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ISLAMIYET ONCESI T ~ T R K  TARIHININ KOKLU GELENEGI 
TLTIZBEDARLIK HAKKINDA 

Tilla Deniz ~ a ~ k u z u *  

1s12miyet oncesi Turk kiiltiir hayatlnrn onemli bir unsurunu olugturan 
oliim, oliimden sonra hayat anlaylgl ve bu konudaki inanl~lar Turk mezar 
yapilan, gomii adetleri ve torenlerle ilgili bir sok gelenegi olugturrnugtur. Yapllan 
~egit l i  arkeolojik aragtirmalar sonunda kurganlann gekilleri, boyutlari, mezar 
odalarl tespit edilmig, kurgan isine biralulan egyalann incelenmesi sonucunda ise 
Tiirklerin olum ile ilgili inaniglm gene1 olarak asikliga kavugmugtur. Bununla 
beraber Gin kaynaklanndan yapllan yeni terciimeler bugune kadar iizerinde 
durulmarmg bazi geleneksel kurumlann varllgini igaret eder niteliktedir. 

Bilindigi iizere eski Tiirkler atalanna ait kurganlara son derecede onem 
verir, bagkalarinin, ozellikle de diigmanlann onlari bozarak saygisizlikta 
bulunmasini en buyiik hakaretlerden biri olarak gariirlerdi. Bu konudaki en 
bilinen ornek Avrupa Hunlanna aittir. Attila, atalanna ait mezarlann Margos 
Piskoposu tarafindan soyulmasinl savag sebebi addetmig ve derhal I. Balkan 
seferini (441-442) bag1atmgti1. Asya Hunlan doneminde ise Wu-huan kabilesinin 
Hunlara kargi isyan baglattiklannda Hun ch'an-yulerinin mezarlanna saldirmg 
olduklan goriiliir. Iskitler hakkinda verilen bilgilerde de bu gelenegin bir bagka 
benzerini bulmak miimkiindiir. Onlar, savaga girmelerindeki en buyuk nedenin 
babalmnin mezanni savunmak olduklanni soylerlerdi2. Kurganlmn soyulma ve 
tahrip edilme sebepleri yalnizca iqindeki degerli egyalar degildir. Bu tip olaylar 
genellikle giicun ve iktidarin kimde oldugunun bir gostergesi olan "diigmana 
meydan okuma" davranigl olarak da kendini slkga gosterir. 0rnegin IV. yiizyllda 
merkezi Gin topraklari uzerinde kurulmug olan Hunlarin ilk Chao Devleti ( M.S. 
304-M.S. 329) zamaninda Hun ~m~ara torunun olumii iizerine tahtl ele geqiren 
bir isyanci, imparator ailesi olan Liu ailesinden yagli gens, kad~n erkek demeden 
pek ~ o k  k i~iy i  katletmig, eski Imparator Liu Yiian ve Liu Ts'ung'un kurganlanni 
tahrip ederek atalar tiirbesini yakrmgti. Durum o kadar korkuns ve vahimdi ki 

+AT$.  G S r .  Dr.,  Mimar  Sinan ~ n i v e r s i t e s i  Fen Edebiyat Fakultesi Tar ih  BSliimii 
' 1. Kafesoglu, Turk Milli Kulriirii, istanbul 1996, s.291 ; G .  Candarl~oglu. i ~ l ~ m  Oncesi Tiirk Tanhi Ve  

Kiilriirii.1stsnbul 2003, s. 29;  A. Ahmetbeyoglu, "Buyuk Hun Hukumdan Attila", Munas Tiirk-Klrs~; 
Universitesi Sasyul Bilimler Dergisi, Say1 7 ,  s.1-20. 

J.P.  Roux, Altay Turklerinde d lum,  Istanbul 1999, s. 253. 



kaynaklar bunu "Ruhlarin aglama sesleri binlerce kilometre uzaklara yayildi" ' 
diye ifade etmiglerdir. 

Kurganlara duyulan bu saygi ve onemin Orta ve Kuzey Asya 
kavirnlerinde goriilen "Atalar Ku1tu"nden kaynaklandigi agikga goriilmektedir. 0 
halde burada soracaglrmz en dogru soru gu olmalidir: Atalari bu kadar onemli 
kilan ve atalar h l t unu  doguran yey nedir? 

Bu sorunun cevabi iqin elbetteki oncelikle Samanizmin derinliklerine 
inmerniz gerekmektedir. 

Altay Turklerinin yaradiliy efsanesine gore Yer ve Gok yaratilmadan 
once heryey sudan ibaretti. ~nsanogullarinin atasi ve butun varliklarin baylangicl 
olan en biiyuk tanri Kayra Han kendine benzer bir varlik yaratir ve ona "Kiyi" 
adini verir. Boylece ikisi birlikte sularin uzerinde u ~ a r a k  gezinirler. Ancak bir 
sure sonra Kiyi, yaraticisi Kayra Han ile boy olguymeye kalkiglnca ugma 
yetenegini aniden kaybeder ve sulara gomulur. Kayra Han onun artik 
ugamadigini goriince onu kurtarmak amaclyla yeri yaratmak ister. Kiyiye agziyla 
derinliklerden toprak gikarmasini emreder. Cikan topragi suyun yuzune serpigtirir 
ve boylece yeryuzu yaratilir. Fakat Kiyi bu durumda bile yarat~cisindan gizli igler 
gevirmeye kalkar ve agzinda gizledigi toprakla kendine ait bir yer yapmayi 
diigiinur. Ancak sudan qikinca toprak yiymeye baglar. oylesine giger ki, Kiyi nefes 
alamaz hale gelir. Kayra Han onu kvrtarmak igin derhal tukurmesini emreder. 
Kiyinin tukurdugii bu topraklar her yere sigrar ve bunlar daglari. tepeleri 
meydana getirir. Kayra Han. Kigi'yi kurtarir kurtarmasina ama gok kizgindir ve 
ceza olarak onu iyiklar diyarindan yeraltina kovar, adini "Erlik" olarak degi~tirir. 
Yeryuzune ise bayka kiyiler yaratarak yerlegtirir. Erlik yine de uslanmaz, bu kez 
de yeryuzundeki kigileri baytan qikarmaya kalkar. Sabri tayan Kayra Han Erlik'i 
yeraltinin uguncu katina yollar ve kendisi igin de on yedi katli gokyiizunii 
yaratir4. 

~ 

' CS [Chin Har~edunllg~ YllLgl, hl.S. 265-420 y~l la r~  arasinda hiikiiln s u m ~ $  olan Chin Hanrdanligin~n 
olaylar~nln kaydedildigi ylll~kt~r. Fang Hsuan-ling tarafindan h4.S. 641-648 yillari arasinda yazllmrgt~r. 
Esrr 130 boliimden olu~ur. 100. boliimden sonrasl Hun Devletleri ve On A1t1 Devlet Donerninde kurulan 
qesitli devletlerin siyasi ve kiiltiirel tarihini anlatir. Eserin Taipei, 1987 baslils~ kullsn~lm~gtir.) 102, Liu 
Ts'ung Biyogralisi, s. 2678; TCTC. (Tsu-chih T'ung-chien, Kronolojik bir eserdir. 294 ciltten oiu~ur. 
Ssu-ma Kuang tarafindan yazllan eser M.O. 403- M.S. 960 qillan arasi olaylnr~ kapsamaktad~r. 
blakalemizde Taipei, 1935-1987, Hua Shih yay~nevinin b a s k ~ s ~  kullan~lm~$t~r.) s.2862: L.X. Gumilicv. 
Hrtr~lar, Istanbul 2002, s. 367. 

- \\'. Kadloff . Sibiryu'dun Se~rneler,  Ankara 1986, s. 215-217: A. Insn. Toriille 1.2 3:i::o! 't.,,:~;8::;:7i, 

. ~ f a t e n ~ u / l e r  ve A,n,~nrrt~nla~, TTK. Ankara 2000. s.13-21 



Tengere Kayra Han Gokyuzu'nun en ust katinda oturur. On altinci katta 
ise altin bir dag uzerinde yagayan ve altin bir tahtta oturan Bay tllgen yavar. 
Dokuzuncu kat Kudretli fizagan Tengere'ye aittir. ~ e r ~ e n ~  Tengere ile Gi ine~ 
Ana yani Kunene yedinci katta otururlar. Altincl katta Ay Baba, beginci katta ise 
Kuday Yayuqi bulunur. Bay ulgen7in iki oglu insanlarin hamisi yayik6 ve May 
Tere, gogun uquncu katindadir. Bu katta Suro Dagl ve Sut-Ak-Golu, yedi Kuday, 
tebaalari, ~ a ~ u q i l a r ~  koruyucu melekler ile iyilik yapmg insanlann ruhlari vardir. 
Bu ruhlar halen yagamakta olan insanlann olmug atalannin ruhlaridirlar ve 
yeryiiziinde yagayan ardllarl ile tannlar arasinda aracllik yaparlar8. Ya~ayan 
insanla onun olmug cedleri arasinda sikl bir iligkinin bulunmasi eski Turk 
inancini diger dinlerden ayiran en buyuk ozellik olarak kabul edilir. Gok ve yer 
katlarinda yagayan butiin tanrllar yaratan, yagatan ve koruyan varliklar olarak 
bilinirler. insan bu tannlarla dogrudan iletigim kuramaz, bir araciya ihtiyaq 
duyar. 1gte bu aracilar onlarin iyi atalannin ruhlandlr, 1nsanlar dokuz ced atalari 
tarafindan korunurlar. 1stek ve dileklerinin yerine getirilmesi iqin atalanni araci 
koyarak tanriya ulagmaya qaligirlar. Ancak bunun iqin bagka bir araciya ihtiyaq 
vardir. Bu yetenek ise ancak bir kamda bulunur. Kam bir davul vasitasiyla ve 
atalann giicu yardimyla Yer-su ruhlarini yardima qagirir9. 

Zor durumlarda, belalann savulmaslnda, hastaliklarln kovulmasinda, 
qe~it l i  dilek ve isteklerde tannlardan yardim alabilmenin yolunun o l m u ~  
atalannin araciligindan geqmesi gerekliligi atalar kultunu olugturmug, dolayisiyla 
olmug kigilerin hgisel egyalarina ve mezarlarina da saygiyi k a ~ i n ~ l m a z  olarak 
beraberinde getirmig olmalidir. 

Gokturklerin Tiireyig efsanesine gore A-shi-na kabilesi dugman 
tarafindan kiylma ugrarm~, kurtulan tek erkek qocuk ise elleri ve ayaklari 
kesilerek bataklikta olume terkedilmigtir. Bir digi kurt onu korumasina a l rm~  
beslemig ve boylece olumden kurtarmgtir. Daha sonra ise ka~ttklan bir magarada 
bu gocuktan on erkek evlat dunyaya getirmigtir. Gokturkler bu inanq 
dogrultusunda her yil soylarinin qiktiklanna inandlklari bu magarada toplanarak 
atalannin ruhlanna kurban torenleri yaparlardi. Gokturklerin bu magarayi 
atalarinin dogdugu kutsal mekan olarak kabul ettikleri ve atalar kiiltuniin uzantisi 
olan anma torenlerini bu magarada yaptiklan goriilmektedir'O. 

Mergen, "Ni$anc~" "iyi at~cl" dernektir. Pehlivan Giiltekin, Dogu Tiirkistan Kulca, 75, Di$ Hekimi 
Bir diger ad1 "May ene" dir. 
' Yaratlcilar. 
' W. Radloff, a.g.e., s. 218-219. 
'w. Radloff, u.g.e.., s, 220-221; Karnln ruhlarla i l i~ki  kurrnas~ h&nda bkz. h.1. Eliade, $c~,ncl,~izm iikei E~I - i r i i e  

Teknikleri, Istanbul 1999, s.24, 543. 
lo A. Ta$ag~l, Gektiirkler, TTK Ankara 1995, s. 11.98 



Kurganlann icine koyulan giindelik yagam egyalannin yanisira yiiksek 
mevkiden olanlara ait kurganlara birakilan degerli egya ve miicevherler yabanci 
kiiltiirlere ait insanlann dikkatini her zaman qekrnigtir. Bu degerli egyalan qalmak 
icin kurganlara zarar verilmesi sikca rastlanan olaylardir. Fakat Tiirkler, degerli 
egyalann calinmasindan cok atanin ruhunun yeryiiziindeki baglantisi olan 
mezannin hakarete ve saygisizliga ugramasindan etkileniyor olmaliydilar. Bir 
cok aragtirmaci, Tiirklerin bu tip hirsizliklardan korunmak iqin kurganlari gizli ve 
uzak yerlere yaptlklanni iddia etmektedirler. Biz bu teze katilmamaktayiz. 
Kurganlann uzak yerlere yapilmasindaki amac yerin uzakligi degil yerin 
kutsalligindan kaynaklanmaktadir. Ayrica kurganlar yapilan itibariyla zaten 
kendini belli eden tiimseklerdir. Tiimsek olmayanlar ise taglarla cevrilerek yeri 
belli edilmeye callgllmgtlr. Mezann gizlenmesi istisnai sayilacak bir durumdur 
ve ancak bazl biiyiik hiikiimdarlar ve aileleri i ~ i n  uygulanmg olmalidir. Sebebi 
ne olursa olsun atalarin kurganlannl tecaviizlerden korumanin yolu onu 
korumaktan gecmekteydi. Chin Hanedanllgi Yilliglnda Sonraki Chao Devleti'nin 
(M.S.319-352) kurucusu olan Hun imparatoru Shih Lo'ya (M.S.319-333) dair 
goyle bir kayda rastlamaktayiz: 

"Clzin Devleti komutanlarindan biri olan Tzu-ti, Shih Lo'nun 
topraklarina saldlrdi. Lo ise hemen Tzu-ti'nin atalarina ait rnezarz ramir ertirnzek 
ve rnezarz korurnak igin iki oyrnakl tahsis edecegini bildirdi ..." 

Hun imparatoru Lo, bu olayi savag yoluyla degil barigla ~oziirnleme 
yoluna gitrnigti. Bu teklif Tzu'nun cok hoguna gitrnig, her ikisi arasinda barig 
saglanmg Lo, boylece saldirllan durdurmanln bagka bir yolunu bulmugtu". 

Sonraki Chao Devletinin ikinci biiyiik imparatoru olan Shih Hu'nun 
(MS.  335-349) as11 ad1 Shih Chih-lung'du. Fakat genclik yillannda ilk Chao 
devleti'nin kurucu imparatoru olan Liu Yuan-hai"in tiirbesinin muhafizligini 
yaptigi iqin "Tag Kaplan" anlamna gelen "Shih Hu" lakabi takilmgtir ve biitiin 
tarihi kayitlar onu bu lakabiyla telaffuz ederler12. 

Bu ornegi pekigtiren bagka bir olay ise gudur: 

397 yllinda kurulan Kuzey Liang Hun Devletinin (M.S. 397-M.S. 439) 
ilk Ch'an-yiisii Meng Hsiin'iin oglu Mu-chien (M.S. 433-439), Tabgac (Kuzey 
Wei) hiikiimdari Shih Tzu'nun klzkardegi ile evlenrnig, giderek giiclenen bu 

. '  CS. 104A. s. 2738 
'' CS, 106, s.2761; Bu bilgi bize turbelerin onunde veya etrafinda, ya da anit mezara giden yo1 uzerindc mczan 

koruduguna inanilan tag kaplan heykellerinin oldugunu du~unduriir. 



devletle akrabalik Aurmugtu. T a b g a ~  hiikumdarl kendi devletinin geniglemesinde 
buyiik bir engel olarak gordiigii bu devleti ele ge~i rmek i ~ i n  onceleri pasif bir 
siyaset uygularmgtl. Bu taktik ige yaramayinca askeri giicunden fayda1,lnarak 
enigtesine saldirdi. Bekledigi yardirm alamayan Mu-chien, kardeglerinin de 
teslim olmasiyla ~a re s i z  kaldi ve 439 yilinda Tabgaglar'a teslim oldu. Shih TZU 
onu bagigladi, bagkentinde buyuk bir torenle kargiladl ve ona "Bati Ordulari 
Generali" unvanini vererek babasi Meng-hsun'un kurganini korumak uzere 30 
oymaB muhafiz olarak gorevlendirdi13. 

Bu kayitlardan biiyuk kigilerin kurganlarini korumak i ~ i n  b a z ~  
oymaklarin muhafizlik yaptlgi, yani bir kurgan muhafizligi muessesesinin var 
oldugunu, bu oymak sayisinin ise kurganln ait olduw kiginin statusiine gore az 
ya da ~ o k  sayida oldugu goriilmektedir. Bu muhafiz ailelerin oncelikli 
gorevlerinin kurgani her tiirlu saldiridan korumak olmalidir. 0 halde bu goreve 
bir ~egit-1slami donemdekine benzerliginden dolayi- "Turbedarlik" denilebilir 
mi? Yoksa siradan bir mezar bekqiligi miydi? Buna cevap verebilmek iqin bagka 
ornekler bulmarmz gerekmektedir. Sibirya ve Orta Asya'nin avcl- hayvancl 
g o ~ e b e  halklan etnik ve dil balurmndan farkllllk gosterseler bile g o ~ e b e  ' 

karakterlerinin bir sonucu olarak dinsel alanda ana hatlarda birlegirler. Bu yuzden 
sorumuza cevap ararken zaman araliginl biraz daha genig tutmarmz ve benzer 
topluluklarl da gozden ge~irmemiz faydali olacaktir. Biitiin bunlarin sonucunda 
kargirmza ~agdagl  olan bir $ok Turk topluluklannin ~egit l i  dinleri kabul etmig 
olmalanna ragmen o donemde hala gaman inanqlar~yla yagayan bir bozkir kavrni 
qikmaktadir: Cengiz donemi Mogollar. 

1204 yllinda Cengiz Han onderliginde birlegen Mogollar, onun hakirniyet 
doneminde ani glkiglar~yla dunyanln korku ve dikkatini uzerlerine ~ekmi~lerd i r .  
Bu yuzden bu donemden itibaren onlar hakklnda daha fazla merak uyanrm?, daha 
fazla kayit tutulmaya ba~lanrm~tir .  Cengiz donemi Mogollar hakk~nda en onemli 
bilgileri bize sunan ise XII. Yuzyil seyyahlarlndan biri olan Wilhelm Von 
Rubruk'tur. 1253-1255 ylllan araslnda Kinm uzerinden Karakurum'a kadar 

I' SLKCC, (Shih-liu Krto Ch'un-ch'i~c, Wei Hanedanligi doneminde Ts'ui Hung tarafindan yazrlmi$tir. On Altl 
Devlet doneminde ya$amr$ olan butun devletler haklundaki bilgileri aynntilanyla veren qok onemli bir 
eserdir ve 100 bolumden olu~ur. Ancak ozellikle rakamlarla ilgili bilgiler diger kaynaklardakilerden 
farkll, genellikle biraz abart~li olmakla beraber diger yrlliklarda bulunmayan bazi kayltlara bu eserde 
rastlanmaktadir. Makalemizde Taipei 1987 bask~sl kullanrlmgtir.) 97 Pei Liang, s. 671,; W.S. (Wei 
Hanedanlrgr Yrlllgr, 551 yillnda Kuzey Ch'i (550-572) imparatoru tarafindan saray bag katibi olan Wei 
Shou'ya yazdinlmi$tlr. Eser 114 cilt-130 bolumden olu$maktadir. 93-103'e kadar olan on boliimde 
yabancl kavimlerin siyasi hayatlanyla ilgili bilgiler bulunmaktadlr. Bu boliimler i~erisinde 95. Boliim Ilk 
ve Sonraki Chao Devletlerine aynlrn~$ boliimdiir. Eserin Taipei 1987 baslusi kullanilmiqtir.), s.46. 
Imparator T'ai-Wu Biyografisi, s. 90 



g i tmi~ ,  burada alti ay kadar Mogollarla birlikte yayamytir. Bu sayede Mogollar 
hakkinda kimsenin bilmedigi gelenek ve gorenekleri, halkin durumunu ogrenme 
firsatini yakalarm~tir. Onun bize aktardigi kayitlar arasinda konumuzla alakali 
qok kisa ama bir o kadar onemli veriler vardir. ~ z e l l i k l e  olumle ilgili notlar 
arasinda ~u bilgi ~ o k  dikkat ~ekicidir .  

" 0len soylu biriyse; Cerlgiz Han'rrz soyundansa ~nezarrnrn yarzrrzdrr 
daima bir gadlr bulunur. Mezarrrzrn yerini kimse bilmez. Soylulartn mezarlarrlll~l 
bulurldugu yerde daima bir miifreze nobet tutar. " 

Bizce bu ifadede ya yazardan ya da tercumeden kaynaklanan bir sorun 
var gibi gozukmektedir. Anlatilmak istenen yeterince iyi belirtilmerniytir ve bu 
okuyanin aklinda soru i~aretleri birakmaktadir. Bizce cumlenin as11 ~ o y l e  oldugu 
takdirde anlamli olacaktir. 

" 0len soylu biriyse; Cengiz Han'rn soyurzdansa (anlt) mezar-~nln yerinde 
dai~na bir ~ a d l r  bulunur. (Astl) Mezannln yerini kilnse bilmez. Soyl~~lart~z 
lnezarlarlntn bulundugu yerde dailna bir miifreze niiber rutar". " 

Bu bilgiye gore mezar, dolayis~yla iqine koyulan degerli e~yalar  soz 
konusu olmadigi halde qadiri yani bir nevi a n ~ t  mezari koruyan veya bekleyen bir 
giivenlik'grubundan soz etmek mumkundur. 

Rubruk'un eserinde Cami-iir Tevarilz'den aktarildigina gore ise Cengiz 
Han'in mezarlni 100015 kadar Uryanh~tli k ~ r u m a k t a ~ d i ' ~ .  Bu o lduk~a  buyuk bir 
rakamdlr. 

Ozellikle Uryanhitlilar, diger adiyla Uryanhay boyunun muhafizlik 
gorevine getirilmesinin sebebi nedir? Guniimuzde Guney Sibirya'da Tuva. 
Buryatya ve Yakutistan'da yaSayan ve Turkqe konuyan halklardan olan 
Uryanhitlar Mogollarln Gizli Tarilzi'nde Mogollann kutsal dagi olan Burhan 
Haldun Dagi'nda yaSayan bir boy olarak gosterilmektedir'7. Bu boy. eskiden 
daglik Ire ormanlik bir yerde ya~arlardi. Cengiz Han'in en sadik adamlariildan 
biri olan Celme bu boydandir ve babasi Carciuday tarafindan Cengiz'e hediye 
sdi~rniytir '~. Mogol hanlarinin, bahadirlarin, kabile ve oymak reislerinin muhafiz 

- \\' 1' Ruhruk, il!ogollurin Biiyiik HUII I I IU  Seyuhat, 1253-1255, istanbul 2001. s.42 
. . -  
.'?it k17i 1 tabura denk dii~er. 
X:t.rr;k 1Y.V.. a.g.e., s. 42. 
:! 2, .'!,:~.:II Gi;lr Tarihi, Cev. Ahmet Temir, TTK Ankara 1986, s. 38. 
. . .  
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askerlerine Mogolca da "arkadag" anlarmna gelen "nokor" denmektedir. 
Nokorlerin ozelliklerinden en onernlisi efendisine kendi istegiyle baglanmasiydi. 
Onun kolesi veya ucretli ugagi degildi. Bazen babalar kendi evlatlarini daha 
begikteyken nokor yaparak verirlerdi. Nokor, bagbuguna hizmet etmeyi gorev 
edinen ve bagbugunu "megru" cfendi kabul eden ozgur bir savagqiydi. Nokorler 
yiiksek tabakaya mensup kigilerden de qikabiliyordu. Yani nokorler eski Mogol 
toplumunun hakim sinifindan sayilirlardi. Bagbuguna ihanet eden bir nokor onun 
efendisinin dugmani olan kabileler tarafindan bile kinanir, cezalandirilmasi 
gerektigine inanilirdi. Bir nokor hergeyden once bagbuglarinin, kabile ve soy 
rehberlerinin askeridir. Nokoriin olumunden sonra da onun qocuklari veya soyu 
efendisinin ardillanna hizmet eder. Nokorler sadece askerlik yapmazlardi. 
Zaman-zaman bagbuw tarafindan postaci, elqi goreviyle vazifelendirilir. 
genellikle de av ile ilgili iglerle meggul olurlardi. Bir nokor oz@r bir insan olarak 
istedigi zaman efendisini birakip gidebilirdi'9. 1gte Celme daha bebekken Cengiz 
Han'a nokor olarak verilen bir Uryanhit idi. Bellu de Cengiz'in mezarinin 
bagindaki bir tabur askerin ozellikle Uryanhit boyundan olmasi, Celme ve 
Siibedai gibi sadakatlarini ispatlarmg olan bir boydan gelmelerinin bir sonucuydu 
idi. Sadakat ve iyi savagq~lik diginda Uryanhit boyunun bir bagka belki de en 
buyuk ozelligi de butun bir boyun kamlik ozelligine sahip olmalaridir. 
Uryanhitlar Cengiz doneminin ilkel gamanizminin temsilcileriydiler. Bu kabile 
bugunkii Yakut Turklerinin de atalari sayilmaktadirlar. ~nan' in,  Regidettin'den 
naklettigine gore; "Diger Mogollar yildirim ve gimgekten korkup evlerinden 
digan qikmazken Uryanhitlar bunlardan hiq korkmaz tam tersine gimgek ve gok 
guriiltusune kargi baginp qagirirlardi". Cengiz Han'in sol kollarindan biri olan 
Odaqi da bu kabileden idi ve adindan da anlagilacagi iizere bir gaman hekimdi". 
Bizce Uryanhitlarin bu ozelliklerinin kurgan muhafizi seqilmelerinde buyuk rolu 
olmug olmalidir. Demek ki kurgan muhafizlarinin askeri gorevlerinin diginda bir 
de dini gorevleri oldugunu soyleyebiliriz. Atalarin ruhundan yardim istemek. ona 
danigmak iqin bir karmn yardirmna ihtiyaq duyan insanlar onun mezari baginda 
kurbanlar kestirdiklerine, bunu ise goge kamdan bagka kimse qikartamayacaglna 
gore bu muhafizlarin bazilari da kam olmaliydilar. Bu muhafizlar zamanla 
kurganin uzakta olmasi veya gizli bir yerde olmasi sebebiyle yagayanlara yakin 
bir yerde kurulan ve kurgani simgeleyen bir anit mezarda yani turbede 
gorevlerine devam etrnig olmalidirlar. Bu duruma en iyi ve en bilinen ornek 
Kiiltigin ~ark id i r" .  Kultigin ve Bilge Kagan anitlarinin oldugu yerde onlarin 

I y  B.Y. Vladimirtsov, (Mogullarrtl irtitnai Tejkilatl, qev. Abdulkadir Inan, TTK Ankara 1987, s.87-96. 
'" A Inan.. itlukaleler ve I~lcelenleler, "Turklerde ve Mogollarda Defin Merasimi". TTK Ankara 1987. s.! I .  31;. 
'' Barlun anlam1 "evVdir. Ancak bir devlet buyiigu olan Kultigin'in olumu uzerine ona yapt~nlan anlr rnszara 

"bark" ad1 venldigini goruyoruz. Simdilerde "An~t-mezar" yenne kullan~lan ve as11 Yunanca olup biz. 



mezari yoktur. Bunlar birer anlt mezar yani turbedir. Arkeolojik verilere gore 
Kultigin anitinin bulundu@ yerde turbeye giden yo1 iizerinde yolun her iki 
tarafinda heykeller vardi. Bu yolun sonundaki turbenin arka taraflnda kutsal ocak 
denilen kurban sunma yeri vardir ki bu ocagin baginda duran iki heykelin h n k  
baglan bu ocagln iqerisinden qikarilmgtlr". Ocagin bulunmasi kurban 
torenlerini, bu torenler ise kamlarin varllglni gosterir. 

lslimiyet donerninde olunun gomulu bulundu@ mezarin ustiine yapllan 
binaya Turbe denmektedir. Buyuk adamlar veya zengin lumseler oliimlerinden 
sonra farkli olmak iqin turbeler yaptirrmglardir. Sagliklannda blraktiklari 
servetle giderleri kargilanmak uzere bu turbeleri koruyacak, temizligini yapacak, 
bagucunda Kur'an okuyacak turbedarlar tahsis edil~nigtir'~. 1slimi anlayigtaki bu 
turbe ve turbedar tanirmndan yola qikarak eski Turklerdeki l-rgan 
muhafizlarlnln gorevlerinin olum ylldonumlerinde kurgan sahibini anmak iqin 
kurbanlar kesmek, mezari ve iqindekileri soygunculardan korumak, anmaya 
gelenlere yo1 gostermek, mezarln baklmll olmasi ve tamiriyle ilgilenmek 
oldu@nu tahmin etmek zor degildir. 

Turbe yapilan 1sl2m dunyasinda Tiirkler tarafindan yayglnlagtirilan 
yapllardir, lslamiyet'e ait bilinen ilk turbe 862 ylllnda olen Halife el-Muntasir'a 
aittir. Oysa Tiirklerde bu yap1 qok daha eski donemlere kadar uzanlr. Cin 
yilliklarl Gok-Tiirk mezarlarini tasvir ederken kabir uzerine bina inga ettiklerini, 
bu binanln duvarlanna ise olunun hayatlyla ilgili resimler yapildlglndan 
bah~etmiglerdir'~. Gin kaynaklarinln tercumelerinin tamamen bitmemig olmasl, 
aragtlrmacllann bu konuyu destekleyici bagka ornekler bulamamaslna sebep 
olmug, bu ise bilim adamlarimzl acil neticelendirmeyle hatall sonuqlara itmi~tir. 
Bu yuzden Gok-Turklerden once Hun doneminde Tiirklerde turbe varllginin 
olmadigi dugunmugtur. Oysa ki M.S. 333 yilinda olen, Hunlann Sonraki Chao 
devletinin kurucu imparatoru Shih Lo, oldugiinde vasiyeti uzerine bilinmeyen bir 
yere gomulmugtiir. Fakat onu anmak, ruhuna kurbanlar sunmak iqin bagkentte bir 
yerde anit mezari yani turbesi yapilrmg ve bu turbeye "Buyuk ata " anlamlna 
gelen "Kao-tzu" turbesi ad1 verilmigtir2'. 

Frans~zca'dan geqen "Mozole" kelirnesini kullanmamak isin "turbe" kar$lll$n~ kul lan~yom~. 
http://www.orkun.corn.tr/asp/vazi.as~?Makale Nu=413 

'' M Gokmen., Eski Tiirk Kitabeleri, Istanbul 1981, s. 97. 
'' M. Z. Pakalln, Os~nunll Tarih Deyimler-i ve Terimleri Sijzliigii , 111, Istanbul 1983, s.539. 
'' ~ . O n k a l ,  Anadolrl Selruklu Tiirbeleri, TTK Ankara, 1996, s.4. 
" CS, 105 Shih LO Biyografisi, s. 2751. 



Ayni gekilde Shih Lo, annesi oldugunde de onun mezanni gizli bir yere 
yaptirmgti. Bog mezari, yani turbesi ise Hunlann unlu Hsiang-kuo gehrinin 
guneyine inga e d i ~ m i g t i ~ ~ .  Cin'in bugunki Kansu bolgesi civannda hmlmug  olan 
Kuzey Liang Hun Devleti (M.S.397-439) yikilmadan once bir takim 
ugursuzluklar bag gostermigtir. Bu ugursuzluk alametlerinden birisi de ecdada ait 
bir turbenin merdiveninin qokmesi de kaynaklardan ogrenilmektedir". 

Edinilen bilgilere gore Tatarlarda Hanln olumunden sonra karargahi 
dagit~lmazdi. Bu karargahta onun hanimlanndan biri olunceye kadar yagar, onun 
olumunden sonra ise karargahta sulaleye mensup biri bulunmazsa oraya yuz 
kadar muhafiz birakiliyordu. Bu muhafizlar ise "ruhlara tipki dirilere oldugu 
gibi" hizmet ederlerdi. Cengiz'in dokuz karargahi sekiz ak ev veya ak qadira 
qevrilmigtir. Sanang-seqen'e gore bu ak evler Uryanhitlar tarafindan 
k o ~ n r n a k t a ~ d i ' ~ .  

Kaynaklara gore Cengiz Han 18 Agustos 1227 yilinda Do@ Kansu 
Bolgesinde oldukten sonra mezari bilinmeyen bir yere yapilmg, mezarini 
yapanlar mezar yerini hmseye soylemesin diye oldi i r i i lmugt~~~.  Mezarin nereye 
yapildigi hakkinda qegitli rivayet ve tezler vardir. Ancak anit mezarinin yapildig~ 
ve gunumuze kadar geldigi bilinen bir gerqektir. Bu anit mezar hakkinda 
bilinenler as11 mezarina dair bilinenlerden daha net ve tafsilatlidir. 

Cengiz'in turbesi hakkindaki verileri Cinli ve diger yabanci seyyahlar ve 
tarihqiler ve elqilerden ediniyoruz. 

Cengiz'in olumunden on yil gibi kisa bir sure sonra (1237) bir Cinli 
elqinin seyahat rapomnda onun mezarini gordugu hakkinda bir kay~ t  
bulunmaktadir. Verdigi tariflere gore mezar hzey-batida Kentey Daglari ve 
Onon Nehri ~ i v a r i n d a d i r ~ ~ .  lnan'in Regidettin'den aktardigina gore Cengiz'in 
"dokuz orda" si bulunuyordu. Bunlardan dordu hanimlarina digerleri ise ku@k 
oglu Tuluy ile generallerine aitti3'. XVII yuzyilda Cengiz'in anit mezari en 
sonunda Sari Irmak'in yukari havzasina "Dost Prensler Ulkesi" anlamna gelen 
Ejen-Khoroo' ya nakledilmigtir3'. 

26 CS. 104A, s. 2720. 
'' SLKCC, 97, s.67 1. 
'% Inan., a.g.e., s. 378, 380. 
'' J.P. Roux, Mogoi I~;r~~arutoriug~r Tarihi, Istanbul, 2001, s. 227-228. 
" hloguiiarrn Gidi  Tarihi, s.238. 
" A inan., n.g.e., s. 373. 
'* Potanin'den aktar~lmlara gore arka taraftaki bit qad~rda, b a k ~ r  ya da giirnii~ bir tabut iqerisinde Cenzi7.i: 

kemikler bulunmaktaydl. A.  inan. ,  a.g.e., s.383. 



Buanku  Gin Halk Curnhuriyeti iq Mogolistan Bolgesinde Hsin-chieh 
kasabasi, ~ j e n - k h ~ r o o ~ ~  Sancagi, Yeke Juu Oymaginda bulunan anit mezarda 
Cengiz Han'in kutsal emanetlerini olugturan gahsi egyalan korunmaya alinmlgtlr. 
Bu taglnabilir anlt mezar birkaq gadirdan olugurdu ve adina " Nayman chagaan 
ordon3'" yani "Sekiz Ak Ev" denirdi. 

Rivayetlere gore Cengiz'in olumunden hemen sonra oglu dgedey Han 
(1 186-1241) biitun Mogol kabilelerinden 500 aile   ark an" seqmig ve bunlari anit 
mezarin muhafizlari olarak atarmgtir. Bu ailelerin olugturdu@ qadirlardan dolayi 
zaman igerisinde bu bolgeye "Ordos" ad1 verilmigtir. Darkanlar genellikle Kereit, 
Siranot ve Oyrat kabilelerinden seqilmiglerdir. Uryanhitlar gibi kamlik 
ozelliklerinin eskiden var olup olmadigini bilemedigimiz bu gorevliler bugiin 
Mogollar arasinda gamanizmin temsilcileri olarak kabul edilmektedirler. Bu 
bilgiden yola qiktiglmzda, bunlarin gorevlendirildikleri donemlerde de dini 
ozelliklerinin oldu@ ihtimali ortaya qlkmaktadir. 

Darkanlar iki gruba ayrilirlardi: 

1- Baruun Yaamutad; yani Sag veya Bat1 kanat. Bu kisim Darkanlara 
"kutsal Darkad da denir. Arulad, Kereit, Joigurchin, Baragut, Merkit, Torgaut, 
Mangut, Oyrat, Kongrat kabilelerinden olugurlardi. 

2- Juun Yamutad; yani Sol veya Do@ kanat. Bunlara ise "Siilde-in 
Darkad" yani "Darkanlann ruhu" da denilmektedir. Calair, Khonkhotan, 
Agtachin, Khonichin, Suldus, Sonid, Longkhochin, Bagatur ve Uryanghaylari 
kapsardi. 

Darkanlar, Kubilay Han'in emriyle Cengiz Han iqin ozel dini torenler 
diizenlemekle gorevlendirildiler. Buna gore bir yilda dort kez toren yapilmaya 
baglandi. Bunlar: 

1- 21 Mart. (En onemli toren) 
2- 15 Mayis 
3- 21 Eylul 

'' Ejen: Prens. Sahip ; Khoroo: saray. 
'' Ordon. Mogolca" Han sarayi" anlarmna gelrnekte olan "Ordo" kelimesinin ~ o g u l  halidir. Ancak burada says1 

duyulan e$yalar olarak ele alinrnal~d~r. 
'* Darkanlar azad edi l rni~ kolelerdir. Bunlar efendisinin istegi iizerine Han'in da onayl allnarak turn vergi vs 

cezalardan rnuaf tutulan irntiyazl~ bir slnlftilar. Darkan kelime anlarm olarak "vegi rnuke1lefi)sti 
olrnayan" anlarnina gelmektedir. Eski Uygurca'da "mernur" anlamlnda kullan~ld~gl gorulmu$riir. 
Kaynaklarda ~ o g u l  hali olan "Darkad" olarak da geGer. B.Y. Vladimirtsov, u.g.e, s. 175. 241-243, 255-  
256; Mogoilurin Gizii Turihi, s.15, 222. 



4- 3 Ekim 

Bu torenlerde onun ruhu igin gigekler ve yiyecekler sunulur, dini 
torenden sonra ise binicilik, ok atma ve $ark1 soyleme yari~lari yapilird~36. 

Darkanlarin en ust gorevlisi Jinong idi. Yuan Hanedanligi (1279-1368) 
zamaninda toren i~leriyle ilgili en ust duzey memur olan Jinong, darkanlardan 
degil, Cengizin soyu "Altin Urug" olarak anilan Borjiginlerden segilirdi. 
Jinonglar zaman igerisinde yukselerek once saray iginde gorevlendirilmi~ 
sonralari ise devlet i~lerinde en ust duzey bakan olarak yukselmiStir'7. 

Cengiz'in ta~lnmaz anit mezari ise Japon ordusunda albay olan 
Kanagawa Kosaku tarafindan 1942 yilinda Ulan khoto ~ehrinde bulunmu$ur. 
Albay bu durumu Mogollarda milliyetgilik fikrini uyandirmak i ~ i n  kullanmayi 
denemi~tir. 17 Mayis 1939 da ba~layan Japon i~ga l i  sirasinda Mogol-Japon 
i~birligiyle ~ u e i - s h u i " ~ ~ e  nakledilmi~ fakat bu durum fg Mogolistan'da buyiik 
protestolara sebep olmu~tur Bunun uzerine Cin'deki Kuo Min-tang hukumeti 
kutsal emanetleri Kansu Eyaleti Hsin-lung ~ag i~ ' ' ndak i  bir taoist tapinagina 
yerle~tirmi~tir.  Tiirbenin 1948 yili yazindaki durumu turbeyi bizzat ziyaret eden 
Kivilclm Sabri Baykuzu tarafindan ~ o y l e  anlatllmaktadir: 

"Taprnaga yaklagrk 250 basamakl~ bir tag merdivenle glkilarak 
ulagrlryordu. Merdivenlerin baglang~crnda bir boliik Cinli asker bulunmaktaydl. 
Ama bu askerlerin trpkr diger Cinliler gibi taprnaga grkmasr yasaktl. Cinli 
tahterevancllar (tag~y~crlar) ancak basamaklarrn bitim yerine kadar grkabiliyor, 
daha ileri gitmelerine izin verilmiyordu. Cengiz'in tiirbesini olugturan mavi ipek 
gad~r, taplnak irerisinde, taplnag~n duvarlarr kaplanarak kur~ilmugtu. Cinlilerin 
girmesi yasak olmas~na ragmen biz Uygurlara yasak uygulanmadr. 

Cad~rrn iginde bizimle Uygurca kon~tgan Mogol budhist rnhiplerin 
Cengiz Han'a ait oldugunu soyledigi k ~ l ~ f ,  oklar ve yaylar ile mrzrnk vardl. 
Mrzragrn ucunda anlat~lanlara gore Cengiz'in oldiirdiigii her kigiden aldrgr bir 
tel sagtan olugan gegitli renklerden biiyiik bir sag tomarr goriiniiyordu. Ayrzca 
bunlardan bagka biri biiyiikge digerleri brtndan biraz daha kiigiik olan iig 

36 htt~://w~~.~cien~edailv.com~encyclo~edidenhis khan 07.05.2004. 
" Manqular~n Ming Hanedanligi (1644:1912)zarnan1nda jinonglann gorevi oldukqa dii$mii$ olrnaslna ragmen 

yine Darkanlann bagkan~ olarak Manqu saraylnda va r l lg~n~  siirdumugtiir. En son Jinong. Ochir- 
Khuyagtu 1949 ylllnda olunce Komunist Cin hukiimeti Darkanlar sistemine son vermigtir. 
htto:/~www.moneols,comlhistorv.htm 07.05.2004, 

'"ugiinku Iq Mogolistan'ln bagkenti olan Hohot 5ehrinin Cince eski adldlr. 
39 Lan-chou ~ehrinin giineyindeki Yu-chou kasabas~ slnlrlan dahilindedir. 



sarzduka (kutu) vardr. Biiyiik sandtk alt~lt ve giirnkyle kapliydi. Biiyiik olarlin 
Cerzgiz'e, kiigiiklerin ise lzantmlartna ait oldugu ve iglerinde bu kigilerin kiilleri 
bulundugu soylendi. Cadtrda gok eski bir ayna ve Cengiz'in resnzi de 
bulurzmaktaydt . 

Cadtrt sarl giysili Mogol Budhist rahipler korunzaktaydr. Taptnag'trz 
digtnda siirekli olarak dua okuyan rahipler ~ 'ardl .  Say~larini yaklag~k 250 olarak 
talzmirz ettigirn bu Mogollar ~ulduz" bbiilgesinin Mog'ollartydl ki bunlar ~ o r ~ a u t "  
olarak bilinirlerdi4z." 

Turbe, Kansu'da on bir yil kaldiktan sonra ise Ch'ing-hai'daki Tear 
Tapinaglna nakledilmigtir. Gin Halk Curnhuriyeti kurulduktan sonra ise 1954 
yillnda 15 Mogolistan'daki asil yeri olan Ejen-khoroo'ya getirilmig, ayrlca burada 
yeni bir anit mezar inga edilmigtir43. 

Ejen-khoroo'da bulunan anit mezar yani "Sekiz Ak ev" i olugturan 
~adi r la r  gunumuzde Lxllanilan Mogol qadirlarindan degildir. Bu qadirlar b i r k a ~  
duz agaq dalinin birbirine baglanmasiyla olugturulan iskeletin uzerinin 
kapatilmasindan meydana gelen tiirden bir qadird~r. Bu qadlr~n digerlerinden 
farki tepedelu duman deligi yani penceresinin olmamasidir. Ayrica tepesinde bir 
boyun bulunur. Bu ~adirlarin eski tip Mogol qadiri oldu@ tezinin yanisira 
Cengiz'in bir savay oncesinde oldugii goz onune alindiginda bunlarin savag 
siraslnda kurulan bir qegit askeri qadir oldu@ da ileri suriilmektedir. Bu tip 
qadirlara "$omqog" denilmektedir. Cengiz Han'in kutsal emanetleri iqin yapilan 
bu qom~oglar  sirasiyla goyledir. 

1 - Bortegeljin Hatun Ordunu 
Borte Cengiz Han'in ilk hanirmdlr. Ordon'un asil yeri Bayan 

Changkhug Nehrinin Yeke-juu Birliginin Ejen-khoroo Sancagi (Ordos olarak da 
bilinir) da, bugunku 1q Mogolistan Bolgesi Altan Shireet kasabasinin 25 km 

2 1 Dogu Turkistan'ln Turfan'ln batlslnda, Ururn~i  Sehrinin giineyindeki Kara~ehir ile bat~daki Tekes Yaylas~ 
araslnda bulunan bolgenin a d ~ d ~ r .  Adlnl Bagra$ Golune dokiilen Yeke Yulduz Nehrinden a l ~ r .  

- '  Torgaut, Mogollar~n Gizli tarihi'ne gore "Giinduz muhafizlan" anlamlna gelmektedtr. Kelime T u r k ~ e  
"Turnlak, durmak" kokiinden turerni~tir . Tekil hali "Torgaul" dur ve Uygurca "Karakol" anlamma 
gelir. Anla~llan bu gorevliler t ~ p h  Darkanlar gibi daha sonra bir kabile olarak anllrnl$lard~r. 

'- Baykuzu K~vl l c~rn  Sabri, 74, Lise rnezunu, Dogu Turkistan, Kulca. 
-'Cinlilerin y a p t ~ r d ~ g ~  bu anlt mezar Tin irnparator sarayi tipindedir ve Mogollann iikri aalln~nadan yapl l rn~~t l r .  

Mogollann anrna tijrenleri ise dans,  ark^, film gostenleri gibi faaliyetlerin de eklenrnesiyle komunist 
propoganda torenlerine dondurulmu~tur. 1966-1976 yillari aras~ndaki kultur devrimi slraslnda kutsal 
emanetlerin b a z ~ l a r ~  h a r i ~  ~ o g u  tahrip edilmi~tir Bugun bu anl t td~i  Cengiz Han'a nit oldugu soylenen bir 
~ o k  e$ya imitasyondur. http://wa.w.l~enan-\vindou~com.cn!ChinaInfoiHistoricdRe1nains/l1901619i 
yuandaiiindexc.htm 07.05.2004. 



guney batisindaydi. Orijinal ordon qift qomqogdu. Comqogda hatuna ait 
"kuurqag" yani sandik vardi. Sandik 1 2 0 ~ 7 7 ~ 9 9 . 5  cm biiyiikliigiindeydi. 1Ginde 
Hanla ilgili torenleri anlatan eski tarihi kitaplar mevcuttu. 1966 yili Eylulundz 
Kizil Ordu tarafindan tahrip edilmigtir. 

2- Hulan Hatun Ordonu 
Hulan Hatun Cengiz'in ikinci hanimdir. Ordonu Ejen- 

khoroo'nun 7,5 kmghney-batisindadir. Onun da ordonu qift qomGogtu. 
Kuurqaginda onun ve Cengiz'in portresi vardi. 

3- Gorveljin-goo Hatun Ordonu 
Ejen-khoroo'nun 120 km do@sunda Juun gaar (Cungar ) 

sancagindaydi. Ordonu qift qomqogtu. Sand@ sandal agacindan yapilmy, altin 
ve a m u g l e  suslenmi~ti. Bu ordonda Cengiz'e ait iki kiliq ve o yillara ait toren 
lutaplan vardi. 

4- ondugon chagaan, Cengiz'in lurati 
5 - "Eseg-in Kunug", IGmz Tulumu ordonu 
6- "Koor Saadag", ok ve yaylarinin ordonu 
7 - "Jiloo", Dizginlerinin ordonu 
8 - Hazine ordonu 

Degerli miicevherler,altin ve gumi i~  egyalarla birlikte eski Mogol tarihini 
ve hanlarin torenlerini anlatan kitaplar vardi. Bu kitaplar, Chagaan Tiik (Ak 
tarih), Ulan Tiik (Kizil tarih), Shar Tuk (Sari Tarih) ve Altan Biqig (Altin Kitap) 
idi. 

1s12miyet oncesi Altay kulturiiniin giinumuze kadar uzanan turbedarllk 
gelenegine en onemli omek Cengiz'in tiirbesini korumak ve beklemekle gore1 11 
olan bu turbedarlardir. Yuzyillarca birlikte yagadiklarindan dolayi bir boj olarak 
anilan bu muhafizlar zaman iqerisinde tamamen birer dini gorevli halln.: 
gelmi~lerdir. ~ z e l l i k l e  Uryanhit ve Darkanlar gunumuz Mogolistan'lnda 
gamanizrni yagatmaya devam eden boylar olarak bilinmektedirler. 

Tum bu bilgilerin i~iginda aslinda 1s12rniyet ile gelen bir gelenel\ olarah 
bilinen turbedarlik geleneginin kokunun 1s12miyet oncesi Turk ve diger Alta! 
kavimlerinde qok eskiden beri var o ldubnu  soylemek mumkiindur. Daha kesln 
sonuca varabilmek iqin Cin kaynaklarinin tamarmyla tercume edllmzs~ 
sonucunda bu gelenege dair farkli omeklerin olup olmadigini yakindan takip 
edecegiz. 


