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ÖZET 
 

 

 

 

 

 

ÇINAR, Serhan,“Sirderya Boyundaki IX-X.Yüzyıllarda Oğuz ġehirciliği (Yengi 

Kend ve Farab Örneğinde,Yüksek Lisans Tezi,Çorum, 2016. 

 

 Bu çalışmamızda IX-X.yy‟lar arasında Sirderya nehri çevresinde yaşamış olan 

Oğuz boylarının şehirleri ve maddi kültür yapıları incelenmiştir. Araştırma süresince 

Sirderya havzasından elde edilen arkeolojik veriler ve birincil el kaynaklar, dönüşümlü 

ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte Türklerde şehirciliğin tarihi süreçleri, 

Sirderya havzasının VII-X.yy‟lar arasındaki sosyo ekonomik durumu, bölgeye ait 

oykonomik, topografik ve lokalizasyon çalışmalarının araştırılması, Sirderya Oğuz 

boylarının etnogenes süreçleri ve bölgede Sirderya Oğuzlarına ait şehirlerden günümüze 

kadar ulaşan sözlü ve yazılı rivayetlerin tespiti ve tahlilleri gerçekleştirilmiştir. 
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ABSTRACT  

 

 

CĠNAR Serhan, IX X’th Century Oghuz Urbanism Ġn The Around of Jaxartes (Ġn 

The Example Of Yengi Kend and Farab), Corum, 2016.  Master Thesis.   

 

 In this work, we evaluated the cities and materiallives of Oğuz tribe salongn the 

Jaxartes (Syr Derya) River in IX-Xth centuries, based on the archeological data 

obtained during there search we conducted in the Jaxartes Basin, and the first and 

resources interchangibly. During our study, we condected a work on the determination 

and analysis of the historical phases of urbanization among the Turcs, the socio-

economical state of the Jaxartes Basin during VII-X‟th centuries, the oyconomik, 

topographic and localization works about the region, the ethno-genesis of the Syr Derya 

Oğuz tribesand oral and written tradition from the Syr Derya Oğuz people thatre ached 

to our day.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KeyWords: Syrderya- Sayhoun,Jaxartes, Oğuz YabguState, Yengi Kend, Farab, 

Urbanization 
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ÖNSÖZ 

 
 

 Araştırmamız kadim Oğuz yurtlarından olan Sirderya havzası ve çevresinde, IX-

X.yy‟lar arasında yaşamış olan Oğuz boylarına ait yerleşim birimlerinin tespiti, 

incelenmesi ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

 

 Tez araştırmamız doğrultusunda Sirderya Oğuz boyları hakkında bilgi verilen 

kaynaklar; Türkçe, Arapça, Farsça ve Çince olmak üzere çeşitli başlıklar altında tasnif 

edilmiştir. Araştırmamız genel olarak üç ana başlık altında toplanmıştır. Tezin I. 

bölümünde Türklerde şehirciliğin tarihi gelişimi ve Türk boyları arasındaki yayılan 

şehir yerleşim modelleri araştırılmıştır. II. bölümde Sirderya Havzasının Coğrafi yapısı, 

tarihçesi ve Sirderya çevresinde yaşamış olan Oğuz boylarının siyasi sosyal ve dini 

yapıları ve bölgedeki Oğuz toponomileri araştırılmıştır. Tezin III. bölümünde Sirderya 

bölgesindeki Oğuz şehirleri kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu bölümde Sirdery a 

havzasının kapsadığı alan itibariyle geniş bir coğrafyaya yayılması sebebiyle bölgedeki 

Oğuz şehirlerinin tasnifinin kolaylaştırılması açısından; Yukarı, Orta ve Aşağı Sirderya 

olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Araştırmamızın son kısmında Oğuz Yabguluğu‟nun 

kışlak ve başkenti olan Yengi Kendve Farab(Otrar) şehirlerini ayrı başlıklar altında 

incelenmiştir.  

  

 Yüksek Lisans tezimiz olan  bu çalışmanın araştırma safhasında öncelikle Orta 

Asya‟daki Oğuz şehirleri üzerine sekiz aylık bir saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. 

Bu zorlu süreç süresince benden desteklerini esirgemeyen başta Hitit Üniversitesi 

Rektörü Prof Dr. sn Reha Metin Alkan‟a,  fahri tez danışmanım olan ve kaynak temini 

konusundaki en büyük yardımcım olan Astana Erke Margulan Arkeoloji Enstitüsü 

başkanı Prof Dr Zainolla Samashev‟e, Orta Asya‟daki saha araştırmalarımın büyük bir 

kısmına sponsor olan son Kırım Giraylarının torunlarından olan ve  Kazakistan  Kırım 

Türkleri Vakfı onur üyesi  Venera Sultan hanımefendiye, Özbekistan‟daki 

elyazmalarına ulaşmamız hususunda değerli vaktini bizler için ayıran sevgili hocam 

Doç. Dr. Diloram Homroyeva‟ya, Aşağı Sirderya bölgesindeki Oğuz şehirlerinin tetkiki 

konusunda Cankent (Yengi Kend) yaz dönemi arkeoloji kazılarına katılmamızı sağlayan 

Korkud Ata Üniversitesi Arkeoloji bölüm başkanı sn Ezilhan Tajikev‟e, Farab 
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bölgesindeki kazı çalışmalarını yerinden görmemizi sağlayan  Otrar müze 

müdürlerinden Prof Dr. Muhtar Koja‟ya, tez konumun seçilmesi ve yönetilmesinde 

emeklerini esirgemeyen tez danışmanım Yrd Doç. Dr Ayşe Atıcı Arayancan hocama ve 

bu tezin ortaya çıkmasındaki en büyük desteği sağlayan sevgili Çınar  ailesine teşekkür 

ve şükranlarımı sunuyorum. 

 



GĠRĠġ 

 

Şehir kurmak ve şehirlerde topluca yaşamak fikri, insanlık tarihinde çok erken 

dönemlerden itibaren başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde kavim ve toplumların 

yerleşik olarak yaşama geçmeleri akarsu kenarlarında gerçekleşmiştir
1
.  Türk kavim ve 

devletleri arasındaki şehirciliğin ortaya çıkışıda yine akarsu kenarlarında kurulan küçük 

ağıl tipi yerleşim merkezleri sayesinde ortaya çıkmıştır. Tarihi kaynaklarda her ne kadar 

Türk boylarının İslamiyet‟e kadar olan süreç içerisinde yerleşik bir nizam çerçevesinde 

yaşamayı kabul etmediği görüşü yaygın olmuşsa da bozkır içerisinde konar-göçer bir 

kültür dairesinde Türk kavim ve devletleri tarafından çeşitli yerleşim merkezleri 

kurulmuştur. Nitekim Göktürk, Şine Usu yazıtlarında ve Divânü Lügati‟t Türk adlı 

eserde Türk boyları arasındaki şehircilik faaliyetlerinin geliştiğine dair çeşitli 

terminolojik sözlerin varlığı tespit edilmiştir.  Bozkırda kurulan Türk kavim ve 

devletlerinden olan  Hunlar (Çi-çi Yabgu) döneminden itibaren öncelikle ağıl(köy) 

birimleri ve genellikle Orduğ(hükümdar sarayı- başkent) olarak görülen kadim Türk 

yerleşim birimleri oluşturulmaya başlanılmıştır. Türkistan‟da kurulan bu merkezler 

Türk şehircilik tarihinin ana merhalelerini oluşturması sebebiyle önem arz etmektedir. 

Türk boyları Uygurlar döneminden itibaren Manihaizm dininin kabulüyle birlikte 

yukarıda zikrettiğimiz merkezler etrafında sistemli olarak yerleşik yaşammı 

özümsemeye başlamışlar, ilerleyen süreçte Oğuzlar İslamiyet‟in kabulüyle birlikte 

konar-göçer(yaylak-kışlak) kültürü yerini yerleşik yaşama bırakmıştır. Bu doğrultuda 

araştırmamızın ilk bölümünde Türk boyları arasındaki şehirciliğin ortaya çıkışı ve 

Türkler arasındaki ilk yerleşim birimlerinden olan;Orduğ, Balık, Hatun Şehirleri vb. 

yerleşim birimlerini detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Araştırmamıza adını veren Sirderya nehri, kaynağını bugünkü Tanrı 

Dağları‟ndan(Tyan-Shan) alarak sırasıyla; Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve 

Kazakistan sınırları içerisinden geçerek toplam 3.019 km2‟lik bir alana yayılarak Aral 

Gölüne dökülmektedir
2
. Arap ve Fars coğrafyacılar tarafından Mâveraünnehir toprakları 

arasında gösterilen Sirderya bölgesi, tarihsel süreç içerisinde doğudan-batıya doğru 

yapılan göçler esnasında Avrasya‟nın kapısı olarak Türkistan bölgesinin en kıymetli ve 

                                                           
1
 Yusuf Pustu “Küreselleşme Sürecinde Kent(Antik Siteden Dünya Kentine)”, Sayıştay Dergisi, Ankara 

2012, S. 60, s. 120. 
2
 Abdullah Muhammedcanov, “Siriderya”, DİA, TDV yay, İstanbul 2009, C.37, s.272. 
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stratejik üstünlüğü olan bölgelerden birisi olmuştur. Sirderya havzası  gerek bünyesinde 

bulundurmuş olduğu zengin otlak ve meralar ile gerekse Avrasya ve İran‟a açılan bir 

kapı olması sebebiyle, Orta Asya merkezli kurulan birçok Türk menşeli devleti 

tarafından, hükümdarın ama merkez karargâhının kurulmasında tercih edilen  bir bölge 

olarak karşımıza çıkmaktadır  

Oğuz boyları II. Göktürk devletinin yıkılmasıyla birlikte çeşitli siyasi oluşumlar 

etrafında VII.yy‟dan itibaren Sirderya havzasına yerleşmeye başlamışlardır. Oğuz 

boyları IX.yy‟dan itibaren Sirderya havzasında kendilerine ait Oğuz Yabguluğunu 

kurarak bölgenin hâkimiyetini kısa sürede ellerine geçirdiler. Oğuzların Sirderya 

bölgesinde kısa sürede devlet olarak kurulmalarında, bölgenin Orta Asya üzerinde 

bulunduğu  jeopolitik konumu gösterilebilir.  Özellikle Sirderya havzası bünyesinden 

Türkistan‟ı sulayan iki büyük akarsuyun geçiyor olması sebebiyle bölgedeki Oğuz 

boylarının güvenlikleri sağlanıyor ve maddi refahları bölgedeki yüksek ticaret hacmi 

sayesinde arıtıyordu.  Bu sayede Sirderya Oğuz Yabguluğu bünyesindeki Oğuz 

boylarının maddi kültür yaşantıları da, komşu kabilelere göre daha yüksek seviyelere 

ulaşılmıştı.   

Sirderya bölgesinde hüküm sürmüş olan Oğuz Yabguluğu ve bünyesindeki 

boylarının ve şehir yapılanmalarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi için öncelikle 

bölgede hüküm sürmüş olan Oğuz boylarının  etnogenes süreçlerini On Ok- Türgeş 

bağlantısı etrafında ayrıntısıyla incelenmesi gerekmektedir. Günümüzde Oğuz 

Yabguluğuna ait kaynaklar her ne kadar  Oğuzların Sirderya bölgesinde VIII-XI.yy‟lar 

arasında yaşamış olduğunu gösteriyor olsa da “Oğuz Kağan Destanı,  Dede Korkut 

Hikâyeleri,” vb. Sirderya Oğuzlarına ait folklorik kültür öğelerinin ise araştırmamıza 

konu olan Sirderya coğrafyasında daha erken bir dönemde  meydana geldiği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte Sovyet döneminden itibaren Sirderya bölgesinde 

yapılan Harezim Arkeoloji Heyetinin yaptığı çalışmalarda bölgedeki şehir varlığının 

M.Ö dönemden başlayarak, Moğol istilasına kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiğini 

açıklamaktadır. Bu durum Sirderya Oğuz boylarının ana vatanının neresi olduğu ve 

bununla birlikte Sirderya Oğuzlarının etnik kimlik oluşumunun hangi dönemde 

meydana geldiği günümüzde tam olarak tespit edilememiş ve araştırılması gerekilen bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Araştırmamıza konu olan Sirderya havzasının yayıldığı alan itibariyle çok geniş 

bir coğrafyaya uzanması, kuraklık, su taşkınları vb. etkenler sebebiyle nehir yatağı 

tarihsel süreç içerisinde birçok kez değişime uğramıştır. Bu doğrultuda bölgedeki 

yerleşim merkezlerinin de nehir yatakları ve kollarının değişimine paralel olarak yer 

değiştirdiğini anlaşılmaktadır. Bu sebeple Sirderya Oğuzlarından günümüze kalan 

şehirlerin birçoğunun yeri tam olarak tespit edilememektedir. Araştırmamızda Sirderya 

bölgesindeki şehir kalıntılarının doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla bölgede 

yürütülen Lokalizatsiya (Yerelleştirme) çalışmalarının tespiti ve araştırılması 

amaçlanmaktadır. 
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I. KAYNAKLARVE ARAġTIRMALAR 

 

Araştırmamıza konu olan Oğuz boyları ve şehirleri IX-X.yy‟larda Orta Asya‟nın 

en önemli iki ırmaklarından olan Amuderya ve Sirderya arasında, Mâverâünnehir 

havzası içerisinde, İpek ve Kürk yollarının kesiştiği bir bölgede  bulunmaktadır. 

Mâverâünnehir bölgesi bünyesinde barındırdığı zengin su yatakları ve ticaret yollarının 

kesiştiğ bir güzergâhta bulunması sebebiyle,  IX-X.yy‟da; Emevi, Abbasi, Hazar, 

Bizans ve Kıtay devletleri tarafından kontrol altına alınmak istenilen ve bu doğrultuda 

sürekli askeri ve ekonomik üstünlük mücadelelerinin yaşandığı bir bölge olmuştur. IX-

X.yy‟ arasında Sirderya havzasını Oğuz boyları kontrol ediyor olması sebebiyle de 

bölgedeki diğer komşu kavim ve devleler ile Oğuz boyları arasında siyasi, askeri ve 

ekonomik münasebetlerde bulunulmuştur. Kurulan bu münasebetler sayesinde yukarıda 

zikrettiğimiz kavim ve devletlerin; kronik yazarları, gezgin, coğrafyacı ve 

dilbilimcilerin eserlerinde Sirderya  Oğuz Yabgu Devleti ve bölgedeki Oğuz boyları 

hakkında bilgiler verilmiştir. Oğuzlar hakkında yazılan kaynaklar sırasıyla; Arap, Fars, 

Çin ve Türk dillerinde kaleme alınmıştır. Biz, kaynaklarımızı; Kitâbeler ,Meskuatlar, 

Vekâyinâmeler, Seyehatnâmeler ve Araştırmalar olmak üzere beş ana bölümde ele 

almaya çalıştık.  

 I.I Kitabler  

  Oğuz Dönemi Yazıtları: 

* Barlık Yazıtları 

Bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde bulunanBarlık Irmağı civarında, 

Klemeniz tarafından bulunan ve Radloff tarafından tercüme edilen dört ayrı yazıttır.  

Barlık yazıtları, Oğuz isminin ilk defa geçtiği yazıtlardan bir tanesidir.  Altı Oğuz  

birliği döneminde, başlarında bulunan beylerin ölümleri sonrasında, onların anısına 

dikildikleri tahmin edilmektedir  Barlık I yazıtında okunan “er erdemi adıma tapdım. 

Erdemi(için?) 2. Öz Yiğen Alp Turan Altı Oğuz Kavminden on üç(yaşımda) ayrıldım. 3. 

Beğlik nüfuzumdan, sizlerden ayrıldım”
3
 kısımda araştırmamıza dahil olan Oğuz 

boylarının, Göktürkler dönemindeki başına geçen hükümdar listesidir
4
. 

 

                                                           
3
Hüseyin Namık Orkhun, Eski Türk Yazıtları, TDK, Ankara 2011, s.471. 

4
Karjaubay Sartkojaulı, Bayırğı Turik Jazuınıng Genezisi, Pavlador 2010, s.7, 20. 



5 
 

* Çöl İç Çor Yazıtı: Orta Moğolistan‟da İheHüşotu adlı bölgede, Gök Türklerin 

ünlü devlet adamlarından TarduşKöl İç Çor anısına dikilmiştir. Kitabe ilk defa 

W.Kotwicz tarafından bulunmuştur. Yazıtın batı tarafında 12, doğu yüzünde 13, kuzey 

yüzünde 4 satır tespit edilmiştir.“Köl İç Çor” adlandırmasının Göktürkler döneminde 

askeri bir unvan olduğun anlaşılmaktadır. Tarduş Çöl İç Çor‟un adındaki Oğuz Beyinin, 

Tonyukuk‟unakrabalarından birisi olduğu düşünülmektedir. Metin içerisinde Göktürk 

dönemine ait etnik boy ve kabile adı.(Karluk,Tokuz-Oğuz,TürgişTarduş,Kıtan,Tatabı, 

Tezikvb) tespit edilmiştir. Özellikle metin içerisinde, araştırmamıza konu olanSirderya 

nehri, “Yinçü Öğüz” olarak yazılmıştır. Çöl İç Çor yazıtlarında ayrıca; Beş Balık şehri 

ve Temir Kapı hakkında da önemli toponomik bilgiler bulunmaktadır
5
. 

 

 * Hangita Hat Yazıtı: Bu yazıt VII.yy‟ın ortalarında Tokuz Oğuz Kağanı Baz 

Kağan‟ın oğlunun anısına dikilmiştir. İki satır halindedir. Bu yazıtı  ilk defa Y. 

Rintchentarafından“Les Des sigllesictographiquese les bıscriptiolls sur les Rochers et 

sur les Stelle sellollgolei,a dlı eserinde yayımlanmıştır
6
.  

 

* Kümül Yazıtları: Diğer bir adlandırma ile “Kejlig Hobu Yazıtı” Moğolistan‟ın 

Ejim kıyısında bulunmuştur. Onbir satırdan ibaret olan yazıt hakkındaki ilk bilgileri S.E 

Malov‟un “Yeniseyskaya Pismemiosi Tyrok”
7
 adlı eserinde görüyoruz. Kümül yazıtları, 

Göktürklere bağlı olan Kümüllerin boy beyi Kümül Öge‟ye ait olduğu düşünülmektedir. 

Kaşgarlı Mahmud‟un Divânü Lügat-it Türk adlı eserinde de “Kümül” adlandırması 

bulunmaktadır
8
. Yazıtlarda Kümül boyu hakkında;  Göktürklerin fetret döneminde Beş 

Balık taraflarına çekildiklerini zikretmektedir
9
.  

 

Orhun Yazıtları: 

 

Orhun yazıtları, Göktürk Kağanlığı zamanında, ünlü Türk hükümdarı Bilge 

Kağan, kardeşi KölTigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adına diktirilen anıtlardır. Orhun 

                                                           
5
Saadettin Gömeç, “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, AÜ. D.T.C.F Tarih Araştırmaları 

Dergisi, Ankara,2000,C.20,  s.16. 
6
Hangi Hat yazıtı için Bkz: Y.Rintchen, LesDessigllesictographiques e lesbıscriptiolls sur lesRochers et 

sur les Stellesellollgolei, Ulan Batur 1968, Saadetttin Gömeç, “Türk Tarihinin Kaynakları....”, s.21-22. 
7
Sergey Malov, YeniseyskayaPismennosti Tyrok, Moskva-Leningrad ,1952, s.5,6. 

8
Kaşgarlı Mahmud, DivânüLügati‟t- Türk, Çev. Besim  Atalay, TTK, C.I, Ankara 2006, s.17, 530. 

9
 Hüseyin Namık Orhun, Eski Türk Yazıtları, s.472. 
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abideleri hakkında, tarihte ilk defa XIII.yy İlhanlı devri Moğol tarihçilerden, 

Cüveyni(1226-1282),‟nin Tarîh- i Cihan Güşâ adlı eserinde bilgi verilmiştir.  Batılılarca 

XVIII.yy ortalarında bulunmuşsa da yazılar ancak XVIIII.yy‟ın sonlarında Danimarkalı 

Thomsen tarafından okuna bilmiştir. Türk tarihinin şimdiye kadar ki en eski yazılı 

vesikaları olan bu anıtlar, kendi dönemine ait tarih ve edebiyat alanında önemli bilgiler 

sunmaktadır
10

. 

 

*Bilge Kağan Yazıtı: Bilge Kağan‟ın ölümünden(734) sonra, oğlu İçen 

tarafından diktirilmiştir. Bu yazıtın ilk kopyası Rus arkeolog Yadrintsev tarafından 

çıkarılmıştır. Bu yazıtı ilk defa W.Radloff tarafından neşredilmiştir
11

.Yazıtın Türkçe 

kısmı Bilge Kağan‟ın kendi ağzından, ilk Türk tarihçi ve şair YollugTigin tarafından 

yazılmıştır.  Çince kısım ve süslemeleri, Çin‟lilere yaptırılmıştır. Yazıtın geniş olan 

doğu yüzünde 41 satırlık; daha dar olan kuzey ve güney yüzlerinde ise 15‟er satırlık 

Türkçe metin bulunmaktadır. Abidenin batı yüzünde ise küçük bir Çince metin 

eklenmiştir
12

. 

  

* KölTiğin Yazıtı: 732 yılında Bilge Kağan tarafından kardeşi KölTigin adına, 

YollugTigin‟e yazdırılmıştır. KölTigin yazıtında, Kök Türk Kağanlığının 

başlangıcından itibaren Bilge‟nin ölümüne kadar olan tarihi olaylar bu yazıtlarda 

anlatılmıştır. Kitabe kaplumbağa şeklindeki bir taşın üstüne oturtulmuştur.  Kitabenin 

batı cephesinde, Bilge Kağan‟ınki gibi bir Çince metin de bulunmaktadır
13

. 

 

 *Tonyukuk Yazıtı: 725-726‟larda ölen ünlü Türk devlet adamı Tonyukuk 

tarafından ölmeden evvel diktirilmiştir. Kitabeler dört cepheli iki ayrı taş üzerine 

yazılmıştır. Birincisinde 35 satır, ikincisinde 27 satır tespit edilmiştir. 

Tonyukukkitabeleri Bilge ve KölTigin yazıtlarının yakınlarında, Moğolistan‟ın Koşo 

Çaydam bölgeinde bulunmuş, W.Radloff tarafından ilk defa neşredilmiştir. Tonyukuk 

yazıtlarında konu itibariyle, Tokuz-Oğuzların elinden Ötüken‟in alınması, Göktürklerin 

yaptığı Kırgız, Türgeş ve Sogd seferleri bu yazıtlarda zikredilmektedir. 

                                                           
10

Karjaubay Sartkojaulı, BayırğıTurikJazu....,s. 15,20. 
11

Nşr için bkzW.Radlof,  DieAlttürkichenİnschriften der Mougolei, St. Petersburg 1895. 
12

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Hisar yay, Ankara 2003, s. 23,36, Saadettin Gömeç, a.g.m, s.15. 
13

Muharrem Ergin, a.g.e, s.12,23,  Hüseyin Namık Orhun, a.g.e,  s.5. 
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Tonyukukyazıtlarını diğer iki yazıttan ayıran en önemli özelliğiyse, Göktürk Kağanı 

Bilge Kağan ve kardeşi KölTigin hakkında bir bilginin bulunmamasıdır
14

. 

 

 

 Uygur Dönemi Yazıtları 

  

 * Şine Usu Yazıtları: Moğolistan‟daki Şine Usu Gölü çevresinde bulunmuştur. 

“Şine Usu” Türkçe‟de “Yeni Göl” anlamına gelmektedir.  Yazıtın kuzey tarafında 12, 

doğu tarafında 12, güney cephesinde 15, batısında 10 satır mevcuttur
15

.  Şine Usu 

yazıtları, her ne kadar Uygur Kağanı Moyen Çor Kağan‟a ait olsa da, babası Kutluk 

Bilge Kül Kağan‟ın yaptığı icraatlar hakkında bilgi vermektedir. Yazıtların kuzey 

yüzünde, Oğuz adlandırmasının geçtiği bölümler bulunmaktadır
16

. MoyenÇur Kağan 

Şine Usu Yazıtlarında Uygur- Göktürk mücadelesinde Tokuz Oğuzların kendi saflarına 

katılmalarıyla başarılı olduklarını zikretmektedir. Yazıtların diğer bir bölümünde Uygur 

Kağanı için Selenge Nehri kıyısında yaptırılan “Bay Balık”şehri hakkında ayrıntılı 

tasvirler bulunmaktadır. Son olarak yazıtlar içerisinde Çöl İç Çor‟daki gibi Orta Asya 

Türk boylarının yaşadığı bölgelerle alakalı önemli topografik bilgiler bulunmaktadır
17

. 

 

      I.II Meskukat 

 Araştırmamız esnasında Sirderya Oğuz yabguluğu dönemine ait günümüze 

ulaşan sikkeler bugünkü Cankent
18

 harabelerinde ve Otrar(Farab)
19

 kazılarında tespit 

edilmiştir. Tespit edilen Oğuz Yabgu  sikkeleri, günümüzde  Astana ve Almatı‟daki 

Kazakistan Milli Tarih müzelerinin Ortaçağ bölümlerinde ve Saint Petersburg‟da 

                                                           
14

Muharrem Ergin, a.g.e, s. 36, Saadettin Gömeç, a.g.m, s.15. 
15

Baheddin Ögel, Şine Usu Yazıtlarının Tarihi Önemi, TDK,  Ankara 1985,  s 5,6.  
16

Şine Usu Yazıtlarında Oğuzlar hakkındaki bilgiler için bkz Erhan Aydın, Şine Usu Yazıtı, Karam yay 

Çorum 2007, s.57-58-60-63. 
17

Saadettin Gömeç, “Şine Usu Yazıtlarında Geçen Yer Adları” Bilge Dergisi, 1988, S.18, Ankara, s.14. 
18

Kızıl Orda “Korkut Ata Devlet Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Astana Margulan Enstitüsün arkeoloji 

ekibinin ortak çalışmaları sayesinde Cankent(Yengi Kent) harabelerinde yapılan kazılarda,Sirderya Oğuz 

Yabgularına ait sikkeler bulunmuştur. Bu sikkeler bugün Kazakistan‟ın Astana şehrindeki “Ulttık 

Kazakistan Bibliotekası” adlı müzenin Ortaçağ bölümünde Yengi kente ayrılan özel bir bölmünde teşhir 

edlmektedir.  Kaynakça:http://adebiportal.kz/kazakistan-m-zeleri-.page/?lang=tr 
19

AlmataMargulan Arkeoloji Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Arkeoloji,Sanat ve Medeniyet 

bölümünün ortak çalışmalarıyla, Farab şehrinde basılmış, IX.yy‟a ait bir çok sikke bulunmuştur. Bu 

eserler, bugün Farab(Otrar) harabelerinin bulunduğu, Güney Kazakistan bölgesindeki Şavıldır 

kasabasında kurulan “Otrar Arkeoloji ve Medeniyeti” adlı müzede sergilenmektedir. Muhtar Koja, 

İsenbikeTogan “Otrar Devlet Arkeoloji Müzesi: Arslanbab İmareti”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi 

Dergisi (Hoca Ahmet Yesevi Özel Sayısı), İstanbul 1995, C.VII, , s.965, 973. 
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bulunan Emirtage müzesinde sergilenmektedir. Günümüzde Oğuz sikkeleri üzerine 

çalışılmış bir kaç önemli bulunmaktadır. Bunlardan 2011-2012 Turkologiceskiy 

Sbornik‟te yayımlanan E.Y Goncharov-V.N Nastiç tarafından kaleme alınan “Monetı 

Sırdarinskix Oguzov” 
20

 adlı eser mevcuttur.  

  

  I.III Vekayinameler 

 

           I.III.I Arapça Vekayinmeler 

 

IX-X.yüzyıllarda, Oğuz boyları hakkında bilgi veren eserlerin çoğunluğu, Arap 

ve Fars dillerinde kaleme alınmıştır. Nitekim Oğuzların Sirderya havzasında hüküm 

sürdüğü yıllardaki batı komşuları, Abbasoğuları yönetimindeki Büyük İslam Devletiydi. 

Bu dönemde Arapların kısa sürede elde ettiği askeri başarılar, kazanılan toprakların 

güvenliğinin sağlanması zarureti, gaza ve cihat düsturu doğrultusunda sürdürülen 

yayılma hareketleri, İslam devletine komşu olan halklar hakkında bilgi toplanmasını 

teşvik etmekteydi
21

. VIII-IX.yy‟da Mâverâünnehir bölgesindeki Arap-Türk çatışmasının 

ana merkez hattında Türgeşler döneminden başlayarak bölgedeki müstakil Oğuz 

boylarının bulunuyor olması sebebiyle, Sirderya  Oğuz boyları hakkındaki ilk bilgileri; 

Emevi, Abbasi ve Sâmani hanedanlarının vak‟anüvis ve coğrafyacılarının eserlerinden 

öğrenmekteyiz. 

 

 *Ahmed b. Yahya El- Belâzuri/ Kitâb Fütûhu’l Büldân 

 Ahmed b. Yahyael Belâzuri, IX.yy‟da Bağdad‟da yaşamış erken dönem İslam 

tarihçilerindendir. Doğum yeri ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Çevirilerini genellikle 

Arapçadan Farsçaya yaptığı için Farisi kökenli olduğu düşünülmektedir. Müellifin 

“Kitâb Fütûhu‟l Büldân” adlı eseri konusu itibariyle gezi raporları üzerine yazılmıştır. 

El Belâzuri bu eserinde İslam devletinin doğuşundan başlayarak üç asır boyunca yapılan 

İslam fetihlerini anlatır. Müellif kendi eserinde günümüze dek ulaşmayan bir takım 

kaynaklardan yararlanmayı ihmal etmemiştir. El Belâzuri, olayları sırasına göre kayda 

                                                           
20

E.Y Goncharov, V.N Nastiç, “MonetıSırdarinskixOguzov”, TurkologiceskiySbornik, Moskva 2012, 

Politiceskaya i EtnokulturnayaİstroiyaTuretskixNarodov i Gasudarstv, s.80,92. 
21

Sergey Gregoryevic Agacanov, Oğuzlar,Çev, Ekber Necef Ahmet, Anarberdiyev, Selenge yay, İstanbul 

2010, s.17. 



9 
 

almasıyla, orijinal kaynakların seçiminde ve konulara yaklaşımıyla, kendi dönemindeki 

Arap coğrafyacılarından ayrılmaktadır. Araştırmamız çerçevesinde, Arap tarihçiliğinde 

Sirderya Oğuzları hakkındaki ilk bilgilere El Belâzuri tarafından verilmiştir
22

. 

 

 *Ebu’l Kasım Ubeydullâh b. Abdullâh b. Hurdazbih/ Kitâb el-mesâlik ve’l-

Memâlik 

Ubeydullah b. Hurdazbih IX.yy‟da yaşamış İran menşeli İslam 

coğrafyacılarındandır. Bir dönem İslam devleti adına, Cebel bölgesinde posta 

müdürlüğü yapmıştır. Abbasi halifesi Mu‟temid‟in sarayında kısa süreli hizmet etmiştir. 

Bu dönemde coğrafi bilgiler üzerine kaleme aldığı eserinde müellif güzergâhlar ve 

devletler hakkında bilgi vermektedir
23

. 

 

İbn Hurdazbih Kitâb El-Mesâlik ve‟l-Memâlik adlı eserinde, kendi dönemine ait 

Doğu Türkleri ve Ye‟cûc Me‟cûc hakkında ve Orta Asya ve Mâverâünnehir 

bölgesindeki Türkler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu eser kendinden sonraki 

dönemlerde Ceyhani, İbn Fakih ve Havkal ve Makdisî gibi önemli İslam coğrafyacıları 

tarafından kaynak olarak kullanılmıştır
24

. 

 

*Ahmed b. Ġshak b. Cafer b. Vehb b. Vazih el Yâkubî/Kitâb al- Buldân 

Abbasiler devrinde divânda çalışmış Şii kâtiplerdendir. Bir dönem Horasan 

bölgesinde, Tahirlilerin yanında görev almıştır. El Yâkubî, dönemin ileri gelen 

postacılardan olan babası ve dedesi sayesinde küçük yaştan itibaren; Asya, Hindistan, 

Çin, İran, Irak, Endülüs ve Mağrib çeşitli bölgelere seyahat etme imkânı bulmuştur. 

Uzun yıllar Horasan ve Ermeniye‟de ikamet etmiştir. Horasanda Tahiroğulları ve 

Mısırda Tolunoğulları devletinde üstlendiği vazifeler esnasında elde ettiği hanedan 

yıllıkları sayesinde “Kitâb al- Buldân”adlı eserini tamamlamıştır
25

. 

                                                           
22

Ahmed b. Yahya el Belâzuri, KitâbFütûhu‟l Büldân, Çev. Mustafa Fayda, Siyer yay, İstanbul 2013, s.5, 

Saadettin Gömeç, “Türk Tarihinin Ana Kaynakları...”, s.32,  S.Agacanov, a.g.e, s.18. 
23

İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, Çev.Murat Ağarı,  Kitabevi yay,  İstanbul 2008, s.13,14, 

Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü yay, Ankara 1985, s.11. 
24

Yusuf Ziya Yörükan, Orta Çağ‟da Müslüman Coğrafyacılardan Seçmeler: Türklerin Yaşadığı ve 

Türklere Komşu olan Bölgele  (İbn.Hurdazbih,Yâkubi, İbnRusteh, İbn Fakih El Hamedani, Kudame b. 

Câfer, İstahri, İbnHâvkal),  Ötüken yay, İstanbul 2013,  s.33-35. 
25

El Ya‟kubi, Ülkeler Kitabı, Çev. Murat Ağarı, Kitabevi yay, İstanbul 2002, s.5; Yusuf Ziya Yörükan, 

a.g.e, s.5; Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre.....,s. 185. 
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El Yâkubî, eserin ana hattını çeşitli coğrafyalara yaptığı geziler ve topladığı 

bilgiler sonucu 891 yılında tamamlamıştır. Kitâb al-Buldân, konusu itibariyle, geniş 

tarihi ve etnografyahakkında bilgi vermektedir
26

. 

 

 

Kitâb al- Buldân‟da bugünkü Kırgızistan sınırları içerisinde, Tanrı dağları 

arasında konumlanmış olan ve bir dönem Oğuz boylarının da yaşamış olduğu Pamir 

Yaylası için “Türkistan” adlandırmasında bulunmuştur
27

. Bununla birlikte el Yakubî 

eserinde; Türkistan coğrafyasındaki Türk boylarından; Karluklar, Tokuz Oğuzlar, 

Türgişler ve ardılları Oğuzların sosyal ve mimari yaşantıları hakkında bilgiler 

vermektedir. Abbasi hükümdarlarının bünyesinde bulundurduğu Türk askerleri için 

kurdurmuş olduğu “Samerra”  şehri ve caddeleri hakkında da Kitâb al- Buldân‟da 

dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır
28

. 

 

 *Yâkut el Hamevi/Mûcem el Bûldân 

 

Yâkut el Hamevi, aslen Anadolu doğumludur. İslam coğrafyacısı ve edebiyat 

tarihçisidir. Hz. Ali‟ye karşı düşünceleri ihtiva eden bazı eserlerin etkisi altında kalması 

sebebiyle Şam‟dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Yâkut el Hamevi, önce Haleb‟e sonra 

Musul ve Erbil yoluyla Horasan‟a geçmiştir. Bu bölgede bir dönem kitap ticareti ile 

ilgilenmiştir. Moğol istilasına kadar Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde kalmıştır. 

Daha sonra tekrar Musul ve ardından Haleb‟e gelmiş. Bu seyahati sırasında bizzat 

Moğol öncesi Türk memleketlerini tanımıştır. Müellifin Mûcem el Bûldân adlı eseri harf 

sırasına göre yazılmış, geniş içerikli coğrafi bir lügattir. Bu eser sayesinde bugünkü 

Farab şehrinin bulunduğu Otrar harabelerinin yeri tespit edilebilmiştir
29

.  

Yâkut el Hamevi‟nin bu eseri sekiz ciltten meydana gelmektedir. Mûcem el 

Bûldân, Vüstenfield tarafından 1869 yılında Leipsig‟de altı cilt halinde neşredilmiştir. 

                                                           
26

SergeyAgacanov, Oğuzlar, s.18. 
27

Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitapevi İstanbul 1981, 

s.23,24. 
28

El-Ya‟kubi,a.g.e, s. 5,6.  
29

El Hamevî, Yakut, Mu‟cemü‟l- büldan, Neşr:Şihad ed- Din Ebu‟ Abdillah Ya‟kub b. Abdillah, Dâru 

Sâdır, Beyrut 2010, s.5. 
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Seyyid Muhammed Emir elhanci 1906-1907 yılları arasında bu esere “Mu‟cem-ül 

Umrân” adlı bir ciltlikzeyl hazırlamıştır. Bu ek zeyl ile birlikte Mûcem el Bûldân 10 cilt 

halinde basılmıştır
30.

 

 

 *Muhammed b. El Fâkih El Hamedâni/ Kitab Ahbâr al-Buldân 

 

Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b.  El Fâkih el Hamedani. Kitab Ahbâr al-

Buldân, adlı eserin müellifidir. Eser konusu itibariyle devletler hakkında hikâyeler 

kitabı adlı coğrafi bir rapor niteliğinde yazılmıştır. Müellifin kullanmış olduğu bazı 

atıflara göre eserin yaklaşık olarak miladi 902 yılında yazıldığını anlamaktayız
31

. 

Mevzu bahis bu eser El Şeyrazi(1022) adındaki bir yazar tarafından düzeltilerek 

“Muhtasarû Kitabi‟l Buldân” adıyla bir zeyl eklenmiştir. Kitab Ahbâr al-Buldân, 

Şeyrazi‟nin düzelttiği şekliyle Gue tarafından yayınlanmıştır. 1922 yılında Meşhed‟de 

İbn el Fâkih‟in eserinin tam nüshası bulunmuştur. Kitab Ahbâr al-Buldân, Hişam b. El 

Kebi(ö.819) ve El Câhiz (ö. 869) ile başlayan “Kitâb-ul Buldân” tarzı coğrafya 

eserlerinin en önemlisi olarak kabul görür. İbn el Fâkih; İbn Hurdâdbih, el Ceyhâni‟nin 

eserlerinden alıntı yaptığı anlaşılmaktadır
32

. 

 

İbnü‟l el Fâkih eserinde, Tokuz Oğuzlar, Peçenekler,Türgişler, Kıpçaklar ve 

Kırgızlar hakkında bilgi vermektedir.  Kendi dönemindeki Türk şehirlerinin sayısını 16 

olarak göstermektedir. Eserin ilerleyen bölümlerinde, yada taşı, Oğuz iktisâdi ve sosyal 

yaşamı hakkında tarihi ve etnografik bilgiler mevcuttur
33

. Müellif bu eserinde; diğer 

kaynaklarda bulunmayan, tarih gerekse coğrafya konusundaki bilgiler kullanmakla 

birlikte, mevzu bahis kaynakların gerçek sahipleri hakkında ilim camiasında önemli 

şüpheler bulunmaktadır. “Kitab Ahbâr al-Buldân” adlı eserin kısaltılmış haliyle birlikte 

1921 yılında Meşhed‟de tam kapsamlı metni elimize ulaşmıştır
34

. 

 

                                                           
30

Richard Blachere, “Yâkût Rûmî”, DİA, , MEB yay, İstanbul 1988, C.XIII, , s. 357;Yâkut el Hamevî, 

a.g.e, s.5, Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacıları...., s.188. 
31

 Yusuf Ziya Yörükan, Orta Çağ‟da Müslüman Coğrafyacılardan Seçmeler, s.39. 
32

Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, s.12,191, Bolat Kumekov, 

ArapKaynaklarına Göre IX-XI. Asırlarda Kimek Devleti, Çev. Mehmet Kıldıroğlu-Çingiz Samudinuulu, 

TTK, Ankara 2013, s.12,13. 
33

Cengiz Tomar, “ İbnü-l Fâkih”, DİA, TDV yay, İstanbul 1993, C.21, s.39, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.192. 
34

Yusuf Ziya Yörükan, a.g.e, s.37,SergeyAgacanov, a.g.e, s. 19. 
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 * Ġbn Rustah/ Kitab El- A’lak el- Nefise 

  

 İran menşeli Müslüman coğrafyacılarından olan İbnRustah adıyla tanınan Ebû 

Ali Ahmed b.Ömer(ö.300/912) hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Halife 

Muktedir döneminde devlet idaresinde görev aldığı ve daha sonraki dönemlerde posta 

teşkilatında bunduğu bilinmektedir
35

. 

 

İbn Rustah Kitab El- A‟lak el- Nefise adlı eserini 903 yılının sonunda 

tamamlamıştır. Müellif eserin neredeyse tamamını, kendinden önceki İslam 

coğrafyacıları tarafından kaleme alınan kaynaklar aracılığıyla yazabilmiştir. Bu eserin 

en önemli özelliği, İbn. Rustah‟ın, yararlandığı kaynakları özveri ile bir araya 

getirebilmiş olmasıdır
36

. İbn Rustah Hazarlar, Slavlar ve Macarlar gibi o zamana kadar 

bilinmeyen bozkır halkları hakkında bilgi veren ilk Müslüman coğrafyacılardandır. 

Kitab El- A‟lak el- Nefise adlı eserde, Doğu Türklerinin başından Peçeneklerin sonuna 

kadar ki kısmı eksiktir
37

. 

 

İbn. Rustah, yukarıda zikrettiğimiz eserinin bir bölümünde Türkçe konuşan 

boylar(Hazarlar, Burdaslar, Bulgarlar ve Avarlar vb.) hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Araştırmamız dahilinde Kitab El- A‟lak el- Nefise‟de; Ceyhun(Sirderya) 

nehrinin bulunduğu konum ve Oğuz Yabgu başkenti Yengi Kendhakkındada bilgiler 

vermektedir
38

. 

 

 

 *Ebû Ġshak Ġbrahim b. Muhammed el-Ġstahri/ Kitabel Mesalik ve’l Memalik 

 

 Ebû İshak İbrahim b. Muhammed el-İstahri merkezi İran‟da  X.asrın ilk 

yarısında yaşamış seyyah ve coğrafyacıdır. Hayatı hakkında eserlerinde ve diğer 

kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. El İstahri‟nin araştırmamızla ilgili Kitab el 

Mesalik ve‟l Memalik adlı yapıtı, Ebu Zeyd el Belhi(840-934)‟ye ait olan ve günümüze 

                                                           
35

Yusuf Ziya Yörükan, a.g.e, s.38,39.  
36

Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 36;SergeyAgacanov,a.g.e, s.31. 
37

Yusuf ZiyaYörükan, a.g.e, s.39. 
38

Ramazan Şeşen,a.g.e, s.42. 
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ulaşmayan “Suveru‟l Ekâlim”(İklimlerin ve Bölgelerin Tasvirleri) adlı kitabın 

düzeltilmiş ve tamamlanmış şeklidir. Eser konusu ve şekli itibariyle ilk İslam Atlası 

olarak kabuledilmektedir
39

. 

El İstahri, Asya‟nın çoğu bölgelerini ve Hind sınırına kadar İslam beldelerini 

gezmiş bir coğrafyacıdır. El İstahri bu eserinde İslam beldelerini yirmiye ayırarak her 

bir bölge için ayrı renkte haritalar hazırlamasına imkân sağlamıştır. Kitabın kronolojik 

sırası itibariyle bu haritalara uyumlu bir şekilde, her bir bölgenin sırasıyla; iktisadi, 

sosyal şartları hakkında bilgiler vermiştir. Kitab el Mesalik ve‟l Memalik‟in önem 

arzeden bir diğer husus ise, müellifin ele aldığı konular ile ilgili kurum ve kişilerinde 

görüşünün alınmış olmasıdır
40

. 

 

El İstahri‟nin bu yapıtına, ilerleyen yıllarda Ebu‟l Kasım, İbn Havkal en Nisibi 

tarafından eserde eksik kalan Batı ülkeleri ile tamamlanarak yeni bir zeyl 

eklenmiştir.İbn Havkal, hazırladığı bu eserin ilk nüshasını Hamdâniler hanedanından 

Suriye hâkimi Seydüddevle‟ye(ö.967) sunmuştur. İbn Havkal‟a ait diğer zeylin ikinci 

kısmının tamamı 977 yılında Sicilya‟da hazırlandığı düşünülmektedir
41

. 

 

Kitab el Mesalik ve‟l Memalik‟in devamı niteliğindeki İbn Havkal ve Makdisî el 

Beşşâri‟nin eserlerinde, doğudaki Türkler hakkında kısa bilgi verildiği halde batı 

Türkleri ve bilhassa Hazar denizi etrafındaki Türkler hakkında yeterince bilgi 

eklenmediği dikkatlerden kaçmamaktadır
42

. El İstahri bu eserinde konumuza ilişkin 

Sirderya civarında ve Şaş bölgesinde oturan Oğuz grupları hakkında önemli bilgiler 

vermektedir
43

. Özellikle Mâveraünnehir‟in hudud komşularını batıda Taraz‟dan 

başlatarak, Farab, Semerkand ve Harezm Gölü çevresinde bulunan Kıpçak ve Oğuz 

Türklerini konumlandırmaktadır.El İstahri bununla birlikte eserinde Oğuz boylarını 

Harezim ve İsficab yörelerine konumlandırarak, X.yy‟da Sirderya Oğuz boylarının 

konumlandığı bölgelerin tespiti hususunda önemli bilgiler arz etmektedir
44

. 

  

                                                           
39

Bolat Kumekov, Arap Kaynaklarına Göre...,s.14,Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre 

Türkler...., s. 161, SergeyAgacanov, a.g.e, s.32. 
40

SergeyAgacanov, a.g.e, s.34. 
41

 Ramazan Şeşen, a.g.e, s.161. 
42

Bolat Kumekov, Arap Kaynaklarına Göre...,s.14. 
43

SergeyAgacanov, a.g.e, s.20. 
44

Ramazan Şeşen, a.g.e, s.161. 
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 *Ali b. el-Huseyn el-Mes’ûdî /Murûc ez Zeheb 

 Ebu Hasan Ali el Mes‟ûdî, Arap tarihçi ve coğrafyacılarının en önde gelenleri 

arasındadır. Kendisi ünlü Sahabi Abdullah b. Mesud‟un torunlarındandır. X.yüzyılın 

başında Bağdad‟da doğdu. Gençlik yıllarında İran‟ı, dolaştı bir dönem İstahr‟da 

bulundu. İlerleyen yıllarda Hindistan‟a geçti,burada Multan, Saymur ve Seylan‟ı gezdi. 

Çin denizinde tâcirler ile yolculuk yaptı. Dönüş güzergâhında Zengibar‟a, Oman‟a ve 

Hazar denizinin güney sahillerini, Suriye ve Filistin‟i dolaştı.  El Mes‟ûdî Mısır‟ın 

Fustat şehrinde miladi 956 yılında vefat etmiştir
45

. 

 

Mes‟ûdî‟den günümüze 944 yılında 30 ciltten oluşan  Ahbâr ez Zaman” 

adındaki coğrafi ve tarihi bilgiler içeren ansiklopedik bir eser hazırladı. Bu eserden 

günümüze ise sadecekısaltılmış ikinci el nüshası ulaşabilmiştir. El Mes‟ûdî eserine bir 

takım ilavelerle yenien gözden geçiererek “Murûc ez Zeheb”ve “Maa‟din el Cevahir” 

adlı eserini 950 yılında kaleme almıştır. Müellifin bu iki eseri dışında, “Kitab el 

Tenbihve‟l İşraf” ve “Acâib el Dünya” adlı eserlerinde araştırmamıza konu olan 

Oğuzlar hakkında da ayrıbir başlık açılmıştır. El Mes‟ûdî‟ye ait çok çeşitli eserler 

bulunmasına rağmen kendi dönemi ve ardıllarınca, tarih ve coğrafya alanında verdiği 

eserler daha çok ilgi çekmiştir. El Mes‟ûdî ayrıca eserlerinde kullandığı kaynakların 

birçoğunu; kendi izlenimleri, seyahatleri sırasında tanıştığı tacirlerin verdiği bilgiler, 

gezi raporları ve yazılı eserler üzerine oturtmuştur
46

. 

 

 El Mes‟ûdî‟nin Murûc ez zeheb adlı eserinde,Aral Gölü kıyısında bulunan, Oğuz 

Yabgularının kışlağı ve başkenti Yengi Kendhakkında detaylı tasvirleri 

bulunmaktadır
47

. 

 

 

 *Ahmed b. EbûBekr el Bennâ el Makdisî/ Ahsen el -tekâsim fi Mârifet el-

Ekâlîm 

 

                                                           
45

İbn Mes‟ûdî,  Murûc ez Zeheb, Çev.Ahsen Batur, Selenge yay, İstanbul  2012, s. 4,5. 
46

İbn Mes‟ûdî, Murûc ez Zeheb,s. 4,5, Bolat Kumekov, a.g.e,, s.15,SergeyAgacanov, a.g.e, s.22, Yusuf 

Ziya Yörükan, a.g.e, s.34. 
47

İbn Mes‟ûdî,  a.g.e, s.6.7. 
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           Ebû Abdullâh Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekr el Bennâ el 

Makdisî,  Miladi 947 yılında Kudüs‟tedoğdu. Bu sebeple eserlerinde el Makdisî ve 

Mukaddesî olarak zikredilen Müslüman coğrafyacılardandır. Müellif ilköğrenimine, 

Kudüs‟de Kur‟an‟ı ezberleyerek başladı; arkasından Arapça nahiv dersleri aldı. 

İlerleyen yıllarda Bağdad‟a gelerek Kadı Ebü‟l Hüseyin el Kazvinî‟den Hanefi fıkhı 

üzerine eğitim aldı.  El Makdisî‟nin Bağdad‟da bulunduğu yıllarda, diğer mezheblere de 

yakınlık gösterdiğini anlamaktayız. Müellif hayatı boyunca Endülüs ve Sistan harici, 

İslam memleketlerinin tümünü gezmiştir. Bu geziler sırasında İslam ülke sınırlarındaki 

gaziler ile birlikte savaşmış, Ribatlarda yaşamıştır
48

. 

 

 El Makdîsi öğrenim hayatı Ebû Zeyd el Belhi‟nin yanında eğitim gördüğü 

bilinmektedir. Öyle ki eserlerinde kullandığı üslup ve metod yöntemi bakımından 

yanında eğitim gördüğü El Belhi‟nin ekolünü takip ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim 

müellife ait olan “El Bedve‟t Tarih” adlı eserin, bir dönemler hocası El Belhi‟ye aid 

olduğu düşünülmüştür. El Makdisî eserlerini hazırlarken, seyahatlerinde topladığı 

bilgiler dışında bir takım meczup ve habercilerin sunduğu malumatları ve saray 

arşivlerinde bulunan kaynakları kullanmıştır. El Makdisî eserinde uğradığı güzergâhları 

tarif ederken, bölgenin mahallî dilini kullanmaya özen göstermiş bununla birlikte Şam 

Arapçasını da kullanmıştır. Müellif eserlerinde özellikle verdiği bölgelerin coğrafi 

koordinatlarının yanı sıra insanların ahlaki ve kültürel düzeylerini de dikkatle 

gözlemleyerek bunları kaydetmesi önem arz etmektedir. El Makdisî eserinde ilk defa 

Müslüman kaynaklarında Türkmen adının zikreden müellif olma özelliği taşımaktadır
49

. 

 

 *Hudûdül Âlem Mine’l MeĢrik Ġle’ lMagrib 

 

 Yazarı belli olmayan bu kitabı ilk defa Ebu‟l Fazl Gulpâyâgâni tarafından, Uluğ 

Bey‟in kayıp bir kitabı araştırılırken tesadüfen bulunmuştur. Tam künyesi; Hudûdül 

Âlem Mine‟l Meşrik İle‟l Magrib olan bu eser, tespit edilemeyen müellif tarafından 

Cûzcan bölgesinde hüküm süren Ferigûniler hanedanından Emir Ebûl Haris Muhammed 

b. Ahmed‟e sunulmuştur. Miladi 982-83 yılında yazılan Hudûdül Âlem Mine‟l Meşrik 

                                                           
48

Cengiz Tomar, “Makdisi, Muhammed b. Ahmed”, DİA, TDV yay, Ankara 2003, C.37 , s.431,432. 
49

Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacıları......s.14, Yusuf Ziya Yörükan, a.g.e, s. 48,49, SergeyAgacanov, 

a.g.e, s.23. 
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ile‟l Magrib‟in günümüze ulaşan tek nüshası, 1258‟de Ali el Farisi tarafından 

yayımlanmıştır
50

. Rus asıllı araştırmacı A.G Tumanskiy 1892 yılında eserin özgün 

nüshasını Buhara‟da bulunmuş ve Rusça neşredilmiştir
51

 .Eser ilerleyen yıllarda 

Minorskiy tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Hudûdül Âlem Mine‟l Meşrik İle‟l 

Magrib genel olarak altmış bir konuya ayrılmaktadır. Eser içerisinde müellifin kendi 

zamanında bilinen; denizler, adalar, dağlar, nehirler, çöller hakkında bilgi verdikten 

sonra ülke ve şehirleri tasvir edilir. Eserin onikinci ve yirmi ikinci bölümleri arasında 

Türk ülkeleri ve boyları hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle onikinci bölüm, Dokuz 

Oğuzlara, ondokuz ve yirminci bölümler; Peçenek ve Sirderya Oğuz boylarına 

ayrılmıştır. Müellif, eserin hazırlanışında İbn Hurdâzbih, İstâhri, Mes‟ûdi ve Hemdâni 

gibi İslam coğrafyacılarından da faydalandığı anlaşılmaktadır. Son olarak Hudûdül 

Alem Mine‟l Meşrik İle‟l Magrib‟de Sirderya Oğuz boylarının sosyal ve iktisadi 

yaşamları hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır
52

. 

  

 * Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed el Birûni 

  

 Miladi 973 yılında Batı Harezm‟in başkenti Kat şehrinde dünyaya gelen ünlü 

Türk bilginidir. Asıl adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el Birûni‟dir. Gök 

bilimleri, astroloji, matematik, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. 

Çeşitli alanlardaki eserlerinin sayısı yüzseksen civarındadır. Yetmiş adet astronomi ve 

yirmi adet de matematik kitabı bulunmaktadır
53

. 

 

 El Birûni‟nin araştırdığımız konu çerçevesinde Oğuz boyları üzerine ve 

Sirderya(Seyhun) nehri ve çevresindeki şehirler hakkında bilgi veren en önemli 

coğrafyacı ve tarihçilerdendir. El Birûni‟nin “Tahdîd nihayet el emâkin” adlı eserinde 

Orta Asya topluluklarının oturdukları bölgeler ve bazı yerlerin yüzölçümleri hakkında 

                                                           
50

Rıza Kurtuluş, “HûdûdülAlem”, DİA, TDV yay, Abkara 1998,  C.18, s.304. 
51

Tumanskiy tarafından Buhara‟da bulunan özgün nüsha 39 sayfalı olup, V.V. Bartold‟un tahsis ve 

indeksi ile yayımlanmıştır. Bkz: Hudud al- Alam, RukopisTumanskovo, S vıvedeniyem i ukazatelem V.V 

Bartolda, Leningrad 1930, s. 8. 
52

Hududül-Alem Mine‟lMeşrikİle‟l-Magrib, Neşr,V.Minorsky, Çev. Abdullah Duman-Murat Ağarı, 

Kitabevi yay, İstanbul 2008, s.75.  
53

Günay Tümer,”Bîrûnî”, DİA, TDV yay, Ankara 2006, C.6, s.206, İ.Y. Kraçkovskiy,“Biruni i ego rol v 

istorii vastochniy geografii”,Sbornikstatey, 1950, C.V, AkademiyaNauk SSSR, Otdelenieİstroii i 

Filosofii,  Moskva Leningrad, s.55,  S.P Tolstov, “Biruni i ego vremya”, Sbornikstatey, 1950, C.V, 

Moskva Leningrad, s. 3,4. 
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bilgiler sunulmaktadır
54

. Bu eserde özellikle Cürcan ile Türk-Oğuz ülkeleri arasında yer 

alan bölgelerdeki ölçümleri araştırmamız için başucu kaynağı niteliğindedir. “Kitâb et- 

tefhim lievâilsan‟at et tencim” adlı eserinde Türkmen elinden bahsetmekte ve Türkmen 

boylarını altıncı iklime konumlandırmaktadır. El Birûni‟ye ait diğer bir eser olan 

“Kanun el Mesûdi” adlı eserinde iklimler ve bu iklimlerin sakinleri hakkında kısa kısa 

bilgiler vermiştir. Eserde özel olarak hazırlanan bir tabloda Oğuz ve Türkmen illerinin 

yüzölçümleri ve Sirderya Oğuz Yabguluğuna ait şehirlerinden listesi de gösterilmiştir
55

. 

 

 *EbûAbdullah Muhammed b. el Ġdrisi /Nüzhetü’l-müştak fi ihtirak el âfak-

Kitâbu Rûcar 

 

Müellifin tam ismi; Ebu Addullah Muhamed b. Abdullah b. İdris eş Şerif es 

Sebtî es Sıkılli‟dir. El İdrisi, İdrisiler hânedanının kurucusu I.İdris‟in soyundan 

gelmektedir. Endülüs‟ün Sebte şehrinde 1099 yılında doğmuştur. Gençlik yıllarında 

Macaristan, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesine ve Anadolu‟ya kadar gelmiştir. Bu 

bölgelerin coğrafi ve fiziki haritaları hakkında bilgiler toplamıştır. Dönemin Sicilya 

Kralı II. Roger‟in sarayına davet edilen İdrisi, burada tam 18 yıl yaşamıştır. Kurtuba‟da 

1166 yılında vefat etmiştir
56

. 

II.Roger‟in isteği üzerine 548(1154) yılında Nüzhetü‟l- müştak fi ihtirak el âfak
57

 

adındaki eserini yazmış ve içerisine detaylı bir  tasvirlerin bulunduğu bir dünya haritası 

eklemiştir. Müellifin bu eseri aynı zamanda Kitâbû Rucâr(Roger)  adıyla da 

bilinmektedir. El İdrisi‟nin bu eseri özenle hazırlanmış ve özgün bir yapıt olsa bile, 

bunların çoğunlukla başka kaynaklardan alınma bilgiler olduğunu anlamaktayız. 

Nitekim  el İdrisi Nüzhetü‟l- müştak fi ihtirak el âfak‟ın  ön sözünde,  kullandığı oniki 

kaynak hakkında bilgi vermektedir
58

. El İdrisi‟nin yararlandığı kaynaklar arasında el 

Mes‟ûdî, el Ceyhanî, ve İbn Havkâl olduğu anlaşılmaktadır. El İdrisi hazırladığı 

haritada yedi iklimden her birisini onar cüze taksim etmiştir. Sirderya bölgesi; Oğuz 

                                                           
54

El Biruni, TahdidüNihayati‟l-Emakin, Çev. Kivameddin Burslan, TTK, Ankara 2013, s.3. 
55

El Biruni, El Asarel Bakiye(Mazide Kalanlar), Çev, Ahsen Batur, Selenge yay, İstanbul 2011, s.4,5, 

Sergey Agacanov, Oğuzlar, s.32. 
56

 Ramazan Şeşen,“İdrisi, Şerif”,  DİA, TDV yay, Ankara 2000, C.21,  s.493.  
57

 Ramazan Şeşen,  a.g.m, s.493. 
58

Tolstov, el İdrisi‟nin eserini  XI. yy‟da yazılmış bir kaynağa dayandırmaktadır. S.P.Tolstov, “Goroda 

Guzov”, Sovetskaya Etnografiya,  Moskva 1947, AkademiyaNauk, Soyuza SSR, C.III, s. 70,71. Türkmen 

Tarihçilerden S. Agacanov ise bu eserin,Ceyhani‟nin eserlerinden alınan bilgiler üzerine yazıldığını 

düşünmektedir. SergeyAgacanov, Oğuzlar, s.40. 
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hakanları,boyları,şehirleri ve kaleleri hakkında İslam müellifleri arasındaki en detaylı 

bilgiler el İdrisi‟nin eserinde bulunmaktadır. Meüllif ayrıca Harezm ve Maverâünnehir 

bölgeleri hakkında bilgi verirken, bugünkü Batı Kazakistan bozkırları içerisinde 

bulunan Aral Gölü ve çevreside detaylı olarak tasvir etmiştir
59

. 

 

 Nüzhetü‟l- müştak fi ihtirak el âfak‟ıntam çeviri 1840‟larda Fransız ilim adamı 

Jober tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte eserin Leningrad‟da‟ki M.E- Saltıkov 

Şedriv kütüphanesinde ve Sofya‟da da eserin  birer  nüshası bulunmaktadır
60

.  

Nüzhetü‟l- müştak fi ihtirak el âfak‟ın günümüzde on nüshası bilinmektedir. Eser 

üzerine yapılan incelemeler sonucunda, elimizde bulunan on bölümün aynı derecede 

güvenilir olmadığı anlaşılmaktadır. 

  

 I.III.II  Farsça Vekayinameler 

  

 * AlaâddinAta Melik Cüveynî/ Târîh-i Cihân-güĢâ 

 

Ebü‟l Muzaffer Alâudin Ata Melik b. Bahâiddîn Muhammed el 1226-1283), 

yılları arasında yaşamış Farslı bir Moğol tarihçisidir. Celaleddin Harzemşâh hükümdarı 

Menkûrberti ve Ögeday Han‟ın saraylarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. Hülâgu 

Han zamanında Alamût Kalesi ve Bağdad‟ın fethine katılmıştır.  Moğol sarayında 

ulaştığı yüksek mevki sayesinde, gizli devlet arşivlerine ulaşabilmiştir
61

.  

 

 Târîh-i Cihân-güşâ şüphesiz ki Moğol tarihindeki birinci derecedeki 

kaynaklarından biridir. Bu tarihi çalışma üç cilt ve altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

ciltte Cengiz Han‟ın seferleri konu edinmiştir.  Kitabın ikinci cildinde Harezmşahlar 

tarihinden bahsedilmektedir. Üçüncü ciltte Mengü (Mönke) Han‟ın tahta çıkışı ve 

saltanatının ilk yılları hakkında bilgi verilmektedir
62

. 
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 Eserin I. Bölümünde Cengiz‟in Mâverâünnehir seferleri anlatılırken, 

Semerkand‟ın fethi ve Harezim Olayı adındaki başlıklarda,Sirderya‟nın orta 

kısımlarındaki Moğol faaliyetleri ve meşhur Otrar şehri kuşatması hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Cüveyni‟nin,  eserinin I.cildinde kullandığı bilgilerin kendisinden önce 

gelen başka hiçbir kaynakta bulunmaması sebebiyle değeri yükselmektedir
63

.  

 

Cüveynî bununla birlikte eserinin birçok bölümünde, Selçuklu ve Türkmen 

boyları hakkında tarihi bilgiler vermektedir
64

. Göktürk ve Oğuz tarihinin ana 

kaynaklarından olan Orhun Yazıtları hakkında ilk bilgiyi yine Cüveynî‟nin Tarih-i 

Cihan Güşâ adlı eserinde zikredilmiştir. Eser içerisine 1912-1937 yılında Mirza 

Muhammed Kazvinî tarafından uzun bir mukaddimeve fihristler eklenerek, üç cilt 

halinde Lediden‟e neşredilmiştir
65

. 

  

 *ReĢîdü’d-dinFazlullah-ı Hamedâni / Câmiü’t-Tevârîh  

 

 Reşîdü‟d-din Fazlullâh b. Ebu‟l Hayr İmâdüddin el Hamedâni,  1240 yılında 

Hamedan‟da doğmuştur. Gazan Hanve  Olcaytu Han zamanlarında vezirlik yapmıştır. 

Câmiü‟t-Tevârîh konusu itibariyle iki ana kısımdan oluşur. Birinci cilt Türk ve Moğol 

kabilelerinden, ikinci kısım ise 1300 yılına kadar olan Çin, Hint, Gazneli, Selçuklu ve  

Harezmşah devletlerinin tarihinden bahsetmektedir.Câmiü‟t-Tevârîh ‟in ikinci cildinde 

“Tarih-i Oğuzân ve Türkân” adlı bir bölüm bulunmaktadır
66

.  Bu bölüm Zeki Velidi 

Togan tarafından “Oğuz Destanı” adıyla neşredilmiştir
67

. Reşidüddin Oğuz Destanı 

hakkındaki bölümü hazırlarken, Uygur nüshasından yararlanmamış, Kur‟an‟dan ayetler 

ve bazı tarihi kayıtlar eklemiştir. İnal Yabgu döneminden önceki Oğuz Yabgu 

hanlarının listesi eklenmiştir. Ayrıca destanın bir kaynaktan alıntı yapılmadığı aksine 

halkın hatırında yaşayan rivayetlerden çıkarılmış olabileceği düşünülmektedir
68

. 
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 Sirderya Oğuz boyları hakkında yukarıda kaleme aldığımız Arapça ve Farsça 

vekâyinamelerin ortak özelliği İslam‟ın yaygın olduğu bölgelerde yazılmış olup, daha 

çok Müslüman kimlikli halklar hakkında bilgi vermesidir. Oğuz ve Türkmen boyları 

hakkında ise parça parça ve olabildiğince kısıtlı bilgiler mevcuttur
69

. 

 

 I.IV Türkçe Kaynaklar 

 

 * KaĢgarlı Mahmud /Divânü Lügati’t Türk 

 

 Mahmud b. Hüseyin b. Muhammed el Kaşgari miladi 1008 yılında Kaşgar‟da 

doğmuştur. Batı Karahanlı hakanlarından Buğrahan Muhammed Yağan Tekin‟in 

torunudur.  Tahsil hayatı boyunca iyi derecede Arapça, Farsça ve bütün Türk lehçe ve 

şivelerini öğrenmiştir. Anadolu ve Bağdat‟a geziler düzenlemiş, Orta Asya‟daki her 

bölgeyi onbeş yıl boyunca karış karış gezmiştir. 1057 yılında Kaşgar‟dan ayrılarak 

Bağdat‟a yerleşti. Burada Melikşah‟ın hanımı Terken Hatun himayesinde çalışmalarına 

devam etmiştir. Kaşgarlı yıllar süren seyahatleri ve araştırmalarını derleyerek Divânü 

Lügât‟it Türk adındaki eserini Abbasi Halifesi Ebü-l Kasım Abdullah‟a sunmuştur.  

Kaşgarlı Mahmud‟un ayrıca Türk dilinin ilk gramer kitabı olarak bilinen Kitâbu 

Cevahirü‟n Nahv fi Lugati‟t Türk adlı eseri de bulunmaktadır.  Bu eser günümüzde 

hâlen kayıptır
70

. 

 Divânü Lügati‟t Türk konusu itibariyle sekiz ana bölümden oluşmaktadır. 

Kaşgarlı Mahmud eserin içerisine, Balasagun‟u merkez alarak, Türk boylarının dünya 

üzerindeki dağılımını gösteren bir harita da eklemiştir. Kaşgarlı Mahmud eserini 

Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. 7500 den fazla Türkçe sözcük bulunan eserde, ayrıca 

konuyla alakalı atasözleri ve şiirler de eklenilmiştir. Müellif eserinin güzergâhlar ve 

ülkeler bölümünde Oğuzlar için ayrı başlık açmış ve Türkmen ve Oğuz boylarının; 

dilleri, cemiyet yapısı ve maddi yaşantıları hakkında önemli izâhlarda bulunmuştır
71

.  

 

 * Ahmet Yesevi /Divan-ı Hikmet 
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 Bugünkü Güney Kazakistan sınırları içerisinde, Sirderyanehri kıyısında bulunan 

1093 yılında Sayram kasabasında dünyaya gelmiş ilk Türk mutasavvufudur. Tam adı 

Ahmed.b. İbrahim b. İlyas Yesevi‟dir. Babası İbrahim tarafından soyu  Hz Ali‟ye 

dayanmaktadır. Karahanlı‟lar döneminde yaşamış olan Ahmet Yesevi, küçük yaşta 

Sâhabi olduğu düşünülen Arslan Baba tarafından eğitilmiştir. İlerleyen yıllarda 

Hâmedan‟a  gelerek Yusuf Hâmedâni‟ye intisab etmiştir. Kırk yaşından sonra 

Yassı(Türkistan) şehrine gelerek Yesevi tarikatını kurmuştur
72

. 

 

 Ahmet Yesevi Sirderya çevresinde göçebe olarak yaşamlarını idame ettirmekte 

olan Oğuz ve Karluk boylarına İslamiyet‟i yaymak için 144 hikmet ve 1 münâcattan 

oluşan Divan-ı Hikmet adlı eserini yazmıştır
73

. Sâde ve yalın bir dil kullanarak, nazım 

şeklinde yazılan bu eserde Peygâmber hayatı, insan sevgisi ve tasavvuf içerikli öğütler 

bulunmaktadır. Ahmet Yesevi‟ye ait menkıbeler içerisinde, Sirderya  Oğuz boyları ve 

Ahmet Yesevi arasındaki ilişkiler hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu 

menkıbelerde özellikle Ahmet Yesevi‟ninyada taşı ile de ilişkilendirebileceğimiz 

hikâyeleri, Turna olup uçma vb. hikâyelerinde geleneksel kadim Türk dinininden izler 

de bulunmaktadır. X. yy‟da Oğuz boylarının Sirderya bölgesinde İslamiyet‟i kabul 

ederek, Müslüman olmalarıyla birlikte Ahmet Yesevi‟nin bulunduğu Yassı(Türkistan) 

şehri çevresine yerleştiklerini anlamaktayız. Nitekim bölgedeki Oğuz şehirlerinin Yassı 

şehrine olan yakınlığı da bir tesadüf değildir
74

.  

 

 Ahmet Yesevi‟nin hayatı ve yaşadığı çevre hakkında bilgi veren Nesebnâme adlı 

bir eser bulunmaktadır
75

. Bu eserde Sır Balık adındaki bir şehirden bahsetmektedir fakat  

bu şehrin bir Oğuz şehri olduğunu açıklamaktadır
76

. Nesebnâme‟de zikredilen bu şehir 

muhtemelen Sirderya çevresinde bir dönemler Oğuzlar tarafından merkez olarak 

kullanılan şehirlerden bir tanesiydi.  

 

 * Ebulgazi Bahadır Han/ ġecere-i Terâkime 
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Ebul Gazi Bahadır Han miladi 1604 yılı Urgenç doğumlu Hive hanlarındandır. 

Harezim‟deki Özbek Hanlarından Yadigâr Han‟ın dördüncü nesilden torunudur. Babası 

I. Arap Muhammed Han zamanında bir dönem Kat‟da vali olarak göre yapmıştır.  

Kardeşleri ile babası arasında geçen taht kavgası sebebiyle 1620 yılında Buhara 

Hanlığına sığınmıştır. 1623 yılında İsfandiyar Han adına bir dönem Urgenç şehrini 

yönetmiştir. İlerleyen yıllarda abisine karşı sürdürdüğü taht mücadelesini kaybederek 

1629 yılında İran‟a sürülmüştür. Burada Safevi hükümdarı Şah Safi‟nin sarayında 

bulunmuş ve Farsça öğrenmiştir. 1642 yılında abisi İsfandiyar Han‟ın ölümü üzerine 

Buhara‟ya tekrar dönmüş, miladi 1645 yılında Hivehanlığının başına geçmiştir
77

. 

 

Ebulgazi Bahadır Han‟ın “Şecere-i Terâkime”si dokuz bölümden oluşmaktadır. 

Konusu itibariyle Cengiz Han‟ın ve oğulları hakkında genel bir Moğol tarihi üzerine 

kurulmuştur. Eser içerisindeki bölümlerde Oğuz Han ve nesebi hakkında ve Türk 

damga, ongun kuşları hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Ebulgazi Bahadır Han 

eserini hazırlarken sözlü ve yazılı kaynaklardan faydalanmış özellikle Türkmen boyları 

arasında dolaşan rivayetleri, beylerin ve hocaların ellerinde bulunan şecereleri de 

kullanmıştır. Ebulgazi Bahadır Han Oğuznâmenin bir nüshasını da eserine eklemiştir. 

Şecere-i Terâkime‟nin birçok nüshasından üçü Taşkent, ikisi Aşkabad, birisi Leningrad 

kütüphanelerinde bulunmaktadır
78

.  

  

Ebülgazi Bahadır Han, Taşkent‟ten ayrıldığı yıllarda 1626 yılıdna Ahmet 

Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehrinde oturan Kazak Han‟ı İşim‟e 

sığınmıştır. Bahadır Han araştırmamıza konu olan Sirderya bölgesini gözleriyle görmüş 

ve bir dönem bölgede yaşamış bir müelliftir. Nitekim eserde Sirderya ‟nın Orta ve 

Aşağı kısımlarında oturan Oğuz ve Türkmen boyları hakkında Şecere-i Terâkime‟de 

ayrıntılı tasvirler yapılmıştır. Özellikle Dede Korkud‟da geçen Alpamıs ve Barçın Sulu 

hikâyelerini ve yine Barçın Hatun‟a ait olduğu düşünülen ve Hatun Şehirleri başlığı 
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altında incelediğimiz Sirderya‟nın aşağı kısımlarında bulunan Barçın Kend hakkında 

önemli bilgiler bulunmaktadır
79

.   

 

 I.V Çin Kaynakları 

 

 *Ye-lu- Chu-Tsai/ HsiYü Lu(Batı Seyahati Kayıtları) 

 Ye-lu- Chu-Tsai 990 yılında Pekin‟de dünyaya gelmiştir. Müellif Kuzey Çini 

916- 1125 yarihlerinde yöneten Liao(Kitan) sülalesindendir. Ye-Lu adlandırması bu 

hanedanın bir unvanıdır.  Bazı kaynaklarda Chu-Tsai‟nin ismi Chen Jen Ku Shi olarakta 

geçmektedir. Chu-Tsai, Lia imparatorluğunun varisi Apoki‟nin torunudur. Müellifin 

babası Çin devletinde hizmet eden yüksek rütbeli bir subaydır. Chu-Tsai 1225 yılında 

Moğol ordularının Pekin‟i ele geçirmesi esnasında esir olarak alındı. Chu-Tsai‟nin 

kabiliyetleri kısa sürede keşfedilerek Cengiz Hanın sarayına getirildi. Müellifin 1255 

yılından itibaren Cengiz Hanın himayesinde bulunmuştur. Chu-Tsai‟nin üstün 

yetenekleri sayesinde kısa sürede Cengiz Hanın müşavirliği konumuna yükseldiği 

anlaşılmaktadır. Chu-Tsai bu doğrultuda Cengiz Han ile birlikte Çin‟den sonra Orta 

Asya ve İran‟a yapılan seferlere katıldı. Müellif katıldığı seferler sırasında gördüğü 

güzergâhları ve ülkeleri müşahede etmiş ve bu sayede HsiYü Lu(Batı Seyehati 

Kayıtları) adlı eserini hazırlamıştır
80

. 

 

 Hsi Yü Lu adlı eserin ilk bölümünde Chu-Tsai kendi babasından başlayarak Ye-

Lu ailesinin dört kuşak öncesine kadar ki unvanlarını vermekte ve burada yüz ciltlik bir 

eseri zikretmektedir. Eserin diğer bölümlerinde Cengiz Han ile katıldığı seferleri ve 

gördüğü şehirleri aktarmaktadır. Bu eserde Moğol ordularının Yo-Şa(Sirderya)‟nın
81

 

kenarında bulunan Farab şehrini ele geçirmeleriyle alakalı ayrıntılı bilgiler  de 

bulunmaktadır. Chu-Tsai Farab şehrini tanıtırken şehir için O-ta-la(Otrar) 

adlandırmasını kullanmıştır
82

.  
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 Chu-Tsai‟nin bu seyehatnamesi; Shu- Chai- LaoiHio- Tsung-Tan adlı kaynağın 

ilk bölümünde ve Chi- Pu-Tsu- Chai- Tsüng- Shu külliyatında yayımlanmıştır
83

. 

 

 I.VI Seyahatnameler 

 

 *Ahmed b.Ġbn. Fadlân/Rıhletû İbn Fadlân 

 Ahmed b. İbn Fadlân. Halife el- Muktedir tarafından 921 yılında Volga 

bölgesindeki Bulgarların  hanı Almış‟ın, kendilerine İslamiyet‟i tebliğ edecek ve orada 

bir mescid ve minber yaparak İslamiyet‟in öğretilmesi  için İtil Bulgar Devleti‟ne 

gönderilen diplomasi ve elçilik heyetinde yer almıştır. İbn Fadlân katıldığı bu heyet 

sırasındaki gözlemleri sayesinde, kendi adlandırmasıyla “Rıhletû İbn Fadlân” adlı 

eserini kaleme almıştır. Heyetin Bağdad‟a dönüşünde bizzat kendisi tarafından 

hazırlanan rapor Halife el Muktedir‟e sunulmuştur
84

. 

 

 İbn Fadlân, Seyehatnâmesinde konusu itibariyle gezinin güzergâhı üzerindeki 

İran, Horasan, ve Maverâünnehir ve Horezm bölgesinde oturan halklar ve son olarakta 

İtil Bulgarları hakkında bilgiler vermektedir. Müellifin bu eseri özellikle araştırmamıza 

konu olan Sirderya Oğuz boylarının sosyal konumu, siyasi yapısı ve iktisâdi hayatlarını 

incelemeye tabi tutmak için kullandığımız ana kaynaklardan bir tanesidir
85

.  

 

 * Ebû Dülef/Sefernâme 

 

İbn Fadlân ile aynı dönemde yaşamış gezgin ve araştırmacı ve 942 yılında, 

diplomasi görevi sebebiyle Çin ve Hindistan‟ı dolaşarak, Çin elçilik heyetinin Sâmani 

hükümdarına getirilmesine önderlik ettiği düşünülen Ebû Dülef‟te, çıktığı seyehâtin 

dönüş yolunda Oğuz, Karluk, Peçenek vb Türk boyları ile ilgili bir takım notlar tutmuş 

ve bunları kendi eserine eklemiştir. Ebû Dülef‟in sefernâmesi  ve İbn Fadlân‟ın 

seyehatnâmesi karşılaştırıldığında çeşitli bilgi farklılıklarının bulunduğu gözlerden 
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kaçmamaktadır. Özellikle Dülef‟in risalesine eklediği X.yy‟a ait Orta Asya etnik 

haritalarına uyuşmayan bilgiler bulunmaktadır
86

. Yine de müellifin Orta Asya‟daki Türk 

boyları ve özellikle de Tanrı(Tyanşan) dağları bölgesindeki Oğuz boyları hakkındaki 

bilgileri, Oğuz tarihi üzerine çalışan tarihçiler için önem arz etmektedir. 

 

 * Johan de Plano Carpini / Historia Mongolorum(Moğolların Tarihi) 

 

 Plano Carpini1245-46 yılında Papa IV. İnnocentius adına Moğolistan‟a giden ilk 

Avrupalı seyyahtır. Müellif seyahati sırasında tuttuğu notları Historia Mongolorum 

(Moğolların Tarihi) adlı eserini kaleme almıştır. Carpini Moğol Hanı‟na ulaşmak için 

Mâverâünnehir bölgesinden geçmiş ve Moğol istilası sonrası Sirderya bölgesin sosyo-

ekonomik durumu ve harap edilen Oğuz şehirleri hakkında bilgiler vermiştir. Plano 

Carpini, Seyhun ırmağına ulaştığında sayısız şehir harâbeleri ile karşılaştığını eserinde 

zikremiştir
87

. 

  

  

 * Wilhelm von Rubruk Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255 

 

Batılı seyyahlardan Wilhelm von Rubruk Papa IV. İnnocentius adına 

Moğolistan‟a giden ikinci seyyahtır. Müellifin hazırladığı eserin konusu itibariyle 

Moğol ülkeleri, tarihi ve sosyal hayatı hakkında bilgi vermektedir
88

. Araştırmamız 

sınırları içerisinde bulunan Orta Sirderya  bölgesi hakkında W. Rubruk‟un önemli 

tasvirleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Tatarlar(Moğollar)‟ın kendilerinin sürülerini 

otlatmak için şehirlerin çoğunu yerle bir edip, yıkarak sürülerin yayılabileceği konuma 

getirdiklerini açıklamıştır
89

.  
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 I.VII AraĢtırmalar 

  

 Sirderya bölgesindeki Oğuz boyları; Selçuklu ve Osmanlı devletlerini 

kurabilmeleri sebebiyle Türk tarihi önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye‟de Selçuklu 

dönemi tarih araştırmacılığı Selçuk Beyin Cend bölgesine göç ettiği tarihten itibaren 

araştırılmaya başlanmaktadır. İslam öncesi Oğuz Yabguluğu‟nun siyasi ve şehir tarihi 

hakkında Türkiye‟de yapılan en önemli çalışma Faruk Sümer‟in “Oğuzlar(Türkmenler): 

Tarihleri, Boy Teşkilatları, Destanları” adlı eseridir
90

. Bununla birlikte yabancı 

kaynaklardada özellike Orta Asya‟daki Türk dönemi arkeoloji çalışmalarında başarılı 

çalışmalar çıkaran Protokolı Zasedanniy i Soobşeniya Turkestanskovo Kruja Lyubitelei 

Arxeologii(Türkistan Arkeoloji Severler Cemiyeti Kazı Raporları)
91

, Sovetskaya 

Arkeologiya(Sovyet Arkeolojisi) ve Sovetskaya Turkologiya(Sovyet Türkolojisi) 

çalışmalarında da  ne yazık ki Oğuz Yabguluğu ve şehirleri üzerine çalışılmış eserlerin 

sayısı bir elin parmağını geçmeyecek derecede azdır. 

 

 Sovyet literatüründe Sirderya Oğuz Yabguluğunun siyasi tarihi hakkındaki en 

kapsamlı çalışma Türkmen tarihçilerden Sergey Gregoryeviç Agacanov‟un “Oçerki 

İstroii Srednii Azii Oguzov i Turkmeni: IX-XIII vekov( IX-XIII. yy‟ Arasında Orta Asya 

Oğuz ve Türkmenlerin Tarihine Ait Araştırmalar) adlı çalışması gösterilebilir
92

. 

Agacanov bu eserin hazırlanması esnasında yaklaşık olarak 800 kadar kaynak eser ve 

tarihi literatürü tarayarak, bu alan üzerindeki başvurabileceğimiz en kapsamlı çalışmayı 

gerçekleştirilmiştir. Eser içerisinde eksik kalan tek bölümün Sirderya öncesi Oğuz 

tarihine değinilmemiş olmasını gösterebiliriz
93

. 

 

 Sirderya bölgesindeki Oğuz şehirleri hakkında yapılan ilk kapsamlı çalışma 

Sovyetler Birliği döneminde Harezim Arkeoloji Heyetinin başkanlığını yürüten S.P 
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Tolstov‟un 1947 yılında Sovetskaya Etnografya‟da yayımlanan “Goroda Guzov(Oğuz 

Şehirleri)”  adlı makalesidir
94

. Tolstov bu makalesinde Sirderya bölgesindeki Oğuz 

boylarının etnogenes süreçlerini İskitlerin Aquassi adlı boyuna dayandırmış ve el 

İdrisi‟nin Nüzhetü‟l- müştak fi ihtirak el âfak adlı eserindeki bilgiler doğrultusunda, 

Sirderya  bölgesindeki Oğuzlara ait iskân sahalarını tetkik etmiştir. Tolstov‟un bu 

araştırması her ne kadar Sovyet tarih ideolojisi çerçevesinde hazırlanmış olsada 

bölgedeki arkeolojik verilerle birincil el kaynakların karşılıklı olarak değerlendirmesi 

açısından önem arz etmektedir.  

 

 Sirderya Oğuz boylarının ana şehirleri arasında gösterebileceğimiz Farab(Otrar) 

şehri hakkındaki kazılar PTKLA tarafından 1904 yılında başlanmıştır
95

. Kazılar 1960‟lı 

yıllarda Almatı Erke Margulan Arkeoloji Heyeti adına E.Agayeva
96

, K.Baypakov
97

 

tarafından sürdürülmüştür. Bu eserler genellikle Farab şehri üzerine yapılan çalışmalar 

genellikle arkeoloji heyetlerinin kazı raporları üzerine yoğunlaşmaktaydı. 2000- 20004 

yılları arasında Otrar Arkeoloji ve Etnoloji Müze müdürlüğünü yapmış olan ve Ahmet 

Yesevi Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyelerinden Muhtar Koja tarafından 

“Ortagasırlık Otrar (Anızdar, Derekter, Zertteuler(Ortaçağda Otrar: Kaynaklar, 

Araştırmalar ve Hikâyeler)” adlı eser hazırlanmıştır. Bu eserde birincil el kaynaklar ve 

kazı raporları dönüşümlü olarak değerlendirilmiş ayrıca diğer çalışmalarda bulunmayan 

bölgedeki yerli halkın arasında dolaşan destan ve hikâyelerin düzenli bir derlemesi 

yapılmıştır
98

. Bununla birlikte Farab şehri hakkında Türkçe hazırlanan bazı çalışmalarda 

bulunmaktadır
99

. 
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 Türkiye‟de Orta Asya‟nın İslam öncesi Türk şehircilik tarihi üzerine hakkında 

hazırlanmış önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Bunlar; Faruk Sümer‟in “Eski 

Türklerde Şehircilik”
100

, Emel Esin‟in “VII-X.yy‟da Sirderya Oğuzlarının Maddi 

Kültürü Hakkında Notlar”
101

 ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan “Çin Kaynaklarında 

Türkistan Şehirleri” adlı eserlerini gösterebiliriz. Son olarak Oğuzlar üzerine yapılan en 

kapsamlı sempozyum Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

tarafından “Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri” adıyla 2015 yılında 

düzenlenmiştir. Bu sempozyumda Oğuz tarihinin ana meseleleri üzerine getirilen yeni 

yorumlar tartışılmış ve güncel araştırmalar bildiri olarak sunulmuştur
102

. 
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I.BÖLÜM 

TÜRKLERDE ġEHĠRCĠLĠĞĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

 

 

    1. ġEHĠRCĠLĠK KAVRAMI 

 Şehir adlandırmas Farsça kökenli şehr kelimesinden gelmekte olup; çalışma 

yaşındaki nüfusunun çoğunluğu ticaret, sanayi ve yönetim gibi işlerle uğraşan büyük 

yerleşim merkezlerini ifade etmektedir
103

. Kentin tanımlanması ise; sosyal hayatın 

mesleklere, işbölümüne, farklı kültür gruplarına göre organize edildiği karmaşık insan 

ilişkilerinin bütün bir günlük yaşayışı etkilediği yerleşme merkezi olarak tanımlanır
104

. 

  

 Şehir kurmak ve şehirlerde topluca yaşamak fikri, insanlık tarihinde çok erken 

dönemlerden itibaren başlamıştır. Tarihte kurulan ilk şehir, M.Ö4400‟lü yıllarda 

Anadolu‟daki Çatalhöyük bölgesinde bulunmuştur.
105

 Arkeolog ve toplum bilimcilere 

göre şehirleşmenin gerçekleşmesi için belirli etmenlerin biraraya gelmesi 

gerekmektedir. Bunlar, belirli bir coğrafyada korunaklı bölgeler oluşturmak; buralarda 

insanların biyolojik varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli temel ihtiyaçların teminini 

sağlamaktır. Elde edilen bu metanın kullanılabilmesi için geliştirilen teknik donanım 

bilgisi ve sosyal organizasyondur
106

. 

 

 Tarih içerisinde insanların yerleşik olarak yaşama geçmeleri ilk defa akarsu 

kenarlarında gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda ilk yerleşim birimleri mezolotik dönemde 

Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede kurulmuştur. Bu dönemde insanlar, 

hayvanları ehlileştirmiş, sosyal hayatın devamlılığını sağlamak için balta, çapa vb 

icatlarda bulunmuşlardır. Elde edilen bu teknoloji sayesinde insanların devamlı 

barınabilmelerine olanak veren balçıktan yapılmış evler, koyun ağılları ve barınaklar 

inşa edilmiştir. Ağıl yada köy olarak adlandırılan bu tipteki küçük mekânsal 
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organizasyonlar, insanlık tarihindeki şehirleşmenin temel noktası olmuştur. Kurulan 

teşkilatlanmadaki en önemli sosyal kurum, akrabalık ve aileydi. Ağıllar içerisindeki 

üretim,eğitim vb. işler yine bu sınıflar arasında gerçekleşmekteydi
107

. 

 

 İnsanlık tarihinde şehir olgusunun tam olarak oraya çıkması ise M.Ö 3500 

yıllarında, Mezopotamya‟nın güney bölgelerinde kurulan; Eridu, Kiş, Ur, Uruk, Lagaş 

Umma, Ninova, Asur adlı şehirler sayesinde başlamıştır. Antik dönemdeki kentler, 

işlevsel bakımdan farklı bölümlere kategorize edilebilinir. Yaşam alanı olarak 

kullanılan birimler, dini nitelikli mabetlerin bulunduğu kült şehirleri,  ticaret 

faaliyetlerinin yürütüldüğü nom vb örgütlenmeler ve askeri savunma amaçlı kurulan 

karargâhlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
108

 

  

 Erken dönem de kurulan şehirlerin katalizatör gücünü; tapınaklar ve din 

görevlileri oluşturmaktaydı. Bu tapınaklar vasıtasıyla sürdürülen toprak alışverişi ve 

diğer işlemlerde duyulan ihtiyaçların sonucu çivi yazısı ortaya çıkarılmıştır. Yine bu 

dönemde tarım faaliyetlerinde kullanılan sulama işlemlerinden tam verim alınabilmek 

için astronomiye bağlı zaman hesaplamaları yapılmıştır. Sulama kanallarının tam 

kapasite ile kullanılmaya başlaması ile tarımsal üretim çoğalmıştır. Stoklardaki üretim 

fazlası bu ürünler diğer ülkelere pazarlanarak, şehirlerarasındaki ticaret faaliyetlerini 

başlatmıştır
109

. 

Kurulan bu şehirlerdeki iş bölümü organizasyonunu; üreten grup; tarım işçileri, 

işleyen grup; zanaatkârlar ve pazarlayan grup tüccarlar oluşturmuşlardır. Ortaya çıkan 

bu gruplar, toplum içerisindeki sosyal sınıfları oluşturmuşlardır. Buradaki iş bölümü 

organizasyonunun denetimini, aile yada kabile reisi üstlenmiştir. İlerleyen dönemlerde, 

denetleme ve hükmetme bu şehir içerisindeki bütün gücü elinde toplayan mutlak 

krallara  . 
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 2. TÜRKLERDE ġEHĠRCĠLĠĞĠN TARĠHĠ SÜREÇERĠ 

 

 Tarihte ilk defa Türk boyları arasındaki  şehir kurmak şehirlerde yaşama fikrinin 

M.S IV.yy‟da Çin‟de kurulan Türk hanedanları döneminde başladığı düşünülmektedir. 

Şehir kurmak ve şehirlerde yaşama fikrinin yazıtlarda karşımıza çıkması ise Göktürk 

kağanlığı dönemine denk gelmektedir. Uygurlar döneminde ise bu fikriyat bozkırda 

temellendirilmiş ve Manihaizm dininin seçilmesiyle birlikte Türk boyları sistemli bir 

şekilde yerleşik yaşama geçmeye başlanmıştır. M.S IV. yy‟dan itibaren Çin‟de kurulan 

Türk hanedanlı devletlerden başlayarak Uygurlar dönemine kadar  uzanan süreç 

içerisinde Türk kavim ve devletleri arasında şehircilik olgusunun temellendirildiğini 

anlamaktayız
110

. Bu doğrultuda kaynaklarda tespit edilen Türk şehirleri hakkındaki 

bilgiler ve kronolojik sıra gözetilerek Çin‟de kurulan Türki kökenli devletlerden 

başlayarak Türkler arasındaki şehirciliğin ana merhalelerini açıklayalım. 

 

 Türk kavim ve devletleri arasında şehircilik faaliyetlerinin yapıldığı hususundaki 

delillerden birinci şehir kelimesini karşılayan “balık” sözünün eski Türk yazıtlarındaki 

varlığıdır
111

. Balık adlandırmasının ise Türk şehirlerinin kurulmasında yapı malzemesi 

olarak kullanılan balçıktan türetildiği düşünülmektedir. Nitekim Orhun ve Şine Usu 

yazıtlarında geçen  “balık” adlandırmasının, yine bu doğrultuda balçık sözünden 

türetilmiş olabileceği düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmud‟da kendi eserinde balık 

sözünü “çamur, çamurlu yer, bataklık” olarak açıklamaktadır
112

. 

 

 Orhun ve Şine Usu yazıtlarında balık adlandırmasının yanısıra;konut ve istihkâm 

alanları karşılığında; Yurt, Bark, Korğan vb adlandırmalar kullanılmıştır. Yazıtlardan 

anlaşıldığı kadarıyla kurulan bu şehirlerin (illerin)  coğrafi özelliğine göre dışarıdan 

gelebilecek saldırılara karşı savunma hareketini kolaylaştırmaya yönelik tasarlandığı 

anlaşılmaktadır. Orhun ve Şine Usu yazılarda tespit edilen şehircilik terimleri sırasıyla; 

konut, istihkâm ve anıt mezar karşılığında: “eb(çadır)”, “yurt(il)”, “bark(ev-barınak, 
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konut türbe)”, “ordu(kağanın karargâhı)”, “örgin(kağan otağı, taht”, “yur(il, kamp 

yeri)”, “kerekü(çadır), “arkuy(karargâh)”, “kargu(gözetleme kulesi)”, “Korgan (sığınak, 

kale)”, “ ağıl(köy birimi) kelimeleri olarak tespit edilmiştir
113

.  Yazıtlarda karşımıza 

çıkan bu adlandırmalar, Türkler arasında kurulan; orduğ
114

, balık
115

 ve kıy
116

 adı verilen 

yerleşim birimlerinin temelini oluşturacaktır.  

 

 I. Göktürk dönemine ait Bugut yazıtlarının onuncu satırında Tatpar(Ta-Po) 

Kağan için inşa edilme emri verilen Samgha‟dan söz edilmektedir. Köl Tigin yazıtı 

Güney Doğu yüzündeyse: “tam” (duvar), “kapıg-Temir kapıg”(kapı) anlamlarında 

kullanılmıştır. Köl Tigin yazıtının güney yüzünde: “çıt-çit”(duvar) sözü karşımıza 

çıkmaktadır. II Göktürk Kağanlığı dönemine ait yazıtlarda da karargâh adlandırmasının 

karşılığında “eb”
117

 sözü ile kağan otağı “orduğ”
118

 şeklinde yazılmıştır
119

.  

  

 Türk şehirleri hakkında bilgi veren en önemli kaynak şüphesizki Kaşgarlı 

Mahmud‟a ait olan Divanü Lugati‟t-Türk adlı eserdir. Kaşgarlı Mahmud bu eserinde 

Türk devletlerindeki şehircilik faaliyetleri hakkında bilgi verirken kendi döneminde 

Türk şehirleri için balık adlandırmasının sadece Uygurlar tarafından kullanıldığını diğer 

Türk kavimlerinin ise şehir adlandırması hususunda “kend”kelimesinin kullanıldığına 

işaret etmektedir. Nitekim Uygurlar döneminden itibaren Türkler arasında balık 

adlandırması yerine Soğdca‟dan alınmış olan kend
120

 sözünün kullanılmaya başlandığı 

                                                           
113

Hatice Şirin User,“Köktürk Ötügen ve Uygur yazıtlarında (İnşa etmek-Yapı Kurmak-İmar Etmek) 

kavramları” Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir 2009, C.XIV,  s.1894. 
114

Şaman/Budist inanışında Temür Kazug olarak adlandırılan suni tepe üzerinde konumlanmış hakan 

sarayı ile beylerin ikametgâhlarının bulunduğu surlarla çevrili alan. Emel Esin,“Ordu(Türk Saray 

Mimarisinin XV.yy‟dan Önceki Tarihçesi” Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu,  Kabalcı yay, İstanbul 

2003,  s.25. 
115

Orduğ çevresinde yayılmış konut alanlarını içeren ve hendek, sur ve kulelerle çevrilmiş yerleşim alanı. 

Emel Esin, a.g.m, s. 25. 
116

Ticaret/zanâat faaliyetlerinin gerektirdiği açık ve geniş mekân ihtiyacı ile güvenlik unsurlarına dayalı 

olarak kent surları dışında konumlandırılan pazar alanları olmak zere, üç unsurdan oluştuğu ve kentlerin 

çevresinin de bağ-bahçe işlevindeki çiftliklerden oluşan tarımsal nitelikli alanlarla çevrelendiği 

anlaşılmaktadır. Emel Esin, a.g.m, s. 25. 
117

Hatice Şirin User,“Köktürk Ötügen ve Uygur yazıtlarında (İnşa etmek-Yapı Kurmak-İmar Etmek) 

kavramları” Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir 2009,  C.XIV,  s.1892. 
118

Türk şehircilik tarihinde, tarihsel süreç içerisinde ismi ve anlamları değişen kelimedir Kağanın 

karargâhı, ordu, saray,kale, şehir,payitaht anlamlarına gelmektedir. 
119

 Hatice Şirin User, a.g.m, s.1892,1893. 
120

Soğd metinlerinde kent kelimesinin anlamı: Birden fazla ağılın bir araya gelmesiyle oluşturulan 

yerleşme birimidir. Anlam olarak şehir; kasaba” veya “köy” gibi daha küçük yerleşim birimleri 

karşılığında kullanılmıştır. Kadim Türk devletleri içerisinde, kentlerin kurulması; hâkim bir tepeye 

hükümdar sayı ya da orduğ kurulurdu. Kurulan bu hükümdar sarayı çevresine Türk oymak ya da 
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bilinmektedir
121

.Selçukluların İran‟a göç etmeleriylebirlik kend kelimesinin yerine halk 

dilinde “şar” olarak adlandırılan Farsça şehir kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. 

İlerleyen yıllarda Ortadoğu da kurulan Türk devletlerinde ise Arapça'da şehir 

karşılığındaki en yaygın isimler olan medlne, belde ve mısr kullanılmıştır
122

. 

 Türk boyları arasında şehircilik terimlerinin tespit edilmesinden sonra tarihte 

ilkdefa Türkler arasında şehircilik faaliyetlerinin tespit edildiği Hunlar dönemindeki 

şehir yapılanmalarını açıklayalım. Yakın dönemde Hunlar üzerine yürütülen yeni 

arkeolojik keşiflere kadar ki yapılan tarih araştırmalarında Hun boylarına ait yerleşik 

düzene geçilmiş merkezlerin bulunmadığı düşünülmekteydi. Moğolistan‟da ve Selenge 

nehri kıyılarında bulunan bu yeni keşiflerle birlikte Hunlara ait; ondan fazla şehir, yirmi 

kadar yerleşim yeri ve yüze yakın kurgan tespit edilmiştir. Tespit edilen yeni Hun 

yerleşim alanlarını arkeologlar üç kısıma ayırmaktadır. Bunlar; Kuzey Çin‟deki Hun 

kentleri, Moğolistan‟da bulunan merkezler ve son olarak, Sibirya ve Baykal gölü 

çevresindeki Hun kentleri olmak üzere üç ana bölgede yoğunlaştığı tespit edilmiştir
123

.  

 Hunlar dönemindeki şehircilik faaliyetlerinin M.S III.yy‟da Çin‟de devlet 

kurabilen beş  Türk boyu;Chao, II Chao,Büyük Hsia ve Kuzey Liang,  dönemlerinde 

başladığı düşünülmektedir
124

. 

 Çin kaynaklarında Türkhanedanlarından Chao İmparatoru Ho Lien Popo‟nun 

yazlık başkentinin T‟ung wan Ch‟eng, kışlık başkentinin ise T‟ai-ling adlı şehirler 

olduğu zikredilmektedir
125

. Hun hakanlarının başkenti olan ve günümüze kadar ki tespit 

edilen en eski Türk şehri olma özelliğini taşıyan  “Tung Wan Cheng” şehri günümüzde 

Çinli arkeologlar tarafından Çin‟in Shan-hsi eyaletinde bulunmuştur
126

. 

                                                                                                                                                                          
boylarının gruplar halinde çadırlar kurmaları ve süreç içerisinde çadırların taş, ağaç, kil ve kamıştan 

oluşan balçık malzemesinden yapılmış bir yada iki katlı kalıcı konutlara dönüşmesi ve savunma duvarları 

ile çevrilmesiyle tamamlanmıştır. Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.I, s. 248, 249. Abdülkadir Donuk, a.g.m, 

s.12. 
121

 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.39. 
122

 Mustafa Sabri Küçükbaşçı,”Şehir”, s.441. 
123

 Baykal Gölü çevresinde bugünkü Buryat Özerk Cumhuriyet topraklarında birçok çok Hun şehri ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlar arasında önde gelenleri; Derestuyskiy Zamok, Yenhor, Durenı I ve Durenı II gibi 

yerleşim yerleridir. Bkz. Ekrem Kalkan, “İvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Genel Bir Bakış”, Türk 

Bilig (Türkoloji Araştırmaları), Anara 2014, S.24,  s.10. 
124

Ekrem Kalkan, a.g.m, s.10. 
125

Tsu-ma Chi‟en‟in Tarihi Hatıralar eserinde karşımıza çıkmaktadır. Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında 

Türkler, s. 45,53. 
126

Bulunan Hun başkenti tam olarak; İç Moğolistan özerk bölgesi Pai Cheng-tzu adlı köyün yakınında 

bulunmuştur. Ayrıca Ho-lien Po-po döneminde  bulunan diğer Hun şehirleri: Kua Cheng(Meyve 

Şehri),Saon Chiao(Ejder Gözü), T‟ai-Hou(İmparatoriçe Şehri), Wu-erh, Ch‟eng, Yin-Han,Chi-wu,Hei 
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 Tung Wan Cheng şehri bir kilometre karelik bir alana kurulmuş olup, şehrin 

mimari yapısı geleneksel Türk orduğları şeklinde; iç şehir ve dış şehir olmak üzere iki 

ana bölüm şeklinde dizayn edilmiştir. Sur genişlikleri ortalama 16-30 metreyi 

kapsamaktadır.
127

 Şehiri çevreleyen duvarlar önünde daha önce Çin mimarisinde 

örneğine rastlanmayan çıkık kale burçlarının kalıntıları tespit edilmiştir. Bu burçlar 

sayesindeüç ayrı tarafa ok atılarak, kale savunmasının kolaylaştırıldığı 

anlaşılmaktadır.
128

 Gözetleme kulelerinin şehrin dört bir çevresine konuşlandırılmış 

olmasından yola çıkarak, buranın Çinlilere karşı başta askeri bir şehir olarak 

kullanıldığını düşünülmektedir
129

. 

 

 Tung Wan Cheng‟in içerisinde Hun hükümdarına ait bir saray tespit 

edilmiştir.Yapılan arkeolojik keşiflerde şehir içerisinde bulunan hükümdar sarayının 

etrafında avlanmak için büyük bir orman, balık tutmak için bir göllerin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Sarayın içerisindeki adalar geçitlerle birbirine açılıyordu. Şehrin giriş 

kapısında, ejderha vb altın işleme motiflerle süslü devasa bir davul ve at heykeli 

bulunmaktaydı. Sarayın çatısı adeta bir kuşun uçarken kanatlarının aldığı şekle 

benzetilmiştir
130

. 

  

 Çin‟li seyyahlardanolan Tsu-ma Chi‟en‟in “Tarihi Hatıralar” adlı eserinde 

meşhur Hun başkenti hakkında“(Hunlar) Beşinci ayda Lung-ch‟eng‟de toplanarak, 

atalarının, yerin, göğün, yaşayanların ruhlarıyla semavi ruhlara kurban verirler. 

Sonbaharda atları iyice semirdiğinde ise Tai-ling‟de toplanarak (toyda) hayvanlarının 

bilhassa atlarını kontrol eder ve sayarlar”
131

 bilgilerini vermektedir. Lung-Ch‟eng‟in 

                                                                                                                                                                          
Cheng,Kan-Chüvan Cheng(Tatlı Pınar): Tilla Deniz Baykuzu, ”Bir Hun Başkenti: T‟ung wan Ch‟eng”, 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Ankara 2009, C.VI,  s.110. 
127

Tilla Baykuzu, a.g.m,s.115. 
128

Bu burçlardan, şehrin kuzey tarafında on adet, güney yüzünde ise sekiz adet olduğu tespit edilmiştir. 

Tilla Baykuzu, a.g.m, s.115. 
129

Her ne kadar askeri güvenliği sağlanılmaya çalışılmış olunsa bile, şehir içerisinde yürütülen kazılarda, 

iç mekân süslemelerindeki tahriplerinden ve devasa bir bitki parçasının parçalara ayrılmasından dolayı,  

şehrin bazı dönemlerde istilâya uğradığı anlaşılmaktadır. Tilla Baykuzu, a.g.m, s.115. 
130

Budist felsefede kutsal bir mit olarak kabul gören ejder motifi, Hun başkenti Chang wang şehrinin 

simgesi olarak, Hunlar tarafından kullanıldığını anlamaktayız. Bu durum Hunlar arasındaki yerleşik 

yaşam kültürü üzerindeki dinsel yapılanmanın etkisini ortaya koymaktadır. Tilla Baykuzu, a.g.m, s.113. 
131

T‟ung wan Ch‟eng, adlandırması Türkçe adın çinleştirilmiş hali olduğu düşünülmektedir. Şehrin Çince 

adlandırması “Tung-wan- tu”‟ydu. Eski Çince ile çağdaş çince okunuşundaki w-m ses değişikliği 

olduğundan Tu-wan sözü Tu-man olarak okunmalıdır. Hunca “Tu-man”  ise; bin ve beyaz anlamlarına 
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şahadetine dayanarak T‟ung wan Ch‟eng „in devletin sadece siyasî başkenti değil, aynı 

zamanda dinî merkezi olarak da kullanıldığını anlamaktayız
132

. 

   

 Hunlar dönemine aid ikinci yerleşim birimi Güney Hunların başkenti olarak 

bilinen ve bugünkü Kansu‟nun Liang-chao mıntıkasında bulunan  “Kut-lang” şehridir. 

Güney Hunlarının hem dini hem de siyasi başkenti konumunda bulunan Kut-lang şehri 

içerisinde yürütülen arkeolojik kazılarda çıkarılan mabudlar içerisinde ejder motifli 

desenlerin bulunması, Hunların burada da ejdere ibadet ettiğini açıklamaktadır
133

.  

 

 Hunların Çin‟de kurulan Türk hanedanları döneminde yerleşik yaşama 

geçtiklerinin en önemli delili ise II. Chao devleti zamanında yukarıda zikrettiğimiz 

mevzu bahis bu şehirler içerisinde çeşitli derslerin işlendiği ilkokulların açıldığı ve 

üçyüz öğretmen ile eğitim veren bir üniversitenin kurulduğu ve Hunların kendilerine ait 

olan Çince yazılmış kitaplarının varlığıdır
134

.  Hun hükümdarlarına ait olan bu 

eserlerden en dikkat çekenler: 

 

I.“Shangtang Şehri Kayıtlar: Bu eser, Güney Hunlarının bazı boylarının 

buralara ne zaman yerleştiği ve nelere maruz kaldıklarını içeriyor olabilir
135

. 

 

II.Büyük Ch‟anyü‟nün Tarihi:Hun imparatoru Shih Lo‟nun tüm hayatını anlatan 

eserler olmalıdır. Belki de Hunlar Türk tarihinin ilk resmi tarih yazıcılığını bu eserlerle 

                                                                                                                                                                          
gelmektedir. Öyleyse şehrin Türkçe adlandırması “Beyaz Kale”, yada bin anlamından yola çıkarak, 

Hunların bölgede dini merasimler için toplanması sebebiyle “Binlerin Şehri” olarak adlandırılmaktadır. 

Emel Esin, “Gök-Türklerin Ecdadından Tsü-K‟Ü Meng-Sün( M 867-433) Devrinde Sanat”, Türk Kültürü 

Dergisi,  1971, S.100,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay, Ankara, s. 320, 321, Ayşe Onat, a.g.e, 

s.45,53,Tilla Baykuzu, a.g.m, s.115, Ekrem Kalkan, a.g.m,  s.6. 
132

Valery S. Taskin, Materialı po istorii syunnu (po kitaiskam istoçnikam, VIP c.I Moskva s.31, Ekrem 

Kalkan, İvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Genel Bir Bakış, s.6, Emel Esin, Türk Kozmolojisine 

Giriş, Kabalcı yay,  İstanbul 2002, s. 93, 97. 
133

Yine bu dönemde Hunlara ait; T‟a-pu-la-pai, T‟u-mo-t‟e-erh-shih-cha-tzu, Pao-t‟ou şehrinin Ma-tu 

köyü, Ch‟ing-shui-he ilçesi, T‟uo ilçesinin Ku-ch köyü, Sha-la-ch‟tung-lao-chan-ying-tzu, Wu-la-t‟e 

Ch‟ien-ch‟i-san-ting-chang-fend, Yi-ming-tung,Sheng, Ch‟eng-liang, Chun-ka‟erh ilçesinin Na-lin 

kasabası, Wa-erh‟t‟u kou, Shu-ya ve Kutsang şehirlerinin Hunlar‟a ait olduğu kanıtlanmıştır. Eyüp 

Sarıtaş, İslamiyet Öncesi Türklerde Kültürel Hayat, Scola yay, İstanbul 2010, s.148. 
134

Tilla Baykuzu, a.g.m, s.112. 
135

Tilla Deniz Baykuzu, “Hunların Kayıp Kitapları ve Sutralar”,  Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ankara  2008,  S.44,  s.198. 
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başlatmışlardı ve yine Türkler ilk kez kendi tarihlerini kendileri yazmaya 

başlamışlardı
136

. 

  

 Yukarıda açıkladığımız bilgiler doğrultusunda birçok Çin kaynağında okur-yazar 

olmamakla suçlanan Hunların, M.S IV.yy‟dan itibaren  ilkokullar ve üniversiteler 

kurdukları anlaşılmaktadır Bu dönemde Hunların kendisine ait bir yazı dilleri olmadığı 

için Çin dilini kullanarak tarih yazıcılığına başlanmıştı. Bu gelenek doğrultusunda da 

devlet arşivleri miladın hemen başında IV.yy‟dan itibaren oluşmaya başlamıştır
137

. 

 

 Bu dönemdeki Hun Şanyüleri döneminde ilim ve bilimi faaliyetleri ile de 

uğraşıldığı hakkındaki önemli delillerden bir diğeriyse; kâğıt yapımında hammadde 

vazifesi gören dut ağacının dikilmesi ve korunması için kanunnamelerin hazırlatılmış 

olmasıdır
138

. Yine bu dönemde Hun devletleri arasında eğitim faaliyetlerinin bir kolu 

olarak, yabancı Budist rahiplere birçok kutsal metinleri Çinceye tercüme ettirilmiştir.  

 

 Yukarıda zikrettiğimiz kutsalmetinlerin yanısıra yine bu dönemde Hun 

yaşantısını ve hayat anlayışını simgeleyen birçok yeni hikâyeler de kaleme alınmıştır. 

Türk edebiyatında Farsça, Arapça eserlerden önce, M.S IV.yy‟da Çince yazılmış bu 

hikâyeler, Türk yazılı edebiyatının en erken döneme ait yazılı nüshaları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda erken dönem Çin kaynaklarında Hunlara ait 

bulunan eserlerin Türkçeye kazandırılmasıyla, Hun dönemine ait zengin edebiyat 

ürünleri ve şehir hayatı hakkında önemli bilgiler elde edinilebilinir
139

. 

 

 Çin bölgesinde kurulan Hun şehirlerinin yanı sıra Orta Asya kıtasında da 

Hunlara ait çeşitli yerleşim merkezleri tespit edilmiştir. Bu bölgedeki Hun şehirleri 

arasında en dikkat çekeni şüphesiz ki T‟ung wan Ch‟eng„den sonra Selenge nehri 

kıyısında bulunan İvolga Hun şehridir
140

.    

                                                           
136

Chin Lao dönemine ait diğer Hun kitapları; Saray Müfettiş Yardımcıları,Fu Piao,Chia P‟u ve Chiang, 

Tzuo Ming-k‟ai ve Ch‟eng Chi‟ye, Shih T‟ung, Shih Ch‟ien ve Kung Lung‟a‟dır. Tilla Baykuzu,”Kayıp 

Hun Kitapları”, s.197. 
137

Tilla Baykuzu , a.g.m, s.204. 
138

Tilla Baykuzu, a.g.m, s.195. 
139

Tilla Baykuzu, a.g.m,  s.204. 
140

 İvolga Hun şehri hakkında araştırma yapılan saha araştırmaları ve kazılar: P. Sosnovkiy (1928–1929), 

V. P. Şilov (1949–1950) ve özellikle de A. V. Davıdova (1955–1974) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni 
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 Elde edilen bulgularda İvolga şehrinin kare şeklindeki duvarlarla çevrelenmiş, 

kale surlarının boyutları 340x340 metredir. Şehrin tahkimatı için tomruklardan oluşan 

bir savunmam sistemi dizayn edilmiş ve bu tahkimatın giriş kapılarına bağlandığı 

gözlemlenmiştir.  Şehrin taban genişliği yaklaşık 11,5 hektarlık bir alana oturulmuştur. 

Şehir içerisinde çok sayıda mahzen, sundurma, ahır, keramik ve metal atölyeleri
141

, tahıl 

ambarı kuyular vb kalıntılara rastlanmıştır
142

. 

 

 İvolga şehrinde bulunan yapıların ısıtma sistemi, evlerin kuzey doğu ucuna 

yerleştirilen taş soba(şömine) aracılığı ile kuzey ve batı duvarlarının içerisine döşenen 

boru şeklindeki kanallar aracılığı ile ısıtıldığı tespit edilmiştir. Bu sistemin diğer 

bölgelerde bulunan Hun kentlerindekiler ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır
143

. 

  

 Hunlar dönemine ait diğer bir yerleşim bölgesi de Mete Kağan‟ın yazlığı olarak 

bilinen “Pei-ting” adındaki merkezdir. Pei-Teng adlandırmasının etimolojik kökeni 

incelendiğinde, Türkçe “Peteng‟in” Çince yazılmış biçimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Burası Hunlar döneminde kullanılan eski bir Türk yerleşim bölgesidir. Bize göre 

Mo‟tu(Mete Kağan), Büyük Çin seferi sırasında, Çin ordusunu bu yaylada bertaraf 

etmiştir. Hunların ardılları Göktürkler döneminde de Bilge Kağan‟ın Beş Balık üzerine 

yaptığı seferlerde
144

 geçen bölgenin yine Peteng olduğu bilinmektedir
145

. 

 

 Hunlar dönemine ait diğer bir yerleşim merkezi de Batı Hunlarının hükümdarı 

Chi- Chi Yabguya ait, bugünkü Talas nehri kıyısında bulunan istihkâm merkezidir.
146

                                                                                                                                                                          
bulunan Hun şehrinin, İvolga nehri ve Selenge‟nin birleştiği bölgede tespit edilmiştir.Ekrem Kalkan, 

a.g.m, s.10, A.V.Davidova-V.P.Şilov, “K voprosu o zemledeliii u gunnov” s.201. 
141

Şehrin merkezinde bulunan suni bir tepede yapılan kazılarda, burasının aslında taştan yapılmış ve etrafı 

balçıkla sıvanmış bir demir ocağı olduğu anlaşılmaktadır. BkzEkrem Kalkan, a.g.e, s.10. 
142

Bununla birlikte şehri kalıntılarında gerçekleştirilen kazılarda çok sayıda tarım şehir kalıntıları 

arasından; çapa, kürek ucu, orak ve saban demiri vb çok sayıdaki tarım aletleri bulunmuştur. Ekrem 

Kalkan, a.g.e, s.10. 
143

Zihni Merey, Türk Tarihi ve Kültürü, Birleşik yay, Ankara 2009, s,29. 
144

Otuz yaşıma tapa süledim. Altı yolı{........sü] sin Kop ö[lü]rtüm. Anda içerki ne kişi[...................]i yok 

[bolda]çı er[ti]..........a okığalı kelti Biş Balık anı üçün ozdı” Bkz. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 

s.164. 
145

Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.11. 
146

Laszlo Raronyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay, Ankara, 1988, s.67, 

Baheaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi(Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre), TTK, 
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 Chi-Chi‟nin bu istihkâm merkezi, Kazak arkeologlar tarafından, Kazakistan‟ın 

Yedisu bölgesinde ortaya çıkarılmıştır. Şehir planında; çift sıra halinde ağaç kazıklarla 

desteklenen, balçıktan ve kerpiçten yapılma dört köşe duvarlar bulunmuştur. Şehrin dört 

ayrı bölgesinde açılan kapıları ve kuleleri olan bir askeri karargâh merkezi 

bulunmaktadır
147

. 

 

 Chi-Chi‟nin Talas kıyısında kurduğu merkezi Çin-Kanglı ittifakıyla oluşan 

müttefik orduları tarafındanM.Ö36‟da kuşatılmıştır. Davullar çaldırarak muharebeye 

başlayan Yabgu, hatun ve askerler, hepsi düşüp ölünceye kadar kuleden Çin askerine ok 

atarak Ordu‟yusavunmuşlar fakat şehir müttefik orduları tarafından tahrip edilerek 

yakılmıştır. Chi-Chi Yabgu‟nun Talas nehri kıyısında kurmuş bu şehir, Türklerin 

şehircilik tarihinde önemli bir sembol haline dönüşmüştür
148

. Çi-çi Yabgu‟nu kurduğu 

bu merkez Tung Wang Chen şehrinin keşfine kadar, Türkler arasındaki ilk şehircilik 

faaliyeti olarak kabulgörmekteydi. 

 

 Son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar ile birlikte, Hun kent kültürünün temel 

unsurlarıda büyük ölçüde aydınlatılmıştır. Hunlara ait, tespit edilen ilk şehir yerleşim 

birimlerinin rastgele ve sistemsiz bir şekilde yapılmadığı, yukarıda açıkladığımız 

kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda aksine planlı ve nizami bir şekilde inşa edildiği,  

en önemlisi de kadim Türk kozmolojisinden de tesirlerin bulunduğu anlaşılmaktadır
149

.  

  

 Hunlardan sonra Türk boyları arasında şehircilik faaliyetlerinin belirgin olarak  

Göktürkler döneminde hareketlendiğini anlamaktayız. Nitekim Orhun kitabelerinde 

devletin kuruluşu anlatılırken şehirlerde halk hakkında da bilgi vermektedir: “Babam 

hakan, on yedi erle dışarı kaçmış. (Dışarı yürüyor) diye haber işitince, şehirdekiler 

dağa çıkmışlar, dağdakiler şehre inmişler. Derlenip yetmiş er olmuşlar.” sözü 

geçmektedir.
150

 Buradaki şehir adlandırmasının hangi anlamda kullanıldığı ve bu şehrin 

nerede olduğu bilinmemektedir. Yine de yazıtlarda geçen bu ifadenin, Göktürklerin 

                                                                                                                                                                          
Ankara 2014, s.95, N.Bernştam ,Kenkolskiy mogilnik, Arkeologiçeskiy ekspeditsii Gos Emirtaja,  C. II, 

Moskva 1940 s.26. 
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1972, C.VI, S.X, Ankara, s. 39. 
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kuruluş döneminde bile,  sınırlı da olsa belirli bölgelerde şehirlerin kurulmaya 

başlandığını ispat etmektedir. 

  

 Göktürkler döneminde şehir kurmak ve şehirlerde yaşamak fikri, idareci zümre 

tarafından ortaya atılmıştır. Şehirlerde oturma fikri Göktürk Kağanlarından; Tapo 

Kağan(572-580), Şapolyo(Cha-po-lio) ve Ki‟min tarafından arzulandığını 

anlaşılmaktadır. Öyle ki Tapo Kağan, kendi ülkesinde bir rahibin telkini ile Buda dinine 

girerek, kendisine bir mâbed yaptırmıştır. Şapolyo ise, Çin‟e gönderdiği mektuplarda, 

Çin adetlerini almak ve yerleşik nizama geçmek istediğini fakat kendi milletinin 

gelenek ve göreneklerinin köklü olduğu için buna cesaret edemediğini bildirmekteydi. 

Ki‟min kağan dönemine gelindiğinde, şehirlerde oturma arzusu açıkça dışa vurulmuş ve 

Çin İmparatorundan kendisine bir şehir yaptırılması istenmiştir.  Ki‟min‟in bu şiddetli 

arzusunu kıramayan Çinliler, sınır eyaletlerinde “Won-Şou-Şu”  eyaletinde bir şehir 

kurmuşlardır
151

. 

 

 Göktürk kitabelerindeki bilgiler doğrultusunda Bilge Kağan‟ın da, ataları Kimin 

ve Tapo gibi Buda dinini kabul etmek ve şehir kurup oturmak düşüncesinde olduğunu 

biliyoruz. Bununla birlikte devlet yönetiminde şehirlerde oturmaya şiddetli muhalefet 

eden devlet adamlarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Türk sosyal 

yaşantısına uymaması ve Çin ile kıyaslandığında Türk nüfusunun belirgin şekilde az 

olduğunu savunan Vezir Tonyukuk Bilge Kağan‟a atfen: “Biz Çinliler‟in yüzde biri 

kadarız. Bir şehir kurup oturursak, düşman bizi yok eder, bizi kalelere hapsetme! Biz 

eski hayatımızı sürdürürsek zayıf olduğumuzda geri çekilir, güçlü olduğumuz zaman 

ilerleriz. Buda dini insanlara alçak gönüllülük, yumuşaklık telkin etmekle, 

budunumuzun savaşçılık mizaç ve karakterine uymaz.” sözleri ile şehirleşme fikrine 

şiddetle karşı çıkmış ve  hükümdara çeşitli telkinlerde bulunmuştur 
152

. 

 

  Göktürkler döneminde tamamıyla yerleşik yaşama geçme fikri yöneticiler 

tarafından istenilmiş olsa bile Kara Budun olarak adlandırılan Türk boylarından 

korkulduğu için, bu fikriyatın sadece yönetici zümre tarafından benimsendiğini, bu 
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sebeple Çin sınırındaki birkaç hakan sarayı ve ticaret merkezleri harici ülke içerisinde 

yaygınlaşmadığını anlamaktayız.  

  

 Bu dönemdedevlete bağlı olan boyların şehirlerde oturmayarak belirli bölgeler 

arasında yer değiştirdikleri anlaşılmaktadır.
153

 Göktürkler arasındaki bu yer değiştirme 

geleneği hakkında Orhun yazıtlarında: “Amga kurgan‟da kışladım......”
154

,”.....Ötüken 

yerinde kışladım.....”
155

,”.....yeşil yayla yaylağım, kızıl kaya kışlağım.....”
156

 ve 

“”.....yapraklı ağaç yaylağım, kuşlu ağaç kışlağım...”
157

 sözleri geçmektedir. Bu 

metinden anlaşıldığı kadarıyla Türk boyları, kendilerine özgü bir yerleşme biçimi olan 

yaylak-kışlak hayatının seçmişlerdi. Yılın belirli zamanlarında yapılan bu yer 

değiştirmeleri, Türk boylarınca portatif ve tekerlekli yurta(evler) aracılığıyla 

yapılmaktaydı.
158

 

 

 Göktürkler döneminde Türk boylarının tamamen yerleşik bir nizama geçmek 

yerine, yaylak ve kışlak hayatını tercih etmelerinin başlıca etmenleri, bünyesinde 

barındırdıkları insan nüfusunun azlığı; Asya kıtasındaki sert ve karasal iklimin varlığı 

ve buna bağlı olarak sosyal uğraşı alanlarının kısıtlanmasıdır. Bundan dolayı tamamen 

yerleşik bir yaşam yerine, yaylak ve kışlaklarda yaşamayı kendileri için daha uygun 

olduğunu düşünmekteydiler.
159
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 Göktürkler döneminde Türk boyları arasında yaylak ve kışlak hayatının yanı 

sıra, Kağanlık yöneticileri tarafından da devlet içerisindeki kavim ve toplulukların 

çeşitli bölgelere yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Orhun kitabelerinde bu konu hakkında: 

“... Doğuda Kadırgan ormanının ötesine kadar Türk milletini kondurup, yerleştirdik, 

nizam ve intizama koyduk.... Batıda Kengü-Tarmana kadar Türk elini kondurup, 

yerleştirdik, nizam ve intizama koyduk...”
160

 sözleriyle ülke içerisinde uygulanan iskan 

ve yerleştirme faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. 

  

 Kültigin anıtının güney cephesindeki 3-5. satırlarda”. ...bunca diyara kadar 

ordularımı yürttüm ve sonunda anladım ki Ötügen ormanından daha güzel yer yok imiş. 

Türk milletinin yurt edineceği ve yönetileceği yer Ötüken imiş. Burada oturup, Çin 

milleti ile ilişkileri düzelttim”
161

 Bilge Kağan ise “bunca yerlere ordu sevkettim Ötüken 

ormanından daha güzel bir yöre, ülkeyi idare edecek daha iyi bir yer göremedim”, 

”Ötüken ormanında oturup kervan ve kafile gönderirsen hiçbir mihnet ve zaruretin 

olmaz
162

”, “Güneydeki şadpıt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz tatar..! 

Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle Türk Kağanı Ötüğen 

ormanında otursa ilde sıkıntı yoktur.”  diyerek, Ötüken “iduk” yani kutsal bir yer olarak 

vasıflandırıyor.
163

 

   

 Günümüzde Türk arkeolog ve tarihçilerin önderliğinde Moğolistan‟da 

“Altaylar‟daki Türk Varlığı” 
164

adlı proje ile,Ötüken çevresindeki mimari kalıntıların 

gün yüzüne çıkarılması amacı yla saha araştırmaları ve yenileme çalışmaları 

yapılmaktadır. Elde edilen verilerde Orhun vadisindeki Göktürkler devrine ait 

mezarlarda, pişmiş topraktan su boruları, kabartmalı dam kiremitleri, koruyucu 

olduğuna inanılan ejder maskeleri ve al renge boyanmış yer tuğlaları bulundu.  Buradaki 
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mimari üslubu Batı Göktürk Kağanlığı, Batı Türkistan‟da da kullanmışlardır
165

. 

Bununla birlikte arkeolojik kazılarda: Ötüken bölgesinin Göktürk dönemi öncesi Hun 

Şan Yü‟lerinin de kullandığı bir merkez olduğuna dair yeni izler tespit edilmiştir. 

Nitekim XI.yy müellifi Kaşgarlı Mahmud‟da “Divan‟ül Lügât it Türk” adlı eserinde 

Ötüken‟in varlığını zikretmiştir
166

. Ötüken‟in Göktürk dönemi sonrasında da Uygurlar 

ve Moğollar döneminde de Kara Kurum
167

 adıyla merkezi bir teşkilatlanma bölgesi 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır
168

. 

 

 Orhun yazıtlarında, devletin merkezi Ötüken‟in yanı sıra ülke içerisinde bulunan 

diğer Göktürk dönemi yerleşim birimleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Kültegin 

kitabesinde geçen Oğuz savaşları(716-718)‟da Göktürk dönemi Türk şehirlerinden 

“Togu Balık” hakkında bilgi vermektedir. Bilge Kağan Togu Balık‟ta Oğuzlar ile 

savaşıldıktan sonra, atların yüzdürülerek Tula ırmağının geçildiğini zikretmektedir
169

. 

Metnin diğer bir kısmında ise 716 yılında Bilge Kağan ve Köl Tigin‟in yine Oğuzlara 

ait olduğu düşünülen Amga kurgan şehrinde kışladıkları yazılmıştır
170

.  

  

 Doğu Göktürklerinin başkenti Öügen‟in yanı sıra Batı Göktürklerine ait Kurgan 

ve Kışlakların da varlığı bilinmektedir.  Tarihte Batı Göktürk şehirlerini ziyareteden 

Budist Rahip ve Seyyâh Hieng Tsiang‟dır.Bu seyyah Çin‟den çıkarak Hindistan‟ı 

ziyaret etmek için yola çıkan ve yol güzergâhında bulunan Batı Göktürk Kağanlığına 

uğramıştır. Hsüen Tsiang, Göktürk Hâkanı Tang Şe‟hu(Yabgu Kağan) ile Suyab 

şehrinde karşılaşmıştır. Kağanın sarayında bir müddet konaklayan Hsüen Tsiang, kendi 

seyahatnamesinde Bat Göktürk şehirleri; Kumul,Koço,Karaşar,Kuça,Aksu hakkında 

bilgi verir. Hieng Tsiang, daha sonra 630 yılında sırasıyla Isıg Göl ve Suyab şehrine 
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geçer, oradan da Talas‟a ve Şaş(Taşkent), Semerkand ve Buhara‟ya uğrar. Hsüan Tsang, 

kendi eserinde Türk şehirlerinin olukça geniş araziler üzerine kurulu olduklarını ve şehir 

beyleri tarafından idare edildiklerini kaydetmiştir
171

. 

  

 Batı Göktürk şehirleri üzerine günümüzde Yedisu Arkeoloji Heyeti kapsamında 

çeşitli kazılar gerçekleştirilmektedir. Oğu dönemine ait elde edilen arkeolojik veriler 

özellikle Sirderya ve Talas nehri arasındaki coğrafyada tespit edilmiştir. Kazılarda elde 

edilen materyallerde Batı Göktürk şehirlerinin özellikle Soğd‟lu tüccarlar aracılığıyla 

ticaret yapmak amacıyla kurulan merkezler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bölgede 

Budist ve Zerdüşt mabedleri tespit edilmiştir. Nitekim Batı Göktürklere ait olduğu 

düşünülen Balasagun mâbedinin VII.yy Batı Türkistan Zerdüşt mimarisinden izler 

taşıdığı tespit edilmiştir
172

. 

 

 Son olarak Göktürklerin belirli bölgelerde yerleşik nizama geçtiklerinin en 

önemli kanıtlarından bir tanesi de Göktürk Kağan ve Yabgularının yerleştikleri ırmak 

kenarlarındaki verimli topraklarının değerlendirilmesi için Çin‟den tarım aletleri ve darı 

istemelerini gösterebiliriz. Çin kaynakları, Türklerin ilk kez darıyı ektikleri ve bol 

miktarda elde ettiklerini ve “tarığ-lak” sözünün darı biten yer manasına gelişi ile tarla 

sözünün türemiş olduğu düşünülmektedir. Yine aynı dönemde Selenge bölgesinde 

Göktürklere ait kurganlarda kürek ve pulluklara rastlanmış olması da Göktürkler 

döneminde ferdi ziraat faaliyetlerinin olduğunun en önemli kanıtları arasındadır
173

. 

Sirderya ırmağı çevresinde Göktürk devrine ait; Toto,Kızıl-Yar, Munçak-Tepe ve 

bugünkü Güney Kazakistan‟ın Şavıldır ilçesi içerisinde bulunan Farab(Otrar) harabeleri 

yakınlarındaki Kültepe‟de, V I-VIII.yy arasında kullanıldığı düşünülen sulama kanalları 

bulunmuştur
174

. 
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 Sirderya kıyısında bulunan ve kadim Oğuz şehirlerinin üzerine kurulmuş olan 

Şavıldır‟dan 200 km doğuda bulunan Taraz (Evliya Ata) şehri çevresinde de  

Göktürkyazısı ile yazılmış bir kitabe bulunmuştur. Bulunan bu kitabede, yazıtın sahibi 

tarlasını ve su hendeklerini düzenlendiğinden bahsetmektedir. Yine aynı vadinin güney 

bölümünde bulunan bir kitabede ise bölgeden geçen yollar hakkında düzenlenmiş bir 

rapordu
175

. 

 

 Göktürkler dönemindeki şehir ve şehircilik faaliyetlerinin durumu hakkında kısa 

bir tahlil yapılacak olursa özellikle Doğu Göktürk Kağanlığı döneminde ticaret 

yollarının etkisiyle maddi ve kültürel hayatın canlanmasıyla birlikte, Göktürkler 

arasındaki şehircilik faaliyetleri de bu doğrultuda gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim bu dönemde Türk yazısı icat edilmiş ve Türk boyları Çin alfabesi yerine kendi 

dillerinde kültürlerini aktarmaya başlamışlar ve bu doğrultuda Orhun yazıtları vb Türk 

dilindeki ilk eserler yazılmış ve anıtlar diktirilmiştir.  Yapılan bu inkılâplar sayesinde, 

Doğu Göktürklerin medeniyet seviyelerini geliştirmek şuurunu taşıdıklarını ve bunun 

bir neticesi olarak birçok merhalelere ulaştıklarını anlamaktayız. Doğu Göktürk 

Kağanlığı bu dönemde kendi bünyesinden yenilikçi ve uzak görüşlü kağanlar da 

çıkarabilmiştir. Nitekim bunlardan birisi olan Bilge Kağan budununa(halkına) akıncılık 

yapmalarını emretmiyor, bilakis Ötüken‟de oturup arkış(kervan) ve tirkiş(kafile) 

göndermesini yani ticaret ile uğraşmalarını telkin ve tavsiye ediyordu
176

. 

 

 Batı Göktürk Kağanlığı döneminde de şehircilik faaliyetlerinin geliştiğini fakat 

Doğu Göktürkleri kadar önemli mesafeler katedemediklerini anlamaktayız. Özellikle 

Batı Göktürk Yabgularının ülkesi, İpek ticaret yolunun kavşağında bulunması sebebiyle 

bölgedeki kültürel canlılık, Doğu Göktürk topraklarına göre daha hızlı gelişmekteydi. 

Buna rağmen Batı Göktürk Yabguluğu döneminde, Doğu Kağanlığına nazaran 

şehircilik ve edebiyatın yeteri kadar gelişme gösterememiştir. Nitekim Doğu 

Göktürkleri, kendi kültürel hayatlarında birçok merhale katederken, Batı Yabguluğu, 
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Türk yazısını muhtemelen VIII.yy‟ın ortalarına doğru almışlar ise de bunu yaygın ve 

devamlı bir şekilde kullanmamışlardır
177

. 

 Hunlar ve Göktürklerden sonra Uygurlar döneminde Türk şehirlerinin belirli bir 

nizam ve düzene oturtulduğu ve Türk boyları arasında daha fazla tercih edilen bir yaşam 

alanları olduğu anlaşılmaktadır. Uygurlar dönemine ait şehircilik faaliyetleri Uygur 

Hakanlarından İl İtmiş Bilge(Moyen Çor) Kağan döneminde başladığı anlaşılmaktadır. 

Moyen Çor, Uygurların medeniyetlerini yükseltebilmek için kitâbeler yazmış, şehirler 

kurmuştur.Şüphesiz ki Moyen Çor Kağan Türk tarihinde şehir kurduran ender 

hükümdarlardan bir tanesidir. Şine Usu yazıtlarında anlatılan hadiselerin cereyan 

etmesinde sadece yıl ve ay değil aynı zamanda günü gününe kaydettirmesi sayesinde de 

Uygurlar dönemindeki şehircilik faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmemizi 

sağlamaktadır
178

. 

 

 Şine Usu yazıtlarında Moyen Çor‟un Pars ve Yılan yıllarında belirli mevkilerde 

yayladığını aktarmaktadır
179

. Yazıtların diğer bir kısmında, Moyen Çor‟un Suğdak ve 

Çinliler‟e Selenge kıyısında “Bay Balık” adındaki bir şehir yaptırdığı bilgisi 

verilmiştir
180

. Kağanın zikrettiği bu şehir günümüzde Ordu Balık şehrine denk 

gelmektedir. Ordu Balık 47-48 kuzey 101-102 doğu tul dereceleri arasında yukarı 

Orhun ırmağının sol kıyısında, bugünkü Köl Tigin ve Bilge Kağan abidelerinin güney 

kısmında kurulmuştur. Bu doğrultuda Ordu Balık şehrinin Türkler için kutsal sayılan 

Ötüken havzasında kurulduğunu anlamaktayız
181

. 

 

 Arap müelliflerden İbn Hurdazbih‟e göre Uygur Kağanı Kutluk Bilge Kağan 

döneminin önemli merkezlerinden olan Ordu Balıg‟da Soğd kökenli memur, mimar ve 

inşaatçı olarak hizmet eden bir topluluk bulunmaktadır. Şehirde bulunan halk 

çoğunlukla Türkler ve Soğdlu‟lardan oluştuğunu açıklamaktadır
182

. 
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 İslam müelliflerinden Temim b. Bahr ise; Uygur şehirleri hakkında: büyük ve 

muhkem surlarla çevrilmiş olup çevresinde şenlikli kasabalar ve birbirine bitişik 

köylerin bulunduğunu ve şehirlerde kalabalık ve yoğun bir halkın yaşadığını, 

çarşılarının ve ticaretin çok hareketli olduğunu kaydetmektedir
183

. 

 

 Temim b.Bahr, Ordu Balık‟tan beş fersah ötede Tokuz Oğuz hakanının sarayını 

görmüş ve bu yapıtın damında Hâkan‟a ait yüz kişilik bir çadır gördüğünü 

anlatmaktadır. Müellif, Uygur Han otağını tasvir ederken, otağı çevreleyerek kuşatan 

muhafızlardan ve iki bey arasındaki mesafede çadırlı askeri karakolların olduğunu ve 

bunların ordugâhı bir daire şeklinde çevrelediğini zikretmiştir
184

. 

 

 Uygurlar arasında, kendi şehirlerinin efsanevi Türk hükümdarı Zülkârneyn 

tarafından yaptırıldığına inanılmaktadır. Bu şehirler sırasıyla; Sülmi, Koço, Lambalık, 

Beş Balık ve Yeni Balık(Yengi Balık) adında beş şehire sahip olduğu kaydedilmiştir
185

. 

 

 Hudûdül Alem‟de Toğuz Oğuz(Uygur) ülkesinde onyedi şehir olduğu 

yazılmıştır. Fakat günümüzde bu onyedi şehirin birkaçı bilinmektedir. Bunlar içerisinde 

Uygur dönemine ait, Penci Kes.
186

”(Beş Balık)Çinanikes
187

 (Kao-Chang),  şehirleri 

tespit edilebilmiştir
188

. 

  

 Uygur dönemine ait diğer önemli bir şehirde Karabalsagun idi. Arkeolojik 

kazılar sonucu Karabalgasun şehri içerisinde, Moyen Çor‟a ait olduğu düşünülen bir 

saray bulunmuştur.
189

 Şehrin etrafı surlarla çevriliydi ve 12 büyük demir kapısı 

mevcuttu. Karabalgasun Uygur devletinin ana merkezlerinden bir tanesiydi. Öyle ki On 
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Ok‟ların düzenlediği kurultaylar bazı dönemlerde bu şehirde toplanmaktaydı. Bununla 

birlikte şehrin nüfusu kalabalık olup çarşıları, esnafı mevcuttu
190

. 

 

 Karabalgasun bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda; değirmen taşları, 

harman tokmakları bulunmuştur. Yine bu bölgede bulunan bir Uygur mezarında ise ölü 

ile birlikte tahıl fosillerinin kalıntılarına rastlanmıştır
191

. 

   

 Moyen Çor‟un vefatıyla Uygurların başına Bögü Kağan 762-763 geçmiştir. 

Bögü, Çin‟de bulunduğu sırada Mani dinine mensup Soğdların etkisinde kalarak 

geleneksel Kök Tengri inancını bırakarak onun yerine Mani dinini kabul etmiştir. Bögü 

Kağanın Maniheizm‟i kabul etmesindeki amaç halkına yerleşik yaşamı öğretme isteği 

olarak anlaşılabilir.  Bögü Kağan kendi kavmini yerleşik yaşama geçirerek, tüccar 

Soğdları da yanlarına alarak zenginleşecek, böylece kuvvetli Çin tesirini kırmış 

olacaktı
192

. 

 

 Bögü Kağan dönemindeki Uygur şehirleri hakkında mâlumat veren Çin‟li elçi 

Wang Yen‟te‟nin şahadetine göre; Uygur başkentinde elli Budist mâbedi bulunduğunu 

fakat bu yapıların hepsini şehirden uzak yerlerde inşa edildiğini aktarmaktadır
193

.  Wang 

Yen‟te, Bögü Kağan‟ın seçtiği bu yeni din için birçok mabet ve manastır inşa ettiğini, 

Sanskritçeden pek çok dini külliyatların Türkçeye çevrildiği ve Çince‟den tercüme 

faaliyetlerinin başladığını belirtmektedir
194

. 

 

 Uygur dönemine ait yapılan arkeolojik kazılarda ve yukarıda zikredilen 

seyyahların şehâdetleri doğrultusunda Uygur şehirlerinde kurulan evlerin duvarlarla 

çevrelenerek avlu içine alındığıanlaşılmaktadır. Bu evler kaplumbağa tarzı çatı denilen 

kıvrık çatılı ve avluları iki katlı olup, eve avludan bir merdivenle çıkılıyordu. Pencereler 

yuvarlak ve köşeli motifler şeklinde yapılmıştır. Evlerin genel özelliği birden çok 

                                                           
190

Mehmet Talat Demirbaş,Türk Şehir Tarihinde Vakfın Yeri, s.19. 
191

Mehmet Talat Demirbaş, a.g.e, s.19. 
192

Ahmet Taşağıl, “İslam Öncesi Devrede Orta Asya‟da Yaşayan Türk Boyları”, Türkler Ansiklopedisi, 

Yeni Türkiye yay, Ankara 2002, C.II, s.341,342. 
193

M. N. Özerdim, “Uygurlar Devrinde Turfan-Karahoco Şehrinde Evler”, A.Ü,D.T.C.F.D, 1958, C. XVI, 

Ankara, s.3,4. 
194

İsmail Hakkı Ergüven, Hsüan-Tsang‟ın Seyehatnamesi, s.11. 



48 
 

katının bulunmasıdır. Bu evlere bazen bir daha ilave edildiği gözlemlenmiş, üst kat hafif 

korkuluklarla çevrili plavyon şeklinde tasarlanmıştır
195

. 

 

 Uygurların kuruluşundan önce kurulup, Uygur Kağanları tarafından tamir 

ettirilen bazı şehirler bulunmaktadır. Bunlar:Turfan, Hami, Karaşar, Urumçi (Beş 

Balık), Kaşgar, Kuça ve Yarkent‟dir. Bu şehirlerde tarım yapılabilmesi için büyük su 

kanalları açılmıştır. Özellikle Turfan bölgesinde bulunan Karızsu kanalları sayesinde, 

çöl sınırlarında bulunan tarım arazilerine su taşınmıştır. Bu kanallar sayesinde, Uygur 

dönemi Türk boylarının Turfan bölgesinde yerleşik yaşama daha çok katıldığı 

anlaşılmaktadır
196

. 

 

 Uygur ülkesine seyahat eden Çin‟li rahip ve seyyahların verdiği bilgiler ve tespit 

edilen bu şehirler içerisindeki bilgiler doğrultusunda Uygurlar döneminde Türk boyları 

arasında şehircilik faaliyetlerinin hemen hemen ülkedeki her bölgeye yayıldığını ve 

Türk toplumu içerisinde özellikle aristokrat kesimin önderliğinde yeni bir şehirli Türk 

nüfusun oluştuğu anlaşılmaktadır.  

 

 Uygurlar döneminde şehirleşme olgusunun Türkler arasında yaygınlığının diğer 

bir delili ise Uygur Kağanlarının yaylak ve kışlak alanlarının Türk boylarına tahsis 

ederek, kentlerin yakın çevresindeki özel bakım gerektiren bağ ve bahçelerin vergi 

muafiyetleri verilmek yoluyla özel mülkiyetlere bırakıldığına ilişkin toprak alım-satım 

ve kiralama senetleri ve vergi kayıtları niteliğindeki hukuki belgeler hazırlatmışlardır
197

. 

Bu belgelerin varlığı, Uygur kağanlarının kendi reayasını iskân ederek, sistemli bir 

şekilde yerleşik yaşama geçmelerini amaçladığı düşünülmektedir.  

 

 Uygur şehirlerinde,  beyler ve hatunlar tarafından kurulmuş “buyan” adı verilen 

vakıflar da bulunmaktaydı.  Bu vakıfların kuruluş amacı,  sosyal kurum ve kuruluşların 

yapım ve onarım giderlerini ve din görevlilerinin giderlerini karşılamaktı
198

. 

 

                                                           
195

Zihi Merey, Türk Tarihi ve Kültürü, s. 29. 
196

Gülçin Çandarlıoğlu,“Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü”,Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye yay, 

Ankara 2002, C.II,  s.362,366. 
197

 Mehmet Talat Demirbaş Türk Şehir Tarihinde Vakfın Yeri, s.18-19. 
198

 Gülçin Çandarlıoğlu, a.g.m, s.362. 



49 
 

 982 yılında Uygur iline gelen Çin elçisi Wang-Yen Te Uygur ülkesi için; bu 

ülkede yoksul halk yoktur yiyeceğikâfi olmayanların sıkıntıları giderilir ve bütün 

yoksullar et yer diyerek bu ülkeyi mamur, halkının da refah bir şekilde yaşadığını 

zikretmektedir
199

. 

  

 Yukarıda açıkladığımız kaynaklar doğrultusunda M.Ö  Çi-çi Yabgu ile başlayan 

Türk şehircilik tarihi, Çin‟deki  Türk hanedanları sırasında şekillenmiş, Göktürk 

hanedanları zamanında belirli bir plana oturtulmuş, bu dönemde; balık, oba, yazı, 

yurt,yış, tag,özü,yal,kaş vb ilk şehircilikile ilgili kavramlar belirginleşmeye başlamıştır. 

Bu süreç Uygurlar zamanında son şeklini almıştır. Türk boyları arasında özellikle 

Uygurlar döneminden itibaren yerleşik yaşama geçişler hızlanmış ve bu değişim 

esnasında Türk coğrafyasında; Soğd, Budist ve Maniheist kökenli etkin ve belirgin bir 

yabancı tesir sahası ortaya çıkmıştır. Bu hadiselere rağmen Türk boyları, kendi 

yerleşkelerinde öz Türkçe adlandırmaları kullanmayı unutmamışlardır
200

. 

 

 3. TÜRKLERDE ġEHĠR YERLEġĠM MODELLERĠ  

 

 3.1 Orduğ(BaĢkent 

 

 Tarihi kaynaklar, İslam öncesi Türkler arasında coğrafi ve iklim şartlarının da 

etkisiyle çeşitli yerleşim modellerinin oluşturulduğunu anlamaktayız. Özelikle askeri, 

ticari ve dini merkezlerin çevresinde şekillenen bu modeller, geleneksel Türk şehir 

tarihinin temellerini oluşturmaktadır. Biz bu doğrultuda kadim Türk yerleşme 

modellerini; Ordu, Balık-Yurt, Kült Şehirleri, Kıy(ticaret) Şehirleri,Hatun Şehirleri ve 

Ağıllar olmak üzere altı başlık çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.  
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  3.1.1 KurvıÇuvaç(Hakan Otağı) 

  

 Türkçeye Hun dilinden kalan ordu kelimesinin anlamı eski Türkçe sözlüklerde 

hükümdar makamı, saray veya ordugâh anlamlarında kullanılmıştır
201

. İslam öncesi 

Türk devletlerinde, hükümdarın veya ordu başının makamının bulunduğu kalelere veya 

sefer zamanında kurulan ordugâha yine orduğ adı verilmekteydi. Kaşgarlı Mahmud‟da 

kendi eserinde ordu sözünü açıklarken arapça tercümesinde “beldetü‟l imâme”
202

 

adlandırmasını kullanmaktadır. 

 

 Eski Türk yazıtlarında başkentin karşılığı olarak yine Orduğ adlandırmasının 

kullanıldığını öğrenmekteyiz. Eski Türklerde Başkent olan ordu‟ya İl örgini(il tahtı) 

veya il ebi(il evi) denilmekte ve bu merkez, devlet idaresinin beldesi olarak 

tanımlanmıştır
203

. 

 

 Elde edilen veriler ışığında Türklerde şehircilik faaliyetlerinin hâkan otağı olarak 

adlandırılan ordu ve çevresi üzerine kurulduğunu anlamaktayız. İlerleyen dönemlerde 

bu orduğlar çevresine ticaret ve zanaât merkezleri kurulmuştur. Böylece eski Türklerde 

balık ve Soğdça kent kelimelerinin eklenmesiyle, Türklerde ilk şehirciliğin örnekleri 

olarak kabul ettiğimiz Ordu-Kent, Ordu-Balık şehirleri kurulmuştur. Bu şehirler, iç içe 

surlu bölümlerden oluşmaktaydı. En içteki surlarda hükümdar veya ordu başının sarayı 

bulunur, dış surlarla çevrili kısımlara ise tüccarlar, asker ve halk yerleştirilirdi
204

. 

 

 Türk hakanlarının otağı olarak kabul gören orduğ çevresinde kurulan şehirlerin 

kuruluşunda, model olarak kâinatın yapısındaki eski Türk kozmolojisindeki 

tasavvurlardan ilham alındığı anlaşılmaktadır. Türklerdeki ordu mimarisi öncelikle dört 

yöndeki illere(coğrafyalara) olan hâkimiyeti temsil ediyordu.  

 

 Eski Türk kozmolojisine göreorduğ tanrıların sarayı olduğuna inanılmakta ve 

yeryüzünün merkezinde yer alan ve sıradağ silsileleriyle çevrili iç denizlerin ortasında 
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altın bir halka üstünde yükselen altın dağın zirvesinde tasavvur ediliyordu. Bu 

doğrultuda hakan otağı olan orduğ‟lar, şehirlere ait en hâkim tepe üzerine 

kurulmaktaydı. Bu yükseklik ile han otağlarının, Altın Dağ‟a; surlar, çevreleyen dağ 

silsilelerine, su hendekleri, denizlere benzetilmekteydi
205

.  

 

 Eski Türkçede sıruk(sırık) denen ve Türk kozmolojisinde Altın Dağ‟ın 

tepesinden göğe yükseldiği düşünülen kâinatın zirvesinde, Altun Kazuk(kazık) adı 

verilen kutup yıldızından başka bir kozmik kökenli bir saray yapısı daha bulunmakta ve 

burası gök tanrısının makamı sayılmaktaydı
206

. Türklerin bu sarayına Yedi Hanlar 

anlamına gelen ve Yetiken burcunda büyükayı olduğunu sandıkları anlaşılmaktadır 

VIII.yy‟da, Buhara beyi olan Türk meliki, ordusunu Yetiken burcu şeklinde 

yaptırmıştı
207

. 

 

 Göktürk metinlerinde Orduğ‟lar hakkında; “Han, tahta çıkınca, ordu kurmuş. İli 

çevresinde durmaktadır. İyi ve akıllı kişileri toplamış, kıvanç duymakta, dünyayı 

süslemektedir.”
208

 sözleriyle Ordu‟nun dört yöne hâkimiyeti temsil ettiğini 

anlamaktayız. 

 

 Ordu‟da devlet idarecileri, âlimler, otacılar, yultuzcular, abide, heykel, resim ve 

başka sanat eserleri meydana getiren; sikkelere devlet ve boy tamga‟larını ve tugragları 

vuran uz‟lar(sanatkârlar) bulunmaktaydı. Bunlar hükümdar köşkleri yanındaki 

tapınaklarda veya dış balık‟larda çalışırlardı.  Kadim Türk orduğ‟ları içerisinde sosyal 

hayatta oldukça canlıydı. Yılın belirli zamanlarında çeşitli müzik çeşitli şekillerde icra 

edilirdi
209

. Surların dışında ve üstünde askeri birliklerin komutanı olan beyler, nöbet 
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Emel.Esin, a.g.m, s.26. 
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Kadim Türk geleneğinden gelen bu inanış, bugünkü Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin milli 

sembollerinde karşımıza çıkmaktadır. Kazakistan‟ın başkenti Astana‟da şehir merkezinin sembolü olan ve 

kutsal hayat ağacı olarakta kullanılan “Bayterek”(kutsal direk)‟in bir sembolü dikilmiştir. Eski Türk 

sosyal yaşamında, bu vb bitki ve ağaçların önemi büyüktür. Nitekim Kayın-ata, Kayın anne tabirlerinin 

kullanılması da, eski Türk kozmolojisinin birer yansımaları olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Özkul 

Çobanoğlu, “Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri”, Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi, Ankara 

2001, C.I, s. 1, 10. 
207

Emel Esin,“İbni Sinâ Çevresinde Türk Kültürü”, Uluslararası İbni Sina Sempozyumu, Ankara 1983, 

C.I, s.537. 
208

 Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, C.II, s.78. 
209

 Emel Esin, Ordu Türk Saray mimarisi...,  s.27. 
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tutturur; davul ve zil çaldırılır, şölenlerde, yingeç(inse musiki), sazlar ve nefesli aletlerle 

icra edilirdi. Dini ve kozmolojik anlamda körünç‟ler(sahne temaşaları) oynanırdı
210

. 

 

  Türkler arasında İslamiyet‟in kabul görmesiyle birlikte geleneksel Türk 

orduğ‟ları içerisinde de bir takım değişiklikler geçirerek İslami bir görünüm aldılar. 

Fakat geleneklerde bir değişiklik olmamıştır. Hakanlı hükümdarları Kök Türk melikinin 

yaptırdığı bağı, restore ederek Gorug(koru) adını vermişlerdir. Yine Farsça “saray” 

kelimesi bu dönemde Türk mimarisi arasında yerini bulmuştur
211

. 

 

 Göktürkler döneminde Sirderya Irmağının kenarında kurulan Yengikent‟teki 

Oğuz Yabgu Orduğ planının oluşturulmasında, geleneksel Türk şehir yapılanması olan 

orduğ sisteminin örnek alındığını görmekteyiz. Selçuklular ve Osmanlı‟lar dönemine 

gelindiğinde, Oğuzların İslamiyet‟i kabul etmelerine rağmen, kendilerine ait 

payitahtlarında geleneksel Türk şehir kozmolojisinden motifler kullanmaya devam 

etmişlerdir. Nitekim Oğuz boyları içerisinden çıkan Osmanlı Devletinin payitahtında 

bulunan sarayların da yine aynı gelenek üzer inşa edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim II. 

Mehmed‟in İstanbul‟u fethetmesi sonrasında kendi mahiyeti için yaptırdığı ilk makam, 

servi ve çınarlar ektirdiği bir bağ olmuştu. Surlar içindeki bağ, Orduğ ve Balık‟ı andıran 

iç ve dış(enderün ve birûn) kısımlardan oluşan dört köşe bir alandı. Hükümdarın has 

odaları, bu bağın tam ortasındaki yüksek bir alanda kurulmuştur. Öyle ki Osmanlı 

hanedanları XVIII.yy‟a kadar  saray mimarilerinde  aynı üslubu sürdürmeye devam 

etmişlerdir
212

. 

 

  

 Kadim Türk şehirlerinde orduğ‟lar içerisinde, otağ şeklinde kubbeli veya 

kümbetli ve merkezdeki ocağa karşılık gelecek şekilde kubbesinde duman deliği olan 

meskenler yapılıyordu. Türkler bu meskenlere, otağa verdikleri adları kullanmışlardır. 

Günümüz Türkçesinde kullandığımız oda gelişmesinin kökeni de yine bu otağlar‟dan 

türetilmiştir. Bu tarzdaki odalar, erken ortaçağ dönemi Türk şehirlerinin temel birimini 

oluşturmaktaydı. Kümbet şeklinde inşa edilen otağlar, bazen dört köşe olmakla birlikte, 
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 Emel Esin, a.g.e,  s.27. 
211

Emel Esin, a.g.e, s.27. 
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EmelEsin, Ordu Türk Saray Mimarisi.., s.29. 
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merkezi ocak ve kubbe zirvesindeki duman deliği özelliklerini taşımaktaydı. Ordu 

içerisindeki bu yapılanmalar, ferdi tek bir odadan ziyade belirli bir merkez etrafında 

toplanan odalardan oluşmaktaydı
213

. 

 

 Geleneksel Türk orduğ‟larında ordunun alameti, üstüvani kubbeli Hakan otağı 

olarak bildiğimiz “Kurvı Çuvaç‟tı. Etimolojik izâhı yapılamayan bu adlandırmanın 

ikinci kelimesi “taç” anlamına geldiği bilinmektedir. Hakan otağının Türkler arasındaki 

diğer bir adlandırması da “kerekü” olarak bilinmektedir.
214

 Hakan otağı için bu 

benzetmenin özellikle düşünüldüğü, Kök Türk hakanının taht etrafındaki halıya 

oturtulduğu, havaya kaldırılarak, otağın etrafında, kâinat çevresinde dönen güneş gibi 

döndürülmesinden anlaşılmaktadır.
215

 Hakanın bayrağı otağın önüne dikilir ve bu otağ, 

ordu sırları üzerinde çok uzarlardan görülürdü
216

. 

 

 Oğuz ilinde ve Dede Korkut destanlarında adı geçen Karaçuk Dağları‟nda bir 

örneği görülen bu tarz ordu başı meskeninin bulunduğunu açıklamıştır.
217

 İlerleyen 

dönemlerde Selçukluların Merv‟de kurdukları köşkler ve Osmanlı dönemi II. 

Mehmed‟in Topkapı Sarayı‟nda yaptırdığı Sırça Saray(Çinili Köşk) „da kurvı çuvaç 

modeline uygun olarak inşa edilmiştir
218

. 

 

 3.1.2  Kalık(Çatılı KöĢk) 

  

 Türkçe “semavi” anlamındaki kalık denen ve bir set veya set şeklindeki kat 

yahut surlar üzerinde yükselen, Çin tarzındaki köşk Türklerde M.Ö' yy‟lar‟dan beri 

bilinmektedir. Kalık‟ın Çin usulümdeki biçimi; ağaçtan bir iskelet kurularak, tuğla 

duvarlar inşa edilip sıvalanabiliyor ve üstlerine resim yapılabiliyordu. Ağaç kısımlar da 
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Lezzet Tülbasiyeva,Kazakların Yaşam Estetiği, TTK, Ankara 2004, s. 12, 19, Emel Esin, a.g.m,  s.30. 
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Emel Esin, “Türk Kubbesi”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Ankara 1971, C.III, s.154. 
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şehrinde bulunan Ahmet Yesevi kesenesi(türbesi) içerisinde, büyükçe bir halı üzerinde göğe kaldırılarak 

gerçekleşmekteydi. Emel Esin, “Orduğ Başlangıçtan Selçuklulara Türk Hakan Şehirleri”, s.65. 
216

Lezzet Tülbasiyeva, Kazakların Yaşam Estetiği, s.13,15,Emel Esin, a.g.m, , s.65. 
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km doğu bölümünde bulunan Farab-Otrar, Batı Göktürk Yabguluğu döneminde Kerekü olarak 

adlandırılmıştır. Bkz: Emel Esin, “Türk Saray Mimarisinin....” s.30. 
218

Emel Esin, a.g.m,, s.30. 
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cila, boya ve altın varakla süslenebilmekteydi. Kalık‟ın seddi ve çatısındaki tuğla ve 

oymalı kiremitler sırlı olabiliyordu ve genellikle gök rengindeydi
219

. 

 

  Kalık mimarisi, özellikle IX-XI.yy‟a ait Uygur şehirlerinin kalıntılarından ve 

resimlerinden, Türkler arasında kullanıldığını anlamaktayız. Uygur metinlerinden 

anlaşıldığı üzere, Türk beyleri ve hatunları, yazları dört yöne açık ve havadar kalıkta 

oturur ve surlar üstündeki kalıklardan şehir kaylarını(sokaklarını)görebilirlerdi
220

. 

 

 

 1.3.1.3 Kargu-Ediz (Ev) 

 

 Göktürk yazıtlarında, askeri gözetleme ve ateş yakarak işaretleşme maksadıyla 

kullanılan yapılara verilen genel isim “kargu”olarak adlandırılmıştır.Bu kuleler mimari 

üslup açısından dörtgen kesitli, sütun gibi ince ve silindir şeklinde veya çok 

köşeliydi
221

. 

  

 Bu türdeki kulelerin kullanış amaçlarından bir tanesi de askeri işlevinin yanı sıra 

eski Türklerde astrolojik gözlemler ve Türkler tarafından ortaya çıkarılan 12 Hayvanlı 

Türk takviminin düzenlenmesi çalışmalarında yararlanılmıştır. Bu türdeki kargu 

kulelerine özellikle Uygur dönemi şehirlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır
222

. 

 

 Eski dönem Türk yazıtlarında bir diğer kule cinsi mimari yapı ise, “ediz-üy” 

olarak kaydedilmiştir. Eski Türk inanışında, bu tür kulelerin inşasındaki amaç uğuru 

uzak yerlere ulaşsın diye özellikle yüksek yapılır ve tepesinde dini yazmalar saklanırdı.  

Bu türdeki “ediz üy” kuleleri, Türklerde İslam döneminde şekillenecek olan Türk 

minaresinin temelini oluşturan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır
223

. İlk defa minare 
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Aral Gölü ve çevresindeki Oğuz iskan alanlarında da , İslam öncesi döneme ait olan ve eski Türk 

inanışı doğrultusunda dikilmiş olan “Munara” adındaki, silindir ve kule şeklindeki yapıları tespit 

edilmiştir. Munara adındaki bu tür yüksek boyutu yapıtlar, Türkler arasında İslamiyet‟in kabulüyle 

birlikte, minare olarak kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bekir Deniz, “Aral Gölü Çevresindeki 
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üslubunda, Hakanlı ordularında kullanılmıştır. Orta Asya Türk minarelerini, günümüzde 

bu sebeple, dört köşeli, yayvan silindir şekliyle, Anadolu ve Ön Asya Türk 

minarelerinden farklılık göstermektedir
224

. 

  

 3.2 Balık-Yurt 

 

 Kale, saray, yurt anlamlarına gelen balık kelimesi eski Türk yerleşim 

birimlerinden bir tanesidir
225

. Balık yerleşim birimlerinin eski Türk sosyal yaşamında;  

kış mevsiminde veya tehlike anında,  yaşlı ve çocukların barınması ve hayvan 

sürülerinin korunabilmesi amacıyla Türk boylarının çadırlarını kurdukları surlu 

yerleşim alanı olarak adlandırılan birimlerdir. Bu türdeki yerleşim birimleri genellikle 

ticaret yollarının kavşağında kurulurdu. Balıkların tasarımı ise; kargu(ateş yakılan işaret 

ve gözcü kuleleri) çevresine bir savunma duvarı inşa edilerek oluşturulurdu. Bu tür 

yapılar uzaktan bakıldığında barakaya benzeyen uzun yerleşim birimlerini 

içermekteydi
226

. 

 

 Balık adlandırmasının etimolojik kökeni hakkında bu zamana kadar tarihçiler ve 

dilciler tarafından ortaya üç farklı fikir ortaya atılmıştır. Birinci görüşe göre: balk(y)-

“parıldamak, ışıldamak, ışık saçmak” fiili ile açıklanabilir. İkinci görüşe göreyse: balık, 

balk(y)- fiilinin bir türevi olabileceğidüşünülmektedir. Buradan yola çıkarak; baluk-

balytk sözü üzerinden, bu adlandırmayı Kalmukça “balga zagâsn (bir balık türü;çapak 

balığı)” ve Mançuca “falu(bir çipura türü olan karagöz)” ile örtüştürmeye çalışılmıştır. 

Tolstov ;balık‟ın bal yada bar “su birikintisi, bataklık ve kil toprak üzerinde birikmiş 

su” vb maddelerden oluşan bir tür toprak biçimi olabileceğini düşünmektedir
227

. 

Tolstov‟un bu adlandırmasına katılan E.V. Sevortjan bu görüşe ilave olarak; Kazak 

lehçesinde bal adlandırmasının “küçük çukur-hendek” – balgy “köpük, pis köpük”, 

Azeri lehçesinde: balax “bir gölet ya da dere kıyısındaki sazlık”; Yakutça baltyj “su 

                                                                                                                                                                          
Oğuz Yabgu Dönemine Ait Bazı (Munara) Türbeler”, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 

TTK,Ankara 2005,  C.I, Ankara, s. 55. 
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Emel Esin, “Türk Minaresinin Ora Asya‟daki Öncüleri”, Atatürk Üniversiesi Edebiyat Fakültesi 

Araştırma Dergisi(A.Gabriel Sayısı), 1978, C.II,  Ankara s.110. 
225

Abdülkadir Donuk, a.g.m, s.12. 
226

Emel Esin, “Balık ve Ordu....” s. 85. 
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S.P.Tolstov, Goroda Guzov, s.72. 
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çalkalamak”, Kırgızca balčylda “suda yürümek(zıplamak)” anlamlarına da geldiğini 

açıklamaktadır
228

. 

 

 Yukarıdaki etimolojik kökenler arasında balık adlandırmasının bal‟ kökeninin 

açık bir türevi olduğunu, bu doğrultuda “duvar, şehir” için kullanılan kil; çamur vb 

malzemeler için kullanılan bir sözcüğün türevi olduğunu düşünmektedir.Ayrıca; bal‟ın 

türevlerinden birisinin de yine Türkçe, küçültme anlamlı sözcükler oluşturan, hem 

yaygın olarak “küçük” hem de az sıklıkla “benzer” anlamlarına sahip +cyk ekini almış 

balçyk “çamur”dur. Faruk Sümer‟de balık adlandırmasını balçık kökenine 

dayandırarak, şehir ve surlu yapılar için kullanılan malzemenin kökenine işaret 

etmektedir
229

. Böylece, balcık “çamur”un etimolojik anlamı, yaklaşık olarak “bala 

benzer”, yani koyu ve yapışkan bir madde olarak açıklanmalıdır. Bu bilgiler 

doğrultusunda kadim Türkçe‟de bal(çamur, kil, yapışkan madde)adlandırması sırasıyla; 

balçık, duvar ve son olarak da şehir anlamlarında kullanılmıştır
230

.  Bu bilgileri teyit 

eder nitelikteki bilgileri kadim Türk yazıtlarında görmekteyiz. Orhun Yazıtları ve Şine 

Usu kayıtlarında geçen  “balık” adlandırmasının, yine bu doğrultuda balçık sözünden 

türetilmiş olabileceği düşünülmektedir. Kaşgârlı Mahmud da kendi eserinde balık 

sözünü “çamur, çamurlu yer, bataklık” olarak açıklamaktadır
231

. 
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Marek Stachowski, “Avrupa balkan(lar)ı, Türkçe bal(yk) ve Bunların Asıl Anlamları Sorunu”, 
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zaman zaman yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban olarak çocuk isterlerdi. Ataman adındaki bir kam, 

Kıro Balak‟ın kurban istediğini yeryüzüne iletince altmış çocuk bağlanarak kurban edilmek üzere 

hazırlanmıştı. Yakut Türklerine göre “Duydu Balıga” denen bu dünya balığının ağzı gırtlağının altında ve 

gözü ensesinde idi. Bu balıg Yakutlar tarafından Ölüg Balıg  olarakta adlandırılmıştır. Bkz Bahaeddin 

Ögel, Türk Mitolojisi, TTK,  C.I, Ankara 1971, s.644. 
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Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.I, s.248, 498. Çamur veya kerpiç duvarlı şehirler, Orta Asya‟daki yapı 

geleneğinin önemli hususiyetlerinden birisi arasında gösterilmektedir. Bu yapı geleneği daha çok   Çin‟de 
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söylediğimiz adlandırma da buradan gelmektedir.  Baheaddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, s.175 . 
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 Eski Türk yazıtlarında yerleşim birimi, şehir, kent anlamlarına gelen balık sözü 

Runik alfabeli Göktürk dönemi Bilge Kağan, Tonyukuk, Uygur dönemi Kül İç Çor ve 

Şine Usu yazıtlarında farklı yerlerde onüç defa geçmektedir
232

.  

 

 Eski Türk yazıtlarında balık kelimesinin varlığına; Orhun yazıtlarında, İlteriş 

Kağan‟ın II. Göktürk Kağanlığını yeniden teşkilatlandırdığı bölüm anlatılırken: 

“balıktakiler dağa çıkmış, dağdakiler de aşağı inmişler.
233

. sözlerinde rastlamaktayız. 

Bilge Kağan‟ın bahsettiği balık adlandırması bu metinde şehir olarak okunulabilir. Yine 

bu dönemde Göktürklerin Çin şehirleri için de balık adlandırmasında bulunduklarını, 

Tonyukuk adına diktirilen kitabeden öğrenmekteyiz.
234

. Göktürk yazıtlarında; Göktürk-

Oğuz savaşları sırasında “Togu Balık” adındaki bir Oğuz şehrinden de 

bahsedilmektedir
235

. 

 

 Uygur dönemi Şine Usu Yazıtları‟nda geçen“ anta:yana: tüşüp:orkun: 

balıklıg:beltirin te: el örginin:anta:örgipen ititdim.“ sözündeki balık adlandırmasının, 

kale, şehir vb anlamlarının yanı sıra “balıklıg”a nlamlarında kullanıldığını 

anlamaktayız
236

. Yazıtların diğer bir kısmında İl itmiş Bilge Kağan(Moyen Çor‟un) 

kendisi için yaptırdığı şehrin isminin “Ordu Balık” olduğunu bilmekteyiz. Balık 

adlandırması kullanılan diğer şehirler sırasıyla; Balasagun, Canbalık, Beş Balık, Tuzgu 

Balık, Tüzün Balığ, Yengi Balıkolarak adlandırabiliriz
237

 Bunlara ek olarak Koçu Balık 

ve SüğçüBalık şehirleri bulunmaktadır
238

. Yukarıda verdiğimiz şehirler, Türk şehircilik 

tarihinde önemli işlevsel konumları olan merkezlerdir. Verilen örnekler Türk ülkelerini 

ziyaret eden gezginlerin verdiği bilgiler doğrultusunda çoğaltılabilir.  
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Hatice Şirin; “Köktürk Ötügen ve Uygur yazıtlarında İnşa etmek.....”,s.1894. 
233

Metnin özgün nüshasında Kültigin Yazıtı Doğu Kısmı 12.satır ve Bilge Kağan yazıtı Doğu 10. 

satırlarda “Taşra yarıyar tiyin kü eşidip balıkdaki tagıkmış, tagdaki inmiş”  Hüseyin Namık Orkun, Eski 

Türk Yazıtları,C.I, s.35,  Adem Aydemir,” Ötüken ve Ötüken Adı Üzerine”, s.15. 
234

Kitabede Çin‟e karşı yapılan Türk akınları anlatılırken, Çin‟in doğusundaki bir şehir için 

“Şantungbalık” adlandırması geçmiştir. Abdülkadir Donuk, a.g.m, s. 12. 
235

Saadettin Gömeç, “Türk Tarihinin Kaynakları...” s.15-16. 
236

Hatice Şirin User, a.g.m, s.1894. 
237

Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, s.11, Faruk Sümer,Eski Türklerde Şehircilik; Balasagun için s.48-51, 

Beş Balık için;s.10-11, Ordu Balık için;s.3-9-28, Toğu Balık için;s.9-10, Tuzgu Balık için;s.10, Tüzün 

Balığ için; s.59, Yengi Balık için;s.40. 
238

Bu şehir adlandırmalarının 4 Uygur vesikalarında rastlamaktayız. Mehmet Fuat Köprülü, Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, TTK, Ankara 1976, s.117-118. 
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 Hazar Kağanlığının başkenti olan İdil şehrinin ismi, “Hanbalık'” olarak 

adlandırılmıştır. Yine Hazar Hatunun oturduğu şehire de Hatunbalık deniliyordu
239

. 

Hazar Meliki Yosif‟in zikrettiği şehirler arasında Balaklavu adında bir şehir de 

bulunmaktadır
240

. 

 

 Orta Asya Türk onomastikası, oykonimleri ve toponomi bilgileri incelendiğinde, 

İslam öncesi Türk boyları arasında balık adlandırmasının sadece şehirler için değil, 

bununla birlikte akarsu ve göller için de bir adlandırma türü olduğu anlaşılmaktadır. 

Uygur şehirlerinden Ordu Balık‟ın çevresinde bulunan bir nehrin ismi “balıklıg” olarak 

adlandırılmıştır. Yine Orta Asya‟da bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde Balkaş-

Balhaş adında bir büyük göl bulunmaktadır
241

. 

  

 Karşgârlı Mahmud, kendi döneminde şehirler için balık kelimesini sadece 

Uygurların kullandığını, diğer bölgelerde  “kend” adlandırmasının kullanıldığını işaret 

etmektedir
242

. 

 

 Nitekim Uygurlar döneminden itibaren Türkler arasında balık adlandırması 

yerine Soğdca‟dan alınmış olan kend
243

 sözünün kullanılmaya başlandığını 
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Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler, s.36, S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s.72, Faruk 

Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.24, Y.Z. Yörükan; a.g.e, s.39. 
240

Melik Yosif‟in açıklamasından başka Balaklavu şehri hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Biz, 

dilciler tarafından kelimenin etimolojik kökeni incelediğinde balık kökeninden gelen bir adlandırma 

olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıntılı bilgi için Mihail İllarinoviç Artamanov, Hazar Tarihi(Türkler, 

Yahudiler, Ruslar), Çev.Ahsen Batur, Selenge yay, İstanbul 2008, s.496. 
241

Ayrıca balık adı üzerine yapılan onomastika çalışmalarında; Kazak‟lar arasında “Çankışlı” boyu olarak 

geçmekte, Türkmen‟ler arasında “balıkça, balıyurd, bali ağaçlu” adlarında çeşitli boylar bulunmakta, 

Kırgızlarda ise “balıkçı(saruu)” adında, ortaçağa ait bir boy bulunmaktadır Bkz  L.N.Lezina, A.N 

Superanskaya,Türk Onomastikası, Çev.Ahsen Batur,  Selenge yay, İstanbul 2009, s.130,131, Emel Esin, 

a.g.m,  s.63, S.P Tolstov, “Goroda Guzov”,s.72. 
242

Kaşgarlı Sogdça olan „kent‟ kelimesini benimsemiş ve Türkçe‟ye mâl etmiştir. Müellif, öz vatanı ve 

ordu merkezi Kaşgar‟a, eski Uygur geleneğine göre Ordu-balık değil, Soğdca „kent‟ kelimesini 

kullanarak, „Ordu-kent‟ diyordu.  Kaşgarlı: “Yenikend‟den doğuya kadar Türk ülkesidir. Semerkand‟a 

„Semiz-kend‟ denir. „Şaş/Taş‟ şehrine „Taş-kent‟ denildiği gibi, Öz-kent, Tün-kent adları da vardır”. Bu 

şehirlerin hepsinin adı, Türkçe olan „kend‟ ile yapılmıştır. Bu şehirleri Türkler tarafından inşa edilerek, 

adlarını da kendileri koymuşlardır. Kent adlandırması günümüzde Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 

Anadolu‟da da; Orta Kent, Şehir Kent, Hasan Kenti Kaya Kent vb adlandırmaların kullanıldığını 

bilmekteyiz. Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.I, s.248, F.Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.1-38-39, Adem 

Aydemir, a.g.m, s.17. 
243

Birden fazla ağılın bir araya gelmesiyle oluşturulan yerleşme birimidir. Anlam olarak şehir; kasaba” 

veya “köy” gibi daha küçük yerleşim birimleri karşılığında kullanılmıştır. Kadim Türk devletleri 

içerisinde, kentlerin kurulması; hâkim bir tepeye hükümdar sayı yada orduğ kurulurdu. Kurulan bu 

hükümdar sarayı çevresine Türk oymak ya da boylarının gruplar halinde çadırlar kurmaları ve süreç 
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gözlemlenmiştir
244

. Selçuklular ile birlikte Farsça şehir kelimesi, halk dilinde “şar” 

olarak Türkler arasında kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen yıllarda Ortadoğu‟da 

kurulan Türk devletlerinde ise Arapça‟da şehir karşılığındaki en yaygın isimler olan 

medlne, beldeve mısr kullanılmıştır
245

. 

 

 İç Asya Türk bölgelerinde diğer kategorilere ait balık‟lar, yerleşim düzeni 

bakımından, Göktürk dönemi öncesinde düzensiz bir sokak ağıyla kurulmuştu. Bu tür 

merkezlerde ortak merkezli mahalleler ve bahçeler, surlarla eşit şekilde korunmaktaydı. 

Bir takım bağımsız surlu yerleşmelere dayanan başka bir kümeleşme tipi aynı ya da 

toplanmıştır. Kengü-tarban
246

 vahasında, üç yüzden fazla birbirinden ayrı surlu yerleşim 

kurulmuştur. 

 

 İslamiyet‟in Türk boylar arasında yayılmaya başlamasıyla birlikte geleneksel 

Türk yerleşim birimlerinden olan balık‟ların da yerleşim tipolojilerinde çeşitli 

değişikliğe uğradığı gözlemlenmiştir. İslamiyet‟te ibadetlerin Cuma günleri camilerde 

yapılmasının zorunluluğu, Türk göçebelerinde var olan yerleşik hayatı teşvik etmiştir. 

Sirderya havzasında bulunan ve Karluk ve Oğuz boylarının da bu doğrultuda bölgedeki 

ribatlar ve câmiler etrafında çadırlarını kurduklarını ve İslami çehredeki Türk 

şehirlerinin bu şekilde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sirderya‟nın orta kısmında 

bulunan ve sonradan büyük bir şehir haline gelen Sütkend, bu türdeki çok sayıda 

örnekten birisidir
247

. 

 

 Sonuç olarak “balık‟lar”eski Türklerin sosyal hayatında barınma, meskûn, 

mâhal vb amaçlarla kullanılan yerleşim birimleri olarak kullanılmıştır. Uygurlar 

dönemine kadar şehir yapılanmaları, Türkçe metinlerde balık sözüyle karşılanmaktaydı. 

Türkler bu dönemde kendi kurdukları şehirlere bu ismi verdikleri gibi komşu kavim ve 

                                                                                                                                                                          
içerisinde çadırların taş, ağaç, kil ve kamıştan oluşan balçık malzemesinden yapılmış bir yada iki katlı 

kalıcı konutlara dönüşmesi ve savunma duvarları ile çevrilmesiyle tamamlanmıştır. , F.Sümer, a.g.e, s.39,  
244

Kent kelimesinin kökeni Soğdça“kanth” sözünden gelmektedir. Kaşgarlı Türk ülkelerinde her şehrin 

adının ken ile yapıldığını, mevzu bahis bu “ken” kelimesinin Batı Türklerinde şehir adı yapımında 

kullanılan “kent” adlandırmasının kısaltılmışı olduğunu açıklamaktadır. Faruk Sümer, a.g.m,s.39, Adem 

Aydemir, a.g.m, s.17. 
245

Mustafa Sabri Küçükbaşçı, “Şehir”, s.441. 
246

Farab-Otrar şehrinin Göktürk dönemindeki adlandırması. Emel  Esin,“Farabi'yi yetiştiren  Kengeres 

Türk mubitinin kültür ve sanatı”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1976, C.VI, Edebiyat Fakültesi 

Basımevi, İstanbul, s.35. 
247

Emel Esin, “Balık ve Ordu ..”, s.100. 
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devletlerin yerleşim birimlerini de yine balık olarak adlandırdıklarını yine Göktürk 

yazıtlarından anlamaktayız. Balık adlandırması İslamiyet öncesi Türk devlet 

teşkilatında; “şehir,kale”  manalarında kullanılmasının yanı sıra, XI.asır Argu‟larında 

“çamur,balçık” manalarında da kullanıldığı tespit edilmiştir
248

. Kaşgârlı Mahmud‟un 

Divânü Lügati‟t Türk‟te belirttiği gibi XI.yy‟dan sonra balık sözünün yerini Soğdça; 

Kend ve Farsça Şehir kelimeleri almıştır. Bu dönemde Hakanlı Türkleri 

(Karahanlılar)‟nin İslamiyeti kâbulü ile Türk balıklarının merkezine, hakan otağı olan 

orduğ yerine, Arapça toplanma alanı olarak adlandırılan Câmi‟ler getirilmiştir. Türk 

boyları arasında şehir yapılanmaları için kullanılan balık adlandırmasının, zamanla 

isminde değişikliğe gidilse bile,  bu kelimenin Uygurlar vasıtası ile Moğolca'ya kadar 

girdiğini anlamaktayız. Nitekim Moğol kaynakları, Cengiz Han‟ın şehirlerini balık 

kelimesinin çoğul şekli olan balakat- balgın sözü ile zikretmekteydiler. 

 

 3.3 Hatun ġehirleri   

  

 Türk kaynaklarında kadın ve eş olarak adlandırılan Hatun adlandırmasının,  

siyasi ve sosyal konumlara ait bilgiler M.Ö 4000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 

Yazıtlar ve destanlardan öğrendiğimiz kadarıyla, Türk toplumunda kadının temel 

nitelikleri “ana‟lık ve “kahramanlık”‟tır. Türklerin İslam öncesi sosyal yaşamının 

bozkırda şekillenmesi, kadının karakteristik özelliklerini de etkilemiş, bu doğrultuda 

kadim dönem Türk Hatunları,  ata binme, silah kullanma, savaşabilme vasıfları da ön 

plana çıkarılmıştır. 

 

 Kadının İslamiyet öncesi Türk toplumunda etkin ve kendisine saygı duyulan bir 

varlık olmasının yansımaları, Altay yaratılış mitlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

destanlarda; denizin dibinden Ak-Ana‟nın çıkması ve dünyanın yaratılışı hakkında Bay 

Ülgen‟e fikir vermesi, kadının bir danışma makamı veya bir yol gösterici olduğunu 

göstermektedir
249

. 

 

 Uygurlar döneminde yerleşik yaşama geçişin hızlanması ve aile hayatının 

şekillenmesiyle birlikte, Budist metinlerinde ve hukuk vesikalarında kadını ifade eden 
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Cahid İsmayiloğlu, a.g.m, s.204. 
249

Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi,  Ötüken yay, Ankara 2007,  s. 22. 
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kelimelerin çoğaldığını gözlemlemekteyiz. Metinlerde kadını ifade eden fakat başka 

anlamlarda kullanılan kelimeler; Mama,karı, Tişi,kişi ,Âbci, Qız, Ana, Ögüç,Uma 

kelimeleri kullanılmıştır. Bundan başka dişil cins akrabalar için de  “baldız-

“baltır”,”abla-âka”, “gelin-kâlın”,”ihtiyar kadın-kurtga”,” kızkardeş “smgıl”,”yenge-

yanga” cariye, âbcı karabaş kırkın küng kelimeleriyle ifade edilmiştir
250

. 

   

 Türk sosyal hayatında kadının özel bir statüsü bulunmaktaydı. Kadının günlük 

hayattaki yeri; siyasi hayattaki yeriyle benzerdir. Devleti oluşturan en temel kurum olan 

oguş(aile)‟u bir arada tutan esas unsurun kadın olduğu bilinmekteydi. Nitekim birçok 

Türk yazıtlarınaait kayıtlarda “ana”
251

 sözcüğü, baba sözcüğünden önce kullanılmıştır. 

Dede Korkut‟da geçen “ana ata” ifadeleri kadına duyulan saygının bir diğer 

göstergesidir
252

.   

  

 Eski Türk yazıtlarında ve Çin kroniklerinde, Türk boyları içindeki kadınların 

yanı sıra, hükümdar eşleri hakkında da çeşitli adlandırmalar ve unvanlar tespit 

edilmiştir. Bunlar arasında en yaygın ve dikkat çekeni şüphesizki Hatun 

adlandırmasıdır. Çin kaynaklarında Türk Kağan eşlerine Çince “Ko-tun” veya “Ko-ho-

tun” Türkçe Hatun unvanı verildiği bilinmektedir. Bumin Kağan‟ın karısına “Hatun” 

unvanını Çinli‟lerin de kullandığını, yine Uygurlar zamanında Hatun unvanının Bilge 

Kağan‟la evlenen cariyenin kullandığını görmekteyiz. Hatun adlandırması; 

kraliçe,prenses anlamlarında kullanılmıştır
253

. 

  

 Akhunlar döneminde, Hatun adlandırması “tanhu ve yen-shih”(Yin-çü: Hun 

dilinde İmparatoriçe) terimlerinin yerini Kağan ve Katun adlandırmaları almıştır
254

. 

Orhun yazıtlarında Türk saray Hatun‟ları için kullanılan diğer bir ûnvan ve adlandırma 

da “budununa oglıma yotuzıma adırıltım”[Kavmimden, oğlumdan, karımdan 
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Özkan İzgi, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, TTK, Ankara 2014, s.27. 
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Eski Türklerde anne adı yerine “ög” veya “aba”  kelimesi kullanılmıştır. Günümüz Türkçesinde 
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gelmiştir. Ayrıntılı bilgi için Özkan İzgi, a.g.e, s.34.  
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Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

yay, Ankara 2001,  s.247. 
253

Orhun yazıtlarında Hatun kelimesinin yanı sıra” kız” adlandırması da kullanılmıştır. “eşliq qız oglın 

küng bolti”(temiz kız evladı cariye oldu)cümlesinde de kız kelimesi görülmektedir. Hüseyin Namık 

Orhun,Eski Türk Yazıtları, C.IV, s.156. 
254

 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken yay, İstanbul 2010, s.259. 
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ayrıldım]”Burada kullanılan “yotuz” adlandırması zevce ve eş mânasında 

kullanılmıştır
255

. 

  

 Hatun adlandırmasının Soğd menşeinden türetildiği düşünülmektedir
256

. Diğer 

bir görüşe göreyse, kelimenin VIII.yy‟dan itibaren Çin kroniklerinde ve Türk 

yazıtlarında varlığı tespit edilen bu kelimenin, Tabgaç(T‟oba) devrinden itibaren 

Türkçeye girmiş olabileceğini ve menşei bakımından da yine Türkçe olduğu fikri de 

ortaya atılmıştır
257

. Türk boyları arasında Afrasyab‟ın neslinden gelen soylu Türk 

kadınlarına “ıtlak”unvanı verilmekteydi
258

. 

 

 Katun-Hatun kelimesinin Türkçe kökenli olduğu düşünüldüğünde; katetmek, 

eklemek, koymak anlamından yola çıkarak Hatun kelimesi katılmış, aileye eklenmiş 

anlamında kullanıldığı düşünülebilir. Ayrıca kat- fiilinden akrabalık bağı kurmak 

türünde fiiller üretilmektedir. Örnek verecek olursak; Kırgızca katış kelimesi aralarında 

sıkı bağ olan akrabaları için kullanılmaktadır.
259

 

 

 Bilge Kağan kitabesinde geçen “Tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İl-

Teriş Kağan ile anam İl Bilge Hatun‟u yükselti.”
260

 sözleri Türk hatunlarının, devlet 

üzerindeki hâk ve hukukunu açıklayan bir belge niteliğindir.Ayrıca Türk Hatunları yine 

Türk Beyleri gibi ölünce binek atları ile birlikte gömülmekteydiler
261

. 

 

 Göktürkler döneminde Hatunlar, siyasi meseleler ile de ilgilenmekteydiler. 

Örneğin 585 yılında Göktürklere gelen Çin elçilerinin kabulünde Gök-Türk 

Hâtunları‟da mecliste hazır bulunmuşlardır
262

. Yine bu dönemde Göktürk 
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 Hüseyin Namık Orhun a.g.e,  C. VIII, s.58. 
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W.Bartold, Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, TTK, Ankara 2013, s.20-21, Zeki Velidi  Togan, 

Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun yay, İstanbul 1970, s.33.  
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Tuncer Baykara, “Türk Şehircilik Tarihinden: Hatun Şehirleri”, Belleten, 1980, C.XLIV, TTK,  

Ankara, s.501-502. 
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 Tuncer Baykara, a.g.m, s.502. 
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Yazıtlarda Kağan hanımı olarak geçen Hatun kelimesinin etimolojik kökeni; Ayrıntılı bilgi için bkz 

Nurdin Useev, “Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski 

Türklerde Kadın İmajı”,Dil Araştırmaları Dergisi, 2012,  S.11,  Ankara s.63. 
260

Osman Turan,Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi Tarihi, Ötüken yay, İstanbul 2009 s.126. 
261

Orta Asya‟da M.Ö IV.yy‟a ait çıkarılan kurganlarda bir Hatunun at üzerinde gömüldüğü tespit 

edilmiştir. Emel Esin,” Katun(Türk Kadınına Dair)” Atatürk Kültür Merkezi Dergisi,1991, S.20, TTK,  

Ankara, s. S.472. 
262

 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e, s.259. 
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emirnâmelerinin yalnız kağan adına değil, aynı zamanda hatun namına da müşterekimza 

edilmiştir. Ayrıca resmi yazışmalarda kağanın yeri, hatundan ayrı tutulmamıştır
263

. 

Göktürkler döneminde Hatunların devlet yönetiminin yanı sıra ordu ile sefere çıktıkları 

ve önemli kararlarda söz sahibi olduğunu anlamaktayız
264

. 

  

 Uygurlar döneminde de Türk hatunlarının konum ve mevkisinde bir değişiklik 

olmamıştır. Uygurlar VII.yy‟da, henüz devlet kurmadan önce, On Ok‟ların reisi 

savaşlarla meşgul olurken, annesi Uluğ Hatun, halkın arasında çıkan ihtilâflara ve 

davalara bakıyor, yargı vb konularda hüküm veriyordu.
265

 

 

 Türk kavim ve devletleri arasında hükümdardan sonra devlet yönetimindeki en 

önemli yöneticilerden birisi olan Hatun‟lar içinde ülke içerisindeki belirli bölgelerde 

kendilerine ait yerleşim birimlerinin kurulduğu anlaşılmaktadır. Türk devletleri 

içerisinde atun şehirlerinin, tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığı hakkındaki bilgiler 

incelendiğinde;  Hunlar döneminden itibaren, askeri seferlere kadın ve çocuklar iştirak 

etmemekteydiler
266

.    

 Eski Türk yazıtlarında yaşlılar ve çocukların; uğruk ve kuy adı verilen; girilmesi 

zor, uzak ve kuytu mekânlarabırakıldığını anlamaktayız
267

. Oğuz Kağan Destanında bu 

konu hakkında bilgiler bulunmaktadır. Oğuz Kağan sefere çıkacağı vakit, Oğur ve 

Kanglı boylarını, kadın ve yaşlıların korunması için geride bıraktığı aktarılmaktadır. 

Kuy
268

 ve burada oturan konçuy ve Türk hatunları hakkında Eski Türk yazıtlara konu 

olan kahramanların, askeri seferler sebebiyleKuy,Konçuy‟da oturan oğullarına 

doyamadan öldükleri konu edinmiştir.
269

 Mevzu bahis bu yerleşim birimleri, ilerleyen 
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623 senesinde Göktürk Kağanı İl Kağan, Çin‟e elçi göndererek imparatordan kendisinin bir Çinli 

prensesle evlendirmesini rica etmiştir. Çin İmparatoru ise isteğinin ancak Ma-i adındaki Çin şehrini 

kuşatmaktan vazgeçtiği takdirde bu evlenme talebini görüşebileceğini söylemiştir. Göktürk Kağanı İl 

Kağan, Ma-i şehrindeki kuşatmayı kaldırmak istemesine rağmen karısı İ-chen Konçuy, şehre yapılan 

baskılara devam edilmesini emretmiştir. Özkan İzgi, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, a.g.e, ,s.30. 
264

 Özkan İzgi, a.g.e, ,s.31. 

 
266

 Tuncer Baykara, a.g.m, s.498. 
267

Günümüz Anadolu Türkçesi‟nde güvenli yer anlamında kullandığımız “kuytu mekân” adlandırmasının 

tarihsel kökeni, eski Türklerdeki Hatun şehirlerinin temelini oluşturan kuy yerleşim birimlerinden 

türediğini anlamaktayız. Tuncer Baykara,  “Türk Hatun Şehirleri....”, s.498. 
268

Türk Hatun şehirlerinin temel yerleşke birimi olarak adlandırılan “kuy”  adlandırmasının, etimolojik 

köken itibariyle menşei farsça kökenli olduğu düşünülmekle birlikte, Tuncer Baykara‟ya göre Çince 

kuei‟den de gelmiş olabileceği düşünülebilir. Tuncer Baykara, a.g.m, s.498. 
269

 Tuncer Baykara, a.g.m, s.498. 
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dönemlerde Türk hükümdarlarının eşleri için kurulacak olan Hatun şehirlerinin temelini 

oluşturmuştur
270

. 

 

 Göktürkler döneminde Hatun adını alan bir şehre dönüşen bir yerleşme yeri 

günümüze kadar tespit edilememiştir.
271

 Türk Hatun şehirlerinin başlangıcı özellikle 

tarihi kaynaklarda Uygurlar dönemine konumlandırılmaktadır.Yukarıda Türk Hatun 

şehirlerinin temelini atan “uğrak-kuy” yerleşim birimlerinin, güvenli ve ulaşılması güç 

bölgelerde kurulduğunu aktarmıştık. Türk Hatun şehirlerinin inşasında, yerleşim bölgesi 

olarak genellikle hükümdar sarayı ve merkezi olan “orduğ”ların çevresinde kurulduğu 

tespit edilmiştir
272

.  

  

 Çin kaynaklarından Li Te‟yü‟nün mektuplarında; Uygurlar döneminde, 821 

yılında Çin İmparatorunun kızlarından olan T‟aiho Konçuy‟un Uygur kağanı ile 

evlenerek Hatun unvanını aldığı, bu prenses için Türk sarayında kendisine mahsus bir 

otağı olduğu ve Türk Kağanı‟nın iki vezirini onun hizmetine vererek otağa girip 

çıkmalarını emretmiştir
273

. 

 

 Çin‟li seyyah Wang Yen-te kendi seyahatnamesinde kendinden önceki 

dönemlerdeki Uygur Hatun şehirleri hakkında bilgiler vermektedir: “Burası Ho-

loch‟uan[Etisna nehri]‟dir. Tâng sülalesi zamanında ki Uygur prensesleri burada 

oturdular, Şehrin duvarları hâla duruyor, sıcak su gölleri vardır.” Bu şehirlerin ismi 

                                                           
270

Türk hatunlarının seferler esnasında, yerleştirildikleri bölgeler genellikle Moğolistan bölgesindeki 

kuytu tepeler ve ormanlardı. Buralarda kurulan raflarda kurulan kuy ve uğrak şehirlerin çevresinde 

bulunan ırmak ve göllere de kendi isimlerini vermişlerdir. Kadın-Su, Hatun Irmağı vb Tuncer Baykara, 

a.g.m, s.501. 
271

Göktürk kitabelerinde Kül Tegin‟in ölümü üzerine devlet içerisindeki savaşların, Göktürk hatun ve 

prenseslerinin bulunduğu “Orduğ” yerleşim birimleri çevresinde geçtiği anlatılmaktadır. Bu bilgiler 

doğrultusunda Göktürk Hatunlarının, Orduğ adlı şehirlerde hükümdar ile birlikte oturdukları 

anlaşılmaktadır. Bu dönemde Göktürk dönemi Hatunlarına ait özel bir; saray, koru vb mekânları tespit 

edilmiştir. Fakat ayrı bir şehir yapılanması halen bilinmemektedir. Tuncer Baykara, a.g.m, s.504. 
272

 Tuncer Baykara, a.g.m, s.504. 
273

Çin‟den Prensesler geldiği gibi siyasi amaçlı yapılan evlilikler yoluyla da Hazar hatunlarından ikisinin 

Doğu Roma Kayser‟leri ile evlendikleri anlaşılmaktadır. İlki 695‟de II. Justianus‟un eşi olup, vaftiz 

olunca, Theodora ismini almıştı. II. Justianus Kırım‟da sürgünde iken, hanımı kendisini bırakmamış ve bu 

vefasından dolayı İstanbul‟a heykeli dikilmiştir. İkinci Hazar Hatunu ise 732‟de V.Costantins ile 

evlenerek giydiği elbiseye istinaden Çiçek ismi verilmişti. Diğer bir Hazar Hatunu da 762‟de 

Kafkasya‟daki Arap valilerinden Yazîd İbn Usaydu‟s Sulami ile evlenmişti. Emel Esin, “Katun”, s.475. 
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K‟o-tun Ch‟eng(Hatun Şehri) olarak adlandırılmıştır. Wang Yen-te‟nin şahadetine 

dayanarak aynı bölgede üç tane daha bu isimde şehir olduğu tespit edilmiştir.
274

 

 

  İl Bilge Kağan‟ın Hatunu Chin‟lien‟e ait Hatun şehrinin, Karakurum‟a yetmiş 

fersah kuzey batıda olduğu tarif edilmektedir. Uygur dönemine ait diğer bir Hatun şehri 

de Etsin göl çevresinde “Hatun Sını”  adlı şehirdir
275

. 

 

 Hatun Sını, kuvetli surları ve önemli tahkimatı ile dikkat çekmektedir. Kao-

ch‟ang Uygurlarına giden Çin elçisi Wang Yen-te, Ho-lo-ch‟uan şehrinden geçerken, 

burada T‟ang devrinde bir Uygur prensesinin oturduğunu belirtmektedir. Şehir 

Uygurlardan sonra bir dönem Kıpçaklara geçmiş, XI.yy‟da Tangutlar tarafından ele 

geçirilmiştir. Hatun Sını şehrinin Uygur bölgesindeki Kara Hoto şehirlerine ait 

harabeler üzerine kurulduğunu düşünülmektedir. Bununla birlikte diğer bir görüşe 

göreyse; Etsin gölü çevresinde tespit edilen ilk harabe, Hatun Sını olmalıdır. Birinci 

harabenin surlar dışında, kuzey batı kısmında bir türbe tespit edilmiştir.  Bununla 

birlikte bölgede yapılan araştırmalarda şehir surlarının kuvvetli bir şekilde inşa 

edildiğini ve surların çevresinde muntazam aralıklarla kulelerin yerleştirildiğini, giriş 

kapılarının L şeklindeki ek tahkimatla kuvvetlendirildiği anlaşılmaktadır. Şehir 

tabanının eni altı metre, yukarıda üç metre olup, yükseklikleri de yer yer dokuz metreye 

erişmektedir.
276

 

 

 “H‟otun Hot, yerleşim birimi, bugünkü Moğolistan‟da, Bulgan Aymak‟da, 

Orhun ve Tula nehirleri arasında, Hadasan kasabasının yirmi km kadar batısında, Uygur 

çağına tarihlenendiğer bir Hatun şehridir. Şehir hakkında detaylı bir bilgiye sahip 

değiliz, Çin‟li seyyah Wang Yen-te bu şehir hakkında bilgi vermektedir. X.yy‟da 

Kidanlar(Liao) şehrin çevresine (miladi 1003) sur tahkimatı inşa etmişlerdir. Kidanlar 

ayrıca, şehire ait olan K‟otun adlandırmasını da “Chen Chou” olarak değiştirmişlerdir. 

Kidanlar döneminde Chen Chou olarak değiştirilen bu Hatun şehrinde; içerisinde yirmi 
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Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-Te‟nin Uygur Seyehatnamesi, s. 35, Özkan İzgi, Orta Asya Türk 

Tarihi........, s.33. 
275

Tuncer Baykara, a.g.m,s.506, Özkan İzgi, a.g.e, s.33-34. 
276

Chen-Chou şehrinde yapılan araştırmalarda; şehrin 500x100 m boyutlarında muntazam dikdörtgen bir 

plan şekli tespit edilmiştir;Tuncer Baykara, “Türk Hatun Şehirleri......”, s.508-509. 
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bin atlının bulunduğu rivayet edilmektedir.
277

 H‟otun Hot şehri hakkında erken dönem 

İslam coğrafyacılarının eserlerinde “Khatun Khath” olarak adlandırılmış ve Çirçik 

nehrinin kuzeyine konumlandırılmıştır Batı Göktürk Yabgusu Tu-lu, ülke içindeki iç 

mücadeleler sırasında bir ara bu şehre sığınmıştı.
278

 

 

 Hazar Kağanlığı döneminde de Hazar Hatunlarına ait “Hatunbalık” adında bir 

şehir ismi kaynaklarda geçmektedir.
279

 

  

 Ebulgazi Bahadır Han‟ın Şecere-i Terakime adlı eserinin son kısmında Oğuz 

boyunda beylik yapan kızlaradını verdiği başlıkta; iyi tarih bilen ihtiyarlar ve bahşilere 

atfen; “yedi kızın, bütün Oğuz boyuna hâkim olup birçok yıllar beylik sürdüklerini” 

yazmıştır.
280

 Bu bilgiler doğrultusunda; Sirderya çevresinde, Oğuz boylarına ait bazı 

hatunların devlet yönetiminde bir dönem etkili olduklarını anlamaktayız.  Bölgede Oğuz 

Hatunları tarafından kurdurulan; “Barçın Kend ve Hatın Kale” adında iki Hatun şehri 

tespit edilmiştir
281

.  

 

 Bunlardan birincisi Selçuk Bey‟in taşındığı meşhur Cend şehrine otuz km kadar 

kuzeyinde, Sirderyanın eski yatağı üzerinde konumlanan Hatın Kale‟dir. Bu kale 

dairevi bir dış sur içinde, dörtgen iki içkaleden ibarettir. Dış surun yaklaşık olarak çapı 

ikiyüz metre,surların kalınlığı tabanda yedi metredir. Surların dışında şehri çevreleyen 

bir hendek bulunmaktaydı. İç kalenin kuzeybatı köşesindeki ek tahkimat, Sirderya nehri 

üzerindeki giriş kontrol ediyordu
282

. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, Hatın Kale 
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Tuncer Baykara, a.g.m, s.509,510,  Özkan İzgi, a.g.e,  s.33. 
278

Tuncer Baykara, a.g.m, s.507. 
279

İslam coğrafyacılarının İtil şehrinin adlandırması hakkında çeşitli fikirleri vardır. İlk olarak Hatunbalık 

adlandırması da İtil için kullanılan adlandırmalardan ilkidir. İtil için kullanılan Hatunbalık 

adlandırmasını, sınırlı kaynaklarda tespit edilmiştir. Hazar ülkesinde Hatun‟lar için kurulmuş ayrı bir 

şehir tespit edilmediği bilinmektedir. Ayrıca kaynaklarda İdil nehrinin üç bölümden oluştuğu 

düşünülürse, büyük ihtimalle Hatunbalık‟ın İtil‟in içerisinde ayrı bir yerleşim birimi olabileceği 

düşünülebilir. BkzMihail İlic Artamanov; a.g.e,s.506-507 Tuncer Baykara, a.g.e, s.507, Faruk Sümer,Eski 

Türklerde Şehircilik, s.24, Yusuf Ziya Yörükan; a.g.e, s.39, S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s.72. 
280

Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, s.25, V.M Jirmunskiy,“Sirderya Boyunda Oğuzlara Dair 

İzler”, Çev. İsmail Kaynak,TTk Belleten, Ankara  1961,C.XXV,s.473-474,F.Sümer, Oğuzlar 

Türkmenler....,s.70. 
281

Faruk Sümer;a.g.e, s.69-71, Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.91. Sirderya bölgesinde Türklere 

ait  M.Ö en eski bulgularda Kadının rolü ve siyasi yaşamdaki konumu hakkında bilgiler sunar. Özellikle 

aşağı Sirderya bölgesinde buunan “Ksitas- Kız Tas- Kempir Tas” adlı sırlı taş heykelleri Türk hatunları 

adına dikilmişti. Lezzet Tülbasiyeva, Kazakların Yaşam Estetiği, s.35. 
282

 Tuncer Baykara, a.g.m, s.507-508. 
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şehrinin kuruluşu, Miladın ilk yıllarına kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Hatın 

Kale adının Oğuz lehçesinin ait bir adlandırmaya ait bulunması ve şehir planının, 

bölgedeki diğer Oğuz şehirleri ile benzerlik göstermesi, bu yerleşim biriminin Oğuz 

dönemine dâhil olduğunu ispatlamaktadır
283

.  

 

 Sirderya‟nın aşağı kısmında tespit edilen ikinci Oğuz Hatun şehri; XII. yy‟da 

aşağı Seyhun boylarındaki Oğuz boylarını yöneten, Oğuzlar‟ın Salur boyundan olma 

Barçın Hatun
284

 tarafından kurdurulmuştur. Tarihi kaynaklarda bu kentin ismi “Barçın-

Barçlıng Kend” olarak adlandırılmıştır.
285

 Mevzu bahis Oğuz Hatun 

şehrinin,günümüzde aşağı Sirderya‟nın Sağ Dere adlı kolunun, Ribattat mevkisinde 

bulunmaktadır. Barçıng Kend, Kaşgarlı Mahmud‟un zikrettiği Oğuz şehirlerinden başka 

XII.yy‟da kurulan yeni Oğuz şehirleri arasında bulunmaktadır.
286

 Barçın hatunun 

mezarını, bugün Sirderya‟nın aşağı kısımlarında bulunmuştur.
287

 Barşın şehri içerisinde,  

yerli halk tarafından “Kök Kesene- Gök Kaiane”
288

 olarak adlandırılan bir kümbet 

bulunmakta olup, bu kümbetin büyük ihtimalle Barçın Hatuna ait olduğu 

düşünülmektedir.
289

 Cemal Karşı‟da bu şehri ziyaret etmiş, burada Hüsameddin 

Barçınlığ adındaki büyük bir fıkıh âlimi ile görüşmüştür. Barçın Kend, kendi 

döneminde Sirderya bölgesindeki konumu değerli ve yüksek olmalıdır ki bir dönem 
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S.P.Tolstov, “Rezul‟tatı İstoriko-Arkeologicheskiy İssledovanie (na drevnik ruslax)”,  Sır-Dar‟i, 1961 

C. IV s.124, Tuncer Baykara, “Türk HatunŞehirleri...”,s.507-508. 
284

 Ebul Gazi Bahadır Han; Barçın Hatun‟un,  Dede Korkud destanlarında geçen Burla Hatun‟un kardeşi, 

Mamaş Beg‟in Kızı ve Salur boy beyi Barçın Salur‟un hanımı olduğunu açıklamaktadır. V.M Jirmunskiy, 

a.g.m, s.473-474, F.Sümer, Oğuzlar Türkmenler....,:s.70. 
285

Bazı kaynaklarda şehir adlandırmasında kısaltılmış hali olan; “Barçkend, Barşın-Barçın” olarak 

adlandırılmıştır. Özbekler ve Kazaklar bu şehire “Barçının Köşk Kaşane(çini işlemeli güzel kümbet” 

adlandırmasında bulunmuşlardır.F.Sümer, a.g.e,s.70. 
286

 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik,,s.91,  F.Sümer, Oğuzlar Türkmenler...,s.70. 
287

 V.M Jirmunskiy, a.g.m, s.474. 
288

Bu abide V. Kallaur tarafından, aşağı Sirderyanın aşağı mevkiinde,  Tümen arık istasyonunun altı 

fersah kuzet batısında bulunan eski Sığnak şehri harabelerinin yakınında bulunmuştur. Kallaur‟un Kök 

Kesene hakkına iki makele yayımlamıştır. BkzV.Kallaur, “Drevnie goroda v Perovskom uezde, razraşenie 

Çingiz Hanom v 1219” PTKLA, 1900, Taşkent, s.15, V. Kallaur, “Mavzolei Kok-Kesene v Perovskom 

uezde”, Pridlojenie k protokolu ot 11 dekabrya, Taşkent 1980, s.35. 
289

V.A Kallaur‟un bölgede yaptığı saha çalışmaları doğrultusunda; Sirderya‟nın aşağı kısımlarındaki 

Uzkent‟den Çavdarı‟ya kadar olan bölgeyi “Oğuz Jılgası” olarak adlandırmaktadır. Kallaur, Barçın Kend 

harabelerini de Oğuz Jılgası içerisindeki bölümde tespit etmiştir. Müellif burada birisi yıkık halde olan iki 

tane kümbet tespit etmitir. Bunlardan birisi Kök Kesene‟dir. W. Jirmunskiy‟de kesene(türbe)nin Barçın 

Hatun‟a ait olmadığını, XV.yy Özbek Hanlarına ait olabileceği görüşünü ortaya aktarmaktadır.V.M. 

Jirmunskiy, a.g.m, s.477, Faruk Sümer, OğuzlarTürkmenler........,:s.69.  
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Sirderya‟nın aşağı kısımları Barçın Hatun‟ adıyla; “Sir Barşın Derya”  olarak 

adlandırılmıştır
290

. 

 

 Sirderya bölgesinde Oğuz dönemine ait kurulan Hatun şehirlerinin bir devamı 

olarak; Kafkasya ve Anadolu‟da kurulan Türk devletlerinde de Hatun şehri tespit 

edilmiştir. Kuzey Kafkasya‟daki Gatın Kale; Anadolu Selçukluları‟nın başkenti 

Konya‟nın bir ilçesi olan Kadın Hanı bunlardan bir kaçıdır
291

. 

  

 Türkler arasında Hatunlara ait şehirlerin yanı sıra, hanedana mensup prensesler 

içinde “kız” adlandırmasının bulunduğu yerleşim birimleri kurulmuştur. Eski Türk 

yazıtlarında, prenses ve kız çocuklarının kıymetli varlıklar oldukları anlaşılmaktadır. Bu 

doğrultuda Türk hanedanları arasındakızlar için kurulan yapı birimlerinin, Kuy ve 

Hatun merkezlerine göre daha sarp ve ulaşılması güç kaya ve sarp tepeler üzerine inşa 

edildiğini anlamaktayız. Uygurlara ait Türeyiş destanında Türk yerleşim birimlerinden 

olan Kız Kalesi geleneği hakkında Çin kaynaklarında efsanevi bir hikâye mevcuttur
292

. 

 

 Sonuç olarak Hatun kentleri ve Türk hanedanlığına ait prensesler için kurulan 

merkezlere ait toponomik veriler, günümüzde, hem Orta Asya‟da hem Anadolu‟da 

karşımıza çıkmaktadır. Sirderya‟nın orta kısmında Oğuzlara ait Kız-kala(kız-kalesi), 

Kelin tübe, Kelin arık.
293

 Anadolu‟da Anamur‟daki Kız Kalesi, İstanbul‟daki Kız Kulesi, 

Kızlar Tepesi, Ani ve Afyon kalelerinde, ayrı bir bölümde yüksek ve sarp bir tepede de 

yine Kız kulesi-kalesi yapıları Türkler tarafından kurulan hatun-kızlar için kullanılan 

yapı örnekleri arasında gösterilebilir
294

. 
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S.P.Tolstov,Po Drevnim Deltam; Oksa i Yaksarta, İnstitüt Etnografii İmeni N.N Minkluxo Maklaya, 

Vostoçnoy Literaturı, Moskva, 1962, ,s.273, F.Sümer “Barşın Derya” adlandırmasını kullanmıştır. 

F.Sümer, a.g.e, s.69 ,  V.M Jirmunskiy, a.g.m, s.481. 
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 Tuncer Baykara, “Türk Hatun Şehirleri...”,s.510. 
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Rivayete göre: Hun hükümdarının çok güzel iki kızı vardı. Bunlar öylesine güzeldiler ki, Hun 

hükümdarı insanlarla evlendirmeye kıyamayıp, Gök‟e takdim etmek için Kuzeyde, uzak bir yerde yüksek 

bir kule yaptırarak kızlarını içine yerleştirdi. Seneler geçti, fakat ne gelen vardı ne giden. Bu sırada yaşlı 

bir kurt, kalenin dibine in kazarak yerleşmiş, gece gündüz ulumaya başlamıştır. Küçük kardeş “herhalde 

bize gelecek ilah bu olsa gerek” diye kurdun yanına indi. Böylece Uygurların türeyiş destanı ortaya çıktı. 

Emel Esin,“Böri”, Birinci Milli Türkoloji Kongresi, Kervan yay,İstanbul1980,s. 421, 435, Tuncer 

Baykara, a.g.m, s.503. 
293

V.M Jirmunskiy, a.g.m, s.483. 
294

Tuncer Baykara, a.g.m, s.502-503. 
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 3.4 Kült ġehirleri 

 

 Kadim Türklerin sosyal hayatı belirli bir nizam ve plan çerçevesinde 

şekillenmekteydi. Türk kavmi arasında din mefhumunun varlığı M.Ö dönemlere kadar 

dayanmaktadır. Orhun ve Şine Usu yazıtlarında, Türklerin din algıların hakkında önemli 

bilgiler edinmekteyiz. Türk boyları arasında; İl tutan, devlet kuran hakanın, bu kutsi 

göreve Tengri tarafından atandığı inanışı yaygındır. Bu inanışa göre Tengri, yeryüzünde 

kendi koyduğu nizam ve adaleti sağlaması için hükümdara kut verirdi. Dini bir makam 

olan bu vazifeye göre; kut sahibi hükümdar, Türk ilinin başına geçer, Tengri‟den aldığı 

kharisma(güç-kut) ile dünyada nizam ve adaleti sağlardı. Bu doğrultuda Türk boyları 

arasından çıkan Hakan ve Kağanlar, toplum içerisinde bir nevi Tanrının yeryüzündeki 

elçisi ve gölgesi sıfatıyla, kendilerini düzen ve nizama sokma görevini üstlendiğine 

inanırlardı. Böylece Türkler arasında, hükümdar sarayının bulunduğu merkezler de 

kutsal sayılmış ve yerleşme birimleri de bu doğrultuda orduğ ve çevresinde kurulmaya 

başlanmıştır. 

  

 Türk kozmolojisinde, hükümdarının merkezine AltınDağ denilmiştir. Demek ki 

İç Asya‟da yaygın bir kozmik dağ menkıbeleri bulunmaktadır. Tanrı Dağları ve Alatav 

Dağ silsilesi bu doğrultuda Türkler‟in İduk saydığı mekânlar arasındadır. Taoist 

efsanelerde, kutlu dağda, birbiri ile cinsleri karışmış efsanevi kanatlı ve alacalı şekilde 

karşımıza çıkan hayvanlar bulunmakta idi.  Bunlar; kanatlı gök ejderi, ejder atlar, ejder-

parslar, yırtıcı kuşlar, dağ keçisi(siğun) ve geyik(kiyik)  faslından gerçek hayvanlar ve 

efsanevi, tek boynuzlu ch‟i-lin(kelen) gibi geyik fasilesinden hayvanlar ve hâkimler, 

semavi dağda biten ölümsüzlük otunu(sıgun otu) veya şeftali, elma veya nar gibi ağacın 

yemişini yiyerek, ölümsüz ve ölümsüzlük timsali olmakta idiler.
295

 Bu töz, ongun ve 

motifler; Türk şehirlerinin inşasında sembol olarak kullanılan ve kutsiyet atfedilen ana 

nesneleri oluşturmaktaydılar
296

.  

 

 Orhun vadisinin, Türk boyları için yerkürede bulunan en kutsal havza olduğuna 

şüphe yoktur. Eski Türk yazıtlarından da anlaşılacağı üzere; Hunların başkenti 
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“Ejderler” şehri, Göktürklerin “Ötüken‟i”, Uygurların “Ordu Balıg” şehri yine bu 

havza içerisinde bulunmakta olup, Türk boyları tarafından kutsal sayılan ve yılın belirli 

zamanları ziyaret edilen merkezler olmuştur
297

. 

 

 Hunlar döneminde, şehirlerin imar edilmesinde, kadim Türk kozmolojisindeki 

kanatlı ejder(türkçe “kök lıuu”)ilham alınmıştır. Hunlar dönemine; Hun Şanyüsü Tsü-

k‟ü Meng-Sün, M.Ö IV.yy‟da “Chou-yüan(Hun Kaynağı)” olarak tanımlanan Hun-Çin 

askeri sınır bölgesinde Kan-Su vadisinde dini ve askeri bir başkent olarak kurulan “Kut-

Sang(Ejder kenti)”. Orhun yöresi ve Altay Dağları‟na uzanan askeri yol üzerinde 

konumlanmış olan ve Hun hakanı Teoman‟a atfedilen “Lung- Ch‟eng” kalesinin Hunlar 

döneminde, birer kült şehirleri olarak kullanıldığını anlamaktayız
298

. 

 

 Çin kroniklerinden Tsu-ma chi‟en‟in “Tarihi Hatıralar” adlı eserinde meşhur 

Hun başkenti hakkında“(Hunlar) Beşinci ayda Lung-ch‟eng‟de toplanarak, atalarının, 

yerin, göğün, yaşayanların ruhlarıyla semavi ruhlara kurban verirler. Sonbaharda 

atları iyice semirdiğinde ise Tai-ling‟de toplanarak (toyda) hayvanlarının bilhassa 

atlarını kontrol eder ve sayarlar.” T‟ung wan Ch‟eng„in dinî merkezi olarak da 

kullanıldığını anlamaktayız.
299

 Hun döneminde kurulan kült şehirlerinin genellikle, Hun 

Şanyü‟lerinin oturduğu merkez orduğlar üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Hunlar 

döneminde kutsal olarak kabul edilen mit, Kut-Sang şehrine de adını veren Ejder‟dir. 

Türkler arasında Ejder‟e olan saygınlık, Göktürkler döneminde de devam etmiştir. 

NitekimKül Tigin Abidesinin güney cephesine, göğün simgesi çift başlı ejder tamgası, 

Yollug Tigin tarafından nakşedilmiştir
300

. 

 

 Göktürklerde şehircilik bölümünde, yaylak ve kışlak yaşamını anlatırken, 

Türkler arasında yer değiştirme unsurlarından bir tanesinin de ziyaretgâh amaçlı yapılan 

göçler olduğunu açıklamıştık. Bu merkezler arasından en çok saygı göreni şüphesiz ki 

Ötüken‟dir. Türk boyları arasından çıkan hanedanlarda, geleneksel devlet telakkisi 

halini alan Ötügen‟e sahip olma fikrinin temelinde, burasının; Tamug ve İduk olarak 
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görülmesiydi. Orhun yazıtlarında da, Ötügen‟in kutsallığı hakkında “Ötügen Yış” tabiri 

geçmektedir Türk boyları burada Uluğ Tengri adlandırmasında bulundukları 

yaratıcılarına;kurban sunma vb dini vecizeleri yerine getirmek için merasimler 

düzenlemişlerdir
301

. 

 

 Batı Göktürk Kağanlığı şehirlerinden Balasagun‟da İslam coğrafyacılarının 

eserlerinde “Evliya Ata” olarak adlandırılmıştır. Tanrı dağlarının eteklerinde bulunan 

Ming Bulak(Bin Göller)‟de Göktürk Yabguları‟nın yazlık olarak kullandıkları 

yaylaklardan bir tanesiydi. Hsieng Tsiang‟ın seyahatnamesinde, burada bulunan 

hayvanların avlanmasının yasak olduğu açıklanmıştır. Orta Sirderya havzasında 

konumlanan ve bir dönem Kazak Hanlarına başkentlik yapan Sığanak şehri de, köken 

itibariyle Göktürklerin kutsal simgesi olan Sığunlardan (dağ keçisi) türemiştir
302

. 

   

 Uygurlar dönemine ait Hoço şehri bazı kaynaklarda İdikut olarak 

adlandırılmıştır. Ticari etkinliklerinin yoğunluğu sebebiyle Çöl Pompeisi olarak da 

adlandırılmıştır. Hoço şehrinin çevresi kare şeklindeki surlarla çevrilmiştir. Surlar 

kerpiç taştan yapılmış, bazı bölümlerde sırlı tuğlalar kullanılmıştır. Surlara aralıklı 

kubbeli kuleler yerleştirilmiş, dini yapılar kuşağı ile onu çevreleyen duvar vardır. Saray 

duvarının dışında, daha az yükseltilmiş bir set üzerine yerleştirilmiş dini yapılar ve onu 

çevreleyen mabed duvarları bulunur. Bu kuşağın ortasında Budist stupalar 

bulunmaktadır. Hoço stupalarına “Kuş-Gumbaz” denilmektedir.
303

 Bunların kubbeli 

tavanları vardır. Hem Kağan sarayı ile mimari uyumu yansıtır, hem de ilerleyen 

dönemlerdeki İslamiyet dönemi Türk kubbelerine kaynak olacaktır. Bu şehir 

içerisindeki semavi dinlere ait mabetler, yine aynı kuşakta bulunmaktadır.  Hoça şehri, 

Orta Asya‟nın tek yeşim taşı madeninin bulunduğu yer olması bakımından da 
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önemlidir. Burada bulunan Budist Manastırları, ilerleyen dönemlerde kurulacak olan 

Selçuklu ve Osmanlı külliyelerinin kaynağını oluşturmuştur
304

.  

 

 Eski Türk yazıtlarında dini kült merkezleri inşa etmek, ölülerin anısına balballar 

ve kümbet diktirme geleneği yaygındı. Kadim Türk boyları arasında Atalar- kültü 

inanışı bulunmaktaydı. Bu doğrultuda Türkler için ecdadını gömdükleri mezarlar da en 

kutsi alanları arasında görülmekte ve uğruna ölecek kadar değer verildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim İskit Pers savaşları sırasında, Pers hükümdarı Darius‟un, İskit 

hükümdarına elçi göndererek kendisine karşı koyabileceği gücü varsa, karşısına çıkarak 

savaşmasını ister. İskit hükümdarı ise hiç kimseden korkmadığını fakat hiçbir dikili 

ağacının olmadığından ötürü savaşa girmediğini belirtir. İskit Beyi, Persler atalarının 

mezarlarını bulup onlara zarar verirlerse ancak o zaman savaşacaklarını bildirmiştir
305

. 

  

 Türk boylarının, ataları için yaptıkları mezarların ortak özelliği kubbeli ve 

yayvan biçimde bir kümbet şeklini almasıdır. Bugün Türkistan coğrafyasında, İslamiyet 

öncesi döneme ait birçok kümbet anıtmezar örneklerine rastlamaktayız. Eski Türk 

yazıtlarında da kümbet vb anıt mezarların inşası hakkında leksikolojik bilgiler de 

bulunmaktadır.Anıt mezar kurmak-inşa etmek fiili olarak “bark” fiili kullanılmıştır. 

Nitekim Türkler tarafından inşa edilen kült(din) merkezleri hakkında; Bilge Kağan ve 

Kül Tigin yazıtlarında iki gez geçer:„b(a)rk itgüçi : b(e)d(i)z : y(a)r(a)t(ı)gma : bit(i)g 

t(a)ş : itgüçi : t(a)bg(a)ç : k(a)g(a)n : çık(a)nı : ç(a)ŋ s(e)ŋün : k(e)lti :t(a)ş [b(a)rk : 

itgüçig] bunça : b(e) d(i)zçig : tuyg(u)n : (e)lt(e)b(e)r : k(e)l[ürti]
306

.Bu metinde geçen 

“bark itgüçi‟nin “mimar-mühendis” ya da “yapı ustası” karşılığında meslek adı olarak 

kalıplaştığını söyleyebiliriz. Yine bu yazıtlarda, inşa etmek, düzenlemek ve yapı ustası 

terimleri de;”anar, adınçıg, bark, yarattı-dım olarak karşımıza çıkmaktadır.
307
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 Kadim Türk inanışları arasında bulunan; kutsal-İduk mekânları ziyaret etmek ve 

tanrılara kurban adamak telakkisi, Türkler arasında İslamiyet‟in yayılmasıyla birlikte 

yerini; ata, derviş ve evliya mezarlarını ziyaret etmeye bırakmıştır. Bu doğrultuda 

yukarıda Batı Göktürk Kağanlığına ait şehirlerde zikrettiğimiz Evliya Ata(Taraz), Baba 

Ata(Sayram), Suğanak Ata(Sığanak) bunlar içerisindedir. İslamiyet‟in, yerleşik yaşamı 

teşvik eden kural ve kaideleri arasından Cuma ibadetlerinin sadece camilerde 

yapılmasının farz kılınması da Türk boyları arasındaki yerleşik yaşama geçme evresi ve 

İslami tipteki şehirlerin kurulmasında etkili olmuştur. Kurulan bu şehirler yine ticaret 

merkezlerinin kavşağındaki ribatlar üzerine inşa edilmiştir. Bugün Maveraünnehir 

havzasında; Ahmet Yesevi‟nin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehri, Farab(Otrar), Sayram 

bunlar arasına girmektedir
308

. 

 

  Türkistan bölgesinde bulunan Türk boyları arasında Kuran-ı Kerim‟den seçme 

ayetler, Hz Muhammed‟e ait hadis-i şerifler vb sözler, camilerin, mescitlerin, evlerin 

giriş kapılarına, kubbelerine, duvarlarına, mihraplarına, minberlerine, sadaka taşlarına, 

çinilere, minarelere, levhalara, şamdanlara, örtü ve süs eşyalarına işlenmiştir. 

Karahanlılar döneminde dört yönden tonozlarla çevrili, küçük kubbeli girişi, küçük 

eyvanların açıldığı dikdörtgen planlı avlular, Türk mimarlığındaki eyvanlı medreselerin 

ilk örnekleri arasında gösterilir
309

. 

  

 3.5 Kıy(Ticaret) ġehirleri  

 

 Türk boyları, bozkırda kendi ihtiyaçlarından arta kalan fazla satmak, 

kendilerinde olmayanları da satın almak için komşu kavim ve devletler ile ticari 

ilişkilerde bulunmuşlardır. Özellikle Hun, Göktürk ve Uygur Kağanlıkları döneminde 

Türklerin bozkırdaki ticaret ortakları Çin, İran ve Bizans idi. Çin kronikleri, ülkelerinin 

kuzeyinde oturan Hunlar ile sınır bölgelerindeki pazarlarda ticaret yaptıklarını 

zikretmektedir. Eski Türklerde ticaret, büyük ölçüde “değiş-tokuş” yani takas usulüyle 

gerçekleşmekteydi. Türkler boyları, genellikle hayvanlarından elde ettikleri ürünler 
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karşılığında Çin ve Bizans tacirlerinden; pirinç, ipek, çay vb gıda maddeleri takas 

etmekteydiler
310

. 

 

 Türk devletleri içerisindeki ticari faaliyetler, çoğunlukla İpek ve Kürk güzergâhı 

üzerinde gelişmiştir.  İpek Yolu ismini, kervanların taşıdığı o dönemin popüler meta 

ürünü olan ipekten almıştır
311

. İpek ticareti Ortaçağ‟da bütün devletlerin ekonomisinde 

büyük bir önem arz ediyordu. Çin tezgâhlarından çıkan dokuma kumaşları Avrupa‟ya 

geçene kadar ki ticaret kavşaklarında birden fazla el değiştiriyordu. Bu durum İpek 

Yolu güzergâhındaki şehirlerin hem maddi hem de kültürel bir canlılığa kavuşmasını 

sağlıyordu
312

. 

 

 Ortaçağ ekonomisinin can damarını teşkil eden meta ürünü olan İpeğin Türk 

boyları arasında kullanılması hakkında bir efsane bulunmaktadır. Buna göre: Çinliler 

yüzyıllarca ipeğin üretim ve işleme yöntemini milli bir sır olarak saklamışlardır. Bu 

sırrın yabancılara verilmesinin cezası ise idamdı. Fakat ipeğin üretim sırrını Çin 

prenseslerinden birisi dünyaya açmıştır. Hotan‟daki Sak prensiyle evlenen bir Çinli 

Konçuy, baba ocağından çıkmadan önce ipek kurdunu ve dut ağacının tohumunu 

şapkasında gizleyerek kendisiyle birlikte Sak Beyinin sarayına götürmüştür
313

. Bu 

hikâyeden de anlaşılacağı üzere Türk aristokratları İpek Yolundaki ticari canlılığa 

fazlasıyla önemsemekte ve bu güzergâhtaki tacirlerin nadide eserleri Türk 

asilzadelerinin evlerini süslemekteydi
314

. 

 

 Eski Türklerin ülkelerinden geçen diğer bir ticaret yolu da “Kürk Yolu” olarak 

adlandırılmaktaydı. Bu yolun güzergâhı; Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural 

bölgesi üzerinden, Altay ve Tanrı dağlarına, oradan da Çin‟e ulaşmaktaydı. Kürk 
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yolunda ticareti yapılan ürünler başlıca; sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb 

kuzey step ikliminde yaşayan hayvansal ürünlerdi. Bu ürünler; pantolon, ceket, 

ayakkabı, çizme vb eşyaların üretiminde hammadde olarak kullanılmaktaydı
315

.  

 

 İpek ve Kürk yolları üzerinde ticaret genellikle develer aracılığıyla ve bu 

develere iştirak eden muhafız alayları aracılığı ile gerçekleşmekteydi. Göktürkler bu 

ticaretin kârlılığını fark etmişler ve Orhun abidelerinde mevzu bahis bu kervan ticareti 

kitabelere konu olmuştur. Kül Tigin Abidesi güney cephesinde “tüken yerinde oturup 

kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen 

il tutarak oturacaksın.” ifadeleri geçmektedir. Köl Tigin Abidesinde geçen bu ifadeden 

Türklerin ticaretle uğraşmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Eğer ticaret yapılırsa 

sıkıntı yaşanmayacağı vurgulanmaktadır. Bilge Kağan‟a ait yazıtların doğu cephesinde 

“yirmi yaşımda, Basmıl Iduk Kut soyumdan olan kavim idi, kervan göndermiyor diye 

ordu sevk ettim.” ifadesinden ticaretin önemli olduğu, hatta kervan ticareti için kervanın 

gönderilmemesinin savaş sebebi olduğu görülmektedir
316

. 

 

 Türk devletleri ticari faaliyetleri canlandırmak ve ticaretin güvenlik içerisinde 

yapılabilinmesi için birtakım güvenlik önlemi ve diplomasi faaliyetlerinde 

bulunmuşlardır.  Bu doğrultuda Asya Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, Çin ile Avrupa 

Hunları da Bizans ile ticaret anlaşmaları yapmışlardır. Bu doğrultuda Türk ülkelerinin 

sınır boylarında serbest ticaret pazarları kurulmuştur. Tarihi kayıtlara göre ilk serbest 

ticaret pazarı, Asya Hunları ve Çin arasında kurulmuştur. Bu merkezler özellikle o 

dönemki sınırlar içerisinden Kuzey Çin bölgesindeki sınır eyaletlerinde kurulmaya 

başlamıştır
317

. 

 

 Avrupa Hunları döneminde Atilla, Doğu Roma Bizans İmparatorluğu ile yaptığı 

Margus, ikili antlaşma metninde, iki ülke arasındaki ticaretin önceden belirlenmiş olan 
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Mehmet Mandaoğlu,“Eski Türklerde Sanayi”, s.134, 135. 
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Türkiye yay, Ankara,  s.20. 
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sınır kasabalarında yapılacağına dair bir madde eklettirerek, ticaretin geliştirilmesine 

katkıda bulunmuştur
318

. 

 

 Göktürkler de ülkelerindeki fazla ürünleri satmak için 593 yılında Çin 

İmparatoruna bir elçi göndererek kendisinden Çin ile ticaret yapabilmek için sınır 

boyunca pazar yerleri tayin edilmesi müsaadesi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan bu 

ticaret anlaşmaları Türk devletleri  arasında genellikle bu tür ticaret anlaşmalarında 

öncü olarak Soğd tüccarların kullanıldığını anlamaktayız Göktürkler döneminde 

özellikle Soğd tüccarlar Türk hakanlarının yanında himaye görmüş ve Çin dokuma 

tezgâhlarından, Bizans İmparatorlarına kadar, Türkler adına elçilik vazifeleri 

görmüşlerdir
319

. 

 

 Türk devletlerinin ülkesinden geçen ticaret yollarının, Türk maddi kültürününde 

kısa sürede şekillenmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda Türkler arasında ticaret terimleri 

kısa sürede yaygınlaşmıştır. Eski bozkır Türklerinde “satıg” kelimesi satış, satma 

anlamlarına gelmekteydi. Kazanç ve kâr kelimelerinin karşılığı ise “asıg, asıglı 

,buluş”olarak karşımıza çıkmaktadır
320

. 

 

 Yine bu dönemde para Eski Türklerin ticari faaliyetlerinde bir alışveriş aracı 

olarak kullanılmıştır. “Satir”  sözcüğü madeni gümüş anlamına gelmekteydi. Bu para 

şekil olarak da diske benzemekteydi. Uygurlar, “böz, kuanpu” adını verdikleri pamuklu 

kumaşı bir tür ödeme aracı olarak özellikle arazi, gayrimenkul ve köle satış belgelerinde 

kullanmışlardır.
321

 Uygur Hanının mührünün basılarak, alışverişte kullandıkları kâğıt 

parçasına “kamdu” denilmiştir. Kumaş biçimindeki bu paranın yanı sıra Türklerde 

madeni paranın da kullanıldığı görülmektedir. Uygurların çav adını verdikleri kağıt 

parçasının da, arazi satış veya kiralama belgeleri ile köle alım satım belgelerinde bir tür 

ödeme aracı olarak geçtiğini ifade edilmektedir
322

. 
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 Bozkır Türklerinde hazine Divânü Lügati‟t Türk‟te “Tawarluk” mal konan yer, 

hazine anlamında kullanılmıştır.
323

 “Ağı” eski Türkçede, değerli bir şey ve hazine 

demektir.
324

 Bu kelime Kül Tigin abidesinin güney yüzünde “Tabgaç bodun sabı süçig, 

agısı yımşak armiş.” olarak geçmektedir. “Imga” kelimesi, eski Türklerde malmüdürü, 

tahsildar, hazinedar anlamlarında kullanılmıştır.
325

 Yine ekonominin bir unsuru olarak 

görülen borç Divan‟ül Lugat‟it Türk‟te:“alım”;“bergil”
326

;“berim
327

” “satgalmak”
328

 

kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmıştır
329

. 

 

 Türk devletleri tarafından ticaret kavşaklarında kurulan Türk şehirlerinde, el 

işçiliği olarak adlandırabileceğimiz işletmeler de kurulmuştur. Ayrıca gelensel Türk 

savaş aletlerinin hammaddesini oluşturan maden vb metal ürünlerin işlenmesi de yine 

bu merkezlerde gerçekleşmekteydi
330

. 

 

 Kadim Türk şehirlerinde kurulan esnaf birimleri; halıcı, kilimci, debbağ, 

çizmeci, çorapçı, börkçü, dokumacı, terzi, marangoz, tahta oymacı vb meslek sınıfları 

bulunmaktaydı
331

. 

 

 Eski Türklerde dokumacılıkla ilgili kavramlar da bulunmaktadır. Bu 

adlandırmalardan “kiwiz” yaygı, halı, kilim gibi şeyler
332

 “tülüg-tülüg -yadım” tüylü 

yaygı, halı anlamlarına gelmektedir.
333

 “Börkçi” kelimesi, takke-şapkacı, serpuşçu, 

külah yapan ve satan anlamına gelmektedir. Bunun yanında “butar” kelimesinin hasır 

dokumasında kullanılan ip, “çek” kelimesinin çizgili, kumaş gibi bir pamuk 

dokuma.“yiçi” kelimesi
334

 eski Türklerde terzi kelimesinin karşılığında kullanılmıştır
335

. 
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 Asya Hunları Şanyüsü Ho-lien Po-po döneminde Kuo-ch‟eng (meyva şehri) 

adında bir ticaret şehri kurulmuştur. Burası meyva bahçelerinin çokluğu yüzünden bu 

adı almıştır. Hsia Devleti‟nin yıkılışından sonra adı Ling Chou şehri olarak 

değiştirilmiştir. Stratejik mevkii bakımından çok önemli bir yerde olan bu şehir, doğu-

batı ve kuzey-güney yollarının kesiştiği bir konumda bulunmaktaydı. Kuo-ch‟eng‟de 

kuzeydeki konargöçer boylar ve güneydeki yerleşik halklar arasında ticari ilişkilerin 

kurulduğu anlaşılmaktadır
336

. 

  

 Eski Türk devletleri arasında kurulan ticaret merkezlerinin, işlediği ve sattığı 

ürünlere göre değişiklik arz etmektedir. Örneklendirecek olursak; ham ipekçilik ve 

dokumacılık Turfan Uygur şehirlerinde, demirciler kenti Beykend, Yen-kend (Bakır 

Kale) ve Bakır-balık-Bakırlıg denilen; demircilik, bakırcılık ve madencilik gibi 

faaliyetlerde uzmanlaşmış merkezlerdir
337

. 

 

 Yine bu dönemde ticaret yolları üzerinde tüccar ve seyyahların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri amacıyla belirli mesafelerle konumlanmış, dörtgen formda koruma 

duvarları ile çevrelenmiş ve süreç içinde ekonomik faaliyetlerin gelişmesine dayalı 

olarak yerleşme alanlarına dönüşerek, art bölgesi için sosyal-ekonomik çekim merkezi 

işlevini kazanmış konaklama merkezi niteliğindeki kervansaraylar veya ribâtlardan 

gelişen yerleşim birimleri oluşmuştur. Bu yerleşim birimleri ticari anlamda hizmetler 

vermiştir
338

. 

  

 3.6 Ağıl(Köy) Birimleri  

 Yaylak ve kışlaklar arasında yaşamlarınıidame ettiren Türk boylarının önceden 

belirlenmiş bir bölgede süreli olarak bulundukları merkezlere ağıl denilmekteydi. 
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Ağıllar, bilindiği gibi yarı göçebe toplulukların iskân edilmesiyle kurulmuş olan ve 

bünyesinde tarımsal ve hayvansal üretim merkezlerini barındıran mesken tipleriydi
339

. 

 

 Boy içerisindeki erkekler tarafından kurulan bu ağılların bir çeşit kerpiçlerle 

yapılan barınaklar ve bunları çevreleyen sınırlardan ibaretti. Evlerin yapılışları tahta 

kalıpların arasına çamur doldurmak suretiyle, bunların tekmelenerek sıkıştırılması ve 

kurumaya bırakılması suretiyle gerçekleştiriliyordu. Bu ağıllarda sürülerini 

besleyebilmek için kanbağı ile birbirlerine bağlı olan kişiler oturmaktaydı
340

. 

 

 Yeni kurulan bu merkezlerde kendi güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla etrafı 

surlar ile çevrili koruma alanları oluşturulmuş, bu merkezlerin içerisine tek ve çift katlı 

konutlar inşa edilmiştir. Yapılar çoğunlukla tarım arazilerine zarar verilmemesi için 

hâkim bir tepenin etrafına konumlandırılmıştır. Bu şehirlerde bulunan boy beyleri yada 

şehir yöneticilerinin evleri, diğer yerleşim birimlerinden ayrı şehrin hâkim bir tepesine 

kurulmuştur
341

.  

 

 Türkler arasında ağıl birimlerinin mesken olarak kullanılmasının yanı sıra dini 

vecizeleri yerine getirildiğine dair bazı izler bulunmaktadır. Özellikle Uygurlar 

dönemine tarihlenen mitolojik kökenli geleneklerde, Türk kentlerinde veya tarımsal 

üretim merkezleri niteliğindeki köylerde, yerleşmelerin ortasında köyün direği adı 

verilen bir direk dikildiğine ve belli zamanlarda kurbanlar adandığına ilişkin kayıtlar 

mevcuttur
342

. 

 

 Günümüzde kırsal kesimde bulunan ve birkaç oymaktan oluşan küçük yerleşim 

birimlerine ağıl yerine köy ismiyle anılmaya başlanmıştır. Farsça kökenli olduğu 
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düşünülen bu kelimenin diğer bir görüşe görede Hatun şehirlerinin temelini oluşturan 

“kuy”adlı merkezler ile de bağlantılı olabileceği düşünülebilir
343

.  
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II.BÖLÜM 

SĠRDERYA HAVZASININ  TARĠHĠ COĞRAFYASI 

 

 1.SĠRDERYA HAVZASININ COĞRAFĠ YAPISI.  

 Sirderya nehri kaynağını bugünkü Kırgızistan topraklarında bulunan Tanrı 

Dağları‟ndan(Tian-Şan) alıp,Narın ve Karaderya‟nınFergana vadisinde birleşmesiyle 

ortaya çıkar. Sirderya nehri  kaynağından çıktıktan sonra sırasıyla; Özbekistan, 

Tacikistan ve daha sonra yine Özbekistan sınırları içinden Güney Kazakistan‟a geçerek 

Aral gölüne dökülür. Nehir 3.019 km2 uzunluğu ve debi oranıyla Orta Asya‟nın en uzun 

iki ırmağından biridir. Ayrıca dünya nehir coğrafyasının(potamoloji) ender örnekleri 

arasındadır
344

. 

 

 Sirderya kaynağından çıktıktan sonra çeşitli güzergâhlardan geçerken birçok 

koldan beslenir. Nehre sırasıyla Fergana vadisinde Kasansara, Gavasay, Çadaksay, 

İsfayramsay, Soh, İsfara kolları katılmaktadır. Fergana‟dan sonra Ferhad dağlarını aşan 

Sirderya buradan kuzeybatıya dönüp Angren, Çirçik ve Kelevile birleşir. Kazakistan 

topraklarına girdiğinde, burada kaynağını Karatav‟danalan ve sırasıyla İsficab(Sayram) 

ve Otrar bölgesinden geçen Arıs nehri Sirderya‟ya katılır
345

. Aral gölüne yaklaşılan 

aşağı kısımda, Sirderya‟ya Quan(Kavun) Derya ve Jana(Yeni) Derya katılır
346

.  

 

 Sirderya‟nın kollarının yanısıra, bugün kurumuş olan yada bir zamanlar 

Sirderya‟ya kavuşan ark ve kanallarında olduğu bilinmektedir. Sirderya‟nın orta 

kısımlarında bulunan Yesi (bugünkü Türkistan) şehri yakınlarında “Karasu” adındaki 

bir ırmağın kurumuş yatağı tespit edilmiştir. Yassı şehrinin Sirderya‟ya 20 km uzaklıkta 

bulunuyor olması, muhtemelen Karasu‟nun önceleri Sirderya‟ya kavuşmasına imkân 

veriyordu. Sirderya‟nın aşağı kısımlarında bulunan ve meşhur Türk Hatun şehirlerinden 
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Barçın kente yakın güzergâhta“Sir Barışın Derya”,“Yeni Derya”, “İnka ve Kalgan 

Derya”adındaki ırmaklar bulunmaktadır
347

. 

 

  

 2 SĠRDERYA HAVZASININ YER ADLARI VE TARĠHÇESĠ 

 

 2.1 Tarihi Adlandırmaları 

 

 Milat öncesi dönemlerden günümüze kadar Sirderya nehri tarihi kaynaklarda 

birçok isimle anılmıştır. Bunlar sırasıyla Grekler tarafından Yaksart,Oxus, Romalılar 

Oxus, Türkler İncili nehir (Yinçü-öğüz) adlandırmalarını kullanmışlardır. İslamiyet 

sonrası  bölgenin yerli halkı Khaşarat adlandırmasını Araplar ise Seyhun olarak ismini  

eserlerinde kullanmışlardır
348

 

 

 Sirderya havzasında tarihi kaynakların zikrettiği en eski kavim olarak Saka-

İskitler yaşamışlardır. İskitler hakkında bilgi veren coğrafyacı Strabon ve tarihçi 

Herodot‟un eserlerinde, İskitlerin sınır bölgeleri anlatılırken “Tanais nehrini geçtikten 

sonra İskitya sona ermektedir” sözleriyle Sirderya‟yı “Tanais”olarak 

adlandırmışlardır
349

. İskender‟in komutanlarından Arrianusda bu nehri “Tanais” olarak 

adlandırır. Zerdüştlerde Sirderya‟yı “Danu” olarak tarif etmektedirler. Danu 

adlandırması takriben M.Ö. 3.yy‟da kayda alınmış olup “su ve akarsu” anlamlarına 

geldiği düşünülmektedir. Köken itibariyle İskitçe olması muhtemel olup, bugünkü Don 

nehri ile aynı adı taşımasına rağmen farklı bir nehirdir
350

.  

 İskitler zamanında Sirderya‟nın diğer bir adlandırması tarihi kaynaklarda 

“Silis”
351

 olarak geçmektedir. Milattan sonraki I.ve III.yy‟da Romalı Plinius(23-79) ve 
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Gay Juliy Solin kendi eserlerinde nehrin aşağı kısımlarına İskitlerin Silis, 

Baktiriyalıların “Laskat” dediklerini belirtir
352

. 

 

 M.Ö 330-325‟li yıllarda İskender‟in Yunanlı generallerinden Aristosbulos ve 

Romalı müellif Flavius Arrianus ve yerli halklar Sirderya‟yı “Oreksartes (Oreksartes)” 

olarak adlandırmaktadır
353

. 

 

 Makedonyalı İskender‟in bölgeye geldiği sıralarda Sirderya için 

“Jaxartes(Yaksartes)
354

”adlandırması Yunanlılar tarafından kayda alınmıştır. Bu 

adlandırmanın tarihi kaynaklarda,  nehrin orta kısmına denk gelen Taşkent ve Hocend 

arasındaki bölüm için kullanıldığını anlamaktayız
355

.   

 

 Çin kaynaklarında Sirderya nehri hakkında da çeşitli adlandırmaların 

kaydedildiğini görüyoruz. Bunlardan HsinT‟angShu(Yeni T‟ang Tarihi)‟de 

“YaoShaShui” olarak, YüanShih (Yüan Tarihi)‟de Hu Chang olarak yazılmıştır. 

Sirderya‟nın yukarı bölümleri yine Yeni T‟ang tarihinin 221.bölümündeki Şaş ülkesi ile 

ilgili metinlerde “Chenchu he(Noryn)” olarak kaydedilmiştir
356

. 

 

 “YaoShaShui- Jo-Şa” ya da “Jok Şat” adlandırması Çince‟ye, Türkçe‟den harfi 

tercümeyle Je-hay “Sıcak Göl, Sıcak Deniz” olarak geçmiştir. Bu doğrultuda 

Sirderya‟nın asıl kaynağı olan Narın nehrinin Isık Göl‟ün güneyinde göle yakın bir 

bölgede doğduğunu ve Çinlilerin belki de bu sebeple Sirderya için Issık yani Sıcak 

Göl‟den doğan sıcak nehir olarak adlandırmak istenmiş olabileceğini önermektedir
357

.  
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İskender‟in seferi ile beraber anılmaya başlandığını ve böylelikle kelimenin İskender öncesi dönemlerde 

meydana çıkmış olabileceğini düşünülmektedir. S.Klyaştorniy, a.g.m, s.189.  
356

Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, s.192, Çin Kaynaklarında Türkistan 

Şehirleri, Haz Kürşad Yıldırım, Ötügen yay, İstanbul 2013, s.30,32, 99, 100, Ayşe Onat, Çin 

Kaynaklarında Türkler....., s.37, Dana Moldabayeva, a.g.m, s.5. 
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S.Klyaştorniy, a.g.m, s.653, Yusuf Gedikli, a.g.m, s.87. 
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 Sirderya adlandırmasının Türkçe isimlerini açıklamak gerekirseiki farklı isim 

tespit edilmiştir. Birincisi Göktürklerin Yinçü Öğüz-YençüÖğüz adlandırmasıdır
358

. 

Bilindiği gibi Göktürkler nehir ve ırmaklar için “Öğüz” tabirini kullanmaktaydılar. 

Sirderya içinde incili nehir anlamına gelen “YinçüÖgüz” tabirinin kullanıldığını yine 

Göktürk yazıtlarından öğrenmekteyiz. Göktürkler bu adlandırmayla muhtemelen 

Fergana ve Taşkent arasında bulunan Sirderya‟nın orta kısımlarını tarif etmektedirler
359

. 

 

 Sirderya çevresinde yaşamış olan Oğuz boyları tarafından da bu nehir için 

“Öğüz”adlandırması kullanılmıştır. Türkçe öğüz-üğüz‟ün anlam olarak yavaş akan 

akarsu anlamına geldiği düşünülmektedir. Sirderya aşağı kısım olan ağız kısmına gelene 

kadar birçok kol tarafından beslenmekteydi. Aral Gölü ve çevresinin çöl iklimi ile 

çevrili olması sebebiyle nehir burada yavaşlamaktaydı; bu sebeple böyle bir 

adlandırmanın olabileceği düşünülmektedir
360

. 

 

 Kaşgarlı Mahmudda Divânü Lügat-it Türkadlı eserinde “Öğüz” için şu ifadeleri 

kullanmaktadır: “Öğüz(Öküz)kelimesi yalnız olarak söylendiği zaman Oğuzlarca 

Benegit ırmağı anlaşılır. Nitekim şehirleri bu mevzu bahis nehrin kenarındadır. 

Göçebeleri dahi bu ırmağın kenarına inerler”
361

. Yine bu döneme ait tespit edilen 

toponomik veriler doğrultusunda Sirderya‟nınorta kısmınında bulunan ve günümüzde 

kurumuş olan nehirlerin “Uguz Cılgası(Oğuz Deresi)” olarak adlandırıldıkları 

anlaşılmaktadır
362

.   

 

 Sirderya‟ya ismini veren “Sir” kelimesiin Türkçe kökenli olabileceği 

düşünüleblir. Göktürk yazıtlarından Bilge Tonyukuk‟a ait olan metinde “Türk Sir 

Bodunu”
363

 ifadesine rastlanmaktadır. Bu metinde kullanılan Sir kelimesinin boy, 

                                                           
358

KölT igin ve Bilge Kağan yazıtlarında: Soğdları düzene sokmak için yapılan TemirKağı seferinin 

anlatıldığı kısımda Sogd halkını yeniden düzenlemek için YinçüÖpüz geçilerek TemirKapı‟ya kadar ordu 

yollandığı anlatılmaktadır. Yazıtların özgün nüshalarında:KölTigin Yazıtı, Güney tarafı, 4. satır; Bilge 

Kagan Yazıtı, Kuzey tarafı, 3.satır: Kurıgaru Yinçü Ögüzig keçe Temi rKapıg kategisüledim. Saadettin 

Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler Üzerine”, A.Ü.DTCF. Tarih Arastırmaları 

Dergisi, Ankara 2008, C.27, s.18. 
359

Dana Moldabayeva, a.g.m, s.4. 
360

Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay, İstanbul 

1999, s.144, Yusuf Gedikli, a.g.m, s.88. 
361

 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.I, s.156,157, Dana Moldabayeva, a.g.m, s.5. 
362

 V.M Jirmunskiy, a.g.m, s.480, Yusuf Gedikli, a.g.m, s.88. 
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Nihat.Ergin, Eski Türk Yazıtları, s.61. 
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kavim anlamına geldiği bilinmektedir. Nitekim Göktürk metinlerinde kabile ve boy ismi 

olarak Altı Sir, Gök Sir ve SirTarduş(Hsie-yen-to)vb. boyların bulunduğunu 

bilmekteyiz
364

. 

 

 Bilindiği gibi Sir Tarduş‟lar bugünkü Kırgızistan‟daki Issık Göl ve çevresi 

merkez alınarak Yedi Su ve Talas sahasında yaşamışlardır. Sirderya nehrinin 

kaynağının da yine Sir Tarduşların merkezi olan Tanrı dağlarından çıktığı düşünülürse, 

Sir Tarduşların nehri anlamlarına gelebileceği de düşünülmelidir. Göktürk yazıtlarında 

nehir anlamında “Öğüz”  adlandırması kullanılmıştır. Bununla birlikte “Sir” 

adlandırması Göktürk dönemine ait hiç bir kaynakta nehir anlamında kullanılmamıştır. 

Sir kelimesinin Türkçe kökenli olabileceğiyle ilgili Göktürk boylarından olan Sir 

Tarduşlar üzerine yapılacak ayrıntılı bir araştırma ve elde edilecek yeni kaynaklar 

ışığında nehrin adlandırmasının da bir dönem Sir Tarduşlar ile bağlantılı olabileceği 

düşünülebilir
365

.  

 

 Türk boylarının XIII. yy‟a ait tarihi metinlerde ilkdefa bu nehre Sıir veya Sir 

Suyu demeye devam ettiklerini anlamaktayız
366

. Nitekim Ebulgazi Bahadır Han Şecere-

i Terakime adlı eserinde, bölgedeki Oğuz boylarının Sirderya‟nın Aral‟a dökülmesinden 

ötürü olmalı ki Aral Gölü için “Sir Tenizi” denildiğini” açıklamaktadır
367

. Yine bu 

döneme ait Yesevi‟nin Nesebnâme adlı eserinde “Sir-balıg” adında bir şehir adının 

geçtiği, kitabın dizinindede  bu şehrin eski bir Oğuz şehri olduğu belirtilmiştir
368

.  

 

 Sir adlandırması Doğu Türkistan‟da bulunan Saka belgelerinde 

“Şira,Şır(iyi,güzel,çok, pek)” olarak kullanılmıştır. Şır sözü ile Sir adlandırması 

arasında bir bağlantı olduğu düşünülebilir
369

. Bununla birlikte Sir kelimesine eski 

dönem Türk tarihine ait birçok nehir, ırmak adında daha rastlanmaktadır
370

. Diğer bir 
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Ahmet Taşağıl, Göktürkler I-II-III, TTK, Ankara 2014,s.249,  Yusuf Gedikli, a.g.m, s.89. 
365

Ahmet Taşağıl, a.g.e, s.89,90. 
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W.Bartold, “Sır-Derya”, s.567. 
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Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, s.105, Yusuf Gedikli, a.g.m, s.88. 
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Neseb nâmenin kesin tarihi bilinmemekle birlikte Oğuz şehri denildiğine göre XI-XIV.yy‟lar arası 

olması muhtemeldir. Yusuf Gedikli, a.g.m, s.88. Nesebname hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz Mevlana 

Safiyüddin, Neseb-nâme Tercümesi, Haz: Kemal Eraslan, Yesevi yay, İstanbul 1996, s.45-102. 
369

 Saka dönemi Şira, Şır adlandırmaları için: S.Klyaştorniy, a.g.m, s 656. 
370

Kadim Bulgar Destanın‟dan Şan Kızı destanında Don nehrinin eski adlandırması Şir olarakyazılmıştır. 

1540‟lı yıllarda Moğollara ait Sibir hanlığına ve Kazak ordasına yakın bir bölgede Sira adındaki bir nehir 
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görüşe göreyse “Sır,Sir” adlandırmasının Moğollar döneminden itibaren kullanılmaya 

başlandığıdır
371

.  

 

 Sir adlandırmasının kökeni ile ilgili, bu ismin XIII-XIV. asırlarda tespit edildiği 

ve Züçi‟nin ve oğullarının bugünkü aşağı Sirderya bölgesinde bulunan Cend kentinin 

Sır Orda ismini taşıdığı belirtilmektedir
372

. 

 

 Nitekim XVI.yy‟dan önceki kaynaklarda böyle bir ifadenin olmadığı iddia 

edilmektedir
373

. Bu görüşü destekler nitelikte “Sir Suyu” adının erken dönemlerde 

görülmediğini, nitekim Göktürklerin ırmağa “YincüÖğüz(İnci Irmağı)”, Oğuzların 

sadece “Öğüz(ırmak)” dediğini ve Seyhun‟a Sir adının Özbek ve Moğollar tarafından 

verildiği düşünülmektedir
374

. 

 

 Seyhun ve Ceyhun adlandırmasınınEmevilerin Talas kıyılarına kadar uzanan 

yayılma hareketleri sonucu, dönemin Arap coğrafyacı ve tarihçileri tarafından 

kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Bu iki yeni adlandırmanın kimler tarafından 

verildiği ile ilgili ortaya atılan görüşlere göre: M.Ö dönemlerde, Babillerin Kudüs‟ü ele 

geçirip yakmaları üzerine bölge halkını kendi ülkelerine sürgüne göndermişlerdi. 

Yahudilerin Babil‟de esarette bulundukları esnada Neftali adlı bir Yahudi kabilesinin 

Orta Asya‟ya götürüldüğü zikredilmektedir. Bu doğrultuda bölgeye yerleşen Neftali 

kabilesinin, Yahu inanışına göre cennetten çıkan Pişon ve Gihon adındaki iki kutsal 

nehirden ilham alınarak Amuderya ve Sirderya‟ya Seyhun ve Ceyhun isimlerinin 

verildiği düşünülmektedir
375

. Böyle bir ihtimalin varlığı söz konusu olsa bile, 

Sirderya‟ya ait en eski tarihi verilerde böyle bir adlandırmaya ulaşılmamış olduğunu 

belirtmeliyiz. Seyhun(Sirderya) ve Ceyhun(Amuderya) adlandırmaları, tarihi metinlerde 

Arapların bölgeye gelmesiyle birlikte kullanılmaya başlanması daha tutarlı 

görülmekledir. 

                                                                                                                                                                          
bulunmaktaydı. Sagay Türklerinde Kiçik Sır, Ulug Sır ırmakları tespit edilmiştir. Balkanlarda 

Mari(Çeremiş) yurdunda yine Sır adında bir ırmak bulunmaktadır. Son olarak Azerbaycan‟ın Nahçıvan 

özerk bölgesindeki Babek kazasında Sirab adlı bir maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Yusuf Gedikli, 

a.g.m, s.90-91. 
371

VladimiroviçBartold, Orta Asya, s.400. 
372

S.Klyaştorniy, a.g.m, s.655. 
373

VasiliyVladimiroviçBartold,a.g.e, s.400. 
374

 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, s.143. 
375

 Yusuf Gedikli, a.g.m, s.95. 
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 Sirderya hakkında eserlerinde farklı isimler kullanan ortaçağ müelliflerinden El 

Mes‟ûdî “Yaksart” adını kullanmış,
376

 El Birûni‟de “Haşarat” şeklinde 

adlandırmıştır
377

. İbn Hurdâzbih tarafından nehrin orta kısmı “Derya-yı Gang” ve 

“Kankar”olarak adlandırılmıştır
378

. Timurlu‟lar döneminde Ahsikat için Şahruhiya, 

Nehrüş Şaş(Şaş Irmağı), Nehr-i Hocend(Hocend Irmağı), Âb-ı Hocend(Hocend suyu), 

Nehr-i Benâket(Benâket nehri) adları kullanılmış. El İdriside eserinde Aral‟a dökülen 

nehirleri Ceyhun,Şaş,Berk, Rûda ve Mârga isimleriyle açıklamaktadır
379

.    

 

 Buraya kadarki incelememizde  değişik zaman dilimlerinde Sirderya için tarihi 

kaynaklarda: Tanais, Silis, Yaksart, Oxus, Yinçü-öğüz,  Khaşarat, Seyhun ve Sir Suyu” 

gibi adlandırmaların kullanılanıldığını anlamaktayız. Moğol istilasından sonraki 

dönemlerde  Sirderya için Gil Zaryan yada  eski adlandırmalarından olan Sirderya 

isminin kullanılmaya devam edildiği  düşünülmektedir. 

 

 2.2 Siyasi Tarihi (I-IX.yy)  

 

 Sirderya havzası bünyesinde bulundurduğu zengin meralar ve akarsuları, 

ikliminin yumuşak ve elverişli olması, insanların besin ihtiyacını sağlayacak maddi 

gereksinimlerin bolluğu sayesinde, M.Ö erken dönemlerden itibaren insanlar tarafından 

yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Güney Kazakistan arkeoloji ekibi tarafından 

Orta Sirderya bölgesinde bulunan, Dede Korkud masallarına konu olan 

Karatav(Karaçuk)dağ silsilesinde keşfedilen fosiller sayesinde, bu bölgede insanlık 

tarihine ait ilk izlerin takriben beşyüz bin yıl önce yaşamış oldukları saptanmıştır
380

. Taş 

devri döneminde Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarında tespit edilen yerleşim alanları 

sırasıyla Algabas, Betpak, Kosmola, Şakpak, Kızılcar ve Üçbulak‟tır. Bu merkezlerde 
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MİTT, C.I, s.166. 
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İbn-Mesudi,  Murûc ez Zeheb,s.90. 
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İbn-Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler, s. 115, 119, 127, MİTT, C.I, s. 145, Yu .Kraçkovskiy, 

İzrannieSoçineniya, s. 19. 
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kelimenin XII.yy‟dan sonra yaygınlık kazandığına işaret eder. Faruk Sümer, Türk Tarihinde Şahıs Adları, 

s.143, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.112-114. 
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Yakın dönemde keşfedilen bu buluş sayesinde, araştırmamıza konu olan Güney Kazakistan 

bölgesindeki Sırderya havzasındaki canlılığın M.Ö kadim dönemlere kadar uzandığının en önemli 

kanıtıdır. SaydenJoldasyabey, PozdnesrednevekovieGorodaNaSevernixSklopaxKaratau, s.85. 
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yapılan kazılarda taştan yapılmış aletler bulunmuştur. Yeni Taş devrine gelindiğinde, 

Sirderya havzasındaki yerleşim yerleri Karatav Dağı çevresi, Saksaul istasyonu civarı 

ve Eski Sirderya yatağındaki Kosmola-4-5 bölgeleriydi
381

.  Bu merkezlerde M.Ö III. 

binyılından itibaren sosyal hayatın canlandığını, M.Ö II. bin yılda hayvancılık ve 

ziraatla beraber demirinde kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz
382

.  

  

 Bronz devrinde bölgenin kültürel çevresi şekillenmeye başlamıştır. Nitekim bu 

dönemde insanların yaşadığı ferdi yaşam alanları olan meskenler oluşmaya başlamıştır. 

Bu dönemde oluşturulan kültürel merkezler Sirderya‟nın eski yatağı olan İnkarderya 

civarındaki Uygarak Çayırı yakınlarındaki Egizkök ile Köksengir yerleşim alanlarını 

gösterebiliriz.  Bronz devrinin sondönemine ait bulgular arasında en önemlisi, 

İnkaderya boyundaki (Kızılorda şehrinden güney doğuya doğru) Tükösken(Tügisken) 

çayırındaki kuzey Tükösken kültür merkezidir. İskitler döneminde kurulduğu düşünülen 

bu merkezin büyüklüğüne ve gömülen eşyaların zenginliğine bakılırsa bir İskit 

hükümdarının merkezine ait olduğu düşünülmektedir. Bronz devrinde Sirderya 

çevresindeki yerleşim birimlerinin, Orta Asya‟da bulunan diğer kültür merkezleri ile 

karşılaştırıldığında daha seyrek olmasının başlıca etmenleri arasında Sirderya 

havzasının iklim ve toprak yapısının yerleşik yaşam yerine daha çok hayvancılık için 

müsait olduğu sebebini gösterebiliriz
383

. 

Sirderya havzasında tarihsel süreçte ilk siyasi birlik kuranlar İskitler(Sakalar) 

olmuştur
384

. İskitler Sirderya ve çevresi olmak üzere Tanrı Dağları ve Hazar Denizi 

arasına kadar yayılmışlardı
385

. Bu dönemde Sirderya ve çevresi merkez alınarak bütün 

Kazakistan bozkırlarına dağılan Sakaların bu bölgede on boy halinde yaşadıkları tespit 

edilmiştir. Bu boylar sırasıyla Tissaget, Giperbarey, Day, Sarmat, Massaget, Agripiy, 

Sedon(Arsaklar), Nevr, Budinderdi, Hunsaklar(Hun-Hunnu)‟lardır. Bu boylar 

içerisinden Aqripyiler, Arıs nehri civarında, diğer bir boy olan İssedonlar ise Küçük 
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Arkeologlar tarafından bulunan bu yerleşim birimlerine ait yerelleştirme(lokalizasyon) çalışmalarının 
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Baheaddin Ögel, Çin Kaynaklarına Göre Wu-sunlar ve Siyasi Sorunları Hakkında Bazı Problemler, 

A.Ü. D.T.C.F, 1948, S.VI, Ankara, s.269.  
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Karatav‟ın eteklerinde yaşamışlardır
386

. 

  İskitlerin bölgede siyasi birliklerini tamamladıkları sıralarda, Makedonya Kralı 

Büyük İskender büyük Asya seferine çıkmıştı. İskender bu doğrultuda M.Ö. 331 yılında 

Ahemenişleri yenip, Orta Asya‟yı ele geçirmek için Sirderya çevresinde yaşayan 

Sakaları egemenliği altına almak amacıyla bugünkü Orta Sirderya bölgesinde bulunan 

Semerkand çevresine kadar gelmiştir. Buradan kuzey bozkır bölgelerine doğru bir sefer 

hazırlığı esnasında Sirderya‟nın bir kolu ve bugünkü Farab şehri bünyesinde bulunan 

Arıs Nehri çevresinde yaşayan İskit kabilesi Agripiy‟li bir askerin oku ile yaralanınca 

buradan geri dönmek zorunda kalmıştır
387

.  

  

 İskitler dönemiyle ilgili Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarında yürütülen 

arkeolojik çalışmalar esnasında Orta Sirderya bölümünde bulunan kadim Oğuz 

şehirlerinden olan Yesi(Türkistan) şehrinin mezarlık alanlarında, İskitler dönemine ait 

deriden yapılmış küçük torbacıklar, menteşeler, ağaçtan yapılmış bir mezar sandukası 

ve demir çiviler tespit edilmiştir
388

.  Yine Sirderya‟nın aşağı kesimlerinde, İskitlere ait 

sadece surla çevrili kaleler değil, Şirik Rabat ve Janaderya çevresinde bulunan Babiş 

Mola
389

 adlı büyük yerleşim merkezleri olan şehirlerin de kurulmaya başladığını 

anlamaktayız
390

. 

 

 İskitlerden sonra Sirderya havzasında “Kanglı-Kangyu”lar (M.Ö.III.yy)siyasi 

birlik kurmuşlardır. Kanglılar hakkında erken dönem Yunan ve Latin kaynaklarında bir 

bilgi bulunmamaktadır. Çin vakanüvisi Chjan-Siyan‟ın verdiği bilgilere dayanarak 

Kanglıların Aral Gölü‟nden (Sirderya‟nın aşağı kısımları) Otrar‟a kadar olan bölgeye 

yayıldıklarını ve etnik menşe bakımından Kuşan hükümdar silsilesine bağlı olduğu 

yazılmaktadır
391

. 
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 Kang kelimesinin günümüzde Farsça kökenli bir kelime olduğu düşünülmesine 

rağmen, biz tarihi kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında Kanglı topluluğunun kadim 

Türk kökenli topluluklardan birisi olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Kazak 

boylarından Ulu Cüze
392

 kadar kurulan bütün Türk devletlerinin şecerelerinde Kanglı 

boyuna rastlanmaktadır
393

. 

 

 Miladi IV.yy‟daÇin kaynaklarında Türk boyları olarak geçen “Tie-le” ve “Kao-

ch‟e” adlandırmaları, Türkçe yüksek tekerlekli kağnıların sahipleri anlamına gelmekte 

olup günümüz Türkçesine Kanglı olarak aktarılmaktadır
394

.Kanglı adlandırmasına 

kadim Oğuz Kağan destanında da karşımıza çıkmaktadır. Oğuz Kağan‟ın Çürçet ile 

yapılan cenkte fazla ganimet toplanması üzerine, Barmaklığ Çosun Bilig, kanga-kanga 

diye ses çıkaran Kanglı‟yı icad edince onun adını Kangaluk/Kanglı koydular
395

. 

 

 M.Ö 136-134 yılları arasındaki Çin kroniklerine göre Orta Asya‟nın en önemli 

devletlerinden birisinin K‟ang-kü(Kanglı) olduğu anlaşılmaktadır
396

. Kanglı devletinin 

güneyinde Kuşanlar, doğusunda Usun-Wusun‟lar ve Yedisu havzasında siyasi birlik 

kuran Hunlar‟dan Çi-çi Yabgu bulunmaktaydı.  Batı kısmında ise Parth devleri 

bulunuyordu. Kanglı hükümdarının yaylak ve kışlak olmak üzere iki şehri vardı. Yine 

hükümdarın emrinde bir Yabgu unvanında yardımcı bir yönetici bulunmaktaydı. 

Kanglı(Kang-kü) devleti kendi içinde beş küçük kabileye bölünmüş olup, devlet içinde 

bu beş kabilenin ayrıldığı beş ana vilayet merkezi bulunmaktadır. Başlıca vilayetler 

Kanglı hükümdarının bulunduğu Bitan şehri,
397

 bununla birlikte Keş ve Kuşaniye 

                                                                                                                                                                          
bulunmaktadır. Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, s.62, Ayşe Onat, Çin 

Kaynaklarında Türkler, s.37,38, S.P.Tolstov, Po Drevnim Delta..., s.143. 
392

 Cüz adlandırması Kazaklar arasında boy anlamında kullanılmaktadır. Kazak toplumunda toplam Ulu, 

Orta ve Küçük Cüz olmak üzere üç ana boy grubu bulunmaktadır. Kazak boylarına ait şecereler için 

Bkz;KazaktıngRu‟-taypalıkkurılısı,Rauvan yay evi, Almatı 1999, s.1-3. 
393

Dana Moldabayeva, a.g.m, s.6.,KazaktıngRu‟-taypalıkkurılısı,, s 5.. 
394

Emel Esin, “İç Asya‟da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler”, Türkler 

Ansiklopedisi, 2002,  C.I, Yeni Türkiye yay, Ankara, s. 500. 
395

Ahmet Taşağıl, Göktürkler, C.I, s. 123, Tuncer Baykara, “Türklüğün En Eski Zamanları”, 2002, 

Türkler Ansiklopedisi C.I, Yeni Türkiye yay, Ankara, s.305. Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı..,s.20,27. 
396

Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler..., s. 37. 
397

S.P Tolstov, a.g.e, 1962, s.175, Dana Moldabayeva, a.g.m, s.11. 
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bölgesi (bugünkü Semerkand ve Buhara arası, Baykent, Taşkent ve Harezim 

çevreleriydi
398

. 

 

 Kanglı boylarının esas yaşadıkları yerleşim alanları Sirderya‟nın orta kısımları, 

Taşkent ve Karatav kültür çevreleri olarak gösterilebilir. Arkeolojik verilere göre 

Kanglıların sayıca yüzyirmibin aile ve altıyüzbin insan oldukları tahmin edilmektedir. 

Kanglılar döneminde İskitlere göre daha fazla yerleşik yaşamın benimsendiği 

anlaşılmaktadır
399

. 

 

 K‟ang-kü(Kanglı) devleti M.Ö. 36‟da Çin‟den kaçan Doğu Hun Şanyü‟lerinden 

Çi-çi‟nin istilasına uğramıştır. Kanglı hükümdarı Çi-çi ile ilişkileri düzenlemek için 

kendi kızını ona vererek Talas bölgesine yerleştirmiştir. Çi-çi Yabgu‟nun Kanglı 

hükümdarının kızını öldürmesi üzerine, Çin ile ittifak kuran KanglılarYabgunun Talas 

Irmağı kıyısındaki müstahkem merkezini işgal ederek bölgedeki Hun siyasi birliğini 

dağıttılar
400

. 

  

 Kanglılara ait meskenler sırasıyla Karatav etekleri çevresinde bulunan Aktepe-I-

II adlı merkezler; Arıs nehri boyunda bulunan Karaaultepe; Taşkent‟in dış kısımlarına 

denk gelen Aktepe III; ve son olarak da Sirderya‟nın aşağı kısımlarında bulunan Altın 

Asar merkezleridir. Bu şehirler Kaunşı, Yediasar ve Otrar kültürel dairesine dâhildir.  

Kanglı merkezlerinin genel özelliği çevresinin surlarla çevriliolupgiriş kapısının doğu 

yönünde bulunmasıdır. Meskenlerde genelde çiğ tuğla kullanılmış olup odalar birbirine 

bağlı olarak yapılmıştır. Evlerdeki ısıtma sistemi, zeminde yapılmış bir ocak yardımıyla 

gerçekleşmektedir. Oda duvarlarının iç kısmı çamurla sıvanmış olup, bunlardan 

bazılarının ambar işlevinde kullanıldığı tespit edilmiştir
401

.  

 

                                                           
398

Emel Esin, “Farabi‟yi yetiştiren Kengeres Türk Muhitinin Kültür ve Sanatı” İslam Tetkikleri Enstitüsü 

Dergisi, 1976, C.VI,  İstanbul, s.88,90.  
399

Karl Baypakov,Ulu Jibek Jolu Jane Ortagasırlık Kazakistan, Almata 1992, s.45. 
400

Emel Esin, a.g.m, s.90. 
401

Dana Moldabayeva, a.g.m, s.11, T.Senigova, Poseleniye Aktöbe, Kazakistan Gılımdar Akademiyası, 

Almatı 1972, s.57,70. 
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 Milat sonrası VI. yy başındaK‟ang-kü(Kanglı)devleti parçalanarak 519 yılında 

öncelikle Eftalitlerin boyunduruğuna, 593 yılından itibaren de Göktürk Kağanlığının 

idaresine geçmiştir
402

.  

  

 M.Ö.II.yy‟da Çin sınırlarında Doğu Hun devletinin yükselişi ve yıkılması 

üzerine, Hun birliğinden kopan bazı boylar Çi-çiyabgu önderliğinde Orta Asya‟ya, 

bugünkü Yedisu ve Sirderya havzasına göç etmişlerdir. Bölgedeki Kanglıları itaat altına 

alan Çi-çi‟nin, merkez karargâhı Yedisu‟da olmak üzere M.Ö. 41‟den M.S. 91‟e kadar 

bölgedeki siyasi hâkimiyeti eline aldığını anlamaktayız
403

. Hun boylarının Yedisu ve 

Sirderya havzasında bulundukları süreç içerisinde İran ve Sarmat kültürleriyle 

etkileşime girildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Sirderya bölgesinin yerel kültür  

merkezlerinden olan  Harezm kültür dairesinden de etkilenildiği anlaşılmaktadır. 

Bölgede yürütülen arkeolojik kazılara göre Hunların bu bölgede Ak Hunların ataları ve 

yine bazı İrani kabileler ile karışmış oldukları anlaşılmaktadır
404

. 

 

 Semerkand‟ın kuzeyinde, Sirderya‟nın batı sahilinde bulunan “Katta Kurganı”, 

Sirderya bölgesinde Hun dönemine ait bulguların ilki olarak açıklanabilir. Bu kurganda 

bol miktarda pişmiş topraktan yapılmış heykeller, Batı Türkistan‟ın yerli kültüründen 

örnekler taşımaktadır. Yine bu bölgedeki bazı ev kalıntıları, Orta Asya‟nın yuvarlak 

“kiyuzüy”(keçe ev)‟lerini anımsatmaktadır. Talas ırmağına yerleşen Çi-çi Yabgu ile 

birlikte Hunlar, Doğu Asya‟dan getirdiği göçebe kültürü yerleşik Harezm kültürü 

bünyesinde bulunan Jeti Asar ve Altın Asar kültürleri ile birleştirmiştir
405

.  

 

 Hunlar dönemiyle ilgili Sirderya havzasında yapılan antropolojik çalışmalar 

sonucunda M.Ö. IX. yy‟a tarihlenen, beş bölgede yüzde yüz Mongoloid iskeletler 

bulunduğu tespit edilmiştir. M.Ö V.yy‟da Herodotos Sirderya bölgesinde oturan 

boylardan bahsederken Arqyppaoi‟ları Mongoloid bir çerçevede anlatır
406

. Bu 

doğrultuda, mevzu bahis bu Mongoloidlerin M.Ö IV-II.yy‟da ilk önce Sirderya‟daki 

                                                           
402

Emel Esin, a.g.m, s.94, Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, s. 104, 106. 
403

Yusuf Gedikli,a.g.m, s.85.  
404

Baheaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi,s.96. 
405

Baheaddin Ögel,İslamiyetten Önce Orta Asya...,  s.96-98. 
406

Herodotos, a.g.e, s. 21,22. 
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Apiakaei(Su kıyısındaki Sakalar) ile başlayan karışmasından yeni bir millet doğmuştur. 

Ortaya çıkan bu yeni etnos Hunlar ve Batı Türkleri‟dir
407

. 

 

 Sirderya havzasının maddi ve sosyo-kültürel çehresi hakkında yukarıda 

açıkladığımız tarihi kaynaklar ve arkeolojik bulgular sonucunda özetle Herodotos‟ta 

Sirderya nehrinin çevresi tarif edilirken, Aral bölgesinde yaşan kavimler göçebe olarak 

gösterilmiştir. Elde edilen arkeolojik verilerde Sirderya havzasında tarihin en eski 

devirlerinden itibaren göçebeliğin yanı sıra bölgedeki ırmak ve arıklar vasıtasıyla ziraat 

faaliyetlerini de yürüttükleri anlaşılmaktadır. Özellikle tuğla ve balçıktan, otağ şeklinde 

Türk mimari yapısına uygun meskenler inşa edilmekteydi. İlerleyen yıllarda bu 

merkezlerde iki veya üç boyun bir çatı altında yaşamasına imkân veren, etrafı surlu 

şehirler inşa edilmeye başlanmıştır. Bölgede kurulan ilk kültür merkezlerinde 

Herodotos‟un “gryf” diye andığı aslan vücutlu ve kuş başlı efsanevi motifler,  dini 

vecizeler esnasında kullanılmaktaydı
408

. 

 

 2.3 Oğuz Dönemi (IX-X.yy). 

 

 Sirderya havzasında IX-X.yy‟lar arasında Oğuz boylarının yönetimine ve 

kontrolüne geçmiştir. Bölgedeki Oğuz boyları hakkında eski Türk yazıtlarında ve İslam 

kaynaklarında önemli bilgiler bulunmaktadır
409

. Bununla birlikte  XIX.yy‟dan itibaren 

Sirderya bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda, Oğuzlara ait siyasi, sosyal 

ve maddi yapıları hakkında önemli veriler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen tarihi 

kaynaklar ve arkeolojik verileri değerlendirmesiyle Sirderya Oğuz boylarının etnogenes 

süreçleri hakkında çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Oğuzlar hakkında ortaya atılan ilk 

görüşe göre Oğuzlar Göktürk devletinden çok önceleri Selenge kıyılarında siyasi birlik 

kuran Türk boylarından biridir. Bu Oğuz boyları Orkun ve Uygur dönemi yazıtlarında 

kabile federasyonlarına göre; Üç, Altı, Sekiz, Dokuz Oğuz ve On Ok biçiminde kabile 

federasyonu şeklinde teşkilatlanmışlardır
410

. Özellikle Sirderya bölgesinde VII.yy‟dan 

                                                           
407

 Emel Esin, “Farabi‟yi yetiştiren Kengeres...”,s.83. 
408

 Emel Esin,  Türkleri Atalarına Atfedilen Kültürler..., s. 745. 
409

SartkojaKarjaubayulı, BayırğıTurikJazuınıngGenezisi, s.20, 25, Faruk Sümer,Oğuzlar Türkmenler.....,s. 

47. 
410

S.Agacanov, Oğuzlar, s.188, V.M Jirmunskiy, a.g.m, s. 471, 483. 
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itibaren On-Ok- Türgeş- Oğuz bağlantısı düşünülmektedir
411

. Diğer bir görüşe göreyse, 

bölgede yürütülen arkeolojik kazılarda elde edilen verilerin, Sirderya Oğuzlarının 

İskitler‟in bir kolu olarak bölgenin yerel kavim ve medeniyetleri arasında olduğunu 

önerdiği görüşüdür
412

. Biz bu doğrultuda araştırmamıza konu olan Sirderya Oğuz 

boylarının etnogenes süreçleri hakkında, yukarıda ortaya atılan görüşleri ayrıntılı bir 

şekilde incelemekte fayda vardır.  

 

 Oğuz boylarının Göktürk dönemi öncesi sosyal ve siyasi faaliyetleri hakkında 

eski dönem Türk yazıtlarından ve bölgede sürdürülen arkeolojik verilerden elde edilen 

bilgiler oldukça sınırlıdır. Günümüzde Oğuzlara ait ilk bilgileri Barlık adı verilen Oğuz 

yazıtlarından öğrenmekteyiz. Barlık yazıtlarında Göktürk Kağanlığı öncesi Oğuz 

boyuna ait beylerin adları: “1 Öz Yiğen Alp Turan, 2 Külüğ Tutuk, 3. KülüğTutuk‟un 

kardeşi KöniTiriğ, 4. Bayna Sangun, 5. Sangun‟un oğlu Külüğ Çur
413

” olarak 

anılmaktadır. 

 

 Tarihi kaynaklarda, Göktürk öncesi dönem Oğuz boyları Töles olarak 

belirttikleri kabileler birliği içinde gösterilmektedir. Bu dönemdeki Töles boyları 

Göktürk hâkimiyetine girene kadar Moğolistan‟ın doğusundaki Kerülen Irmağından 

Hazar Denizine kadar uzanan bir coğrafyada Juan-Juan siyasi birliği içerisinde 

yaşamaktaydılar. Bu dönemde Türkçe konuşan bu kabilelerin kendilerini“Oğuz” 
414

 

olarak adlandırdıkları anlaşılmaktadır. 

 

 Orkun yazıtlarında Oğuzların Tuğla Irmağının kuzeye doğru kıvrım yaptığı 

kısımda yaşadıkları anlaşılıyor. Bumın Kağan‟ın Juan-Juan hükümdarı Ana-kuei‟yi 

bertaraf ederek kendi bağımsızlığını kazandığı yıllarda, kadim Türk yurdu olan Ötüken 

havzasında, VII.yy‟ın ikinci yarısında en büyük siyasi kuvvet olarak Oğuz boyları 

bulunmaktaydı. Göktürklerin ortaya çıktığı dönemde Oğuz boylarının başında Baz 

                                                           
411

 Abdullah Gündoğdu,  “Türkmenler ve Türkmen Adı Üzerine Yeni Görüşler Türkmenler Türgişler 

Miydi?”,  XI. Milli Türkoloji Kongresi Bilgirileri,C.II, 2014,  İstanbul, s.18. 
412

Ekber N. Necef, Ahmet A. Annaberdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, Kaknüs yay, İstanbul 2003, s. 131. 
413

Hüseyin Namık Orkhun, Eski Türk Yazıtları, s.471. 
414

Kaynaklarda geçen Oğuz adlandırmasının, bu dönemde etnik bir kabile mensubiyetinden ziyade, 

kabile, boy, federasyon anlamlarında kullanılmaktaydı. Oğuz adlandırmasının etnik bir yapıda 

kullanılması, ilerleyen dönemlerde Batı Göktürk Kağanlığına bağlı On ok kabileleri tarafından 

oluşturulan Sırderya Oğuz Yabguluğu döneminde ortaya çıkacaktır. Tufan Gündüz, “Oğuzlar-

Türkmenler”,Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye yay, Ankara  2002, C.2 s. 263. 
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Kağan adında bir hakan bulunuyordu. Baz Kağan Göktürklerin yayılmacı hareketlerine 

karşı ittifak arayışlarına girmiş, bu doğrultuda Çin‟e Kunı boyundan Senün‟ü, doğudaki 

Kıtaylara da Tongra boyundan Esim‟i göndermiştir. Göktürkler kendilerine karşı 

kurulmaya çalışılan bu ittifaktan haberdar olup Oğuzlar üzerine bir harekât planı 

düzenlemiştir. Bu doğrultuda Oğuzlar üzerine sefere çıkılmış ve kutlu Türk merkezi 

Ötükenele geçirilmiştir. Oğuzlar üzerine yapılan askeri harekâtlar sonucunda da bütün 

Oğuz kabileleri itaat altına alınarak, Göktürklere bağlanmıştır
415

. 

 

 Göktürkler ve Oğuz boyları arasında yapılan bu savaşlar Orkun kitabelerinde 

ayrıntısıyla açıklanmıştır. KölTiğin abidesinin kuzey kısmında “Tokuz Oğuz milleti 

kendi budunum idi. Gök, yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda beş defa savaştık....... 

En önce Toğu Balıkta savaştık. KölTiğin Azman akına binip atılarak hücum etti. Altı eri 

mızrakladı. Askerin hücumunda yedinci eri kılıçladı....... İkinci Kuşalgukta Ediz ile 

savaştık. KölTigin Az yağızına binip atılarak hücum edip bir eri mızrakladı.... Dokuz eri 

çevirerek vurdu. Ediz kavmi orada öldü.....Üçüncükez Oğuz ile Bolçu‟da savaştık. 

KölTiğin Azman akına binip hücum etti, mızrakladı. Askerlerini mızrakladık, ilini aldık. 

............. Dördüncü Çuş başında savaştık. Türk milleti ayak titretti. Perişan olacaktı. 

İlerleyip gelmiş ordusunu Köl-Tiğin püskürtüp, Tongradan bir boyu, yiğit on eri 

TongraTigin mateminde çevirip öldürdük....... Beşinci Ezginti Kadızda Oğuz ile 

savaştık. KölTigin Az yağızına binip hücum etti. İki eri mızrakladı, çamura soktu. O 

ordu orada öldü. Amga kalesinde kışlayıp ilkbaharında Oğuza doğru ordu çıkardık. 

KölTiğini evin başında bırakarak, koruma aldık, Oğuz düşman merkezi bastı”
416

 

ifadeleri bulunmaktadır.  

 

 Bilge Kağan yazıtlarının doğu yüzünde Oğuzlar hakkında “Tokuz Oğuz milleti 

benim milletim idi. Gök, yer bulandığı için, ödüne kıskançlık geldiği için düşman oldu. 

Bir yılda dört defa savaştım: İlk önce Toğu Balıkta savaştım, İkinci Adığuda savaştım, 

Üçüncü Çuş başında savaştım, Dördüncü Ezginti Kadızda savaştım. Otuz iki yaşımda 

Amgı kalesinde kışladık, burada kıtlık oldu. Kelesi yılın ilkbaharında Oğuza doğru ordu 

sevk ettim. İlk ordu dışarı çıkmıştı, ikinci ordu merkezde idi. Üç Oğuz ordusu basıp 
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Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, TTK, Ankara 2012, C.VII, s.90, Faruk 
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keldi. Yaya, kötü oldu deyip yenmek için geldi. Oğuz ordusu evi barkı yağma etmek 

üçün gitti, bir kısım ordusu savaşmak için keldi. Biz az idik, kötü durumda idik. 

Oğuz...... düşman.......Tengri kuvvet verdiği için orada tapa sülledim(mızrakladım), 

dağıttım. Türk beyleri, milleti, böyle düşünün, böyle bilin... Oğuz kavmi... göndermeden 

diye ordu sevk ettim. Evini barkını bozdum. Oğuz kavmi Dokuz Tatar ile toplanıp keldi. 

Aguda iki büyük savaş yaptım. Ordusunu bozdum”
417

 

  

 KölTiğin ve Bilge Kağan yazıtlarından da anlaşılacağı gibi Oğuzlar ile 

Göktürkler arasında üstünlük mücadelesi için beş defa savaşılmıştır. Bu sayede Oğuzlar 

Göktürk hâkimiyetine girmişlerdir. Bu savaşlar esnasında Barlık yazıtlarındaki boy 

beylerinden sonra,  Göktürk savaşları esnasında bile Oğuzların başında Baz Kağan‟ın 

olduğunu anlamaktayız. Kağan ifadesinin Orkun yazıtlarında geçmesi, Göktürklerin 

kendi döneminde Oğuzlar ile siyasi ilişkiler kurduklarının en önemli göstergesidir
418

.  

 

 Seferler sonucu Göktürklere bağlanan Oğuz kabile federasyonunun, kendileriyle 

birlikte aynı dönemde Göktürk siyasi birliğine dâhil olan Türgiş, Kırkız, Kurıkan, 

Tarduş, Az, Otuz Tatar kabileleri gibi başlarına kendilerinden veya Türk hanedanına 

mensup bir Tudun geçirilmedi, aksine Türk budunu gibi doğrudan Göktürklerin merkezi 

olan Ötüken‟e bağlandılar. Bu düşüncemizi destekler nitelikte,  Bilge Kağan ve Vezir 

Tonyukuk için diktirilen anıtlarda Göktürk Kağanlarının devlet bünyesine kazandırılan 

boylar içinden sadece Oğuzları yüksek bir mevkiye çıkardıklarını anlamaktayız. 

Nitekim Bilge Kağan Kırkız
419

, Tarduş ve Tatarlara atfen “Türk kağanına itaat 

etmediğiniz için, kanlarınız ırmaklar gibi aktı, kemikleriniz dağlar gibi yığıldı” sözlerini 

sarfederken
420

, Oğuz beylerini, Göktürkler ile aynı seviyeye çıkararak onlara “Türük 

Oğuz beğleri, budun eşiding”
421

 adlandırmasıyla seslenmektedir. Oğuzlar hakkında 

Bilge Kağan‟a aityazıtların diğer kısmındaysa; “Tokuz Oğuz kendi budunumdur”
422

 

                                                           
417

Muharrem Ergin, a.g.e, s.,46-51. 
418

 Faruk Sümer, a.g.e, s.23. 
419

Vladimiroviç Bartold, Kırgızlar, Çev. Ufuk Deniz Aşçı, Kömen yay, Konya 2002, s.24,26. 
420

Ahmet Karadoğan, “Köktürk Yazıtların‟daki [Türük oğuz begleriboduneşidin] ve [Oğuzı yeme tarkın 

ol temiş] cümlelerinde geçen Oğuz kelimesi üzerine”, Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2006, 

S.37,s.13,14. 
421

Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, s.38,  Muharrem Ergin, a.g.e, s. 24,70, Faruk Sümer, Oğuzlar 

Türkmenler, s.23-24. 
422

Metnin özgün nüshasında:“Tokuz Oğuz budun kentü budunum erti” sözü geçmektedir.Hüseyin Namık 

Orkhun, a.g.e, s.38,39. 
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sözleri kullanılmıştır. Tonyukuk yazıtlarında “Türük Bilge Kağan Türük Sir Budunug, 

Oğuz Budunug İgidü olurur”
423

 sözleriyle yine Oğuzlar anılmaktadır. 

 

 Göktürkler dönemindeki Oğuzlar hakkında Köl İç Çor adlı yazıtta da önemli 

bilgiler bulunmaktadır. Köl İç Çor yazıtı Göktürk döneminde yönetici olan Oğuz 

beylerinden Tarduş anısına diktirilmiştir. Nitekim yazıtta geçen “Köl İç Çor” 

adlandırmasının, Göktürkler döneminde kullanılan bir unvan olduğu anlaşılmakta. Köl 

İç Çor yazıtındaki Oğuz beyinin ismi Tarduş olarak geçmektedir. Tarduş Çor‟un 

Göktürk yöneticilerinden Tonyukuk ile akraba olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

Göktürklerin ilk siyasi yıllarında Oğuzlar ile akrabalık bağları kurduklarını 

anlamaktayız
424

. 

 

 Kapgan Kağan döneminde ülke içerisinde yapılan yirmibeş sefer ve on üç savaşa 

Oğuzların da Göktürkler ile birlikte katıldığı düşünülmektedir
425

. 716 yılında Kapgan 

Kağan Bayırkular üzerine çıktığı sefer dönüşü suikast ile öldürülmüştür. Kapgan‟ın 

ölümüyle birlikte, Göktürkler içerisinde iç isyanlar başgösterdi ve devlet ikiye 

bölünerek fetret devrine girdi. Bunun üzerine Kapgan‟ın oğlu İnel, mahiyetindeki Oğuz 

boylarıyla birlikte Çin‟e sığındı. Oğuz boylarının Kapgan‟ın öldürülmesiyle birlikte 

Çin‟e göç ettikleri kuvvetle muhtemeldir. Nitekim bu dönemden sonra Orhun 

yazıtlarında Oğuzlarla ilgili herhangi bir olaydan söz edilmemiştir
426

. 

  

 Göktürklerin ikiye ayrıldığı fetret döneminde Türkistan‟ın doğu kısmında 

bulunan Oğuz boyları Tang Hanedanlığına bağlanmış olsa da  belirli bir süre sonra 

bağımsızlıklarını ele geçirdiklerini anlamaktayız. Uygurların Ötüken‟i ele geçirmek için 

harekete geçtiği sırada, Oğuzların Uygur saflarında savaştıkları hakkında Şine Us 

yazıtlarında önemli bilgiler bulunmaktadır
427

. Göktürklerin varisi olarak ortaya 

                                                           
423

 Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, s.39, Muharrem Ergin, a.g.e, s.24. 
424

Saadettin Gömeç, “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine..”, s.16. 
425

Faruk Sümer, a.g.e, s.35. 
426

Tufan Gündüz, a.g.m, s. 265,266, Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, s. 90, 91. 
427

Şine Usu Yazıtlarında Oğuzlar hakkında; “ su .... o sırada kalan halk On Uygur(ve) Tokuz Oğuz 

üzerine yüz yıl hüküm sürüp...... Orhon Irmağı”, ”Tokuz Oğuz halkım derleyip topladım”, doğu yüzünde; 

“Bükegük‟te Sekiz Oğuz(ve) Dokuz Tatar kalmadı hakettirdim”. “Tokuz Oğuz..... beyleri geldi”, güney 

yüzünde;” Önceden Çin‟de bulunan Oğuzlar (ve) Türkler ayrılmış sonra katılmışlar” batı yüzünde” Türk 

halkım..... Sekiz Oğuz(ve) Dokuz Tatarları... mış” gibi ifadeler bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Erhan 

Aydın, Şine Usu Yazıtı, s.57-58-60-63. 
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çıkmaları üzerine Oğuz boylarının Uygurlar ile olan münasebetleri başlamıştır. 

Uygurların Dokuz Oğuzları nasıl ve ne zaman idareleri altına aldıkları hakkında 

kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur
428

. 

 

 Uygur dönemi, Moyen Çor adına dikilmiş Şine Us yazıtlarında Oğuz ismine 

raslanmaktadır. Yazıtlarda Tokuz Oğuzların bir dönem Uygur Kağanının hâkimiyeti 

altına girdiğini yazılmaktadır. Sonrasında Moyen Çor‟un Sekiz Oğuz ve Dokuz Tatar 

boyları ile savaştığı ve onları Selenge nehrinin ötelerine sürdüğünden 

bahsedilmektedir
429

. Uygurlar döneminde Toğla ırmağı civarında bulunan Tokuz Oğuz 

boyları sırasıyla P‟u-ku, Hun, Bayırku(Pa-yeku), Tonga(T‟ung-lo) Ssu-chie, Ch‟i-pi, A-

pu-sse, Ku-lun-wu-ku, Ediz(A-tie)‟ bulunuyordu
430

. 

 

 İl itmiş (Moyen Çor)Kağan‟ın 760 yılında yazdırdığı son kitabesinde “anda 

kalmış budun On Uygur Tokuz Oğuz üze yüz yıl olurup”
431

 sözlerinden Uygurların on 

boydan meydana geldiği anlaşılmaktadır. İl İtmiş‟in yine bu yazıttaki “Dokuz Oğuz 

budunumun hepsini topladım”
432

 sözleri Dokuz Oğuzların başına getirilmiş olması ile 

ilgilidir. İl İtmiş Bilge Kağan, devletin kuruluş döneminde de aynı Oğuz boylarını 

“Sekiz Oğuz” olarak adlandırmaktadır
433

.  

  

 İl İtmiş Bilge Kağan‟a ait yazılan ilk kitabe günümüzde halen bulunamamıştır. 

Bu kitabenin birgün ortaya çıkması dâhilinde, Uygur döneminde Oğuzlar hakkında yeni 

bilgiler elde edilebilir. Yine İl İtmiş Kağan‟a ait ikinci kitabe 751 yılında Kağan‟ın 

Tatarlar üzerine sefer düzenlemesi üzerine yazdırdığı Tariat kitabesidir. Bu kitabede 

Oğuz adı sadece bir defa geçiyor fakat burada geçen Oğuz adının bulunduğu cümlenin 

manası iyice anlaşılmıyor
434

. 

  

                                                           
428

Faruk Sümer,Oğuzlar Türkmenler, 25,26, Tufan Gündüz, a.g.m, s.266, Ahmet Taşağıl, Çin 

Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, s.91. 
429

Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, s.165,168,169,176. 
430

Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, s.113. 
431

Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, s.64.  
432

 Metnin özgün nüshasında “Tokuz Oğuz budunumun tirikubratı altım”, Hüseyin Namık Orkhun, a.g.e, 

,s.164. 
433

Faruk Sümer,Oğuzlar Türkmenler ,s.42. 
434

Bununla ilgili kitabenin özgün nüshasında “...kam aruk Oğuz budun altı yüz sennüt bir tümen budun 

kazgenti-...Han, yorgun(?). Oğuzları ele geçirdi(onlardan) altı yüz general ve on bin(kişilik) bir 

halk(kuvvet) kazandı”Faruk Sümer, a.g.e, s.43.  
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 Şine Us yazıtlarından da anlaşıldığı kadarıyla, Uygurlar ile yapılan savaşlar 

sonucunda Oğuzların bir kısmı Uygurlara tabi olurken bir kısmı da batıya doğru göç 

etmeyi tercih etmiştir
435

. Yedi Su ve Sirderya bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılar, 

Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkud Hikâyeleri ve Oğuz Yabgularına ait rivayetlerde bu 

göçün yansımaları görülmektedir
436

. 

 

 Göktürk ve Uygur dönemi yazıtlarda görülen; Üç,Altı, Sekiz, Dokuz Oğuz, Otuz 

Tatar vb, adlandırmalarla Oğuz boy menşei hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

Dokuz Oğuz ve Uygur‟lar arasındaki bağlantılar ve Dokuz Oğuz ve Sirderya Oğuz 

boyları arasındaki bağlantıların ne düzeyde olduğu tarihçiler ve dilciler arasında ortak 

bir uzlaşıya varılmayan meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır
437

. İlerleyen yıllarda 

yapılacak dil ve tarih çalışmaları, elde edilecek yeni kaynaklarla desteklenerek 

meselelerin aydınlatılacağını düşünmekteyiz. 

 

 Yukarıda zikrettiğimiz bilgiler doğrultusunda zikrettiğimiz birinci görüşe göre 

Sirderya Oğuz boyları, Orkun ve Uygur dönemi yazıtlarında muhtelif sayılara bölünmüş 

Oğuzların Sirderya bölgesine göç etmiş bir koluydu. Bu doğrultuda Sirderya Oğuzları, 

Türkistan bölgesinde kurulan Batı Göktürk Kağanlığı bünyesindeki On Ok kabileleri 

olarak gösterilebilir. Araştırmalar doğrultusunda, Oğuz etnosunun Töles, Dokuz Oğuz, 

On Ok, Türgiş
438

 şeklinde geliştiği, IX.yy‟a gelindiğindeyse Sirderya Oğuzları şekline 

dönüştüğü düşünülmektedir
439

. 

 Sirderya Oğuz boylarının On-Ok- Türgeş- Oğuz bağlantısı hakkında Batı 

Göktürk Yabgusu Tardu Kağan‟ın kardeşleri Shih Kuei(611-618) ve Tung Yabgu(618-

                                                           
435

 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e, s.152. 
436

Faruk Sümer, “Oğuzlara ait destani mahiyette eserler”, A.Ü. D.T.C.F Dergisi, Ankara 1959,  C.XVII, 

S.III-IV,, s. 360, 388. 
437

2014 yılı Mayıs ayında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat bölümünün düzenlediği “Oğuzlar(Dilleri, 

Tarihleri ve Kültürleri) V. Türkiyat Araştırmaları” sempozyumun kapanış bildirgesinde, burada 

zikrettiğimiz meseleler tartışılmış ve  Oğuz tarihi üzerine çalışan akademisyenlerce ortak bir kanıya 

varılamamıştır. 
438

Hüseyin Salman, Türgişler, Kültür Bakanlığı yay, Ankara 1998, s.86. 
439

Oğuz, On Ok ve Türgişbağlantısı hakkında Reşüdiddin ve Ebülgazi Bahadır Han‟ın eserlerindeki 

hanedanları Selçuklulardan geriye doğru izleyince; Dede Korkud‟un Hanı olarak belirtilen İnal Sır 

Yavkuy ile İslam kaynaklarında Sincibu, Bizans kaynaklarında Silzibul olarak geçen İstemi Kağan‟ın aynı 

şahıs olduğunu ortaya koyarak, Dede Korkud‟un dolayısıyla Oğuzların Batı Göktürkler ve ardılları 

Türgişlerden çıktığını, hatta Türgiş Kağanı Sulu ile Salur Kazan‟ın aynı kişi olduğunu ileri sürmektedir. 

Bkz Ahmet Bican Ercilasun, Makaleler Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Akçağ yay, Ankara 2007, s.510-526, 

Faruk Sümer,Oğuzlar Türkmenler...., s.45.  
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630) döneminden itibaren Batı Göktürklerinde iç savaş vuku bulmuş ve VII.yy‟dan 

itibaren On-Ok konfederasyonu ortaya çıkmıştır. Kurulan bu yeni birlik Batı Türkistan 

havzasında Suyab çevresinde Tu-lu ve Nu-shih-pi adlı iki boy birliğine ayrılmıştı.  

Türgişler  On-Okların Tu-lu birliğini oluşturan beş boydan birisidir. Sarı ve Kara olmak 

üzere iki kısıma ayrılmışlardı. 716 yılına kadar Batı Göktürklerine bağlı olan On-Ok‟lar 

bu dönemde Batı Göktürk Yabguluğu ordusunun ana merkez hattını oluşturmaktaydılar. 

Özellikle 712 yılında Kapgan Kağan, On-Ok‟lardan teşekkül eden bir orduyu Arap 

istilasına karşı Soğdiyana‟ya yardıma göndermiştir. Emevi hilafetine bağlı Kuteybe b. 

Müslim komutasındaki Arap ordularına karşı Batı- Göktürk- Soğd ittifakı  sayesinde 

On-Ok‟lar Sirderya‟nın aşağı kısımlarında köy ve kasabalar kurmaya başlamışlar ve 

sosyal yapılarında önemli değişiklikler meydana gelmeye başlamış ve  böylece Sirderya 

Oğuz etnosunun temelleri atılmaya başlamıştır
440

.  

 

 İslam kaynaklarından Makdisi Türgeş adlandırmasını  kendi eserinde 986 yılıa 

tarihliyor olsa da VIII. Soğd metinlerinde “Trwkkman” adlandırması ile Türgiş-

Türkmen bağlantısı çoktan kurulmaya başlanmıştı. Nitekim bu adlandırmanın değişik 

nüanslarını İç Asya kaynaklarında; Töles, Tölis, Tardus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

El Yâkubi‟de IX.yy‟dan itibaren Oğuzların Sirderya bölgesinde kendilerine ait müstakil 

bir yapılanmalarının olduğunu zikretmektedir
441

. 

 

 Sirderya Oğuz boylarının etnik menşei hakkında ortaya atılan diğer görüşe 

göreyse Sirderya havzasında bulunan Oğuzlar, Moğolistan yada Doğu Türkistan‟dan 

göçederek gelmemişler aksine Saka devrinden beri bu bölgenin kadim halklarından 

birisi olarak gösterilmesi gerektiği görüşü bulunmaktadır
442

. 

 

 Harezm Akeoloji Heyetinin verdiği bilgilerde Sirderya bölgesinde yapılan kazı 

çalışmaları ve antik çağ tarihçilerinden Ptolemaios (Batlamyus) ve Herodotos‟ta geçen 

bilgiler bir araya getirilerek, Aral Gölü ve Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarındaki 

etnik yapıların, M.Ö dönem ve Ortaçağ arasında çok yakın kültürel bulguların varlığına 

                                                           
440

 Abdullah Gündoğdu,  “Türkmenler ve Türkmen Adı....”, s. 18-20. 
441

 Abdullah Gündoğdu,  a.g.m, s.27,28. 
442

 S.P Tolstov, “GorodaGuzov”, s.55. 
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işaret etmektedir
443

. Nitekim M.Ö dönemlerde Aral Gölü çevresinde yaşayan 

Massagetlerin bir boyu olan “Augasil” isminden,  miladi VI.yy‟da  “Oğuz” ismi 

türemiştir
444

. Buradan yola çıkarak Oğuzların Sirderya havzasına Moğolistan 

taraflarından göç ederek gelmediği, onların Sirderya bölgesinin en kadim halklarından 

birisi olduğu görüşüne varılmaktadır
445

.  Heyetin yaptığı antropolojik araştırmalar 

ışığında ulaştığı sonuca göreyse Sirderya Oğuz boyları, Aral Gölü‟nün güneyinde, 

Avesta‟nın Kanga, Çin kroniklerinin K‟ang-kü(Kanglı), Göktürk yazıtlarının Kengeres 

adını verdiği göçebeler devletinin sınırları içinde, M.Ö dönemde bir araya 

gelmişlerdi
446

. Sirderya bölgesinde yapılan bütün incelemeler bölgenin en eski 

çağlardan itibaren kültürel ve etnik devamlılığının olduğuna işaret etmektedir. Heyete 

göre eğer Oğuzlar doğudan göç ederek gelmiş olsalardı bölgedeki kültürel gelişmelerde 

yabancı tesirinin belirtileri hissedilirdi. Hâlbuki Sirderya bölgesindeki etnik kültürel 

gelişme safhalarında böyle bir kopukluğun olmadığı tam tersine gelişmenin bir zincir 

şeklinde olup bir birini tamamladığı ortaya çıkmaktadır
447

. 

  

 Harezim arkeoloji heyetinin verdiği bilgiler doğrultusunda Hint Avrupa istilası 

sonrası Dokuz Oğuz boylarının Sirderya havzasından Moğolistan‟a gittiği fikri ortaya 

çıkmaktadır. Bu görüş üzerinden Türklerin ana vatanının Moğolistan ve Altaylar 

olmayıp Batı Türkistan, Tanrı Dağları(Tyanşan) ve Aral mıntıkası olabileceği de 

düşünülmektedir
448

.  
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Herodotos, Herodot Tarihi, s.22. 
444

S.P.Tolstov, Po DrevnimDeltam;Oksa i Yaksarta, s.274-275, Karjaubay Sartkojaulı, Ob‟yedinenniy 

Kaganat Tyurkov  v 745-760godah (po materialam runiçeskix nadpisey,) Astana 2002, s.157. 
445

 S.P. Tolstov, “Oguzı, Peçenegi , MareDaukara,”, SovetskayaEtnografiya, 1962, C.IV, Moskva, s, 49-

52. 
446

 Emel Esin, “Sırderya Oğuzlarının Maddi Kültürü.....”, s.11. 
447

Bu görüşe ek olarak Tolstov, M.S ilk bininci yılın ikinci tarısında Moğolistan ve Altay civarından gelen 

Türklerin bu bölgenin sanat üslubunda tesiri olduğunu da ifade etmektedir. S.P.Tolstov, Po Drevnim 

Deltam, 1962,  s.14-15. Emel Esin, a.g.m,  s.11. 
448

Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili(Türkistan) ve Yakın Tarihi, Enderun yay, C.I,  İstanbul 1981, s.91. 

Sırderya‟nın kadim Oğuz vatanı olması hakkında; Ebu‟l Gazi Bahadır Han‟ın derlediği Türkmen tarih 

menkıbelerindeki izlerden yola çıkarak Oğuzların  dört beş bin yıl boyunca bu topraklarda yaşamış 

oldukları fikri ortaya çıkmaktadır.  Arap kaynaklarından Taberi‟ye göre; Türklerin kağanı, Sasani 

hükümdarı V. Behram‟ın saltanatı sırasında(420-438) 250.000 kişilik bir orduyla Pers imparatorluğunu 

fethetmek istemiş, fakat başaramamıştı. Ayrıca Alp Er Tonga‟nın bu bölgede faaliyet gösterdiğini ve 

Oğuz Han‟ın taht şehrinin, kendisinin kurduğu Yeni Kend olduğunu açıklamaktadır. Ayhan Pala, “Oğuz 

Tarihinin Meseleleri”, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarih ve Pedagoji Fakültesi Dergisi, Türkistan 2013, 

s.22-25. 
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 Yukarıda incelemeye tabi tuttuğumuz Sirderya Oğuz boylarının etnogenes 

süreçleri hakkındaki görüşler, İslam öncesi Oğuz tarihinin başlıca meselelerinden birisi 

olarak gösterilmektedir. Çeşitli kaynaklarda farklı dönemlerde karşımıza çıkan Oğuz 

boylarının ana vatanının neresi olduğu ve aynı kültürel halkaya tabi oldukları hakkında, 

Oğuzlar üzerine yapılacak daha ayrıntılı çalışmalar sayesinde bilgi edilebilecektir. 

Şimdi sırasıyla Sirderya Oğuz Yabgu devletinin sınırlarını tarihi kaynaklar çerçevesinde 

açıklamaya çalışalım. 

  

 IX-X.yy Sirderya Oğuz Yabgu devletinin sınırları hakkındaki bilgileri 

Müslüman coğrafyacıların eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Oğuzlar ile ilgili ilk kayıt 

İslam coğrafyacılarından El Belâzuri, Oğuzların Bulgar nehri kıyısında yurt tuttukları ve 

burada yaşamaya başladıklarını açıklamaktadır
449

.  

 

 El Mes‟ûdî Sirderya Oğuzlarının ana karargâh şehri hakkında “Aral Gölü 

kıyısında yaşayan Türklerin Yenişehir(Yengikend) denilen bir merkezleri vardır. Orada 

Müslümanlar yaşarlar. Çoğunlukla Türk‟tür.Burada göçebe ve yerleşik Oğuzlar 

bulunurlar Türklerin bu grubu aşağı, yukarı ve orta tabaka olarak üç gruba ayrılırlar” 

ifadeleri ile Yengi Kentin tasvirini çıkarmıştır
450

.   

 

 Anonim olan Hudûdül Alem‟de Oğuz ülkesi Doğu Guz çölü, Mâverâünnehir 

şehirleri, Hazar Denizi ve İtil nehirleri arasında gösterilmektedir
451

. El İstahri; Oğuz 

ülkesini “Mâverâünnehirin doğusu, Taraz‟dan itibaren yay şeklinde batıya doğru 

uzanarak Farab, Bikend, Suğd, Semerkand, Buhara‟dan Harezm‟e ve 

Harezm(Aral)Gölü‟ne kadar Oğuzların ve Karlukların ülkeleriyle huduttur”
452

 

sözleriyle X.yy‟da Sirderya Oğuz boylarının konumlandığı bölgelerin tespiti hususunda 

önemli bilgiler arz etmektedir. 

 

 Sirderya‟nın aşağı kesimlerinde, Aral gölüne 100 km‟lik mesafede bulunan 

Kuvanderya‟nın yanında, Sirderya Oğuz Yabgularının kışlağı Yengi Kend 

                                                           
449

El Belâzuri,a.g.e, s.155, Omeljan Pritsak, “Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılışı” Çev. Eşref Bengi Özbilen, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,  İstanbul1996,  C.I,  s.93-101, S.Agacanov, Oğuzlar , s.18. 
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İbn Mes‟udi, Mürüc ez zeheb(Altın Bozkırlar, s.7. 
451

Hududül-AlemMine‟lMeşrikİle‟l-Magribs.55. 
452

Ramazan Şeşen, a.g.e, s.s.161. 
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bulunmaktaydı. Burası Fars kaynaklarında Dih-i Nov, Arap kaynaklarında Medi-el 

cedide yada El Karyat‟ül Hadise adlarıyla zikredilmiştir
453

. 

 

  IX-X.yy‟da Sirderya çevresinde yaşamlarını idame ettiren Oğuzlar hakkında 

Kaşgarlı Mahmud‟un 1074‟te yazdığı Divan‟ül Lügat‟it-Türk adlı eserde “Türkler 

aslında yirmi boydur, en batıda Rum ülkesine yakın olan boy Becenek‟tir. Sonra 

Kıpçak, Oğuz,Yemek, Başgırt, Basmıl, Kay, Yabaku, Tatar ve Kırkız‟lar gelir,
454

 

sözleriyle, IX.yy‟daki Oğuz boylarının siyasi ve coğrafi konumunu belirlemektedir. 

  

 İslam coğrafyacılarının yukarıda verdikleri bilgiler doğrultusunda X.yy‟da Oğuz 

Yabguluğunun sınırları Aral gölünün kuzey kısımlarındaki Oğuz çölleri olarak 

adlandırılan meralar, batıda Hazarların hâkimiyet sahasının bulunduğu Emba Irmağının 

doğu kısımları, güneyde Harezm devleti ve Sâmanoğulları, doğudaki komşuları 

Karluklardı.  

 

 Sirderya boylarında IX-X.yy‟larda şekillenen Oğuzeli iki kola ayrılmaktaydı. Bu 

kolların birine Boz Ok, diğere Üç Ok denilmekteydi. Bu dönemde Sirderya Oğuzlarının 

başında “Yabgu-Jabgu-Cebbüye veya Cebğüye”
455

 unvanlı bir yöneticinin bulunduğunu 

anlamaktayız. Yabgu unvanıeski Türk devlet teşkilatlanma sisteminde ülkenin doğu 

kısmında oturan hakan adına, batı bölgesini idare eden vekilharç olarak adlandırılabilir. 

Yabgu unvanı ve İl teşkilatlanmanınsa Oğuzlara, Batı Göktürklerden miras kaldığını 

anlamaktayız. Sirderya boylarında yaşayan Oğuz boyları arasında Köl Erkin unvanlı 

Oğuz Yabgusu bulunmaktaydı. Bu unvan da On Okların batıda oturan Nu-Şe-Pi kolu 

tarafından kullanılan bir unvandı.
456

.Sirderya Oğuzlarını yöneten Yabgu‟nun yanında 

Köl Erkin unvanlı bir yardımcı da bulunmaktaydı
457

. Yabgu yirmidört Oğuz boyunu 

                                                           
453

El Birûni, Tahdidü Nihayati‟l-Emakin,s.16,  S.Agacanov, a.g.e, s. 147, 254. 
454

Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, s.28.   
455
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olan ve Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk‟un Oğullarında görülen bu unvan aslında Yabgu değil 

Paygu‟dur. OmeljanPritsak, a.g.m, s.100.  
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Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., s.45,46, İbrahim Kafesoğlu, a.g.e, s.123. 
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Seyehatname, s.36.  Ayrıca bu adlandırma Kaşgarlı Mahmud‟da bu unvan hakkında: İrkinti Su: Her 

toplanmış olan şey olarak açıklanmaktadır.Köl İrkin- Erkin unvanı: Aklı göl gibi toplanmış, dolmuş 

anlamında kullanılır, Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.I, s.108. 
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iskân ve idare etmekle sorumluydu. Bununla birlikte boy beylerinin katılımıyla 

gerçekleşen kengeş(kurultay) adını verdikleri meclisi toplayarak, ülke içerisindeki 

problemler ve dış siyaset hakkında istişarede bulunurlardı
458

.  

 

 İbn Fadlân da kendi eserinde Oğuz hükümdarına Yabgu dendiğini 

aktarmaktadır. Müellif ayrıca: “Bu kabileye(Oğuzlar) hükümdar olan herkes bu ismi 

alır”
459

 demektedir. Ayrıca İbn Fadlân Oğuz Yabgunun  “Küzerkin” unvanlı bir 

vekilharcı bulunduğunu, onun altındaysa  Tarhan ve Yınal adlı yöneticilerin 

bulunduğunu açıklamaktadır
460

.    

  

 2.3.1 Sosyal Yapı 

 Sirderya Oğuz boylarının sosyal yaşamı ve boy teşkilatlanması hakkındaki 

bilgileri öncelikle bölgeyi ziyaret etmiş gezgin ve seyyahlardan, coğrafi eserlerden ve 

Oğuzlara ait tarihi menkıbe ve destanlardan öğrenmekteyiz.  

Oğuzların boy teşkilatlanma sisteminde, yukarıda açıkladığımız gibi tarihsel süreç 

içinde çeşitli boylara ayrıldıklarını anlamaktayız. Göktürkler döneminde Üç, Dokuz ve 

Altı Oğuz şeklinde teşkilatlanan Oğuzlar, Uygurlar dönemine ait Şine Us yazıtlarında 

Sekiz Oğuz ve Dokuz Oğuz olarak gösterilmektedir. Sirderya bölgesine gelindiğinde ise 

bu sayı önce yirmi ikiye sonra yirmi dörde çıkmıştır.
461

 

  

 Sirderya Oğuz Yabgu devletinin temelini oluşturan boylar Kaşgarlı Mahmud 

tarafından “Divânü Lügati‟tTürk” adlı eserinde: Kınık, Kayı, Bayundur, İva, Salgur, 

Afşar, Begtili, Bügdüz, Bayat, Yazgır, Eymür, Kara Bölük, Alka Bölük, İgdir, Üregir, 

Tutırka, Ula Yondlug, Töger, Beçenek, Çavuldır, Çepni, Çaruklug olmak üzere toplam 

yirmi iki boy ismi ile listelenmiştir. Kaşgarlı Mahmud Kalaç‟ların sonradan Oğuz 

birliğinden ayrıldığını açıklamaktadır
462

. 
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 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.1, s.55,  C,III, s.415. 
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 Ebulgazi Bahadır Han‟ın Şecere-i Terakime ve Reşîdü‟d-din‟in Oğuz Kağan adlı 

eserlerinde Oğuz boyları yirmi dört olarak gösterilmiştir
463

. Kaşgarlı Mahmud‟un 

zikretmediği Yaparlu ve Kızıkve Kargın boyları burada listeye eklenmiştir. Reşîdü‟d-

din‟in Oğuznâmesinde ise Çaruklu boyu bulunmamaktadır
464

. 

 

 Reşîdü‟d-din‟in Oğuznâmesinde‟deki izahlar Kaşgarlı Mahmud‟un listesine göre 

daha sistemli ve şematik bir şekilde aktarılmıştır. Reşîdü‟d-din Oğuz boylarının isim 

alma hadisesini bir hikâyeye dayandırmaktadır. Buna göre Oğuz Kağan‟ın ölümünden 

sonra çocuklarının arasında herhangi bir ihtilaf yaşanmaması için Oğuz Kağan‟ın 

danışmanı olan Irkıl Koca‟ya danışılır. Onun tavsiyeleri üzerine her bir evladın kendi 

yerini bilmesi ve ayırt etmesi için, her boya birer damga verilmesi kararlaştırılmıştır
465

.  

Oğuznâme‟den anladığımız kadarıyla Oğuz boyları, daha Oğuz Kağan zamanında 

Bozok ve Üçok şeklinde iki gruba bölünmüşlerdi
466

. Bu ayrım muhtemelen yaş esasına 

göre yapılmıştı. Bu teşkilatlanmaya göre Bozokları teşkil eden Kün Han, Ay Han ve 

Yıldız Han yaşça büyük olanlardı
467

. Bu sebeple Üçoklar sol Bozoklar ise sağ kanadı 

teşkil etmekteydi
468

.  

   

 Oğuz sosyal yaşamı hakkında bilgi veren Arap seyyahlardan birincisi Ebu 

Dülef‟tir. Müellif Çin seyahati sırasında Oğuz topraklarından geçmiş ve Oğuz boylarını 

gözleriyle görmüştür. Onun verdiği bilgilere göre IX.yy‟da, Oğuz boylarının taştan, 

ağaçtan ve kamıştan yapılarının olduğunu, ayrıca içine put konmamış mabetleri olan, 

buğday eken, koyun ve keçileri olan insanlar olarak tarif eder. Ayrıca Hint ve Çin 

arasında ticaret yaptıklarını da zikretmektedir
469

. El Yakubi de Oğuzların göçebe olarak 
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yaşadıklarını, sürekli savaş halinde, büyük Türk çadırlarında oturan, gıdaları kısrak sütü 

ve eti olan bir toplum olduklarını belirtir
470

. 

 

 İbn Fadlân Oğuz sosyal yaşamı hakkında Oğuz erkeklerinin kadınlar için hayvan 

veya Harezm kumaşıyla kalım(başlık parası) ödediğini;aile fertleri arasında büyük 

kardeşin, babasının ölümü halinde üvey annesi ile evlenebildiğini; Oğuzlar arasında 

zina edeni iki gergin ağacın arasına bağlayıp sonra ağaçları boşandırırı pböylece 

parçaladıklarını;hastalananları ayrı bir çadıra koyduklarını ve ev halkından hiç 

kimsenin buraya yaklaşmadığını, sadece cariyelerinin yanına girebildiğini 

açıklamaktadır
471

. Ayrıca Oğuzların ölülerini büyük bir mezara gömdüklerini;ölünün 

yanına özel eşyalarını koyduklarını; ölen kişinin eline içinde nebiz şarap olan ağaç bir 

kadeh verip önüne de içinde nebiz bulunan ağaç bir kap bıraktıklarını; mezarın üzerine 

çamurdan bir kubbe gibi bir tümsek yaptıklarını; ölenin zenginliğine göre, birden iki 

yüze kadar atı kurban olarak kestiklerini; kesilen bu etlerin fakir ve yoksullara 

dağıtıldığını aktarmaktadır. Kesilen kurbanların başlarını, ayaklarını, derilerini ve 

kuyruklarını bir tarafa ayırıp bunları kesilmiş ağaçlar üzerine ölen kişinin mezarının 

başına astıklarını, böylece bu atların ölen kişinin cennete giderken bineceği hayvanlar 

olduğuna inanırlardı. Bununla birlikte yine İbn Fadlân‟ın zikrettiği diğer bir konuysa 

Oğuz toplumu arasında öç almanın yaygın bir durum olduğuydu
472

.  

 

 Oğuzlar arasında sosyal sınıflaşma iki ana kol üzerinden gerçekleşmekteydi. 

Aristokrat sınıf, beyler ve kara budun olarak adlandırılan boylar olarak iki gruba 

bölünmüştür. Bununla birlikte Oğuz toplumunda köle ve esirlerdende faydalanıldığı 

anlaşılmaktadır. Özellikle günümüz Oğuz lehçesinde bulunan kul ve köle tabirlerinin 

kökeni Sirderya Oğuzlarına kadar uzanmaktadır. Kaşgarlı Mahmud, Oğuzların kadın 

cariye için de “kırnak“ adlandırmasında bulunduklarını aktarmaktadır
473

. 
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471

İbn Fadlân, Seyehatname , s. 25, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.42. 
472

Materialı Po İstoriiTurkmen i Turkmenii, C.I, s. 158, 159, İbn Fadlân, Seyehatname , s25,26. Yusuf 

Ziya Yörükan, a.g.e, s.52, S.Agacanov, a.g.e, s.36, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.42.  
473

Kaşgarlı Mahmud, DivanüLügati‟t Türk, C.I,s.18,473. 
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 Oğuz toplumunda IX-X.yy‟lar arasında yazılı olmayan kurallarda 

bulunmaktaydı.  Bunlara Töre denilmekteydi
474

. Kelime anlam bakımından ihtiyarlar 

(aksakallar) ile kağan ve beylerin oluşturduğu egemenlik yetkisini yasal hükümlere 

bağlıyor, var olan durumu da şiddetle koruma altına alıyordu. Töre Oğuzlar arasında 

veraset hakkını koruduğu gibi, servet eşitsizliğinin de önüne geçmekteydi.
475

. 

 

 Oğuz sosyal yaşamında boy beyleri ve toplumsal yaşam kurallarını belirleyen 

töre‟den sonra toplum içerisindeki en nüfuzlu kişilerden bir tanesi de Kam‟lar idi. Bu 

kişiler Oğuz toplumu arasında hükümdar ve halk arasında dini vazifeleri ile meşgul 

olmaktaydılar. Göktürkler döneminden itibaren bu kişilere kam, otacı gibi adlar 

verilmiştir. Kamların sosyal hayattaki görevlerinden biri de, hasta olan kişileri 

iyileştirmekti. Bununla birlikte kurban, adak gibi ayinlerin yöneticiliğini 

yapmaktaydılar. Kamlar Oğuz sosyal yaşamında halk arasında yüksek bir saygı 

görmekteydiler. Oğuzlar arasında İslamiyet‟in kabulüyle birlikte mevzu bahis bu 

kamların ata, baba, derviş ve şeyh konumuna geçtiklerini anlamaktayız. İslamiyet‟in 

Sirderya çevresinde yayıldığı sıralarda yaşamış olan Ahmet Yesevi, Arslan Baba gibi 

Türk menşeli sufiler de yine  bu ekolden gelmektedir
476

.   

  

 Sirderya Oğuz boylarının yaylak kışlak hayatı çevresinde yerleşik nizama 

geçmeye başladıklarının diğer bir kanıtı da leksikolojik kaynaklarda saklıdır. Nitekim 

doğu Türklüğünde çadır vb birimlere girmek için kullanılan eşik yerine, Oğuz 

lehçesinde daha nizami ve yerleşik bir birim olan üy‟ler için kapı adlandırması 

kullanılmıştır
477

.  Özellikle Oğuz boyları arasında özellikle şehirlerde oturan aristokrat 

ve tüccarlar arasında zanaâtın de fazlasıyla geliştiği bilinmektedir. Keçe, kilim, ince halı 

dokumasında Oğuz kadınlarının maharetli olduğu, Cend ve Yengikent‟te çiniciliğin de 
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gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Gündelik hayatta kullanılan eşyaların, kendi dokuma 

tezgâhlarından çıktığını arkeolojik veriler desteklemektedir
478

. 

   

  Sonuç olarak Oğuz boyları, Sirderya ve çevresinde yirmidörtboy olarak ikili 

sisteme göre teşkilatlanmışlardı. Ebû Dülef ve İbn Fadlân‟ın Oğuz sosyal yaşamı 

hakkında aktardığı bilgiler Sirderya Oğuz sosyal yaşamının açıklanması bakımından 

önemlidir. Özellikle İbn Fadlân‟ın Oğuz ülkesinde geçirdiği sürede kaleme almış 

olduğu  bilgiler sayesinde Oğuz boylarının Karakum ve İdil coğrafyaları arasında 

yaylak –kışlak hayatını benimsedikleri anlaşılmaktadır.  Mevzu bahis Oğuzların 

özellikle yazın Kara Kum‟daki yaylaklara çıktıklarına, kışın ise Aral gölü çevresinde 

bulunan Yengi Kendve çevresine geri döndüklerini anlamaktayız. Bununla birlikte 

özellikle Orta ve Aşağı Sirderya nehri çevresindeki Oğuz boylarının ise komşu kavim 

ve devletlerle ticaret yapmak amacıyla çeşitli yerleşim merkezlerini kurduklarını 

anlamaktayız
479

. 

  

 2.3.2 Dini Yapı  

 X.yüzyıl başlarında Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarında yaşamış olan kadim 

Oğuz boyları da şüphesiz ki diğer Türk boyları gibi geleneksel Türk dini inanışına 

mensup idiler. Kadim Türk boyları ve onun Sirderya çevresindeki temsilcileri olan 

Oğuz boyları arasında bir yaratıcının varlığına inandıkları düşünülebilir. Oğuzların bu 

varlık için Tanrı-Tengri ismini kullandıklarını ve “Uluğ Bayat” adlandırmasında 

bulunduklarını anlaşılmaktadır
480

. 

 

 Oğuz boyları arasında tanrı mefhumunun varlığına işaret eden bilgiler 

bulunmaktadır.  Oğuzlardan birisi zulme uğradığında başını yukarıya kaldırarak “bir 

tanrı” demekteydiler. İbn Fadlân, Oğuzlar arasında bulunduğu sırada çadırında Kur‟an 

okuduğunu, bu esnada kendisini ağırlayan Oğuz‟un içeri girerek kendisini dinlemeye 

başladığını, bir müddet sonra susmasını istediğini aktarmaktadır. Aynı kişinin diğer bir 

gün de kendisine tercüman aracılığıyla “Rabbinizin karısı var mı?” diye sorduğunu 

bunun üzerine ona bunun büyük bir günah olduğunu anlatarak, tövbe ve istiğfar ettiğini 
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 Emel Esin, “VII.X.yüzyıllardaSırderya Oğuzları”, s. 12,13. 
479

Tufan Gündüz, a.g.m, s. 265, 266. 
480

 Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler,  s.73.  



109 
 

ve yanındaki Oğuz‟un da aynı şekilde söylenenleri tekrarladığını aktarmaktadır
481

. Bu 

görüşü destekler nitelikteki bilgiler Hudûdül Âlem adlı eserde de bulunmaktadır. Bu 

eserde Oğuzların kendi aralarında veya tüccarlardan birinin olağan üstü bir şeye sahip 

olduklarını görürlerse onlara büyük saygı duydukları, aynı ölçüde tabiplerin de Oğuzlar 

arasında saygı duyulan ulu kişiler olarak görüldüğü anlatılmaktadır
482

. 

 

 İbn Fadlân, Oğuz ülkesinde bulunduğu sıralarda ne bir mabed görmüştür ne de 

bir din adamı ile görüşmüştür. Onun belirttiği tek husus, Oğuzlara ait hekimlerin 

varlığıydı. Sirderya Oğuz boyları, bu kamlar aracılığıyla tengri ile kurulan iletişime 

geçebileceklerine inanmaktaydılar. Bu sebeple Oğuz toplumunda kamlara büyük saygı 

duyulmaktaydı. Öyle ki kamların yaptıkları ayinler sırasında transa geçerek, gelecek 

hakkında rivayetlerde bulundukları bile bilinmektedir. Kamlar bu becerileri sayesinde 

Oğuz boy beyleri ve Yabguları nezdinde büyük itibar kazanmışlardı. Kamların Oğuz 

sosyal yaşamındaki konumu o kadar yüksekti ki, boy ve kabilelere ait davarlar(sürüler) 

üzerinde bile hüküm sahibi konumunda olduklarını anlamaktayız
483

. Oğuz boylarının 

dini törenlere başkanlık eden bu manevi şahsiyetlere hangi adlandırmada bulundukları 

hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır
484

. 

 

  Oğuzlara ait tarihsel kahramanlardan Dede Korkud da Oğuz toplumu arasında 

saygı gösterilen bir aksakal ve kam idi. Oğuz Han destanlarında geçen Irkıl Hoca‟nın 

adının kâhin veya falcı anlamına gelebileceği düşünülmektedir
485

.  

 

 İbn Fadlân eserinin diğer bir bölümünde Oğuzlardan birisinin hastalandığı 

zaman eğer aristokrat birisiyse ve cariyeleri ve köleleri varsa onun için yerleştikleri 

bölgelerden uzak bir yere çadır kurup orada hizmetçilerinin ona bakmasını sağlarlar. 

                                                           
481

İbn Fadlân, Seyehatname,  s.26, 27.. 
482

Hududül- AlemMine‟lMeşrikİle‟lMagrip, s.55. 
483

Nitekim Hunlar döneminden başlayarak Oğuzlara kadar, Türk hükümdarlarının sefere çıkmadan önce 

Kam‟lar aracılığı ile fal açtırarak, gelecekte kendilerini nelerin beklediği hakkında bilgi edinme zarureti 

doğmuştur. Baheaddin Ögel, Türk Mitolojisi, s.145. 
484

Göktürkler döneminde “kan” baba anlamına gelmekteydi. İlerleyen dönemlerinde onun yerini ata aldı. 

Ata adlandırması da sonraları baba sözcüğüne dönüştü. Faruk Sümer, Oğuzlar, Türkmenler, s.74. Faruk 

Sümer, “Oğuzlar”,İA,C.IX,  Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1964, s.378-38. 
485

Afet İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s.151.   
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Hiç kimse onunla temasa geçmez. Eğer hasta kişi mal mülk sahibi değilse onu öylece 

kıra atıp ölüme terk edildiğini aktarmaktadır
486

. 

  

 Sirderya Oğuz boyları arasında ölen kişilerin açılan bir mezarlara oturtulup, 

ellerine içki dolu bir kadeh verilmekteydi. İbn Fadlân Oğuz mezarlarının oda şeklinde 

planlanmış olduğunu, bu odaların tavanı yapıldıktan sonra onun üzerine de çamurdan 

kubbeye benzer külâh kısmı ilave edildiğini zikretmektedir
487

. Yuğ merasiminin 

ardından yemek dökmek için zenginliğe göre iki yüze kadar hayvan kurban 

verilmekteydi. Gömülme işlemi bittikten sonra ölünün ardından zenginliğine göre iki 

yüze kadar yılkı (at) kesilerek yuğ aşı veya ölü aşı dağıtılırdı. Bu merasim sırasında 

yenilen yılkıların başlarını, ayaklarını ve derilerini mezarların üzerinde bulunan sırıklara 

asarlardı
488

. Eğer ölen kişi savaşçı ise öldürdüğü kişi sayısı kadar mezarın başına 

balballar dikilmekteydi. Ölünün ardından kurban edilecek hayvanlar geciktirilirse 

içlerinden bir yaşlı onları teşvik etmek için ölüyü rüyasında gördüğünü söyleyerek onun 

bu durumdan rahatsız olduğunu bildirmekteydi
489

.  

 

 Kadim Türk inanışında önemli bir yer kapsayan Iduk bölgelerinin  Sirderya 

Oğuz boyları arasındaki varlığıda bilinmekteydi. Nitekim  İbn Fadlân‟ da bu düstur 

hakkında; Oğuz boylarının dini inanışlarının tesiri ile suya girmediklerini, yabancıların 

da yıkanmalarına engel olduklarını, bunun sebebinin suya girdikleri takdirde 

büyüleneceklerini ve böyle yapanların toplum tarafından cezalandırıldığını 

belirtmektedir
490

.  

 

 İbn Fadlân ve Hudûdül Alem‟deki bilgiler doğrultusunda Sirderya Oğuz 

boylarında tek tanrılı bir din mefhumunun geliştiğini, ölümden sonra yaşam inancının 

bulunduğunu ve bu doğrultuda kurban ve yuğ törenlerinin düzenlendiğini anlamaktayız. 

                                                           
486

İbn Fadlân, Seyehatname, s.14,15.  
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Bu geleneğin, Güney Kazakistan bölgesinde, Sırderya nehrinin orta ve aşağı kısımlarında yaşamakta 
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488
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Ayrıca merasimler sırasında uygulanan yöntemin, Göktürkler ve Uygurlara ait kadim 

Türk gelenekleriyle bağlantılı olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır
491

.  

 

 Sirderya Oğuz boyları arasında yaygın olarak inanılan  “Yada Taşı” adlı 

menkıbevi bir hikayeden söz edilmektedir. Rivayete göre Hz Nuh tarafından Oğlu 

Yafes aracılığıyla Türklere kadar ulaştırılan Yada
492

 adlı tılsımlı bir taş bulunmaktaydı. 

Sirderya Oğuz boyları hakkında bilgi veren İbn Fakih‟in Yada Taşı hakkında verdiği 

bilgilere göre: “Birgün Oğuz hükümdarının varisi Belkik şöyle demiş: Atalarımdan biri, 

bir zamanlar hükümdar olan babasına kızmış ve onun hizmetinden ayrılmış. O, kendine 

gulamları ve çapulcuları yeni arkadaş olarak seçmişti. Ülkenin doğusuna doğru hareket 

ederek yolunun üzerindekilere saldırmış, ele geçirdiklerini kendisi ve arkadaşları 

arasında taksim etmişti. Daha sonra Belkik‟in babası, tılsımlı dağın bulunduğu ülkeye 

ulaştı. Dağın arkasında yükselen güneş, yakıcı ışınlarıyla bütün canlıları yakıp 

kavuruyordu. Bölge halkı sabahın ilk ışınlarıyla birlikte korkunç sıcaklıktan korunmak 

için yer altında ve derin mağaralarda saklanıyorlardı. Dağlarda yağmur taşları 

bulunuyordu. Yabani hayvanlar, onlar sayesinde yakıcı ışıklardan korunuyorlardı. Bu 

dağlık alanda barınan hayvanlar, bu taşları ağızlarına alarak başlarını gökyüzüne 

kaldırdıkları an, onları güneşten koruyan bulutlar oluşuyordu. Belkik‟e, atasına bu 

sihirli taşı bularak geri dönmek nasip olmuştu”
493

. 

 

 Yada taşının Sirderya Oğuz boylarında sıklıkla kullanıldığını, XI.yy‟da Orta 

Sirderya bölgesinde Oğuzların Karaçuk adlı kutsal dağının 30 km güneyinde irşad 

faaliyetlerinde bulunan, Yesevi tarikatının kurucusu olan Ahmed Yesevi‟nin 

menkıbelerinde karşımıza çıkmaktadır. Rivayete göre “Türkistan‟da Yesevi adında bir 

hükümdar bulunmaktaydı. Bu kişi avlanmaya pek meraklıydı. Birgün ceylan avlarken 

yolu Karaçuk Dağına çıktı. Bu dağın yamaçları sarp, kayaları dik olduğu için, atı 
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Faruk Sümer, Oğuzlar- Türkmenler, s.73,75. 
492

 Yada taşı hakkında İslam müelliflerinde” Nuh‟un üç oğlu vardı:Sam,Ham ve Yafes. Dünyayı onlar 

arasında taksim etti. Türklerin, Slavyanların, Yecüc-Mecüclerin topraklarından Çin‟e kadar olan bölge 

Yafes‟e düştü. Türkistan bölgesi meskun topraklardan uzak olduğu için, ona Türk(terk edilmiş) adı 

verildi. Nuh, Tanrı‟ya dua edip O‟ndan okunduğunda yağmur yağmasını sağlayacak kelimeyi Yafes‟e 

öğretmesini istedi. Tanrı onun duasını o anda kabul etti ve Yafes‟e(o kelimeyi) öğretti. Yafes bunu 
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Türkler arasındaki menşeini açıklamaktadır. MİTT, C.I, s.151, 153, V.Bartold, Orta Asya, s.17, 18,  

S.Ağacanov,Oğuzlar, s.187. 
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MİTT , C.I, s.151, 153, Yu Kraçkovskiy, İzrannieSoçineniya, s. 127,  Ramazan Şeşen, a.g.e, s.191,192. 



112 
 

çamura battı ve avını kaçırdı. Bu duruma fazlasıyla sinirlenen hükümdar, Karaçuk 

Dağının ortadan kaldırılmasını emretti. Bu doğrultuda Ahmed Yesevi‟nin babasından 

kalan sofadan aldığı ekmeği hükümdar ve tebaasına dağıtarak dua ettiğini ve akabinde 

yağan şiddetli yağmur ile keramet göstererek Karaçuk dağını ortadan kaybolduğu” 

rivayet edilmektedir
494

. Karaçuk dağının kaybolması hakkındaki Yesevi menkıbesi, bize 

göre Oğuzlar arasında yaygın olan Yada taşının İslami dönemdeki bir tezahürü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

  

 İbn Fakih‟e ait diğer kayıtlara göre Abbasi Halifesi Memun, Türkler arasındaki 

meşhur yada taşının varlığı hakkında bilgi edinmek istemiştir.  Nuh.b Esed Türkler 

arasında yaptığı incelemeler neticesinde, Halifeye, Oğuz boyları arasındaki söz konusu 

Yada Taşı haberlerin doğruluğunu teyit etmiş fakat olayın nasıl meydana geldiğini 

anlayamadığını bildirmiştir. İslam kaynaklarında Yada taşının ismi de yağmur taşı 

anlamlarına gelen Hacer-ül Matar yada Seng-i Cede olarak adlandırılmıştır
495

.  

  

 Oğuzlar arasındaki kadim din mefhumunun semavi menşeli olarak Hz. Nuh‟a 

kadar dayandırılmasının temelini oluşturulan bu mevzu bahis Yada taşı meselesi, 

Ortaçağ dönemi tarihi kaynaklarının hemen hemen bütün nüshalarında kendisi hakkında 

bilgi sunmaktadır. Mistik anlamlar ve misyonlar yüklenen bu taşın, özellikle İslam 

literatüründeki kayıtlar ile manevi bir işlevsel boyutunun olduğu düşünülmeye 

başlanmıştır
496

.  

 

 Yada taşı hakkında bilim literatüründeki en erken tespiti ise Ebu Reyhan el El 

Birûni tarafından El Asar el Bakiye adlı eserinde geçmektedir. El Birûni, Yada taşı ile 

ilgili bunun bir efsane olmadığını, aksine fiziki bir olay olarak nakledilmesi gerektiğini 

belirterek, batılıların yüzlerce yıl sonra keşfettikleri kast teorisini Yada taşı üzerinden 

bulmuş ve bilim dünyasına tanıtmıştır
497

.  Kast teorisine göre aşırı rutubetten dolayı 
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Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,TTK, Ankara 1976, s.29-30. 
495

MİTT, C.I, s.151,153. 
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yoğun çözünürlük özelliği kazanan bulutların, taşların koyunların ayaklarına 

sürtülmesinden çıkan elektromanyetik bir akımla hemen yağmura dönüşmesinden 

bahsedilmektedir. Muhtemelen Türkler ortadaki taşların bu özelliğini keşfetmiş, onları 

götürüp şehirlerinin kenarına serpiştirmiş ve düşman kuşatması sırasında onların 

üzerinden koyunları sürerek yağmur yağdırmışlardır.  Kanaatimizce El Birûni'nin kendi 

zamanına göre bilimsel bir izah getirdiği bu olay, daha sonra halk arasında efsaneye 

dönüşmüş ve olaya mistik bir hava vermek için Hz. Nuh ve Oğlu Yafes'le 

ilişkilendirilmiştir. Nitekim El Birûni bu konuya girerken “Taberistan dağlarının 

tepesinde öyle çok rutubet vardır ki, orada bir sarımsak ezseniz hemen yağmur yağar” 

diye anlatmakta ve sarımsağın ezilme sırasında çıkardığı keskin kokunun aşırı rutubet 

yüklü bulutların çözünürlüğünü de artırdığını belirtmektedir. Muhtemelen buradaki 

taşlarda da benzeri bir özellik vardı. Tabiatın bazı bölgelerinde insan aklının almadığı 

özelliklere sahip olduğu, bilinen bir gerçektir
498

. 

 

 Sirderya Oğuz boyları arasında IX-X.yy‟lar arasında geleneksel kadim Türk 

inanışlarının yanı sıra semavi dinlerden Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet‟in de yer 

yer kabul edildiği hakkında bilgiler bulunmaktadır
499

. 

 

 İstanbul Patriği Nasturiyus‟un taraftarları Roma İmparatorluğundan tespit 

edildikleri zaman Nesturiler İran‟a iltica etmişlerdi. Sonraları İran Nesturiliği olarak 

anılacak olan bu grup Horasan‟da ilk defa Merv‟de bir metropolis  tesis ettiler. İlerleyen 

yıllarda da Semerkand Piskoposluğunu kurdular. Böylece Orta ve Aşağı Sirderya 

Oğuzları arasındabelirli bölgelerde Hristiyanlık kabul edilmeye başlanmıştır
500

.  

 

 Sirderya boylarındaki Oğuzlar arasında Nesturi Hristiyanlığının yayıldığı 

hakkında bazı görüşler ortaya çıkmıştır. Özellikle Oğuzların komşu kabilelerinden olan 

Kimek ülkesindeki bir kaya üzerinde, burada kış ibadetini yapan bir kişinin ayak ve 

dizlerinin izlerinden başka bir çocuğun ayak ve bir eşeğin tırnak izleri bulunmaktaydı. 

Oğuzların bazı boyları, bu izleri Hz. İsa‟nın Mısır‟a kaçış efsanesindeki ayak izleri 
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sanıp, yılın belirli dönemlerinde bu izleri ziyaret etmekteydiler. Muhtemelen bu izler 

muhtemelen daha sonra uydurulmuş olabilir ve mucizevi tabiat olayları karşısında 

verdikleri bir tepki olarak açıklanabilir
501

. 

 

 Sirderya Oğuz boylarından bazılarının semavi kökenli din mefhumunun yanı sıra 

bazı boyların kendi yurdlarında bulunan ve simgesel anlam taşıyan birçok objeye 

tapındıklarını da bilmekteyiz. Bu konu hakkında Karatav Arkeoloji Heyeti tarafından 

Güney Kazakistan‟daki Oğuzların efsanevi Karaçuk Dağı (Kentav-Karatav) dağ 

silsilesinde yürütülen kazılarda, doludizgin koşan at tırnaklarının çizildiği kaya 

resimleri bulunmuştur. Kazak arkeologları bu petroglifleri “Tulpar Tas” olarak 

adlandırmışlardır
502

. Mevzu bahis Tulpar Tas motiflerine, Sirderya bölgesinden başka 

merkezi Kazakistan‟ın Kengir Nehri sahilindeki Kelin Tam bölgesinde de bulunan 

kutsal kerpiç mozolelerinde karşımıza çıkmaktadır. Sirderya çevresinde açılan 

kurganlarda boynu ve boyu kısa,  kalın başlı iri yılkılar ile boyu uzun, başı küçük ve 

ayakları ince binek çeşidindeki iki türlü yılkılar tespit edilmiştir. Özellikle binek 

atlarının kemiklerinden Türk dilli zadegân kurganlarında da tespit edilmiştir
503

. 

 

 Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarında tespit edilen ve İç Oğuz boylarına ait 

olan Oğ yani çarkı felek damgasının, Hristiyanlığın kutsal sembollerinden olan gamalı 

haç ile arasında bir bağlantı tespit edilmiştir. İç Oğuz‟un kullanmış olduğu bu damga, 

geleneksel Türk çadır evlerin(keçe/kiyüz evler) tepe penceresinin formunu teşkil eden 

bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Oğ damgasının Oğuz boyları tarafından 

Avrupa‟ya taşındığını, daha sonraları bu damganın Hristiyanlar arasında kutsal bir imge 

sembolü olarak kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Nitekim Sirderya bölgesinde 

yürütülen etnografik ve arkeolojik bulgularda, Hristiyanlığa geçen bu Oğ damgasının, 

Türkler arasındaki tarihsel sürecinin en eski dönem geleneksel Türk halı ve kilim 
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W.Bartold,Orta Asya,, s.276, 277.  
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motiflerinde, Ahmed Yesevi‟ye ait olan kesenenin (türbe) duvar motiflerinde ve 

günümüzde Kırgızistan bayrağında karşımıza çıkmaktadır
504

. 

 

 Sirderya Oğuz boyları arasında Museviliğin varlığı konusunda hemen hemen 

hiçbir kaynak bulunulmadığı düşünülmektedir. Bazı görüşlere göreyse Oğuz Yabgu 

devletinin Hazar Kağanlığı ile olan ilişkilerinden etkilenildiği düşünülerek, Selçuk 

Bey‟in en büyük oğluna İsrail adını verdiği sanılmaktadır
505

. 

 

 Oğuz boylarının Sirderya çevresindeki bulundukları süre zarfında Hristiyanlık 

ve Museviliğin yanı sıra ilerleyen dönemlerde millet telakkisi olarak benimseyecekleri 

İslamiyet‟le de tanışmaları yine IX.yy‟da, bölgeyi ziyaret eden Müslüman  tüccar ve 

seyyahlar vasıtasıyla tanıştıkları anlaşılmaktadır. İslamiyetin Oğuzlar tarafından 

tanınmaya başlandığı süre zarfında İslam Devletinin başında Emeviler bulunmaktaydı. 

Bu dönemde Emevi hanedanlığının gayri Müslimlere ve özelliklede Orta Asya‟lı 

kavimlere karşı uygulamış olduğu mevalî politikası sebebiyle, Oğuzlar arasında  

İslamiyet‟in kabulü geçikmiştir. Nitekim bu dönemde Oğuzların erken dönemdeki 

siyasi teşekkülü olarak saydığımız Türgeş‟ler zamanında, Sirderya çevresinde Araplar 

ile yapılan kanlı savaşlar sırasında Oğuz boylarının İslamiyet‟i kabul etmesi 

düşünülemezdi
506

.  

 

 Oğuzların İslamiyet‟e geçiş süreçleriyle ilgili en önemli bilgileri İbn Fadlân‟dan 

öğrenmekteyiz. İbn Fadlân‟ın şehadetine göre Oğuz yöneticilerinden Küçük Yınal‟ın 

Müslüman olduğunu fakat halkın ona dinini değiştirmesi durumunda, artık kendilerinin 

reisi olamayacağını dayatması nedeniyle bundan vazgeçtiğini kaydetmektedir. İbn 

Fadlân ayrıca Etrul(Ertuğrul) adında bir Oğuz aristokratını ziyaret ettiğini ve kendisine 

Abbasi halifesi adına İslam dinine davet mektubu verdiğini fakatolumlu veya olumsuz 

                                                           
504

Tahsin Parlak ayrıca, Aral gölü‟nün kuruyan kısmında tespit edilen Kerderi yer altı mescidinin, 

Osmanlı devletindeki Ahiler‟in Orta Asya‟daki ana merkezleri olduklarına işaret etmektedir. Bu ahilik 

merkezi Akkurgan‟lardan başlayarak, Yengi Kendüzerinden iki kol halinde Anadolu‟ya geçmiştir. Tahsin 

Parlak, Tufan‟dan Turan Denizi‟ne Turan Denizinden Günümüze Aral'ın Sırları, Türk Dünyası İnsan 

Hakları Derneği Genel Merkezi yay, Ankara 2005, s. s.112 125. 
505

Osman Karatay, “Selçuk Bey ve Hazarlar: Kim Kime Ne Yaptı?”, I.Uluslararası Selçuklu 

Sempozyumu, Selçuklu Siyasi Tarihi Bildirileri, Ankara 2014,  s.503, 511. 
506

Osman Karatay, a.g.m, s.504, 506. 
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herhangi bir yanıt vermeyen Ertuğrul Beğ‟in düşünmek istediğini ve halifeye daha sonra 

kendisinin kararını ileteceğini belirtmiştir
507

.  

 

 Bu dönemdeki Oğuz Yabgu devletinin siyasi tarihlerini incelediğimizde, 

Oğuzlar Emevi ve Abbasi Hanedanlığı döneminde İslam devleti ile Sirderya bölgesinde 

üstünlük kurabilmek için çetin mücadeleye girişmişlerdi. Oğuzlar bu dönemde 

Müslümanlar tarafından ele geçirilen şehirlere saldırarak oralarda yağmalar yapıp 

yurtlarına geri çekilmekteydiler. Müslümanlar bunu önlemek için Horasan hâkimi 

Abdullah b. Tahir‟in (828-844) oğlunu Oğuzeli‟ne sefer için görevlendirmiştir. 

Abbasilerin yönetimi ele geçirmesinden sonra, Müslümanlar ile olan ilişkilerinde 

yumuşama görülen Oğuzlar, Abbasoğullarının teşvik ve teveccühleriyle Arap ordularına 

kumandanlık yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde bölgede siyasi varlığını sürdüren 

Samaoğullarının şehzadesi Muntasîr, ülkesinin Türk hakanlığı tarafından ilhak edilmesi 

üzerine Horasan bölgesine geçti. Buradan topladığı kuvvetler ile Buhara‟yı tekrar ele 

geçirme düşüncesi ile Gazneliler ile savaştı. Yenilince Oğuz Yabguluğuna sığındı. 

Tarihi kaynaklardan bu dönemde Oğuz Yabgusu ve Muntasîr arasında akrabalık 

bağlarının kurulduğunu anlamaktayız. Samanoğullarıyla girişilen bu işbirliği 

neticesiyle, Oğuz boyları arasında İslamiyet‟in, siyasi kaygılarla da olsa yavaş yavaş 

yayılmaya başladığını anlamaktayız
508

. 

  

 X.yy‟a gelindiğinde Sirderya Oğuz boyları arasında İslamiyet‟in öncelikle 

Selçuklu hanedanının kurucuları arasında şekillendiğini ve sonraları boylar arasında 

yayılmaya başlandığını anlamaktayız. Bu süreç içerisinde mevzu bahis Oğuz boylarının 

İslamiyet ile tanıştırılmasında Savran ve Sayram‟da bulunan ribat merkezlerinin 

konumu ve işlevi önemli bir rol üstlenmişlerdir. Nitekim bu merkezlerde, göçebe 

Oğuzlar ve İslam önderleri arasında ticari ve kültürel etkileşimler meydana 

gelmekteydi
509

. 

 

                                                           
507

İbn Fadlân, a.g.e, s.14-15.  
508

 Ömer Soner Hunkan, “X-XII. Yüzyıllarda Mâverâünnehir‟de Oğuzlar ve Batıya Göçleri”, Anadolu‟da 

Yörükler- Tarih ve Sosyolojik İncelemeler Dergisi, Pohenix yay, Ankara 2007,s.10, Ömer Soner  Hunkan, 

Türk Hakanlığı, IQ Kültür Sanat yay, İstanbul 2007, s.147-149. 
509

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, s.11,14, Nadirhan Hasan,“Arslan Bab ve 

Ahmed Yesevi”,Tasavvuf İlmi ve Akademik Arastırma Dergisi,Ankara2009, S.24,  s. 3,5. 
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 Ayrıca yine bu dönemde yöntem bakımından, göçebe Türk boylarının 

anlayacağı şekilde yalın ve sade bir üslup kullanılarak yazılan eserlerin etkisi de 

yadsınamayacak kadar önemlidir.  Ahmed Yesevi gibi katalizatör Türk sufilerinin 

yazdığı hikmetler, Oğuz boyları arasında İslamiyet‟in yayılmasında en büyük faydayı 

sağlamıştır. Bu ekol üzerine kurulan Yeseviye tarikatının bölgedeki Oğuz boyları 

üzerindeki irşat faaliyetleri de o denli büyük olmuştur ki, günümüzdeki Anadolu 

Aleviliğinin temelleri de yine bu tarikat sayesinde atılmıştır
510

. 

  

 Tarihi kaynaklarda Oğuzlar arasında İslamiyet‟in yayılması, Sahabiler ile 

ardılları olarak bilinen Tabiîn‟e mensup kişiler tarafından gerçekleşmiştir. Tebliğ ve 

gaza düsturuyla bölgedeki Ribatlara yerleşen mevzu bahis bu  tüccar ve âlimler, 

Oğuzlar tarafından, kendilerine Peygamber tarafından gönderilen bir elçi olduğunu 

düşündükleri, keramet sahibi kişiler olarak görülmüştür
511

.  

 

 Bugün Türkistan(Yesi) şehrinin 70 km kuzeyinde Ukaşa Ata adında, uzunluğu 

otuz metreyi bulan bir Sahabi mezarı bulunmaktadır
512

. Ayrıca yine Türkistan şehrinden 

30 km doğuda, bugünkü Farap(Otrar) harabelerinin bulunduğu Şavıldır ilçesinde, 

Ahmed Yesevi‟nin ilk hocası olarak bildiğimiz ve Divan-ı hikmetten öğrendiğimiz 

kadarıyla Sahabi olduğu anlaşılan Arslan Baba adlı  bir zatın da türbesi 

bulunmaktadır
513

.  

                                                           
510

 Mehmet Fuad Köprülü, a.g.e, s.14. 
511

Nadirhan Hasan, a.g.m, s.4. 
512

 Peygamber zamanında yaşamış Sahabilerden Ukkaşe b. Mihsan el Esedi‟nin mezarının burada 

olduğuna dair yerli Kazak halkı arasında çeşitli inanışlar bulunmaktadır. Bu anıt mezar günümüzde 

Yesi(Türkistan) şehrinin 70 km dış tarafında hâkim bir tepede konumlandırılmıştır.  Ukaşa Ata mezarlığı  

yerli halk arasında; kurban merasimleri düzenledikleri ve şifa bulmak için geldikleri ziyaretgah‟lardan bir 

tanesidir. Mevzu bahis bu anıt mezarın  yanı başında bir kuyu bulunmaktadır. Kazak halkındaki inanışa 

göre bu kuyudan çıkan su miktarınca günahlarının azlığı ve çokluğu tespit edilmektedir. Günümüzde 

Anadolu‟da Gaziantep iline bağlı Nurdağlı ilçesinin 8 km kuzeyinde  yineUkkaşe b. Mihsan el Esedi‟ye 

ait olduğu düşünülen  bir anıt mezar daha bulunmaktadır. Mevzu bahis bu mezarlardan hangisinin gerçek 

mezarı olduğu hakkında kesin bir bilgi elde edemiyoruz. Fakat Türkistan‟da bulunan mezarın doğruluğu 

kabul edilecek olunursa, Oğuz boylarının İslamiyet‟i kabul etmesinde, Ukkaşe b. el Esedi ve bölgede 

yetiştirmiş olduğu öğrencilerinin etkin bir rol oynadığını anlayabiliriz. Bununla birlikteyine Ukkaşe b. el 

Esedi‟nin mezarını, Ahmed Yesevi‟nin manevi eğitimini üstlenen ve Divan-ı Hikmet‟te sözü geçen  

Arslan Baba ile bağdaştırılmaktadır. Bkz Mehmet Şeker, “Hoca Ahmet Yesevi‟nin Hayatında Arslan Bab 

Meselesi”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Kayseri 1993, s.356, 360. 
513

Peygamber tarafından, Ahmed Yesevi‟ye hurma getirmesiyle tanınan, Yesevi hikmetlerine konu olan 

zat‟dır. Yaşamı ve hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Yerli halk tarafından yıllarca 

teveccüh görmüş ve mezarı ziyaretgah olarak kullanıla gelmektedir. Timur‟un Yesevi Türbesi inşaatı 

sırasında, Arslan Baba‟ya da bir Türbe yaptırdığı bilinmektedir. Ukaşa Ata‟daki gibi türbe önünde bir 
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 Günümüzde Kazak toplumu arasında kendilerini “Kojalar” olarak adlandıran bir 

grup bulunmaktadır. Bu kişiler nesep bakımından İslamiyet‟i Orta Asya‟ya getiren 

önderlerin soyundan geldikleri için halen Kazak toplumu arasında derin saygı gösterilen 

kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar
514

. 

 

 IX-X.yy‟da İslamiyet‟in Sirderya havzasında şekillenmeye başladığı dönemde, 

bölgedeki yerel Dikhanlar‟ın yani aristokrasi kesimi tarafından şiddetle karşılandığı 

anlaşılmaktadır. Eski dini vecizelere sıkı sıkıya bağlı olan bu aristokrat kesim, özellikle 

İslamiyet‟in getirdiği eşitlik anlayışından sosyal konumlarının zarara uğrayacağı 

düşüncesiyle İslamiyet'in bölgede yayılmasına karşı çıkmışlardır. Bu mücadelelerin en 

güzel örneklerini yine Ahmed Yesevi‟ye ait menkıbelerde karşımıza çıkmaktadır
515

.  

 

 2.3.4 Sirderya  Havzası Oğuz Toponomileri 

 

 Bugünkü Güney Kazakistan bölgesinden geçmekte olan Sirderya nehri ve 

çevresi,  IX-XI.yy‟da Oğuz Devletinin kurulduğu bölge içinde bulunmaktaydı. Kadim 

Oğuz Kağan Destanında ve Dede Korkud hikâyelerinde karşımıza çıkan bölgeler 

günümüzde Güney ve Batı Kazakistan bozkırlarında, Oğuzlara ait destan ve 

hikâyelerdeki adlandırmayı taşıyan yerleşim birimleri bulunmaktadır.  Oğuzlara ait 

toponomik veriler özellikle Sirderya‟nın orta ve aşağı kısımlarında karşımıza 

çıkmaktadır.    

 

 Oğuzlara ait olan mevzu bahis bu folklorik kültür ögelerinden olan  Dede 

Korkud hikâyelerinin Sirderya‟nın Aral Gölüne döküldüğü aşağı kısımlarında geçtiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim hikayelerin baş kahramanı olan Dede Korkud‟un mezarının da 

yine Aşağı Sirderya bölgesinde olduğu bilinmesine rağmen Sirderya‟nın yatağını sürekli 

değiştirmesi sebebiyle günümüzde halen tespit edilememektedir. Bölgede Dede Korkud 

adına Kazakistan hükümeti tarafından Kızılorda Eyaletinin otuz km kuzey kısmında 

                                                                                                                                                                          
kuduk(kuyu) bulunmakta, yerli halk bu suyun, Arslan Baba‟nın ruhaniyeti ile beslendiğini düşünerek şifa 

için içmektedirler. Mehmet Şeker, a.g.m, s. 356,368, Mehmet Fuad Köprülü, a.g.e, s. 27, 31. 
514

Mehmet Şeker, a.g.m, s. 357. 
515

Mehmet Fuad Köprülü, a.g.e, s. 28,29. 
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temsili bir heykel ve mezar inşa edilmiştir
516

. Yine Kızılorda eyaletinin Kazalı ilçesinde, 

Sirderya‟nın Aral Gölü‟ne döküldüğü kısımda Cankent harabeleri bulunmaktadır. 

Burası Oğuz Kağan Destanında yeniden kurulduğu bilinen ve Vezir Irkıl‟ın yönetimine 

bırakılan Yengi Kent‟tir. Bu şehir Arap vakayinamelerinde El Karyat-el Hadise
517

, 

Farsça eserlerde Dihl-i Nov ve Türkçe Dizrûyn
518

 Oğuz Yabgu Devletinin kışlağı ve ana 

merkez karargâhıdır.  

 

 Yine Sirderya‟nın aşağı kesimlerinden Yengi Kente yakın bir bölgede Dede 

Korkud ve Ebu‟l Gazi‟nin Şecere-i Terakimesinde karşımıza çıkan Alpamıs Han‟ın 

efsanevi hanımı Sır Barçın Sulu adına kurulan “Barçın Kent” adlı bir Hatun şehri 

bulunmaktadır. Bu şehir Sirderya‟nın Sağ Dere adlı kolunun, Ribattat mevkiine 

konumlanmaktadır
519

.. 

 

 Sirderya‟nın orta kısmında,  Türkistan ve Kızılorda şehirleri arasında bulunan 

kadim Oğuz şehirlerinden Sığanak‟ın (Sığnak) güneyinde, Arıs‟ın Sirderya‟ya 

döküldüğü bölgede Tuğul adını taşıyan, İçke Ulmas harabelerinin çevresini kaplayan, 

Kuru Çay adındaki bir akarsu bulunmaktadır. Bu akarsu günümüzde bölgedeki Kazaklar 

tarafından “Oğuz Jılğası”(Oğuz deresi) olarak adlandırılmaktadır. Oğuz Jılgasının 

geçtiği güzergâhlar; Sirderya‟nın sol sahilindeki Çimkent kazasına bağlı Çardarı 

mevkiînden başlayıp Uzgent‟e kadar uzanmaktadır
520

. 

 Sirderya‟nın orta kesimlerindeki Oğuz toponomilerine gelince, Oğuz Han‟ın 

diğer bir başşehri de Yesi şehridir. Yesi bugün Ahmed Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu 

şehir olarak karşımıza çıkmakta ve günümüzde Türkistan olarak adlandırılmaktadır. 

Yesi şehri Türkmen rivayetlerinde de Türkmen boylarının manevi başkenti olarak 
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Saha araştırmalarımız sırasında Kızılorda Üniversitesi Arkeoloji bölümü başkanı Sn 

EzilhanTajikev‟den öğrendiğimiz kadarıyla, Sirderya nehir yatağının tarihi süreç içerisinde birkaç defa 

yer değiştirmiş olması sebebiyle muhtemelen Dede Korkud‟a ait mezar yeni nehir yatağının altında 

bulunduğunu düşünmektedir. V.Jirmunskiy‟de  Dede Korkud‟un mezarının Kazalı ile Cusali ilçeleri 

arasında bulunduğunu iddia etmektedir. V.Jirmunskiy, a.g.m, s. 479. 
517

Hududül-AlemMine‟lMeşrikİle‟l-Magrib, s.113,  MİTT, C.I, s.159, 166, 167, 183. 
518

Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.III, s.149, 150. 
519

Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, s.25,  V.M Jirmunskiy, a.g.m, s. 473,  Faruk Sümer; Oğuzlar 

Türkmenler....,s.69-71, Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.91, Lev Nikolayeviç Gumilev, Hazar 

Çevresinde Bin Yıl, Çev. Ahnse Batur, Selenge yay, İstanbul 2002, s. 285, 286. 
520

Kuru Çay adındaki akarsu, Jirmunskiye göre tarihi kaynaklarda Uğuz Jılğası olarak geçmekte olduğunu 

açıklasa da, bu bilgiyi hangi kaynaktan aldığını göstermemiştir. Ayrıca Oğuz Jılgası‟nın(nehrinin) diğer 

bir görüşe göre Sirderya‟nın diğer bir kolu olan Sir Barşın Derya olduğu düşünülmektedir Bkz V.M 

Jirmunskiy, a.g.m, s. 479, 480.  
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gösterilmektedir
521

. Ayrıca yine bu güzergâhta, Sirderya‟nın yukarı kısımlarında 

bulunan Yedisu havzasının kuzey doğu kısımlarında Kayalık ve İki Oğuz adlı yerleşim 

birimleri de bulunmaktadır
522

. 

 

 Yesi(Türkistan) çevresinde yine Oğuzların efsanevi Karaçuk dağı 

bulunmaktadır. Karaçuk Yesi şehrinin otuz km kuzey kısımlarında bulunan Karatav adlı 

dağ silsilesidir. Buranın Karaçuk dağları olduğunun en büyük delili ise 

Karatav‟ıneteklerinde “Karaşık” ve Ögiz Tav(Oğuz Dağı)yerleşim birimlerinin 

bulunuyor olmasıdır
523

. Ayrıca Dede Korkud hikayelerinde de yine “Karaçuk‟un 

Kaplanı” adlandırması geçmektedir
524

. Kaşgarlı Mahmud‟un da işaret ettiği Karaçuk 

dağları ve etekleri Oğuzların kadim yurtları arasında gösterilmektedir
525

. Nitekim 

Karatav(Karaçuk) dağlarının çevresinde Sütkent ve Karnak adlı Oğuz şehirlerinin 

bulunduğunu bilinmektedir
526

. Bununla birlikte Karatav‟ın (Karaçuk) güney batı 

kısmında, bugünkü  Yesi(Türkistan) şehrinden  30 km batıda, Teke adında bir kasaba 

bulunmaktadır. Bu yerleşim birimi 24 Oğuz boyu arasında bulunan Bayıldır‟ın adını 

taşımaktadır
527

. Yine Yesi(Türkistan)‟den  70  km uzaklıkta, bugünkü Otrar 

harabelerinin bulunduğu bölgede Şavuldur kasabası bulunmaktadır. Şavuldur 

adlandırması kuvvetle muhtemel, Oğuz boylarından birisi olan Çavuldur‟lardan 

gelmekteydi 
528

. Araştırmamıza konu olan ve meşhur Türk filozofu Ebu Nasr El 

Farabi‟nin doğduğu şehir olan Farab kenti de yine aynı bölgede bulunmaktadır
529

.   

 

 Tarihi süreç içinde Sirderya Oğuz Yabgu Devletinin XI.yy‟ın başlarında 

yıkılmasından sonra da bazı Oğuz boylarının batıya göç etmeyerek, Sirderya çevresinde 

kaldıklarını anlamaktayız. Güney Kazakistan‟ın Arıs nehri boyunda bulunan İkan, 
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Ekber  Necef, Ahmet A. Annaberdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, s. 126. 
522

Karl Baypakov, Bolat Kumekov, B.Piçulina, Orta Gasırlardağ ıKazakstan Tarihi, Mektep yay, Almatı 

2001, s. 61. 
523

Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya Kazaxskix Hanstv Nasledui Kazaxskoi Provyaşei 

Elitı(XVII- XVIII. Vv)”,  Elistolya Rannoe Nasledie Kazaskoi Provyaşei Elitı(1675- 1821),  2014, 

Almatı, s. 625, 627. 
524

S.Agavcanov, a.g.e, s.257. 
525

Ayhan Pala, “Kazakistan‟da Oğuz Toponomileri”,Altay Communities and Migrations and Emegerence 

of Nations, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği yay, İstanbul 2014  s.238. 
526

S.Agacanov, a.g.e, s.333. 
527

 Ayhan Pala, a.g.m, s. 238, 239. 
528

Ayhan Pala, “Kazakistan‟da bir Oğuz Kasabası Şavuldır” III..Ulusararası Türkoloji Kongresi,  Ahmet 

Yesevi Üniversitesi, Türkistan 2009, s. 543, 547. 
529

 Muhtar Koja, a.g.m, s. 628, Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik,s. 62, 63. 
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Karabulak ve Mankent‟te Oğuz ağızlarında konuşan bir grup bulunmaktadır.  

Karabulak
530

, Çimkent Eyaletinin 30 km dışında bulunan Aksukent ilçesinin 12 km 

güneybatısında bulunmaktadır. 20 bin kişilik bir nüfusa sahip Mankent köyü ise 

Aksukent‟ten sekiz km uzaklıktadır. Bölgede Oğuz ağızlarında konuşan Özbeklerin 

çoğunluğu bu yerleşim merkezlerinde oturmaktadır.  Karabulak, Mankent ve yedi bin 

nüfuslu İkan köyünün nüfusuyla bölgede Oğuz ağzında konuşanların umumi sayısı 

yaklaşık olarak altmışbin kişiye ulaşmaktadır
531

. Nitekim günümüzde Güney ve Batı 

Kazakistan bölgesinde bazı yerleşim merkezlerinde Oğuz lehçesinin konuşuluyor 

olması bu görüşümüzü destekler niteliktedir.  

 

 Bugün Güney Kazakistan‟ın Çimkent eyaletinde, Taşkent sınır kapısına yakın 

bölgede bulunan Sarıağaş ilçesinde  “Kazıkurt” adında bir dağ ve yerleşim birimi 

bulunmaktadır
532

. Bu bölgedeki Kazıkurt Dağının ise efsanevi Oğuz Kağan‟ın han 

otağını kurduğu bölge olarak düşünülebilir
533

. Oğuz Han, Kazıkurt dağında Türk 

boylarının yağmalaması için büyük bir sofra hazırlatmıştır. Türk boyları kurulan bu 

sofrayı aylarca yağma etmiştirler. Ayrıca Kazıkurt sözünün yine 24 Oğuz boyundan,  

Selçukluların atalarından Kınık boyunun reisine verilen unvan olduğu da 

bilinmektedir
534

.  

 Sonuç olarak Sirderya havzası  VII-X.yy‟lar arasında Oğuz boylarının kadim ana 

vatanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Sirderya çevresinde yaşamlarını 

idame ettirmiş olan Oğuz boyları, bölgede bulunduğu zaman zarfı içerisinde Sirderya 

havzasının sosy-kültürel çehresini de fazlasıyla etkilemiştir. Moğolların Farab(Otrar) 

                                                           
530

Kara Bulak veya diğer adlandırmayla Kara Bölük kabilesinin adı ile şimdi Oğuz ağızlarında konuşan 

ahalinin oturduğu Karabulak köyü geçmişşte eski Oğuz kabilesi ile bağlantılı olarak adlandırılmış 

olabilir. Ayhan Pala, “Kazakistan‟da Oğuz Toponomileri”,  s.239. 
531

Karabulak, Mankent ve İkan‟daki Oğuz varlığının bölgedeki toplam nüfusun yüzde üçüne tekabül 

etmektedir.  Bu oran bölgedeki Özbekçe konuşan ahalinin ise yaklaşık olarak yüzde yirmilik kısmına 

denk gelmektedir.  Bu kabileler son yy‟da Özbek etnik grubunun Karluk ve Kıpçak boyları ile kültürel ve 

etno psikolokik bakımdan entegre oldular.  Günümüzde bu yerleşim birimlerinde oturan nüfus un bir 

bölümü Özbeklerden diğer kısmı ise Kazak boylarından meydana gelmektedir. Ayhan Pala, a.g.m, s.239. 
532

Kazıkurt adlandırmasının etimolojik kökeni hakkında; Günümüzde Kazak lehçesinde Kazı; yılkı, 

yenilmek için kesilen at anlamlarında kullanılmaktadır. Nitekim Günümüzde  Kazakistan‟da geleneksel 

olarak yaygın olarak tüketilmekte olan  at etine “kazı” adlandırması kullanmaktadırlar. Kurt ise bilindiği 

gibi Türk boyları arasında kutsal bir mit olarak kabul edilen kaskır‟dır. Türklerin kutsal saydığı  ve 

destanlarına kadar giren bu efsanevi varlığa olan saygıları için Kaskır‟ın  yerine  kullandıldığını 

bilmekteyiz.  Günümüzde Kazıkurt adlı mevzu bahis bu yerleşim birimi içinde yaşayan yerli halk 

arasında, önceleri burada(Kazıkurt dağında) Hz Nuh‟un efsanevi gemisinin parçalarının bulunduğuna dair 

yaygın bir inanış bulunmaktadır. Emel Esin,“Böri”,  421, 427. 
533

Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı....,s. 81, 110, 114. 
534

Zeki Velidi Togan, a.g.e, s. 72, 73, 99, 110. 
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istilasından sonra İran ve Anadolu‟ya göçetmek zornda kalan  Oğuz‟ların, Sirderya 

bölgesindeki tarihi mirasları bölgedeki çeşitli oykonomik ve toponomik veriler 

sayesinde günümüzde halen yaşatılmaktadır.  
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III. BÖLÜM 

SĠRDERYA BÖLGESĠ OĞUZ ġEHĠRLERĠNDEN 

(FARAB VE YENGĠ KENT IX-X 

 

 

   1. SĠRDERYA HAVZASINDAKĠ OĞUZ ġEHĠRLERĠ 

 

Eski Türk yazıtlarında şehir adlandırmasının yerine balık kelimesi 

kullanılmaktaydı. IX-X.yy‟da Yedisu ve Sirderya bölgelerinde yaşayan Karluk ve Oğuz 

boyları zamanında balık kelimesi terkedilerek mevzu bahis Türk boylarında yerine kend 

adlandırması kullanılmaya başlanmıştır
535

. Bu doğrultuda Sirderya havzasında kurulan 

Oğuz şehirleri de Özkend, Yengi Kend vb adlandırmalarla tarihi kaynaklara 

geçmişlerdir. Oğuzların Sirderya bölgesindeki yerleşim alanları arasında Kend, Kale, 

Kıy, Hatun Şehirleri ve Ağıllar tespit edilmiştir. Kurulan bu yerleşkeler hakkında başta 

İslam coğrafyacıları olmak üzere birçok kaynaktan bilgi edinmekteyiz. 

 

 Arap müelliflerinden Ebû Dülef kendi Risalesi‟nde Oğuzları Maveraünehir 

ötesinde, İpek Yolu üzerine yerleştirmektedir. Ebu Dülef‟e göre “Oğuzlar, tapınağı 

olan, ama içinde putlar bulunmayan bir şehirleri vardır” sözleriyle, El İdrisi‟nin: hanga 

kişi dediği dağ eteklerindeki Oğuz yerleşim bölgelerini açıklamaktadır
536

. 

  

 El Mes‟ûdî Ahbar uz zamanadlı eserinde Oğuzların Aral gölünün çevresinde 

göçebe ve yerleşik olarak iki gruba ayrıldıklarını açıklamaktadır. Müellif ayrıca Türk 

boyları arasında yerleşik hayat tarzını en çok Guzlar tarafından benimsendiğine işaret 

etmektedir
537

. 

 

                                                           
535

Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.I, s.388,389, Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.1,  Faruk Sümer, 

“Oğuzlar”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye yay, Ankara 2002, C.III, s. 311. 
536

Yu Kraçkovskiy, İzbrannie Soçineniya , s.186, 187, Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 42, 50,  S.Agacanov, 

a.g.e, s.106.  
537

Ramazan Şeşen, Müslüman Coğrafyacılara Göre....,s. 196, S.Agacanov, a.g.e, s.141.  
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  Eserlerinde Türkmenler ve Oğuzlar hakkındaki en detaylı bilgilere ulaştığımız 

el Biruni‟de,  Kayı, Kun, Kırgız, Kimak, Tokuz Oğuz Türkmen topraklarıyla birlikte 

Sirderya Oğuzlarını da altıncı iklimin içerisine konumlandırmaktadır. El Biruni çizdiği 

bu saha içerisindeki Oğuz şehirlerini; Sirderya‟nın orta kısımlarda Sabran, Savran, 

Sütkend, Karaçuk Dağı,  Sirderya‟nın aşağı kısımlarındaysa; Cend, Huvare, Yengi 

Kendolarak açıklamaktadır
538

. 

  

 Kaşgarlı Mahmud, Oğuzların oturduğu yerleşim birimlerinin ismini; Karnak, 

Sütkend, Farab ve Sığnak olarak açıklamaktadır. Kaşgarlı Mahmud ayrıca kend 

sözcüğünün de açıklamasını yaparak, bu adlandırmanın; Oğuzlara ait birkaç köyün 

birleşmesinden oluştuğunu belirtmektedir
539.

 

 

 Bu bilgiler doğrultusunda X. yy‟da Oğuz boylarının Sirderya nehrinin orta ve 

aşağı kısımlarında, boylar halinde nizami bir şekilde iskân edildiklerini anlamaktayız
540

. 

Sirderya havzasındaki Oğuz  ait iskan merkezlerinin özellikle Göktürk Kağanlığının 

Batı Türkistan‟ı ele geçirmesiyle birlikte kurulmaya başlandığını, Karluklar VIII-IX.yy) 

ve Oğuzlar (IX-X.yy) döneminde  bu sayının giderek arttığı anlaşılmaktadır. Nitekim 

Oğuz ve Karluk dönemi Sirderya havzasının Moğol istilasına kadar şehircilik 

tarihindeki altın çağı olarak adlandırılmaktadır
541

.  

 

 Bu doğrultuda Sirderya havzasında Oğuzların yaşamış olduğu şehirleri; Yukarı, 

Orta ve Aşağı Sirderya olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. 

  

 Sirderya‟nın Yukarı kısımları: Nehrin Tyan Şan- Tanrı dağlarındaki 

kaynağından çıktıktan sonra Özbekistan sınırlarına girdiği güzergâha kadar olan 

bölgedir. Burası eski Guz eli olarak adlandırılan ve   Oğuz boylarının VII-VIII.yy‟da 

yaşamış oldukları coğrafyadır. Bölgedeki Oğuz şehirleri, M.Ö I.yy‟dan M.S 

IX.yy‟arasında Çu ve Talas bölgelerinde ortaya çıkmış olan Jetiasar kültür dairesi 

                                                           
538

El Biruni, Tahdidü Nihayati‟l-Emakin, s.15, El Biruni, El Asarel Bakiye, s.12, 19, 268, Ramazan Şeşen, 

a.g.e, s.195, 205. 
539

Kaşgarlı Mahmut, a.g.e, C.I, s.339, S.Agacanov, a.g.e, s.142.  
540

Faruk Sümer, “Oğuzlar”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye yay, Ankara 2002, C.III, s. 311. 
541

Faruk Sümer, a.g.e, s.90,91, S.Agacanov, Oğuzlar, s.91. 
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çevresinde şekillenmiştir
542

. Bu merkezlerden en önemlileri; Yangi Balık, İki Oğuz, 

Manket, Otluk, Atlah ve Aktöbe şehirleridir
543

. 

   

 

Oğuz 

ġehirleri 

ġehir 

Harabeleri 

Yeri M.Ö 

IV-I 

Eftalid 

I-VI 

Göktürk 

VI-VIII 

Oğuz 

IX-X 

Karahanlı 

XI-XII. 

Sirderyanın 

Üst 

Kısmı
544

 

       

Yangi Balık Yangi Balık Talas  ? x x x 

İki Oğuz İki Oğuz Talas   x x x 

Manket Manket Talas   x x x 

Otluk 

 

 Talas   x x x 

Ahlat Ahlat Talas   x x x 

Aktöbe Aktöbe Çu-

Balasagun 
 ? x x x 

  

 

 Sirderya‟nın Orta Kısımları: Şaş(Taşkent) bölgesi üzerinden Sirderya‟nın nehir 

yatağını çevreleyen Güney Kazakistan‟daki Çardarı, Sütkend, Karatav ve Sığnak 

şehrine kadar uzanan coğrafyayı kapsamaktadır. Orta Sirderya bölgesi kapsadığı alan 

itibariyle 750 km‟lik geniş bir yayılmaktadır. Coğrafyanın çok geniş bir alanı kapsaması 

sebebiyle bölgede M.Ö dönemlerden itibaren birden fazla kültür merkezi ortaya 

çıkmıştır. Bunlar sırasıyla; Taşkent ve çevresinde Kavuncu kültürü, Sütkend ve kuzey 

kesimlerinde Arıs kültürü, Yesi, Karnak ve Baba Ata ve Kültöbe çevresinde Karatav 

kültürü olarak üç kısıma ayrılmaktadır. Orta Sirderya bölgesinde obalarını kurmuş olan 

Oğuz boylarına ait yerleşim birimlerinde mevzu bahis bu kültür merkezleri üzerinde 

oluşturulmuştur. Divânü Lügati‟t Türk ve Müslüman coğrafyacıların eserlerinden 

                                                           
542

L.M Levina, Etnokulturnaya İstoriya Vostoçnovo Priaral‟ya I. tısyaçeletie do n.e- I tısyaçeletie n.e, 

Moskova 1996, s. 396. 
543

Madiyar Eleuov,Şu men Talas Önirlerinin Ortagasırlık Kalaları (VI-XIII.gasırdıng basıı), El Farabi 

Üniversitesi, Almatı 1998, s. 164, 175, Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s. 312, 313. 
544

Tablo: Madiyar Eleuov‟un Şu men Talas Önirlerinin Ortagasırlık Kalaları (Çu ve Talas havzasındaki 

ortaçağ şehirleri) adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 



126 
 

anlaşıldığı kadarıyla IX-X.yy‟da Batı Türkistan bölgesindeki Oğuz şehirlerinin en 

yoğun olduğu bölge yine orta Sirderya bölgesi olmuştur
545

.  

 Bu doğrultuda yukarıda zikrettiğimiz kültür merkezlerinden Arıs kültür 

merkezini Farab şehri içerisinde incelemeye tabi tutacağız. Şimdi sırasıyla Karatav ve 

Kavuncu kültürleri etrafında kurulan Oğuz şehirlerini açıklayalım. 

 

 Karatav Kültür Merkezi: Dede Korkud ve Oğuz destanında ve Türkmen 

menkıbelerinde Oğuzların yaylaklarından Karaçuk‟u temsil etmektedir. Bu bölgede 

XX.yy‟ın ilk yarısından itibaren yapılan arkeolojik kazılarda başta İskitler ve Kanglılar 

olmak üzere Eftalid ve  Göktürkler döneminde üç yerleşim birimi bulunmaktaydı. 

Karluk ve Oğuz boyları döneminde(VII.-IX.yy)  şehirlerin sayısı on bire yükselmiş, X. 

ve XII. asırlarda şehirlerin sayısı tekrardan dokuza düşmüştür
546

.  

                                                           
545

Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.III, s. 474, 479, Ramazan Şeşen, a.g.e,  s. 28. 
546

Baheaddin Ögel,İslamiyetten Önce Türk Kültür.....,s.362, Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s. 311, Zeki Velidi 

Togan, Türk İli Haritası...., s.  139. 
547

 Tablo: Baheaddin Ögel'in İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi(Orta Asya Kaynak ve Buluntularına 

Göre) adlı eserindeki Oğuz şehirleri tablosu doğrultusunda Güney Kazakistan Arkeoloji Heyetinin son 

dönemdeki çalışmalarındaki güncel bilgiler eklenerek oluşturulmuştur. 

Oğuz 

ġehirleri 

ġehir 

Harabeleri 
Yeri M.Ö 

IV-I 

Eftalid 

I-VI 

Göktürk 

VI-VIII 

Oğuz 

IX-X 

Karahanlı 

XI-XII. 

Orta Sirderya        

Karatav 

Kültür 

Merkezi
547

 

       

Sığnak Sunak Kızılod

a-

Sığnak 

 ? x x x 

Sabran Sauran Yesi 

30- 

K.Batı  

 ? x x x 

Yesi Yesi- 

Kültöbe 

Yesi 

Merkez 

? x x x x 

Karnak Jüynek- 

Han Töbe 

Yesi-

Atabay 

  ? x x 

Karaçuk Karaçuk- 

Şavgar 

Yesi-

Kumtin 

  x x x 

İkan  Yanı Asar Yesi-

İkan 

  ? x x 

Orangay Kültöbe Yesi-

Oranga

y 

  ? x x 
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 Sığnak-Suğnak: Karatav kültür merkezi içerisinde coğrafi koordinat 42 T 

336612, 4891149 olan ve Kaşgarlı Mahmud‟un düzenlemiş olduğu haritada gösterilen 

Oğuz şehirlerindendir
548

. Anonim olan Hudûdül Âlem‟de şehrin ismi Sunâh olarak 

adlandırılmıştır
549

. Orta Sirderya bölgesinde bulunan Sığnak, kendisinden 24 fersah 

uzaklıktaki Farab‟a bağlı Sirderya kıyısındaki liman ve kıy(ticaret) şehirlerden 

birisidir
550

. Sığnak Oğuzların İslam ülkeleriyle olan sınır hududundaki Savran‟dan 

sonraki ikinci şehirdir. Günümüzde şehir içerisinde Sunak Ata adlı bir Türkmen 

dönemine ait bir mezar yapıtı bulunmaktadır
551

 Şehirin Oğuzların eline geçmesi X.yy‟ın 

son çeyreğinde Sâmanilerin yıkıldığı dönemde gerçekleşmiştir. Sığnak şehri, 

Türkmenlerin “Şeyh Baba” olarak adlandırdıkları Şeyh Kemaleddin‟in yetiştiği 

                                                           
548

Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.III, s.477, Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 28. 
549

Hududül-Alem Mine‟l Meşrik İle‟l-Magrib, s.113. Ayrıca kaynaklarda karşımıza çıkan Sığanak- Sunak, 

Siknak adlandırmaları üzerine yapılan oykonomi çalışmaları sonucu; Sığnak adlandırmasının Sığınak: 

korunaklı yer anlamında değil, Göktürklerin damgasını teşkil eden Sigun(Geyik) sözünden türetilmiş 

olduğu tespit edilmiştir. İbrahim Şahin, a.g.m, s.  160, 170. 
550

 Şehir harabeleri tam olarak Sığanak harabeleri üzerinde bulunan Tümen Arık demiryolu istasyonunun 

20 km kuzeybatısında Türkistan- Kızılorda karayolu üzerinden 1.5 km içeride bulunmaktadır. 

K.Baypakov, Şelkovom Puti..., s.74,  Bahaddin Ögel, a.g.e, s. 339, İbrahim Şahin, “Sunakata 

Oykonomi....”, 164, 165. 
551

Vasiliy Vladimiroviç Bartold, Turkestan v Epoxu Mongolskogo Naşestviya, İzdatelstvno Vastoçniy 

Literatur, A.N, Moskva 1963, s  236. 

Ögüztav(Oğuz 

Dağı) 

Taş 

Korgan  

Karatav    x x 

Suzak Suzak Karatav

- Suzak 

   x x 

Şornak Tepe Şornak 

Töbe 

Sauran   ? x x 

Mir Tepe Mir Töbe Sauran    x x 

Sadık Ata 

Tebe 

Sadık 

Töbe 

Sauran    x x 

Kuş Korgan Kuş 

Kurgan 

Yesi- 

Güney 

Doğu 

   ? x 

Teke Teke Yesi 

Güney 

Doğu 

   ? x 

Çuy Tebe Çuy Töbe Yesi 

Güney  

   x x 

Karasan Tebe Karasan 

Töbe 

Çardarı  ?  x x 
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topraklardır
552

. Şehir Oğuz hâkimiyetinden sonra bir dönem Kıpçak Hanlarının ana 

merkez karargâhı olmuş, Moğol istilası sırasında zarar görmüş, ilerleyen yıllarda bir 

dönem Ak Orda‟ya başkentlik yapmıştır
553

.   

 

 Sığnak şehri Sirderya‟nın kıyısında kurulduğu için nehrin zamanla yatağını 

değiştirmesi sebebiyle şehir merkezinin yeride bu doğrultuda değişmiştir. Bu sebeple 

günümüzde Sığnak harabeleri çevresinde Sığnak I- Sığnak II olmak üzere iki farklı 

yerleşim birimi bulunmuştur. Sığnak II yerleşim birimi Moğolların bölgeye gelmesiyle 

birlikte Sığnak I‟in batı tarafına taşındığı anlaşılmaktadır
554

.  

 

 Sığnak şehrinin planı Şehristan ve Rabad olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. İç kalesi, 275x320 m ve dış duvarları ise 650 ve 400 m büyüklüğündedir. 

Şehristan pişmiş kerpiçten yapılmak suretiyle; uzunluğu 0,7- 1.5 m,  eni 250-400 m‟dir. 

Rabad kısmının güneydoğukısmındaysa beş burçlu olup, üzerinde 15 tane Munara tespit 

edilen bir kapı bulunmaktadır. Şehristan üzerinden Rabad yönüne doğru üç farklı geçiş 

bölümü tespit edilmiştir.  Sığnak‟ın yaşını hesaplamak için arkeologlar tarafından 

kuzeydoğu duvarının 22x12 m‟lik yerinde arkeometri ölçümleri sırasında taban 

derinliğinin 7 m‟ye kadar inildiği tespit edilmiştir. Güney Kazakistan Arkeoloji heyeti 

bu çalışmayla  Sığnak II şehrinin ortalam yaşını X-XI.yy‟a tarihlemektedirler
555

. Sığnak 

II şehri Sığnak I gibi Moğol istilası sırasında fazla zarar görmediği gibi bu dönemde 

şehrin dış tahkimat duvarlarının yeniden tamir edildiği anlaşılmaktadır
556

. 

 

 Savran-Sepren-Sabran: Şehir koordinatı: 42T- 400642, 4819084‟dür. Savran 

günümüzde Güney Kazakistan sınırları içerisinde, orta kısımlarında bulunan Sıgnak 

şehrinin güney doğusunda, Yesi‟nin ise 30 km kuzeybatı kısmına konumlanmaktadır. 

Kaşgarlı Mahmud “Sebran Oğuz beldelerinden birisidir yerli halk Sabran der” 

                                                           
552

Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler....,s. 68. 
553

S.Agacanov, a.g.e, s. 259, Faruk Sümer, a.g.e, s..71, K.Baypakov, a.g.e, s. 70, 74. 
554

Madiyar Eleuov, İzvlecheniya iz Pismennix İstocnikov O Srednevekovix Gorodax Sauran i Sıganak, 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Turan Baspası 2005, s. 15, 25, Muhtar Koja, a.g.m, s. 636. 
555

Burada yapılan arkeometri ölçümü II. Sığnak şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sayden Joldasbayev, 

“Ortagasırlık Sığanak Kalasınıng Jurtıng Korgau men Zertteuding Bolaşagı”, III. Uluslararası Türkoloji 

Kongresi, 2009, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan, s. 454, 457. 
556

 Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s.311, İbrahim Şahin, “Sunakata....”,s. 161, 165. 
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sözleriyle açıkladığı Oğuz şehridir
557

. El İdrisi‟de Savran‟ın Sirderya kıyısında bulunan 

bir ticaret şehri olduğunu, Oğuz boylarının buraya sulh zamanlarında Müslümanlarla 

ticaret yapmak için geldiklerini aktarmaktadır
558

. İbn Hurdazbih ve El Makdisî, Savran 

şehrini 7 surdan oluşan korunaklı, ticaret ve ribat şehri olarak tarif etmektedir
559

. İbn 

Havkal  Sabran‟ıAtlah ve Şavgar‟la birlikte  Mâverâünnehir bölgesindeki Oğuz şehirleri 

arasında gösterir
560

. El Biruni Kanun El Mes‟ûdî adlı eserinde Savran‟da X.yy‟da 

Türkmenlerin  yaşadığına işaret etmektedir
561

. 

 

 Savran, 800x500 m büyüklüğünde olup çevresi yedikat surla çevrelenmiştir.  

Surların etrafı da su hendekleri ile çevrelenerek, şehrin güvenliği sağlanmıştır. 

Arkeolojik buluntulara göre; Savran‟ın en eski tarihi Göktürkler dönemine kadar 

uzanmaktadır
562

. Şehir içerisinde İslamiyetin yayılmasıyla birlikte Savran‟ın içine 

rabad, câmi ve şehristan inşa edilmiştir
563

. Şehir içerisinde bir adet şehristan 

bulunmaktadır. Bu şehristanın kuzey batı ve doğu kısmında Sirderya‟dan gelen ark 

kanalları tespit edilmiştir. Şehristanı pişmiş kerpiçten yapılmıştır. Şehir içerisinde; 

medreseler, konaklar ve kervansaraylar ve barınma meskenleri bulunmaktadır.. Bununla 

birlikte askeri savunma aracı olarakta  iki adet munara(kule) ve çeşitli barınma 

meskenleri tespit edilmiştir
564

.. 

 

 Mir Tepe: Savran yakınında, surlarla çevrilmiş küçük bir iskân yeridir. X-XI. 

yy‟a ait arkeolojik verilerin tespit edilmesi sebebiyle Oğuz boyları tarafından iskân 

edilen yerleşim birimleri arasında gösterilmektedir
565

. 
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 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.I, s.364, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.28. 
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a.g.e, s. 173, 238. 
560

Y.Ziya Yörükan, Müslüman Coğrafyacılara Göre..., s.  431, 432, Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.III, s.477, 

478, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler...., s.68. 
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Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 52. 
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Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya Kazaxskix Hanstv Nasledui Kazaxskoi Provyaşei 

Elitı(XVII-XVIII. Vv)”,  Elistolya Rannoe Nasledie Kazaskoi Provyaşei Elitı 1675- 1821, Almatı 2014,s. 

631, 632, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362, Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.90, 93, Faruk Sümer, 

Oğuzlar Türkmenler..., s. 196. 
563

Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s.311, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362. 
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V. A Kallaur, “Drevnie Goroda Saganak‟(Sunak‟), Aşnas‟ ili Eşnas‟(Asanas‟) i Drugie v Perovskom 

Uezde, Razruşennie Çingishanom v 1219 Godu”,  PTKLA, Taşkent 1900, C.V,s.9, 16. 
565

Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362, Muhtar Koja, a.g.m, s. 1675, 1676. 
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 Şornak Tepe: Savran‟ın sekiz km yakınında, dikdörtgen yapıda küçük bir 

kaleden ibarettir. Arkeolojik veriler az olmakla birlikte iyi tarihlenmemiştir. Kalenin 

yapılış tarzı bakımından bir Oğuz müstahkem alanı olarak kabul edilebilinir
566

. 

 

 Sadık Ata Tepe: Savran‟ın yakınlarında tespit edilen bir Oğuz yerleşim alanıdır. 

Göktürk çağında gelişme göstermiş, XI-XII. asırlara kadar yaşam alanı olarak 

kullanılmıştır. Burası Karnak şehri ile birleştirilmek istenilmişse de iskân yerinin 

küçüklüğü sebebiyle, Karnak şehri ile aynı bölgede olmadığı sonradan anlaşılmıştır
567

.            

 

          Asso-Yesi: Karatav‟ın güney kısımlarında otuzkm dışarıda bulunmaktadır. 

Coğrafi koordinatları 42 T 440755, 4794153‟dür. Bölgedeki önemli Oğuz şehirlerinden 

bir diğeridir.  Bu yerleşim birimi Oğuz Kağanın, Yeni Kend‟den sonra kurmuş olduğu 

ikinci ana merkez karargâhından bir tanesi olduğuna inanılır. Türkmen rivayetlerinde de 

X.yy‟dan itibaren manevi başkent olarak anılır
568

. Yesi şehrinde eski ve yeni şehir 

olmak üzere iki farklı yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunlardan eski Yesi Kültepe 

adlandırmasıyla, Ahmed Yesevi‟nin türbesinin içerisinde bulunduğu güzergâhın güney 

doğu taraflarındaki kısımlardır
569

.  

 

 Yesi çevresindeki yerleşim birimlerinin kökeni M.Ö İskitlere kadar 

uzanmaktadır
570

. Son dönemlerde Ahmed Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu saha 

içerisinde yapılan kazılarda eski Yesi “Kültepe” adlı M.S I.yy‟a tarihlenen yeni bir 

yerleşim birimi tespit edilmiştir
571

. Yesi ilerleyen dönemlerde 552-702 yılları arasında 

Göktürklerin hâkimiyetine girmiştir. Yesi bu dönemde ağıl olarak adlandırabileceğimiz 

küçük bir yerleşim birimi olduğu anlaşılmaktadır. Türgeş ve Karluklar(702, 756) 

döneminde Türkistan bölgesinin ana merkez şehri olan Şavgar‟a bağlı bir köydü. 

Yesi‟nin şehir yapısına kavuşması  X-XI.yy‟da‟ki  Oğuz ve Karahanlılar zamanında 
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gerçekleşmiştir
572

. Bu dönemde Yesi şehrinin Türkistan vilayetinde önemli bir ticaret ve 

zanaat merkezi olarak ortaya çıkmasındaki en önemli etken Türk sufilerinden Ahmet 

Yesevi‟nin bu şehire yerleşerek bölgedeki Oğuz boyları arasında yürüttüğü irşad 

faaliyetlerinin etkili olduğu söylenebilir. Nitekim İslamiyet‟in Cuma günü yapılan 

ibadetleri camilerde yapma zorunluluğunu getirmesi ve bu dönemdeki mescid vb ibadet 

alanlarının yetersiz olması sebebiyle, bölgede İslamiyet‟i yeni kabuleden Oğuz 

Türkmen boylarının Yesi şehri çevresine yerleştiklerini anlamaktayız. Nitekim Ahmed 

Yesevi‟ye ait menkıbelerde Yesi bölgesinin X-XI.yy‟daki  sosyal ve maddi çehresi 

hakkında önemli bilgiler karşımıza çıkmaktadır
573

. 

 Yesi şehri Moğol Hanı Mengü‟ye ziyaret için bölgeden geçen Ermeni Kralı I. 

Hetum‟da Yesi‟yi Asso olarak adlandırmış ve Asso(Yesi)‟yu orta Sirderya bölgesindeki 

Savran ve Farab arasındaki bir bölgeye konumlandırmıştır
574

. Yesi Moğol 

hâkimiyetinden sonra Kazak Hanlıklarına başkentlik yapmıştır. Bu dönemde Şecere-i 

Terakime‟nin yazarı Ebul Gazi Bahadır Han‟da burada Kazan Hanlarından İşim‟in 

yanında bir dönem bulunmuştur
575

. 

 

 Kuş Kurgan: XI-XIII.yy‟da Nasabname‟de Yesi vilayetine bağlı olarak 

gösterilen müstahkem ağıllarandır. Coğrafi koordinatları 42 T 458917 4802522.  Bu 

merkezin Nesebname‟de geçmesi ve Yesi çevresinde olması bakımında, Oğuzlar 

döneminde kullanılmış küçük çaptaki bir ağıl merkezi olduğu düşünülebilir
576

.  

 

 Teke: Türkistan‟dan 35 km doğuya doğru Şavıldır karayolu üzerindeki Kostöbe 

mevkiine konumlanmaktadır. Teke merkezinin  koordinatı 42 T419590, 4784199.  

Arkeolojik veirlere göre XVI- XVIII.yy‟a ait materyaller çıkmış olsa da Teke ismi  orta 
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E.Agayeva,G.Patseviç, İz İstroii Osedlix Peselenniy....,s. 96. 
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M.Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 27, 59,  Faruk Sümer, Eski Türklerde 
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Kazakistan Devleti tarafından şehrin ismi Türikistan olarak adlandırılmıştır. Bkz M.Fuad Köprülü, Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 27, 59,  Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 91, 92. 
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Ebulgazi Bahadır Han, Türklerin Soy Kütüğü....,s.25. 
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Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya....”, s.626, Ziya Jandarbek, Nasab-Name..., s. 55. 



132 
 

Sirderya çevresindeki en önemli Oğuz toponomileri arasında bulunması sebebiyle 

Oğuzlar tarafından da kullanılan bir kışlak olduğu anlaşılmaktadır
577

. 

 

 Çuy Tepe: Yesi şehrinden sekiz km güneyde bulunan yerleşim birimidir. 

Buluntular IX-XI. asra ait eserlerdir. Bu şehrin sulama kanalları da dikkat çekici 

güzelliktedir. Surları sık olarak yapılmış olup, burçlarla süslenmiş ve iç kalesi de bir 

tepe üzerinde kurulmuştur
578

. 

 

 Karnak: Kaşgarlı‟nın haritasında Sığnak, Sütkend  ve Karaçuk ile birlikte 

zikrettiği Oğuz şehirlerinden bir diğeridir
579

. Karnak şehir harabeleri günümüzde 

Tükistan şehrinden kuzeybatı istikametinde 25 km uzaklıkta bulunan İşkan vilayeti, 

Atabay kasabası çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda tespit edilmiştir
580

. Karnak‟ın 

coğrafi koordinatları: 42 T 447181, 4818055 olup rakımı 335 m‟dir
581

.  

 

 Karnak şehir adlandırması hakkında Kaşgarlı Mahmud “kar” sözünü; Han 

Otağı(orduğ) anlamına geldiğini açıklamaktadır
582

. Bu adlandırmayı doğrular nitelikte 

Karnak şehir harabelerinin bulunduğu güzergâhta erken ortaçağ dönemine tarihlenen  

“Kartöbe” adlı merkez tespit edilmiştir. Ayrıca Kartöbe merkezi içerisinde de  “Han 

Töbe” adlı diğer bir merkez daha bulunmuştur. Kaşgarlı‟nın zikrettiği şehir 

adlandırmasındaki Kar-Gar sözü diğer bir görüşe göreyse Fars dilinde “in-mağara” 

anlamlarına da geldiği düşünülmektedir. Öyleyse Karnak şehrinin ifade ettiği anlam 

bakımından bir kaç görüş ortaya çıkmaktadır. Birincisi; Han Otağı anlamından, 

burasının Oğuz Yabgularının kullanmış oldukları ana merkezlerden birisi olabileceği
583

. 

İkincisi bölgede karın çok yağması sebebiyle Karnak yani  kar tutan şehir anlamında 
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Oazisa(XIII-XIX. vv), İzdatelstvo Effekt, Almatı 2009, s. 20. 
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kullanılmış olabileceği. Son görüşe göreyse Karnak adlandırmasının Farsça in-  mağara 

sözü anlamına gelebileceği üzerinden yola çıkarak bu yerleşim merkezinin, bölgede 

İslamiyetin yayılması için tebliğ hizmetlerinde bulunan dervişlerin kaldığı merkezler 

olabileceği görüşüdür
584

. 

 

 Bu görüşler arasından Kaşgarlı Mahmud‟un açıkladığı Han otağı adlandırması 

daha tutarlı gözükmektedir. Nitekim IX-XI.yy arasında Karnak şehrinde müslüman 

olmamış  Karaman ve Akman adındaki iki Oğuz oymağı bulunmaktaydı. Karnak‟ta 

bulunan bu Şamanist Oğuz boylarının Karaçuk dağları çevresinde irşad faaliyetlerini 

sürdüren Ahmed Yeseviye karşı mücadele içine girdikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 

Ahmed Yesevi‟nin oğlunun öldürülmesiyle alakalı söylenen menkıbenin Karaman ve 

Akman hakkında yazılmış olabileceği düşünülmektedir
585

.  

 

 Yesevi menkıbelerine konu olan Akman ve Karaman oymakları bölgedeki Teke 

Türkmen grubu arasında gösterilmektedir. Teke boyları XI.yy‟da Yesi(Türkistan) 

şehrindeki şehir dervazalarını koruma görevini üstlenmişlerdi. İlerleyen dönemde 

Ahmed Yesevi ile aralarında husumet çıkınca Karnak‟a geçmişler, burada kısa bir süre 

ziraat faaliyetlerinde bulunduktan sonra Moğol istilası döneminde Mangışlak‟a göç 

etmişlerdir
586

.  

 

 Karaman ve Akman boyları tarafından iskân edilen Karnak şehrinde ünlü Türk 

İslam yazarlarından, Edip Ahmet Yükneki‟nin de burada yaşamış olduğu 

düşünülmektedir
587

.  Karnak hakkında bilgi veren kaynaklarda şehir isimleri; Yâkut el 

Hamevi‟nin Mûcem el Bûldân adlı eserinde “Ağnak”
588

 olarak geçmektedir. Yakut el 
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Hamevi her ne kadar Karnak için Yüknek adlandırmasını kullanmamış olsa da, bölgede 

yürütülen arkeolojik kazılar esnasında Karnak şehir harabelerinin çevresinde,  

Ermeközen‟in sol kıyısında coğrafi koordinatları 42 T 443829, 4812740 olan Jüynek 

Tepe adlı bir yerleşim merkezi tespit edilmiştir
589

. Yeni tespit edilen bu Jüynek yerleşim 

biriminin Yüknek kasabası olma ihtimali yüksektir.Ayrıca Atabay kasabası sakinleri 

arasında da, Edip Ahmet‟in Karnak‟tan çıktığı hakkında çeşitli rivayetler 

bulunmaktadır
590

. Öyleyse Kaşgarlı Mahmud,  Yakut el Hamevi‟nin şehadetleri 

doğrultusunda bilgi edindiğimiz Karnak şehrinin kendi IX.- X.yy‟da Türkistan 

bölgesinin ana merkez vilayetlerinden birisi olduğu düşünülürse, Edip Ahmet‟in 

yaşamış olduğu Jüynek Tepe‟de bu kültürel dairenin içerisindeki ayrı bir yerleşim 

merkezi olarak gösterilebilir
591

. Bununla birlikte Edip Ahmet Yükneki‟nin kaleme 

aldığı Atabetü‟l Hakayık adlı eserin kendi döneminde bütün Türk dünyasını etkisi altına 

alan önemli bir eserdi. Böyle önemli bir eserin Oğuz Yabguluğuna ait en önemli ilim ve 

ticaret merkezlerden olan Karnak şehrinden çıkmış olması da daha tutarlı 

gözükmektedir. 

  

 Atabay köyü ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda Karnak‟ın  iç ve dış 

kale olmak üzere iki kısımdan oluştuğu tespit edilmiştir
592

. Şehrin kuzey batı kısmında 

han otağına ve güney doğu kısmında ise Şehristan izlerine raslanmıştır. Karnak şehri 

ilim merkezi olmasıyla birlikte, şehir içerisinde maden cevherlerinin işlendiği döküm 

haneleri bulunmaktaydı. Nitekim Ahmed Yesevi‟nin türbesinde bulunan “Tay Kazan” 

efsanevi  demir metalinde yine Karnakta döküldüğü anlaşılmaktadır
593

. 
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GorodaKaratav..., s.2, 50. 
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Karnak içerisindeki döküm hanelerin varlığı, bölgede zengin maden yataklarının bulunuyor olmasıyla 

yakından alakalıdır. Günümüzde Karnak şehir harabelerinden  kuzey istikametinde 20 km uzaklıkta, 

Karatav(Karaçuk) dağ silsilesi karşımıza çıkmaktadır. SSR döneminde bu dağ silsilesinin iç kısımlarında 
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 Karnak şehri Oğuzlardan sonra bir dönem Kıpçak Hanları hakimiyetine girmiş, 

XII.yy‟da Moğol hakimiyetine geçmiş, daha sonraları Türkistan Hanlıkları döneminde 

Timurlu‟lara bağlanmıştır.
594

 

 

 Karaçuk- Şavgar: Türkistan‟ın 8 km kuzey kısmında bulunan Karaçuk Çayının 

kenarında bulunan Dörtgöl II şehrine bağlı Kumtiın köyünün güney batı tarafına 

konumlanmaktadır. Karaçuk şehrinin coğrafi koordinatı: 42 T 436373, 4802501‟dir
595

.  

Kaşgarlı Mahmud‟un Orta Sirderya bölgesi içerisinde gösterdiği Oğuz 

şehirlerindendir
596

. Karaçuk adlandırmasına Dede Korkud hikâyelerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Buna göre Boğaç Han destanında Kazdık- Kazlık Dağı sıkça geçmektedir. 

Muhtemelen burası Oğuz boylarının meşhur yaylağı Karaçuk‟ olmalıdır
597

. Yine bir 

diğer Dede Korkud hikâyelerden Salur Kazan Destanında da Salur Kazan‟ın azılı 

düşmanı Şökli Melik‟e karşı han otağını koruyan çoban köpeğine de Karaçuk ismi 

verilmiştir
598

. Bilindiği gibi Oğuz boyları arasında besledikleri çoban köpeklerine 

bulundukları coğrafyanın yada hatırlamaktan hoşlandıkları isimleri koymaktaydılar. Bu 

doğrultuda kadim Oğuz(Dede Korkud) hikâyelerinde karşımıza çıkan ana karakterler ile 

Karaçuk Dağı ve yerleşim birimi arasında önemli bağlantılar kurulabilir. 

                                                                                                                                                                          
Kentav‟a  bir yerleşme kurularak bölgedeki maden cevherleri çıkarılmıştır. XX.yy‟ın başında bulunan bu 

keşif bizlere Oğuzlar dönemine ait, Karnak şehrindeki maden döküm hanelerinin kurulmasının sebebini 

açıklamaktadır. Bölgeden çıkarılan maden cevherleri o kadar zengindi ki Kentav madenleri SSR‟in silah 

sanayisinin hammaddesini teşkil etmiş ve II. Dünya savaşı sırasında cephede atılan her iki kurşundan bir 

tanesinin yine Karnak yakınındaki Kentav maden merkezi tarafından üretildiği bilinmektedir. Ahmet 

Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarından Kenan Yavan‟ın  01.08.2015 

tarihinde  şifahen verdiği bilgilere göre. Ayrıca Tay Kazan için Bkz Murat Tuyakbaev, İstoriceskaya 

Topografiya....,s. 118, 119. 
594

Günümüzde yerli halk arasında  Emir Timur‟un burada durup ordusunu dinlendirdiği hakkında bir 

hikaye sıklıkla anlatılmaktadır. Bkz Murat Tuyakbaev, İstoriceskaya Topografiya, s.119, 120, Reşit 

Ahmet-i Arat, a.g.e, s.19, Selçuk Uysal, a.g.m, s.1199. 
595

Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya....”, s.626. 
596

Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C:I s. 473. Faruk Sümer Divanü Lügat‟it Türk‟ün  Besim Atalay tarafından 

yapılan çevirisi sırasında  Karaçuk adlandırmasının  Oğuz şehirlerinden birisi olarak çevirdiğini fakat bu 

adlandırmanın yerleşim biriminden ziyade, Farab bölgesinin tümüne verilen coğrafi bir adlandırma olarak 

kullanılması gerektiğini düşünmektedir.Bkz Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s. 306. Burada Besim Atalay‟ın 

Karaçuk için kullanmış olduğu  yerleşim birimi tabiri daha tutarlıdır. Nitekim son Ermeni Kralı I. 

Hetum‟da Karatav dağ silsilesi içerisinde Harçuk adlı bir yerleşim birimi olduğunu aktarmaktadır. 

Bununla birlikte  Güney Kazakistan Arkeoloji heyeti tarafından  Karatav bölgesinde yürütülen kazılarda,  

yakın dönemde Karaçuk adlı bir yerleşim biriminin varlığı birkez daha tespit edilmiştir. Sayden 

Joldasyabey, Pozdnesrednevekovie Goroda Karatav....,s. 22, 85, Muhtar Koja, a.g.m, s.  625, 626. 625, 

626. 
597

Faruk Sümer, “Oğuzlara aid destani mahiyetteki eserler”, s.410, Faruk Sümer, “X.yy‟da Oğuzlar”, 

s.135, 136. 
598

Faruk Sümer, a.g.m,s. 418. 
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Karaçuk yerleşim birimi hakkında İslam müelliflerinden İbn Havkal‟ın eserinde 

Şavgar olarak adlandırılmış ve bu şehir Mâverâünnehir bölgesindeki Türk şehirlerinden 

Taraz Atlah, Kedr‟le birlikte Şavgar‟ı da listeye dahiletmiştir. İbn Havkal ayrıca 

Şavgar‟(Karaçuk)‟ın çevresindeki şehirlerle olan mesafesi hakkında Farab‟dan Şavgar‟a 

bir konak, Şavgar‟dan da Sabran(Savran)‟a da yine bir konak mesafe bulunduğunu 

aktarır
599

. El Makdisî‟de İsficab bölgesindeki şehirler içine Farab‟la birlikte Şavgar‟ı da 

eklemektedir
600

. 

1225 yılında bölgeden geçen Ermeni Kralı I. Hetum Karaçuk‟u “Harçuk” 

adlandırmasıyla Savri(Savran) ve Ason(Yesi) arasındaki şehirler arasına 

konumlandırmaktadır
601

.  

Karaçuk VIII.yy‟da Kıpçakların, IX-X.yy‟da Oğuzların, XI-XII.yy da 

Karahanlıların eline geçmiştir Şavgar‟ın Oğuzların bölgede bulundukları dönemde 

Türkistan‟ın ana vilayet merkezi olduğunu belirtilmiştir. El Makdisî Karaçuk için  

“Şagilcan- Şavgar” adlandırmasını kullanmış ve Karaçuk hakkında “Şavgar, çevresi 

korunaklarla örülmüş büyük bir şehirdir. Şehir içerisinde bir adet mescid ve ticaret 

merkezi bulunur.” demektedir
602

. Son dönemlerde  Türkistan Arkeoloji heyetinin yaz 

dönemi kazı çalışmalarında Karaçuk(Şavgar)şehri içerisinde 1587- 1588 yılları Hokand 

Hanı II.Abdullah Hana  ait sikkeler de  bulunmuştur
603

. 

 Baba Ata-Balac:  Karatav(Karaçuk)‟ın kuzey kısımında bulunan Baba Ata 

deresinin  sol kısmında bulunmaktadır. Göktürkler döneminde inşa edilen Oğuz 

şehirlerinden bir diğeridir. Şehir ismini Hz Ali‟nin yedinci kuşaktan torunu olan İshak 

Baba‟dan aldığı düşünülmektedir. Şehir ismi muhtemelen sonraları Babata şekline 

dönüşmüş olmalıdır
604

. Baba Ata merkezi bölgedeki diğer yerleşim birimleri gibi 

Karatav kültür merkezi yerleşim birimlerinin en güzel örneklerindendir.  Şehir planı  iç 

ve dış olmak üzere iki ana kaleden oluşmaktadır. İç içe  bulunan iki kale çevresindeki 

surlar bu surların dışında savaş zamanında yerel halkın saklanabilmesi için balık ve 

ikinci bir sur ile çevrilmek üzere iç içe geçecek şekilde inşa edilmiştir. Baba Ata‟da 
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Yusuf Z. Yörükan, Müslüman Coğrafyacılar....a.g.e, s. 432, 438. 
600

Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 238, 248 . 
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Murat Tuyakbaev, İstoriceskaya Topografiya..,s.73. 
602

El Makdisî, Ahsen el -tekâsim fi Mârifet el- Ekâlîm,s. 49, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362. 
603

Murat Tuyakbaev, a.g.e, s. 76. 
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Ebilhan Ebilasan, Kazaxstannıng Tarihi Tanımdık Geografiyası, Almatı 2007, s 74, Madiyar Eleuov, 

Şu men Talas Önirlerinin Ortagasırlık Kalaları...., s. 171. 
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yürütülen  arkeolojik kazılarda; VI-VII.yy‟a ait pişirilmemiş tuğla ve pahsa‟dan 

yapılmış bir iç kale ve mesken mevcuttu. Şehir içerisindeki dış kale olan balık kısmının 

Oğuzlar döneminde X-XI.yy‟da yapıldığı  anlaşılmaktadır
605

. Ayrıca şehir içerisinde 

XIX.yy‟ mimari yapısı olarak tespit edilen bir Mescid‟de tespit edilmiştir
606

. 

  

 İkan: Yesi şehri yakınlarında bulunan harabelerdir. Yerleşim birimi içerisinde 

orta büyüklükte bir kale bulunmaktadır. İkan harabelerinin hemen yanında Yanı Asar 

adlı başka bir harabe daha bulunmaktadır. Muhtemelen bu iki kadim merkez arasında 

tarihsel süreçte bir bağlantı bulunmaktadır.  Yanı Asar içerisindeki arkeolojik verilerin 

Eftalidler dönemine kadar ulaştığını söyleyebiliriz
607

. İkan‟da kadim Oğuz yerleşkeleri 

arasında gösterilebilir. Nitekim İkan köyünün günümüzdeki nüfusu 7 bindir. Buradaki 

nüfusun çoğunluğu batıya göç etmeyen Oğuz boylarından geride kalanları 

oluştrmaktadır
608

. 

 Orangay-Kültöbe:Türkistan şehrinden 15 km kuzey istikametinde Türkistan-

Karatav karayolu üzerindeki Orangay yerleşim biriminde bulunmaktadır. Coğrafi 

koordinatları 42 T 449382, 4805508‟dir. Türkistan arkeoloji ekibi tarafından bölgede 

yürütülen kazılarda özellikle XV.yy dönmeine ait buluntular bulunsa da yer yer XII.yy‟ 

a tarihlenen materyallerde çıkarılmaktadır. Bu yerleşim merkezinin adlandırması  Kazak 

Hanlığı yöneticilerinden Uranga‟‟dan geldiği düşünülmektedir. Göktürkler ve Oğuzlar 

dönemindeki adlandırması Kültöbe‟dir
609

. Urangay adlandırması Kazak Hanlığından 

önce Sarı Irmak boylarında oturan Uygur Kağanlığı dönemine kadar uzanmaktadır. 

Nitekim bu dönemde Uygurlara  gitmek üzere yola çıkan Çin elçisi Wang Yan- Te‟nin 

seyehatnamesinde Yağma‟larla birlikte Sarı Irmak civarında Urangay adlı diğer bir 

boyun daha yaşamış olduğunu aktarmaktadır
610

. 

Öğüztav(Oğuz Dağı),Türkistan ilinden kuzey istikametinde 50 km uzaklıkta 

Karatav(Karaçuk) silsilesi içerisindeki küçük bir yerleşim birimidir.  Coğrafi 

koordinatları 42 T 446485, 4833830‟dur.  Nasabnâme‟de şehrin ismi Ukuz Tag(Oğuz 
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 Emel Esin,“ Sirderya Oğuzlarının Maddi Kültürü.....,”, s. 15, 18. 
606

Bu yapıt muhtemelen Kazak Hanları tarafından Koja olarak adlandırılan İshak Baba‟nın türbesi üzerine 

yapılmış olmalıdır. Ebilhan Ebilasan, Kazaxstannıng Tarihi Tanımdık Geografiyası, s.74, 75. 
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Ayhan Pala, “ Kazakistan‟da Oğuz Toponomileri”, s.239. 
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Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı( Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, s. 97, Özkan İzgi, Çin 

Elçisi Wang Yen-Te‟nin Uygur Seyehatnamesi, s.35.. 
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Dağ) olarak geçmektedir. Burası muhtemelen El İdrisi‟nin aktardığı Oğuz Kalelerinden 

birisi olmalıdır. Diğer bir adlandırması Taş Korgan olarakta geçer.  XVIII.yy da Çarlık 

Rusya ve Sovyet döneminde hazırlanan atlaslarda da yerleşim biriminin ismi Sultan 

Barak adındaki hükümdarın şehri olarak gösterilmiştir. Bu atlaslarda Uguz Tav‟ın yanı 

sıra Avgustav olarakta adlandırılmıştır.  Ögüz Tav adlı yerleşim biriminde arkeolojik 

kazılar henüz yapılmamış olsa da bölgede yapılan ilk tetkikler esnasında IX-XI.yy ve 

XV-XVIII.yy‟a ait olmak üzere iki farklı yerleşim birimi tespit edilmiştir. Geç ortaçağ 

dönemine ait olan bu merkez Türkistan-Suzak karayolu üzerinde konumlanmaktadır. 

Şehirin XVIII.yy‟da 40 aileyi barındıracak kapasitesinin bulunuyor olması, burasının 

müstahkem bir ağıl konumunda olduğunu düşünebiliriz. Erken ortaçağ dönemi(Moğol 

dönemine kadar) ait yerleşkeyse geç ortaçağ dönemine tarihli şehirin güney batı 

istikametinde ortalama 200 km uzaklıktadır
611

. 

Suzak: Türkistan şehrinden 60 km kuzey kısmında Karatav‟ın kuzey eteklerinde, 

günümüzdeki Güney Kazakistan Çimken eyaleti Suzak ilçesinde bulunan yerleşim 

birimidir. Coğrafi koordinatları 42 T, 457209, 4887383‟dür. Bölgede yapılan arkeolojik 

kazılarda X-XII.yy‟a tarihlenen materyaller çıkarılmaktadır. Ermeni Kralı I. Hetum‟un 

eserinde Savran, Asso(Yesi), Farab ve Karnak‟tan sonra Suzak şehri 

zikredilmektedir
612

. Tarihi kayıtlarda Oğuz dönemine ait bir bilgi bulunmasa da diğer 

yerleşim birimleri gibi Karaçuk dağı ve çevresinde bulunması sebebiyle, Suzağın da 

Moğol istilasına kadar Oğuz yerleşim birimleri arasında gösterilebilir.  Tevarih-i 

Güzide-i Nusrat Name‟de de Suzak‟ın Zuçi‟nin ulusuna ait bir yerleşme birimi olarak 

gösterilmektedir
613

.  

 Karasan Tepe: 850x600 m büyüklüğünde, kalın surlarla çevrilmiş önemli bir 

iskan yeridir. Ortasında suni bir tepe üzerine kurulmuş iç kalesi vardır. Surların içinden 

bir kanal geçer ve şehir içinde bazı havuz izlerine de rastlanılmıştır. Ele geçen 

buluntular özellikle IX ve X.yy‟a tarihlenmektedir. Şehrin hayatı XIV. yy‟a kadar 

devam ettiği anlaşılmaktadır
614

. 

   

                                                           
611

Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya....”, s.627, 628. 
612

 Murat Tuyakbaev, a.g.e, s. 68, 69. 
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 Muhtar Koja, a.g.m, s. 633. 
614
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 Kavuncu Kültür Merkezi de orta Sirderya bölgesindeki ikinci yerleşim birimleri 

olarak Sütkend  ve Çardarı bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezde Göktürk 

çağından itibaren dokuz harabe tespit edilmiştir. X. ve XII. asırda bu bölgede 8 harabe 

ve dört kervansaray kalıntısı ile en parlak devirlerini yaşamıştır
615

. 

  

Oğuz 

ġehirleri 

ġehir 

Harabeleri 

Yeri M.Ö 

IV-I 

Eftalid 

I-VI 

Göktürk 

VI-VIII 

Oğuz 

IX-X 

Karahanlı 

XI-XII. 

Orta 

Sirderya 
       

Kavuncu 

Kültür 

Merkezi
616

 

       

Sütkend  I Biskand Şardara    x x 

Sütkend  

II 

Sütkend  Şardara   ? x x 

Çardarı Çardaru Şardara   x x  

Bayır 

Kum 

Bayır Kum Şardada  x x x x 

Ak Tepe Ak Töbe Aktöbe   x x  

Kavgan 

Ata 

Kavgan Ata Balta Kul    x x 

Artık Ata  Artık Ata Ak Kul   ? x x 

 

  

 Sütkend: Sütkend şehri orta  Sirderya‟nın sol sahilindeki Şardara ilçesi, Sütkend 

köyünün 3 km doğu kısmına konumlanmaktadır.Sütkend şehir harabelerinin uzun bir 

dönem Karakol Gölü yakınlarında, Sır-Derya'nm sol yanında olabileceği görüşü 

hâkimdi. Son zamanlarda Güney Kazakistan Arkeoloji heyetinin bölgede yaptığı 

arkeoloji kazıları sonucunda ikifarklı şehir harbesinin Sütkend adını taşıdığı tespit 

edildi. Sütkend I şehri yukarıda bahsettiğimiz gibi Şardara ilçesinden 3 km. kadar 

doğuda, Karakol sınırında bulunmuştur. Sütkend II‟nin kalıntıları ise, birincisinden 2 

                                                           
615

Faruk Sümer, a.g.e, s.93, S.Agacanov, Oğuzlar,s. 108. 
616

Tablo Baheadding Ögel‟in İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi(Orta Asya Kaynak ve Buluntularına 
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ve Türkistan Arkeoloji Heyetinin yeni bulgularıyla güncellenmiştir. 
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km. uzaklıkta, şimdiki Sütkend Devlet Çiftliği'nin bulunduğu topraklar üzerinde tespit 

edilmiştir
617

. 

 

 Sütkend şehri Kaşgarlı Mahmud‟un haritasında; Sığnak, Sabran, Karnak ile 

birlikte gösterilen Oğuz şehirlerindendir
618

. İbn Havkal Sütkend şehrini Karluk şehirleri 

arasında göstermiştir
619

.  El İdrisi şehir içerisinde bir adet Cuma mescidi bulunduğunu 

ve şehir halkının Müslüman Oğuz boylarından oluştuğunu aktarmaktadır
620

. Hudûdül 

Âlem‟de Sütkend‟in kenarından Uzkend nehri(Oğuz Deresi)‟nin geçtiği bilgisi 

verilmektedir
621

. El Mes‟ûdî‟de Sütkend‟i Oğuz ülkesi içerisinde Cürcaniye ve Dergan 

arasına konumlandırmaktadır
622

. 

 Bu bilgiler doğrultusunda Sütkend içerisinde X.yy‟da Oğuzlar ve Karluklar‟dan 

İslamiyeti kabul etmiş Türk boylarının yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

bölgede yapılan arkeolojik kazılar esnasında İbn Havkal‟ın belirttiği doğrultuda şehir 

içerisinde X.yy‟a tarihlenen bir Cuma mescidi  tespit edilmiştir
623

. Sütkend‟in Oğuz 

yönetimi sırasında özellikle kimya ve tıp alanında yetişmiş önemli ilim adamları 

çıkarmıştır. El Biruni, Harezim Şahına bizzat kendi yaptığı ilaçlar ve mumya getiren bir 

Sütkend‟li Türkmen tabibin olduğunu aktarmaktadır
624

. 

 

 Günümüzde arkeologlar tarafından bulunan Sütkend bölgesi yerleşim 

birimlerinden büyüğüne Sütkend I ve küçüğüne de Sütkend II adı verilmiştir. Ayrıca 

Güney Kazakistan Arkeoloji Heyeti başkanlarından N.Bernştam tarafından, şehirin 

tarihi bir topoğrafyası çıkarılmıştır.  Sirderya‟nın sol kıyısında bulunan Sütkend I şehri 

900x900 m büyüklüğünde bir kaledir. Bu merkezin çevresi burçlar ve kaim duvarlarla 

çevrelenmiştir. Surların kuzey batısında tahkim edilmiş bir iç kale mevcuttur. Sütkend  

II yerleşim birimi Attas köyü mevkiinde tespit edilmiştir. Sütkend II‟deki sur genişliği 
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 E. Ageyeva, İ. G Patseviç, İz istorii osedlıx..., s.119,120, S.Agacanov,Oğuzlar, s.92. 
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güneyde 60 batıda 200 kuzeyde 280 doğuda ise 200 m, güney doğu kısmında ise 240 m 

dir. Buralarda 1.5 metre boyundaki munara kalıntıları tespit edilmiştir Şehir tabanı 

240x200 molup şehir duvarlar Sütkend I‟e göre çok daha düzensiz olarak inşa 

edilmiştir. Sütkend II‟de elde edilen buluntulara göre; Karluk ve Oğuz çağında geniş bir 

şekilde iskân edilen şehir, zamanımıza kadar ulaşmıştır. Oğuzlardan sonra Sütkend 

civarında terkedilmiş harabeler de tespit edilmiştir
625

.  Bu yerleşim birimleri sırasıyla; 

 

 Bayır Kum: Sütkend‟in yirmi altı km kuzeyindedir. 300x200 m büyüklükte 

kalesi ve çift duvarı tahkim edilmiş ve duvarlar arasında da geniş bir hendek 

geçirilmiştir. İçinde ayrıca müstahkem bir iç kalesi bulunmaktadır. Göktürk çağında 

kurulan bu iskân yeri, en parlak devrini IX. Ve X. asırlarda yaşamış ve bundan sonra 

şehirde hayat sona ermiştir
626

.  

 

  Ak Töbe: Bu yerleşim merkezi de Sütkend ‟e yirmibeş km uzaklıkta 

konumlanmıştır. Sirderya‟nın kıyılarında bulunmakta olup 360x260 m büyüklüğünde 

bir şehir kalıntısı mevcuttur. Ak Töbe‟de VIII. ve X. asırlar arasında Sirderya sakinleri 

tarafından  iskan edilen bölgeler arasında olduğu  arkeolojik verilerce tespit 

edilmiştir
627

.  

 

  Kavgan Ata‟da, Öksüz‟ün yirmibeş km kuzey batısında Balta Kul adlı bölgede 

bulunmaktadır. Şehir adlandırmasını muhtemelen burada yaşamış olan bir dervişten 

almış olmalıdır. Şehir kalıntıları Balta Kul bölgesindeki hâkimbir tepe üzerine 

bulunmaktadır. Şehir özellikle Oğuzlar döneminde en parlak zamanını yaşamıştır
628

.  

 

 Artık Ata‟da Kavgan Ata‟nın on km kuzeyinde Ak-Kul adlı bölgede 

bulunmaktadır. Şehir Timurlular dönemine kadar canlılığını kaybetmemiştir. Buzuk 

                                                           
625

E. Ageyeva, İ. G Patseviç, a.g.e, s.121, 122, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362. 
626

E. Ageyeva, İ. G Patseviç, a.g.e, s.122, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362. 
627

Günümüzde bir tanesi  Farab kültür dairesinde, Şoşka Göl yakınlarında olan,  diğeri de Talas ovasında 

bulunan  Aksu, Karabalta ve Toktaş çaylarının Çu nehri ile birleştiği  kısımda yer alan Aktöbe adındaki  2 

farklı yerleşim birimi daha bulunmaktadır. Çu vadisindeki Akötöbe özellikle Balasagun şehrinin kültürel 

yapısını oluşturmaktadır.  V.Şalekenov, N.O Aldabergenov,Ortaçağ‟da Aktöbe, TTK, Ankara 2006, s. 

2,3. 
628

Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362, 363. 
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Tepe, Artık Ata‟nın yakınındadır. Buluntular, bu şehrin X. ve XV. Asırlarda da var 

olduğunu göstermektedir
629

.  

 

 Çardarı: Sütkend‟in güneyinde ve Sirderya‟nın sol sahilindedir. Bir tepe üzerine 

kurulmuş olan şehir, 310x240 m büyüklüğündeki dış ve 140x120 m duvarları arasında 

su hendeği ve ortasında da bir tepe vardır
630

. Buluntular, VIII. ve X. asırlara aittir.  

Çardarı‟da zamanımıza kadar ulaşan nadir Sütkend bölgesi yerleşim alanlarındandır. 

 

  Aşağı Sirderya Bölgesi: Bölgedeki Oğuz şehirleri, Aral Gölü çevresinde 

bulunan kültür merkezleri üzerinde şekillenmiştir
631

. Bölgedeki kültür merkezleri: 

Harezimin kuzey kesimlerinde M.Ö I.yy‟da ortaya çıkan ve bünyesindeki insanların 

hayvancılık ile uğraştığı Afrigid kültürü, ikinci olarak Amuderya‟nın sağ kesimlerindeki 

kuzey Harezim bölgesinde bulunan Kerderi kültür dairesi. Üçüncü olarak Doğu Aral 

bölgesindeki Kuvanderya ve Eski Dariyalı coğrafyasında ortaya çıkan Yedi Asar 

kültürüdür. Son olarakta bölgedeki Oğuz şehirlerinin de içerisinde bulunduğu, 

Sirderya‟nın Aral Gölüne döküldüğü kısmın sol yakasındaki Batpaktı(bataklık)  

şehirleri kültür dairesini gösterebiliriz
632

.  
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Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362, 363. 
630

Baheaddin Ögel, a.g.e, s.362, 363. 

631
Sirderya‟nın aşağı kesimlerindeki kültür merkezlerini ve bu gruba dahil olan şehirler üzerine ilk 

kapsamlı çalışma S.P Tolstov önderliğindeki Harezim Arkeoloji Heyeti tarafından  1946- 1951 yılları 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bkz S.P Tolstov, “Goroda Guzov,”, Po Drevnim Deltam, L.M Levina da 

Tolstov‟un şekillendirdiği kültür havzası üzerin 1973- 1933 yılları arasında daha kapsamlı ve planlı bir 

şekilde incelemeye tabi tutmuştur. M.Ö dönemlerden itibaren ortaya çıkarılan her bir kültür dairesinde 

5‟den fazla yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu şekilde Aral Gölünü çevreleyen bir çok yerleşim birimi 

tespit edilmiştir. Aral Gölü ve çevresinde bulunan ve Kanglı döneminden itibaren bölgedeki Türk 

kültürüyle de yakından ilgili olan fakat Oğuz şehir grubuna dahil edemediğimiz en dikkat çekici 

merkezler; Toprak Kala, Çirik Rabat, Altın Asar, Balandı I-II-III, Tagisken, Sarlı Tam, Koy Kuyılgan 

Kala. Bkz S.P Tolstov, Po Drevnim Deltatm...., s.117, 135, L.M Levina, Etnokulturnaya İstoriya....., s. 

396. 

632
Ezilhan Tajikev,“Ortagasırlık Jankent Kala Jurtı Manındağı Eskertkişterding Zerttelui Men Ornalasuı”, 

Habarşı Vestnik- Tarih Seriyası El Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Almatı2011, No2-61, s. 75, 76. 
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Batpaktı kültür dairesi çevresinde tespit edilen Oğız şehirleri; Yengi Kent, Cend, 

Huvare, Kesken Küyük Kala(Aşnas), Küyük Kala, Barçın Kend, Özkend şehirlerini 

gösterebiliriz. Bu şehirlerin içinde en büyüğü sırasıyla;  Kesken Küyük Kala, Cankend 

ve Küyük Kala‟dır. Batpaktı(Bataklık) kültür merkezindeki Oğuz şehirlerinin genel 

özelliği dikdörtgen ve dörtbuçlu surlar ile çevrelenmiş olmasıdır. Her şehrin merkezinde 

ortalama 250x250, 50x50 m ölçülerinde bir şehristan tespit edilmiştir
634

. 

 Küyük Kesken Kala- Aşnas: Bulunduğu coğrafya Kazalı ilçesinin güneyinde 

bulunan dikdörtgen ve üç burçlu bir tepede konumlanmaktadır. Küyük Kesken Kala‟nın 

kuzeyinde Sirderya‟nın eski yatağı, batısında Aral Gölü ve güney doğu kısmında 

Kuvanderya nehri ve Bozköl sazlığı bulunmaktadır. Şehir planı oval biçimde doğudan 

batıya 560x700 m uzunluğunda olup geleneksel Harezim şehir tipolojisinin bir örneğini 

yansıtır
635

. Şehir merkezi 2 m uzunluğunda ham kerpiçten duvarlarla çevrelenmiştir. 

                                                           
633

Tablo:Harezim Arkeoloji Heyetinin  1950‟li yıllarda belirlediği tabloya ek olarak Korkut Ata Devlet 

Üniversitesi Cankend Arkeoloji Heyeti tarafından çıkarılan sezonluk kazı raporlarındaki bilgiler 

güncellenerek oluşturulmuştur. 
634

Ezilhan Tajikev, a.g.m, s. 75. 
635

Şehir içerisindeki arkeoloji keşifleri Harezim Arkeoloji heyeti ve ilerleyen dönemlerde G.Vaynberg 

başkanlığındaki Kesken Küyük Kala Arkeoloji  Heyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. Bkz S.P Tolstov, 

Harezmskaya Arxeoloto Etnografiçeskaya Ekspeditsiya, Akademiya Nauk, SSR, Moskva 1952, s. 12, 13, 

Jayna Sızdıkova, “Harezm Arxeologiyalık Etnografiyalık Ekspeditsiyasının Sir Önirindeği Zertteuleri”, 

Korkut Ata Milli Üniversitesi,Habarşı,  Kızılorda 2011, No2- S.32, s. 32, 37. 

Oğuz 

ġehirleri 

ġehir 

Harabeleri 

Yeri M.Ö 

IV-I 

Eftalid 

I-VI 

Göktürk 

VI-VIII 

Oğuz 

IX-X 

Karahanlı 

XI-XII. 

Aşağı 

Sirderya
633

 

       

Yengi 

Kend 

 

Cankend Kazalı   x x x 

Cend Cankala Jalagaş      x x 

Huvare Huvara-

Cuvara 

Ribattat- 

Yengi Kente 

Yakın 

  ? x x 

Kesken 

Küyük 

Kala  

Ribattat-

Aşnas 

Kuvanderya 

Ber Kazan 

İstasyonun‟dan 

30 Verst 

x x x x  

Küyük 

Kala 

Aşnas Kuvanderya x x x x  

Özkend Uzkend Sığnak yakını   x x x 

Barçın 

Kend 

Hatun Kale Ribattat ?  ? x x 
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Ana merkez tahkimatın kuzey duvarı üstünde, şehir seviyesinden 3 m yükseklikteki -

hâkim bir tepeye 210x210 m kare şeklinde iyi korunmuş bir hisar tespit edilmiştir. Bu 

hisarın duvarları 28x28- 40x40 cm genişliğinde ham kerpiç ve sazlık kamışlarıyla 

örülmüştür
636

.  

Tespit edilen bu hisar muhtemelen şehir içerisindeki orduğ kısmını 

oluşturmaktadır. Ayrıca hisarın çevresinde1.5 m genişliğinde bir koridor bulunmaktadır.  

Hisarın doğu kısmı içerisinden dış sokağa çıkan 3 metre genişliğinde bir ara geçiş 

bölümü ayrılmıştır. Hisar içerisinde yine farklı odalara açılan geçişler bulunmaktadır. 

Burada bulunan odalar genel itibariyle kare şeklinde olup  4x4  23 x 23 metre 

ölçülerinde inşa edildiği tespit edilmiştir
637

.  

Küyük Kesken Kala‟da yürütülen arkeolojik kazılar sonucu koyun, deve ve atlara 

ait kafatasları ve kemikler tespit edilmiştir. Bununla birlikte bakır ve seramik ürünleri 

de bulunmuştur. Özellikle M.Ö dönemler ve erken ortaçağ arasına tarihlenen çeşitli 

üslupta düzenlenmiş parlak ve renkli seramikler sayesinde Küyük Kesken Kala‟nın,  

Jeti Asar ve Yedi Su kültüründen fazlaca etkilendiği anlaşılmaktadır
638

. Kesken 

Küyük‟ten çıkarılan arkeolojik verilerin en eski M.Ö Alan kültür dairesi içinde 

bulunmuş, M.S ilk asırlarda Jeti Asar, Harezim kültüründen ögeleri içine girmiştir. 

Ayrıca şehirden çıkarılan bu verilerin aynısına Moğolistan‟daki Hun ve Göktürk mimari 

yapıtlarındaki seramiklerle de bağlantılı olduğu düşünülmektedir
639

.   

Küyük Kala(Aşnas): Küyük Kesken Kala ile aynı kültür bölgesinde Yengi 

Kent(Cankent)‟in kuzey batısından 55 km uzaklıkta bulunan  ikinci yerleşim 

birimidir
640

. Muhtemelen Sirderya‟nın yatağını değiştirmesi sebebiyle tarihsel süreç 
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Ezilhan Tajikev, İrina Arjantseva, “Sirderyanıng Tömengi Ağısı Boyındağı Oğız Kalaları: Jetiasar 

Medietimen Baylanısı”,  Habarşı,  2011, No2- S.32, Korkut Ata Milli Üniversitesi, Kızılorda, s. 28, 30,  

S.P Tolstov, Po Drevnim Deltam..., s. 275, 278. 
637

S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s. 62, 63, S.P Tolstov, a.g.e, s. 278. 
638

Ezilhan Tajikev, “Gorodişe Bolşoy Kuyuk”, Svod Pamyatnikov İstorii i Kulturı,  2007, Kızılordinskaya 

Oblast, Almatı, s. 249, 250, Ezilhan Tajikev, “Ortagasırlık Jankent...”, s. 75, 76. 
639

İrina Arjantseva, S.A Ruzanova, “Gorodişe Djankent i Problema (Bolotnix Gorodiş)”,Materialı 

Mejdunarodnoy Nauchnoi Konferentsii Posvyaşennoi 80- letiu G.V Şişkinoi), Moskova 2010, s. 11, 13. 

S.P Tolstov, a.g.m, s. 63, 64, Emel Esin, “ Sirderya Oğuzlarının Maddi Kültürü Hakkında....”, s.14. 
640

2006 yılında Kurman Kulov yönetiminde Erke Margulan Arkeoloji Enstitüsü, Şirik Rabad Arkeoloji 

heyeti tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştür. 2010 yılından itibaren Kesken Küyük Kala bölgesindeki 

kazıları Korkut Ata Üniversitesi Arkeologlarınca  Cankent Arkeoloji Heyeti tarafından kazılar devam 

etmektedir. Bkz, Ezilhan Tajikev,“Gorodişe Maliy Kuyuk”, Svod Pamyatnikov İstorii i Kulturı,  2007, 

Kızılordinskaya Oblast, Almatı, s. 250, Ezilhan Tajikev, “Gorodişe Bolşoy Kuyuk”,  s. 249, Ezilhan 

Tajikev, “Ortagasırlık Jankent...”, s. 75, 76. 
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içerisinde şehir bu güzergâha taşınmış olmalıdır. Küyük Kesken Kala II yerleşim birimi 

eski Sirderya yatağından 700 m iç kısımda bulunmaktadır. Bu yerleşim biriminin 

merkezi dikdörtgen ve yuvarlak açılı şekilde tasarlanmış, 145x 290 m çapında batı-doğu 

ekseninde uzanmaktadır
641

. Şehir surları kuzey ve doğu kısmında 40 m, güney ve batı 

kısmında ise 70 m olup şehrin etrafı da  10-20 m hendeklerle çevrelenmiştir. Şehir 

içerisinde yapılan kazılarda yerleşim alanlarının alt kısımlarında siyah renkli toprak 

katmanlarına rastlanması, bu şehirler içerisinde büyük çaplı bir yangın çıktığını 

göstermektedir. Bu sebeple bu iki yerleşim biriminin Kesken Küyük olarak 

adlandırıldığı anlaşılmaktadır
642

. Küyük Kala hakkında Oğuz Kağan Destanında 

karşımıza çıkan Oğuz Yabgularından Kara Arslan‟ın,  ava gitmesi bölümünde karşımıza 

çıkan  Küyük Hisar‟ın mevzu bahis bu Küyük Kala şehri  olması muhtemeldir
643

. 

 Özkend: Mahmut Kaşgarlı‟nın haritasında Sığnak ve Sebranile birlikte anılan bir 

diğer Oğuz şehridir. Kaşgarlı Mahmut bu yerleşim birimininin haritasında Özkend 

olarak adlandırmıştır. El Makdisî “Özkend Fergana şehirleri büyüklüğünde olur,  burası 

Uç şehrinin üçte iki büyüklüğünde olup,  Rabad ve şehir kısmı olan iki kısımlı bir 

kaledir” 
644

 demektedir.  El Mes‟ûdî‟de Seyhun(Sirderya)‟nın Harezim Denizi(Aral 

Gölü)ne döküldüğü bölgede Yeniköy‟den önce Uzgend adlı şehirin bulunduğunu 

aktarmaktadır
645

. Yakut el Hamevi  Özkend için “ Fergana bölgesindeki Mâverâünnehir 

beldelerindendir. Özcend‟de denir. Bana söylenene göre kend kelimesi bu diyarın 

halının dilinde köy manasındadır” bilgilerini aktarmaktadır
646

.  El Gerdizi‟de Uzgend 

için” yarısı dağlardan yarısı birbirine geçmiş köy ve kasabalardan meydana gelir” 

demektedir.  İbn Fakih “Özkend şehir adıdır çevresinde birçok köyü vardır. 

Çevresinde kendinden başka bir şehir bulunmamaktadır” demektedir. Bununla birlikte 

İbn Fakih Özkend‟i Hubare(Huvare) ve Oş arasına konumlandırmaktadır. Müellif ayrıca 

Özkend ile Semerkand arasının 120 fersah, Oş ile Özkend arasını ise 7 fersah olduğunu 

bildirir
647

. İbn Hurdazbih‟te Oş şehrinden Özkend‟e yedi fersah olduğunu 
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S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s. 64, 71. 
642

Ezilhan Tajikev,“Gorodişe Maliy Kuyuk”, s. 250, 251, Ezilhan Tajikev, “Ortagasırlık Jankent...”, s. 76, 

Emel Esin, “ Sirderya Oğuzlarının Maddi Kültürü Hakkında....”, s.14. 
643

Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı( Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, s.69,108. 
644

 Ramazan Şeşen, a.g.e, s.173, 248. 
645

 Ramazan Şeşen, a.g.e, s.196. 
646

 Ramazan Şeşen, a.g.e, s.129. 
647

Y.Ziya Yörükan, Müslüman Coğrafyacılar....,s. 432, 435. 
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belirtmektedir
648

. İbn Havkal‟da Şaş Nehri(Sirderya) üzerinden gemilerle Özkend‟e 

tahıl ve buğday getirildiğini aktarır. İbn Havkal ayrıca Özkend için Dar‟ül Küfreye 

yakın olan Fergana kasabalarının sonuncusu olarak gösterir
649

. Aşağı Sirderya 

bölgesindeki Oğuz şehirlerinde bulunmuş olan Cemal Karşi‟de Selçuk Bey‟in 

Türkmenlerin reisi olarak buraları idare ettiğini belirtir
650

. Selçuklu Sultanlarından 

Melikşah‟da Alanya seferi sonrası  Sirderya bölgesine  bir sefer düzenlemiş ve 

Özkend‟de bir dönem bulunmuştur
651

. 

  

 Hudûdül Âlem‟de Sirderya‟nın Özkend çevresindeki  geçen güzergahı için 

Uzgend Nehri adlandırmasını kullanılmıştır.Hudûdül Âlem‟de geçen bu adlandırma 

araştırmamız esnasında açıklamış olduğumuz Sirderya‟nın kurumuş olan yataklarından  

Oğuz Jılgası(Oğuz Deresi)‟na denk gelmektedir. Ayrıca Hudûdül Âlem‟de Uzgend 

Nehrinin yatağı hakkkında: “bu nehir Halluh dağının arkasından çıkar ve Uzgend, Bab 

Ahsiket, Hucend ve Benaket şehirlerinden ve çay sınırlarının aşağısından geçer sonra 

Cend ve Huvaraya kadar iner” 
652

 bilgileri de eklenmektedir. Çin kaynaklarından Yüan 

Shih‟de  Wa-sz-gien adındaki şehrin Özkend ile eşleştirildiği düşünülmektedir.  Ayrıca 

Özkend için diğer bir Çin kaynağında da O-dsi-Han adlandırması kullanılarak bu şehri 

Fergana‟nın doğusundaki Atbaş ve Marginan arasına konumlandırılmıştır
653

. 

Özkend şehri günümüzde Orta Sirderya‟nın sol sahilinden 18 km iç taraftaki 

Kırözkend şehri ile eşleştirilmektedir. Coğrafi koordinatı 42T 345671, 4844 352‟dir. 

Özkend‟de yürütülen arkeolojik kazılarda şehirin etrafı burç ve munara kalıntıları tespit 

edilmiştir. Şehir çevresinde bulunan metal aletlerden yola çıkarak, Oğuz boylarının bu 

merkezde tarım ve zanaât ile de uğraştıkları anlaşılmaktadır
654

. 

          Barçın Kend: Aşağı Sirderya‟nın Sağ Dere kolunun, Ribattat mevkisinde  Cend 

şehrine otuz km kadar kuzeyine konumlanmaktadır. Barçın Kend, Kaşgarlı Mahmud‟un 

haritasında bulunmayan fakat XI.yy‟da kurulan  yeni Oğuz şehirlerinden bir diğeridir. 

Bu şehir Dede Korkud hikâyelerinde geçen Salur Bey‟in gözdesi Sır Barçın Sulu‟ya ait 

                                                           
648

İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler, s.39, Y.Ziya Yörükan, a.g.e, s.80, Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 183. 
649

Y.Ziya Yörükan, a.g.e, s. 432, Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 239. 
650

Ramazan  Şeşen, a.g.e, s.206. 
651

Reşîdü‟d-din Fazlullah,Câmi‟ üt Tevârih.., s. 131, 132. 
652

Ramazan Şeşen, a.g.e, s.58. 
653

Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s.379, 380. 
654

 Muhtar Koja, “Goroda i Agrannie Seleniya”, s. 632, 633. 
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olduğu düşünülen Oğuz Yabgu dönemindeki Hatun Kentlerindendir
655

.  Çin 

kaynaklarından Yüan Shih‟de burayı Ba-rh-djen olarak adlandırmıştır. Batı 

müelliflerinden Plano Karpini Barchin,  Ermeni Kralı Hetum ise Parchin olarak 

adlandırmaktadır. Bununla birlikte Sirderya‟nın bazı bölgelerinde üzerinde Barchin 

yazan sikkelere de rastlanmıştır
656

.  Şehir 1219 yılında Zuçi önderliğindeki Moğol 

ordularının istilasına kadar Oğuz ve Kıpçakların hâkimiyetinde kalmıştır
657

. 

 

          Barçın Kend dairevi bir dış sur içinde, dörtgen iki iç kaleden ibarettir. Dış surun 

yaklaşık olarak çapı iki yüz metre, surların kalınlığı tabanda yedi metredir. Surların 

dışında şehri çevreleyen bir hendek bulunmaktadır. İç kalenin kuzeybatı köşesindeki ek 

tahkimat, Sirderya nehri üzerindeki girişi kontrol etmektedir. Bölgede yapılan 

arkeolojik kazılarda, Hatın Kale şehrinin kuruluşu Kanglılar dönemine kadar 

ulaşmaktadır
658

.   

 

 Cend: Şehir günümüzde Kızılorda Eyaletinden 115 km açıklıkta Sirderya‟nın 

eski yataklarından Janaderya üzerindeki Jalagaş auvdanı, Akkolga köylü mevkiinde 

bulunmaktadır
659

. El Biruni Kanun el Mes‟ûdî adlı eserinde Cend şehrini Sirderya‟nın 

aşağı kısımlarında Yenikentle birlikte göstermektedir
660

. İbn Havkal‟da Yenikent‟in 

yanında Cend ile Huvare adlı diğer Oğuz şehirlerini konumlandırmaktadır
661

.  Çinli‟ler 

tarafından Djan-di  olarak adlandırılmıştır
662

. 

 

 Cend aşağı Sirdeya bölgesinde İpek ve Kürk yollarının kesiştiği güzergâhta 

Oğuz dönemine ait önemli bir ticaret şehridir
663

. IX.yy‟da Selçuk Bey‟in mahiyetindeki 

obasıyla birlikte Yengi Kent‟ten ayrılıp buraya göç etmiştir. Bu doğrultuda Selçuklu 

devletinin temellerinin atıldığı şehir olarak gösterilebilir. Nitekim ünlü Türk meşrepli 
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S.P.Tolstov,Po Drevnim Deltam ,s.273, V.M Jirmunskiy, a.g.m, s.481, F.Sümer, Eski Türklerde 
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Bekir Deniz, “Jand City and its Caravanserai...,” s.569. 
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 Ramazan Şeşen, a.g.e, s.196. 
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 Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 239. 
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tespit edilmiştir. Muhtar Koja, Ortagasırlık Otrar...., s.89, 90. 
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alimlerden Cemal Karşi‟de “Selçuk b. Kınık: Bu zat Özcend(Özkend), Cend 

taraflarındaki Türkmenlerin reisidir” sözleriyle Dukak‟tan sonraki  Selçuklu Beyi ve 

Cend şehri hakkında bilgi vermektedir
664

. Cend Selçukluların Nur kasabasına 

göçetmeleriyle birlikte tekrardan Oğuz Yabguluğunun hâkimiyetine girmiştir. Cend 

Oğuz Yabgularının hâkimiyeti döneminde bölgedeki Müslüman tüccarların ana 

karargâh merkezi işlevi görmekteydi. Bu bölgedeki ticaret hacmi o kadar canlıydı ki 

Müslüman tacirler Oğuzlarla yapılan sulh dönemlerinde Aral Gölü üzerinden gemilerle 

Yengikent ve Cend‟e tahıl ve buğday getirmekteydiler. Cend Sultan Alparslan‟ın 

Mangışlak üzerine çıktığı sefer 1065) dönüşünde tekrardan Selçuklu hâkimiyetine 

geçirmiştir. Sultan Alparslan sefer dönüşü burada bulunan dedesi Selçuk Bey‟in 

mezarını ziyaret ettiği bilinmektedir. Cend şehri ilerleyen dönemlerde Sultan Sencer ve 

Atsız arasındaki güç mücadelesi sırasında(1147- 1148) iki hükümdar arasındaki 

üstünlük mücadeleleri arasında  karşılıklı olarak sürekli el değiştiren bir şehir olmuştur. 

Şehir ilerleyen dönemlerde Oğuz Yabguluğu ve Selçuklular‟dan sonra Kıpçak 

Hanlığına, 1120‟de Moğolların Farab(Otrar)‟ı ele geçirmesi üzerine Moğolların 

hâkimiyetine geçmiştir. Bu dönemler içerisinde özellikle Harezimşahlar 

döneminde(ХІІI-ХІV.yy) Cend‟in altın çağını yaşadığı söylenebilir
665

.  

 

 Bölgede yürütülen arkeolojik kazılar Cend‟in M.S I.yy‟da kurulan bir yerleşim 

birimi olduğu anlaşılmaktadır
666

. Şehrin mimari planı doğal bir çember şekline 

benzemektedir. Şehir merkezi açık bir alanda olup iç kısımlara doğru yayılan kısa 

caddeler bulunmaktadır. Cend‟in içine girilen ana merkez kapı, şehrin güney batı 

tarafına inşa yerleştirilmiştir.  Ayrıca doğu duvarının ortasında da ikinci bir kapı daha 

bulunmaktadır
667

. Buradaki kapı iki taraftan da ortalama boyları 8 m olan numaralarla 

desteklenmektedir. Şehirin kuzey batı kısmında balık olarak adlandırdığımı meskenler 

tespit edilmiştir. Şehrin diğer kısmında da önemli kervansaraylar ortaya çıkarılmıştır. 
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Ayrıca şehir çevresinde metal ürünler ve bahçelerde, şehir halkının Sirderyadan gelen 

su ile tarım ile uğraştıkları anlaşılmaktadır
668

.  

 

 Huvare- Hubare: İbn Fakih bu yerleşim birimi Hubare olarak adlandırarak,  

Özkend ile Oş şehri arasında konumlandırır
669

. İbn Havkal‟da “Hasert(Sirderya)‟ın 

Harezim Denizi(Aral Gölü)ne döküldüğü yerde, El Karyat el Hadise(Yengi Kent)‟e 

gelmeden Cend ve Huvare adlı Guz yerleşim birimleri vardır”
670

demektedir. 

 

 Yukarıda, Sirderya bölgesinin yukarı, orta ve aşağı bölümlerindeki Oğuz 

şehirlerini İslam coğrafyacılarının verdiği bilgiler ve bölgede yürütülen arkeolojik 

kazılarda çıkarılan materyaller üzerinden dönüşümlü olarak tespiti ve 

değerlendirilmesini yapmaya çalıştık. Bu doğrultuda Oğuz şehirlerinden Farab ve Yengi 

Kendşehirlerini ayrı bir başlıkta değerlendirmeyi uygun gördük. Nitekim mevzu bahis 

her iki şehirde farklı kaynaklarda Oğuz Yabguluğunun merkez karargâh şehri olarak 

adlandırılmıştır. Kaynaklardaki bu farklı adlandırmaları ve şehirleri tahlil edebilmenin 

zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte  yine seçmiş olduğumuz Farab ve 

Yengi Kendşehirlerinin kendi bölgelerinin kültürel merkezleri konumunda olmaları ve 

bünyelerinde barındırdıkları birden fazla yerleşim alanının bulunuyor olması sebebiyle 

de daha ayrıntılı bir şekilde ele incelenmesi  gerekmektedir.  
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 2. FARAB  

  

 2.1 Coğrafyası 

 Farab şehri günümüzde Güney Kazakistan‟daki Çimkent Eyaletinin 150 km 

güneyinde, Sirderya‟nın orta kesiminde bulunan Şavuldırilçesinin 5 km dışında 

bulunmaktadır. Farab şehri ve çevresindeki kültürel sahanın coğrafi sınırları Sirderya 

nehrinin eski yatağının bulunduğu Arıs Nehri;kuzey kısımlarında Badam, Bögen, Şayan 

ve Karadağ‟ın güney kısımları; Doğuda Aladağ‟ın batı tarafları ve Arıs‟ın Sirderya‟ya 

döküldüğü Subara nehrinin ağzına kadar olan bölgelerdir. Bu vahanın toplam genişliği 

40, 50 km genişliğe kadar yayılmaktadır
671

.  

 

 Farab şehrinin can damarı olarak gösterebileceğimiz akarsulardan olan Arıs 

nehrinin güzergâhı Tülkibas bölgesi Baralday ve Küçük Aksu Dağlarının eteklerinden 

başlamaktadır. Bögen Nehri üzerinden eski Akarık kanal yolu ile güneyde Dermene ve 

Sirderya‟nın başladığı Şubara nehrinin başına kadar yayılmaktadır. Arıs‟ın batı 

kısımlarında Sirderya‟nın eski yataklarından Öğiz Sayı havzası ve Baltaköl, 

kuzeydoğuda Göğen Gölünün başlangıç kısımları ve Şoşka Gölve Kaldı Göller 

üzerinden kuzeyde Tamdısözek‟e oradan da Sirderya‟ya ulaşmaktadır. Arıs nehri 

kaynağından Sirderya‟ya kavuşana kadar geçtiği güzergâhlarda yer altı suları ve birçok 

kol tarafından beslenmektedir. Nehrin toplam uzunluğu 339 km‟dir. Bölgenin diğer 

zengin akarsularından olan Bögen nehrinin uzunluğu 212 km‟dir. Bögen, Karatav‟ın 

güney eteklerinden başlar. Çeşitli kavisler çizerek Sirderya‟ya kavuşur. Bögen 

akarsuyunun nehir yatağı ortalama 10 m genişliğinde olup, derinliği 1.5-2 m‟yi bulur
672

. 

 

 Kadim Oğuz yaylalarından olan Karatav(Karaçuk) dağ silsilesi, Tanrı(Tyan Şan) 

Dağlarının güneybatı silsilesi boyunca Talas bölgesi arasında kuşbakışı kuzey batıya 

doğru 420 km‟ye yayılmaktadır. Dağın yüksekliği 269 m olup,  Deyvit tepesi ile 

sonlanır. Karatavdan sonra Dariyalık düzlüğü başlar. Bu bölgenin kuzey doğusunda 

Küçük Karatav, güneybatı bölümünde Büyük Karatavdağları bulunmaktadır. Büyük 
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 Muhtar Koja, Ortagasırlık Otrar(Anızdar, Derekter, Zertteuler), Turan Baspası, Türkistan 2006, s.10. 
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Karatav‟ın uzunluğu ortalama 380 km olup, dağın en yüksek kısmı 2176 m‟lik 

“MinJılkı”(Bin yılkı)  tepesidir
673

.  

  

 Farab bölgesinde bulunan coğrafi merkezlerden bir diğeri de Kızılkum çölüdür. 

Burası Amuderya, Sirderya ve Aral Gölü arasında 300 km‟yi kapsayan devasa 

büyüklükte bir bölgedir. Kızılkum, Farab vahasından geçen Sirderya nehrinin sol 

kısmındaki yaklaşık 10 km‟lik kısma kadar sokulur
674

. 

 

 Farab bölgesinin coğrafi yapısı özellikle bünyesinde barındırdığı akarsular 

sayesinde bol otlaklı ve meralık bir alan haline dönüşmüştür. Özellikle şehrin doğu 

kısmında bulunan Şoşka Göl, güney kesiminden akan Arıs suyu ve Sirderya nehirleri 

Farab bölgesini beslemektedirler. İlkbahar aylarında kar sularının erimesiyle birlikte 

bölgedeki nehir yatakları çevresinde su taşkınları meydana gelmektedir. Bu durum 

Farab ve çevresinin kapsayan güzergâh için neredeyse hemen hemen her sene 

tekrarlanmaktadır. Farab ve çevresinin bulunduğu alanın genel özelliği düz bir vaha 

içerisinde bulunmasıdır. Yukarıda saydığımız ve Farab bölgesi içinde bulunan dağ 

silsileleri ortalama 20, 30 km uzaklıktan başlamaktadırlar
675

. 

  

 Farab şehri bulunduğu konum itibariyle ticaret yollarının Sirderya bölgesinden 

geçtiği güzergâhın ortasına konumlandırılmıştır. Nitekim şehrin stratejik değerini öne 

çıkarmak için Farab şehrine hâkim olan devletin zamanla bütün Sirderya havzasında 

bulunan şehirlere hâkim olur denilmekteydi. Bununla birlikte Farab şehri içerisinde 

dokuz ayrı tarafa açılan kervan yolları bulunmaktadır.  Bunlardan bir bölümü Taraz ve 

Balasagun üzerinden Doğu Türkistan‟a giden ticaret yolu;ikincisi Taşkent,Soğdiyan‟a, 

Mari, Nişabur yoluyla güneye giden İpek Yolu;üçüncüsü Otrar şehrinden Gürgenç 

(Harezim), İdil ve Kafkasya üzerinden Karadeniz kıyılarına çıkan İpek Yolu; 

dördüncüsü ise Kimek bozkırı üzerinden Sibirya‟ya bağlanan Kürk Yolu‟dur
676

. 
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 İpek Yolu, Farab üzerinden Arıstandı, Şayan, Karatav yamaçlarından geçerek 

Turlan geçidi üzerinden Şavgar, Yesi(Türkistan), Savran, Sığanak‟a kadar 

uzanmaktadır. Kürk Yolu ise kuzey-güney istikametinde, Arıs ve Sirderya üzerinden 

Vesic(Oksus) şehrine ulaşmaktaydı. Burada yol Sirderya‟nın yukarı kısmıyla Sütkend 

üzerinden Şaş‟a (Semerkand) ulaşmaktadır. Diğer güzergâh ise yine Sirderya nehri 

boyunca Cend üzerinden Yengi Kent‟e yani Aral Gölüne kadar uzanmaktadır
677

.  

 Farab kültürel dairesi içerisinde merkez şehrin yanı sıra Altın Tepe, Tokay Tepe, 

Çaplak Tepe, Pıçakçı Tepe, Kuyruk Tepe, Mardan Küyük, Kök Mardan ve Vesic gibi 

yerleşimler bulunur. Bölgede bu vb sekizden fazla yerleşim bölgesi bulunmaktadır.  

Farab şehri merkez alınarak yukarıda zikrettiğimiz merkezlerin yayılımı 200 km‟lik bir 

alanıkapsar
678

. 

 2.2. Tarihi Adlandırmaları (Oykonimi) 

 

 Farab şehri hakkında tarihi kaynaklarda çeşitli adlandırmalar bulunmaktadır. 

Bunlar sırasıyla; Otrar, Otrarbend, Turar, Turarband, Tarband, Farab, Barab
679

, 

Tarman, Karaçuk ve Çin kaynaklarında geçen O-ta-la‟dır. Bu adlandırmalar 

muhtemelen Farab kültürel dairesi içerisinde bulunan Vesic, Keder, Zernuk ve Şîlik 

yerleşim birimleri için kullanılmıştı
680

. 

 

 Bu tarihi adlandırmaların köken olarak en eskisi Turarbend adlandırması 

olabilir. Nitekim Sirderya‟nın orta ve aşağı kesimlerinde İskitlerden sonra siyasi nüfuzu 

ellerine geçiren Kanglı boylarının ana karargâhıKanguTarban idi. Bu isim Turarbend ile 

eşleştirilebilir. KengüTarban adlandırması M.S VIII. yy Soğd metinlerinde “Tarhand” 

olarak geçmektedir
681

. Bununla birlikte yine KölTiğinyazıtının güney kısmındada Farab 

şehri için Temir Kapı bölgesindeki Kengü Tarman adlandırması karşımıza 

çıkmaktadır
682

. Göktürk metinlerinde KanguTarband‟ın içinde bulunduğu güzergâh olan 

Taşkent ve İsficab arasındaki bölgeninBab el Bab “Temir Kapı” olarak adlandırılması, 
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muhtemelen şehrin Sirderya‟nın iki yakası arasındaki bir geçit üzerinde bulunmasından 

kaynaklandığı düşünülebilir
683

.   

 

 Göktürkler dönemindeki Tang devri Tsima Sinbej‟e ait Çenguan kroniğinde “Şi-

Lo-Man” adlandırmasıyla Tarman ve Torumanismi karşımıza çıkmaktadır
684

. Kangu 

Tarban el Harezimî ve el Balazuri‟nin eserlerinde “Tarband” olarak geçmektedir
685

. El 

Fergâni ve El Battani‟nin eserlerinde “Turarbend” ismi kullanılmıştır. El Yakut 

TurarBand‟ın Seyhun‟un (Sirderya) arka kısımlarındaki şehir olduğunu 

aktarmaktadır
686

.  

 

 Kangu Tarman adlandırması hakkındaki diğer bir görüşe göreyse bu adlandırma 

Farsça kökenli olup; kazmak, koparmak, doldurmak anlamlarına gelmekteydi.  Bu 

fiilden yola çıkarakKangu Tarman adlandırmasının “kanallar ve ırmaklar şehri 

”anlamına gelebileceği düşünülmektedir
687

.  

 

 Farab şehri için kullanılan en eski tarihi adlandırmalardan ikincisi de Otrar‟dır. 

Otrar adlandırmasının oturmak, yerleşmek anlamlarından türetildiği fikri ortaya 

atılmıştır. Turar, Otrar kelimesi tarihsel süreç içinde M.Ödöneme ait olan Firdevsi‟nin 

Şehnâmesinde Ceyhun(Amuderya) nehrinin doğusunda Türkler tarafından bulunan ve 

Tur kavmi, Turan Ovası karşımıza çıkmaktadır
688

. Buradan yola çıkarak Turan Ovasının 

sakinleri, bölgeye yerleşenler anlamında Otırar-Turar adlandırmalarının verilmiş 

olabileceği akla gelmektedir
689

. 
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687

Yu. A Zuyev, Rannie Tyurki: Oçerki İstorii i İdeologii, Almatı 2002, s.162,175, Muhtar Koja, 

Ortagasırlık Otrar..., s.29. 
688

V.K Şuhovtsov,“Turan(k voprosulokalizatsii i soderjaniiToponima)”,Vzaimodeistvie Koçevix i Osedlix 

Kultur Na Şelkovom Puti, 1991, Almatı, s.102, 105, Muhtar Koja, a.g.e, s.28. 
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 Otrar adlandırmasına kadim Oğuz Kağan dönemi destanlarında da karşımıza 

çıkmaktadır.  M.S V.yy İran-Turan sınır mücadelelerini konu alan ve Kırgız Manasçıları 

tarafından aktarılan Otor Han adında bir destan bulunmaktadır.  Destanda ana karakter 

olarak karşımıza çıkan Otorhan, Oğuz Han‟ın soyundan geldiğine inanılan yiğit bir 

erdir. Rivayete göre Otor Han, Oğuz askerleriyle birlikte büyük bir zafer elde eder ve 

kendisine Semerkand civarındaki Otor şehrini yaptırır
690

. Bu bilgilerden yola çıkarak 

Otrar adlandırması ile Oğuz Kağan arasında bir bağlantı kurulabilir. Diğer bir ihtimalde 

Otor Han‟ın Otrar(Farab) şehrini yöneten Türk kökenli bir yöneticinin ismi 

olabileceğidir. 

 

 Otrar adlandırması hakkındaki diğer bir görüşe göre Buhara‟dan ayrılan bir grup 

kabilenin buraya gelerek yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte bu ismin verildiği 

düşünülmektedir
691

. Diğer bir görüşe göreyse, Farab ve çevresine göçebe kavimler 

tarafından yapılan yağma hareketleri sırasında çıkarılan ot(yangın) sebebiyle Otrar 

isminin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Arap kaynaklarından El Taberi “Otrar‟”ı Farab 

şehrinin kenarında küçük bir kasaba olarak göstermiştir. El Makdisî bu şehir için 

“Turar” adlandırmasını kullanmıştır
692

. Cengiz Hanın baş müşavirlerinden Ye-lu- Chu-

Tsai‟de Hsi Yü Lu(Batı Seyehati Kayıtları) adlı eserinde bu şehri için O-ta-la şeklinde 

kaydetmiştir
693

.  Bu kayıtlardan yola çıkarak  Turar-Utrar adlandırması Moğol kökenli 

olabileceği de düşünülmektedir
694

.  

 Farab adlandırması hakkında da çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. İlk olarak 

nehrin arka yakası ve kıyısı anlamlarına geldiği düşünülmektedir. Tarihsel süreç içinde 

Sirderya adlandırmasının geçtiği bölgelerdeki şehir ve yerleşim birimlerinin ismiyle 

anıldığını bilmekteyiz. Bu doğrultuda Sirderyaiçin kullanılan Şaş, Hocand nehri 

sözlerinin yanı sıra Farab Suyu adlandırması da kullanılmıştır. Bununla birlikte Farab 

kültürel bölgesi çevresinde beşten fazla merkezin bulunuyor olması sebebiyle, Farab‟ın 

bir şehir adlandırmasından ziyade bölgenin geneline verilen bir isim olduğu görüşüde 
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ortaya atılmıştır. Nitekim bu görüşü destekler nitelikte Farab adlandırmasının, bölgeden 

geçen Arıs nehrinden etkilenilerek “bulanık su” anlamına geldiği de 

düşünülmektedir
695

. 

  

 2.2 Siyasi Tarihi 

 

 Milat öncesi dönemde Sirderya‟nın orta bölgelerinde bulunan Farab ve 

çevresinde ilk siyasi birliği kuran topluluk İskitler(Sakalar) olmuştur
696

. İskitler bu 

bölgedeArıs nehri kıyısı ve Karatav etekleri, Çu ve Talas‟a kadar yayılmışlardır. 

Bölgede yerleşen İskit kabilelerinden“Aqripyiler”Arıs nehri civarında, diğer bir boy 

olan İssedonlar ise Küçük Karatav‟ın eteklerinde yaşamışlardır
697

. Farab çevresinde 

yapılan arkeolojik verilere göre Oğuz boylarının Arıs nehri kıyısında yaşayan 

Aqripyiller ve Aquassiboylarından türediği hakkında bir görüş ortaya atılmıştır
698

. Bu 

doğrultuda kadim Oğuz boylarının bölgede İskitler döneminden beri var olduğu görüşü 

ayrıntısıyla incelenmelidir. 

  

 Sakalardan sonra Farab bölgesindeki siyasi üstünlük Kanglıların eline geçmiştir. 

Kanglı boyu, Oğuz Kağan destanında sefere çıkıldığında yaşlı ve çocukların emniyetini 

sağlamak için cephe gerisinde bırakılanlar olarak adlandırılmaktadır
699

. Farab bölgesine 

yerleşen Kanglılar, Sakaların yerleşim birimlerini terk etmemişler, Kavınşı, Bögen, 

Boralday, Arıstandı Nehri ve Kızılkum‟a kadar olan bölgeleri hâkimiyetleri altına 

almışlardır. Bu dönemde Farab şehri “KengüTarban” adlandırmasıyla Kanglıların 

başkenti olmuştur
700

. İskitlerin Massaget boyuna mensup ilk Türk kadın hükümdarı 

Tomiris Hatun‟un Kengü Tarband‟lı(Farab) olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ünlü Türk 

hükümdarlarından Afrasyab‟ın da bir Kanglı beyi olduğu sanılmaktadır.Kengü Tarban 

adlandırması M.S VIII. yy Soğd metinlerinde Tarhand olarak geçmektedir
701

. 
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 Kanglı kabileler birliğinin oluşturduğu devletin yıkılmasıyla bölgede bir dönem 

Eftalitler(Ak Hunlar) hâkim olmuştur.Eftalitler zamanında Farab şehrinin bir kaç 

müstahkem ağıldan meydana geldiğini ve önemsiz bir yerleşim alanı olduğunu 

anlamaktayız
702

.  Göktürklerin VI.yy‟da siyasi birliği kurup, kısa sürede Orta Asya‟ya 

yayılmaları üzerine, Farab ve çevresindeki şehirler öncelikle Büyük Göktürk 

Kağanlığına, 603 yılından itibarende Suyab merkez olarak kurulan Batı Göktürk 

Yabguluğuna bağlanmıştır. Batı Göktürkleri döneminde Farab ve çevresinde On Ok 

boylarının yaşadığı tahmin edilmektedir. İlerleyen yıllarda Doğu Göktürk 

Kağanlığından bölgeye yeni Türk boylarının göç etmesiyle Oğuz ve Kıpçak 

kabilelerinin etnogenes süreçleri oluşmaya başlamıştır. Batı Göktürk Yabguları 

döneminde özellikle İpek ve KürkYolunu canlandırmak için bölgede Soğdlu tüccarları 

getirmeleri, bu dönemde Farab ve çevresindeki şehirlerdeki ticaretin önemli ölçüde 

gelişmeye başlamasını sağlamıştır. Nitekim bölgede yapılan arkeolojik kazılar sırasında 

Türk Kağanlığına ait sikkeler tespit edilmiştir
703

.  

 

 Batı Göktürk Kağanı Tardu‟nun(630-634) ölümü üzerine devlet içinde kabileler 

arası ihtilafların ortaya çıkması sonucunda Batı YabguluğuSirderya çevresindeki 

şehirlerden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu dönemden sonra Farab ve Arıs havzasında 

On Ok boylarındanSulu Kağan önderliğindeki Türgeş hâkimiyeti başlamıştır. Türgeşler 

döneminde Orta Asya‟nın siyasi durumu doğudan Kıtay baskısı, batıdan Arap 

saldırılarının Talas ve Doğu Türkistan‟a ulaşması sebebiyle kargaşa içindeydi. Bu 

dönemde II. Göktürk hanedanı yeniden kurulmuş ve KölTiğin idaresindeki ordusu 712-

713 yılında “YinçüÖğüz” olarak adlandırdıkları Sirderya‟yı geçerek Farab bölgesinde 

Türgeşler ile savaşmışlardır
704

. Sulu Kağan Göktürklerin yanı sıra Taşkent ve 

Fergana‟daki Türk boyları ile birleşerek, Farab‟ın da içerisinde bulunduğu 

Mâverâünnehir bölgesini Arap Halifeliğinden geri almak için büyük bir harekat 

düzenlemiştir. Bu isyan hareketine karşı Arap Orduları Kuteybe b. Müslim tarafından 

721-713 yılları arasında karşı harekâta geçmiş ve Türgeşler ve Soğdlar etkisiz hale 

getirilmiştir
705

. Kuteybe b. Müslim‟in orduları bu dönemde Farab(Otrar) şehrini ele 

                                                           
702

Emel Esin, a.g.m, s.84. 
703

Muratbek Daribay, Otrar Bölgesi ve İslam Tarihindeki Önemi (VI-XIII.yy arası),  (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Konya 2011, s. 14, 16. 
704

 Emel Esin, a.g.m, s. 97. 
705

Karl Baypakov, “Otrar”, Kazakstan Ulttık Ansiklopediyası, Almatı2005,  C.VII, s. 524, 525. 



157 
 

geçirmiş ve şehir içerisindeki köklü Türk medeniyetini temsil eden kültürel unsurlar ile 

ilim adamlarının hepsini yok etmiştir. İslam ordularının Farab şehrinde yaptığı tahribat, 

Moğollardan çok önceleri şehir içerisinde yapılan ilk yağma ve talan harekâtı olarak 

gösterilebilir
706

.Arapların Farab‟ı ele geçirmesi esnasında  “Turar-Khuda” adındaki bir 

Türk beyinin Farab‟ı yönettiği bilinmektedir. Bu yöneticinin Horasan hükümdarlarından 

birisinin oğlu ve askerlerinin başı ile Bağdat‟a giderek Halife Mansur‟a biat ettiği 

anlaşılmaktadır
707

.  

 

 Batı Göktürk Kağanlığı ve Türgeşlerden sonra Farab ve çevresinin siyasi 

hâkimiyeti bölgenin yerli kabilelerinden olan Karluklar ve Oğuzların eline geçmiştir. 

VIII- IX.yy‟da Karluklar Yedisu‟da bulunan merkez karargahları  başta olmak üzere 

Congar Alatavından  Talas ve Sirderya‟nın orta kısımlarındaki Farab şehrine kadar 

uzanan bölgedeki toprakları ele geçirmişlerdir. Karluklar zamanında Orta Asya‟daki 

üstünlük mücadelesi için Kıtaylar ve Çinliler arasında bir rekabet başlamıştı. 751 

yılında Talas ırmağı kıyısında geçen Arap-Kıtay savaşında, Karluklar İslam ordularının 

yanında yer alarak Kıtayların yenilmesinde etkili olmuşlardır. Talas savaşı her ne kadar 

Yedisu bölgesinde gerçekleşmiş olsa bile rakip orduların birbirine üstünlük mücadelesi 

sağlayabilmeleri için zaman zaman mücadelenin orta Sirderya havzasına kadar 

yayıldığını anlamaktayız. Talas savaşından sonra Farab şehri belirli bir süre daha 

Karluk hâkimiyetinde kalmıştır. 812 yılında Kulan şehrine yapılan sefer sırasında Farab 

şehri Araplar tarafından ele geçirilmiş ve Karluk Yabgusu da Kimek devletine sığınmak 

zorunda kalmıştır
708

.  

 

 Farab şehrinin İslamiyet‟i ilk kabul etmeye Karluklar ile başladığını 

anlamaktayız. Nitekim Talas Savaşı akabinde Türk boyları ve Emevilerile ardılları olan 

Abbasiler döneminde yakın ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Bunun yansımaları hiç 
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şüphesiz ki Farab şehrinde de hissedilmiş ve bölgedeki ilk câmi Keder şehrinde 

kurulmuştur
709

. 

  

 IX.yy‟a gelindiğinde Farab ve çevresindeki orta Sirderya bölgesine Oğuzlar 

hâkim olmaya başlamıştır. Özellikle 766 yılında Karlukların Yedi Su bölgesine hâkim 

olmalarıyla batıya kayan Oğuz boyları Farab ve çevresindeki zengin otlak ve meralara 

yerleşmişlerdir
710

.  

 

 Oğuz boylarının IX-X.yy‟daSirderya ve çevresindeki havzada siyasi birlik 

kurduğunu bilmekteyiz. Bu dönemde Oğuz Yabguluğu içerisinde bulunan toprakların 

çevresi ortalama 600 ile 800 km‟lik bir alana yayılmaktaydı Bu sınırlar içerisinde 

Oğuzların ticaret, sulh görüşmelerinin yanı sıra kültürel faaliyetlerinde bulunduğu 

merkezlerden biri de Farab şehri olmuştur
711

. 

  

 Yakın döneme kadar Farabşehrinin Selçuk Bey‟in maiyeti ile ayrıldığı Oğuz 

Yabgu Devletinin ana merkezi ve kışlağı olan Yengi Kentolduğu düşünülmekteydi
712

. 

Son dönemde bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ve El Biruni‟nin Oğuz kışlağı ve 

merkezini tasvir eden kayıtlarında Yengi Kendşehrinin Sirderya‟nın aşağı kısımlarında 

bulunduğu tespit edilmiştir
713

. 

 

 Farab şehrinin tarihsel kökeni hakkında yakın dönemde Kırgız sözlü kültür 

aktarıcılarından olan Manasçılar tarafından “Otor Han”adlı bir destan tespit edilmiştir. 

Burada sözü geçen Otor Han‟ın Oğuz Kağan‟ın neslinden gelen bir kişi olduğu ifade 

edilmektedir. Bu destana göre, Otor Han düşmanı İran ile savaşmaktadır ve ordusunda 

Oğuz‟dan çıkan kahramanlar bulunmaktadır. Uzun bir uğraşıdan sonra Otor Han, 
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ordusu ile birlikte Semerkand‟ı kurtarır ve bu bölgede kendi adıyla anılan Otor şehrini 

yaptırır
714

. 

  

 Yukarıda açıkladığımız Otor Han destanı ile Farab şehri arasında bir ilişki 

bulunabilir. Bilindiği gibi tarihi kaynaklarda Farab şehrinin diğer bir adlandırması da 

Otrar‟dır
715

. Bu doğrultuda Otar Han destanı üzerinden Otrar adlandırmasının Oğuz 

Kağan‟ın soyundan gelen bir yönetici ile bağlantısı olduğu düşünülebilir. Nitekim Otor 

Han destanında geçen zaman ve mekân tasviri bakımından bugünkü Batı Türkistan, 

Farab şehri ve çevresinde gerçekleşmiş olması da bu görüşümüzü desteklemektedir. 

 

 Bu bilgiler doğrultusunda Farab(Otrar) şehrinin tarihsel süreç içerisinde Harezim 

Arkeoloji Heyeti başkanı Tolstov‟un belirttiği üzere Oğuzların Arıs nehri kıyısında 

yaşayan Aqripyiller ve Aquassiboylarından türediği hakkındaki görüşü 

kuvvetlenmektedir
716

. Şimdi sırasıyla VIII-X.yy‟lar arasında,Oğuz yönetimindeki Farab 

şehri hakkında bilgi veren kaynakları inceleyelim. 

 

 Farab hakkında Kaşgarlı Mahmud Divânü Lügati‟t Türka dlı eserinde Farab‟ı 

orta Sirderya bölgesindeki Karaçuk dağları çevresindeki Oğuz şehirleri arasında; 

Karnak, Sığanak ile birlikte vermektedir
717

. 

 

 El Biruni de kendi dönemindeki şehir sınırlarının belirlenmesi için yazmış 

olduğu Farab şehrini Şaş ülkesine bağlı bir vilayet olarak göstermektedir. Müellif 

Sirderya ve çevresinde üçyüzden fazla şehir ve müstahkem kale olduğunu 

aktarmaktadır
718

.   
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 El Mes‟ûdî, Farab şehrini Sabran‟dan sonra Şaş ve İsficab arasına 

konumlandırmakla birlikte Orta Sirderya bölgesinin tasvirini yaparken Oğuzların bu 

bölgede birçok köyler ve şehirler kurduğunu aktarmaktadır
719

. İbn Hurdazbih Türk 

şehirlerinin sayısını 60 olarak gösterir ve bu şehirlerin içerisinde Farab şehrini Şaş 

bölgesine konumlandırmaktadır. İbn Hurdazbih ayrıca Faryab‟(Farab)‟dan Cüzcan‟ın 

kazalarına dokuz fersahlık mesafe olduğunu aktarmaktadır
720

. Anonim olan Hudûdül 

Âlem‟de,Farab şehri Sirderya‟nın orta kısımlarında gösterilmektedir. Müellif burada 

Sirderya nehri yerine Farab‟ın Şaş ırmağı adlandırmasını kullanmıştır
721

. Gerdizide 

kendi döneminde Farab şehrininKimak ülkesine giden yol üzerinde bulunduğuna işaret 

etmektedir
722

.  İbn Havkal‟da kendi eserinde Oğuzlara ait ülke sınırını batıda Hazarlar, 

Bulgarlar,doğuda Karluk, Kimak, güneyde Deylem sınırları içerisinde olduğunu belirtir. 

Bu sınırlar içerisinde Barab(Farab)‟ı Oğuz Yabguluğunun doğu hududuna 

konumlandırır. İbn Havkal ayrıca İsficab ile Barab(Farab) arasında 4 fersah, Barab ile 

Şavgar(Karaçuk) arasındaysa 2 fersah uzaklıkta olduğunu aktarır
723

. 

 El İdrisi ise Farab şehrinin Çağra Oğuz(Karaçuk-Karatav) dağlarının güney 

eteklerinden 20 fersah dışarıda bulunduğunu belirtmiştir. El İdrisi Farab şehri hakkında 

“Genişliği ve uzunluğu birer günden az mesafe tutan bir bölgenin adıdır. Halkı cesur ve 

kahramandır. Burası İslam dünyasının kıyıında kalan ormanlık ve ziraat sahaları 

bulunan bir bölgedir” bilgilerini verir. El İdrisi ayrıca Farab adlandırmasını bölge, 

güzergâh olarak kullanmış ve bu doğrultuda Keren şehrinin Farab bölgesinin merkez 

şehirlerinden biri olduğunu aktarmıştır
724

. Ebu Bekr Muhammed en Narşahî‟de Farab 

hakkında “Bir şehir gibi olup kendisine bağlı ayrı nahiyeleri vardır. Seyhun kıyısından 

Farab‟a bir fersahtır. Su yükselince yarım fersaha düşer. Hatta bazen Seyhun nehrinin 

Farab‟a ulaştığı da olur. Farab/Fireb‟in büyük bir Mescid-i Cami vardır. Onun 

duvarları ve çatısını pişmiş kerpiçten yapmışlardır. Öyle ki o binâda hiç ahşap 

kullanılmamıştır. Burada hiçbir hadise için Buhara‟ya gelmek gereği duymayan bir 
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kastedildiği düşünülebilir. Hududül-Alem Mine‟l Meşrikİle‟l-Magrib, s.85,  Ramazan Şeşen, a.g.e, s.58. 
722

Zeyn el Ahbâr adlı eser için; Ramazan Şeşen, a.g.e, s.74.  
723

 Yusuf Z. Yörükan, Müslüman Coğrafyacılar..., s.438, 439. 
724

MİTT, C.I, s.33, 34, Ramazan Şeşen, Müslüman Coğrafyacılara Göre Türkler....., s. 102,  Yu 

Kraçkovskiy, Nad arabskimi rukopisyami, s.155. S. Agacanov, a.g.e, s. 224. 
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emir ve çok zalim hükümler veren bir kadı bulunur” bilgilerini aktarmaktadır
725

. Moğol 

dönemi Çin kaynaklarından Ye-lu- Chu-Tsai‟de Farab şehri için “Kü-djan(Hocend)‟ın 

kuzey batısında O-ta-la şehri bulunmaktadır. O-ta-la‟ya ondan fazla şehir bağlıdır”
726

 

sözleriyle Farab(Otrar) şehrinin siyasi konumunu açıklar. Diğer bir Çin kaynağından 

olan Yüan Shih‟de Farab için “Wa-t-o-lo-ih” adlandırmasını kullanmıştır
727

. 

 Farab şehrinin tespit edilmesinde yararlanılan ana kaynak olarak 

gösterebileceğimiz Yâkut el Hamevi‟de Farab‟ın Müslümanlar ile Çin, Tibet, Karluk, 

Oğuz ülkeleri arasındaki bir sınır ve ticaret şehri olduğuna işaret etmektedir
728

. El 

İstahri, Farab şehrini Harezim Gölü(Aral) ile Taraz arasındaki ticaret yolu üzerinde 

bulunduğunu açıklamaktadır
729

.  

 Batı müelliflerinden Ermeni Kralı I. Hetum‟da Moğol sarayına giderken orta 

Sirderya bölgesinden geçmiş ve Farab şehri için “Hotacar” adlandırmasını kullanmış ve 

Hotacar‟(Farab)ı Türkistan şehirlerinin en büyüğü olarak adlandırmıştır
730

. Plano 

Karpini‟de Ornas- Orpot olarak adlandırmaktadır
731

.  

 Farab şehri her ne kadar Oğuz Yabgu Devletinin merkez kenti Yengi Kend 

kadar olmasa bile tarihi kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre burası IX-

X.yy‟dayüksek ticari potansiyeli ve ribatlarıyla Oğuz şehirleri arasındaki kültürel 

çehresi en yüksek olan şehir olarak adlandırabiliriz. Bölgede yürütülen arkeolojik 

kazılar ve saha araştırmalarında Farab ve çevresinde Oğuz dönemine ait önemli 

topografik bilgiler ve yerleşim alanları tespit edilmiştir
732

.  

 Günümüzde Farab şehri yakınlarında Oğuz boylarından kaldığı düşünülen 

Şavuldur adlı bir kasaba bulunmaktadır. Şavuldur adlandırmasının 24 Oğuz boyunun 

Üçok koluna mensup Çavıldır boyu ile bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir
733

. 

                                                           
725

Ebu Bekr Muhammed b.Cafer en-Narşahi, Tarih-i Buhâra, Arapça Çev:.Ebu Nasr Ahmed b. 

Muhammed El Kubabi- Farsça Çev:. Erkan Göksü, TTK, Ankara 2013, s. 32. 
726

Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s.206, 206. 
727

Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s. 383. 
728

Yakut el Hamevî, a.g.e, s.134. 
729

El İstahri,  Kitab el Mesalikve‟l Memalik, s. 161. 
730

Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s. 303, 304, 383. 
731

Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s. 382. 
732

 Ayhan Pala,“Kazakistan‟da Bir Oğuz Kasabası Şavuldir”, s. 240. 
733

Bu boyun adı çeşitli evrelerde; Çavundar, Cauldur, Çovdur, Çavdur gibi şekiller almıştır. Çavuldır‟lar 

Oğuzların  Üçok boyundan gelmektedirler. Boyun ongunu Sunkur‟dur. Çavuldur kelimesi; şerefli, ünü 

yaygın anlamlarına gelmektedir. Bkz Tahsin Banguoğlu, “Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine”,  Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı  Belleten, TTK, Ankara 1962,s. 24, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., s.170, 171. 
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Muhtemelen Çavuldur boyu Sirderya Oğuz Yabguluğu döneminde,bugünkü Farab şehri 

çevresinde bulunan Şavıldır adlı yerleşim bölgesinde yaşamlarını idam ettirmekteydiler. 

Nitekim Şavıldır adlandırması Dede Korkud hikâyelerinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Buna göre Bayındır‟lardan Dönger oğlu Erki‟nin, Döğer boyundan olan “Ayıldur” adlı 

bir veziri vardı. Buradaki vezir Ayıldur ile de Şavıldır arasında bir bağlantı kurulabilir734
. 

Bununla birlikte Memlük‟lü devletinin kurucularından olan Muizüddin Aybek‟in de 

Farab şehrindeki köle pazarından satılarak Mısır‟a gönderilerek Memlüklülerin başına 

geçtiği düşünülmektedir. Nitekim günümüzde Farab şehrinin bulunduğu Şavıldır 

ilçesindeki Otrar Tarihi ve Etnoğrafya müzesinin bahçesinde Sultan Aybek anısına 

dikilmiş bir tabela bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde bile halen Şavıldır ve Türkistan 

şehirlerindeki yerli halk arasında Aybek isminin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir
735

. 

 24 Oğuz boyundan olan Çavuldırlar‟ın Selçuk Bey döneminde Sirderya Oğuz 

Devletine karşı yürütülen isyan harekâtına Çavuldur boyu da katılmıştı
736

. İlerleyen 

yıllarda Çavuldurların Sultan Sancar döneminde Selçuklu Devletinin sağ kanadını teşkil 

eden ordu içinde bulunmuşlardır
737

.IX.yy‟dan itibaren Selçuklu ve Karahanlı 

Devletlerinin Müslüman bir kimlikle bölgede siyasi hâkimiyet kurmalarıyla birlikte 

Farab ve çevresindeki Oğuz boyları arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Özellikle 

IX.yy‟da Balac, Baruket ve Farab çevresinde bulunan Çavuldurların da  yeni yeni 

Müslümanlığı kabul ettiklerini ve bu doğrultuda kaynaklarda Türkmen olarak 

adlandırılmaya başlandığını anlamaktayız738.   

 

Çavuldurlar her ne kadar Oğuz Yabguluğundan sonra Selçuklu‟lara bağlanarak 

İslamiyet‟i kabul etmiş olsalarda akrabaları gibi Horasan bölgesine göç etmemişler, 

aksine Farab ve çevresinde XI.yy‟a kadar yaşamaya devam etmişlerdir. Çavuldurlar 

                                                           
734

Faruk Sümer, “Oğuzlara aid destani mahiyetteki eserler”, s. 369, 370. 
735

Faruk Sümer, “Oğuzlara aid destani....”, s. 3885. Eski Otrar müze müdürü olan Muhtar Koja tarafından 

aktarılan bilgiler doğrultusunda 15.03.2015 tarihindeki Farab(Otrar) harabelerini ziyaretimiz sırasında 

Otrar Tarihi ve Etnoğrafya müzesinde bulunan tabelayı bulduk. Burada Memlüklü Sultanlarının 

Şavıldır‟dan çıktığı hakkında 3 satırlık bir yazı bulunmaktadır. Sn Muhtar Koja ile yaptığımız 

istişarelerde bu tabelanın  hiçbir kaynağa dayandırılmadan asılmış olduğunu öğrendik. Bu konu hakkında 

2014 yılında Hacettepe Üniversitesinde yapılan Oğuzlar Sempozyumu esnasında Sn Kazım Yaşar 

Kopraman‟a yönelttiğimiz soruda, kendisi  kaynaklarda böyle bir bilginin bulunmadığını belirtmiştir. Bu 

doğrultuda her ne kadar Memlüklü Sultanlarının Farab‟dan çıkmış olabileceği ispat edilmemiş olsa da 

bölgede Aybek isminin sıklıkla erkek çocuklara verilmesi geleneği de ilgi çekmektedir. 
736

 Ekber Necef, Ahmet Annaberdiyev,  Hazar Ötesi Türkmenleri, s.45. 
737

 S. Agacanov, a.g.e, s. 258, 349. 
738

 Murat Daribay, a.g.e, s.19, 21. 
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XI.yy‟da doğudan gelen Kıpçak ve Kara Kıtay baskısı sebebiyle Farab çevresindeki 

obalarını terk ederek Batı Kazakistan bölgesine göç etmek zorunda kalmıştır 
739

.  

 

 Farab çevresinde IX-X.yy‟da yaşamış olan Çavuldurların ilerleyen dönemde 

Anadolu‟ya göç ettikleri bilinmektedir. Nitekim Malazgirt savaşından sonra 

Anadolu'nun Türkleştirilmesinde Çavuldur boyundan Çaka Beyin
740

 denizcilik 

alanındaki etkin faaliyetleri karşımıza çıkmaktadır
741

. 

 

 Çavuldurların XI.yy‟da Sirderya bölgesinden çekilmeleriyle birlikte Farab şehri 

de Karlukların eline geçmiştir. Kıpçak boyları bu bölgede Sığanak merkez olmak üzere 

iki ana kolda teşkilatlanmışlardır. İlerleyen dönemlerde Farab şehrinin Harezimşah 

devletinin hâkimiyetine girdiğini anlamaktayız. Cengiz Han önderliğindeki Moğol 

ordularının Çin seferi sonrasında, 450 kişilik bir kervanın Otrar‟da öldürülmesi üzerine, 

şehir uzun bir kuşatma sonucu tahrip edilerek yağmalanmıştır. Moğol hâkimiyeti 

sırasında Farab şehrinin eski canlılığını yitirdiğini ve bölgede ziraatın ve hayvancılığın 

gerilediğini anlamaktayız
742

. 

 

 2.3 Kültürel Yapısı  

 

 Farab şehrinin Türk şehircilik tarihindeki yeri yadsınamayacak derecede 

önemlidir. Nitekim Miladın ilk yıllarında İskitler döneminden itibaren bölgeye yerleşen 

Türk boyları, yüzyıllar içinde Farab ve çevresinde köklü bir Türk kültür merkezinin 

                                                           
739

Çavuldur boyunun öncelikle Farab üzerinden Mangışlak‟a, göç ettiklerini, Rusların Orta Asya‟yı işgali 

üzerine de Çar Büyük Petro zamanında Mangışlakt‟tan Astrahan'a ve oradan da Kama'ya Türkmenlerin 

göç ettikleri bilinmektedir. Bu Türkmenlerden Çavdur, İğdır ve Soynacı boyları, Petro'nun 1722 yılındaki 

İran seferinden önce Kalmuklara katılmışlardır.  Ayhan Pala, a.g.m, s. 545, Faruk Sümer, a.g.e, s.241. 
740

Orta Sirderya bölgesinde bulunan Farab şehri ve Çavuldur kasabasının çevresinden, Sirderya‟nın eski 

nehir yatağı olarak bilinen Arıs nehri geçmektedir. Arıs özellikle ilkbahar aylarında taşkınlara uğramakta, 

bölgedeki halk sallar vasıtasıyla ulaşımı sağlamaktaydılar.  En son olarak Arıs çevresinde 1969 yılında bir 

su taşkının gerçekleştiğini ve bölgedeki Jalpak Tepe ve Oksız Tepe‟yi su bastığı bilinmektedir. Su 

taşkınları hakkında El Mes‟ûdî‟de;“Farab ve çevresindeki 30 fersahlık alanın her sene ilk bahar 

aylarında su taşkınlarına maruz kaldığını” aktarmaktadır. İbn Mesudi, Murûc ez Zeheb, s.55, Ramazan 

Şeşen, a.g.e, s. 43, 44. 1969‟daki su taşkınları için Bkz Muhtar Koja, Ortagasırlık Otrar..., s. 12. Bu 

doğrultuda Çavuldur boyunun erleri  Anadolu‟ya gelmeden önce Arıs nehri kıyılarındaki taşkınlar 

sayesinde, akarsu üzerinde taşımacılık konusunda tecrübe edindiklerini ve Anadolu‟ya da gelince ata 

mesleklerini devam ettirmiş olmalıdırlar. 
741

Günümüzde Anadolu'da Çavuldurlara ait kalabalık nüfuslu oymakları bulunmaktadır. Bununla birlikte  

Anadolu‟da adlarını çeşitli Oğuz boylarından almış olan 442 köyden 30'u Çavuldur adını taşımaktadır. 

Ayhan Pala, a.g.m, s. 546, Faruk Sümer, a.g.e, s. 174. 
742

Muratbek Daribay, a.g.e, s.1. 
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oluşmasını sağlamışlardır. Özellikle Göktürklerin bölgeyi ele geçirmesiyle İpek Yolu 

güzergâhı canlanmış,Farab şehri ve çevresindeki kültürel etkileşimler başlamıştır. 712-

715 yılları arasında Farab‟ın Araplar tarafından yağma edilmesiyle şehrin kültürel 

birikimi yavaşlamış
743

, IX-X.yy‟da Oğuzlarla birlikte yeniden toparlanmaya başlamıştır. 

Farab şehri özellike Oğuzlar döneminde İpek ve Kürk Yolları üzerindeki en önemli 

ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ticaret sayesinde ulaşılan ekonomik refahla 

birlikte şehir içinde ilim ve kültür faaliyetleri artmış, bölgeye gelen yabancı seyyah ve 

tacirler sayesinde İran, Çin ve Bizans kültürleriyle olan etkileşim çoğalmıştır. Ortaya 

çıkan bu kültürel hareketlilik sayesinde Farab şehri ve çevresinde bir çok yeni iskan 

merkezleri kurulmuş, önemli el yazma eserlerin bulunduğu kütüphaneler açılmış, 

medreseler kurulmuş ve bu merkezlerden Türk İslam medeniyetinin temellerini atacak 

olan bir çok âlim ve sanatkâr yetiştirilmiştir
744

. 

 

 2.3.1 Farab ve Çevresindeki Kültürel Merkezler 

   

 Farab şehri ve çevresini kapsayan kültürel dairenin oluşumu M.S VII. yy‟da Batı 

Göktürk döneminde şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde Farab ve çevresinde on 

müstahkem kale bulunmaktaydı. Karluk ve Oğuzlar döneminde (VII.-IX.yy)  bu 

kalelerin sayısı ondörde çıkmıştır. Farab‟da X-XII. yy‟a ait onüç kervansaray tespit 

edilmiş iken, XIII. yy‟da Moğol tahribatıyla birlikte bunlardan sadece ikisinin sağlam 

kaldığı tespit edilmiştir
745

.  

 

Oğuz 

ġehirler

i 

ġehir 

Harabeleri 

Yeri M.

Ö 

IV-I 

Eftali

d 

I-VI 

Göktür

k 

VI-VIII 

Oğu

z 

IX-X 

Karahanl

ı 

XI-XII. 

Farab 

Kültür 

Merkezi 

Farab(Otrar) Şavıldır x x x x x 

Tokay 

Tepe 

Farab- Tokay 

Töbe 

Arıs‟ın 

Sağ 

yakası 

x   x  

Çaplak 

Tepe I 

Farab(Çaplak 

Töbe) 

Şavıldır  x  x  

                                                           
743

Karl Baypakov, “Otrar”, s.524, 525. 
744

V. Bartold,  “Farab”,  450. 
745

Baheaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür.....,s.358. 
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Çaplak 

Tepe II 

Farab(Çaplak 

Töbe) 

Şavıldır  x    

Pıçakçı 

Tepe 

Farab (Pıçakçı 

Töbe) 

Şavıldır x x  x  

Kuyruk 

Töbe 

Kuyruk Töbe Çardarı  x x x x 

Altın 

Tepe 

Altın Töbe Şavıldır  x  x  

Vesic Oksuz(Zernuk

) 

Şavıldır  x x x x 

 

Kedr  Kadar- Keder  Şavıldır‟ı

n Güneyi 

 ? x x x 

 

 

  IX-X.yy‟lar arasında Farabkültürel dairesi olarak 40 kilometrekare‟ye yayılan 

sahada, çok gelişmiş arıklar ile sulanan bağ ve bahçeler arasında toplam otuzsekiz şehir 

ve kale(kurgan) tespit edilmiştir. Arıs kültür çevresi olarak da adlandırılan bu daire 

içinde Farab(Otrar), Altın Tepe, Tokay Tepe, Çaplak Tepe ve Pıçakçı Tepe merkezleri 

bulunmaktadır
746

. Şimdi sırasıyla Farab ve çevresinde konumlanan merkezleri 

tanıyalım. 

 

 Farab(Otrar) şehri Eftalitler çağında çok önemsiz bir yerleşim bölgesiydi Şehrin 

inkişaf devri V-VIII. asırlar arasındaki Göktürk ve Türgeşçağına tekabül eder. Bu 

dönemde Farab‟ın 400x300 m büyüklüğünde bir iç kalesi bulunmaktaydı. İç kalede 

yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli mesken kısımları tespit edilmiştir. Bu yapılar iki 

katlı olup çiğ tuğla ve “pahsa” denen samanlı harçtan kalıba dökülen büyük 

mik‟âblar(metre kübü) ile oluşturuluyordu. Meskenler içerisindeki dört köşe odalar, 

hücrelerden müteşekkil köşebentler üzerine oturtulmuş basık şekildeki kubbeler ile 

örtülüydü. Şehir kalıntıları arasındaki bir odanın duvarı oymalı alçı ile kaplandığı 

anlaşılmaktadır. Bu odanın yer ocakları ve külhan tarzındaki yer altı boruları ile 

ısıtıldığı tespit edilmiştir
747

.  

 

                                                           
746

A.N Bernştam,  Drevniy Otrar, İzvestiya Akademiya Nauk, Kazaxskoi SSR, Arkeologiçeskaia Seriya, 

Almatı 1951, s. 81,  Emel Esin, “Farabi'yi yetiştiren  Kengeres..”,s. 101. 
747

A.N Bernştam, a.g.e, s.101, 102, Karl Baypakov, “Otrar”, s.524, Bkz Muhtar Koja, Ortagasırlık 

Otrar...,s. 136, 140. 
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 Farab şehrinin dış tahkimatları Oğuzlar ve Harezimşahlar döneminde oldukça 

geniş olup geniş ve kuvvetli surları bulunmaktaydı. Nitekim bölgede yürütülen kazılar 

esnasında bu surlar üzerindeki Arap ve Moğol dönemindeki tahribatın izlerine de 

rastlanılmıştır
748

. 

 

 Farab şehri bölgedeki bulunan diğer şehirlerarasındaana merkez konumunda 

bulunmaktaydı.  Nitekim bölgedeki en büyük pazarlar burada kurulmuştur.  Farab 

şehrinden arkeolojik kazılarda çıkarılan bakır paralar da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Ayrıca şehir içerisinde kendi paraların kesilmesi için bir darphane bulunmaktaydı
749

.  

 

 Farab‟dan sonra bölgenin en önemli ikinci kültür merkezi 

Altıntöbe‟dir(Altıntepe). Burası Farab şehrinin onyedi km kuzeybatısına konumlanan 

küçük bir yerleşim birimidir. Altıntöbe bölgenin hâkim bir tepesine kurulmuştur. Şehir 

içinde 100x160 m2‟lik bir iç kale bulunmaktadır. Burası muhtemelen kale beyine ait 

olan iç saraydı. Altın Tepe merkezinin dış duvarları 950x950 m olup kare şeklinde inşa 

edilmiştir.  Merkezin ilk katlarında, Eftalitlerden önceki devirlere ait eserlerin varlığı 

tespit edilmiştir. Göktürkler döneminde en parlak zamanını geçirmiştir. Oğuz boyları 

tarafından da bir dönem yaylak ve kışlak alanları arasında kullanılmıştır. Altıntöbe 

merkezinde bölgenin tüccar ve zanaatkârları yaşamıştır. Muhtemelen şehir adlandırması 

da bu sebeple Altıntöbe olarak kalmıştır
750

.   

 

 Tokay Tepe, Otrar‟ın onüç km güney doğusunda küçük bir yerleşim bölgesidir. 

Arıs nehrinin Sirderya‟ya döküldüğü sağ kıyıda konumlanmaktadır. Tokay Tepe‟nin 

istihkâm merkezindeki surlarının büyüklüğü toplam 380x280 m‟dir. Bu merkezin 

Sirderya ve Arıs nehri arasındaki bölgede kurulması sebebiyle şehrin savunması da 

Sirderya‟dan getirilen sular ve hendeklerle tahkim edilmiştir. Tokay Tepe‟nin ortasında 

suni bir tepe bulunmaktadır.  Bu şehrin temellerinin çok eski olduğu ve Harezim‟den 

türlü tesirler ile etkileşime girdiği elde edilen arkeolojik veriler doğrultusunda 

                                                           
748

 Emel Esin, “Farabi'yi yetiştiren  Kengeres..”,s 99, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.358. 
749

Baheaddin Ögel, a.g.e, s.358. 
750

Karl Baypakov, Ahmed Nurcanov, Ulı Jibe kJolı Jan eOrtagasırlık Kazakistan, İzdatelstvo Almatı 

Margulan İnstitutu, Almatı 1992, s. 61,  Muratbek Daribay, a.g.e,  s.5, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.359. 



167 
 

anlaşılmaktadır. Şehir Oğuzlar döneminde de kullanılan yerleşim birimleri arasında 

bulunmaktadır
751

. 

 

 Çaplak Tepe adı ile anılan iki şehir harabesi tespit edilmiştir. Her ikisi de Farab 

kültürel merkezi içerisinde bulunmaktadır. Birincisi Farab‟ın 10 km batısında ve ikincisi 

Farab‟ın onbeş km güney doğusunda ve Arıs suyunun sağ kıyısına konumlanmıştır. 

„Çaplak Tepe I‟ harabelerinde X. yy‟a ait buluntular ele geçirilmiştir. Burası 

muhtemelen kadim Oğuz istihkâm merkezleri arasında gösterilebilir. Bir üst katmanda 

ribat ve askeri garnizon izlerine rastlanan „Çaplak Tepe I‟deki bu bulgular muhtemelen 

şehre İslamiyetin girişi hakkında detaylı bilgiler vermektedir
752

.  

 

  Diğer yerleşim birimi olan „Çaplak Tepe II‟ harabesinin tarihsel süreci Eftalit 

devrine kadar uzanmaktadır. Burası „Çaplak Tepe I‟e göre daha önemsiz ve küçük çapta 

bir merkezdir. Özellikle Arap saldırıları döneminde tahripedildiği anlaşılmaktadır. 

Harezimşahlar zamanında belirli bir seviyede kültürel canlılık ortaya çıksa da Moğol 

istilası ile iyice önemini kaybetmiştir
753

. 

 Pıçakçı Tepe, Farab‟ın dört km güneyinde bulunmaktadır. Geniş düz bir ovadaki 

hâkim bir tepe üzerine kurulan kalenin etrafındaki ova,Arıs nehrinden alınan kanallarla 

sulanmaktadır. Bölgede yürütülen arkeolojik kazılarda Karluk ve Oğuz dönemine ait 

çeşitli materyaller bulunmuştur. Bu merkeze Pıçakçıtöbe (tepe) isminin verilmesi, 

muhtemelen bölgedeki savaş malzemelerinin mesken yeri olması sebebiyle böyle bir 

adlandırmada bulunulduğu düşünülebilir
754

.  

 Kuyruk Töbe bölgesindeki iç kaledeki saray tabanında yürütülen kazılarda 

10x15m büyüklüğünde hükümdar odası tespit edilmiştir.  Bu odanın genişliği 5 m, dört 

tarafı direklerle sabitlenmiş olup salonun üst kısmının bambu kamışlarıyla kaplandığı 

tespit edilmiştir. Salon içindeki hükümdarın tahtı iki aslan motifi ile süslenmiştir. Taht 

üstünde oturan hükümdarın başına taç giydirilmiş, uzun saçlı bir erkek olduğu 

anlaşılmaktadır. Hükümdarın sağ elinde ayrıca ateş yakmak için kullandığı bir meşale 

bulunmaktaydı. Duvar üstündeki hükümdar betimlemesinde yuvarlak yüzlü, sakalsız, 
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K.A Klare, A.Çerkasov, “Drevniy Otrar i Raskopki- Proizvedenie v razvalinax ego v 1904”,  PTKLA, 

Taşkent 1904, C.IV, s.13, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.359. 
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Baheaddin Ögel, a.g.e, s.359, K.A Klare, A.Çerkasov, a.g.m, s. 13, 14. 
753

Baheaddin Ögel, a.g.e, s.359, 360. 
754

Karl Baypakov, Ahmed Nurcanov, Ulı Jibek Jolı.....,s. 61. 
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düz burunlu ve çapan giymiş Mongoloid tipolojisindeki Türk figürü olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu tipolojideki duvar resimleri Pencikent şehrinde de tespitedilmiştir. 

Kuyruktöbe‟de bulunan bu motiflerin kadim İran yada Türk menşeli mitolojik tanrı 

tasavvuru olduğu hakkında iki farklı görüş ortaya çıkmıştır
755

. Hükümdar odasının bir 

yangın geçirdiği anlaşılmaktadır. Arkeologlara göre muhtemelen 712 yılında Araplar 

tarafından Farab şehrinin istilası sırasında çıkarılan bu yangında Kuyruk Töbe‟nin de 

zarar gördüğü düşünülmektedir. Hükümdar sarayı içerisinde yürütülen kazılarda, 

geleneksel saray aletlerinin bu merkezde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu hadise 

üzerinden Kuyruktöbe sarayının belirli dönemlerde yağma edildiğini anlamaktayız
756

.  

Kuyruk Töbe adlandırmasının kullanılması ise şehrin oturduğu hâkim tepenin koyun 

kuyruğuna benzemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son yıllarda bölgedeki kazı 

çalışmalarının neticesinde Kuyruk Töbe‟nin yerinde Keder şehrinin bulunduğu tespit 

edilmiştir
757

. 

 

 Kuyruktöbe kalesindeki Karluk-Oğuz geçiş dönemi VII-VIII.yy‟a tarihlenen bir 

evin tabanında, köşeli, ön tarafında koç başıfigürü bulunan bir şamdan bulunmuştur
758

. 

Biz 24 Oğuz boyları arasında koç ve koyun figürlerinin boy ismi ve damga motifi 

olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Bunlar arasında Doğu Anadolu bölgesindeki Türkmen 

aşiretlerinden Akkoyunlu ve Karakoyunlular gösterilebilir. Özellikle Karakoyunlu 

hanedan üyeleri için Baranlû, Baranîuvanlarının kullanıldığı bilinmektedir
759

. Bölgeden 

çıkarılan koç ve koyun başlı maddi kültür ögelerinden yola çıkarak Akkoyunlu ve 
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Kuyruktöbe kazılarını gerçekleştiren Almatı Margulan Arkeoloji Enstitüsü başkanı Karl Baypakov ve 

arkeoloji ekibine göre, burada çıkarılan motifler kadim Zerdüşt Tanrılarını temsil ettiğini düşünmektedir. 

Bkz Karl Baybakov, Gorod i Step v Epoxu Srednevekov‟ya (Po Materialam Yujnovo Kazaxstana i 

Semireç‟ya) Vzaimodeystvie Koçevıh Kultur i DrevnixTsivilizatsiy, Almatı 1989, s. 35. Muhtar Koja‟ya 

göreyse; Kuyruktöbe‟de bulunan  motifler; kadim Türk mitolojisindeki Umay Ana figürüne denk 

gelmektedir. Bkz Muhtar Koja, “Kuyrık Töbede Tabılğan Küygen Ağaştagı Türk Tengrileri men 

Bileuşileri Euletining Beyneleri”, Kazaxstan Ulttık Müzeyi Almanağı, Almatı 2014, s. 92, 96. 
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Muhtar Koja, a.g.m, s. 93, 94. 
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Karl Baypakov, Ahmed Nurcanov, UlıJibekJolı.....,s. 61. 
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Sayden Joldasbayev, Taken Sadıkov, Orta Gasırdagı Kazakistan Tarixi, Atamura yay, Almatı 2007, 

s.93, MuratbekDaribay, a.g.e, s. 75. 
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Ayşe Atıcı Arayancan,“Karakoyunluların Menşeî Hakkında Bazı Görüşler”, Oğuzlar(Dilleri, Tarihleri 

ve Kültürleri)-V. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Ankara 2015, s. 138, 139. 

Kazılarda çıkarılan koç figürünün tarihsel kökeni Farab ve çevresinde miladın ilk yıllarında yaşamış olan 

Kanglı boylarına kadar ulaşmaktadır. Emel Esin,“Farabi'yi yetiştiren Kengeres..”,s.87, Bu bilgiler 

ışığında Akkoyunlu ve Karakoyunlu hanedan isimlerine kadar uzanan koç- koyun adlandırmalarının 

tarihsel kökeninin Kanglı boylarına kadar uzandığı düşünülebilir. Nitekim Kanglı ana karargah 

merkezinin ismi Koy Kurılgan Kala((Koyun Koyulan Şehir) idi. Bkz S.P Tolstov, Po Drevnim Deltam..., 

s. 117, 135. 
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Karakoyunluların bağlı olduğu Üçokların Günhan-Bayındır boyunun bu bölgeden 

Anadolu‟ya göç ettikleri düşünülmektedir. Nitekim Farab şehrine yaklaşık 30 km 

güneydoğu kısmında Bayındırlardan kalma iskân merkezleri bulunmaktadır
760

.  

 

 Altın Tepe, Otrar‟ın yedi km kuzey batısında bulunan küçük bir şehir 

harabesidir. Muntazam dikdörtgen şeklindeki dış duvarlarının büyüklüğü 950x500 

m‟dir. Eftalitler çağında kurulmuş ve Göktürk çağında gelişmiştir. Oğuzlar devrinde 

buranın meskûn olduğu şüphelidir. Bu bölgede sarraflar oturduğu için Altıntöbe 

adlandırması kullanılmıştır
761

.  

 

 Farab kültürel dairesi içerisinde Ebu Nasr el Farabi‟nin doğduğu merkez Vesic 

olarak adlandırılmaktadır. Yakın dönemde yapılan kazılar neticesinde Vesic şehrinin 

Oksus harabeleri olduğu tespit edilmiştir.  Vesic(Oksus) şehrindeki kazılarda Kanglı 

devrine ait kadehler ve çeşitli renklerde keramik parçaları bulunmuştur
762

. IX-

X.yy‟daVesic yerleşim birimi bakımından küçük bir yerdir. Kuvvetli bir emir 

idaresinde, şehir içinde kalesi, câmii ve çarşısı bulunmaktadır. Vesic, Utrar‟dan (Farab) 

10 km kuzeyde bulunmaktadır. Şehir balçık surlarla çevrilmiş, altı köşe düzensiz bir 

planda inşa edilmiştir. Vesic‟in mimari yapısı bölgedeki çok köşeli Karluk-Oğuz 

dönemi yapıları ile örtüşmektedir
763

.  

 

 Farab kültürel havzası içerisinde Bögen Cayan, Arıs, Farab ve çevresindeki 

yürütülen arkeolojik kazılarda elde edilen materyaller bizlere Oğuz sosyal yaşamı 

hakkında önemli bilgiler aktarmaktadır. Bunlar içinde IX-X.yy‟atarihlenen seramikler 

ve koşu takımlarına dayanarak bölgedeki Oğuz gruplarının hayvancılıkla 

uğraşmalarının yanı sıra belirli bölgelerde yerleşik yaşama geçtikleri anlaşılmaktadır
764

. 
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Ebilhan Ebilasan, Kazaxstannıng Tarihi Tanımdık Geografiyası, s.11, Aliya Beysenova, Kazastan 

Tabiğatınıng Zerttelui, s.26, 28. 
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K.A Klare, A.Çerkasov, a.g.m, s.14,  Karl Baypakov, Ahmed Nurcanov, a.g.e, s.61, Muhtar Koja, 

a.g.m, s. 93, Baheaddin Ögel, a.g.e, s.359, 360. 
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 Emel Esin, “Farabi'yi yetiştiren  Kengeres....”, s.86. 
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 Emel Esin, a.g.m, s.111, 112. 
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E.Agayeva,G.Patseviç, İz İstroii Osedlix Peselenniy i Gorodov Yujnovo  Kazaxstana, Trudı İnstituta 

İstroii, Arkeologii, Akademiya Nauk, Kazaxstan SSR, Almatı 1958, s.57. ( E.Agayeva ve G.Patseviç‟‟e 

ait olan bu ortak çalışmada  Sirderya‟nın orta kesimi içinde bulunan Arıs Suyu ve çevresiyle Taraz‟a 

kadar olan bölgenin Oğuz hakimiyetine girmediklerini düşünmekteydiler). Bkz Agacanov, Oğuzlar, 

s.109. 
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 2.3.2 Farab’daki Kütüphane- Medreseler 

 

 Farab şehrinde bulunan Medrese ortaçağın en önemli eğitim merkezlerinden 

birisi olarak gösterilebilir. Farab şehrinin ticaret yollarının kesiştiği bir noktada 

bulunması sebebiyle İran, Arap, Çin ve Bizans kültürünün de etkileri bulunmuştur. 

Özellikle bölgedeki Budist hacıların ve seyyahların aktardığı kültürel birikim Farab 

şehrindeki medreselerin eğitim kalitesinin fazlasıyla yükselmesinde etkili olmuştur.  

Elde edilen bilgilere göre Farab medresesine gelen talebeler ortalama on senelik bir 

eğitim müfredatına göre tahsil görmekteydiler. Medresede Türkçe, Farsça, Arapçanın 

yanı sıra Latince ve İbranice de öğretilmekteydi. Özellikle Latince ve İbranice‟nin Farab 

içindeki yerli muhitin Nesturi ayinlerine katılabilmek için öğrenildiği anlaşılmaktadır. 

Latince ve İbranicenin, Süryaniler tarafından kurulan ilim merkezlerinde verildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim şehir içinde yetişen en ünlü âlimlerden Ebu Nasr el Farabi‟nin 

de Yunan felsefesi ile tanışması muhtemelen bölgedeki Süryani kültürünün varlığı 

sayesinde gerçekleşmişti
765

. 

 

Farab‟da dil eğitiminin yanı sıra âlimlerin özellikle astronomi, geometri, felsefe, 

fıkıh, kelam ve musiki alanında uzmanlaştıklarını anlamaktayız. Yine Ebu Nasr el 

Farabi‟nin de bu alanlardada uzmanlaştığı bilinmektedir766
.  

 

 IX-X.yy‟da Farab şehrindeki medreselerin kaliteli bir eğitim verebilmesindeki 

etmen hiç şüphesiz şehirdeki kütüphaneler olmuştur. Farab‟daki kütüphanenin dönemin 

Semerkand, Buhara, Merv kütüphaneleri arasında içerik ve sistem bakımından en ileri 

düzeyde olduğu düşünülmektedir. Farab kütüphanesinde eski çivi yazılı tabletler, 

papirüs kâğıtlarına yazılmış metinlerin yanısıra dönemin önemli el yazma eserleri de 

bulunmaktaydı. Buradaki kütüphanenin özellikle içerik bakımından Mısır‟daki 

İskenderiye kütüphanesinden sonra ikinci sırada olduğu düşünülmektedir
767

.  

  

 Bilindiği gibi Farab şehri tarihinde iki büyük istilaya maruz kalmıştır. Birincisi 

712 yılında Kuteybe b. Müslim komutasındaki Emevi ordusu tarafından 
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Emel Esin, “Farabi'yi yetiştiren  Kengeres..”,s.108. 
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A.N Bernştam, Drevniy Otrar, s.40, 45,  Muratbek Daribay, a.g.e, s.60. 
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V.V. Bartold,  “Farab”,  s.450, MuratbekDaribay, a.g.e, s.60, Muhtar Koja, a.g.m, s.490. 
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gerçekleştirilmiştir. Şehir bu istilayı kısa sürede atlatmış Oğuzlar, Kıpçaklar ve 

Harezimşahlar döneminde yeniden bölgenin en önemli kültür merkezlerinden biri haline 

dönüşmüştür. Farab şehrine yapılan ve en yıkıcı tahribat ise 1218 yılında Moğol 

orduları tarafından gerçekleştirilmiştir. Harezimşahlar bu kuşatma harekâtına uzun süre 

dayandıklarını, hatta Moğolların şehri kendileri ele geçiremeyince, şehir içinden bir 

kişinin yardımıyla kale kapılarını açtırdıklarını ve Farab‟ınbu sayede ele geçirilebildiği 

anlatılmaktadır. Moğollar tarafından günlerce yağmalanan şehirden geriye sadece 

tuğladan inşa edilmiş meskenler ve yıkık sur duvarları kalmıştır
768

. 

 

 Farab şehrindeki kütüphanede bulunan eserlerin çok kıymetli olması sebebiyle 

Harezimşahlar tarafından Moğollara teslim edilmek istenmemiş ve halk arasında 

dolaşan bir rivayete göre şehir içerisinde bulunan gizli mahzenlere gömüldüğü 

aktarılmaktadır
769

.  

  

 Şehir içerisinde XI-XII. yy‟a tarihlenen iki adet hamam tespit edilmiştir. 

Bunlardan ilkinin dış duvarları günümüze kadar muhafaza edilmişse de iç kısımları 

tahrip edildiğini anlamaktayız. Hamamın genel yüzeyi 11,5x 15,5 metredir. Duvarları 

0,7- 0,9 metredir. Bu yapıt hilal şeklinde inşa edilmiş ve içerisinde soyunma ve 

dinlenme odaları olmak üzere dört farklı salon bulunmuştur
770

. Yapı içerisindeki ısıtma 

ocağının doğu tarafına konumlandırıldığı ve borularla bütün odaları dolaştırıldığı 

düşünülmektedir. Hamam içerisinde ayrıca lağım sistemininde planlı bir şekilde 

temeller içine oturtulduğu tespit edilmiştir. İkinci hamam Farab‟ın güney kısmında, 

şehre giriş kapısının 200 metre uzağına inşa edilmiştir. Burası birinci hamama göre daha 

muntazam ve küçük yapıdadır. Muhtemelen şehre ticaret amaçlı gelen tacir ve gezginler 

tarafından kullanılmaktaydı
771

. 
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 2.3.3 Farab’da YetiĢen Âlimler 

 

 Farab şehrinin tarihsel süreç içinde Türk devletlerinin ilim, kültür ve ticaret 

merkezi olmasındaki en büyük delillerden biri de şehir içerisinde yetişen âlimlerdir. 

Bunlar arasında sırasıylaEbû Muhammed el Makdîsi el Fârabi
772

,  Yahya b. Ahmed Ebû 

Zekeriyâ el Fârabi
773

, Ebu‟l Fadl Sıddîk b. Sunâhi el Fârabi
774

, Ebû İbrahim İshak b. 

İbrahim el Fârabi
775

, Abdussamed b. Mahmûd el Fârufi el Fârabi
776

,  Hüsameddin 

Otrari
777

, Muhammed b. Hasan el Hârezmi el Fârabi
778

,  EbûNasr İsmail b. Hammad el 

Fârabi
779

,  EbulKâsımİmadu‟d-din Mahmut b. Ahmet el Fârabi
780

, Kıvamu‟d din el 

İtkâni el Fârabi
781

‟yi gösterebiliriz. 

 Yukarıda zikrettiğimiz âlimlerin yanı sıra Farab şehrinin en meşhur âlimi olarak 

kabuledilen Ebû Nasr Muhammed b. Târhan b. Uzluk el Fârabide bulunmaktadır. Ebu 

Nasr el Fârabi olarak tanınan ünlü âlim, Arıs nehrinin Sirderya‟ya döküldüğü kısımda 
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Asıl adı Abdullah b. Muhammed b. Seleme b. Habib b. Abdulvâris Ebu Muhammed el Makdisî El 

Farabi‟dir. Farab doğumlu olan alim, İslam dönemindeki büyük hadis alimlerindendir. Muratbek Daribay, 
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Muratbek Daribay, a.g.e, s. 62. 
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Arap dili âlimi ünlü lügâtçilerden olan Ebû İbrahim İshak b. İbrahim el Fârabi, el Cevheri‟nin ilk 

hocası ve dayısıdır. Divanü‟l Edeb fi Luga ve el- Elfâzve‟lHûrûf  adlı eserleri bulunur. MuratbekDaribay, 

a.g.e, s.62,63. 
776

Usul ve fıkıh âlimi olan el Fârufi el Fârabi,  Kuran, hadis, fıkıh ve Arap dili bilgisine sahiptir. 

Fârabi‟nin tahsili ve hayatı ve vefat tarihi hakkında bilgi bulunmamakadır. Muratbek Daribay, a.g.e, s. 63. 
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Hüsameddin Otrari Türkistan‟daki Otrar(Farab) şehri doğumludur. İbn Battutâ‟nın Orta Asya gezisi 

sırasında Urgenç, Semerkand, Buhara ve Nasaf‟a uğramıştır. Burada Fârablı fakih Şeyh Mevlana 

Hüsameddin el Yağı‟yla buluşmuş ve Hüsameddin Otrari hakkında “Onun ismi Yaği”  Türk dilinde isyan 

eden karşı çıkan anlamındadır”, bilgilerini vermektedir. Bkz   Muratbek Daribay, a.g.e, s. 63, 64. 
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Farab doğumlu ünlü kelâm âlimlerindendir.  Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.  1379 yılında yazdığı 

Şerhu Kitab‟il Hamsin fi Usuliddînli Fahriddin er Râzi adlı kitabı vardır.  Muratbek Daribay, a.g.e, s.64.  
779

Asıl ismi EbûNasr İsmail b. Hammâd el Cevheri‟dir.  Arap dili âlimidir. Aslen Türk olup Farab‟da 

doğmuştur. Kendisine Cevheri lakabının neden verildiği bilinmemektedir.  İlk Tahsilini Farab şehrinde 

dayısı olan İshâk b. İbrâhim el Fârabi‟nin elinden almıştır.  Yazarın  es- Sıhâhfi‟l- luga, Arûzi‟l varaka, el 

Muhaddimefi‟n nahv adlı eseri bulunmaktadır.  Muratbek Daribay, a.g.e, s.64, 65. 
780

İlk ilim tahsilini doğum yeri olan Farab‟da tamamlamıştır. Gençlik yıllarında Yesi(Türkistan), 

Semerkand ve Buhara‟ya gitmiştir. Felsefe, mantık, tarih, coğrafya, astronomi vb ilimleri öğrenmiştir. 

Ahmed b. el Fârabi‟nin “Hülaset‟ü-l Hekaiklimafihimine‟l Esalibi‟d dekak” adlı eseri bulunmaktadır.  

Muratbek Daribay, a.g.e, s. 65. 
781

Asıl adı Emir Katib b. Emir Gazi el Fârabi el İtkâni el Hânafi‟dir. Farab yakınlarındaki İtkân şehrinde 

1286 yılında doğmuştur. İlk öğrenimini Farab‟da tamamlayan âlim, Bağdad, Mısır, Şam‟da hocalık 

yaptığı bilinmektedir.  Muratbek Daribay, a.g.e, s. 65. 
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bulunan Vesickalesinde 874 yılında dünyaya gelmiştir
782

. Farab medreselerinden 

yetişen ünlü Türk filozofudur. İlerleyen yıllarda bir süre Merv‟de tahsilini 

tamamlamıştır. Felsefe ilmini öğrenebilmek için Bağdad‟a gitmiştir. Burada Aristo 

felsefesi üzerine çalışmıştır
783

. Daha sonra Harran‟a geçen Ebu Nasr el Fârabi, burada 

Yuhannâ b. Haylân‟dan mantık ve felsefe üzerine ders aldı. İlerleyen yıllarda bir dönem 

yine Bağdadve sonrasında Şam ve Mısır‟da bulunmuştur.  Tarihi kaynaklarda Ebu Nasr 

el Fârabi için “Hace-i Muallim-i Sani ve el Feylesûf et Türkî” adlandırmaları 

kullanılmıştır
784

. Ebu Nasr el Fârabi Türk ilim camiasının yetiştirdiği en önemli isimler 

arasındadır. Nitekim müellifin Felsefe, Astronomi, Tıp vb, birçok alanda çalışması 

mevcuttur.  Ebu Nasr el Farabiye ait Türk şehircilik tarihiyle doğrudan ilgili olan ve 

erdemli şehir fikriyatını irdelediği “Âra‟ü Ehli‟l Medîneti‟l Fâzıla” adlı eseri 

bulunmaktadır
785

. Bu eser Türkler arasındaki şehircilik algısının ne düzeyde olduğunun 

en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir.  

Ebu Nasr el Farabi‟ye ait olan diğer bir eserde “Kitâbül Mûsika, Ahsâ‟ul 

Ulûm”dur. Ebu Nasr el Farabi‟nin muhtemelen bu eserini doğduğu bölgedeki musiki 

üzerine olan bilgi birikimi sonucu ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Nitekim Ebu Nasr 

El Farabi‟nin üzerinde çalıştığı müzik aletlerinin kökeninin Farab şehri ve çevresindeki 

Türk kültür muhitine ait olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Farab ve çevresinde kanuna 

benzer ve bugün Kazakistan‟da “çeng” denilen müzik aleti, kemençe(diğer bir 

adlandırmayla dombra), kopuz, boru, jetigen ve tünbelek vb., aletler M.Ö II-M.S VII.yy 

arasında bu bölgede kullanılmaktaydı
786

. 

 

 2.3.4 ġehir Hakkındaki Hikâyeler 

 

 Farab şehri ve çevresindeki merkezinde yaşamış olan Türk boyları köklü 

gelenek ve görenekleri sayesinde Orta Sirderya bölgesinde zengin bir kültürel kimlik 

ortaya çıkarmışlardır. Bu kültür birikiminin en güzel örnekleri de şüphesiz ki sözlü 

edebiyatın ürünleri olan destan ve hikâyelerdir. Günümüze kadar ulaşmış olan bu 
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hikâyeler sayesinde Farab şehrinin kültürel çehresinin aydınlatılmasında önemli bilgiler 

edinilmiştir. Farab şehri hakkında tespit edilen hikâyeler sırasıyla; Arslan Babanın 

Yesevi‟ye hurma getirme hikâyesi,  Emir Timur‟un Ahmed Yesevi ve Arslan Baba‟nın 

türbelerini yaptırması hikayesi,  Emir Timur‟un Farab‟da vefat etmesi hakkındaki 

hikaye, Farab şehrindeki kütüphane hakkındaki hikaye, Farab şehri altında 

bulunduğuna inanılan hazine rivayetleri, Oğuz Deresi boyundaki şehirler hakkındaki 

sözlü yırlar, Munlık Zarlık Destanı ve Şamil Dur‟un hikayelerini gösterebiliriz. Şimdi 

sırasıyla şehir hakkında bizlere ayrıntılı bilgi veren bu hikâyeleri açıklayalım: 

 

 Bu hikâyelerden ilki Arslan Baba adlı Türk kökenli bir sufi‟nin Ahmed 

Yesevi‟ye Hz Muhammed‟den hurma getirme hikâyesidir. Buna göre Arslan Baba, 

Farab‟da yaşamış olan Sâhabilerden birisi olduğu düşünülmektedir. Farab ve çevresinde 

Arslan Baba ve Ahmed Yesevi arasında bazı menkıbeler olduğu bilinmektedir. Rivayete 

göre Hz Peygamberin gazalarından birinde, Ashab-ı Kiram ac kalmış ve Peygamberin 

huzuruna gelerek birez yiyecek istirham etmişler. Bunun üzerine  Peygamberin duaya 

başladığı sırada  Cibril-i Emin Cenetten bir tabak hurma getirir; fakat o hurmadan bir 

danesi yere  düşer
787

. Hz Peygamber meclisteki Sahabilere dönerek; bu hurmanın bir 

sahibi var. Aranızdan bir kişinin bu emaneti sahibine ulaştırmalı, bu işe kim gönüllü 

olur?  diye sorar.  Bunun üzerine mecliste bulunan Arslan Bab ben götürürüm diyerek 

öne çıkar.  Peygamber Arslan Baba‟nın ağzını açar ve hurmayı yerleştirir. Arslan Baba 

hurmanın sahibi ve adresini sual ettiğinde; Peygamber,  zamanı geldiğinde o kişi 

emanetini senden isteyecektir diyerek Arslan Baba‟yı gönderir. Arslan Baba yıllarca 

ağzında hurma, emanetin sahibini aramaya koyulur. Asırlar boyu arayışın sonunda 

Arslan Baba‟nın yolu  bir gün Horasan‟a düşer. Burada Yassı şehrine gelir ve Ahmed 

Yesevi ile karşılaşır.  Ahmed Yesevi onu görür görmez tanır ve hurmayı kendisine 

vermesini ister
788

.  
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Bu menkıbenin çeşitli nüshaları bulunmaktadır. Bu nüshalardan bazılarından hurma yerine nohut 
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 Burada anlatılan menkıbede Farab‟ın 5 km dışında Türbesi bulunan Arslan Baba 

adlı Türk kökenli olduğu iddia edilen bir sufinin hayat hikâyesini konu edinmektedir. 

Arslan Baba  Ahmed Yesevi‟nin ilk öğrenimini üstlendiği zattır. Kaynaklarda Arslan 

Baba‟nın yaşadığı dönem ve kimliği hakında hiçbir bilgiye raslanılmamıştır. Buna 

rağmen Ahmet Yesevi‟nin hikmetlerinde Arslan Baba ile tanışması ve eğitimindeki 

katkısı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Emir Timur zamanında Farab şehri 

yakınlarındaki mezarına bir kesene(türbe) inşa edilmiştir.  Bu menkıbede ismi geçen 

Arslan Baba‟nın Selman-ı Farisi olduğunu düşünenler olmuşsa da Selman-ı Farisi‟nin 

kendi yaşadığı dönemde hiçbir zaman Türkistan bölgesine gelmediği bilinmektedir. 

Yine de Oğuzların İslamiyeti kabul etmeye başladığı zamanlarda Dede Korkud 

hikâyelerinde Bayınıdr Han'ın, Kazan ve Dünyar beyleri, Mekke‟ye Hz Muhammed‟e 

elçi olarak gönderdiğini, Peygamberin‟de Oğuzlar‟a İslam dinini öğretmesi için, 

Selman-ı Farisi‟yi yolladığı aktarılmaktadır. Bununla birlikte Dede Korkud‟un da 

kendisi yada babasını Medine‟ye Peygamberi görmek için gönderdiği hakkında bilgiler 

mevcuttur
789

.Dede Korkud hikâyelerinde karşımıza çıkan Peygamber‟e Türkler 

tarafından elçi gönderilmesi meselesi pek tutarlı gözükmemektedir.  Bu doğrultuda 

Arslan Baba‟nın her ne kadar Selman-ı Farisi olmasa, bu sahabinin soyundan gelen bir 

zat olabileceği akla gelmektedir
790

.   

 

 Arslan Baba‟nın kim olduğu hakkındaki diğer bir görüşe göreyse; günümüzde 

Güney Kazakistan‟daki Türkistan şehrinden 70 km kuzeyinde Ukaşa Ata adlı bir sahabi 

mezarı bulunmaktadır.  Burada yatan Sahabinin Ukkaşe b. el Esedi olduğuna 

inanılmaktadır. Bilindiği gibi Esed adlandırması Arapça‟da; Arslan anlamına 

gelmektedir. Öyleyse Ukaşa Ata olarak bilinen el Esedi‟nin,  Arslan Baba olabileceği 

düşünülebilir
791

.  

 

 Arslan Baba ve Ahmed Yesevi arasındaki diğer bir menkîbeye göre: Emir 

Timur, Hızır Aleyhi‟s- selam ile beraber Buhara‟ya sefer için niyetlendi.  Yolda 

Yesi(Türkistan)‟ye gelince konakladı. Burada rüyasına Ahmed Yesevi girdi ve Timur‟a; 
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Ey yiğit! çabuk Buhara‟ya git, inşallah orada şahın ölümü senin elindedir, senin 

başından çok şeyler geçse gerektir, bütün Buhara halkı zaten seni bekliyorlar” diyerek 

Emir Timur‟a kendisini büyük bir kutlu zaferin beklediği haberini verir. Rüyadan 

uyanan Emir Timur Buhara şehrini ele geçirir.  Bu zafere çok sevinen Emir Timur 

Türkistan hâkimi Nogaybak Han‟ı Yesi şehrindeki Ahmed Yesevi‟nin mezarına bir türbe 

yapılmasıyla vazifelendirir
792

. Türbenin inşatı tamamlanıp kubbesi de tamamlanacağı 

esnada, bir gece aniden kubbenin yıkıldığı anlaşılır. Tekrar yapılmak istendiğinde 

kubbe gece aniden yine göçer
793

. Bu haber üzerine Emir Timur bu işte bir hikmet 

olduğunu düşündüğü sırada sırada Ahmed Yesevi rüyasına girer ve “ Bizim yakınımızda 

bir ustazımız(hocamız) vardır. O varken bize türbe yapılması hoş olmaz der”. Bunun 

üzerine Emir Timur Arslan Baba‟nın mezarını buldurarak oraya da bir türbe 

yapılmasını emreder
794

. 

 

 Burada anlatılan menkıbede Farab şehrine 10 km uzaklıktaki günümüzdeki 

Şavıldır şehrinin 5 km dışında Türkistan karayolu üzerinde bulunan Arslan Baba adlı 

türbenin yapılış hikâyesini anlatmaktadır.
795

. Bu menkıbedeki bilgilerden yola çıkarak 

Arslan Baba adlı kişinin, Ukaşa Ata türbesinde yatan Ukkaşe b. el Esedi ile aynı kişi 

olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Arslan Baba‟nın Ukaşa Ata olduğu düşünülseydi 

Emir Timur‟un bu türbeyi oraya yaptırması icab ederdi.  

 

 Bu menkıbede karşımıza çıkan ve Emir Timur tarafından yaptırıldığını 

anladığımız Arslan Baba türbesi, X-XII.yy  Orta Asya Türk mimarisinin en güzel 

örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türbe iki kısımdan oluşmaktadır. 

Birinci büyük salonun uzunluğu iki metre olup burada Arslan Baba‟nın mezarı 

bulunmaktadır. İkinci oda ise namazgâh(mescid) olarak kullanılmaktadır. Türbenin 

tebesinde kümbetlerden oluşan kubbevari yuvarlak ve oval biçimde çıkıntılar 
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bulunmaktadır. Kümbetlerin yan tarafına kuzey güney istikametinde iki adet 

munara(kule) inşa edilmiştir. Türbenin çatısı ağaç tomruklar ile örtülmüştür. Yan 

duvarların inşası sırasında yer yer pamuğun öz kısmının koyulduğu anlaşılmaktadır. 

Arslan Baba külliyesi içerisinde kabirhane, delhizhane, mescid, bir adet kuyu ve iki 

munara‟dan oluşmaktadır. Günümüzde yerli halk arasında ve Orta Asya‟nın birçok 

bölgesinden Arslan Bab türbesine şifa bulmak için gelen farklı kimlik ve dinlerden  

Kazak ve Rus ziyaretçileri bulunmaktadır. Öyle ki türbe bahçesinde bulunan kuyudan 

su çekerek, çıkan tuzlu suyun içilmesiyle hastalara şifa verildiğine inanılmaktadır
796

. 

 

  Arslan Baba Emir Timur‟un yaptırdığı dönemden günümüze kadar her asırda 

saygı gösterilen bir zat olup türbesi ziyaret edilmesine rağmen türbe üzerinde XIX.yy‟a 

kadar hiçbir tamirat  yapılmamıştır. XIX.yy‟da Farab bölgesinde meydana gelen büyük 

bir deprem sebebiyle Türbe hasar görmüş, bu doğrultuda Şavıldır halkının topladığı 

paralarla  Arslan Baba türbesinde  restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 

esnasında türbenin ilk yapılışında tek odadan müteşekkil olduğunu, namazgâh olarak 

kullanılan mescid kısmının sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte önceleri 

mekkeye bakan türbenin kapısı değiştirilerek Türkistan‟a çevrilmiştir
797

. 

 

 Farab şehri hakında söylenen hikâyelerden bir diğeri ise Emir Timur 

hakkındadır. Rivayete göre “Emir Timur her sene yaz ayının en sıcak 40 gününü 

geçirmek için Semerkand‟dan Otrar(Farab) şehrine gelir, yol üzerinde de Yesi şehrine 

uğrayarak Haziret Sultan( Ahmed Yesevi)‟ı ziyaredermiş
798

.  Emir Timur hicri 807,  

miladi 1405 yılında her zamanki geleneğini bozarak kış ayında Farab şehrine gelmiş ve 

buradan Çin üzerine sefere çıkmak için ordusuna hazırlık talimatı vermiş.  Emir 

Timur‟un Farab‟da olduğu sırada  çok sert bir kış olmuş ve  Sirderya nehrinin bile o 

sene buz tuttuğu söylenmekteymiş. Emir Timur‟un sefer için hazırlık emrine karşı ordu 
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komutanları; bu kara kışta ordunun Türkistan bozkırlarında kırılacağını söylerek sefer 

harekâtı için ilkbahar ayının beklenilmesi gerektiğini belirtmişler. Emir Timur Farab 

çevresinde konuşlanan askerin moralini yüksek tutmak için şehristandan dışarı çıkmış 

ve Farab şehrinin kenarından akan buzlu suya kafasını sokmuş
799

 ve sonrasında bir 

berber çağırtarak saçlarını kestirmiş”
800

. Buna göre Emir Timur‟un ordusuna cesaret 

vermek amacıyla kış ayında buzlu suya girdiği için hastalanarak vefat ettiği 

aktarılmaktadır
801

. Aktardığımız bu hikâye günümüzde Farab şehrinin bulunduğu 

Güney Kazakistan‟daki Şavıldır ilçesi sakinleri tarafından anlatıla gelmektedir
802

. 

Hikayde anlatınlanların ne kadar doğru olduğu şüpheli olsa da Emir Timur‟un Farab 

şehrinde vefat ettiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

 

 Farab(Otrar) şehri hakkındaki en ilgi çeken hikâyelerden bir tanesi de 128 

yılında Moğollar tarafından şehirin ele geçirilmesinden önce paha biçilmez el yazma 

kitapların bir mahsene saklanıldığı hakkındadır. Günümüzde Şavıldır sakinleri 

arasındaki yaygın bir inanışa göre: “Harezimşahlar döneminde aylarca süren Moğol 

kuşatması sonucu Moğol ordularının hileye başvurarak Farab(Otrar) şehrini ele 

geçirdikleri düşünülemektedir. Kuşatma sırasında şehirin düşeceğini anlayan Tutuş 

Han, elindeki paha biçilmez yazma eserlerin düşmanın eline geçmesini istemeyerek 

şehir içerisinde bulunan delhizlerdeki bir mahsene kapattırmıştır. Şehirin Moğolların 

eline geçtikten sonra zamanla kitapların mürekkepleri su ile temas ederek aktığını bu 

sebeple Farab şehrinin çevresinden akan ırmakların kitapların mürekkeplerinin 

çözülmesi sebebiyle bir dönem mavi ve siyah aktığı” 
803

 anlatılmaktadır.  

 

  Günümüzde Farab şehrindeki kütüphane hakkında yaygın olarak bilinen tek 

bilginin buradaki merkezin İskenderiye‟den sonraki en önemli ikinci kütüphane olduğu 

görüşüdür.  Bu bilgi muhtemelen Farab şehrinden çıkan âlimlerin kendi alanlarında icra 

ettiği eşsiz çalışma ve eserler sayesinde ortaya atılmıştır. Yine de elimizde Farab 
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şehrindeki kütüphane hakkında,  bölgede yetişen âlimlerin eserlerinde hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. Bunula birlikte şehir hakkında bilgi veren ortaçağ eserlerinde de 

Farab‟daki kütüphane hakkında hiçbir bilgi yoktur
804

.   

 

 XVI.yy‟da  Farab‟da yaşamış olan   Emirbek Ata adındaki bir alimin bir dönem 

Kıpçakların başkenti olduğu bilinen  Sığanak‟a gitmiş ve  Muhammed Şeybâni Han‟ın 

huzuruna çıkarak   “İskendernâme” adlı bir kitap hediye ettiği aktarılmaktadır. Bu bilgi 

doğrultusunda Farab şehrindeki birçok âlimin kendi arşivinde el yazma eserler 

sakladıkları anlaşılmaktadır. Farab‟daki bu vb yazma eserlerin, XIX.yy‟da 

Türkistan‟daki Kominist yönetim döneminde  Arslan Baba türbesinde bulunan yüzden 

fazla yazma eserin tahrip ederek ortadan kaldırıldığı bilinmektedir. 
805

.  

 Bu bilgilere dayanarak kaynaklarda Farab şehrindeki kütüphane hakkında bir 

bilgiye ulaşılmasada yukarıdaki bilgiler doğrultusunda şehir içerisinde önemli el yazma 

eserlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Farab hakkında yerli halk arasında dolaşan diğer birrivayette şehirin altında 

bulunduğuna inanılan hazine hakkındadır. Rivayete göre;“Şehirin altında uzun uzadıya 

açılan delhizler vardı. Bu delhizlerin sonunda Farab hükümdarına ait büyük bir hazine 

bulunurdu. Bu hazineyi aydarhan adlıefsanevi bir yılan korumaktaydı.  Sözü edilen bu 

hazineye ulaşabilmek için Farab şehrinin ortasında büyük bir oyuk olduğunu ve bu 

tümsek vasıtasıyla şehirin altındaki delhizlere geçildiği”
806

 hakkında bir görüş 

bulunmaktadır.  

 

 Bu hikâyenin hangi dönemdeki hükümdara ait olduğu bilinmemekle birlikte 

kulaktan kulağa günümüze kadar ulaşmıştır. Halk arasında yayılan bu vb hikayeler 

sebebiyle,  XIX.yy‟ın başında  Farab şehirine harabelerinin bir dönem tarihi eser 

kaçakçılarının yağma ve tahribatlarına maruz kalındığı anlaşılmaktadır
807

.  Bölgede 

                                                           
804

Muhtar Koja, a.g.e, s. 116. 
805

Muhtar Koja, a.g.e, s. 116, 117. 
806

Muhtar Koja; bu hikayeyi Şavıldır ilçesine gelin olarak gelen Amankız Erdanova adlı bir Kazak 

bayandan duyduğunu aktarmaktadır.  Amankız  hanımın ise bu hikayeyi  ilk defa  Şavıldır‟a gelin olarak 

geldiği yıllarda, buradaki yaşlı kişilerin ağzından işittiğini belirtmektedir. Bkz Muhtar Koja, a.g.e, s.111. 
807

Farab şehrindeki yer altı dehlizleri hakkındaki ilk bilgiyi N.S Lıkoşin‟den öğrenmekteyiz- Öyle ki 

1870‟li yıllarda  kendisinin Mekke‟den geldiğini söyleyen bir divanenin ulaştığını ve yerli halka burada 

paha biçilmez kitapların bulunduğunu ve bu bilgiyi bir kitaptan okuduğunu belirterek Farab şehri içindeki 
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yürütülen kaçak kazılar sonucu açılan delikler sayesinde Farab şehri altındaki yer altı 

yolu ve dehlizleri tesadüfen ortaya çıkarılmıştır
808

.  

 

 Bu doğrultuda 1969 yılında Farab şehri içerisindeki dehliz ve yeraltı geçitlerinin 

tespit kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için şehir içerisindebulunan  büyük 

şehristanın yanındaki  su deposu içerisinde tespit kazıları yapılmıştır.  Ortaya çıkarılan 

dehlizlerin boyu ortalama 1.5, 2 m derinliğinde, iç kısmının büyüklüğü ise 1.6 m olup 

eni 2 m‟ olarak tespit edilmiştir. Delhizin duvarları ham kerpiç ile kaplanmış olarak 

bulunmuştur.  Bu yeraltı geçitleri ve delhizlerinhikâyede anlatıldığı gibi hazine 

saklamak için değil aksine şehire kuşatmalar sırasında su getirmek için kullanılan bir 

yer altı geçidi olduğu anlaşılmıştır
809

.  

 

 Farab şehrinde Sirderya‟nın yatağının değiştirilmesi hakkında da bir hikaye 

bulunmaktadır. Rivayete göre “Bölgedeki zengin bir Dikhan
810

 kızını evlendirdiği 

sırada, kızına; kendisinden bir dileği olup olmadığını sormuş. Bunun üzerine gelin olan 

kız,  ata ocağından miras kalması için gideceği eve götürmek üzere evin kenarında 

bulunan ırmaktan bir kap su istemiş. Dikhan kızının bu isteğini seve seve yerine 

getirmiş.  Dikhan elirli bir süre geçtikten sonra evin kenarından akan suyu,  kızının 

gelin gittiği evin yanına aktığını farketmiş ve bu duruma çok sinirlenmiş”
811

 

 

  Bu hikâye Sirderya‟nın yatağını değiştirmesiyle alakalı olarak anlatılmaktadır. 

Hikâyede Dikhan olarak adlandırılan kişi Oğuz aristokrasisine mensup bir zengin 

olmalıdır. Kızın bir avuç su aldığı ırmak ise Sirderya‟nın eski yataklarından olan Uğuz 

Jılğası olarak adlandırılan Oğuz Deresidir.  Oğuz Deresi günümüzde orta Sirderya‟nın 

sol sahilinde bulunan  Çimkent kazasına bağlı Çardarı mevkisinden başlayıp Uzgent‟e 

                                                                                                                                                                          
delhizler içinde   iki aydan fazla kazı yaptığı söylenmektedir. Yerli halk bu kişinin iki ay sonra esrarengiz 

bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtilmektedir. N. Lukoşin, “ Dogadka o Prowlom Otrara”, s.171, 172,  

Muhtar Koja, a.g.e, s.112. 
808

Muhtar Koja, a.g.e, s.112. 
809

Bu türdeki yer altı geçitlerine Özbekistan‟daki Şahruye yerleşim bölgelerinde de bulunduğu tespit 

edilmiştir. Muhtar Koja, a.g.e, s.115, N. Lukoşin, a.g.m, s. 172. 
810

Dikhan adlandırması Oğuz aristokrasisindeki zengin kişilere verilen bir unvandır. Günümüzde Güney 

Kazakistan bölgesinde Çimkent ve Taraz karayolu üzerinde iki küçük köy adının Dikhan olduğu tespit 

edilmiştir.  S. Agacanov, a.g.e, s.255. 
811

Muhar Koja, a.g.e, s.112, 113. 
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kadar uzanmaktadır
812

. Hudûdül Âlem‟de de Oğuz Deresini, Uzgend Nehrinin 

çevresinden akan bir nehir olarak gösterilmektedir. Eserde Oğuz Deresi hakkında “bu 

nehir Halluh dağının arkasından çıkar ve Uzgend, Bab Ahsiket, Hucend ve Benaket 

şehirlerinden ve çay sınırlarının aşağısından geçer sonra Cend ve Huvaraya kadar 

iner” 
813

 bilgileri verilmektedir. Burada zikredilen Oğuz deresiSirderya‟nın eski yatağı 

olarak gösterilmelidir. Bilindiği gibi bu bölgedeki şehirler ekseriyetle Sirderya‟nın sahil 

kısımlarında kurulmuştu. Oğuz deresi çevresinde 1900‟lü yıllardan itibaren;  Jarlık 

Töbe, Sazan, Oksız(Vesic), Artık Ata, Kavğan Ata adlı yerleşim birimlerinin tespit 

edilmesiyle bu görüş doğrulanmıştır
814

.  

  

 Farab bölgesinde Oğuz dönemine ait anlatılan diğer bir hikâyede “Mundık 

Zarlık”dır
815

. Rivayete göre “Farab yöresinde Şanşar adında 60 tane cariyesi bulunan 

bir hükümdar bulunmaktaydı. Buna rağmen Şanşar Hanın hiç çocuğu olmuyordu. 

Soyunun kuruyup gideceğine üzülen Şanşa Han, kapı kapı gezip haline derman 

aramaktaydı. Birgün harap ve bitap, yorgun düştüğü bir sırada Hızır yanına gelerek 

kendisine; Biz sana bir erkek çocuk bahşettik. Şimdi evine dön ve bir cariye daha 

almasını söyledi. Bu habere çok sevinen Şanşar Han sarayına dönerek vezirinin 

getirdiği Balıkçı Jauvdır‟ın kızı ile evlenir. Bu cariye kısa bir süre sonra hamile kalır. 

Bu habere çok sevinen Şanşar Han, uzun zamandır ava çıkmadım geyik sesi aklımdan 

çıkmıyor diyerek avlanmak için Şögirli dağına gider. Cariye bu esnada doğum yapar. 

Gümüş başlıklı bir kız çocuğu ve altın başlıklı bir erkek evlat dünyaya getirir. Bu haberi 

duyan Şanşar Hanın diğer 60 cariyesi, evlerine geri gönderilme korkusuyla balıkçının 

kızına ellerindeki bütün altın ve incileri verirler. Cariye bunun üzerine çocukların 

yerine iki tane köpek yavrusu koyarak yeni doğmuş olan bebekleri de Hazar Derya‟ya 

bırakır. Nehire bırakılanbu çocukları ermiş bir kişi alarak dişi bir geyiğe teslim eder ve 

                                                           
812

Akarsu burada üç dört kola ayrılmaktadır. Bu kollardan bir tanesi Dakais Ata üzerinden Sığanak‟a 

yaklaşır. V.M Jirmunskiy, “Sirderya çevresindeki Oğuz İzleri....”, s.479. 
813

Ramazan Şeşen, a.g.e, s.58. 
814

V.M Jirmunskiy, a.g.m,  s.479,480, Muhtar Koja, a.g.e, s.106, 106. 
815

Günümüzde bu destanın çeşitli nüshaları “Altın Aydar”, “Şanşar”, “Kıssa-i Munlık Zarlık” adıyla 

Moskova ve Saint Petersburg ve Almatı‟daki yazma eserler kütüphanesinde bulunmaktadır. Buradaki dört 

nüshada Jusupbek Kojaulın‟da bulunan yazma eserden çıktığı anlaşılmaktadır. Bkz. MuhtarKoja, a.g.e, 

s.108. 
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oğlanın ismini “Zarlık”, kız çocuğunun ismini “Munduk” koyar. Avdan dönen Şanşar 

Han, bu hadiseyi öğrenince Cariye‟yi cezalandırmak için Aral Gölüne sürgün eder
816

.  

 

 Burada Mundık Zarlık destanındaki beyitlerde Zarlık ve Mundık adlı çocukların 

dişi geyik tarafından büyütülmesi hakkındaki bölümler aktarılmaktadır “Gaip eren, aldı 

yavruları düşürmeden, Şögirli dağına, ayak basmayan yerine, taş balta topladı, taştan 

ev saldı , ikisine bir geyik ana kılıp verdi, ol geyiğe yavruları bala diyip verdi, kudreti 

güçlü tanrım, dağdan elma yedirip, geyiğe ana dedirtip, geyik yürüdü üç mevsim, balası 

gibi emzirip”
817

Buradan sonra Mundık büyüyerek kardeşini doyurmak için sürekli ava 

çıktığı aktarılır. 

 

 Buradaki beyitten sonra “Mundık adlı erkek çocuğun büyüdüğünü ve  av için 

Şögirli dağına gittiği  anlatılmaktadır. Bu esnada babası Şanşar Han da av için orada 

bulunmaktadır.  Şanşar Hanın karşısına av esnasında altın başlı gümüş postlu bir geyik 

çıkar.  Geyiği uzaktan gören Şanşar Han, onu canlı yakalayabilmek için ileri doğru 

atılır. Altın geyik bu sırada Zarlık‟ın yanına kaçar ve Ak Sakallı ve cübbeli bir dervişe 

dönüşür. Bu gaip eren kişi Zarlık‟a babasının da av için burada olduğunu haber 

vererek, baba ve oğulun kavuşmasını sağlar”
818

. 

 

 Mundık Zarlık adlı destan‟daki hadise ve ana karakterler üzerinden bir tahlil 

yapılacak olursa;destanda geyiğin çocuklara analık yapması ve yol göstermesi, kadim 

Türk mitolojisindeki “Geyik Kültü”ne denk gelmektedir. Bilindiği gibi Türklerin 

Sibirya steplerinde tarihte ilk defa evcilleştirebildiği hayvan geyik olmuştur. Geyik 

kültü Türk kültüründeki izleri o denli etkili olmuşturki  Avrupa Hunları batıya göç ettiği 

esnada dişi bir geyiğin ordunun önüne geçirerek, kendilerine rehbet edindikleri 

bilinmektedir. Yine geyik ve dağ keçisi motiflerinin Göktürk hanedanlığında damga 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim Oğuz şehirleri arasında bulunan Sığnak 

şehrinin adlandırmasının da “Sığun”‟dan geldiği  geldiği bilinmektedir
819

. Öylese;  

                                                           
816

 Muhtar Koja,  Ortagasırlık Otrar, s.108,109. 
817

 Muhtar Koja, a.g.e, s.108, 110. 
818

 Muhtar Koja, a.g.e, s.110. 
819

İbrahim Şahin, “Sunakata (Sıgnak)Oykonimi”,  s.161, 162. 
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Munlık Zarlık destanının kadim Oğuz vatanlarından olan Sirderya çevresinde geçdiği de 

düşünüldüğünde Türk kökenli bir rivayet olduğu düşünülebilir
820

.  

 

 Destanda cariyenin çocukları bıraktığı Hazar Derya, muhtemelen Sirderya 

olmalıdır. Bilindiği gibi  VIII-IX.yy‟da bir dönem Oğuzların Hazarlara bağlı olduğunu 

bu sebeple bazı bazı kaynaklarda Sirderya‟nın isminin Hazar Derya olarak geçtiği 

bilinmektedir. Destanda ana karakter olarak karşımıza çıkan Şanşar Han ismi Türkçe 

kökenli olup Selçuklu döneminde hanedanın erkek üyelerine verilen Sencer isminin 

karşılığına denk gelmektedir
821

. Bununla birlikte Şanşar Hanın avlanmak için gittiği 

Şögirli dağı karşımıza Dede Korkud hikayelerinde de Salur Kazan‟ın amansız düşmanı 

Şökli Melik olarak karşımıza çıkmaktadır
822

. Buradaki Şökli adlandırması ile Şögirli 

dağı arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Yine destanda karşımıza çıkan geyiğin bir gayip 

erene dönüşmesi, Şamanist ve İslami âkaitteki mefhumların birlikte kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda destanın geçtiği dönemin Sirderya bölgesindeki Oğuz 

boylarının İslamiyet‟i yeni yeni kabul ettiği döneme tarihlenebilir. Ayrıca destanda 

geçen Şanşar Hanın otağı, Farab bölgesinin en eski yerleşim birimlerinden olan  ve 

günümüzde orta Sirderya‟nın sol yakasında bulunan ve Farab Asarşık-Şanşar adında ki 

yerleşim birimi ile bağlantılı olmalıdır
823

. 

 

 Farab şehri hakkındaki en son hikaye günümüzde Farab‟ın yerine kullanılan ve 

Oğuz boyları ile bağlantısı olduğu düşünülen Şavuldır şehrinin isminin koyulması 

hakkındadır. Yerli halk arasında dolaşan bir rivayete göre, Şavıldır adı Timur 

zamanında Burılan adlı Buzık Şilik hâkiminin kızı ileEmir Timur‟un azad ettiği genç bir 

köle olan Şamil‟in hüzünlü aşk hikâyesine bağlanılmaktadır. Rivayete göre Buzık-Şilik, 

kızına talip olan Şamil Dur‟u öldürmüş ve yaptığı bu işten sonradan pişman olmuştur. 

Bu elim hadiseden sonra Şamil Dur‟un hâtırasını yaşatmak üzere Arıs‟ın kenarındaki 

                                                           
820

 Muhtar Koja, a.g.e, 110, 111. 
821

Oğuz Yabguluğunun merkez şehri Yengi Kent‟te de Şanşar-Sancar han ve Begüm Ana adında bir Oğuz 

menşeli bir hikaye daha bulunmaktadır.  Muhtar Koja, a.g.e, s.111, S. Agacanov, a.g.e, s.110. 
822

Buna göre Dede Korkud hikayesindeki metinde “ Salur Kazan‟ın beyler ile ava gittiği esnada düşman 

Şökli Melik yaptığı bir baskın ile Salur Kazan‟ın büyük ordasına çarpmış ve naibi Ebliğ Koca ve oğlu 

Kılbaşı öldürmüş, Burla Hatun ve anasını da tutsak almıştır.” bilgisi geçmektedir. Bkz Faruk Sümer, 

“Oğuzlara aid Destani Mâhiyetteki Eserler”, s. 407, 408. 
823

Asarşık-Şanşar‟ın bölgedeki en eski yerleşim birimlerinden birisi olduğu halk arasındaki rivayerlerde 

dolaşmaktadır. Bu yerleşim biriminde yapılan kazılarda, en eski döneme ait bulguları M.Ö I.yy ile M.S 

II.yy Karahanlı dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Muhtar Koja, a.g.e, s. 110. 
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yerleşkeye Şamil Dur ismi verilmiş ve bu ismin zamanla Şavuldır‟a dönüştüğü hakkında 

bir görüş vardır
824

. 

 

 Yukarıda Farab şehri ve çevresinde yaşamış olan Oğuzlar hakkındaki hikâye ve 

destanların konuları ve ana kahramanları üzerinden bölgenin kültürel yapısı, siyasi tarihi 

ve toponomik bilgileri hakkında önemli bilgiler edinmekteyiz. Hikayelerin genel ortak 

özellikleri ortalama olarak IX-XII.yy‟da Oğuzların Farab çevresindeki iskan faâliyetleri 

sırasında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Özellikle Oğuzların Farab‟a yerleşmesinden 

başlayarak, Harezimşahların son yıllarına kadar geçen süre,  Farab şehrinin altın yılları 

olarak gösterilebilir. Oğuzların sosyal yaşamının sürekli çadırlar etrafında geçtiği 

görüşü, Farab vb Oğuzların iskân edildiği bölgede yapılacak kapsamlı çalışmalar 

sayesinde bölgedeki Oğuz maddi kültürünün izleri ayrıntısıyla çıkarılacaktır.  

                                                           
824

Ayhan Pala, “Kazakistan‟da Bir Oğuz Kasabası...”,s.546. 
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3. YENGĠ KEND (Cankent)  

  

 3.1 Coğrafyası 

 

 Aşağı Sirderya havzasında bulunan Oğuz şehirleri, günümüzde Kazakistan‟ın 

Güney Batı kesiminde bulunan Kızılorda eyaleti sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Kızılorda‟nın coğrafi sınırları; batısında Özbekistan, Sirderya nehri ve Aral Gölü, kuzey 

kısımlarında Aktöbe ve Karaganda,  güneyde yine Özbekistan ve Çimkent eyaleti 

bulunmaktadır. Günümüzde Kızılorda‟nın kapsadığı alan Belarus ve Yunanistan‟ın yüz 

ölçümleriyle hemen hemen aynı genişliktedir. Bu sebeple bünyesinde birden fazla iklim 

yapısı ve çeşitli akarsular barındırmaktadır. Kızılorda her ne kadar geniş ve akarsularla 

çevrili bir coğrafya içerisinde bulunuyor olsa da özellikle Sirderya‟nın Aral Gölüne 

döküldüğü güzergâhta nehir yatağı ve çevresindeki ilk 5-10 km harici iç kısımlarda 

bozkır ve çöl iklimi hâkimdir
825

. 

 

 Kızılorda eyaletinde bulunan en önemli akarsu ve göller; başta Aral Gölü olmak 

üzere Sirderya Nehri, Kamıstıbas, Arıs ve Aşiköl‟dür. Bununla birlikte Şieli, Oğuz 

Jılgası(Oğuz Deresi), Tümenarık ve Karaözek vb çayları da bulunmaktadır
826

. 

 

 Kızılorda eyaletinin can damarını teşkil eden en ve Özbekistan ve Kazakistan‟ın 

arasındaki sınırda, Sirderya ve Amuderya‟nın nehirlerinin döküldüğü Turan vadisinde 

bulunan Aral Gölüdür. Aral  kapsadığı 68.700 m2‟lik geniş alanıyla Asya‟nın en büyük 

ikinci, dünyanın en büyük dördüncü gölü konumundaydı. Gölün derinliği ortalama 10-

15 m‟ boyundadır. 1960‟lı yıllardan itibaren  Sovyet yöneticilerinin Özbekistan ve 

Kazakistan‟da pamuk ekiminin yoğunlaştırılması kararı üzerine Sirderya ve Amuderya 

nehrindeki sular, pamuk tarlalarında kullanılmak üzere küçük göletlere yönlendirilmiş 

bu sebeple de Aral Gölü %80 oranında kurumuştur. Özellikle Sirderya ve Aral 

                                                           
825

Ebilhan Ebilasan, Kazaxstannıng Tarihi Tanımdık Geografiyası,s.76, 77. 
826

Ebilhan Ebilasan, a.g.e, s. 77. 
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Gölü‟nün bünyesinde barındırımş olduğu yüksek debideki su potansiyeli sebebiyle, 

Kızılorda eyaletinin birçok bölgesi nemli ve kurak bir hale dönüşmüştür
827

.  

 

 Aral Gölü ve çevresi tarihsel süreç içerisinde M.Ö dönemlerden başlayarak 

günümüze kadar insanlık tarihinin kullandığı kadim yerleşkeler arasındadır. Bu 

genişliği sebebiyle bazı kaynaklarda Aral Denizi, Harezim Denizi olarak 

adlandırılmıştır
828

. IX-X.yy‟da bölgede bulunan Oğuz boylarının ise Aral için hangi 

adlandırmayı kullandığı bilinmemektedir. Aral adlandırması da günümüzde ada 

anlamına gelmektedir
829

.  

 

 Aral Gölünün yanı sıra Kızılorda eyaletinin kuzey kısımlarında kurak ve çöl 

iklimi hakimdi. Nitekim bölgenin doğu kısımlarında Karatav‟a kadar uzanan vaha harici 

özellikle Sirderya‟nın sol yakası Kızılkum ve Karakum çölleri ile çevrelenmiştir. 

Sirderya Oğuz Yabguluğu döneminde(IX-X.yy) bölgedeki Oğuz devletinin sınırlarını 

açıklayan coğrafyacılar Kızıl ve Karakum çöllerini kendi eserlerinde Bilad-i Guz-(Oğuz 

Çölleri) olarak adlandırmışlardır
830

. Özellikle çöl kesimi Oğuz boylarının yaylak ve 

kışlakları arasında bulunmaktaydı. Oğuzlar IX-X.yy‟da Guz elinde, yaz aylarında çöl 

vahalarındaki Mangışlak ve çevresindeki yaylaklara çıkmaktaydılar. Kış aylarında 

ılıman olan güney kesimlerdeki, Aral Gölü ve Sirderya‟nın kavuştuğu noktada bulunan 

Yengi Kend şehrine inmekteydiler.   Guz eli bünyesinde bulunan kurak bozkır şeridi ve 

Kızıl ve Karakum çölleri sebebiyle, yaylak ve kışlaklar arasındaki yer değiştirme süreci 

1 aylık uzun bir zaman dilimine yayılmaktaydı. Günümüzde Guz elin üzerinde bulunan 

Batı Kazakistan coğrafyasındaki çöl güzergahında seyehat etmek fazlasıyla zordur. 

Nitekim zamanımızda Kazakistan‟ın en doğusundan batısına ulaşım sadece demir yolu 

ile yapılmaktadır
831

.  

                                                           
827

Kamil Uslu, İlyas Sözen,“Aral Havzasındaki Su Kaynaklarının, Orta Asya Ülkelerindeki Sürdürülebilir 

Büyümelerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi İstanbul,2011, C.XXX. S.I,  s.142, 145. 
828

MİTT, C.I, s.66, 78, 144,150, 158,166, 167, Yusuf Z.Yörükan, Ortaçağ‟da Müslüman Coğrafyacılar...., 

s.432, Ramazan Şeşen, Müslüman Coğrafyacılar....,s. 42, 103, 239. Bölgedeki Oğuzlar Aral Gölünün yanı 

sıra Sirderya nehrine “Yinci Üğüz” adlandırmasını kullanmış, Türkmenler ise “arka taraf” tabirini 

kullanmışlardır. Bkz V.V Bartold, Orta Asya, s. 297. 
829

Ebilhan Ebilasan, a.g.e, s. 77. 
830

MİTT, C.I, s.166, 179,  
831

S. Agacanov, Oğuzlar, s. 93, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler...., s. 61, 63, V.V Bartold, Orta Asya, 

s. 270, 272, Tufan Gündüz, “Oğuzlar-Türkmenler”, s.263. 
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 Son olarak Kızılorda eyaleti bünyesinde barındıran Sirderya nehridir. Sirderya 

Kızılorda şehrinden Aral Gölüne döküldüğü güzergâhboyunca aşağı Sirderya havzası 

olarak adlandırılmakta ve bu bölgede nehir yatağının her iki yakasıda ilk 5-10 km suyun 

etkisiyle zengin otlak ve mera alanları bulunmaktadır. Nehir yatağından iç kısımlara 

doğru gidildiğindeyse kesif  bozkır iklimi ve düzlükler başlamaktadır
832

. Sirderya‟nın 

Aral Gölü ve çevresine olan etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. Nitekim bölgedeki 

sosyal ve kültürel faaliyetler M.Ö en eski dönemlerden günümüze kadar sürekli 

Sirderya nehrinin yatağı çevresinde şekillenmiştir. Özellikle nehir yatağının bazı 

dönemlerde yer değiştirmesiyle birlikte bölgedeki yerleşim alanlarının da yeni nehir 

yatağı üzerine taşındığı anlaşılmaktadır. Bu yer değiştirme hadiseleri sebebiyle eski 

nehir yatakları içerisinde kalan su birikintileri zamanla kuruyarak bataklık olmuş yada 

çay ve ırmaklarla beslenerek gölet haline dönüşmüştür. IX-X.yy‟da Aşağı Sirderya 

havzasında yaşamış olan Oğuz şehirlerinin de bu doğrultuda Sirderya‟nın eski yatakları 

çevresinde şekillenen Batpaktı(bataklı) medeniyeti adı verilen güzergahta ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır
833

. 

 

 Günümüzde Oğuz Yabgu Devletinin başkenti olarak adlandırılan ve 

Sirderya‟nın Aral Gölüne döküldüğü kısımda, Yengi Kend şehrinin bulunduğu Cankent 

harabeleri de Kızıl Orda Eyaleti, Kazalı ilçesi, Batpaktı kültür dairesi içinde bulunan 

Örkendeu köyünün güney kısmında,  1.5 km uzaklıktaki bir tepe üzerinde tespit 

edilmiştir
834

.  

 

   3.2 Siyasi Tarihi 

 

 Tarihi kaynaklar Sirderya bölgesindeki Oğuz boylarının VI. yy‟dan itibaren 

Mâverâünnehir bölgesinde bulundukları anlaşılmaktadır. II. Göktürk Kağanlığının 

parçalanmasından sonra Oğuz boyları Hazar, Bizans ve Abbasi ordularında paralı asker 

olarak hizmet etmeye başlamışlardı. Sirderya bölgesinde kalan ana kütleye IX. yy‟da 

Tanrı Dağları(Tyan Şan) bölgesinden yeni oymakların katılmasıyla Oğuz etnogenesi 
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Ebilhan Ebilasan, a.g.e, s. 78, 79, Faruk Sümer, a.g.e, s. 62, V.V Bartold, a.g.e, s. 400, 402. 
833

 Ezilhan Tajikev,“Ortagasırlık Jankent Kala Jurtı....”, s. 75. 
834

L.M Levina, Etnokulturnaya İstoriya....., s. 396, Ezilhan Tajikev, a.g.m, s.75, 76,  Ezilhan Tajikev, 

İrina Arjantseva,“Sirderyanıng Tömengi Ağısı Boyındağı Oğız Kalaları.....”,s.30, Jayna Sızdıkova, 

“Harezm Arxeologiyalık Etnografiyalık.....”, s. 32, V.V Bartold, Orta Asya, s. 29. 
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tamamlanmıştır. IX. yy‟ın ilk yarısında Oğuz boyları ve Aral Gölü çevresindeki 

Peçenek boyları arasında Sirderya bölgesindeki üstünlük mücadelesi için şiddetli 

çatışmalar yaşanmaktaydı
835

. Bu dönemde her iki Türk boyuda Hazar Kağanlığına 

bağlıydılar
836

.  950 yılında Kiev Knezliğinin Hazarlar üzerine yaptığı seferler sonucu 

Hazarların yıkılmasıyla birlikte Sirderya‟nın orta kesimlerinde oturan Oğuz boylarıda 

aşağı Sirderya havzasından Peçenekleri çıkararak, Yengi Kendşehri merkez olarak 

Farab‟dan Mangışlak‟a kadar uzanan geniş bozkır bögesinde  Oğuz Yabgu devletini 

kurmuşlardır837
. 

 

 Aşağı Sirderya ve Mangışlak bölgesi arasında yaylak ve kışlaklarda yaşamlarını 

devam ettiren Oğuz Yabgu devletinin ana merkez karargâhı Aral Gölü kıyısındaki 

Yengi Kendşehri olmuştu.  Oğuz boyları ekseriyetle kış aylarında bu merkez etrafında 

toplanır ve geçici ağıllarında kışı karşılamaktaydılar. Yengi Kend‟in gerek kışlak 

gerekse ana merkez karargah seçilmesindeki başlıca etmenler; Aral Gölü ve çevresinde 

kışın daha ılıman geçmesi, Sirderya‟nın aşağı havzasında gerçekleşen su taşkınları 

sebebiyle bölgenin göçebe boylar için fazla tehlike arz etmemesi ve en önemlisi de 

Yengi Kend‟in ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu sebebiyle bu bölgenin 

seçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Yengi Kendiçin Arapça eserlerde el 

Medînet‟ul Cedide veya El Karytu‟l Hadise, Farsça Dihl-i Nev adlandırmaları 

verilmiştir
838

. 

 

 Şehir hakkında Reşidüddin‟in  aktardığı kayıtlarına  göre: Oğuz Han, 

Türkistan‟ın tamamını ele geçirdikten sonra bir şehir yaptırıp ona Yeni Kend adını 

vermiş ve yeni kurdurduğu bu şehirin yönetimi içinde veziri Irgıl Hoca‟yı tayin 

etmişti
839

. Oğuz Kağan tarafından yaptırıldığına inanılan Yengi Kendismi Oğuznâme‟de 
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Akdes Nimet Kurat, Peçenek Tarihi,  Devlet Basımevi, İstanbul 1937, s.25, 32. 
836

İlim camiasındaki diğer bir görüşte  Sirderya Oğuz Boylarının, II. Göktürk Kağanlığı ve sonrasında 

Batı Türkistan bölgesinde kurulan Batı Göktürk Kağanlığından sonra hiçbir devlete tabi olmadıkları 

görüşü vardır. Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., s.82. 
837

Mihail İllarinoviç Artamanov, Hazar Tarihi...,s. 528, 530, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., s.66, 

Tahsin Banguoğlu,“Oğuzlar ve Oğuz Eli Üzerine”, s 15, 23. 
838

Faruk Sümer, “Oğuzlar”, s. 330,  Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s.91, Ekber Necef, Ahmet 

Annaberdiyev, Hazar Ötesi Türkmenleri, s. 131,S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s.57,58. 
839

Zeki Velidi Togan,Oğuz Kağan Destanı(Reşideddin Oğuznâmesi), s.49. 
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de iki defa geçmektedir
840

. Bununla birlikte Afrasyab‟ın da Yengi Kendve Kazıgurd 

Dağı arasındaki bölgede yaşadığı düşünülmektedir
841

. 

 

 Yakın döneme kadar  Türk ilim camiasında Farab şehrinin Selçuk Bey‟in 

maiyeti ile ayrıldığı Oğuz Yabgu Devletinin ana merkezi ve kışlağı olan Yengi Kend 

olduğu düşünülmekteydi
842

.  İslam coğrafyacılarının eserlerinde karşımıza çıkan “Yengi 

Kend” tasviri ise Aral Gölüne 2 fersah uzaklığında, Sirderya‟nın sol yakasında 

gösterilmekteydi. Bununla birlikte Harezim Arkeoloji ve Etnoloji heyetinin Aral Gölü 

ve çevresinde yaptığı tetkikler ile
843

 Kızılorda‟nın Kazalı ilçesi, Örkendeu köyündeki 

Cankent harabelerinin, Oğuz Kağan destanında ve Arap coğrafyacıların eserlerinde 

tasvir edilen meşhur Oğuz Yabgu kışlağı Yengi Kend olduğu tespit edilmiştir
844

. Bu 

doğrultuda Yengi Kend şehrinin yerinin tespit edilebilmesi için kaynaklarda zikredilen 

bilgileri tek tek incelemeye tabi tutalım. 

 

 Oğuz Yabgu merkezi ve kışlağı Yengi Kendhakkında bilgi veren Müslüman 

coğrafyacılar‟dan El Mesudi Murûc ez zeheb adlı eserinde; “Aral Gölü kıyısında 

yaşayan Türklerin Yenişehir(Yengikend) ve Cend denilen merkezleri bulunmaktaydı. Bu 

şehirlerde Müslümanlar yaşarlar. Çoğunlukla Türk‟tür.  Burada göçebe ve yerleşik 

Oğuzlar bulunurlar Türklerin bu grubu aşağı, yukarı ve orta tabaka olarak üç gruba 

ayrılırlar” ifadeleri ile Yengi Kend‟in konumunu ve şehrin detaylı tasfirini 

çıkarmıştır
845

. 

 

 El Biruni‟de “Kanun El Mes‟ûdî” adlı eserinde Hazar Denizinin kuzey kıyıları 

ve Aral Gölü güzergâhını tasvir ederken, Seyhun‟un(Sirderya) Horezm(Aral Gölü)‟ne 

dökülmeden 2 fersah önce Oğuz Yabgusunun oturduğu şehrin bulunduğunu 
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Faruk Sümer, “Oğuzlara ait destani mahiyette eserler”, s.363,  Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., 

s.80,81, S.G. Agacanov, Oğuzlar, s.188, V.V Bartold, Orta Asya, s.391. 
841

Emel Esin “Farabiyi Yetiştiren Kengeres......”, s. 82. 
842

Faruk Sümer,“X.yüzyılda Oğuzlar”, s.131, 162, Baheaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür 

Tarihi.....,s. 358. 
843

S.P Tolstov, Harezmskaya Arxeoloto Etnografiçeskaya Ekspeditsiya, s. 240, 250,  S.P Tolstov, Po 

Drevnim Deltam..., s.35, 50, Jayna Sızdıkova, “Harezm Arxeologiyalık Etnografiyalık Ekspeditsiyasının 

Sir Önirindeği Zertteuleri”, s.32, 37. 
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S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s. 60, 70, Ezilhan Tajikev, İrina Arjantseva,“Sirderyanıng Tömengi 

Ağısı....”, s. 27, 29.  
845

İbn Mesudi, Murûc ez Zeheb, s.7, Ramazan Şeşen, Müslüman Coğrafyacılara Göre Türkler....., s. 42, 

V.V Bartold, a.g.e, s. 271, MİTT, C.I, s. 166, 168. 
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aktarmaktadır
846

. El Biruni ayrıca el Ceyhani‟den naklettiği bilgilere göre “Buhara ile 

El Karyetû‟l Hadise arasında define arayıcılarının kazılar yaptıkları bir tepe vardı. Bir 

defasında yine kazı yaparlarken birden bir su fışkırmış suyu bir türlü zaptedememişler 

ve o günden beri akar dururmuş” sözleriyla Yengi Kend‟ şehrindeki yer altı suları 

hakkında da bizlere önemli bilgiler vermektedir
847

. 

 

 İbn Havkal: “Seyhun‟un alt kısmında Yeni Köy(El Karyetû‟l Hadise) vardır.  

Seyhun(Sirderya) buradan iki fersah sonra Harezim Denizine (Aral Gölü) dökülür.  

Yeni Köy‟de Müslümanlar bulunmasına rağmen burası Guz memleketinin payitahtıdır. 

Guz meliki kışın burada oturur. Yeniköy Harezimden 10 konak Farab‟dan 20 konak 

uzaklıktadır”
848

. El Makdisî‟de “El Karyat‟el Hadise‟den(Yengi Kent)  iki konak ileride 

Harezim Gölüne(Aral Gölü) dökülür. Buarada Oğuz Sultanı bulunur”
849

 sözleriyle 

Oğuz Yabgu kışlağı hakkında bilgi verir.  El İdrisi‟de Yengi Kenti Farab‟dan 20 konak 

uzaklıkta bulunduğunu belirtir
850

. İbn Rusta, İbn Havkal ve El Makdisî‟de Oğuz Yabgu 

başkentini Aral Gölüne 2 fersah mesafede, Seyhun(Sirderya) nehrinin kıyısına 

konumlandırmaktadırlar
851

. 

 

 Kaşgarlı Mahmud “Yenkend‟in bir adı da Dizrûyin‟dir. Burası sarılığı 

dolayısıyla “Bakır Kale” demektir. Yenkend Buhara‟ya yakındır. Yenikend‟den doğuya 

kadar Türk ülkesidir. Afrasyab‟ın kızı olan Kaz‟ın kocası Siyavuş Yenikend‟de 

öldürülmüştür
”852

 sözleriyle Yengi Kendi tanımlamıştır. Kaşgarlı Mahmud‟un Yengi 
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Hudud al- Alam, Rukopis Tumanskovo, s.1, 26, Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 52, 53,  S.G Agacanov, s. 104. 
847

03. 03. 2015 tarihinde Yengi Kend şehrinin bulunduğu Cankend harabeleri üzerindeki saha 

araştırmalarımız esnasında şehrin bulunduğu konumun Aral Gölü‟ne çok yakın bir mesafede olması 

sebebiyle hissedilir derecede nemli ve tuzlu olduğu anlaşılmıştır. Özellikle yoğun nemin etkisiyle toprak 

katmanından tuzların yüzeye çıktığını gözlemledik. Ayrıca Cankend harabelerinin bulunduğu Örkendeü 

köyü etrafında, günümüzde dahil Cankend (Yengi Kend) çevresinden fışkıran birçok su kaynağının 

olduğu yerli halki tarafından aktarılmaktadır. Nitekim şehrin Aral Gölüne olan yakınlığı sebebiyle toprak 

altındaki kara parçaları arasından halen Aral Gölü ile bir bağlantı olduğu düşünülmektedir. 15.03.2015 

tarihinde Örkendeü köyünün 1988 doğumlu Kenjebek Asilov isimli gencin verdiği şifahi bilgilere göre. 

Ayrıca El Biruni‟nin kendi eserlerinde zikrettiği Yengi Kendçevresindeki tarihi eser kaçakçılarının varlığı 

meselesi ilgi çekicidir. Bkz. El Biruni, El Asar el Bakiye...., s.208. 15, Nitekim Kızılorda Arkeoloji 

bölümü başkanı Sn Ezilhan Tajikev‟in aktardığı bilgilere göre, Hokand Hanedanlığı döneminde de Yengi 

Kend şehri üzerinde hanın talimatıyla define bulmak amacıyla arkeolojik kazılar yapıldığını 

aktarmaktadır. Bkz Ezilhan Tajikev,“Ortagasırlık Jankent Kala Jurtı.....”, s. 75, 76. 
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Yusuf Z. Yörükan, a.g.e, s 400, .432, Ramazan Şeşen, a.g.e, s.239. V.V Bartold, a.g.e, s.419. 
849

Ramazan Şeşen, a.g.e, s. 173, MİTT, C.I, s.167, 168. 
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Ramazan Şeşen, a.g.e, s.103. MİTT, C.I, s. 184, 185, V.V Bartold, Orta Asya,  s. 270, 271. 
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 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati‟t Türk, C.III, s.149, 150. 
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Kend için belirttiği “kend” adlandırmasından yola çıkarak, Oğuzlar dönemindeki bu ana 

merkez karargâhın birkaç ağılın birleşmesiyle meydana geldiği anlaşılmaktadır.  

 

 Yengi Kend şehri Oğuz Yabgu devletinin kuruluşundan itibaren Oğuz 

aristokrasisi içerisindeki Yabgu-Paygu adlı hükümdarın oturduğu merkez olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yengi Kend‟in Sirderya‟nın Aral‟a dökülen ağız kısmına 

konumlandırılmasında; İpek ve Kürk Yollarının kesiştiği güzergâhüzerinde olması,  

Aral Gölü ve Sirderya nehri üzerinde tahıl vb taşıma faaliyeti gösteren gemilerin 

denetiminin bu şehir üzerinden kolayca gerçekleştirilmesini gösterebiliriz. Nitekim 

Yengi Kendşehri Sirderya‟nın Aral‟a dökülen kıyısındaki bir nevi boğaz kesen denetim 

noktası olarak adlandırılabilir. Özellike Oğuz Yabguları IX.yy‟ın başında Peçenek 

boylarını Aral Gölü ve çevresinden çıkarmak için uzun mücadeleler vermelerinin 

altındaki ana etmen olarakta bölgenin ticaret hacmi ve jeopolitik konumunu 

gösterebiliriz
853

. 

 

 Yengi Kend şehrinin planı ve kapsadığı alan göz önünde bulundurulduğunda bu 

şehrin Oğuz Yabgularının daha çok kışlak merkezi olarak kullanıldığını anlamaktayız. 

Muhtemelen Oğuz Yabguları, yaz aylarında obaların ve kervanların düzenini sağlamak 

için Mangışlak yaylalarına çıkmaktaydı. Nitekim Arap müelliflerinden İbn Havkal‟da 

Yengi Kent‟i tasvir ederken Oğuz Sultanlarının sadece yaz aylarında burada kaldığını 

belirtmiştir
854

. Kış aylarında kuzey bozkır bölgesinde yaşanan şiddetli soğuk sebebiyle, 

sürülerin güvenliği ve Aral Gölü çevresindeki iklimin Mangışlak yaylasına göre daha 

ılıman geçmesi sebebiyle Yengi Kente geri dönüldüğü anlaşılmaktadır. 

 

 Sirderya Oğuz Yabguları IX-Xyy‟da başında bulundukları kalabalık Oğuz 

boylarının iskân ve komşu kavim ve devletler üzerine yapılacak yağma harekâtlarının 

planlanması ve icra edilmesinden sorumluydular. Oğuz boyları bu doğrultuda kuzey 

step bölgelerinde  IX.yy‟ın ikinci yarısından itibaren İdil nehrinin sol yakasındaki Hazar 

yerleşim alanlarına, güneydeki Abbasi ve Samanoğullarına ait yerleşim birimlerine 

sıklıkla yağma harekatında bulunmaktaydılar. Oğuz boyları tarafından yapılan bu 

yağma harekâtları çoğu zaman Samanoğulları ve Oğuz Yabgu Devleti arasında orta ve 
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 S.P Tolstov, “Goroda Guzov”, s. 60, 63. 
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aşağı Sirderya bölgesindeki askeri mücadelelere de neden olmaktaydı. Bununla birlikte 

İslam coğrafyacılarından öğrendiğimiz kadarıyla Oğuzlar ve İslam devletleri arasında 

sulh yapıldığı zaman Oğuz Yabguluğunun ana kışlağı olan Yengi Kend şehrine 

gemilerle buğday getirildiği anlaşılmaktadır. Yengi Kend‟den 10 fersah güney kısmında 

bulunan Sabran-Savran şehrinde de yine Oğuz boyları ve Müslüman tacirler arasında 

değiş dokuş usulüne dayanan ticaret yapıldığı anlaşılmaktadır
855

. 

 

 Yengi Kend şehri ve bölgede kurulan IX-X.yy‟daki Oğuz Yabgu devleti 

hakkında yukarıda zikrettiğimiz kaynaklardaki bilgiler çok sınırlı ve parça halindedir. 

Bu sebeple Oğuz Yabguluğunun siyasi faaliyetleri hakkında edinilen bilgiler, Sirderya 

boylarındaki Oğuz devletinin siyasi faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde 

aydınlatmamaktadır. Oğuz Yabguluğu hakkındaki bilgilerimiz İbn Fadlân ve diğer 

İslam coğrafyacılarının belirttikleri ortak husus; Oğuz Yabgu devletinin federatif ve 

aristokratik bir teşkilatlanmasının bulunuyor olmasıdır
856

.  Bu dönemde her kabile ve 

oymağın başında kendi bünyelerinden çıkardıkları bir boy beyi bulunmaktaydı
857

. 

Beylerden her birinin belirli bölgelerde boylarıyla birlikte oturdukları yurdları 

bulunurdu. Bununla birlikte boy beyleri Oğuz Yabgu başkanlığında, Yengi Kend 

şehrinde, yılın belirli zamanlarında düzenlenen kurultaylara katılmaktaydılar. Özellikle 

bu kurultayda alınan kararlar çoğu zaman Oğuz Yabgusunun nüfuz alanı doğrultusunda 

icra edilmiştir. Nitekim bazı dönemlerde Yabgu‟nun siyasi nüfuzunu kaybetmesiyle 24 

Oğuz beylerinin de kendi bölgelerinde bağımsızlık faaliyetlerine girişerek Yengi 

Kend‟e gönderilen vergileri kesmişlerdi. Bu hadiseler Dede Korkud hikâyelerinde 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır
858

. 
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 Madiyar Eleuov, İzvlecheniya iz Pismennix İstocnikov..., s. 15, 25, MİTT, C.I, s. 185, Ramazan Şeşen, 

a.g.e, s. 173, 238. Arap coğrafyacılardan İbn Mes‟ûdî Yengi Kendşehrini  Oğuz boylarıyla ticaret yapmak 

amacıyla kurulan bir üs olarak kurulduğunu düşünmektedir. İbn Mes‟ûdî,  Murûc ez Zeheb, s.7, Ramazan 

Şeşen, Müslüman Coğrafyacılara Göre Türkler, s. 42, V.V Bartold,Orta Asya, s. 29, 419. 
856

İbn Fadlan, Seyehatname, s. 25,30, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., 61, 66. 
857

Bu gelenek Sirderya havzasından Anadolu‟ya Oğuz boyları tarafından getirilmiştir.  Anadolu‟daki 

Oğuz boylarından Ramazanlı veya Yüregirler‟de her oymağın kendisine aid bir yurdu vardı . Bu bey, 

boyu ile birlikte bu yurdunda yaşamakta, yaylasını yaylamakta, kışlağında kışlamaktaydı. Faruk Sümer, 

“Oğuzlara aid Destani Mahiyetteki Eserler”, s. 419. 
858

Bayındır Hanlarından Kazan‟ın  han otağını yağmalatması merasiminde bir seferinde  Dış Oğuzu 

yağmaya çağırmaması üzerine Uruz adlı boy beyi ve diğer kabilelerin, Salur Han‟ın siyasi güdümünden 

ayrıldıklarını konu edinen bir hikaye bulunmaktadır. Faruk Sümer, a.g.m, s. 425.  
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 Oğuz Yabgu devletinin nasıl ve ne zaman ortadan kalktığı ile ilgili 

Reşidüddin‟in aktardığı Oğuz Destanında şu bilgi karşımıza çıkmaktadır: “Oğuz 

hükümdarı Ali Han Amu(Ceyhun) suyu‟nun öte yakasında yaşayan kalabalık Oğuz 

kümesinin başına çocuk yaştaki oğlu Kılıç Arslan‟ı geçirdi. Kılıç Arslan‟ın yanına da 

atabeği Büğdüz Kuzucu bulunurdu. Kılıç Arslan oldukça genç bir delikanlıydı ve vaktini 

köyü hareketlerle geçirmeye başladı ve daha da ileri giderek Oğuz beylerinin kızlarına 

da tecavüz eder oldu. Kılıç Arslan‟ın bu hareketi Oğuz Beylerini harekete geçirdi, 

bunun üzerine kendisini öldürmeye gelenleri haber alan Kılıç Arslan, Yeni Kent(Yengi 

Kent)‟e Ali Han‟ın yanına kaçtı. Bu tarihten itibaren Horasan‟daki Oğuz kümesinin 

başına Tuğrul geçti. Bu hadiseleri haber alan Oğuz Yabgusu Ali Han, oğlu Kılıç 

Arslan(Şah Melik)‟in komutasına 20.000 atlı verdi ve Tuğrul‟un üzerine sefere yolladı. 

Oğuz boyları arasında yapılan bu savaşta Kılıç Arslan(Şah Melik) öldürüldü. Ali 

Han‟da iki yıl sonra Yengi Kent‟te öldü. Onun ölümü üzerine de Oğuz eli dağıldı”
859

 

  

 Reşidüddin‟ tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda Oğuz Yabgu devletinin X. 

yy‟ın  sonu ile XI. yy‟ın  başlarında devlet içinde yönetimi elinde bulunduran 

Yengikend hakimleri ile göçebe grupları kendi siyasî etkisi altında tutan varlıklı boy 

beyleri arasında anlaşmazlıkların vuku bulduğu anlaşılmaktadır
860

. Nitekim bu dönemde 

Oğuzların Kınık boyundan Tukak ve oğlu Sübaşı Selçuk Beg, Oğuz aristokratlarının 

göçebe Oğuz boyları üzerindeki baskılarını bir fırsat olarak değerlendirmiş ve 

mahiyetindeki kişilerle birlikte Yengi Kend‟den Cend‟e taşınmıştır. Kınık boyunun 

Yabgulara karşı isyan etmesi akabinde bozkır bölgesinde yaşayan göçebe Oğuz 

gruplarınıda hareketlendirmiştir. Özellikle bu dönemde Orta Sirderya bölgesindeki 

Farab ve çevresinde yaşayan Çavuldırlar vb birçok boyunda Selçuk Beg tarafından 

tertip edilen isyan harekatına destek verdikleri anlaşılmaktadır
861

. Yabguluğa isyan eden 

Oğuz boylarının Cend şehri merkezine göç etmelerindeki en büyük etken şüphesizki 

Oğuzların kadim düşmanı olan Samanoğullarından yardım alma düşüncesinde olduğunu 

aktarabiliriz.  
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Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı(Reşideddin Oğuznâmesi), s.69,71, Faruk Sümer, Oğuzlar 

Türkmenler...,  85, 87, V.V Bartold, Orta Asya, s.304, 305. 
860

S.G Agacanov, Oğuzlar, s. 54. 
861

Ayhan Pala, “Oğuz Kasabası Şavıldır....”, s. 545, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler...., s.87, 90. 
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 Ayrıca Selçuk Beg‟in Yengi Kent‟ten Cend‟e göç ederek Oğuz Yabgu nüfuzundan 

sıyrılmak ve Samanoğullarından destek almayı amaçlamaları, bizlere araştırmamıza 

konu olan Yengi Kend‟in Farab(Otrar) şehri olmadığını, Aral Gölü kıyısında bulunan 

Cankent harabeleri olduğunu bir kez daha göstermektedir. Nitekim Yengi Kend şehri 

bugünkü Farab bölgesinde bulunuyor olsaydı Selçuk Beg ve mahiyetindeki Oğuz 

boylarının Yabguluğun nüfuz alanından kurtulmaları için daha da güney kısımlara göç 

etmeleri gerekirdi. IX. yy‟da Aral Gölü kıyısındaki Yengi Kend‟den Cend şehrine 

ulaşıncaya kadar Sirderya‟ nın birçok kolu bulunduğu gibi aşılması zor bozkır bölgeside 

bu bölgede bulunmaktaydı. Bu doğrultuda Selçuk Beg‟in Cend şehrini seçmesindeki en 

önemli etkende şehrin gerek göçebe Oğuz boylarına yakın bir konumda bulunması 

gerekse Yengi Kente olan nüfuz alanının fazlasıyla uzak olmasını gösterebiliriz. 

 

  Selçuk Beg‟in Yabguluk içerisinde çıkardığı isyan hareketleri, X.yy‟dan Oğuz 

Yabguluğunun doğu ve kuzey sınırlarında yaşayan Kıpçak boylarının Oğuz 

Yabguluğunun eski gücünü kaybettiğini anlamalarında etkili olmuştur. Bu doğrultuda 

Sirderya havzasına olan yönelik saldırılara başlamışlar ve kısa sürede Aral Gölü ve 

çevresindeki otlak ve meraları ele geçirmişlerdir. Nitekim 1030 yılında Kıpçak 

oymaklarından Çuğrak ve Küçetler‟in Yengi Kend şehri ve çevresinde yönetimi ele 

geçirdikleri anlaşılmaktadır
862

. Bu dönemde Kıpçakların Yengi Kend bölgesinde 

bulunuyor olması her ne kadar şüpheli görünüyor olsa bile Kaşgarlı Mahmud‟un 

hazırladığı dünya haritasında, Oğuz şehirlernden Yengi Kend ve  Cend‟in bulunmuyor 

olması da bu bilgiyi destekler niteliktedir
863

. 

  

 Kıpçakların Aral havzasına girmesiyle birlikte Oğuz Yabguluğu parçalanmaya 

başlamış ve bu dönemde Oğuz ana kütlesinden kopmalar başlamıştır. Oğuz boyları  

                                                           
862

Bolat Kumekov,Arap Kaynaklarına Göre Kimek Devleti, s. 71, 75, 76, Tahsin Banguoğlu, a.g.m, s.5, 6, 

Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler..., s.85, S.G. Agacanov,a.g.e,s.369, 375, Dana Moldabayeva, “Sır 

Derya Havzasının Türk Tarihindeki Önemi.....”, s. 119. Ayrıca Kıpçakların Yengi Kenti ele geçirmesiyle 

ilgili Oğuz dönemine ait olan “Yengi Kendhakimi Sultan Sencer‟in, hanımı olan Begüm Ana‟yı suçsuz 

yere öldürmesi üzerine Yengi Kendşehrini yılanların istila etmesi” hakındaki hikaye, günümüzde 

Örkeniet köyü sakinleri arasında  menkıbevi bir şekilde  anlatıla gelmektedir. Bkz Bekir Deniz, “Oğuz 

Yabgu Dönemine Ait Bazı (Munara) Türbeler.....”, s. 55. 
863

Nitekim Kaşgarlı Mahmud eserinde “Yeni kentten doğu kısımları boyunca Türk ülkeleri ve şehirleri 

bulunuyor” bilgisini vermekteyse de Yenikend‟in bir Oğuz şehri olduğu hakkında bir görüş 

bildirmemiştir. Bkz Kaşgarlı Mahmud, a.g.e, C.III, s. 149, 150, Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler...., 

s.87. 
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X.yy‟da aki ana kola bölünerek göç etmeye başlamıştır. Bunlardan ilk grup,  kuzeye göç 

ederek Bizans sınırına yerleşmişler ve burada Uz, Tork adını almışlardır. İkinci kısım 

ise Selçuklu‟lar ile birlikte güneye, Harezim ve Horasan‟dan Ortadoğu‟ya ve 

Anadolu‟ya göç etmişlerdir. Üçüncü grup ise Sirderya havzasında kalarak, Kıpçak 

hâkimiyetini kabullenmiştir. Bu dönemden sonra Kıpçak Hanlarının her ne kadar Yengi 

Kend‟in hâkimi olsalar bile de şehir içerisindeki ana kütlenin yine Oğuzlardan oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Kıpçakların bölgedeki varlıkları 1220 yılındaki Moğol ordularının 

Yengi Kend önlerine kadar gelmesine kadar devam etmiştir. Cengiz Han‟ın 

oğullarından Zuçi‟nin Yengi Kend şehri içinde oturmayarak, şehrin 2 km kuzey 

kısmındaki tepeler üzerine kendisine yeni bir şehir yaptırdığı anlaşılmaktadır
864

. 

 

 Moğol orduları 1218 yılında Farab(Otrar) şehrini ele geçirerek Harezimşah 

devletine son vermesiyle birlikte Orta ve Aşağı Sirderya bölgesindeki şehirlerde Moğol 

hâkimiyetine geçmiştir. Cengiz Han‟ın oğullarından Zuçi‟nin önderliğindeki ordular 

öncelikle Savran, Sığanak, Cend ve Yengi Kenti ele geçirmişlerdir. Zuçi bölgeden 

çekilirken buradaki Türkmen boylarının başına ordu komutanlarından Taynal‟ı 

bırakmıştır
865

. 

  

 3.3 Kültürel Yapısı 

 

 XIX.yy‟a kadar Oğuz Yabguluğunun başkenti Yengi Kend şehrinin yeri uzun bir 

dönem tespit edilememişti. Bununla birlikte tarihi kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda 

şehrin hangi güzergâhta bulunduğu hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmıştı. Bunlardan 

ilki Yengi Kend‟in Aral Gölü‟nün suları altında kaldığı görüşüydü. Buna göre Sirderya 

nehrinde ve Aral Gölün‟de yaşanan gel gitler sebebiyle Yengi Kend şehrinin de 

zamanla Aral Gölünün suları altında kaldığı düşünülmekteydi. Nitekim bu bölgedeki 

balıkçı ve kayıkçıların,  su altındaki bu şehrin taş binalarını gördüklerini aktarılmışsa 

da
866

. Şehir günümüzde Sirderya‟nın Aral Gölüne döküldüğü yerde 46- kuzey 63 doğu 
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Zuçi‟nin Yengi Kent‟te inşa ettirdiği XIII.yy dönemi şehirin ismi Min Töbe‟(Bin Tepe)‟dir. Ayrıca 

Zuçi‟nin Yengi Kendşehrinde oturmayarak kendisine Bin Töbe şehrini yaptırmasıyla ilgili Örkeniet köyü 

sakinleri arasında  Oğuzlar dönemine tarihlenen Yengi Kentin yılanlar tarafından istila edildiği için 

burada oturmadığın dayandırılmaktadır. Bkz Ezilhan Tajikev, İrina Arjantseva,“Sirderyanıng Tömengi 

Ağısı.....”, s. 19, Faruk Sümer, a.g.e, s. 88, 90, V.V Bartold, Orta Asya, s. 297. 
865

 V.V Bartold, Orta Asya, s.  297. 
866

 V.V Bartold, a.g.e, s. 29. 
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hizasında üçgen şeklinde ve ucu güneye bakan bir yarımada üzerinde tespit edilmiştir. 

Burası Harezim Arkeoloji Heyeti tarafından tespit edilen Batpaktı kültür dairesi içindeki 

Cankent harabelerine denk gelmektedir. Yengi Kent(Cankent) şehri bu doğrultuda 

Kazakistan‟ın Kızılorda Eyaleti, Kazalı ilçesi, Örkendeu köyünün 1.5 km güney 

kısmına konumlanmaktadır
867

. Bununla birlikte Sirderya‟nın eski yataklarından olan 

Yanı Derya boyunda da bir diğer Yengikend olduğu düşünülmüş olsa da bu şehrin 

konumu kaynaklarca desteklenmediği için sonradan bu görüşten vazgeçilmiştir
868

. 

Ayrıca Çinli seyyahlardan Chen Cheng,  1414 yılında Sayram‟ın doğu kısmındaki 

Beşbalık şehri etrafında bulunan Yangikend isimli başka bir şehiri ziyaret ettiğini 

aktarmaktadır
869

. Chen Cheng‟in aktardığı bu Yangikend şehri de İslam 

coğrafyacılarının tarif ettiği Oğuz Yabgu başkentinin konumuna uymadığı için bu 

yerleşim birimini Sirderya Oğuzları ile bağdaştıramıyoruz. 

 

 Günümüzdeyse Yengi Kend şehrinin bulunduğu Aral Gölü ve çevresindeki 

coğrafyada ilk arkeolojik tetkikler, Çarlık Rusya döneminde 1867 yılında P. Lerh 

tarafından gerçekleştirilmiştir
870

. Bu çalışmada Yengi Kend şehir harabelerinin 

bulunduğu Cankentin topoğrafi planlaması yapılmış ve Batpaktı kültür dairesi 

içerisindeki su kanallarının yerleri tespit edilmiştir
871

. P.  Lerh‟in bu tetkikinden sonra 

Cankent harabeleri üzerindeki ikinci ve en kapsamlı çalışma Harezim Arkeoloji Heyeti 

başkanı S. P Tolstov tarafından gerçekleştirilmiştir. Heyet bu çalışmasında keşif 

uçakları aracılığıyla Cankent‟in fotoğraflarını çekmiş ve şehir içerisindeki ilk arkeolojik 

kazıları yaparak, Cankent‟in kültürel çehresi hakkındaki ilk bilgileri edinmişlerdir
872

. 

Bu çalışma sonucu şehirden çıkarılan seramik veriler ile Cankent şehrinin tarihi M.Ö 

I.yy‟a kadar uzandığı tespit edilmiştir. Harezim Arkeoloji heyeti bu doğrultuda şehir 
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 Ezilhan Tajikev, İrina Arjantseva, “Sirderya‟nın Tömengi Agısı....”, s.74, S. G. Agacanov, a.g.e, s.92. 

Emel Esin, “Sirderya Oğuzlarının Maddi Kültürü...,” s.14. 
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 V.V Bartold, a.g.e, s.420. 
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Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, s.466, 467. 
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P. İ Lerh, Arxeologicheskaya Poezdka v Turkestanskiy Kray, Saint Petersburg 1870, s.11, Ezilhan 

Tajikev, “Ortagasırlık Jankent Kala Jurtı...”,  s. 74. 
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 P. İ Lerh, a.g.e, s. 11, V. V Bartold, a.g.e, s.420, Ezilhan Tajikev, İrina Arjantseva,“Sirderyanıng 

Tömengi Ağısı Boyındağı Oğız Kalaları...”,27, 32, İrina Arjantseva, S.A Ruzanova, “Gorodişe 

Djankent....”, s.11, 13. 
872

S.P Tolstov, Po Sledam Drevne Harezimskoi Tsivilizatsii, Moskova Leningrad 1948, s.211. S.P 

Tolstov, “Goroda Guzov”, s.57, 62, S. P Tolstov, Po Drevnim Deltam...., 198, 200, Jayna 

Sızdıkova,“Harezm Arxeologiyalık Etnografiyalık Ekspeditsiyasının...”, s. 33, 35. İrina Arjantseva, S. A 

Ruzanova, a.g.m, s.12. 
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içerisinde M.Ö I.yy‟dan M.S X.yy‟a kadar uzanan kesintisiz kültür evrelerinin 

bulunduğunu tespit etmişlerdir
873

. Bu doğrultuda Yengi Kend çevresindek kültür 

merkezinin kesintisiz bir şekilde süreklilik arz etmesinden yola çıkarak, Sirderya 

Oğuzlarının kökenini M.Ö II.yy‟da bölgedeki İskit boylarından Augasoi‟lere kadar 

dayandırılmaya çalışılmıştır
874

. 

 

 Harezim Arkeoloji Heyetinde sonra şehir üzerinde uzun bir dönem araştırma 

yapılmamış, 1970‟li yıllarda  L.M levina tarafından Cankent harabeleri üzerinde  ufak 

çaplı bir tetkik yapılmıştır. Bu dönemde yapılan çalışmalarda daha çok Oğuz dönemi 

sonrası XIV.yy‟a tarihlenen eserler tespit edilmiştir İlerleyen dönemlerde Cankent 

üzerindeki kazılar 2000-20005 yılları arasında Almatı Erke Margulan Arkeoloji 

Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir.  2005 yılından itibaren Korkut Ata Devlet 

Üniversitesi Arkeologları  ve Rusya İlimler Akademisi Evrazya Arkeoloji Enstitüsünün 

ortak çalışmalarıyla Cankent kazıları  sistemli bir şekile dönüştürülmüş ve  her yaz 

sezonunda aralıksız bir şekilde  kazılar  devam etmektedir
875

. 

 

 Yapılan arkeolojik çalışmaların sonucunda Cankent(Yengi Kend) şehri içindeki 

arkeolojik verilerin üç ana döneme ayrıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan ilki; 

S.Tolstov‟un adlandırdığı Batpaktı(Bataklık) kültür dairesindeki şehirlerde oluşan ve 

M.Ö I.yy ve M.S X.yy‟a kadar uzanan dönemi kapsayan kültür evresidir
876

. İkinci 

dönem Moğolların Sirderya havzasını işgal ettikten sonraki dönemde ortaya çıkan  Altın 

Orda dönemi(XIV-XVI.yy) kültür merkezi ve son olarakta yakınçağ (XYII- XIX.yy)  

dönemi türbe yapılarıdır
877

. 
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 Harezim arkeoloji heyetinin Yengi Kent(Canknet) seramikleri üzerinden şehrin 

kadim tarihini M.Ö I.yy‟a dayandırmaktadırlar. Yengi Kend‟in M.Ö döneme ait 

yapılanmasının sağlıklı biçimde aydınlatılması için yeterli sayıda arkeolojik veri elde 

edilememiştir. Fakat elde edilen maddi kültür ögelerinde şehrin uzun bir dönem tahrip 

olarak kaldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki Yengi Kendşehri M.S VII.yy‟da Gök Türk 

Kağanlığı döneminde  muhtemelen yeniden inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir
878

  

Nitekim Oğuzlar dönemine ait olan Oğuz Kağan Destanında anlatılan Yengi Kend‟in 

inşa edilmesi de  muhtemelen Yengi Kend‟in Göktürkler döneminde tekrardan tamir 

edilmesiyle ilişkilendirilebilinir
879

. Yengi Kend‟in Göktürk dönemiyle 

ilişkilendirilebileceğinin diğer bir kanıtı da Orta ve Aşağı Sirderya bölgesinde   Göktürk 

hakimiyeti yılllarında pişmemiş, küçük ve eşit boyda  tuğlalar kullanılmış olması 

gösterilebilir. Bununla birlikte Yengi Kendşehrinde tespit edilen soluk mavi ve kalıp 

basılarak süslenmiş seramiklerin aynısına Orhun nehri kıyılarında bulunan  Kök Türk 

devrindeki mimari yapılarda da kullanıldığı anlaşılmaktadır
880

.  

 

 Yengi Kend‟in şehir planı doğu- batı istikametinde muntazam olmayan bir T 

harfi şeklinde inşa edilmiştir. Şehrin uzunluğu doğu batı yönünnde 375 m kadar,  eni ise 

doğuda 300 m, batıda 225 m idi. Şehri ortasında doğu- batı yönünde bir büyük cadde ve 

bu caddeyi dik kesek sokaklar boyunca evler yerleştirilmiştir. Muhtemelen hükümdar 

ordugâhı olan iç kale şehrin kuzeybatı köşesinde bulunuyordu. İç kalenin avlusunda da 

birbirini dik olarak kesen sokaklar vardı. Bununla birlikte son yıllarda yapılan kuzey 

batı tarafta 110x110 m ölçülerinde bir çarşı(ticarethane) merkezleri tespit edilmiştir
881

. 

 Şehrin dış surları, şimdiki yıkık vaziyetten anlaşıldığına göre, en az 8 m 

yükseklikteydi. Harezim Arkeoloji Heyeti başkanı Tolstov, kazı çalışmaları döneminde 

şehirin doğu duvarını nispeten yıkılmamış halde bulmuştu. Doğu duvarının 3 m kadar 

yükseklikteki alt kısmı 40x40x 9cm ölçülerinde dar tuğlalarla, üst kısmı ise 1,35 m 

boyunda pahsa ile örülmüştü. Küçük ve büyük tuğla sıraları kamuş yataklarıyla 

birbirinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Mevzu bahis bu pahsaların hamurunın içinde 

erken döneme ait kırmızı seramik kalıntıları göze çarpmaktadır. Yengi Kend şehrinin 
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ana istihkâm duvarı doğu duvarının ortasına yerleştirilmişti. Doğu duvarında, 

munaraların (kulelerin) silindir şekilde ve birbirinden 30 m kadar uzaklıkta bulunduğu 

anlaşılıyordu. Bu munaraların eni 3m kadardı ve alt kısmında yarı tabanlı tekerlek 

çıkıntıları tespit edilmişti. Doğu duvarının aşağı yukarı ortasında bulunan çift kapı, içeri 

girmeyi zorlaştıracak biçimde inşa edilmişti. Dış kapı yarı silindir şeklinde ve 15 m 

kadar eni olan bir büyük kulenin kuzey yanında bulunuyordu. İç kapı ise, dış kapıya dik 

olarak şehrin doğu duvarından açılmıştı. “Dik giriş” denen bu tarz girişte içeriye yandan 

girmek zorunda kalan düşman kendini kalkanla koruyamıyordu
882

.  

 

 Yengi Kend şehrinden çıkarılan maddi verilere göre şehir nüfusunun önemli bir 

kısmının Oğuzlardan teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca çıkarılan arkeolojik 

verilerden Oğuz boylarının Yengi Kend ve çevresinde X-XI.yy‟da hayvancılığın yanı 

sıra ziraat ve balıkçılıkta yaptıkları anlaşılmaktadır. Özellikle şehir içerisinde para 

kesilmesi için bir darphane ve metal döküm haneleri ve çeşitli çini işlemeli seramik 

kaplar tespit edilmiştir
883

.  

 

 Cankent Arkeoloji ekibinin 2006 yılındaki tetkik raporlarına göre Batpaktı 

Kültür dairesi içerisinde Yengi Kendile birlikte Sartöbe adlı bir yerleşim birimi daha 

tespit edilmiştir. Sartöbe‟nin tarihsel süreci Yengi Kend ile aynı dönemlere denk 

gelmektedir. Özellikle şehir içerisinde tespit edilen materyaller VIII.yy‟a tarihlenmiştir. 

Bu tarihten itibaren ise şehir üzerinde daha yakın döneme ait eserler bulunamamıştır. 

Cankent Arkeoloji heyetine göre VIII.yy‟da Sirderya‟nın nehir yatağı değişmiş olduğu 

için Sartöbe‟deki yerli halkında Yengi Kend‟e göç ettiklerini aktarmaktadırlar. Nitekim 

Sartöbe ve Yengi Kend şehrindeki materyallerin de benzerlik göstermesi bu görüşü 

doğrular niteliktedir
884

. 

 

 Yengi Kend‟in Zuçi tarafından ele geçirilmesi sırasında Moğol komutanının han 

otağını şehrin içerisine kurmayarak şehirden 2 km uzaklıktaki kuzey batı kısmındaki 
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tepeler üzerine yeni bir şehir inşa ettirmiştir. Kurulan bu yeni yerleşim biriminin 

daimetre ortalaması 12- 15 m genişliğinde, 1,5 m uzunluğunda ayrı tepeler üzerine 

kurulan birden fazla yerleşim merkezi tarafından oluşturulmuştur. Moğolların kurduğu 

bu yeni şehirlerin tepeler üzerine kondurulduğu için Min Töbe(Bin Tepe) adlandırması 

verilmiştir. Moğolların Yengi Kend çevresinde kurduğu bu yeni yerleşim merkezinin 

çevresi 400x300 m çapında olup merkezi 60x60 genişliğinde 1.5m büyüklüğünde 

mesken tipleri teslim edilmiştir
885

. 

 

 

            3.4.1 ġehir Hakkındaki Hikayeler 

 

 Sirderya Oğuz tarihini iyi derecede analiz edebilmemiz için tarihi kaynakların ve 

arkeolojik verilerin yanı sıra Oğuzlar‟dan günümüze ulaşan kültür maddeleri, destan ve 

hikâyelerin de incelenmesi de zarûridir. Bu doğrultuda yukarıda zikrettiğimiz Cengiz 

Hanın oğlu Zuçi‟nin Yengi Kend şehrine yerleşmeyerek hemen yanı başına yeni bir 

şehir kurdurması hakkında yerli halk hafızasında Yengi Kentin önceleri yılan saldırısı 

sonucuna yıkıldığı için Zuçi‟nin başka bir şehir kurdurduğu hakkında günümüze kadar 

yerli halk arasında saklanan çeşitli rivayetler bulunmaktadır
886

. 

  

 Rivayete göre, Yengi Kend şehrinin hâkimi Sultan Sancar, Sozak‟ta türbesi 

bulunan Kara Buğra Evliya‟nın kızı Begüm Hatun ile evlenmiştir. Begim Hatun 

evlilikten sonra Yengi Kend şehrine gelerek han otağına yerleşmişti. Hikâyeye göre 

“Begim Hatun birgün evinde saçını tararken Yengi Kend şehrinin veziri kapıyı 

çalmadan içeri girmiş ve Begim Hatunu kendi cariyesi yapmak istemiş. Bu hadise 

yaşandıktan kısa bir süre sonra Sultan Sancar,  vezirini huzuruna çağırmış. Vezir bu 

durumdan yararlanmak için huzura geç kalmış.  Sultan Sancar neden geç kaldığını 

sorduğunda, Begim Hatunun  kendisine sarkıntılık yaptığını, bu nedenle geç kaldığı 

ifitrasında bulunmuş. Vezirin telkin ve iftiralarına  inanan Sancar Han, Begim Hatuna 

konuşma hakkı tanımadan kollarını kestirip zindana attırmış. Aradan birkaç gün 

geçtiğinde Beğim Hatunun babası Karabuğra Evliya, kızının başına birşeyler geldiğini 
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hissetiğinde Cankent(Yengi Kend)e kızını ziyarete gelmiş. Begüm Hatunun zindanda 

olduğunu öğrenip kendisiyle konuşmuş, ardından Sultan Sancarın n huzuruna çıkıp, 

neden kızını dinlemediğini, savunma hakkı vermediğini söyleyip, Sultan Sancar‟ın  

yanlış yaptığını söylemiş.  Kara Buğra Evliya eger kızı haklı ise, sabahleyin kestiği 

kollarının kuş olup uçacağını, suçlu ise uçamayacağını, buna göre haklı veya 

haksızlığının ortaya çıkacağını söylemiş. Sabah olduğunda Begim Hatun‟un kesilen 

kolları kuş olup uçmuş. Bunu gören hükümdar yaptığına çok pişman olmuş. Kuşun 

konduğu yerde Beğim Hatun için, bugünkü beğiti (anıt mezar) yaptırmış. Ancak, 

Karabuğra bu haksız davranış için kendisine ve vezirine lanet yağdırmış. Gökten büyük 

bir varlık (ışık) Yengi Kentin  ortasına düşmüş. Yer yarılmış, yılanlar ortaya çıkmış ve 

herkesi sokup öldürmüş. Sadece bir kişi Hive‟ye kaçıp kurtulmuş. Ancak, koç‟un 

müyüzünden (boynuz) çıkan bir yılan onu da sokup öldürmüş. Böylece Yengi Kend 

kurumuş. Hiç bir canlı varlık kalmamış. Sadece begit (türbe) kalmış Bu nedenle Begim 

ana erkek ziyaretçi kabul etmemekte, yalnızca hanımlar ziyaret edebilmekteymiş. 

Erkekler tarafından ziyaret edildiğinde şiddetli bir rüzgâr çıktığı ve çırakçının evindeki 

eşyaların sallandığına inanılmaktadır
887

. 

 

 Bu hikâyede geçen ana karakterler üzerine yapılacak ayrıntılı bir tahlil ile Yengi 

Kend şehri hakkında ve Oğuz Yabgu devletinin dağılma dönemi hakkında  yeni bilgiler 

elde edilebilecektir. Buna göre Yengi Kend hâkimi Sultan Sencer‟in hanımı olan Begim 

Hatun‟un babası olarak karşımıza çıkan Kara Buğra Evliya, İslamiyeti resmi din olarak 

kabul eden Karahanlı hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğra Han olmalıdır. Begüm 

Hatun‟un eşi ve Yengi Kendin hakimi olarak karşımıza çıkan Sultan Sancar‟ın ise ilk 

önce isim benzerliği sebebiyle Anadolu‟yu feth eden Sultan Alparslanın oğlu ve Büyük 

Selçukluların son hükümdarı olarak düşünülmüş olsa bile
888

 aslında bu kişinin   Oğuz 

Yabgularından olan Şah Melik olması daha tutarlıdır
889

. Buna göre Satuk Buğra Han 

İslamiyeti kabul ettiği için akrabalarına karşı siyasi destek kurmak amacıyla kızı Begüm 

Hatun‟u Yengi Kend‟in hâkimi olan Sultan Sencer(Şah Melik) ile evlendirmiş 
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olmalıdır. Hikâyede karşımıza çıkan Cankent(Yengi Kend)‟in yılan saldırısı sonucu 

yerle bir olduğu inancı kimi kaynaklarca doğru olarak kabul edilse de,
890

 bu meseleyi 

Kıpçakların Yengi Kend şehrine saldırmalarıyla açıklamak daha mantıklı 

gözükmektedir. Nitekim Yengi Kend şehrini Oğuz Yabgu Devletinin elinden alan 

Kıpçak Hanlığına ait boyun ismi ve ongunu yılandı. Ortaçağda boy ve kabilelerin ferdi 

şahıs isimlerinden ziyade kabile ad ve unvanlarıyla anılmış olması sebebiyle 

Kıpçakların şehri ele geçirmesi bu şekilde yerli halk arasında zamanla efsanevi bir 

hikâye haline dönüşmüş olabileceği düşünülmektedir
891

. 

 

 Hikâyede Begüm ana için yaptırılan anıt günümüzde Kızılorda eyaleti, Kazalı 

ilçesinde bulunan Maydagöl köyüne bağlı Nebi Özek isimli yerleşim yerinin 5 km. 

Yakınında tespit edilmiştir. Türbeye ulaşabilmek için önce Kazalı‟dan Maydagöl Avulu 

(Köyü) yönünde gidilmekte, 50 km. sonrasında, Sirderya Nehri üzerindeki El Seyid 

Köpür‟üne (Köprüsü‟ne) ulaşılmakta, 17 km. sonrasında da Maydagöl Avulu‟na 

gelinmektedir. Buradan, bozuk toprak bir yol ile, 5 km. sonrasında, Nebi Özek denilen 

yerleşim yerine varılmakta, yaklaşık 5 km. sonrasında da, çöl içinden, türbeye 

ulaşılmaktadır. Uzuntam Munarasına 10-20 km. uzaklıktadır. Minare gibi yüksek 

olduğu için Munaras denilmekte olup yapı üzerinde bir kitabe bulunmamaktadır
892

. 

 

 Munara‟nın kerpiç malzemeyle bina inşa edildiği anlaşılmaktadır.. Günümüzde 

dışarıdan tuğla ile kaplanmıştır. Sekizgen plânlıdır. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla, 

içeriden yuvarlak plânlıdır. Ancak, belki kerpiç malzemeli olduğu için, kerpiçin erimesi 

ve sonradan da tuğla ile kaplanmasından dolayı, sekizgeni meydana getiren yüzeylerin 

ölçüsünde farklılıklar vardır. Ortalama olarak her bir cephe 2.50. cm. uzunluğundadır. 

Duvar kalınlığı yaklaşık 2 m. kadardır. Dışarıdan sadece kerpiç örgülü duvarı ve 

kubbesi görülebilmektedir.  Üzeri konik sekzigen şekilli konik külahla kaplı bir kubbe 

ile örtülüdür.  Yaklaşık 10 m. yüksekliğindedir. Kuzey doğu yönündeki, yaklaşık 6-7 m. 
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yükseklikte, saçak altına yerleştirilmiş, pencere görünümlü giriş dışında açıklığı 

yoktur
893

. 

 

 Yapı Kazalı müzesi yetkilileri tarafından IX-X. yy.‟a tarihlenmektedir. Giriş 

kapısı altındaki madeni kitabe levhasında IX-XI. asırda yapıldığı yazılıdır. İnşa 

malzemesi ve plân özelliğine bakarak VIII-X. yy.‟da, Oğuz Yabgu Devleti zanmanında 

yapıldığını düşünmekteyiz. Günümüzde sağlam vaziyettedir
894

. Begüm Ana anıtı için 

yaptırılan mimari yapıya yukarıda belirttiğimiz gibi “munara” denilmektedir.  Mevzu 

bahis bu Munara yapıları İslamiyet öncesi Türk boylarında görülen anıt mezar 

yapılarının ilk örneklerinden olup, İslamiyet dönemiyle de birlikte işlevsel konumu 

artarak, Türklerin ibadet merkezlerinde toplanmak amaçlı kullandıkları bir yapı haline 

dönmüştür. Muhtar Koja‟nın Begüm Ana munarasında 2014 yılında yaptığı tetkikler 

sırasında yapıt içerisinde bir mezara rastlanılmamıştır. 
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SONUÇ 

 

Bu araştırmamızda IX-X.yy arasında Sirderya bölgesinde yaşamış olan Oğuz 

boylarının maddi kültür yaşantıları ve şehirleri incelenmiştir. Tarihi süreç içerisinde 

Sirderya Oğuz boylarının Türk- İslam medeniyetinin oluşmasındaki rolleri yadsınamaz 

derecede önemlidir. Nitekim Türklerin İslamiyet ile tanışmaları araştırmamızın 

kapsadığı yıllar arasında Sirderya çevresinde gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda  Orta 

Asya‟daki ilk Ribatların, mevzu bahis Oğuz şehirleri üzerine kurulmuştur.  Öyle ki 

Moğol istilası sonucu Sirderya havzasındaki vatanlarını terk ederek İran ve Anadolu‟ya 

göçeden Oğuz boylarının devlet kurmayı başarabildikleri coğrafyalarda inşa edilen 

mimari yapıların,“Sirderya Oğuz şehir tiplojisi” ile benzerlik göstermesi, bu doğrultuda 

Büyük Selçuklu ve ardılları zamanında oluşturulmaya başlanılan Türk İslam şehirlerinin 

temelinin oluşturulmasında ve Orta Asya Türk maddi kültürünün meydana çıkmasında, 

Sirderya Oğuz şehirleri mihenk noktası olarak gösterilmektedir. 

 

Günümüzdeki Anadolu, Kırım ve Ortadoğu‟da bulunan Türk varlığının 

çoğunluğunun etnik kimliği,  köken itibariyle Sirderya Oğuzlarına dayanmaktadır. 

Mevzu bahis bu 24 Oğuz boyu içerisinden tarihsel süreçte Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorluğu gibi cihanşümul iki büyük devlet çıkarabilmiştir. Türk-İslam 

medeniyetinin oluşumundaki önemli alim ve devlet adamlarından  Ebu Nasr el Fârabi, 

Türk boylarının İslamiyet ile tanışmasındaki en etkili isimlerden Ahmet Yesevi, Edib 

Ahmet Yüknekî, Selçuk Bey vb Türk tarihinin mihenk noktası oluşturan şahsiyetler, 

araştırmamıza konu olan Oğuz şehirlerinden çıkmıştır. Her ne kadar Anadolu 

Türklerinin Orta Asya‟daki kadim vatanı olan Sirderya bölgesi ve şehirleri üzerine; 

Faruk Sümer, Zeki Velidi Togan ve Baheaddin Ögel ve Emel Esin‟in sınırlı çerçevedeki 

araştırmaları harici günümüze kadar yapılan ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır.  

 

Araştırmamızın başlangıcında gerek Türkiye gerekse Kazakistan- Özbekistan ve 

Rusya‟da Sirderya Oğuz tarihi üzerine bulunan birincil el kaynaklar gerek Rusça gerek 

Türk lehçelerinde gerekse Türkçe tercümeleri tespit edilerek tez içerisinde 

kullanılmıştır. Bununla birlikte 2015 yılında Sirderya bölgesine saha araştırması 

yapmak amacıyla Sirderya bölgesinde yürütülen yaz dönemi arkeolojik kazılarında 
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bulunmuş ve akabinde Kazakistan- Astana‟da bulunan Erke Margulan Arkeoloji 

Enstitüsü ve Gumilev Eurasia Üniversitesinde dönüşümlü olarak sekiz aylık bir staj 

dönemi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde Oğuz boylarının tarihi kaynaklarda ilk 

defa karşımıza çıktığı Moğolistan sınırlarından başlayarak sırasıyla; Kazakistan, 

Kırgızistan ve Özbekistan‟daki yerleşim bölgeleri yerinde incelenmiştir. Araştırma 

süresi içerisinde yazılı kaynakların yanı sıra halen günümüzde yerli halkın hafızasında 

kalan Türk- Oğuz dönemi efsanelerinin ayrıntılı bir tahlili çıkartılmıştır.  

 

Tezin birinci bölümünde şehirciliğin insanlık tarihindeki tarihi süreci ve Türk 

kavim ve devletleri arasında ortaya çıkması ve yaygınlaşması araştırılmıştır. 

Bu bölüm içerisinde Çiçi Yabgu'nun Talas kıyılarında kurdurduğu şehirden başlayarak 

Çin'deki  Türk hanedanları tarafından kurdurulan şehirler, son yıllarda Moğolistan ve Kuzey 

Çin bölgesinde tespit edilen Hun kaleleri araştırılmıştır. Akabinde Göktürkler döneminde 

şehircilik girişimleri Göktürk yazıtlarındaki bilgiler doğrultusunda anlatılmaya çalışılmıştır.   

Son olarak Divan'ü Lügat'it Türk vb Türk kaynaklarında geçen şehircilik ve yerleşik yaşam 

hakkındaki terminolojik sözler tespit edilmiş ve kullanım alanları belirlenerek, Uygurlar 

döneminde Türkler arasında şehirciliğin sistemli ve yaygınlaştırılması ayrıntısıyla 

araştırılmıştır. 

 

İkinci başlıkta erken dönem Türk yerleşme modelleri tespit edilerek mekansal ve 

tipolojik bölümlerine göre tasnif edilmiştir. Bu bölümde IX-X.yy' da Oğuzların yaşamış 

olduğu ve araştırmamıza konu olan Sirderya havzasının coğrafi yapısı incelenmiştir. 

Sirderya nehrinin M.Ö  devirlerden başlayarak XIX.yy'a kadar olan adlandırmalarını 

açıklanmıştır. Akabinde Sirderya adlandırmasının ortaya çıkışı hakkında; Sirderya- 

Moğol ve Sirderya -Sir Tarduşlar arasında kurulabilecek bağlantıları araştırılmıştır. 

Bununla birlikte Oğuz boylarının Sirderya bölgesine olan göç tarihleri bağlamında 

Oğuz boylarının etnogenes süreçleri, bölgedeki Oğuz boylarının dini, sosyal yaşamları 

yine Sirderya bölgesindeki Oğuz toponomileri doğrultusunda incelemeye tabi 

tutulmuştur. 

 

Üçüncü bölümde tarihi kaynaklarda zikredilen Sirderya Havzasındaki Oğuz 

şehirleri, Yukarı- Orta ve Aşağı Sirderya bölgesi olmak üzere üç kısıma ayrılarak 

incelenmiştir.  İkinci olarak Oğuz şehirleri hakkında verilen kaynakların sınırlı olması 
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ve arkeolojik buluntuların tam olarak tamamlanmamış olması sebebiyle bu şehirler 

içerisinden Oğuz Yabgu Devletinin Kışlağı Yengi Kendve ticaret ve ilim 

merkezlerinden Farab(Otrar) şehri ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Özellikle bu iki 

şehrin  seçilmesindeki başlıca etmenler; mevzu bahis bu Oğuz şehirlerinin  farklı 

kaynaklarda Oğuz Yabgu başkenti ve merkez kışlağı olarak gösterilmesidir. Ayrıca bu 

iki ayrı bölgede de Oğuzlardan günümüze kadar gelen sözlü kültürel ögelerin fazla 

olması sebebiyle, ayrı bir başlık  altında ayrıca incelenilmiştir. 

 

 Günümüzde Sirderya Oğuz tarihi üzerine yapılmış Emel Esin‟in birkaç makalesi 

ve S.G. Agacanov‟un eserleri harici ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

Bünyesinden iki tane büyük bir cihanşümul devlet çıkarmayı başarabilen bir toplumun 

Orta Asya‟daki kadim vatanları üzerine hiçbir ciddi çalışmanın yapılmamış olması, 

Türk ilim camiasının en büyük eksikliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle Sirderya Oğuz etnik kimliğinin ortaya çıkışı, Türk-İslam medeniyetinin ortaya 

çıkmasındaki en büyük etkenlerden olan mevzu bahis bu Oğuz şehirlerine yapılacak 

olan özverili ve disiplinli saha araştırmaları sayesinde,  Türk tarihinin aydınlatılmaya 

muhtaç bir kısmı daha ortaya çıkarılmış olacaktır.  
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Ek 10 Orta Sirderya, Karahan Ata Türbesi Minyatürü, Türkistan Tarih ve Etnoloji 

Müzesi( Özel Arşivden) Kazakistan 2015 
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Ek 11 Orta Sirdery, Farab(Otrar) Arslan Bab Türbesi (Özel Arşivimden), Kazakistan 

2015 

 
 

Ek 12  Aşağı Sirderya, Yengi Kend Görünüm 1 (Özel Arşivimden),  Kazakistan 2015 
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Ek 13 Aşağı Sirderya,  Yengi Kend- Aerophoto Görünüm  2 (Prof. Dr. Zainolla 

Samashev‟in Özel Arşivinden),  Kazakistan 2015 

 

 

 
Ek 14 Aşağı Sirderya,  Yengi Kend Surları  Görünüm 3, (Özel Arşivimden) ,Kazakistan 

2015 

 



230 
 

 
Ek 15 Aşağı Sirderya, Yengi Kend- Ming Töbe Seramik Örnekleri (Özel 

Arşivimden),Kazakistan 2015 

 

 

 

Ek 16 Sığnak Şehri Seramikleri, Kızılorda Şehri Tarih ve Etnoloji Müzesi,(Özel 

Arşivimden ), Kazakistan-2015 
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Ek 17 Aral Gölün‟den çıkarılan Kerderi Yeraltı Mescidi , Kızılorda Şehri Tarih ve 

Etnoloji Müzesi, (Özel Arşivimden ) Kazakistan-2015 

 

 

 
 

Ek 18 Aşağı Sirderya, Yengi Kend-Begüm Ana Munarası (Prof. Dr. Muhtar Koja‟nın  

Özel Arşivinden), Kazakistan 2014 
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