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Aysu Ata 

(Ankara) 

Araştırmalarında dilbilimden geniş ölçüde yararlanan ünlü halkbilimci C. Levi 

Strauss 'ın dediği gibi "kendini insan bilimlerine adayan bir kimsenin başlıca 

görevi en nedensiz, en düzensiz, en tutarsız görünen olguların bile altında ya

tan düzeni bulmak, hiç değilse böyle bir düzenin bulunup bulunmadığını araş

tırmaktır." 1 

Bu bildiride bir bakıma Strauss'ın öğüdü dinlenmiş ve Türk sosyal ta

rihinin en düzensiz, tutarsız olgularından birine dilci olarak uğraşı alanının 

verileriyle ışık tutulmaya çalışılmıştır. Böyle çetrefil bir konuya bu bildiriyle 

başlamamızın nedeni Türk sosyal tarihinin yeterince anlaşılmasına ve aydın

latılmasına küçük de olsa bir katkı sağlayabilmektir. 

Türk din tarihiyle ilgili olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 

çalışmalar yapılmıştır. Ancak özellikle yurt içinde yapılan bu çalışmalar, göz

den geçirildiğinde bunların sadece inançlar ve ritueller temelinde şekillendiği, 

sosyaliteden soyutlanmış biçimde hazırlandığı görülecektir. Halbuki bu tür

den çalışmaların hangi dönemi kapsarsa kapsasın Türk toplumunun değişim 

ve gelişimlerini açıklamaya hizmet edecek türden olması şarttır. Türkiye' de 

islamı dönem ve öncesine ait çalışmalarda bazen birbiriyle çelişen türlü tezler 

ileri sürülmüştür2 . Bunları tatminkar bir şekilde bilimsel bir mecraya 

2 

c. Levi-Strauss, "La grande aventure de i 'ethnologie", Le Nouvel Observateur, 17-

23 janvier 1968. 
Z. Gökalp, "Eski Türklerde Din", Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, C. 
I, S. 5, 133211916, s. 457-474. F. Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasav
vıflar, İstanbul 1966 (2. baskı). Y.Z. Yörükan, "Orta Asya'da Türk Boyları ve 
Bunların Dinı ve Coğrafi Vaziyetleri", Darülfünün İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 
S. 22, İstanbul 1932, s. 51-64; S.23, İstanbul 1932, s. 39-52; S.24, İstanbul 
1932, s. 46-64. H. D. Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976. H. Tanyu, 
Türklerin Dini Tarihçesi, Ankara 1976. E. Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür 
Tarihi ve islama Giriş, İstanbul 1~78; "Miladı VII. Asırda Türkistanda İsHimiyetin 
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yerleştirmenin gerekliliği günümüz Türkiye' sindeki dinsel kutuplaşmaların 
da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

Türklerin islamiyeti kabulü Türk tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de 

şekillenmesini sağlayan önemli bir olaydır. 751 yılındaki Talas Savaşı'nda 

Türklerin Abbasiler tarafını tutması,sadece savaşın sonucunu değiştirmekle 

, kalmamış Türk ve dünya tarihinde de önemli değişiklikler yaratmıştır. 
Türkiye'nin tarihinde ve bugününde İslamiyet kültürü ve anlayışı hakkında 
otorite kabul edilen Ahmet Yaşar Ocak'ın şu sözlerine katılmamak mümkün 

değiltlir: "Türklerin İslam'a girişi yalnız Türk tarihini veya İslam tarihini 
değil sonuçları itibariyle dünya tarihini de çok yakından ilgilendiren önemli 

bir hadise olmasına rağmen, genel nitelikteki birkaç yayınistisna edilirse 

konununçeşitli yönlerini detaylı olarak ele alan monografik düzeyde bilimsel 
çalışmalar hemen hiç yoktur. Türklerin müslümanlığı kabul' edişi konusu, 

Türk tarihinin şu veya bu dönemini içine alan birtakım çalışmalarda bugüne 

kadar genellikle çok kısa pasajlar vey~ üç beş sayfalık bölümler halinde yer 

alabilmiştir .... Türkiye' de uzun zamandan beri bu kadar tartışılan bir mesele 
hakkında bilimselliteratürün bu derece fakir oluşu, altı çizilecek bir vahamet 

belgesidir. " 

Bu bildiride Türklerin islamiyeti kabulleriyle birlikte bu dini tanımak, 

öğrenmek, gereklerini yerine getirmek amacıyla ilk yaptıkları iş olan Kur'an 

tercümeleri temel malzememiz olacak ve Türklerin öte dünya inanışları ile 

bunu dillerine nasıl yansıttıkları üzerinde durulacaktır. Bu yapılırken Türklerin 

islam öncesi dönemine aİt verilerle karşılaştırma yapılacaktır. Böyle bir 

karşılaştırmanın nedeni islamın söz konusu dönem ve bölgede nasıl anlaşılıp 
yorumlandığını özellikle üzerinde durulan hususla ilgili mevcut inançlarda 

değişiklikler yaşanılıp yaşanılmaQığını anlayabilmek içirıdir. 

Dil tarihimizde olduğu gibi -ki bunun batı dilleri için de geçerli olduğu 
ortadadır- kabul edilen dinle birlikte kutsal kitabın millı dile çevrilmesi, o dile 

adeta yeni bir biçim vermektedir. Gerek Türk edebiyatı gerekse Türk dili 

tarihinde "İslami dönem" nitelemesinin nedeni budur. Bu, Martin Luther'in, 

Kitab-ı Mukaddes'i Almancaya çevirme si sonucu olarak Alman dilinin yeni 

bir kimlik kazanması ile eşdeğer tutulacak bir gerçekliktir. Burada bu hususu 

sadece kutsal kitabın tercümesiyle sınırlı tutmamak.yerinde olacaktır. Çünkü 

Burkan Dini İleKarşılaşması", Türk KültürüAraştırmaları, S. 162, Ankara 1977-
78. Z. Kitapçı, Or!a Asya'da Islamiyetin Yayılışı veTürkler, Konya 1994. A. Y. 
Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yay., İstanbul 1999. O. Turan, 
Selçuklular ve İslamiyet, Boğaziçi Yayınları, (5. Baskı) İstanbul 1999. 
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Türklerin bıraktığı yazılı belgeler tarih boyunca kabul ettikleri dinler doğrul

tusunda söz varlıklannın nasıl etkilendiğini açıklayacak türdendir. 

İsHlmiyetin kabulü ile Türk dünyasına yeni görüşlerle birlikte yeni 

kavramlar da girmeye başlamış ve Türkçe bunu karşılayabilmek için ilk 

evrede var olan sözcüklerini uyarlama çabasına girmiştir. İkinci olarak ise bu 

çabanın içinde "kolaya kaçma"nın yani yeni kavramın ait olduğu muhitten o 

sözcükle alınmasının da söz konusu olduğu vurgulanmalıdır. Yani müslüman 

Türklerin dillerine Arapça ve müslüman diğer büyük bir kitle olan Farslann 

dilinden sözcüklerin girmesi bu çabanın ürünüdür. Ancak bir önceki cümlede 

"kolaya kaçma" olarak nitelediğimiz bu olayın ilk Kur' an çevirilerinde 

tutulan son yololduğu unutulmamalıdır. Bir başka deyişle dil adına millı 

bilinç, söz konusu çevirilerin yapıldığı dönemde bugüne oranla çok daha 

fazladır. Son cümlenin ne derece iddialı olduğunun farkınday·ım. Fakat son 

yıllarda bu konuda gerek tarihı dönem gerekse günümüz Türk dillerine ait 

Kur'an çevirileri üzerine yaptığım karşılaştırmalı çalışmalar böyle bir yargıyı 

doğurmuştur3 . 

Kur'an'ın Türkçeye çevirisi erken sayılacak tarihlerde 've büyük bir b~şan 

ile gerçekleşmiştir. Son yıllarda yaptığım çalışmalarla Kur'an'ın Türkçeye ilk 

çevirisi olarak Manchester John Rylands Kitaplığındaki nüshaya işaret ettim 

ve bunun nedenlerini ortaya koymaya çalıştım4 . Buna göre Türkler Kur'an 

tercümesini Farsça ilk tercüme ile aynı zamanda 10. yy'ın son çeyreğinde 

yapmışlaı:dır. Yazılış tarihi bulunmayan Doğu Türkçesiyle yapılmış Kur' an 

tercümelerindekis en önemli özellik, gerek söz varlığı gerekse fonetik ve 

morfolojik özellikler bakımından genel çizgileriyle birbirlerine benzemesidir. 

Bu da bizi bir asıl ve en eski nüshanın tespitine yönlendirmiştir. Gerek ı O. 

yy'ın son çeyreğinde yazıldığını ifade ettiğimiz, Farsça tercümenin yer aldığı 

söz konusu tercüme gerekse Doğu Türkçesiyle tarihı dönemde yapılmış diğer 

Kur' an tercümeleri, Türkçenin zenginliğini ortaya koyan en önemli bel

gelerdir. Bu nedenle Z. V. Togan'ın "Kur'an Türklere tek bir düşünce 

3 

4 

s 

A. Ata, "Türk Dilinde Esma-yı Hüsna", IV. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 

Eylül 2000, Çeşme/İzmir. 
A. Ata, Karahanh Türkçesi İLk Kur'an Tercümesi (Rylands Nüshası) Giriş

Metin-NotLar-Dizin, TDK Yay., Ankara 2004. "Karahanh Türkçesinin ilk Eseri", 
730. Yılında Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati't-Türk. Yıldız Teknik Üniversitesi, 
21 Mart 2003, istanbul; "İlk Türkçe Kur'an Tercümesi", Dil ve Edebiyat Araş

tırmaları Sempozyunıu. Mustafa Canpolat Armağanı, Ankara 2003, s. 41-55. 
1. Eckmann, "Eastem Turkic Translations of the Koran", Studia Turcica, Budapest 

1971, s. 149-157. 
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sistemi ve tek bir edebi dil kazandırdı6" yargısı önem kazanmaktadır. 

Rylands nüshasıyla ilgili çalışmayı yaparken tercümede geçen ve dikkatimi 
çeken bir kavram üzerinde durmak istiyorum: SAl) saray. Arapça "abiret" 

sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan bu ifade, Rylands tercümesinde iki 
yerde geçmektedir: 

Kim ki l;addin keçse ta~ı kirtgünmese İrjisi nişanlarıl)a so1) saray ~ını 

~atıgra~ hem ba~lra~. 31/92bl=20:127 (Türkiye Türkçesi: Doğru 

yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle 

cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette'daha şiddetli ve daha süreklidir.) 

Tapladıl)ız ya~ın tiriglikni S01) saraydın. 29/29b2=9:38 (Türkiye 

Türkçesi: Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz?) 

Rylandsnüshasında SAl) saray bir yerde de "darü'l-abiret" karşılığı 
kullamlmıştır: 

SAl) saray yegrek anlar~a kim sa1ç,nurlar ap u~mazlar mu? 
28/4Sal=7:169 (Türkiye Türkçesi: Ahiret yurdu sakınanlar için daha 

hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu?) 

Sonuncusu Farsça bir sözcük olan iki sözcüklük bu ifade, ilk bakışta 

sizlerin de düşündüğü gibi tercümedeki Farsçanın mot-a-mot çevirisi olduğu 

izlenimi yaratmaktadır. Bu biçimde söz konusu tercümede Farsçası ile 

örtüşen pek çok örnek olduğu halde bu durum, SAl) saray için geçerli 

değildir. Çünkü Arapça, "abiret", Türkçe SAl) saray'ın yanında Farsça "an 

cehan" karşılığı yer almaktadır. Rylands nüshasında Arapça "abiret" söz

cüğü, Farsça tercümede her yerde bu ifade ile karşılanmıştır. Türkçe için ise 

durum daha farklıdır. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi Rylands nüshasında 

"abiret" karşılığı olarak 2 yerde, "darü'l-abiret" için de ı yerde SAl) saray 
ifadesi kullanılmış bunun dışında Arapça "abiret", Farsça "an cehan" 
sözcüklerinin altında -çünkü nüshada tercüme sıralanışı Arapça, Farsça, 

Türkçedir- 2 yerde ol ajun, 3 yerde ol cehan, 4 yerde kidinki, ı yerde kidinki 
kün, 26 yerde de abiret~karşılıkları yer almıştır. Ayrıca Arapça "darü'l-agiret" 
Farsça "saray-ı baz pesın", 1 yerde kidinki saray ile karşılanmıştır. 

Aynı ifadeyi, Doğu Türkçesiyle yapılmış başka bir Kur'an tercümesinde 

de te'spit ettim. Bu, Hekimoğlu Ali Paşa Camii, 2 numarada kayıtlı olan ve 

Gülden Sağol'un üzerinde çalıştığı Harezm Türkçesiyle yazılmış Kur'an 

6 Z. V. Togan, Kur'an ve Türkler, İstanbul 1971, s. 20. 

http://www.turkdilleri.org



i 

i 
~ 

SOl'j SARAY 73 

tercümesidir7. Söz konusu Kur'an tercümesi de Rylands nüshası gibi satır

arasıdır. Rylands nüshasından farkı ise Farsça çevirinin bulunmayışıdır. 
Harezm Türkçesiyle yapılmış bu tercüme de Arapça "abiret" sözcüğünün 

altında alJiret, ~ıyamet, ol cihan, sOlJ, SOlJ tiriglik karşılıklarının yanında bir 
yerde üzerinde durduğumuz ifade yani SOlJ saray ve benzer ifadeyle sOlJra~ı 
saray geçmektedir: 

Taturdı anlarga TalJrı lJorlu~nı, bu ya~ınra~ tiriglik içinde. Ta~ı sol) 
sariiynıl) ~ını ulugra~, eger bi/ür irseler. 441a/1=39/26 (Türkiye Türkçesi: 
Allah, dünya hayatında onlara rezilliği tattırdI. Ahiret azabı daha büyüktür. 
Keşke bunu bilselerdi!) 

OL va~tın kim keldi sol)ra/f,ı saraynıl) va'desi, munulJ üçün kim aşkare 
~ılsa ~açlgunı yüzlerilJizde, ta~ı munulJ üçün kim kirse mescidge ... 
271a/9=1717 (Türkiye Türkçesi: Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, 

yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Süleyman 

mabedine) girsinier ... ) 

Rylands nüshasında olduğu gibi Hekimoğlu Ali Paşa Camii Kitaplığındaki 

nüshada da "darü'l-abiret" ifadesinin altında birer yerde SOlJ saray, sOlJra~ı 
saray yer almaktadır: 13b/9=2/94, 127a/S=6/32. 

Her iki Kur' an tercümesinde de "ahiret" için geçen bu ifadenin nedenini 

elimden geldiğince burada sorgulamak amacındayım. Bunun için Türklerin 
X. yy'a kadarki öte dünya adlandırmasına ve inanışlarına yer verİnek, bunları 

değerlendirmek yerinde olacaktır. Ancak hemen şunu ifade etmek gerekir ki 

bu konuda yapılmış bizim tespit ettiğimiz kadarıyla bağımsız bir çalışma bu

lunmamaktadır. Buna XIII. yy'dan itibaren gerek manzum gerekse mensur 

olarak kıyametin nasıl kopacağı, bütün evreni dolduran varlıkların ve melek

lerin nasıl öleceği, bütün bunların yeniden nasıl dirileceği, peygamberin, dört 

halifenin ümmetine nasıl şefaatçi olacağı, en sonunda da hangi kavimleri n 
bölük bölük cennete veya cehenneme gideceklerini anlatan ahval-i kıyamet 
türü eserler dahil edilmeyecektir. Bu eserler, SOlJ saray'ın iki yüzünü yani 

zevk ve sefa ile işkence derecesini anlatmaktadır. 
Hemen söylemek gerekir ki Türkler 13. yy öncesi de kabullendikleri din 

çerçevesinde ahval-i kıyamet türü eserler ortaya koymuşlardır. Bang ve 

Arat'ın Berliner Tur/an Texte'de çıkan ve Ragıp Hulusi tarafından Türkçeye 
çevrilerek Türkiyat Mecmuası'nda yayımlanan "Türlü Cehennemler üzerine 

7 G. Sağa!, An Interlinear Translation of the Qur'an Into Khwarazm Turkish,I. 
Introduction-Text, Turkish Saurces XIX, Harvard University 1993; II. Glossary, 
Harvard University 1993; III. Facsimile, Harvard University 1995. 
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Uygurca parçalarS" adlı yazı bunu tanıklamaktadır. Tamamının 310 sayfalık 

olduğu düşünülen bu Uygurca yazmanın ele geçen iki yaprağında canlı öl-:

düren bir kimsenintürlü cehennemlerde maruz kalacağı cezalar anlatıl
maktadır: 

Her hangi bir kimse canlı öldürmekten geri kalmasa, doğruca Tapana 

cehennemde haşrolunur. O cehennemde ölçüsüz derecede çok küllü su ile 

dolu büyük kazanlar var. Kötü amelin ateşi ile bir düziye kaynar. 

Ancak X. yy'a gelene dek Uygur dönemi dışında Türklerin inanç dün
yalarına ilişkin bildiğiniz üzere elimizde belge mevcut değildir. Bu konudaki 

çıkarırnlar, Türklerin kendi yazdıkları metinlerden değil ancak Arap, Çin ve 

Bizans kaynaklarından öğrenilmektedir. Bunlarda da kimi zaman birbiriyle 

örtüşmeyen bilgiler olsa da bu konuda başka kaynaklar olmadığı için itibar 

etmek zorunludur. 

Tarihimizin ve dilimizin kendi verilerimizle kayıtlı olduğu ilk dönemde 

yani Köktürk çağında millı denilebilecek dinin ne olduğu konusunda tam 

bilgiye sahip değiliz. Gerek Köktürklerden bize kalan ~erekse ikinci el diğer 
kaynaklardan ulaştığımız bilgiler, bu konuda kesin sonuçlara varılamayacak 

yetersizliktedir. Bu, konu üzerinde çalışan bilim adamlarının ortak görüşüdür. 

Bugün bir din değil "vecd tekniği9" olarak değerlendirilen şamanizm, hangi 

dönem olursa olsun Türk inanç sistemi içinde bir bölüm olarak değer

lendirilmektedir ıo . Bunun yanında Köktürklerin dini konusundaki çalışma

larda iki keskin görüş dikkati çekmektedir. Bunlardan biri Türklerin bu 

dönemdeki eski dinlerinin monoteist olduğu, bu nedenle de "Tek Tanrı" 
anlayışının isHimiyete geçişte kolaylık sağladığı yönünde olup bir diğer görüş 

S 

9 

10 

W. Bang, R. Rahmeti, "Türlü Cehennemler üzerine Uygurca parçalar", Türkiyat 
Mecmuası, C. IV, 1934, s. 251-263. 
M .. Eliade, Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, Princeton University 
Press 1974. 
F. Köprülü, "İslam Sufi Tarikatlarına Türk-Moğol Şamanlığmm Tesiri", A Ü 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Ankara 1972, s. 141-152. A. İnan, "Müs
lüman Türklerde Şamanizm Kalmtıları",Makaleler ve incelemeler, C. I, Ankara 
1968, s. 69-75. M. Canpolat, "Divanü Lugati't-Türk'te Şamanizm İzleri", Türk 
Folkloru Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1974, Ankara 1975, s. 19-34. A. Y. 
Ocak, Bektaşi Menakipnamelerinde islam Öncesi inanç Motifleri, Enderun Yay., 
İstanbul 1983. 
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ise "Kök Tengri"nin eski Türklerde Tengrilerpanteonundaki Tanrılardan 

sadece birisi belki en önemlisi olduğu şeklindedirll. 

Bu konudaki tartışmalar bana her zaman İbrahim kıssasını hatırlatır. .Bunu 

sizlerlepaylaşmak isterim: Nemrut, bir koçkarın gelip tahtını süsüp alt üst 

ettiğini düşünde görür. Bunu müneccimlerine yorumlatır ve bunun üzerine o 

yıl içinde yüklü olan bütün kadınları takip ettirir, doğan. oğlan çocuklarını 

öldürtür. Bundan haberdar olan Nemrut'un put yontucusu koyubir putperest 

olan Azer'in karısı doğurduğuoğlunu, İbrahim peygamberi bir dağ ünüründe 

(mağara) gizler. İbrahim peygamber yedi yaşında ancak eve getirilir ve 

annesine konumuzIa ilgili şu ilginç sorulan yöneltir ve cevaplarını alır: 

Men yok erdim bar boldıim, menilJ telJrim kim ol? Anası aydı.' men-men. 

Yana sordı: senilJ telJrilJ kim ol? Aydı.~ atalJ. Neteg? tese; anılJ üçün kim ol 

mendin yegrek,tedi. Yana sordı: atamnılJ telJrisi kim ol? Aydı: Nemrüd. 

Neteg? tese amlJ üçün kim atalJdın yegrek tedi. Yana sordı: Nemrüd telJrisi 

kim 61? Anası ~atıg ün birleaydı: tek turgıl, andag temegil, Nemrüd 

~amugnulJ telJrisi turur,· tedi12. 

Köktürklerde din, hala çözümlememiş bir konu olsa da bizim burada 

. sorgulamak istediğimiz Köktürklerin ölümle başlayan öte dünya inanışlarıdır. 

Bununla ilgili elimizdeki bilgiler sOlJ saray kavramına açıklık getirecek türden 

midir? 

II 

12 

Köktilrklerde ölüm ve öte dünya inanışına geçmeden dünya hayatlarından 

S .. Buluç, "Şamanizmin Menşei ve İnkişafı Hakkında", İü Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, C. II, S. 3-4, 1948. A. İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yay., 

Ankara 1954; EskiTürk Dinı Tarihi, İstanbul 1976, s. 16. M. Özerdim, "Chou'lar 

ve Bu Devirde Türklerden GelenGök Dini", BeZleten, C. XXVII, S. 105, 1963; s. 

1-23. P. W. Schmidt, "Eski Türklerin dini (Çeviren: S. Buluç), İü Türk Dili 

Edebiyatı ve Dergisi, C. XIII, Aralık 1964, İstanbul 1965, s. 75-90;"Tukue'lerin 

dini", (Çeviren: Saadettin Buluç), İü Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XIV, 

Temmuz 1966, İstanbul 1966, s. 63-80. R. Şeşen, "Klasik İslam Kaynaklarına 

Göre Eski Türklerin Dini ve Şaman Kelimesinin Menşei", İü Tarih Enstitüsü 

Dergisi, S. 10-11, İstanbul 1974-1980, s. 57-90. B. Spuler, "Gök Türklerin Dini 
ve Kültürü Hakkında Mülahazalar", VIII Türk Tarih Kongresi, C. II, 1976. E. Esin, 

İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978; 
"Tengrilik, Türklerde Gök Tapınağına Dair", Sanat Tarihi Yıllığı, C. XII, .İstanbul 
1983, s. 35-60. İ. Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yay., (2. baskı) 

Ankara 1980. T. Akpınar, "Eski Türklerin Dini Tek Tanrı İnancı mıydı?", Tarih 

ve Toplum Dergisi, S.27, Mart 1986, s. 17-21. S. Divitçioğlu, Kök Türkler, Yapı 

Kredi Y ayın~arı: 1399 ,İstanbul 2000, s. 45-100. 

A. Ata, Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) I, TDK Yayınları:681-1, Ankara 

1997, s. 53. 
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kısaca bahsetmek zorundayız. Çünkü söz konusu dönemde öl-, uça bar-, 

kergek bol- 'la ifade edilen SOl] saray' a atılan ilk adımla ilgili, yazıtlarımız ve 
Çin kaynaklarında geçen bilgiler, arkeolojik bulgular -öyle anlaşılıyor ki

Köktürk konfederasyonundaki bütün bireyleri kapsamamaktadır. Orhon ve 

Yenisey metinlerinden bu toplumda "ak" ve "kara bodun" olmak üzere 

ideolojik zıtlaşmanın olmadığı iki sosyal grubun varlığı kesindir. Bunun 

yanında Türk dilli yazıtlarda sıkça geçen ~(ul ve kül] sözlerinden kölelik 

kurumunun da işlerliği söz konusudur. Köprülü'nün Caferoğlu'yla pay
laştığı bu husustaki açıklaması şudur13 : "Eski Türk devletlerinin demokratik 

mahiyette bir teşekkülolduğunu iddia eden Barthold'un ve ona intiba eden 

bazı alimlerin bu iddiaları hilafına tamamıyla aristokratik bir mahiyette 
olduklarına emin olduğumuz eski Türk devletleri gibi Müslüman Karahanlılar 

devleti de aristokratik bir teşekküldür." Caferoğlu'nun konuyla ilgili açık

laması ise şudur: "İlk defa (Kök Türklerde) Türk camiası altında toplanan bir 

yığın aristokratik ve demokratik ahali sınıflarına tesadüf etmekteyiz. Birinci 

aristokratik sınıfı teşkil edenler daha fazla baylarla beyler sınıfı oluştur

muştur". 

Ölüm, ölüm merasimi ve mezarlarla ilgili elimizdeki her" türlü bilgi sadece 

aristokrat kesimi ilgilendirmektedir. Çünkü Bazin'in Yenisey mezar taşları 

üzerİne yaptığı incelemelere göre on altı yaşından küçüklerle kadın ölülere 
mezar taşının dikilmediği bu dönemde bengülere layık görülenler ise sadece 

er erdemine sahip olanlardır14 . Eldeki malzemeden Köktürklerde erdemin 

bilgelik ve alplik olduğu anlaşılmaktadır. Köktürk ve Uygur döneminden 

kalan yazılı belgelerden kağan ve vezirlerin bilge ve alp olmayı erdemlilik için 

ön koşul kabul ettikleri açıktır. Tunyukuk yazıtındaki Kutlug'un nasıl İlteriş 

Kağan olduğu hususundaki anta kisre tel]ri bilig bertük üçün özüm ök kagan 

kışdım 1s (Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için özüm [onu] kağan yaptım) 
cümlesi ile Bugut yazıtında Taspar Kağan'ın atanması hususundaki sonra 

şadapıtlar, tarhanlar, kurkapınlar, sengünler, tudunlar (kağanın) erkek ak

rabaları uygun gördüler16 cümlesi, bilgelik ve alpliğin koşulolduğu ak 

13 

14 

15 

16 

F. KöprüW, "Eski Türk Ünvanıarına Ait Notlar", Türk Hukuk ve İktisat Tarihi 

Mecmuası, C. II, 1939, s. 26. A. Caferoğlu, "Türk Teamm Hukukunda Evlatlık 
Müessesesi", Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmıı;ası, C. II, 1939, s. 97-98. 
S. Divitçioğlu, Kök Türkler, YKY: 1399, İstanbul 2000, s. 87. L. Bazin, Les 

calendriers turcs anciens et medievaux These, 1974, s. 128-129. 
T. Tekin, Tunyukuk Yazıtı, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:5, Ankara 1994, s. 5. 
S. çağatay, S. Tezean, "Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi: Sogudça 
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bodunun yani buyurucu kesimin sınırlarını çizmektedirI7 . 

Köktürk ve Uygur ak bodunundan kalan mezar taşları ile özellikle Çin ve 

Bizans kaynakları bu dönemdeki SOl) saray' a gidişle ilgili ayrıntılı bilgi 

vermektedir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki Türklerde ölüm 
sonrası hayat ve ruhların ölümsüzlüğü inancının varlığı kesindir. Ölümden 

sonra bu dünyadaki yaşantının benzer biçimde devam edeceği inancı vardır. 

Bizans ve Çin kaynaklarından öğrendiğimize göre 576'da İstemi Kağan'ın 

cenaze töreninde öte dünyada refakat etsinler diye dört savaş esiri Hun'un 
boynunun vurulması veya İmparator T'ai-tsung'un cenaze töreninde Aşina 

soyundan She-ni'nin hükümdar dostundan ayrılmamak için kendini doğ

ramak istemesi bu nedenledir18. Çin kaynaklarını değerlendiren Eberhard'ın 

çalışmasında Köktürklere ait konuyla ilgili şu açıklama vardır. "Ölüıer 

merasimle çadıra konulur, koyun ve at kurban edilir; ölü çadırı etrafında at 

yarışıarı yapılır. Naaş bütün servet ve atıyla birlikte yakılır19." Yine X. yy'da 

İbn Fadlan' ın Oğuzların ölülerini silahlı olarak, elinde içki kadehi tutar halde 

gömdüklerini yanına tanbur koyduklarını haber vermesi20 ve XV. yy'da ıbn 

Batuta'nın ölü ile birlikte halıların, silahların, sarayın altın ve gümüş kaplarının 
gömüldüğünü bildirmesi zaman ve coğrafya faktörlerine aldırmaksızın bu 

konudaki değişmeyen inancı tanıklaması bakımından önemlidir. Ayrıca Orta 

Asya kurganlarına yönelik arkeolojik araştırmalar da buralarda silahlar, gi

yimler, özel eşyalar, at koşumları ve bütün halinde at iskeletlerinin bulun

duğunu göstermektedir21 . Diğer taraftan Türk mezarlarında balbalların bolca 

17 

18 

19 

20 

21 

Bugut Yazıtı", TDAY-Belleten 1975-1976, Ankara 1976, s. 251. 
Köktürk ve Uygurlarda buyurucu kesimin unvanları için bkz.: A. Caferoğlu, 
"Tukyu ve Uygurlar'da Han Ünvanıarı", Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, 
C. i, 193 ı. F. Köprülü, "Eski Türk Ünvanıarına Ait Notlar", Türk Hukuk ve 
İktisat Tarihi Mecmuası, C. II, 1931-39. F. Laszlo, "Kağan ve Ailesi", Türk 
Hukuk Tarihi Dergisi, C.I, 1941-42. W. Eberhard, "Birkaç Eski Türk Ünvanı 
Hakkında", Belleten, C. iX, 1945. S. Tezean, "Eski Türkçe buyla ve bağa Sanıarı 
Üzerine", Türk Dili ve Edebiyatı, S. 7-8, 1976-77. O. F. Sertkaya, "İni İl Kağan 
ve İkinci Göktürk Hanedanının Şeceresi", IL. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 

1976. 
L. N. Gumilev, Eski Türkler, Selenge Yayınları, (2. baskı) İstanbul 2002, s. 112: 
bkz. 26 ve 27. dp. 
W. Eberhard, Çin 'in Şimal Komşuları, İdeal Matbaası, Ankara 1942, s. 86. 
R. Şeşen, İbn Fazlan. Seyahatname, Bedir Yay., İstanbul 1995, s. 40. 
B. Öge!, İslamiyetten Önce Türk Kültür, Tarihi, Ankara 1984. Cs. Balint, "Les 
tombes a ensevelissement de cheval chez les Hongrois aux IXe-Xe siecle", 
Archivum Eurasiae Medii Aevi, II, 1982. 
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bulunmasının nedeni öte dünyada ölüye hizmet amacı olarak açıklanmaktadır. 

Bu konuda söylenecek ve araştırılacak pek çok husus olmakla birlikte kısacası 

Türklerin ahiret hayatını dünya hayatının devamı olarak gördükleri söyle
nebilir. 

Burada üzerinde durduğumuz SOlJ sarayifadesine geri dönmek istiyorum. 
Ak bodunun bu dünya hayatına dair bir objenin başındaki "S01]" ifadesiyle 

öte dünya için kullanılması hiç de yadırgatıcı ya da araştırmayı gerektirecek 
türden değildir. Çünkü ölüm ve sonrası için "son durak, sonistasyon, son" 
yakıştırmalan da bugün için geçerlidir. Fakat burada. ilginç olan husus, 

Farsça bir sözcük olan "saray"ın Türk dilindeki belki de ilk kullanılışında 
böyle bir bağlamın içinde yer alışıdır. 

Köktürk ve Uygur metinlerinde doğalolarak saray sözcüğü geçmemekte 

onun yerine seyrek ve sıklığına bakılmaksızın 'saray ve köşk' anlamlarına da 

gelen şu sözler kullanılmaktadır: karşı (BT IX, ED PT 663b), ordu (BT 1, 3, 

5,7,9, 13; Hüen X), ısır~a (BT 3."'" ısırgalı~ 'saray; köşk' BUIII), bavan 

«< skr. bhavana. BT 13, Hami 14). 

Gerek Köktürk gerekse Uygur döneminde Türk yönetici kesiminin başka 
bir deyişle ak bodunun yaşadığı mekan yani sarayları ve bu kavramı ne derece 

yaşantılanna soktukları Çin ve Arap kaynaklarından öğrenilmektedir. 629 

yılında Çin'İn Kansu eyaletinden Hindistan'a ziyaret için giden budist rahip 

Hüen-Çang'ın seyahat notları diğer pek çok hususta olduğu gibi bu konuda 
da aydınlatıcıdır. Hüen-Çang'a göre kendisini Suyab'a gelirken şehrin 

yakınında güler yüzle karşılayan T'ong Şe-Hu Kağan'ın çadırı altın çiçeklerle 

bezenmiş büyük ve geniş bir otağ olup göz kamaştırıyordu. Takuvan denilen 
ve altın işlemeli elbiseler giyen saray memurları kumaş geçirilmiş hasırlar 

üzerinde iki dizi halinde oturmuşlardı. Kağan'ın muhafızları da saray me

murlarının arkasında ayakta duruyordu. Kağan, kendisini demirden yapılmış, 

üzerinde hasH ve yastıklar konmuş bir koltuğa oturttu, kağan ise tahtında 

oturmuş idi22. 

Hüen-Çang'ın Türk kağanlarının karargahlarını yakından tanımamızı 

sağlayan bu sözlerini Eski Türklerde Şehireilik adlı çalışmanın sahibi F. 
Sümer şöyle yorumlamaktadır: "Diğer kaynaklarda da teyit edildiği gibi, bu 

karargahlar yerleşik hayat geçiren büyük kral ve imparatorların sarayları gibi 
gösterişli, yani ihtişam verici, teşkilatlı, içinde çok sayıda memur ve 

22 N. Togan, "Peygamberin Zamanında Şarki ve Garbi Türkistan'ı Ziyaret Eden Çinli 
Budist Rahibi Huen-Çang'ın Bu Ülkelerin Siyasi ve Dini Hayatına Ait Kayıtları", 

İslam Tetkik Enstitüsü Dergisi, Cüz 1-2, 1964, s. 21-64. 
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müstahdem kadrosu, muhafız birlikleri ile türlü değerli eşya ve yiyecekleri 

bulunan saraylardır. Umumi vasıfları ile aralarındaki fark, birinin taşınabilir 
olmasıdır23 ." Bir saray ya dayaşanılan herhangi bir mekan için taşınabilir 

olup olmama farkının ne derece önemli olduğunu yine Çin kaynaklarından 
öğreniyoruz. Bunlara göre; çadır hayatını bırakıp şehirde oturmak isteyen ilk 

Türk hükümdarı olarak gösterilen K'i-min Kağan (öl. 608)'dır. K'i-min 

Kağan'ın kılık-kıyafet de dahilolmak üzere Çin'i taklit etmek isteği üzerine 

Çin imparatoru kağan için sınır eyaletlerinin birinde (Wan-şou-şu) bir şehir 

kurulmasını emreder. K'i-min Kağanın oğlu ve halefi Hie-li ise babasının aksi 

tabiattadır. Sonunda tutsak alınıp Çin'e götürülür ve imparator ona saray 

hizmetçileri nazırının konağını tahsis eder. Fakat kağana konak zindan gibi 

gelir ve şehir hayatını da sevmediğinden konağın bahçesine kurdurduğu 
otağda yaşar24 . 

Yine Uygur hükümdarlarının karargahlarının da ne derece süslü, ihtişamlı 
oldukları özellikle aynı kaynaklarca teyit edilmektedir. Bu hususta Ab

basılerin Uygur sarayına elçi olarak gönderdikleri Temım b. Bahr'ın 820 

dolaylarındaki Ordu Balık'ı ziyareti ve gözlemlerine değinmek yerinde 

olacaktır. Temim, Uygurları göçebe ve medenı diye ikiye ayırmış, surları, on 

iki büyük demir kapısı, çarşıları ve kalabalık nüfusuyla şehir hayatı hakkında 

ayrıntılı bilgiler vermiş, şehre beş fersah kala hakanın sarayının damı üzerinde 

yüz kişilik altından bir çadır olduğunu da bildirmiştir25 . Hakanın sarayına 

dair Temim'in verdiği bu bilginin Çin kaynaklarınca da doğrulandığı bilin

mektedir. 

Köktürk ve Uygur dönemlerinde yukarıda "saray" kavramına açıklık ge

tirmeye çalıştığımız bu kısa aktarırndan sonra saray sözcüğünün metin

lerimizde ilk geçiş şekilleri üzerinde durmak istiyorum. Farsça sözlüklerde 

sözcük için verilen ilk anlam bugünkü algılanış şekliyle değil "ev" içindir26. 

Hatta Ferhengi Ziya'da sözcüğün sadece bu anlamı kayıtlıdır. Fakat Türkçede 

"saray" sözcüğünün ilk olarak geçtiği metinlerde bile bu ayrım yapılmıştır. 

Yani Türklerde taşınabilir olsun ya da olmasın "saray" ve "ev" farklı söz-

23 

24 

25 

26 

F. Sümer, Eski Türklerde Şehireilik, TTK Yay.: 137, Ankara 1994, s. 14. 

y.g.e., s. 6-7. 
R. Şeşen, "Eski Arablar'a göre Türkler", Türkiyat Mecmuası XV, 1968, s. 36. V. 
Minorsky, "Tamim ibn Bahr's journey to the Uyghurs", Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies 12.2, 1948, s.283. 

F. Steingass, Persian-English Dictionary, Beirut, s. 669. Z. Şükün, Ferhengi 

Ziya, s. 1180. 
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lerle karşılanmıştır. Bunu tezimizin doğruluğu nispetinde Kutadgu Bilig' den 

aşağı yukarı 100 yıl önce yapıldığını düşündüğümüz Rylands nüshası Kur'an 
tercümesi ve Kutadgu Bilig desteklemektedir. Yalnız Kutadgu Bilig' de 

"anlamı tam olarak verme gayreti" diye yorumlayacağımız şekilde saray 

sözcüğü, Uygur Türkçesi metinlerinde tespit ettiğimiz aynı anlamdaki ~arşı 

ve ordu sözcükleriyle birlikte. kullanılmıştır27 . Kutadgu Bilig'de 13 yerde 

geçen saray sözcüğü, 4 yerde ~arşı saray (veya tersi sıralanışta), 4 yerde 
~arşı ordu saray, bir yerde de ordu saray şeklinde yer almaktadır. Kur'an 

tercümesinde ise bu anlamda ordu sözcüğü geçmemekte, ~arşı ise bir yerde 
"-anlam net olarak ayırt edilemiyor- saray ya da köşk" anlamında kul

lamlmaktadır. 

Kutadgu Bilig'de sözcüğün kullanımı bakımından dikkati çeken husus, 

ölümle ilgili beyitlerde geçmesidir. Ölümün adının anıldığı durumlarda ya bu 

dünya-için ya geçici dünyaya ait bir obje için ya da öte dünyayı ifade etmek 

için kullanılmıştır. 

saray ~arşı itme ay ilig ~utı 

anun dı sa1Ja ew ~ara yir ~atı 1418 

neçe ~arşı ordu bezeklig saray 

ölüm buzdı barça turu ~aldı hay 6070 

sarayol ajun kör bu ~azganç yiri 

negü bulsa munda naru ıçi yorı 1444 

Bayat yarlıgın ~ll özü1J ~ullu~ı 

Uçup kir saray~a erejin salın 3672 

Daha geç dönemlerde saray sözcüğü, bu dünya için saray-ı tezvır, saray

ı (ariyet, saray-ı lanı tamlamalarının yanında öte dünya için saray-ı be~a 

(cavid), saray-ı ceza, saray-ı dıger gibi pek çok tamlamada yer almaktadır. 

Bildirimizle isHimı dönemle birlikte yazı dilimi~e giren sözcüğün, ilk 
kullanılışının so1J saray ifadesiyle gerçekleştiği ve bunun altında yatan sosyal 

yapının ne olduğu hususunu takdirlerİnize bırakıyorum. 

27 R.R. Arat, Kutadgu Bilig. 1. Metin, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1947. II/. 

İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, İstanbul i979. 
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