ve Hunlara atfolunan Elmingeiros=Elminzur adındaki zur hecesinin çur 

olduğu görüşündedir. O, görüşünü Atilla'nın akrabası Emnetzur ve Ultzindur, Ayrıca 

Priscos ve Jordanes'te geçen Alpidzuri=Alcidzuri= Alp İl Çur isimleriyle 

desteklemektedir.844 Çin kaynaklarından M. 1013 yılında yazılmış olan Tse Fu Yüan Kui 

adlı ansiklopedide de M. 648 yılında Batı Türklerinin (Batı Gök-Türklerinin) devlet 

                                                 
837 Frye, a.g.e., s. 101-103. 
838 Diakonov, a.g.e., s.466, dpt. 106. 
839 Ögel, a.g.m., s. 365. 
840 Von Gabain, a.g.e., s. 272; Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Yayınları, İstanbul 
1993, s. 43. 
841 Ögel, a.g.m., s. 366. 
842 Orkun, a.g.e., s. 52,72,128,139,326,327,527,530,554. 
843 Togan-Kara-Baysal,  a.g.e., s. 84. 
844 O. Maenchen-Halfen, The World of Huns, University of California Press, 1973, (çevrimiçi) 
www.kroraina.com/huns/mh, 401-403. 
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danışmanı Kü-Li-Ço (Küli-Çor) unvanına sahip birisinden bahsedilmektedir.845 Yine Çin 

kaynaklarından Eski Tang Tarihî (Chiu Tang Shu) bu unvanın Türklerin geleneksel 

makamları arasında olduğunu belirtmiştir. Yani hâkim sülâlenin bütün üyeleri sırasıyla 

bu makamı taşımışlardır.846 Chiu Tang Shu'da ikinci Gök-Türk devletinin kurucusu 

Kutluğ'un kağan olmadan önce sülâlenin geleneksel unvanı olan Todun-Çor unvanını 

taşıdığı belirtilmektedir. Kutluğ'dan sonra kağan olan kardeşi Kapgan ise Çin 

yıllıklarında Mo-Ço biçiminde kaydedilmiştir. Tibetçe Bug-Çor şeklinin tanıklığıyla 

onun aslında Bögü-Çor olduğu anlaşılmıştır.847 Bu unvanın Gök-Türklerden başka 

Uygur, Türgiş, Hazar, Peçenek ve Kırgızlarda da kullanıldığı bilinmektedir.848 Gök-Türk 

yazıtlarının ilk transkripsiyonlarında çur yazılan bu unvanın çor biçiminde yazılması 

gerektiği belirtilmektedir.849  

B. Ögel, P. Pelliot'a dayanarak çor unvanının muhtemelen Soğd ve Toharlardan 

alındığı görüşündedir.850 P. Aalto, Karaim Türkçe’sinde “hizmetçi, kul” anlamına gelen 

çora ve Çuvaş Türkçe’sinde de aynı anlama gelen t’şura kelimelerini eski Türkçe’deki 

çor unvanıyla ilişkilendirmekte ve bu unvanı Toharca çor sözcüğüne bağlamaktadır.851 

O’na dayanan S. G. Klyashtorny, bu kelimenin apaçık bir şekilde İran kültür dairesine 

âit olduğunu belirtmektedir.852 X. Rong, bu unvanın Türkçe’den Toharca’ya geçtiğini 

öne sürmektedir.853 M. Müller de Toharca metinlerde gor biçiminde geçen bu unvanın 

Türkçe bir unvan olduğu düşüncesindedir. Pelliot ve Nemeth ise bu unvanın Toharlardan 

Türklere geçtiği fikrinde birleşmekte, ancak bu geçişin ne zaman ve nerede vuku 

                                                 
845 Chavannes, a.g.e., s. 387. 
846 A.e., s. 49. 
847 Clauson, a.g.e., s. 427. 
848 Donuk, a.g.e., s. 14. 
849 Sertkaya, Gök-Türk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 
1995, s. 104-105. 
850 Ögel, a.g.m., s. 366. 
851 Aalto, a.g.m., s. 35. 
852 Klyashtorny, “Ancient Turk Rock Inscriptions in the Talass Ala-too”, (çevrimiçi) 
www.transoxiana.org/Eran/Articles/kljashtorny.html, 8. Paragraf. 21 July 2004. 
853 Peter Zieme, “Hybrid Names as a Spicial Device of Central Asian Naming”, Türkic-Iranian Contact 
Areas: Historical and Linguistic Aspects, /Ed: Lars Johanson-Christiane Bulut/, Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden 2006, s. 115. 
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bulduğuna dair bir fikir bildirmemektedirler.854 Pelliot bunun çok eski olduğunu 

düşünmektedir.855 R. Giraud ise Doğu-Türklerinde kullanıldığının bilinmediğine ve 

ispatlanmadığına dikkatleri çekmektedir.856 M. Ölmez, Toharca metinlerde bu unvana 

rastlamadığını, onun Çince olabileceğini düşünmektedir.857 Ancak X. yüzyıla âit 

Hotanca bir metinde bu unvanın geçtiği ve “Tutuq-Manglig-Çor” terkibinde kullanıldığı 

görülmektedir.858 Zuev, “qara-çor” terkibinin Türk-İran menşeli olduğu ve çor 

kelimesinin İran kültür dairesine âit olduğu fikrindedir.859 

Çin kaynaklarında sık geçen bu sözcük külüg-çor, tudun-çor, bügü-çor ve 

buyruk-çor terkiplerinde geçmektedir.860 Eski Türk makamlarının hiyerarşisinde külüg-

çor'un en üst düzeyde bir post olduğu bilinmektedir.861  

 

2.3.4. Kağan (Hakan, Khagan) 

Çin kayıtlarının çoğu bu unvanın Hiung-nuların Tanhusunun yerine Gök-

Türklerde en yüksek makam olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.862 İmparatora denk 

gelen bu unvan cihanşümûl bir imparatorluğu kontrolü altında tutan bir gücün başındaki 

insana denilmektedir.863 

Bu unvan K. Menges'e göre Moğollardan, F. Laszlo'ya göre Sien-Pilerden ve G. 

Doerfer’e göre Eski Moğol kavmi olan Cucenlerden Türklere geçmiştir.864 Ögel, bu 

unvanın Avarlardan,865 G. Ramstedt Çin'den, W. Bang ise Soğdlardan alındığı 

                                                 
854 Nemeth, a.g.m., s. 383. 
855 A.m., s. 386, dpt. 32. 
856 Giraud, a.g.e., s. 85. 
857 Ölmez, a.g.m., 183-184. 
858 Bailey, “The Khotanese Text Concerning the Turks in Kantsou”, (çevrimiçi) 
www.ihp.sinica.edu.tw/~asiamajor/pdf/1949/1949-28.pdf, 1949. 
859 Zuev, Early Türks: Essays on …, s. 201. 
860 Clauson, a.g.e., s. 427. 
861 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 83. 
862 A.e., s. 3. 
863 İnalcık, “Osmanlılarda Saltanat Veraseti Usulu ve Türk Hâkimiyet Telakkisi ile İlgisi”, AÜSBFD, C. 
XIV, S. I, Mart 1959, s. 7. 
864 Golden, Hazar Çalışmaları,   s. 225. 
865 Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 288. 
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görüşündedirler.866 H. H. Schaeder ise bu unvanın Gathalarda “hükümdar” anlamına 

gelen kavi kelimesinin Orta Persçe şekli olan kävakän'dan kaynaklandığını ileri 

sürmektedir.867 V. V. Barthold bu unvanın “hanlar hanı” anlamına gelen “hanhan” 

biçiminde, İranî kavimlerin “şahanşah” (krallar kralı) unvanının bir taklidi olduğunu öne 

sürmüştür.868 Çin kayıtlarında k'o-han biçiminde geçen bu unvanı K. Şiratori'ye göre ilk 

kullanan Cucen hükümdarı Şe-lun olmuştur.  O, bundan sonra bu unvanın Türklerde 

kullanıldığını ispatlamaya çalışmıştır.869 J. Marquart da aynı görüşü paylaşmaktadır.870  

Ancak Liu-Mai-Tsai, Cucenlerden önce Miladî 261 ve 278 yıllarında bu unvanın Sien-

pilerde kullanıldığını ileri sürmüştür.871 Han kelimesinin Miladî 250 civarlarında 

Türklerde kullanıldığı öne sürülmektedir.872 Ancak R. Giraud'ya göre han ile hakan 

arasında bir rütbe farkı sözkonusudur. Tonyukuk kitabesine göre İlteriş, tahta çıkmadan 

önce han, daha sonra hükümdarlığı elde ettikten sonra ise hep kağan unvanını 

kullanmıştır.873 Oysa Ögel, bunun tam tersini düşünmektedir. O'na göre hakan daha 

küçük hanlara verilen bir unvandır. Moğollar döneminde Çingiz'e han, oğullarına ise 

ka'an (Ögedey ka'an) unvanı verilmiştir.874 Kağan unvanının M. Ö. I. asrın sonlarında 

Asya Hun İmparatorluğunda kullanıldığı öne sürülmektedir.875 III. Sasanî Kralı Narsi'nin 

Miladî 293 yılında yazılmış Kuzey Irak'taki Paikuli yazıtında bu unvanın geçtiği ve 

Kafkaslarda bir Hun reisine ıtlak edildiği ileri sürülmüştür.876 Ancak “Xagan i Aq-

aqataran” biçiminde okunmuş bu unvanın, bir yer adı olarak “Xäyän i Nikaträ” veya 

“Xäyän i Nikatär” biçiminde okunması gerektiği de belirtilmektedir zira bütün krallar 

                                                 
866 Donuk, a.g.e., s. 25. 
867 Bombaci, a.g.m., s. 38. 
868 Ebn Moskuyeh, a.g.e., s. 148, dpt. 1. 
869 K. Shiratori, “Kaghan Unvanının Menşei”, /Türk. Çev. İ. Gökbahar/, Belleten, C. IX, S. 36, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1945, s. 504. 
870 Marquart, a.g.e., s. 113. 
871 Mau Tsai, a.g.e., s. 18, dpt. 44. 
872 Eberhard, a.g.m., s. 320-321. 
873 Giraud, a.g.e., s. 71. 
874 Ögel, a.g.e., s. 288. 
875 Clauson, a.g.e., s. 611. 
876 Kafesoğlu, a.g.e., , s. 268. 
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oraya gelerek oradan Sasanî imparatorunun huzuruna çıkmışlardır.877 Bu unvanın hem 

Türk kitabelerinde878 hem de İran edebiyatında879 Tibet ile Çin hükümdarlarına verildiği 

tespit edilmiştir. Bu unvanın Hazarlarda kullanıldığı İslam, İran, Ermeni, Grek, İbrani ve 

Rus kaynaklarının büyük bir kısmında görülmüştür.880 Türgiş ve Kırgızlarda kullanıldığı 

da bilinmektedir.881 Eberhard, bazı hanların ve il-hanların tanhu rütbesine 

yükseldiklerini ileri sürmektedir.882 Kafesoğlu'na göre bu unvanın önce Türk asıllı 

olmayan topluluklarda görülmesinin nedeni tanhu gibi daha yüksek unvanın Hun 

hükümdar âilesi tarafından kullanılmasıdır ve tanhudan aşağı derece sayılan kağan 

unvanı diğer topluluklar tarafından kullanılmaktaydı.883 Mas’udi’ye göre İranlıların 

“hüsrev”i, Romalıların “kayser”i, Habeşlilerin “necaşi”si ve Türklerin ise “hakan”ı 

vardır.884 

İran kültür çevresinin daha geniş çapta bu unvanla tanışması muhtemelen Eftalit 

ve Gök-Türk çağında olmuştur. Doğu İranî dillerinden sayılan Balh şivesine âit 

metinlerde bu unvanın kullanıldığı görülmektedir.885 Sasanîler döneminde kaleme 

alındığı sanılan, ancak Miladi VIII-IX yüzyıllardan kalma, yazarı bilinmeyen 

“Şehrestaniha-ye İranşehr” adlı eserde bu unvanın “yabgu hakan”, “sencebu hakan”, 

“Çul886 hakan” ve “büyük hakan” terkiplerinde ve Turan büyüklerine hitaben 

                                                 
877 H. Humbach-Prode. O. Skyarvo, The Sasanian Inscription of Paikuli, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
Wiesbaden 1983,  (çevrimiçi) www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/Paikuli.pdf,  s. 19; Ernst Herzfeld, 
The Sasanian Inscription Paikuli (NP1), www.uni-
kiel.de/klassalt/projekte/sasaniden/Paikuli_Inschrift.pdf, s. 3. Henning de bir makalesinde bu konuya 
değinmekte ve metinde khagan kelimesinin geçmediğini, yeni okunuşu kabul ettiğini belirtmektedir. Bkz: 
Henning “A Farewall to the Kağan of Aq-Aqataran”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, Vol. XIV, No: 3, University of London, 1952, s. 501-522. 
878 Orkun, a.g.e., s. 22,26,28,30,34,36, 38,40. 
879 Dehkhoda, a.g.e., “Hakan  )خاقان(  Maddesi”. 
880 Golden, a.g.e., s. 220-222. 
881 Clauson, a.g.e., s. 611. 
882 Eberhard, a.g.m.. s. 322. 
883 Kafesoğlu, a.g.e., s. 269. 
884 Mas’udi, a.g.e., s. 158. 
885 2. Tuchi Yazıtı, 7. satır; Habibi, Tarikh-e Khat va Neveshteha-ye Kuhan-e Afganestan, Anjoman-e 
Tarikh va Adab-e Afganestan Yayınları, Kabol 1350 (1971), s. 59, Zarshenas, “Zaban-e Balkhi”, s. 12,  
dpt. 40. 
886 Sasanîler döneminde İran’ın kuzey doğusunda yaşayan, Şul/Şuli de denilen Türkler. 
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kullanıldığı görülmektedir.887 Batı Türkleri, İran Kültür çevresinin bir kısmını kontrolleri 

altına alıp Sasanîlerle komşu olduktan sonra aralarında geniş bir kültürel tesirleşmenin 

yapıldığı tahmin edilmektedir. Bir takım Soğdca ve Toharca kelimelerin ve kültür 

ürünlerinin Türk kültüründeki varlığı işte böyle temasların sonucu olmuştur. Sasanî 

Kralı Anuşirevan'ın annesi bir Akhun prensesidir.888 Daha sonra ise Sasanîler, Eftalitleri 

ortadan kaldırmak için İstemi Han ile anlaşma yapmışlar ve bunu bir evlilikle 

güçlendirmeye çalışmışlardır. Böylece İstemi'nin kızı gelin olarak Enuşirevan'ın 

sarayına gelmiş ve sonraki Sasanî hükümdarı olan IV. Hürmüz, annesi Çinli olan bu 

kızdan doğmuştur.889 IV. Hürmüz ise kaynaklarda Fagem890, Gagem891 isimli Türk 

anneden doğduğu için Torkzad yani Türk'ten doğma lakâbını almıştır. İran edebiyatında 

Türk ve Çin hükümdarlarına verilen hakan unvanının buradan ortaya çıktığı ileri 

sürülmüştür.892 Ayrıca yine Anuşirevan'ın Hazar hakanının kızıyla evlenmesi de bu ve 

bu gibi tesirlerin İran kültür ve edebiyatında yerleşmesine neden olmuştur.893 

 

2.3.5. Kan (Khan, Kan, Qan)  

Han unvanı, bütün Türk devletlerinde kullanılan eski bir hâkimiyet unvanıdır. Bu 

unvanın “imparator” anlamına gelen hakan unvanından sonraki rütbe olduğu kabul 

edilmiştir. Kimi zaman her iki unvanın aynı seviyeyi gösterdiği de gözlemlenmiştir.894 

Ancak Ögel, Çingiz Han dönemini örnek göstererek en azından o dönem için han'ın 

                                                 
887 Shehrestaniha-ye Eranshehr, 9. Paragraf. 
888 Yaqubi, Tarikh-e Yaqubi, /Fars. Çev. M. Ebrahim Ayati/, Bongah-e Tarjome va Nashr-e Ketab 
Yayınları, Tehran 1342 (1963),  s. 202. 
889 Roux, Orta Asya, …, s. 136. 
890 Mas’udi, a.g.e., s. 265. 
891 Ebn Balkhi’de Gagem’in bir kağan olduğu ve Anuşirevan’ın onun kızıyla evlendiği rivayet 
edilmektedir. Bkz: Ebn Balkhi, Farsnameh, Donya-ye Ketab Yayınları, 2. Baskı, Tehran 1363 (1984), s. 
94. 
892 Esin, Katun …, s. 475. 
893 El-Belazuri, Fütuhu’l-Büldan, /Türk. Çev. Mustafa Fayda/, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara 2002, s. 280. 
894 Donuk, a.g.e., s. 26-27. 
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hakan'dan daha yüksek bir rütbe olduğunu belirtmiştir.895 Divanü Lugat’it-Türk’te 

Afrasyab'a kağan, oğullarına ise han unvanı verilmiştir.896  

E. H. Parker, Wei-şu'da adı geçen ve Topo âilesinin ceddi olarak bilinen Şa-mo-

han özel adındaki son hecenin han unvanı olduğu görüşündedir. Ancak bu şahsın Çin 

sarayına elçi olarak gönderildiği için Şiratori, bu görüşe katılmamaktadır.897 Gök-Türk 

kitabelerinden Tonyukuk abidesinde geçmektedir. Ayrıca Ongin, Şine-usu gibi birçok 

Türkçe kitabede de geçmektedir.898 Bu unvanın en az Miladî 250 yılı dolaylarından 

itibaren kullanıldığı bilinmektedir.899 Avrupa Hun hükümdarı Atilla'nın hanımının adı 

Arıkan, Arıgkan'da da han kelimesinin varlığı tespit edilmiştir.900 L. N. Gumilev, bu 

unvanın Siyenpi dilinden alındığını kabul etmektedir.901 Bu unvan 865 yılına âit Toharca 

metinlerde de kullanılmıştır.902 

 Bu unvanın İran'da, İlhanlılara kadar daha çok bir edebiyat terimi, yani İran 

edebiyatında Türklere has bir unvan olarak kullanıldığı, ancak Moğollar ve İlhanlılardan 

sonra İran'da hüküm sürmüş bütün sülâlelerde bir unvan olarak sıkça kullanıldığı ileri 

sürülmüştür.903 Meselâ İranî Zend devletinin kurucusu Kerim Han gibi. 

 

2.3.6. Katun (Khatun, Hatun) 

Türklerdeki hakanlık makamının bütünleyicisi olarak hatunun Türk devletlerinde 

önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Karahanlı, Selçuklu ve Harezmşahlar gibi 

muazzam devletlerin idârelerindeki hatunların (terkenlerin) rollerinden904, Gök-Türk 

kitabeleri ile Kutadgu Bilig'de kut sahibi kadınların varlıklarından yola çıkarak Türk 

                                                 
895 Ögel, a.g.e., s. 288. 
896 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 157. 
897 Shiratori, a.g.m., s. 497. 
898 Orkun, a.g.e., s. 100,128,130,156,166. 
899 Eberhard, a.g.m., s. 322. 
900 Kafesoğlu, a.g.e., s. 268. 
901 Gumilev, Hunlar, s. 107. 
902 2. Tuchi Yazıtı, 8. satır; Habibi, a.g.e., s. 59. 
903 Dehkhoda, a.g.e., “Han )خان(  Maddesi”. 
904 Sevinç, a.g.e., s. 36-37. 
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devletlerinde hatunun ciddî derecede söz sahibi olduğu anlaşılmaktadır.905 Bilindiği gibi 

temelleri ataerkilliğe dayanan Hind-Avrupa halklarının çoğunda imparatoriçe veya 

kraliçenin önemli icra gücünün olmadığı tespit edilmiştir. Doğu İranî kavimlerinin 

kültürü bu konuda en bâriz örnektir. Bütün Tanrılar erkektir ve erkek evin, çocukların ve 

her şeyin mutlak sahibidir. Soğdlarda bu unvan kralın ikinci eşi için kullanılmıştır.906 

Batı İranî kavimlerdeki yumuşamanın Sümer ve Elam gibi gelişmiş kadın hukukuna 

sahip kültürlerin tesiriyle ortaya geldiği bilinmektedir. Hatta İran'da Anahita gibi dişi 

Tanrıların varlıkları bütün ilim adamları tarafından Elam ana Tanrıçaları, Sümer'in 

İnanna'sı ve Babil'in İştar'ının tesiri olarak açıklanmıştır.907 Eski medeniyetlerde ise 

bunun en bâriz örneği Elam ve Sümerlerde görülmektedir. Elam hukukunda kadının, hiç 

bir çağdaş kültürleriyle kıyaslanamayacak üstün bir yeri vardı.908 

P. A. Boodberg bu unvanın Asya Hun İmparatorluğunda ko-ho-tun ve ko-tun 

biçimlerinde kullanıldığına dikkat çekmiş ve Soğdlar ile Moğollardan daha önce Türk 

kültüründe kullanıldığını belirtmiştir.909 Gök-Türk devletinin kurucusu Bumin (Çin 

kaynaklarına göre Tou-man) Kağanın hanımının taşıdığı bu unvan, çeşitli Türk 

devletlerinde mevcut olmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Bu unvan büyük ihtimalle 

Türkçe’den Farsça’ya geçmiştir.910 Ancak bazı ilim adamları Sien-pi, Moğol veya Soğd 

menşeli olabileceğini de düşünmektedirler. Ögel, bu unvanın Avarlardan alındığı 

düşüncesindedir.911 Clauson, kral ve hükümdar anlamına gelen Soğdca xwty kelimesini 

vererek xwtyn (hatun)’ı ise onun eşi, hanımı olarak ileri sürmekte, böylece de bu 

kelimenin Soğdlardan alındığını ifâde etmektedir.912 Frye da bu düşüncede onunla 

hemfikirdir.913 Clauson ve Frye'ın ileri sürdükleri kral anlamına gelen sözcüğün “kral ve 

                                                 
905 Kafesoğlu a.g.e., s. 270, dpt. 311. 
906 Benveniste, Titres et Nomes propers en İranien ancien, Paris 1966, s. 31. 
907 Bahar, Pajuheshi …, s. 449. 
908 Hinz, a.g.e., s. 128-129. 
909 Donuk, a.g.e., s. 30-31. 
910 Zarshenas, “Algab-e Zanan-e Ashrafi dar Neveshteha-ye Soğdi”, Faslname-ye Farhangestan-e 
Zaban va Adab-e Farsi, Yıl 5, S. 4, 1381 (2002), s. 4, dpt. 21. 
911 Ögel, a.g.e., s. 288. 
912 Clauson, a.g.e., s. 602. 
913 Bombacı, a.g.e., s. 36. 
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efendi” anlamlarına gelen xutay, xuda ve hüda kelimesi olduğu belirtilmiştir.914 O 

dönemlerde Tanrı için daha çok bağa, baga sözcüğü kullanılmıştır. 

Bilindiği üzere Pehlevî dilinde hoda kelimesi başka kelimelerle kullanıldığı 

zaman “reis, sahip, kral” anlamını vermektedir. Meselâ “hutaynamek” şehname 

demektir; kethuda ise önce “âile ve ev reisi”, daha sonra ise “köy muhtarı” anlamına 

gelmektedir.915 Ayrıca bu sözcük kut ile bağlantılı olarak görülmektedir. 

 

2.3.7. İl 

Bu terim milat'tan önceki devirlerde Asya Hunları tarafından kullanılmıştır.916 

Gök-Türk kitabelerinin pek çok yerinde de geçen bu kelime, H. N. Orkun tarafından 

“eyalet, vilayet ve kavim” anlamlarında çevrilmiştir.917 Divan Lügat it-Türk'te ise el 

biçiminde geçen bu terim bugünkü il ve vilayet mefhûmlarını ifâde etmektedir.918 

Kutadgu Bilig'de il'in vilayet anlamının ön planda olduğu görülse de burada il’in devlet 

ve halk ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu ve bir bütün oluşturduğu da aşikârdır.919 

Dede Korkut'un pek çok yerinde geçen bu terimin ülke, memleket ve oranın halkı 

anlamlarına geldiği öne sürülmektedir. Ancak yabancı ve başkası anlamı da bu terimin 

mânâları arasında gösterilmiştir.920 Ögel, il'e her kabilenin veya obanın devlet veya töre 

tarafından korunan, sınırları belli otlağına denildiğini ileri sürmektedir.921 Böyle bir 

tanımlamanın boyun teşekkülündeki ilk aşamalarda veya daha güçlü bir merkezi 

devletin ve otoritenin ortaya çıkmadığı dönemlerde olabileceği düşünülebilir. Ancak bu 

kavramın yer ve coğrafya temeline bağlanması tartışılabilir. Thomsen, bu kelimeye 

                                                 
914 Garib, a.g.e., s. 440. 
915 Dehkhoda, a.g.e., “Hoda  )خدا(  Maddesi”. 
916 Eberhard, a.g.m., s. 320-321. 
917 Orkun, a.g.e., s. 24,26,30,40,70. 
918 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, 48,106,168,354, II, 10,25,238; III, 21,123,221. 
919 Yusuf Has Hacib, a.g.e., s. 34,42,71,150. 
920 Ergin, a.g.e., s. 149. 
921 Ögel, a.g.e., s. 273. 
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farklı bir anlam vermektedir: "Siyasî açıdan bağımsız ve teşkilâtlanmış halk".922 Orkun, 

onun eyalet, vilayet ve kavim anlamlarına geldiğini,923 Von Gabain ise devlet ve kabile 

ile eşanlamlı olduğunu öne sürmüştür.924 Clauson'a göre "bağımsız bir hükümdar 

tarafından idâre edilen ve teşkilâtlanmış siyasî bir birlik" mânâsını veren il, hakanıyla, 

bodunuyla, yazılı olmayan töresiyle, ülüşü yani tuttukları ülkesiyle ve öğesi yani 

hükümdarın başyardımcısıyla (vezir?) bir birlik arz eden bir kavramdır.925 

Gökalp, il kelimesinin en eski mânâsının “sulh ve barış” olduğunu, ilci/elçi 

sözcüğünün ise bu kelimeden türediğini öne sürmektedir. O’nun, Toyonizm olarak 

adlandırdığı Türklerin en eski dininde, aynı soydan gelen aşiretler kan davaları ve 

muharebelere son vererek barışı sağladıklarında bodun diye adlandırılırdı. Bu bodunlar 

böylece bir ili oluşturmuş olurlardı. Bu şekilde ikinci anlam olarak ilin devlet anlamı da 

buradan gelmiş olurdu.926 

Rasonyi’ye göre il/el, devlet demektir ve bu devlet, içine aldığı veya tabi kıldığı 

oymaklardan ve kavimlerden oluşmaktadır.927 

Giraud metinlerde el sözcüğünün hem bodun hem de kağan ile bağdaştığını öne 

sürerek bu terimin imparatorluk anlamına geldiğini belirtmektedir. Ayrıca O, bu terimin 

yabancı anlamına da değinmiştir.928 A. Donuk, Gök-Türk kitabeleri, Divanü Lugat’it-

Türk ve Kutadgu Bilig'e dayanarak il'in düzenli devlet anlamına geldiğini, bu devletin 

halkı ve arazisi ile bir bütün oluşturduğunu belirtmektedir.929 S. E. Malov “el” 

kelimesini “kabile ittifakı, devlet, halk” anlamlarında çevirmektedir.930 W. Radlov, K. 

Melioransky, Barthold ve F. Hirth de aynı görüşü paylaşmışlardır. Bu terimden farklı bir 

anlam çıkaran A. N. Bernshtam ise onu “farklı kabilelerin Aristokrat sınıfının birleşimi” 

                                                 
922 W. L. P. Thomsen, Orhon Yazıtları Araştırmaları, /Türk. Çev. V. Köken/, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 2002, s. 204. 
923 Orkun, a.g.e., s. 799. 
924 Von Gabain, a.g.e., s. 274. 
925 Clauson, a.g.e., s. 121. 
926 Gökalp, a.g.e., s. 51. 
927 Rasonyi, a.g.e., s. 61. 
928 Giraud, a.g.e., s. 71. 
929 Donuk, a.g.e., s. 73-74. 
930 Reza, a.g.e., s. 42. 
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olarak tercüme etmiştir.931 E. Reza’ya göre Türklerde beraber hukuka sahip kavimlerin 

birliğinden kurulmuş “gur/kur “ terimi mevcuttur ve bu birliğin reisine “gürhan/kürhan” 

denmiştir. Oysa il teriminde diğer kavimlerin itaat altına alınması ve bağlılıkları 

sözkonusudur.932 

Bu kelime İslamiyet'ten sonra kaleme alınmış eserlerde görülmesine rağmen; bu 

dönemden daha önce İranlılar tarafından bilindiği de çok muhtemeldir. Türklerde sosyal 

ve siyasî yapının değişmesiyle unvanlarda farklı anlamlar kazanmışlardır. İl unvanı bazı 

Türk topluluklarında el biçimini almış ve topluluk mânâsını kazanmıştır. Ayrıca “el, 

oba” deyimi şeklinde “soy, sop” anlamını da vermektedir. Kelime bu anlamıyla 

Toharca’ya geçmiştir.933 Orta Asya'nın yerleşik kavimleri çok eski dönemlerden itibaren 

göçebe kavimlerle temasa geçtiklerine göre bu hayat tarzı ve bu tarzın kavramlarıyla 

tanışmış olmalılardır. Cami’üt-Tevarih’te bu terimin “tabi olma” anlamına geldiği ve 

Çingiz Han’ın başka kavimleri “il yaptığı” (tabi kıldığı) görülmektedir.934 Özellikle 

ortaçağlardan itibaren il kelimesinin ve türevlerinin geniş biçimde İran edebiyatında 

kullanıldıkları göz önünde tutulursa, İslam öncesinde de İranlılar tarafından bilindiği 

düşünülebilir. Bu kelime “teslim olmak (il kılınmak), çadırda oturan halk, dost ve elçi” 

anlamlarında, il, ilbeyg (ilbey), ilhan, ilci, ilat vs. biçiminde İran edebiyatında 

kullanılmıştır.935  Bugün bile İran edebiyatında hayatını sürdüren bu kelime Arapça "–at" 

çoğul ekiyle "yörükler"  anlamında kullanılmaktadır.936 

 

                                                 
931 Gumilev, Eski Türkler, s. 21. 
932 Reza, a.g.e., s. 44. 
933 Douglas. Q. Adams, A Dictionary of Tocharian B, (çevrimiçi) www.indo-european.nl/index2.html,  s. 
69, “El Maddesi”, 2005. 
934 Reşidoddian Fazlollah, Jame’ot-Tavarikh, C. I, Eqbal Yayınları, 3. Baskı, Tehran 1367 (1988), s. 246, 
247, 289. 
935 Dehkhoda, a.g.e., İl ve İlât Maddeleri. 
936 Mohammad Moin, Farhang-e Moin, Daneshgah-e Tehran Yayınları, Tehran 1360 (19819, “İl ve İlât 
Maddeleri”. 
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2.3.8. Şad 

Bu unvan, bağımsız bir ordunun başında ülkenin belli bölümünün yönetiminden 

sorumlu kişilere verilmekteydi. Kağanın oğulları ve kardeşlerine verilen bu unvanın 

Türkler arasında kullanıldığına dair ilk geçtiği yer Çin yıllıklarıdır.937 Çeşitli Çin 

kaynaklarında “şad, şa ve şe” gibi değişik biçimlerde yazılan bu sözcük938 Gök-

Türklerin menşe efsanesiyle ilgili rivayette adı geçen Na-Tu-Liu-Şad adında bir şahsın 

adında görülmektedir.939 Ayrıca Na-tu liu'nun en küçük karısı Aşina'nın soyundan gelen 

torunu ve aynı zamanda Gök-Türk devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın babası olan 

kişinin de unvanı A-Hsien-Şad’dı.940 Bağımsızlıktan önce demirci olarak Avarlara 

çalışan Gök-Türklerde bu unvanların Avarlar tarafından verildiği ve unvanın onlardaki 

varlığı konusu tam olarak bilinmemektedir. Ancak A. Bombaci de bu unvanın 552'den 

önce kullanıldığına dikkati çekmektedir.941 

I. Gök-Türk Devleti adına batı komşuları Bizans'ın elçisi Valentinus'u 576 

yılında Aral Gölü yakınlarında karşılayan Türk-Şad'da bu unvana sahip bir Türk tigini 

idi.942 Aynı şekilde II. Gök-Türk, Uygur943  ve Hazar944 devletleri döneminde de bu 

makam ve unvanın var olduğu bilinmektedir. Ortaçağ İslam ve İran kaynakları bu 

unvanın Kimek Türklerindeki varlığından bahsetmektedirler.945 

Gök-Türk devlet hiyerarşisinde hakandan sonra en önemli makamın yabgu 

olduğu ileri sürülmüştür. Gök-Türk devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın ataları şad 

unvanı taşımaktaydılar. Bunlar başarı kazandıkları takdirde yabguluğa yükselirlerdi.946 

Ancak Doğu-Türklerinde (Doğu Gök-Türkleri) şad'ın ikinci derecede olduğu 

                                                 
937 Donuk, a.g.e., s. 33-34. 
938 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., 81. 
939 Mai Tsai, a.g.e., s. 16; Taşağıl, a.g.e., s. 7. 
940 Ögel, a.g.e., s. 28. 
941 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 82. 
942 Donuk, a.g.e., s. 33. 
943 Orkun, a.g.e., s. 32,47,170. 
944 Golden, a.g.e., s. 237-239. 
945 Gardizi, a.g.e., s. 550. 
946 Ögel, “Eski Türk-İran …”, s. 365. 
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görülmektedir. Kağanın yerine sol kanat şad'ı geçerdi.947 Bu geleneğin Hunlardan beri 

devam ettiği ve Tso-Hsien-Wang (sol bilge wang)'ın Tanhu'nun yerine geçtiği 

bilinmektedir.948 Onun için Clauson bu unvanın İngilizcede en yakın karşılığı olarak 

"viceory" (kral naibi) sözcüğünü ileri sürmektedir.949 Ancak Batı Gök-Türk devletinde 

10 şad'dan bahsedildiğine göre bu unvanın doğu ve batı Gök-Türk devletlerinde aynı 

mevkii göstermediği düşünülmüştür. Doğu bölgesi tipik bozkır kültürüne mensûp 

kavimlerle meskûn iken batı tarafı daha çok İranî kavimler gibi yerleşik boyların 

bulunduğu bir mıntıka olmuş ve devlet yapısı bu iki bölgede ihtiyaç ve adetlere göre 

farklılıklar göstermiştir. Ayrıca II. Gök-Türk döneminde Bilge Kağan'a  “kiçig şad” 

denilmesi bir uluğ şad'ın varlığı ihtimalini, bu da birden fazla şad'ın varlığı ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir.950 Thomsen ve Giraud'a göre de Doğu Türklerinde iki şad 

bulunmaktaydı.951 

Şad'ın kökenine gelince; çoğu araştırmacılar tarafından "ş" ile başlamasından 

dolayı bu unvanın Türkçe olmayıp İran kültür dairesi ürünü olabileceği ihtimali üzerinde 

durulmuştur.952 Bazı ilim adamları bu unvanın "emir, hükümdar" anlamına gelen Soğdça 

"xşid" veya "ğşyd"den gelebileceği görüşü üzerinde durmuşlardır.953 Bu sözcükler 

Akamenit Persçe'sinde "xşayathya", Gatha'larda "xşayahtya", Pehlevî dilinde "xşath, 

xşat"  ve Yeni Farsça "şah" kelimeleriyle aynı kökten gelmektedirler.954 Bilindiği gibi 

Akamenit çiviyazılı kitabelerde "hşayathya", “kral” demektir. Meselâ Dariuş birçok 

metinde kendisini böyle tanıtmaktadır: "Darayavauş, hşayathya vazaraka, hşayathya 

hşayathyanam, hşayathya dahayaunam" yani “Dariuş büyük kral, krallar kralı, ülkeler 

kralı".955 Avesta'nın en eski bölümü Gathalarda da aynı şekilde geçmektedir. Pehlevî 

dilinde ise "xşah" ve "xşath" biçiminde kullanıldığı görülürken günümüz Fars dilinde 
                                                 
947 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 82. 
948 Mori, a.g.m., s. 213-214. 
949 Clauson, a.g.e., s. 866. 
950 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 82. 
951 Giraud, a.g.e., s. 77; Thomsen, a.g.e., s. 217. 
952 Ögel, a.g.m., s. 365-366; Von Gabain, a.g.e., s. 295; Clauson, a.g.e., s. 866; Giraud, a.g.e., s. 77; 
Doerfer, a.g.e., III, s. 324; Barthold, a.g.e., s. 7; Golden, a.g.e., s. 239; Mehmet Tezcan, a.g.m., s. 798. 
953 Von Gabain, a.g.e., s. 295; Golden, a.g.e., s. 239. 
954 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 81. 
955 DB Yazıtı, 1. satır; AmH Yazıtı, 1. satır; AsH Yazıtı, 1. Satır. 
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"şah" şeklini almıştır.956 Taberi, Sasanî devleti kurulurken Sasanî sülâlesinin kurucusu 

Ardeşir’in, İsfahan hükümdarı Şath Şâpur’u yendiğinden sözetmektedir.957 

H. W. Bâiley'e göre Baktria dilinde bu unvan şao şeklindedir. Hotan bölgesi 

Saka metinlerinde “hşavan” biçimini almıştır. Her iki kelime de “kral” demektir. Ancak 

Kuşan sikkelerinde Nana biçiminde yazılan ve Mezopotamya/Babil Tanrıçası olduğu 

ileri sürülen bir kelimenin önünde de bu unvanın yazıldığının ortaya çıkarılmasıyla bu 

unvanın “hürmetkâr ve ululayıcı” bir anlam taşıdığı da ileri sürülmüştür.958 

"Gşyd/xşith" kelimelerinin şad ve şah biçimlerini almaları başka İran dillerindeki 

mevcut kelimelerde de görüldüğü ve ortasındaki "th" harfı bazı bölgelerde "t" veya "d" 

bazılarında ise "h" harfine dönüştüğü İran dilleri kurallarına göre tespit edilmiştir. 

Meselâ "sathrap" (Akamenit ve Sasanîlerde merkezi devlete bağlı fethedilmiş 

eyaletler)'ın başındaki "x" düşmüş ve ortasındaki "th" ise daha sonra şehir kelimesinde 

de gördüğümüz gibi değişerek sadece "h" harfı kalmıştır. Sasanî sülâlesinin kurucusu 

Artaxşathra adının Ardeşir'e dönüşmesi ve eski İran dillerinde puthra biçiminde yazılan 

ve oğul anlamına gelen, Sasanî döneminde puhr ve günümüzde pur biçiminde yazılan 

kelimede de aynı kuralın olduğu görülmektedir.  

Bu unvanın her ne kadar İran dillerinden Türklere geçtiği ve kökeninde İran 

dillerinin çeşitli lehçelerinde görülen “xşayathya, xşaeta, xşavan, xşad, gşyd, iğşyd”959 

“şath, şad, şah ve şao” unvanının çeşitli formlarının bulunduğu gösterilse de 

Sümer/Babil sülâleleri döneminden itibaren bilinen “işakku” unvanıyla benzerliği de 

gözden kaçmamalıdır. Bombaci, Türklerdeki şad unvanının "ixşad"dan gelebileceği 

ihtimali üzerinde dururken, başka bir şekli olan "xşaq"ı da Soğd ve Baktria dillerine 

atfetmiştir.960 Smirnova, hem Akamenitlerde hem de Avesta'da "xşayathya"nın aynı 

biçimde görüldüğünü neden göstererek unvanın batı İran dillerinden doğu İran dillerine 

                                                 
956 Bailey, The Culture of the Sakas in Ancient İranian Khotan, The Colombia Lectures on İranian 
Studies, I, Bibliotheca Persica /Ed. Ehsan Yarshater/, Caravan Books, New York 1982, s. 37. 
957 Tabari, a.g.e., II, s. 581. 
958 Mehmet Tezcan, a.g.m., s. 807, dpt. 134. 
959 Garib, a.g.e., s. 433. 
960 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 81-82. 
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geçtiğini öne sürmüştür.961 M. Ö. II. Binyıllarda “bir kentin hâkimi” anlamına gelen bu 

unvan962 daha sonraki Batı İran ve Orta Asya yerleşik İran dilli kültürlerin durumuyla 

benzerlik göstermektedir. Togan ise Clauson'a dayanarak şad unvanının İran kültür 

dairesi içinde küçük şehir devletler hükümdarına verildiğini belirtmiştir.963 Ancak bir 

kentin hâkimi birkaç kenti hâkimiyeti altına aldığı zaman Sümerce karşılığı “lugal” olan 

ve “işakku” ile aynı kökten gelip “krallar kralı” anlamına gelen Akadca “şakanakku” 

unvanını almaktaydı. (“Şar kali şarri” de aynı anlamı verir fakat bu unvan Akadca şah 

anlamına gelen “şarrum” kelimesinden yapılmıştır) Bu da yine Akamenitlerin 

“xşayathyanam xşayathya”sı ve Orta Asya İranî kültürlerin “şaonanoşao” veya 

“şaonamoşao”su ile paralellik arzetmektedir. Şa=şah/şad kelimeleri arasındaki “o” 

harfinin ayraç olduğu ve tıpkı Gök-Türk kitabelerindeki üst üste iki nokta gibi, 

kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı ileri sürülmektedir.964 Akamenitlerin 

Mezopotamya ve Elam'dan aldıkları geniş ve derin etkileri göz önünde tuttuğumuzda bu 

anlayışı ve unvanları Mezopotamya'dan alıp Orta Asya'ya aktarmış olmaları ciddî 

ihtimaller dâhilindedir.  Akadlar’a atfolunan bu Mezopotamya düşüncesinde Sümerlerin 

de yüksek payları olduğu düşünülebilir. Çünkü Akadca’daki “işakku” Sümerlerin daha 

eskilerden kullandıkları “ensi”nin karşılığıdır.965 

 

2.3.9. Şadapit  

Bugut ve Orhun yazıtlarında geçen, bir rütbe ve unvan olduğu belirtilen966 bu 

unvanın anlamı ve kökeni meselesi konusunda bazı ilim adamlarının ileri sürdüğü 

görüşler var, fakat şimdiye dek hiç bir görüş geniş kabul görmemiştir.967 Von Gabain bu 

unvanın şad ve pit (İran dillerindeki pati)’ten oluşmuş yüksek bir asilzadegân sınıfını 

                                                 
961 Donuk, a.g.e., s. 35. 
962 S. N. Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Kabalcı Yayınları, İstanbul 1999, s. 466-467. 
963 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 82. 
964 Habibi, Zaban-e Do Hezar …, s. 16-17. 
965 Kramer, a.g.e., s.466-467. 
966 Orkun, a.g.e., s. 22,70,72,855; Bugut Yazıtı, B2 ön yüz, 2. ve 7. Satırlar. 
967 Donuk, a.g.e., s. 35. 
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gösterdiğini düşünmektedir.968 Thomsen de tam emin olmamakla birlikte onların bir 

soylu sınıfa mensûp olduklarını ileri sürmektedir.969 Şad unvanında olduğu gibi 

başındaki "ş" harfı dolayısıyla bu unvanın Türkçe olmadığı çoğu ilim adamı tarafından 

kabul edilmiştir. Clauson, bunu şad ile maiyetleri anlamına gelen apit kelimelerinden 

ortaya çıkmış bir kelime olarak düşünürken970 Karcavbay, bu unvanın şad ve apa+t 

(apalar) terkibinden oluştuğunu öne sürmektedir.971 Györffy, bu unvanın şad ve apa 

unvanlarından oluştuğunu belirtmekte, A. Bombaci ise eski Pers metinlerinde geçen 

satapati kelimesiyle aynı tutmaktadır.972 P. Aalto’da yazıtlarda geçen bu unvanın onlu 

düzene göre tertip edilmiş ordu ve askerî düzenle bir ilgisi olduğunu düşünmektedir. 

Satapati “yüz kişinin başı, reisi” anlamına gelmektedir.973 Bugünkü Farsça'da da “sad”, 

yüz, “pat” ise eskiden olduğu gibi “baş, reis” demektir. Bu kelime Sasanîler döneminin 

ordu teşkilâtında ve bazen dinî terimlerde de kullanılmıştır. Meselâ hezarbad, sepehbad, 

ergbad unvanları sırasıyla binbaşı, ordu komutanı (General) ve akropolisin reisi 

(koruyucusu) anlamına gelmektedir.974 Ancak O. F. Sertkaya bu kelimenin Hintçe 

olduğunu iddia etmiş ve bu dilden Türkçe’ye geçtiğini ileri sürmüştür.975 Sattapati, 

Akamenit metinlerinde geçmemekle beraber o metinlerde yer adı olduğu bilinen, 

bugünkü Afganistan'ın Hilmend bölgesinde vaki olduğu tespit edilen sattagida (Sataguş 

okunuşu da vardır) kelimesi ile aynılık göstermektedir.976 Sattagida, Gök-Türklerin 

batısında olduğu için Orhun abidelerindeki batı ve doğu bölgelerinden gelen şadapit 

beyleri göz önüne alındığında iki unvan arasındaki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır.  

 

                                                 
968 Von Gabain, a.g.e., s. 295. 
969 Thomsen, a.g.e., s. 238. 
970 Clauson, a.g.e., s. 867. 
971 Erhan Aydın, “1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalar Bir 
Bakış”, (çevrimiçi) www.turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/erhan_aydin_runik_calisma.pdf ,  
s. 10, Güz 2005. 
972 Donuk, a.g.e., s. 36. 
973 Aalto, a.g.m., s. 34-35. 
974 Rahim Shayegan, “Sasanian Administration: Sasanian Dynasty, HAZÂRBED”, Ensyclopaedia 
Iranica, (çevrimiçi) http://www.iranica.com/articles/hazarbed,  2-3. paragraflar, 15 December 2003. 
975 Aydın, a.g.m., s. 12. 
976 DB Yazıtı, 17. satır; Wiesehöfer, a.g.e., s. 84. 
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2.3.10. Tanhu (Çan-yü) 

Bu unvanın Asya Hun imparatorluğunda kullanıldığı ve imparator anlamına 

geldiği bilinmektedir. Çin kaynaklarında Hun imparatoru Teoman için böyle bir unvan 

geçmektedir: “çeng-li ku-tu çan-yü”. Aynı kaynaklar Çeng-li’nin “gök”, ku-tu’nun ise 

“oğul” anlamına geldiğini ve çan-yü’nün “enginlik” demek olduğunu 

belirtmektedirler.977 Ancak bu karşılıklar Çinliler tarafından Çin kültürüne göre 

yapılmıştır. Türk kültürüne göre ise çeng-li tengri/Tanrı kelimesinin Çince şeklidir. Ku-

tu ise kut demektir ve siyasî hâkimiyet anlamını taşımaktadır. Daha sonra “saadet” 

anlamını da ihtiva etmiştir. Roux, bu unvanın Soğdlardan alındığını ileri sürerken978 

Gömeç, bu unvanın daha sonra Yabgu şekline dönüştüğünü,979 Togan, eskiden tanhu 

okunan bu unvanın çan-yü okunması gerektiğini,980 Donuk, bu unvanın Hun dilinde 

tanhu şeklinde olduğunu, De Groot’a dayanarak birinci hecenin Tanrı veya Tengri ile 

aynı olabileceğini, Franke’ye de atıf yaparak bu unvanın birinci hecesinin şan 

olabileceğini ve “büyük, ulu” anlamına geldiğini, ikinci hecesinin ise “yü/hou” 

olabileceğini ve onun da “büyük han” mânâsına karşılık geldiğini belirtmektedir.981 

Pulleyblank ise bu unvanın eski Çince telaffûzunun “dan-hwah” olduğunu ve onun da 

“targan, tarxun” unvanının eski şekli olduğunu kabul etmektedir.982 Ögel, bu unvanın 

“sonsuz genişlik ve büyüklük” anlamına geldiğine işaret ederek Gök-Türklerin 

kurucuları tarafından da kullanıldığını ve böylece 750 yıldan fazla bir zaman diliminde 

varlığını koruduğunu belirtmektedir. O, K. Müller ve Şiratori’ye katılarak bu unvanın 

Hun devletinin büyüklüğü ve üniversal devlet anlayışıyla yorumlanmasının daha doğru 

olabileceği kanaatindedir.983 

 

                                                 
977 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 7. 
978 Roux, a.g.e., s. 89. 
979 Gömeç, a.g.e., s. 97, dpt. 563. 
980 Togan-Kara-Baysal,  a.g.e., s. 79. 
981 Donuk, a.g.e., s. 37-38. 
982 A.e., s. 38. 
983 Ögel, Büyük Hun …, I, 166-168. 
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2.3.11. Tarhan (Tarkan) 

Bu eski Türk unvanının bazı Çince kayıtlara dayanılarak Hunlarda984 ve 

Tabgaçlarda985 kullanıldığı ileri sürülmektedir. Kesin olarak Tabgaçlarda kullanılan bu 

unvanın Osmanlılara kadar geniş bir şekilde birçok Türk devletinde kullanıldığı 

bilinmektedir.986 “Apa Tarkan, Boyla Baga Tarkan, Oğul Tarkan, Tamgan Tarkan” 

örneklerinde görüldüğü gibi çoğu zaman başka bir unvanla beraber kullanılan bu 

kelimenin başlangıçta bir şeref unvanı olduğu ve XIII. yüzyıldan sonra “vergiden muaf 

tutulan kimseleri” kapsadığı ileri sürülmektedir.987 Hükümdar âilesi mensûbu olmayan 

kişilerin taşıdığı bu unvan, farklı Türk devletlerinde çeşitli dönemlerde hepsi üst düzey 

görev ve özellikleri bildirmekle beraber farklı mânâlar ifâde etmiştir. Ebn Moskuyeh 

(İbn Miskeveyh), Afrasyab’ın İran hükümdarı Keyhüsrev ile savaşını anlatırken 

“terahene” çoğul biçimiyle verdiği bu unvanı “hükümdarın kardeşleri ve özel yakınları” 

anlamında kullanmıştır.988  

Çin kaynaklarında Soğd Kralı Ni-nie-şi-şi öldükten sonra halkın tu-hun'a kral 

unvanı verdiği belirtilmektedir. Tu-hun olarak zikredilen bu kelimenin Tarkan anlamına 

geldiği ve Soğd hâkimi Gurek'in selefi olduğu ileri sürülmüştür.989 Taberi’de VII. 

Yüzyılın sonlarında yaşamış Gurek adında bir Soğd hâkiminin adı geçmektedir. Bu 

hâkimin soy kütüğü Abu Khafs al-Nasafi'ye göre şöyledir: Abu Husayn Ubaydullah ibn 

al-Marzuban ibn Türkşah Beki ibn Kesir ibn Tarkhun ibn Beniçur ibn Ghurek al-

Badastani.990 Bu şeceredeki Beniçur'un Türk unvanı Beg-Çor olduğu, Chavannes ve 

Pelliot tarafından belirtilmektedir. Dolayısıyla bu şahsın ve sülâlenin Türk olabileceği 

                                                 
984 Clauson, a.g.e., s. 539. 
985 Eberhard, a.g.m., s. 324-325. 
986 Donuk, a.g.e., s. 40-41. 
987 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 169. 
988 Ebn Moskuyeh, a.g.e., I, s. 74, dpt. 3. 
989 Chavannes, a.g.e., s. 186. 
990 Tabari, a.g.e., V, s. 2004. 
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ihtimali yüksektir.991 Gök-Türkler döneminde Türklerin Soğdlar üzerine hâkimiyeti 

bilinmektedir. Frye, bu kelimenin Türklerden Soğdlara geçerek Soğd prensleri 

tarafından bir isim gibi kullanıldığı fikrindedir.992 Adams da bu unvanın Uygurlardan 

Toharlara geçtiği kanaatindedir.993 Choi Han-Woo da bu unvanın Türkçe olduğunu, 

Kore dilinde de tarku biçiminde geçtiğini ve Türkçe’deki tarqan ve Moğolcadaki darxan 

ile aynı köke sahip olduğunu belirtmektedir.994 Bu unvanın Doğu İranî dillerinden olan 

Balh şivesinde de kullanıldığı bilinmektedir.995 Ancak bu unvanın İranî dillerden 

Türkçe’ye geçtiği de öne sürülmüştür. Bâiley, bu unvanın Hotan Sakacasından 

Türkçe’ye geçtiğini,996 Doerfer997 ve Ligeti998 ise Türkçe kökenli bir unvan olmadığını 

belirtmişlerdir. 

Tarhan unvanının Anadolu’nun eski halkları olan Etrusk, Hitit ve Kilikya'da 

görülen, ne anlama geldiği bilinmeyen ve tark kökünden gelen tarchon, tarkuinnii ve 

tarhunda'dan geldiği de bazı ilim adamları tarafından ortaya atılan marjinal görüşlerden 

biridir.999 Tarhunda, Hititlerin bir Tanrısı olarak Samilerin Ba'al Tanrısına karşılık 

gelmektedir. Etruskların önderi olarak Tyrrhenos ve tarchon sözcükleri, Kilikya 

prenslerinin de tesmiye edildikleri Tarkodimotos kelimesinin1000  mânâsı açık değildir. 

Ancak bu unvanın Türk-Moğol kökenli bir unvan olduğu, onu taşıyan kişinin vergiden 

muaf tutulduğu, izin istemeden hükümdarın huzuruna çıkma yetkisine sahip olduğu ve 

kâhinlerin de bu unvanı taşıyabileceği öne sürülmektedir.1001 

                                                 
991 B. Babayarov, “Sogd Under Turkish Rule During 7th-8th Centuries (On Sogdian and Turkish 
Symbiosis)” (çevrimiçi) www.transoxiana.org/Eran/Articles/babayarov.html,  3. Paragraf. 
992 Frye, “Tarxun-Turxun and Centarl Asian History”, HJAS, Vol. XIV, 1956, s. 124-125. 
993 Adams, a.g.e., “T’rkh’ne Maddesi”. 
994 Choi Han-Woo, “A Study of the Ancient Turkic “TARQAN”, (çevrimiçi) 
www.iacd.or.kr/pdf/journal/05/5-10.pdf,  2000. 
995 Zarshenas, “Zaban-e Balkhi”, s. 21, dpt. 40. 
996 Bailey, “Huna”, Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts, VII, Cambridge University Press, 
Cambridge 1985, s. 33. 
997 Doerfer, Mongolo-Tungusica, Otto Harrassowitz Verlag, University of Virginia, 1985, s. 45. 
998 L. Ligeti, Research in Altaic Languages, /Ed: A. Kiado/, University of Michigan Publications, 1975, 
s. 75. 
999 Donuk, a.g.e., s. 45. 
1000 Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökeni, C. I, Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2003, s. 74. 
1001 Ebn Athir, a.g.e., I, s. 285, dpt. 1. 
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2.3.12. Tigin (Tegin, Tekin) 

Bugünkü şehzade anlamına gelen bu unvan eski Türk kültüründe kağanın 

oğulları ve kardeşlerine verilen bir unvandır. Bu unvanın ilk görüldüğü yer Akhun 

sikkeleridir.1002 Gök-Türk kitabelerinde Kültigin ve Yollug-tigin (Bilge Kağan'ın 

yeğeni)’in unvanı olarak geçmektedir.1003 Uygurlarda da aynı anlam ve işlevi taşıyan bu 

unvan1004 zamanla Uygurların Orhon’dan Turfan bölgesine gelişlerinden sonra biraz 

değişikliğe uğramış ve hükümdarlık unvanı olmuştur. Turfan Uygurlarının Yü-lun Tigin 

ve Barçuk-Art Tigin gibi hükümdarları bu unvanı taşımışlardır.1005 Bu unvan Sungur 

Tigin, Kotur Tigin, Tükel Tigin, Or Tigin ve Bögü Tigin gibi şehzadelerin isimlerinde 

geçmektedir.1006 Ayrıca Eski Uygurca'da Tigin-üge biçiminde de kullanılmıştır.1007 Bu 

unvanın Karahanlı ve Gaznelilerde de kullanıldığı bilinmektedir. Gazneli kralları Alp-

tegin ve Sebük-tegin isimlerinde, Beg-tegin hacib ve Tekinabat yer adlarında 

geçtiğinden bu unvanın o dönemde yaşadığı,1008 ancak bu şahısların hükümdar 

olmalarıyla “prens” anlamını taşımadığı anlaşılmaktadır. Kaşgarlı Muhmut'un eserinde 

prenslere verilen bu unvanın asıl anlamının köle olduğu belirtilmiştir.1009  

Marquart kökeninin ne olduğu bilinmeyen bu unvanın1010 bazı ilim adamları 

tarafından Türk kökenli olmadığı, Doğu İran dillerinden Türkçe'ye geçebileceği 

görüşüne katılmaktadır.1011 Clauson, bu kelimenin çoğul şeklinin Moğolca "–t" çoğul 

ekiyle yapıldığına dayanarak onun Türkçe olmadığı düşüncesindedir.1012 Baktria dilinde 

                                                 
1002 Donuk, a.g.e., s. 48. 
1003 Orkun, a.g.e., s. 28,54. 
1004 Caferoğlu, a.g.e., s. 156. 
1005 Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 84. 
1006 A.e., s. 84-85. 
1007 Caferoğlu, a.g.e., s. 156. 
1008 Abolfazl Beyhaqi, Tarikh-e Beyhaqi, Dastan Yayınları, Tehran 1382 (2003), s. 14,15,221; Abu 
Ashraf Corfadegani, Tarjomeye Tarikh-e Yamini, Bongah-e Tarjome va Nashr-e Ketab Yayınları, 
Tehran 2537 (1979), s. 19,20,121,185,293. 
1009 Kaşgarlı Makmut, a.g.e., I, s. 355. 
1010 Mehmet Tezcan, a.g.m., s. 796. 
1011 Von Gabain, a.g.e., s. 42. 
1012 Clauson, a.g.e., s. 483. 
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yazılmış Kuşan kitabelerinde tagino/tigino biçimlerinde kaydedildiğini belirten Tezcan, 

Sanskritçe'de de tigina şeklini aldığını öne sürmektedir.  Müller ise Orta Pers dilindeki 

tgin, tkin kelimeleri üzerine dikkat çekmektedir.1013  

Eftalitler, Gandahar'a saldırıp hükümdarını devirdikten sonra tegin unvanı 

taşıyan birisini o’nun yerine tahta çıkarmışlardır. Hint kaynağı Rajatarangini'de geçen ve 

Gandahar prenslerinin unvanı olduğu ileri sürülen thakkana unvanı ile tiginin aynı 

olduğu öne sürülmüştür.1014 Akhunların kalıntıları olan Kabil Türk-şahi sülâlesinin 

kendilerini Barha Tetkin'in halefleri olarak tanıttıkları Biruni'de aksini bulmuştur.1015 Bu 

tetkin'in de tegin ile aynı olduğu belirtilmiştir.   

Adları verilen eserler ile araştırmaların çoğunda anılan sözcüklerin ne anlama 

geldikleri belirtilmemiştir. Bir kısmında onun Farsça dehgan kelimesinden türediği ifâde 

edilmektedir. Dehgan’ın tigin’e dönüşmesi ise şöyle açıklanmaktadır: 

dehkan＞tehken＞teken＞tigin.1016 Dehganların yönetici bir sınıf olarak Sasanîler 

devrinde ortaya çıkması Arap ve İslam kaynaklarında kendisini göstermiştir. Ancak 

böyle bir sınıfın var olduğu onlardan önceki Partlar döneminde de tahmin edilmektedir. 

Bu sınıf, büyük feodallerin köylerinin idâresini ellerinde bulundurmaktaydı. Bazen 

kendileri de bir köy sahibi olabiliyorlardı.1017 İslam kaynaklarının bir kısmı İranlıları 

dehgan olarak adlandırmaktadırlar. Dehgan kelimesi bilindiği üzere "deh" ve "gan" 

hecelerinden oluşmaktadır. Birinci hece en eski İran metinleri olan Akamenit 

yazıtlarında1018 ve M. Ö. XI-VI yüzyılları arasında Zerdüşt'ün kendisi tarafından 

söylendiği ileri sürülen, tasvir ettiği sosyal ve ekonomik koşullar ve arkaik bir dil 

özelliğinden dolayı Avesta'nın en eski bölümü olduğu tahmin edilen Ghatalarda da 

geçmekte ve o dönemde “ülke” ile “orada oturan halk” anlamına gelmektedir.1019 Ancak 

o dönemlerde deh değil de dahyu ve “ülke padişahı” anlamına gelen dahyupati şeklinde 
                                                 
1013 Mehmet Tezcan, a.g.m., s. 808. 
1014 Chavannes, a.g.e., s. 288. 
1015 Konukçu, a.g.e., s. 55. 
1016 Schmitt, a.g.m., 13. Paragraf. 
1017 Wiesehöfer, a.g.e., s. 218. 
1018 DB Yazıtı, 1. Satır. 
1019 Yasna, 1. Gatha,  
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geçmiştir.1020 Bezirgen, gerogan (rehine), raygan (bedava) örneklerinde olduğu gibi bir 

ek olarak kullanılan ve nisbet i'si anlamına gelen "gan" ise o dönemlere göre yenidir. O 

zaman dehgan kelimesi deh'li, yani deh'e mensûp insanlar demektir ki yerleşik bir 

hayata işaret etmektedir. Yine Sasanî dönemi kaynaklarını esas alırsak Türkçe'nin 

“ağa”sına yakın olarak “çiftçilerin reisi, köy sahibi” gibi anlamlara gelmektedir.1021  

Kelimenin bu şekli ve işlevi ile Türkçe'de kullanılan tigin ile özdeşleştirilmesi 

daha çok zahiri bir benzerliğin sonucu olarak düşünülmüştür. Tigin'in bugüne kadar 

tatmin edici bir etimolojisinin bulunmaması da bu tarz görüşlerin ortaya atılmasına 

zemin hazırlamıştır. Ancak Türklerin bu kelimeyi İranî halklardan alıp değişik anlamda 

kullanmaları da ihtimal dâhilindedir.  

 

2.3.13. Tudun 

Bu unvan Bugut Yazıtında,1022 Gök-Türk Kitabelerinde1023 ve Çin 

kaynaklarında1024 geçmektedir. Ayrıca Uygurlarda1025 ve Hazarlarda1026 da 

kullanılmıştır.  

Bu unvana sahip kişiler, hükümdar adına hareket eden ve başlarına elteber tayin 

edilmiş tabi topluluklardan vergi toplayan görevlilerdir.1027 Kelimenin etimolojisi 

hakkında değişik fikirler öne sürülmüştür. Bazı ilim adamları bu unvanın kökünü 

Çinlilere1028 ve Ruanruanlara1029 (Cucenler) bağlamışlardır. Donuk bu unvanın Türkçe 

                                                 
1020 Nyberg, a.g.e., s. 5 ,57. 
1021 Dehkhoda, a.g.e., “Dehgan )دهقان(  Maddesi”. 
1022 Klyashtorny-V. A. Livşits, “The Sogdian Inscription of Bugut, Revised”, Acta Orientalia S. XXVI/1, 
Budapest 1972, s.73-74. 
1023 Ergin, Orhun Abideleri, s. 30. 
1024 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 86. 
1025 Caferoğlu, a.g.e. , s. 255. 
1026 Golden, a.g.e., s. 246-247. 
1027 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 86. 
1028 Von Gabain, a.g.e., s. 303. 
1029 Doerfer, Türkische und …, III, s. 210. 

Düzeltme  
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“tut-“ fillinden kaynaklandığını belirterek Türkçe olabileceği ihtimali üzerinde 

durmaktadır.1030 

Bu unvanın Doğu İranî dillerinden Balh şivesinde kullanıldığı tespit 

edilmiştir.1031 Ayrıca Hotan belgelerinde kullanıldığı da ortaya çıkarılmıştır.1032 

 

2.3.14. Yabgu 

Çin kaynaklarında daha çok şe-hu veya ye-hu şeklinde yazılan bu unvanın 

varlığına ilk olarak Asya Hun İmparatorluğu'nda tesadüf edilmektedir.1033 Daha sonra 

Vusun, Gök-Türk, Uygur, Kırgız, Halaç, Hazar gibi Türk devletlerinde görüldüğü gibi 

İslamîyet sonrasında da Karahanlı, Selçuklu Türk devletlerinde bu unvanın varlığı tespit 

edilmiştir.1034 Ancak Dunlop, yabgu unvanının Hazarlarda olmadığı görüşündedir.1035 

Bu unvan çeşitli kaynaklarda cabu, zibul, cibğa,1036 cabguy,1037 çeptukh, peyğu,1038 

yafgu,1039  şibegu, zeibel, silzibul, dizabul ve sincebu gibi değişik biçimlerle de yer 

almıştır.1040 İlk olarak Sasanî döneminde kaleme alındığı tahmin edilen, ancak eldeki 

nüshası Miladi 8-9. yüzyıllara âit olan “Şehrestaniha-ye İranşehr” adlı eserde “yabgu 

hakan” ve “sencebu hakan” terkiplerinde kullanıldığı ve Turanîlerin farklı şahıslarına 

hitap şekli olarak geçtiği görülmektedir.1041 Ancak peygu biçiminin transkripsiyonunun 

yanlış yapıldığı, Zeibul, silzebul ve sincebu biçimlerinde ise başka bir kelime ile 

                                                 
1030 Donuk, a.g.e., s. 54. 
1031 Zarshenas, a.g.m., s. 21, dpt. 40. 
1032 Bailey, a.g.m., s. 35. 
1033 Donuk, a.g.e., s. 56; Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 227; Ögel, Türklerde Devlet …, s. 349. 
1034 Donuk, a.g.e., s. 56-58. 
1035 D. M. Dunlop, Tarikh-e Khazaran, /Fars. Çev. Mohsen Khadem/, Gognus Yayınları, Tehran 1382 
(2003), s. 41. 
1036 A.e., s. 216. 
1037 Mohammad Sutudeh, Hudud ul-Alem, Daneshgah-e Tehran Yayınları, Tehran 1340 (1961), s. 81; 
Gardizi, a.g.e., s. 549. 
1038 Dunlop, a.g.e., s. 41; Dehkhoda, a.g.e., Peyğu ve Cebğu Maddeleri. 
1039 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 32. 
1040 Chavannes, a.g.e., s. 290-291. 
1041 Shehrestaniha-ye …, 9. ve 35. Paragraflar. 

Düzeltme  
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kullanıldığı düşünülmektedir. (Sincibu= Sin veya Sir Yabgu) çeptukh'un ise yabgunun 

yükleme hali olan yabgug’dan meydana geldiği sanılmaktadır.1042  

Gök-Türk imparatorluklarında daha çok batı tarafı hâkimlerinin ortak unvanı 

olarak görüldüğü ileri sürülen bu makamın1043 kağandan sonra ikinci sırada geldiği 

düşünülmektedir.1044 Kaşgarlı Mahmut'un eserinde kağandan iki derece aşağıda bulunan 

bir makam olarak belirtilmiştir.1045 Bazı kaynaklarda şad ile aynı seviyede görülen bu 

unvan, daha sonraları bağımsız Türk devletlerinde hükümdar unvanı olarak 

kullanılmıştır. Bu durum özellikle daha çok batı Türk devletlerinde gözlemlenmiştir. M. 

Ö. 123 yılında Çin kaynaklarının bir kaydında geçen bu unvanın Hun hakanından sonra 

gelen memuriyet olduğu belirtilmektedir.1046 Yue-çilerde ve Toharlarda da kağandan 

sonra ikinci makam olduğu ileri sürülmektedir.1047  

Bazı ilim adamları bu unvanın Türk kökenli olduğu görüşündedirler. Altheim, bu 

unvanın, Türkçe olduğunu düşündüğü “bey” ve “yay”dan türediğini belirterek "iyi yay 

kullanabilen" anlamına gelen Türkçe bir kökten neşet ettiğini ileri sürmüş ve kökenini 

Türklere bağlamıştır.1048 Thomsen, bu sözcükte Türkçe "yap-" fillini görmektedir.1049 

Donuk, bu unvanın İranî kavimlerden önce, Türk kavimlerinden Asya Hunlarında ve 

Vusunlarda kullanıldığına dayanarak Türk kökenli olduğunu ileri sürmektedir.1050 

Gömeç bu unvanın Asya Hunlarında görülen tanhu ile aynı olduğunu öne sürmüş1051 

ama bu görüşünü destekleyecek hiçbir delil ortaya koymamıştır. 

Çoğu ilim adamı bu unvanın Çin’den veya İranî kavimlerden alındığı 

görüşündedirler. Asya Hunlarında yabgu unvanının görüldüğünü, ancak zikredildiğinde 

                                                 
1042 Thomsen, a.g.e., s. 217. 
1043 Chavannes, a.g.e., s. 149. 
1044 Gumilev, a.g.e., s. 83. 
1045 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 32. 
1046 Ögel, a.g.e., s. 349. 
1047 Zuev, a.g.e., s. 31. 
1048 Donuk, a.g.e., s. 59-60. 
1049 Thomsen, a.g.e., s. 217. 
1050 Donuk, a.g.e., s. 61-62. 
1051 Gömeç, a.g.e., s. 97, dpt. 563. 
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batı Türkistan bölgesiyle ilgili olduğunu belirten Tezcan, Ögel'e dayanarak1052 bu 

unvanın Doğu İranî halklarından Türklere geçtiğini öne sürmektedir.1053 Ayrıca Ögel, 

Vusunlarda sağ ve solda çeşitli yabguların olduğunu ve bunların batı Türkistan'a yakın 

bir bölgede oturduklarını belirtmiştir.1054 Bu kelimenin "Askerî bir birliğin önderi" 

anlamında olduğunu belirten Bâiley, Hotan metinlerinde “yavuka, ga'uga” biçimlerinde 

geçtiğini ve İran kültür dairesinden neşet ettiğini söylemektedir.1055 Frye ise onu, Yue-

çilerin Hsiung-nular karşısında yenilerek Ta-hsia (Belh) bölgesine göç ettikten ve orada 

beş devlet kurduktan sonra başlarındaki hükümdarın lakâbı olan hsi-hou ile 

özdeşleştirmekte ve Kharoşti1056 alfabesiyle yavuga biçiminde kaydedildiğini ileri 

sürmektedir.1057 Orta Fars dilinde bir metinde bu unvanın geçtiğini öne süren aynı yazar 

onun “ymg” kökünden türediğini ve “Mani dinine mensûp bir önder” anlamına geldiğini 

ifâde etmektedir. Ayrıca Buhara İranî dilinde de jamuk biçiminde geçtiğini belirten Frye, 

orada da “büyük ve baş” anlamına geldiği düşüncesindedir.1058 Clauson, bu unvanın 

Yue-çilere kadar geri gittiğini belirterek referansların çoğunun Türk menşeli olmayan 

metinler olduğu üzerine dikkat çekmektedir.1059 Oysa O, daha önceki bir araştırmasında 

kelimenin Altay dillerine âit “davgu”dan gelebileceğini belirtmiştir.1060 Ögel, Yue-

çilerde beş yabgunun olduğunu ifâde eder.1061 Bu unvan konusunda uzun ve detaylı bir 

inceleme yapan Doerfer de bu unvanı doğu İran topluluklarına nispet etmektedir.1062 

Marquart, Bang, Barthold Giraud ve Golden de bu çizgide düşünen ilim adamlarından 

bazılarıdır.1063 Rasonyi ise bu unvanın eski ve yabancı bir kavim olan İndo-İskitler 

                                                 
1052 Ögel, “Eski Türk-İran Kültür …”, s. 497; Türklerde Devlet …, s. 349. 
1053 Mehmet Tezcan, a.g.m., s. 795. 
1054 Ögel, a.g.m., s. 497. 
1055 Bailey, a.g.m., s. 39. 
1056 Kandaharî yazı sistemi adıyla da tanınan Kharoşti yazı sistemi Aramî alfabesinden neşet etmiş bir yazı 
sistemidir ve daha çok Sanskritçe ve Kandahar dillerinin yazılışında kullanılmıştır. Issık Göl’deki 
Kurgan’dan çıkarılan tabağın üzerindeki yazının da bu alfabe ile yazıldığı öne sürülmektedir.  
1057 Frye, Miras-e …, s. 324. 
1058 A.e., s. 450, 84. dpt. 
1059 Clauson, a.g.e., s. 873. 
1060 Frye, a.g.e., s. 450, dpt . 84. 
1061 Ögel, Büyük Hun …, I, s. 497. 
1062 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 227. 
1063 Donuk, a.g.e., s. 59. 
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tarafından bilindiğini belirtmektedir.1064 Klyashtorny'nin bu unvanın kökünü "yabgu 

yam" terkibindeki "yam"a bağlaması isabetli görülmemektedir.1065 Buradaki "yam" 

Aryan kavimlerinin mitolojisinde ilk insan olarak görülmektedir. Başka bir rivayette 

öldürücü bir kış ve yağıştan insanların ve hayvanların kurtarıcısı (Mezopotamya'nın Zi-

Usurda ve Nuh'u) olan Cem'dir. Onun Aryan kavimlerinin ilk krallarından biri olduğu 

sanılmaktadır.1066 Humbach ise bu unvanın Çin kökenli olabileceğini, oradan Kuşanlara,  

oradan da Eftalitlere ve Türklere geçtiğini ileri sürmektedir.1067 Zehtabi ise bu unvanın 

Kuşanlara âit olduğunu kabul etmektedir.1068 Bosworth bu unvanın Türklerden önce Çin 

yıllıklarında görüldüğünü belirtmektedir. O, Çin kaynaklarında xihou şeklinde geçen bu 

unvanın barbarlar hakkında kullanıldığını ve Kuşanlar vasıtasıyla İran dünyasına 

getirildiğini öne sürmektedir.1069 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1064 Rasonyi, a.g.e., s. 61. 
1065 Golden, a.g.e., s. 218. 
1066 Bahar, a.g.e., s. 201. 
1067 Nicholas Sims-Williams, “Ancient Afghanistan and its Invaders: Linguistic Evidence from the 
Bactrian Documents and Inscriptions”, Indo-Iranian Languages and Peoples, Oxford University Press, 
London, 2002, s. 229-230. 
1068 Zehtabi, a.g.e., II, s. 477-478. 
1069 Edmund Bosworth, “JABĜUYA”, 1. Paragraf, Ensyclopaedia Iranica, (çevrimiçi) 
www.iranica.com/articles/jabguya, 2007. 
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3. BÖLÜM 

 

 

TÜRKÇE İLE İRANî DİLLER-TOHARCA ARASINDAKİ 

MÜNASEBET VE ALFABE 

 
 

 

Türklerle İranî kavimler çok eski dönemlerden itibaren birbirileriyle komşuluk 

münasebetlerinde bulunmuş ve aralarında derin ve geniş bir kültür alış-verişi meydana 

gelmiştir. Bu alış-veriş sadece kelime veya gramer bakımından olmamış, aynı zamanda 

karşı tarafın yazı sistemi de alınarak kendi yazı sistemlerinin yerine kullanmışlardır.  

Türkler, Milat’tan önceki dönemlerden itibaren yazmasını biliyor ve yazı 

sistemini kullanıyorlardı. Nitekim Çin kaynaklarında bu konuda bilgiler verilmektedir. 

Bazı araştırmacıların çok doğru olarak ifâde ettikleri gibi büyük bir devlet olan Hun 

İmparatorluğunun idâresi yazı olmadan nasıl mümkün olabilirdi. Çin yıllıklarında 

Kamboçyalılarda yazının kullanıldığı ve Hunların yazısına benzediği belirtilmektedir. 

Bu yazının Hint kökenli olabileceği ileri sürülmektedir.1070 Hunlar, yazılarını barış ve 

savaş amaçlı olarak ortadan yarılmış oklara yazmışlardır. Bu yazıdaki işaretlerin pek çok 

anlamları bulunmaktaydı.1071 

 

 

 

                                                 
1070 Gumilev, Hunlar, s. 113; Çin yıllıklarında da Hun Tanhularının Çin İmparatoruna yazılmış 
mektuplarından bahsedilmektedir. Bu konuda Bkz: Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 11, 13, 21. 
1071 M. Ebn Nadim, Al-Fehrest, /Fars. Çev. Mohammadreza Tajaddod/, Asatir Yayınları, Tehran 1381 
(2002), s. 34. 
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3.1. Yazı Sistemi Tesiri 
 

3.1.1. Türk Runik Yazısı ve Menşei 
Bulundukları yerlere göre Orhon-Yenisey ve âit oldukları topluluğa göre Gök-

Türk yazısı diye de adlandırılan Türk runik yazı sisteminin menşei geniş tartışmalara 

konu olmuştur. Bu yazı sistemine Talas, Yenisey, Ongin, Orhon ve Tola Nehirleri gibi 

geniş bölgelerde bulunmuş kitabelerde rastlanılmıştır. Yine Macaristan’da bulunan Nagy 

Szent-Mikloş altın hazinesindeki Peçenek dil yadigârı sanılan runik yazılar Yenisey 

yazısına yakınlık göstermektedir. Szekelylilerden kalma oyma kitabeler de buna aynı 

derecede yakın olup eski Macar-Türk temaslarını göstermektedir.1072 Orhun Yazıtlarını 

ilim âlemine tanıştİran Prusyalı esir bir subay olan P. J. Strahlenberg olmuş ve 

Danimarkalı Türkolog W. Thomsen 1893 yılında kitabeleri okumayı başarmıştır.1073 

Türk runik yazısında kullanılan alfabe 38 işaretten oluşmaktadır. Bu 38 işaretin 

4’ü ünlü harfleri, 34’ü ise ünsüz ve ünsüz terkiplerini belirtmek için kullanılmıştır. Bu 

alfabe sağdan sola yazılmakta ve sözcükleri birbirinden ayırmak için aralarında üst üste 

iki nokta kullanılmaktadır.1074 Gök-Türkçe’de dokuz ünlü ve 17 ünsüz olmak üzere 

toplam 26 ses bulunmaktadır; Gök-Türk yazıtlarında 38, Yenisey yazıtlarında 40 işaretin 

tespit edilmesi ve çoğunlukla her işaretin iki harfli yazılışı (“ünlü+ünsüz” biçiminde) bu 

yazı sistemin hece yazısı olduğu izlenimini vermektedir.1075 

Bu alfabenin menşei hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bu görüşler 

şöyledir: H. Heikel bu yazı sisteminin İskandinav runik yazı sisteminden, W. Thomsen 

ve H. Pederson Aramî alfabesinden, O. Donner Aramî-îranî yazı sisteminden, N. Aristov 

ve G. Mallitskiy eski Türk damgalarından, V. V. Radlov Arami-İskandinav runlarından, 

R. Gauthiot, F. Altheim ve S. G. Klyashtorny Soğd yazısından, Y. Polivanov eski Türk 

damgaları-Aramî-Soğd-Pehlevi karşımından, J. Jensen Pehlevî yazısından, J. Fevrier 

                                                 
1072 Rasonyi, a.g.e., s. 99. 
1073 Ergin, a.g.e., s. 9; Tekin, a.g.e., s. 1-2. 
1074 Orkun, a.g.e., s. 16. 
1075 Viktor G. Guzev, “Gök-Türk Yazısının Doğma (Otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller”, 
TDAY-B, 2000, (çevrimiçi) www.turkoloji.cu.edu.tr, s. 211-212,  03.04.2009. 



165 
 

Part-Pehlevi yazısından, K. H. Menges Aramî-Soğd alfabelerinin karışımından ve G. 

Clauson, Soğd-Grek alfabelerinin karışımından ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir.1076 P. 

Aalto bu yazı sisteminin Aşkani veya Sasanî yazı sisteminden,1077 P. B. Golden ve J. P. 

Roux ise Arami alfabesine dayanan Soğd alfabesinden alındığını öne sürmüşlerdir.1078 

Bu konuda en yeni araştırmaların birisini Victor Guzev yapmıştır. O’na göre bu 

alfabenin menşei eski Türk damgalarıdır. Çin yazısının etkisiyle otokton bir biçimde 

ortaya çıkan bu yazı sistemi eski Türk damgalarından doğmuş ve gelişmiştir.1079 

Bu alfabe runik karakter taşımaktadır, yani çelik kalemle oyma, çentme tekniği 

ile sert maddeler üzerine yazılmıştır. Bu açıdan bu alfabeye en yakın yazı sisteminin 

Germenlere âit olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu iki kavim arasında tarihî bir bağ ve 

ilişki tespit edilememiştir.1080    

 

3.1.2. İranî Kavimlerden Uygurlara Geçen Yazı Sistemleri 
 

Gök-Türk imparatorluğunun birinci devresine âit (582) Bugut yazıtının 

bulunması ile Soğd ve Brahmi yazı sistemlerinin Gök-Türkler arasında kullanılmaya 

başlandığı ortaya çıkmıştır. Üç cephesi Soğdca ve Soğd alfabesi ile bir cephesi 

Sanskritçe ve Brahmi alfabesiyle yazılan bu yazıt Moğolistan’da Bugut dağı 

yakınlarında bulunmuştur. Yazıt, Gök-Türklerin 572-580 yılları arasında vuku bulan 

olayları ile tarihlerini ihtiva etmektedir.1081 Bazı araştırıcılar Soğd dilinin Gök-Türklerin 

devlet dili ile resmi dili olduğunu iddia etseler de1082 ikna edici bir delil 

gösterememişlerdir.  

                                                 
1076 Kafesoğlu, a.g.e., s. 337. 
1077 Aalto, a.g.m., s. 32. 
1078 Golden, Türk Halklarının Tarihine Giriş, /Türk. Çev. Osman Karatay/, KaraM Yayınları, Ankara 
2002, s. 123;  Roux, a.g.e., s. 81-82. 
1079 Guzev, a.g.m., s. 218. 
1080 Von Gabain, “Eski Türk Yazı Kültürü ve Matbaası”, /Türk. Çev. Arzu Ekinci/, TLED, Ankara 
Üniversitesi TÖMER yayınları, S. 9, Ekim 1996, s. 15. 
1081 Cengiz Ayyılmaz, “Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine”, (çevrimiçi) 
www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s13/alyilmaz.pdf, s. 12-13. 26 Hazİran 2009. 
1082 Klyashtorny-A. V. Livshiç, a.g.m., s. 73-74; Ayyılmaz, a.g.m., s. 17; Roux, a.g.e., s. 80. 
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Bilindiği üzere 744 yılında Gök-Türkleri yıkarak Orta Asya’da hâkimiyeti ele 

geçiren Uygurlar1083 ilk başlarda Türk runik yazı sistemini kullanmışlardır. Uygurların 

en önemli hükümdarlarından biri olan Moyun-çor Hakan adına yazılan Şine-usu yazıtı 

bu alfabe ile yazılmıştır.1084 Ayrıca Turfan’da bulunan, bu alfabe ile yazılan ve fal kitabı 

özelliğinde olan Irk Bitiğ adlı bir takım el yazmaları da bulunmuştur. Ancak Soğdluların 

çok öncesinden başlayan Asya’daki ticarî faaliyetleri alfabelerinin de etrafa yayılmasını 

sağlamıştır. Gök-Türkler dönemindeki Bugut yazıtıyla başlayan Soğd alfabesinin 

kullanılması Uygurlar zamanında daha da artmış ve Karabalgasun ile Somon Sevrey 

yazıtlarında da kullanılmıştır.1085 Bununla birlikte Soğd yazısının nadir olduğu ve sadece 

Budistler tarafından kullanıldığı öne sürülmektedir.1086 Karabalgasun’daki yazıtta esas 

metin Gök-Türk alfabesi ile yazılmış, bununla beraber silik bir vaziyette olan Soğdca 

metin de bulunmuştur.1087 Ancak bu dönemden itibaren yavaş yavaş Gök-Türk 

alfabesinin terk edildiğini ve Aramî menşeden alınan Soğd yazısının gelişmiş versiyonu 

olan Uygur yazısının kullanımının arttığına şahit olmaktayız. İlk defa bağımsız bir 

devlet kurduktan sonra (VIII. yüzyılın ortalarına doğru) kullandıkları bu yazı sistemi 

runik yazı sistemine göre daha az işaret ile yazılmakta ve toplam 18 işaretten 

oluşmaktaydı. Uygurlar bu alfabe ile zengin bir edebiyat oluşturmuşlardır.1088 Kaşgarlı 

Mahmut, döneminde kullanılan alfabe hakkında şöyle bilgi vermektedir: “Bütün Türk 

dillerinde kullanılan harfler on sekizdir. Türk yazısı bu harflerle yazılır. Harfler 

şunlardır: a,f,x,v,z,q,y,k,dh,m,n,s,b,c,r,ş,t,l. Bunların dışında yazılışta gerekli olmayan 

ancak söylenişte gerekli bulunan yedi harf daha vardır. Türk dilleri bunlar olmadan 

olamaz. Bu harfler p,ç,j,f,ğ,g,nğ harfleridir.”1089 Kaşgarlı Mahmut, eserinin başka bir 

yerinde Uygurların, kitaplarını ve mektuplarını yazdıkları bu alfabenin dışında ikinci bir 

alfabeleri olduklarını, defterlerini ve senetlerini de bu alfabe ile yazdıklarını, bu yazıyı 
                                                 
1083 Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2004, s. 12-13. 
1084 Orkun, a.g.e., s.163. 
1085 Ayyılmaz, a.g.m., s. 17. 
1086 Von Gabain, Eski Türkçe’nin …, s. 22. 
1087 Orkun, a.g.e., s. 228. 
1088 Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, C. I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1970, s. 
169. 
1089 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 8-9. 
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sadece gayri Müslim Uygurlar ile Çinlilerin bildiğini belirtmektedir.1090 Muhtemelen bu 

ikinci yazı ile Brahmi yazısını kastetmiştir. Uygurların birinci alfabeleri Moğollara ve 

onlardan da Mançulara geçerek uzun yüzyıllar kullanılmıştır.1091  

Sasanî hükümdarı Behram döneminde (272-276) Mani’nin hapishanede 

öldürülmesinden (M. 276) sonra Manicilik Semerkant merkez olmak üzere Orta Asya’da 

yayılmaya başlamıştır.1092 Mani mezhebi taraftarları Babil’den kendileriyle beraber 

alfabelerini de getirmişlerdi. Uygur kağanı Bögü-çor’un Manicilik’i kabul etmesiyle 

Mani alfabesi de Uygurlar tarafından benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır.1093 Uygur 

döneminde yazılan Türkçe eserlerin çok az bir kısmı bu alfabe ile yazılmıştır. Bu alfabe 

ile yazılan eserler daha çok Soğdca veya Orta Farsça’dır .1094 Esasen Mani alfabesiyle 

Soğd/Uygur alfabesi yakınlık arzetmektedir.1095 Bunun nedeni herhalde her ikisinin de 

direkt veya dolaylı olarak Arami menşeden kaynaklanmış olmalarıdır. 

 

3.1.3. Türklerden İranî Kavimlere Geçen Yazı Sistemi 

Soğdlular Gök-Türklerin hâkimiyeti altında yaşamaya başladıktan sonra bir süre 

Türk etkisi altında kalmışlardır. Bunun en güzel misali Zerefşan vadisindeki Mug-

Tepe’de birçok Soğdca vesikalarla birlikte Gök-Türk yazılı eserlerin bulunmuş 

olmasıdır. Soğdca vesikalar Tarhun Divastiç adlı bir Soğd reisi ile ilgilidir. Bu vesikalar 

Gök-Türk hâkimiyetine giren Soğd ülkesinde Gök-Türk yazısının da kullanılmaya 

başlandığını göstermektedir.1096 Ayrıca Soğdaklar1097 iki dil biliyorlardı1098 ve bunlardan 

birisi de Türkçe idi. Bu da Soğdakların Türk kültürü etkisi altında kaldıklarını 

göstermektedir. Sasanî dönemine âit gümüş bir tabağın üzerinde eski Türk alfabesiyle 
                                                 
1090 A.e., s. 29. 
1091 V. A. Livshiç, “Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı Üzerine”, /Türk. Çev. S. Gömeç-T. Ölçekçi/, 
Sovyetskaya Tyurkologiya, S. 4, 1978, (çevrimiçi) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/28/176.pdf , s. 
7; Golden, a.g.e., s. 141; Barthold, a.g.e., s. 39; Caferoğlu, a.g.e., s. 181. 
1092 Frye, Miras-e …, s. 355-356. 
1093 Barthold, a.g.e., s. 39. 
1094 Caferoğlu, a.g.e., s. 187. 
1095 A.e. 
1096 Ögel, İslamiyet’ten Önce …, s. 188. 
1097 Orhun Yazıtlarında ve Divanü Lugat’it-Türk’te Soğdluları adlandırmak için kullanılan isimdir. 
1098 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 29. 
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yazılmış 4 kelimelik yazı ise bu alfabenin Sasanî topraklarına kadar uzandığını 

göstermektedir.1099 

 

3.2. Dil Tesirleri 

 
 

3.2.1. Türkçe’den İranî Dillere ve Toharca’ya Geçen Kelimeler 

 

3.2.1.1. Alp 
Gök-Türk kitabelerinde çok sık geçen1100 ve “kahraman, cesur, güçlü” 

anlamlarına gelen bu kelimenin Uygurca’dan Toharca’ya geçtiği ileri sürülmektedir.1101 

Türklerdeki “alp” ile İranî kavimlerden özellikle Aşkanilerdeki “pehlivan” benzer yönler 

taşımaktadır. Aşkaniler İran’a doğudan gelerek hâkim olmuş İranî bozkır kavimlerinden 

biridir. 

 

3.2.1.2. Arslan  

Bu kelimeyi Kaşgarlı Mahmut, eseri Divanü Lugat’it-Türk’de oldukça fazla 

kullanmıştır.1102 Bu sözcüğün Uygurca’dan Toharca’ya geçtiği ileri sürülmektedir.1103 C. 

I. Beckwith, Menandros’ta (6. Yüzyıl) geçen Türklerin en eski yöneticilerinden 

“Arsilas”ı, Türklerin ilk hükümdarlarının Türk olmayan annesinin adı olan “Arşilāançi” 

ile karşılaştırmış ve buradan hareketle Türkçe arslan kelimesini Toharca “Arşilānçi” ile 

bağlantılı olduğunu ileri sürerek bu kelimeyi “Arşilānçi”den alınmış bir kelime olarak 

                                                 
1099 Amanjolov, “ Kazakistan’da Bulunan Çin Aynası ile Sasani Tabağındaki Runik Türk Yazıları”, 
TDAY-B, 1993, s. 117. 
1100 Orkun, a.g.e., s. 30,46,68,102,104,106,110,112,128.... 
1101 Adams, a.g.e., “Alp Maddesi”. 
1102 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 75,81, 125,153; II, s. 146,289,312; III, s. 5,92,263. 
1103 Adams, a.g.e., “Arslan Maddesi”. 
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görmüştür.1104 Genelde hayvan adlarında görülen sonundaki “–lan” ekinden dolayı 

Moğolca’ya da girdiği kabul edilmektedir.1105 Sasanîlerin son dönemlerinde çıkan 

karışıklıklar neticesinde bu sülâleden olmayan ve tahta geçen Arslan oğlu Kesra Hormaz 

adında birinin tahta geçtiği ve bir yıl beş ay hüküm sürdüğü görülmektedir.1106 

 

3.2.1.3. Aş  
Eski Türk Yazıtlarında geçen ve yemek anlamına gelen bu kelime1107 ile buna 

benzer kelimeler insanlık tarihi kadar eskidir. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle bu 

kelimenin menşeinin Türkçe olduğu ileri sürülmüştür. G. A. Stratonovskiy bu kelimenin 

Türkçe “acug/acı” ile karşılaştırılmasının mümkün olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca 

Karaçay-Balkarlardaki “atsthi/açthi” kelimesiyle de benzerlik gösterdiği ifâde 

edilmektedir.1108  Herodot’ta geçen “Asxu” veya “aşxu” sözcüğü1109 sıkmak (sıkıp usare 

elde etmek), ekşi anlamına gelen “açugh” veya “açı” kelimeleriyle açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu sözcüklerden birisi de yemek anlamına gelen “aş” kelimesidir. 

Yakutça’da as biçiminde geçen bu kelime Tomaschek tarafından 2400 yıl önce 

kullanılan “aşxu” kelimesi ile aynı olarak görülmüştür.1110 Ancak Nemeth onun bu 

görüşünü reddetmiştir. Nemeth “açugh”un erzak anlamına gelen “azuk” veya “azık” 

olduğunu ileri sürmüş ve bu kelimenin “aş” veya “as” ile bir ilgisinin bulunmadığını 

belirtmiştir.1111 Bu kelime Pehlevice’de “aş” biçiminde kullanılmıştır.1112  

 

 

 

 
                                                 
1104 Golden, a.g.e., s. 98. 
1105 Clauson, a.g.e., s.238. 
1106 Ebn Balkhi,  a.g.e., s. 24. 
1107 Orkun, a.g.e., 371,554. 
1108 Mızı-ulu, a.g.e., s. 29. 
1109 Herodot, a.g.e., IV, 23. Paragraf. 
1110 Nemeth, a.g.m., s. 385. 
1111A.e. 
1112 Bahram Farahvashi, Farhang-e Pahlavi,Bonyad-e Farhang-e İran Yayınları, Tehran 1346 (1967),  s. 
51. 
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3.2.1.4. Aya 
Toharca A lehçesinde “ala”, B lehçesinde “alyiye” şeklinde geçen bu kelimenin 

Türkçe “aya”dan geldiği öne sürülmektedir.1113 Ancak bu kelimenin Eski Türkçe’de 

“halag” biçiminde geçtiğini belirten Rona-Tas, bu sözcüğün eski Toharca’da “hal”, 

Toharca B lehçesinde “āl”, Toharca A lehçesinde “āle” ve Hint-Avrupa dilinde “hel” 

kelimelerinden alındığını ileri sürmektedir.1114 

 

3.2.1.5. Begni 
Buğday, arpa, darı ve pirinç gibi tahıl ve hububattan yapılan içki anlamında 

Uygurlar döneminde kullanılan bu kelime1115 eski Türk içeceklerinden birisidir. İlk defa 

Çin kaynaklarından T’ong tien Ansiklopedisinde “P’o-ni” biçiminde tesadüf edilen bu 

kelimenin bekili, bekini ve bekni gibi şekilleri de vardır.1116 A. Caferoğlu bu kelimenin 

“bira” anlamına geldiğini ileri sürmektedir.1117 Divanü Lugat’it-Türk’te ise bu kelime1118 

için “boza” karşılığı olarak kullanılmıştır.1119 Borhan-ı Gate’de1120 buna “bûze” de 

denildiği ve Maveraünnehir ile Hindistan’da çok içildiğinden sözedilmektedir.1121 

Osmanlıca’da sarhoş anlamına gelen “bekri” kelimesi ile1122 şarap anlamına gelen 

Soğdca “bgny” sözcüğün de bu kelimeden alındığı ileri sürülmektedir.1123 Ancak 

Räsänen bu kelimenin Orta Farsça “bag(a)ni”den kopyalandığını düşünmektedir.1124 

Onun bu görüşü bazı ilim adamları tarafından kabul edilmeyerek Eski Türkçe’ye kadar 
                                                 
1113 Alexander Lubotsky- Sergei Starostin, “Turkic and Chinese Loanword in Tocharian”, Language in 
Time and Space,  2003, (çevrimiçi) https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/2692/1/299_058.pdf, 
s. 1-2. 
1114 A. Rona-Tas, “Tocharische Elemente in den Altaischen Sprachen”, Language and History, 
Contributions to Comparative Altaistics, Szeged 1986, s. 72. 
1115 Orkun, a.g.e., s. 288. 
1116 Hüseyin Salman, “Eski Türk İçeceklerinden Begni Üzerine Bir Deneme”, İÜEFTD, S. XXXIV, Prof. 
Dr. M. C. Şehabeddin Tekindağ Hatıra Sayısı’ndan Ayrıbasım, İstanbul 1984,  s. 533-534. 
1117 Caferoğlu, Eski Uygur …., s. 25. 
1118 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 434, III, s. 60,81. 
1119 B. Atalay, Divanü Lugat’it-Türk Dizini, Türk Dil Kurumu yayınları, 4. Baskı, Ankara 1999, s. 80. 
1120 Hicri 1062 yılında yazılmış ve Burhan-i Ka’ti adıyla Türkçe’ye çevrilen Farsça sözlük. 
1121 Khalaf  Tabrizî, a.g.e., s. 316. 
1122 Salman, a.g.m., s. 536. 
1123 Von Gabain, a.g.e., 267; Golden, a.g.e., s. 141. 
1124 Süer Eker, “Divanü Lugat’it-Türk ve İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I”, (çevrimiçi) 
www.iacd.or.kr/sub13_3.htm, s. 18, 2009. 
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giden bu kelimenin Türkçe’den İranî dillere ve Moğolca’ya geçtiğini ifâde 

etmişlerdir.1125 Starostin, Bâiley’nin bu kelime için verdiği etimolojiyi ikna edici 

bulmamakta, Moğolca ve Tunguzca’da da var olan bu kelimenin İranî dillerde alıntı 

olduğunu kabul etmektedir.1126 Doerfer begni kelimesinin Türkçe’den Farsça’ya 

geçtiğini düşünürken1127 Clauson da Soğdca bğny ve Osetçe “bägäny” sözcüklerinin 

Türkçe olduğunu ileri sürmektedir.1128  

 

3.2.1.6. El/İl  
Bu kelimenin Uygurcadan Toharca’ya geçtiği öne sürülmektedir. Toharca’da 

soy, sop anlamına gelmektedir.1129 Bu da “bütün akrabalar ile tanıdıklar” anlamına gelen 

“el oba” anlayışına uygun düşmektedir. Bu kelimenin Farsça’da geniş biçimde 

kullanıldığı bilinmektedir: il, il olmak, il kılmak, il beyg (ilbey), ilcar, el oba, ilçi, 

ilçihane, ilāt (iller: yörükler anlamında), ilkhan vs.1130  

 

3.2.1.7. Er  
Gök-Türk yazıtlarında “är” biçiminde defalarca geçen ve “erkek, adam” 

anlamına gelen kelimenin1131 Uygurca’dan Toharca’ya geçtiği düşünülmektedir.1132 Bu 

sözün Sümerce’de de mevcut olduğu belirtilmektedir. “Köle” anlamına gelen “ere” ve 

“savaşçı, işçi” anlamına gelen “erin, eren” kelimeleri Sümerce’nin söz varlığında tespit 

edilmiştir.1133 Bu kelimenin İskitlerde de mevcut olduğu,1134 koca öldüren demek olan 

                                                 
1125 Anna Dybo, Turkic Etymological Database, (çevrimiçi) www.starling.rint.ru/cgi-
bin/response.cgi?root, “Begni Maddesi”, 2005. 
1126 Eker, a.g.m., s. 19. 
1127 Doerfer, a.g.e., II, s. 309-311. 
1128 Clauson, a.g.e., s. 328. 
1129 Adams, a.g.e., s. 69, “El Maddesi”. 
1130 Dehkhoda, a.g.e., “İl )ليا(  Maddesi” ve Terkipleri. 
1131 Orkun, a.g.e., s. 34,44,46,58,108,114,130,156. 
1132 Adams, a.g.e., s. 74, “Er Maddesi”. 
1133 Amanjolov, History of Ancient Turkic Script, Mektep Yayınları, Almaty 2003, s. 281. 
1134 Geybullayev, a.g.e., s. 146. 
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“oer + opatkiş” biçiminde Amazon kadınları(Sarmat Kadınları) hakkında söylendiği, 

“Oior” kelimesinin “erkek, er” demek olduğu ileri sürülmektedir.1135  

Bazı Hint-Avrupa dillerinde erkek için kullanılan kelimeler aslında güçlü 

demektir. Bu kelimeler iki gruba ayrılmaktadır: güçlü anlamına gelen “ner” kökünden 

ve “güçlü olmak” demek olan “uei” kökünden. Birinci kökten Avesta’da “nar” ve 

Sanskritçe’de “nar” ve “nara” kelimeleri mevcuttur. İkinci kökten ise  Avesta’da “vīra”, 

Orta Farsça’da “wīr”, Latince “vir”, Eski İngilizce “wer” ve Sanskritçe’de “vīra” 

kelimelerinin neşet ettiği tespit edilmiştir.1136 

 

3.2.2.8. Gün 
Toharca A lehçesinde “kom” ve B lehçesinde “kaum” biçiminde kaydedilen bu 

kelimenin Türkçe “kün, gün” sözcüğünden kaynaklandığı belirtilmektedir. Altay 

dillerinde geniş biçimde kullanılan bu kelimenin kaynağı konusunda geniş tartışmalar 

yapılmış, bazı ilim adamları bu kelimenin Toharcadan alındığını1137 ileri sürmüşlerse de 

en son yapılan araştırmalar bu kelimenin Türkçe’den Toharca’ya geçtiğini 

göstermektedir.1138 Adams, bu sözcüğün Tocharca A ve B lehçelerindeki farklı 

biçimlerine dayanarak eski Toharca’ya geçtiğini, tersinin artık geçerli olmadığını 

belirtmektedir.1139 Rona-Tas ise Toharca’nın farklı devrelerinde ve Hint-Avrupa dilinin 

menşeinde bu kelimenin değişik biçimlerini şöyle tespit etmiştir:  

Eski Toharca B lehçesinde “kun”, Toharca A ve B lehçelerinde “kom”; ayrıca 

Toharca B’de “kaum” biçimi de görülmektedir. Çokluk biçimi olarak Toharca B’de 

“kauni”, Toharca A’da “koni”, eski Toharca’da “kun” ve Hint-Avrupa kök dilinde ise 

“keun”dur.1140 Ancak Toharca B’de “günlük ve günde” anlamlarında “komt” ve 

“komtak” biçimlerinde geçen ve “kaum”un türevlerinden olan1141 bu kelimelerdeki 

                                                 
1135 Herodot, a.g.e., IV, s. 221. 
1136 Rezayi Bağbidi, a.g.m., s. 92. 
1137 Nemeth, a.g.m., s. 383; Aalto, a.g.m., s. 32. 
1138 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 1. 
1139 Adams, a.g.e., s. 102, “Kaum Maddesi”. 
1140 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1141 Adams, a.g.e., “Komt, Komtak Maddeleri”. 
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“t,tak” ekinin eklendiği ve Türkçe’deki “da,de,ta,te” ekine denk gelebileceği 

düşünülmektedir. Dolayısıyla bu kelimelerin de kalıp olarak Türkçe’den alındığı ve 

“gün” sözcüğünün de Türkçe’den Toharca’ya geçtiği düşünülmektedir. 

 

3.2.1.9. Gömlek/Köynek 
Bu sözcük Kaşgarlı Mahmut’un eserinde “könğlek” biçiminde geçmektedir.1142 

Bu kelimenin kalbin veya göğsün üzerine giyilen bir giysi olmasından dolayı 

köng/köngül/könül kelimesinden türetildiği ifâde edilmektedir.1143 Bu kelime Toharca A 

lehçesinde “kanakk”, Toharca B lehçesinde ise “kenek” formlarıyla saklanmıştır. Bu 

kelimenin Türkçe “könek, köynek, gömlek” sözcüklerinden kaynaklandığı öne 

sürülmüştür.1144 

 

3.2.1.10. Karak 
Toharca’nın her iki lehçesinde geçen, “kark” biçiminde kaydedilen ve “soyma, 

çalma” mânâlarına gelen bu kelimenin eski Uygurca “karak”tan alındığı kabul 

edilmektedir.1145 

 

3.2.1.11. Kartasis  
Makedonyalı İskender (M. Ö. 356-323)’ın, Orta Asya’yı istilâ ettiği zaman 

bölgede yaşayan bazı kavimlerin başında hükümdarın kardeşi olan “Kartasis” 

bulunduğu ve bu kavimlerin İranî boylara düşman oldukları ifâde edilmektedir. Burada 

geçen “Kartasis”in Türkçe “kardeş” kelimesi olabileceği ileri sürülmektedir.1146 Bu 

kelimenin İranî kavimlerdeki ilk Türk etkisi olduğu, Sakaların Hunlara yakın yaşadıkları 

zamanlarda onlardan aldıkları görüşü yaygındır.1147 

                                                 
1142 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 383. 
1143 Clauson, a.g.e., s. 732. 
1144 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 3. 
1145 A.e., s. 5. 
1146 Nader Bayat, Turanian, az Pegah-e Tarikh ta Paziresh-e Eslam, İranshehr Yayınları, Tehran 1367 
(1988), s. 68. 
1147 Bayat, a.g.e., s. 77. 
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3.2.1.12. Kızıl  
Gök-Türk kitabelerinde geçen bu kelimenin1148 Afganistan’da bulunan ve Tohar 

dilinde yazılmış olan 2. Tuchi yazıtında da varlığı tespit edilmiştir.1149  Doerfer, bu 

kelimenin daha sonra Farsça’ya geçtiği görüşündedir.1150 

 

3.2.1.13. Kibit 
Eski Türk dilinde “dükkân” anlamına gelen bu kelime günümüzdeki Başkurt ve 

Tatar lehçelerinde aynı anlamda kullanılmaktadır.1151 Bu kelime Soğdca’ya geçerek 

“qpyd” biçimini almış ve aynı anlamda kullanılmıştır.1152 Kelime daha sonra 

Moğolca’ya da geçmiştir.1153 

 

3.2.1.14. Ot 
Bu kelime Uygur dönemi yadigârlarından Gök-Türk harfleriyle yazılmış Irk Bitig 

adlı eserde geçmektedir.1154 H. Pederson, Tocharca B lehçesinde “atiyo” biçiminde 

geçen bu kelimenin “bitki” anlamına gelen Türkçe “ot” sözcüğünden alındığını ileri 

sürmüştür, ancak Adams onun görüşünü reddetmektedir. Adams’a göre kelimenin 

başındaki “o”nun “a”ya dönüşmesi ve sondaki harflerin nasıl eklendiği 

açıklanmalıdır.1155 Rona-Tas ise bu kelimenin Toharca’dan Türkçe’ye geçtiğini ileri 

sürmektedir. O’na göre, eski Toharca’da “ôti”, Toharca A ve B lehçelerinde ise “āti” 

şeklinde geçen bu kelime “ôt” biçiminde Eski Türkçe’ye geçmiştir.1156  

 

 
                                                 
1148 Orkun, a.g.e., s. 116,250 
1149 2. Tuchi Yazıtı, 8. satır; Habibi, Tarikh-e Khat va …, s. 59. 
1150 Doerfer, a.g.e., III, s. 469-470. 
1151 Türk Lehçeleri Sözlüğü, s. 194. 
1152 Garip, a.g.e., s. 192. 
1153 Clauson, a.g.e., s. 688. 
1154 Orkun, a.g.e., s. 268,280 
1155 Adams, a.g.e., s. 35, “Atiyo Maddesi”. 
1156 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
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3.2.1.15. Otag  

Türk tarihinde “otağ” ve onun çevresinde kurulan “ordugāh”, Türk kavimlerinde, 

devlet ile âile disiplininin oluşma ve gelişmesinin tek temeli ve çekirdeği olarak 

görülmektedir.1157 Bu kelimenin “küçük geçici yapı” ve ayrıca “ateşin yandığı yer” 

anlamlarına geldiği ileri sürülmektedir.1158 K. Şiratori, bu kelimenin “oda” ve “otak” 

kelimeleriyle aynı kökten geldiğini düşünmektedir.1159 Türkçe’nin bütün lehçe ve 

şivelerinde kullanılan bu kelimenin “ôcak” anlamına da geldiği ve “ateş” demek olan 

“ôt” kökünden türediği de öne sürülmektedir.1160 Soğdca’da “ot’k” biçiminde geçen ve 

“yer, mekân” anlamına gelen bu kelimenin1161 Türkçe’den geçtiği düşünülmektedir. 

Dehkhoda, Giyas’al-Loğat’ın1162 yazarına dayanarak bu kelimenin Türkçe olduğu 

görüşündedir. Günümüz Fars dilinde “ocag, otag” biçimleri geniş bir biçimde 

kullanılmaktadır.1163 

 

3.2.1.16. Pire  
Bu kelime “parseri” şeklinde Toharca B lehçesine geçmiştir. Bu kelime için 

Hint-Avrupa dillerinde köken bulunamamıştır.1164 

 

3.2.1.17. Serçe, Sığıcık 
Soğdca’da “syc’kk” şeklinde geçen bu kelimenin1165 Türkçe’den geçtiği 

düşünülmektedir. Clauson bu kelimenin “seç-“ fiil kökünden türediğini ileri 

                                                 
1157 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C. VII, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. VII. 
1158 Clauson, a.g.e., s. 46. 
1159 Ögel, a.g.e., s. 2. 
1160 Dybo, a.g.e., “Otag Maddesi”. 
1161 Garib, a.g.e., s. 79-80. 
1162 Eski bir Farsça sözlük. Hicri 1242 yılında Muhammet Giyasaddin Rampuri tarafından kaleme 
alınmıştır. 
1163 Dehkhoda, a.g.e.,  “Ocag, Otag  )اجاق-اتاق(  Maddeleri”. 
1164 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 4. 
1165 Garib, a.g.e., s. 368. 
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sürmektedir.1166 Bu kökün Soğdca’da da kullanıldığı ve “kaz” anlamına geldiği 

bilinmektedir.1167 

 

3.2.1.18. Şır, Jır, Yır- (Yırlamak) 
Günümüz Türkçe’sinde “türkü, şarkı söylemek” manasına gelen bu kelime1168 

aslında “sihirli şarkı” demektir. Bu kelimeden “iyi kader, talih” anlamına gelen “ırk” 

sözcüğü türemiştir ki fal kitabı olarak kabul edilen Irk Bitig de bu anlayışla 

yazılmıştır.1169 Kaşgarlı Mahmud’un eserinde “ır” kelimesi “koşma, türkü, hava, gazel” 

gibi anlamlarda kullanılmıştır.1170 Bu kelime zamanla bazı Türk lehçelerinde “şır, cır, 

jır” şekillerini almıştır.1171  

Çağdaş İran müzik kültüründe musiki makamlarından biri olan “şur” makamının 

çok eski köklere sahip, göçebe ve yörüklerin musikisi olduğu ileri sürülmektedir. Bu 

makamın önemli iki kısmını Bayati Torkî ve Afşarî gibi Türkçe adlar 

oluşturmaktadır.1172  

 

3.2.1.19. Tor 
“Ağ” anlamına gelen bu kelime Eski Türkçe’de geçmekte ve “kuş ile balık 

avlamak için kullanılan araç” anlamına geldiği belirtilmektedir.1173 Bu sözcük Kaşgarlı 

Mahmut’un eserinde de geçmekte ve “tuzak” anlamında kullanılmaktadır.1174  Bu 

kelimenin Farsça’ya geçtiği ileri sürülmektedir.1175 

 

 

                                                 
1166 Clauson, a.g.e., s. 795. 
1167 Garib, a.g.e., s. 368. 
1168 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 9. Baskı, Ankara 1998, s. 2452. 
1169 Roux, Türklerin ve Moğolların …, s. 71. 
1170 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., II, s. 14,135, III, s. 3,131,143. 
1171 Ögel, a.g.e., IX, s. 486. 
1172 Dehkhoda, a.g.e., “Şûr )شور(  Maddesi”. 
1173 Dybo, a.g.e., “Tor Maddesi”. 
1174 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 39,57,121. 
1175 Clauson, a.g.e., s. 528. 
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3.2.1.20. Toz 
Günümüz Türkçesi’nde kullanılan bu kelime Uygur dönemi eserlerinden Irk 

Bitig’de de “toz” şeklinde geçmekte1176 ve Eski Türkçe şeklinin “tôr” olduğu ifâde 

edilmektedir.1177 Toharca A lehçesinde “tor”, B lehçesinde “taur” biçiminde geçen bu 

kelimenin Türkçe “tôr” sözcüğünden geldiği ileri sürülmüştür. 1178 

 

3.2.1.21. Uluğ 
Bu kelime Gök-Türk kitabelerinde defalarca geçmektedir.1179 Büyümek anlamına 

gelen “ulğa”da bu kelime ile aynı kökten gelmektedir.1180 Toharca B lehçesinde “olya” 

biçiminde geçen kelime için, Hint-Avrupa dillerinde hiç bir etimolojik kökün 

bulunmayışı bu kelimenin Türkçe “uluğ” kelimesinden geldiğinin ileri sürülmesine 

sebep olmuştur.1181 Bugün bu kelime Afganistan’ın Paştun dilinde aynı anlamda “lavi” 

ve çoğul biçimi olan “lavik” şekillerinde kullanılmaktadır.1182 

 

3.2.1.22. Yas   

Bu kelime Uygur dönemi edebiyatında geçmektedir.1183 Toharca’nın B 

lehçesinde ve sadece “yase-kwipe” terkibinde geçen ve “utanma, kayıp” anlamına gelen 

bu sözcüğün Türkçe “yas” kelimesinden neşet ettiği öne sürülmektedir.1184 Ancak 

kelimenin muhtemelen Türkçe olmadığı, Arapça “hüzün ve ümitsizlik” anlamına gelen 

“ya’s” sözcüğünden gelebileceği de ifâde edilmektedir.1185  

 

 

                                                 
1176 Orkun, a.g.e., s. 268,281. 
1177 Dybo, a.g.e., “Tôr Maddesi”. 
1178 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 2. 
1179 Orkun, a.g.e., s. 42,46,56,64,70,118. 
1180 Orkun, a.g.e., s. 473,515. 
1181 Lubotsky-Starostin, a.g.e., s. 4. 
1182 Enayatollah Shahrani, “Tarikhçe-ye Nejadha va Agvam dar Afganistan”, (çevrimiçi) 
http://www.kateb-hazara.net/Maqalat/tarikhvhai%20aqwam-5-%20shahrani.htm, 51. Paragraf. 
1183 Caferoğlu, a.g.e., s. 188. 
1184 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 5. 
1185 Clauson, a.g.e., s. 973. 
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3.2.2. İranî Dillerden ve Toharca’dan Türkçe’ye Geçen Kelimeler 
 

3.2.2.1. Acun, Ajun 

Uygur dönemi Türkçesi1186 ile Divanü Lugat’it-Türk’te “dünya, âlem, varlık” 

anlamına gelen bu kelimenin Çigilce olduğu belirtilmekte1187; Soğdca’dan Türkçe’ye 

geçtiği1188 ve kökünün “zwn”  olduğu ileri sürülmektedir.1189 Soğdca metinlerde “’žw’n” 

ve “’zw’n(h)” biçimlerinde geçen bu kelimenin “hayat, varlık ve canlı” anlamlarını 

ihtiva ettiği belirtilmektedir.1190 Bu kelimenin kökü büyük bir ihtimalle İranî değildir. 

Sumerce’de Ziusudra (Pehgamber Nuh’un Sumerce versiyonu) “uzun yaşamlı” demektir 

ve “zi” hecesi “yaşam” anlamını vermektedir. Bu kelimesinin Mani dini yoluyla 

Mezopotamya’dan Soğdca’ya, oradan da acun/ajun şeklinde Türkçe’ye girdiği 

düşünülmektedir. 

3.2.2.2. Altun 
Türkçe “altın” veya “altun” sözcüğü Orhon yazıtlarında geçmektedir.1191 Bu 

sözcüğün eski Toharca B lehçesinde “metal” anlamına gelen “antu”, Toharca A 

lehçesinde “demir” anlamına gelen “anç-vaşi” ve Hint-Avrupa dilinde “taş” anlamını 

veren “ond” kelimeleriyle aynı köke sahip olduğu ve bu kelimelerden alındığı ileri 

sürülmektedir.1192 Fakat Toharca B lehçesinde “altın” anlamına gelen “yasa” kelimesi 

mevcuttur.1193 Hint-Avrupa dilinde “demir” için “güçlü ve sert” anlamına gelen 

“eis,is(e)ro” kelimesinin kullanıldığı, Sanskritçe ve eski Yunanca’daki karşılığının 
                                                 
1186 Caferoğlu, Eski Uygur …, s. 6. 
1187 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 41,77. 
1188 S. Çağatay, “Türkçe’de İranî Kelimelere Dair”, İran Şehinşahlığının 2500. Kuruluş Yıldönümüne 
Armağan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971, s. 107. 
1189 Golden, a.g.e., s.141; Golden, “Turks and İranians …”, s. 24; Von Gabain, a.g.e., s. 259. Clauson, 
“Erken Türkçe’de Yabancı Unsurlar”, TAD, S. VIII, 1997, s. 109. 
1190 Garib, a.g.e., s. 93. 
1191 Orkun, a.g.e., s. 24,52,70,116. 
1192 Rona-Tas, a.g.m., s. 72. 
1193 Adams, a.g.e., “Yasa Maddesi”. 
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sırasıyla “isirah” ve “ieros” olduğu, bu kelimenin eski Germence’de güçlü metal, kutsal 

metal anlamına gelen “isarnan” olduğu ve “isarn, isar” biçimlerine de dönüştüğü,1194 

Avesta’da “āyan” olduğu da bilinmektedir.1195 Günümüzdeki çeşitli Hint-Avrupa 

dillerinde “iron, eisen, āhan” gibi yakın şekillerinin oluşması Golden’ın iddia ettiği gibi 

demir kelimesinin Sanskritçe “cîmara” ve Hint-Ari dilindeki “çumar”dan alındığı1196 

ihtimali zayıftır. Bunun tam tersinin olabileceği düşünülmektedir.  

Altun kelimesi sarı, yeşil anlamına gelen Hint-Avrupa dilindeki “ghol”, eski 

Germence “golth”, eski Slavca “zolato”, Avesta’daki “zaranya”1197 ile semantik ve şekil 

açısından benzerlik göstermektedir. 

 

3.2.2.3. Asparuh 

 Eski Bulgarlarda özel isim olarak geçen bu kelimenin İran kökenli olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu kelimenin “at” anlamına gelen “aspa” ve binmek, oturmak anlamına 

gelen “bara” kelimelerinden teşekkül ettiği öne sürülmektedir.1198 

 

3.2.2.4. Aşina 
Gök-Türk hükümdarlarının soyunun adı olan bu sözcük1199 dişi kurt anlamına 

gelmektedir. Kurt ve menşe efsanesi Orta Asya’da ilk defa Vusun’larda görülmüştür. 

Çin yıllıklarından Han-şu’da geçen bu efsaneye göre Yue-çiler, Vusunların Kun-mu 

veya kun-mi denilen kralını öldürmüşler, (Golden ve Ögel, Shi-Chi’ye dayanarak bu işin 

Hunlar tarafından yapıldığını belirtmektedirler)1200 küçük oğlunun bakıcısı onu kaçırarak 

kurtarmıştır. Bakıcı yemek aramaya gittiğinde bir dişi kurt onu emzirmiş, kuşlar ise ona 

et getirerek kanatlarıyla korumuşlardır. Çocuk bu şekilde hayatta kalmış ve Hun 

                                                 
1194 Douglas Harper, Online English Etymology Dictionary, (çevrimiçi) www.etymonline.com, “Iron 
Maddesi”. 
1195 H. J. Peterson, Avestan Dictionary, (çevrimiçi) www.avesta.org, Ayanghaenaca Maddesi, 1995. 
1196 Golden, Türk Halklarının …, s. 98. 
1197 Harper, a.g.e., “Gold Maddesi”. 
1198 V. Beşevliyev, “İranian Elemente in Proto Bulgarian”, Moskva1967, (çevrimiçi) www.kroraina.com, 
4-9. Paragraflar. 
1199 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 119. 
1200 Ögel, Türk Mitolojisi, I, s. 14; Golden, a.g.e., s. 96. 
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hükümdarı tarafından büyütülerek yine ülkesine hükümdar olarak atanmıştır. Yıllıkların 

çeşitli yerlerinde bu halkın Hiung-nu’lara benzediği ve onlar gibi yaşadıkları 

vurgulanmaktadır.1201 Buna çok benzer bir motif Akamenit sülâlesinin kurucusu Kuruş 

hakkında da mevcuttur. Ancak efsanedeki hayvan kurt değil köpektir. Yunan yazar 

Justinus’ta anlatılan bu efsaneye göre çocukken Kuruş’un ölüme terkedilmesini emreden 

dedesi Med kralı Astiag’ın emri yerine getirilmemiş ve ormanda bırakılmıştır. Bir dişi 

köpek onu korumuş ve beslemiştir. Kuruş büyümüş ve dedesinden intikam alarak 

Medleri devirmiş ve Akamenit sülâlesinin hâkimiyetini sağlamıştır.1202 Bu efsanede de 

hayvandan neşet etme motifine rastlanılmamaktadır. Bu efsane Kuruş’un çocukluğu, 

büyümesi ve Medleri yenerek Pers İmparatorluğu’nu kurması ile ilgili üçüncü efsanedir. 

Diğer iki efsanede hayvan motifi mevcut değildir.  

İkinci kurttan türeme efsanesi Toba dönemi yıllıklarında Kao-çı (Tie-le)’lerle 

ilgili olarak geçmektedir. Miladi V. asra âit bu efsaneye göre Kao-çı kağanı, çok güzel 

olan üç kızının Tanrılara layık olduğunu düşünmüş ve insanlarla evlendirmek istemediği 

için bir tepenin başındaki kaleye hapsetmiştir. Kızlar Tanrıyı beklerken ihtiyar, erkek bir 

kurt oralarda dolaşmaya başlamış ve kızların en küçüğü “bu Tanrının kendisidir” diyerek 

aşağı inmiş ve onunla evlenmiştir. Bu şekilde Kao-çı halkı bu kurt ile kağanın kızından 

ortaya çıkmışlardır.1203  

Gök-Türklere âit üç kurt menşe efsanesinden ilk ikisi birbirine yakındır. Bu 

efsanelerde Gök-Türklerin soyca Lin adlı bir memleket askerleri tarafından yok edildiği, 

onlardan sadece bir erkek çocuk kaldığı, onun da kol ve bacakları kesilerek büyük 

bataklık adında bir yere atıldığı rivayet edilmektedir. Bu kol ve bacağı kesilen çocuğu 

dişi bir kurt besleyerek canlı kalmasını sağlamıştır. Daha sonra beraber yaşamağa 

başlamışlar ve kurt ondan hamile kalmıştır. Linliler olayı öğrenince onları öldürmek 

üzere askerler göndermişler ancak kurt onların elinden Kao-çang (Turfan’a)’a kaçarak 

bir mağaraya sığınıp canını kurtarmış ve mağarada ilerleyerek geniş bir vadiye çıkmıştır. 

                                                 
1201 Eberhard, Çin’in Şimal …, s. 104-105. 
1202 Justinus, a.g.e., I/4. Bölüm. 
1203 Ögel, a.g.e., s. 17-18. 
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Orada on erkek çocuk doğurmuş ve bu erkek çocuklar büyüdükten sonra dışarıdan 

evlenerek on boyu meydana getirmişlerdir. İşte Aşina boyu bu on boydan biridir.1204 

Gök-Türklere âit kurtla ilgili üçüncü menşe efsanesi bu iki efsaneden farklılıklar 

göstermektedir. Türk adını alan Na Tu-Liu’nun on karısı vardır. Bu kadınların 

doğurdukları erkek çocukların hepsi de soyadlarını annelerinin adlarından almışlardı. 

(Gök-Türk devletini kuran) Aşina âilesi de (Türk’ün) küçük karısının soyundan 

geliyordu. Metinde kurt’a yer verilmemişse de metnin sonunda bunların hepsinin kurt 

soyundan geldiklerine dair herkesin hemfikir olduğu gibi bir kayda yer verilmiştir.1205  

Aşina kelimesi Çin yıllıklarında geçmektedir.1206 Bu sözcüğe Gök-Türk 

yazıtlarında rastlanılmamaktadır.  

Bu sözcük Moğol dilinde ise Börte Çine biçiminde geçmekte ve gök kurt 

anlamına gelmektedir. Kelimenin birinci hissesi “börte” gök ve ikinci hissesi olan “çine” 

kurt demektir.1207 Buradan hareketle kelimenin aslının “çine” olduğu, başındaki “a” 

harfinin Çince saygı eki olarak kelimenin başına eklendiği ve Aşina, Açina’nın asil kurt 

anlamına geldiği ileri sürülmektedir.1208 Aşina kelimesi Kuman-Kıpçakların han 

boyunun adında “osen” biçiminde korunmuştur.1209 İslamî kaynaklarda da Hazar 

kağanının “ansā” soyundan gelen biri olduğu ve bu unvanın Aşina olduğu ileri 

sürülmektedir.1210 Ayrıca bazı İslamî dönem kaynaklarında şana, “sāne” şeklinde geçen 

ve Karahanlılar ile ilgili olan bu kelimenin de aşina olduğu öne sürülmektedir.1211 Bu 

adın daha değişik şekilleri de görülmüştür.1212 Bunun nedeni İslamiyet’in ilk 

                                                 
1204 Ögel, a.g.e., s. 20-24. 
1205 Ögel, a.g.e., s. 28. 
1206 Togan-Kara-Baysal, a.g.e., s. 118,222. 
1207 Ögel, a.g.e., II, s. 112. 
1208 Gumilev, Eski Türkler, s. 44. 
1209 M. Uydu Yücel, “İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine Ait Şahıs İsimleri”, İÜEFTD, S. 
XXXIX, İstanbul 2004, s. 185; Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 148. 
1210 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 251-252; Gumilev, a.g.e., s. 44. 
1211 Ömer S. Hunkan, Türk Hakanlığı (Karahanlılar), Kuruluş, Gelişme, Çöküş, (766-1212), IQ Kültür 
Sanat Yayıncılık Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007,  s. 76-77. 
1212 Şiyabat’ak-Şayb, Şabe ve Sava gibi, Bkz: Mas’udi, a.g.e., s. 265; Tabari, a.g.e., C. 2, s. 726; Qazvini, 
a.g.e., s. 41; Ayrıca bazı kaynaklarda “gökün oğlu” anlamına gelen “bagapur” şabe’nin kardeşi olarak 
geçmektedir. Bkz: Saalabi, a.g.e., s. 413-414. 
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yüzyıllarında Arapça kaynaklarda düzgün bir noktalı ve harekeli sisteminin 

olmamasıdır. 

Hotan Sakacasındaki “āsāna” sözcüğünün de “soyluluk değeri, mavi” 

anlamlarına geldiği görülmektedir.1213 Klyashtorny bu adın kökenini Türkler öncesi 

Doğu Türkistan halkının dilinde aranması gerektiğini söylemektedir. O, Soğdca’da 

“aşena” kelimesinin var olduğunu ve “koyu mavi” anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Tohar dilindeki “asena” kelimesinin de “koyu mavi” mānāsını verdiği, buradaki “aşina” 

veya “asena” sözcüğünün Gök-Türklerdeki gök kelimesiyle uyuştuğunu da ileri 

sürmektedir.1214 Zuev de Aşina’nın Toharca’da “koyu mavi” anlamına gelen “Aşşeyna” 

sözcüğünden türediğini kabul etmektedir.1215 Avesta’da gök için “asman/asan” 

kelimeleri kullanılmıştır.1216 Dolayısıyla “asman” veya “asan” gök ve onun rengini 

belirlemek için kullanılmıştır.  Ancak yukarıdaki görüşü doğru kabul ettiğimizde 

başındaki “a” harfinin nasıl düştüğünün açıklanması gerekmektedir.  

Menandros’ta geçen ve Türklerin eski hükümdarının adı olduğu belirtilen 

“Arsilās” kelimesi ise bu hükümdarın annesinin adı “Arşilānçi” ile bağlantılı görülmüş 

ve buradan hareketle Aşina kelimesi Toharca “Arşilānçi” ile açıklanmıştır. Ancak 

buradaki ses değişimlerinin açıklanamaması bu görüşün problemli olduğunu 

göstermektedir.1217 

 

3.2.2.5. Ata 
Ata kelimesinin ilk varlığına Mezopotamya’da Sümer ve Elamlılarda 

rastlanılmaktadır. Bu kelime “ada” biçiminde Sümerce’de ve “atta” biçiminde 

Elamca’da1218 geçmektedir. Elamlılar krallarına ve hükümdarlarına atta/ata derlerdi.1219 

                                                 
1213 Golden, “Turks and İranians …”, s. 20. 
1214 Klyashtorny, “Gabile-ye Saltanati-ye Tur va Mas’ale-ye Tamasha-ye Nokhostin Miyan-e Turanian va 
İranian”,Jahan-e İrani va Turan, /Haz.: M. Sagian/, Vezarat-e Omur-e Kharejeh Yayınları, Tehran 1381 
(2002),  s. 13-14. 
1215 Zuev, a.g.e., s. 26. 
1216 Bahar, a.g.e., s. 48, dpt. 3. 
1217 Klyashtorny, a.g.m., s. 13. 
1218 Cameron, a.g.e., s.56. 
1219 A.e. 
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Bu gelenek Akamenitlere de geçmiş ve Perslerin de Kuruş’a baba dedikleri tespit 

edilmiştir.1220 Soğdlarda da bu sözcüğün varlığı saptanmıştır. M. 578-580 yıllarında 

Soğd metinlerinde bu kelimenin geçtiği görülmektedir.1221 II. Gök-Türk dönemi 

kağanlarının bilge veziri Tonyukuk’un “taman Tarkan” biçiminde geçen unvanının 

“ataman Tarkan” olduğu ileri sürülmektedir.1222 Bazı bilim adamları Türklerde bu 

kelimenin varlığına IX. asırda rastlandığını öne sürmektedirler.1223 

 

3.2.2.6. Ay- 
Bu kelime Gök-Türk yazıtlarında geçmektedir. Kül Tegin yazıtında geçen bu 

kelimenin “söylemek, buyurmak” anlamına geldiği belirtilmektedir.1224 Divanü Lugat’it-

Türk’te de aynı anlamda kullanılmıştır.1225 Eski Türklerde bu kelimeden yapılan ve 

sadece vezir Tonyukuk’un unvanı olarak kullanılan “ayguçı” unvanına 

rastlamaktayız.1226 Bu unvana sahip kişi kağanın başdanışmanı, sözcüsü ve kağan adına 

emir verme yetkisine sahip idi.1227 Eski İranî kavimlerde yazma geleneği olmadığı için 

kutsal Avesta metinleri yüzyıllarca ezberleme ve “sineden sineye aktarma yoluyla 

kötülüklerden koruma” anlayışı içerisinde varlığını günümüze taşımıştır. Yazma 

dönemine gelinceye kadar okumak ve söylemek “öğrenmek” anlamına gelmiştir. 

Avesta’da söylemek anlamına gelen “ai-“ filinin daha sonra öğrenmek anlamlarını da 

ifâde ettiği öne sürülmektedir.1228 Bu fiil kökünün Hint-Avrupa ve diğer Avrupa 

dillerinde köklerinin olduğu da belirtilmektedir.1229 

 

 

                                                 
1220 Briant, a.g.e. I, s. 87. 
1221 Zuev, a.g.e., 184. 
1222 Tekin, a.g.e., , s. 68. 
1223 Kafesoğlu, a.g.e., s. 229. 
1224 Tekin, a.g.e., s. 38-39. 
1225 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 174, 207. 
1226 Hatice Şirin User, “Eski Türkçe’de Bazı Unvanların Yapısı Üzerine”, Bilig, S. XXXIX, 2006, s. 223. 
1227 A.e. 
1228 M. Bogolyubov,  “Fe’l-e ai-: Goftan dar Zabanha-ye İrani”, Faslname-ye Farhangestan Zaban va 
Adab-e Farsi, S. IV, 1374 (1995), s. 23. 
1229 A.e., s.22-23. 
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3.2.2.7. Azman  
A.Vambery, “Kül Tegin azman beyaz atına binerek hücum etti”1230 ibaresindeki 

“azman” kelimesinin Farsça “asman” kelimesinden kaynaklandığını söylemektedir.1231 

Bu kelimenin asıl anlamının “taş” olduğu, göğün de taştan yapıldığı düşüncesine sahip 

İranî kavimlerde göğe “asman” denilmiştir.1232 

 

3.2.2.8. Bars  

G. Clauson bu sözcüğün İranî dillerden çok erken bir alıntı olduğunu, ancak 

hangi İranî kavmin dilinden alındığının bilinmediğini belirtmektedir.1233 Adın sonundaki 

“rs” çift ünsüzün kullanılışı ve bu çift ünsüzün Türkçe’de bulunmayışı onun yabancı bir 

kökene sahip olduğu izlenimini vermekte, ancak kökeni tam olarak aydınlığa 

kavuşturamamaktadır.1234 Beşevliyev, İranî kavimlerde görülen bu adın eski Türkçe’den 

geçebileceğini düşünmektedir.1235 

 

3.2.2.9. Beş 
Bu sayı Gök-Türk Abidelerinde geçmektedir.1236 Türkçe’nin köklü 

kelimelerinden biri olan bu sayının eski Toharca B lehçesinde“pes”, Toharca A 

lehçesinde “pan”, eski Toharca “pans” ve Hint-Avrupaca “panke” ile ortak köke sahip 

olduğu ve buradan neşet ettiği öne sürülmektedir.1237 

 

3.2.2.10. Beyin    

Eski Altay dilinde “alın, şakak” anlamına gelen ve “mayngi” biçiminde geçen bu 

kelime, eski Japonca’da “mimi”, eski Moğolca’da “manglai” ve eski Türkçe’de “beyngi” 

                                                 
1230 Orkun, a.g.e., s. 48,50. 
1231 Aalto, “Orhon Yazıtlarındaki At İsimleri Üzerine”, (çevrimiçi) www.turkoloji.cu.edu.tr, s. 455, Kasım 
2000. 
1232 Bahar, a.g.e., s. 48. 
1233 Clauson, a.g.e., s. 368. 
1234 Ölmez, a.g.m., s. 177. 
1235 Beşevliyev, a.g.m., 12. Paragraf. 
1236 Orkun, a.g.e., s. 36,44,48,60,116,138,..... 
1237 Rona-Tas, a.g.e., s. 72. 
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şekli ile1238 Türk lehçeleri ve şivelerinin çoğunluğunda bulunmakta ve eski Uygurca’da 

“mengi”, Çuvaşça’da “mimä”, Yakutça’da “meyî”, Halaçça’da “mein”, Karahanlılarda 

“mengi”, Tatarca’da “mi” vs. gibi şekiller almaktadır.1239 Günümüz İnglizcesinde 

“brain” olarak ifâde edilen ve Türkçe “beyin” ile yakın benzerlik gösteren kelimenin, 

Hint-Avrupa kök dilinde “kafatası, beyin” anlamına gelen “mregh-m(n)o” biçiminde 

geçtiği, eski Germence’de “bragnam” olarak görüldüğü, Almanca’da ise “alın” anlamına 

gelen “brekhmos” şeklinde ortaya çıktığı ifâde edilmektedir.1240 Yine Rusça’da “mesg” 

ve Farsça’da “mağz” olarak geçmektedir ve bunlar Sanskrietçe “mastiska”, Avesta 

“mastr’gan” biçimleriyle yakın görünmektedir.1241 Bu iki kelime anlam ve şekil 

açısından yakın benzerlik göstermektedir. 

 

3.2.2.11. Biçin  

 Bu ad, Kül Tegin yazıtında Türklerin kullandığı on iki hayvanlı takvimi ifâde 

etmek için geçmekte ve maymun yılına işaret etmektedir.1242 Bazı ilim adamları bu 

kelimenin yabancı bir kökten neşet ettiğini, Soğd ve Tacik gibi İranî dillerinde maymun 

anlamına gelen “buzine” kelimesinden kaynaklandığını düşünmektedirler.1243 M. 

Räsänen bu kelimenin İran dillerinden Türkçeye geçiş sürecini belirsiz olarak 

nitelemekte,1244 Doerfer bu kelimenin Moğolca’dan Türk’çe’ye, oradan da İranî dillere 

geçtiğini düşünmekte,1245 Starostin ise Moğolca’da “beçin” ve eski Japonca “masi”nin 

ana Altayca’dan teşekkül ettiğini öne sürmektedir.1246   

 

 

 
                                                 
1238 Starostin, Altaic Etymology Database, (çevrimiçi) www.starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root, 
“Mayngi Maddesi”. 
1239 Dybo, a.g.e., “Bejngi Maddesi”. 
1240 Harper, a.g.e., “Brain Maddesi”. 
1241 Adams, a.g.e., “Mrest-we Maddesi”. 
1242 Orkun, a.g.e., s. 52. 
1243 Ölmez, a.g.m., s. 179. 
1244 Eker, a.g.m., s. 19. 
1245 Doerfer, a.g.e., II, s. 382. 
1246 Eker, a.g.m., s. 19. 
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3.2.2.12. Biti 
 Eski Türkçe’de geçen ve “yazmak” anlamına gelen bu fiilin İranî dillerden, 

Hotan Saka dilindeki “pîr-“ (yazmak) fillinden alınabileceği ihtimali üzerinde 

durulmuştur. Bu sözcüğün “pîda, pîdaku” biçimlerinin görüldüğü ve belge anlamına 

geldiği de öne sürülmektedir. Ayrıca İranî dillerde “kopya etmek” anlamına gelen pati-

kar biçimi de vardır.1247 Pehlevi dilinde (Orta Fars Dili) “yatikar” kelimesi “yazmak ve 

yazı” anlamlarına gelmektedir. Bu sözcüğün Ermeni diline “hektar” şeklinde geçtiği, 

aynı manayı taşıdığı da belirtilmektedir.1248 Bu son şeklin, Türkçe yazı- filliyle olan 

yakın benzerliği de gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak burada iki önemli noktayı göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir:  

1. Türkler yazı kültürünü daha önceden benimsemişlerdi. 245-250 yılları arasında 

Çin imparatorunun Kamboçya’ya gönderdiği elçinin, geri dönüşünde verdiği raporunda 

Kamboçyalıların yazılarının Hun yazı sistemine benzediğini belirtmiştir.1249 Ayrıca Çin 

kaynaklarında belirtilen ve Hunların okuma-yazma bilmediğini bildiren kayıtların, 

Hunların okuma-yazma bilmedikleri yönünde değerlendirilmemesi gerektiği, bu 

kayıtların Çince’yi bilmemekle ilgili olduğu, Hunların kendi dillerinde okuyup 

yazdıkları da ileri sürülmektedir. Çünkü yazı sistemi olmaksızın kocaman bir 

imparatorluğu idāre etmenin mümkün olmadığı da bilinmektedir.1250  

2. İranî kavimler uzun yüzyıllar boyunca sözlü edebiyat kültürüne sahip 

olmuşlardır. Avesta, yüzyıllarca ağızdan ağza ezberlenerek gelmiş1251, ilk defa Sasanîler 

döneminde ve bazılarına göre de bu dönemin sonunda yazıya geçirilmiştir.1252 Bu 

geçiriliş Manicilik ve Hıristiyanlık gibi yazı kültürüne sahip dinlerin karşısında tehdit 

hissedildiği için yapılmış ve böyle bir gelişim göstermiştir.1253 Aynı şey Vedalar için de 

geçerlidir. Veda nüshalarının hepsi yenidir.1254 Gök-Türk alfabesinin runik mahiyet 

                                                 
1247 Aalto, “İranian Contacts …”, s. 36. 
1248 Bahar, a.g.e., s. 273, dpt. 2. 
1249 Gumilev, Hunlar, s. 113. 
1250 Kafesoğlu, a.g.e., s. 336-338. 
1251 Nyberg, a.g.e., s. 8. 
1252 A.e., s. 13-14. 
1253 A.e., s. 410-415. 
1254 A.e., s. 9. 
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taşıdığı, yani çentik ve oyma ile yazıldığı bilinmektedir. Bu anlamda biti- fillinin 

kökünün biç-‘ten geldiği, bu sözcüğün anlamının runik yazısının mahiyetine uyduğu ve 

Moğolca’ya da bu şekliyle geçtiği ileri sürülmektedir.1255 Bu kelimenin kökü Türkçe 

değilse o zaman yazı kültürüne sahip Çin veya Mezopotamya gibi daha eski kültürlere 

bağlanması daha mantıklı görülmektedir. Nitekim bazı yazarlar onun, Çince “fırça, yazı 

fırçası” anlamına gelen “pi, pyiet” sözcüklerinden, bazıları da Süryanice “petgu”dan 

alındığı görüşündedirler.1256 Doerfer, Süryanice “petgu” sözcüğünün Yunanca 

“pitakion”dan türediğini ileri sürmektedir.1257 

 

3.2.2.13. Biye 
Eski Türkçe’de “beye” olarak geçen ve çoğu Türk lehçe ve şivesinde var olan bu 

sözcük “kısrak” anlamına gelmektedir.1258 Uygur dönemi eserlerinden Irk Bitig’de de 

“bi” biçiminde geçmektedir.1259 Avesta’da “atlı” anlamına gelen “asa-bāri” kelimesi 

mevcuttur. Birinci kelime “at” demektir. Sözcüğün ikinci kelimesi “bāri”, bazılarına 

göre “götürmek” anlamına gelen “bar” ve bazılarına göre yük anlamına gelen “bār” 

sözcüğünden gelmektedir.1260 Zamanla “at” anlamına geldiği düşünülmektedir. 

Pehlevice’de ise “bārak” “binek hayvanı” demektir.1261 Firdevsi’de “bāre” şeklinde 

geçmekte ve “at” anlamına gelmektedir.1262 Bu iki kelime anlam ve şekil bakımından 

yakın benzerlik göstermektedir. 

 

3.2.2.14. Bor 
 Kül Tegin ve Bilge Kağan yazıtlarında Türgiş kağanıyla yapılan savaşta düşman 

ordusunu büyük bir ateş ve fırtınaya benzeten “otça borça” birleşik kelimesinde1263 

                                                 
1255 Kafesoğlu, a.g.e., s. 338. 
1256 Ölmez, a.g.m., s. 180-181. 
1257 Doerfer, a.g.e., II, s. 263. 
1258 Dybo, a.g.e., “Beie Maddesi”. 
1259 Orkun, a.g.e., s.266. 
1260 KHalaf Tabrizi, a.g.e., s. 217. 
1261 Farahvashi, a.g.e., s. 69. 
1262 Dehkhoda,a.g.e., “Bāre )باره(  Maddesi”. 
1263 Orkun, a.g.e., s. 46,62. 
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geçen “bor” kelimesi Adamoviç’e göre Toharca “ateş” anlamına gelen “por” 

sözcüğünden alınmıştır.1264 Bu sözcük Toharca‘nın her iki lehçesinde de mevcuttur. A 

lehçesinde “por”, B lehçesinde ise “puwar” formunu almıştır.1265 Ancak bu kelimenin 

Orta Farsça’dan alındığı ve orada “şarap” anlamını verdiği de ileri sürülmektedir.1266 

Divanü Lugat’it-Türk’te de bir yerde “şarap” anlamında geçmektedir: “bor bolmadıp 

sirke bolma” (şarap olmadan sirke olma).1267 

 

 3.2.2.15. Böri 
 Bilindiği üzere eski Türkler bugün kurt dediğimiz hayvana “böri” derlerdi. 

Türklerde böri ve böriden türeme efsaneleri çoktur. Özellikle Gök-Türklerde ana böri, 

Kao-çı ve Uygurlarda ata böri menşe efsanelerine rastlanmaktadır.1268 Çin 

kaynaklarından böri sözcüğü ve böri ile ilgili malumatın Hunlarda da mevcut olduğunu 

öğrenmekteyiz.1269 Bu da Türklerde böri ve ilgili konuların derin geçmişe sahip 

olduğunu göstermektedir. Çin tarihleri bu kelimenin kağanın koruma memurlarına 

verildiğini yazmaktadırlar.1270 Bu yüzden de bazı araştırmacılar bu sözcüğün “korkunç” 

mānāsını veren “bairaka” sözcüğünden türediği görüşündedirler.1271 Ancak Türklüğün 

izlerinin görüldüğü Ön Asya’da bu kelime İran’ın batı bölgesinde oturan Kas halkı 

arasında görülmektedir. M. Ö. II. yüzyılda Elam kralı Şilhak-İnşuşinak’ın fethettiği 

yerler arasında “kurtlar evi veya sülâlesi” anlamına gelen “Bit Bari” ve “kurttan” 

anlamına gelen “Şa Bar Bari” yer adları da geçmektedir.1272 Birinci yer adında “bit” 

kelimesi çağdaş Arapça’da kullanılan ve “ev” anlamına gelen “beyt” kelimesidir. Bu 

kelime eski Araplarda “soy” anlamında kullanılmaktaydı. Diğeri ise böri sözcüğüdür. 

                                                 
1264 Milan Adamoviç, “otça borça”, /Türk. Çev. Erhan Aydın/, Türk Dili, 2004, (çevrimiçi) 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/milan_adamovic_otca_borca.pdf,  13.12.2007. 
1265 Mark Dickens, “Everything You Always Wanted to Know About Tocharian”,  (çevrimiçi), 
www.oxuscom.com/eyawtkat.htm. 1990. 
1266 Von Gabain, a.g.e., s. 269; Adamoviç, a.g.m., s. 2. 
1267 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., III, s. 121 
1268 Ögel, a.g.e., I, s. 17-18, 21-25; Ögel, Türk Kültürünün …, II, s. 23. 
1269 Kafesoğlu, a.g.e., s. 92. 
1270 Zuev, a.g.e., s. 37; Ögel, a.g.e., II, s. 100. 
1271 Golden, a.g.e., s. 96, dpt. 29. 
1272 Cameron, a.g.e., s. 87,89. 
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İkinci yer adında ise “şa” Akadca’da ayrılma halidir ve üçüncü kelime yine böri 

sözcüğüdür. İkinci kelimenin anlamı bilinmemektedir.  

Bazı Hint-Avrupa dillerinde kış ayları özellikle Aralık ayı kurt ayı olarak ifâde 

edilmektedir. Eski Litvanya dilinde “vilka mênesis”, eski Çek dilinde “ulçi mêsic” ve 

eski Persçe’de “varka zana” “kurt kişi” demektir ve kış aylarını belirtmek için 

kullanılmaktadır.1273 Varka zana Akamenit dönemi takviminde 8. ayın adıdır ve o 

dönemin Elamcasına da geçerek Markazanaş/Markaşanaş şeklinde kullanılmıştır.1274 Bu 

ayın adında kullanılan “varka” eski Persçe’de “kurt” demektir.1275 Hazar Denizi’nin 

güneyindeki İran eyaletlerinden birisi olan bugünkü Gorgan (Kurtlar) eyaleti Herodot’ta 

“İirkler”, Mela Pompenius’ta “İrkanlılar”, Şerefeddin Yezidî’de “İrkanlar” ve İran 

kaynaklarında “Hirkaniya” olarak geçmektedir. Abaev, bu kelimenin kurtlar ülkesi 

anlamına geldiğini belirtmektedir.1276 Arap yazarlarının Hazar’a dökülen Terek Nehrini 

kurt adlandırdıkları ve bugün de onun kollarından birisinin adının “berücük (böri+cik)” 

olduğu bilinmektedir.1277 Avesta’da “vehrka”, Sanskritçe’de “vrkas” kelimeleri Türkçe 

“böri” ile yakın bir benzerlik içindedir. Ortak bir kökten veya daha eski bir üçüncü 

dilden alınmış olabilirler. Bang, böri kelimesinin İranî dillerden alındığını 

düşünmektedir, Boodberg, Bazin ve Yudin gibi dilciler ise bu kelimenin eski Türkçe 

olması dolayısıyla Türk kültür ürünü olduğunu ileri sürmüşlerdir.1278  

 

3.2.2.16. Bumin  

Miladi 552 yılında Cucenleri yenerek I. Gök-Türk Devletini kuran bu kağanın1279 

adının Türkçe olmadığı, İranî dillerden alındığı öne sürülmektedir.1280 Çin kaynaklarında 

                                                 
1273 Alla Kushnikova, “Winter Belongs to Wolves”,  (çevrimiçi) www.wolfscratch.livejournal.com, 1. 
Paragraf, 1996. 
1274 Kent, a.g.e., s. 206-207; G. P. Basello, “Loan-Words in Achaemenid Elamite: The Spellings of  Old 
Persians Month-Names”,  (çevrimiçi) www.digilander.libero.it/elam2/basello_sie2003.pdf, 13 October 
2003. 
1275 Harper, a.g.e., “Wolf Maddesi”. 
1276 Mızı-ulu, a.g.e., s. 21. 
1277 A.e. 
1278 Zuev, a.g.e., s. 36. 
1279 Taşağıl, a.g.e., s. 19-20. 
1280 Golden, a.g.e., s. 98; Golden, a.g.m., s. 21. 
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Tou-men biçiminde kaydedilmiştir.1281 “Yer, kara, toprak, makam, temel, esas, tabiat” 

anlamlarına gelen bûm,1282 Persçe’de bum,1283 Avesta’da bûmi1284 ve Sanskritçe’de 

bhûmi şekillerinde geçmektedir.1285 Pehlevice eserlerde de bûm şeklinde geçmekte1286 ve 

günümüz Farsçasında da kullanılmaktadır. 

 

3.2.2.17. Damga, Tamga, Dagma, Yakma  

Damga kelimesi en eski Türkçe kelimelerden biri olmalıdır. İç Asya’nın uçsuz 

bucaksız bozkırlarında hayvancılıkla uğraşan boylar, hayvanlarının başka sürülere 

karışmaması için kendi hayvan sürülerini özel damgalarla işaretlemişlerdir. Gök-Türk 

alfabesinin bir kısmının da bu damgalardan oluşması bu işaretlerin1287 Türk kültüründe 

köklü bir geçmişe sahip olmasından ileri gelmektedir. Boyun damgasının şekli metal bir 

parçanın ateş üzerinde kızartmasıyla hayvanın bedenine basılırdı. Böylece artık silinmesi 

mümkün olmayan bu damgayı taşıyan hayvan o boyun malı görülürdü.  

J. P. Roux, damga kelimesinin “yakmak” anlamına gelen “tag-“ fiili kökünden 

geldiğini, “m” harfi ile “g” yer değiştirdiği için “tagma”nın “damga” şeklini aldığını ileri 

sürmektedir.1288 Bu durumda Türkçe’nin dil kurallarından olan “d” harfinin “y” harfine 

dönüşmesi söz konusudur. Ana Altayca’da “a” geniş ünlü harften önce gelen söz başı 

“d” harfi Ana Türkçe’de “y” harfine dönüşmektedir.1289 Aynı ses kuralı Sumerce-Türkçe 

arasında da tespit edilmiştir ve kelime başındaki “d” sesi “y” sesine çevrilmiştir.1290 Ana 

Altayca’da “yanmak, yakmak” anlamına delen “da-“ filli Ana Türkçe’de ve alt 

                                                 
1281 Mau-Tsai, a.g.e., s. 16;  Taşağıl, Gök-Türkler (542-630), s. 11. 
1282 Dehkhoda, a.g.e., “Bum (بوم) Maddesi”. 
1283 DNRu, 2. Satır; XPa, 1. Satır; XE, 17. Satır. 
1284 Yasna, V/1, XXXII/3, XXXVII/1, IXII/3. 
1285 Khalaf Tabrizi, a.g.e., I, s. 320. 
1286 Faranbağ, Bundahishn, 91. Paragraf. 
1287 Kafesoğlu, a.g.e., s. 338; Guzev, a.g.m., s. 218. 
1288 Roux, a.g.e., s. 222. 
1289 Ölmez, “Ana Altayca Sözbaşı *d”, TDA, 1991, (çevrimiçi) www.turkoloji.cu.edu.tr, s. 170, 
23.11.2007. 
1290 Tuna, a.g.e., s. 5. 
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kollarında “ya-“ biçimine dönüşmüştür.1291 Eski Türkçe’de de “yanmak” anlamına gelen 

“tam-“ filli mevcuttur ve buradan bütün Türk lehçe ve şivelerine geçmiştir.1292 

“Dagma” veya “dahma” sözü İranî kavimlerin eski sözlerindendir. Bu kelime 

Zerdüştîlik öncesi Arî kültürü ürünüdür ve ölü yakma geleneği ile alakalıdır. Zerdüştîlik, 

ölü yakmayı reddetmiş ve naaşın açık havada bırakılmasını ve etinin kemiklerden 

arındırılmasından sonra kemiklerin defnedilmesi kültünü benimsemiştir. Vendidad’da 

ölülerin kurda kuşa yem edilmesinden sonra kemiklerin koyulduğu binaların veya yer 

altı mezarların adının “dahma” olduğu belirtilmiştir. Bu sözcük “odun yığını” anlamına 

gelmektedir ki daha eski dönemlerde ölülerin yakılması için toplanan odun yığını 

demekti.1293 Pehlevi dilinde (Orta Farsça) ise “deride ve ciltte yanma eseri kalan iz” 

anlamına gelmektedir.1294 Bu kelimenin ilk hecesi olan “dag, dağ” günümüz Farsçasında 

“sıcak” demektir.1295 Dolayısıyla bu kelimenin “yak-“ fiilinin ilk versiyonu olan “dag-, 

dak-“ fiil kökünden alındığı ihtimali vardır.  

 

3.2.2.18. Dana, Tana  
L. Rasonyi, bu kelimenin Sanskritçe “tana”dan alındığı görüşündedir.1296 

Nemeth ise onu Hintçe “dhena” ile karşılaştırmakta ve Türkçe dana’nın Hintçe 

versiyonundan alındığını öne sürmektedir.1297 Golden ise Hintçe kelimenin Avesta’daki 

karşılığı olan “daenav”ı belirtmektedir.1298 Dolayısıyla bu kelimenin İranî dillerden 

alınması ihtimali de vardır.  

 

3.2.2.19. Demir  

Türkçe’nin köklü kelimelerinden biri olan demir kelimesi tämir olarak Tämir 

Qapiğ yer adında geçmektedir. Bu yer adı defalarca Gök-Türk kitabelerinde yer 
                                                 
1291 Ölmez, a.g.m., s. 170. 
1292 Dybo, a.g.e., “Tam Maddesi”. 
1293 Nyberg, a.g.e., s. 321-322. 
1294 Farahvashi, a.g.e., s. 99. 
1295 Dehkhoda, a.g.e., “Dağ  )داغ(  Maddesi”. 
1296 Rasonyi, a.g.e., s. 52. 
1297 Nemeth, a.g.m., s. 382. 
1298 Golden, a.g.m., s. 19. 
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almaktadır.1299 Divanü Lugat’it-Türk’te de temür biçiminde kaydedildiği tespit 

edilmiştir.1300 Bu kelimenin Türkçe olmadığı, Sanskritçe’den veya İranî dillerden 

Türkçe’ye geçtiği iddia edilmektedir. Sanskritçe’de cimara ve Harezm dilinde çümār 

şeklinde geçen bu kelimenin timür biçiminde Türkçe’ye geçtiği öne sürülmektedir.1301 

Doerfer, bu kelimenin daha sonraları Türkçeden Farsçaya geçtiği görüşündedir.1302 

 

3.2.2.20. Dindar  

Uygur dönemi maniheist metinlerinde geçen ve “seçkin, seçilmiş, üstün” 

mānālarını veren bu kelimenin1303 Soğdca’dan alındığı ileri sürülmektedir.1304  

 

3.2.2.21. Frişti  
Bu kelime İranî dillerde “melek” anlamını vermektedir. Pehlevi dilinde “fristak” 

biçimini almakta1305 ve “göndermek, gönderilmek” anlamına gelen “frst-“ fillinden 

türetilmiş bir isimdir. Bu yüzden Pehlevicede “elçi, peygamber” anlamlarını da ihtiva 

etmektedir.1306 Bu kelimenin aynı anlamlarla Soğdca’ya geçmesi, oradan Türkçe’ye 

geçtiği fikrinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.1307 

 

3.2.2.22. Genç 
Bu sözcük Uygurca’da1308 “känç” ve Kaşgarlı Mahmut’un eserinde “kenç” 

şeklinde geçmekte ve günümüz Türkçesindeki anlamının yanısıra “her hayvanın 

küçüğü” anlamını da vermektedir.1309 Bu kelimenin “zayıf, küçük” anlamlarında “kence” 

                                                 
1299 Orkun, a.g.e., s. 919. 
1300 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, 42,187,361,520; II, 21; III, 253 
1301 Bailey, a.g.m., s. 27. 
1302 Doerfer, a.g.e., II, s. 1012. 
1303 Caferoğlu, a.g.e., s. 45. 
1304 Von Gabain, a.g.e., s. 272; Golden, a.g.e., s. 141; Aalto, a.g.m., s. 24. 
1305 Farahvashi, a.g.e., s. 165. 
1306 A.e. 
1307 Von Gabain, a.g.e., s. 273. 
1308 Caferoğlu, a.g.e., s. 70. 
1309 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 169,278; II, s. 304,307; III, s. 181,270,438. 
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biçiminde Moğolca’ya da geçtiği öne sürülmektedir.1310 Kaşgarlı Mahmut’un eserinde 

geçen ve “hanların yağma edilen sofrası” anlamına gelen “kenç liyü” ibaresinin bu 

sözcükle bir ilgisinin olmadığı ve muhtemelen “define” anlamına gelen “ganc” 

kelimesinden alındığı ileri sürülmektedir.1311 Türkçe genç kelimesini Hint-Avrupa 

dillerinde semantik ve fonetik açıdan yakın benzerliği olan kelimelerle karşılaştırmak 

mümkündür. Avesta’da genç, “bakire kız çocuğu” anlamında “kaine, kanya” kelimesi 

mevcuttur.1312 Bu kelime Toyok yazıtında da kullanılmıştır.1313 Bu da “genç” anlamına 

gelen Avesta’daki “yuvan”1314 kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Bu kelimenin 

Soğdca’da “kanç” şekline dönüştüğü ve “kız çocuğu, uşak” mānāsını verdiği ileri 

sürülmektedir.1315 Bu kelime birçok Hint-Avrupa dil âilesinde görülmektedir. 

Sanskritçe’de “yuvan”1316, Pehlevice’de “yuvan” şekillerinde çeşitli İranî lehçelerde 

kullanılan bu kelime1317 Avrupa dillerinde de mevcuttur. Bu sözcüğün Hint-Avrupa kök 

dilinde “yeu” kökünden kaynaklandığı belirtilmekte ve eski Hint-Avrupa dilinde 

“juwngkos” eski Alman dilinde “jungas”, eski Frisk dilinde “jung” vs. geçmektedir.1318 

Bu kelime modern İngiliz dilinde “young” ve günümüz Farsça’sında ise “cavan, civan” 

biçiminde kullanılmaktadır. Osmanlıca’da ve günümüz özel isimlerde “civan” biçiminde 

kullanılmaya devam edilmektedir. 

 3.2.2.23. İstemi (İştemi)  
Gök-Türk hanedanının kurucusunun kardeşi ve batı Gök-Türklerin hükümdarı 

olan bu kağanın adının Golden tarafından Türkçe değil İranî olduğu ileri 

sürülmektedir.1319 Gumilev ise bu adın Ogurlardan alındığını belirtmektedir.1320 

                                                 
1310 Clauson, a.g.e., s. 727. 
1311 A.e. 
1312 Peterson, a.g.e., “Kaine Maddesi”. 
1313 Orkun, a.g.e., s. 368-369. 
1314 Peterson, a.g.e., “Yuva Maddesi”. 
1315 Garib, a.g.e., s. 190. 
1316 Jonathan Slocum-Karen Thomsen, Ancient Sanskrit Master Glossary, (çevrimiçi) 
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/vedol-MG-X.html , “Yuvanyun Maddesi”; 30 June 2008, 
Khalaf  Tabrizî, a.g.e., s. 595. 
1317 Khalaf Tabrizî, a.g.e., s. 595. 
1318 Harper, a.g.e., “Young Maddesi”. 
1319 Golden, a.g.e., s. 98; Golden, a.g.m., s. 21. 
1320 Gumilev, Eski Türkler, s. 58. 
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3.2.2.24. İşbara  

Kül Tegin ve İhe huşoto yazıtlarında geçen bu kelimenin1321 Hintçe “İsvara” ve 

Orta Farsça “Aşpara”dan alındığı ve “öfkeli, sert” anlamına geldiği ileri 

sürülmektedir.1322 Bulgarların meşhur hükümdarı “Asparuh” isminin de bu kelimeden 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür.1323 Bu adın Toharlar yoluyla Hintlilerden alınabileceği 

ihtimali üzerinde de durulmuştur.1324 Ayrıca eski Bulgarların hükümdarı Asparuh’un 

adının da Gök-Türk hükümdarı İşbara ile birlikte milat sıralarında Hindistan’ın güney 

batısında hüküm süren Saka hükümdarı İsparaka’dan alındığı da ileri sürülmektedir.1325 

Ayrıca eski İranî dillerinde “bara” kelimesinin “at” anlamına geldiği bilinmektedir. 

İran’ın batı bölgesi Arî olmayan kavimlerinden birisi olan Ellipilerin M. Ö. 900 

civarlarında “Spabara” adındaki hükümdarlarının adı, İranî kavimlerinin yavaş yavaş 

bölgedeki nüfûz ve yayılmalarına bağlanmaktadır.1326 Babil kralı Sargon, M. Ö. 715 

yılında İran’ın batı bölgesine hücum ettiği zaman karşılaştığı mahallî krallardan birisinin 

adı da Aspabara’dır. Bu adın “at” anlamına gelen  “aşpa, aspa” ve günümüz Farsçasında 

da kullanılan ve “gitmek, götürmek” anlamına gelen “bara” kelimesinden oluştuğu ve 

adın “atlı, süvari” manasını verdiği ileri sürülmektedir.1327 Aşpabara veya İşbara 

kelimesi İşbara ile çok yakın benzerlik göstermektedir.  

 

3.2.2.25. Kâğıt  
Eski Uygur Türkçesinde “kägdä”1328 ve Moğolca’da “kağudasun” biçimlerinde 

geçen ve günümüz Türkçesinde kâğıt olarak kullanılan kelimenin Soğdca Maniheist 

metinlerinde “kğdkh” ve Soğdca Budist metinlerinde “kğd” şeklinde geçen sözcüklerden 

                                                 
1321 Orkun, a.g.e., s. 44,136,137,174.... 
1322 Zuev, “Ancient Türkic Social Terminology in Chinese Text of the 8th Century”, Problems of 
Kazakstan Archaeology, Issue 2, Almaty, 1998, s. 155-156. 
1323 Aalto, “Orhon Yazıtlarında Geçen ….”, s. 454. 
1324 Golden, a.g.m., s. 31. 
1325 Aalto, “İranian Contacts .....”, s. 31. 
1326 Zarrinkub, a.g.e., s. 77. 
1327 Cameron, a.g.e., s. 116-117. 
1328 Caferoğlu, a.g.e., s. 69. 
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alındığı ileri sürülmektedir.1329 Ancak bunlar “dut ağacı kâğıdı” anlamına gelen Çince 

“kuk” veya “k’ak” ile bağlantılı olabilirler.1330  

 

3.2.2.26. Kamag  

Uygur yazıtlarında “kamag” şeklinde geçen ve çoğul anlamı veren bu kelime1331 

Kaşgarlı Mahmut’un eserinde “kamuğ” biçiminde çok sık geçmektedir.1332 Orta İranî 

dillerdeki “hamāg” ile yakın benzerlik gösterdiği ve buradan hareketle bu Türkçe 

sözcüğün İranî dillerden alındığı ileri sürülmektedir.1333  

 

3.2.2.27. Kancık, Kançık 
Kaşgarlı Mahmut, bu kelimeye “dişi köpek” anlamını vermiş, ayrıca kadınlara 

karşı hakaret içeren bir kelime olduğunu belirtmiştir.1334 Bu kelimeyi Avesta’da 

“kainye” şeklinde ve “kız çocuğu, cariye” anlamına gelen1335 kelime ile karşılaştırmak 

mümkündür. Soğca’da “kançe” ve “kanç’k” şekillerini alan bu kelime aynı anlamı 

vermektedir.1336 

 

3.2.2.28. Kança 
Uygurlar döneminde yazılan Irk Bitig’de geçen ve “nereye” anlamına gelen bu 

kelime1337 için aynı kökten Gök-Türk yazıtlarında “hani, nerede” anlamında “gani”1338 

sözcüğü, “nereden” anlamında ise “gandan”1339 sözcüğü bulunmaktadır. Kaşgarlı bu 

sözcük için kança (nereye), kançuk (nereye, nasıl) ve kanda (nerede) şekil ve terkiplerini 

                                                 
1329 Aalto, a.g.m., s. 36. 
1330 Von Gabain, “Eski Türk Yazı …”, s. 9. 
1331 Caferoğlu, a.g.e., s. 108. 
1332 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 44,103,179,183; II, s. 17,45,92,98,101; III, s. 6,65,74,88. 
1333 Von Gabain, Eski Türkçe’nin …, s. 277; Aalto, a.g.m. , s. 37. 
1334 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 261. 
1335 Peterson, a.g.e., “Kainye Maddesi”. 
1336 Garib, a.g.e., s. 190. 
1337 Orkun, a.g.e., s. 276. 
1338 A.e., s. 32. 
1339 A.e., s. 40. 
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kayda geçirmiştir.1340 Bu kelimeyi Soğdca’da “nerede, nereden” anlamına gelen 

“kanāç,ganāç”1341 kelimesiyle karşılaştırmak mümkündür.  

 

3.2.2.29. Kapagan 
Miladi 692 yılında 2. Gök-Türk devleti hükümdarından olan Kapagan 

sözcüğünün aslında bir unvan olduğu ileri sürülmektedir. Bu unvanın Soğdca kral, 

krallık anlamına gelen “kwkan” kelimesinden neşet ettiği düşünülmektedir.1342 

 

3.2.2.30. Kapmak 
Türkçe’de “hızlı yakalamak, tutmak” anlamına (Azerbaycan Türkçesi’nde 

“köpek ısırması” anlamına da gelmektedir) gelen bu kelimenin Toharca’dan neşet ettiği 

ileri sürülmektedir. Eski Toharca A lehçesinde “kap-”, Toharca B lehçesinde “kapci” ve 

Hint-Avrupa kök dilinde de ”kap-“ biçiminde geçen bu kelimenin Türkçe kapmak 

fillinin kaynağını oluşturduğu öne sürülmektedir.1343 

 

3.2.2.31. Karınca 
Eski Türkçe’de “k(i)arinç-ğa” şeklinde geçmektedir.1344 Kaşgarlı Mahmut’un 

eserinde “karınça” ve “karıçak” biçimlerinde kaydedilmiştir.1345 Bu hayvan adının eski 

Toharca B lehçesinde “kurmis” ve  Hint-Avrupa dilinde “yer kurdu” anlamına gelen 

“kurmis” sözcüğünden alındığı öne sürülmektedir. Hint-Avrupa dil âilesinden Litvanya 

dilinde de yine “yer kurdu” anlamına gelen “kirmis” kelimesi mevcuttur.1346 Bu kelime 

bugün “worm” ve “kerm” şekillerinde çağdaş İngilizce ve Farsça’da kullanılmaktadır. 

Bazı Hint-Avrupa dillerinin bütün lehçe ve şivelerinde “w” harfi kullanılmakta ve “k” 

                                                 
1340 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 260-261. 
1341 Garib, a.g.e., s. 190. 
1342 Schmitt, a.g.m., 11. Paragraf. 
1343 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1344 Dybo, a.g.e., “K(i)arinç-ğa Maddesi”. 
1345 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 501, II, s. 375. 
1346 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
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ile başlayan bir “yer kurdu” kelimesine rastlanılmamaktadır.1347 Bu Hint-Avrupa 

kelimesi kurt kelimesiyle daha fazla benzerlik göstermektedir. 

 

3.2.2.32. Karşı 
Eski Türkçe’de bu sözcük diğer anlamlarının yanısıra “saray” anlamında da 

kullanılmış ve başka bir şekli olarak “kerçi” biçiminde de görülmüştür.1348 Özellikle bu 

son şekliyle neşet ettiği Toharca’daki sözcüğe daha da yakın görülmektedir. Bu 

kelimenin eski Toharca B lehçesindeki “karci”, Toharca B’deki “kerc(i)ye”, eski 

Toharca “kert” ve kök Hint-Avrupa “gert” kelimesinden alındığı iddia edilmektedir.1349 

B. Ögel, bu kelimenin Farsça’dan alındığı görüşündedir.1350 Ancak bu kelimenin Arapça 

olan “kasr” kelimesiyle hem semantik hem fonetik açıdan yakın benzerlik gösterdiği de 

göz önünde tutulmalıdır. Türkçe’de bir takım sözcüklerde “r” harfi ile ondan önceki 

harfin yer değişmesi çok görülen bir ses hadisesidir: yaprak-yarpak, kıvrak-kırvak gibi. 

 

3.2.2.33. Kaz  

Kaşgarlı Mahmut’un eserinde pek çok yerde geçen1351 ve bir kuş türü olan bu 

hayvanın isminin eski Toharca B lehçesinde “kās” kelimesinden alındığı iddia 

edilmektedir. Kök Hint-Avrupa dilinde ise bu hayvan için “ghans” sözcüğünün mevcut 

olduğu belirtilmektedir.1352 Sanskritçe’de “hansa”, eski İngilizce’de “gôs” ve 

Germence’de “gans” biçiminde geçen bu kelimenin Persçe’ye geçtiği de ifâde 

edilmektedir.1353 

 

 

 

                                                 
1347 Harper, a.g.e., “Worm Maddesi”. 
1348 Caferoğlu, a.g.e., s. 112. 
1349 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1350 Ögel, a.g.e., II, s. 131. 
1351 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 100,104,254; II, s. 177,181,359; III, s. 128,130,149. 
1352 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1353 Clauson, a.g.e., s. 679. 
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3.2.2.34. Kent 
Yerleşik hayatın gereklerinden biri olan bu kelime, yarı göçebe Türklerin 

özellikle de Uygurların ciddî bir yerleşik hayata geçiş süreçlerinde İranî komşularından 

aldıkları etkilerin başında gelmektedir. Bütün ilim adamları bu kelimenin Soğdlardan 

Türkler’e geçtiği konusunda hemfikirdirler. Bu sözcük Soğdlarda “kend” şeklinde 

geçmektedir.1354 

 

3.2.2.35. Kert- 
Eski Türkçe’de “çert” şeklinde geçmektedir. Ayrıca birçok Türk lehçe ve 

şivelerinde de görülmektedir.1355 Bu kelimenin Toharca’dan alındığı, bu dilin eski B 

lehçesinde aynı biçimde geçtiği, oysa B lehçesinde “kärst” şeklini aldığı, Toharca A 

lehçesinde ise “s” harfinin peltek “s” olarak aynı “kärst” biçiminde kaydedildiği, eski 

Toharca’da “kerst” şeklinde olduğu ve Hin-Avrupa kök dilinde “(s)ker” şeklinde ortaya 

çıktığı ileri sürülmektedir.1356 

 

3.2.2.36. Kesmek 
Türk dilinin önemli kelimelerinden birisi olan bu sözcük Çuvaşça ve Yakutça 

gibi uzak lehçeler dâhil bütün Türk lehçeleri ve şivelerinde görülmektedir.1357 Bu 

kelimenin Tohar diline âit olduğu, oradan Türkçe’ye geçtiği iddia edilmektedir. Bu fiil 

eski Toharca B lehçesinde “kes-“, Toharca B’de “käs”, ve Hint-Avrupa kök dilinde “kes-

“ biçimlerinde geçmektedir.1358 

 

 

 

 
                                                 
1354 Golden, a.g.e., s. 141; Golden, a.g.m., s. 24; Von Gabain, a.g.e., s. 279. 
1355 Dybo, a.g.e., “Çert Maddesi”. 
1356 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1357 Dybo, a.g.e., “Kes- Maddesi”. 
1358 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
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3.2.2.37. Koy (Koyun)  

Çağdaş Farsça’da koyuna “gusfand” veya “guspand” denir.1359 Bu kelime 

Avesta’da “gao+spanta” kelimelerinden oluşmakta ve “kutsal gao” demektir. Avesta ve 

Pehlevice’de bu kelime ayrıca bütün ehli hayvanları kapsamaktadır.1360 Günümüz 

Farsçasında inek anlamına gelen ve Hint-Avrupa dillerinin ortak kelimesi olan “gav, 

cow” kelimesi de aynı “gao” kökünden gelmektedir. Çeşitli Hint-Avrupa dillerinde 

koyun için kullanılan kelimeler şunlardır: 

Luvi dilinde “havi”, Sanskritçe’de “avis”, Yunanca’da “o(w)is”, Litvanyaca’da 

“avis”, Eski İrlandaca’da “oi” ve İngilizce’de “ewe”. Bu kelimelerin Ön Hint-Avrupa 

dilindeki “owis”ten türediği görülmektedir.1361  

Kaşgarlı Mahmut, Türk boylarından Arguların kelimenin ortasında ve sonunda 

bulunan “y” harfini “n” harfine çevirdiklerini, ondan dolayı Türklerin “koy” (koyun) 

sözcüğünü “kon” şeklinde telaffûz ettiklerini belirtmektedir.1362 

Hint-Avrupalıların “gao” sözcüğü ile Türklerin “koy” sözcüğü anlam ve şekil 

bakımından yakın benzerlik göstermektedir.  

 

3.2.2.38. Kubrat 
Eski Bulgarların başbuğlarından birinin adı olan bu sözcüğün, İran kökeninden 

gelebileceği ileri sürülmektedir. Bu hükümdarın adının “güzel” anlamına gelen 

“huroda”dan veya “güneş” anlamına gelen “haur” ve “yatak, taban” anlamlarına gelen 

“uta” sözcüklerinden teşekkül ettiği öne sürülmektedir.1363  

3.2.2.39. Küncüt 
“Susam” anlamına gelen bu sözcüğün Toharca’dan Türkçe’ye geçtiği ileri 

sürülmektedir.1364 A. M. Von Gabain “kunjit” şeklinde geçen bu kelimenin Orta İranî 

                                                 
1359 Dehkhoda, a.g.e., “Gusfand,guspand (گوسفند، گوسپند) Maddeleri”. 
1360 Khalaf Tabrizî, a.g.e., s. 1855; Dehkhoda, a.g.e., “Guspand )گوسپند(  Maddesi”. 
1361 Mallory, a.g.e., s. 128. 
1362 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 31. 
1363 Beşevliev, a.g.m., 16. Paragraf. 
1364 Golden, a.g.e., s. 98. 
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dilden Türkçe’ye geçtiğini ileri sürmektedir.1365 Günümüz Farsça’sında da “konced” 

şeklinde kullanılmaktadır.  

 

3.2.2.40. Manistan 
Bu kelime Uygurlara âit Irk Bitig adlı fal kitabında geçmekte ve “saray” 

mānāsını vermektedir.1366 Bu kelimenin Orta Fars dilinden Türkçe’ye geçtiği ifâde 

edilmektedir.1367 “Man + istan” hecelerinden oluşan bu kelimenin birinci hecesi 

“kalmak” anlamında, ikinci hissesi ise “yer ve mekân” anlamındaki ektir.  

 

3.2.2.41. Mugan 
I. Gök-Türk devletinin kurucusu Bumin’den sonra tahta geçen kardeşi Mugan 

veya Mukan (553-572)1368 adının Türkçe olmadığı, İranî dillerden alındığı ileri 

sürülmektedir.1369 Bu kelime Soğdca yazılmış Bugut yazıtında “mwğ’n” biçiminde 

geçmektedir.1370 Çin kaynaklarında, mu-han biçiminde geçmiştir ve bunun “muk 

han/muk kān” olması düşünülmektedir.1371 

 

3.2.2.42. Nivar 
I. Gök-Türk devleti dönemine âit Bugut yazıtında (M. 581-582) geçen Nivar 

(581-587), Gök-Türk kağanlarından birisi olup Bumin’in oğlu Mahan Tigin’in ölümü 

üzerine onun adına bir anıtın dikilmesine emretmiştir.1372 Gök-Türk devletinin 

kurucuları ve ilk kağanları gibi bu adın da Türkçe olmadığı, Soğdca “nwr” kökünden 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür.1373  

 

                                                 
1365 Von Gabain, a.g.e., s. 285. 
1366 Orkun, a.g.e., s. 283. 
1367 Von Gabain, a.g.e., s. 286. 
1368 Taşağıl, a.g.e., s. 22. 
1369 Golden, a.g.m., s. 21. 
1370 Bugut Yazıtı, sol yüz, 3. Satır. 
1371 Golden, a.g.e., s. 98. 
1372 Ayyılmaz, a.g.m., s. 13. 
1373 Golden, a.g.e., s. 98-99; Golden, a.g.m., s. 21. 
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3.2.2.43. Nom 
Maniler kendi kutsal kitaplarına “nom” demişlerdir. G. Clauson, bu kelimenin 

kökünün “yasa” anlamına gelen eski Yunanca “nomos” olduğunu, oradan Süryanîlere, 

onlardan Mani mezhebine ve onlar vasıtasıyla da Orta Asya’ya gelerek Türklere 

geçtiğini ve “yazı, din, kural” anlamlarına geldiğini ileri sürmektedir.1374 Samoyedler 

gökyüzüne veya göğün yedinci katında oturan “Num”a taparlar ve onu bütün evren 

olarak kabul ederlerdi. Bu kelime Ostyaklarda ve Vogullarda da geçmektedir. Bu 

kavimlerde “Num-turem“ adı “yüce turem” ya da “yukarıda yaşayan turem” demektir. 

İrtiş Ostyakları gök tanrısının adı olan “senke”yi “Num-senke” olarak çağırırlar. Bu ad 

“yukarıda yaşayan senke” demektir.1375 

 

3.2.2.44. Omuz 
Hint-Avrupa dil âilesine âit Toharca’dan alındığı iddia edilen bu sözcük 

Toharca’da şu biçimlerde görülmektedir: Eski Toharca B lehçesinde “omso”, Toharca 

B’de “āntse, oni”, Toharca A’da “es”, eski Toharca’da “omso” ve Hint-Avrupa kök 

dilinde ise “om(e)so”.1376 Ancak vücut organları arasında her iki dil âilesi arasında çok 

fazla benzerlik bulunmaktadır. Meselâ beyin=brain, Azerî Türkçesindeki çiyin=şane-

shoulder, burun=bînî gibi. 

 

3.2.2.45. Öküz 
Türkçe elyazmalarında, Yakutça, Bulgarca, Çuvaşça, Kırgızca, Çağatayca gibi 

Türk lehçelerinde, Moğolca, Macarca ile Kaşgarlı Mahmud’un eserinde geçen bu adın 

Toharca’dan alındığı ileri sürülmektedir.1377 Bu sözcük eski Toharca B lehçesinde 

                                                 
1374 Clauson, a.g.e., s. 777. 
1375 M. Eliade, Dinler Tarihine Giriş, /Türk. Çev.: Lale Arslan/, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2003, s. 79-
80. 
1376 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1377 Nemeth, a.g.m., s. 383. 
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“hokso”, Toharca B lehçesinde “okso”, eski Toharca’da “hokso” ve Hint-Avrupa kök 

dilinde “huksen” biçimlerinde geçmektedir.1378 

 

3.2.2.46. Purim 
VII. asır Çin kaynaklarında geçen Fu-lin kelimesinin bir yer ve ülke adını 

bildirdiği, bu ülkenin Hazar’ın güneyinden İran’ı geçerek batıyı içine aldığı ifâde 

edilmektedir. Bu sözün Nesturi Hıristiyanlar tarafından Orta Asya ve Çin’e getirildiği 

ileri sürülmektedir.1379 Gök-Türk yazıtlarında da bir ülke adı olarak geçen Apurim’in,1380 

Fu-lin ile aynı olduğu ve her ikisinin de Bizans devletini ve ülkesini işaret ettiği ileri 

sürülmektedir.1381 Bu ad İran kaynaklarında da geçmektedir. Sasanî hükümdarı I. Şâpur 

yazıtında bu adın “prwmyn” olarak geçtiği görülür.1382 Pehlevi dilinde de “fromîn” 

şeklini almıştır. Zerdüştîlik öncesi düzenin anlatıldığı eser olarak bilinen Yashtların 

Pazend adlanan tefsir eserlerinde bu adın “Aromayak” şekline şahit olmaktayız.1383 Bu 

adın Soğdlardan Türk yazıtlarına geçtiği ileri sürülmektedir.1384 

 

3.2.2.47. Şıra  

Birçok Türk lehçesi ile şivelerinde geçen bu kelimenin Hintçe’den alındığı ve 

“bira, usare” anlamına geldiği belirtilmektedir.1385 Sanskritçe’de “surā” ve Avesta’da 

“hurā” biçiminde geçmektedir.1386 Bilindiği üzere “s  h” ses değişimi Hint-Avrupa 

dilleri arasında bilinen bir olgudur. Örneğin Sanskritçe’deki Asura’nın Avesta’daki 

Ahura’ya dönüşmesi gibi. Bunun İranî kavimlerden alındığı ihtimali daha fazladır. 

                                                 
1378 Rona-Tas, a.g.e., s. 72. 
1379 Ögel, “Gök-Türk Yazıtlarının Apurimleri ve Fu-lin Meselesi”, Belleten, C. IX, S. 33, s. 70-71. 
1380 Orkun, a.g.e., s. 30. 
1381 Ögel, a.g.m., s. 85. 
1382 Aalto, a.g.m., s. 34; M. Tezcan, “The Ethnonym Apar in the Turkish Inscriptions of the VIII Century 
and Armenian Manuscript”, (çevrimiçi) http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/Tezcan_Apar.pdf,  s. 2, 
01 December 2004. 
1383 Yasht, Vohuman Yasht, 2. bölüm, 49. Paragraf. 
1384 Ögel, a.g.m., s. 84; Aalto, a.g.m., s. 34. 
1385 Nemeth, a.g.m., s. 382. 
1386 Aalto, a.g.m., s. 30. 
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Modern Farsça’da “usare” anlamına gelen “şîre” sözcüğü mevcuttur ve bu biçimiyle bin 

yıldan fazla bir süre varlığını Fars edebiyatında göstermektedir.1387   

 

3.2.2.48. Tam 

Orhun Yazıtlarında1388 ve Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugat it-Türk adlı 

eserinde geçen1389 ve günümüz Türkçesinde “dam” şeklini alan bu kelimenin Hintçe 

“dama” ve Latince “domus” kelimesiyle benzerlik gösterdiği ileri sürülmekte, ancak 

bunların Hintçe’den değil Toharca’dan alındığı daha muhtemel gözükmektedir.1390 

Ancak İranî dillerdeki “dam” anlamına gelen “bām” sözcüğünü1391 de gözden uzak 

tutmamak gerekir. Günümüz İngilizcesinde “dome” sözcüğünün “kubbe” anlamına 

gelmesiyle eski Türklerdeki otağın kubbeli oluşu da bu anlamda yakınlık arzetmektedir. 

Bu da bu kelimenin Hint-Avrupa dillerinde mevcut olduğunu ve İranî dillerden 

Türkçe’ye geçtiğini düşündürmektedir.  

 

3.2.2.49. Tamu, Damu 
Türkçe’de “cehennem” anlamını veren bu adın Soğdca “tamw” kelimesinden 

alındığı genel kabul görmektedir.1392 Soğdca metinlerde bu kelime “tm” şeklinde 

geçer.1393 Bu kelimenin Zerdüştîlikle alakâlı olduğu ihtimal dahilindedir. Ayrıca “tam, 

tom” “karanlık” anlamına da gelmektedir. Pehlevice metinlerde bu kelimenin ve 

terkiplerinin varlığı görülmektedir.1394 Zerdüştî inancında ışığın ve ateşin üstün değeri 

olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu dinde cehennemin karanlık ve soğuk bir yer olarak 

tasvir edilmesi gayet normal ve mantıklıdır. “Tamu” kelimesinin kökünde “karanlık” 

anlamına gelen “tom” kelimesinin yattığı kuvvetle muhtemeldir. 

 
                                                 
1387 Dehkhoda, a.g.e., “Şîre ( رهيش ) Maddesi”. 
1388 Orkun, a.g.e., s. 54. 
1389 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 153,172, 214; II, s. 22,44,108; III, s. 32,54,57. 
1390 Nemeth, a.g.m., s. 382-383. 
1391 Dehkhoda, a.g.e., “Bām (بام) Maddesi”. 
1392 Von Gabain, a.g.e., s. 296; Golden, a.g.e., s. 141; Golden, a.g.m., s. 23., Çağatay, a.g.m., s. 107. 
1393 Garib, a.g.e., s. 388. 
1394 Farahvashi, a.g.e., s. 425,435. 
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3.2.2.50. Taspar 
I. Gök-Türk Devletinin IV. hükümdarı olan bu kağanın adı Bugut yazıtında 

geçmekte ve “tspr” şeklinde yazılmaktadır.1395 Çin kaynaklarında Ta-po biçiminde 

geçen bu adın Türkçe olmadığı, İranî dillerden Türkçe’ye geçtiği ileri sürülmektedir.1396 

 

3.2.2.51. Torak, Tureğ 
Çağatay Türkçesinde “peynir” anlamına gelen “torak” ve Çuvaşça’da “bir çeşit 

süt” anlamına gelen “tureğ” ve bunlara benzer Moğolca “taray” kelimelerinin Avesta’da 

geçen ve “peynirli” anlamına gelen “tûirya” sözcüğünden alındığı ileri 

sürülmektedir.1397 

 

3.2.2.52. Tör(e) 
Tör ve töre biçimlerinde Mahmut Kaşgarlı’nın eserinde geçen bu kelime “evin 

veya odanın en iyi yeri ve sadrı” anlamına gelmektedir.1398 Bu kelimenin “soylu, 

asilzade, şehzade” anlamlarına geldiği de ileri sürülmektedir.1399 Bu sözcüğün 

Toharca’dan alındığı iddia edilmektedir. Eski Toharca B lehçesinde “tuere”, Toharca 

B’de “twere”, eski Toharca’da “tuere” ve kök Hint-Avrupa dilinde “dhuer” olarak geçen 

bu kelime daha sonra Türkçe’ye geçmiştir.1400 

 

3.2.2.53. Türk  

Bu kelimeye farklı kaynakların farklı anlamlar yüklediği görülmektedir. Çin 

kaynakları, Türklerin oturdukları dağ eteğinin miğfere benzemesinden dolayı bu 

kelimenin de “miğfer” anlamına geldiğinin belirtmektedirler. Hotan Sakacasında kapak, 

örtü anlamına gelen Tturakä kelimesi mevcuttur.1401 Ancak bunun bir benzerlikten 

                                                 
1395 Bugut Yazıtı, ön yüz, 9. Satır. 
1396 Golden, a.g.e., s. 98; Golden, a.g.m., s. 21. 
1397 Aalto, a.g.m., s. 30. 
1398 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 121,221. 
1399 Clauson, a.g.e., s. 528. 
1400 Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
1401 T. Baykara, Türk Adının Anlamı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 49. 
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kaynaklandığı düşünülür. Kaşgalı Mahmut bu adın Tanrı tarafından verilmiş olduğunu 

ve “olgunluk çağı” anlamına geldiğini kaydetmiştir.1402 Batı ilim dünyasında ise 

Vambery, bu adın “türemek” fillinden geldiğini ileri sürmüştür.1403 Barthold Türk 

kelimesinin töre kelimesi ile bağlantılı olabileceğini düşüncesindedir.1404 Gökalp da aynı 

görüşü paylaşmıştır. O’na göre Türk, “türeli” demektir.1405 Müller, Le Coq ve Nemeth’e 

göre de bu kelime “güçlü, kuvvetli” manasındadır.1406  

Hunların Türk kavimlerinden oldukları bugün artık kesinlik kazanmıştır ve ilim 

adamlarının çoğunluğu bu konuda hemfikirdirler. Çin yıllıklarında Hunların atalarına 

defalarca işaret edilmiş ve bilgiler verilmiştir.1407 Hun Tanhu’larının Tu-ku adlı 

kabileden oldukları ve bu kabilenin de Gök-Türkler dönemi Çin yıllıklarında Tu-

küe/Türk olabileceği ileri sürülmüştür.1408 Türklerin köklü ve eski geçmişe sahip 

boylardan teşekkül etmeleri bazı ilim adamlarını da bu kelimenin kökünü Gök-Türkler 

döneminden önceki eski kayıtlarda aramaya itmiştir. Bu âlimler, amaçları için Ön Asya, 

Çin, Antik Yunan, Hint ve Tibet kaynaklarını araştırmaya başlamışlar ve bir takım 

benzer kelimenin Türk etnoniminin evvelki versiyonları olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Asur kaynaklarında Turukku, Tevrat’ta Togharma, Çin kaynaklarında Ti ve Tik, 

Herodot’ta Tyrkae (Iyrkae) ve Targita, Hint kaynaklarında Turuşka vs. Türk adının birer 

eski versiyonu olarak gösterilmiştir.1409 Sinor, Türk adının milat’tan sonra I. yüzyılda 

söylenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. O, eserini milat’tan sonra 43 

yılında yazmış Latin Coğrafyacı Pomponeus Mela’da geçen ve Azak Denizinin 

kuzeyindeki ormanlık bölgeleri adlandırmak için andığı Turcae sözcüğünden, ayrıca 

“Doğal Tarih” kitabının yazarı Plinius’un bahsettiği aynı bölgelerdeki toplulukların 

                                                 
1402 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., I, s. 353. 
1403 Kafesoğlu, “Tarihte Türk Adı”, Reşit Rahmeti Arat İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara 1966, s. 316.  
1404 Barthold, a.g.e., s. 27. 
1405 Gökalp, a.g.e., I, s. 26. 
1406 Kafesoğlu, a.g.m., s. 317. 
1407 Ögel, a.g.e., I, s. 17-23; Türkeli, a.g.e., s. 26. 
1408 Mustafa Köymen, “Hsiung-nu’ların Tuku (T’u-ko) Kabilesi”, (çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1055/12750.pdf,  s. 1-9. 
1409 Tuncer Baykara, a.g.e., s. 34-47; Kafesoğlu, “Tarihte Türk Adı”, s. 307-308; Kafesoğlu, Türk Milli 
…, s. 43. 
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birisinin adı olan Tyracae adından yola çıkarak Türklerin Orta Asya’da ortaya 

çıkışlarından yüzyıllarca önce Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıktıklarından 

bahseder.1410 Golden de Turuşka adını Türk kelimesinin bir versiyonu olarak 

saymaktadır,1411 ancak bazı ilim adamları, Hint kaynaklarında geçen Tuşara, Tuşkara ve 

Turuşka gibi farklı biçimlerde yazılan etnonimlerin sadece Toharları işaret ettiğini ileri 

sürmektedirler.1412 Türk ilim adamlarının büyük bir kısmı Turan kelimesini Türk’le 

ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Ayrıca Urartu kaynaklarındaki Turukku1413 da Asur 

kaynaklarında zikredilen kavim adıyla aynıdır ve aynı benzetme bu etnonim konusunda 

da yapılmıştır. Elam kaynaklarında Tukriş (Turgiş?)1414 etnonimi de Türk veya Türgiş 

etnonimi ile yakın bir benzerlik arzetmektedir. İskender’in Kafkaslara hücumu sırasında 

karşılaştığı “Bun Durg”lar da bazı Gürcü ve Rus âlimleri tarafında Türkler olarak 

tanıtılmaktadır.1415 Miladi V. asırda Hunların Kafkasya’da görülmesiyle Gürcü ve 

Ermeni yazarlar onlar hakkında bilgi vermektedirler. IV. yüzyıl kaynakları onları 

Akhunlar adıyla adlandırmaktadırlar.1416 Mousei Kalankatuklu tarafından kaleme alınan 

“Alban Tarihi” adlı eserde geçen “Hailandurk” etnonimindeki durk parçasının Türk ile 

bağlantılı olabileceği ileri sürülmektedir.1417 Bu etnonim, Gürcü kaynaklarının o 

dönemle ilgili kayıtlarında da geçmekte ve Hunların hükümdar sülâlesi olduğu öne 

sürülmektedir.1418 Togan bu adın Akhunlarla ilgili olduğunu ifâde etmektedir.1419 

Türk adının Çin kaynaklarında “Tu-Küe” şekliyle iki heceden oluştuğunun ortaya 

çıkıp kesinleşmesiyle Çin kaynaklarındaki Ti ve Tik etnonimlerinin Türk ile aynı 

olabileceği görüşü reddedilmiştir.1420 Daha sonra Tibet kaynaklarında Türk adının iki 

                                                 
1410 Baykara, Türk, Türklük ve Türkler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık Yayınları, İstanbul 2006, s. 119. 
1411 Golden, a.g.e., s. 94. 
1412 Tezcan, “Kuşanların Menşei”, s. 796, 808, 150. dpt. 
1413 Zehtabî, a.g.e., s. 718-719. 
1414 Cameron, a.g.e., s. 26. 
1415 Zehtabî, a.g.e., s. 719. 
1416 Marquart, a.g.e., s. 190-191. 
1417 Zehtabî, a.g.e., s. 720. 
1418 Marquart, a.g.e., s. 191. 
1419 A. Z. V. Togan , “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi, C. II, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1970, s. 93. 
1420 Kafesoğlu, a.g.e., s. 308. 



207 
 

heceden oluşunun tespit edilmesi üzerine Eberhard’ın görüşü takviye edilmiştir.1421 

Hotan’da elde edilen metinlerde de iki heceli Türk adı görülmektedir.1422 Bazı 

araştırmacılar tarafından Sakalara “Tur” denildiği delil gösterilerek Hint kaynaklarında 

adları geçen Turuşkaların Türklere değil o bölgelere gelen Sakaları işaret ettiği öne 

sürülmüştür. Özellikle milat’tan sonra 260’lı yıllarda yazıldığı tahmin edilen Sasanî 

sülâlesinin ikinci kralı Şâpur’un iki dilli yazıtında Partça “twrgstn,twgrn” ve Persçe 

“twrstn”1423 teriminin İran’ın doğusunda Sistan eyaletindeki İranî kavimlerinden olduğu 

ileri sürülen Turlar veya Turanlıların varlığına işaret ettiği ve  Turların Orta Asya’dan 

güneye doğru yol almaya başladıkları öne sürülmekte1424 ve Hint kaynaklarındaki 

Turuşkalarla örtüşmektedir. Bu yol alma Hunların Yueçi ve Vusunları, bunların da, Saka 

kavimleriyle aynı oldukları düşünülen Turları yerlerinden etmeleri sonucunda 

olmuştur.1425 Bu nedenle Turlar İran’ın doğu ve güney doğusuna gelerek orada 

yaşamaya başlamışlar ve kendi adlarını (Sakastan, Siestan) o bölgeye vermişlerdir.1426 

Bilindiği üzere Türk sözcüğü Tu-küe biçiminde ilk defa M. S. VI yüzyılın 

ortalarında Çin yıllıkları Wei-şu ve Çu-şu’da geçmiş ve Orhun yazıtlarından Gök-

Türkler olarak tanıdığımız ve Hiung-nuların bir kolu oldukları ileri sürülen halka hitaben 

kullanılmıştır.1427 Bu sözcüğün “Türk-üt” yani Türklere tekabül ettiği, “-üt” çoğul ekinin 

Moğolca olduğu ve Eski Türkçe’de bir takım siyasî terimlerin bu ekle kullanıldığı öne 

sürülmektedir.1428 Klyashtorniy, Türklerin 460 civarında kuzey Wei hâkimi tarafından 

ağır yenilgiye uğratılarak Turfan’a çekilmelerinden sonra Türk adını oradan aldıklarını 

belirtmektedir.1429 Bundan dolayı O, Türküt çoğul biçiminin ilk önce Soğdlular 

tarafından kullanıldığını, onlardan Çinlilere geçtiğini ifâde etmektedir.1430 Boodberg ise 

                                                 
1421 Baykara, a.g.e., s. 47. 
1422 Bailey, “A Khotanese Text Concerning the Turks in Kantsu”,  Asia Major, S. I, 1949, (çevrimiçi) 
www.ihp.sinica.edu.tw/~asiamajor/pdf/1949/1949-28.pdf , s. 2. 
1423 ShKz Yazıtı, 2. Satır. 
1424 D. Simoddinov, “Turanian az Nejad-e Ariayi Budand?”, Jahan-e İrani va Turan, /Haz: M. Sagian/, 
Vezarat-e Umur-e Kharejeh Yayınları, Tehran 1381 (2002), s. 7; Frye, a.g.e., s. 68. 
1425 Konukçu, a.g.e., s. 4-6. 
1426 W. Yakup, “Turaniha, Tağyir-e Hoviyatha-ye Mohacerin”, Jahan-e İrani …, s. 22. 
1427 Mau Tsai, a.g.e., s. 13. 
1428 Gumilev, a.g.e., s. 43. 
1429 Golden, a.g.e., s. 98. 
1430 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 86. 
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Tu-küe’nin Türk-üz olduğunu ve bu biçimde çoğul eki aldığını öne sürmektedir.1431 

Togan, son dönemlerde özellikle Pulleyblank’ın araştırmalarının sonucunda Tu-küe’nin 

çoğul bir anlam vermediğini, sadece Türk kelimesini ifâde ettiğini belirtmektedir.1432 

Frye, Türk kelimesinin “Tur+k” şekline işaret etmekte, buradaki “k” harfinin çoğul eki 

olduğunu ve Türk sözcüğünün “Turlar” anlamına gelebileceğinin mümkün olduğunu 

söylemektedir. Dolayısıyla O’na göre “Tür+k” biçimi “Tur+an” veya “Tur+lar” 

demektir.1433 Bu da Tu-küe veya Türk adında çokluk kavramına işaret etmekte, ancak bu 

-üt veya -üz ekleriyle değil, Tu-küe veya Türk sözcüğünün sonundaki, bir ek olduğu ileri 

sürülen “k”den kaynaklanmış olabilir. Bu çoğul biçimi Kuşan’k, Alvan’k gibi bazı 

kavim adlarında da görülmektedir.1434 

 Türk kelimesinin Tur ve Turan kelimesinden alındığı ileri sürülmektedir. 

Bilindiği üzere göçebe olarak bilinen Turlar veya Turanlılar Avesta’da yarı yerleşik ve 

yerleşik İranlıların en önemli düşmanları olarak gösterilmektedirler. Frayana gibi iyi 

Turanlılarla beraber Danu gibi kötü Turanlılar da vardır ve bu arada bunların arasındaki 

fark Zerdüşt dini ile Zerdüşt öncesi dine inanmaktır. Dolayısıyla Avesta’nın bu ikililiği 

din esasında oluşmuştur.1435 Yukarıda Klyashtorniy’nin, bu adın Türklere Turfan’da 

oldukları zaman verildiği görüşünden söz etmiştik. Frye ise bu kelimen Turlar anlamına 

gelen “Tur” ile çokluk eki olan “k” harfinden oluştuğu kanaatindedir. Türkistan’ın 

Türklerden önceki sakinleri oldukları ileri sürülen Turlar veya Turanlıların yerine geçen 

Türklerin, adlarını ve bir takım özelliklerini onlardan aldıkları,1436 özellikle Karahanlılar 

döneminde kendilerini onların efsanevi hükümdarları Efrasyab’a mensûp gördükleri,1437 

Şehname’nin yazıldığı dönemlerde büyük bir tehdit addedildikleri için de bu eserde 

onların Turanlılarla özdeşleştirildikleri ileri sürülmektedir.1438  

                                                 
1431 Togan-Kara-Baysal., a.g.e., s. 67. 
1432 A.e. 
1433 Frye, a.g.e., s. 67. 
1434 Konukçu, a.g.e., s. 12; Marqurat, a.g.e., s. 82.  
1435 Simoddinov, a.g.m., s. 6. 
1436 Y. Şah Yakubov, “Peydayeş-e Vajegan-e Tur va Tork”, Jahan-e İrani …, s. 30. 
1437 Hunkan, a.g.e., s. 76-79; Bahman Sarkarati, “Turan”, (çevrimiçi) www.turkoloji-İran.com, 10. 
Paragraf, 2006. 
1438 Yakup, a.g.m., s. 16. 



209 
 

Turan kelimesi tıpkı kuşan1439, İran, Alban vs.de olduğu gibi “Tur” kavim adı ile 

coğrafî anlam taşıyan “an” ekinden oluşmuştur.1440 Bazıları bu ekin çokluk eki 

olduğunu, Turan’ın ise Turlar demek olduğunu öne sürmektedirler.1441 İslam sonrası 

kaynaklarda mensûbiyet eki olan “-î ”nin Turan’a eklenmesiyle Turanî kelimesinin 

türetildiği ve bir yer anlamı verdiği görüldüğü için birinci görüşün daha sağlam olduğu 

düşünülmektedir. Tur’un “boğa, cesur, güçlü, pehlivan” anlamlarına geldiği ileri 

sürülmektedir.1442 Avesta’nın Turları Akamenit yazıtlarındaki Sakalar olarak bilinir.1443 

Bazı araştırmacılar Moğol Nogay kavim adının köpek anlamına geldiği gibi Saka’nın da 

köpek anlamına geldiğini düşünmektedirler1444, günümüz Farsçasında “sag” sözcüğü 

“köpek” demektir. Bâiley, bu kelimenin “güçlü olmak” anlamına gelen “sak” kökünden 

geldiğini ileri sürmektedir.1445 

 

 

3.2.2.54. Yap- 
Bu kelimenin geniş anlam yelpazesine sahip olduğu ve farklı anlamları 

karşıladığı bilinmektedir. “İnşa etmek, yaratmak, icra etmek vs.” gibi anlamlara sahip 

olan bu fiil, ilk olarak Uygurlara âit Irk Bitig’de geçmektedir.1446 Türkçe “yapmak” 

fiilinin kökü olan bu kelimenin “icra etmek, işlemek, yaratmak” anlamlarına gelen 

Toharca “y’m-“dan alındığını öne sürülmektedir.1447 Rona-tas, eski Toharca B 

lehçesinde aynı biçimde geçen bu kelime için Toharca A lehçesinde “ya”, “yp-“ ve 

“yām-” biçimlerinin var olduğunu belirtmektedir. Bunların Hint-Avrupa ana dilindeki 

                                                 
1439 Konukçu, a.g.e., s. 12. 
1440 Necati Gültepe, “Turancılığın Tarihî ve Sosyolojik Gerçeği”, Turan, S. I, Ocak 2005, İstanbul, s. 10, 
Gilan ve Daylaman kelimeleri de Gil+an, Daylam+an biçiminde açıklanmaktadır. 
1441 Jafari, “İranian and Turanians in the Holy Avesta”, (çevrimiçi) http://www.cais-
soas.com/CAIS/History/prehistory/İranians_turan_avesta.htm,  16. Paragraf. 
1442 Şah Yakubov, a.g.m., s. 29; Sarkaratı, a.g.m., 1. Paragraf. 
1443 Simoddinov, a.g.m., s. 7-8. 
1444 Frye, a.g.e., s. 70. 
1445 A.e. 
1446 Orkun, a.g.e., s. 272; Caferoğlu, a.g.e., s. 185. 
1447 Nemeth, a.g.e., s. 383. 
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“iabh-” kökünden geldiğini ileri sürmektedir.1448 Tıpkı Türkçe’de olduğu gibi 

Toharca’da da bu fiil ile yapılan birleşik fiiller isim + y’m- (yap-) biçiminde yapıldığı ve 

bu şekilde oldukça fazla kelimenin mevcut olduğu görülmektedir.1449 

 

3.2.2.55. Yat, Yada, Cada  

Türkler, yağmur taşı olarak bilinen bu taşla yağmur, kar, dolu yağdırıp fırtına 

çıkarırlardı. Bu taşın Hiyung-nularda var olduğu, onlardan da Cucenlere geçtiği ifâde 

edilmektedir.1450 Çin yıllıklarından Tang sülâlesi tarihi bu taşın Gök-Türkler’deki 

varlığından da haber vermekte ve Türklerin atalarında olan yağmur yağdırma ve fırtına 

çıkarma gibi garip güçlerden haber vermektedir.1451 Uygurca eserlerde ise “yadçı” 

şeklinde geçen sözcüğün “sihirbaz, büyücü, efsuncu” anlamına geldiği 

belirtilmektedir.1452 Bu kelimenin İranî dillerde büyücü anlamına gelen “yātu”dan 

alındığı ileri sürülmektedir. Bu adın Hint-İranî dönemi Arî kavimlerinden alındığı 

ihtimali üzerinde de durulmuştur. Sanskritçe’de de yātu biçiminde geçmektedir.1453 

Yatçının şaman olmadığı, sultanın kendisi olabileceği İslamî kaynaklarda 

belirtilmektedir.1454 Clauson bu kelimenin “yātu” ile bir alakâsının olmadığı 

görüşündedir. O, Soğdca’da “cd” kökünden gelen bir yağmur taşının varlığına dair bazı 

işaretlerin var olduğunu, ancak bunun Türkçe’ye geçtiğine dair hiç bir delilin mevcut 

olmadığını ve hatta bu iddianın tersinin sözkonusu olabileceğini ifâde etmektedir.1455 

 

3.2.2.56. Yaz 
İkinci mevsimin adı olan bu Türkçe kelime “yay” biçiminde Orhon yazıtlarında 

geçmektedir.1456 Bu kelimenin Toharca “yas” sözcüğünden alındığı iddia edilmektedir. 

                                                 
1448 Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
1449 Adams, a.g.e., “Y’m Maddesi”. 
1450 Roux, a.g.e., s. 99. 
1451 İnan, a.g.e., s. 160. 
1452 Caferoğlu, a.g.e., s. 182. 
1453 Golden, a.g.e., s. 97; Aalto, a.g.m., s. 31. 
1454 Roux a.g.e., s. 99. 
1455 Clauson, a.g.e., s. 883. 
1456 Orkun, a.g.e., s. 66,72,170. 
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Bu kelimenin kökü Hint-Avrupa ana diline dayandırılmakta ve “ues”ten geldiği ileri 

sürülmektedir.1457 Eski Türkçe ve ana Altayca’da da mevcut olan bu kelime1458 bütün 

Türk lehçe ve şivelerinde görülmektedir.1459 Bozkır yaşam tarzı göz önünde tutulduğu 

zaman bu mevsim adlandırmasının çok önemli olduğu ve dolayısıyla Türk kültüründe 

derin bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu sözcük yaylak biçiminde Farsça’ya 

geçmiştir.1460  

 

3.2.2.57. Yirmi, Yegirmi 
Eski Türkçe’de “yegirmi” biçiminde geçen1461 ve Çuvaşca’da 

“syiram/syirem”1462 şeklini alan bu sözcüğün Toharca “yikimi” kelimesinden alındığı 

öne sürülmektedir. Bu kelime için Toharca B’de “ikäm”, Toharca A’da “wiki”, eski 

Toharca’da “wiki.mi” ve ana Hint-Avrupa dilinde ise “uikmti” versiyonlarının 

bulunduğu belirtilmektedir.1463 Bu kelimenin Hint-Avrupa dilleri âilesinde çok 

değişimler geçirdiği, Ermenice’de “k’san”, eski Doğu Yunanca’da “e-kosi”, 

Sanskritçe’de “vimsati”, Oset dilinde “ins”, Pehlevice’de “visti”, Hotanca’da “bist”, 

Alban dilinde “zet” gibi çok farklı biçimler aldığı görülmektedir.1464  

 

3.2.2.58. Yön (yol) 
Rona-Tas bu sözcüğün eski Türkçe’de “yam” olarak geçtiğini belirtmekte ve 

Toharca’dan alındığını ileri sürmektedir. Eski Toharca B lehçesinde aynı biçimde geçen 

bu kelime Toharca A lehçesinde “yoniya” şeklini almıştır.1465 Ancak Toharca A’da 

                                                 
1457 Rona-tas, a.g.e., s. 74. 
1458 Starostin, a.g.e., “Jār (yār) Maddesi”. 
1459 Dybo, a.g.e., “Jār (yār) maddesi”. 
1460 Mohammad Padeshah, Farhang-e Anandraj, C. VII, Ketabkhane-ye Khayyam Yayınları, Tehran 
1335 (1956) , s. 4691. 
1461 Orkun, a.g.e., s. 36,54,60. 
1462 Clauson, a.g.e., s. 915. 
1463 Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
1464 Adams, a.g.e., “Ik’m Maddesi”. 
1465 Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
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“ym”1466 ve “yom”1467 biçimlerinin de var olduğu bilinmektedir. Bunların Hint-Avrupa 

kök dilinde “iān”1468 veya “h(e)imn”1469 kökünden geldiği ileri sürülmektedir. 

 

3.2.2.59. Yük  

Gök-Türk yazısıyla yazılmış Altın Köl yazıtında geçen Türkçe “Yük-“1470 fiil 

kökünün eski Türkçe’deki şeklinin “yü-“ olduğu belirtilmekte ve hemen hemen bütün 

Türk lehçe ve şivelerinde görülmektedir.1471 Bu sözcüğün Avesta-Sanskritçe’de geçen 

“yuga, yoke” kelimesinden alındığı ileri sürülmektedir.1472  

 

 

 

3.2.3. Her İki Kültürde Derin Kökene Sahip Olmaları İtibariyle 

Hangisine Âit Oldukları Kesinlik Kazanamayan Kelimeler 

 
 

3.2.3.1. Bil 
 Türkçe’nin en önemli kelimelerinden biri olan ve yazıtlarda farklı şekillerde ve 

terkiplerde defalarca geçen bu sözcüğün,1473 Türkçe’deki varlığının daha eski bir tarihe 

sahip olduğu muhakkaktır. Asya Hun İmparatorluğu dönemi Çin kaynakları Hunların 

teşkilâtını anlatırken sol ve sağ bilge beylerden söz etmektedirler.1474 O ibarelerde geçen 

Çince “hsien” sözcüğünün Türkçe bilge sözcüğünün tercümesi olduğu kesindir. Çünkü 

Gök-Türk yazıtlarında da hükümdarların bilge olduklarına dikkat çekilir.1475 Bu unvanın 

                                                 
1466 Adams, a.g.e., “Ym-ye Maddesi”. 
1467 Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
1468 A.e. 
1469 Adams, a.g.e., “Ym-ye Maddesi”. 
1470 Orkun, a.g.e., s. 513. 
1471 Dybo, a.g.e., “Jü Maddesi”. 
1472 Aalto, a.g.m., s. 30. 
1473 Orkun, a.g.e., s. 26,28,38,40,44,50,58,64,102,106,140,178. 
1474 Mori, a.g.e., s. 211. 
1475 Orkun, a.g.e., s. 24,30,40,102. 

Düzeltme  
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Toharca’dan neşet ettiği ileri sürülmüştür. Bu sözcük eski Toharca B lehçesinde “pel” 

(düşünmek), Toharca B lehçesinde “pal.s.k”, Toharca A lehçesinde “pal(t).s.k”, Proto 

Toharca’da “pel.s.k” ve Hint-Avrupa kök dilinde “bhel” (parlamak, ışıldamak) 

şekillerinde geçtiği belirtilmektedir.1476 Ancak Türkçe’deki eskiliğine, Türk kültüründe 

çok önemli bir yere sahip olduğuna ve bütün Türk lehçelerinde var olduğuna bakılırsa bu 

fikrin geçerliliği zayıf görünmektedir. 

 

3.2.3.2. Od 
Alman ilim adamı Hertel, Hint-Avrupa halklarının dinlerinin kökünde ateş 

inancının yattığını ileri sürmüşse de bu görüş kabul görmemiştir.1477 Zerdüştîlik 

inancında ateşin çok önemli yeri olduğu bilinmektedir. Ateş sözcüğü Avesta’da 

“adar,adur,aturş,athar” şeklinde geçmektedir.1478 İranî dillerde “adar, athar, azer” 

biçimlerinde yazılan bu kelimenin kökünün Türkçe “od” kelimesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Modern Farsça’da bugün “otag, otağ” ve “ocak” kelimeleri 

kullanılmaktadır.1479 Bu kelimelerin çağdaş Farsça’ya girdiği ve bir takım boşlukları 

doldurduğu düşünülmektedir. Bu da bu sözcüklerin Türkçe’de daha eski olduğu tezini 

desteklemektedir. Karaağaç, “ateş” kelimesinin Türkçe olduğunu ileri sürmekte ve 

kelimenin kökünde “od” sözünün yattığını belirtmektedir. O’na göre “od” kelimesinden 

“ısınmak, odun yakmak” anlamı veren oda- filli türemiş ve “odaş, ataş” biçimi ile 

Farsça’ya girmiştir.1480 Sumerce Utu (güneş Tanrısı) adının Türkçe od kelimesiyle 

bağlantı olduğu düşünülmektedir. Altaylılarda od için söyledikleri duâlarda güneş ve 

aydan ayrıldığını söylerler. Ateşin Tanrı Ülgen tarafından gökten gönderildiğine 

inanırlardı. Moğolca’ya geçen od kelimesi ateş Tanrısı’nın adıdır. Moğolca’da ateş için 

“gal” sözcüğü kullanılmaktadır.1481 Rona-Tas, eski Türkçe’de “hôt” şeklinde geçtiğini 

                                                 
1476 Rona-Tas, a.g.e., s. 72. 
1477 Frye, a.g.e., s. 36; Nyberg, a.g.e., s. 20. 
1478 Yasna, XXXIV/4. paragraf, XXXVI/1,3. paragraf, XLIII/ 4. Paragraf. 
1479 Dehkhoda, a.g.e., Otağ,otag,ocak (اتاق، اجاق) Maddeleri. 
1480 Günay Karaağaç, “Türkçe’nin Dünya Dillerine Etkisi”, (çevrimiçi) www.turkoloji.cu.edu.tr, s. 8, 
21.09.2004. 
1481 İnan, Tarihte ve …, s. 67. 

Düzeltme  
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belirttiği “od” kelimesinin Toharca’dan Türkçe’ye geçtiğini ileri sürmektedir. Eski 

Toharca B lehçesinde “hôt”, Hint-Avrupa kök dilinde ise “(h)āt” biçiminde geçen 

sözcüğün Türkçe’ye geçtiğini düşünmektedir.1482 

Miladî III yüzyıl Kuşanlarına âit Kuttal Bağlan kitabesinde İranologlar tarafından 

menşei açıklanamayan ve “eir, or” biçiminde geçen kelimenin “ateş ve ateş tanrısı” 

anlamına geldiği1483 ve bunun da Sumerlerde, Türklerde ve Moğollardaki anlayış ve 

inançla yakınlık gösterdiği görülmektedir. Yazıtta da örneği çok görülen ve bir ses 

değişim kuralı olan “d” harfının “r=l” harfine dönüşmesi1484 sonucunda Türkçe od 

kelimesinin “or” veya “eir” sözcüğüne dönüştüğü düşünülmektedir. 

  

3.2.3.3. Ok 
Türkçe’nin köklü kelimelerinden birisi olan “ok” sözcüğü Türklerde hukukî 

sembol ve devlet anlayışı ile alakâlı bir kelimedir. Bu sözcük tabi olma kavramıyla 

ilişkilidir ve kağanlar onlara tabi olan hanlara, yabgulara ve meliklere ok göndererek 

onları ya bir toplantıya veya bazen ordularıyla birlikte bir sefere katılmak için davet 

etmişlerdir.1485 Benzer anlayışı İranî kavimlerde de görmekteyiz. İranî kavimlerin atası 

Feridun, ölmeden önce ülkesini üç oğlu Tur, Selm ve İrac arasında paylaştırmış ve her 

birisinin payını bir ok üzerine yazdırarak oğullarına okları başları üstüne götürmelerini 

ve ondan sonra toprak hisselerine bakmalarını söylemiştir.1486 Bu paylaştırmada Rum ve 

Batı Selm’in, Türk ve Çin Tur’un, Irak ve Hint ise İrac’ın payı olmuştur. Oğuz 

kelimesinin etimolojisinde yatan “oklar” veya “oglar”ın da aynı “ok” sözcüğü ile ilgili 

olduğu öne sürülmüştür.1487 Her ok’un bir tümen, yani bir şadın ve diğer alt rütbeli 

kumandanların emrindeki on bin kişilik ordudan oluştuğu ileri sürülmektedir. On 

                                                 
1482 Rona-Tas, a.g.m., s. 72. 
1483 Habibi, Zaban-e Do Hezar …, Dolati Matbaeh, Kabol 1342 (1963), s. 64. 
1484 Nuşalm:nuşad, maliz:madiz gibi kelimelerde “d” harfı “l:r” harfine dönüşmüştür; bir takım 
kelimelerde de sondaki “d” harfı kaybolmuştur. 
1485 Turan, “Eski Türklerde Okun Hukukî Bir Sembol Olarak Kullanılması”, Belleten, C. IX, S. 35, 
Ankara 1945, s.318. 
1486 Tabari, a.g.e., I, s. 153. 
1487 N. A. Baskakov, “Oğuz, Oğuz Kağan Etimolojisi Üzerine”, TDED, C. XXIV-XXV, 1980-1986, s. 35; 
Turan, a.g.m., s. 317. 

Düzeltme  



215 
 

Ok’ların beşi doğuda beşi ise batıda bulunurdu. Doğudakilere Tou-lou denilir ve 

başlarında “çor” bulunurdu. Doğudakilere ise Nu-şi-pi denilir ve başlarında erkin 

dururdu. En büyük kumandanları ise şad idi.1488 Okun, Hunlar zamanında boy 

taksimlerinde kullanılması, şüphesiz hükümdara tabi olan boylara bir haber, davet ve bir 

tabiiyet simgesi olarak gönderilmesinin bir sonucu olacağından bu telakkinin menşeini 

Türk tarihinin en eski devirlerine kadar çıkarmak mümkündür.1489 Bu anlayışın dışında 

bir silah olarak okun kullanılması milat’tan çok önceki yüzyıllara âittir.1490 Dolayısıyla 

Türk kültüründe yazılı kaynakların ortaya çıkmasından çok daha önceki döneme âit 

diyebileceğimiz bu kelimenin Toharlardan alındığı ileri sürülmüştür. Türkçe “ok” 

kelimesinin kaynağında eski Toharca’da “keskin, sivri taş” anlamına gelen “ok” 

kelimesinin olduğu öne sürülmektedir. Bu kelime Toharca B lehçesinde “keskin” 

manasını veren “ak.watse” şeklini almıştır.1491 Hint-Avrupa kök dilinde de “ok-“ ve “ak-

” biçimleriyle “sivri, sivri ve keskin taş” anlamlarını taşıdığı ifâde edilmiştir.1492 Ok 

kelimesini “delip geçme ve keskinlik” anlamıyla açıklanmak istendiği zaman “delmek, 

deşmek” anlamına gelen Türkçedeki “oy-” filli ile açıklamak imkânı vardır. 

 

3.2.3.4. Tümen  

Türk lehçelerinin pek çoğunda “on bin” anlamına gelen “tümen” kelimesi 

mevcuttur. Gök-Türk Yazıtları, Uygur kitabeleri ve Divanü Lugat it-Türk’te geçen bu 

kelimenin Toharca’dan alındığı iddia edilmektedir.1493 Bu kelime Moğolca, Mançuca, 

Tunguzca ve Goldca’da da mevcuttur.1494 Adamoviç de bu kelimenin Toharca’dan 

                                                 
1488 Klyashtorny-Sultanov, a.g.e., s. 97. 
1489 Turan, a.g.m., s. 308. 
1490 Onat-Orsoy-Ercilasun, a.g.e., s. 1. 
1491 Rona-Tas, a.g.e., s. 73. 
1492 Rezayi Bağbidi, “Bazmandeha-ye Rişe-ye Urupayi-ye *ok-,*ak- dar Zaban-e Farsi”, Faslname-ye 
Farhangestan-e …, Yıl 2, S. 2, Tehran 1375 (1996), s. 68. 
1493 Nemeth, a.g.m., s. 383; Rona-Tas, a.g.e., s. 74. 
1494 Nemeth, a.g.m., s. 383. 
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alındığı görüşüne iştirak etmektedir.1495 Pulleyblank bu kelimenin “on bin” anlamına 

gelen eski Çince “tman” veya “wan” sözünden kaynaklandığını düşünmektedir.1496 

Türkler, Motun’un babası Tuman döneminden itibaren “on bin” kavramını 

bilmekteydiler. Yüeçilerden kaçan Motun babasının yanına geri döndükten sonra babası 

tarafından bir tümenin komutanlığına atanmıştır.1497 İranî dillerde de “on bin”e denk 

olarak “bivar” kelimesinin kullanıldığı ve bazı destanlar ile mitolojilerde “onbin at 

sahibi” anlamına gelen “bivarasp” şeklinde görülmektedir.1498 Son araştırmalar ile 

tümen kelimesinin Türkçe’den Toharca’ya geçtiği daha ağırlık kazanmıştır.1499  

Eger bin anlamına gelen thousand= ten send=ten hend=hundred ise “tumane” 

veya “tman”ın da ten min=on bin demek olduğu düşünülebilir. O zaman bu kavramın iki 

sözcükten oluştuğu, birisinin Hint-Avrupa dillerinde “on” demek olan ve “ten, deh” gibi 

versiyonları olan sözcükten, diğer hecenin de bütün Türk lehçeleri ve şivelerinde mevcut 

olan ve “bin” anlamına gelen “min, mn” kelimesinden oluştuğu ileri sürülebilir. 

 

3.2.3.5. Uçmak 
Cennet anlamına gelen bu sözcüğün Soğdca “wstmğ” kelimesinden 

kaynaklandığı ileri sürülmektedir.1500 Golden de bu konu üzerinde durmakta ve uçmak 

kelimesinin Soğdca “‘ştm’x, uştm’x” sözcüğünden alındığını belirtmektedir.1501 Roux, 

Türkçe’de “ölmek” anlamına gelen “uç-“ ile “-mak” ekinden oluşan “uçmak” (ölmek) 

sözcüğünün Soğdca’da “cennet” anlamına gelen “uçmak” kelimesiyle karıştırıldığını 

belirtmektedir.1502 Sumerce’de de ölmek fiilinin karşılığı olarak “uş-“ fiili 

kullanılmıştır.1503 Bundan dolayı cennetin gökte olduğu düşüncesinin var olduğu, göğün 

cennet olarak kabul edildiği ve bu kelimenin cennete karşılık olarak kullanıldığı 

                                                 
1495 Adamoviç, a.g.m., s. 3. 
1496 Clauson, a.g.e., s. 507. 
1497 Ögel, Büyük Hun …, I, s. 211. 
1498 Bahar, a.g.e., s. 191, dpt 7; bazı kaynaklarda bivar “yüzbin ve üzeri” manasında da kullanılmıştır. 
Bkz: Saalabi, a.g.e., s. 18-19. 
1499 Lubotsky-Starostin, a.g.m., s. 4. 
1500 Doerfer, a.g.e., II, s. 12 
1501 Golden, a.g.m., s. 23. 
1502 Roux, a.g.e., s. 268. 
1503 Tuna, a.g.e., s. 18. 
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düşünülebilir. Bunun tam tersinin sözkonusu olabileceği, bu kelimenin Türkçe’den 

Soğdca’ya geçebileceği düşünülmektedir. Gök-Türk kitabelerinde “ölmek” anlamına 

gelen “uç-” fiili mevcuttur.1504 Dolayısıyla eski Türklerin düşüncelerinde “uçmak, 

yükselmek ve ölmek” fiillerinin birbirine bağlı olduğu görülmekte ve bunun derin 

geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1504 Tekin, a.g.e., s. 28,32,54,56 
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SONUÇ 

 
 
 
 

Türklerle İranî kavimler milat’tan önceden günümüze kadar birbirinin 

komşuuğunda ve yakınlığında yaşamışlardır. Bu yakınlık ve komşuluk onlar arasında 

geniş münasebetlerin kurulmasına, derin ve geniş bir etkileşimin yaranmasına neden 

olmuş ve hayatın bütün alanlarına tesir etmiştir. Hunların Göçleri ve batıya doğru yol 

almaları bu iki kavmin arasındaki etkileşimi daha da genişlendirmiştir. Her kültürün, 

bazı boşluklarını ötekinin kültüründen esinlenerek genişletmiş ve bu şekilde bol 

miktarda ortak unsurlar ortaya çıkmıştır. Bu da bu iki kavmi birbirine daha da yakın 

kılmıştır. 

Hunların ve Gök Türklerin geniş imparatorluklar kurarak Orta Asya ve 

Kafkasların kuzeyine kadar hâkim olmuşlardı. Bu sebepten, daha fazla İranî kavim ve 

devletleriyle komşu olarak, bir takımını da hâkimiyetleri altına alarak temasların daha 

sıklaşması ve hatta içiçe yaşamaları bu etkileşimin derinleşmesine neden olmuştur. 

Hunlar ve Vusunların, İranî kavim oldukları ağırlık kazanan Yue-çilerle temasları ve 

münasebetleri, Akhunlar ve Gök Türkler devrinde ise Sasanîlerle olan temaslar ve 

münasebetler daha çok rakip iki devletin düşmanca ilişkileri biçimini alsa da karşılıklı 

olarak bol miktarda etkinin yaşandığı araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır.  

Türklerle İranî kavimlerinin sosyal yapılarını karşılaştırdığımız zaman ortaya 

çıkan yakın benzerlikler bu iki kavmin çok yakın olduğunu, benzer coğrafyaları 

paylaştıklarını ve bundan dolayı yakın kültürler yarattıklarını göstermektedir. Hâkimiyet 

ve devlet alanında da bol benzerliğin mevcudiyeti görülmektedir. Hâkimiyet anlayışları, 

hükümdarın vasıfları, özellikleri ve iktidar alanları hep yakın olarak görülmektedir. Aynı 

şeyi dil konusunda söylemek mümkündür. Her iki kavmin farklı lehçelerinde ve 

şivelerinde ötekinin dilinden çok sayıda unsurlar bulunmaktadır. 
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İki kavim arasındaki bu yakınlık bazı ilim adamlarını bir akrabalık bağının 

mevcudiyetinin önerilmesine sevketmiştir. Kopper, ilk Türklerin ve ilk İndo-

Germenlerin kültürlerini karşılaştırdıktan sonra çok yakın bir benzerlik ve hatta ayniliği 

tespit ettikten sonra böyle bir bağın varolma ihtimalinin yüksek olduğunu öne 

sürmektedir. Böyle bir akrabalık bağı mevcut olmasa bile bu iki kavmin kültürlerinin 

yakın olduğunu veya tarih öncesi ve tarihi dönemlerinde ciddi derecede birbirinden 

etkilendiklerini göstermektedir. 
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EK 1 

 

SASANİ HÜKÜMDARI TÜRKZADE IV. HÜRMÜZ DÖNEMİNİN 

TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* 

 

 

552 yılında kurulmuş olan Gök-Türk Devleti çok kısa sürede bölge boylarını ve 

halklarını kontrolü altına alarak dört bir yandan genişlemiş ve geniş arazileri fethederek 

büyük bir güç kazanmıştır. Gök-Türklerin İstemi Kağan hükümdarlığındaki batı kanadı 

ise sınırlarını Eftalit (Akhun) devletine kadar genişletmiş ve bu devletle komşu 

olmuştur.1505 

Eftalit (Akhun) Devleti batı komşusu olan Sasanîler için her zaman bir tehdit 

kaynağı olmuştur. Defalarca Sasanî ordusunu yenen Eftalitler her defasında İran 

topraklarının geniş bir kısmını istila etmişler ve İran devletini haraca bağlamışlardı. 484 

yılında baş veren savaşta da Sasanî hükümdarı Firuz öldürülmüş ve İran ordusu ağır bir 

bozguna uğratılmıştır.1506 

Eftalitler aleyhine bir müttefik arayışında olan ve dedesinin intikamını almak 

isteyen Hüsrev Anuşirevan, Gök-Türklerin ortaya çıkmaları ve kısa bir sürede büyük bir 

güç kazanarak sınırlarını Eftalitlere kadar genişletmelerinden sonra İstemi Kağan’a elçi 

yollayarak Eftalitler aleyhine Gök-Türklerle ittifak bağlamaya hazır olduğunu 

bildirmiştir.1507 Bu öneri Gök-Türklerin gelişme siyasetine paralel gelmekteydi. İpek 

Ticaret Yolu’nun daha büyük kısmını ele geçirmek ve bu suretle daha fazla vergi alarak 

                                                 
*Bu makale Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin düzenlediği Modern Türklük 
Araştırmaları Sempozyumu: 1. İran Turkolojisi Sempozyumu Bildirilerinde yayınlanmak için 
gönderilmiştir. 
1505 Bütün Gök-Türk tarihi hakkında yazılmış kitaplar bu sürece değinmektedir, Mesela bkz:  Gömeç, 
a.g.e., s. 8-20; Taşağıl, Gök-Türkler (542-630), s. 17-53. 
1506 Ghirshman, a.g.e., s. 294-296. 
1507 Chavannes, a.g.e., s. 288. 
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büyük servetler kazanmak isteyen İstemi Kağan, bu ittifak teklifine olumlu 

yanaşmıştır.1508 Ayrıca topraklarını da genişletmek isteyen ve daha fazla topluluğu 

bünyesine katarak güçlenmek o’nun bir başka hedefi idi. Onun için Sasanî hükümdarı 

Hüsrev Anuşirevan’a bir elçi yollanmıştır. İttifak meselesinde aynı fikirde olan iki 

hükümdar bu ittifakı bir evlilikle pekiştirmek istemişlerdi. İstemi’nin kızı Kakım, Sasanî 

sarayına gelin gelmiş ve sarayın en büyük kraliçesi olmuştur. Daha sonra Türkzade 

lakâbıyla babası Anuşirevan’ın yerine tahta oturacak olan IV. Hürmüz bu evliliğin 

sonucu olmuştur.1509 

Bu tehlikeli ittifakı gören Eftalitler de müttefik arayışında olmuşlar ve Cucen 

(Avarlar) devleti ile yakınlaşmaya çalışmışlardır. Ancak kurdukları bu ittifak onları 

yıkılmaktan kurtaramamıştır.1510 

Sasanî ve Gök-Türk gibi iki güçlü devlet arasında sıkışan Eftalitler 565 yılında 

onların güçlü ordularının karşısında dayanamayarak yıkılmıştır. Bu suretle Eftalit 

devletinin siyasî varlığına son verilmiş ve toprakları iki devlet arasında paylaştırılmıştır. 

Ceyhun Irmağı ise sınır tayin edilmiştir.1511 

576 yılında İstemi Kağan ölmüş ve yerine oğlu Karaçurin (Tardu Kağan) 

geçmiştir. Hüsrev Anuşirevan ise 579 yılında ölmüş ve annesi Türk olan IV. Hürmüz 

ona halef olmuştur.  

Sasanî Devletini incelediğimizde Akamenitler ve Orta Asya İranî kavimlerin 

mirasını devralarak kurulmuş bir devlet olduğu görülmekte ve ülkenin İranşehr 

adlanmasının nedeninin de bu olduğu anlaşılmaktadır. İran veya Avesta’daki eski şekli 

ile Airiana, Harezm bölgesi idi. Bu kavramın etnik bir mensubiyet değil Zerdüştîlikle 

ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Şehr ise Akamenit yazıtlarında belirtildiği gibi 

hâkimiyet alanı, ülke demektir. (O yazıtlarda “xşathya” ve daha sonraki yazıtlarda 

“xşathr”olarak geçmektedir). Dolayısıyla İranşehr, Arilerin ülkesi ve hâkimiyet alanı 

                                                 
1508 Raisnia, a.g.e.,  II, s. 536 
1509 Tabari, a.g.e., II, s. 724. 
1510 Kafesoğlu, Türk Milli …, s. 88-89. 
1511 Ghirshman R., age, s. 298. 
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demektir; yani Sasanî Devleti her iki topluluk tarafından meşruiyet kazanmak için iki 

düşünce biçiminin sentezinden ve birleşmesinden ortaya çıktığını göstermeye 

çalışmıştır.1512 Sasanî Devletinin kurucusu Ardeşir, İstahr’daki Zerdüştî camiasının 

başında bulunmaktaydı ve hem bu kesimin hem de gayri Zerdüştîlerin desteğini 

alabilmesi için bu senteze başvurduğu sanılmaktadır. Bu dönemde ilk defa olarak resmi 

ve devlet dini ortaya çıkmış ve İran’ın doğu taraflarında ortaya çıktığı ağırlık kazanan 

Zerdüştîlik, Sasanîlerin resmi dini olarak kabul edilmiştir.1513 Bu da Zerdüştî din 

adamlarına geniş imkânlar sunmuş ve büyük güç ve nüfuz elde etmelerini sağlamıştır. 

Zerdüştîliği incelediğimiz zaman ilk başlarda içinden çıktığı halkın hukukunu 

daha ön planda tutsa da zamanla yüksek sınıfları da bünyesine kattıktan sonra bu 

kesimlerin dini olduğu ve halkçı yönünün zayıfladığı görülmektedir.1514 Bu din, 

gelişmesini ve yayılmasını kral Guştasp’ın bu dini kabul etmesine borçlu olmuştur.1515 

Toplulukların temasları arttığında Zerdüştîlilerin gayri Arilere nefret ve tahkir hissi 

beslemiş, Âriler için kullanılan insanî terimlerin gayri Âriler hakkında 

kullanılmamıştır.1516 Bu sebep için Zerdüştîlik, başka topluluklar arasında derin bir tesir 

bırakmamıştır. Sasanîler döneminde İnsanların Zerdüştî öncesi dine dönmeye eğilimli 

oldukları, Zerdüştîliğin tek Tanrıcılığından önceki çok Tanrıcılığa dair bir sürecin tekrar 

başlandığı bu dönemin eserlerinde aksini bulmuştur.1517 

Sasanî cemiyeti sınıflı bir toplum yapısına sahip idi ve bu dönemde dört sınıfın 

varlığı tespit edilmiştir: din adamları, askerler, ekinciler ve zanâatçılar.1518 İranî 

kavimlerde hükümdarlığın Tanrı’dan kut alması onlara kutsallık atfetmiştir1519  ve bütün 

toplumlarda olduğu gibi en üst sınıf sayılmışlardır. Zerdüştîlik en azından II. 

Behram’dan sonra resmi din idi1520 ve bu da bu dine mensûp din adamlarına büyük 

                                                 
1512 Wiesehöfer, a.g.e., s. 13. 
1513 Christensen, İran dar …, s. 69. 
1514 I. M. Diakonov, a.g.e., s. 356-357. 
1515 Nyberg, a.g.e., s. 46. 
1516 Diakonov, a.g.e., s. 357. 
1517 Bahar, Pajuheşi dar …, s. 16; Wiesehöfer, a.g.e., s. 133-134. 
1518 Christensen A., age, s. 69. 
1519 Gnoli, a.g.m., 9. ve 10. Paragraflar. 
1520 Schippmann, a.g.e., s. 103-104. 
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ayrıcalıklar ve güç vermiştir. O dönemi göz önünde bulundurduğumuzda asker sınıfının 

da büyük önem taşıdığı görülmektedir. Sasanî Devletinin batısında Bizans 

İmparatorluğu, doğusunda ve kuzeyinde Gök-Türk Devleti ve güneyinde ise 

güçlenmekte olan Araplar vardı. Dolayısıyla Sasanîlerin büyük bir orduya sahip olmaları 

ve orduya büyük önem vermeleri normal sayılmaktadır. Ekinciler, zanâatkarlar da en 

mahrum sınıf olan halk kitlesini oluşturmuşlardı. Sasanî hükümdarları bu sınıflı düzenin 

korunmasında ve bir sınıftan diğer sınıfa geçmeyi engellemede büyük çabalar sarf 

etmişlerdir. Yani herkes doğuştan ait olduğu sınıfında kalmalıydı.1521 Sarayın tantanalı 

törenlerinin, din adamları sınıfının büyük şebekesinin ve büyük savaşların ağır 

masrafları halk kitlesinin belini bükmüştür. Hesapsız alınan vergiler onları isyan 

durumuna getirdiği ve bunun da bu rejimi her tür meşruluk ve dayanaktan yoksun 

bıraktığı görülmektedir.1522  

Sasanî devletinde ve topraklarında din adamlarının büyük nüfûzu ve gücü vardı. 

Bu sınıfın gücü bazen hükümdarın gücünü gölgede bırakırdı. Özellikle I. Şâpur’dan 

sonra yüksek sınıfların çok fazla güç kazandıkları ve ülkenin umuratına istedikleri gibi 

karıştıkları belirtilmektedir.1523 Bu güç çekişmesinde aristokrat kesimin ve feodallerin, 

din adamlarının yanında yer aldığı, oysa ekinciler ve zanâat erbabının güçlü 

hükümdardan yana olduğu ileri sürülmektedir.1524 Bu da hükümdarları rahatsız etmekte 

ve buna çareler ve tedbirler aramaktaydılar. İranî kavimlerinin Orta Asya hayatları 

döneminde ve o coğrafyaya uygun şartlarda ortaya çıkmış olan Zerdüştîlik İran gibi 

köklü yerleşik kültüre sahip bir coğrafyada fazla uygulama alanı bulamamıştır ve bu 

nedenden dolayı halk kitlesi içinde derin bir etkiye sahip olmadığı ileri 

sürülmektedir.1525 Dinler tarihinde görüldüğü gibi Zerdüştîliğin de yeni zaman ve yeni 

mekâna uygun ıslah edilmiş bir versiyonu olan Maniliğin ortaya çıkması ve kitap sahibi 

bir din olması itibariyle dönemin hükümdarı Şâpur, Zerdüştî din adamlarının gücünü 

                                                 
1521 Ebn Moskuyeh, a.g.e., s. 120-121. 
1522 Zarrinkub, a.g.e., s. 536-539. 
1523 Christensen, a.g.e., s. 259. 
1524 Raisnia, a.g.e., s. 447. 
1525 Nyberg, a.g.e., s. 410. 
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kırmak ve nüfûzlarını azaltmak için bu dine eğilim göstermiştir. Babası Ardeşir’in 

vasiyetinden, din adamlarının daha onun döneminden güçlendiği ve bazı işlerde 

hükümdardan bile öne geçtiği anlaşılmaktadır.1526 Ancak yeni dinin peygamberi ve 

taraftarları Zerdüştî din adamlarının oyunları ve komploları sonucunda Şâpur tarafından 

öldürülmüş ve geniş bir katliam başlatılmıştır. Mani taraftarları da çareyi başta Türklerin 

hâkimiyetinde olan Orta Asya olmak üzere birçok ülkeye sığınmakta bulmuşlardı.1527 

Aynı olay Mazdek ve taraftarları başına gelmiştir. Zerdüştî din adamlarının gücünün 

azaltılması amacıyla hükümdar Kubat tarafından kabul edilen Mazdeklik, Kubat’ın 

ortadan kaldırılmasından sonra aynı feci akıbete uğramıştı. Dönemin acı ve adaletsiz 

şartlarında ortaya çıkan, bütün imkânların yüksek sınıfların elinde olduğu ve halk 

kitlesinin çok zor bir durumda olduğu bir zamanda bu imkânların herkesin elinde olması 

ve müştereken bu imkânlardan yararlanılması gerektiği sloganıyla ortaya çıkan Mazdek 

ve taraftarları da Anuşirevan’ın emriyle katledilmişlerdir.1528 Dolayısıyla Zerdüştî din 

adamları sisteme başarılı bir şekilde hâkim olmuşlardı ve her tür muhalif harekete 

faaliyet imkânı tanımamaktaydılar. İslamiyet’e kadar devam eden bu ağır durum 

Sasanîlerin sonunu getirmiştir. Adalet ve eşitlik şiarıyla gelen İslamiyet, İran halkının 

kurtarıcısı olmuş ve ciddi dayanaktan ve meşruluktan yoksun bulunan kocaman Sasanî 

devleti Arap ve İslam ordusu hücumları karşısında dayanamayarak yıkılmıştır. Halk 

kitlesinin büyük çoğunluğu İslamiyet’i kabul etmiş ve İran tarihinde yeni bir safha 

açılmıştır. 

Türkzade lakâbıyla meşhur IV. Hürmüz’ün yaptıklarını bu şartlar altında 

değerlendirmek gerekmektedir. İslam kaynakları IV. Hürmüz’ün akıllı, zeki ve kurnaz 

olduğunu belirtmektedirler.1529 Onun etnik aidiyeti onun dönemini diğer Sasanî 

hükümdarlarından farklı kılmıştır. Kaynaklara göre Türk dayılarının etkisi altında kalan 

IV. Hürmüz ülkenin ileri gelenlerinden 13600 civarında kişiyi katlettirmiştir. Çok sayıda 

                                                 
1526 Ebn Moskuyeh, a.g.e., s. 118. 
1527 Malakoşşoara Bahar, a.g.m., s. 55-56. 
1528 Christensen, a.g.e., s. 247-248. 
1529 Ebn Athir, a.g.e., II, s. 543. 
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kişiyi hapsettirmiş ya da rütbesini düşürmüştür.1530 Yani neredeyse aristokrat kesimin ve 

yüksek sınıfa ait insanların büyük çoğunluğu ortadan kaldırılmıştır. Halk kitlesinin 

şikâyet ve davalarına bakmakta seleflerinden çok farklı idi ve halk kitlesi şikâyet 

mektuplarını saraya verebilirlerdi. Şahsen de hükümdarın huzuruna gelip dertlerini ve 

sorunlarını anlatabilirlerdi. Bu huylarını da Türk dayılarından aldığı belirtilmektedir.1531  

Eski Türk toplumunun yapısı konusunda geniş tartışmaların yaşandığı 

bilinmektedir. Bu tartışmalar arasında bu topluluğun sınıfsız olduğuna dair görüşler de 

yer almaktadır.1532 O dönemlerde Türk toplumunun İranî kavimlerine kıyasla daha basit 

bir toplum yapısına sahip olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla elit kesimden bu kadar çok 

insanın katledilmesi herhalde büyük amaçlar için yapıldığı, IV. Hürmüz ve Türk 

dayılarının İran toplumunda ve sisteminde değişiklik yaratmak için böyle bir işe 

giriştikleri ve bu Sasanî toplumunda Türk toplumuna benzer bir toplum yaratılmak 

istendiği düşünülmektedir. Değişikliklerle ve ıslahatla bu işte başarılı olamayacaklarını 

ve selefi ve dedesi Kubat gibi kötü akıbete uğrama ihtimalinin yüksek olduğunu 

bildikleri için önce bu değişikliklere muhalefet edecek olan önde gelenleri ortadan 

kaldırmışlardı. Kut inancının verdiği anlayışla Türklerde devlet her şeyin üstünde idi ve 

onun gücünün üzerinde bir güç tasavvur edilemezdi. IV. Hürmüz’ün yapmak istediği de 

devletin gücünü toplumun bütün kesimlerinin gücünün üstüne çıkarmaktı.  

Hürmüz’ün halk kitlesiyle daha yakından ilgilendiği ve onlar için bir takım işler 

yaptığı ifade edilmektedir.1533 Türk annesi tarafından mensûp olduğu Türk kültürü 

itibariyle halkçı bir özelliği olan Hürmüz’ün eylemleri adaletsizlikleri ortadan 

kaldırmaktı. Taberi onun kültürlü ve adaletli olduğu ve özellikle halk konusunda çok 

adil davrandığını ifade etmektedir.1534 Firdevsi de Hürmüz’ün halkı sevindiren işleri 

olduğunu belirtmiştir.1535 

                                                 
1530 Tabari, a.g.e., II, s. 725. 
1531 Ebn Athir, a.g.e., s. 544-547. 
1532 Bu konuda geniş tartışmalar için bkz: Türkdoğan, a.g.e., s. 303-348. 
1533 Gazi Menhaç Seraç, a.g.e., I,  s. 166. 
1534 Tabari, a.g.e., II, s. 724. 
1535 Ferdôsi, a.g.e., 1966-2052.  
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IV. Hürmüz’ün dedesi Kubat’ın çizgisini devam ettirerek onun yaptıklarını 

tamamlamaya çalıştığı öne sürülmektedir.1536 Kubat’ın kendisi de iki defa Türk 

Akhunlara sığınmış ve yıllarca Türklerin yanında kalarak onların düzenlerini ve 

düşüncelerini öğrenmişti. Türk hükümdarının verdiği destek ve ordu sayesinde 

gaspedilmiş hükümranlığını rakiplerinden geri alabilmiştir.1537 O’nun Türk kültüründen 

etkilenmiş olduğu ve Türklerin hâkimiyet sistemine benzer bir sistem, hiç kimse veya 

kurumun gücünün devletin gücünün üstünde olmadığı bir düzen yaratmak istediği 

düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere Türkler diğer dinlere her zaman hoşgörü ile yanaşmışlardı. Ancak 

Yukarıda işaret edildiği gibi diğer dinlerin mensûplarının Sasanîler döneminde çok 

sıkıntı yaşadıkları ve Zerdüştî din adamları tarafından ağır eziyet ve işkencelere maruz 

kaldıkları bilinmektedir.1538 IV. Hürmüz anne tarafından mensûp olduğu Türk kültürü 

itibariyle Zerdüştî din adamlarının Hıristiyanlara yaptığı mezalimi önlemiş ve şöyle 

demişti: “Tahtımızın sadece öndeki iki ayağı üzerinde duramayacağı ve arkadaki iki 

ayağa da ihtiyacı olduğu gibi devletimiz de ayakta durabilmek için toraklarımızdaki 

Hıristiyan ve diğer milletlere ihtiyacı vardır. Hıristiyanların eziyetini bırakın ve iyi işler 

yapmaya çalışın. Hıristiyanlar sizin bu iyi işlerinizi gördükleri zaman sizi övsünler ve 

sizin dininize meyletsinler”.1539 IV. Hürmüz’ün bu icraatı Mani, Mazdek ve 

Hıristiyanlığın mensûplarına eziyet ve zulüm dolu yıllar yaşatan Sasanîler döneminde 

Türk dini hoşgörüsünün bir örneğidir. 

Ne yazık ki Hürmüz de seleflerinin akıbetinden kaçamamıştır. Sarayın İleri 

gelenleri tahrik amacıyla ordu komutanı Behram’ın, ganimetlerden en çok payı 

kendisine ayırdığını ve saraya gönderilen payın çok cüzi olduğunu ileri sürünce IV. 

Hürmüz ona hakaret dolu bir hediye yollamıştır. Bu şekilde araları açılan Hürmüz ve 

Behram savaşmak durumunda kalmışlardı ve yine komplolar sonucunda Hürmüz ordusu 

                                                 
1536 Reza, a.g.e.,  s. 125. 
1537 Konukçu, a.g.e., s. 82. 
1538 Kartir, Kartir’in Kabe-ye Zartoşt Yazıtı, 5. Paragraf. 
1539 Christensen, a.g.e., s. 316. 
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Behram’ın safına geçmiştir. Hürmüz’ün bu zayıf anından yararlanan düşmanları da ona 

yakalatmış, kör ederek hapse atmışlardı. Yerine ise oğlu 2. Hüsrev’i geçirmişlerdi.1540 

Aslında Sasanî hükümdarları arasında adil lakâbının verilmesi gereken birisi 

varsa o da Türkzade IV. Hürmüz olmalıdır. Bal’ami O’nun babası Anuşirevan’dan daha 

âdil olduğunu belirtmektedir.1541 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1540 Ebn Athir, a.g.e., s. 544-545; Schippmann, a.g.e., s. 66-67. 
1541 Christensen, a.g.e., s. 315. 
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EK 2 

 
 

10. yüzyıla ait bu Hotanca metin içerdiği Türkçe kelimeler ve unvanlar açısından 

zengin bir belgedir. Bu metin P2471 numarayla Paul Pelliot koleksiyonunda 

bulunmaktadır. Bir takım bilinmeyen sözcükler ve ibarelerinden dolayı şimdiye kadar 

düzgün ve tam çevirisi yapılamamıştır.  

 

Türklerle İlgili Bir Hotan Yazıtı1542 
 

 

Saraya Rapor, alçakgönüllü hizmetkâr Thyai Pada-tsa 

 

Ben, alçakgönüllüs hizmetkar .........(Pasa)1543 Kantsou ile ilgili Altın emri1544, 

Büyük Altın Ülke’den1545 aldım. Sonra biz dağlar [Hva: mala’ya] yoluyla geldik ve on 

gün boyunca Çumul’lar1546 arasında yolculuk ettik. Çumul’lar arasındaki Büyük 

Hükümet’e verilmek üzere geleneksel armağanlar için her şey hazırlanmıştı. Śatsou’ya 

geldiğimiz zaman, üçüncü günde (si khum) Ca Şvam-si’nin1547 raporunda şöyle 

deniliyor: siz Kantsou’dan başlamalısınız. Çin elçileri şimdi gidemiyorlar. Biz buraya, 

Śatsou’ya geldiğimiz zaman 17. günde Kantsou’dan ve Sulya’dan (soğdiana?) 

Stanacu1548 geldi. Sonra biz alçakgönüllü hizmetkârlar, O’ndan Kantsou’nun nasıl 

olduğunu sorduk. O da oranın karışık olduğunu söyledi. Önceki Han öldü ve Türk 

                                                 
1542 Bu yazıt H. W. Bailey tarafından Hotanca’dan İngilizceye, tarafımızdan da Türkçeye çevrilmiştir. 
(çevrimiçi) http://www.ihp.sinica.edu.tw/~asiamajor/pdf/1949/1949-28.pdf.   
1543 Pasa kelimesinin anlamı bilinmemektedir. 
1544 Altın ülke ve Kıymetli taşlar ülkesi Hotan’dan gelen emirler 
1545 Hotan kastedilmektedir. 
1546 Türk kavimlerinden biri. Kaşgarlı Mahmut’ta Çomul biçiminde geçmektedir. (Haritada Ötüken 
taraflarında yerleştirilmektedir. (Çevirenin notu) 
1547 Bunun bir Çin adı olabileceği üzerinde duruluyor. 
1548 Sadece bu belgede geçen özel ad. 
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Bayırku’lar1549 ve Sağun Üge’ler1550 bu yeni Han’ı ayarlamışlar. Her Tarduş’un1551, 

Üge’nin ve Kumandanın 30 kişisi gece boyu onu izliyor ve O da Türkere kaçamıyor. Ve 

şehir korkunç bir vaziyettedir. Ben, alçakgönüllü hizmetkâr, Skarhvara1552 ayının 28. 

gününde Śatsou’dan Kantsou’ya gelmeye başladım. Biz Rrhaja ayının 15. gününde 

Kantsou’ya vardık. 3. günde bizi Han’ın huzuruna götürdüler. Han için krallık hediyeleri 

teşrifata göre verdim. Ertesi günün sabahında resmi yazıları ve hediyeleri Ügelere 

verdim. Ve sonra onlar anladılar ki benim resmi işim bitmiştir, sonra ben, alçakgönüllü 

hizmetkârın resmi kalatcayaraa’sı1553 olan Tölis’lerin1554 Salçi-tutuk1555 adlı kumandanı, 

Mengli Çor tutuk1556 ve Çin tutuk1557 geldiler. Onlar bana şöyle emir verdiler: Onuncu 

gün başlamalısın. Burada uzun süre kalamazsın. Burada böyle karışıklıklarımız var, 

çünkü Uygur’ların1558 yerleşmesi için arazi mevcut değildir. Bunun üzerine ben, 

alçakgönüllü hizmetkâr, doğudaki Ttumasiya1559 (Çinliler) ve Büyük Cevahir 

Ülkesi1560’ndeki Thimsiya1561 (Hotanlılar)ya nasıl rehberlik ettiğimi ve nasıl bu elçileri 

                                                 
1549 Metinde Ttrruka Bayarkata ve Ttrruka Bayarkava terkiplerinde geçen bu Türk kavminin Bayırkular 
olduğu ileri sürülmektedir. (Orhun Yazıtlarında ve Miran Elyazmasında da bu kavmin adı geçmektedir. I 
D 35,36; Bak. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 46, 257;çevirenin notu) 
1550 (Türklerde Sağun ve üge’nin birer unvan olarak beraber kullanmaları bu metinde görülmektedir. 
Sağun 10. yüzyılda kullanılan bir unvandı ve bakan ve elçilere verilmekteydi. Kaşgarlı’da ise hekim, tabip 
karşılığı olarak geçmektedir. Üge ise Gök Türk ve Uygur döneminde vezir ve müşavir anlamında 
kullanılmaktaydı. (Çevirenin notu) 
1551 Yazıtta Ttarrdasa biçiminde geçmektedir.  
1552 Hotanlıların ayları bu şekilde saptanmıştır: Hamdyaji ve Raruya yaz ayları, Tamjara ve Brakhaysda 
sonbahar ayları, Mutçacı ve Munamja kış ayları, Skarhvara ve Rrhaja kışın sonu (sonkış)ayları, Cvataji ve 
Kaja bahar ayları, Hamariji ve Simjsimja baharın sonu (sonbahar) sezonu aylarıdır. Yani Hotanlılarda 6 
sezon mevcuttur.  
1553 Bilinmeyen özel bir ad 
1554 Ttudisa biçiminde geçen bu kelimede Hotanca-Türkçe arasında başka bir takım kelimelerde de 
görüldüğü gibi l→d ses değişimi olmuştur. 
1555 Salçı Kaşgarlı’da aşçı anlamına gelmektedir. (Ttattaha biçiminde geçen tutuk ise askeri vali demektir. 
Çevirenin notu) 
1556 Menglig biçiminde kaydedilen bu kelime sevinçli demektir. Çor ise 6. yüzyıl Gök Türklerde kullanılan 
yüksek rütbeli bir unvandır. 
1557 Çin’in Türkçe’de bir çeşit kuş anlamına geldiği ileri sürülmektedir. 
1558 Hotan metinlerinde Hve-hvara biçiminde geçmekte ve çok saygın bir topluluk oldukları 
görülmektedir. 
1559 Doğuda yaşayan adam demektir. 
1560 Hotan ülkesi demektir. 
1561 Bu kelime muhtemelen batılı demektir. 
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doğuya göndermediğimi anlattım. Nasıl Büyük Efendi (haura)1562ye rapor verebilirim? 

Ve onlar bana şöyle dediler: İçeriden senin için başka emirler de olabilir ki biz onları 

yarın sabah sana iletmekten mutluluk duyacağız. Sen elçileri göremezsin. Şimdi 

görüşme zamanı değildir. Onlar ne zaman başlayabilirler? Bir an önce dönmelisin. Sonra 

Kaja ayında .......’de (beraji)1563 Onlar memur kalacyaraa’nın, kumandanın eline resmi 

bir yazı verdiler ki şöyle diyordu:  yedi Üge, Oğuz Üge1564 ve Bars Üge, ve yedi 

kumandan şimdi geliyorlar, Śatsou erkekleri vasıtasıyla bir hükümet kuruyorlar. Ve sen 

bundan dolayı gitmelisin, çünkü bilgiler bir kez daha Altın Hükümet’e geri gönderilmesi 

olasılığı vardır ve sonra Śatsou’dan adamlarımız bir mektup getirdi, şöyle yazılmış: 

Śatsou’nun insanları konuşuyorlar, şöyle diyorlar: Thyai Pada-tsa Kantsou’dan nasıl 

gelecek? Ve böyle şahısların elçilerini o kadar uzun süre alıkoyacağız ki bizimkiler geri 

dönsünler. Onlar Hunlara1565 Krallık nişanı (resim?) ...... (uglai)1566 getirdiler, ama onlar 

fazlasıyla soğuk insanlardır. Sonra ben, alçakgönüllü hizmetkâr, mektuptan söz etmedim 

ve Oğuz Üge beni evine çağırdı ve sonra dedi: ben, alçakgönüllü hizmetkâr, çok fazla 

krallık hediyelerini kabul edebilirdim. Śatsou’daki tartışmalardan akıllarda kalan 

kelimeler var. Ve ben alçakgönüllü hizmetkâr, ona dedim: Śatsou’daki tartışmaları 

(bana) söyle. Benim Çin için iki çeşit elçim var. Onları Kantsou’dan buraya kadar olan 

mesafeden daha uzağa gönderemem, gitmeleri mümkün değil. 15. günde Ügeler geldiler 

ve diğer kişiler, Çin kralının Suo-Fang’daki Li-tu kentinden olan elçisi Sum Śam-śu. Ve 

O alçakgönüllü hizmetkâra adamlar gönderdi ve Hotan elçisinin burada olduğunu ve 

onunla görüşmek istedi. Ama O benimle asla görüşemedi. Sonra Hamarrimja ayının 

                                                 
1562 Altın Ülkesi olan Hotan’ın hükümdarlarına verilen lakap. 
1563 Bu kelimenin anlamı bilinmemektedir. 
1564 Uhu:ysa şeklinde kaydedilmiştir.  
1565 Hun tercüme edilen bu kelimenin üç anlama gelebileceği belirtilmiştir. 1. Hunlar, 2. Uygur boyları, 3. 
Çince Tu-ü hun kelimesinin kısaltılmışı. 
1566 Açıklanamayan bir kelime. 
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sonunda Śatsou ordusu geldi ve sonra 25 Üge 2000 Çumul ve 200 Tatar1567 askeri 

getirdiler. Onlar Kantsou’ya girdikleri zaman üçüncü günde Buka Han, eşi ve iki kızı 

öldürüldü. 8. günde askerler dışarı çıkmaya başladılar ve Śamdama1568 uzaklığına kadar 

gittiler. Ve onlar Türkler arasında kendilerini tehlikeye atmadılar ve geri döndüler. Sonra 

Çumullar kızdılar. Onlar şöyle dediler: Ne zaman Çinliler ve Uygurların eylem 

zamanıdır, onlar bizim adamları ülke içinden bir aylık mesafe yürüyüşüne götürdüler ve 

askerleri belirlenmiş uzaklıktaki bir noktaya kadar götürmediler, fakat daha uzağa 

gittiler? Śatsou askerleri şehri aldılar ve 6. günde Türk Bayırku askerleri geldiler. İlk 

önce Uygur askerleri, Oğuz Üge ve Beraka Attima Üge1569 ve diğerleri geldiler. Ve 24 

kişi, Oğuz Üge ve diğerleri öldürüldüler. Ve sonra Śatsou ordusu geldi ve sonra Türk 

Bayırku askerleri onları gördü. Hemen onlar …... atları ve durdular ve Śatsou 

askerlerine karşı gelmeye cesaret edemediler. Śatsou askerleri üç gün kaldılar ve 

Begaraka Attima Üge ve Ayavira Üge1570 ve üç kumandan Qonqur Apa Üge1571 ve 

Ağaçı1572 ve Çin tutuk ile beraber uzaklaştılar ve Bars Üge bana geldi ve şöyle dedi: çok 

karışıklık var. Benim adamlarımla birlikte gidin. Ama Śatsou ordusuyla gitmeye 

kalkışmayın, bir hata yapabilirim. Ve hep beraber üç ay bekledik. Ve onlar Tölislerin 

olduğu şehirdeki Ügelerden idiler. Onlar şehirde uzun süre kalmadılar, ancak 

davranışlarından dolayı Türkler Sağun Üge ile bir ordu haline geldiler ve biribiri ile 

                                                 
1567 Ttattara olarak geçmektedir. Ayrıca Çince’de ta-ta＜d’at-tat, Orta Farsça’da Tt’r, Orhun Türkçesi’nde 
Tatar, Moğolca t’t’r, Süüryanice’de ttr, Gürcüce’de T’at’ar şekillerinde kaydedilmiştir.  
1568 Bu yer adı sadece burada geçmektedir. Yeri bilinmemektedir. 
1569 Bir Uygur ismi. Beraka Türkçe Begrek’in karşılıdır ve prens anlamına gelmektedir. Attima bu 
biçimiyle sadece burada geçmektedir. Adım veya atım olabilir. 
1570 Eski Uygurca Karabalgasun metninde Ayabira olarak geçmektedir. Ayrıca Eski Türkçe’de Kürebira 
ismine de rastlanmaktadır. 
1571 Türkçe’de kırmızımsı anlamına gelen qonqur kelmesinin Moğolca’ya qonqğur biçiminde geçtiği 
belirtilmektedir. 
1572 Bazı metinlerde geçen bu unvanın Divanü Lugat it-Türk’te de geçen ve hazinedar anlamına gelen ağıcı 
ile karşılaştırılması gerektiği belirtilmektedir. 
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görüşmelerde rahatsızlıklarını dile getirdiler(?), diyorlardı: biz Uygurlar ve Dum1573 iki 

koldanız. Biz (haberleşme veya katlanmak? için) birini diğerine göndermiyoruz. Burada 

ülkeyi karıştıran kişiler olarak Begara Attima Üge ve diğerleri Śatsou’ya yöneldiler ve 

Tölislerin şehir dışında olduğu bir zamanda Türklerle birleştiler. Tarduşların Üç 

İnçü’leri1574 de Türklere katıldılar. Sonra on önemli kişi de Türklere katıldı ve size ülke 

kuruyoruz dediler. O zaman Śatsou’dan alçakgönüllü hizmetkâra bir mektup geldi. 

Onda prenslerin ve maiyetindeki elçilerin geldikleri ve Gauthusana’ya1575 gidecekleri 

yazılmıştır. Ve ben o önemli on kişiyle beraber Thyai Haryasaka’yı gönderdim ki ülkeyi 

kontrol eden çok önemli insanlardan, prenslerin ve elçilerin gidip gidemeyeceğini 

soruştursun. Ve Haryasaka gitti, fakat Karadağ1576’daki Tarduşlara gitmekte olan 

Ttaudagara ve diğerlerinin iki bin askerine rastladı. Ve onlar Haryasaka’yı evlerine 

götürdüler ve Tarduşların 300 devesini (Stura diyorlar) ele geçirdiler. Ve sonra 

kumandan Ayavira Alp Beg ve Tarduş İtti Yeğen1577 tutuk ve Saikaira1578 Türk Çor, 70 

hizmetkârla uzaklaştılar. Onların oradan dönmesiyle Dum, Tarkan Üge ile şehirden çıktı 

ve o Üge ile birlikte 27 kişi o şehirden öldürüldü. Haryasaka’ya onlar şöyle dediler: 

Uygurların iki grubu olan biz “kara düşmanlar” olmuşuz. Ülke için hiç bir plan ve 

program (pacada?) mevcut değildir. Eger onlar sizi ve şehir insanlarını Tarduşlara 

gitmek için bıraksalar biz sizi gönderebiliriz. Ben, alçakgönüllü hizmetkâr, Çin elçisiyle 

görüştüm, fakat mektubu O’na vermeye cesaret edemedim. O’nunla görüşmemde her 

şeyi açıkladım ve şöyle dedim: Sizin elçileriniz ve daha sonra bizim adamlarımızın hepsi 

Satsou’ya geldiler, üç büyük elçi Li-tu kentinden Puhaya ve diğerleri, yani on bir kişi, .... 

ve diğerleri Satsou’ya sonra geldiler. Sonra o sordu: Kral için Çin’e ne kadar hediye 

                                                 
1573 Bir boy adı olan bu sözcüğün hangi boyu gösterdiği bilinmemektedir. 
1574 (Bu unvanın anlamı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Çevirenin notu) 
1575 Hotan’da olan Gosrnga tepesinin Çince adı 
1576 Kantsou yakınlığında olan bilinmeyen bir dağ 
1577 Bu kelime farklı unvanlarda geçmektedir. Bu unvanın dışında Hotan metinlerinde Alp Yiğen ve Yiğen 
Apa unvanlarına da rastlanmaktadır. Bu unvanın başındaki itti kelimesi Türkçe’de kutsal anlamına gelen 
idi, iduq kelimesiyle karşılaştırılabilir. (Fakat yeğen anlamına gelen ati kelimesiyle de karşılaştırılabilir. 
Bak. Tekin Talat, Orkhon Runic Inscription Glassory, ati maddesi; Çevirenin notu) 
1578 Sadece burada görülen bu kelimenin sığır olabileceği ifadeedilmektedir. 
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gönderilmiştir? Ben O’na aynen şöyle dedim: 600 kin1579 (ağırlık birimi) yeşimtaşı (ira) 

“they have been pleased to issue” ve imja1580 taşından yapılmış bir ..... (nuca) ve iki 

pasamjsana.1581 Ve O şöyle dedi: Buraya Satsou’daki Ca Ttaya-khi ve diğerlerinden bir 

mektup gelmiş. Elçi sadece kısa bir süre ikamet etti ve Tankut elçileriyle geçip gitti ve 

Türk topraklarına girerek daha da uzaklara gitti. Çin hükümdarından Han için hediye 

olarak gönderilen mektup ve her şeyi Türkler aldılar. Kıtlık ve kargaşa arttı ve şehrin 

dışındaki düşmanlar da kuşattılar, üç ay boyunca onlar kentin kapılarını açamamışlardır. 

Sonra gece yoluyla Karadağ’dan Çarığ1582 Üge ve Bilge Sağun’un adamları ve diğerleri 

şehre girmişler. Dum onlara şöyle demiş: benim adamlarıma nasıl davranıyorsunuz? 

Onları dağlara götürmelisiniz. Biz şehirde açlıktan ölmek üzereyiz. Hotan elçileri burada 

kötü durumda ve ölmek üzereler. Şehrin dışında ise düşmanlar vardır. Atların hepsi 

alınmıştır. Han bir çocuktur. Fakat askerlerin yardımıyla bizi dışarı çıkarsınlar ve dağlar 

yoluyla bizi Satsou’ya göndersinler. Onlar ise bize şöyle dediler: Uygur ülkesini onlar 

kendi gözleriyle gördüler. Orası yıkılmış ve virane durumdadır. Han ve Uygurlar için 

burada her hangi bir yerleşim yeri yoktur. Gidin. Eger güvenlik içinde gidebilirseniz 

gidin. Gidebilirsiniz. Biz sizi ne suçlarız, ne de överiz. Ben, alçakgönüllü hizmetkâr, 

Kantsou’ya girip çıktığım sürede orada 357 kişi öldürüldü. Ttumjara ayının 6. gününde 

Satsou’ya girdiğim zaman iki kişi daha geldi. Onlar şöyle diyorlardı: onlardan toplam 

150 kişi öldürüldü ve 50 kişi esir alındı. Dum’un şehirdeki bütün hayvanları gaspedildi. 

Mısırlar yetişmişti, ancak onları da toplayamadılar. Buhathum1583 Tatarları iki veya üç 

kez at koşturdular Karadağ ve Liau-ts’üan1584’a. Satsou’dan Liau-ts’üan’a giden yolu 

Tatarlar kapatmışlardır. Liau-ts’üan’dan Kantsou bölgesindeki Yipkin Dağ1585’a giden 

yolda ise Tarduş, Tölis ve Türk Bayırku’ların bulmaçis’leri vardır. Çok önemli kişilerin 

güçleri yıkılıyor ve aşağı seviyeli insanların güçleri artıyor. Aslında şimdi birileri 
                                                 
1579 Çin aşırlık birimi olan bu kelime 600 gram civarındadır. 
1580 Bu sözcüğün hangi çeşit taşa işaret ettiği bugüne kadar bilinmemektedir. 
1581 Bunun bir çeşit elbise olabileceği belirtilmektedir. 
1582 Bu sözcük Kaşgarlı Mahmut’un kitabında bir Türk boyu olarak geçmektedir.  
1583 Bu kelimenin anlamı bilinmemektedir. Moğolca da bilinen ve yabancı anlamına gelen boğdo veya 
boğda olabilir. 
1584 G. Haloun tarafından ortaya atılan Kantsou’nun 120 li batısında bir askeri bölge. 
1585 Kahverengi Dağlar anlamına gelen bu kelimenin Türkçe’de yipin, yipün, yebkin, şipkin versiyonları 
da görülmektedir. 
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arasından, gökte uçan kuşlar dışında kimse bir başkası için elçi olarak gitmiyor. O, Çin 

elçilerinin büyük adları ve prens adları için budunların nasıl anlaşmazlık içinde 

olduğunu detaylı bir biçimde açıkladı. Daha kolay bir yol için hiç bir plan yoktur. Bu 

Kantsou’dan bir mesaj idi. Ben, alçakgönüllü hizmetkâr, Satsou’ya geldiğimden üç gün 

sonra O, beni şehir hâkiminin huzuruna götürdü. Ve O bana şöyle dedi: Saraydan sana 

bir emir gelmiş. Pada-tsa ve diğer elçiler Kantsou’dan sana geldikleri zaman çabuk 

onları buraya getirin. Ama Gulai (ve) Samgalaka1586 bana emir verdiler: Çin elçileri 

uzun süre geri dönemezler, sana da emir gelmemiş, gidemezsin. Bana emir geldiği 

zaman (diyorlar) onların ne kadar kalmaları gerektiği veya yapmaları gerektiği 

konusunda ben emre bakacağım. 

 

 

 

 

Metinde Kullanılan Türkçe Kelimeler 

 

 

1. adpa: alp        

2. aha:cı: ağıcı        

3. apa: apa        

4. attima        

5. auga: üge        

6. ayavira        

7. barsa: bars, pars       

8. bayarkata: Bayırqu       

9. begaraka: begrek        

10. beraka: begrek       

                                                 
1586 Samgalaka Tibetçe sen-ge-lag ile karşılaştırılabilir. Minorsky Hudud al-Âlem’de Sacu bölgesinde 
böyle bir köyün varlığından söz etmektedir.  
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12. begara: begrek       

13. beka: beg        

14. bidiga: bilge       

15. biruku: buyruk       

16. budamaciya       

17. caraihi: Çarığ        

18. çara: çor        

19. cimuda/cumuda: Çumul/Çomul     

20. hana: han        

21. Huna: Hun        

22. hva:mala 

23. Hve:hvara: Uygur 

24. icimjuva: üç inçü 

25. ittiyigana: itti yeğen 

26. kanura: qonqur 

27. karattaha: Karadağ 

28. mamgali: mengli 

29. sadaci: salçi 

30. saha:na: sağun 

31. saikaira: sığır? 

32. ttaha: tağ 

33. ttamgata: Tankut 

34. ttarkana: tarkan 

35. ttardasa: Tarduş 

36. ttattaha: tutuk 

37. ttattara: Tatar 

38. ttrruka: Türk 

39. ttruka: Türk 

40. ttudisa: Tölis 
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41. uga: üge 

42. uha: üge 

43. uha:ysa: Oğuz 

44. yigana: yeğen 

45. yipakina: yipkin 
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ÞEHNAME’YE GÖRE AFRASYAP’IN  SOYAÐACI

Feredon

Eraj Tür Salm

Zadsam

Pasang
Vesa

Garsevaz Aðrerat Goroy Zangula Afrasiyab Kohram Sepahram Akast Andariman

Jahn Seda
or

Pasang

Gav(-e Gordgir)Sorka Qarakan Farangiz
(+ siyavos)

Maneza
(+ Bezan)

a daughter
(+ tazav)

Kahila(?)

Arjasp Kohram Andariman

Farsedvar Lahhak Homan Piran Brman Pilsam Golbad Nastihan Korukan Siyamak

Tla(?)

Royin jarira
(+ Siyavos)

Ferod
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Zerdüşti Öncesine Ait Oldukları İleri Sürülen Yashtlarda Geçen Tur 

ve Turan kelimeleri 

 

 
 

Yasht 13, Farvardin Yasht, 26. Bölüm, 113. Paragraf 

 

ashâhurahe jîshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâyazeñtahe ashaonô fravashîm 

ýazamaide, frênanghô frâyazeñtanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, jarô-vanghêush 

frâyazeñtanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashavazdanghô thritahe sâizhdrôish 

ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-raocanghô varakasânahe ashaonô fravashîm 

ýazamaide, arejanguhatô tûrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, usinemanghô ashaonô 

fravashîm ýazamaide. 

 

113. We worship the Fravashi of the holy Ashahura, the son of Jishti. We worship the 

Fravashi of the holy Fraya-zanta; We worship the Fravashi of the holy Frenah, the son of 

Frayazanta; We worship the Fravashi of the holy Jaro-vanghu, the son of Frayazanta. 

We worship the Fravashis of the holy Asha-vazdah and Thrita, the sons of Sayuzhdri. 

We worship the Fravashi of the holy Vohu-raochah, the son of Varakasa. We worship 

the Fravashi of the holy Arejan-ghant, the Turanian. We worship the Fravashi of the 

holy Usinemah. 

 

9. Bölüm, 38. Paragraf 

 

ýûzhem tadha taurvayata verethrem dânunãm tûranãm, ýûzhem tadha taurvayata 

tbaêshå dânunãm tûranãm, ýûshmaoyô parô karshnazô hvîra baon sevishta ýôi taxma 

xshtâvayô ýôi taxma saoshyañtô ýôi taxma verethrâjanô, xrûmå asêbish fraziñta 

dânunãm baêvare-paitinãm! 
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38. There you destroy the victorious strength of the Turanian Danus; there you destroy 

the malice of the Turanian Danus; through you the chiefs are of high intellect and most 

successful; they, the gallant heroes, the gallant Saoshyants, the gallant conquerors of the 

offspring of the Danus chiefs of myriads, who wound with stones. 

 

 

Yasht 19, Zamyad Yasht, 8. Bölüm, 56. Paragraf 

 

ýat isat mairyô tûiryô frangrase zrayanghô vouru-kashahe, makhnô apa-spayat vastrå 

tat hvarenô isô ýat asti airyanãm dah'yunãm zâtanãm azâtanãmca ýatca ashaonô 

zarathushtrahe, â-tat hvarenô frazgadhata tat hvarenô apatacat tat hvarenô apa-hidhat, 

adha hâu apakhzhârô bvat zrayanghô vouru-kashahe vairish ýô haosravå nãma. 
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Persis, Parthia, Khuzistan, Mesene, Assyria, Adiabene, Arabia, Azerbaijan, 

Armenia, Georgia, Segan [Makhelonia = Mingrelia], Arran [Albania], Balasakan, 

Kafkas Dağlarına ve Albania Kapı’sına kadar, ve bütün Peşaver Sıradağları, Media, 

Gurgan, Merv, Herat, Aparshahr, Kerman, Seistan, Turan, Makuran, Paradene, 

Hindustan [India = Sind], the Kuşanşehr’den Peşaver’e kadar, ve oradan Kaşgar’a, 

Sogdiana’ya ve Taşkent Dağlarına kadar, ve Omman Denizinin diğer yakasına kadar.  

 

 

 
Sasani Hükümdarı I. Şâpur’un Nakş-i Rüstem Kitabesi,  
Turan kelimesi ve ülkesinin geçtiği kitabe. 
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