
TURFAN KAZILARI : Arkeolojik alan olarak Turfan 
(eski Tiirkrede Turpan), kuzey-do& Tiirkistan'da, do& Ti- 
yen-$an dag siraslnin giine bakan eteklerinden akan derele- 
rin 42 - 43' kuzey, 89 - 90' doiu ~evresinde tegkil ettikleri, 
deniz seviyesinden agag~da bulunan vahaya verilen bir addlr. 
Vahanln en dogusunda bugiinku Pi& (42" 30' K, 90" D), 
en batisinda ~irndi Toksun ad1 verilen ~eh i r  bulunmaktad~r. 
Vahanin kuzeyinde, eski Tiirk~ede Tamgan (Cince Kin-ling) 

aras~ndaki ~ e h r e  varlyor ve Tiirk~e Yarq ad1 verilen, bugun- 
kii Cungarya'ya dayanlyordu. Turfan ~evresi, batlda Tiirk. 
$2 Akuyni denen bugiinku Karagehr ile onun kuzepindeki 
Alctag ve Bagrag golune akan Yulduz vadisine degiyordu. 
Giincyde ise Turfan fevresi, Kumtag, tuzlu bozk~r ve Col- 
tag ~izgisinden oteye, Kuruktai'a ve Lop-nor tuz goliine 
var~yordu. 

Arkeolojik seviyeler baklmindzin Turfan ve ~evresinde 
bulunan eserler, b i r k a ~  devreye ayrahr. 

M. 0. 111. yiizy~lda, Turfan ili ve ~evresi, yalnlz en ya- 
kln komgulari ile temasta bulunuyordu. Daha uzak sanat Gev- 
relerinin etkileri,  go^ eden ve Turfan'dan gesen yahut yerle- 
Sen boylar vasltasi ile gelmelrte idi. Cin ile Bat1 Tiirkistan 
arasinda ticaret yollarl M. 0. 11. yiizyilda igleyince, Turfan 
kervanlar~n gectiii bir vaha olarak iki uGtan gelen etkiler al- 
tinda kaldi. M. S. ilk be8 yiizy~l icinde, giineyden ilerleyen 
Burkan (Buddha) dini, Hint ve kuzey Orta Asya kiiltiirunu 
yaymakta idi. M. 0. yiizyillarda, Turfan ve ~evresinde ilk 
once tek bir devlet, daha sonra iki ve en sonunda sekiz bey- 
lik idaresinde yagayan millete, Cinliler K u - ~ i  adlnl vermekte 
idi. Kii-gi'nin Inensup oldugu ~ r k  ve sanat eserleri hakkln- 
da bilgi pek azdlr. Eazl aragt~ricilar, Kii-~i kavminin Iran - 
Hint - Avrupa irklndan bulunmasi gerektigi dii~uncesinde- 
dirler. Kii-~i adi, Milgttan once Cin sinlrlarinda iken, M. 0. 
176 slralarlnda, Orta Asya giineyiile go5 edip hiiyuk bir 
devlet kuran K u ~ a n  boyunun adina benzetilmektedir. K u ~ a n  
boyu ise, kimisine gore 1ran - Hint - Avrupa soyundan, diger- 
lerine gore de Turk idi. Bagka aragtirlcilar, Ku-gi'nin Turk 
olup Tiirgi~ boylarindan Kugu (veya Kogu) ile ilgili olmasl 
ihtimali iizerinde durmaktaddar. Franslz Tiirkologu Pelliot, 
Torfan vahasinm batidaki ba~gehrinin Tiirkee ad1 Ko~o'yu 
da K u ~ u  veya Ko~u'ya baglamaktad1.r. K u ~ u  boyu Turfan'dan 
daha batida bilinmekle birlikte, Ku-~i'nin kuzey b a ~ ~ e h r i  Beg- 
balik ile ilgili idiler. Onlar hakklndaki tarihi kay~tlardan 

TURFAN : Bezeklik'te deva ad1 verilen taardara ait bir once, Kugu boyu Be~balik civarinda y a ~ a m i ~  olabilirdi. Ku-~i '  
duvar resmi (VIII - IX. yuzyll) nin Turk oldugunu sanan digerleri baaka noktalara da dikkati 

denen, bugunku kuzey Kiziltag ve Bogdo Ula 
slra daglari yiikselir. T. vahasin~n giiney sinin, do- - 

guda Kumtag ile tuzlu (gor) bir bozklr, b a t h  
Coltag tepeleridir. Vahanln dogudaki merkezine, 
eski Turk~ede Koco (Cince Kao-~'ang) deniyordu. 
Bu ~ehr in  harabeleri gimdi Kara H o ~ o  adini ta- 
~lrnakta ve Yakub Bey'in yapt~rdigl kalenin y a n m  , 
da bulunmaktadir. Turfan vahasinin bat1 merke- , 
zi, bugunkii Turfan ~ehrinin batismda, ilci dere 
ortasindaki yar (yama~lw) iizerinde bulunup es- ; kiden beri Yar ad1 ile anllan Yargol gehri idi I 

Kultiir ve sanat tarihi baklmindan Turfan vaha- 
si, daha genig bir ~evrenin ortaslnda bulunuyordu. 
Tarih boyunca bu genig Gevre, Turfan vahasi ile 
tek bir idari birlik tegkil etmigti. Turfan halkr, 
suriilerini otlatn~ak amaci ile veya g o ~ e  zorlana- 
rak bu g e n i ~  Gevre i~ inde  yiizylllarca go~ebe  ha- 
yati yagadi. Boylece, Turfm ve sevresi ortak bir 
sanat uslQbuna sahip oldular. Turfan vahasln~n , - 
~evresi, doguda Tiyen-gan'in son zirvesi Karl~k- ___c_ . m q T r  
tag ve o civardaki Bark61 (gol) ile Kamul (es- 

a 

5 7  @F [*3T-$9(&:74 
ki Turk~ede Kamil, bugiinku Haini) ~ehrine ka- 
dar uzanlyordu. Kuzeyde, Turfan cevresi, ~ i -  TURFAN ICAZILARI: Hoco'da I taplnagmda Gok Turk devri 
yen-gan slra daglarlnl a ~ a r a k  TiirkGe Begballk duwr resmi (Bir azizin bir hastay1 hortarmak isia i~kenceye razl 
(Cince Kin-man) denen, bugiinku Cimsa ve Gusen o l u ~ u  tasvir edilmi~tir) - . 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983



TURFAN KAZILARI 

TURFAN IiL4ZiiLAlXl : Iioyo'da AstSne mezarlijj~nda bir 
tabut Srtiisii 

sekmektedir. K o ~ o  kuzeyindeki dag iie Be~bal~k 'a  Cince ve- 
rilen, altin ile ilgili adlar (Kin-ling, Kin-man) Tiirlclerin as11 
vatani Altun yly (A1tay)'in Cince adina benzemekte idi. Tdr- 
fan vadisinin bati ba~~ehr in in   ad^, Cince, "Yarn sesi ~ ~ k a r a -  
bilen bir harf ile yazil~rd~. Kii-~i'nin dogusundaki Barkol'iin 
Cince adi, muhtemelen T i i rk~e  Barskol (Pars g01u)'den gel- 

ler gibi, erkeklerin de sagnin uzun ve Briilii olmas~ ve kaf- 

tanlarlnin sola iliklenmesi ile temayiiz ediyorlard~ (Cinliler 
kaftanlarini saga iliklerdi). Yine Turkler gibi, Kii-gi halk~ 
da yayla ile k i~ lak  aras~nda mevsi~n gii~leri yap~yorlardi. Ya- 
zln siiriileri ile Tiyen- an vadilerinde, Yulduz irmagi boyun- 
ca otlaklara gidiyor, k i ~ l n  otaglarin~ surlu bir maha1 i ~ i n e  
dil~iyorlard~i. ilk devirde ~ehirler yoktu. Kii-~i  hiikiimdarlarl- 
nin kuzeydeki ba~gehri tagtan yap~lm~: bir kale idi. Giineyde- 
ki b a ~ ~ e h i r  Yar ~ e h r i  surlu bir mahal olup ancak hiikiimdara 
ait bulunurdu. Tnrfan vahasinin verimli topraklarinda, Kii-~i  
halki t a r ~ m  ile ugragiyordu. Daglnrdrn demir madepi sika- 
rlp sil2hlar, ozellikle ok, yay ve kills yap~yorlardl. Barkol' 
dekilerin M. 0. VII. yiizyilda yaptiklaw, y e ~ i m  taSinl bile 
kesebilen killcln efsanesi Cin'de iin bulmugtu. K u - ~ i  halkl, 
yerlesim merkezlerinde, a1 renkte ve kara cizgiler ile bo- 
yanmi5 bir cinr seramik kul1ani:~ordu. Ayni seramik Kii-~i' 
nin giineyindeki merkezlerde de, gimdiki Tun-huang'da ve 
ICumderya vadisinde kullaniliyordu ve bu durum Ku-~i'nin 
giiney ile sik: temasina igaret ediyordu. Barkol ~evresinde, 
Aratoruk'te bulunan, tunstan dag kesisi heykelcigi biitiin 
Avrasya gocebe gleminde yaygln ve bazen bayrak alemi 
olarak goziiken bir motif idi. 

Turfan vahasi ve ~evresini, M. 0. 202 siralarinda, Cince 
Hiung-nu deaen Dogu Hun devleti ilhak eiti ve Hunlar K i i - ~ i  
halki ile karigti. Baz~ yerlerde Kii-si halkl giiney-batlya sii- 
riilerek, yerlerini Hunlar aldi. Hunlarin Kii-~i'deki merkez- 
leri Barkol civarinda Kamil (bugiinkii Kamul veya Hami) 
idi. 0 cevredeki Karliktag'a, Hun dilinde "gok" manaslna 
gelen ve Ki-lo-man ~eklinde Cinceye gecen hir ad veriliyordu. 
Kaynaklar, Turfan ilinde de goie ibadet edildigini bildirir. 
Ki-lo-man, Gok Turk devrinde de gok tanr~slnin makamla- 

mekte idi. Kiiltiir baklinlndan cia Kii-~i  halk~nin Tiirklere TIJRFAN I&AZillL,ABI : HHo~o'dn G6k Tiirlc devrinden 
bcnzedigine i ~ a r e t  edilmcktedir. Ki i -~i  halh~,  o devirde Turk- I Astine meza r l~ i~nds  bulunan boyall trhiadan heykelcik 
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TURFAN KAZILARI 

TURFAN KAZILARI : Yar gehri harabelerinden bir goriiniig 

rlndan biri sayllacaktl. M. S. ilk yiizyllda Cinliler de Kii-gi' 
yi ilhak tegebbiislerine baglayarak, Cince ad1 Kao-~'ang (Turk- 
Ge ad1 : K o ~ o )  olan, Turfan vahaslnln bat~slndaki surlu gehri 
inga ettiler. Cin tarzlnda mimari, tahta direklerden bir qerGe- 
ve i ~ i n e  oriilen tugla yapllar, oymall tuglalar ve kiremitler, 
bu devirde Turfan'da bag lad^. Eski Cin usuliinde, ortasl delik 
ve makas geklinde sikkeler ile gobekli tunqtan Cin aynalari da 
Turfan ve ~evresi kazllarlnda bulunmu$ur. Gok-yer ve atalar 
dininin Hunlarda ve Turklerdeki ~ekline yakln olan ve Gin- 
de hikim bulunan Taoizm'in Kii-~i ilinde de taplnaklarl var- 
dl. Delki, Ki-lo-man da- 
&nda merkezi bulunan 
gok ibadeti ile Taoizm 
aras~ndaki yaklnllk Tao 
dininin yayllmaslna yar- 
drmc~ oluyordu. Tcl. S. 
489'da, Barkol ilinde 
iiki Taoist, iki Buddhist 
taplnak bulunuyordu. 
Guney Orta Asya'da 
devlet kuran Kuaan bo- 
yunun Burkan dinine 
girmesi sonucunda, bu 
din kuzeye ve doguya 
da iierlemi$ti. 

Hun ve Gin saldlrl- 
larl ve sava~lar~ slra- 
slnda, baska boylar da 
T. ili ve sevresine go5 
etmiglerdi. Cin kaynak- 
larlnda k ~ r m ~ z l  saqll 
ve yegil gozlu kisile.. 
olarak, Wu-sun ad1 i ! ~  
bahs-dilen kavim de, 
do~ucian hat~ya giip 
ederken, Turfan kuze- 
yinden ge~migti. Turk- 
lerden Klrglzlar da, klr- 
mlzl saql~ ve yegil goz- 
lii bir boy olarak Gin- 
lilerce tasvir ediliyordu TURFAN KAZILARI : Hogo'da, 

ve onlar, M. 0. 58 yll- - Gok Tiirk devrinden Asthne 
lar~nda bat~dan dofjuya mezarl~@nda bulunan, boyali 
66s etrniglerdi. Klr- tahtadan kiigiik heykel 

glzlarln qogu kuzeye gitmig, fakat baw boylar Turfan iline, 
Bark01 ile Yulduz vadisindeki Aktag araslna gelmi~lerdi ve 
orada kalacaklard~. Turfan ili ve ~evresindeki sarigln insan- 
lar, Wu-sun veya Klrg~zlarln ahfadl sanlllr. Cupan (Cince 
Yue-pan) ad11 Turk boylarl da M. 0. 93 yllmda. Cin SI- 

nirlarlndan batlya goc etmig ve bir k~sml Klrg~zlar ile ayni 
alanda k a l m l ~ t ~  (daha bat~ya gidenler Turg i~  bojrlarlndan 
biri olarak tarihlerde yer allr). Cinlilerin T'ie-I& adln~ ver- 
diki ve Uygurlarln da mensup oldugu, qok sayrda Turk boy- 
larlnln birkagnln, Mil% slralarlnda Barkol ilinde bulun- 
duguna dair bir kaylt vardlr. 

Turfan ~evresinin giineyinde ve Turfan boylarlndan bin- 
ne yahut onlara qok yakln olan Lop-nor boylarlna ait bir 
mezarllk. Millt slralarmda, Turfan'hlarln giiriinii$i ve kl- 
vafetleri hakklnda bilgi vermektedir. Turfan vahaslnin gii- 
ney-bat1 cevresindeki ~ollerde, eskiden Lop-nor goliine akan, 
~ i m d i  kurumug Kumderya vadisinde, 1934'te isvecli ar- 
keolog F. Bergman. kuru sayesinde bozulmaml~ mum- 
yalar buldu. Kumderya, Milst slralarlnda, Dogu Tiirkqesin- 
de tograk denen kavak ve rlgln a g a ~ l a r ~ n ~ n  bittiai bir qev- 
rede akllyordu ve Turfan vahas~ndan Lop-nor golune gi- 
den yollardan biri iizerinde idi. Bu mezarllgin benzerleri, 
daha once, M. A. Stein taraflndan daha giineyde bulunup 
i i ~  sinifa ayrl lml~t~ : Cinlilerin ve Cin kultiiriinde yerlilerin 
gomulu olduiu, Cince yazlll vesikalar bulunan mezarllklar, 
Hintlilerin ve Hint kiilturunde Buddhistlerin Hint yazilar~ 
ile temayuz eden gomiilme yerleri; yerlilerin mezarl~klar~. 
Kumderya mezarhgl yerli mezarl~klar~ndan idi. Mezarhgin 
yanlnda yerle~me merkezi izi bulunmay~p ancak ~ a n a k  
comlek kallntllar~ goruldiigiinden, Kumderya toplumunun 
o vadiyi otlak olarak kullanan yarl go~ebeler oldugu an- 
lagllmlgt~r. Tograk tahtas~ndan tabutlar ~ukurlarda degildi 
ve ~ o k  as  derinlikte, belki de T'ie-16 Turklerinin 2deti iize- 
re aclkta duruyordu. 

Irk bak~mlndan, Kumderya mezarlarlnda yatanlar, bu. 
gunku Tiirkistanl~lara benziyordu. Homo Alpinus sln~flna gir- 
meleri muhtemeldir (orta boylu, genig bash, kumral ile es- 
mer aras~) .  Aralarlnda, hugunku kuzey AvrupaIllara benze- 
yen klrmlzl sasl~lar ve bugunkii Moaollar~ andlranlar da 
vardl, fakat az saylda idi. Kumderya cesetlerinin kiyafet- 
leri, en eski devirden giiniimiize kadar 1~ Asya halklnln giy- 
diklerine benziyordu. Yiinden veya deriden sakglr ile sank 
veya Uygur resimlerinde goriilen yandan diki~li ~izme (ka- 
dlnlar c.akg~r iistune etek de giyebiliyordu) ; yiinden veya 
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TURFAN KAZILARI 

TURFAN KAZILARI: Hoco'da Giik Turk devrinden 
Astine mexarl~g~nda bulunan, boyall tahtadan kiigiik 

heykel 

zenginlerde ipekten yapilan, yanlari yirtma~li  hirkalar ve 
kaftanlar (bunlar Turklerdeki gibi, sola iliklenmigti); kese- 
den ve bazen kurklu borkler bulunuyor, T'ie-1C boylarindaki 
gibi, borklere tuyden sorgu~lar tak~lm~gti .  Mezarlara, ces..t 
ile birlikte gomulen egya, ruh hakkmdaki gorugleri aksettiri- 
yordu. Kumderya'da yatanlarin goriiniialeri, gok-yer-atalar 
ibadetinin Cin ve Turk metinlerinde anlat~lan kavramlari ha- 
tirlatmaktad~r. Ruhun, hayat ve Glum isinde devran halinde 
olup (Cin'de ayni ailede) tekrar dogacag~na inan~liyordu. Te- 
zahiir i ~ i n  yeni dogmu$ bir viicut arayan ruh, toprak unsu- 
runun soguk ve karanlik sayilan dunyasindan kurtulmaia, 
yeryiiziine, bitki Llemine, gunegin parladiii ve ateg unsuru- 

ya mezarlarlnda, Ephedra denen ve oliimsiizliik iksiri sanllan 
Hint i~kisinin (soma) yapildigi Gall yapraklar~ ~ o k  sayida 
bulunuyordu. Bazi cesetlerin eline bir ilgin dali verilmigti. 
U ~ m a k  remzi k u ~  tuyleri, sorgu~larda ve gerdanliklarda be- 
liriyordu. Sorguslar, ucan ruh remzi su k u ~ u  (iirdek) tuyun- 
den idi t e  erkeklerde oldugu gibi, kadinlara da takilmigt~. 
Mezar esyasi ve mimari ile heykel kalintilari hep lsitici ve 
hayat verici ate2 rengi kiz~la boyanmigti (Cin'de ve Gok 
Tiirklerde, ornek olarak Kol Tigin abidesi de boyle idi). 
Mezara konan ve iilenin yeralti hayatlnda kullanacagi dusii- 
nulen egya, oklar, i ~ i n d e  yemek bulunan sepetler ve gerdan- 
liklar, Cin'de ve Turklerde oldugu gibi, ate$ sembolu iicgen- 
ler ile siislenmi~ti (Kumderya'da bunlar d a  kirmlzl idi). Ay- 
ni motifler ile suslenmig, bir sopayi yutan yilan ~eklinde 
egyanln anlaml anlagilamamigtir. Cin'de, Turklerde ve gG- 
rulecegi gibi T. vahas~nda, mezar egyaslna parlaklik sembolii 
ve hayat verici semboller olarak giineg, ay ve yildizlar yanin- 
da, felek ~ a r k l  da  sayilan ve Turkce Kok luu denen yildlz 
manzumesinin de Gift ejder b i~ iminde  tasviri konmakta idi. 
Semantik mahiyeti anlaplamayan yilan resmi ise, M. 0. VIII. 
yuzyilda olen, Tokuz Ozuzlardan Baz Kaaan oalunun mezarlc- 
da  da  goriilmektedir. Kumderya mezarlarinln iistiine, yine 
Turklerde oldugu gibi, direkler dikilmigti (bunlara kurban- 
larin postu asilirdl). Direklerin baz~lari, muntazam s~ralarda 
dizilmis ve a1 renge boyanmig olup bir Gatiyi tagidiklari an- 
lagllmaktadlr. Gok Tiirkler devri Turk abidelerinde, benzeri 
~ o k  sutunlu ve satill ya~ilarda,  "ya&gllk" denen, otag geklin- 
de  kurban yerleri bulunurdu. Kumderya siitunlari altlnda da 
Gkuz kemikleri ve boynuzlari yi&lmigtir. Tiirkse "sin" veya "be- 
diz" denen mezar heykelleri, GoIc TiirkIerde tagtan, Bat1 
Oguzlarinda tahtadan yapillrdl. Kumderya mezarlarindaki al 
renge boyanmig, qp lak  kadin ve erkek heykelleri tahtadan idi. 
T'ie-18, Uygur, Oiuz boylarin~n gGmme usullerine yak~nliklari 
sebebiyle, Kumderya mezarlarl belki o boylarin atalarlndan 
bir kavme ait idi. Daha guneyde, Lop-nor mezarl~klarinda 
oldugu gibi, Kumderya'da da kilim ve dugiimlii hall par- 
~ a l a r i  bulundu. En eski bilinen dufjirnlu hall, Altay dag- 
larinda, T'ie-12-lerin atalarl, Cinlilerin Ting-ling dedigi kav- 
me  atfedilen, M, ij. V - 111. yiizyillardan bir mezarda q k t l  

nun ~ s ~ t t i g i  seviyeye gkmaga ~abaliyordu. Ruhun bu cabasin- 
da yardimci olacak h i~ imde  say~lan egya mezara konmakta 

TURFAN KAZILARI: Hoco'da, Gok Turk devrinden 
Astlne mezarli%lnda bulunan, boyall tahtadan kiifiik 

idi. Yeniden dogum ve bahar sembolii bitkilerden, Kumder- heykel 
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12 TURFAN 

(Pazrrrk hallsl). Ondan sonra gelen ve M. S. I11 - V. yiizy~l- 
lara ait diiijiimlii halllar, Lop-nor ve Kumderya mezarlikla 
rlnda, cesetler ile birlikte giimulmiigtu. T'ie-1C'ler de hall 
sahibi boylar idi, fakat o sevrede ve devirde, meghur ha11 
dokuyucularl, Cinlilerin T'u-yu-hun adml verdigi ve belki Turk 
olan bir boy idi. Gok Turk ve Uygur devirlerinden, Turfan 
ilinde de dui:iimlii halilar bulunda. B~~nla r in  VI - XIII. yiiz- 
ylllara ait o1duf;u sanllmaktadlr (bk. UYGUR SANATI); 

Gok Turk ve Uygur devivleri (VI - XIV. yiizyil) : Gok 
Tiirklerin kagan (hakan) siil2lesi boyu, M. S. IV - V. yiiz- 
ylllarda, Gin s~nrrlar~nda, son Hun devleti olan, Cinlilerin 
Tzu-k'u adrnl verdiii kavmin topraklannda yagyordu (Kan- 
su ili). Bir diger Turk boyu olan Tabgas sulllesi (M. S. 
385 - 556), kuzey Cin'e h2Bim olunca, Tiirkisian'l da ilhak 
etmek isteyip yo1 usiii olan Hun devletini yiktr. Cogu kr1rc;- 
tan ge~irilen Hun ve Gok Turk beylerinin hayatta kalanlan, 
dairlan boylarr toplay~p Gobi ~oliinu a~arak biiyu!c zorlulr- 
larla ilk once Lop-nor ~evresine, sonra Turfan iline 439'da 
vardilar. Hun beyleri, esasen kendilerine tiibi bulunan K o ~ o  
ve Yar ~ehirlerini ele ge~irdiler. Celcilen siklntilarin hatlrasl, 
Gok Tiirklerin tureyi~ efsanesinde yiizyillarca unutulmayacak- 
tlr. Tiireyi~ efsanesine gore, Gok Turk nesillerine hamile bulu- 
Ian d i ~ i  "bori" (kurt), bir go1 ycniinden u ~ a r a k  Turfan ilinde 
bir magaraya siginmi~ ve ~ocuklarlni dunyaya getirmisti. Ba 
da&n yeri hakk~ndaki tahminler arasinda, Ko~o'nun kuzeyin- 
deki Tamgan (simdiki Bogdo Ula) dag sirasi da hatira gel- 

TURFAN KAZILARI: Hoco'da, Gok Turk devrinden 
Astlne mezada&nda bnlunan, boyall tahtadan kiiqiik 

heykeller 

TURFAN KAZILARI : Be~hal~k'ta buluninu~ Gok Turk 
devrinden kalma boyall pismi5 toprak bav 

mektedir. Tsii-k'ii sulZlcsi ise, Burkan dinine intisap etmie 
ve r,ok dindar idiler. Tabgas V P  Uygur Buddhist sanatlnln 
temeli Tsu-k'ii Hun devrinde atllmla ve mukaddes sahsiyet- 
lerin Hun - Tabgas - Turk giiriiniigunde temsili gelenegi bag- 
lamlstl. Ko~o'da bilinen en eski B~rrkan dini taplnaklnrn da 
bir Tsu-k'u Hun beyi tarafrndan yaptrrlldrRr, bulnnan kita- 
beden ogrenilmistir (Grunwedel'in hI harfi ile adlandrrdr& 
mabet). Fakat Koco'da, K u ~ a n  Buddhist sanatl etkileri de 
bir diger tapinakta bulunan heykelden anla~llir (Yunan 
Mu harfi ile adlandrrllan taplnak). Hun - Kngan - Tabgar, 
Buddhist sanatinln etkilerini aksettiren iisliiplar, Turfan va- 
hasindaki Burkan dinine ait anltlarin ilk safhasi sayllmak- 
tadir. 

Hunlarin ve Gok Tiirklerin Turfan iline hskirniyeti, 
Cinlilerin Juan-juan adlni verdigi bir go~ebeler devletinin 
hiicumu ile 460'ta sona erdi. Bundan sonra, Turfan i ~ i n  
miicadele, Juan-juan'lar ve Yulduz vadisi, Aktai: ve Akuy- 
nl'yi ele ge~iren Ak Hunlar ile Tabgaclarln hin~ayesi altin- 
da, her ikisine k a r ~ l  gelen T'ie-16 Turkleri arasinda cereyan 
etti. Eskiden beri Bark01 iliride olduklari bilinen Tie-l6'ler, 
Turfan kuzeyi ile Kara~ehr'e dogru ilerlemi~ bulunuyorlar- 
dl. V. yiizyil hakklnda bilgi veren Cin kaynaklarlna gore, 
bu sahada dokuz T'ie-16 boyu ve aralarinda, Oguzlar sa- 
nllan, Cinlilerin Wu-huan dedigi boy bulunuyordu. T'ie-16' 
lerin Turfan vahasindaki slnirlar~, 480 slralarinda, K o ~ o '  
nun kuzeyindeki "a1 kayalardan daglarln" (bugiinkii Ki- 
zlltag) 35 lun kadar otesinde idi. Tie-16 valisi Ko~o'da 
makam tutuyor ve T'ie-16 hiikiimdarrnln tayin ettigi kim- 
se K o ~ o  beyi oluyordu. Cinlilerin Kao-~ '6  dedigi, biiyiik 
tekerlekli kagnilari ile go$ eclen boylnr da Tie-lg'lere 
mensup idi. Bunlardan biri, 485 srralarinda, kuzey-doiudan Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983
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Turfan'a gelip Koco ile Begbalik'i ele gecirdi ve Y a r l ~  iline 
(Cungar ili) de uzana?, iki b3gh bir hakanl~k kurdu. Kendi- 
ne "Gok oglu" diyen hakanin ba~hehri Begbahk, kardeginin- 
ki Koso idi. Kuzey-dogulu bu T'ie-ls'ler heniiz 1s Asya g6- 
sehe kiiltiiriine mensup idiler. Gijk, yer ve atalara taparak 
at ve kos knrban ediyor, kadin kamlarm da nagmeler ssy- 
ledigi Byinler icra ediyorlardi. Erkek kamlar kil~plar uzerine 
ate$ yakip, kad~n kamlar bu k~liclar ile dans ederek, k6tii ruhla- 
ri Lovaliyorlardi. Alplar baslar~na tiiy takiyordu ve Tie-18 bav- 
raginda bir kaplan tasviri vardi. Sanat eseri olarak T'ie-12' 
lerin Cin sarayina yolladizi hediyeler arasinda, gijcebe kiil- 
tiiriiniin tezahiirii, altm ve giimiis levhalar (bunlarda av sah- 
neleri ve lnitolojik konular tasvir edilirdi) ve oklar bulunu- 
yordu. Tabgaclardan kargilik gelen hediyeler, Turfan vaha- 
sinda Cin sanatini yayiyordu. Hediyeler arasinda, hukiimdar- 
lara mahsus, Turkce "sal" denen Cin cil%si ile boyali "kang- 
11" (kagni)'lar, ucu lclvrik direklere asill ~emsiyeler, taht, ya- 
tak takimlarl, ipek kumaglar bulunuyordu. T a b g a ~  sarayla- 
rindaki T'ie-lg'ler gibi, Turfan vahasinda yagayanlar da 
artik gocebe kultiirunden ayrilip gehirli olmakta idiler. Tur- 
fan'dan suruldukten sonra, Altay daglarina giden, fakat 
VI. yuzy~lin ba~inda, Yulduz vadisinden 300 km kadar ku- 
zeyde olup Turfan beyine klz veren Gok Turk siil2lesi, 
536 siralarinda, T'ie-le'leri yenmigti. Fakat T'ei-l& Turfan 
hakanligi birkac yil daha devam edip Juan-juan'lann hu- 
cumlarina k a r ~ i  koydu. Juan-juan'lari ve Ak Hun'lari 556 - 
567 arasinda n~aililp eden G6k Tiirkler butun IG Asya' 
ya ve Turfan vahasina da h%kim oldular. Bu devirde, 
T'ie-1O'Ierden ba~ka BasmiI, CigiI, Cumuk, Karluk, Tiirgi~ 
gibi pek ~ o k  Turk boylarinin adlari, Turfan ve kuzeyindeki 
iilerde ge~mektedir. Turfan Tie-ls'leri, 605 - 611 arasinda 
Gok Tiirklere kary isyan ederek Baga ad11 beyi, Koco ku- 
zeyindeki Taingan daginda hakan ilrin ettiler. T'ie-16 hakan- 
11gi Akuyni ve daha batidaki Kusa'yi ilhak etti. Gok Tiirk- 
ler isyanl bastirabildiler ise de, 630 siralarinda, Cin himaye- 
sine giren T'ie-lg'ler, bu sefer Cin ordulari ile birlikte gele- 
rek, Turfan ve Begbalik'l aldilar. Turfan ili bir Cin vil2yeti 
oldu, fakat idare T'ie-16 beyleri ile Gok Turk sul2lesinden 
Cin taraftarlari elinde idi. Cince TLI-pu ve Se-kue adlari ile 
anllan Gok Tiirk beyleri K o ~ o  ve Beabalik'ta makam tutmug 
ve mustakil olmu~lardi. Tibet istil%lari 692 slralarinda bag- 
layinca, Turfan icin savas, Tibet ile Cin arasinda devam etti. 
Karluk 'Turkleri Tibet'i, bu slrada biiyiik bir devlet olma- 
ga namzet bulunan Tie-l6'lerin Uygur b q u  ise, Cin'i tu- 
tuyordu. Begbalik bszen Karlu!i, bazen Basmil Eirklerinin, 
Koco ise Uygurlar veya Tiirgislerin idaresinde idi. Koco'da 
Tiirgig siklceleri bulundu. Turgigler, Sogd yazisi ile Turk- 
~ e y i  yazmakta idiler. Sonunda, VIII. yiizyilda, Uygurlar 
artik Turfan vahasina sahip o l m u ~  ve gbideler inga etmeye 
baglami~lardi (bk. UYGUR SANATI). 

&I. S. VI - VII. yiizy~llarln savaa i~inde geqnesine rag- 
men, Turfan vahasi geligmege devam etmigti. Vahada, V. 
yiizyilda ancak sekiz mustahkem yerle~me merkezi bulunur- 
ken VI. yiizyilda bunlarln sayisi 22'ye cikml~ti. ~ z u m  ve pa- 
muk ekilen verimli vahada garap yapillpor ve Tiirkce "boz" 
(bez) denen pamuklu dokunup ihrac ediliyordu. Sanat tarihi 
bnkimindan VI - VII. yiizylllar, Doiu Turkistan'da, ikinci 
Buddhist devre veya erken Turk Buddhist sanati safhasi ad1 
ile tanlnmaktadir. Bu uslilp, Taspar Kaganin Burkan dinine 
intisap ile bu dini devlet dini payesine s~karmasi ve Buddhist 
gbideler yaptirmasl ile baglami$t~. Gok Turklerin Buddhist 
$bideleri, muhtemelen, Gijk Tiirklerin Bat1 kolunun Doku 

Turkistan'daki merkezi olan Aktak giineyindeki Buddhist 
gehirlerde, Akuyni ve onun batisindaki Kuca (Turk~e Kii- 
sen) civarinda idi. 0 cevredeki Kum Tura kulliyesinde, he- 
nuz okunmamlg, Gok Tiirk ve Brahmi yazislyla T u r k ~ e  ki- 
tabeler bulunmaktadlr. Kusen halki, o devirde, belki tam 
Tiirklegmenli~ti. Tiirklerin Tohrl dedigi, bugiinkii Avrupa 
dillerine yakin bir lehce konu~an sarlSin bir kavmin Buddhist 
eserler viicuda getirdigi, kalan yazmalardan anla~lliyor. Bu 
kavim Tiirkler i ~ i n d e  zaman ile eriyecekti. "Erken Turk 
Buddhist sanati" deren iislilbun ozelligi, ~ a h i s  tasvirlerinin 
Yunan ve Hint guzellik iilkusunden gittik~e ayrllip gorii- 
niig ve kiyafet baklmindan Tiirklere benzemesi idi. Erken 
Turk Buddhist iislfibunun ijrnekleri Turfan vahasina da 
gelmi~ti (Koco'da TI, Lambda ve Mu tapinaklari, K o ~ o  
yaninda Toyuk'ta 10 numarali tapinak). Fakat bunlarin 
yanlarindaki T u r k ~ e  kitabeler, Soid yazlsindan allnip Tiirk- 
Geye uygulanan ve Uygurlar geligtirdigi i ~ i n ,  Uygur yazi- 
si denen harfler ile idi ve muhtemelen Uygur ejeri olarak 
gorulebilir. T1 tapinai~ndaki resim VIII. yiizyildan onceki 
bir "Tavi~gan" (Tavgan) yllinda yapllmlgti ve erken Tiirk 
Buddhist iislfibundan biraz ayr~lmlgti. Erken Turk Buddhist 
uslfibunda, beyaz zen~iil uzerine, gok, yegil, kara renkler 
ile temayuz eden duvar resimleri yapillyordu. T1 tapinaim- 
daki resim, daha sonraki Uygur eserleri gibi, a1 renkler- 
de idi. Erken Turk Buddhist iislilbunda heykeller, o devir- 
de Buddhist bir Turk hukumdarina atfen, Kagan - stilpd 
denen Besbal~k'ta da bulundu. 

I G6k Turk devrinde baglaylp Cin isgalinden sonra da kul- 

/ lanilan, Koso yanlndaki Astine mezarliglnda ise, gok-yer-ata- 
1 lar ibadetinin Cin'de ald~& adkiller gijriiniiyordu. K o ~ o  

~ehrini idare eden, yerli de olsa Gin kiiltiiriine intisap etmi~ 
I yiiksek rnemurlarin ve eslerinin gijmiildiiiii aile mezar11- 

glnda, kitabeler Cince idi. Gok Turklere de hizmet etmig bir ' yiksek memurun "otaiin solunda duran" payesinde bulundu- 

1 gu da kaydedilmigti. Tabut ortiileri uzerinde, ruhun, yer al- 
t~ndan kurtulup 18ikli ve sicak dunyaya, gok kubbeye sik- 
mas1 isin ong6riilen remizler yer alm~gti. Bunlar arasinda gii- 
ne8, ay, yild~zlar ve Cinliler gibi Tiirkleiin de ibadet ettigi 
Yetiken (Biiyiik. a y ~ )  manzumesi huiunuyordu Kiinat~n butiin 
tezahiirlerinin terkibinde bulunan, biri s~cak ve parlak, dige- 
ri soguk ve karanl~k iki "nefesmin timsalleri, Gin usuliinde, 
efsanevi kral Fu-hsi ve egi 8ekli.lde gijsteriliyordu. Mitolojik 

1 rift, yarl insan yari ejder ~eklinde tasvir edilirdi. Tiirk~e 
"yaruk" (parlak) ve "kararig" (karanlik) denen ve biri 
erkeklere, digeri kadlulara te~mil edilen "iki nefed'in birleg- 
mesi sonuqlarindan biri olarak, ejder ~eklindeki felegin dev- 
rani ile, ijlenin ruhunun tekrar do&nasi temenni ediliyordu. 
Ruhun, yer altmdan yiikselince, ilk once bitkilere ve sisek- 
lere konacagina inanild~gintian, ijliilere qi~ekli maskeler taki- 
liyor, yapma ~ i ~ e k l e r  ve si~ekli, aia~11 kumaslar mezarlara 
konuyordu. Bu kumaglarin ~ogunun  Turfan vahasinda do- 
kunduiu anlagilmaktadir. Bazl kuina~larin uzerinde, incili 
bir daire icinde, hayvan tasvirleri bulunmakta idi. Weniiz 
Turkistan sanatlnin iyi bilinmedigi devirde, bu motif Sasa- 
ni cevresine baglanmigtl. Daha sonra, bu motifin Tiirkis- 
tan!i beylerin ongunlarinl ve inertebe igareti olarak takilan 
inci gerdanliklarl temsil ettigi anlayldi. Gok Turk devri 
Turfan eserlerinde, aile mezarliklarinda, yuksek memur- 
larl ve e~lerini bazen mitolojik gahsiyetler geklinde de gos- 
teren resimlerde ve inaiyeti tasvir eden, boyali tahtadan ku- 
quk heykellerde, Gok Turk devri Turfanhlarin sima ve kl- 
yafetleri aksettirilmigti. Gok Turk devrinde, K o ~ o  beyi ve 
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yuksek tabaka, Gok Turk klyafetini giymekte idiler. Er- 
keklerin kaftanlari diz hizasina iniyor ve sola ilikleniyor- 
du. Ev i ~ i  resimlerinde, Gok Turk kaftanlndan bagka, 
Cin usulunde, uzun merasim entarileri de gorulur. Bork- 
ler, Tabga~lardan bir boy beyinin icat ettigi ~ekildedir. Bey- 
lerin uzun saF1 topuz gibi toplanlyor ve yumugak bir bork 
i~inde du@imleniyordu. Ev iri re~imlerinde kadinlar da Tab- 
gaC hanlmlar~ gibi, geni~ kollu, Tiirk~e "terin~ek" denen 
yeldirmeler giymiglerdi. Kogo'daki I taplnaglndaki bir re- 
simde ve Astbne heykelciklerinden bazllarlnda, kadlnlarln 
klyafeti, Kumderya mumyalar~ninki gibi, bir hlrka ve etek- 
ten ibaretti. Bunun altina giyilen gakgir, at iistunde kadln 
heykellerinde gozukmektedir. Bir at11 hanim, Kumderya 
mumyalarl gibi bagina bork, ustune hlrka ve gak~lr  giymi~ 
olarak tasvir edilmiati. Gok Turk hanimlarl, kuzey gev- 
relerinde de etek ve hlrka giyiyordu (ornek olarak Ko1 Ti- 
gin'in eginin heykeli). Astbne heykelciklerinde Sui devri 
Cin kadln klyafeti de dikkati ~eker .  Belki Cinli cariyeler 
veya kaynaklardan bilindigi uzere, Cin kiyafetini kendine 
yaki~tiran yerli hanlmlar temsil edilmigti. Astbne erkek 
heykelciklerinin GO&, Kumderya mumyalari gibi, gakglr ve 
hlrka, sank yahut ~ i z m e  ile gosterilmigti. At ustunde duran, 
bazen elde bayrak tutan alplar, Uygur devrinden Turfan 
yanindaki Toyuk mezannda glkanlar ile aynl tarzda, tul- 
ga ve pullu zlrh giymiglerdi. Bir Astbne heykelcigi Goken 
oynarken tasvir edilmigti. 

T. rahasinda Uygur devri VIII. yiizyllda baylamigt~ ve 
850 siralarlnda, K o ~ o  ile Beaballk Uygur baggehirleri olun- 
ca, sanat eserleri c;ogaldi. K o ~ o ,  Begbalik ve Yar-hoto'daki 
sayisiz Buddhist Pbideler, saraylar, bulunan sikkelere gore, 
genellikle Uygur devrindendir. Koso'daki Mani tapmagi 
(Grunwedel, K) da Uygurlar taraflndan yapt~r~lm~gti.  Tur- 
fan vahasinda, VIII. j~uzylldan sonraki devre ait kazllarda 
cikanlar, Uygur sanati ~er~evesinde a n l a t ~ l m ~ ~  bulunmakta- 
dlr (bk. UYGUR SANATI). Burada, ancak, Turfan vaha- 
slnda ve ~evresinde yapllabilen bazl k a z ~  ve arastlrma yer- 
lerinin adlari verilebilir : Dogudan Turfan'a, Kamil, Ara- 
tam, ilik81, L o p ~ u k  Toyuk slralanir. Turfan'dan guneye 
dogru Luk~un,  Birkip, cong-hisar, Ki~ik-hisar bulunmakta- 
dlr. Batidaki harabeler Yar gehri ile Bulayik ve Saslk-bulak' 
tlr. K o ~ o  kuzeyinde, gehrin pek yaklnmda, Ast5ne, Sen- 
gim-agzl, Murtuk - Bezeklik, Clkankol, Kmutka, onemli 
merkezlerdir. Be~ballk ancak b i r k a ~  arkeolog tarafindan 
ziyaret edilmig, fakat kazl yap~lmamlgtir. Bu yerler 
hakkinda mufassal bilgiler ~u arkeologlarin eserlerinde bu- 
lunmaktadir : F. H. Andrews, F. Bergman, B. V. Dol'bejev, 
A. Griinwedel, R. Hatani, S. Hedin, A. Herrmann, I. Kle- 
mentz, N. Kumagai, A. von Le Coq, S. F. Oldenburg, M. A. 
Stein, A. Regel, S. Yo~imura. K i s a l t ~ l m ~ ~  bilgi Turk kiil- 
tbrii el kitnb~, seri I1 (Istanbul, 19721, E. Esin, "Burkan ve 
Mani dinleri gevresinde Turk sanati". Resimler, A. Grunwe- 
del, M. A. Stein ve yeni yapilan kazilar~ tanitan gu eserden 
ahnmistir : Xinjiungd~n kezJvelingan medeni yridik&rlzklar 
(Pekin 1975). (E. Esin) 

TURCAL, Hasan Fehmi (Uzunkopru 1883 - 30.5.1939), 
Tiirk ogretmeni ve kiitiiphanecisi. Ilk ve orta ijkrenimini dog- 
duzu yerde yapmiStlr. Babasi Sofya civarinda Etropole kasa- 
baslndan go~men olarak gelmi9 H a c ~  Dervig o~ullarindan 
bakkal Haci Mustafa Efendi'dir. Yetigmesinde okudugu rug- 
diyenin bagokretmeni Karlovali Beh~et Efendi'nin buyuk ro- 
lii olmugtur. 9 temmuz 1894'te iigrenim giirmek i ~ i n  fstan- 
bul'a g6nderi1miS, Fatih civarinda Abdulgaffar Efendi Med- 

resesi'nde okumug, be5 yil sonra icazet almig, medrese tah- 
silinden sonra Edirne Darii'l-mnallimin (ogretmen oku1u)'ine 
girmig, 4 subat 1900'de mezun olmugtur. Ilk okul iigretmen- 
ligine Sarkijy'de 14 aralik 1902'de baglamis, sirasiyla Maydos, 
Kilidulbahir, Enez, Murefte ve Semendirek okullarinda Ca- 
11gml3, 13 mart 1909'da Edirne merkez sancailna ilk Ggretim 
mufettigi olmugtur. Arada Yemen'de, San'a'da A r a p ~ 3  
ve Fars~a iigretmenligi yapmlg, Arap isyani iizerine Mekke' 
den fzmir'e donmiigtiir. Eir sure Edirne'de Daru'ledeb ad11 
&el okulun mudurlii~unii ve ilk iigretim miifettiglikinden 
sonra da Edirne Lisesinde 20 mayls 1912 - 13 haziran 1913 
tarihleri araslnda F a r s ~ a  ii&-etmenli~i yapmlg, sonra da US- 

kudar'a A r a p ~ a  ve F a r s ~ a  ogretmenliiine atanmistir. Bu ara- 
da politikaya atllmlg, sehzadebagi Ittihat ve Terakki Kliibu 
bagkanllgl yapmq, Mutareke y~llarlnda tutuklanarak Bekiraga 
Boliigiine atilmis, buradan qklnca Anadolu'ya geqmia, 8 ara- 
Ilk 1921'de Sinop'ta Mubakemat hliiduru olmug, zaferden 
sonra Milli Egitim Bakanllgl Bursa Muzesi miidiirliigiine ve 
Jise Fars~a Ggretmenligine atanmigt~r (29 ekim 1922). 8 mart 
1926'da Mustafa Necati Bey tarafindan Kiitiiphaneler Subcsi 
miidiirliigiine getirilmig, oliimune kadar bu gorevde kalmlg- 
tlr. 

Kutuphaneler mudurlu~u donemi Anadolu kiituphanele- 
rinin yeniden duzenlendigi ve koleksiyonlarln~n art~r~ldljjl 
yillar olmugtur. Yazma eserleri degerlendirmek iqin ilk Kii- 
tuphaneler Tasnif Komisyonu da onun gayretiyle kurulmug- 
tur. 1928'de harf inkilgbi hazlrllklarlna ilk memur edilen 
Dil Encumeni iiyesidir. Turk Tarih Kurumu'nun ilk iiyeleri 
arasinda yer alan T., Turk Dil Kurumu'nun Turkge Sozluk 
komisyonunda da gorev almlatir. 

Milli Miicadele ylllarinda Kastamonu'da gkan "A~ik 
SozXde, daha sonra Canklri ve Bursa gazetelerinde, " ~ l k u " ,  
'.un-, ve "Konya" gibi dergi!erde yazilari yayinlanmigtir. Ba- 

sill eserleri : Anadolu Se l~uki ler i  (Muneccimbaglya gore) 
[19351, Karahalzlzlar ve Anadolu Selcukileri [ 2 .  bas. 19391. 
(M. Cunbur) 

TURGAY, Kazakistan'in Kustanay ve Aktubinsk biil- 
geleirinde bir irmak. Uzunlugu a$. yu. 690 km dir. Kara- 
turgay ve JaIdama irmaklarlnln birlegmesinden meydana ge- 
len T. ~rmagi, T. havzasinln guney bdlumunden geser. Bir- 
~ o k  kola ayrildiktan sonra birtaki~n goller meydana geti- 
rir, irgiz ~rmagl ile birlegerek Celkar Tengiz'de kayboIur. 
Turgay (b. bk.) gehri T. Irma& kiylslnda kurulmugtur. 

TURGAY, Kazakistan'ln Xustanay bolgesinde, Turgay 
irmag~ kiylslnda, Akmolinsk - Kartall demir yolu uzerinde 
bir ~ehir .  Cevresinde hububat (bugday, darl) yetigtirildigi 
gibi, hayvancillk da geligmigtir. 

TURGFYEV, Ivan Sergeeviq (Ore1 1818 - Bougival, 
I 

1 Paris 1883), Rus yazari. Geni~ topraklarn sahip bir ailenin 
oglu idi. Cocuklugunda annesinin, topraklarlnda yagayan ko- 
lelere karsi a&r davrandii~na tanik oldu. Bu bakimdan kc- 
lelik diizenine kargl derin bir nefret duymu$ur. Taninmig 
Rus ele~tirmecisi V. G. Belinskiy (b, bk.) ile kurdugu ya- 
kinldk dddeminde bu nefiot bir lkat daha derinle3migtir. 

1827'de T. hloskova'da bir pansiyonda kalmlg, 1838'te 
hloskova Universitesine yazllmiat~r. 1834'te Petersburg fjni- 
versitesine gesen T., 1837'de Edebiyat Bdlumunu bitirmigtir. 
~niversite oirencisi olarak Alman diigiinurleri (ozellikle He- 
gel)'ne karg biiyuk bir ilgi duymuatur. Sonradan 1838- 1840 
ylllari arasinda Bat1 Avrupa'da bulundugu slralarda Alman 
felsefesiyle daha kdklu olarak u~ra~migtir. 
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