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ÖNSÖZ 

 

 Tarih içinde geniş coğrafyalarda büyük devletler kurmuş bir milletiz. 

Bugün gençlerimizin iki önemli eksikliğini görmek mümkündür. Bunlar 

ideal eksikliği ve moral eksikliğidir. Bu eksikliği gidermenin yolu, 

gençlerimize Türk kültür tarihini anlatabilmekten geçmektedir. Bugün 

Avrupanın ulaştığı teknolojik altyapı, Aydınlanma felsefesi, Türk-İslam 

kaynaklarının tercümesiyle inşa edilmiş olup bu kaynaklara dayanmaktadır. 

Türk milletinin gerek inanç, gerek gönül dünyasının inşası; gerekse 

toplumumuzun bir atılım yapması için ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin 

temelleri Türk kültür tarihinde yer almaktadır. Her zaman söylendiği gibi 

büyük bir servetin üzerinde oturup züğürt yaşayan insanlara benziyoruz.  

 

Bu mütevazi çalışmanın, Türk kültür tarihinin anlatılması noktasında 

katkı sağlayacağını umuyoruz. Çalışmada emeği olan KSÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi oğlum Muhammed Memduh 

GÖKTÜRK’e; her çalışmamda emeğini ve zamanını esirgemeyen dostum 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet YILMAZ’a; yoldaşlığını hep yanımda 

hissettiğim Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜNALAN’a teşekkürü borç  

bilirim. Çalışmanın yayınlanmasını sağlayan İKSAD Yayınevi yetkililerine 

de ayrıca teşekkür ederim. 

 

Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK 

29 Kasım 2022, Kahramanmaraş 
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GİRİŞ 

 

“Takı taluy, takı müren 

Kün tuğ bolgıl, kök kurıkan” 

 (Daha deniz, daha ırmak / Güneş tuğumuz, gök çadırımız) 

 

Türk devlet geleneği Oğuz Kağan destanında yer aldığı şekliyle 

Türklerin bilinen ilk büyük hükümdarı Oğuz Kağan’ın ihdas ettiği törelere 

dayanır. Oğuz Kağan destanında yer alan unsurlar, bütün Türk devletlerinde 

devam etmiştir. Türk cihan hakimiyeti mefkuresi, i’lâyı kelimetullah ve 

nizamı-ı âlem ülküsü olarak devam etmiş; Oğuz Kağan’ın evlatlarına vasiyet 

olarak bıraktığı ideal olan Cihan hakimiyeti kendisinden sonra gelen bütün 

Türk hükümdarlarının üzerinde bir buyruk gibi kabul edilip benimsenmiştir. 

Oğuz Kağan destanı, çok farklı coğrafyalara yayılan Türk milletini, milli 

kültürünü koruyarak, millet vasfını kaybetmeden sürdürmesinde en önemli 

amil olmuştur.  

Kitabın birinci bölümünde, Oğuz Kağan Destanı’nın Türk dünyasına 

etkileri ve millet olma bilincinin oluşumundaki önemi ele alınmıştır. 

Destanlarda işlenen törel değerler, toplum hayatına hukuk düzeni olarak 

yansımaktadır. Töreli bir toplum olan Türk milleti, destanlarındaki değerleri 

yaşayışına da hukuk olarak aktarmıştır. 

Tarih boyunca büyük devletler kurmuş, cihan hâkimiyeti idealini 

kendisine Yaratıcının buyruğu olarak görmüş ve sağlam inanç ve hukuk 

temeline dayalı büyük devletler içinde varlığını sürdürmüş Türk milleti, 

köklü bir kamu hukuku anlayışına sahipti. Yine çok sağlam aile ve toplum 

yapısına sahip olan Türkler, kaynağını Tanrı buyruklarından alan “töre”ye 

riayetle asırlarca varlıklarını ve kimliklerini sürdürmeyi başarmışlardır. 

Kitabın ikinci bölümünde, eski Türklerin, yani İslam öncesi dönem 

Türk tarihinin hukuk anlayışı değerlendirilecektir. Bu çerçevede Hunlar, 

Göktürkler, Uygurların hukuk anlayışları kamu ve özel hukuk çerçevesinde 

ele alınmaya çalışılacaktır. 

Bütün milletler, yeni bir dine girdiklerinde, kültürlerini de 

değiştirirler. Çünkü bir kültür havzasına girmektedirler. Türk milletinin 

sahip olduğu töre, İslam’ın tevhid anlayışıyla öylesine örtüşmektedir ki bir 
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kültür değişimine yol açmamıştır. Onun içindir ki Türkler, kitleler halinde 

millet olarak İslam dinini benimsemişlerdir. Hoca Ahmed Yesevi, Türklerin 

kitleler halinde İslamı kabul ettiği dönemde, din dilini Türkçeleştiren 

isimdir.  

İlk defa Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantık’ul Tayr’da kullandığı meşhur 

olmuş ismiyle Pir-i Türkistan olarak anılmış Hoca Ahmed Yesevî hazretleri 

sûfî şâir ve tarikat kurucusu pir sıfatı ile, Türklerin mânevî hayatı üzerinde 

asırlarca te’siri devam etmiş büyük bir şahsiyettir.  Dokuzyüz asra yakın bir 

zamandır şöhret ve nüfuzu sadece Türkistan coğrafyasında değil, Türklerin 

yaşadığı ve yayıldığı bütün coğrafyalarda devam edegelen Ahmet Yesevi, 

Türk kimliğinin oluşumunun da en temel belirleyici isimlerinden biri 

olmuştur. Hoca Ahmed Yesevinin târihî şahsiyeti çoktan unutularak, Türk 

çevrelerinde asırlardan beri, tamamiyle menkıbevi bir hüviyet almış, Yesi 

yakınlarında Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki türbesi, bütün kazak kırgız 

bozkırlarına hâkim bir maneviyat merkezi olarak mukaddes bir mekan 

olmuştur.  

Kitabın üçüncü bölümünde, Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin 

Türklerin din anlayışı üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. 

Türkler Müslüman olduktan sonra siyasi, sosyal, kültürel, ilmi  alanlar 

başta olmak üzere her alanda İslamın temsilcisi konumuna yükselmişler; 

İslam medeniyetinin oluşumu ve yükselişinde en büyük katkıyı 

sağlamışlardır. Hoca Ahmed Yesevinin ışığında, ilmi ve kültürel hayat 

gelişmiş; Orta Asya şehirleri birer ilim ve sanat merkezine dönüşmüştür.  

Maverâünnehir ve Horasan diye adlandırılan bölge, Orta Asya’nın 

özellikle 9. Yüzyıldan itibaren birer ilim ve kültür merkezine dönüşmüş 

coğrafyalarıdır. Bugünkü bilim ve tekniğin gelişmesinin dayandığı Avrupa 

Aydınlanması’na kaynak teşkil eden Orta Asya bilim merkezleri, bu 

özelliğiyle, kendinden önceki kadim dönemleri, yüzyıllar sonrasına bağlayan 

ve bilim kültür ve sanatın sürekliliğini sağlayarak insanlığa en büyük 

katkıları sunmuş coğrafyadır. 

 Orta Asya’da, özellikle IX-X.yüzyıllarda ilim, kültür, sanat, siyaset 

vb gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler, dünya medeniyet tarihinde 

önemli bir yer edinecek şekilde büyük çaplı bir yere sahiptir. Dönemin ilim 

adamlarından Harezmi, Farabi, Biruni, İbni Sina, Maturidi, Semerkandi, 
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Buhari, Tirmizi gibi künyelerinde yaşadıkları yahut doğdukları Orta Asya 

şehirlerinin adını taşıyan pekçok İslam alimi, filozof ve bilim adamı 

yetişmiştir.  

Abbasilerin siyasi anlamda zayıflamaları neticesinde, Abbasiler 

döneminde başlayan Bağda’taki ilmî müesselerde neşvü nema bulmuş ilmî 

ve fikrî gelişme gücünü kaybetmeye başlamış ve bu bölgedeki ilmî birikimin 

meydana getirildiği bilim merkezleri,  Bağdat’tan Orta Asya’ya; Horasan, 

Harezm, Fergana, Buhara, Semerkand gibi ilmin merkezleri konumuna 

yükselmiş şehirlerin bulunduğu Maveraünnehir’e kaymıştır. Harezm’in 

merkezi Ürgenç’te “Me’mun Akademisi”, Semerkand’da “Uluğbey 

Akademisi” ve buna benzer birçok merkezde bilimin çeşitli dallarında 

faaliyetler icra edilmekteydi. Kadim medeniyetlerin birikimi olan ilim, fikir, 

sanat yeni buluşlarla zenginleşerek, sonraki devirlere aktarılmasında çok 

önemli bir rol oynamışlardır.  

İlk kurulan Türk devletleriyle başlayıp kendine mahsus gelişme seyri 

takip eden, Orta Asya şartlarında gerek siyasi, gerek sosyal, gerekse kültür 

ve medeniyet anlamında oluşmuş bulunan Türk kültür ve medeniyeti, İslam 

inanç dairesine girdikten sonra İslam medeniyetini taşıyan kültür olarak öne 

çıkmıştır. İslam inancıyla beraber, mevcut hayat tarzı önemli oranda 

etkilenmekle birlikte “töre” olarak adlandırılan eski kültür kodları ve hayat 

tarzı devam etmiştir. Bu anlamda Türk kültüründe bir süreklilikten 

bahsetmek mümkündür. Bu bazen bir terkip olmuş, bazen eski kültür 

unsurlarının ihtimamla korunması şeklinde gerçekleşmiştir. Türk-İslam 

kültür ve medeniyeti şeklinde adlandırılan bu dilimde, daha kapsamlı 

gelişmeler meydana gelmiş, İslami müesseselerin yaygınlaşması, sosyo-

kültürel ortamın zenginleşmesi, ilim merkezlerinin çoğalması, medrese, 

dergah kültürünün gelişerek ilmî-irfanî zenginliğin yayılması Türk 

coğrafyalarında ciddi bir ilmi, irfanî, birikimin doğmasına sebebiyet 

vermiştir. 

Kitabın dördüncü bölümünde, Orta Asya’da bilim ve kültürün 

gelişmesi, bilim merkezleri olan şehirler ve bilim adamları üzerinde 

durulmaktadır. 

Orta Asya’da üretilen her türlü kültür unsuru, bilim, sanat ve bunların 

yanında her türlü zanaat unsurları ve ürünler, İpek Yolu vasıtasıyla 
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yeryüzüne yayılmıştır.  Yeryüzü coğrafyasında yollar insan vücudundaki 

"kan damarlarına" benzetilmiştir. Yollar, kültür medeniyetin, maddi 

unsurların toplumlar arasında taşımıp yayılmasında en önemli unsurdur. Yol 

medeniyettir denilmiştir. Dünya üzerinde bilinen kadim yollar vardır ve bu 

yollar dünyanın önemli ölçüde değiştiği yirminci yüzyıla kadar pek değişim 

göstermemişlerdir. Tarihte yollar için aranan en önemli özellik, günümüz yol 

sistemlerinde aranan yüksek standartlarda olmasından ziyade, zamanın 

şartlarına göre bir menzilden bir menzile güvenli bir şekilde seyahata imkan 

vermesi, sosyal-iktisadi ilişkilere imkan sağlaması olmuştur. 

Özbeklere de atfedilen Türkistan’a özgü bir özdeyişte “Evrende iki 

yol vardır: gökyüzünde Samanyolu, yeryüzünde İpek Yolu” denmektedir. 

Özdeyişteki ifadesiyle, evrendeki ikinci büyük yol olan İpek Yolu, tarihin en 

eski çağlarından itibaren Doğudan Batıya, Güneyden Kuzeye birçok kültür, 

medeniyet, din, dil ve hatta ırktan insanları birbirleriyle buluşturmuş; 

milletlerin ve devletlerin aralarında ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel 

manada etkileşimlerinde köprü rolünü üstlenmiştir. İpek Yolunun devletler 

ve milletlerin hayatındaki bu önemi özellikle, orta çağlar boyunca da devam 

etmiş; 21. Yüzyılda “bir kuşak bir yol” projesiyle yeniden gündeme gelerek 

önemini koruduğunu göstermiştir. 

Milattan önce ikinci yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya 

başlayan İpek Yolu; Doğu ile Batı’yı hem ticaret, hem kültür anlamında 

karşılaştıran kadim bir yoldur. Avrupa dillerinde Herodotos’tan itibaren 

“ipek” için kullanılan kelime, “İpek”, “ipek halkı”, “ipek ülkesi” 

anlamlarında Grek ve latin kökenli “Seres”tir. “Serica” ise ipek ülkesi” 

demektir. Yola bu ismin verilmesi ise yolun tarihi kadar eski değildir. İpek 

Yolu tabirinin ilk defa, 1860 yılında Prusya’nın ticarî anlaşmalar yapması 

için  Çin, Siam ve Japonya’ya gönderilen heyette yer alan Alman seyyah, 

coğrafyacı ve bilim adamı Ferdinand von Richthofen tarafından 1877 

tarihinde kullanılmış; daha sonra bu isim doğuda ve batıda “ipekyolu” olarak 

yaygınlaşmıştır 

Kitabın son bölümünde, özellikle Türk coğrafyasından geçen İpek 

Yolu’nun Türk dünyası açısından önemi ve etkileri tahlil edilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OĞUZ KAĞAN DESTANI VE TÜRK DÜNYASINA ETKİLERİ 

 

Giriş 

Destanlar, millet hafızasından süzülüp gelerek, toplumların 

karakterlerini yansıtan tarihi ve edebi metinlerdir. Toplumların hayatında 

izler bırakmış, derin etkileri olmuş olayların veya şahsiyetlerin, yüzlerce yıl 

süren devirler içinde, şifahi kültür yoluyla anlatılarak kuşaktan kuşağa 

yenilenip gelişmesiyle meydan gelir. Bu aktarımlar esnasında destanların 

temel şahısları veya hadiseleri eklemeler çıkarmalar yapılmak suretiyle 

abartılarak ilk ve tabi halinden uzaklaşıp olağanüstülükler kazanabilir. 

Elbette bu değişikler tasarlanmadan, ma’şerî vicdanın tarihî süreç içinde 

destanları yeniden yapılandırmasıdır. Destanları asıl önemli kılan esasen 

tarihî gerçekliklerinden ziyade, yüzyıllar içinde kazanmış oldukları anonim 

karakterleridir. Zira, destanın ait olduğu toplumun, bilinçli olmasa da duygu 

ve düşünce dünyalarını, ideallerini, hayallerini, beklenti ve özlemlerini, 

olandan ziyade olması gerektiğini düşündüğünü destanlara yükleyip, onu 

toplum karakterini yansıtan anlatımlara dönüştürüler. Bu anlatım uzun 

zaman dillerinde halkın onayını almış; ma’şerî süzgeçlerden geçerek 

toplumların millî kimliklerini yansıtan metinlere dönüşmüştür (Yurtgezen, 

2009: 59). 

Türk milleti, tarihte en kadim ve ençok hareket halinde olan bir 

toplum olagelmiştir. Türkler, atı ehlileştirerek yüzlerce yıl Çin 

topraklarından Hind coğrafyasına; Roma’dan Avrupa içlerine akınlar 

yapmışlar; bu coğrafyalarda küçüklü büyüklü pek çok devletler 

kurmuşlardır. Kaplan’ın ifadesiye “Türkler, tarihin en ‘destani’ 

kavimlerinden biridir”. Türklerin bilhassa en aktif boyu olan Oğuzlar, tarihte 

âdeta birbirinin devamı olan Hiyong-nu, Tukyu, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı 

devletlerini kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti, üç bin yıllık şanlı, büyük bir 

tarihin süzülerek gelmiş son halkasıdır. Oğuz Kağan Destanı, Türk Oğuz 

boylarının millattan önceki tarihlerden itibaren yaptıkları savaşların efsanî 

lider Oğuz Kağan ismi çerçevesinde teşekkül ederek tarihe mal olması, 

asırlarca şifahi kültürle nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşması ve 
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yazıya aktarılması ile meydana gelmiş millî bir destanımızdır (Kaplan, 1979: 

17). 

 

Oğuz Kağan Destanı tarihimizin en önemli destanlarındandır. Zira 

Türk coğrafyası, Oğuz Kağan’ın fetihleriyle Türk yurtlarına dönüşmüş, 

Türkleri millet yapan töreler, onun buyruklarıyla var olmuştur. Bütün 

destanlar gibi mitolojik unsurlar barındırıyor olsa da milli şuuru 

aydınlatmak, gaflet halindekileri uyandırmak ve Türk töresi ve kültürünü 

bütün sadeliği ile aktarmak özelliklerini barındırmaktadır. Türklerin Oğuz 

boylarının tarihini esas almakla beraber, esasen Oğuzlardan hareketle bütün 

Türk milletinin destanî hayatının yansımasıdır.  Destan, İslamdan sonra 

zikredildiği kaynak eserlerde, “Oğuzname” ismiyle anılmıştır.  

Elde edilen bilgilerden, milli günlerde terennüm edildiği, bilhassa 

savaşa giderken askeri coşturmak, orduyu moral bakımından beslemek için 

kopuz refakatinde destancılar tarafından makamla söylendiği, büyük 

manzum bir eser teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Fakat maalesef Oğuz 

destanının bu ana eseri kaybolmuştur (Ergin, 1988: 6). Bu gelenek ünlü 

Manas destanı etrafında Kırgızlarca sürdürülmektedir. 

Oğuz Kağan Destanının iki rivayetle kayıtlara aktarılmıştır. Bu 

rivayetlerden ilki Uygur harfleriyle kayda geçirilen Oğuz Kağan Destanıdır. 

İkincisi, Camiü’t-Tevarih eserinde “Tarih-i Oğuz-u Türkân” ve “Hikayet-i 

Cihangîrî” bölümlerinde Reşideddin tarafından kayda geçirilen metinlerdir. 

Bu metinlerin dışında yazılmış olanlar genelde Reşideddin Oğuznamesi’nin 

uzantıları mahiyetindedir. Şifahi kültürün ürünü olan destan, asırlar boyunca 

nesiden nesile aktarılarak gelmiş ve zamanla yazılı metinlerde yer almıştır. 

Destanın bilinen başlıca nüshaları, “Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı”, 

“Reşideddin Oğuznamesi”,  Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i Terakime” 

ve “Şecere-i Türkî” eserinde yer almış olan Oğuz Kağan Destanı, “Tarih-i 

Cihan-Güşâ” Oğuznamesi, Yazıcıoğlu’nun “Tevarih-i Âli Selçuk” eserinde 

yer almış olan Oğuzname, “Manzum Oğuzname”, “Kazan Oğuznamesi” ve 

“Andalıp Oğuznamesi” şeklindedir (Alıç, 2013: 28). Bunların haricinde 

Oğuz destancılık geleneğinin başlıca destanı ve Oğuznamelerin en meşhuru 

elbette “Dede Korkut hikayeleri”dir. 
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Oğuz Kağan Destanının Türk Dünyası İçin Önemi 

Oğuznameler, insanın yaratılmasından bu yana Türklerin tarihlerini, 

büyük atalarını, nesillerini, toplumlarını, kurdukları devletlerin yapılarını, 

dillerini, hukukunu, töreleri ve geleneklerini tevatür yoluyla anlatan 

eserlerdir. Oğuznameler için Türklerin kimlik belgesi dense yeridir. 

Oğuznameler demek, türh tarihi demektir. Türk dili, Türk kültürü, Türk 

sosyolojisi, Türk siyaset bilimi, Türk töresi ve huku tarihi ve idğer ihtiyaç 

duyulan unsurlar için kaynaklık yapabilecek ilk ve orijinal eserdir. 

Oğuznameler veya Oğuz Kağan Destanı Türklerin ataları ve 

şecereleri, Türk denince akla gelen Oğuz Türklerinin atası olan Oğuz 

Kağan’ın doğumuyla başlayarak, çocukluğu ve gençlik dönemini, kağanlık 

yolunda verdiği mücaleleri, kağanlığa gelişini, fetihlerini, teşkilatçılığını 

anlatır. Bütün Türklerin günümüze kadar toplum hayatında etkili olmaya 

devam etmiş kültür ve geleneklerini yansıtır. Oğuz Kağan, günümüzde 

Moğolistan, Çin, Hindistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, 

Kafkaslar, İran, Irak, Suriye, Anadolu coğrafyaları ve Avrupa’nın bir 

bölümünü kapsayan çok geniş yeryüzünün geniş bölümünü fethetmesi 

destanın konuları arasında yer alır. Oğuz Kağan’ın oğuz boylarını ve diğer 

Türk boylarını nasıl teşkilandırıp birleştirdiği konu edilir. Oğuzname, başta 

Oğuz olmak üzere, Moğol, kanglı, Kıpçak, Karluk, Kalaç, Uygur gibi Türk 

ve akraba boy ve milletlerin isimlerinin kaynağını efsanevi olarak 

bildirmektedir (Demir, 2016: 17). 

Destanda geçen millet ve boy isimleri hala yaşamaktadır. Ayrıca 

mitolojik boyutuyla, milletimizin kozmolojik ve varoluşsal algılamasının 

temellerini vermektedir. Türk milleti, tarih içeriisnde çok geniş coğrafyalara 

yayılmış olmakla beraber, tarih şuurunu ve ortak törelerini korumuş bir 

millettir. Bu millet olma vasfını koruması dil birliği, tarih birliği, edebiyat, 

aile yapısı, ortak zevkler gibi konularda Oğuz Kağan destanı gibi temel 

metinlerden hareketle korunarak sağlanmıştır. 

 

Oğuz Kağan Destanının Türk Dünyasına Etkileri 

Oğuz Kağan destanı, Türklerin tarihleri, devlet biçimleri, yönetim 

sistemleri, dünyaya bakışları, sanat formları ve estetik zevklerini yansıtan 

değerli bir kaynak olma özelliği gösterir. Türklerin toplum, siyaset, din, 
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ahlak ve felsefe ile ilgili bakış açıları, edebi düşüncelerini ortaya koyan bir 

eserdir. Aslında Oğuznameler, geniş anlamda, Oğuzların kozmik menşei, 

takvim ve kökenleri hakkındaki efsaneleri, destanları, şiirleri, rivayetleri, 

atasözleri, sosyları ve ortaya çıkmaları ile ilgili bir metinler topluluğudur 

(Bayat, 2016: 375-376). Destanın asıl önemi, Türk ve dünya tarihine şekil 

veren atalarımızın inançlarını aksettirmelerindedir. Denilebilir ki, Türk 

tarihinin altın anahtarı bu destanlardır. 

Kaplan’a göre, Oğuznamelerin önemi, tarihî hadiseleri anlatmasından 

ziyade, atlı-göçebe bozkır medeniyetinin hayat karşısında tavır alışını, hayat 

felsesini ve toplumun maşeri şuurundan süzülerek gelmiş insan anlayışını, 

ideal insan tipini ortaya koyan bir eserdir” (Kaplan, 1979: 27-28). 

Oğuz Kağan destanının esası, Oğuz Kağan’ın yaptığı fetihlerden 

oluşmaktadır. Oğuz Kağan tarihte yaşamış gerçek bir şahsiyet midir yoksa 

destanlarla şekillenmiş efsanevî bir isim midir tartışmaları yapılmıştır. 

Destan incelendiğinde, Oğuz Kağan’ın yaptığı fetihler, buyruklarıyla 

koyduğu töreler bize tarihimizin şanlı sayfalarında yerini almış, çok meşhur 

ve herkesce bilinen kudretli Tük hükümdarlarını çağrıştırır. Onun tarihte 

yaşamış gerçek bir şahsiyet olduğu, kudretli bir hakan olarak tarihe geçtiği 

şüphe götürmez (Gömeç, 2009: 17-18). Pek çok alimin ortak kanaati, onun 

büyük Hun Devleti’nin bilinen hükümdarı Mete Han (Mo-Tun Yabgu) 

olduğudur. Bazı alimler, Oğuz efsanelerinin Mete Han öncesinde de Orta 

Asya Türk toplumlarında var olduğunu söylemektedir. İlim camiasında 

yaygın olan bir başka kanaat ise, Oğuz Kağan’ın Türk milletine gönderilmiş 

bir peygamber olduğudur. Türk tarihinin bilinmekte olan ne eski devleti 

Hunlar tarafından kurulmuştur. Mete Han milattan önce 209-174 yıllarında 

Hun Devletini kuran ve zirveye çıkaran tarihimizin en kudretli hakanlarından 

biridir. 

Oğuz Kağan, Türk milletinin efsanevi atası, “Türk cihan hakimiyeti 

mefkuresi”nin simge ismi, Türk devlet teşkilatının temellerini sağlam bir 

şekilde kurup uygulayan hükümdardır. Türklerde teşkilatlanma aşağıdan 

yukarı bir seyir takip eder. Türk toplumunun temelini aile oluşturur. 

Ailelerin birleşimi obayı, onların birliği avulu, sonra oymağı oluştur.  

Oymak ve boylar birleşerek budunu yani milleti meydana getirirler. Devletin 

adı il’di. Temel kaynaklarda il kelimesi, devlet anlamında kullanılmaktadır. 
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Orhun Kitabelerinde cemiyetin yapısı şöyle tespit edilmiştir: Oguş (aile ), 

urug (aileler birliği),  boy (kabile),  bodun  (boylar birliği),  il (devlet). Oğuz 

Kağan Destanından öğrendiğimiz ilk bilgi, Türklerin bilinen en eski 

zamanlardan bu yana devlet olarak teşkilatlandıkları ve töreleri ile yaşayan 

medeni bir millet oldukları gerçeğidir.  

Orhun Bengütaşlarında yazan “üstte mavi gök, altta yağız yer 

kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine atam 

Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş, oturarak milletimin ilini töresini 

tutuvermiş” cümlesinden hareketle öğreniyoruz ki, insanlığın yaratılışıyla 

Türklerin töreli ve devletli bir millet olamaları aynı zamandadır.  İl ile töre 

kavramlarının beraber kullanılması, Türklerde vetlet fikrinin çok köklü 

olduğunu, devlet nizamı içinde yaşamanın esas olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yine kitabelerde yer alan “üstte gök çökmedikçe altta yağız 

yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir” cümlesi, Türk 

devletinin kıyamete kadar devam edeceği fikrinin çok köklü bir anlayış 

olduğunu; günümüze kadar Türk devlet felsefesinde var olmuş  “devlet-i 

ebed müddet” anlayışı olarak geldiğini göstermektedir (Göktürk, 2020: 

1081-1082). 

Sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilen Türk ülkelerinde 

kağan olmak, Gök Tanrı’nın verdiği “kut” ile mümkün olabilirdi. Kut, 

iktidarı tesis eden güç anlamına gelmekteydi. “Kut kazanmış hakan” 

anlayışı, İslamiyet’in kabülünden sonra yerini, “zıllullah-i fil arz” anlayışına 

bırakmıştır. Allah’ın yeryüzündeki gölgesi analmına gelen bu kavram, 

Allah’ın mülkünün koruyucusu ve kollayıcısı, adaleti yeryüzünde tesis eden 

sultanın otoritesini meşrulaştıran özellikler anlamına gelmekteydi. Bu 

özelliklerin biri, Tanrı tarafından hükümdar ailesine bahşedilmiş asalettir. 

İslam öncesi Türklerde hakan, ailesinin soyunu “Aşina” sülalesine bağlardı. 

Bu özellik hükümdara karizmatik otorite diyebileceğimiz bir nitelik 

katmaktadır. Aynı zamanda ilahi özelliklerin yansımasını sağlayan bir ata ve 

kahraman soy hukukuna dayalı bir veraset sisteminin inlasına da zemin 

oluşturmaktaydı (Tanrıkulu. 2018: 5924).  

Devlet yönetiminde hükümdarla beraber onun yanında yer alan boy 

beylerinin oluşturduğu ve yetkileri oldukça geniş olan; belki bugünkü 

karşılığı yasama organı denebilecek toy / kurultay yer almaktaydı. Önemli 
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kararlar toyda alınırdı. Devlet yönetiminde keyfîliğin yeri yoktu. Devlet 

töreyle yönetilirdi. Töre içtimai ve iktisadi hayatın da düzenleyicisi idi. Töre, 

toplumun sosyal ve siyasal hayatını tanzim eden ve uyulması mecburî 

kurallardan oluşmaktaydı. Töre bugünkü karşılığıyla adeta anayasa idi 

(Kafesoğlu, 1983: 233) . 

Töre, geleneklere dayalı “yusun” yani hukuk anlamındadır. Yusun, 

kurultayın fikirleri alınarak kağanın iradesiyle uygulanır. Bununla beraber 

töre, diğer cihetleriyle bir toplumun yapıp ettiklerinin ve ürettiklerinin tümü, 

sosyal ve dini düzen, âdetler ve inançlar anlamına da gelmekteydi   

Oğuz Kağan destanında “bozkurt” motifi, Türklerin hayat ve savaş 

gücünü temsil etmekteydi Gökten düşen bir ışığın içinden Bozkurt’un 

çıkması, bozkurtu gönderenin Tanrı olduğunu gösterir. Tarih boyunca 

Türklerin Büyük Hun, Saka, Avrupa Hun, Ak-Hun, Göktürk, Uygur, 

Selçuklu, Gazneli, Harzemşah,Timur ve Osmanlı gibi cihangir devletler 

kurmuş olmaları Türklere Tanrı tarafından verilmiş bir misyonunun 

göstergesidir. Bozkurt bu cihangirlik ruhunun sembolü olmuştur. 

Destanda vak’anın doğrudan doğruya bir kahramanın, Oğuz Kağan’ın 

etrafında toplanmış bulunması, kut kazanmış cihangir bir liderin 

öncülüğünde Türklerin fetihlere koşacağını gösterir. Orhun kitabelerinde yer 

alan “Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, bu çağda, tahtıma 

oturdum” gibi sözler; yine Osmanlı padışahlarının kullandığı zıllullah-ı fil 

arz gibi ibareler bize Türk devlet yapısı hakkında bilgi vermektedir. Gökler 

nasıl “Tanrı Buyruğu” ile bir nizam içerisinde dönüyor ise, her zerrenin bağlı 

olduğu bir tabii yasa varsa, bu tabiiliğin yeryüzündeki tatbiki olan sosyal 

düzen de Türkün devletinin başında olan kağanı ve cihanı içine alan töreli 

devleti ile mümkündür.  

Emsalsiz bir şaheser destanda yer alan şu ibareler Türk cihangirliğini, 

Türkün cihan hâkimiyeti ruhunu bir kaç mısra içinde harikulade bir şekilde 

ifade eder. Yalnız şu iki mısra bile Türklerin niçin ve nasıl cihan fatihleri 

olduğunun en veciz bir izahını ortaya koymaktadır: “Daha deniz, daha 

müren.. (nehir) / Güneş tuğ ol bolgıl, gök kurıkan! (çadır)” (Ergin, 1988: 7-

8). Güneş tuğumuz, gök çadırımız olsun. 

Oğuz Kağan Destanında yer alan mekan tasavvuru, süratli hareket ve 

kuvvet üzerine bina edilmiştir. Oğuz kağan’ın ideali, kendisinden sonra 



11 | TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR 

 

 

 

gelecek bütün cihangir Türk hükümdarları gibi cihanı hükümranlığı altına 

almak, bütün cihana baş eğdirmektir. Savaşlar da zaten bunun için 

yapılmaktadır. Oğuz Kağan dilinden aktarılmış, Kağan olunca dillendirdiği 

türkü onun cihangirlik idealini yansıtır: 

“Ben sizlere oldum kağan. 

Alalım yay ile kalkan. 

Nişan olsun bize buyan 

Bozkurt olsun (bize) uran. 

Demir kargı olsun orman. 

Av yerinde yürüsün kulan. 

Daha deniz, daha müren, 

Güneş tuğ, gök kurıkan”  

Son iki mısra Oğuz Kağan’ın mirası olan cihangirliğin en güzel 

ifadesidir.  Oğuz Kağan, cihan hakimiyeti fikrini bütün coğrafyalara 

yolladığı buyruklarda açık bir şekilde söyler:  “Ben Uygurların kağanıyım ve 

yeryüzünün dört köşesinin kağanı olsam gerektir”  (Kaplan, 1979: 32). 

Madem ki Tanrı beni kut verip kağan kıldı, Tanrı’nın mülkünde hükmetsem 

gerektir. 

“Güneş tuğumuz, bayrağımız; gök de otağ veya çadırımız olsun!”. Bu 

söz, Uygur yazısıyla yazılmış Oğuz destanı içinde geçmektedir. Bu sözler 

hem kendisi ve hem de gelecek nesiller ve soylar için, Oğuz Kağan 

tarafından verilmiş bir buyruk idi. Bu buyruğun içinde, bir “Cihan Devleti” 

kurulması direktifi ile ideali de yatıyordu. Yani bu Türk devlet görüşünün, 

hukuk tarihinde de yeri vardı. Böylece bir Cihan devleti anlayışı, halkın, 

ruhu ile bilgisine de yerleşmiş ayrıca bu görüş, destanlara da, yansımıştı. Bu 

destanlar birer “Siret ül-mülûk”, yani halkı ve devleti idare edenlere, yol 

gösteren eserlerdi. Bu otağ üzerinde dalgalanan bayrak ile gök, kubbesinin 

üzerinde aydınlık veren güneş arasında, bir uyum ve benzerlik arama idi 

(Ögel, 2000a: 1-2). 

Sayısı otuzu bulan Oğuznameler bize, Türklerin cihana hükmetme, 

cihan devleti kurma ülkülerini, tarihi dönem içinde yazılmış bulunan yazılı 

kaynaklardan daha geniş ve vurgulu biçimde anlatmaktadır. Oğuzmnamede 

Türk boylarının Türk ordusundaki yerleri,  kullandıkları tamgalar, şölenlerde 

aldıkları ülüşler, kurultayda işgal ettiği mevkiler milattan önce ve sonraki 
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yazılı kaynakları tamamlayıcı nitelikte yer almaktadır. Oğuznamler 

Türklerin şifahî tarihleri mahiyetinde, tarihî hafızanın kodlarını, oğuz 

şeceresini ilk elden anlatan kaynaktır. Oğuznamelerin yazıya aktarılması, 

Oğuz Türklerinin kurduğu Gazneli, Selçuklu, Harzemşah devletlerinin, Yine 

Karluk Türklerinin kurduğu Karahanlıların, Kıpçaklar yani Memlukların 

hakim devletler olarak kudret kazandıkları dönemlerde gerçekleşmiştir 

(Bayat, 2016: 371). 

Oğuznameleri önemli kılan bir unsur da içinde bulunan Oğuz 

boylarının tamgalarıdır. Destanlardan anlaşıldığı kadarıyla, tarih içinde 

Türkler tamgalarını adeta bir “kimlik kartı” olarak kullanagelmişlerdir. Bu 

tamgaların her biri bir boyu temsil etmekteydi. Tamgalar, otlak ve 

tarlalardaki taşlara, sahiplerini belli etmek için kazınırdı. Oturanın belli 

olması için çadır ve evlerin kapısına nakşedilirdi. Hayvanlar, sahipleri belli 

olması için tamgalanırdı. Başa konulan bereye işlenir, müzük aletlerinin 

üzerine konulurdu. Ayrıca tarım aletlerine, ev eşyalarına, kap-kacaklara, 

kilimlere, halılara, at koşumlarına, dokuma tezgahlarına da işlenirdi. Hayır 

yapanın belli olması için çeşme, cami, köprü gibi eserlerde yer alırdı (Demir, 

2016: 19-20). 

Oğuz Kağan destanında yer alan pek çok unsur devlet ve hakimiyet 

sembollerinin Türk devletlerinde devam ettiğini göstermektedir. Hakimiyet 

sembollerinden biri olan davul, mehter olarak devam etmiştir. Davullar ile 

mehterin susması, tuğlar ile sancakların tehlikede olduğunu gösteren bir 

işaret Oguz Destanı içinde, Arslan Han'ın ölümü anlatılırken “Arslan Han'ın 

40 hacibi, ‘onun yası bize, gelinin düğün matemi gibidir’, deyip Han'ın, kös 

(kus), davul (tabl) ve bayrağını (alem) alıp, gittiler” denmektedir (Ögel, 

2000: 115-116). 

Oğuz Kağan Destanı Türklük şuurunun oluşmasında da çok önemli bir 

yere sahiptir. Tarihçi Faruk Sümer, Oğuz Kağan Destanı’nın oluşturduğu bu 

şuurun önemli esasları olarak şunları söyler: Oğuz Han’dan eserin yazıldığı 

zamana kadar, Türk Dünyasını Oğuz (Türkmen), Uygur, Kıpçak, Kanlı, 

Karluk, Kalaç isimli Türk boyları temsil etmektedir. Türk coğrafyasının 

şekillenmesi Oğuz’un gerçekleştirdiği savaşlar neticesinde oluşan zafer ve 

fetihlerin bir sonucudur. Yani Türk boylarının dünyanın dört bir yanına 

yayılması Oğuz Kağan’ın zaferlerinin ardından gelen fetihlerin sonucudur. 
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Oğuz Kağan Tanrı tarafından gönderilmiş bir hükümdardır. Türk boylarını 

hak dinine dâhil etmek adına savaşmıştır. Böylece hem kendi ırkına 

Tanrı’nın dinini getirmiş, hem de büyük fetihler yapmış bir elçi-hükümdar 

olarak görülmüştür (Dalaman, 20021: 64-65). 

Oğuz Kağan, Türk cihan hakimiyeti ülküsü uğrunda hayatı boyunca 

mücadele etmiştir. Asyadan Avrupaya, oradan Afrika kıtasına uzanan üç 

kıtada hükümran olan ilk Türk hükümdarıdır. . Türklerin cihan hakimiyeti 

mefkuresi, “İ’la’yı Kelimetullah” ve “Nizamı Alem” davası olarak devam 

etmiş vu bugüne değin ulaşmıştır. Devlet yönetimi, ad koyma, ülüş verme 

gibi önemli Türk gelenekleri kendinden sonraki Türk devletlerine Oğuz 

Kağan'dan miras kalmıştır. Sonraki Türk devletlerinin tamamı, onun 

koyduğu yasalarla teşkilatlanmış, nizam-ı alem davası uğrunda fetih 

hareketlerine girişmişlerdir. Destan aynı zamnda Türk milletinin binlerce yıl 

öncesine dayanan  köklerini ve bu köklerden kaynaklanan  kültürel 

zenginliği de ortaya koymaktadır (Tanrıkulu, 2018: 5928). 

Sonuç 

Türklerde devlet ideali, Oğuz Kağan ile birlikte kuvvetlenmiştir. Türk 

devlet gelenekleri Oğuz kağan Destanlarında anlatılan geleneklere yaslanır. 

Bu devlet göğü çadır, güneşi tuğ yapmış cihan devletiydi. 

Türk Oğuz devletlerinde toplumun ve yöneticinin yardımında bulunan 

bazı bilge şahsiyetler vardır. Oğuznamelerde bile ve yol gösterici kişi Dede 

Korkut olmuştur. Bugün Türk illerinde,   “ak sakallar” bu fonksiyonu icraya 

devam etmektedirler. Yine destanlarda bozkurt motifi, kağana yol gösteren 

bir motif olarak yerini almıştır. Dede korkut hikayeleri, ayrı destanlar gibi 

görünmekle beraber Oğuznamenin bir parçasıdır. Dede Korku bizzat Oğuz 

Kağan’ın tarafından inşa ettirilmiş olan Yenikent’te oturmaktaydı. Ak 

sakallı, âkil, tecrübeli, yaşlı vecehl-i keramet bir ulu kimseydi. Korkut Ata,  

“hanların tayininde, devlet işlerinin müzakeresinde, kurultay ve toylarda” 

yetki ve söz sahibiydi. Yöneticilerin yanında bilge kişilerin varlığı bütün 

kurduğumuz devletlerde kendini gösterir. Bu bilge kişi, Selçukluda 

Nizamülmülk, Osmanlıda Akşemseddin’dir. 

Türk kültüründe töre çok önemli bir unsurdur. Kültürümüzde “Oğuz 

Töresi” diye de bahsedilen töre kuralları göklerin nizamıdır ve bilge beyler 

tarafından konulur ve yürütülür. 
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Oğuz Kağan’ın kurduğu idari teşkilat, Mete Han’ı andırmakta ve 

Hunlardan Osmanlı’ya kadar devam eden idari, siyasî ve askerî alanda sağ-

sol teşkilatı Oğuz Kağan’a ya da Mete Han’a atfedilmektedir. Oğuz Kağan 

Destanı, savaş tasvirleri açısından hayli zengindir. Oğuz Kağan, destanda her 

zaman ordusunun başında seferde ve cihan hakimiyeti ülküsünü 

gerçekleştirme çabasındadır. Ordusunun başında sefere çıkma anlayışı Türk 

devletlerinde sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Bu vesileyle ataları gibi 

ömrü ordusunun başında savaş meydanlarında geçmiş ve 76 yaşında at 

üstünde vefat eden Kanuni’yi rahmetle  yad etmek gerekir. 

Türk hükümdarları, İslamiyet kabul edildikten sonraki dönemlerde de 

soylarını Oğuz Kağan’a bağlama çabasında olmuşlardır. Zira o, Türk 

hakanlarının her daim örneklik teşkil eden ilk atasıdır. Bu anlayış özellikle 

Selçuk hakanlarından sonra miras olarak diğer Türk devletlerine geçmiştir. 

Oğuz Destanında yer alan, Oğuz Kağan’ın rüya görmesi motifi, Selçuklu 

Devleti’nin  kurucusu Selçuk Bey’le, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 

Bey’de de söz konusudur. Elbette görülen rüyaların “cihan hakimiyeti”nin 

işareti şeklinde yorumlanması da Oğuz Kağan Destanı’ndan mirastır. Aynı 

şekilde, Türk devlet geleneğinde yer alan ok, yay ve kös gibi unsurların 

hakimiyet sembolü olarak kullanılması Oğuz Kağan geleneğine dayanır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ESKİ TÜRKLERDE HUKUK 

 

 

Giriş 

İnsanoğlunun ilk atası Hz. Adem yeryüzüne 10 suhuf ile inmişti. Yani 

insan toplumlarının olduğu her dönem, hayatlarını düzenleyen bir hukuk 

nizamı vardı. Sosyal hayatın sürdürülebilmesi için normatif bir düzene olan 

ihtiyaç açıktır. Sosyal hayat, ancak insanların toplum hayatını düzenleyen 

kurallara uymasıyla sürdürülebilir. Toplum hayatının düzeni ve sürekliliği 

hukuk, ahlak, din, örf-adet gibi çeşitli normatif sistemlerin getirdiği 

kurallarla sağlanır. Türk tarihinin eski metinlerinde geçen “Töre” kavramı 

hukuk anlamında bir terimdir. Töre, Türk toplumunda sosyal hayatın 

düzenleyici hükmünde uyulması zorunlu kaidelerdir. Bugünkü anlamda 

anayasa niteliğinde değişmeyen hükümleri bulunan en üst normdur. 

Geleneğe dayalı olarak belirlenmiş olan töre “yusun” yani hukuk demektir. 

Yusun, kurultayın fikirleri alınarak, hükümdarın iradesi ile uygulanır. Töre 

sadece hukuk anlamında değil, bir kavmin bütün değerler sisteminini, sosyal 

ve dini-ahlaki düzen, örf-adetler ve inançlar bütünü olarak da 

değerlendirilmelidir. 

Ömer Lutfi Barkan’ın tespitiyle, “Irklarına mahsus nüfus bereket ve 

hayatiyeti ve yaşayış tarzlarının kendilerine bahşettiği hareket kabiliyeti ve 

yayılma imkânları dolayısıyla, dünya tarihinin en faal ve kudretli 

yapıcılarından biri olarak üç kıtada çeşitli kültür ve medeniyet sahaları 

içinde, türlü siyasi ve içtimai teşkilata tabi bulunmuş olan Türk soyundan 

çeşitli milletlerin binlerce senelik hukuk tarihlerini umumi bir şekilde ve bir 

arada tetkik etmenin ne kadar güç bir iş olacağı meydandadır. Gerçekten, 

hukuki anlayış ve teşkilatın kafa tasının şekli, saç veya gözün rengi gibi 

değişmez ırki hususiyetler olmaktan ziyade, siyasi ve içtimai bünye ve iktisat 

şartları ile ilgili tarihi kategoriler olduğu göz önünde tutulursa, Türk 

soyundan milletlerden her birinin hukuk ve teşkilat tarihlerinin o kavmin 

içinde yaşadığı tarih ve coğrafya şartları ile din ve dünya görüşlerine ve 

hayat tarzlarına ait diğer hususiyetlerle bir arada ve bir kül halinde tetkik 

edilmesi lazım geleceği aşikâr bir şekil alır.” (Barkan, 1968: 9). Böyle 
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olmakla birlikte, sürekliliği bakımından töre en eski zamandan bugüne 

uzanan boyutuyla, Türk milletinin karakteristik yapısını yoğuran bir maya 

hükmündedir. 

Ortaçağ Avrupa toplumlarında olduğu devletin yalnızca bir hükümdar 

veya derebeyi ve ailesinden ibaret olarak görülen toplumlarda siyasi anlamda 

hürriyetten de, çalışma özgürlüünden de söz edilemez. Oysa devletin idaresi 

ve ülkenin sahipliği noktasında idareci ve halk arasında ortak bir sahiplik 

duygusu bulunan toplumlarda durum farklıdır. Eski Türk toplumlarında 

insanın ferdî hukukla donatılmış olduğu ve ekonomik özgürlüğüne sahip 

birer fert olduğu bilinmektedir. Ailede özel mülkiyetin olduğu; taşınır 

mallarda olduğu gibi tarım arazileri üzerinde de özel mülkiyetin  geçerli 

olduğu bir düzen mevcuttur. Özel mülkiyet kişi hak ve hürriyetlerinin 

teminatı niteliğindedir. İnsanlar şahsi mülke sahip olup, onun üzerinde 

tasarruf yetkisi olduğu sürece özgürdürler. X. asır Bulgarlarında şahıslar 

kendi arazilerinden elde mahsulden yöneticiye birrşey vermek zorunda 

değillerdi. Hazar Hakanlığında idarecilerin tebanın mülküne el uzatma 

yetkileri yoktu. Oğuzlarda özellikle kurultayda, beylerin hakanın aşırı 

gördükleri hareketlerine karşı seslerini yükseltmeleri her zaman mümkündü. 

Türklerin hüküm sürdüğü bütün topraklarda insanlar hür idiler. Miladi 

300’lerde Çin’de dağınık olarak bulunan Hunların toplanarak köle olarak 

Şan-Tung’da satılmak istenmesi, büyük isyanlara sebebiyet vermiş ve 

hürriyetlerini kazanan Hunlar kendi hükümetlerini (Chao sülalesi) 

kurmuşlardı. Avrupa Hunların hüüküm sürdüğü Amla’nın başkentinde bir 

Bizanslı, insanların  Bizansta hür olmadıklarını, baskı altında tutulduklarını, 

kanunların işlemediğini; buna karşılık kndisinin Hun memleketlerinde hür ve 

korkusuzca yaşadığını dile getirmişti. Çin’de köle olarak ulunanlar, hürriyet 

ülkesi olarak gördükleri asya Hun topraklarına kaçmak istiyorlardı 

(Kafesoğlu, 1997: 237-238). 

Eski hukukumuzda hürriyet şöyle anlaşılmaktaydı: Hürriyet oldur ki, 

adli kanunlar dışında kimse kimseye tahakküm etmesin, herkesin hakkı 

dokunulmaz olsun ve herkes meşru dairede serbestce hareket edebilsin (Cin 

ve Akgündüz, 2017: 192). Yusuf Has hacip devletin görevlerini sayarken 

“adil kanunlar ile idare et” der. Adil kanunların ne olduğunu da şu ibarelerle 

söylemektedir: “Birinin diğerine tahakküme kalkışmasına meydan verme”. 
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Bu anlamda devlet, tahakküm eğiliminin yaşamasına değil, oluşmasına dahi 

meydan vermeyen kurumdur (Kezer, 1987: 95). 

 

Hukuk Devletinin Gelişimi ve Eski Türkler 

Sınıflı bir toplum yapısından gelen vrupa’da devletin gelişme süreci 

olarak “mülk devleti”, “polis devleti”  ve “hukuk devleti” sıralaması yaplır. 

Bunlardan mülk devleti, ortaçağ derebeylik sisteminin devlet anlayışıdır. 

ayrıcalıklı kentlerin hak ve yetkileri dışında, hükümdarlığın hak ve yetkileri 

derbeylere ve kiliseye tahsis edilmişti. Polis devletinde ise, yöneim hukuk 

kurallarıyla bağlı değildi,  güç ve yetkiler tamamen takdire dayanıyordu. 

Polis devleti anlayışının ayırdedici vasfı tamamen keyfi yönetim olmasıydı. 

Keyfi yönetim olan polis devleti anlayışından bugünkü anlamda modern 

devletlerin vasfı olarak bilinen hukuk devleti anlayışına, Kara Avrupasında 

ancak Fransız devriminden sonra geçilmeye başlanmıştır. Hukukun 

yöneticileri de bağlaması anlayışı Kıta Avrupası ülkelerinde “hukuk devleti”, 

Anglo-Amerkan ülkelerinde “hukukun egemenliği” veya “hukukun 

üstünlüğü”, kavramlarıyla ifadesini bulmaktadır (Gözübüyük, 1991: 18-19). 

Buna mukabil, bilinen Türk tarihinde türk devletlerinin hiç birinde mutlak 

yetkileri olan bir yönetici hiçbir zaman varolmamıştır. Türk tarihinde sınıflı 

bir  toplum modeli dönemi de yaşanmamış, dolayısıyla mülk devleti, polis 

devleti süreçleri yaşanmamıştır. Türk ülkesinde hükümdarların yetkileri de 

töreyle sınırlıdır. Bu anlamda Türk devletleri en başından itibaren, modern 

anlayışla hukuk devleti olarak nitelendirilen bir devlet modeline sahip 

olmuşlardır. 

Yürürlükte olan 1982 Anayasası ‘nın devletin temel niteliklerini 

düzenleyen 2. Maddesinde ifadesin bulan hukuk devleti ilkesi en özlü 

tanımla, vatandaşların hukuki güvenlik içinde olduğu, keyfiliğin olmadığı bir 

düzene işaret eder. Anayasa Mahkemesi de kararlarında hukuk devletini 

“insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir düzeni kuran ve 

bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri 

yargı denetimine bağlı olan devlet” tanımını yapmıştır (Gözübüyük, 1991: 

95).  

Pek çok oryantalist şarkiyatçı, çeşitli gerekçelerle Türklerin 

kendilerine mahsus özellikle bir amme (kamu) hukuku olmadığını iddia 
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etmişlerdir. Fuad Köprülü bu iddialara 1938 yılında Belleten’de yayınlanan 

makalesinde cevap vermektedir. “En basit bir sosyoloji bilgisiyle mücehhez 

olan bir kafa bile, iptidaî cemiyetlerin dahi kendi bünyeleriyle mütenasip 

hukuki müesseselere mâlik olduğunu bilir. Türkler gibi eski zamanlardan 

beri büyük siyasi hey'etler kurmuş bir milletin ise, yalnız hususi hukuk değil, 

bilhassa amme hukuku bakımından da kendine has müesseseler vücuda 

getirmiş olması gayet tabiidir” (Köprülü, 1938: 44). Yazılı belgeler ışığında 

incelendiğinde, Orhun Begütaşları, Kutadgu Bilig gibi eserlerde Töre 

kelimesiyle Özellikle kamu hukuku alanının kastedildiği açıktır. 

Kaynaklarda kamu hukuku alanının öne çıkarılmış olmasından dolayı töre 

kamu hukukuyla özdeşleşmiş gibi algılanmaktadır. Büyük ve sağlam 

devletler kurmak geleneğine sahip olan Türklerin elbette devlet kurma 

vasıfları sağlam temellere dayalı kamu müesseseleri vücuda getirmiş 

oldukları sonucunu doğurur. Büyük Türk imparatorlukları da bu bağlamda 

elbette kuvvetli teşkilatlara, sağlam hukuk müesselerine sahiptiler (Köprülü, 

1938: 49). Bununla birlikte töre, hayatın bütün alanlarını düzenleyen 

normatif bir sistemdir. Yani töre, özel hukuk alanının da düzenleyicisidir. 

 

Kamu Hukuku Çerçevesinde Eski Türkler 

İl kelimesi devlet anlamında yahut devlet olarak teşkilatlanmış toplum 

anlamında kullanılan bir kavramdır. Orhun abidelerinde “töre” kavramı obir 

defa kullanılmakta, bunların altısında töre ve “il” kelimesi birlikte 

geçmektedir. Töre kavramı kullanıldığı diğer beş yerde de “il” ile ilişkili bir 

kavram olarak kullanılmıştır. Şüphesiz ki türk devletleri töre değerleriyle 

vücut bulmuş ve töreye dayalı olarak kurulmuşlardı. Öyle ki devletin varlığı 

bizzat “töre”nin varlığına bağlıydı. “Devleti ellerine alıp töreyi tesis ettiler”, 

“Ey Türk budunu senin ilini ve töreni kim bozabilir?”, “Devletini töresini 

terk etmiş”, “O (İlteriş), atalarının töresine göre budununu teşkilatlandırdı”, 

“Töre gereğince amcam tahta oturdu” (Kafesoğlu, 1997: 234).  

Türk devletlerinde iktidar makamında olanlar, “törenin yürütücüsü” 

olarak bulunmaktaydılar. Tarihçi Mehmet Niyazi, Orhun abidelerinden 

hareketle şu tespiti yapar: Türk devletlerinde hakimiyet ile hakimiyeti elinde 

bulunduranların, hatta hakimiyet ile bizzat devletin ayrıldığı; kağanın sadece 

hakimiyeti kullanmakla yetkilendirilmiş bir yüksek bir görevli olduğu 
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anlaşılabilir (Niyazi, 1996: 44). Avrupada, ortaçağın derebeylik sistemleri 

için kullanılan mülk devleti, mutlakiyetci rejimleri ifade eden polis devleti 

sürecinin akabinde Fransız devrimi ile bu rejimlerin zayıflaması sonucu 

yerini anayasal sistemler olan hukuk devleti ilkesine doğru değişim 

göstermişlerdi ve bu süreç 20. yüzyıl başlarına kadar sürmüştü (Kuyaksil ve 

Altunbaş, 2012: 18 vd.). 

Avrupa’nın ancak, 19. Yüzyılın sonlarında tanıştığı “hukuk devleti” 

kavramı, töre etrafında vücut bulmuş ve yönetenlerin de töreye bağlılık 

çerçevesinde “kut kazanmak” ve “kut kaybetmemek” şeklindeki ifadelerden 

anlaşılacağı gibi hukuka bağlı olmalarıyla Türklerin en eski devlet ve 

toplumlarında yani başından beri mevcut olan bir sistemdir. Türklerin bütün 

lehçelerinde ortak olarak bulunan “Töre”, sonra Moğolca ile Macarcaya da 

geçmiştir. Mevcut bilgilerimize göre Tabgaçlardan bu yana kullanılan töre, 

ilk ifade şekli olan "törö" haliyle çok daha eski devirlere bağlanabilir. 

Kudatgu Bilig’de yer alan ifadeyle, “Tanrı kâdirdir (ogan), adildir (köni); 

gerçek töreyi koyan O’dur; yarattığı bütün mahluklara gücü yeter” (Kutadgu 

Bilig, b. 3191) anlayışı “törütgen” ile “törü” arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. Türkçede “törü” töre kavramını, “törütgen” ise Yaratıcı 

kavramını karşılamaktadır. Bundan hareketle “töre” “türemişlerin riayet 

edeceği Tanrı Kanunları” olarak anlamına gelir ki bugünkü karşılığı “Şeriat” 

demektir.  

Töre, Türk olmakla da ilgili bir kavramdı. Türk, töreye uyan, törenin 

tasavvuruyla hayatı idrak eden adam demekti. Farklı dinlere giren türklerde 

dahi hukuk işlerinin töreyle devam ettirildiği bilinmektedir. Buna Hazarları 

örnek verebiliriz. Museviliği kabul eden Hazarlarda yönetim töreyle devam 

ettirilmekteydi (Kafesoğlu 1997: 246-247). 

Töre asla değişmez hükümler anlamına da gelmemekteydi.  Çevre  ve 

şartların gerektirdiği ölçüde yeniliklere açık olarak hayatiyetini devam 

ettirmekteydi. Türk hükümdarları, devletlerin bir takım teorilerle değil; 

sosyal gerçeklere uygun şekilde idare edilebileceğini çok iyi bilirlerdi. Yeri 

zamanı geldiğinde kurultayın onayı alınmak suretiyle töreye yeni hükümler 

ilave edilebilirdi. Büyük hun kükümdarı Mete Han, Göktürk kağanı Bumin 

ve İlteriş Kağanlar, Tuna Bulgar devleti hükümdarı Krum yeni töreler koyan 



21 | TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR 

 

 

 

hükümdarlardı. Böyle olmakla beraber törenin değişmez nitelikte 

hüükümleri de elbette bulunmaktaydı. Kutadgu Bilig’de, “Köilik” yani 

adalet, “Uzluk” yani iyilik, faydalı olmak ve Tuzluk yani eşitlik ve “Kişilik” 

yani insanlık değişmez ilkeler olarak sıralanmıştır (Kafesoğlu,1987: 35-36). 

Orhun abilerinde milleti ayakta tutan gücün “töre” olduğu, “Türk 

milleti öleceksin” vurgusuyla ciddiyetle dile getirilmiştir. Yok olmaktan 

kurtulmak ancak töreye uymakla, hukuka riayetle, milli kültürün içinde 

kalmakla yani “Ötüken ormanında oturmakla” ancak mümkün olabilecektir. 

(Göktürk, 2020: 1083). Töre başta kağan olmak üzere toplumun bütün 

fertlerinin itaat edeceği hukuk normlarıdır. Devletin devamı ve Kağanın 

iktidarda kalması ancak töreye riayetle mümkündür. Töresiz kalan bir 

toplumun yok olacağı, töre’nin devletten bile üstün olduğu kaynaklarda ifade 

edilmiştir. “İl gider, töre kalır” atasözü bu anlayışı ifade etmektedir. Türk 

tarihinde kut kaybederek, töreye riayet etmeyen kağanların görevlerine 

devam etmeleri de mümkün olamamıştır (Pamir, 2009: 360-361). 

Göktürklerde geleneğe bağlılık kamu hukuku alanında da geçerliydi. 

Kağan seçilebilmek için kut kazanmak, yani töreye bağlı olmak; törenin 

öngördüğü değerleri şahsında toplamakla mümkündü. Bilge Kağan yazıtında 

“geleneğe göre amcam kağan (tahta) oturdu” cümlesinden kağan olmanın 

geleneğe bağlı yusun olan töreye bağlılıkla mümkün olduğunu anlamaktayız. 

Göktürk Devleti diğer devletlerden sağlam temellere dayalı bir kamu 

hukukuna dayanıyor olması idi (Taşağıl, 2002: 693-694). 

Türk hükümdarının başarılı bir yönetici olabilmesi Tanrı’nın 

kendisine bahşettiği üç vasfı şahsında bulundurmakla mümkün olabilirdi. 

Bunların ilki “Yarlığ”dır ki önceleri Tanrı’nın verdiği emir anlamına 

gelmekte iken, sonraları Tanrı'nın bağışlaması anlamını almıştır. "Tanrı 

yarlığ verdiği için 14 yaşında Tarduş milleti üzerine şad olarak oturdum. 

Amcam kağan ile birlikte Gök Irmak'a ve Şan-tung ovasına kadar akın 

yaptık. İl (devlet) gibi kağanlık da millete ait bir kurum idi: Türk milleti 

illediği ilini elinden çıkarmış, kağanladığı kağanını kaybedivermiş…", 

"İllileri ilsiz kılmış; kağanlıları kağansız kılmış". Diğer ikisi ise “kut” ve 

“ülüg” yani kısmet idi. Tanrı tarafından bahşedilen bu üç özellikle, yani kut, 

yarlıg ve ülüg ile cihana hükmetme görevi verilen kağanlar, Göktürk 

devletinde de, diğer Türk devletlerinde de cihanşumul bir devlet anlayışı ile 
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hareket ettiler. Bu anlayışı Oğuz kağanın dört bir yana yolladığı tebliğlerde 

açıkça görebilmekteyiz. O kağan oldunca cihana hükmetmekle vazifeli 

olduğunu şöyle duyurmuştu:  “Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün 

dört köşesinin kağanı olsam gerektir” (Kaplan, 1979: 32). 

Ahmet Taşağıl Göktürk Kağanlarının milletine karşı vazifelerini şöyle 

dile getirir: Kağan, ordusunun başında bulunacaktır. Halkını doyurup 

giydireicek, kondurup iskan ettirecektir. Öte yandan halkın kalbini 

kazanarak, onun saygı ve sevgisine mazhar olabilecektir. Yine kağan olan 

kişibilge olacak, alp olacak, özü sözü doğru erdemli bir kimse olacaktır 

(Taşağıl, 2002: 695). Göktürk kağanları için sayılan bu vasıflar elbette her 

Türk Hakanının taşıması gereken vasıflardır ki Kutadgu Biligde bu erdemler 

tek tek sayılmıştır. 

Hukuk tarihi çerçevesinde baktığımızda, çağdaşları olan hiçbir 

devlette bulunmayan ve yasama meclisi niteliği taşıyan bir meclisin bir 

devlette yer alması onun hukuk devleti niteliğinde olması açısından çok 

önemlidir. Çin kaynakları ve göktürk yazıtlarında Göktürk Devletinde böyle 

bir meclisin varlığı açıkça belirtilmiştir. Esasen milattan önceki dönemlerden 

beri her Türk devletinde bu nitelikte bir meclis hep olmuştur. Bu meclisin 

Göktürk Devleti’nde adı “Toy” olmuştur. Meclisin üyesi olan kişilere 

“Toygun” denmekteydi. Meclisin başkanı Kağandı. Kağan bulunmadığı 

zamanlarda toya hanedandan olmayan “Aygucı” ve “Ügeler” başkanlık 

ederdi. Bu kişiler bugünkü karşılığı başbakanlık olan bir seviyede idiler. 

Toy, kağanın tahta geçirilmesi ve indirilmesinde dahi önemli role sahipti 

(Taşağıl, 2002: 696). 

Toy’un Kağan seçiminde ne kadar yetkili olduğunu gösteren Göktürk 

tarihindeki en çarpıcı örnek 582 yılındaTa-po (Tabo) Kağan’ın vefatı ile 

boşalan Kağanlığa, onun vasiyeti ve tayiniyle Talo-Pien seçilecek iken, 

toyda onun kağanlığı tanınmamış ve daha liyakatli bulunan İşbara, toy kararı 

ile kağan seçilmiştir. Toy, kağan nasbında tam yetki sahibiydi ve gerektiği 

durumda bu yetkisini kullanmaktaydı (Taşağıl, 2002: 696). Bu durumun 

Türk tarihinde sayısız örnekleri bulunabilir. 

Göktürk devletinde hükümet karşılığı kullanılan kelimenin “ayukı” 

olduğunu Orhun Kitabelerinden öğrenmekteyiz. Esasen toyda görüşülen 

devlet ve millet meseleleri, toyun her zaman toplanmasının coğrafi ve sosyal 
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şartlar sebebiyle mümkün olmadığı durumlarda meseleleri görüşmek ve 

karara bağlamak için ayukı yani hüküme devreye girerek meseleleri ele 

almaktaydı. Çin tarih kaynaklarına göre Göktürk devletinde ayukı yani 

hükümet dokuz bakandan oluşmaktaydı. Bakanlar Göktürk Kitabeleri’nde 

buyruk olarak anılmıştır. 

Ayukı yahut hükümetin başında bulunanlara hanedan ailesinden 

olmayan aygucılar yahut ügeler bulunmaktaydı. Yine devletin yönetim 

merkezinde görev alan tamgacı ve bitigciler bulunmaktaydı. Tamgacı olarak 

adlandırılan görevliler katip ve mühürdar olarak vazife yapar;  bitigci diye 

adlandırılan görevliler muhabere, haberleşme işlerinden sorumlu 

bulunmaktaydılar. 

Bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç, Göktürklerin devlet 

teşkilatlanmasımda, devlet başkanı, yasama meclisi yani toy ve hükümet 

yani ayukı ayrı ayrı kurumlardı. Fonksiyonları farklıydı. Elbette kağan 

şahsında devleti ve hükümranlığı temsil makamında olması hasebiyle 

ülkeden ilk elden sorumlu kişi olarak en yüksek makam ve birinci dereceden 

sorumlu kişi olarak hükümranlığın temsilcisiydi. Başbakanın tayininden 

törelerde değişiklik tekliflerine onun yetkisisndeydi. Ayrıca o yargunun 

başkanıydı, yani devlet mahkemelerinin başıydı. Zira o kut kazanmış kişi, 

yani Tanrı’nın iktidar verdiği Kağandı. Bütün ürk devletlerinde var olan 

anlayış gereği milletin her iht,yacını karşılamasını beklediği, her sorunu 

çözmesi gereken kişi oydu. “Aç milleti doyurmak, çıplak milleti giydirmek” 

onun vazifesiydi. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” deyiminden anlaşılacağı 

gibi ülkede huzur ve asayişi sağlamak, hukuku üstün kılmak onun 

vazifesiydi. 

Bunun yanında askeri sitemle örgütlenmiş Türk toplumunda otoritenin 

uygulanması zor olmamaktaydı. Askeri ibir karakterin getirdiği toplumsal 

düzende otorite klay sağlanamakla birlikte, törelerin uygulanmasında halkın 

riayeti ve töre önünde herkesin eşit olması hasebiyle bu otorite hiçbir zaman 

bir baskı ve zulüm vesilesi olamamaktaydı (Taşağıl, 2002: 697). Modern 

siyaset biliminin deyişiyle otrite vardı ama otoriterlik yoktu. 

Kafesoğlu Türklerin hukukunun vasıfları hususunda şöyle 

söylemektedir. Tarih, Türk milletinin Asya’da ve diğer kıtalarda birçok 

devlete vücut verdiğininin şahididir.  Devlet idaresinden maksat, dönemin 
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ihtiyaçlarına göre halka uygun bir hukuk nizamı tesis etmek ve o hukuka 

uygun bir yönetim oladuğuna göre, dünyanın pek çok coğrafyasında ve 

çeşitli devirlerde yayılarak ayak bastıkları topraklarda teşkilatlanıp devletler 

kuran Türklerin devletlerinde bulunan bütün insanları muvaffakiyetle idare 

ediyor olmaları ve kurdukları bu düzenleri asırlarca her coğrafya ve şartta 

sürdürebilmiş olmaları kadim zamanlardan beri Türklerin hukukunun ne 

kadar sağlam temeller üzerine bina edildiklerini, diğer devlet ve toplum 

hukuklarına nazaran değer ve prensiplerinin ne kadar şumüllü ve üstün 

vasıflı olduğunun en bariz şahididir (Kafesoğlu, 1995: 25-26). 

Yine Kafesoğlu, Türkleri küçümseme tavrı içerisinde “göçebe, tarihsiz 

toplum” gibi nitelemelerde bulunan oryantalistlere karşı şöyle 

söylemektedir: “Türk milleti "tarihsiz" değil, aksine parlak uzun mazisi ile 

tarihî zenginliği ortada olan bir kütledir ve "kanunsuz" değil, kültürün 

ayrılmaz bir parçası olan teşkilatçılığı sayesinde birçok devlet kurarak 

yürürlükte tuttuğu hukuki mevzuatla seçkinleşen bir millettir; buna göre de, 

Türklerin tamamen zıt mana ve mahiyette nomad (göçebe) cemiyet sayılması 

mümkün değildir” (Kafesoğlu, 1997: 34). 

 

Eski Türk Hukukunda Yargı (Könilik) 

Türk devletlerinde yargı yahut adliye teşkilatına “Köni” adı 

verilmekteydi. Göktürk Devleti’nde Könilik, Kağanın başkanı olduğu 

devletin yüksek mahkemesi olan “Yargı” ile, yine ülkenide Kağan adınaörfî 

hukuku uygulama vazifesi üstlenmiş “Yargan”ların ve yardımcılarının 

oluşturduğu teşkilatmadır (Yakut, 2002: 414). 

Yargı teşkilatı, kağanın başkanlık yaptığı ve siyasi suçluları 

yargılayan yüksek devlet mahkemesi niteliğindeki “Yargu” ve yine kağan 

adına vazife yapan töre hükümlerini uygulamakla vazifeli “yargan”lar ve 

yardımcı perdonelden oluşan oluşan mahkemeler olduğu bilinmektedir. Asya 

Hunlarında “Tanhu” ile akrabalıkları bulunan bazı ailelerden kişilerin 

yarganlık yaptıkları bilinmektedir. Bilindiği gibi “Tanhu” hükümdar ailesi 

için kullanılan bir kelimedir. Mete Hanın babasının ismi olduğu 

söylenmektedir. Asli haliyle hükümdarlık ünvanıdır. Tarih kayıtlarından 

bildiğimiz vakalar bu bilgileri teyit etmektedir. Örneğin Atila, kendisine 

suikast teşebbüsünde bulunan Bilgila’yı heyetin huzurunda sorgulamıştır. 
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Bilge Tonyukuk, aynı zamanda Göktürklerin “Ayguçısı”dır. Kapgan kağan 

tarafından görevinden uzaklaştırıldğı dönemde (705 ve 716 yıllarında) 

yüksek devlet mahkemesinde Yarganlık vazifesi üstlenmiştir. Kaynaklar, 

Hazar Hakanlığı’nda başkentte yedi baş yargucı olduğunu haber 

vermektedir. Bunlar ikişerli halde Müslümanların, hristiyan ve Musevilerin 

davalarına, biri de Slav ve diğer kişilerin davalarını görürlerdi (Kafesoğlu, 

1997: 292-293).  

Hunlarda cezalandırma bir kamu hukuku alanı olarak devlete aitti. 

İntikam memnû idi, yani insanlar kendi intikamlarını alma yoluna 

başvuramazdı. Hunlar suçları ikiye ayırıyorlardı: Ağır suçlar, hafif suçlar. 

Ağır suçların cezası idam, hafif suçların cezası yüzü yaralamaktı. Geç gelen 

adalet, adalet değildir anlayışına bağlı olarak Hunlar adaletin çabuk tecelli 

etmesine azami hassasiyet gösterirlerdi. Her sanık en geç on gün içinde 

mahkemeye çıkarılır, yargılanırdı. Dolayısıyla hapishanede geçen tutukluluk 

süresi on günü geçmezdi. Hun hapishanelerinde mahpus sayısı elbette çok 

azdı (Arsan, 1947: 206). Esasen daha sonraki dönemlerde de İslam 

hukukunun uygulandığı asırlarda aynı anlayış cari olmuştur. Türk 

devletlerinde devletin yagı teşkilatının iyi işlemesi, hızlı yargılama prensibi, 

suçluların devlet eliyle takibi halk içinde kan gütme, kan davası gibi olgulara 

yer bırakmamaktaydı. 

Tarih kaynaklarından Göktürk Devleti’nde Könilik adı verilen bir 

yargı ya da adliye teşkilatı olduğunu bilmekteyiz. Yüksek devlet 

mahkemesinin varlığını, adına “Yargu” dendiğinide bilmekteyiz. 

Kaynaklardan Bilge tonyukuk gibi meşhur kimselerin yarganlık yaptıklarını 

bildiğimiz gibi bizzat devlet başkanı kağanlar da yarganlık yapmaktaydılar.  

Göktür devleti’nde cari olan cezaî hükümlerin bir kısmı şu şekildeydi. 

Evli bir kimse zina yaparsa cezsı idamdı. Adam öldürmenin cezası idamdı. 

Soygun yapan kimselerin, bağlı olan atları çalanların hükmü idamdı. Genç 

kızları aldatmanın cezası ağır tazminatlarla beraber o kızla evlenmek 

mecburiyeti idi. Adam yaralayan kimseler fiilin ağırlığına göre maddi 

tazminat ödemek zorundaydılar. At ve koyun hırsızlığında en az on katının 

üzerinde tazminat öderdi.hafif suçlarda on günü geçmeyen hapis cezaları 

uygulanırdı. Vatana ihanetin, ordudan kaçanların hükmü idamdı. Cezalar 

eşitlik prensibi gereği hiç kimse ayırdedilmeksizin uygulanırdı. Ceza 
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davalarının seri olarak görülüp kesin hükümlere bağlanması toplumda kan 

davalarının önüne geçmekteydi. Elbette ceza hukukunun tatbiki, bir hukuk 

devleti vasfına haiz olan devlete aitti. Hun Devleti ceza kanunlarında anne 

ve babayı öldürmenin cezası, katil çocuğun saçlarından asılması, 

dağlanması, dar sandıklara konulması, bu cezalar neticesi ölmezlerse ayrıca 

idam edilmesi düzenlenmişti (Cin ve Akgündüz, 1989: 35). 

Hun devletinde bir hukuk devleti olarak cezalandırma devlet 

tarafından uygulanırdı. Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi geçerliydi, 

suçun ve ilgili suça uygunacak cezanın neler olduğu Kağan buyruklarıyla 

bildirilir ve herkesce bilinirdi. Dolayısıyla kan davası olgusu yoktu. 

Cezaların şahsiliği prensibi gereği, cezanın suçlunun yakınlarına 

uygulanması söz konusu değildi. Suçlar, Ağır suçlar ve hafif suçlar olmak 

üzere iki kategoriydi. Vatana ihanet etmek, devlete isyan, kamu düzenini 

bozucu tehdit, insanlara kılıç çekme ve katl, savaştan kaçmak, evli kadınla 

zina yapmak, bağlı olan atları çalmak, tekrarlanan hırsızlık suçu, yağma-

çapul yapmak ağır suçlar olarak idamla cezalandırılmaktaydı. İdam cezası 

halkın huzurunda suçlunun boynu vurulmak suretiyle, Hakanın ailesinden 

kimselerin cezası ise geleneğe uyarak kanlarının yere akmaması esas 

olduğundan boğulmak suretiyle icra edilirdi. Suçüstü yapılan hırsızlık 

olaylarında idamla beraber müsadere de uygulanırdı. Yağma yapanın eşi 

rehine olarak tutulabilirdi. Cezalar arasında dayak, ayağa bukağı vurulması, 

asılma, kızgın demirle dağlanma, dar sandığa konuma, boynun vurulması, 

zinicre vurulma gibi türler vardı.  

Seyyah İbn-i fadlan ve İran asıllı Gerdizi gibi kimseler Türklerde töre 

hükümlerinin ve ailede evlilik birliğinin devamı ve eşlerin birbirlerine 

sadakatinin sürdürülmesinden önemle bahsetmişlerdir. Kadınlara 

saldırmanın cezasının iğdiş edildikten sonra parçalanarak öldürülmek 

olduğundan bahsetmişlerdir. Nispeten hafif cezalarda ise suçlunun yüzünün 

tamgalanması için araba tekerleği altında azilmesi ya da sopalanmasından 

sözedilmiştir. Cezalar arasında dayak atma ve akça ile tazminat ödeme de 

bulunmaktaydı. Suçu sabit bulunanların cezasını elbette yargucu 

vermekteydi. Cezayı uygulamak yargan tarafından yapılırdı. Göçebe türk 

toplumlarında hürriyeti kısıtlama anlamında hapis cezaları yaygın 
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olmadığından Hunlarda da hapis cezaları on günü aşmayan cezalar 

şeklindeydi (Selçuk, 2015: 1041-1042). 

Göktürk Devletinde devlete isyan eden ve adam öldürme suçunu 

işleyen herkes öldürülerek cezalandırılırdı. Evli kadınlara tasallut edenler 

bunu varlıklarıyla öder; at çalanlar on misli ile tazmin ederdi (Taşağıl, 

2003: 98) 

Tarihi kayıtlarda haklarında fazla bilgi olmayan Ak Hun Devleti de 

Göktürk kültürüyle benzerlk içindeydi. Hukuk, gelenek ve töreleri aynı 

şekildeydi. Onlarda da sahipli atı çalmanın, adam öldürmenn, zinanın cezası 

idamdı. Her Türk devletinde olduğu gibi Ak Hunlarda da vatana ihanet 

idamla cezalandırılır, adam yaralayan tazminat öder ve hafif hapisle 

cezalandırılırdı (Türk Dünyası Kültür Atlası, 1997: 17). 

Uygur türklerinde adam öldürme, barışta başkasına kılıç çekme, 

soygun yapma, ırza tecavüz gibi suçlar idamla cezalandırılırdı. Orda da ceza 

hukuku kamu alanı içinde değerlendirilirdi. Hazar türklerinde de ceza 

hukuku devletin alanıydı. Esasen bu bütün Türk devletlerinde böyleydi. 

Suçlular devlet tarafından takip edilir ve yargılanırdı. Cemiyetin nizamına 

halel getirecek, bugünkü ifadeyle kamu düzeninin bozacak, insanların temel 

hak ve hürriyetlerine halel getirecek eylemler ağır cezalarla cezalandırılırdı 

(Köroğlu, 2011: 310-311) 

Kamu hukukunun bir alanı olan Milletler Arası Hukuk alanında ilkeler 

de eski türk hukukunda yer almaktaydı. Türkler esasen savaşçı bir millet 

olarak anılagelmiş olsalar da, uluslararası meselelerde sulh yanlısı idiler. 

Sorunları barış yoluyla halletme taraftarı idiler. Normal şartlarda uluslararası 

ilişki şeklini barış olarak görürlerdi. “Elçiye zeval olmaz” prensibi gereği 

elçilerin dokunulmazlığı ilkesine riayet ederlerdi. Ancak savaş kaçınılmaz 

olduğunda savaştan kaçmakla ölmeyi eş tutar, savaştan kaçmayı ölümle 

cezalandırırlardı. 

Orta Asya Türk devletlerinde ekonomi vergilere dayanırdı. Vergiler 

mağlup edilen veya tabi olan ülkelerden yıllık olarak vergilerle hediyeler ve 

halktan toplanan vergilerdi. Hunlarda vergi toplamak için devlet görevlileri 

tayin edilmiştir. Göktürkler döneminde vergileri “amga” veya “ımga” adı 

verilen görevliler; Uygurların egemenliğinde ise “ağıcı” adı verilen devletin 

tahsildarları tarafından toplanmaktaydı (İzgi, 1987: 108-109). 
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Türkler ordu millet vasıfları ile, devletin tabii savunma unsuru olarak 

orduyu görmüşlerdir. Çağdaşları olan devletlerin paralı asker bulundurma 

uygulamaları Türk devletlerinde genellikle bulunmayan bir yöntemdi. Ordu 

hafif zırhlı süvari birliklerinden oluşur, her on askerin bir başı olurdu. Savaş 

zamanı elli askere bir komutan verilirdi. Hunlarda idari görevlere gelenler  

aynı zamanda asker kişilerdi. Dolayısıyla ordu nizamı ve disipliini idari 

işlere de yansımaktaydı. Devlet nizamı ordu düzeni gibi bir disiplin içinde 

sürüdürlmekteydi. Bu aynı zamanda Türk devletlerinin “askeri karakterini” 

ortaya koymaktadır (Yakut, 2002: 407). Savaşta ölmekGöktürklerde de diğer 

Türk devletlerinde de büyük bir şeref vesilesiydi. Hasta yatağında ölmek zül 

sayılırdı. Göktürklerde selamlama baş eğmek veya diz vurmak şeklinde 

olmaktaydı (Taşağıl, 2002: 699). 

 

Özel Hukuk Çerçevesinde Eski Türkler 

Göktürk Devleti'nde kulluk ve kölelik yoktu, insanlar hür ve eşitti. 

Kadınlar toplum içinde çok önemli yerleri olan hür kimselerdi. Belgelerden 

“Hatunların” devlet yönetiminde söz sahibi olduklarını görebiliyoruz. Bu rol 

bazan menfi rol de olabilmekteydi. 585 yılında Çin elçilerinin kabulunde 

kağanın etkilenip Çin vassalı olmayı kabulü böyle bir olaya işaret 

etmektedir. Göktürk Kitabelerinde bilge Kağan’ın annesi hakkında övgü 

dolu sarfedilen sözler göktürklerde kadına verilen, anaya verilen değerin en 

büyük göstergelerindendir. Kitabelerde geçen “gelinlik kızın cariye oldu” 

ibaresi kadınların toplumdaki yüksek makamına işaretle, cariye durumuna 

düşmesinin nasıl bir utanç vesilesi olduğu anlatılmaktadır. Bizim 

kültürümüzde cariyeliğin kadını aşağılayıcı bir durum olduğunu Göktürkler 

zamanından beri böyle bilindiğinin göstergesidir. Kitabelerde geçen ve 

“cariye” anlamında “küng” olarak geçen kelime de esasen Çince “ch’üen” 

kelimesidir (Taşağıl, 2002: 698-699). Yani bizim dilimizde bu kelime öyle 

anlaşılıyor ki mevcut değildir. 

Göktürklerde bir delikanlı bir kıza gönül düşürdüğünde günümüzde 

olduğu gibi akrabalar giderek kızın ailesine teklifte bulunmaktaydı. Ölen 

amca, amca, erkek kardeş eşleriyle evlenme geleneği vardı. Eşlerin zor 

durumda kalmalarını önlemek, ailenin dağılmasının önüne geçmek için bu 

evlilikler yapılırdı. aslolan dışardan evlilikti. 
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Vergiler at ve koyun cinsindendi. Göçebe bir toplum olarak arabaların 

kenarına çentik atılmak suretiyle hesaplama yapılırdı. Altın okların 

ucunabalmumu sürmek suretiyle tamga oluşturulurdu. Özel mülkiyet olduğu 

için toprak sahipliği sözkonusu idi. Bugün Batı Türkistan’ın doğu 

bölgelerinde kalan yerlerde bitkiler yetişitirilirdi. Kız çocuklarına çok 

ihtimam gösterilir, hakkı olan miras, çeyiz olarak evlendiğinde verilirdi 

(Taşağıl, 2002: 698-699) 

Uygurlar Türklerinin özel hukuk alanında durumunu tespit 

edebildiğimiz belgeler, kâğıt üzerine yazılmış ve X. ve XIV yüzyıllar 

arasında yazıldıklarını tahmin ettiğimiz hukuk vesikalarıdır. Nasıl ki, 

Göktürklerin yaşayışları, hakkında Orhun Yazıtlarından bazı neticeler 

çıkartabiliyorsak, bu vesikalarla da Turfan Uygurları hakkında geniş bilgiler 

elde edebilmekteyiz (İzgi, 1987: 5). Bazı vesikaların yazılış tarihleri kesin 

olarak belirlidir. Bunlardan biri 1280 senesine aittir (İzgi, 1987: 100). 

Bir tesadüf eseri olarak 1890 yılında, bir İngiliz subayının Kuça'da IV. 

Yüzyılın sonlarına doğru yazıldığı tahmin edilen Hintçe bir eser bulmuş 

olması, daha sonraki yıllarda bu bölge etrafında ilim adamları tarafından 

araştırma sahası olarak seçilmesine sebep olmuştur. Bu bulgu çeşitli 

milletlerden araştırmacının bölgeye gitmesine vesile olmuş olmakla birlikte, 

Turfan bölgesine gidilip yapılan araştırmalar ve bulunan vesikalarda ne 

yazık ki bir Türk araştırmacısının ismi bulunmamaktadır. Yalnız ülkemizde, 

Yıldız Sarayı'na nereden ve nasıl geldiği belli olmayan bir tomar halinde 

karışık metinleri ihtiva eden bir paket Reşit Rahmetli Arat tarafından 

bulunmuş ve bazı kısımları neşredilmiştir. 1898 yılından başlayarak, 

araştırmaların en yoğun olduğu yıllarda Turfan bölgesinde yapılan kazılar 

hakkında, en geniş ve toplu malumatı Thomsen ve Geiger vermişlerdir.  

Uygurlarla ilgili vesikalar, çeşitli ülkelere dağılmış ve pek çoğu yabancı 

araştırmacılar tarafından üzerlerinde çalışmalar yapılmıştır. Dört yüz 

civarında olduğu tahmin edilen ve çeşitli ülkelerde bulunan, ancak 

neşredilmiş olan vesikaların içinde hiç şüphesiz 128 vesikayı ihtiva eden 

belgelerin 104 tanesi doğrudan doğruya hukuk vesikası olarak değerli bir 

kaynak olarak bulunmaktadır (İzgi, 1987: 52). 

Uygur Türklerinden bize gelen vesikalalarda yer alan sözleşmelerde 

aynı hukuk ıstılahlarının kullanılmış olduğunun tespiti, bütün hukuk 
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sözleşmelerinin yazılı bir belgeyle yapılmış olması bu türk toplumlarında 

hukukun inkişaf ettiğini, yüksek bir hukuk bilinci olduğunu ortaya 

koymaktadır (Arsal, 2002: 156). Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden 

evvelki zamanlara ait hukuk nizamlarında ve bilhassa özel hukuk sahasında, 

kendi örf ve adetleri, töreleri hukukun ana kaynağını teşkil etmiştir (İzgi, 

1987: 55). 

Reşit Rahmeti Arat Uygur vesikaları ile ilgili değerlendirmede 

bulunurken, o dönemde insanların şimdikinden daha fazla hukuka bağlılık 

şuuru taşıdıklarının düşünülebileceğini ifade etmektedir. Bulunan belgelerin 

tanzimi belli usullere göre yapılmaktadır. Her vesika kendi cinsinden olanla 

beraber değerlendirilmektedir. Vesikaların tanzimi neticesi ulaşılacak sonuç, 

farklı kategorilerdeki vesikalarda az çok farklar olmakla beraber, aynı türden 

vesikalar ıstılah ve düzenleme açısından birbirinin neredeyse aynısıdır. 

Vesikaların farklı sahalardan derlendiği; farklı zamanlara ve farklı kimselere 

ait oldukları göz önüne alındığında bu Türk ülkelerinde kadim zamanlardan 

beri hak hukuk çerçevesinde mükemmel tanzim edilmiş bir düzen olduğu 

sonucu çıkmaktadır (Arat, 2002: 1615). 

Her ikisi de göçebe toplum olan Türk ve Moğollarda miras hukuku; 

ferdi mülkiyet esasına dayanmaktadır. Bugün anadolu’da olduğu gibi Orta 

asya’da da hayvanlar ve kışlaklar ferdi mülkiyete aitti. Meralar ve yaylaklar 

ise ortak mülkiyet konusu idiler. Yani mülkiyet sistemi Anadolu’da bugün 

var olan sistemle neredeyse aynıydı. Türkiyatçı Radloff, kışlakların özel 

mülkiyet konusu olması hasebiyle genellikle tabii sınırlarlarla bölündüğünü, 

yani bunların dere, göl, tepe, yamaç gibi terimlerle ayrıldığını; tabii sınırların 

olmadığı durumlarda direk, taş gibi işaretlerle bölündüğüünü söylemektedir. 

Bu sınırlar herkesçe bilinir ve bu alanlara dokunulmazdı. Bu mülkiyet düzeni 

soyların himayesiyle sağlanırdı. Kışlaklar her nekadar şahıs mülkü olsa da, 

yaylaklar soyun müşterek mülkiyetindeydiler (İzgi, 1987: 89). 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden evvelki zamanlara ait hukuk 

nizamlarında ve bilhassa özel hukuk alanında, kendi örf ve adetleri ana 

kaynağı teşkil etmiştir.  Uygurlarda borç verme vesikalarında kendi örf 

adetlerinin yansıdığı açıkça görülmektedir. Aynı belgeler içinde bulunan 

evlenme ile ilgili vesikalar aile hukuku alanında önemli bilgiler vermektedir. 
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Hun türklerinde aile baba-erkil bir yapıya sahiptir. Bu ailenin temeli 

dışardan evlenmeye yani ekzogami olarak adlandırılan sisteme dayanır. 

Böyle olmakla birlikte levirat diye adlandırılan ve oğulların babalarının 

ölmesiyle dul kalan üvey anneyle evlenmesi, erkek kardeşin ağabeyin 

ölümüyle dul kalan eşiyle evliliği, yine yeğenlerin  amcaların ölümüyle dul 

kalmış yengeyle evlenmesi mümkün olabiliyordu (Kurtoğlu, 2015: 73). Çin 

kaynaklarına göre Hunlar, kağanın hatununu kağan gibi kutsal görüp, devlet 

yönetiminde onun da sorumlu bir kimse olduğunu kabul ederlerdi (Yakut, 

2002: 409). 

Uygurlardan kalma eserler arasında faklı hukuk ilişkililerini 

ilgilendiren pek çok hukuki belgeler de mevcuttur. Kiralama, evlat edinme, 

esir azat etme mukaveleleriyle borçlanma veya vergi senetleri halinde 

bulunan bu vesikalarda lisanın ve hukuki terimlerin mükemmeliyeti ve 

formüllerdeki vuzuh ile vesikaların tanzim şekillerinde takarrür ermiş 

usullerin bulunması dikkati çekmektedir. Uygur Türklerinin çok zengin bir 

iktisadi ve hukuki inkişaf merhalesinde bulunduğunun en belirli delilleri olan 

bu vesikalar, aynı zamanda bize İslamiyet’ten önce Türklerin özel hukuk 

alanı hakkında malumat toplatacak zengin kaynakları da temin etmiş 

bulunmaktadır. Bu vesikaların tetkik ve neşirleri ilerledikçe, bu devredeki 

hukuk kaidelerinin mahiyetleri iyice tenevvür edebileceği gibi, eski turfan 

vahasının ticari ve iktisadi hayatı da bütün zenginliği ile meydana çıkmış 

olacaktır. Bu devirde tamamiyle teessüs etmiş ve kat'i şeklini almış Türkçe 

hukuk terimlerin bolluğu da göze çarpmaktadır. Tanuk (Şahit), Buçunk 

(Makbuz), Uçkur (Bilirkişi), Tutkuk (Rehin), 0lııs (Hisse), Birimci (Borçlu), 

Alımcı (Borç veren), Kıyen yahut Kın (Ceza), Yosun (usul ve nizam), 

Yorgan (Zabıta), iç gerü ağılık (iç hazine), il (Devlet), ilik (Han), il ögesi 

(Devlet büyüğü), Kudatmak yahut il tutmak (Devlet idaresi) ...( Barkan, 

1986: 17). 

Göktürklerde halk yani kün, ekonomik özgürlük çerçevesinde özel 

mülkiyet sahibi kimselerdi ve şahsi hukukla donatılmışlardı. Tarım yapılan 

araziler de özel mülkiyetin konusuydu. 698 yılında Kapgan Kağan’ın Çin 

ülkesinden bulunduğu talepler arasında otuzbin ölçek tohumluk darı 

bulunmaktaydı. Bu darının halkın tarlalarında ekip biçmesi için olduğu 

açıktır. Bizans dönemine ait bir kaynakta Göktürklerin özgür insanlar olduğu 
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zikredilmiştir. Kişi hak ve hürriyetlerinin teminatı esasen özel mülkiyetin 

varlığıdır. İnsanlar kendilerine ait mülkleri kullanabildiği ölçüde hür 

sayılabilirler. 2001 yılında TİKA tarafından yapılan Bilge Kağan Külliyesi 

kazılarında elde edilen buluntulardan hürriyetin ne denli önemli ve fazlaca 

yer tuttuğuna bakıldığında Türk ülkelerinde ve devletlerinde çağdaşlarıyla 

kıyaslanamayacak derecede insan haklarının gelişmiş olduğunu görebiliriz. 

Tarihe baktığımızda yerleşik hayata geçmiş tarımla uğraşan 

toplumlardaki kölelik düzenlerini görebiliriz. Moğollarda kölelik vardı. 

Çin’de enselerinden boyunduruk vurulan insanlar köle olarak çalıştırılırdı. 

Slav kavimlerinde köle ticareti meşhurdu. Eski mısır’da köleler 

çalıştırılmaktaydı. Hindistan’da paryalar köle muamelesi görürdü. Eski 

yunan’da Aristoteles köleleri ehlileştirilmiş hayvan ve canlı alet olarak 

görmekteydi. Roma köleleriyle meşhurdu. Ama ekonomisi hayvancılığa ve 

çobanlığa dayanan Bozkır kültüründe ihtiyaç duyulan kas gücü atlardan ve 

diğer hayvanlardan sağlanmaktaydı (Taşağıl, 2002: 692. İnsanlar hür ve eşit 

olarak bir hukuk düzeni içinde hayatlarını devletlerinin himayesinde devam 

ettirmekteydiler. 

 

Sonuç 

Eski Türklerin kanunları orijinal ve milli kanunlardı. Türklerin devlet 

kurucu bir millet olmasını temin eden amillerden biri de Türklerde çok bariz 

bir içtimai inzibat hissi, yani kanun ve hukuk hissi mevcut olması olmuştur. 

Türk tarihinin şimdiye kadar kâfi derecede tenvir edilmemiş milli 

hususiyetlerinden biri Türklerin kanun seven, hukuk yaratan bir millet 

olmalarıdır. Günümüzde de kullandığımız “ya devlet başa, ya kuzgun leşe”, 

“şeriatın kestiği parmak acımaz” gibi deyimler bu anlayışın devam ettiğini 

göstermektedir. Dede Korkut destanlarının “Hak sizi devletsiz şerrinden 

saklasın Hânım hey” diye bitmesi de aynı anlayışın tezahürüdür. 

Türk milletinin töreli bir millet olması, hukuklu bir toplum düzeni inşa 

etme vasıfları, onların devlet kurucusu bir millet olmalarıyla doğrudan 

ilişkilidir. Zira hukuk, devlet nizamıyla doğar ve yaşatılır. Hukuk, bir 

devletli toplum içinde yaşayabilir. Devletler kurmak demek şüphesiz ki 

uyulması devlet tarafından temin edilen kaide ve nizamlar koymak demektir. 

Hukuk, devletle kaimdir. 
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Devlet kurucu millet, aynı zamanda hukuk yaratıcı millettir. Bize 

ulaşan belgeler, eski Türklerde çok eski dönemlerde bile güçlü bir kanunilik 

hissi olduğunu göstermektedir.  Çin kaynaklarındaki kayıtlar, Orhon 

kitabeleri, Uygur edebiyatı, Uygurlardan kalan hukuki metinler (Turfan 

belgeleri) Kutadgu Bilig, Türk kavimlerinin hayat ve halk hikâyelerinde 

beliren hukuki telakkiler bu hakikatin delilidirler (Arsal, 1947: 290-291).  

Kırgızların ceza kanunları oldukça şiddetlidir. Şiddetli idam cezası ile 

cezalandırılan suçlara tahlil edersek, hemen hepsinin devletin asayiş ve 

emniyeti için tehlikeli olan cürümler olduğu anlaşılır. Örneğin, harp 

sırasında gevşeklik göstermek, eşkıyalık etmek, elçilik vazifesini şerefli bir 

şekilde ifa etmemiş olmak, devlet işleri ile alakalı yetkisi olmadığı halde 

yanlış fikirler telkin etmek gibi. Türklerde nizam fikri çok gelişmiştir. Bunun 

neticesi olarak Kamu hukuku alanı, Anayasa hukuku diyebileceğimiz 

devletin kuruluş ve işleyişine hakim olan töreler herkesin uymakla yükümlü 

olduğu kanunlardır. Yine toplumun barış ve huzurunu temin devletin asli 

görevi olarak kesin kanunlara bağlanmıştır. 

Özgür insanların yaşadığı Türk yurtlarında, özel hukuk alanı da çok 

gelişmiştir. Kullanılan hukuki terimlerde birlik sağlanmış olması, özel 

mülkiyet, aile hukuku alanlarında Turfan yazmaları bize çok değerli bilgiler 

vermektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Türk devletleri en başından beri, modern 

devlet sistemlerinin 20. Yüzyılın başlarında sahip olduğu hukuk devleti 

ilkesine göre hareket etmekteydiler. Türkler hukuka, devlete son derece 

bağlı, medeni topluluklardı. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HOCA AHMET YESEVİ HAZRETLERİ’NİN 

TÜRKLERİN DİN ANLAYIŞINA ETKİLERİ 

 

 

Giriş 

Hoca ahmet Yesevi, ilk defa meşhur sufilerden Ferîdüddîn Attâr’ın 

tasavvuf klasikleri arasında yer alan “Mantık’ut-Tayr” eserinde anlattığı 

kıssada andığı isimle, “Pir-i Türkistan” olarak anılmıştır. Dünyada, dünyalık 

hiçbir şeyi kalbine almaması gerektiğini öğütleyen menkıbe “Pîr-i 

Türkistan’ın sevdiği iki şey” başlığı altındadır. Pîr-i Türkistan olarak anılan 

Hoca Ahmed yesevî kendi hâlinden haber vermek maksadıyla, bu dünyada 

iki sevdiği şey olduğunu; bunlardan birinin yörük kıratı, diğerinin ise oğlu 

olduğunu söyler.  Devamında bu iki şeyin, canına adeta iki put gibi 

göründüğünü söyleyerek, oğlunun ölüm haberini getirene atını 

bağışlayacağını söylemektedir. Zira, mum gibi yanmadıkça, yakılmadıkça 

hicç kimseye temizlikten dem vurulmamalıdır. Temiz kişi, iştahla bir yemek 

yese, derhal cezasını çekecek, üstüne bir de ensesine sille yiyecektir (Bice, 

2016: 106; Attar,1998: 227-228) .  

Türklerin manevi şahsiyetini inşa eden, asırlarca tesiri devam etmiş bir 

tarikat kurucusu Pir olarak Hoca Ahmet Yesevi, Türk tarihinin ve kültürünün 

en önemli şahsiyetlerinden biri olmuştur. Dokuzyüz asra yakın bir zamandır 

şöhret ve nüfuzu sadece Türkistan coğrafyasında değil, Türklerin yaşadığı ve 

yayıldığı bütün coğrafyalarda devam edegelen Ahmet Yesevi, Türk 

kimliğinin oluşumunun da en temel belirleyici isimlerindendir. Türk kimliği 

tanımı şöyle yapılsa herhalde yanlış denmeyecekitr: Türk, Matturîdî 

itikadınca inanan, Ebu Hanife mezhebince amel eden, Yesevi meşrebiyle 

yaşayan kimsedir.  

Hoca Ahmet Yesevi Türklerin kitleler halinde İslam’a geçtikleri 

dönemde bozkırın ortasına kurduğu dergahında bir gönül mayası yapmış ve 

Türk milletinin kimliğini mayalamıştır. O, din dilini Türklerin şifahi 

külütürüne uygun olarak “Hikmetler” şeklinde yazarak Türkçeleştirmiştir. 

Onun tarihi şahsiyeti bir yana, tarihçi ve şarkiyatcı Barthold’un deyişiyle 

Hoca Ahmet Yesevi ismi asırlarca Türk çevrelerinde menkıbevî bir hüviyet 
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kazanmış; Yesi’deki türbesi bütün türk illerinin mukaddes bir merkezi haline 

gelmiştir (Barthold, 1984: 188). 

 

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’nin Hayatı 

Hoca Ahmed Yesevî günümüzde Kazakistan’ın Güneyinde bulunan 

Çimkent şehri yakınlarında bulunan Sayram’da doğdu. Kazakistanın Güney 

Kazakistan Eyaleti olarak bilinen yer 2018’de merkezi büyükşehir statüsü 

verilen Çimkent olmak üzere, adı Türkistan Eyaleti olarak değiştirilmiştir. 

Doğduğu dönemlerde Sayram, batı karahanlıların egemenliğinde 

bulunmaktaydı. Sayram, küçük bir çocukken gelip hayatının büyük 

bölümünü geçirdiği, bugün türbesinin de bulunduğu yesi / Türkistan şehrine 

150 km. kadar uzaklıktadır. Hikmetlerde Hoca Ahmed Yesevî yurdunu ve 

doğum yerini Türkistan olarak zikreder. “Adım Ahmed, Türkistan’dır ilim 

benim” diyecektir bir beytinde. Yine, “Doğduğum yer o kutlu Türkistân’dan 

/ Bağrıma taş vurup geldim ben işte” diyecektir. Ama nice bir çileli yolun 

sonunda öz çilehanesine dönmüştür. “Gurbete düşüp öz şehrine döndü yine / 

Türkistan’da mezar olup kaldım ben işte…”. 

Yesi Türk destan kahramanı, menkıbevî hakan Oğuz Kağan’ın idarî 

merkezi olarak tanınmış bir şehirdir (Bice, 2016: 54). Çimkent’in doğusuna 

düşen Sayram, Tarım ırmağına akan Şahyâr’ın bir kolu olan Karasu 

üzerindeydi. İsficab veya Aksu isimleriyle de anılan Sayram, çok eskiden 

beri önemli bir İslâm şehriydi. Halkı üç uruğa yani sınıfa ayrılmıştı. Bu 

urğlardan biri, soyları tacik şahlarına uzanan Şah-Urugu idi. Diğeri, kökleri 

emir ve mirzalara dayanan Emir-Uruğu ve üçüncüsü Hz. Ali soyundan gelen 

ve İmam Muhammed hanefi evladı olarak bilinen Hoca-Uruğu. Hoca Ahmed 

Yesevi kökleri Hz. Ali efendimize uzanan Hoca-Uruğundan Şehy İbrahim’in 

oğlu olarak dünyaya gelmişti (Anadol, 1994: 15-16). 

Hoca Ahmet Yesevi’nin doğduğu tarih, kaynaklarda tam olarak yer 

almamıştır. Onun Yusuf El hamedanî’nin müntesibi ve halifelerinden oluşu 

dikkate alındığında ki Yusuf El Hamedanî’nin irtihali 535/1140 olduğu 

nazara alınırsa onbirinci yüzyılın ikinci yarısında doğduğu söylenebilir. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin babası Şeyh İbrahim Sayram şehrinin tasavvuf 

büyüklerinden bir şeyhti. Halifelerinden Musa Şeyh’in kızı Ayşe Hatun ile 

evlenmişti. Bu evlilikten kızı Gevher Şehnaz ve daha sonra Ahmed Yesevî 
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dünyaya gelmişlerdi. Anneleri babalarından önce vefat etmiş olmalıdır ki, 

Hoca Ahmed henüz yedi yaşındayken vefat eden babaları Şeyh İbrahim’den 

sonra ablasının himayesinde kalmıştı (Köprülü, 1976: 62). Gevher Şehnaz 

Hatun kardeşi Hoca Ahmed’i de alarak yerleşmek üzere Yesi’ye gitmiştir. 

Hoca Ahmed Yesevi tahsiline Yesi’de başladığında bir takım 

tecellilere mazhar olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Menkıbeler onun 

henüz yedi yaşında Hızır’ın delaletine nail olduğu ve Aslan Baba’ya intisap 

ettiğini söylemektedir. Menkıbeler, ashabdan olan aslan Baba’nın Yesi’ye 

gelerek Hoca Ahmed’e Efendimizin emanetini teslim ettiğini söylemektedir. 

Bazı rivayetlerde Otrar’da Aslan Baba’nın tasavvufi terbiyesine girdiği 

söylenmektedir. Aslan Bab ile başlayan manevî terbiyesi Aslan Bab’ın vefatı 

üzerine gittiği dönemin önemli merkezlerinden olan Buhara’da büyük alim 

ve mutasavvıf Şeyh Hamedanî’ye intisabı ile devam eder. Şeyh Hamedanî, 

Bağdat’ta Nizamiye medreselerinde yetişerek hoca olmuş; Horasan tasavvuf 

ekolünde pişerek şeyh olmuş büyük bir şahsiyettir. Maveraünnehir’de 

yetiştirip, irşad vazifesi verdiği halifeleri arasında gelecek asırları 

etkileyecek iki büyük tasavvuf mektebinin pîri olan ve kurdukları tarikatlar 

Orta Asya’dan yayılarak her yerde etkisini sürdüren Hoca Ahmed Yesevi ve 

Abdulhalık Gucduvani gibi büyük şahsiyetler vardı. (Tosun, 2015: 18). 

Yeseviye ve Hâcegân yani Nakşibendiyye tarikatının pirleri olan bu büyük 

zâtlar asırlarca İslam coğrafyasında tasarruflarını sürdürmektedirler. Kimi 

kaynaklarda Hoca Ahmed’in Şehabeddin Sühreverdî’ye yahut Ebu’n-Necip 

Sühreverdî’ye de intisap ettiği ve icazetini aldığı rivayet edilmiştir. 

Hoca Ahmed Yesevî, mürşidi Hâce Yusuf Hamedânî’nin vefatından 

sonra irşat postuna oturan Hâce Ubeydullah Berkî ve Hâce Hasan 

Endâkî’den sonra irşad postuna oturmuştur. Buhara’da bir süre irşat vazifesi 

yaptıktan sonra, aldığı manevi bir işaretle müritlerini pirdaşı olan Hâce 

Abdulhalik Gücdüvânî’nin tasarrufuna bırakarak göç yolları ortasında 

bulunan Yesi’ye gelmiş, bozkırın ortasına kurduğu dergahla vefatına kadar 

(562/1166) göçebe Türkleri irşat görevini sürdürmüştür. Akrabaları arasında 

bulunan başka şeyhlerden de tasavvufî eğitim almış olması muhtemeldir. 

Babası Şey İbrahim’in Yesi’de bulunan halifesi Musa Hoca ile de yakınlığı 

rivayet edilmiştir. 
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Yesi’de irşad faailiyetlerini sürdüren Hoca Ahmet Yesevî, dînî, ahlakî, 

tasavvufî eğitim için sade bir dille Türkçe hikmetler söylemiştir. Sonraları bu 

Hikmetler bir araya getirilerek Divan-ı Hikmet olarak günümüze kadar 

ulaşmıştır (Tosun, 2019: 14-15). 

Çocukluğu menkıbevî anlatımlarda Köprülü’nün ifadeleriyle şöyle 

zikredilir. Türkistan’ın Sayram şehrinde Hz. Ali efendimizin pâk soyundan 

İbrahim şeyh adlı biri vardı. Şeyhin vefatıyla Gevher Şehnâz isimli kızı ve 

Ahmed adlı yedi yaşında bulunan oğlu kaldı. Ahmed, henüz küçük 

yaşlarından itibaren mutelif tecellilere mazhar olmaktaydı. Fevkalade halleri 

vardı. Divan-ı Hikmet’te Şey bu mazhariyetlerini tasavvufî bir dil ve üslupla 

anlatmıştır. Küçük yaştan itibaren Hızır aleyhisselamın delaletine mazhar 

olmuş, yedi yaşında yetim kaldığında, diğer manevî babası olan ve 

Peygamber Efendimizin manevî işaretleri ile Sayram’a gelip Hoca Ahmed’i 

bulan, ashabdan Aslan Bab onu yetiştirme ve irşad vazifesini almıştır 

(Köprülü, 1976: 27-28). 

Mebnâkıpnâmeler Hoca Ahmed’in, Aslan Bâb’dan aldığı işaretle 

Buhara’ya gittiğini, tasavvuf ulularından Şeyh Yusuf-u Hamedanî’nin 

talebesi olduğunu ve ondan irşad vazifesi aldığını  kaydetmektedir.  Şeyhin 

vefatından sonra Buhara’da irşad vazifesi yapmakta iken aldığı manevî 

işaretle müridlerini Pirdaşı Abdulhalık-ı Gücdüvanî’ye ısmarlayıp Yesi’ye 

geldiğini ittifakla zikrederler. Nitekim Hoca Ahmed, Divân-ı Hikmet’te, yedi 

yaşından itibaren elli yaşına kadar mazhar olduğu manevî tecellîleri 

mutasavvıfâne edayla zikrederken, yirmi altı yaşında “sevdâ eylediğini”, 

Mansur gibi cemâl için kavga ettiğini, bir Pir’e erişememenin sıkıntılarını 

anlatır. Nihayet yirmiyedi yaşında Pir’e erişmiş, dertlerden kuurtulup 

dergâha layık olabilmiştir. “Hakk’a sığınıp geldim ben işte” nakaratlı 

Hikmetinin yirmiyedi yaşında intisap ettiği Yusuf’u Hamedanî hakkında 

olduğu Fuat Köprülü zikretmektedir (Köprülü, 1976: 31-32). 

“Ben yirmialtı yaşta sevdâ eyledim 

Mansur gibi cemâl için kavga eyledim. 

Pîrsiz yürüyüp dert ve sıkıntı peydâ eyledim 

O nedenle Hakk’a sığınıp geldim ben işte. 

 

 



Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK | 40 

 

Ben yirmiyedi yaşta Pîr’i buldum 

Her ne gördüm, perde ile sırrı örttüm 

Eşiğine yaslanarak izini öptüm 

O nedenle Hakk’a sığınıp geşldim ben işte. 

 

Ben yirmisekiz yaşta âşık oldum 

Gece yatmayıp mihnet çekip sâdık oldum 

Ondan sonra dergâhına lâyık oldum 

O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte” (Divan-ı Hikmet, 2016: 

55). 

Hoca Ahmed Yesevî Yusuf-u Hamedanî’yi kendisine muktedâ 

bilerek, onun ilminden fazlından, kereminden istifade etmiş, yanında 

yetişmiştir. Hoca Ahmet, tıpkı şehyi gibi şer’i şerifin esaslarına, sünnet-i 

nebevîye ve Hanefî fıkhına sıkı sıkıya bağlanmıştır. Aslan Baba’dan 

melâmet hırkası giyen Hoca Ahmed, Şeyhi Yusuf-u Hamedanî’den zühdü, 

takvayı, riyazeti, mücahedeyi, ibadet ve zikrin esaslarını almıştir. Hoca 

Ahmed’in yetişmesinde Hikmelerinde bahsettiği kendinden önceki büyük 

mutasavvıfların da muhakkak tesirleri olmuştur. Tasavvuf büyüklerinden 

İbrahim bin Ethem, Şakik-i Belhi, Marûf-u Kerhî,  Beyazıd-ı Bestamî, 

Cüneyd-i Bağdadî, Hallac-ı Mansur, Şeyh Şiblî gibi büyük mutasavvıflardan 

hikmetlerde söz eder. 

Yusuf-u Hamedanî’nin ahirete irtihali üzerine irşad makamına Hâce 

Abdullah Berkî oturmuş (vefatı 552/1157), onun irtihali ile  Hâce Hasan 

Endakî irşad makamına geçmiştir (vefatı 555/1160). Onun irtihali ile irşad 

vazifesini Hoca Ahmed Yesevî üstlenmiştir. Buharada bulunan bu tekkede 

irşad vazifesini ne kadar sürdürdüğü bilinmemekle birlikte, aldığı manevî 

işaretle irşad görevini Pirdaşı Hâce Abdulhâlık Gücdüvanî’ye (vefatı 

5951199) bırakmış; Yesi’ye gidip dergâhını kurmuştur (Özköse, 2006: 297). 

Fuad Köprülü’nün, Hoca Ahmed Yesevî hakkında verdiği bilgiler 

arasında Yesi’deki dönemi de vardır.  Hoca Ahmed yesevî, Yesi’de sürekli 

irşâd ile meşgul olmuştur. Müntesipleri günden güne artmış, Türkistan’ı 

Mâverâünnehir’i aşarak Horasan ve Harizm’e ulaşmştı. O zahir ve bâtın 

ilimlerinde zamanının cümle ricaline üstün olmuştu. Talebelerine hem zahir 

ilimlerini, hem bâtın ilimlerini takrir etmiş, zamanını taat ve ibadetle, bazan 
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da geçim için kaşık ve kepçe yonarak geçirmişti. Hoca Ahmed Yesevî’nin 

vaktini üçe ayrıdığı rivayet edilmiştir. Zamanının büyük bölümü ibadet ve 

zikirle geçerdi. İkinci bölümde talebelerin eğitimiyle ilgilenir, onlara zahirî 

ve batınî ilimleri öğreterek geçirir, günün bir bölümünde ise, alın teriyle 

geçimini temin için tahta kaşık ve kepçe yonmakla meşgul olurdu. Rivayet 

edilir ki, bir öküzü vardı. Öküzün sırtında asılı olan heybeye yonduğu 

kaşıkları, kepçeleri koyar Yesi çarşısına salardı. Her kim kaşık ve 

kepçelerden almışsa ücretini heybenin gözüne bırakırdı. Kaşık ve kepçe alıp 

ücretini bırakmayan olursa, öküz onun peşi sıra gider; ücretini heybeye 

bırakmadıkça o kimsenin peşinden ayrılmazdı. Akşam olunca da döner 

gelirdi (Tosun, 2019: 18-19). 

Hoca Ahmed Yesevî, babası Şeyh İbrahim'in de musâhibi olan hazreti 

Hızır ile her zaman musâhipti. Hızır aleyhisselam bir gün Hoca Ahmed’e, 

her gün yedi kere, yedi iklimde musahip aramaya çıktığını, Hoca Ahmed 

gibi bir “akbel” yani gözde ve “eslah” yani daha salih bir musahip 

bulunmadığını söylemiştir (Köprülü, 1976: 32). 

Bektâşî menâkıplarında ve Velâyet-Nâme-i Hacı Bektaş Velî’de 

verilen bilgilere göre, çokluktan kinaye olarak, Hoca Ahmed Yesevî’nin 

dünyanın dört bir yanından gelmiş doksan dokuz bin müridi olduğu rivayet 

edilmiştir. Yine rivayetler onun, irşad ile görvlendirilip farklı coğrafyalara 

dağılmış talebelerinden başka,  on iki bin “velayet meab”, “keramet iktisab” 

kamil ashab-ı suffası vardı. Onlar huzurundan hiç ayrılmazlardı. Tanınmış 

halifeleri arasında Sufî Muhammed Danişmend Zernûkî, Süleyman Hakim 

Ata, Baba Maçin, Emir Ali Hakim, Hasan Bulganî, İmam Mergazi, Şeyh 

Osman Mağribi gibi isimler bulunmaktaydı (Köprülü, 1976: 349. 

Ahmed yesevî hazretleri, çocuk yaşlarından itibaren Efendimizin 

sünnet-i seniyesine sadakatla uyardı. O yüzdendir ki, Efendimizin dâr- 

bekâya irtihal yaşı olan altmışüç yaşadığında, yer altına inmeyi murad 

etmiştir. Dergâha bir kuyu kazılarak içerisine bir hücre yaptırdılar. 

“Sünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum / Yer altına yalnız girip nûra 

doldum / Hakk’a tapanlar makâmına mahrem oldum / Bâtın mızrağı ile nefsi 

deştim ben işte”. 

Adeta bir lahd olan bu yeraltı hücresini kendisine mekan bilmiştir. O 

lahit gibi hücrede zikrettikçe dizleri göğsüne sürtüldüğü için delindiği 
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rivayet edilmiştir. Bu sebeple Hoca Ahmet Yesevî, aşıklar dilinde “Serhalka-

i Sînerişân”, yani Allah’ı zikir ve Efendimize muhabbet uğrunda sinesi 

delinenlerin baş halkası denmiştir. Rivayetler muhtelif olmakla birlikte onun 

yüzyirmi, yahut yüzotuz yaşına kadar yaşayıp, kalan uzun ömrünü 

yeraltındaki çilehanesinde taat ve ibadet, riyazet ve mücahade ile geçirmiş, 

talebeler yetiştirmiştir (Köprülü, 1976: 37). 

Anadolu’da Horasan Erenleri, Rumeli’ye geçtilerinde Anadolu 

Erenleri ismiyle anılan Hoca Ahmed Yesevi dervişleri Anadolu’yu Türk 

yurdu yapmakla kalmamışlar, bu defa Anadolu Erenleri ismiyle anılarak 

Balkanlara, Rumeli coğrafyasına giderek orayı irşad etmiş, 

Türkleştirmişlerdir. Menkıbelere göre, Ebulhayr Rûmî’nin Cem Sultan’ın 

isteğiyle yedi yıl Anadolu ve Balkan coğrafyasını dolaşarak menâkıbını 

derlediği Sarı Saltık Baba’yı, yani Muhammed Buharî’yi Hacı Bektaş 

Velî’ye destek için “yedi kırallık yerde nâm ve şân sahibi olması için” beline 

tahta kılıç bağlayarak yediyüz Horasan Ereniyle birlikte Rum’a yollamıştır. 

Hacı Bektâ-ı Velî, Sarı Saltık Baba’yı Dobruca’ya yollamış, Balkanların 

İslamlaşması-Türkleşmesi onunla başlamıştır (Köprülü: 1976: 54). 

Hoca Ahmed Yesevî’nin memleketi olan Yesi,  Oğuz Kağan’ın devlet 

merkezi olarak Türk destanlarına, menkıbelerine karışmış meşhur bir şehirdi. 

Hoca Ahmed’in “Yesevî” nisbetiyle anılıyor olması, Yesi’nin Türk 

coğrafyasında tarihî öneminin daha da artmasına sebep olmuştur. 

Çocukluğundan itibaren ilk eğitimini Yesi’de alan Hoca Ahmed, sonra yine 

şöhretli bir ilim merkezi konumunda olan Buhara’ya gelerek tahsiline devam 

etmiştir (Köprülü, 1976: 63-64). 

Onikinci asırda Karahanlı Devleti’nin hakimiyetinde bulunan Buhara, 

her ne kadar Sâmâniler devrindeki siyasi önemini kaybetmiş olsa da, 

Mverâünnehir’in en önemli ilim merkezi konumundaydı. Türk coğrafyasının 

her yerinden gelmiş talebeler çok sayıda medresede eğitim almaktaydılar. 

Böyle bir ilim irfan merkezine gelen Hoca Ahmed, ilim ve irfanda 

zamanının en büyüklerinden olan Yusuf-u Hamedânî’ye mürid olarak, onun 

terbiyesi altında şahsiyetini inşa etti (Köprülü, 1976: 64-65). Seyr-i sülûkunu 

ondan tamamlayan Hoca Ahmed, zahir ve batın ilimleri ikmal etmiş, belki 

değişik coğrafyalara şeyhiyle seyahatlar gerçekleştirmişti. Yusuf 
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Hamedanî’in en fazla kaldığı yer Merv şehriydi. Hazretin Merv’deki tekkesi 

için “Horasan’ın kabesi” nitelemesi kullanılırdı (Köprülü, 1976: 66-67). 

Bu büyük mürşidin iki talebesi, kendilerinin esaslarını belirlediği, çok 

geniş tesir sahaları olan iki tarikat vücuda getirmişlerdir. Bunlardan biri 

Hoca Ahmet Yesevî’nin kurduğu Yesevilik;  diğeri Abdulhalık Gücduvani 

hazretlerinin kurduğu sonraları ismi Nakşibendiyye olarak anılacak olan 

Hâcegân  yoluydu(Tosun, 2015: 18). 

Ahmed Yesevî, şeyhi Yusuf Hamedanî’yi ilimde, fazilette, takvada 

rehber edindi. Şer’i şerife gönülden bağlı, hak mezhepten ayrı yollara 

düşman Türk hükümdarlarının yaşadığı bir çağda, şeyhi gibi şer’î ilimlere 

vukufiyet kesbetmiş; ilmi, zühdü, takvasıyla öne çıkmıştı. Yusuf 

Hamedanî’nin hilafet verdiği isimler arasında yer aldı. Hâce Abdullah Berkî, 

Hâce Hasan Endâkî’nin akabinden Buhara’da şeyhinin dergâhında irşad 

postuna oturdu. Sonra aldığı işaret üzerine müntesiplerini kendisinden sonra 

halife olan Hâce Abdulhalık Gücduvanî’ye emanet edip, Yesi’deki dergâhını 

açmak üzere Buhara’dan ayrılı (Köprülü, 1976: 71-72). 

Hoca Ahmed Yesevî hazretlerinin 1166-67 yıllarında dar-ı bekâya 

irtihal ettiği rivayet edilmiştir. Kesin olmamakla beraber 120 yaşına kadar 

yaşadığı söylenir. Yesi’de bu alim ve fazıl şeyhin binlerce bağlısı oldu. 

Siyasi olarak dönem, Maveraünnehr’i ve Horasan’ı hakimiyeti altında 

birleştiren Sultan Sencer’in vefat ettiği ve Harzemşahlar’ın Türk- İslam 

devleti olarak öne çıktığı dönemdi. Doğu Türkistan’ın Gulca çevresinde , 

Yedi-Su havalisinde kuvvetli bir İslam hareketi başlamıştı. Bütün Türk 

coğrafyalarında tasavvufî hareketlerin neşv ü nema bulduğu bir 

zamandaHoca Ahmed Yesevî Sir-i Derya’da, Taşkend civarında, bozkırın 

kuzeyinde tanınıp bilindi. Çevresine tanınmış merkezler olan Buhara, 

Semerkand gibi şehirlerde olduğu gibi Fars dilini bilen insanlar değil; 

İslam’a yeni girmiş , imanı kavî saf ve samimi Türkmenler toplanmaktaydı. 

Elbette o Arabça’ya da Farsça’da hakimdi. Çevresinde yeni İslam ile 

tanışmış Türkmenlere Türkçe söyledi. Seyr-i Sülûku Türkçe kavramlarla, 

yahut türçeleşmiş bir dille, Türk halk edebiyatının bilinen şekilleriyle 

manzum Hikmetler şeklinde gönüllere nakşetti (Köprülü, 1976: 74-75). 

Müritlerinin sayısı hakkında rivayetlerde çeşitli rakamlar verilmiştir. 

Onikibini yanında, doksandokuzbini uzak ülkelerde müridi olduğu 
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söylenmiştir. Pekçok müridini hilafet verip uzak coğrafyalara, irşad için 

yollamıştır. İlk halifesinin Şeyhi Aslan Bâb’ın oğlu Mansur Ata olduğu 

söylenir. Elazığ’a bağlı Harput’ta bugün Mansur Ata’nın bir makam-türbesi 

bulunmaktadır. Mansur Ata’nın 1197 yılında vefatıyla oğlu Abdulmelik Ata, 

onun vefatıyla oğlu  Tâc Hâce, onun vefatıyla Zengi Ata irşad postuna 

oturmuşlardır. Ahmed yesevî’nin ikinci halifesi Harizmli Said Ata’dır. 

Üçüncü halifesi hikmet söyleme geleneğini devam ettiren ve Türklerin çok 

rağbet ettikleri Süleyman Hakim Ata idi. Onun da tanınmış halifesi Zengi 

Ata olmuştur. Zengi Ata’nın hifat verdikleri arasında Uzun Hasan Ata, 

Seyyid Ata, Sadr Ata ve Bedr Ata gibi isimler tanınmıştır. Yeseviye’nin 

tarikat silsilesi özellikle Seyyid Ata ve Sadr Ata ile devam etmiştir (Eraslan, 

1989:161). 

Bugün Kazakistan’ın güney eyaleti olan Türkistan’da bütün Türklerin 

ziyaretgâhı olan Hoca Ahmet Yesevî türbesi, bize ulaşan mimarisiyle 

ondördüncü yüzyılın sonunda Emir Timur tarafından yaptırılmıştır. Türbe, 

camii ve dergâhıyla, kütüphanesi, aşeviyle, mescid ve dervişlerin 

hücreleriyle bir külliyeye dönmüş, adeta Orta Asya’nın kalbi haline 

gelmiştir. Çilehânesi türbesinden yüz metre kadar uzaktadır (Tosun, 2015: 

20). 

  

Hoca Ahmed Yesevi’nin Eserleri 

Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmed Yesevî’nin İslam dinini, imanı, fıkhî 

esasları, şeriatı, sünneti, ehl-i sünnet yolunu yeni Müslüman olmuş Türklere 

anlatmak için; yine tasavvufun seyr-ü sülûk esaslarını müridlerine bildirmek 

maksadıyla milli yazım şekilleriyle kaleme aldığı şiirlerinin toplandığı 

kitaptır. Türk milletinin en önemli kitaplarından biri olan Divan-ı Hikmet 

sade bir dille Türkçe öğretici bir eser olarak yazılmıştır. Kimi Hikmetlerde 

sufiyane coşku ile kalbî durumlar anlatılmıştır. 

Hoca Ahmed Yesevî’nin Türkçe hikmet söyleme geleneği yüzyıllarca 

Türk tasavvuf çevrelerinde takip edilen bir yol olmuştur. Özellikle 

dergahlarda şifahi kültüre uygun olarak hece ve aruz ölçüleriyle yazılmış 

hikmetler kolayca ezberlenmiş ve zikirlerde belli makamlarda 

söylenegelmiştir. Derhahlar vasıtasıyla uzak coğrafyalara giden hikmetler, 

milletimizin hayat düsturu olmuş bilgileri de Türklerin gittiği her coğrafyaya 
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taşımıştır. Fuad köprülü, Hikmetlerin fikir yönünü dinî-tasavvufî unsurların; 

şekil yönünü ise millî unsurların oluşturduğunu zikreder. Hikmetler muhteva 

olarak dinin emirleri, sünnet-i seniyye, Yesevilik adab ve erkânı, ahlakî 

düsturlardan oluşur. 

Fakrnâme: Mensur bir eserdir. Çağatay Türkçesiyle kaleme alınmış 

olan fakrnâme, Divan-ı Hikmet’in şiir diliyle anlattığı tasavvuf erkânının 

mensur olarak dile getirilmesi; adeta onun bir mukaddimesi mahiyetinde ele 

alınmasıdır (Tosun, 2015: 23). 

Fakrnâme hoca Ahmed Yesevî’nin müridlerine, kurduğu yolun 

yolcusu olacaklara bir vasiyet gibi derviliğin makamlarını anlattığı, dört 

kapı, kırk makamı dile getirdiği, fakr mertebelerini ortaya koyduğu eseridir. 

Fakrnâme’de zikrdilen yedi fakr mertebesinden ilki hz. Ali’den kalan 

civanmerdliktir. İkincisi Hz. Süleyman’dan kalan sipahiliktir. Hz. Yahya’dan 

kalan gariplik, Efendimiz aleyhisselatü vesellemden kalan kanaatlıktır. 

Bunları hırka, sabır, tevekkül takip eder (Eraslan, 2016: 57). 

“Her derviş ki bol yeti makâm-ı dervişlikni bilmese, ya bilip amel 

kılmasa, şeyh ve mürid almak anga haram turur. Ey derviş, bol fakr-nâme’de 

her vasiyeti ki bitildi, kelâm-ı Rabbanî ve hadis-i nebevîdin ve icmâ-i 

ümmetdin bitildi. Her talip ki bol vasiyyetlerge amel kılıp, istikamet kılsa, 

dünya ve ukbî müyesser bolgay. Ve eğer amel kılmasa ahir demide câyını 

körüp peşiman kılgay ve şermende-i ahiret bolgay” (Eraslan, 2016: 45). 

Metinden anlaşılmaktadır ki, Hoca Ahmed Yesevî Fakr-nâme’deki düsturları 

müridlerine bir vasiyet olarak bırakmıştır. Metnin bugünkü karşılığı şöyledir: 

“Her derviş bu yedi dervişlik makamını bilmese, veya bilip amel etmese, şey 

ve mürid olmak ona haram olur. Ey derviş, bu Fakr-nâme’de her vasiyet ki 

yazıldı,  Tanrı kelamından, Peygamber’in hadislerinden ve icma-i ümmetden 

yazıldı. Her talip bu vasiyetlere göre amel edip doğru yol tutsa, dünya ve 

ukbayı (ahireti) kolaylıkla elde eder. Ve eğer amel etmese, son anında yerini 

görüp pişman olur ve ahiret mahcubu olur” (Eraslan, 2016: 57).  

Risâle der Âdâb-ı Tarîkat: Taşkentte bulunan yazmalarından Farsça 

kaleme alınan eserin tarikat usul ve esaslarını, şeyh mürid münasebetini, 

marifetullah ve aşk-ı İlahî gibi bahislerde öğretici bir eser olduğu 

görülmektedir (Tosun, 2019: 552 vd). 
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Risâle der Makâmât-ı Erba‘în: Yine farsça kaleme alınan ve Hoca 

Ahmet Yesevî’nin dört kapı olarak bilinen şeriat, tarikat, marifet ve hakikat 

hakkında onar makam olmak üzere kırk makamı anlattığı küçük hacimli bir 

eseridir. Bilinen tek nüshası vardır ki, Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu ilçe 

Halk Kütüphanesinde bulunmaktadır (Tosun, 2019: 558; Tosun, 2015: 24). 

Diğer Eserlerde Hoca Ahmed Yesevî: Muhtevasında Hoca Ahmed 

Yesevî’ye ait sözlerin yer aldığı en eski tarihli kitaplardan biri, 

müntesiplerinden Sufî Muhammed Danişmend tarafından Çağatay Türkçesi 

ile kaleme alınmış olan Mir’at’ul Kulûb’dur. Hoca Ahmed Yesevî’den çok 

önemli uyarıların yer aldığı eserde, tasavvuf yolunun şeriattan ayrı 

olamayacağı; şeriattan sapınca nasıl batıl yola dönüşeceği konusunda ciddi 

uyarılar yapılır.  “Ahir zamanda öyle şeyhler gelecektir ki, şeytan onlardan 

ders alır, onlar şeytanın işini yapar. Ehl-i sünnet vel cemaatidüşman görürler, 

bidat ve dalalet ehlini severler” diyecektir. Hoca Ahmet Yesevî hikmetinde 

bu uyarıyı şöyle yapar: 

 “Mürşidlikni da‘vâ kılur şartın bilmes  

Helâl harâm, sünnet, bid’at farkın bilmes 

Bû-Hanîfe mezhebinde hergiz yürmes 

Diger bid‘at mezheplerdin yürürlere” 

Bu uyarılar göstermektedir ki, Hoca Ahmed Yesevî, ehl-i sünnet 

yolundan sapmadan, Ebu Hanife mezhebininden yürünmesini, asla bidatlara 

düşülmemesi ve bidat yolundan gidenlere itibar edilmemesini ısrarla 

işlemiştir (Tosun, 2019: 16). 

Yine şifahî kültürde çok önemli yeri olan ve Hoca Ahmed Yesevî 

menakıbını muhtevî en eski tarihli eser, Hüsameddin Sığnakî'nin kaleme 

aldığı “Risâle der Tercüme-i Ahmed Yesevî” isimli Farsça menakıpnamedir. 

 

Divan-ı Hikmet’in Özellikleri: 
Tasavvuf mektebinde hikmet kavramı, marifet kavramıyla 

aynileştirilerek, ilham yoluyla elde edilen ilm-i ledün bilgisi olarak 

anlaşılmıştır. Mehmet Görmez hoca, hikmetin usul; marifetin vusul bilgisi 

olduğunu söylemektedir. Bilgi, hakikat yolunda yürümeyi; hikmet, hakikate 

giden yolu bulmayı; marifet ise hakikate vusulü işaret eden kavramlardır 

(Görmez, 2022: mehmetgormez.com). 
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İbrahim Hakkı hazretleri Marifetnamede, hikmet için, velilere mahsus, 

kesbî değil, vehbî olarak riyazet yoluyla öğrenilen bilgi olarak tarif eder. 

Kalb, tasavvuf eğitiminin sonucu olarak keşf ve ilhamla ulaşılan ilahî sırlara 

vakıf olmaktır. Böylece tasavvufî bir ilim olan hikmet bilgisi kazanılmış 

olur. Hikmet, ehil olmayana verilmeyeceği gibi; ehil olandan da esirgenmez 

(Kara, 1998: 519). 

İbn-i Arabî hazretleri Füsûsu’l Hikem eserinde hikmeti, peygamber ve 

velî zâtların, “Hakikat-ı Muhammediye”den tevarüs ettikleri batınî miras 

yahut Peygamber Efendimizin “mişkat”inden aldıkları ilim şeklinde tarif 

etmiştir. Tasavvuf yolunda hikmet kavramı, mutasavvıfların irad 

buyurdukları şiirler için de kullanılmıştır. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde 

“şüphesiz bazı şiirler vardır ki hikmettir” buyurmuşlardır. Hoca Ahmed 

Yesevî’nin şiirlerinin cem edildiği esere de “Divân-ı Hikmet” denilmiştir. 

Bu tarzın adı Anadolu’da “ilahi” ismini almıştır (Özköse, 2006: 300-301). 

Şiir dili, Türk toplumunun şifahî kültürüne uyan en kolay öğretme 

yöntemidir. Din-i mübînin emir ve nehiylerini, Efendimizin sünnet- 

seniyyesini, tasavvufun hak,katlarını anlatmanın sade ve kolay yoludur. 

Dolayısıyla tasavvuf büyükleri için hikmet yahut ilahi söylemek, edebî 

eserler ortaya koymak amaçlı olmayıp, kalıcı bir şekilde öğretme amaçlıdır 

(Özköse, 2006: 301-302). Hoca Ahmed Yesevî bir vazifeli mürşid olarak, 

İslâm’ın sancaktarlığı vazifesi verilmiş bir millete; mensubu olduğu henüz 

Müslümanlığı kabul etmekte olan Türk milletine İslam’ın emrettiği hayatın 

nasıl yaşanması gerektiğini, şer’i şerîfi, sünnet-i Resullah’ı, ehl-i sünnet 

akaidini, tasavvufun inceliğini öğretmek, kendisinin dâr-ı bekâya irtihalinden 

sonra da ölçülerini koymak amacıyla hikmetler söylemişlerdir.  

Hoca Ahmed Yesevî, nasıl olunması gerektiğini öğretirken; nasıl 

olunmaması gerektiğine de işaret etmekteydi. Dinin hükümlerini eğip büken, 

şeriata lakayt davranan batınî inançlara karşı da İslam’la yeni tanışmış 

kitleleri korumaktaydı. Ehl-i sünnet ve Hanefî fıkhına sıkı sıkıya bağlı 

olmayı, şeriat dairesinin dışına çıkılmamasını öğreten Hoca Ahmed, şeriatı 

öne çıkaran bir tarikat anlayışı sunmaktaydı. Sırât-ı müstakim çizgisinde 

tuttuğu melametilik anlayışıyla, hem tavavvufî bir neşve; hem bid’atlerden 

uzak iman esaslarıyla bir kimlik inşa edilmesini sağlamıştır. 



Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK | 48 

 

Dîvân-ı Hikmetʹte “Erenleri Hak yâdından gâfil olmaz / ‘Ricâlun lâ 

tulhîhim’ der Hâlik’un-nâs / Eren yolunu tutan aslâ yolda kalmaz / O 

hazrette sır esrârı makbûl olur” demektedir. “Ricâlun lâ tulhîhim” ibaresi 

Nur Sûresi 37. Ayette geçmektedir ve “ne ticaretin, ne alışverişin kendilerini 

Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı” 

insanlardan bahsetmektedir. Bir başka hikmette yine aynı ibareyi kullanan 

Hoca Ahmed Yesevî “‘Ricâlun lâ tulhîhim’ deyip söyledi Allah / O yiğit 

mâsivâdan olur ayrı / Ziktirini deyip her nefesde olsa hâzır / Bulur her zaman 

gazslar gavsı celâdetini” demektedir (Divân- Hikmet, 2016: 259). Hazret 

kalbin her daim Allah zikriyle müridlerinden “el kârda, gönül yârda” 

düsturuyla hareket etmelerini istemiştir. 

O, ilk mürşidi Aslan Baba’dan aldığı melamî meşrebi, hayatın dışına 

çıkmaya değil; bizzat hayatın kalbinde yer almaya dönüştürmüştür. Daha 

sonra Ahiliğin ölçüsü olacak şekilde el emeği ile geçinmeyi, kendisi kaşık 

kepçe yontarak geçimini temin ile göstermiş, “helal ve tayyip olanın 

istenmesini” tavsiye ile dilenci, riyakar, hercai derviş tipinden uzak 

kalınmasını öğütlemiştir (Özköse, 2006: 302-303). 

Hoca Ahmed, hikmetlerinde İslâm akaidi ve ahlaki bilginin doğru 

öğretilmesi, Ku’ran ve sünnet-i seniyye merkezli bir din anlayışının 

yerleşmesi; bunun da alışılmış formlarla şiir dilinde sunulmasını 

amaçlamştır. Hikmetler, halkın eğitimi için bir yöntem olarak seçilmiştir. Bu 

yöntem hem o dönemi, hem de sonraki dönemleri içine alacak kalıcı bir 

eğitim yöntemidir. Kaldı ki, hikmet söyleme kendi ifadesiyle henüz sekiz 

yaşındayken Efendimiz tarafından başına nur saçılması ve CEnâb-ı hakk’ın 

kendisine “hikmet söyle” emriyle verilmiş bir vazifedir. 

“Sekizimde sekiz yandan yol açıldı; 

“Hikmet söyle!” diye, başlarıma nûr saçıldı; 

Allah’a hamd olsun, Pîr-i kâmil mey içirdi; 

O nedenle altmış üçte girdim yere”. 

Aslan Baba ve mürşidi Yusuf Hamedanî’den aldığı feyzle, medrese 

eğitimi ile kazanılmış dini muhteva birleşmiş; mescid ve medrese birlikteliği 

ile Hikmetlerde zuhur etmiştir (Tosun, 2016: 147). 
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Dîvân-ı Hikmet’in Muhtevası  
Hikmetlerde Hoca Ahmed Yesevî şairane tasavvufî bir neşveeyi 

yansıtmaktan ziyade, halka doğru dinî, ahlakî, tasavvufî bilginin aktarılması 

ve kendisinden sonra da irşad faaliyetini devam ettirecek bir eser olarak 

didaktik diyebileceğimiz bir yöntem kullanmıştır. Hikmetler sanat 

kaygısından uzak, sade, anlaşılır bir Türkçeyle tasavvufun inceliklerini, edeb 

ve arkanını dile getirir. Mamafih edebi sanatlar çerçevesinde zengin bir 

eserdir. Elbette hikmetlerin güzelliği, kalıcılığı, öğretme gücü bizzat Hoca 

Ahmed Yesevî’nin samimiyetinden kaynaklanmaktadır. Hikmetlerde sade 

olmakla beraber çok etkili, derin bir lirizm de hakimdir. Hikmetlere 

tasavvufî mecazlar çok etkili bir şekilde yerleştirilmiştir. Aşk, mey, meyhane 

gibi ıstılahlar sıkça kullanılan mazmunlardır. 

Hikmetlerin genel çerçevesini İslam iman ve ahlakı, Horasan’da neşv-

ü nema bulan tasavvufun esasları ve özelde Yesevî yolunun prensipleri 

oluşturmaktadır. Hikmetlerde sosyal meseleler, ahlaki sorunlara değinilir. 

Aşk-ı ilahiden, tevhid esasından, ilahi irade ve kudretten, Efendimize olan 

hürmet ve muhabbetten, sünne- seniyyeye ittibadab, zühdden, takvadan, 

ahlaktan; öğretici menakıplardan; ahiret, kıyamet, Cennet ve Cehennem 

ahvalinden; dünyadan şekva, dervişliğin güzelliği, zikir, halvet 

konularından; Allah’ın rahmeti, günah sevap konularından ayet ve hadisler 

işlenerek bahsedilmektedir (Özköse, 2006: 307). 

Divan-ı hikmet elbette tasavvufî bir eserdir. Ahlakî olgunluğu hedef 

ittihaz etmektedir. O aynı zamanda İslam’a yeni girmiş bir kitleye sunulan 

bir ilmihal niteliğindedir. İman, ibadet, ahlak bahisleri en güzel şekilde 

öğretilmektedir. Divan’ı Hikmet’i sadece bir şiir mecmuası olarak görmek 

yanıltıcı olacaktır. Dinin itikat, amel, ahlak boyutu esere işlenmiştir. Bu 

yönüyle ilmihal geleneği, hikmelerle başlamıştır demek yanlış olmayacaktır 

(Bilgili, 2018: 77-78). 

Fuad Köprülü, Hikmetler için, o günün coğrafyasında “kime efendi, 

kime kul olacağını bilmeyen şaşkın ve muzdarip halka yol gösterici ve önder 

olmuş” bir eser olarak bahseder. Kurtluş yolları arayan kitlelere hikmetlerle 

İslamı’ın huzurunu, insanın gayesini sunmaktadır. Vahdet sırrını kullara 

öğretmiş, sen-ben diyenlerden geçerek “İlmel-yakîn Şeriatı gözleyip geçti, 
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Hakkel-yakîn hakikatından söyledim ben işte” dizelerinde dediği gibi şeriatı 

ve hakikatı anlatmıştır. 

 

Dîvân-ı Hikmet’in Tesirleri 
Fuad Köprülü, Divân-ı Hikmetin ehemmiyetini iki başlık altında 

toplamaktadır. Bunlardan ilki,  Ahmed Yesevî XII. yüzyılda vefat ettiği göz 

önüne alınırsa, İslamî dönem edebiyatımızın Kutadgu Bilig’den sonra en 

eski tarihli eseridir. Dil ve edebiyat açısından bize pek az örneğin ulaştığı bu 

döneme ait eşsiz bir eser mahiyetinde olan Divan’ı Hikmet, gerek dil, 

gerekse edebiyat tarihi bakımından son derece kıymetli bir eserdir. İkinci 

olarak, İslam ruhunu, halk edebiyatına ait unsurlarla işleyen, eski millî şekil 

ve unsurları kullanarak İslamî bir edebiyatın oluşumunu hazırlayan bir eser 

olması bakımından Divan-ı Hikmet Türk edebiyatının abideleri arasında 

yerini almıştır (Köprülü, 1976: 119-120). 

Buhara medreselerinde farklı dinî disiplinlere ait eğitimleri alan 

Yesevî, bu kitabî bilgileri hikmetler vasıtasıyla şifahî kültürün  ürünü haline 

getirmiştir. Sadece şehirlerde değil; bozkırda kitabî kültüre uzak kalmış halk 

kitlelerinin medresede okutulan kitabî külütür-bilgiyle tanışmasına vesile 

olmuştur. O Efendimizin gerçek varislerinden olan bir âlim kişi olarak, bir 

tasavvuf ulusu insan-ı kamil olarak pir’i olamk sıfatıyla kurduğu tarikatla, 

yetiştirdiği velîlerle hem dönemini, hem sonraki asırları asırları aydınlatmış; 

“Pîr-i Türkistan” sıfatıyla anılarak tarihteki unutulmaz yerini almışmıştır. 

Türk tasavvuf edebiyatında açtığı çığırla sonraki asırlarda gelmiş tasavvuf 

ulularına rehberlik etmiş; tekke şairlerine ruh ve manada olduğu kadar, dilde 

ve nazımda da rehberlik etmeye devam etmiştir. Yunus Emre, Niyazi Mısrî, 

Eşrefoğlu rumî, Aziz Mahmut Hüdayi, Alvarlı Efe hazretleri gibi nice  

tasavvuf büyükleri onun açtığı yolu sürdürmüşlerdir. Onikinci asırda açtığı 

bu çığırla bir İslam edebiyat dünyasında Türk tasavvuf edebiyatı önemli bir 

yer tutmuştur. O gerçek bir insan-ı kamil olarak asırlara sirayet eden 

tasarrufuyla bu işi başarmıştır. Bu hikmet geleneği ile başlayan, Anadolu’da 

yunus Emre ile zirvesine ulaşan şifahi kültüre uygun şiirle irşad geleneği, 

aziz milletimizin mayasını İslam iman ve ahlakı, tasavvufî inceliklelerle 

yoğurmui, erdemlerle donanmış bir milleti inşa etmiştir (Özköse, 2006: 308-

309). 
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Divân-ı Hikmet, sadece Anadolu ve Rumeli topraklarında değil;  

bütün bir Türkistan’da, özellikle doğu ve kuzey Türkleri arasında, Özbek, 

Kırgız ve Kıpçak coğrafyasında bir mukaddes emanet gibi elden ele, dilden 

dile gönülleri kuşatmış, söylenmiş, sayısız elyazma nüshaları ve basımları 

yapılagelmiştir. 

 

Hoca Ahmet Yesevi ve Türklerin Din Anlayışına Etkileri 

Hoca Ahmed Yesevî, manevî terbiye aldığı mürşidi Yusuf Hamedanî 

gibi Hanefi mezhebine fakih derecesinde ilim sahibi ve son derece bağlı 

biridir. Şeriata karşı lakaytlığın tarikat adabıyla uyuşmayacağını öğreten, 

şeriat ve tarikatı meczetmiş bir alim ve mürşittir.  Yahya Kemal, Hoca 

Ahmed Yesevî’nin için, “milletimizin kendisinde gizli olduğu bir şahsiyet” 

nitelemesi yapmıştır. Milletimiz, Divân’ı Hikmet’i bir “feyz-i ilahi” olarak 

kabul etmişlerdir. Bütün tekkelerde onun hikmetleri zakirlerce terennüm 

edilmiş, müridân vec için onun hikmetlerini terennüm etmişlerdir. Hoca 

Ahmed yesevî  tasavvuf mektebinin Türkler arasında neşv-ü nema bulmasını 

sağlamış; henüz yeni İslam ile şereflenmekte olan milletimiz arasında 

İslâm’ın yayılmasında birinci derecede amil olmuştur. Onun kurduğu 

mektebin feyzi, yetiştirip çeşitli coğrafyala saldığı halifeleri ve dilden dile, 

gönülden gönüle aktarılıp gelen hikmetleri ile günümüze ulaşmıştır (Özköse, 

2006: 310). 

Türkler şifahî kültürden gelen bir millettir. İslâm’ı benimseyen 

Türkler arasında dînî bilgilerin öğrenilip bnimsenmesinde, din dilini 

türkçeleştiren Hoca Ahmed Yesevî ve onun yetiştirdiği talebeleri çok önemli 

bir fonksiyon icra etmişlerdir.  

İslâm’ın Türkçe anlatılması, hikmetlerin, menkıbelerin Türkçe yazılıp 

söylenmesi İslam’ın anlaşılmasında ve yayılmasında çok etkili olmuş; eski 

kültür ve inanç kodlarıyla dinin çok daha kolay ve anlaşılır kılınmasına yol 

açmıştır. Şifahî kültür birikiminin kodlarıyla dil, dinin anlatılması ve 

anlaşılmasında en güzel vasıta haline gelmiştir (Önal, 2017: 92). O dönem 

yaygın dini eğitimin kültürün dili olan Arapça ve Farsça yerini Türkçeye 

bırakmış; türkçe Hoca Ahmed Yesevi ile ilim, aşk, irfan dili haline 

geçmiştir.  
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“Miskîn, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet, 

Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe’yi...” (Divân-ı Hikmet, 

2016: 170). Elbette o aldığı eğitimle Arapça’ya da Farsça’ya da vukûfiyeti 

olan bir âlimdi. Ama o bir mürşid olarak Türkçe söylemiş, Türklere dini 

öğretmiştir. Bir Hikmette şöyle söyler: “Hoş görmemekte âlimler sizin 

dediğiniz Türkçe’yi / âriflerden işitsen açar gönül ülkesini / Âyet, hadis 

anlamı Türkçe olsa uygundur / Manâsına yetenler yere koyar börkünü…” 

(Divân-ı Hikmet, 2016: 169). Hoca Ahmet Yesevî İslam’ı Türkçe anlatıp 

öğreterek İslam’ı milletimizin temel kültürü haline getirmiştir. Malumdur ki 

kültür dil ile nesilden nesile aktarılır. İslam bir kültür olarak milletimizi 

kuşatmış ve nesiller İslam dini ile kültür olarak hemhal olabilmiştir. 

Kendisinden sonra gelen talebeleri ve diğer tasavvuf büyükleri bu yolu takip 

etmişler; tekkelerde, dergâhlarda milletimizin gönlünü türkçe hikmet ve 

ilahilerle İslam mayası ile yoğurmuşlardır. 

Hoca Ahmed Yesevî’nin Sir-i Derya, Taşkent çevrelerinde; 

Seyhun’un kuzey bozkırlarında göçebe olarak yaşayan, İslam’a girmekle 

beraber Arap ve fars diline yabancı, inançlarında saf ve samimi Türkleri ilgi 

odağına almış; onlara bildikleri Türkçe lisanıyla hitap ederek tasavvufî 

coşkun bir neşveyle, coşkun bir tabiatın sahiplerine dini, ahlakı ve tasavvuf 

yolunu anlatmıştır (Özköse, 2006: 297).  

Fuad Köprülü, dönemin kültür iklimini şöyle anlatmaktadır: Hoca 

Ahmed Yesevî zuhur ettiğinde, Türkler uzun zamandan beri tasavvufî 

fikirlere aşina olmuş, tasavvuf ulularının menkıbeleri, kerametleri sadece 

şehirlerde değil, göçebe Türkler arasında da bilinir olmuştu. İslam ncesi 

dönemlerde dinî bir kudsiyet atfedilen ozanlara benzetilen dervişler, halk 

arasında şiir-hikmet söyleyerek dolaşmakta, Rıza-i Barî için insanlara iyilik 

ve ihsanlarda bulunmakta, onlara Cennet ve saadet yollarını 

göstermekteydiler. Bu dervişlerin söylediklerine inanılıyor, onları gönülden 

benimsiyorlardı. Böylece eski kam ve ozanların yerini, “ata” veya “bâb” 

ünvanı verilen tasavvuf büyükleri almışlardı. Peygamber Efendimizin 

ashabından olduğu kabul edilen Aslan Bâb; menkıbelerde İslâm’ı öğrenmek 

için Türkistan coğrafyasından kalkıp, Ceziretu’l Arab’a giden ve hazreti 

Ebubekir ile görüşüp Müslüman olan “Ozanlar Pîri” olmuş Korkut Ata, 

Çoban Ata bu geleneği yaşatan insanlardı. Belki de Hoca Ahmet Yesevî 



53 | TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR 

 

 

 

kndisinden önce Türkçe terennümlerle Türkler arasında şifahî kültüre uygun 

bir şekilde İslâm’ı anlatıp yaymaya çalışan bu dervişlerin hazırladığı 

ortamda hikmetleriyle son noktayı abidevî bir şekilde koymuş bir ulu kişidir 

diyebiliriz (Köprülü, 1976: 19-20).  

Hoca Ahmed Yesevî ve diğer Türk mutasavvıflarının Ehl-i Sünnet 

çizgisi, Maturîdî-Hanefî ekolüne bağlılıkları islâm’ın Türkler arasında hızla 

yayılmasında olduğu kadar, sapkın din anlayışlarının, batınî fikirlerin 

Türkler arasında yayılmasına engel olmasında da çok büyük etkileri 

olmuştur. Türkistan ve Yedi-Su havalisinde İslam’ın hızla yayılma 

gösterdiği bir dönemde Hanefî mezhebine son derece bağlı olan ve bunu 

Hikmetlerinde, irşatlarında açıkca ortaya koyan Hoca Ahmet Yesevî zararlı 

akımlara karşı bir kalkan vazifesi görmüştür. Hoca Ahmet Yesevî’nin 

dönemi, İtil-Volga Bulgar Hanlığı, Karahanlı devleti, Gazneliler, Selçuklular 

ve Harzemşahlar’ın Müslüman Türk devletleri olarak hüküm sürdükleri 

dönemdir. Mâverâünnehr’i idaresi altına alarak birleştiren Selçuklu’nun 

büyük Sultanı Sencer’in vefatıyla (m.1157), Harzemşahların güçlenip bir 

Türk-İslam devleti olarak öne çıktıkları zamandı. Böyle bir ortamda Hoca 

Ahmed Yesevî’nin nüfuzu Taşkend, Sir-i Derya havalisini aşmış, 

Seyhun’nun ötesinde geniş bozkırlarda yaşayan göçmen Türkler arasında 

yayılmıştı. Hoca Ahmed Yesevî yaşantısıyla örnek teşkil ederek Kur’an ve 

Sünnet-i Seniyye’den taviz vermiyor, şeriatı, tarikat adabını, erkânını sade, 

samimi bir türkçeyle anlatarak gönülleri fethediyordu. Yesevilik yolu 

böylece Seyhun havalisinden başlayarak türkistan coğrafyasına yayılıyor; 

Seyhun’u aşarak bütün bozkırda karşılık buluyordu.  

Yesevîlik, Moğol istilasının akabinde Horasan, İran coğrafyalarında 

ve Azerbaycan topraklarında hızla yayıldı. 13. Asırda Horasan Erenleri 

vasıtasıyla Anadolu’ya, akabinde Rumeliye geçti (Moğol, 2016: 520). 

Türklerin gittiği her coğrafya Ahmed Yesevî ışığıyla aydınlandı.  

Hoca Ahmet Yesevî’nin yetiştirdiği ve bütün Türk coğrafyalarında 

irşat için vazifelendirdiği halifeleri Anadolu’da, Balkanlarda, fethedilen 

bütün coğrafyalarda şehirleri imar edip şenlendiriyor, stratejik yerlere köy, 

kasaba, şehir kuruyor, ziraatla, değirmencilik, fırın yapımı, veterinerlik, tıp 

gibi her alanda hizmet vererek, açtıkları eşvleri imarethanelerle insanları 

kollayarak gönüller fethediyor, böylece coğrafyayı Müslüman- Türk ülkesi 
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kılıyorlardı. İskan politkaları ile bir yandan Türkler yeni coğrafyalara 

yerleşirken, Müslüman olan ahali de Türk-İslam kültür dairesi içine 

girmekteydi. Derbentlerde, yollarda inşa ettikleri zaviyelerle yolcuları, 

garipleri, akıncıları misafir ediyorlar; hem yol güvenliğiini temin ediyor, 

hem coğrafyayı imar edip yurt yapıyorlardı. 

Köprülü, Hoca ahmet Yesevînin ağır, uzak görüşlü, muhakemeli bir 

türk mutasavvıfı olduğunu söyler (Köprülü, 1976: 76). Cüneyd-i 

Bağdadî’nin tasavvufun “terk-i deâvî ve  kitmân-ı meânîden ibaret” olduğu 

tarifini tam olarak yerine getirmiştir. Yani dünyalık davalardan uzak durmuş, 

sırların anlamını gizleyip biriktirmiştir. Anadolu’daki takipçisi Yunus Emre 

şöyle dile getirir: “Ben gelmedim dava için / benim işim sevi için / Dostun 

evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim”. Köprülü, şeriata karşı şu ya da 

bu şekilde lakaytlık içinde olan, batınî tesirler altına genellikle İran 

sufilerinin meylettiği temayüllerin hiç birinin Ahmet Yesevî’de 

bulunmadığını söyler. İtikatlara tam bağlı olan yesevî hazret, bir zaman 

namaz kılmayanın domuzdan farkı olmayacağını söyleyecek kadar şeriata 

bağlılık göstermiştir. O ısrarla günahlardan bahsetmiş, Cennet ve Cehennem 

hallerini nazara vermiş, tevazu ile istiğfar etmiş, mağfiret dilemiştir 

(Köprülü, 1976: 76). 

Hoca Ahmed Yesevînin sistemleştirdiği Yesevîlik, halifeleri 

aracılığıyla Orta Asya ve Anadolu, Rumeli coğrafyalarına yayıldı. Yesevîlik 

yahut Yeseviyye adı verilen tarikat, cehrî zikir yapması sebebiyle Cehriyye 

ve bir Türk tarikatı olması hasebiyle “Silsile-i Meşâyıh-ı Türk” ismiyle de 

anılmıştır. Hoca Ahmed Yesevî’nin bilinen en muşhur halifeleri Mansur Ata, 

Said Ata, Sufi Muhammed Danişmend ve Hakim Ata isimleridir. Yesevilik,  

daha çok Hakim Ata silsilesinden devam etmiştir. Hakim Ata’nın asıl ismi 

Süleyman Bakırgânî’dir (vefatı 582/1186). Yesi’den Harezm’e giderek halkı 

irşada başlamıştır. O da üstadı gibi hikmet tarzında Türkçe şiirler 

söylemiştir. Şiirlerinin bir kısmı Bakırgan Kitabı olarak bize ulaşmıştır. O 

bir hikmette şöyle seslenir: “Barça yahşı biz yaman, barça buğday biz 

saman”. Yani demektedir ki, herkes iyi biz kötüyüz. Herkes buğday gibi 

değerli, bizse samanız. Dilimizde yaygın olarak kullanan şu deyim de ondan 

bize hediyedir: “her gördüğünü Hızır, her geceyi kadir bil” ((Divân- Hikmet, 
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2016: 28). Yunus’un, halka Taptuk manasın saçtığı gibi, onun yetiştirdiği 

tasavvuf büyükleri de hikmet ışığını halka saçmışlardır. 

Yesevî’nin ilk halîfesi, menâkıp eserlerinde kendisinden sıkça 

bahsedilen Arslan Baha’nın oğlu Mansur Ata’nın Türbesinin, kadim bir 

Selçuklu şehri olan Harput’da olması onun tesirinin Anadolu’da ne kadar 

derin olduğunun göstermektedir. Yine Balkanlarda pekçok ülkede makamı 

bulunan Sarı Saltık Baba gibi isimler, Yeseviliğin coğrafyaların 

Türkleşmesinde icra ettikleri fonksiyonu göstermektedir. 

 

 Yesevî Yolundan Günümüze Gelen Tarikatlar 

Hoca Ahmed Yesevî’ye atfedilecek başlıca tarikatlar olarak Nakşilik 

ve Bektaşilik zikredilebilir. Kaniye gibi bazı tarikat yollarını da zikretmek 

gerekse de bunların etkileri şumullü olmamıştır. Her tarikatta esaslara bağlı 

kalınmak kaydıyla yeni kurucu Pirler vasıtasıyla farklı şubeler meydana 

getirilmiştir. Nakşibendiliğin Yeseviye yolundan sayılması, Nakşiliğin Piri 

Bahauddin Nakşibend hazretleri olarak bilinen Muhammed bin 

Muhammed’ül Buhari’nin, Yesevî şeyhlerinden “Kassam Şeyh” ve “Halil 

Ata”dan feyiz almış olması hasebiyledir.  Esasen Bahauddin Nakşibend 

hazretlerinin hocası Abdulhalık Gucduvanî hazretleridir. Hacegan 

silsilesinden olan Abdulhalık Gucduvanî, Ahmed Yesevî’nin manevi bir 

işaretle Buhara’dan ayrılması ile müridlerini emanet ettiği ve kendisinden 

sonra Yusuf Hamedanî’nin halifesi olarak onun irşat postuna oturan kişidir. 

Dolayısıyla Nakşibendilik  bir yandan Kassam Şeyh ve Halil Ata vasıtsiyle; 

diğer yandan Hoca Ahmed Yesevîi ile aynı Pirden feyz almış ve Hoca 

Ahmed’in akabinden irşat postuna oturmuş Abdulhalık Gucduvanî 

hazretleriyle Ahmed Yesevi’nin pirdaşlığı münasebetiyle Yesevilikle çok 

yakın ilgi içerisindedir. Hâce Bahauddin Nakşibend’den sonra 

Nakşibendilik, Maverâünnehir ve Horasan coğrafyasında Türkler arasında 

hızla yayılmış, bir bakıma Yeseviliğin nüfuz sahasını daraltmıştır diyebiliriz. 

Lakin zaten Nakşibendiliğin Yesevilikten farklı olmadığını; ayrıca 

yeseviliğin oluşturduğu altyapı üzerine yayıldığını da ifade etmek gerekir. 

Ahmed yesevî kolundan tevarüs eden ikinci büyük tarikatın, günümüzde 

etkisini kuvvetle sürdüren Bektaşilik olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 

Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Velî’nin ismi etrafında kurulmuş olsa da bu tarikat 
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Köprülü’ye göre Hacı Bektaş’ın ortaya koyduğu bir tarikat değildir ve 

çıkışından itibaren heterodoks bir karakter göstermektedir. Dolayısıyla 

Köprülü, Bektaşiliğin Yesevilikle ilişkili bir tarikat olmadığını 

söylemektedir (Köprülü, 1976: 112). 

Köprülü, Yesevî’nin Türk tarihi içindeki öneminin yalnızca 

Hikmetler’i söylemiş olması değil; İslam’ın Türk topluluklarıca 

benimsenmeye başladığı bir zamanda,  Türk toplumunda ilk defa bir 

tasavvuf mektebi, mesleği vücuda getirmiş olması; ruhlar üzerinde asırlara 

sârî bir hüküm icra etmiş olmasındandır der. Elbette ondan önce de Türkler 

tasavvuf ile tanışmışlardı. Tasavvuf mesleklerine intisab edenler vardı. Ama 

onların bir kısmı Acem kültürü içinde erimiş; bir kısmı da İslam’ın yayılması 

için Türk topluluklarına arasına karışıp unutulmuşlardı. Onlardan hiçbiri 

kendilerinden sonra etkili olacak bir kurum tesis etmemişlerdi. Oysa Hoca 

Ahmet Yesevî, kudretli şahsiyetiyle Türkler arasında asırlarca yaşayacak bir 

tarikata vücut verdi. Bu tarikat, büyük bir Türk şahsiyetin inşa ettiği, Türk 

dünyasına hitap eden ilk  tarikat olmuştur (Köprülü, 1976: 114). 

Şeyh Yusuf Hamedanî, Hind ve İran tesirleriyle İslamî kuralları eski 

inançlarla tevil eden Acem mutasavvıfları gibi yapan biri değildi. O şer’i 

ilimlerde vukufiyet kesbetmiş, bir hadis alimi olarak Kitap ve sünnet-i 

seniyeyi herşeyin üstünde tutar, tevili ise ancak fakihlerin makul 

karşılayacağı seviyeden ileri asla götürmezdi. Bu anlayış daha sonra 

Yeseviliğe hakim olan anlayış olmuştur. Hoca Ahmed yesevi Kitap ve 

Sünnetin kaidelerine sıkı sıkıya bağlı kalmış, halka anladığı dilden basit bir 

tarzla dinin esaslarını öğretmiştir (Köprülü, 1976: 115). Yeseviliğin sadece 

Türkler arasında değil, gelen Moğol grupları üzerinde de tesir ettiği ve 

Moğollar arasında Türkleşmeyi sağladığı da bilinmektedir (Ay, 2019: 108). 

Merhum Ömer Tuğrul İnançer hoca güzel bir formülle insan-din-

tasavvuf ilişkisini ifade etmişti. “Müslümanlık ince insanlıktır, dervişlik ince 

Müslümanlıktır”. Türklerin henüz Müslüman oldukları bir devirde, 

merkezine aşkı almış, tasavvufî değerlerle bezenmiş ince bir Müslümanlığı 

Türklere öğretmiş olan Ahmet Yesevî hikmetlerinde aşka geniş yer vermiş, 

aşksızların hayvan cinsi olduğunu söylemişti.  
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“Dertsiz insan insan değil bunu anlayın 

Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinleyin 

Gönlünüzde aşk olmasa, bana ağlayın 

Ağlayanlara gerçek aşkımı hediye eyledim”.  

Başka bir hikmetinde aşksız kişi insan değildir diyecektir. “Aşksız kişi 

insan değildir anlasanız / Muhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz / Aşktan 

başka sözü eğer söyleseniz / Elinizden iman-İslam gitti olmalı”. O insanın 

aşk derdiyle dertlenmesini insanlığın gereği olarak görmektedir. “Benim 

hikmetlerimi dertsize söylemeyin / Baha biçilmez cevherimi cahile 

satmayın” diyecektir. 

O, aşkı ve rızayı merkeze alarak bir tasavvuf mesleği ortaya 

koymuştu. Bir hikmetinde kurduğu aşk mektebini şöyle ifade eder:  

“Otuz beşte mescide girip devran sürdüm 

İsteklilere aşk dükkanını dopdolu kurdum 

Eğri yola her kim girdi, çekiştirdim, vurdum 

Aşıklara Hakk’tan müjde ulaştı dostlar”. 

Onun açtığı yolda yürüyen ve Anadolu’yu ebedi Türk yurdu yapan 

Sultan Muhammed Alpaslan, Hoca Ahmed yesevî’nin Kur’an ve Sünnet 

üzre aşkla yürüdüğü yolun takipçisi olan Türkler için şu ifadeleri dile 

getirecektir: “Biz Türkler temiz müslümanlarız; bid’at nedir bilmeyiz. Onun 

için Cenab-ı Hakk bizi aziz kıldı”. Hoca Ahmed Yesevî kurduğu tasavvuf 

mektebini adeta neden kurduğunu ifade sadedinde aşksız kimselerin yolda 

kaldığını, o sebeple aşk dükkanını kurduğunu zikreder. 

Hoca Ahmed Yesevî mektebinin aşk ateşini Anadolu’da Yunus Emre 

gibi tasavvuf büyükleri sürdürmüştür. Divan-ı Hikmet’in  253 hikmeti içinde 

“aşk” kelimesi doksandokuz yerde kullanılmaktadır. Aşk kavramıyla müştak 

kelimeleri de katarsak, maşuk, müştak, aşık gibi, bu daha da çoğalacaktır. 

Dokdandokuz rakamı da Allah Teâlâ’nın doksandokuz ismine bir işaret ve 

atıf olsa gerektir. Hoca Ahmed Yesevî yolunun sevgi ve muhabbetle örülü 

bir yol olduğunu gösteren en güzel delil, yine onun hikmetlerinde en sık 

kullandığı kavramın “aşk yolu” kavramı olmasıdır. Kemalata ulaşmanın yolu 

olarak aşk yolunu tarif etmiştir (Günümüz Aşk Yolcusuna Divan-ı Hikmet 

içinde, Bice, 2016: XIV ). 
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Hoca Ahmed Yesevî, mensup olduğu tasavvuf mesleğinin geleneğinde 

yer alan aşk edebiyatının bütün unsurlarını Hikmetler’ine derc etmiştir. 

Hikmetler’in ana teması elbette aşktır. Klasik edebiyatın muhabbet ve aşk 

dengesini gözetmiş, İlahi vuslata erme yolunda abid ve zahidlerin temsil 

ettikleri akıl yoluyla; ariflerin ve aşıkların temsil ettiği aşk yolunu 

savunmada “aşk” yolunu tutması Yesevî’nin “aşk adamı” olmasındandır. 

Hikmetlerinde gerek kendi aşk yolculuğu tecrübesini, gerekse aşıkların 

dünya ve ahiretteki hallerini çok canlı sahnelerle  dile getirmiştir (Ögke, 

2016: 93).  

“Hakk önünde en üstün akıl bile duramaz 

Aşk şiddeti coşsa bir an durmaz 

Kelebek gibi kor haline gelip kendini bilmez 

Bu sırları sevgiliden duydum ben işte”. 

Fakrnâme eserinde hazret, Yesevî dervişlerinin takip etmesi gereken 

yol haritasını ortaya koymuştur. Bunları, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat 

olarak dört kapıdan hareketle makamlar şeklinde ortaya koymaktadır. 

Makamlarda, insanlara sevgi ve muhabbetle, güzel ahlakla yaklaşmak 

gerektiği telkin edilmektedir. “Ey derviş, bu Fakr-nâme’de her vasiyet ki 

yazıldı, Tanrı kelâmından, Peygamber’in hadislerinden ve icma-i ümmetden 

yazıldı. Her tâlip bu vasiyetlere göre amel edip doğru yol tutsa, dünya ve 

ukbayı (ahreti) kolaylıkla elde eder. Ve eğer amel etmese, son anında yerini 

görüp pişman olur ve ahret mahcubu olur” denilerek, Fakrnâme’de yazılı 

bütün hususların eksiksiz yerine getirilmesi vasiyet edilmiş; insana yönelik 

davranışlarda sevgi merhametten ayrılınmaması telkin edilmiştir. Dört Kapı 

olarak zikredilen düsturlarda insanlarla yumuşak konuşmak,  insana 

hizmetkar olmak, insandan gelecek eza ve cafaya katlanmak, kimseyi 

incitmemek, fakirleri sevip yardımcı olmak, hoşgörmek ve alçak gönüllü 

olmak düsturları zikredilmiştir. Elbette Yesevilikte insan Allah’ın mahluku 

olması hasebiyle sevilir ve bu sevgiyle Allah’a ulaşmak ümid edilir 

(Küçükkaya, 2016: 114). Bu anlayışı daha sonra Yunus Emre, Türk 

kültürünün insan anlayışının temeli olacak şekilde “Yaratılmışı severiz 

Yaratan’dan ötürü” şeklinde ifade edecektir. 

Yesevî’de insana yönelik sevgi de bütünlük arzetmektedir. Özellikle 

mü’min kullara sevgisi ziyadedir. “Allah diyen kulların kulu ol / Toprak gibi 
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yol üstünde yolu ol / Âşıkların yanıp savrulan külü ol / Hakk cemâlini 

göstermese perîşân olunur” diye seslenir. Yine kendisi “Allah diyen kulların 

kulu olsam / Âşıkların yanıp savrulan külü olsam / Yol üstünde toprak gibi 

yolu olsam / Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?” diye soracaktır. Yani 

bu kemalata ermenin yolu Allah diyeni sevmekten geçmektedir. İnsana 

merhamet ve güzellikle yaklaşmak gereğini, kafir de olsa incitmemek 

gerkektiğini telkin eder. “Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar / Gönlü 

katı, gönül inciticiden Allah şikayetçi / Allah şâhid, öyle kula “Siccîn” hâzır 

/ Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte”. Katı gönüllüden, gönül 

incitenden Allah’ın şikayetçi olduğunu dile getirir. Asırlar sonra gelen bir 

takipçisi Allah dostu olan Alvarlı Efe hazretleri de insanı incitenden 

Resulullah’ın incineceğini dile getirmişti: “Felekde hâsılı insân isen bir cânı 

incitme / Günâhkâr olma ‘Fahr-i Âlem-i Zî-şân’ı incitme”.  

Büyük mürşid olan Allah dostlarının, irşad edecekleri toplumu 

sosyolojik bir okumaya tabi tutarak, hitap ettikleri toplumun özelliklerini ve 

kültürünü dikkate aldıkları muhakkaktır. Bu anlamda Hoca Ahmed Yesevî 

de Divan-ı Hikmet’te sâde anlaşılır türkçe kullanarak İslam hakikatlarını 

tebliğ etmesi; özellikle hayatıyla örneklik oluşturarak şifahî kültürle 

beslenen Türk toplumuna İslâm’ı yaşayarak, şifahi kültüre uygun şiir diliyle, 

hoşgörü temelli bir yaklaşımla sunması şayan-ı dikkattir. Hoca Ahmed 

yesevî’nin gönüllere taht kurarak çağları aşan bir tesire sahip olmasında 

toplumunu iyi okumuş olmasının büyük önemi vardır. 

Hoca Ahmed yesevî Türklere islâm’ı tasavvufî bir yaklaşımla, türk 

diliyle öğretme yolunu seçmiştir. İslâmı basit, anlaşılır bir kalıpla öğretmiş, 

bu yöntemi son derece başarılı olmuştur. Gerek hayatında, gerekse 

Hikmetler’inde insanlara yumuşak muamele, sevgiyle yaklaşım, insanın 

derdiyle dertlenme, cömertlik, gerçek alimle sahte alimi farkettirme, ahlak 

anlayışı en güzel şekilde işlenmiş ve öğretilmiştir (Okumuş, 2016: 169). 

Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevî’nin kurduğu Yesevilik yolu, orta 

Asya’dan Hindistan’a, anadolu coğrafyasından rumeli topraklarında geniş 

bir alana yayılmıştır. Anadolu’nun, Balkan topraklarının Türkleşmesi ve 

İslamlaşması büyük ölçüde Yesevî dervişleri eliyle gerçekleştirilmiştir. 

Anadolu’da Horasan Erenleri, Balkanlar’da Anadolu Erenleri, Gazi 

Alperenler olarak anılan Yesevî dervişlerinin bazıları doğrudan Hoca Ahmed 
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Yesevî’nin dergahında yetişmiş, ondan el almışlardı. Bazıları ise Yesevilik 

tarikatı geleneğinde yetişen ve irşadla vazifeli büyüklerdi. Hacı Bekataş-ı 

Velî, Sarı Saltuk, yunus Emre gibi tasavvuf büyükleri hep bu kaynaktan 

beslenmiş dervişlerdi (Sancak, 2016: 692).  

Ebulhayr Rûmî’nin Cem Sultan’ın isteğiyle 15. yüzyılda derlediği 

saltuknâme’den menakıbını okuduğumuz Sarı Saltuk Baba ile Balkanlarda 

başlayan Türkleşme-İslamlaşma süreci, Yesevî yolundan gelen, adlarını 

bildiğimiz ve bilmediğimiz sayısız dervişin kurdukları tekke, zaviyelerle 

sağlanmıştı. Bugün onların her biri bir coğrafyada yatırları, türbeleriyle feyiz 

saçmaya devam etmektedirler. Dervişlerin Yesevî pınarlarından aldıkları 

suyu bu coğrafyalara akıtırken kurdukları tekke-zaviyelerin her biri, 

bulundıkları yerde birer ilim, kültür merkezleri olmuş, halka umud veren, 

yaşama sevinci götüren merkezlere dönüşmüşlerdi. Şifahî kültürü taşıyan bu 

dervişler, gayr-ı Müslim kitlelere İslam’ı götürürken Yesevî Hikmetleriyle, 

yunus Emre ilahileriyle bu tekke İslâmı’bı taşımış, aynı zamanda Türkçe’nin 

öğrenilmesi ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamışlardır (Sancak, 2016: 694-

695). 

Hoca Ahmed Yesevî’nin ilk büyük Türk tarikatını kurarak bütün bir 

Türk coğrafyasında yayılan etkisi ve onun başardığı bu büyük iştir ki, bugün 

Türk dünyasının bir millet anlayışı içinde hareket etmesinin de en önemli 

kaynağını ve zeminini oluşturmuştur. Günümüzde yine farklı coğrafyalarda, 

farklı devletler halinde teşkilatlanmış olan Türkler, Kazak, Kırgız, Özbek, 

türkmen, Tatar, Azerbaycan,  Anadolu ve rumeli Türklüğü arasındaki rabıta 

Hoca Ahmet Yesevî’nin asırlar önce oluşturduğu manevî bağlardır. Merhum 

Erol Güngör hoca milleti, “maddî bir varlığa mânâ veren, bir mânevî 

bağlantı sisteminin adıdır” şeklinde tarif etmekteydi (Güngör, 2002: 187). 

Bugün Hâce’nin Kazakistan’ın Türkistan bölgesindeki türbesinde huzurunda 

duran insanların hangi coğrafyalardan gelerek aynı tazim ve muhabbetle 

huzurda durdukları müşahede edildiğinde, onun Türk dünyasını birleştirici 

yönü daha iyi anlaşılacaktır. Uzun yıllar ideolojik tahakkümlere maruz kalan 

ve kimliklerini, değerlerini unutmaları için her türlü baskı ve zulmün 

uygulandığı Türkistan, hatta rumeli coğrafyasında, geçmiş asırlarda 

yesevîlikle mayalanmış sağlam kimlik ayakta kalmayı başarmış, millî 
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kimlikler silinememiş, bugün yeniden o değerlerle millet olarak birlik 

şuuruna doğru yol alınmaya başlamıştır. 

Hoca Ahmed yesevî, sosyolojik okumayla, eski Türk töresi, ananesi 

çerçevesinde birİslam kültürü oluşturmuştu. Göçebe saf türkmenlerin 

kolayca intibak ettikleri bu İslam kültürü içinde örneğin zikir tarzı göçebe 

örflerine yatkınlık göstermekteydi. Yesevîlik’te “zikr-i erre” ve sema, 

kamlara mahsus coşkun raksları hatırlatıyor, coşkun tabiatlı Türk ruhuna 

hitap ediyordu. Türk tabiatına uygun zikir tarzı bütün cehrî zikir yapan 

Türklerin kurduğu tarikatlarda devam ettirilmiştir ve eski Türk kamlarından 

izler taşır. Yine göçebe Türk kültürünün ve şifahî geleneğin etkisinde olan 

Türkmen kitlelerine kadın ve erkeklerin ayrılması zordu. Yeseviye, Kadın ve 

erkekleri ayırdetmeden kültüre uygun bir tarzı benimsedi. Mistik bir 

geleneğe sahip, şifahi kültürden beslenen Türk kitlelerinde yine aynı yolla 

İslam en sade ve en güzel biçimiyle bu yolla öğretildi (Demirci, 2016: 748). 

Her din ve medeniyet, dönem dönem o din ve medeniyetin içerisinde 

yer alan kültürlerin üzerinde gelişir ve hayata aktarılır. Başlangıçta Arap 

kültürü üzerine yürüyen din ve medeniyet Türklerin İslâm’ı kabul ettikleri 

10. Asırdan itibaren Türk kültürü üzerine bina edilmeye başlanmış, 

medeniyeti taşıyan hakim kültür, Türk kültürü haline gelmiştir. Elbette bu 

durum dinin Türklerin anlayışına, estetik, bedii zevklerini yansıtan bir üsluba 

bürünmesini beraberinde getirmiştir. Zaman zaman “Türk Müslümanlığı” ile 

ifade edilmeye çalışılan şey bu durum olsa gerektir. Günümüzde Orta 

Asya’dan Balkanlara uzanan “evliya kültü merkezli bir Müslümanlık” 

yaygın hale gelmiştir. Bu Müslümanlık Yesevî yolunun yolcusu Türk 

mutasavvıflar tarafından gelişştirelerek bugünlere uzanmıştır. Selçuklularla 

başlayan Anadolu’nun Türkleşme- Müslümanlaşma süreci, Osmanlılarla 

Balkan coğrafyasına uzanmış, aynı anlayış bu coğrafyalara dervişler eliyle 

taşınmıştır (Demirci, 2016: 755). 

Tarih çerçevesinden baktığımızda,  Hoca Ahmed Yesevî’nin aldığı 

manevî işaretle Yesi’ye gelip göç yollarının üzerinde Yesi’de tarikatını 

kurup, henüz İslâm’a girmeye başlayan Türk kitlelerine şuurlu bir tebliğ 

faaliyetinde bulunması Türk milletinin hayatındaki en önemli hadiselerden 

biridir. Sadece kendi dönemi için değil, Türk milletinin ve yayıldıkları 

coğrafyalardaki insanların istikbaldeki hayatlarına da tesir eden, millî kimlik 
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ve kültürün şekillenmesinde en önemli fonksiyonu icra eden dînî, sosyal, 

tarihî bir hadisedir. İslam’ın asırlarca sancaktarı olmuş milletimize sağlam 

bir itikatla ebediyete kadar İslâm’ın hizmetkarlığını üstlenmelerine, 

Hâdimü’l Harameyn olmalarına vesile olmuştur. İdris Sabih Bey’in şiirinde 

söylediği gibi türkler ebediyete kadar, Ahmet Yesevî’nin gönüllerde yaktığı 

meşaleyle bu lutfa nail olabilmiştir. Medine Müdafî Fahreddin Paşa’nın 

İhtiyat Mülazımı olan İdris Sabih Bey “Dünya ve ahiret Efendimizsin” 

başlıklı şiiriyle şöyle seslenmişti: “Unuttuk İlhan’ı Kara Oğuz’u / İşledik 

seni göz bebeğimize / Bağışla ey şefi’ kusurumuzu / Bin küsür senelik 

emeğimize”, “Yapamaz Ertuğrul Evladı sensiz / Can verir canânı veremez 

Türkler / Ebedi hadimü’l-Harameyniniz / Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler”. 

Türk’e bu ruhu kazandıran kişi Hoca Ahmet Yesevî ve onun yetiştirdiği 

talebeler olmuştur. 

Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin Türk milletinin tarihinde en önemli 

şahsiyetlerden biri olmasında şu hususlar rol oynamıştır. Döneminde henüz 

yeni İslâm ile tanışan Türk topluluklarının İslâm’ı hızlı bir şekilde 

benimseme v ruhlarına sindirip hayat tarzı haline getirmelerinde en önemli 

kişi odur. Türklerin Satuk Buğra han döneminden itibaren Karahanlılar’la 

başlayan İslâm olma süreci 940 yılından itibaren sürmekteydi. Ancak onun 

dönemine gelindiğinde henüz büyük türkmen kitleleri İslam’la şereflenmiş 

değillerdi. Müslüman olan Türkler’le olmayanlar arasında şiddetli savaşlar 

sürmekteydi. Türkler arasında rıza ile İslâm’ın benimsenmesinde en önemli 

etki Hoca Ahmet Yesevî ve dört bir yana yolladığı talebeleri olmuştur 

(Türer, 1993: 13-14). 

Hoca Ahmed Yesevî, yaşadığı dönemde İslâm dünyasında ve Orta 

Asya coğrafyasına yayılmış bulunan batıl itikatların, sapkın yolların 

tesirinden Türk milletini koruyarak, Ehl-i Sünnet çizgisinde bir İslâm 

anlayışının benimsemesini sağlayan isimdir. Mürşidi Yusuf Hamedânî’nin 

öğrettiği sünnî itikada ve şer’i kurallara sıkı sıkıya bağlı bir İslam 

anlayışıyla, ilimde, fazilette zühd ve takvada yaşantısıyla da örnek olmuş 

büyük bir Mürşittir. Şeriatı temele alan bir tasavvuf anlaşı ile İslâm’ı 

gönüllere nakşetmiştir. “Her kim eylese tarikatın dâvâsını / İlk adımı şeriata 

koymak gerek / Şeriatın işlerini tamâm eyleyip / Ondan sonra bu davâyı 

kılmak gerek” der Hikmetler’inde. Nitekim kendisinden hareketle de dört 
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kapının ilkini şeriat olarak şöyle ortaya koyar: “Şeriatın bostânında cevlân 

eyledim / Tarîkatın gülzarında seyrân eyledim / Hakikatten kanat tutup 

göklerde uçtum / Marifetin eşiğini açtım dostlar”. Hoca Ahmed Yesevî, 

hilafet aldığı mürşidi Yusuf Hamedânî gibi, kendi Pîr’i olduğu Yeseviye 

tarikatını da Sünnî akide çerçevesinde, şer’î esaslara sıkı sıkıya bağlı, 

sünnet- seniyyeye tam bir bağlılık ve sadakat esasları üzerine inşa etmiştir. 

Gerek Hikmetler’de, gerek fakrname gibi diğer eserlerinde bağlılarını bu 

esaslara tam bağlılıkla hareket etmeye çağırmıştır (Türer, 1993: 15). 

Hoca Ahmed Yesevî’nin Türk tarihi için çok değerli olan bir cephesi 

ise, Türk dilinin gelişip yaygınlaşmasındaki fonksiyonudur. Döneminde 

Arapça ve farsça ilim diliydi. Kendisi de bu dilleri çok iyi bilmekteydi, zira 

Arapça ve farsça eğitim almıştı. Ama o Yesi’de başladığı irşat faaliyeini 

Türk lisanıyla yaptı. Arapça ve Farsça bilmeyen Türk kitlelerine onların 

bildiği dille, din ve tasavvuf dilini Türçeleştirerek türkçe hitap etti. Halkın 

konuştuğu dili, din ve tasavvuf kültürünü taşıyacak bir dile dönüştürdü. 

Yesevî hazretlerinin bu kadar benimsenip asırlarca gönüllere hitap 

edebilmesi, kolayca anlaşılacak sade bir türkçeyle hitap etmiş olmasındandır. 

Kendisi de şöyle ifade eder: “Miskîn, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine 

rahmet / Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe’yi...”. Onun başlattığı 

Türkçe Hikmet söyleme geleneği, kendinden sonra devam ettirilmiş, 

Yunuslar, Eşrefoğlu Rumîler, daha nice tasavvuf büyükleri sayesinde Türkçe 

bir edebiyat dili olarak gelişmiş ve yayılmıştır. Türkistan topraklarında 

yakılan meşale, talebeleri ile Kafkasya’ya, Anadolu’ya, Balkanlar’a değin 

Türk lisanıyla taşınmıştır. Gazi Alperenler, dervişler ışığını Yesi’deki 

dergâhtan almışlardır (Türer, 1993: 16-17). 

Türk toplumu gittiği coğrafyalara Yesevî ışığını götürmüş, o kaynakla 

irtibatını hiçbir zaman kesmemiştir. 16. yüzyılda II. Selim döneminde 

Horasan’dan gelip İstanbul’a yerleşen Hazînî, III. Murad’a sunmak üzere 

kaleme aldığı  Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr, yani İyilerin Dalgalı 

Denizlerden Çıkardığı İnciler isimli kitabında Yesevîlik adâbı ve menâkıbını 

anlatmaktaydı. Kitap yeseviyye’nin en eski ve orijinal bilgilerini ihtiva 

ediyordu. O eserde Yeseviye yolu anlatılırken, “Şeriat hürmet, tarikat 

hizmet, hakikat himmettir. Şeriatsız tarikat mubattal, tarikatsız hakikat 

muattaldır. Şeriat mürid-i saliki bekler irtidattan, ve tarikatını saklar ifsaddan 
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ve hakikatını sıyanet ider ilhaddan” denmekteydi (Kara, 1993: 194).  Müellif 

hem bir mensup olarak bildiği, hem de maverâünnehir seyahatları esnasında 

derlediği Yesevî yolu esaslarını ve menakıpları kitapta toplamıştır. Bu eserde 

yer alan bilgiler göstermektedir ki, bütün bir türk coğrafyasında Hoca Ahmet 

Yesevî ve Yesevîlik tam anlamıyla bir kültür olarak yer edinmiştir. Bu 

itibarla Hoca Ahmed yesevî’yi anlamak, bütün bir tük kültürünü anlamak 

anlamına gelecektir (Ocak, 1993: 37). 

Hoca Ahmet Yesevî’nin Türk kültüründe ne kadar yer ettiğini 

anlamak için bir misal de, günümüz Türk kültürünün yaygın unsuru olan çay 

içme örneği verilebilir. Köprülü’nün (Köprülü, 1976: 45) Türk Edebiyatında 

İlk Mutasavvıflar eserinde anlattığı menkıbeyi zikretmek bu konuda fikir 

verecektir. Menkıbeye göre Hoca Ahmed yesevî günümüzde Hıtay sınırında 

türkistan keryelerinden birinde misafir olur. Sıcak havada, eşeğine binerek 

uzun yollar katederek geldiği için yorulmuştur. Evinde misafir olduğu 

çiftçinin eşi o esnada doğum yapmak üzeredir. Çiftçi, bu hususta Hoca’nın 

duasını talep etmiştir. Hoca bir duâ yazarak çiftçiye verir, yazılan duâ 

kadının beline bağlanır. Kadın, kolay bir doğum gerçekleştirir. İsteğinin 

hasıl olup, eşinin kurtulmasına sevinen ev sahibi, çay kaynatarak Hoca 

Ahmed yesevî’ye ikram eder. Hoca, sıcak çayı içtiğinde terleyerek 

yorgunluğu üzerinden atar. Sonra şöyle söyler: “Bu şifâlı bir şey imiş, 

hastalarınıza bundan içirin ki şifâ bulsunlar. Allah kıyâmete kadar buna 

revaç versin!”. Çay, menkıbeye göre, Türkler arasında o günden beri revaç 

bulmuş, itbar kazanmış ve herkese şifa olmaya devam etmiştir. 

 

Sonuç 

Türk milletinin hayata bakışını ve tasavvurları, inanç dünyasını 

oluşturan temel unsurlar olarak, inançta Maturidi anlayışı; amelde Hanefilik 

ve ruh ve gönül dünyasının temelinde de Yesevilik inançları etkili olmuştur. 

Hoca Ahmed Yesevi Türklerin İslam’la yeni tanıştığı bir dönemde Türk 

kökenli ilk tasavvufi ekolu kurarak aşk ve sevgi çerçevesinde gelişmiş 

tasavvufi yaklaşımı esas almış; Türkçe yazdığı hikmetlerle insanların gönül 

ve ruh dünyalarına hitap etmiştir. Tütk kültürünün oluşumunda kurucu 

unsurlardan olan Hiikmetler ve onlarla vazedilen hakikatler Türkün gönül ve 

ruh dünyasının işasında çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Ahmet 
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Yesevi’nin başlattığı bu gelebek yine onun talebeleri aracılığıyla Anadolu ve 

Rumeliye taşınmış, Anadolu ve Balkanların Türkleşmesinde çok önemli bir 

görev ifa etmiştir. Yunus Emre gibi Anadolu’da hikmetlerin devamı olan 

Türkçe hikmet / ilahi söyleme geleneği ve bu yolla millet tasavvurlarını canlı 

tutup, milli kültürün devamını sağlama geleneği günümüze kadar 

sürdürülmüştür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ORTA ASYA’DA BİLİM MERKEZLERİ VE 

BİLİM ADAMLARI 

 

 

Giriş 

Orta Asya ve bilim kelimeleri birlikte kullanıldığında akla ilk gelen 

kavramlar “Maverâünnehir” ve “Horasan”dır.  Maveraünnehir Orta asya’da 

Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan ve yaklaşık 660 000 km kare gibi 

geniş bir coğrafyayı içine alan bölgedir.  Seyhun ya da Sir-i Derya ve 

Ceyhun ya da Amu Derya olarak bilinen nehirlerden Seyhun Ya da Sir-i 

Derya nehrinin arasında kalan bölge Türklerin yaşadığı coğrafyaydı ve Arab 

coğrafyacılar bu bölgeyi, Arap-Turan sınırı olan Ceyhun’u kastederek, 

nehrin ötesi anlamında Maverâünnehir olarak adlandırmışlardı. Büyük 

ihtimaldir ki Moğol istilası sırasında Cehun, “Amuya” veya “Amu-Derya” 

olarak söylenmiştir. (Aynı şekilde Seyhun için de “Sir-i Derya). Bazı 

kaynaklar Ceyhun’u “Belh ismiyle anar ki, bu nehrin Belh’le olan 

ilişkisinden olsa gerektir (Şen, 2012: 2396). Yine Arab coğrafyacılar bu 

bölgeyi Bilâd-ı Türk veya Türkistan olarak da anmaktaydılar. Bu isim 

öylesine yerleşmiştir ki, bölgede yaşayan Türkler de, kendileri nehrin 

berisinde yaşıyor olmalarına rağmen bu ismi kullanmaktaydı. Kaşgarlı 

mahmut da maveraünnehr’i aynı anlamda “Çay-ardı” olarak adlandırmıştır. 

Batı dillerinde bu kelime Büyük İskender’in akabinde Transaxonia yahut 

Transoxiana ismiyle anılmıştır. Ceyhun nehrini Türkler “büyük ırmak” 

anlamına gelen “Ögüz” adıyla anmaktaydı. Zamanla bu isim Yunanlıların 

tahrifiyle batı dillerinde Oxus adını almıştır (Aydınlı, 2019: 70-71).   

Bu bölge Bilad-ı Türk’tür. Milattan önceki dönemlerden, ikibin ikiyüz 

yıldan beri yani Mete Han zamanından itibaren bölgede Türkler 

yaşamaktadır. Maveraünnehir Hun İmparatorluğundan itibaren, Göktürkler, 

Ugurlar, Samaniler, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, 

Timurlular, Çağataylar, Şeybaniler şeklinde hep büyük Türk devletlerinin 

merkezleri olmuşlardır. Günümüzde de pek çok Türk devletinin toprakları 

bu bölgelerdir. 
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Türklerin İslâm’ı kabulü ve Maveraünnehr’in 700’lü yılların 

başlarında fethi ile birlikte, Türkler İslam Medeniyetinin baş aktörü olmuşlar 

ve Maveraünnehir şehirleri İslam Medeniyetinin en önemli merkezleri 

konumuna yükselmişlerdir. Semerkand ve Buhara şehirleri hem ilim, hem 

irfan merkezleri olarak; önceki dönemin medeniyet merkezi olan Bağdat’ı 

fersah fersah aşmışlardır. 

Türklerin İslam dinine girmesi, Türklerin tarihinde olduğu kadar, 

dünya tarihinde de çok büyük etkisi olan bir hadisedir. Türklerin İslam’ı 

kabulü ile birlikte İslam medeniyetinin üzerinde yükseldiği kültür, Türk 

kültürü haline gelmiştir. Türkler İslam’a girdiklerinden itibaren, 

müslümanların hâmisi olmuşlar, İslam’ı yaymak misyonu Türklere geçmiş, 

yönetici ve önder konumunu ele almı ve İslam’ı temsil makamına 

oturmuşlardır. İslam müesseseleri Türklerin elinde yeniden inşa olunarak 

çok büyük gelişme göstermiş, ilim, fikir, estetik Türklerle zirveye 

çıkmıştır.Maveraünnehir şehirleri olan Semerkand, Buhara başta olmak 

üzere, Taşkent’te, Kaşgar’da, yarkend’de daha pekçok yerde medreseler 

hızla açılmış ve ilmin zirveye çıktığı kurumlar haline gelmiştir. 

Nizamülmülk’ün eseri olan Nizamiye Medreseleri ile Selçuklularda resmi 

hüviyet kazanmış ve medrese artık bir Türk kurumuna dönüşmüştür (Turan, 

2014: 190) 

Türklerin İslam medeniyetinin temsilciliğini üstlenmelerinden önce 

islamî ilim merkezi olarak Bağdat öne çıkmıştı. Türklerin öncülüğünde 

maveraünnehir ilim merkezleri öne çıkınca, İslam ülkelerinden ilim tahsil 

etmek isteyenler maveraünnehir şehirlerine gelmeye başladılar. Böylece bu 

şehirler bilimin, sanatın birer merkezi konumuna geçtiler. Bu gelişmeyi 

açıklayabilecek günümüze ulaşmış tarihî bir belge niteliğinde bir medrese 

vakfının senedi Karahanlı Hükümdarı Tamgaç Buğra Karahan Ebu ibrahim 

İshak’a aittir.  Mallarını vakfederek Semerkand’da 1064 tarihinde kurduğu 

büyük medresenin vakıf senedinden, İslam tarihinde resmî olarak ilk defa 

medrese talebelerine burs verildiğini öğrenmekteyiz. Semerkand’daki 

medresenin yanında Tıp fakültesi mahiyetinde bir hastahane yapılmış, 

doktorların burada nasıl yetişecekleri, ilaçları nasıl temin edecekleri 

bilgilerine de yer verilmişti (Bilhan, 1988: 13). 
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Maveraünnehir ve Horasan Coğrafyası 

Mâveraünnehir'de özellikle IX-XII. asırlar, ilmî ve kültürel hayatın, 

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin altın devrini yaşadığı asırlar olmuştur. 

Bu asırlar hem kelam, hadis, fıkıh gibi dînî ilimlerde, hem de beşerî 

bilimlerde en yüksek seviyede ilim yapılan ve günümüzü de şekillendiren bir 

dönem olmuştur. Bu asırlarda İslam’ın kaynakları arasında Kur’an’dan sonra 

en güvenilir kaynak olan altı hadis eseri, yaygın ismiyle Kütüb-ü Sitte 

aliminden üçü, yani İmam Buhari, İmam Tirmizî ve Dârimî bu bölgede 

yetişmişlerdir. Yine Ehl-i Sünnet Kelamcılarının büyükleri olan Türklerin 

akaid alanında imamı olan İmam Maturîdî ile fıkıhta ve pek çok İslamî 

ilimde üstad olmuş ebu’l Leys Semerkandî gibi isimler Maveraünnehir’in 

münbit ilim coğrafyasında yetişmişlerdir. İslam ilim camiasında adlarından 

“Maveraünnehir ekolü” olarak söz ettirmiş olan büyük Hanefî fakihleri bu 

coğrafyanın insanlarıydılar. Bilim dünyasının bütün zamanlarda en tanınmış 

büyük alimleri olan Birunî, İbn-i Sina, Farabî, Harezmî gibi büyük alimlerin 

yurdu da maveraünnehir coğrafyasıdır (Aydınlı, 2019: 162-163). 

 

 

Harita-1: Orta Çağ Bilim ve Kültür Merkezleri  

(Kaynak: https://www.tarihbilimi.gen.tr/orta-cagi-aydinlatan-kultur-ve-bilim-merkezleri/)  

 

Maveraünnehir coğrafyası, batı ve orta Asya diyebileceğimiz bir 

alanda; kuzeyinde Aral’a dökülen Seyhun’la, güneyde yine Aral’a dökülen 

Ceyhun arasındaki geniş alandır. Bölgenin doğusunda iki nehrin de kaynağı 

olan Pamir dağları yer almaktadır. Coğrafya kaynaklarında bu bölge Horasan 

ve Harezm’i de zaman zaman içine alacak şekilde kullanılmıştır. 
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Klasik dönem İslam coğrafyacılarından Belh ekolüne müntesip İstahrî, 

Maveraünnehr’de yer alan şehirler hakkında bilgi sadedinde Buhara, 

Semerkand, Soğd toprakları, Üsrûşene, Şaş yani taşkent, fergana, keş, Nesef 

yahut Nahşeb, Çagâniyân, Huttalân, Tirmiz, Guvâziyân, Ahsikes, Harezm, 

Farab, İsbicab, talas, İlak, Hucend isimlerini zikretmiştir. Tüccar-seyyah 

olan İbn-i Havkal Maveraünnehir’in sınırlarını tarif ederken, doğusunu 

Pamir ve Huttel’e sınır Hind topraklarına; batısını Aral gölüne kadar bir yay 

gibi olan coğrafyayı, kuzeyini fergana’dan taraz’a kadar düz şekilde 

ilerleyen toprakları; güneyini ise Ceyhun nehrini işaret edecek şekilde 

zikretmiştir. Tarihçi ve coğrafyacı Mesudî Maveraünnehir coğrafyasını 

Kuşan ismiyle zikretmiştir. Ebu’l Fida ve Kalkaşendî gibi tarih ve coğrafya 

bilginleri Maveraünnehri Turan topraklarının bir parçası olarak kaydetmiştir 

(Özgüdenli, 2003: 177). 
 

 

Harita-2: Mâveraünnehir Bölgesi  

(Kaynak: İslam Ansiklopdisi, 28. Cilt, s. 177) 

 

Horasan, tarih boyunca İran ve Turan kültürlerinin sınırı olan 

bölgeydi. Eski fars dilinde Horasan, “Doğu Ülkesi” anlamında bir kelimeydi. 

Kelimenin etimolojisinde “güneş ülkesi”, “güneşin doğduğu yer” anlamları 

bulunmaktaydı. “Hûr” güneş demekti; “âsân” doğan, gelen gibi anlamlara 

gelmekteydi. Bugün İran’ın kuzeydoğu bölgeleri, Türkmenistan ve 
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Afganistan coğrafyaları içinde kalan Horasan’ın islam kaynaklarında 

sınırları şöyle çizilmiştir: “Doğuda Hindistan’la birlikte Sicistan'ın bir 

bölümü ve güneyde Sicistan yer alıyordu. Gur mıntıkasındaki Kuh-i Baba 

dağlık kütlesinden kaynağını alan Herat Irmağı, doğu batı istikametinde bir 

süre aktıktan sonra kuzeye yönelir ve Karakum çölüne ulaşır, burada çölde 

kaybolur. Horasan ile Sicistan'ın sınırı adı geçen ırmağın doğu batı akış 

mecrasının güneyinden geçer. Irmağın kuzeye yöneldiği yerden itibaren 

Kuhistan sınırları başlar. Kuhistan'ın kuzey sınırı, 36. enlemin kuzeyine 

kadar çıkar, Horasan burada tekrar batıya doğru uzanır ve Kumis eyaleti ile 

aynı sınırları paylaşır. Kuzeyde Ceyhun, Horasan ile Maveraünnehir'i 

birbirinden ayırır” (Çiftçioğlu, 2008: 143; Gürçal, 2019: 34-35). 

İlk İslam fetihlerinin gerçekleştiği dönemlerde Maveraünnehir, 

Horasan’ın bir parçası olarak görülmüş ve bu anlayışla idari-siyasi 

düzenlemelere tabi tutulmuştu. Bu iki bölge adeta içiçe geçmiş şekilde 

görülmekteydi. 

Maveraünnehir bölgesinin bilim ve sanatta öne çıkması bir kısım 

olgulara dayanmaktaydı. En eski zamanlardan başlayarak İpek ve baharat 

yolları, Hazar ve deşt-i Kıpçak bölgelerinden inen Kürk Yolu, avrupalılarca 

“Altın Yol” olarak adlandırılan Bağdat’tan Çin’e doğru giden ticarî yollar bu 

bölgeden geçmekteydi. Maveraünnehir, doğunun ve batının kültürlerinin 

buluşma yeriydi (Sayılı, 1985: 173).  

İlmin gösterdiği gelişmeyi anlatması açısından Nesefî, Semerkand 

alimleri hakkında yazılmış eserinde, Semerkand’da binin üzerinde alim 

olduğundan bahseder. Semerkand’a uğradığı bir seferde İmam Buharî’nin 

dörtyüz kadar hadis alimi tarafından bir imtihana tabi tutulduğunu 

bildirmektedir (Sayılı, 1985: 164).  
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Harita-3: Horasan Bölgesi,  

(Kaynak: https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/unutulan-turkler-2-horasan-turkleri/) 

 

İslâm’ın Bilim Anlayışı 

İslâm, bilimi Cenâb-ı Hakk’ın ilim sıfatından gelen Kitap-Kur’an ile, 

Kudret ve İrade sıfatından gelen kainatı birlikte okumak olarak öngörmüştür. 

Tabii ilimler, kevnî ayetleri okumak olarak değerlendirilmiştir. İslâm çeşitli 

ilimlerin metafizik doktrinini vazederken, ilkenin birliğine (et-Tevhid) ve 

Kün emri ile yaratılmış eşyanın karşılıklı münasebetine vurgu yapmıştır. 

Eşya, kendi kendine teşekkül etmiş (teşekkele binefsihi), tabii olarak husule 

gelmiş (iktezathü't-tabiat) veya sebeplerle icat ediliyor (evcedethü'l-esbâb) 

değildir. İslam’ın tevhit anlayışı, hayatı, bilimi, kâinatta olan her şeyi bir 

bütünlük içinde görmeyi gerekli kılmakta; hayatı kompartımanlara ayırmayı 

hoş görmemekte; bilimi birbirinden bağımsız ve kopuk ele almayarak 

bütünlük içinde yerli yerine yerleştirmeyi gerekli kılmaktadır. İslam 

tarihinde ilmî ve irfânî bilgi birlikte yürümüştür. İlahî kuralın birliği ilkesi ve 

bunun sonucu ortaya çıkan tabiatın birliği ilkesi İslâm’da özellikle 

önemlidir. Çünkü İslâm medeniyetinin her düzeyinde, her şeyin ondan 
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kaynaklanıp ona dayandığı temel prensip Tevhid ilkesidir. Tevhid ilkesi, 

beşere ait olandan kâinata kadar parçalanmışlığı reddeder. Şahadet kelimesi 

Allah’tan başka ilah olmadığını söylerken, aslında mutlak gerçeklik olan 

Hakk’dan gayrı gerçeklik olmadığını beyan etmektedir. Hikmette (ilimde) 

tesadüf yoktur. "Bu kitabın indirilmesi her şeye galip hüküm ve hikmet 

sahibi olan Allah tarafındandır." (Zümer, 39/1). 

 Hangi bir alan ayrımı olmaksızın, İslam’ın temel kaynakları, Kur’an-

ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Müslümanlar bütün ilimlerin kaynağının 

Kur’an olduğu bilirler. İlimlerdeki ilerlemeler aynı zamanda Kur’an’ı 

anlama çabasından ibarettir. Kur’an bütün ilimlerin tevhidi bir perspektifle 

ele alınmasını vaz’eder, ilim, tevhide ulaşmanın ve vahdetin tasdiki 

anlamındadır. Dolayısıyla ilim Allah’ın kevnî ayetlerini okumak olarak 

teşvik edilmiş; faziletli bulunmuş ve ilmî gelişmenin önünü açmıştır. 

 İslâm, müminlere tabiata bakmalarını öğütler. Gün ve gecenin 

birbirini takip etmesini; yıldızların, güneşin ve diğer gök cisimlerinin 

hareketlerini; oluşma ve yok olmayı; hayatı, büyümeyi ve ölümü; ferdî ve 

sosyal hadiseleri, bunların akıbetlerini ve tarihteki diğer hadiseleri izlemeleri 

için emir veren, ikaz, tavsiye ve ikna eden Kur’an ayetleri sayılamayacak 

kadar çoktur. Çiçeklerin, ağaçların ve meyvelerin; kabilelerin, kültürlerin, 

kavimlerin; ağaçların, vadilerin ve düzlüklerin; denizlerin, iklimlerin ve 

rüzgârların çeşitliliği ve güzelliğinin hepsi Kur’ana göre Yaratıcıya ve 

düzenin kaynağına işaret eden âyât, yani ayetler, deliller ve işaretlerdir. 

İslâm, ilmi araştırmayı insanların tabiat, tarih ve insan üzerinde Allah’ın 

kudretini bulacaklarından emin olarak teşvik eder. Kur’an’da vurgulanan 

aklın bir göstergesi olarak mantık ise, sağlıklı ve dengeli olduğu zaman 

insanı tevhide götürecektir. Heva ve hevesleri, dünyevî arzu ve hırsları 

dengesini bozmadığı sürece insanın şuur ve idraki hakikatı bulmaya, tevhide 

ulaşmaya yöneltir insanı. İlim paradigması değişip, heva ve hevesleri, 

hırslarıyla hareket eden; kötülüğü emreden nefs olan nefs-i emarenin emrine 

giren bilim, rasyonalist akılla, aşkın olan, anlayamadığı herşeyi 

reddetmektedir. Kayıtsız şartsız  sonuçlara odaklanmış; başarıyı, iktidarı, 

üretim ve tüketim hırsını açığa çıkararak istikametini kaybeden ilim, 

Farabî’nin “cahil toplum” olarak nitelediği bir hegemonyanın emrine girerek 

istikametini yitirmiş, şirazesinden çıkmıştır. 



Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK | 76 

 

 Kur’an insana “sırat-ı müstakim” üzere olmayı emretmiştir. 

İstikamet, hidayet üzere olmak demektir. Hidayet ise ifrat ve tefritten 

kaçınmakla mümkündür. İfrat ve tefrite ait sınırları beşer ahlakı ve idrakiyle 

tespit etmek insanlık için telafisi imkânsız sorunlar doğurmaktadır. Genel 

İslami anlayış geniş anlamıyla “hidayet üzre olmak” keyfiyetini, sadece 

Kur’an emirleri üzre olmak olarak algılamamıştır. Hidayet, bir taraftan 

Kur’an’ın ortaya koyduğu hudutları korumak, diğer taraftan “sünnetullah” 

diye de tanımlanan tabiat kanunlarının ve işleyişinin keşfine ve bu kanunlara 

uygun hareket etmeye vabeste telakki edilmiştir.  

 

Bilimin Gelişmesi 

Asr-ı saadetten yaklaşık yüz yıl sonra İslâm dünyasında o zaman 

bilinen bütün ilimlere karşı bir ilgi uyanmıştı. Bunda Abbasi halifelerinin 

tercüme faaliyetlerine verdiği önemin tesiri büyük olmuştur. Eski 

Yunanca’dan ve Süryanice ‘den Arapça’ya yapılan tercümelerle Eflatun, 

Aristo, Sokrat, Platon, Öklit, Batlamyos, Fisagor, Galinos, Hipokrat ve 

benzeri kadim ulemanın eserleri tanınmış ve Özellikle Yunan filozofları 

büyük bir cesaretle yorumlanmaya başlanmıştır. Farklı kültürlerin İslâm 

kültürüyle karşılaşmasının doğurduğu dinamizm, Bağdat, Kahire, Güney 

Anadolu, Hindistan ve daha pek çok yerde devlet adamlarının himayesiyle, 

Beyt’ül-Hikme adı verilen araştırma merkezlerinin ve Şemsiye denilen 

rasathanelerin açılmasına ve pek çok düşünce ekolünün doğmasına yol 

açmıştır. İslam’ın hızla yayılıp geniş coğrafyalara ulaşmasıyla pek çok 

kültür, insan toplumu, bilgi birikimiyle karşılaşan Müslüman camiada, 

karşılaşılan bu yeni kültürlere, birikimlere karşı merak duygusu oluşmuş; 

“İnanıyorsanız üstünsünüz” anlayışının verdiği özgüvenle bu kültür ve bilgi 

birikimini tanıma, ve onlara İslam’ı anlatma zaruretiyle onları anlama 

zarureti doğmuştur. Karşılaşılan Helenistik, Hind ve İran kültür birikimi 

karşısında kendi inaç ve değerlerini savunma refleksiyle de bu alana 

yönelinmiştir. Bu gayretler hızla tercüme faaliyetlerine yönelmeyi 

gerektirmiştir. İk etapta tercüme faaliyetlerinin yapıldığı birer kütüphane 

olarak oluşturulan  “Beyt’ül Hikme”ler hacim ve faaliyet olarak büyümüş, 

tabii ilimlerin araştırıldığı eğitim kurumlarına evrilmişlerdir.  809’da Halife 
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Harun Reşit zamanında ilk hastane yaptırılmış, kısa süre sonra tıptaki 

ilerlemelerle hastanesi olmayan hiçbir önemli şehir kalmamıştı. 

Dinin Müslümanlara sağladığı motivasyonla birlikte, ilim bir tutkuya 

dönüştü. İslam’ın temel kaynaklarında, gerek Kur’an gerek hadislerde ilim 

öğrenmenin teşviki, Müslümanların ilme tutkuyla bağlanması sonucu 

riyaziyatçıların, ilim üzerinde tekel kurmuş kiliselerin ve tapınakların bilgi 

üzerindeki tekelleri süratle kırıldı ve kadim eserler tercümelerle kullanıma 

sunuldu. Birkaç sayfalık el yazması astronomi veya eczacılığa ait 

dokümanlara mücevherlerin ödendiği; bir matematik probleminin çözümünü 

anlamak için binlerce kilometre yol gidildiği gibi o döneme ait rivayetler 

ilmin nasıl bir tutkuyla benimsendiğini göstermektedir. İlim artık kitlelerin 

meşguliyeti haline gelmiştir. İnsanlık tarihi böylesine bir ilmi araştırma ve 

bilgi birikimi büyümesine daha önce şahit olmamıştır. Bu sayede Orta ve 

Güney Asya’da ve Afrika’nın bir bölümünde insanlar İslâm’ı seçmeleriyle 

birlikte doğrudan bir medeniyet havzasının içine; bir bilgi ummanına girmiş 

olmaktaydılar. 

İlimler gelişigüzel alınmamaktaydı. İlmin gelişmesi bir fikî perspektif 

içerisinde hiyerarşik bir düzenle olmuştu. Bu hiyerarşi, vahdet bilgisine 

ulaştıracak bir yöntemdi. Farklı uygarlık birikimlerine ait bilimler, 

Müslüman ilim otoriteleri tarafından İslamî bilgi hiyerarşisinin şeması ile 

bütünleştirilmiştir. İlimlerin tasnifi başlı başına bir alandı ve büyük İslam 

mütefekkirleri bu alanı doldurmakla meşgul olmuşlarıdr. Farabî, Kindî, İbn-i 

Sina, Gazalî, Nasireddin Tusî, Molla Sadrâ gibi akla ilk gelen büyük alim ve 

arifler ilimlerin tasnifiyle meşgul olmuş kimselerdi. 

Bugün seküler kuşatma altında karşı karşıya olduğumuz en önemli 

sorunlardan biri de budur. Seyyid Hüseyin Nasr’ın ifadesiyle, “Müslümanlar 

19. yüzyılda yeniden seküler Batı ilminin saldırısıyla yüzyüze gelmişler ve 

bu saldırı hem İslâmî bilgi hiyerarşisini hem de eğitim sistemindeki 

uygunluğu tehdit etmekte ve onlarda İslam tarihinde misli görülmemiş 

ölçekte tahribat yapmaktadır. Bugün bilgi hiyerarşisini İslâmî perspektifi 

esas alarak yeniden kuracak ve ilimleri bir kez daha tasnif edecek; kutsal 

olanın profan olan tarafından boğulmasını önleyecek ve bütün bilgilerin 

nihai gayesini hatırlatacak yeni bir muallime ihtiyaç vardır”. 
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Bilimin bilinen seyri, insanlığın kadim yurtları olan Mısır ve 

Mezopotamya başladığı, Antik Yunan’da bilim felsefe uğraşısının üst 

düzeye ulaştığı ve bilhassa “karanlık çağ” olarak adlandırılan Batı Roma’nın 

çöküşünden sonra bilim uğraşısının ve gelişiminin durduğu, özellikle 

Avrupa’da bilimin esamesinin bile okunmaz olduğu bilinmektedir. İslam’ın 

zuhuru ve yükseldiği dönemlerde, çok kısa süre içinde  akdeniz 

coğrafyasında egemen olan İslam devletleri dönemi başlayınca buralardaki 

Yunan, Roma ve Hristiyan dünyasının birikimini gören Müslümanlar, 

yedinci yüzyıldan başlayarak İskenderiye, iran, Akdenizîn güney kıyıları ve 

İspanya’da çevirilere yoluyla bu birikimi açığa çıkardılar. Böylece İslam 

coğrafyası bilimin yeniden neşvü neva bulduğu topraklar haline gelerek 

merkez oldu. Sekizinci yüzyıldan itibaren bilim artık Müslüman alimler 

eliyle İslam dünyasında temsil edilmekteydi. Yunanca eserler Süratle 

Arapça’ya tercüme edildi. Elbette bu tercümede kalmadı ve ilim dünyasına 

bilgilerin kritik edilmesiyle beraber orijinal eserler sunulmaya da başlanmış 

oldu. Bu faaliyetler İslam dünyasının çehresini de değiştirmekteydi. Aynı 

zaman diliminde kadim Hind bilim birikimi de keşfedildi. Özellikle 

astronomi ve tıp alanında tercümeler yapıldı. Yine matematik, trigonmetri 

gibi alanlarda eserler aktarıldı (Kahya, Topdemir, 2002: 565-566).  

Bilim hareketinin geliştiği bu ortamda Müslüman ilim adamları, 

geçmiş uygarlıkların birikimini en güzel surette değerlendirerek, bilimin 

neşvü nema bulacağı çok ciddi bir altyapı oluşturdular. Özellikle bu 

altyapının sağlanmasında üç kurum öne çıkmaktadır. Bunlardan biri “Beytü’l 

Hikme” ya da “Bilgelik Evi”, araştırma ve eğitim kurumu olarak ne çıkmıştı. 

İkincisi, Gözlemevi olarak adlandırılan, sürekli ve sistemli gözlem yapılan, 

aletleriyle, kütüphaneleriyle, gözlemci ve hesapçılarıyla ve bunları 

değerlendiren gökbilimci alimleriyle öne çıkmış kurumlardı. Üçüncüsü ise, 

sadece tedavi merkezleri olarak hizmet vermeyip, birer tıp fakültesi olan 

hastahanelerdi (Kahya, Topdemir, 2002: 566 vd.). 

 

Türk Dünyasında Bilimin Gelişmesi 

Türkistan, 8. yüzyılın ortalarında hüküm sürmüş Uygur kağanı 

Moyonçur döneminden itibaren aydınlanma ve gelişmiş uygarlık inşa etme 

sürecine girdiğinden beri art arda gelen bilge hanların yönetiminde ve aydın 
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kesimin çabalarıyla toplumun her alanında büyük gelişmeler yaşamıştır. 

Türkistan siyasi alanda olduğu gibi uygarlık ve bilimsel açıdan dünyanın 

merkezine dönüşmüştür. Turfan, Kaşgar, Herat, Balasagun, Buhara ve 

Semerkant gibi Türkistan şehirleri ilme susamış aydınlarla, kütüphane ve 

okullarla doludur. Tarım, zanaat, madencilik ve ticaret gelişmiştir. İlk renkli 

cam imalatı bu dönemde ortaya çıkmış, kadife, keten ve ipekli atlas, 

pamuklu ve ipekli dokumalar oldukça yaygın olmuştur. Ekonomik gelişme 

ve zenginlik devletin ilmi ve medeni gelişmeler için ihtiyaç duyduğu bol 

maddi kaynağı temin etmiştir. 

İleri görüşlü, bilge yöneticiler bilim insanlarına cömert davranmış, 

ilmin gelişmesi için siyasi, ekonomik ve moral açısından destek vermiştir. 

Hatta Han ve yöneticiler de aydın insanların bilim halkalarından eksik 

kalmamış, bilgi üretiminde de adeta yarışmıştır. Moyonçur, büyük lider 

olmakla beraber iyi bir stratejist ve reformcuydu. Buğra Han çok bilgi ve 

kültür sahibiydi. Satuk Buğrahan yönetimi Ahmet Yesevi’nin ideal 

dönemiydi. Yesevi, “Gazi Saltuk Buğra Han evliyaydı, ilim halkası da 

evliyalardan oluşmaktaydı ve hakkı yüceltmek için mücadele etmişti.” 

Demektedir. Kaşgarlı Mahmut şehzade olmakla beraber bilim alanında 

büyük bir dehaydı. O, Türkoloji ilminin babası, karşılaştırmalı dil biliminin 

kurucusu, etnografi uzmanı, büyük tarih ve coğrafya bilginiydi. Yusuf 

Kadırhan, Gazneli Mahmud, Barçuk Alptekin, Timur, Uluğ Bey, Hüseyin 

Baykara, Babür ve Akbar hem han, hem de bilge kişilerden olan ender 

isimlerdi. Yusuf Has Hacib, Tata Tunga, Alişir Nevayi, Abu'l-Fazl ibn 

Mubarek ve Muhammed Haydar Köregani gibi zamanın eşsiz bilginleri 

vezirlik ve diğer yüksek makamlarda görev yaparak ilmin gelişmesinde 

önderlik ve liderlik yapmıştır. 

Moyonçur döneminden başlayan, Karahanlılar döneminde zirveye 

ulaşan ve Hüseyin Baykara yönetimine kadar egemenliğini koruyan 

Türkistan’daki medeni ve ilmi gelişme süreci o ana kadar dünyanın hiçbir 

yerinde rastlanmadık başarı elde etmiştir. Bu dönemde Türkistan hem 

dünyanın siyasi merkezi, hem de ilim merkezi konumundadır. Türkler 

dünyanın zenginliklerini de ellerinde bulundurmuş olup, hâkimiyeti Asya, 

Afrika ve Avrupa’ya kadar ulaşmıştır. “Arap Fetihlerinden Timur’a Orta 

Asya’nın Altın Çağı” alt başlıklı “Kayıp Aydınlanma” adlı eserde Ortaçağda 
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Türkistan şöyle değerlendirilmiştir: “Ortaçağda Orta Asyalılar kendi gerçek 

atılımlarından fazlasını üretti. Bu gerçekten bir Aydınlanma Çağıydı. 

Yüzyıllarca süren kültürel çiçeklenmede Orta Asya Dünya’nın entelektüel 

merkezi konumundaydı. Hindistan, Çin, Orta Doğu ve Avrupa fikirler 

alanında zengin geleneklere sahiptir. Ancak yüzlerce yıl boyunca, tüm bu 

diğer merkezlerle karşılaştırıldığında öne çıkmış olup diğerlerini etkisi 

altında bırakmıştı; dünyanın ilim merkezi Orta Asya’ydı ve 1000’li yıllarda 

zirvedeydi (Kasım, 2020: 139-140). 

Bu dönemde yetişmiş büyük bilge insanlar aynı zamanda büyük 

düşünürlerdendir. Filozof, ikinci usta ve müzik felsefesinin babası olan 

Farabi, Kanun çalgısını icat etmiştir. İbn-i Sina’ya ışık tutan Farabi aynı 

anda Thomas More, Bacon ve başka batı bilim adamlarından önce “Erdemli 

İdeal Toplum” fikrini ortaya koyarak kendi zamanından çok ileriye gitmiştir. 

Bilginin amacı insana mutluluk ve saadet getirmek olduğu iddiasında 

bulunan, çeşitli bilim dallarında olgunlaşan ve eser bırakan filozof 

Aristo’dan sonra en büyük ansiklopedik âlim olduğunu kanıtlamıştır. Tıbbın 

babası İbn-i Sina, Abu-Rayhan Al-Biruni, Musa Al-Harezmî gibi düşünürler 

de bu dönemin yıldızlarındandır. İbn-i Sina’nın eserleri çeviri yapılarak 

batıda tıbbın gelişmesine vesile olmuş, Hintler ise İbn-i Sina’nın eserleri 

ışığında şimdiye kadar devam eden bir bütün tıp okulunu geliştirmiştir. 

Antropolojinin kurucusu Biruni, kültürler ve dinler arası karşılaştırma ilmini 

başlatmıştır. Ayrıca filozof, matematikçi ve gök bilgini olan Biruni dünyanın 

döndüğünü ispat eden ilk kişidir. Harezmî ise gök bilgini, büyük 

matematikçi olmanın yanı sıra Cebir (geometri) ilminin kurucusu olarak 

bilinir. Rashid Al-din ilk dünya tarihini yazmıştır. Türkolog ve etnisite 

ilminin kurucusu Kaşgarlı Mahmut karşılaştırma dil ilminin de babasıdır. 

Büyük devlet adamı, filozof Yusuf Has Hacib, siyaset alanında inkılap 

niteliğindeki Kutadgu Bilig eserinde ideal bir devletin teşekkül etmesi 

gereken hukukun üstünlüğü, adalet, bilgi ve erdemden ibaret dört unsuru dile 

getirmiştir. Böylece kendinden önce ve sonraki dönemlerde yaşamış tüm 

siyaset bilim adamlarını gölgede bırakmıştır.  

Tarih ilminde Kaşgarlı Cemalettin, Muhammed Haydar Köregan gibi 

büyük âlimler yetişmiştir. İslam dünyasında şimdiye kadar etkisini sürdüren 

büyük Hadis âlimi İmam Buhari, Tirmizi, Nakşibendilik tarikatının kurucusu 



81 | TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR 

 

 

 

Nakşibendi, kelam âlimi Maturidi, Yesevi tarikatının kurucusu Ahmet 

Yesevi ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi âlimler de bu dönemin yetiştirdiği 

büyük şahsiyetlerdir. Bölge dünya medeniyetinin merkezi olarak bu 

dönemde dil, siyaset, astronomi, matematik, sanat vb. ilimlerin gelişmesinde 

önemli rol üstlenen büyük tarihi şahsiyetleri barındırmıştır (Kasım, 2020: 

140-141). 

Selçuklu döneminin ilk gözlemevi Celâleddin Melikşah tarafından 

1075 yılında Ömer Hayyam'a kurdurulmuş olan Isfahan Gözlemevi'dir. 

Hükümranlık alanı ve buralardaki şehirleri anlattığı Risale-i Melikşahiye adlı 

bir makale de yazmış olan Melikşah, saltanatı sırasında, aynı zamanda bir 

Yüksek Öğrenim Kurumu olarak Medrese Sisteminin kurulmasına öncülük 

etmiştir. Bu konuda Veziri Nizam-ı Mülk'ün büyük çabaları olmuştur. 

Melikşah ve Nizam-ı Mülk birlikte dönemin seçkin astronomlarından bir 

grup oluşturarak, Koç Burcu'nun başlangıcında yılın ilk gününü 

başlatmışlardır. Bu gün aynı zamanda Güneş'in Balık Burcu'nun ortasına 

geldiği andır. Burada çalışan astronomların en ünlüsü olan Ömer Hayyam, 

burada yapmış olduğu gözlemlere dayanarak Güneş'in yıllık hareketine 

dayanan yeni bir takvim düzenlemiştir. Bugün birçok ülke tarafından 

kullanılan Gregoryen Takvimi'nden çok daha duyarlı olan bu takvim, Celali 

Takvimi olarak bilinmektedir. Uluğ Bey'in, hükümdarlığı sırasında, 

Semerkand'da kurduğu medrese ve rasathane de bilim tarihi açısından 

oldukça büyük önem taşımaktadır. 142l'de tamamlanan Semerkand 

Medresesi, uzun yıllar her çeşit bilimin öğretildiği bir bilim merkezi olmuş 

ve zamanın önemli bilim adamları burada dersler vermiştir. Semerkand 

Rasathanesi ise Semerkand Medresesi'ne bağlı bir araştırma kurumu olarak 

tasarlanmıştır. Bu gözlemevi bir tepe üzerinde, 23 metre çapında, 30 metre 

yüksekliğinde silindir biçiminde bir yapı olarak inşa edilmiştir. Gözlemevi, 

kullanılan gözlem araçları açısından o zamana kadar görülmemiş bir kurum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kullanılan en önemli araçlardan birisi 

Güneş'in meridyen geçişlerinin ölçüldüğü "meridyen kadranı"dır. Eldeki 

bilgilere göre bu kadran 50 metre yüksekliğindeydi ve gözlemevinin bir 

parçası olarak yapılmıştı. Kadranın 60 derecelik kısmı toprak üzerinde ve 30 

derecelik kısmı ise toprak altındaydı. Bu kadranın bir kısmı, 1908 yılında 

yapılan arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Semerkand'da 
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kurulan bu medrese ve gözlemevinde, Uluğ Bey'le birlikte, Gıyasüddin 

Cemşid el-Kaşî, Kadızade-i Rumi ve Ali Kuşçu gibi devrin önemli bilim 

adanılan çalışmışlar ve bu çalışmalarının sonuçlarını Zic-i Uluğ Bey adlı bir 

kitapta toplamışlardı. Bu zic, 17. yüzyıla kadar yazılmış olan astronomi 

kataloglarının en mükemmelidir ve bu yüzyıla kadar konumsal astronominin 

temel kitabı olarak kullanılmıştır (Kahya ve Topdemir, 2002: 567 vd.). 

Türklerin astronomiye olan ilgilerini eski inançlarıyla ilişkilendiren 

görüşler de olmuştur. İslam tarihinde bilinen dokuz rasathaneden beşini Türk 

ve Moğol hükümdarları yaptırdı: Melik Şâh 1074’te İsfahân’da, Hülagü 

1259’da Merâga’da, Gâzân Han 1300’de Tebriz’de, Uluğ Bey 1420’de 

Semerkand’da ve III. Murat 1574’te İstanbul’da. Rasathaneler, 17. yüzyılda 

teleskobun icadına kadar bir tür uzay gözlem üssü niteliği taşıdı. Müslüman 

Türk ve Moğol hükümdarlarının, dönemlerinin en ünlü rasathanelerini inşa 

ettirmeleriyle geçmişteki inançları arasında sıkı bir ilişki var. Bilindiği gibi 

İslam öncesi Türkler, ağırlıklı olarak “Kök Tengri” (Gök Tanrı) inancına 

bağlıydı. Kaşgarlı Mahmud’a göre “Tengri” kelimesi aynı zamanda “kök” 

anlamına da geliyor. Dolayısıyla, geçmişte Gök Tanrı inancına sahip olan 

kadim Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra astronomiye ilgi 

duymamaları imkânsızdı (Özcan, 2017: 82).  

 

Maveraünnehir ve Horasan’da İlim Merkezleri 

Türklerin İslamiyeti kabulü, dünya tarihinde önemli bir olaydır. Kısa 

sürede, Türkler İslamiyetin hem en ileri temsilcileri, hem de en iyi 

koruyucuları olmuşlardır. Türkler, İslam kurumlarını süratle geliştirmiş, 

düşüncede, sanatta ve bilimde diğer müslüman devletlerin  öncüleri düzeyine 

yükselmişlerdir. Semerkant, Buhara, Taşkent, Belasagun, Kaşgar, Varkent 

gibi kentlerde yüzlerce medrese kurulmuştur. Eskiden bilim merkezi Bağdat 

iken Orta Asya Türklerinin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra, diğer İslam 

ülkelerindeki öğrenciler, öğrenimlerini tamamlamak için Maveraünnehir 

dedikleri bu Türk ülkesine geliyorlardı. Böylece Orta Asya Türk Müslüman 

kentleri kısa bir sürede bilim, sanat ve eğitim merkezleri haline gelmişlerdir. 

İslam kaynaklarının Maveraünnehir dedikleri Doğu ve Batı Türkistan 

kentlerinin medreselerinde yazılmış olan sadece günümüze kadar 
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elyazmalarla oluşan kitaplar, dünyanın en zengin yazılı kaynaklarıdır 

(Bilhan, 1988: 13).  

Timur döneminde, Maveraünnehir kentleri, özellikle, Herat, 

Semerkant, Buhara gibi büyük merkezler, medreselerinin çokluğu ve bu 

medreseletde öğretim veya öğrenim yapmak için, buralara gelen güçlü bilim 

adamları ve bilime susamış öğrencilere geniş imkanlar tanındıği konusunda 

ün salmıştı. Timur tarafından Maveraünnehir yörelerine davet edilen Arap ve 

İranlı bilim adamları daha ziyade Semerkant'ta toplanmışlardı. Çağın 

şartlarına uygun olarak inşa ettirdiği cami, medrese, rasathane, şifahane, 

hamam, saray gibi mimari yapılarla ülke kültürün ün her alanını 

zenginleştirmeye çalışıyordu (Bilhan, 1988: 45). 

“Ebr-i Şehr” yani “Bulut Şehri” nitelemesiyle anılmış olan Nişabur, 

Horasan’ın merkezinde en büyük şehirdi. Nişabur’dan sonra Tus gelir, 

oradan yine önemli bir merkez olan Serahs’a ulaşılırdı. Merv, Büyük 

Selçuklu Devletine başşehir olmuş, zirve bir şehirdi. Serahs ise Tus ile Merv 

arasında yer almış meşhur şehirlerdendi (Piyadeoğlu, 2008: 2-5). Horasan’ın 

en önemli şehirlerinden biri de şüphesiz Herat’tı. Horasan’ın bilinen en 

meşhur şehirlerinden biri de Belh şehridir. Tarihçi ve coğrafyacu Yakubî 

Belh’in Horasan’ın en büyük şehri olduğunu söylemiştir. Yine Cüzcân şehri, 

Horasan’ın bilinen şehirlerindendir. 

Nîşâbûr ve Merv, medrese, ribât, hânkâh ve kütüphaneleriyle tanınmış 

şehirlerdi. Başkentlik yapmış, ticarette ilimde öne çıkmış olan Nişabur’u 

Selçuklular elde üstünde tutmuştu. Kaynaklarda onüç kütüphanesi ve 

buralarda beşbin cilt eser olduğu rivayet edilir. Merv ise, rasathanesiyle öne 

çıkmıştır. Merv’de de zengin eserlerin olduğu on kütüphane zikredilmiştir. 

 Yakut el Hamevi, Horasan bölgesinin o dönemde en ünlü şehri olan 

Merv'den hicri 616'da ayrıldığında söz konusu şehirde halka açık olarak 

vakfedilmiş 10 adet kütüphane bulunduğunu Mu'cemü'l-Büldan adındaki 

eserinde zikrettikten sonra, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar seçilmiş ve çok 

sayıda kitabı olan kütüphane bulunmadığını, vakfedenlerin ayrıntılı bir 

biçimde biyografilerini, bunların birinde 12 bin cilt kitap bulunduğunu, 

bizzat bu kütüphaneden yararlandığını belirtmektedir. Maveraünnehir 

bölgesinde de ünlü hekim ve filozof İbn Sina'nın yetişmesinde büyük rolü 

olan ünlü bir kütüphaneden söz edilmektedir. Bunu Buhara sultanı Nuh bin 
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Mansur kurmuştur. Bizzat İbn Sina bu kütüphaneyi anlatırken, "Bu 

kütüphanede isimlerini daha önce görmediğim, başkalarının da görmediğini 

tahmin ettiğim eserlere rastladım," demektedir (Zeydan, 2015: 196-197). 

Nişâbur, başkentlik yapmış, ilmin merkezi olmuş en büyük 

şehirlerdendi. Selçuklular 1038’de şehre hakim olunca orayı başkent 

yaptılar. Tuğrul Bey sonradan Başkenti Rey yapmış olsa da, Sultan 

Alparslan Nişabur’da daha çok dururdu. Melikşah dönemi geldiğinde artık 

Nişâbur bir ilim ve irfan merkeziydi. Bilge vezir Nizâmülmülk’ün eseri olan 

Nizamiye Medreselerinin ilki Nişâbur’da açıldı. İlim ve irfan adamlarının 

orada bulunması şehrin şöhretini zirveye çıkardı. Ebu’l Kasım el-Kuşeyrî, 

İmamü’l Harameyn el-Cüveynî, İmam Gazalî gibi çok değerli alim ve arifler 

orada bulunmaktaydı. Nizamiye Medresesi dışında Hatuniye ve İnanç 

medreseleri ismiyle farklı büyük medreseler de inşa edilmişti (Öztürk, 2001: 

36). İlimle birlikte elbette ticaret ve ekonmik canlılık gelmiş; Nişâbur renkli, 

hayat dolu bir şehir olmuştu. 

Herîrûd nehri kıyısında kurulmuş Herat, Horasan’ın bağ-bahçeleri, 

sarayları, medreseleri, ilmi, sanatı ile en güzel şehirlerindendi. Özellikle 

Timur Devleti döneminde gelişen “Herat ekolü”, Babürlülerden Osmanlı’ya 

bütün merkezleri etkilemişti. Uygur ve çağatay Türkçesi ile yazılan 

eserleriyle, özellikle Hüseyin Baykara döneminde zirveye ulaştı. 1469-1506 

Hüseyin Baykara döneminde saray, cami, medrese inşa edildi, Şifaiye isimli 

tıp medresesi ve hastane onun döneminde yapıldı. Ali Şir Nevâî Baykara’nın 

veziriydi. Onun yaptırdığı Bâğ-ı Şâh sarayı meşhurdu. Türk musıkisinde 

Herat ekolü ortaya çıktı. Abdulkadir Merâgî ve Gulam Şâdî gibi büyük 

musıkî üstadlarının temsil ettiği ekol, form, makam, usul yönüyle Osmanlı 

döneminde de etkili olmuştur. Hat, tezhip, minyatür, cilt gibi sanatlarda da 

Herat ekolü öne çıkmıştır (Uslu, 1998: 216-217).  

İsmini büyük sufî İbrahim bin Ethem’den âşina olduğumuz Belh şehri, 

Amuderya’nın güneyinde Dehâs nehri üzerinde Kûhibaba dağı eteklerine 

kuruludur. İlk kağıtın Belh’te üretildiği rivayet edilmiştir (Yazıcı, 1992: 

410).  Hadis, fıkıh, tefsir, felsefe, tıp, coğrafya gibi alanlarda yetiştirdiği 

alimler; tasavvuf ulularından isimler bağdat’a Şam’a dağılarak ilmi, fikrî 

zeminin gelişmesine büyük katkılar sağlamışlardır. Şehir bu ilmi birikimiyle 

“Kubbetü’l İslam”, “Dâru’l Fıkıh” isimleriyle anılmasının dışında, her 
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yönüyle medeniyeti yansıtmasıyla “Belh-i Behiyye” (güzel Belh), 

“Ma‘şûka”, “Berh”, “Ümmü’l-bilâd” gibi sıfatlarla anılmıştır. Mevlânâ 

Celaleddin Rûmî de babası Sultânu’l Ulema Bahâeddin Veled’le birlikte 

Anadoluya Belh’ten gelmişlerdir. 

Allah’a cisim vasfı atfeden, ve X. yüzyılda Horasan’da taraftar 

bulmuş Kerramiyye görüşünün kurduğu medreselere karşılık, Ehl-i Sünnet 

itikadının muhafazası için Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular çok sayıda 

medrese inşa ettirmişlerdir. Medreselerin inşası beraberinde kütüphanelerin, 

hankâhların, şifahanelerin kurulmasını getirmiştir. 

Nizamülmülk’ün kurduğu Selçuklu Nizamiye medreselerinde okuyan 

talebelerin bütün masrafları, ders materyalleri karşılanmaktaydı. Medrese 

inşa edilirken, talebelerin barınması, beslenmesi, eğitim ihtiyaçları dikkate 

alınarak inşa edilmekteydi. Dersaneleri, çalıima salonları, mutfağı, hamamı 

her yönü düşünelerek inşa edilen külliyelerdi. Bunun yanında Cuma günleri 

halka vaaz verilen, talebeler için ibadethane olan mescidleri vardı. Tabi en 

geniş kütüphaneler de medreselerdeydi. Bütün giderler tahsis edilmiş zengin 

vakıflrla karşılanmaktaydı. Burada harcanan paranın yıllık altıyüzbin dinar 

civarında olduğu söylenmiştir. 

Müfredat olarak Nizamiye Medreseleri, bugünkü karşılığı olarak 

zikretmek gerekirse ilahiyat, edebiyat, siyasî bilimler, fen fakülteleri ve 

beşeri bilimleri birleştirmişlerdi. Kur’an, hadis, fıkıh, usûl, kelam, hilaf, 

sedel, feraiz, Arapça, edebiyat, sarf, nahiv, lugat, şiir, hitabet, tarih, coğrafya, 

musıki, hat, felsefe, r,yaziye, hendese, hesap, nücum, hukuk gibi dersler bu 

medreselerin müfredatı bağlamında zikredilebilir (Piyadeoğlu, 2008: 171). 

Nizamiye medreseleri, Horasan’ın Nişabur, belh, herat, merv, Hargerd 

veya Hâf ve Busenc şehirlerinde kurulmuştu. Hocalar maaş sistemiyle 

çalışır, giderler vakıflardan karşılanırdı. Medreseler halkın her kesimine 

açıktı. Nizamülmük’ün, gençlik yıllarında eğitim gördüğü Nişabur’a özel bir 

ilgisi vardı ve en büyük medreseyi oraya inşa ettirmişti. 

İbn-i Sina, 1025 tarihinde, Isfahan emiri Celaleddin Alâü’d-Devle’nin 

isteğiyle Hamedan’da kurduğu rasathanesinde gözlemler yapmaktaydı. 

Sultan Melikşah 1074-75 tarihinde ünlü gökbilimcilerin beraber çalıştığı 

Isfahan’daki Melikşah rasathanesini kurmuştu. Bu rasathanenin kurulması 

için teşkil edilen ilim heyetinde Ebu’l Muzaffer el-İsfizarî, Ömer Hayyam, 
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Meymun b. Necip el-Vasıtî gibi döneminin en meşhur alimleri vardı. Sultan 

Sencer, kendisine Merv’i başkent seçince Merv’de bir rasathane kurulmuş; 

Merv ilmin de başkenti haline gelmişti. 

Bu rasathanelerin dışında, İlhanlı hükümdarı Hülagu, Nasiruddin 

Tusî’ye 1259 yılında Merâga rasathanesini kurdurmuştu. Yine İlhanlı Gazan 

Han tebriz civarında Gazan Han rasathanesini kurdurmuştu. Meşhur bir 

rasathane ise 1421’de Semerkand’da kurulan Uluğ Bey rasathanesi idi 

(Dayday ve Altın, 2010: 71).  

 

Bilim Adamları 

Orta Asya Türk şehirlerinde, özellikle Türkler’in İslam’ı kabulünden 

sonra gelişen ilim ortamında sayısız ilim adamı yetişmiştir. Etkileri 

günümüze kadar devam etmiş, Avrupa’nın bugünkü uygarlık seviyesinin 

temelinde yer alan aydınlanma dönemini başlatmış, eserleri yüzlerce yıl 

aşılamamış büyük alimler, İslam Medeniyetinin bir dönem en önemli 

merkezleri haline gelmiş Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde 

yetişmişlerdir. Aşağıda bu büyük alimlerin birkaçına ancak özetle temas 

edilebilmiştir. 

 

Cabir İbn Hayyan: Modern Kimyanın Kurucusu 

Eldeki bilgilere Cabir’in 8.yüzyılın ilk çeyreğinde Tûs şehrinde 

doğduğu yönündedir (Kaya, 1992: 534). Kimya ilmi, onun teorik ve tecrübî 

araştırmalarıyla gelişmiştir. Avrupa’da “Geber” ismiyle tanınmıştır. Tabiat 

ilimlerinde deneysel metodun önemi onunla anlaşılmış, çalışmalarında 

deneye önem vermiştir. Muhtaru Resâ’il eserinde, “bu kitapta 

duyduklarımızı, bize söylenenleri yahut okuduklarımızı değil; ancak tecrübe 

ettikten sonra gözlediğimiz şeylerin özelliklerini zikrettik” diyecektir. 

Ortaçağ’ın kimyacılaı onun etkisinde kalmış; Ebu Bekir er-Razi, İbn-i Sina 

gibi alimler onu üstad kabul etmişlerdir. Onüçüncü yüzyılda Avrupa’da 

başlayan tercüme faaliyetleriyle İslam bilim adamlarıyla tanışan Batı’da bir 

Fransisken rahip olan İngiliz Roger Bacon, Cabir için “üstatların üstadı” 

nitelemesini kullanmıştı (Kaya, 1992: 534). Cafer-i Sadık’ın talebesi ve bir 

sufî olduğu bilinmektedir. 
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Eserleriyle doğuyu ve batıyı tesiri altına bırakmış Cabir b. Hayyân’a 

atfedilen bir kısmı kendisinden sonraki tarihlerde yazılmış, yaklaşık ikiyüz 

eser vardır. 16. Yüzyılda yaşamış İsviçreli bir kimya ve tıp alimi olan 

Paracelcus, cabir’in simya üzerine çalışmalarını tıp alanına aktararak iatro-

kimya akımının kurucusu olmuştur. Bu akımla bitkisel ağırlıklı tedaviler 

yerine, kimyasal maddelere dayalı tedavi öne çıkmıştır. 

Cabir’de diğer kimyacılar gibi, Aristo’dan bu yana söylenmiş olan 

maddeyi dört unsurla açıklama düşüncesine katılır. Hava, su, toprak ve ateş. 

Kuru-yaş; sıcak-soğuk gibi farklı nitelikler, bunlarıdan meydana gelen 

maddeleri de farklılaştırmaktadır. Ona göre bütün maddeler, uçucu gazlar, 

metaller, ne uçucu ne metalik ara maddeler olmak üzere sınıflanabilir. 

Maddeler tabiatta saf halde bulunmamakla birlikte damıtma ile 

saflaştırılabilir. Yalnızca cansız maddeler değil; canlılar da damıtılabilir. 

Suyu yediyüz defa damıttığını, bu unsurun yaşlık özelliğini yok ederek, 

soğuk niteliğini ihtiva eden saf elementi elde ettiğini söylemektedir. Kimi 

organik maddelerin damıtımıyla çeşitli boya, yağ ve tazları elde edebilmiştir 

(Kahya ve Topdemir, 2002: 1122-1123). 

 

el-Harezmî: Cebir İlminin Kurucusu 

Dokuzuncu yüzyılda yetişen el- Harezmî Hazar’ın doğusunda 

Harzem’de, yani Hive’de 780’li yıllarda doğmuş; 850 yılında Bağdat’ta 

vefat etmiştir. Bağdat’a ders almak içine gittiğinde onun yetenkli bir genç 

olduğunu farkeden Halife Me’mun, Kadim Mısır, Grek, mezopotamya, Hind 

uygarlığına ait esrerlerin bulunduğu Bağdat Saray Kütüphanesinde idareci 

yapmıştır. Beyt’ül Hikme’de çalıştığı dönem, oranın kütüphanesinde 

matematik ve gökbilimi araştırmaları yapmıştır. Aritmetik cebirle ilgili 

eserleri matematiğin gelişmesinde çok önemli bir tesir yapmıştır (Kahya ve 

topdemir, 2002: 1129). Avrupalılar onu Alkarismi, Algoritmi, Algorismi 

veya Algorism gibi isimlerle anmaktadır (Fazlıoğlu, 1997: 224) Harizmî 

doğduğu yere nizbetle verilen isimdir. Bazan Ebû Cafer künyesiyle de 

anılmıştır. 

Aslı kaybolmuş olan Aritmetik kitabı 12.yüzyıl İngiliz tabiat filozofu 

Bathlı Adelard’ın yaptığı Latince çevirisiyle “Hind Rakamları Hakkında” 

ismiyle günümüze ulaşmıştır. Harezmî eserinde on rakamlı Hind sistemiyle 
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hesaplamayı anlatmış; Batılı matematikçiler Romalılardan kalan harf-rakam 

sisteminin yerine bunu kullanmayı böylece öğrenmişlerdir. Bu hesaplama 

sistemi, düşünürümüzün adına ithafen “algorism” adıyla anılmıştır. 

Harezmî, başkanlık yaptığı ilmî heyetlerle bilimsel çalışmalara imza atmıştır. 

Şam Kasiyun rasathanesi heyetiyle Sincar Ovası’nda yaptıkları çalışmayla 

yerkürenin bir derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmüş; başka bir 

heyetle Hindistan’da rakamlar üzerine çalışmış; ordan döndükten sonra 

“sıfır” rakamını bularak matematik ve diğer bilimlerin en önemli meselesini 

halletmiştir (Sarıhan, 2007: 151). 

Harezmî, “el-Kitabü’l-Muhtasar fî His�bi’l-Cebr ve’l-Mukabele” 

ismiyle cebir ilminde yazılmış ilk müstakil eserde, birinci ve ikinci 

derecedeki denklemlerin çözümlerini, binom çarpımlarını, muhtelif cebir 

proplemlerinin çözümü ve miras hesaplarını ele almıştır. Denklemleri 

çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etmiştir. Ona döneminde “Ebu’l 

Cabir” yani cebirin babası denmekteydi. Usturlabın yaıpm ve kullanımı 

anlatan iki eseri günümüze ulaşmamaıştır. Sade matematikte değil, gök 

biliminde ve coğrafya alanında da eserler yazmış bir alimdir. Gezegen ve 

yıldızların konumlarını bildiren zîcler hazırlayan Harezmî’nin yirmiye yakın 

astronomi ile ilgili eseri olduğu bilinmektedir. Latinceye “Alkhorisme” 

şeklin geçen isminden “alogaritma”, “logaritma” ve “cebir” terimleri 

çıkmıştır (Karakaş, 2009: 124). 

 

el-Fergānî: Matematikçi ve Astronom 

El-Fergânî 9. Yüzyılda Bağdat’ta çalışmış olan ilk gök bilginlerinden 

biridir. Türkistan’da Fergana’da yetişen Fergâni 870’de Bağdat’ta vefat 

etmiştir. Avrupa dillerinde adı “Alfraganus” olarak zikredilmektedir. 

Fergani, arz derecelerinin uzunluğunu hesapladı. Güneşin de 

gezegenler gibi, fakat onlardan ayrı olarak ters tarafa seyahat eden bir 

yörüngesi olduğunun ilk defa kendisi farkına vardı. Güneş yörüngesinin 

eğilim açısını (eliptik meylini) de tespit etmek şerefine nail olmuş bir 

alimdir. Onun kaleme aldığı astronomi ilmine ait “Cevâmiʿu ʿilmi’n-nücûm 

ve uṣûlü’l-ḥareḳâti’s-semâviyye” eseri, hem muhtevası, hem de sistematik 

ve üslup yönüyle Batıyı en çok etkileyen astronomi kitabı olmuştur (Kaya ve 
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Şelhub, 1995: 378). Asya ve Avrupa’da yedi asır alanında kaynak eser 

olmuştur (Karakaş, 2009: 130).  

 

Ebu'l-Vefâ El-Buzcânî: Trigonometri İlminin Kurucusu 

“Mühendis” ve “Hâsib” lakaplarıyla da anılan Buzcanî, imine nispet 

edilen Buzcân’da 940 yılında doğdu. Buzcân, Heratla nişabur arasındadır. 

Vefatı 997 veya 998’de Bağdat’ta olmuştur. Dicle’nin iki yakasına ikinci 

Abbasi halifesi Ebu cafer el-mansur tarafından 8. Yüzyılda kurulan 

Bağdat’ın kurulmasıyla gelişen matematik ve astronomi ilminin son büyük 

temsilcisi bir Türk alimi olan Buzcani’dir. Bağdat’a gittiğinde 19 yaşındaydı. 

Sabir bin Kurra’nın talebesiydi.üveyhoğlu Adud ed-Devle tarafından 

Bağdat’a çağrıldı. Onun oğlu Melik Şerefü’d-Devle’nin kurduruğu 

rasathanede el-Kûhî yönetiminde çalışmalar yaptı. Yazdığı “Kitab el-Kamil” 

yani “El-Mecistî” eserinde trigonometri ve astronomi konularını ele aldı. 

Asronomiye dair meseleleri zarifçe ele alıp, açık ve net çözümler üretti. 

Onun astronomi eserlerinden olan “El-Zîc el-Şamil” eserine, Osmanlı 

astronomlarından Seyyid Hasan b. Ali el-Kümnatî tarafından yazılan şerh, 

Çelebi Mehmet’e sunulmuştur. Yıldız rasatları için ilk defa duvar kadranı 

yapan kişinin Buzcanî olduğu rivayet edilmiştir.  

Trigonometri alanında “tanjan” kavramını ilk ortaya atan kişidir. 

Trigonometri cetvellerinde Batlamyus’un virgül sonrası üç haneye kadar 

doğru verdiği değerler, sekiz haneye çıkarmıştır. Gözlemlerinde ekliptiğin 

eğilimin ölçmüş, mevsim süreleri arasındaki farkları bulmak için gün-gece 

eşitliğini gözlemiş, Bağdat’ın enlemini belirlemiş, Birunî ile 997 yılında aya 

tutulması gözlemleriyle Harezm ve Bağdat arası tutulma zamanının bir saat 

farkla olduğunu ortaya koymuşlar, bu bilgiyle iki şehir arasındaki boylam 

farklarını hesaplamışlardır. Ayrıca ayın tutulma açısını 230 37’ derce olarak 

belirlemişlerdir. Ay üzerine çalışmalarından dolayı, Ay’da bir kratere adı 

verilmiştir. El-Mecistî kitabında Bağdat’ın kıblesini matematik yöntemle, 

tanjant usulünü kullanarak tesbit etmiştir (Karakaş, 2009: 170). 
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“Bilgi Ummanı” Biruni: Coğrafyacı, Astronom, 

Matematikçi, Fizikçi, Tıpcı, Tarihci Antropolog  

Ebu’r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Birûnî, onuncu yüzyılın 

ikinci yarısı ile onbirinci yüzyılın ilk yarısında yaşamış; yaşadığı asra adını 

vermiş ve ünü çağları aşmış Türk kökenli bir Müslüman bilgedir.  O da diğer 

birçok selefi, çağdaşı ve halefi gibi bu gün Özbekistan, Tacikistan ve İran 

sınırlarına yayılmış geniş bir coğrafyayı kapsayan Horasan ve 

Mâverâünnehir mıntıkasının münbit kültür muhitlerinde yetişmiş ve bu gün 

Afganistan sınırları içinde kalan Gazne’de vefat etmiştir.  

Sekseni aşan ömründe evlenmeye fırsatı olmadı. Seyahatte olmadığı 

zamanlar kitap okumaktan başını kaldırmaz, yılda iki kez bayramlarda 

dışarıya çıkardı.  

Birunî, isyanların ve siyasi entrikaların belirlediği kasırgalı bir 

dünyada yetişti. Ama bilime olan tutkusu ve samimi bir Müslüman 

entelektüeli olması onu çağının ilerisine taşıdı. Birunî akla ve mantığa önem 

veren bir düşünürdü. İfradü’l Makâl adlı eserinde “burhan, kıyasın sıhhati 

üzeredir” diyerek, sağlıklı akıl yürütmenin önemine işaret eder. Eserlerinde 

uzmanlara hitap etmiştir. Ele aldığı konuları derinlemesine inceler ve şöyle 

başlar: “Bunu bilmek istiyor ve aslına iniyoruz”. 

Hayatına dair: 

Tam adı Ebu'r-Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Birûni olan Birunî, 

362/973 tarihinde bugün Özbekistan sınırları içinde kalan Harizm bölgesinin 

başşehri Kas’ta doğmuştur. Doğduğu yer olması hasebiyle Birun’a atıfla 

anıldı. Henüz küçük yaşta yetim kaldığı, odun toplayarak geçimini temin 

eden annesi tarafından büyütüldüğü rivayet edilmiştir. Basit ve sade bir 

aileden geldiği, hayatının ilk yıllarında anne ve babasını kaybettiği bazı 

şiirlerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. Kendisinin de anlattığı gibi o, 

çocukluğundan itibaren ilme tutkun ve öğrenmeyi seven birisi idi (Bakır, 

2004: 211).  

O dönemde bu bölgede hüküm süren Harzemşahların sarayında 

ilköğrenimini gördü ve ilk çalışmalarını yaptı. İlk rasadını 17 yaşında Kas 

yakınlarındaki bir köyde yaptı. 18 yaşında enlem hesapları yapabilecek 

seviyede bilgi donanımına sahipti. Harezm ülkesinde baş gösteren karışıklık 

ve saltanat mücadeleleri sebebiyle bir müddet Tahran yakınlarındaki Rey 
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şehrinde kaldı. Bu dönemde yoksulluk ve sıkıntı çektiğini bir kasidesinde 

dile getirdiği bilinmektedir. Daha sonra o civarda hüküm süren Büveyhid 

Sülalesinin sarayında ilmi faaliyetlerine devam etti. O dönemde Hazar Gölü 

kıyısındaki Gilan (ya da Cilan) şehrine de gittiği ve buranın hükümdarı ya da 

valisine eserlerinden birini ithaf ettiği bilinmektedir.  

Birunî, 387/997’de tekrar Kas’a dönmüş ve ardından Samani 

Hükümdarı’nın daveti üzerine Buhara’ya gitmiştir. 998’de Hazar Gölü’nün 

güneydoğusunda bulunan Curcân’daki tahtına ikinci defa geçen Ziyarilerden 

Kâbus bin Vaşmgîr’in hizmetine giren Biruni, Kâbus’u pek sevmese de ilme 

verdiği önem sebebiyle sarayında bir müddet kalmış ve başarılı çalışmalar 

yapmıştır. İlk büyük eseri olan el-Âsaru’l Bâkiye’yi bu dönemde vücuda 

getirmiş ve Kâbus’a ithaf etmiştir. Kâbus’un katı kalpliliği sebebiyle onunla 

daha fazla çalışmak istemez ve Gürgenç’te (“Köhne Ürgenç” adıyla 

bilinmektedir) Harizm’i idare eden Ebu’l Hasan Ali b. Me’mûn’un 

400/1009’da daveti üzerine Me’munoğulları’nın hizmetine girer. Ebul 

Hasan’ın ölümü üzerine onun kardeşi Hârizmşah Ebu’l Abbas Me’mun b. 

Me’mun ile birlikte çalışır.  

Gazneli Mahmud, 407/1017’de Harizm’i ülkesine katınca, 

Harizmşahlarla yakın ilişkisi dolasıyla Biruni’yi bir müddet göz hapsinde 

bulundurmuş daha sonra yüksek ilmi sayesinde itibarı iade edilmiştir. 

Mahmut onun için “sarayımızın en değerli hazinesidir” derdi. Bu dönemde 

Gazne’nin enlem ve boylamını ölçmüş, Gazneli Mahmud’un ihsan ve 

ikramına mazhar olmuştur. Gazneli Mahmud’dan sonra yerine geçen oğlu 

Mesud döneminde de Gazne sarayında çalışmış ve bu dönemde Gazneliler’in 

fethettiği Hindistan’a gitmiş, orda uzun müddet bulunmuş, Sankstritçe’yi 

öğrenmiş, jeolojik gözlemler ve astronomik rasatlar yapmıştır. Bu dönemde 

Kitabu’t-Tahkîk mâ li’l-Hind’i ve astronomi alanında bir şaheser olan el-

Kânun’u yazmıştır. Bu kitabını sultan Mes’ud’a ithaf etmiştir. Sultan 

Mesud’un ölümüyle tahta geçen Mevdûd’a da iki kitap ithaf eden Biruni’nin 

son eseri tıp ve eczacılık tarihinde önemli bir yeri olan “Kitâbu’s-Saydala” 

adlı eseridir. Bu eseri yazdığında 80 yaşını geçmiş olduğu bilgisi, yine aynı 

kitaptaki kendi notunda yer almaktadır.  

Maveraünnehir dolaylarını, İran, Afganistan ve Kuzey Hint-Pencap 

bölgesini, Harezm ülkesini gezip gören Biruni’nin Arabistan ve Nil’in 
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jeolojik durumları hakkında verdiği bilgilerden hareketle Hac yolculuğu 

dolayısıyla buraları da gördüğü tahmin edilmektedir. İkinci vatanım dediği 

Gazne’de, 443/1051’den sonraki yıllarda, muhtemelen 453/1061 yılında, 80 

yaşını geçmiş bir halde, son nefesini vermeden önce, öğrenmek istediği dini 

bir meseleyi öğrenip gözlerini hayata öylece yummuştur. 

 

  Yetiştiği Çevre: Hocaları, Çağdaşları ve Talebeleri 
Miladi 7.-8. yüzyıllara gelindiğinde İslam âlemi tercümelere doymuş 

ve tercüme döneminden tahlil ve terkip dönemine hatta icat dönemine 

geçilmiştir. El Harizmî, Ebu Abdullah el Battani gibi matematikçiler cebiri, 

trigonometriyi geliştirmişti. Halife Me’mun’un oluşturduğu astronomlar 

heyeti, bir dünya derecesini hesapladılar. Ebu’l Fergani astronomi kitabı 

yazdı. Süleymanü’t Tacir, Uzak doğu’ya ticaret eşyası götürdü ve Çin 

Seyehati’ni yazdı. Muhammedül Mukaddesî İspanya dışında kalan bütün 

İslam coğrafyasını gezerek 985’te “İslam İmparatorluğu’nun Tasviri” eserini 

kaleme aldı. Biruni’nin Hindistan’a dair eserinden önce, İslam dünyasının en 

büyük coğrafya eseri idi.  

Biruni, böyle bir sosyo-kültürel mirası devralmıştı. İslam medeniyeti, 

ilme büyük önem veriyordu ve bu işin sorumluluğunu hangi coğrafyada 

olursa olsun, özellikle ve öncelikle dönemin hükümdarları üstlenmekteydi. 

Nitekim Biruni’yi de Harizmşahlar sülalesinden cebir ve fen ilimlerinde 

döneminin tanınmış hocası olan Emir Ebu Nasr Mansur bin Ali bin Irak, 

himayesine almış ve ilk “üstadı” olmuştur. Biruni, Ali bin Irak’dan Öklit 

geometrisiyle Batlamyus astronomisini okumuştur. Ebu Nasr’ın trigonometri 

konusunda çalışmaları olduğu bilinmektedir. Abdussamed bin Abdussamed 

el-Hakîm’den de dersler alan Biruni’nin uzun süreli bir öğrenim hayatı 

olmadığı, daha çok ilmî tecessüsü sayesinde kendini geliştirdiği tahmin 

edilmektedir.  

Büveyhid hükümdarı Fahrü’d-Devle’nin maiyetinde bulunduğu sıralarda 

astronom Ebu Mahmud Han el-Hocendî’nin Rey şehri civarındaki bir dağda 

yaptığı Fahri Sekstantı’nın ölçüm ve gözlemlerinde, zikredilen astronomla 

birlikte çalışmış (994-997) ve bu sekstantı tanımlayan ve ölçümleri el-

Hocendî’den öğrendiği şekliyle anlatan bir risale kaleme almıştır. Hocaları 
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arasında, Gürgenç’te iken ilmî konularda müşavere ettiği Ebu'l-Hayr el-

Hammar’ı da saymak gerekir.  

Kas’a geri döndüğü 997 yılında, daha önce kararlaştırıldığı üzere 

ünlü matematikçi Ebu’l-Vefa el-Buzcanî (940-998) ile buluşarak ay 

tutulmasını gözlemlemişlerdir. Ebu’l Vefa’nın Biruni’den 33 yaş büyük 

olduğu göz önünde tutulursa, bunun bir ekip çalışması olmakla birlikte Ebul 

Vefa’nın da Biruni’nin hocaları arasında sayılması gereği hasıl olmaktadır. 

Nitekim Ebul Vefa’nın Harizmi’nin cebir ve matematikteki buluşlarını 

önemli ölçüde geliştirdiği ve Battani’nin trigonometrisinin girift kısımlarını 

açıklığa kavuşturduğu bilinmektedir. Öte yandan birçok kaynakta Ebu’l-

Vefa’nın adı İslam dünyasının en büyük trigonometricisi olarak geçer.  

Bununla birlikte, Biruni, Mekalid ilm el-Hey’e (Matematiksel 

Astronominin Temel Prensipleri) adlı eserinde, dönemin 

trigonometricilerinden el-Sizcî ile de temas kurduğunu ve hocası İbn Irak’la 

Ebul Vefa’nın temasını sağladığını anlatmaktadır. Buna göre Biruni, hocası 

İbn Irak’dan Sizci’nin geliştirdiği azimut hesaplamalarını ispatla destekleyen 

metot geliştirmesini istemiş ve sonucu ebu’l-Vefa’ya bildirmiştir. Ebul Vefa, 

Biruni’den kitabı kendisine göndermesini istemiş ve kitabı inceledikten 

sonra İbn Irak’ın kendisine nazaran eski metotlar kullandığını belirtmiştir. 

Bu sırada aynı konuya ilişkin olarak el Hucendî ile de görüşmüş ve onun 

kitabını da incelemiştir. Yine aynı dönemde Kuşyâr adlı bir matematikçinin 

de aynı konu üzerinde çalıştığını tespit etmiştir. İlginçtir ki o dönemde de 

intihal vakaları olmakta ve Birunî buna değinmektedir. Anlattığına göre, 

Ebul Vefâ el-Sumût eserinin bir bölümünün kendisine ait olduğunu 

söylemiş, El-Hucendî ise, Ebu’l Vefâ’nın eseri üzerinde hak iddiasında 

bulunmuştur. Kuşyâr, yaptığının başka alimlerin ortaya koyduklarını bir 

araya getirmek olduğunu söylemiştir. Birunî, hocası İbn-i Irak’ın kendi 

başarılarına başka kimselerin ship çıkmasına aldırmayacak kadar mütevazı v 

cömert olduğunu zikretmiştir. Bu tartışmalar, Biruni’nin döneminde, farklı 

şehirler, hatta farklı ülkelerde yaşayan ilim adamları arasında yoğun bir 

irtibat, ilmî tartışma ve ortak çalışma zemini olduğunu göstermektedir.  

Biruni, “fazıl delikanlı” diye bahsettiği çağdaşı İbni Sina (980-1037) 

ile de mektuplaşmış ve fikir alışverişinde bulunmuştur. İbni Sina 

mektuplarında Birunî’yi tenkit edebilmiş; onn tek tek olgular üzerinde 
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yoğunlaşarak, bu tutumunun bütünlüğü görmesini engellediğini söylemiştir. 

Biruî ise ince bir latifeyle, gerçeklerin ayrıntılarda ve teklerde olduğunu 

belirtmiştir. Bu fevkalade entelektüel seviyeyi gösteren mektuplaşmalar, 

günümüz fizik kavramlarının çoğunun ayrıntılı çözümlerini ihtiva 

etmektedir. Bu yazışmalara sonradan İbni Sina’nın öğrencisi Ma’sumî de 

katılmıştır. Birunî’nin Tafhim eserini Persli bir öğrencisi olan Rayhana bint 

al-Hasan isimli kız talebesine ithaf etmiş olması da dönem hakkında 

aydınlatıcı bir bilgidir. 

Talebeleri arasında Ebu Hamid Ahmed bin Muhammed en-Nehşeî’nin 

adından kendisi bahsetmiştir. Yine ömrünün son dönemlerinde adı 

bilinmeyen Yunanlı bir talebe ile de çalıştığı rivayet edilmektedir. Gazneli 

Mesud döneminde, Sultan Mesud’un ilmi meselelere ilgisi bulunduğu ve 

Biruni ile astronomi ve matematik konularında sohbet ettikleri bilinmektedir. 

Yine Hindistan yıllarında buradaki Hintli ilim adamlarından Sanktritçe ve 

Hint astronomisi okumuş, kendisi de onlara Yunan geometri ve coğrafyasını 

öğretmiştir. Tıp alanında, kendisinin Dioscorides, Calinos gibi Yunan 

hekimlerini ve Yahya bin Masuye, Maserciye, Muhammed bin Zekeriya er-

Razi ve Ebu Zeyd el Errecari gibi tıp alanındaki İslam bilim adamlarını 

okuduğunu biliyoruz.  

 

Eserleri ve Bilim Tarihinde Birunî’nin Yeri 
Biruni’nin yaşadığı dönem ve günümüz bilim tarihi açısından üç 

önemli özelliği vardır: Bunlardan birincisi, yaşadığı ve ilgilendiği coğrafya 

üzerinde o zamana kadar gelmiş geçmiş medeniyetlerin izini sürmüş olması 

ve özellikle Hint medeniyetine ait bilgi hazinesini gözlemlerini de katarak, 

yani yorumlayarak İslam dünyasına; dolayısıyla da Batı dünyasına 

kazandırmış olmasıdır. Biruni’nin ikinci temel hususiyeti, astronomi ve 

trigonometri ilmi ile ilgili olarak geliştirilen buluşlar hakkında derlemeler 

yapmış olması ve kendisinin de bu alanda katkıda bulunmuş olmasıdır. Bir 

diğer önemli özelliği ise tıp ve eczacılık alanında kendinden önceki bilgi 

birikimini zikrettikten sonra, kendi buluşu olan ilaçların geniş bir dökümünü 

yapmasıdır. Yerbilimine ilişkin gözleme dayalı ilk araştırmalar da Biruni’ye 

aittir. 18 yaşında enlem hesapları yapabilecek donanıma sahip olan Biruni, 

Dünyanın Yarıçapını hesaplamıştır. 
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İlk önemli eseri Âsârul Bakıyye’dir; farklı kültür sahalarında 

kullanılan takvimler, İran, Suriye, Yunan, Yahudi, Hristiyan Saba ve Arap 

takvimlerini ve bayramlarını günümüz ifadesiyle “nesnel” bir bakışla 

açısıyla yazmıştır. Âsâr’ın mukaddimesinde şöyle der: “İster eski âdetler, 

ister siyasi davranışlar, ister rekabet ya da karşıdakini etki altına almak isteği 

olsun, insanları gerçeği görmez hale getiren her türlü sebebi ortadan 

kaldırmalıyız”. 

Sultan Mesut’a astronomi tabloları hazırlamış; usturlab, planisfer hakkında 

ve yıldızların hareketlerini gösteren küreler üzerine yazılar yazmıştır. 

Karekök almayı, özgül ağırlık çalışmalarını, geometri ilmine teoremlerin 

ispatını getirmiştir. Bir astronomi ansiklopedisi, birer coğrafya, astronomi ve 

matematik hülasası yazmıştır. Birleşik kaplar teoreminden yararlanarak 

memba sularının ve artezyen kuyularının çalışmasını izah etmiştir. Onun 

emsalsiz eserleriyle İslam kültürü 11. yüzyılda zirvesine çıkmıştır.  

Felsefe ile ilgilenmiş fakat felsefi konularda boğulmamıştı. Ona göre 

meseleler, felsefede “ilk sebep” olarak zikredilen Allah’a ve O’nun mutlak 

kudretine dayanmaktadır. Biruni’ye göre bir bilim dalı içinde elde edilen 

sonuçlar bizi “insanın var oluşunun amacı”, “evrendeki varlığın başlangıcı 

ve sonu” gibi meselelerin cevabına götürmez. Çünkü insan bilgisi, izafi, 

mahdut ve ihtimallidir. Geçici, değişebilir ve sınırlı bilgiye sahip olan 

insanın bilim ya da felesefî çalışmayla ulaştığı sonuçların evrensel, kesin, 

mutlak doğrular olduğu hayaline kapılması doğru değildir. Mutlak ilim 

sahibi yalnızca Allah’tır. "Sizin İlahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun dışında 

İlah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır." (Taha: 98). Bilimsel 

çerçevelerin kuruluşunda ve ilmî yolla elde edilmiş sonuçlardan 

genellemelere giderken bu Mutlak Doğru’dan bize aktarılmış yol gösterici 

olan Kuran’ın rehberliğine ihtiyaç vardır. Tabiat bilimleriyle ilgilenmek, 

Allah’ın kevnî ayetlerini okumaktır. 

Biruni, Arapça, Farsça, İbranice, Yunanca, Çince, Sanskritçe, 

Rumca, Süryanice gibi dilleri iyi derecede bilmekteydi. Matematik, 

astronomi, geometri, tıp, fizik, kimya, eczacılık, tarih, coğrafya, dilbilimi, 

etnoloji, jeoloji, dinler ve karşılaştırmalı mezhepler tarihi, antropoloji gibi 

otuz kadar ilim dalında eserler vermiştir. 180 kadar eseri olduğu 

bilinmektedir. Biruni’de ilim tabii bir ihtiyaçtır. Rivayet edilir ki, Gazneli 
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Sultan Mesud’un kendisine yolladığı bir fil yükü gümüş liraya bakmamış; 

devletin hazinesine tekrar yolamıştır.  

Biruni, Doğu-Batı analizi sadedinde, medeniyet dünyasını Doğu ve 

Batı olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ona göre İslam medeniyeti, eski 

Yunan’dan sonra Batı medeniyetinin devamı olarak gelişmiştir. Çinlilerin, 

Türklerin ve Hintlilerin Doğu medeniyetinin temsilcileri olduğunu; Türklerin 

İslamiyet’i kabulü ile İslam medeniyetinin çok geniş bir alana nüfuz 

etmesinden dolayı insanlığın özellikle bilimin büyük kazançlar elde ettiğini 

söylemiştir. 

Biruni, İslam medeniyetinde, kendini entelektüel bilimlere (ulûm el-

akl) adayan ve İslam öncesi kültürlerin başarılarını birleştirerek, onları İslam 

ruhunda geliştirenlerin en Müslümanıdır, denilebilir. İslam’ın tasavvufi 

yönüne ilişkin akli sezgi ve nefs tezkiyesi yolunu izlememiştir. Bütün 

samimi Müslümanlar gibi, sûfî ruhuna saygı duymuş fakat kendisi iştirak 

etmemiştir.  

Türkçe’ye maalesef çevrilmemiş olan sayısız eseri 

Batı dillerinde defalarca basılmıştır.  The Unesco 

Courier dergisi, Haziran 1974’te kapak konusu olarak 

aldığı Biruni için şu nitelemeleri kullanmıştı: "1000 

yıl önce Orta Asya'da yaşayan evrensel dahi Biruni; 

Astronom, Tarihçi, Botanikçi, Eczacılık uzmanı, 

Jeolog, Şair, Mütefekkir, Matematikçi, Coğrafyacı ve 

Hümanist" (Uyanık ve Aksoy, 2014: 27). Biruni, Batı 

dillerinde “Alboron” olarak anılmaktadır. O bütün 

zamanların en büyük bilim adamlarından biridir.  

Uzun hayatı boyunca pekçok siyasi karmaşa ve değişme gören 

Biruni’nin ilgi alanlarında da değişmeler oldu. İlk zamanlar ilgisi astronomi 

ve matematik üzerine yoğunlaştı ve bu alanlarda İslam bilimlerinin en büyük 

otoritelerinden biri oldu. Daha sonra ilgisi kronoloji ve tarihe kaydı. En 

sonunda ise, optik, tıp, mineroloji, ve Kitab el-Şeydane kitabında görüleceği 

gibi farmakolojiye kaydı. Bütün bu değişmeler boyunca din ve inanç 

üzerindeki ilgisi aynı kaldı. Karşılaştırmalı dinler üzerine eseri bu alana en 

önemli katkıları sunmaya devam etmektedir (Nasr, 1985: 124-125). 
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“Kitabü’s Saydele fi’t Tıb” seksen yaşını aştığı bir dönemde son 

eseri olarak yazmıştır. Hem doğu’nun, hem batı’nın “Üstad” olarak andığı 

Birunî, çok çeşitli dallardaki akademik çalışmalarını, Gazne’de 1051 

tarihinde hayata gözlerini yumuncaya kadar kadar sürdürdü. Bilindiği 

kadarıyla hiç evlenmedi bir alimin olması gerektiği gibi, “dünya 

zevklerinden uzak” yaşadı.Birunî’nin adı, Ay’da bir kratere verilmiştir. 

Özbekistan’ın Taşkent ve Afganistan’ın Kapisa kentlerinde birer 

üniversiteye, Ebû Reyhan el-Bîrûnî adı verilmiştir (Dayday ve Altın, 2010: 

101-103). 

Birunî’ye ait kaynaklarda tesbit edilebilen astronomiye dair 35; 

usturlaplar üzerine 4; kronoloji ve zamanın ölçümüne dair 5; coğrafyaya dair 

9;  kurucusu olduğu bilim olan jeodezi ve harita teorileri üzerine 10; 

matematik alanında 15; tıp ve farmakolojiye dair 2; meteoroloji alanında 1; 

değerli taşlardan ve minerallerden bahseden 2; tarih üzerine 4; hindistan’la 

ilgili antropoljik eser 2;  din ve felesefeye dair 3;  edebiyat alanında 16;  

büyüye dair 2; herhangi bir sınıflanmaya tabi tutulmamış 9 olmak üzere 146 

eser zikredilmektedir. Altısı astronomiye dair olmak üzere 22 eseri 

günümüze ulaşmıştır (Tümer, 1992: 212-213; Uyanık ve Aksoy, 2014: 27-

28; Dayday ve Altın, 2010: 101-103). 

Birunî der ki, “Anlattıklarım arasında gerçek dışı olan varsa Allah’a 

tövbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah’dan yardım 

dilerim. Batıl olan şeyleri öğrenip onlardan korunmak için de Allah’dan 

hidayet dilerim. İyilik O’nun elindedir”. 

 

İbn-i Sînâ: Büyük Türk Filozofu, Tıp Alimi 

İsmi Avrupa’ya Latince söyleyişle “Avicenna” olarak geçmiştir. İbn-i 

Sînâ, İslâm Âleminde ise “el-Şeyh el-Reis” ismiyle anılmıştır. El-Şeyh el-

Reis, ilim, felsefe ve tıp alanında rakipsiz oluşunu, biricikliğini vurgulayan 

ve “baş alim”, “bilginler bilgini” anlamlarında kullanılan bir ünvanıdır. Bir 

kültür tarihçisi ve devlet aamı olan Kıftî, "İhbaru'l-Ulema bi Ahbaru'I 

Hükema" adlı eserinde İbn-i Sina için "eş-Şeyhu-r-Reis ünvanını kullandım. 

çünkü İbn-i Sina'ya verilen bu ünvan onun isminden daha meşhurdur." Der 

(Bolay, 1998: 2). Hüccet el-Hakk olarak da anılan İbn-i Sina, bütün Doğu 

dünyasında “tabibler Sultanı” olarak adlandırılmıştır (Nasr, 1985: 205). 
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Babası Belh’li, annesi Buhara’lı olan İbn-i Sina, 980 yılı civarında, 

Buhara’ya bağlı Harmaysan kentine yakın Afşana köyünde doğmuştur. Sekiz 

yaşındayken Kur’an’ı hıfzeden İbn-i Sina, çocuk yaşlarından itibaren İslamî 

ilimlerle birlikte diğer ilimleri de tahsil etmiştir. Çocukluktan itibaren 

ibadetlerine devam eden İbn-i Sina, kendi ifadesiyle çalışırken anlamakta 

zorlandığı bir meseleyle karşılaştığında hemen camiye gider, namazın 

akabinden Allah’a karanlık ve anlaşılmaz meseleleri aydınlatıp kolay kılması 

için dua ederdi. Böylelikle anlaşılmazlar anlaşılır olur; karanlık meseleler 

aydınlanırdı. Alim, ilmiyle amil olan kişidir tanımına uygun olarak o da 

öğrendiği ilmi ibadet olarak hayata aktarırdı. Onun bazı başka filozoflar gibi, 

ömrünün sonlarına doğru mistik bir hale geldiği; sufileştiği bilinmektedir. 

"İşarat'' adlı eserinin son bölümü olan "Makamatü'l-Arifin" de tasavvuf 

konusu anlatılmıştır. İbn-i Sina'ya göre "İbadetlerin en üstünü namaz ve 

nruçtur. İyilikterin en faydalısı sadakadır. Hikmet faziletlerin anasıdır. 

Allah'ı bilmek evveller evvelidir. Güzel söyleyen Allah'a yükselir. . . " 

Kendisini şu ifadelerle tanıtır:  

“Harmeysen Köyü’nün yakınında bir köy vardı: Efşene. Babam 

Efşene’de bir hanımla evlendi. Önce ben 980 yılında, sonra da erkek 

kardeşim Efşene’de dünyaya gelmiştir. 

Daha sonra ailemiz Buhara’ya yerleşti. Ben bir muallimden Kur’an ve 

edebiyat dersleri aldım. 10 yaşına geldiğim zaman Kur’an’ı ezberledim ve 

edebiyatı da tamamıyla öğrendim. 

Daha sonra mantık, geometri, fizik, metafizik ile meşgul oldum. 

Sonra tıp ilmine rağbet ettim. Bu konuda yazılmış olan kitapları 

okudum. Kısa zamanda bu konuda sivrildim. O derece ki tıp üstadları, büyük 

tıp adamları benden tıp ilmi okumaya başladı. Bir yandan bunlara ders 

veriyor, bir taraftan da hastaları tedavi ediyordum. Bu sıralarda kazandığım 

pek çok tecrübeyle birçok ilacın bulunmasında ve tespitinde başarılı oldum. 

Böylelikle tedavi yolları ve metodları tarif edilemez bir biçimde bana 

açılıyordu. Bu esnada ben on altı yaşlarında bir çocuktum.” On altı 

yaşındaki bu çocuk ileride “Tababetin hükümdarı” şeklinde anılacak olan 

İbn-i Sina’ydı (Toros, 2013: 68).  
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Bütün bunları yaparken gece ve 

gündüz uyumadığını şöyle ifade eder: 

“Bu süre içinde bütün olarak hiçbir gece 

uyumadım ve gündüzleri de, ilim'den 

başka bir şeyle meşgul olmadım. 

Kitapları, önüme topluyordum; baktığım 

her vesika (huccet)'dan analoji öncülleri 

(mukaddemat kıyasiyye) tesbit ediyor 

ve onları bu kitaplar (zuhur) üzerinde 

düzenliyordum. Sonra da, muhtemel 

olarak sonuç verecek olanlara bakıyor ve o meseledeki doğruluk benim için 

gerçekleşinceye kadar, onun öncüllerinin şartlarına dikkat ediyordum. Ne 

zaman bir mesele konusunda tereddüt eder de, kıyas konusunda orta terim'i 

bulmağı başaramazsam (azfiru), Cami'ye giderek namaz kılar ve herşeyi 

Güzel Yaratan (Mübdi el-küll) Tanrıya yalvarırdım. Ta ki o güçlüğü bana 

açsın (açık yapsın) ve zor olan şeyler kolaylaşsın ...” (Keklik, 1981: 12). 

(İbn-i Sina’yı çalışırken gösteren minyatür, Süheyl Ünver arşivinden, 

Kaynak: http://www.genelturktarihi.net/ibni-sinanin-turklugu) 

İbn-i Sina insanlık için gelmiş olan büyük dahiler ve hakîm 

filozoflardan birisi olarak kabul edilmektedir. Felsefede Farabi'yi takib 

etmiştir. Ancak Farabi ile Gazali arasında geçit sayılabilir. Orta Çağ 

Avrupası'nı şiddetle etkilemiştir. Kitabü'n-Nefs'inde psikolojinin kurucusu 

olarak görülür. İbn-i Sina tıp alanında çok büyük bir şöhrete sahiptir. 16 

yaşında bir tabip olarak üstün başarı kazanmış, kendisinden yaşça büyük 

meslektaşlarına ders okutmuştur. Tıp konusundaki büyük eseri "Kanun" çok 

meşhurdur. Bu eser altı asır Doğu ve Batı hekimliğine hakim olmuş Asya ve 

Avrupa üniversitelerinde onun eserleri okutulmuştur (Bolay, 1998: VI-VII). 

İbn-i Sînâ, bir çok bilgini, sanatkârı kendine çeken zengin bir kültürel 

hayatın olduğu Buhara’da çok iyi bir eğitim aldı. Fıkıh, kelam ilminin yanı 

sıra mantık, felsefe ve matematik öğrendi. Bu arada tıp eğitimine de başladı. 

Eğitimi sırasında İbn-i Sînâ, Samanoğulları sarayındaki kütüphaneden çok 

yararlanmıştır. O sıralarda onsekiz yaşında olan İbn-i Sînâ, Maveraünnehir’e 

hakim olan Samanoğullarından Sebük Tekin’i (II. Nuh bin Mansur) 

hastalığını (dönemi; 976-997) başarı ile tedavi edince, kütüphanenin 
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müdürlüğüne atandı.  Mansur’un ölümünden sonra başlayan siyasî 

kargaşalar sonunda Buhara’dan ayrılan bilgin, 1005 ile 1012 arasında önce 

Harezm’de Ürgenç kentinde yaşadı. Burada, yer’in evrenin merkezinde yer 

almasının nedenlerini açıklayan, Kıyamü’l-Arz fî Vasat’il-Semâ adlı eserini 

yazdı. Gazneli Mahmut’un daveti üzerine gittiği Cürcan’da (1012-1014) el-

Ersad el-Külliye (Genel Gözlemler), Muhtasarel-Majistî (Almagest Özeti) 

adlı eserleri ile Cürcan’ın boylamını belirlenmesi hakkındaki inceleme 

yazısını kaleme aldı. 1014 ile 1015 arasında Rey kentinde yaşayan İbn-i 

Sînâ, Büveyhoğullarının parçalandığı ve küçük emirliklere ayrıldığı bu 

dönemde, bir emirlikten diğerine sığınarak, çok zor bir hayat yaşadı. Daha 

sonra, Isfahan, Hemedan ve Yezd eyaletinin emiri Alaüddevle ebu Cafer 

Kakuyâ’nın döneminde, 1015- 1024 yılları arasında Hemedan’da, 1024 

yılından ölümüne kadar da Isfahan’da yaşadı.  

Alaüddevle ile yakın arkadaş olan İbn-i Sînâ, bir gün ona eski gök 

gözlemlerine dayanarak yapılmış olan geleneksel takvimlerin eksiklikler ve 

yanlışlıklar içerdiğinden yakınmıştı. Bunun üzerine Alaüddevle onu 

Hemedan’da bir gözlem evi kurmakla görevlendirmiş ve gerekli mâlî 

kaynağı emrine vermişti. Bunun üzerine bilgin öğrencisi Ebu Ubeyd el-

Cuzcânî ile birlikte işe koyuldu. el-Cuzcânî gerekli araç ve gereçlerin 

yapımını üstlendi. Gerçi, Alaüddevle ile yaptığı geziler ve diğer başka 

engellerden dolayı gözlemler sık sık aksamışsa da, İbn-i Sînâ elde ettikleri 

sonuçları Kitab el-Alâ’î adlı eserinde kaydetmiştir. Gözlem evinin yapısı 

hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak, Cuzcânî ile birlikte yaptıkları, Zat el-

Semt ve el-İrtifa adı verilen, azimut ve yükseklik ölçmeye yarıyan büyük 

boyutlu bir gözlem âleti yaptıkları biliniyor. Azimut halkasının çapı yaklaşık 

7 metre olan ve uzun bacakları dakika ve saniyelere göre de 

derecelendirilmiş olan bu araçla açı ölçümünde yüksek kesinlik 

sağlanmaktaydı. Bu âletle ortaya konmuş olan ölçüm ilke ve yöntemi daha 

sonraları; Portekizli gök bilimci ve matematikçi Pedro Nunes’in 1542’de 

yaptığı, usturlablarda kullanılan “Nonius ölçeği”nde, Fransız matematikçi 

Pierre Vernier’nin 1631’de yaptığı verniye âletinde (kumpas) ve 17. 

Yüzyılda İngiliz gök bilimci ve bilimsel âlet yapımcısı William Gascoigne 

tarafından, yıldızlar arasındaki açısal uzaklıkları ölçmek üzere teleskoplara 

uygulanan mikrometrik vidalı âlette de izlendi. 
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Kâkûyi hükümdarının nedimi olması sebebiyle onunla her sefere 

katılan İbn-i Sina son derece yoğun ve yorucu günler yaşadı. Bu seferlerden 

birinde kolit hastalığına yakalandı. Büyük hekim kendine uyguladığı 

tedavide dozu ayarlayamayınca bağırsaklarında oluşan yaralardan dolayı 

şiddetli ıstıraplar çekti. Şiddetli baş ağrıları ve sara nöbetleri geçirdi. 

Alaüddevle ile birlikte Isfahan’dan ayrılıp Hamedan’a giderken yolda 

hastalığı nüksetti. Cüzcanî’nin ifadesiyle, “bedenimi idare eden kuvvet artık 

idareden aciz kaldı, bundan sonra ilacın da, tedavinin de faydası olmaz” 

demiş ve kendi kendisini tedavi etmeyi terk etmişti. Günlerce bu durumda 

kalmış, sonra vefat etmiş ve Hamedan’a defnedilmiştir. 1037 yılında vefat 

ettiğinde 57 yaşındaydı (Toros, 2013: 75). 

İbn-i Sina samimi bir Müslümandı ve imanından son derece emin 

biriydi. Kendisini kafirlikle itham edenlere bir şiirinde şöyle cevap vermişti: 

“Bana kafir demek o kadar kolay ve önemsiz bir şey değil; Hiçbir iman 

benim imanımdan kuvvetli olamaz. Dehrin biriciğiyim ben ve eğer ben 

kafirsem, o zaman dünyanın hiçbir yerinde tek bir Müslüman bile yoktur” 

(Nasr, 1985: 211).  

İslam dünyasının büyük bilgini, en büyük tıp alimi İbn-i Sina sadece 

tıp ve felsefede değil; fizik, metafizk, matematik, kimya, astronomi, jeoloji 

gibi ilim alanlarında da değerli eserler ortaya koydu.  İrili ufaklı 276’nın 

üzerinde eseri, onlarca risalesi sözkonusudur. Musıkî nazariyatını 

geliştirmiştir. Batı dillerine tercüme edilen eserleri, eğitimde temel kitaplar 

olmuş; el-Kanun Fi’t Tıp kitabının 16. yüzyılda 30 baskısı olduğu 

bilinmektedir.  Ömrü uzun olmadı ama eserleri asırlarca ilim dünyasının 

baştacı yapıldı. 
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(Kaynak: Topdemir, 2012: 73) 

 

Ömer el-Hayyâm: Alim, Şair, Filozof 

 11. yüzyılın sonu, 12. yüzyılın başlarında yaşamış olan Ebul-Feth 

Ömer Hayyam b. İbrahim el-Hayyam rubaileriyle tanınmış bir şair; filozof, 

matematikçi ve astronomi alimidir. Şeyhülislam Nasiruddin Muhammed 

Mansur, Matematikçi Hâce Ali, ve  Nizamülmülk ve Hasan Sabbah’la ortak 

hocaları olan Abdullatif ibn. el-Lubad’dan dersler almıştır. Ömer Hayyam 

Nişaburludur. İslam dünyasında bilim yönü ile tanınmış; Avrupalıların 

rubailerini keşfetmesiyle şair yönü daha çok öne çıkarılarak, Fars şiirine ait 

bir tür olan rubaileri ile tanınmıştır. Hayyam’la ilgili en eski kayıt 12. asrın 

ortalarında yazılmış, Nizamî-i Aruzî’nin Çehar-Makale isimli eserindeki 

anekdotlardır. Nizamî, Ömer Hayyam’ı bir şair olarak değil; bir astronom 

olarak zikretmiştir (Çelebi, 1963: 7).  
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Kainatı anlamlandırmak, hayatın gayesini bilmek için, ustalıkla 

kullandığı rubailerle mesajlarını vermiştir. Hayyam kimi çevrelerce agnostik, 

hazcı, hedonist bir kimseymiş gibi sunulabilmekte, oysa Asaf Halet 

Çelebi’nin belirttiği gibi öyle “derbeder, sefil, biçare bir sarhoş” elbette 

değildir. Bir ilim otoritesi olan Hayyam büyük bir ilmî heyetin başında 

bulanan isimdi. Asaf Haletê göre, “şiirlerinde geçen şarap, bir sembol, 

kötümserliğe karşı bir panzehir, hür insanların düşüncelerini saran bir huşu 

hissinin timsali sayılmalıdır. Hayyam'ın değerli ve ünlü bir astronom 

olmasına rağmen, insan bilgisinin yetersizliği ve insanın küçüklüğü hakkında 

kesin bir inanç sahibi oluşudur ki, arasıra kendi benliğiyle başbaşa kaldığı 

zaman kiiçük ve isyan dolu rubaileri yazmasına sebep olmuştur” (Çelebi, 

1963: 7) 

İlk eğitim zamanlarında Belh’de bulunan Hayyam, akabinde 

Semerkand’a gitmiştir. Matematik, astronomi, musıkî alanında çalışmalara 

imza atmıştır. Hayyam bilim alanında belli bir şöhrete ulaşınca 1070’de 22 

yaşındayken Selçuklu sultanı Melikşah onu Isfahan’a davet ederek Melikşah 

Rasathanesinin başına getirmiştir (Dayday ve Altın, 2010: 109). “Hakîm” 

unvanlı belli başlı alimlerden biri olan Hayyam, Melikşah Rasathanesinde 18 

yıl faaliyette bulunmuştur. Orada Hazinî, İsfizarî, Vasıtî gibi alanında şöhret 

olmuş alimlerle çalışmıştır. Bu dönemde devlet maliyesini şekillendirmek 

üzere Celâleddin Melikşah’ın isteği ile, aynı bilginlerle beraber Fars 

takvimini düzenleyerek bir güneş takvimi meydana getirmiştir. “Celalî 

takvimi” olarak bilinen, “Tarih-i Melikşâhî” de denilen takvim, “Hayyam 

takvimi” ismiyle yerleşmiştir. Güneş yılına dayalı olan bu takvimin hata 

payının beşbin yılda bir gün olduğu; örneğin günümüzde kullanılan  ve 

Hayyam’ın takviminden beşyüz sene sonra yapılmış Gregoryen takvimde bu 

payın 3330 yılda bir gün olduğu bilinmektedir (Aksu, 2018: 392). 

Bahsedilen “Celâlî takvimi”, ay isimlerinin Farsça olması dışında  tam 

olarak bir Türk takvimidir. Bu takvimde Nevruz günü yılbaşı olarak kabul 

edilmiştir. Hayyam, terazi üzerine de çalışmış; başarılı sonuçlar almıştır. “el-

Kustasu’l-müstakim” Hayyam’ın icad ettiği teraziye verdiği isimdir 

(Karakaş, 2009: 232). 

Bilim tarihinde değerli bir mevkiye sahip olan Hayyam, şairlik 

yönüyle de Batı’da hayranlık uyandıran bir isim olmuştur. Onun adı hem 
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Ay’da bir kratere verilmiş; hem de yeni keşfedilmiş bir kuyruk yıldız onun 

adıyla anılmıştır. Pascal Üçgeni olarak tanınmış olan matematik terimi, 

esasen Ömer Hayyam’ın oluşturduğu üçgen dizidir. “Binom açılımı” adı 

verilen formülün katsayılarının kolaylıkla elde edilmesine yarayan üçgenin 

adı, ondan yaklaşık altı asır sonra her alanda olduğu gibi ilmi, Batı’nın 

kendisine maletmesi olarak Pascal üçgeni haline gelmiştir. Felsefede İbn-i 

Sina ekolündendir. İlgilendiği bilim dalları arasında cebir, geometri, 

astronomi, fizik, tıp, musıkî ve tabi olarak rubaiyatıyla tanınmasına vesile 

olan şiir vardır. 

“Ey gafiller! Bu muazzam gördüğünüz varlık, hiçtir; bu dokuz kat 

göğün yıldızlı kubbesi de hiçtir. Sen keyfine bak, çünkü herşeyin yapılıp 

tekrar bozulduğu bu dünyada biz bir nefese bağlıyız; o da hiçtir” (Çelebi, 

1963: 35).  

Bir rubaisinde, “Ben yok olmaktan korkacak adam değilim. Çünkü, 

öbür yarım bana bu yarımdan daha hoş gelir. Bu dünyada bende iğreti bir 

ruh var; onu da teslim etmek zamanı gelince teslim eder, giderim” demişti. 

1123 ila 1132 tarihleri arasında, seksenbeş yaşlarındayken Nişabur’da 

“teslim edip giderim” dediği ruhunu teslim edip gitmiştir. 

Nizamî-i Aruzî’nin Çehar-makale’sinde yer alan anekdotla bitirelim 

Hayyam bahsini. “Hicrî 506 (1134) yılında Belh’de, esirciler mahallesinde 

Ebu Sa’d Cerre’nin evine HÂCE İmam İsfirazî ve Hâce İmam Ömer 

Hayyam inmişlerdi. Ben o sırada yanında bulunuyordum. Sohbet sırasında 

Huccet-ul Hakk’tan (Ömer Hayyam’dan) işittim. Dedi ki: ‘Benim kabrim bir 

yerde olacak ki, her baharda rüzgâr, onun üstüne çiçekler serpecek’. Bu söz 

bana imkansız göründü. Lakin, öyle bir insanın boş ve manasız söz 

söylemeyeceğini bilirdim. 530 senesinde (1138) Nişâbur’a geldiğim zaman, 

o büyük insanın yüzünü, toprağın örttüğü yere çekmiş ve bu süflî alemi 

yetim bırakıp gitmişti. Mezarını göstermesi için birini yanıma aldım. Beni 

Cerre mezarlığına götürdü. Sol tarafa doğru bahçe kapısının duvarı dibinde 

kabrini gördük. Armut ve zerdali ağaçları dallarını bahçe duvarı üstünden 

sarkıtmış ve kabre o kadar çok çiçek dökmüştü ki, toprak, çiçekler altına 

gömülüp kaybolmuştu. O zaman kendisinin Belh’de söyledikleri hatırıma 

geldi; ağladım” (Çelebi, 1963: 8). 
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Nasîruddîn-i Tûsî: Alim, Filozof 

Horasan’ın Tûs şehrinde 597/1201 tarihinde doğan Tûsî, 13. yüzyılın 

alim ve filozoflarındandı. Merâga’da dönemin en büyük rasathanesini 

kurarak bilim faaliyetlerini burada sürdüren Nasiruddin Tûsî, 672/127 

yılında Bağdat’ta vefat etti. İmam Musa Kazım türbesinin yanıbaşında 

medfundur (Temizel, 2013: 509). 

Horasan’da Moğol istilalarının başladığı dönemlerde ilminden istifade 

etmek isteyen Kuhistan İsmailîlerinin baş daîsi, Nasuriddin Abdurrahim b. 

ebu Mansur muhteşem’in davetini kabul edip Kuuhistan’a geldi. Felsefe ve 

tecrübî ilimlere dair “Şerhu’l İşarat”, “Ahlak-ı Nasırî”, “Tahiru’l Mecistî” 

gibi eserlerini burada yazdı. Daha sonra Abbasî Halifesi Mustasım Billah ile 

yazışmalarının öğrenilmesi üzerine hapse atılmış, ardından da İsmailîlerin 

merkezi olan meşhur Alamut Kalesine yollanmıştır. Hülagû Alamut’u 

kuşattığında Tûsî, kale hakimi Rükneddin Hürşah’ı, direnmenin 

faydasızlığına ikna etmiş; gizlice kaçmasını tavsiye etmişti. Kaleyi teslim 

alan Hulagû, tusî’nin teslimdeki rolunu öğrendiğinde onu yanına aldı. Bu 

yakınlaşma, Tusî’nin Hülagû’yu ikna etmesi neticesinde, Merâga’da 

657/1259 yılında tamamlanan ve o döneme kadar yapılmış en büyük 

rasathane olan Meraga rasathanesinin yapımıyla sonuçlandı (Şirinov, 2011: 

437). 

Nasîruddin Tûsî’nin 150 civarında eseri olduğu tespit edilmiştir. 

Astronomiye dair yazdığı “Zîc-i İlhanî” onun alanında yazılan en değerli 

eseridir. Astronominin yanısıra, İbn-i Sina’nın bilim tasnifi geleneği 

çerçevesinde, geometri, trigonometri, fizik, kimya, coğrafya, felsefe, 

ilahiyat, mantık, ahlak gibi pek çok sahada eserler kaleme almıştır. 

 

Uluğ Bey: Göklerin Alimi, Yerlerin Sultanı  

Emir Timur’un oğlu şahruh’un büyük oğlu olarak, Tiımur’un İran ve 

bugün “ortadoğu” olarak şarkiyatçı bir adlandırmaya tabi tutulan bölgelere 

yaptığı, beş yıl süren büyük seferlerinin ikincisinde 796/1394 tarihinde, 

Güney Azerbaycan’da bulunan Sultaniye’de doğmuştu. 16 Nisan 1394 

Perşembe günü Mardin, Timur'a teslim olmuştu. Timur’a eşi Saray Mülk 

Hanım tarafından Sultaniye'den gönderilen ve bu mutlu olayın haberini 

getiren elçi Timur’un huzuruna, Mardin'in ele geçirilmesinin ertesi günü 
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çıkmıştı. Bu doğumu kutlamak için Timur, alınan şehir ahalisine aman 

verdiği gibi, alınması kararlaştırılmış bulunan savaş tazminatından bile şehir 

ahalisini bağışladı. Çocuğun adı Muhammed Taragay konuldu. Fakat daha 

Timur'un sağlığında bile çocuğun asıl adı yerine, onun ünvanı olan “Emiru’l 

Kebir”, yani “Büyük Emir”’in Türkçesi olan “Uluğ Beg” ismi yerleşerek, ilk 

vurulan ismi tamamen unutulmuştur. “Beg” kelimesi Türkler tarafından 

“emir” karşılığı olarak kullanılmaktaydı (Barthold, 1997: 39-40). 

Geleceğin büyük bilgini Uluğ Beg, daha doğarken insanların 

muhtemel felaketine engel olmuştu. Timurlu hanedan adeti üzre babaannesi 

Saray Mülk Hatun’un ellerinde yetişen şehzade, Timurla beraber 

imparatorluğun her yanını gezer. Dedesinin çadırında onun huzurunda 

yapılan askeri toplantıları izler, ilmi sohbetleri dinler. Küçük yaşta hafız 

olur, yedi farklı kıraate göre okur. Büyük ihtimal Kadızade Rumî’den 

matematik ve astronomi dersleri alır. Dokuz yaşındayken Timur’un kışlağı 

Karabağ’a, oradan da Merâga’ya giderek büyük rasathaneyi gezmiş; oradan 

Erzurum’a geçmişti. 

Mirza Muhammed Taragay, Timur’un son büyük Çin seferinde 

yanında bulunmaktaydı. Timur Otrar’dayken hayata gözlerini yumunca 

Semerkand’a döndü. Timurun vefatıyla onun tahtına oturan Uluğ Beg’in 

babası Şahruh, başkent olarak Semerkand’ı değil; valilik yaptığı Herat’ı 

tercih etti. Şahruh Semerkand dahil Maveraünnehir ve çevresinin genel 

valiliğini 1411 yılı itibariyle oğlu Mirza Muhammed’e verdi. Uluğ Beg 

olarak ünlenecek olan genç Mirza Muhammed, ondan sonra Semerkand’ı hiç 

terketmedi (Kalığa, 2007: 172-173).  

17 yaşından itibaren kuzeybatı Amu-Derya'dan Sağanak'a ve 

kuzeydoğuda Aspara'ya kadar uzanan ülkenin gerçek hakimi olmuştu. 

Böylece Uluğ Bey, 1411 'den 1447 yılına kadar, 36 yıl Maveraünnehr'i idare 

etmiş olmasına rağmen sikkelerde ve hutbelerde babası Şahruh'un adı 

zikrediliyordu. Bununla beraber çağdaşları, ona genel bir vali veyahut bir 

melik olarak bakmıyorlardı. Nitekim Cilanatu vadisindeki kaya üzerinde, 

1425 tarihli bir kitabede Uluğ Bey sultanlara mahsus unvanlarla; “Sultan-ı-

azam, fatih, mülükül-akvam ve yer yüzündeki Allah'ın gölgesi” diye 

zikredilmekte, Şahruh'tan bahsedilmemekteydi (Dizer, 1989: 40-41). Buna 

rağmen Uluğ Bey’in kudretli bir devlet adamı olduğu söylenemez. 1427 
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yılındaki Moğollarla olan mücadelelerde pek bir başarı gösteremeyen Uluğ 

Bey'in daha sonraki saltanatı üzerinde bu başarısızlıkların etkisi olmuştur. 

Sonraki 20 yıllık idaresi sırasında hiç bir sefere iştirak etmedi ve dolayısiyle 

ordu daima başarısız oldu. Nitekim Uluğ Bey'in saltanatının son yıllarında 

gerek Moğollar ve gerek Özbekler Maveraünnehr'e akınlar yaptıkları halde 

hiç bir karşı harekette bulunulmamıştır (Dizer, 1989:45 ). 

Babasının 1447’de vefatı ile, Ulug Bey hükümdar oldu. Hükümdarlığı 

çok kısa sürmüş, bilhassa oğlu Abdullatif’in isyanlarını bastırmakla 

uğraşmıştır. Bir kaç defa oğlunu mağlup ederek affetmiştir. Son seferinde 

1449’da oğluna mağlup olmuştur. Sığınmak istediği yerlerde gereken alakayı 

göremeyen Uluğ Bey oğluna teslim olmak zorunda kalır. Aynı yıl oğlu 

Abdullatif tarafından maalesef idam edilmiştir (Karakaş, 2009:352). 

Dedesi Timur gibi, ordularının başında seferlere giden, cihangirlik 

iddiasında, kudretli bir devlet adamı olmadı Uluğ Bey. O esasen büyük bir 

âlim ve medeniyet adamıydı. Kısa sürmüş iki yıllık hükümdarlık dönemi 

dahil olmak üzere, 39 yıllık yöneticiliğinde ilim ve medeniyet adamı olarak 

öne çıktı. Astronomi, matematik gibi bilim dallarına bilim adamı olarak 

katkısıyla; dînî ilimlere, mimariye, güzel sanatların bütün şubelerine ilgisiyle 

tarihteki yerini almıştır. Arapça, Farsça, Çince, Moğolca bilir; Arapça şiirler 

yazardı. O, Semerkand’ı İslam medeniyet merkezine dönüştürdü. 

Semerkand, Timur’un gözbebeği olan şehirdi. Nizamüddin şamî’nin 

Zafernamesinde geçen Timur’a ait şu söz Semerkand’ı bir medeniyet şehri 

haline getirmesini izaha yetecektir. “Büyük padışahların iktidar ve 

kuvvetlerinden edecekleri istifade hayrât ve müberrât vücuda getirmektir. 

Biz bugün nasıl geçmiş padışahların eserlerine temaşa ediyorsak, her halde 

bizden de bir eser kalmalıdır, ta ki bizden sonra da bizim ismimiz baki 

kalsın” (Rejepova, 2019: 5). Uluğ Beg,  Timurun bu rüyasını gerçekleyen 

kişi olarak, döneminde Semerkand’ı kamil bir medeniyet merkezi haline 

getirmiştir. 

Uluğ Beg döneminde 1421’de faaliyete geçen Semerkand 

Medresesi’nin baş müderrisi meşhur alim Kadızâde idi. Uluğ Beg, 

medresede ilim müzakerelerine iştirak etmekte, aynı zamanda ders 

vermekteydi (Dayday ve Altın, 2010: 125). Uluğ Beg astronomi alimi olarak 

tanınmakla birlikte, riyaziyede en güç geometri proplemlerini çözebilecek 
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derecede ileriydi. Tarih yazanların ifadesiyle “Uluğ Bey gelinceye dek İslam 

dünyasında bir bilginin tahta oturduğu görülmemişti”. Semerkand’da Uluğ 

Beg’in ilk hocalarından “devrin Eflatun’u” olarak anılan Selahüddin Musa b. 

Mahmud Kadızade-i Rûmî yaşamakta idi.  Bir başka alim, Gıyaseddin 

Cemşid b. Mesud Kâşân’dan davet edilmişti (Barthold, 1997:113-114). 

Kaşânî, ondalık sayıları keşfeden, Newton ikiterimlisini hesaplayıp çözen 

matematikçidir (Roux, 2001: 363-364). Zamanının Batlamyus’u olarak 

tanınan, daha sonraları Uzun Hasan’ın elçisi olarak tanıştığı Fatih’in 

davetiyle elçilik görevi bitince İstanbul’a gelip Ayasofya medreselerinin 

başına geçen Ali Kuşçu’da Semerkand rasathanesi alimlerindendi. Uluğ Bey, 

Ali Kuşçu’ya “oğlum” diye hitap ederdi (Dizer, 1989: 49). Uluğ Beg, 

medresenin tamamlanmasının ardından döneminin en büyük rasathanesi olan 

Semerkand Rasathanesi’ni inşa ettirdi. Uluğ Beg’in ustası, Osmanlı’dan 

giden Kadızâde-i Rumî medresenin baş müderrisi; Gıyaseddin Cemşid el-

Kâşî de rasathanenin başındaydı. Kâşî’nin vefatıyla rasathanenin başına 

Kadızâde, onun da vefatıyla Ali Kuşçu rasathanenin başında idiler. Uluğ 

Beg’in oluşturduğu ilim çevresinde yüzü aşkın alim bulunduğu söylenmiştir. 

Uluğ Bey'in Semerkand’da Kühek tepesine kurduğu gözlemevi 

döneminin en büyük bilim merkeziydi. Matematik ve asronomi alanında 

teori ve pratik bu merkezde birleştirilmişti. 1422'de tamamlanan rasathane, 

üç katlı silindir biçimli büyük bir yapıdır. Çapı 60 metreyi aşan 

derecelendirilmiş büyük bir yay, oluğa yerleştirilmiş ve meridyen plana 

dikilmiştir. Merkez salonun çevresinde laboratuar ve inceleme yerleri olarak 

kullanılan pek çok oda bulunmaktadır. Bu merkezde etkileyici bir araştırma 

ekibi çalışmaktaydı. Bu ekip, Uluğ Bey'in ruhunu oluşturduğu büyük toplu 

esere, ünlü Astronomi Tabloları eserine katkıda bulunmaktaydı; bu eserdeki 

tablolar o dönemin en eksiksiz, en kesin tablolarıydı. Uluğ Beg Raathanesi 

ve ilim çevresi, Batı’da “Semerkand Akademisi” olarak ünlenmiştir. 

Semerkand Rasathanesinde 12 yıl süreyle yapılan gözlemlerin 

neticesi, “Zîc-i Uluğ Beg” yani “Yıldızlar Cetveli”, “Zîc-i Cedid-i Sultanî” 

veya “Zîc-i Gürgânî” isimli eserdir. 1437’de eser tamamlandığında Bağı 

meydanı’nda tüm müderris, talebe, çalışan bir araya gelmiş, büyük şölenler 

verilmiş; hediyeler dağıtılmıştı.  
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Takvimler 853/1449 tarihini gösterdiğinde Uluğ Beg, yenildiği oğlu 

Abdullatif’ten hacca gitmek üzere izin isteyip ayrılmışken, yolda Abdullatif 

Mirza’nın adamları tarafından hunharca şehit edildi. Devletşah Tezkiresinde 

“Baba katili pâdişah olmaz; olsada onun pâdişahlığı altı aydan fazla sürmez” 

denilmiştir. Çok geçmeden Abdullatif de yine öldürttüğü kardeşi Abdullah 

Mirza’nın adamlarınca öldürüldü.  

Uluğ Beg’in ismi de Ay’da bir kratere verilmiştir.  

 

Kadızâde-î Rûmî: Matematikçi ve Astronom 

Bursalı olan Kadızâde-i Rûmî’nin babası Muhammed genç yaşta vefat 

edince, Sultan 1. Murad’ın Bursa kadısı, kırk yıl kadılık yapmış ve halkın 

verdiği “Koca Efendi” lakabıyla tanınan dedesi Kadı Mahmut’un 

himayesinde yetişerek, ona nisbetle “Kadızâde” nisbesiyle anılmış büyük 

alim. Bursa’da 1364 yılında doğmuştur. Semerkand’da 1436-37 yıllarında 

vefat etmiştir. Semerkand Akademisi’nin en ünlü alimlerindendir. Naaşı, 

Şâh-ı Zinde olarak anılan, Peygamberimzin amcası Abbas’ın oğlu, Kusem b. 

Abbas türbesine defnedilmiştir. 

Eğitimine Bursa’da dedesinin rahlesinde başlayan Kadızâde, Molla 

Fenarî’nin talebesi olarak devam etmiştir. Buradaki eğitim tamamlanınca 

hocası ondaki kabiliyetlerden hareketle matematik ve astronomi eğitimi için 

teşvik etmiş, Horasan ve Semerkand’a gitmişti. İlimlerin merkezi 

Horasan’dı. Semerkand, Uluğ Beg döneminde ünü tüm cihana yayılmş bir 

bilim, kültür, sanat merkezi haline gelmişti. İslam dünyasının her tarafından 

gerek bilgin, gerek talebelerin akın akın geldikleri şehirdi. Talebe olarak 

gittiği Horasan’da “döneminin Eflatunu” olarak anılan ünlü bir hoca oldu, 

bilim adamı olarak tarihe geçti. O Anadolu’dan giden biri olarak “Rûmî” 

nisbesiyle tanındı. Uluğ Beg, Kadızâde-i Rumî’nin talebesiyle ve Kadızâde 

ona “evladım” diye hitap ederdi (Rejepova, 2019: 27).  

Kadızâde Semerkand’da kelam ve matematik alimi ünlü Seyyid el-

Cürcanî’den dersler aldı. Hocasının, bütün meselelere bir matematikçi olarak 

baktığından anlaşamadı. Hocasının Şerhu’l Mevakıf eserinde kimi 

görüşlerini tenkit etti. Cürcânî’nin, “Kadızâde’nin tabiatına riyaziyyat galip 

gelmiş” dediği bilinir (Fazlıoğlu, 2001: 98).  
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Uluğ Beg’in matematik ve astronomi hocası olan Kadızâde, 

Semerkand Medresesine başmüderris olarak atanır. Semerkand 

Rasathanesinin başında bulunan el-Kaşî’nin vefatıyla, rasathanenin 

sorumluluğunu devralır. 

Kadızâde’nin yetiştirdiği talebeler, Semerkand’daki ilmî birikimi 

Anadolu’ya taşımışlardır. Onun talebelerini Anadolu’ya gitmeleri yönünde 

teşvik ettiği bilinir. Ali Kuşçu, Yahya Şirvanî gibi isimler Anadolu’ya bu 

birikimi taşıyan isimlerdir. Kadızâde Semerkand’da bulunmuş olsa da 

vatanına hizmetten geri durmamıştır. Taşköprizade onu Osmanlı uleması 

arasında zikretmektedir. Kadızâde’nin geometri alanındaki eserleri Osmanlı 

medreselerinde ders kitaplarıydı. Gerek talebeleriyle, gerek eserleriyle 

Osmanlı bilim hayatına büyük katkılar sağlamış, matematik ve astronomi 

alanında Osmanlı’ya büyük katkılar sunmuş bir alimdi (Fazlıoğlu, 2001: 98).  

Bursa kadısının torunu Kadızade Rumî’nin göbeği, Bursa’ya 

gömülmüştür. Türbesi Semerkand’dadır. Uluğ Bey, Timur’un torunudur, onu 

Uluğ Bey yapan hoca Bursalıdır. Uluğ Bey’in doğancısının oğlu Ali Kuşçu 

Kadızade Rumi’nin talebesidir ve İstanbul’da Ayasofya Medreesesi’ne 

müderris olmuştur. Kadızade Rumi’nin şahsında bir medeniyet terkibi vardır 

(Aycı, 2007: 171). O, orta Asyayı, Anadolu’ya bağlayan bilim köprülerinden 

biridir. 

 

Ali Kuşçu: Astronom, Matematikçi, Din Alimi 

Tam adıyla Alâeddin Ali, Muhammed isimli birinin oğludur. Doğduğu 

yer ve tarih hakkında kesin kayıt yoktur. 15. Yüzyıl başlarında 

Semerkand’da doğduğu bilinmektedir. Babası Muhammed, Uluğ Beg’in 

doğancıbaşısı olması hasebiyle “Kuşçu” diye tanınmıştır. Onun Timurlular 

ülkesinde Türk kıyafetleriyle gezmesi aslının Türk olduğuna delil olarak 

gösterilir (Toros, 2013: 153).  

Uluğ Beg, Ali Kuşçu’yu ya babası vesilesiyle, yahut Kadızâde 

aracılığıyla tanımış ve ona ders vererek hocası olmuştur. Ali Kuşçu, 

matematik ve astronomi derlerini zamanının en büyük alimleri olan Uluğ 

Beg, Kadızâde Rumî, Gıyaseddin Cemşîd gibi değerli hocalara talebe olarak 

öğrenmiştir. 
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Ali Kuşçu ilim aşkıyla Kirman’a gitmek oradaki ilim çevrelerinden 

faydlanmak da istiyordu. Lakin izin verilmez korkusuyla habersiz bir şekilde 

Kirman’a gitti. Orda Nasiruddin Tûsî’nin Tecridu’l-Kelam’ını ve şerhlerini, 

pek çok kitabı okuyup istifade etme imkanı buldu. Tecrîdu’l-Kelam eserine 

Şerhu’t-Tecrît ismiyle bir şerh yazaıp Ebu Said Han’a sundu. Semerkand’a 

döndüğünde Kirman’da yazdığı Hall-ü Eşkali’l Kamer çalışmasını Uluğ 

Beg’e sundu. Uluğ beg tarafından daha sonra, yine ilmini ilerletmesi için 

Çin’e yollandığı, dönüşünde dünyanın yüzöçümü ve meridyen hesaplarını 

yaptığı rivayet edilmektedir (Aydın, 1989: 408).  

Kirman dönüşü ile ilgili anlatılan hikaye şöyledir: habersiz 

kaybolmasından endişe içinde olan Uluğ Bey’in huzuruna çıkarak özrünü 

iletir. Uluğ Bey kendisine Kirman’dan ne hediye getirdiğini sorması üzerine, 

Ay’ın safhalarını inceleyen bir risale getrdiğini söyler. Uluğ bey bir görelim 

nerelerde hata yapmışsın ediğnde, ayakta Risâlat-u Hallü-Eşkali’l-Kamer’i 

baştan sona okur. Uluğ Bey onu kutlar, böyleye takdirini kazanmış olur. 

Kadızâde’nin vefatıyla Rasathane’nin başına getirilir. Uluğ Beg’in eserin 

mukaddimesinde “büyük alim”, “şerefli oğul” vurgusuyla bahsettiği gibi, 

Zic’i Gürgânî, Kuşçu’nun titiz çalışmalarıyla tamamlanmış olur. Uluğ Beg, 

Kuşçu’yu evladı gibi sevmiş, bir alim ve bir dost olarak ona büyük değer 

vermiştir (Dizer, 1988: 4-5) 

Uluğ Beg’in katledilmesiyle Semerkand’ın yıldızı kararmaya 

başlamış; ilim himayesiz kalmıştı. Ali Kuşçu hacca gitmek niyetiyle 

Semerkand’dan çıktı. Mekke’ye yolunda Tebriz’e vardığında Akkoyunlu 

Uzun Hasan’ın ilgisiyle karşılaştı. Uzun Hasan Kuşçu’yu Fatih Sultan 

Mehmet’e elçi olarak yollamıştır. Fatih, Kuşçu2nun ilmine hayranlık 

duymuş ve ondan istanbul’da kalmasını istemiştir. O elçilik görevini 

tamamlayınca gelebileceğini belirtip dönmüş, görevi tamamlayarak 

İstanbul’a gelmiştir. Ali Kuşçu’nun Osmanlı topraklarına girişi üzerine  “Her 

vilayet menzilinde kendilerine bin altın yol harçlığı verile” şeklindeki 

ferman meşhurdur. Onu, aralarında başta İstanbul kadısı, Hocazâde gibi 

isimlerin bulunduğu güzide ulemadan oluşan bir heyet karşılar. Bu karşılama 

töreni adeta bir ilim meclisi durumuna gelmiş ve kadırga ile Üsküdar’dan 

İstanbul’a geçerken,  Ali Kuşçu ile Hocazâde arasında bir ilmî tartışma 

başlamıştı. İki alimin birbirini denemesi, ağırlıklarını ölçmesi gibi geçen 
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münazara “med ve cezir” üzerine olmuş, yine İstanbul minarelerinin 

denizden görünüşü ve meşhur alim Seyyid Şerif’in Mutavvel haşiyesinde, 

“Delâlet-i lafziyye”ye itiraz etmesi hakkında konuşmalar olmuştu (Karakuş, 

2009: 363). Rivayet edilir ki, Ali Kuşçu İstanbul’a gelmezden evvel 

Alâeddin Tusî ile görüşmüş; Tûsî onu Hocazâde hakkında “İstanbul’a 

gittiğinizde Hocazâde denilen Köseç ile hoş geçinin. Kendisi ilimde 

fevkalâde müdekkik ve muhakkıktır” şeklinde uyarmıştır. Ali Kuşçu’nun bir 

meselede hatasını düzeltmiş olan Hocazâde hakkında fatih’in sormaası 

üzerine Kuşçu “Rumda ve Acemde emsali yok” deyice, Fatih, “Arap’ta dahi 

yoktur” der (Çiftçioğlu, 2008: 153). 

İstanbul’a gelen Kuşçu’yu 1473’te uzun Hasan üzerine yaptığı seferde 

Fatih yanında götürdü. Kuşçu, Otlukbeli zaferinin hediyesi olarak 

Risaletu’n-fi’l-Fethiyye eserini gök cisimlerinin uzaklıklarını ele alan bir 

bölüm ekleyerek Fatih’e sunmuştur. Dönüşte Kuşçu, Ayasofya müderrisliği 

ile görevlendirilir. Aynı zamanda Molla Hüsrevle birlikte Semâniye 

Medreselerinin programını düzenleyeceklerdir. Kuşçu sayesinde astronomi 

ve matematik ilmi İstanbul medreselerinde revaç buldu. Derslerine Fatih 

başta olmak üzere büyük alimler iştirak etmekteydi. Hoca Sinan Paşa, Molla 

Lutfi ve Kuşçu’nun oğlu Mîrim Çelebi gibi büyük alimler yetiştiler. 

İstanbul’un enlem ve boylamlarını çıkaran Kuşçu, Osmanlı’da ilk güneş 

saatini de yapmış; 1456 yılında Topkapı Sarayı’nın avlusuna 

yerleştirilmiştir. Fatih Camii’nde bulunan ve ilk muvakkıtı kendisi olan, 

Osmanlı’nın ilk muvakkıthanesini de Kuşçu yapmıştır. Fatih Camii’nde 

bulunan güneş saatleri de yine Kuşçu’nun eseri olarak 1473’te yerlerini 

almışlardır. 

Ali Kuşçu 1474 yılında vefat ettiğinde Eyüp Sultan haziresine 

defnedilmiştir. Hocası Bursa’dan Semerkand’a gidip Şah’ı Zinde’ye; talebesi 

Semerkand’dan gelip Eyüp Sultan’a komşu olmuşlardır. 

 

Fârâbî: Büyük Türk Bilgin ve Filozofu 

Zamanında Oğuz Yabgularına kışlaklık yapan, Oğuzların Yengi-kent 

yahut Yangı-kent dedikleri  Fars dilinde Fârâb olarak tanınmış, Otrar şehri. 

İşte Frabî’nin ona nispetle adlandırıldığı Farâb civarında bir köy olan 

Vesiç’te 870 ila 872 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Bir Türk 
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ailenin çocuğu olan Farabî’nin tam adı, Ebu Nasr Muhammed bin 

Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Farabî el-Türkî şeklindedir. Kendisine 

“ikinci öğretmen” anlamında Muallim-i Sâni (Hâce-i Sâni) unvanı verilen 

Farabi, Avrupa dillerinde,  Alfarabius ve Abunaser diye anılmıştır. Büyük 

bir filozof, matematikçi, mantıkçı, tıptan musıkîye her alanda eserleriyle 

tanınmış büyük bir dehâdır. 

Çocukluk yıllarını köyüne geçiren farabî, bütün ömrünü Bağdat’tan Şam’a 

ilim meclislerinde seyahatle geçirmiştir. O, fikirleriyle insanların ufkunu 

açarken, musikisiyle ruhları doyuran efsane bir isimdi (Toros, 2013: 42). 

Bazı kaynaklar onun, kadı iken mesleği bırakıp ilim yoluna girdiğini rivayet 

etmişlerdir. Farabî, soy itibâriyle Türk olmanın dışında, şuur ve kültür 

itibariyle de Türk idi. Nitekim, birkaç kaynağın birden ifâde ettiği üzere, 

İslâm milletlerinin müşterek kültür merkezi olan başkent Bağdat'a gelen 

Fârâbî Türkçe konuşuyor; Türkmen kıyafetini de hayatının hemen her 

devresinde ve ısrarla üzerinde taşıyor, gittiği yerlere onunla gidiyor, 

saraylara o kıyafetle giriyordu (Olguner, 1987: 6). 

Bir dörtlüğünde ilimle ilişkisini ve yalnızlığı sevdiğini şöyle terennüm 

etmiştir: “Zamanın ters, yarenliğin faydasız; her reisin bezgin ve her başın 

hasta olduğunu görünce; evime kapanıp şerefimi kayırmayı kâr bildim. 

Yanımda saklı duran ve avucumda ışıldayan, hikmet şarabından içerim. 

Sofra arkadaşlarım mürekkep şişeleridir; sazım onların şakırtısıdır. Bu arada 

dünyadan göçmüş hikmet erbabının sohbetiyle neşelenirim” (Danışman, 

2001: 8).  

Babası Vesiç kale kumandanı idi. Dînî eğitimi, Arapça ve farsça’yı ilk 

eğitimiyle aldığı bilinmektedir. Uzun seyahatlerinde Buhara, Semerkand, 

Merv, Belh gibi Türkistan bölgesi şehirlerine, sonra İran’ın kültür 

çevrelerine ve Bağdat’a gittiği tahmin edilmektedir. Bağdat’a gittiğinde kırk 

yaşını aşmıştı. 929 yılında vefat eden İbnu’s-Serrâc’dan Arapça okuduğu, 

kendisinin de ona mantık okuttuğu kaynaklarda bildirilmiştir. 949 öncesi 

Bağdat’a vardığı bu bilgiden çıkarılmaktadır (Kaya, 1995: 145). 

Farabî kişilik ve karakter olarak zahidâne yaşayan biriydi. Maddi 

servete asla değer vermez; yüce ruhlu ve temiz ahlaklı olmayı her şeyin 

üstünde tutardı. Bütün büyük devlet adamları gibi ilme değer veren 

Seyfüddevle, Farabî’ye ihsanlarda bulunmak istemiş lakin o mütevazı 
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ihtiyaçlarını karşılamak üzere dört dirhem gümüş paradan fazlasını kabul 

etmemiştir. Münzevî yaşamayı tercih edn Farabî evlenmemiş, malı mülkü 

olmamıştı. talebeleriyle fırsat oldukça su kenarlaında, bağ bahçe içlerinde 

buluşurdu.  

Farabî, kamil filozofu anlatırken Tahsîlu’s-Sa’âde eserinde adeta 

kendi karakterini resmektedir: “Öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere 

katlanmalı, üstün bir zekâ ve kavrayışa sahip bulunmalı, doğruluğu ve 

doğruları, adaleti ve âdil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı, altın, 

gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli, yeme içme konusunda aç gözlü 

ve nefsânî arzularına düşkün olmamalı, doğruya ulaşmak için azim ve iradesi 

güçlü bulunmalıdır” (Kaya, 1995: 147).  

İlmin her alanına hâkim olan Farabi’ye göre tek mektep vardı; o da 

hakikat mektebiydi. Dinin doğru anlaşılması halinde felsefeyle din arasında 

çatışma olmayacağını söylemiş, dinin hakikatleriyle felsefî bilgiyi 

meczetmeye çalışmıştır. Döneminde belki en büyük sorun bu alandaydı. O 

Müslümanlara dinin vazettiği hakikatlerden uzaklaşmadan felsefi bilgiye 

ulaşmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Aklı esas alan Aristocu 

felsefeyi, Eflatuncu idealizmle yorumlayıp, İslam akidesiyle uyumlu bir 

düşünce üretmek istiyordu. Bu yaklaşımı İslam düşünürlerini etklemiştir. 

Farabî, siyaset felsefesini başlatan isimdir. Uğraştığı her ilim alanında ihtisas 

sahibiydi. O başlı başına bir akademiydi (Danışman, 2001: 7). 

Ana dili Türkçe olan Farabî, pekçok dil bilirdi. Arapçayı, farsçayı, 

Süryaniceyi ve elbette Yunancayı bilmekteydi. Bir hekim, metafizik ve 

musıkî alimiydi. Yüzden fazla eseri olduğu bilinmektedir. Yunan felsefesini 

yorumlamış, kendi düşüncesini oluşturmuştu.kendisine atfedilen Uyunu’l-

Mesâil’de “kişiyi erdemli kılanın Tanrıdır. Her işte başarı, ancak Tanrı’nın 

eliyle olur. İnayet-i İlahiye her şeyi kuşatır, herkesle bitişiktir. Her olan şeyin 

nedeni kaderdir. Kötülük de kaderdendir. Kötülük olmasa iyilikler de 

olmazdı” demektedir.  

Ahlak konusunu başlı başına ele almamakla beraber Farabî Medinetü’l 

Fazıla’da bir devlet adamında zaruri olan erdemleri ele almıştır. Devlet 

başkanı vasıflarını sayarken şunları dillendirir: “Organları tam olmalı, 

ferasetli olmalı, hafızası güçlü olmalıdır. Akıllı ve ince görüşlü olmalıdır, 

güzel konuşur olmalı, öğrenmeye gönüllü olmalıdır.  Yiyeceğe, içeceğe, 
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eğlenceye tutkun olmamalıdır. doğruluğu sevmeli ve yalancılıktan 

tiksinmelidir. Nefsini yüksek tutmalı ve kendinden kuşkulandıracak 

şeylerden çekinmelidir. Dindar olmalı ve dünyada gözü bulunmamalıdır. 

Adaletli olmalı, kötülük yapmaktan çekinmelidir. İşinde ısrarcı olmalı ve 

niyeti halis olmalıdır”. Onun erdemleri elbette İslam’ın mü’minlere vazettiği 

erdemlerdir (Hançerlioğlu, 1974: 120).  

Toplumları, fâzıl şehir, câhil şehir, fasık şehir, değişmiş şehir, şaşkın 

şehir olarak sınıflandıran Farabi’nin Fazıl Toplum örneği şüphesiz Asr-ı 

Saadet’tir.  İnsanın içinde yaşadığı toplum, onu mutluluğa götürmelidir. 

Erdemli şehir onun ideal şehridir, bugünün modern batı toplumunu tasvir 

eder gibi bir “cahil şehir” tanımı yapmaktadır: “Câhil şehir öyle bir şehirdir 

ki, halkı, saadeti ne tanırlar ne düşünürler. Kendilerine öğretilse bile ne onu 

kabul ederler ne de ona inanırlar. Onlar ancak sıhhat, servet, şehvet, serazad 

olmak, saygı ve itibar kazanmak gibi zevahire, hayatın gayesi nazariyle 

bakarlar. İşte bu şeylerin her biri cahil şehir halkınca birer saadet sayılır. 

Onların en büyük saadetleri de bütün bu şeylerin bir arada toplanmasıdır” 

(Fârâbî, 2001: 91).  

Farabi, Batının iğvasına kapılmış ve ve medeniyet değerlerinden 

uzaklaşmış günümüz İslam topluluklarını tarif eder gibi bir de “fasık şehir” 

tanmı yapmaktadır: “Fâsık şehir ise düşüncesi itibariyle fazıl şehirden fark 

edilmez. Ulu ve aziz Allah’ı, seva’niyi (ikinci derecedeki yüce varlıklar), 

fa’âl aklı ve fazıl şehir halkının bildikleri, inandıktarı her şeyi bilirler. Fakat 

işleri, cahil şehir halkının işleridir” (Fârâbî, 2001: 92). “İyi insan, kötü 

toplumda bir yabancı, bir gariptir” diyen Farabî’ye göre bu insan yaşadığı 

dönem içinde bir yerlerde erdemli bir devlet kurulmuşsa, erdemli olmayan 

toplumu terkedip, ait olduğu o devlete gitmelidir der.(Toros, 2013: 45). 

Farabi'in, İhsâu’l-Ulûm ve Es-Siyasetü-l-Medeniyye gibi o güne kadar 

benzeri yazılmamış, Tabakatu'l-Etibba gibi alanında tek olan birçok eseri 

vardır. İhsâu’l-Ulûm bir bilim sözlüğü veya ansiklopedisi şeklinde 

yazılmıştır. İlimlerin sınıflandırılmasını esas alır. Zamanına kadar tashih 

olunmamış olan felsefi eserleri, tercümeleri düzenleyip tasnif etmiş, 

ansiklopedik anlamda ortaya koymuştur. Daha evvel bu tarzda yazılmış 

herhangi bir eser yoktur. Es-Siyasetü-l-Medeniyye, günümüz medeniyetinin 

buluşları arasında sayılan siyaset ekonomisi ile ilgilidir. Demek ki bu ilmin 
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mucidi bundan bin sene evvel yetişmiş olan Farabi'dir. Daha sonra gelen lbn-

i Haldun da Mukaddimesinde bu ilimden bahsetmiştir (Zeydan, 2015: 134-

135).   

Filozoflar içinde “Muallim-i Sânî” unvanıyla anıldı. Fakat bir musıkî 

dehası olarak musıkî dünyasında pek çok nazariyatçı ona “Muallim-i Evvel” 

demiştir (Jebrini, 1995: 162). Musıkîyi nazariyat ve uygulama şeklinde ele 

alan Farabî, musıkî nazariyatına dair yazdığı Mûsıka’l-Kebir eserinden 

anlaşılacağı gibi, sadece nazariyatta kalmayıp icracı olarak da musıkîyle 

hemhal olmuştur. Kaynaklarda onun bir Bağdat’ta uğradığı bir meclist, kendi 

icadı olan Kanun enstümanı icrasıyla, mecliste olanları önce güldürdüğü; 

sonra ağlattığı; en sonunda herkesi uyuttuğu; “soran olursa Farabî geldi, sizi 

güldürdü, ağlattı, uyutup gitti dersiniz” dediği rivayet edilmiştir. 

Arapçaya felsefe dili olma niteliği kazandırmış olan farabî, şüphesiz 

İslam düşünce tarihinin en büyük filozoflarındandı. Ortaçağ İslam 

felsefesinin kurucusu olarak anılmıştır. Evlenmemiş, kendini ilme admıştı. 

Miras olarak yüzü aşkın küçüklü büyüklü eser ve bir düşünme sistematiği 

bırakmıştır. 

Seksen yaşamış biri olarak Mısır’a yaptığı kısa süreli seyahatten 

dönüşteDımaşk’a uğramış 950 yılında orada vefat etmiştir. Vesiç 

kasabasında başlayan serüveni, Farab’a; Farab’dan Horasan şehirlerine; 

oradan Bağdat, Harran, Şam, Halep, Mısıra kadar uzanmıştır. Ömrü 

coğrafyalar arasında maddî seyahatlerle geçtiği gibi; Fizikten kimyaya, 

biyolojiden sosyolojiye bizzat tasnif ettiği geniş bir ilim evreninde 

dolaşmakla; yıldızdan feleğe, akıllar alemine sürekli seyahatlerle geçmiştir. 

Farabî, bütün bu maddi ve mânevi seyahatlerinin ürünü olan, yüzlerce eseri, 

bitmeyen, harcandıkça artan bir miras olarak bizlere bırakıp ebedi âleme 

doğru son ve büyük yolculuğuna çıkmıştır. Meşhur tarihçi İbnü'l-Esir, 

Hicretin 339. senesi hâdiselerini anlatırken; "...bu sene, Zilhicce ayının 24. 

cumartesi gecesi bir ay tutulması oldu. Bu, tam bir ay tutulması idi" dedikten 

sonra; "Fârâbî de bu sene Şam'da vefât etti..." diye ilâve eder (Olguner, 

1987: 15). 
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Ebû Mansûr Muhammed Mâtürîdî: Maturidiliğin 

Kurucusu, Müfessir, Fakih 

Kaynaklarda Mâtüridî’nin tam adı “Ebû Mansûr Muhammed b. 

Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî el-Hanefî” şeklinde 

zikredilmektedir. Ehl-i bid’at ile yaptığı münazaralar ve ilmî gayreti 

sebebiyle “Âlemü’l-hüdâ”, “İmâmü’l-hüdâ”, “İmamü’l-mütekellimîn”, 

“Mûsâhhihu akâidi’l-müslimîn”, “Reîsü Ehli’s-sünne” gibi çeşitli unvanlar 

verilmiştir. “Semerkandî” ve “Maturîdî” isimleri elbette doğum yeri ile 

ilgilidir. 

Kesin kayıt olmamakla birlikte, 852 yılında Semerkand civarında bir 

belde olan Mâturid’de dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Fakat bu tarih 

kabul edildiğinde, vefat tarihi 944 yılı olarak az çok belli olduğu için yüz 

yıla yakın yaşadığı söylenmiş olmaktadır. O yüzden kimi alimler ona 

ortalama bir insan ömrü takdir ederek, doğum tarihinin 870 olabileceğini 

söylemektedirler (Önal, 2013: 327-328).  

Maturidî’nin eserlerinde kullanılan üslup dikkate alınarak, Arapçanın 

gramer ve dil yapısına değil; daha çok Türkçe bir yapı kullanmasından 

hareketle, alimler onun Türk asıllı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Doğduğu 

yer zaten Türkistan coğrafyasıdır. Semerkand ve çevresi Türk muhitidir. 

Türklerin itikatta imamı olan Maturîdî, bir Türk alimidir (Özen, 2003: 146). 

Semerkant, hadis ve fıkıh ilimleri alanında olduğu gibi kelam ilmi 

alanında da büyük kelamcılar yetiştirmiş bir şehirdir. Ebu Hanife’nin 

kurduğu Hanefiliğin, Ehl-i Sünnet ekolünün temsilini üstlenen iki merkezden 

biri Buhara; diğeri Semerkand şehirleridir.  Batıl bir çok düşünce sistemine 

karşı Sünnî akideyi savunan alimlerin yetişmesine zemin hazırlayan 

Semerkant, Maturîdî gibi büyük bir kelamcı ile kelam ilminde zirveye 

ulaşmıştır (Aydınlı, 2001: 419). Muhammed Maturîdî, müslümanların geniş 

kesimlerince itikat imamı olarak benimsemiş olduğu, Türk ilim çevresinde, 

islam tarihinde eşine az rastlanan büyük allamesidir. 

Maturîdî düşünce sistematiğini, İmam-ı Azam’ın görüşleri 

çevçevesinde oluşturmuştur. Eserlerinde sık sık İmam-ı Azam’a atıf yaparak, 

görüşlerini onun içtihatlarını referans alındığı bir zemin üzerine bina 

etmiştir. Kaynak eserlerde ondan, “Ebu Hanife mezhebinin ilk mütekellimi” 

olarak bahsedilmiştir. Maturîdî’nin yetiştiği çevre olan Semerkand, okuduğu 
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ve hocalık yaptığı Dâru’l-Cüzcâniyye adlı ilim merkezi Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemaate mensup alimlerin bulunduğu; hoca silsilesinin İmam-ı Azam’a 

dayadığı bir yerdi. İmam-ı Azam’ın öne çıkmış talebeleri Muhammed eş-

Şeybanî ve İmam Ebu Yusuf’un talebesi Ebu Süleyman el-Cüzcânî 

tarafından kurulmuştu. Dâru’l Cüzcâniyye’nin hoca silsilesi kaynaklarda 

şöyle sıralanmıştır. “El-İmâmu’l Celîl Ebu Hanîfe (150/767), el-İmam Ebû 

Abdillah Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî (189/804), Ebû Süleyman 

Musa b. Süleyman el-Cüzcânî (200/816), el-Fakîh el-İmam Ebî Abdillah b. 

Ebi Bekr el-Cüzcânî, eş-Şeyh el-Fakîh Ebi Bekr Ahmed b. İshak el-Cüzcânî 

(250/864), Ebu Nasr Ahmed b. el-Abbâs el-İyazî (275/888), Ebu Mansur el-

Maturîdî (333/944)” (Ak, 212: 437). 

Maturîdî, fıkıh alanında İmam olan Ebû Hanîfe’nin sadece amelde 

değil; itikatî alandaki görüşleri anlamaya yönelerek, Ebu hanîfe’nin itikadî 

bakışını aklî ne naklî deliller çerçevesinde kuvvetlendirmiş; kelam ilminin 

ana kaynakları haline getirmiştir. Ebu’l Muin Nesefî, Tabsıratü’l-Edille fi 

Usuli’d-Din eserinde Maturîdî’nin Ebu Hanife ve Ehl-i Sünnet mezhebine 

katkısı noktasında şu sözleri sarfeder:  “İlim deryasına dalarak oradan ilmin 

cevherlerini çıkaran, getirdiği dini hüccetlerin incilerini keskin zekâsı, derin 

ilmi ve fesahatıyla süsleyen Mâtürîdî’nin yaşadığı ilim çevresinde, 

kendinden başka ilim adamı olmasaydı bile o, gerçekten bu yeri dolduracak 

güçteydi. Onun eserlerindeki inceliklere, delillere keşfetme ve değerlendirme 

yeteneğine vakıf olanlar ve onun muarızlarını ilzam etmekte, ilmi mücadele 

adabında izlediği başarılı usûlü anlayanlar, Mâtürîdî’nin Allah’ın özel bir 

lütfuna ve yardımına mazhar olduğunu takdir ederler. Hocası Ebû Nasır el-

İyazi, Mâtürîdî’nin bulunmadığı ilim meclislerinde konuşmaz, uzaktan 

gördüğü zaman ona hayran hayran bakar ve her defasında da: ‘Rabbin 

dilediğini yaratır ve seçer’ derdi” demektedir (Oral, 2018: 180).  

Her ne kadar Maturîdî itikadi görüşlerini İmam-ı Azam’ın görüşlerini 

temel alarak oluşturmuş olsa da, Maturîdiyye Mezhebi, doğrudan İmam 

Maturîdî’ye nispet edilerek anılmıştır. Hanefilik Fıkıh alanında amelî bir 

mezhep olarak öne çıkarken, itikadî alanda Maturîdîliğin adı 

zikredilmiştir.Ebu Hanife yolunu itikadî boyutuyla temellere oturtup; genel-

geçer kurallara dönüştürmüş bulunan Maturîdî, tüm Hanefî mezhebini 

benimsemiş Müslüman kitlenin ve özellikle de Türklerin itikatta imamı 
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olmuştur. Ehl-i Sünnet itikadının iki büyük imamından biri haline gelmiştir 

(Biçer ve Kurt, 2018: 144-145). 

Maturîdî’nin akılcı-ilimci üslubu, taassuptan uzak, hoşgörü 

çerçevesinde dine yaklaşımı onun itibarını artırmıştır. Aynı çağ içinde, ehl-i 

bid’at sayılan yaklaşımlar, insanları kendi yaklaşımlarını onaylama ve tabi 

olmaya zorlamakta, tabi olmayanları cezalandırmakla kendilerini görevli 

saymaktaydılar. Maturîdî, temel akideleri (inanç ilkelerini) ilgilendirmeyen 

farklılıklara hoşgörü ile karşılar, ehl-i kıble olan herkesin Müslüman 

olduğunu kabul ederdi. Temek inanç konularında açık bir küfrü olmadıkça 

insanların ibadet ve muamelelerine müdahale edilmemesi gerektiğini 

düşünmekteydi. Ona göre “amel, imana dahil değildi”. Yani maturîdî, ehl-i 

Kıblenin inanç ve amelde farklı durumlarını hoşgörüyle karşılar, zorlama 

yoluna başvurulması gerektiğini düşünmezdi. 

Maturîdî’de akıl ve nakil yani Kur’an ve Sünnet, ahenkli bir şekilde 

birleştirilmişti. Akıl, dinin varlığının şartı ve bekasının lazımıdır. Allah’ın 

dini, delil ve hüccetin bizzat kendisi olan akılla ayakta durur. Aklına uyan, 

dinini korur; tab’ına ve heveslerine uyan ise dinin dayanağını yıkmış olur. 

Maturîdî mezhebiyle, akıl ile nakil arasındaki denge kurularak biri diğerine 

tercih edilmek suretiyle ihmal edilmemiştir (Ecer, 2002: 988-989). Selefiyye, 

dinde sadece nakli esas alırken; Mu’tezile aklı öne çıkarmaktaydı. Maturîdî 

akılla nakli uzlaştırmayı başarmıştı. Ebu Hanife ile oluşan ilmî geleneği, 

itikadî görüş ve din anlayışını sistemleştirip, bilhassa Türk çevrelerinde 

yayılmış Sünnî bir kelam mektebi, Maturîdî eliyle şekillenmişt ve önce 

Horasan’a, sonra bütün bir coğrafyaya yayılmıştır (Yavuz, 2003: 165).  

Maturîdî, Samanilerin hoşgörü ve adalet çerçevesinde yönettiği bir 

bölgede, büyük resimde Bağdat Abbasi hilafetinin zayıfladığı, batınî 

fikirlerin şii cerayanların olumsuz etkilerinin yaygınlaştığı ortamda şia 

anlayışına bir tepki olarak da siyasî anlamda Sünnî hareketi aklî ve naklî 

delillerle sistemleştirmiş, dönemin proplemlerine de kalıcı çözümler 

üretmiştir (Korkmaz, 2001: 105). 

Kitâbü’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’l-Kur’an eserleri sünnî kelam anlayışını 

en ileri merhalelere taşımıştır. Hocası el-İyâzî’nin talebesinin vukufiyeti ile 

ilgili okuduğu “Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer” (Kasas Suresi/68) 

ayeti, bu ilmin Allah’ın bir lütfu olarak ona ihsan edildiğine vurgu 
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yapmasıdır. O böylelikle, İslam dinine en büyük hizmetleri yapanların da 

başında gelen isimlerden olmuştur. 

Maturîdî’nin doğrudan tasavvufla ilgilendiği hakkında kaynaklar bilgi 

vermemiştir. Onun hakkında, evliyaullah menakıpları gibi hadiseler 

nakledilmiştir. Semerkand Deşt Ribatı’nda Hızır aleyhisselamla görüşmesi, 

duasını alması anlatılır. Kerametlerinden, duasının kabulüne dair hadiselere, 

rüyalarına yer verilir. Nesefî, bir tasavvuf büyüğü gibi ondan “kudvetu’l-

ferîkayn” yani iki topluluğun imamı tabirini kullanması, onun zahir ve batın 

ilimlerde imamlığına vurgu içindir. Her ne kadar tasavvuf sahasında 

Maturîdî ile ilgili net bilgimiz yoksa da, onun yakın dostlarından birinin 

meşhur sufî Hakîm es-Semerkandî olduğunu bilmekteyiz (Özen, 2003: 147). 

Matur^diyye ismiyle bir inanç mezhebi haline gelen Maturîdî’nin 

itikadî din anlayışı, onun talebeleri ve onun ekolüne mensup büyük İslam 

alimlerince yaygın bir itikat mezhebi haline gelmesini sağlamışlardır. 

Amelde Hanefiliğibenimsemiş Türk milletinin inanç tasavvurunun 

şekillenmesi onun görüşleriyle vücut bulmuştur (Özcan, 2002: 885). 

Samanoğulları, Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar hepsi de 

Maturîdî / Hanefî anlayışla hareket etmişlerdir. 

Bereketli ömrü ehl-i Sünnet akîdesinin müdafası ve yaygınlaştırılması 

uğrunda mücadele ile geçen İmam Maturîdî, 944 yılında doğum yeri olan 

MÂturid’de bu hayata gözlerini yummuş; Semerkand’ın ulemâ kabristanı 

olan Çâkerdîze kabristanına sırlanmıştır. 

 

Muhammed b. İsmâil Buhârî: Muhaddis 

Türklerin Müslüman olmalarından sonra İslam ilim merkezleri olarak 

Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde bulunan şehirler İslamî ilimlerin de 

merkezleri durumuna yükselmişlerdi. Buhara, Semerkand, Tirmiz, Serahs, 

Herat, Belh, Merv, Nişabur bu şehirlerin bazıları olarak zikredilebilir. 

İslam’ın temel kaynaklarından Kur’an-ı Kerim’den sonra yer alan Hadis-i 

Şerifler 9. yüzyıla (Hicrî 3. Asır) yani bizzat İmam Buharî’ye kadar olan 

dönemde, hadis-i şeriflerin kaybolmasından endişe edilerek sıhhatlerine 

dikkat edilmeksizin kayda alınmaktaydılar. İmam Buharî ile başlayan 

hadisleri derleme ve tasnif etme çabası, hadis ilminin gelişmesini 

beraberinde getirmiş; hadisler üzerinde araştırmalar yoğunlaşmış; sahih 
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rivayetleri muhtevî, bütün İslam camiasında genel kabul görmüş eserlerin 

vücuda getirilmesi sağlamıştır. Bu eserlerin en muteber olanları, İslam ilim 

çevrelerince Kütüb-i Sitte yani altı temel hadis eseri olarak şöhret bulmuştur. 

Kütüb-i Sitte müellifi olan hadis alimlerinden Buharî, Tirmizî, Nesaî 

maveraünnehirde yetişmiştir. İsimlerine nisbet edilen şehirlerden 

anlaşılacağı gibi onlar Buhara, Tirmiz ve Nesâ’da yetişmiş alimlerdir. 

Diğerleri ise yine Türk bölgesi olan Horasan’da; Müslim Nişâbur’da; Ebu 

Davut Sicistan’da; İbn Mâce ise Kazvin’de yetişmiştir. Zikredilen şehirlerin 

hepsi Türkistan şehirleridir. Allah’ın milletimize bir lutfu olarak, Efendimize 

gönülden, sadakatle bağlılığımız belki Türk milletine Efendimizin Hadis-i 

Şeriflerine ve İslam’a hizmet şerefinin lutfedilmesini sağlamıştır. Kur’an-ı 

Kerim’den sonra İslam dünyasının en sahih kabul edip ittiba ettiği eseri, bir 

Türk ailenin evladı olan İmam Buharî telif etmiştir (Sandıkçı, 2002: 1335). 

Sahih hadislerin toplandığı ilk eseri, el-Camiu’s-Sahih’i İslam dünyasına, 

Efendimizin ümmetine sunan kişi olmuştur. Hadis-i şeriflerin sahih 

kaynaklardan tesbit edilip telif edilmesi, başka din ve uygarlıkların sahip 

olmadığı, müslümanlara mahsus bir imtiyazdır. Zira medeniyetimizin temel 

dayanakları Kur’an ve Sünnettir.  

Sahih-i Buhârî ismiyle tanınmış el-Camiu’s-Sahih, icma ile 

Kur’an’dan sonra en üstün kitap olarak, sahih hadislerin toplandığı ilk 

eserdir. Buhari’nin kendisi hadis ilmine yönelişi hakkında hocalarından 

İshak b. Râhûye'nin arzusundan bahseder. “İshak b. Râhûye'nin 

yanındayken, bir defasında bize 'Peygamberin (s.a) sahih sünnetini ihtiva 

eden muhtasar bir kitap telif etseniz!' şeklinde arzusunu dile getirmişti. Onun 

bu teklifi bende bir tesir ve heyecan uyandırdı. Böylelikle el-Camiu's-sahîh'i 

te’life karar verdim” demektedir. Bu sıralarda gördüğü bir rüyayı da 

zikreder. “Peygamberi (s.a) rüyamda gördüm. Sanki elimde bir yelpaze ile 

huzurunda onu rahatlattım, önünde durup (eza veren şeyleri) ondan 

uzaklaştırdım. Bunu bir rüya tabircisine sordum, o da bana ‘Sen Peygamberi 

ona isnat edilen yalanlardan koruyacaksın, uzaklaştıracaksın’ dedi. işte bu 

rüya, el-Câmiu's-sahih'i tahriç ve telife beni sevk eden husus olmuştur” 

(Güler, 2015: 11-12). 

El-Câmiu’s-Sahîh altıyüzbin hadis-i şeriften seçilerek hazırlanmıştır. 

Buharî 16 yıllık çalışmasının semeresi olan eserini tamamlayınca  Ahmed b. 
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hanbel, Yahyâ b. Mâin, Ali b. Medînî gibi isimlerin olduğu hadis 

ototritelerine sunmuş; dört hadis dışında hepsinin bütün hadislerin sahih 

olduğuna şahitlik etmişlerdir. Yine bir muhaddis olan Ukaylî, bu dört hadisin 

sahihliği hususunda da Buharî’nin haklı çıktığını kaydetmiştir. 

 

 

(Kaynak: Din Eğitimi Genel Müdürlüğü) 
 

İmâmu’d-dünya, İmâmu’l-Eimme gibi vasıflarla anılan İmam Buharî, 

ismiyle anıldığı Buhara’da 194/810 yılında doğmuştur. Buharî’nin babası, 

Hacca gittiği sırada Medine’de kalmış, görüşme imkanı bulduğu İmam 

Mâlik’ten hadis almış; yineHammâd b. Zeyd ile Abdullah b. Mübârek’ten 

hadis rivayetinde bulunmuştur. Varlıklı bir insan olan babası hadisilmine 

ilgisi olan biriydi (Taş, 2016: 88). Buharî henüz çocuk yaştayken babasını 

kaybetmiş, büyük kardeşi Ahmet’le beraber annelerinin gözetiminde 

eğitimlerine devam etmişlerdir. Hadis ilmiyle ilgilenen babasından 

Buharî’ye bazı hadis kitapları kalmıştır. Bu kitaplardan birinin Süfyan es-

Sevrî’nin el-Câmî eseridir. Buharî hadis ezberlemeye çocuk yaşta başlamıştı. 

Muhammed b. Ebû Hâtim’in rivayetine göre Buhârî, “Ben henüz okuma 

yazma öğrendiğim sırada, bana hadis ezberlemem ilham edildi” demiştir. 

Ebû Hatim devamla, “Ben kendisine, ‘O zaman kaç yaşındaydın?’ diye 
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sordum. O da, ‘On yaşında veya daha da küçüktüm’ diye cevap verdi” (Taş, 

2016: 89). 

Hakkında yazılan kaynaklarda geçtiği üzre, çocukken tedaviye cevap 

vermeyen ağır bir hastalık geçirmiş; gözleri göremez hale gelmişti.. Annesi 

gece gündüz, gözyaşlarıyla oğlunun şifası için dua etmekteydi. Bir gece 

rüyasında İbrahim aleyhisselamı gördü. Hazreti İbrahim, duaları ve 

gözyaşlarına mukabil Allah’ın oğluna şifa ihsan edeceğini bildirdi. Annesi 

uyandığında Buhârî sıhhat bulmuş; gözleri iyileşmişti (Uğur, 1989: 6). 

Buhârî, ilerde otorite olacağı Hadis ilmine Muhammed. Selâm el-

Bîkendî, Abdullah b. Muhammed el-Müsnedî gibi hocalarından 204/819 

yılında ders alarak başladı. Bu dersler 825 yılına dek sürmüş, henüz onbir 

yaşındayken Muhaddis Dâhilî’nin meclislerinde bulunmuş; zekası, hafızaıyla 

herkesi hayran bırakmıştı. Onbir yaşında olmasına rağmen, hocası Dâhilî’nin 

derste yanlışlarını düzeltirdi. Onaltı yaşında Abdullah b. Mübarek ve Vekî 

b.Cerrâh’ın kitapları ezberindeydi. O yaşlarında ezberindeki hadis sayısının 

yetmişbin olduğu rivayet edilir (Sifil, 2007: 78). 

825’te annesi ve abisiyle hacca gitmişlerdir. Alesi geri döndüğünde 

Buhârî Mekke’de kalarak Ezrâkî ve İsmail b. Sâlim isimli hocalarının 

derslerine devam etmiştir. Akabinde hadis-i şeriflerin izinde meşhur ilim 

seyahatleri başlamış, birçok ilim merkezinde bulunmuştur. Yolculukları 

hususunda şınları bildirmiştir: “Basra’da beş yıl kaldım. Bu arada yanımdaki 

hadisleri tasnif ediyor, hangi bilginin nereye konması gerektiği üzerinde 

düşünüyordum. Bu esnada her sene hacca gidiyor, tekrar Basra’ya 

dönüyordum. İkişer defa Suriye’ye, Mısır’a ve Cezîre’ye, birkaç defa da 

Basra’ya gittim. Kûfe ve Bağdat’ı ise hadis âlimleri ile birlikte 

sayılamayacak kadar çok ziyaret ettim”. Buhârî ayrıca Vâsıt, Buhara, Merv, 

Herat, Belh, Nîşâbur, Kaysariyya, Askalân, Hıms ve Horasan gibi yerlere de 

ilmî yolculuklar yapmıştır. Mısır’dan Maveraünnehir’e kadar geniş bir 

coğrafyada ilim talep etmek için döneminin önemli ilim merkezlerine 

seyahat etmiştir Taş, 2016: 90). 

Bağdat’a her gidişinde İmam Ahmed b. Hanbel ile görüşerek 

kendisinden istifade etti. Buharî, hadis yazdığı hocalarının sayısının 1080 

olduğunu söylemiştir. Altıyüzbin hadis arasından seçerek oluşturduğu Sahih-

i Buhârî ismiyle bilinen ünlü eseri el-Câmiu’s-Sahîh’i, kendisinden 
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doksanbin kişi dinlemiştir. Kütüb-i Sitte sahiplerinden Müslim ve Tirmizî de 

bunlar arasındadır. Hafızasında yüzbini sahih, ikiyüzbini gayri sahih olmak 

üzere üçyüzbin hadis bulunuyordu (Sifil, 2007: 78). İbn Adî’nin rivayetine 

göre, Buhârî’nin Bağdat’a geldiğini duyan muhaddisler 100 hadisin sened ve 

metinlerini birbirine karıştırarak bunları on kişiye verdiler ve onlara Buhârî 

toplantı yerine gelince bu hadisleri sırayla sormalarını söylediler. Bu on kişi 

tesbit edilen hadisleri çeşitli İslâm ülkelerinden gelmiş olan muhaddislerin 

huzurunda okuyarak bunların mahiyeti hakkında bilgi istediler. Buhârî 

onlara bu hadislerin hiçbirini okunduğu şekliyle bilmediğini belirttikten 

sonra, ilk soruyu yönelten kimseden başlayarak, sordukları hadislerin sened 

ve metinlerinin doğrusunu her birine ayrı ayrı söyledi. Buhârî hakkında 

tereddüdü olanlar onun nasıl bir hâfıza gücüne ve ne kadar geniş bir hadis 

kültürüne sahip olduğunu gördüler (El-A’zamî, 1992: 369). 

Seyahatlerinde konakladığı yerlerde bile ders vermeyi ve eserler 

yazmayı sürdüren Buharî, asıl büyük hazırlığını el-Camiu’s-Sahih için 

yapıyordu. Bu eser, yolculukları esnasında olgunlaşacak ve 847 yılında, 37 

yaşına geldiğinde tamamlanacaktır. Başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere 

dönemin bütün İslam alimlerine eserini okutup görüşlerini aldı. Bütün 

alimler yazmış olduğu eserdeki hadislerin sahih olduğuna şahitlik 

edeceklerini söylediler. Ve Camiu’s-Sahîh İslam bilginlerinin tamamına 

yakını tarafından Kur’an’dan sonra en sahih kitap olarak kabul edildi (Toros, 

2013: 36-37). 

Nişabur’da beş yıl ders veren Buhari kıskançlığın sebep olduğu 

söylenen ve “halku’l-Kur’an” konusundan kaynaklı Muhammed b. Yahya 

ez-Zühlî ile arsında çıkan ihitlaaf sonucu Nişabur’dan ayrılarak önce Rey’e, 

sonra da memleketi Buhara’ya gider. Buharalıların büyük sevgi gösterileri 

ile karşılanana Buharî, bir ribat yaptırarak, yeni öğrenciler yetiştirmeye 

başlar. Fakat bu defa ilmin vakarını korumak adına Buhara emiriyle arası 

açılır. Saraya gelp kendisine eserlerini okumasını isteyen, akabinde 

çocuklarına sarayda özel ders talep eden emirin isteklerini reddedince, bu 

defa Buhara’dan gitmek zorunda kalır. Semerkand’a gitmek üzere yola 

çıktığında yol üzerinde bulunan ve akrabalarının bulunduğu Hartenk 

kasabasında hastalanır ve  Semerkand’a gidemeden 256/870 yılının bayram 

gecesi burada 62 yaşındayken vefat eder. 
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En önemli eseri şüphesiz, Türklerin kültür hayatında özel bir yeri olan 

Sahîh-i Buhârî  ismiyle bildiğimiz el-Camiu’l-Sahih’tir. Buhârî, eseri 

600.000 kadar hadis arasından seçerek onaltı yılda meydana getirdiğini, her 

bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rek‘at 

namaz kıldığını söylemiştir. Eserini Buhara’da yazmaya başlamış, 

çalışmasına Mekke, Medine ve Basra’da devam etmiştir. Yeryüzünde hiçbir 

esere gösterilmeyen bir ihtimama mazhar olan ve İslâm dünyasında üzerine 

yüzlerce inceleme ve şerh kaleme alınmış bulunan Sahih-i Buharî, her 

müslümanın evinde, hafızasında, gönlünde yer bulmuş, bulmaya devam 

etmektedir.  

 

Sonuç 

Türkler islam’a girdikleri dönemden itibaren, islam dünyasının hem 

siyasi liderliğini üstlenmişler, hem de yaşadıkları coğrafya olan 

Maveraünnehir, Horasan bölgelerindeki şehirleri birer ilim merkezlerine 

dönüştürmüşlerdir. Hem dînî ilimlerde, hem de beşeri ilimlerde etkileri 

çağlar boyunca sürecek olan büyük ilim adamlarını yetiştirmişlerdir. 

Medrese sisteminin uygulamalı bilim eşliğinde etkin birer ilim merkezlerine 

dönüştüğü, rasathanelerle uzayın aydınlatıldığı bir dönem yaşanmıştır. Orta 

Asya’da yetişen bilim adamları, kendilerinden önceki insanlık mirası olan 

bilim eserlerini çevirerek yeniden yorumlamışlar, çağlarının çok ilerisine 

taşımışlardır.  

Günümüz Batı uygarlığının temeli olan aydınlanma felsefesi, esasen 

Orta Asya’da geliştirilen bilimsel eserlerin Batılı dillere tercümesiyle 

başlamış, böylece insanlık tarihinde bilimin yolculuğu devam edebilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İPEKYOLU VE TÜRK DÜNYASI 

 

 

Giriş 

Tarihi, eldeki kanıtlara göre milattan önce dörtbinlere, hatta daha eski 

tarihlere kadar uzanan ipek üreticiliğinin ilk olarak Çin’de başladığı 

bilinmektedir. Çin dilinde “si/sı” şeklinde söylenen ipek “San-Gu” olarak 

bilinen “üretim tanrıçası” ile özdeşletirilmiş. Büyük İskender’in seferleriyle 

Avrupa ipekle tanışır. Milattan önce 4. yüzyılda İskender’in Hindistan 

üzerine seferinde karşılşmış olduğu ipek, Yunan diline “serik”, Latinceye ise 

“serucum” kavramından hareketle “serici culture” şeklinde geçmiştir. 

Romalılar uzakdoğu ülke insanlarına “ser(um)” demektelermiş. Yani 

“Çinlililere ait” anlamında söylenmiş bir kelime. Türkçesi ihtimaldir ki “ip” 

isminden türetilmiş. İpeğin kullanımı öncelikle kumaş şeklindedir. İplik, 

çalgı teli, zırh yapımı gibi alanlarda da kullanılmıştır. Diğer yandan kağıt 

imalinde de faydalanılmış, ipekten üretilen kağıda Çinliler “hanbalık” 

demişler; Hindistan’da üretilenine “abadi” ismi verilmiş. 

En eski çağlardan bu yanaÇin’den Asya’ya, oradan Avrupa’ya yapılan 

ticarette ipek en değerli yük olmuş kervanlara. Çinden başlayıp Avrupaya 

uzanan yol için, bir Alman coğrafyacı-jeolog olan Ferdinand von Richhofen, 

ilk kez 1877 yılında “Büyük İpek Yolu” ismini kullanarak 19. Yüzyıldan 

itibaren bu yolun adının bu şekilde anılmasına vesile olmuştur. Elbette bu 

yoldan sadece ipek taşınmamış; Çin’in madenleri, porselenleri; Hindistan’ın 

meşhur baharatları; yol üzerindeki ülkelerin kürkünden tahılına, yağından 

şarabına her türlü ticari metâsı, ipekyolu ismiyle anılan bu yollardan taşınmış 

Avrupa kıtasına (Çınar, Bulut ve Yiğit, 2014: 124). 

Miladdan önce 3. yüzyılda Çin’de tekstil atelyeleri fabrikala 

dönüşmüş; ipek üretimi belli başlı ailelerin elinde iken devletin denetimine 

alınmış, bir süre sonra önemli bir ticaret ürünü olmasıyla aileler yeniden 

pazara girmişler. İpek giysiler, toplumlarda statü sembolü haline gelmiş. 

İpek zamanla bir takas unsuruna, altın, döviz gibi bir mübadele aracına 

dönüşmüştür. Bu kadar kıymetli bir ürün taşınınca, “İpek Yolu” katlanarak 

değer kazanmıştır (Şahin, 2020: 74-75). 
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İpek Çin tarihinde efsanelere de konu edilmiştir. ilk büyük 

imparatorları olanHuang-ti döneminde baş cariye Lei-tsu, ipeği iplikle nakış 

işlemeyi keşfetmiş. “Lei” “arazi, kadın, ipek” anlmına geliyormuş; “Tsu” ise 

“ata”. Böylelikle “Lei-tsu” “ipeğin atası” anlamı taşımaktaymış. İpeği ilk 

bulan kişi olarak ismi yaşatılmış. Aynı zamanda ipek, Çin tarihiyle 

özdeşleştirilmiş. Yapılan araştırmalar, Çin’de ipeğin tarihini bu efsaneden 

daha öncelere taşımış oysa. Huang-ti devrinden iki asır  önce Fu-hsi’nin, yün 

ve ipek tel kullanarak enstrüman icat ettiği tespit edilmiş. Arkeolji de ipeğin 

çin’in kuzeyinde Shan-tung’da keşfedildiğini ortaya koymuş. Milattan önce 

onikinci yüzyıla ait kemik ve kaplumbağa kabuklarında dut, ipek böceği 

kelimeleri geçen yazılar keşfedilmiş. 1926’da, Shan-hsi’de Neolitik 

dönemden kalma koza bulunmuş (Taşağıl, 2015: 2294-2295). 

Araştırmalara göre, milattan önce birinci binin ikinci dönemine kadar 

ipek Çin’e özgü kalmış ama Hindlilerin milattan önce dördüncü binlerde 

ipeği bildikleri anlaşılıyormu. İpek, milattan sonraki ilk bir ve ikinci 

yüzyılda Doğu Türkistan’da Hami’de, üçüncü yüzyıllarda Kore ve Japonya 

gibi coğrafyalara yayılmış beşinci yüzyılda Turfan ve Hotan’da ipek üretilir 

olmuş. İpek giyim, statü sembolü olması hasebiyle herkesin giydiği bir ürün 

olamamış. Qing hanedanlığına kadar (1614-1911), yani yakın zamanlara 

kadar köylülerin giymesi zinhar yasakmış. Alınan bütün tedbirler, ipek 

böceğinin, efsanede anlatıldığı gibi miladî 419’da Hoten hükümdarına gelin 

olarak giden Çinli bir prenses tarafından gizlice Doğu Türkistan’a 

götürülmesini ve oradan İran, Bizans coğrafyalarına taşınmasını 

engelleyememiş. Ama her şeye rağmen Çin ipeği kalitesiyle aranan bir ürün 

olmaya devam etmiştir (Tezcan, 2014: 97). Efsane şöyle, Kuçalı bir prenses 

Hoten hükümdarıyla evlenmiş. Prenses Hoten’e gelirken, gelin başlığının 

içine saklayarak getirmiş ipek böceği kozalarını. Orta Asya’ya Tarım 

havzasından yayılmış ipekçilik. Hoten’in sahip olduğu nadir ipekböceği 

yumurtaları da dışarı çıkarılamazdı. Hindistanda 140’lı yıllarda yetişmeye 

başlayan dut ağaçlarıyla Brahmaputra ve Ganj kıyıları ipekle tanışmış. 

Rivayet o ki, Nasturî bir rahip, 552 yılında bambu asasının içinde 

sakladığı ipek kozalarını imparator Justinian’a sunmak üzere Bizansa 

götürmüş. İran’a gitmesi ise, Çin kralı Wuti’nin Part imparatoru ikinci 

Mithradates’e yolladığı elçilerle olmuş.  Milattan önce 53’te Perslerle 
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Roma’nın Carrhae savaşında Persliler ipek bayraklar açmış; Romalılar 

şaşakalmışlar (Yılmaz, 2017: 674-675).  

 

İpek Yolu Güzergâhları 

İpekyolu, Doğudan Batıya bir kuşak çekilmiş gibi; doğunun kilim ve 

ipeklilerinin serildiği bir yol gibi, yüzlerce yıl irtibatını sağlamış ayrı 

dünyaların. Bu yolun geçtiği geniş coğrafyalar, tarih içinde egemenlik 

kavgalarının sahası olmuş. Sadece ipek yahut doğunun değerli ürünleri olan 

porselenler, baharatlar yahut kağıt taşınmamış bu yollardan; kültürler, 

uygarlıklar arasında bir etkileşime, kıtalar arasında zenginliklerle beraber, 

kültürlerin taşınmasına da vesile olmuş. Doğudan batıya uzanan bu kuşakta, 

üç ana koldan ilerlemiş kervanlar. “Güney Yolu”, “Fergana-Soğd Yolu”, 

kuzeyden giden “Saka Stepleri ve Tarım yolu” (Çınar, Bulut ve Yiğit, s.123). 

Büyük zenginlikleri taşındığı İpekyolu güzergahının geçtiği 

coğrafyaya egemen olmak, ülkeler için ekonomik zenginlik, uygarlık 

yolunda ilerleme imkanı anlamına geldiğinden, bu sahalara hükmedebilmek 

için büyük savaşlar verildi. Aynı zamanda iki ayrı dünyayı oluşturan Çin ve 

Roma arasında hem emtia, hem kültür taşıyıcısı fonksiyonunu da yerine 

getirip insanlığı birbirine yaklaştırdı. 

Çin ipeği ve Hind baharatı bu yolların ortaya çıkmasındaki temel saik 

oldu. Zamanının büyük devletlerini kuran Mısırlılarla Romalılar milattan 

önceki asırlardan beri ipeğe ve baharata bu yollarla ulaşabiliyordu. İpek ve 

baharatın bu ülkelere taşınabilmesi giden kervanlar, belli yol güzergahlarını 

kullanmaları neticesi, yolların ve yol boyu bütün coğrafyada kültür ve 

ekonminin canlanıp gelişmesine vesile oldu. böylelikle bu tarihî yollar, 

sadece ticari emtialrın taşınmasına değil; asırlarca değişik insan 

uygarlıklarının arasında sağlam bir köprü vazifesi gördü. Farklı toplum ve 

uygarlıkla, tanışıp biliş olma, kültürel paylaşımlarda bulunma fırsatı 

sunmuştur. Dinlerin, düşüncelerin, ilmî birikimin insan coğrafyaları arasında 

taşınabilmesi ve teknolojik gelişmelerin insanlığın istifadesine sunulabilmesi 

böylece mümkün olabilmiştir. Günümüzde dünyayı küçülten iletişim 

imkânları ve küreselleşme gibi süreçlerin başlangıcı belki de ipek yolu ile 

oluşmuştur. İpek yolu, göç yolları olması hasebiyle büyük bir tarihi mirası 

barındırmakta; göçlerle taşınan dinlerin, ırkların, kültürlerin, tarihin akışını 
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değiştirmiş hadiselerin hatırasını barındırmaktadır (Karaca, 2022: 156-157). 

İpek yolundan sadece tüccarlar ve malları gitmemiştir; bilginler ve birikimi, 

kitapları; ordular ve silahları; dinler ve itikatları; filozoflar ve öğretileri 

gitmiştir.  

İpek yolu Orta Asya’yı bir ağ gibi saran ana ve tali yollardan 

oluşmaktaydı. Miladi ilk yüzyılda107-114 arasında kitabı yazan Tyrli 

Marinus, Makedon-Roma kökenli seyyah Meas Titanius’un, Akdeniz’den 

doğuya doğru ipek yolu menzillerini ve “mesafe taşlarını” tesbit ettirmeye 

elemanlar yolladığını yazmıştır. Miladî ikinci yüzyılda coğrafyacı Claudius 

Ptolemaios bu kaynakları kullanarak ipek yolu güzergahları hakkında 

bilgiler aktarmıştır. Bu tespitlerde İpek Yolu’nun dört ana yol ve bunları 

tamamlayan talî yollardan oluştuğunu görülmwktedir. Yol, Doğu ve Batı 

bölgelerine ayrılmakta; batıdan doğuya doğru giden yol, doğudan batıya 

gelen yolla Doğu Türkistan’ın batı kısmında,  Pamir dağlarının eteğindeki  

Taş-Kurgan’da kesişmekte ve burada ticarî metaların değişimi yapılmaktaydı 

(Tezcan, 2014: 97-98). 

İpek yolunun batı ksımının güzergahı, Akdeniz kıyılarında önceleri 

Selevkosların, sonra Romalıların egemenliği altındaki Antakya’dan başlayıp 

doğuya doğru uzanmaktaydı. Sonra Menbiç’e ve Zeugma’da Fırat’ı geçerek 

Partların ülkesine girmekteydi. Dicle kıyısından devam edip eski Kral Yolu 

ile birleşerek Selevkos ülkesinin başşehri Selevkia-Ktesifon’a ulaşıyordu.  

Bugün İran toprakları olan coğrafyada doğuya doğru devam etmekte, 

Ekbatana’ya yani Hamedan’a, Hekatompylos’a, Margiana yani Merv 

şehrine, oradan Bakrta yani Belh’e ve Doğu Türkistan’a doğru devam 

etmekteydi. İran ve Türkistan coğrafyasından geçen yol, batı literatüründe 

ipek ülkesi anlamına gelen Serica’ya yani Çin topraklarına ulaşıyor ve 

başkent Sera’ya kadar devam ediyordu (Tezcan, 2014: 99-100). 

Merv Ya da Margiana, yolların kesiştiği bir kavşak niteliğindeydi. 

Ticaret merkezi haline gelmiş, çok canlı bir şehirdi. Kervanlar Merv’de 

gidilmek istenen güzergâha göre, tabi yol güvenliği gibi unsurlar da dikkate 

alınarak ya Kuzey Baktria ve Soğdiana, yani Batı Türkistan istikametinden 

giderek; yahut Güney Baktria ki Afganistan’ın kuzeyidir, istikametini takip 

ederek Baktra yani Belh şehrine vasıl olunurdu. Oradan da ya Hindistan 

yahut Çin istikameti tutulurdu. 
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Belh’ten giden kervanların kuzey Afganistanın çetin geçitlerinden 

geçerek Doğu Türkistan üzerinden gittikleri yol, Çinlilerin Tsung-Ling yani 

Soğanlı Dağlar diye adlandırıdığı Pamirler aşılınca taş bir kule olan Taş-

Kurgan’da nihayete ererdi. Burada mallar değiş yokuş yapılır, yolun ilerisini 

başka tüccarlar tamamlarlarlardı (Tezcan, 2014: 100-101). 
 

 

Tarihi İpek Yolu Güzergâhı (Kaynak: 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü). 

 

Herodot, milattan önce 450’de Tarım havzanının kuzey istikametini 

kateden Kuzey güzergahını, bölge toplumlarının isimlerini verdiği 

güzergahlar üzerinden tespit etmiştir. Herodot’a göre,  İpek Yolunun kuzey 

güzergahı Don nehri ağzından başlamakta, kuzeyden Part ülkesine 

girilmekte, doğu istikametinden Çin’in batısındaki Kansu kentinde sona eren 

Tanrı dağları’nın kuzeyindeki kervan yolunu izlemektedir. 

Anadolu’da ise İpek yolu Antakya başlıyordu. Gaziantep’ten geçiyor 

İran ve Afganistan’ın kuzeyi Pamir ovasına dek gidiyordu. Yine Gaziantep, 

malatya istikametinden Trakya’ya; Ege istikametinde İzmir’e; Karadeniz’de 

Trabzon, Sinop’a; Akdenizde ise Alanya ve Antalya limanları üzerinden 

mallar Avrupa’ya sevk edilmekteydi. Başka bir deniz yolu ise, Mısır ve 

mezaopotamya güzergahlarının kesiştiği Narmada Nehri’nin Hind 

Okyanusu’na döküldüğü Liman şehri Bargyzaga’ya varan deniz ve kara 

yollarının buluştuğu yoldu. 
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Yaklaşık 6400 km uzunluğa sahip İpek Yolu Çin’de Xi’an yani Şian 

şehrinde başlayıp kuzeybatı istikametinde Çin Seddi boyunca ilerler, 

Taklamakan Çölü’nün yanından geçip, pamirleri aşar; Afganistan’ı boydan 

boya geçerek Akdeniz’in doğusuna ulaşır. Burda iki kola ayrılarak devam 

eder. İlki, güney yolundan İran coğrafyasını aşarak Suriye ve Anadolu 

güzergahından Akdeniz kıyılarına ulaşmaktadır. İkincisi, kuzey yolundan, 

Hazar’ın kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine varır. 

Şunu da söylemek gerekir ki, tarihi şartlara göre güzergahlar sürekli 

değişiklikler göstermiş, adeta bir yollar ağı meydana getirlimişti. Yani İpek 

Yolunda tek bir güzergah mevcut değildi. Bu yolların yaklaşık dörtbin 

kilometresi Çin topraklarında olan İpek Yolu yedibin kilometreye yakın 

uzunlukta bir yollar bütünü idi. Çok eski asırlarda kervanlar Şian şehrinden 

Dunghuang’ı takiben Turfan’a, Taklamakan Çölünden Tanrı Dağları’nın 

güneyini takiben Özbekistan’ın Kaşgar şehrine ulaşırdı (Yılmaz, 2017: 74). 

Kaşgar’da ikiye ayrılan yolda ya Afganistan coğrafyasından Hazar 

Denizi’ne; ya da  Karakum Dağları’nı aşmak suretiyle İran coğrafyasından 

Anadolu’ya ulaşmış olurlardı.. 

İpek Yolu ondördüncü yüzyıla kadar önemini koruyarak canlılığını 

sürdürmüştü. Coğrafî keşifler, Ümit Burnu keşfi ile zayıflamış; ipeğin 

Avrupa’da ürelir olması, denizciliğin ivme kazanması İpek Yolu’nun 

kullanılmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı. Ondokuzuncu yüzyıldan 

sonra artık kullanılmaz olmuştur (Karaca 2022: 158-160). 

 

İpek Yolu’nun Türkler İçin Önemi 

Tarihi İpek Yolu’nun açılması, bir Türk devleti olan Hun 

İmparatorluğu ile Çin’deki Han Devleti (milattan önce 206 ila, miladi 220) 

arasındaki mücadelenin sonucudur. Bu mücadelenin iktisadi nedenleri 

olduğu gibi,  asıl gerekçenin siyasal ve askeri olduğunu değerlendirmek 

mümkündür.  

Milattan önce 141’de Han Hanedanından Wu-Ti Çin’de hükümdar 

olmuştu. Aynı dönemlerde Hunların Büyük Hakanı Mete Han ve onu 

takibeden oğlu ve torununun hakan olduğu parlak dönemler sona 

ermekteydi. Wu-Ti, Çin’i dış dünyaya açmak istiyordu.  Bunun için Hun 

saldırılarını durdurması gerekiyordu, bunu yapabilmek için hunlarla düşman 



137 | TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE YAZILAR 

 

 

 

olan Ta-Hisa diye adlandırdıkları Bactria yani Kuzey Afganistan bölgesinde 

egemen olan İskit soylu bir halk olduğu düşünülen Yüe-Çi’lerle (Bakır ve 

Badakoğlu, 2019: 137) anlaşmak istemekteydi. Bu yüe-Çiler Mete Han’ı 

babası Teoman yabgu’nun öldürmek planı ile esir verdiği ülkedir. Malumdur 

ki Mete han oradan kurtularak dönmüş, daha sonra Hun Hakanı olmuştur. 

Wu-Ti, Yüe-Çilerle görüşmeleri için Çang-Çien başkanlığında bir 

heyet yolladı. Ancak bunlar Hunlara esir düşerek on yıl esarette kaldılar. 

Daha sonra gelen Çang-Çien batıdaki ülkeler hakkında imparatoruna bilgiler 

verdi. Batıya açılmayı kafalarına koyan Çinliler, askeri garnizonlar kurmak 

suretiyle Hun baskılarını zayıflattılar. Daha sonra Yüe-Çilere yeniden elçiler 

yollayan Çinliler onlarla ittifak kurmayı başardı. İttifak için giden Çin 

heyeti, hediye olarak ipek götürmüştü. Çinlilerce siyasi amaçlar için de 

kullanılacak olan ipek, orada hayranlık uyandırmıştı. Çin, böylece ticareti, 

siyasi stratejisinin önemli bir parçası haline getirmeye başlamış olmaktaydı 

(Norughli, 2019: 349).  

Elçinin dönüşte,  imparatoruna sözlü veya yazılı olarak sunduğu rapor 

sonrası, Batı bölgelerindeki yabancı topluluklardan haberdar olan Çin,  

buralardaki Hun gücünü kırmaya ve kendi iktidarını buralara yaymaya karar 

vermiştir. Esasen casus elçi Chang Ch’ien’in yaptığı seyahatin en önemli 

sonuçlarından biri İpek Yolu’nun  açılması olmuştur. Böylece, Batıya doğru 

yola çıkan elçiler ve ticari kervanlar, burada bulunan çeşitli ülkelerle ilişki 

tesis etmek, bu sayede Hun varlığı ve gücünü yok ederek, bu coğrafyalarda 

Çin varlığını sağlamayı amaç edinmişlerdir.  Zamanla bu geliş gidişlerin 

karşılıklı hale gelerek artması ve gelişmesi İpek Yolu dediğimiz ticari 

güzergahların oluşumuna ve gelişimine imkân sağlamıştır (Onay, 2021: 148-

19). 

İpek yolu elbette uzun mesafeler içine ticari kervanların gidip 

geldikleri bir yol olmanın ötesinde, kurumsal nitelik kazanmış bir ticaret 

kültürünün ismidir. Bu yolun çok önemli bir bölümü Türklerin yaşadığı Türk 

coğrafyalarından geçmektedir. Dolayısıyla İpek Yolu, Türk coğrafyalarında, 

Türk tarihi ve kültürünün temel unsurlarında çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkler hareketli bir millet olarak çok geniş coğrafyalara yayılmıştır. 

Bu geniş Türk yurtları İpek Yolu ile birbirine bağlanmaktaydı. Aynı 

zamanda ticari zenginlikle beraber ekonomi gelişmiş, birlik sağlanmış, dirlik 



Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK | 138 

 

ve düzen oluşmuştur. Medeniyet sahasının en gelişmiş şehirleri bu sayede 

kurulabilmiştir. Türk tarihi içinde çok önemli yerleri olan tarihî şehirler 

Turfan, Urumçi, Baş-Kurgan, Yarkent, Kaşgar, Aksu, Hotan, Karaşar, Kuça, 

Semerkand, Bişkek, Taşkent, Buhara, Merv, Trabzon, Erzurum, Malatya, 

Hatay gibi şehirler bu yol sayesinde ticaret merkezlerine dönüşmüşler; hem 

ticareti yapılan madenler işletilmiş, hem ticari ürünler üretilmiş; hem de 

oluşan zenginlikle ilim irfan merkezleri haline gelip medeniyet şehirlerine 

dönüşmüşlerdir. 

İpek Yolu güzergahlarını bin yıldan fazla süre yurt edinip 

hakimiyetlerinde tutan Türkler, yalnızca yol emniyeti sağlamamış; ticaretten 

çok önemli paylar almışlardır. İpeğin yanında demirin, renkli ve has 

madenlerin ticareti yapılmış. Silahlar, zırh takımları, kürk, deri mamulleri, 

süs ve kullanım eşyaları ticarete konu olmuştur (Deniz, 2016: 196). 

Göktürkler tarafından kulanılan güzergah, alternatifsiz İpek yolu 

güzergahı idi. Kadim çağlardan  ortaçağın sonlarına dek işlevini korumuş 

olan kara ticaretinin  en önemli transit yolları, Türk yurtlarından 

geçmekteydi. İpek yolu dışında bilinen örneğin “Kürk Yolu”, Abakan 

bozkırlarını aşıp, güney Sibirya ormanlarının kıyısından Etil-Kama 

ırmaklarının birleştiği yere kadar uzanmaktaydı. Kürk Yolu da doğuda Türk 

devletlerinin egemenlik sahası, Türk Yurtları olan Orhun coğrafyasından 

Çin’e inerdi. İpek yolunun paralelinde, kuzeyden devam ederdi (Keleş, 

2016: 20). 

Daha önce bahsedilen İpek Yolu güzergâhlarının üç hattı da Türk 

ülkelerinden geçmekteydi. İlki Kuzey Yolu, Gobi Çölünden geçip Hami 

şehrine varırdı. Hami’de kuzey istikametine yönelir, Barkul Gölü’ne sonra 

da Cungarya’ya geçerdi. Balkaş çevresindeki Uygurların bölgesinde kuzeye 

yönelinir, Talas şehrine ulaşılırdı. Artık Sir-i Derya ırmağı aşılmak suretiyle 

Bizans coğrafyasına girilirdi. 

Yolların ikinci güzergahı, Orta Yol, Çin’den yola çıkılıp Turfan’a, 

Karaşar’dan geçerek Tanrı Dağları takip edilir Kaşgar’ın batısında yer alan 

Terek Boğazı’ndan geçip, Fergana’ya varılırdı. Fergana’dan sonraki 

menziller Semerkand ve Buhara idi. Buradan güney istikametinde ilerlenilir 

Merv’e ulaşılırdı. Merv’den sonra Sasani coğrafyasına girilirdi, 
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Üçüncü güzergah Güney Yolu idi. Türklerin bölgelerinin güneyinden 

geçerdi. Bu yol çölden giderdi;  Hoten ve Yarkent’e kadar hiçbir yerleşim 

yeri yoktu. Hoten ve Yerkent’i geçen kervanların Pamir yaylalarını aşması, 

Bedehşan’a ulaşması gerekirdi. Akabinde Bamyan ve Gazne şehirlerinden 

geçilerek Hindistan’a varılırdı. Bu güzergahların ilki olan Kuzey Yolu, 

bütünüyle Türk coğrafyalarından geçilerek Bizans’a varılan yoldu. 

Orta Asya, Göktürkler döneminde, bütün merkezî Asya ile Avrasyanın 

bütününün  ticaret ve kültürün merkezi haline gelmişti. Göktürkler 

döneminde Orta Asya ticaret ve ekonomisi canlılık kazanmış, dönemin 

büyük devletlerinin gözdesi haline gelmişti. Bu gelişme ve canlılık, İpek 

yoluna egemn olmak isteyen devletlerin arzularına paralel olarak bölgenin 

sürekli savaşlarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermiştir (Keleş, 2016: 

21). 

Türklerin kadim yurt toprakları, demir madenlerinin ilk işlenmeye 

başladığı topraklardır.  Bir Türk sanatı olan demirin işlenmesi ile elde edilen 

ürünler, İpek Yolu ticaretinin önemli bir ticarî metaı idi. Türk demir ve 

döküm ustaları kendi yutlarının ihtiyacı olan ürünleri imal etmekle 

kalmamış; demirin işlenmesi ile elde edilen ürünler Çinlilere, İranlılara da 

satılmıştır. Göktürk Devleti Altay bölgesinin demir madenlerini; Tanrı 

Dağları’nda Kaşgar, Kuça coğrafyasındaki altın, gümüş, bakır madenlerini, 

tuzlaları kontrollerinde tutmaktaydılar. Bu madenler ham haliyle de, işlenmiş 

mamullerle de ticareti ürünler olarak değerlendirilmekteydi. 

Bilge Kağan, Çinlilerle savaşı sona erdirip barış yaptıktan sonra, ticarî 

ilişkiler gelişmiş; Çin İmparatoru Ordos bölgesinin kuzeyinde yer alan bir 

şehrini alışverişlerin serbestçe yapılabilmesi için Türklere açmıştı. Bu 

anlaşmayla Çinliler ordularının ihtiyaç duyduğu atlara, Türkler ise ipeğe 

serbestçe ulaşma imkanı bulmuştu. Bunun yanında Göktürk Devleti, faklı 

dönemlerde ihtiyaç duydukları ürünler olan ipek, buğday, pirinç gibi 

mamulleri Çin’den vergi olarak almaktaydı. Özellikle II. Göktürk Devleti 

döneminde Çin’den elde edilen ipeğin ticaretiyle ekonmiye katkı 

sağlanmaktaydı (Keleş, 2016: 24-25). 

Orhun Abidelerinden Bilge Kağan kitabesinde devletin devamı ve 

halkın refahı için başka ülkelerle ticaret yapmanın gereğine değinilerek, 

“Ötüken (yir olurup arkış) tirkiş ısar, neng b(ungug) yok…” ibaresi geçer. 
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Yani, “Ötüken yerinde oturup, kervan kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın 

yoktur” (Ergin, 2003: 13). Yine “bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. 

Altını, gümüşü, ipeği / ipekliyi sıkıntısız, öylece veriyor” demektedir (Ergin, 

2003:33). Bu metinlerden, Bilge Kağan’ın Ötüken Ormanı’nda oturmak diye 

bahsettiği, kendi kültür merkezinde durarak, çinlilerin iğvasına kapılmadan; 

zenginliğine, ipeklisine, katunlarına kanmadan kültürün muhafaza edilerek, 

ticari ilişkileri sürdürmek politikası izlediğini anlamaktayız. 

Orta Asya Türk ticaretinin en mühim maddesi ipekti. Batı kültürü 

ipeğin nasıl imal edildiğini M. VI. asra kadar öğrenemediği için, hazır ipek 

ithal etmek mecburiyetindeydi. Onun için de Çin'den Türkistan-Horasan-

İran-Azerbaycan yoluyla Bizans'a gelen yol, tarihte Bizanslılarca "Route de 

la soie", “İpek Yolu" ismini aldı. Bu yol Türk hakimiyetindeydi ve İsmail 

Hami Danişmend'in ifadesiyle; "İşte bundan dolayıdır ki, eski dünyanın ipek 

ticareti Türk inhisarında demekti." Bu yolun Türklerin elinde olması ve aşağı 

yukarı 1.000 yılı aşkın bir zamanda aralıksız Türk hakimiyetinde kalmış 

olması, Türklerin İpek Yolu ticaretine vermiş olduğu önemi gösterir. Çünkü 

ipek ticareti sayesinde Türk Yurtlarının refahı oldukça yükselmiştir. Aynı 

zamanda Türkler bu önemli ekonomik ve askeri ulaşım yolu görevini gören, 

İpek Yolunu elde tutmakla orta çağda büyük imparatorluklar kuran İran ve 

Çin arasında denge unsuru olması yönünden de "büyük bir güç" olarak rol 

oynamıştır. Milattan önceki asırlardan itibaren orta çağlar boyunca İpek 

Yolu, Hunlardan, Yüeçilere, Yüeçilerden Göktürklere ve Uygurlara kadar 

hep Türklerin hâkimiyetinde kalmıştır (Bedirhan, 1994: 25). 

Asya Hunları milattan önce 4. asırdan itibaren aşağı yukarı, milattan 

önce 216 yıllarından sonra tamamen Orta Asya bozkırlarına hakim olmaya 

başlamışlardır. Hunların bu hâkimiyeti altında Çin'den batıya giden İpek 

Yolu da bulunuyordu. İpek Yolu'nun geçtiği Türkistan, Hunlar için değerli 

ve gerekliydi. Batıya giden bütün kervan yolları Kansu, Sucou ve Kancou 

gibi bereketli bölgelerden gelmekteydi. Bu bölgeler ise gerek halk ve 

gerekse idari bakımdan Hunların elinde idi. Yalnız Doğu Türkistan değil; 

yukarı Batı Türkistan da başlangıçtan beri Hunlara bağlı idi.  Ancak Hunlar 

bu büyük ticaret ve ziraat şehirlerini "Vassal bir idare" ile idare 

etmekteydiler (Bedirhan, s. 27). 
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Milattan sonra üçüncü yüzyılın en mühim hadiseleri arasında Asya'da 

vuku bulan değişiklikler sonucu Akhunlar'ın Aşağı Türkistan bölgesine gelip 

yerleşmeleri olmuştur. Ak Hunlar beşinci yüzyıldan itibaren Aşağı Türkistan 

bölgesinden Hindistan'ın içlerine kadar geniş bir imparatorluk kurmuşlardır. 

Orta Asya'nın ipek ticaretini elinde tutan Akhunlarla Juan Juanlar arasında 

muhafaza edilen siyasi denge, Göktürklerin tarih sahnesine çıkmasından 

sonra altüst oldu. Türkistan bölgesine ve dolayısıyla İpek Yolunun büyük bir 

kısmına Eftalitlerden sonra Göktürklerin hâkim olduğunu görüyoruz. Aşağı 

Türkistan, Göktürk Devleti’nin sınırlan içinde kalmış ve böylece meşhur 

Ceyhun Nehri, İranla Turan arasında tekrar geleneksel bir sınır olmuştu. 

Bundan böyle Aşağı Türkistan, Göktürk fetihlerinin güneye kaydırılmasıyla 

Göktürk Hakanlığı’nın mülkî ve askerî idaresi altına girmiştir. 

751 Talas Savaşı'nın akabinde, başta Karluklar olmak üzere pek çok 

Türk boylarının batı istikametine göçe başlamasıyla, Türkler için batı, artık 

için bir cazibe merkezi olmaya başladı. Türklerin batı istikametine yönelmiş 

olması, Türk ipek yolu güzerhahlarının geçtiği toprakların Türk yurtlarına 

dönüşmesine ve İpek yolu’nun Türklerin kontrolü altında tutulmasına da 

vesile olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu yolları, Osmanlı ile 

Rumeli coğrafyası Türklerin egemenliğine girmiştir. Hem ticaret imkanının 

bulunması ile elde edilen ekonomik imkan, hem de yolu kullanan 

kervanların ödemek durumunda olduğu vergiler Karluklar başta, bütün Türk 

topluluklarında zenginlik ve refahın artışına sebep olmuştur. 

İleri zamanlarda kurulmuş bulunan Karahanlılar, Büyük Selçuklu ve 

Anadolu Selçuklu devletleri İpek yolu güzergahında ve ülke içlerinde inşa 

ettikleri kervansaraylarla hem yol emniyetini artırmışlar; hem de  ticaretin 

daha kolay, daha güvenli bir şekilde yapılabilmesinin yolunu açmışlardır. 

İktisadi hayat canlandıkça şehirler de gelişmiş; Yengikent, Sığrak, Sahran, 

Faryab gibi yeni yeni şehirler vücut bulmuştur. Türklerin şehirlerin 

gelişmesiyle yerleşik hayata geçmeleri de kolay olmuştur. 

Zenginliğin artması, medeniyetin gelişmesinde de en önemli etken 

olmuştur. Türk-İslam ilim ve kültür merkezlerne dönüşen şehirler, 

medeniyetin her alanında en üst seviyede gelişmeye vesile olmuşlardır 

(Bedirhan, 1994: 90-91). Kurulan medreseler, daru’ş-şifalarda ilim tıp hızla 

gelişmiş, astronomiden matematiğe, coğrafyadan hendeseye , felsefeden dînî 
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ilimlere her alanda İslam medeniyetinin zirve isimleri yetişmiş, en büyük 

eserleri yazılmıştır. Aklî ve naklî ilimlerde yetişen ilim adamları, asırlar 

boyu alanlarının en tanınmış ve etkisini hissettirmiş alimleri olmuşlardır. 

Ayrıca, bu coğrafyalar İslam’ın Orta Asya’dan Çin’e; kuzeyden güneye 

yayılmasında birer üs konumunda bulunmuşlardır. 

 

Sonuç 

Büyük Okyanus’u Atlas okyanus’una; Asya kıtasını Avrupa kıtasına, 

hatta Afrika’ya bağlayan İpek Yolu, sadece ticaret mallarının değil; 

inançların, felsefelerin, kültürlerin birbiriyle karşılaştığı ve alınıp verildiği 

bir yol olmuştur. Ticarî menfaatlerle asırlarca insanları birleştiren, aynı 

gerekçeyle asırlarca savaşların nedeni olan İpek Yolu dünyanın en uzun, en 

kadim ve en büyük ticaret yolu olma vasfını hiç kaybetmemiştir. 

Kadim Türk yurtlarından geçen İpek Yolu, hem zenginiliğin, hem 

gerginliğin kaynağı olmuştur. Ancak Türk milleti gibi savaşmayı meslek 

edinmiş, yiğitliği, cesareti karakter haline getirmiş, dünyanın en büyük 

devletlerini kurmuş bir millet asırlar boyu bu coğrafyalara egemen olabilirdi. 

Belki de, dünyanın kan damarları gibi, asırlarca doğu ile batı arasında irtibatı 

kuran İpek Yolu gibi yolların geçtiği coğrafyalara hakimiyet kurmak, 

Türklerin tarih boyunca savaşçı bir millet olarak büyük devletler ve 

medeniyetler kurmasında önemli bir amil olmuştur. 

İpek Yolu, günümüzde de “Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle gündeme 

gelmiş ve tarihi İpek Yolu güzergahlarında bulunan Türk coğrafyaları 

günümüzde canlandırılmak istenen dünya ticaretinin yine en önemli 

coğrafyaları haline gelmiştir. 
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