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ni, kendi şahsiyetini vermek ister. Artık Türkçülük cere
yanının bütün umdeleri tahakkuk etmiştir. Bize, yani 
Türk gençlerine, kendilerini bilen Türk ihtiyarlarına yal

nız bir vazife kalıyor. Bu vazife de Türk millî mefkûresini, 
Türk millî vicdanını bu kadar azametle ifade eden rehber 
etrafında toplanarak müttehid bir cephe ile dahil ve ha
riçten gelecek bütün sadmelere göğüs germektir. Biz de 
vazifemizi ifa edersek, millî mefkurenin en yüksek umde
si olan bu ciheti temin edersek Türk’ün saha-i tarihte bir 

çok mucizeler ibraz edeceğine iman edebiliriz.

Ağaoğlu Ahmed

TÜRK BİRLİĞİ

I

Eski Türklerde Dil ve Hars Birliği

Irkların yeryüzünde intişarı, milletin budaklanması 
meselesi bugüne kadar büsbütün hallolunmuş bir mese
le değildir. Lisanları birbirine yakın kavimler arasındaki li- 
sanî münasebetin esası vahdet-i ırk mıdır yahut uzak bir 
mazide vuku bulan bir vahdet-i siyasiye midir? Diğer ta
birle, bir lisanın muhtelif lehçelerinde konuşan milletler 
aynı eslâfın evlâdı mıdır yahut neslen ayrı milletler olup 
da ezmine-i kadîmede uzun zaman aynı siyasî kuvvet ve 
merkeze tabi, aynı harsın hüküm-fermâ olduğu bir saha- 
i siyasiyede yaşayarak harsen birleşmiş kavimler midir? 
Son senelerde gayet büyük revaç kazanmakta olan bir 
nazariyeye göre, milletlerin vahdet ve karabet-i harsiyele- 
rinin esası ekseriya edvâr-ı kable’t-tarihiyyede vuku bu
lan vahdet-i siyasîdir. Lisanî münasebetleri malûm millet
ler beşeriyeı-i mazisinin uzak bir devrinde, bir memleket 
teşkil ederek uzun müddet bir harsa maruz olarak yaşa
mış büyük bir kitle-i siyasiyenin icrasıdır. Bu nazariyeye 
göre asırlarca devam eden siyasî vahdet lisanî, örfî ve har- 
sî birliği meydana çıkarmıştır. Biz bu makalede bu büyük 
ırkiyat meselesinden bahsetmek istemiyoruz. Lisanî kara
betlerin menşei ne olursa olsun, bütün dünyada müşabe
hetleri muhakkak olan bir milletler mecmuası büyük ırk- 

(1) Tomaschek. Kriük der akesten-nachrichten über den Skytschen 

1843. sayfa 265-288.

lar mevcuttur. Slav ırkı, Anglo-Sakson ırkı, Lâtin ırkı, Çin 

ırkı, Arap ırkı ve hâkezâ!

Bu büyük cihanî ırklardan biri Türk ırkıdır.

Türk ırkına mensup akvam herbiri aynı eslâfın evlâdı 

mıdır yahut aslen başka ırklara mensup kabileler olup 
sonra kable’t-tarih bir devirde teessüs eden bir Türk hâ

kimiyeti altında Türk harsına maruz kalıp Türkleşmiş, 
birleşmiş milletler midir? Türk kavimlerinin lisanî, harsî 

birliklerinin vücuda çıkmasında neslî, ırkî ve siyasî esasla
rın hepsi âmil olmuştur. Herhangi âmilin tesiriyle olursa 
olsun Türk kavimlerinin harsen ve lisanen birleşmesi pek 
eskidir. Asrımızda Türklerle meskûn kıt’aların âdeta hep
si pek eski zamanlardan beri Türk vatanıdır. Bu kıt’aların 
herbirinde kable’t-tarih devirlerde ve tarihî asırlarda bir
kaç defa büyük siyasî vahdetler vücuda gelmiş ve büyük 
Türk memleketleri, imparatorlukları teessüs etmiştir.

Kable’l-milât asırlarda bile bütün Asya-yı Vüstâ’da bu

günkü Rusya’nın şark ve cenubunu Türkler işgal ediyor
du. Bu hususta elde edebildiğim delâil hakkında bu ma
kalede tafsilâta girişmeyeceğim.

Fakat şu kadar diyebilirim ki, site devletlerinde ekse- 
riyet-i hâkime Asya’dan gelen Türkler olduğu bugün ule
mânın birçoğu tarafından kabul olunmuştur/1)

Tarihî devirlere gelince, ezmine-i tarihiyenin bütün 
asırlarında Türk ırkının efradı bir millet (nasyonalite) teş
kil etmiştir. Türklerin lisanı, ruhiyatı, harsı herhangi asır
da olursa olsun daima bir olmuştur. Birbirinden uzak ya

şayan Türk kabilelerinin lehçelerinde cüz’î farklar olmuş 
ise de bu farklar hiçbir asırda Türk kabilelerini ayrı millet
ler gibi telâkkî ettirecek bir mahiyet kesbetmemiştir.

Türklerin kürre-i arzın büyük bir kısmını işgal etme
lerine rağmen oturdukları kıt’aların birbirinden binlerce 

çakrım (takriben kilometre) uzak olmasına rağmen ayrı 
milletler teşkil edecek kadar birbirinden uzaklaşmaması
na bir çok âmiller hizmet etmiştir. Bu avâmilden bahset
mek de bu makalenin vazifesi değildir.

Evvelâ tarihen Türklerin harsî birliklerini müşahede 
edelim. Birbirinden ayrılmış iki kıt’ada yaşayan halkın 
birliğini ispat için en kuvvetli delil her şeyden evvel lisan
dır. Biz de en evvel birlik mizanı olarak lisanı alacağız.

ien. sayfa 54-65; Paul Yoseph Schafarik, Slavische altertümer, Leipzig 
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Kable’l-Milât devirlerde Türkçeye ait nümûnelerimiz ma

atteessüf yok gibidir. Kable’l-milât yaşayan Türklerin li
sanlarına ait numuneler kable’l-milât Moğolistan’da bü
yük devlet tesis eden ve hâkimiyetlerini tâ İdil (Volga) 

nehrine kadar uzatan Şarkî Hun (Hiveng-nu) Türklerin
den kalma birkaç kelimedir.

Bu kelimeler de Tanrı, kurt, gök, inci, kutluk, doğru 
gibi kelimelerdir/1)

(1) Bu kelimelerin Hiveng-nu devrinde bu surette istimaline dair Radloffun Kvoprosou ob Ouigourak nâm eserini (Rusçadır). Degroot’nın Die 

Hunnen der vor Christlicher zeit’ini (Almancadır), Parker’ın Thausand years of Tartars’ını (İngilizcedir) tavsiye ediyorum.

(2) Site halkı hakkında yukanda bahsettiğimiz eserlerden başka Avrupa sitelerinin Türklüğüne dair Neuman’ın Die Hellenen in skythland. 1855 

Berlin, nâmındaki eserini tavsiye ederim. ’
(3) Moğol ve Türk birbirinden büsbütün ayn milletlerdir. Bunun hakkında Türk Yurdu'nun başka bir sayısında ayrı bir makale yazacağım.

Âdeta aynı devirde Şarkî Avrupa’da yaşayan site hal

kının ve onların lisanlarına dair nümûneler ise daha az
dır. Site halkının ırk ve lisanları hakkında İlmî münakaşa 
bugüne kadar hitam bulmamıştır. Herhâlde onların 
Türklerinkine dair delâil [i] gittikçe kuvvet kesbetmekte- 

dir. Herhâlde site yurdunda hâkim millet olan Yunanlıla
rın Skolota dedikleri hâkim sitelerin (scythes royaux) 
Türk kavmine mensubiyeti bugün birçokları tarafından 
kabul olunmuştur. Sitelerin Türk olduklarını kabul ettiği
miz takdirde bu garptaki Türkler şarktaki Hunlarla aynı 
lisanda mı konuşuyordu yahut bunların lisanları birbirin
den büsbütün ayrı birer lisan mı teşkil ediyordu? Hiveng- 
nu’lardan kalma kelimelerin azlığı, sitelerden kalma keli
melerin Türkçe olmasına dair delâilin, adem-i kat’iyyeti 
bu suale şimdilik kat’î ve İlmî bir cevap vermeye müsa
ade etmiyor.

Fakat kable’l-milât devirlerden kalma başka asar ve 
bilhassa kurgan (Türk kabirleri) ve bu kurganlarda bu
lunmuş esliha ve sair edevâtın tarz-ı mamûliyeti ve defin 
usûlleri kable’l-milât devirlerde Altay, Yenisey tarafların
da yaşayan Türklerle aynı devirlerde bugünkü Cenubî 

Rusya’da yaşayan siteler seviye-i medeniye, âdât ve mera
simleri arasında büyük bir yakınlık, inkâr olunmaz bir ka
rabet mevcut olduğunu gösteriyor/2)

Şimdi kable’l-milât devirlere geçelim. Tarihî devirler
de yaşamış Türk akvamının harsî karabetlerini gösterme

ye çalışalım.

Altıncı asır ortasından sekizinci asır ortasına kadar 
Türk âleminde hâkim kabile Çinlilerce Tukiu tesmiye 
edilen Türklerdir. Malûm olduğu üzere Tukiu Türkleri 

iki defa büyük devlet tesis ettiler. Bu iki devletin merke
zi Orhun üzerindeki Karakurum idi. Birinci devlet 
551’den 630’lara kadar yaşadı. İkincisi 681’den 745 tarihi

ne kadar kuvvet ve birliğini muhafaza etti. Bu Tukiu 

Türklerinin ikinci devleti zamanına ait gayet zengin ve 
bol lisan nümûnelerine mâlikiz. Bu nümûneler de Orhun 

yazıları nâmı altında malûm kitabelerdir.

Türkler, Türk nâmıyla cihan tarihi sahnesine birinci 
defa bu altıncı asır ortasında çıkıyorlar. Asya’da büyük bir 
Türk devleti tesis ediyorlar. Milâdî 553-565 senelerine ya
kın bu Türk devletine şimâldeki bazı ufak kabilerden baş
ka bütün Türk ırkı dahildi. Bu Türk devleti, federatif bir 
imparatorluk idi. Merkezdeki büyük ilin handan ve onun 
garp kısmındaki mümessili cabgudan başka memleket 
içinde bir çok ufak bir nevi muhtariyetler, beylikler, han

lıklar vardı.

Türk imparatorluğu Şarkî Moğolistan’dan Avrupa’da 
Tuna nehrine kadar Sibirya’nın soğuk mıntıkalarından 
İran hududuna kadar uzanıyordu. Bu devirden sonra 

Türklüğün kazandığı yegâne kıt’a Küçük Asya’dır.

Bu devirden büsbütün Türklüğün elinden çıkmış ül
keler de vardır. Meselâ Moğolistan, altıncı asırdan 13’ün- 
cü asra kadar müntehâ-yı şarkîsindeki bir köşeden başka 
bütün Moğolistan Türk ırkıyla meskûndu. Moğolistan o 
zaman Moğolistan değildi. Türkistan, Türkiye idi. Bütün 
Türklerin mukaddes, siyasî ve manevî bir merkezi idi.

Bu kıt’a ancak Cengiz devrinden sonra tedricen Türk 
elinden çıktı, Moğollaştı/3)

Altıncı asırda teessüs edip elli senelik bir fasıladan 
sonra Sekizinci Asrın ortalarına kadar devam eden Çinli
lerin Tukiu Devleti dedikleri bu Türk devletini kimler 
teşkil ediyordu? Büyük Türk hanlarına tâbi ve memleke
tin muhtelif vilâyetlerinde yaşayan Türk kavimleri lisanla
rı, âdetleri birbirinden uzaklaşmış ayrı milletler mi teşkil 
ediyordu?

Yahut mesafeten birbirinden pek uzak yaşadıkları 
hâlde harsları, dilleri aynı olan bir millet mi idi?
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Altına asırda teessüs eden büyük Türk imparatorlu

ğu dahilinde yaşayan bütün Türkler hars ve dil cihetin
den çoktan birleşmiş kavimler idi. Bu asırda Türklerin 
harsî ve lisanî karabeti ırkî birlekten ziyade millî birlik 

tesmiye edilebilirdi.

Tâ o asırda Türk birleşmesi o kadar ileri gitmişti ki li

sanlarının birbirine yakınlığı bu asrın Türk kavimlerini ay

rı kavimler telâkkî etmeye meydan vermiyordu.

Aksâ-yı şarktan Tuna’ya kadar yayılmış Türk kabilele

ri büyük bir karabet-i lisaniye irâe ediyordu. Bu karabet o 
derecededir ki muhtelif Türk kavimlerinin lisanları ayrı li
sanlar olmayıp aynı Türk lisanının lehçelerini teşkil ettiği, 
Türk lisaniyatıyla uğraşanlar için şüphesizdir. Bunu gös
termek için Tukiu Türklerinin ikinci sülâlesi devrinden 
kalma Orhun Yazıları nâmıyla maruf Türk kitabelerinde 
isimleri mezkûr iki büyük kabilenin lisan nümûnelerini 
göz önüne getirmek kâfidir.

Orhun Kitabeleri’nde birkaç büyük Türk kabilelerin
den bahis olunuyor. Bu meyanda ezcümle şunlar vardır: 
Tules, Sirtarduş, Kırgız, Tokuz Oğuz, Türkeş.

Orhun nehri üzerindeki eski Türk şehri Karaku- 
rum'da hükümet süren ikinci Türk sülâlesi devrinde 
Türk devletinde hâkim unsur Tules Türkleri ile Sirtarduş 
halkı idi. Orhun Âbideleri’ndeki lisanı, Tules-Sirtarduş 

lehçesi tesmiye edersek pek yanlış olmayacağız. Sirtar- 
duşlar o vakit Orhun’un iki tarafını işgal ediyorlardı. Ko
laylık için bu şimdiye kadar müstamel Tukiu Türkleri nâ
mını muhafaza edelim.

Orhun Kitabeleri’nde lehçe “Tukiu” lehçesi idi. Bu 
Türklerin en büyük basımları bir taraftan şimâlde Tula 
nehri etrafında oturan Tokuz Oğuz Türkleri idi, diğer ta
raftan Tukiulara nisbeten şimâlî garbideki Yenisey ile Er
ciş nehirleri arasında yaşayan Kırgız halkı idi. Orhun 
Türklerinin lisanî karabetlerini göstermek için zamanın 
bu büyük Türk kabilelerini birbiriyle mukayese etmek lâ
zımdır.

Maatteessüf Tokuz Oğuzların Karakurum’daki hâki
miyetlerinden evvel şimâlde oturdukları devirden kalma 

bir lisan nümûnesi yoktur. Mukayese için ancak Orhun 
Kitabeleri’nin lisanıyla Kırgız lisan nümûneleri kalıyor.

Evvelâ Orhun Kitabelerimden birkaç satır naklede

lim. Orhun Kitabesi ikinci sülâle müessisi Kutluk Elteres 
Han’ın vefatından bahsederken diyor ki:

Törüg kazganıp uçabarmış kanım kaganka başlagu 

bazkaganık balbal tikmiş. Kağan uçdukda özüm sekiz 
yaşta kaltım. Ol törüde üze eçim kağan olurtı. Olurapan 
Türk budunug yiçe itti. Yiçe igitti ciganıg bay kıldı.C1) Ter
cümesi: “Taht (hâkimiyet) kazandıktan sonra öldü. Atam 
hanı tazimen Baz Han’ın heykelini^2 3 4) diktiler. Han öldü

ğü zaman ben sekiz yaşımda kaldım. O tahta amcam 
oturdu. Amcam han olduktan sonra Türk halkını ıslâh et
ti, yükseltti. Fakirleri zengin yaptı, azları çoğalttı.”

(1) Radloff. Die Altturkischen ynschriften der mongolei, Neue Folge, sayfa 137.

(2) Eski Türklerde mağlûp düşmanın statüsünü kabir etrafına koymak âdet idi.

(3) Radloff. op. dt, üçüncü cilt, sayfa 308.

(4) Radloff. op. dt.. sayfa 303.

Şimdi bulunan nümûnesiyle yedinci asır Kırgızların- 
dan kalma yazıları mukayese edelim. Yenisey Kırgızların- 
dan kalma Türk hurufatıyla taşlara yazılan birkaç kitabe 
bizim zamanımıza kadar saklanmıştır. Bunlardan misal 

olarak Uluğkem (Yenisey nehrinin yukarı akışı) nehrine 
akan Barlak suyu sahilinde bulunması, Barlak Âbidesi is
minde malûm âbide yazılarından birkaç satır alalım. Âbi

de yazdıran Türk kahramanı kendinden kendi lisanıyla 
bahsederek şöyle diyor:

“Ez erdemi atım tabdım, erdemim üçün ez yeğin 
alup Turan altı oğuz budunda üç yigirmi yaşımge adırıl- 
dım. Bek erigme, sizme adırıldım.”®

Tercümesi: “Er, faziletli lakabını faziletlerim sayesin
de kazandım. Kendim Yeğin Alp Turan’ım. Altı Oğuz hal
kından yirmi üç yaşımda ayrıldım. Beylik kuvvetimden ve 

sizden ayrıldım.”

Kırgız lisanına dair olan bu nümûnenin yedinci asra 
ait olduğu tahmin ediliyor.0) Bu iki ufak nümûnelerden 
görülüyor ki yedinci ve sekizinci asırda birbirinden uzak 

ve Sayan dağlarıyla ayrılmış olan Orhun Türkleri ve Kır- 
gızlar aynı lisanda konuşuyorlardı. İki lehçede de aynı 
isimler, adetler, aynı Türk kelimeleri, aynı nahvî şekiller 
müstameldir. Birinci kitabede “sekiz yaşımda kaldım’- di
yor. Kırgız kitabesi “Üç yigirmi yaşımge adırıldım” diyor.
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Kırgız yazılarındaki er (racül), erdem (fazilet), at 
(isim ve şöhret), üçün (sarf moi manasında), alp (kahra
man, bahadır), Oğuz (kabile mecmuası), yudun (halef), 

erik (kudret, kuvvet), bek (noble) kelimeleri adırılmak, 

tapmak fiilleri Orhun Kitabeleri’nde de müstamel keli

melerdir.

Şimdi aynı asırda Tukiu Türklerinin cenubunda, Tür
kistan Çini’de yaşayan ve bazıları tarafından Uygur tesmi
ye edilen Türklerin lisan nümûnelerini tetkik edelim.

Bereket versin lisan nümûneleri mevcuttur. 7’nci ve 
8’inci asırlarda Türkistan-ı Çinî Türkleri büyük bir seviye- 
i medeniyeye erişmişlerdi. Bunların bir çok yazma eser
leri zamınımıza kadar muhafaza edilmiştir. Bunlardan, 

muhterem Alman Müsteşriki Friedrich Müller’in Uyguri- 
ca(b nâmıyla neşrettiği lisan nümûnelerinden bir parça

sını Türk hurufatıyla nakledelim:

Metin, Moğolların çocuk İsa’yı ziyaretlerine aittir.)

“O mukuçlarança sakınup kirdiler. Tanrı oğlu erse 
göji zemuran alkay. İlik Han erse altun alkay. Biruk otacı 

emçi erse ot em alkay.”

Tercümesi: “Mecus rahipler (magler) böyle düşünü- 
rekten girdiler: Eğer İbnullah ise buhur ve mer kabul 

eder. Halk hâkimi han ise altın alır. Fakat tabip ise kuvvet 
ve ilâç alır.”

Görüyoruz ki bu lisan da yukarıdaki nümûnelerin 
hemen aynıdır. Kelimeler umûmî Türk kelimeleridir. 
Sarf ve nahiv birdir.

Şimdi birbirinden büyük karlı dağlar, şahikalarla ay
rılmış iki Türk kabilesinin lehçeleri ayniyet derecesinde 
birbirine yakın olursa mesafe itibarıyla Orhun Türklerine 
daha yakın Tula nehri taraflarında yaşayan Tokuz Oğuz 
Türklerinin lehçesinin Orhun Kitabeleri lehçesine daha 
yakın olacağını tahmin etmek pek kolaydır. Yedinci ve 
sekizinci asr-ı milâdîde Kazan siteplerinde yaşayan Tür- 
keş Türkleri lisanının bu devrine ait vesika-i lisaniye mev

cut olmadığı gibi yine bu asırda Garbî Türkistan’da yaşa
yan Türk kabilelerinin lehçelerine ait nümûneler de yok
tur. Bu asırda Türkistan Türklerinin Araplarla olan uzun 
ve şiddetli mücadelesi Türklere âbideler bırakmaya mü
saade etmemişti.

Şimdi Asya’dan Türklük sahasının Avrupa kısmına 
geçelim: Orhun’da Kutluk sülâlesi hüküm sürdüğü za
manda Şarkî Avrupa’da (bugünkü Rusya’da) Türkler için

de hâkim kabile Hazerler idi.

Yedinci ve sekizinci asırlarda Asya Türkleri bir lisan
da konuştuğu gibi, dil birliği Avrupa Türkleri Hazerlerde 
de müşahede olunuyordu. Maatteessüf Hazerlerden kal

ma lisan nümûneleri gayet fakirdir.

Evvelâ Hazerlerin Türk olduklarına dair birkaç fikir 

serdine mecburum. Çünkü kat’î delâile rağmen birçok 
Rus ulemâsı Hazerleri gayr-i Türk addetmekte musirdir. 

Hazerlerin ırkî menşei uzun uzadıya mevzu’-ı münakaşa 
olmuştur. Birçok Avrupa ulemâsı, bilhassa Ruslardan 

Fren, Alınanlardan Klaprud1 2) Hazerlerin Türklüğünü in

kâr etmek istemişlerdir.

(1) Uygunca, F. Müller.

(2) Recherches sur la nıigrasion des Peuples, sayfa 268-273.

Hazerler Türk’tü. Bu, bugün müspet bir hakikattir. 
Hazerlerin Türklüğü hakkındaki delilleri birkaç mcnba- 
dan almak mümkündür. Arap menbaları, Bizans menba- 

ları, Rus menbaları.

Arap muharrirlerinden İbnü’l-Esîr, Hazerleri Gürcü 

zannediyor ve bu zehâba Hazerlerin Arap yurduna Kaf

kasya’dan (Gürcü yurdu tarafından) gelmeleri sebep ol

muştur. Dımaşkî de Hazerleri Ermenilerden addeder. 
Ruslardan eski vak’anüvis Temşur, Hazer kelimesi yerine 
Oğuz (Belye ougus) kullanır. Bu Ak Oğuz kelimesi kıy
mettar bir tesmiyedir ve Hazer’in Hunların bir kısmı ol
duğuna büyük bir delildir.

Araplardan, Hazerlerin Türklüğü hakkındaki şüphe
ye yol açan İbn Fazlan olmuştur. Bu seyyah 921 senesin

de Hazer ve Bulgar Türkleri memleketlerine seyahat et
miş ve bu seyahatten sonra Şarkî Avrupa akvamına ait 
birtakım eserler yazmıştır.

İbn Fazlan’ın Türklerin ahval-i nesliyesine gereği gibi 

vâkıf olmaksızın yazdığı cümleler arasında şunlar vardır:

“Hazer lisanı, diğer Türk lisanlarından farklıdır.” Ve 
sonra sarahaten “Hanıng ismi almış ben şekli bilkivad” di
yor.

Hazerler hakkında en esaslı malûmat Bizans tarihle
rinde mevcuttur. Bizans vesâikindeki malûmattan, mü
verrihlerden Hodinli Musa’nın eserinden ve son zaman
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larda meşhur Alman Müsteşriki Marquart’m Hazerlerin 

şehir isimlerinden istihraç ettiği delillerden^) sonra Ha
zerlerin Türklüğü hakkında ancak Hazer hakkındaki ede
biyata, Hazerlerin Türklüğü hakkındaki delâile vâkıf ol

mayanlar şüphe edebilirler.

Hazer Türkleri Tukiu Türkleriyle birkaç asır muasır 
yaşadı. 6,7,8’inci asırlarda bu birbirinden uzak iki büyük 

Türk halkının lisanı karabetleri ne derecede idi? Maatte
essüf Hazerlerden, Tukiu Türklerinden kalma Orhun Ya
zılan Kırgızlardan kalma Barlık Âbidesi gibi kitabeler kal

mamıştır. Daha doğrusu bize erişmemiştir. Maamafıh 
müteaddid menbalardan aranılarak Hazer lisanına ait bir
kaç kelime bulunmuştur.

Bu kelimeden anlaşıldığına göre 7 ve 8’inci asırlarda 
Avrupa’da büyük bir devlet tesis eden Garp Türkleri Ha
zerlerin lisanı, Tukiu Türklerinin ve Kırgızlann bıraktıkla- 
n eserlerdeki dillerin aynıdır. Hazerlerden kalan bu keli
melerden toplayabildiklerim şunlardır:

Padişaha han, padişahtan sonra gelen dereceye yab- 
gu, emirlere tarhan diyorlardı.

Hanın zevcesi hatun tesmiye edilir. Büyüklere bey, 
memur, çavuş denirdi. Şehirlerden biri Sarı Kala idi. Bu 
sözler gayet bariz bir surette gösteriyor ki Hazerler 7’nci 
ve 8’inci asırda Orhun Türkleri ve Kırgızların konuştukla
rı lisanda tekellüm ediyordu. Çünkü biliyoruz ki han, 
cabgu, tarhan, hatun, bey kelimeleri Tukiu Türklerinde 
dahi aynı manalarda istimal olunurdu. Bu sözlerin tesa
düfen Hazer lisanına girmiş olması ihtimaline karşı da bir 
çok deliller mevcuttur. Bunlardan biri İbn Mukl’in pek 
açık olarak: “Lisanü’l-Hazer ke’l-lisani’t-Türk” demesidir.

Hazerler şüphesiz Türk olduğu gibi lisanları da Şark 
Türkçesine pek yakın bir lehçededir. Bunu yukarıdaki 
kelimelerin aynı mana ve surette istimali de gösteriyor. 
Şark Türklerinin satvetli devirlerinde Hazerlerin Şark 
Türklerine tâbi oldukları hakkında da Bizans vesâikinde 
birçok malûmata tesadüf ederiz.

Şu hâlde 6, 7 ve 8’inci asırlarda Moğolistan’dan tâ 
Dinyepere ve hatta Tuna’ya kadar Türkler aynı lisanda 
konuşur ve siyaseten de bir merkeze tâbi bulunurlardı.

Bu Türklerin kable’l-İslâm devirdeki lisanî birliği mu

hakkaktır. Bundan başka Türklerde bir de hars birliği 

mevcuttu. Muhtelif iklimlerdeki Türklerin itikadât-ı dini- 
yesi efsaneleri, destanları, örf ve âdetleri, yaşayış tarzları, 
ahlâkları, töreleri pek cüz’î farkla aynı idi. Buna Çin, Ro
ma, Bizans ve Arap seyyahlarının müteaddid yazıları şa

hittir.

Bu Türklerin lisanî, harsî birliğine yapılan ilk darbe 
Arap fütuhatı oldu. Türkistan Türklerinin büyük bir kıs
mı Arap Hilâfeti’ne tâbi kılındıktan sonra Müslüman 
Türkleriyle gayr-i müslim Türk dünyasının münasebeti 
azaldı. Arada bir husumet hâsıl oldu. Müslüman Türkle
rin harsı, usûl-i hayatı unutularak Arap ve İran hars ve 

usûl-i hayan kabul edildi.

Daima harsa tâbi olan lisan meselesinde dahi Müslü
man Türkler millî Türk taassubunu unuttular. Belîğ ve 
vâzıh Türkçe sözlerine birtakım Farsî ve Arabî sözler ilâ
ve etmeye başladılar. Gayr-i müslim Türklük merkezle
riyle münasebet durduğundan Müslim Türkler eski Türk 
kelimeleri unutarak Arabî ve Farsî kelimelerin mezem
den hâsıl olan bir lisan halitasıyla konuşmaya ve bilhassa 
yazmaya başladı. Fakat Gayr-i müslim kalan Türk kıt’ala- 
rında vahdet-i lisaniye devam etti. İslâm Türklerin bazı

sında bile halk lisanı oldukça saf kaldı, dokuz, on ve on- 
birinci asırlarda Türk ırkının kısm-ı azami İslâmiyet’i ka

bul ettikten sonra Müslüman Türklerin de her yerde 
Türk lisanını Arap ve Farsî sözler istilâ etti. Bütün Türk 
kabilelerinin lehçelerine muhtelif derecede Arap ve Far
sî sözler çoğaldı. Bu Arap ve Farsî kelimelerin her lehçe

ye girmesi yine Türk lehçelerinin birbirine yakınlıklarını 
muhafazaya yardım etti. Türk birliği, hissî Türk kitlesinin 
ekseriyeti Müslüman olduktan sonra yine dirilmeye baş
lamıştı.

Türk nâmı bütün kabileler tarafından tebcîl ediliyor
du. Türklerde lisan, hars, din ve bilhassa bütün Türk hal
kına şamil olan “Türk” isminin birliği Türklük dünyasın
da büyük bir Türklük hissi yaşatıyordu.

Selçuk Türkleri ile Çinî Türkistan Türkleri ve Şarkî 
Avrupa’da Hazer, Peçenek, Bulgar ve sonra Kapçaklar ay
nı ırk evlâdı olduklarını gayet iyi hissediyorlardı. Bu veka- 
yide birçok edebî ve tarihî delilleri mevcuttur. Şöyle ki:

Onüçüncü asra kadar Türk dünyasında harsî ve lisa
nî birlik olduğu gibi hissî ve millî birlik de mevcuttu. Bu 
kıymettar birliği tahrip eden Cengiz Han fütuhatı oldu.

(1) Osıeuropajsche Sıreifrüge.
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Türk ırkı üzerine Türklerle münasebeti olmayan 
ufak kaba Moğol milletinin tasallutu Türklük hissini uyut

tu. Türk birliğine birinci darbe Araplar tarafından yapıl
mış, ikinci daha kuvvetli darbe Moğolların kuvvetiyle ya

pıldı.

Cengiz Türk dünyasını siyaseten birleştirdi. Fakat 

şanlı Türk nâmını bitirdi. Onun yerine Türklerin kısm-ı 
azamim Türk ismi yerine Tatar-Moğol nâmıyla dünyaya 

tanıttı.

Türklük Cengiz’in yaptığı siyasî birleşmeden, lehçe
lerin birbirine yaklaşması nokta-i nazarından istifade etti 

ise de Türk nâmı yerine birkaç asır cihan tarihinde Türk
lüğün kısm-ı azaminin Tatar-Moğol tesmiye olunması 
Türklük şuurunu uzun müddet söndürdü.

Bu Türk ırkına mensup halkın ekseriyetine Cengiz 
tarafından ve onu takiben cihan tarihinde Tatar ve Moğol 
ismi verilmesi Türk dünyasında Türk halkının şuur-ı ırkî

sinde büyük tahribat yaptı.

Bu manevî tahribattan Türkler ancak son zamanlar
da kurtulmaya başladı ve henüz büsbütün kurtulmadı. 
Türklüğün hakikî ve İlmî tarihine vukuf çoğaldıkça Türk
lük dünyası için kıymettar bir hakikati herkes anlayacak
tır. Bu hakikat de hadd-i zatında gayet sadedir. Türk di
linde konuşan bütün milletler Türk’tür/1)

(1) Gelecek makalede Moğol devrinin Türk birliğine olan tesirinden bahsedeceğim.

Sadri Maksudî

------------------ 4------------------

ABDÜLKAYYUM EN-NASIRÎ

Yüzüncü Sene-i Devriye-i Vilâdeti Münasebetiyle

Şimâl Türk’ünün tefekkür tarzının değişmesi sko
lâstik bir nazardan Avrupaî bir nazara alışması için Abdül- 
kayyum en-Nasırî’nin mücadele ettiği Ondokuzuncu As
rın ikinci nısfında İdil-Ural sahilinin millî ve İçtimaî vazi

yeti gayet karışıktı. 1552 senesinde kaybedilen istiklâlle 
Şimâl Türk’ü kendisinin münevver tabakasını kaybetmiş; 
beyi, ulemâsı, mirzası kılıçtan geçirilmiş ve bütün devlet 

müesseseleri, divanları dağıtılmış; camileri, medreseleri 

yıkılmış; değil siyasî hatta dinî bir müessese kurmaya bi

le mâni olunmuştu. Bundan dolayı ahali tamamen başsız 
bırakılmış, Rusya’ya karşı asırlarca devam eden isyanların 

önü alınmıştı.

Milletin iktisadiyâtını zayıf düşürmek için Şimâl 

Türkleri zadegânının arazisi ancak tanassur şartıyla ken

dilerine bırakılmıştı. Bundan dolayı bu zâdegânın mühim 

bir kısmı tanassur ederek milletten uzaklaşmış, Hristi- 
yanlığı kabul etmeyen kısmın emval ve emlâki gasb edi
lerek iktisaden fakir düşürülmüş, siyasî hakları istirdat 

olunarak avam derecesine tenziledilmişti.

Onyedi ve onsekizinci asırlarda Osmanlı padişahları 
kendi raiyeleri olan Rumlar, Bulgarlar ve Ermenilere 

Türklerden fazla hukuk ve imtiyazât bahş ettikleri vakit 
Rus idaresi İdil-Ural Türklerini bütün medenî hakların

dan] mahrum ederek bunları tamamen Rus Hristiyan 
yapmayı meslek edinmişti. Bunun tatbiki için çarların ri
yaseti altında İdil-Ural sahillerinde büyük misyoner cemi

yetleri tesis edilmiş ve hükümet kuvvetiyle ve cebir ve 
tazyik istimaliyle yüz binlerce Türk tanassur ettirilmişti. 

Hatta Kazan Hanlığının merkezi olan Kazan şehrinin 
Türk Tatarları kendi şehirlerinde oturmak hakkından 

mahrum olmuştu.

Bu cebir ve tazyik milletin ruhunda bir aksi tesir 
uyandırmış ve millet idame-i hayat için mübareze ve mü
cadeleye girişmişti. Rusların o zamanki temsil-i siyasetle
ri tanassur ettirmek olduğu için ahalide Hristiyanlığa kar
şı bir hiss-i nefret uyanmış ve binnetice İslâmiyete mer- 

butiyeti artmıştı. Memlekette dinî müesseseler hedm 
edildiği ve medrese nâmına hiçbir şey bırakılmadığı için 
bittabi ahali istiklâlini muhafaza etmiş olan kardeş Türk 
kabilelerine iltica ile Türkistan ve Buhara medreselerin
den aldığı ilim ve marifeti vatanına getirmiştir. 17 ve 

18’inci asırlarda ise Buhara’da tamamıyla kurûn-ı vüstâî 
bir zihniyet ve skolâsik tarz-ı tefekkür hüküm sürdüğün
den bunlar İdil-Ural sahiline bu zehirli yemişlerle avdet 

etmişlerdir. Bu ulemâ ahalinin kendisinden çıkmış oldu
ğundan ve din nâmına Ruslara karşı tekmil mücadelelere 

razı olduğundan ahali arasında büyük bir hürmet kazan

mış ve pek çabuk halkın pişdarı ve bayraktarı olmuştur. 
Bu sayede kendisinin yanlış telâkkilerini halka telkin et

miştir.


