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1001 Temel Eser'i 
iftihar/a sunuyoruz 

Tarihimize mana, milli benliğimize güç ka- . 
tan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eser
lere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyo
loji, felsefe, folklor gibi milli ruhu geliştiren,ona 
yön veren konularda "Gerçek eserler" elimizin 
altındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu 
eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü 
devirler değişmelere yol açmış, dil deijişmiş, 

yazı değişmiştir. 



Gözden ve gönülden uzak kalmış unutul
maya yüz tutmuş ·Ama değerinden hiçbir şey 
kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazan· 
mış· binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, 
tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. 
Çünkü onları derleyip toparlayacak . ve 
günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak 

değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır. 

Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen 
ve bizi biz yapan, kültürüroüzde "Köşetaşı" 
vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan ku'rta· 
np, nesillere ulaştırmayı planladık. 

Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız 

"1000 Temel Eser" serisi, Milli Eğitim Bakanlı· 
ğınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 
66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve 
"Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınla· 
maya karar verdik. "1000 Temel Eser" serisini 
hazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeni 
üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımıi· 
dan yardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayın 
hayatındaki geniş imkanlarını 1001 Temel Eser 
için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gu· 
rurla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere 
ve gönüllere sergilememiz ·zamanı gelmiş bulu
nuyor. Milli değer ve manada her kitap ve her 
yazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir art 
düşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli 
gibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye bin 
yıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler 



önüne sermek, onları layık oldukları yere oturt
maktır. 

Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddi 
hiç bir kar beklemiyoruz~ Karımız sadece gu
tur, iftihar, hizmet zevki olacaktır. 

KEMAL ILICAK 

Tercüman Gazetesi Sahibi 





ÖN S ÜZ 

Ebülgazi Babadır Han, tarihi hem yapan, hem ya· 
zan hükümdarlardan biridir. Çok hareketli, maceralı 
ve mücadeleli bir hayatı olmuş, fakat o şahsi merak 
ve kabiliyetiyle ve ele geçen fırsat ve imkanlarla bu 
çetin hayatı aynı zamanda ilim ve irfanla bezernesini 
de bilrtıiştir. Onun için eserlerinde kendisini kuman
dan, edebiyatçı ve tarihçi olarak takdim etmekte ta· 
mamiyle haklıdır. 

Hanlıklar devri Orta A\yasmın ve Türklüğünün 
kaderini teşkil eden çalkantıl~n ve yıpratıcı kısır çe
kişmelerin tabii bir parçası ve · neticesi olan hadiseli 
hayatı daha Ebülgazi'nin doğumu ile başlamış ve 1603' 
te ülkesine saldıran Rusların, babası tarafından mağ· 
lılp ve imha edilmesinden kırk gün sonra dünyaya gel
miştir. Zaten Ebülgazi ismi de kendisine bu gazanın 
zafer sevinciyle verilmiştir. 

Cengiz soyundan gelen 
rezm Özbek· hanlarından 

Ebülgazi'nin babası Ha· 
Arab Muhammed Han'dır. 

Annesi Mihr Banu Hatun da babasının akrabası olup, 
her ikisi Harezmdeki. Özbek hanlarının ciddi ve Arab 
Muhammed Han'ın dördüncü göbekte atası olan Yad
gar Han'da birleşirler. 

Arab Muhammed Han'ın ilk payİtahtı Ürgenç idi. 
Ebülgazi 16 yaşına kadar burada büyüdü. Sonra baba· 
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sı hanlığın merkezini Hive'ye nakledince, Ebülgazi'yi 
de Kat vilayeti valiliğine tayiri etti. Fakat kısa bir müd
det sonra, 1620'de İlbars ve Hab~ş adındaki kardeşleri 
kendi babaları Arab Muhammed Han'a isyan ettiler. 
Neticede Han öldürüldü, babasının tarafında çarpış· 

maya katılan Ebülgazi de yaralandı ve Buhara hanına 
iltica ettL KardeŞi Şerif Muhammed de Buhara'ya sı
ğınmıştı. Diğer kardeşi istendiyar Sultan Nesa da Sa
fevilere sığındı. 

Daha sonra, İsfendiyar Safeviierin ve bilhassa ba-. 
zı Türkmen kabilelerinin yardımı ve Ebülgazi'nin de 
desteği ile Harezm'i ilk defa geri alınağa teşebbüs. et·· 
ti ve ikincisinde muvaffak olarak, 1623'te İlbars ve 
Habeş'i öldürüp Harezm ham oldu. Ebülgazi ve Şerif 
Muhammed de memleketlerine dönmüş oldular. Ür
genç Ebülgazi'ye verildi. 

Fakat çok ge·çmeden istendiyar ile Ebülgazi ara
sında ihtilaf çıktı. Harezm'de Özbek ve Türkmen ka· 
bileleri yaşıyor ve bunlar arasında devamlı çatışmalar 
oluyordu. Bu mücadeleler, kendi taraf~arları dolayı

siyle, iki kardeşi de karşı karşıya getirdi ve Ebülgazi 
. nıağlfıp olarak, bu· sefer de Kazak hanına iltica etti 

(1626). Oradan Taşkent hanının yanına gidip iki sene 
kaldı. Arkr,sından yine Buhara hanının yanına gidip, 
bir ordu toplayarak, Hive'yi ele geçirmeğe teşebbüs 

ettiyse de ağabeyisi İstendiyar Han tarafından yakala· 
nıp Safevi ülkesine sürgün gönderildi. 

Safeviierin yanında on sene kaldıktan sonra Ebiil
gazi geri dönerek Türkmen boylarının arasına girdi. 
Önce Teke ve sonra Mangışlak Türkmenlerinin arasın· 
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da bulundu. Bu sırada Kalmuk'lar Mangışlak'ı bastı

lar Ve Ebülgazi ek Kalmuk hanının yanına gitti. 

164i'de Ebülgazi Kalmukh~rın yanından geri dö· 
nerken İsfendiyar Han vefnt etti. Ebülgazi önce Ür
genç'te idareyi ele aldı. Sonra bir iki yıl içinde bütün 
Harezm'e hakim olarak Hive hanı oldu. Yirmibir yıl 

hanlık yr.parak 1663'te vefat etti. (Daha fazla bilgi için 
bk. Zeki Velieli Togan. İslam Ansiklopedisi Ebülgazi 
Bahadır Han maddesi). 

Ebülgazi'nin bu hareketli hayatından doğan tesa
düfler onun Ürgenç'te çocukluk devresinde yaptığı 
kuvvetli ilim tahsilini büsbütün takviye etti. Etrafın

daki Türk topluluklarını ve diğer hwimleri tetkik fır

satı bulduğu gibi, İran'da Türk tarihine ait Fars kay
naklarına, Kalmuklar arasında Moğolcaya ve Moğol 

kayn;;,klarına nüfuz etti. Ana dili Türkçeye ilave ola
rak Arapça, Fr,rsça ve Moğolcayı da elde etmişti. Bu 
ilmi hiiviyetiyle gittiği her yerde, sürgünde bile itibar 
görüyordu. 

Ebülgazi'nin denilebilir ki en çok Türkmenlerle 
nıiinasebeti olmuş, en çok onlarla haşır neşir olmuş
lur. Bu münasebetin içinde zulüm ele vardır, dostluk 
da. Hatta Ş~cere·i Terakime'yi yaptığı Türkmen kat
liamının günahına karşı bir sevap olsun diye ve Türk
menlerin isteiii üzerine yazdığım eserinele kendisi söy
lemektedir. Ebiilgazi Han Türkmenler arasındaki zen
gin, tarihi. destani rivayetleri toplamış, böylece nev'i 
şahsına mahsus değerli bir Türk tariheisi olmuştur. 

Ebülgazi'nin iki mühim eseri vardır. Bunlardan 
biri Şecere.i Terakinıe, diğeri Şeccre·i Türki'dir. Şe. 
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cere-i Terakime'yi 1660'da yazmış, Şecere-i Türki'yi ise 
tamamlayamadan 1663'de ölmüşti.ir. Bu eser sonradan 
oğlu Enuşe Han tarafından tamamlanmıştır. 

Şecere-i Türki 15. asrın ikinci yarısından itibaren 
l663'e kad~r Harezm'de hüküm süren kendi hanedan· 
larının, Yadgar sülalesi Özbek Şıban hanlarının tari
hini, Türkistan tarihini içine alır ve bu devrio esas 
kaynağı durumundadır. Bu eser çeşitli dillere tercüme 
edilmiş, bu arada biri Ahmet Vefik Paşa, diğeri Rıza 
Nur tarafından olmak üzere iki defa Türkiye Türkçe
sine de çevrilmiştir. Fakat bugün asıl metne dayanan 
ve eksiksiz, fazlasız yeni bir tercümeye ihtiyaç vardır. 

Şecere-i Türki'nin metin olarak bugün ilim ale
minde kullanılan iki neşri mevcuttur. Bu i.ki neşrin 

edisiyon kritiğine dayanan transkripsiyonu, fakültede
ki kürsü çalışmalarımız arasında asıl Çağatayca metin 
olamk tespit edilmiş_ ve işlenmiştir. Elimizin altında 

bulunan bu metnin Türkiye Türkçesine tercümesini de 
şimdi sunduğumuz bu Şecere-i Terakime'nin arkasın

dan yayınlayacağız. 

Bugün sunduğumuz bu kitap, Ebülgazi'nin ilk ese
ri olan Şecere-i Ter;:,kime'dir. Şecere~i Terakime Oğuz
name'nin Türkmen rivayeti, daha doğrusu Çağatayca
sıdır. Oğuz destanı olan ve aslı ele geçmemiş bulunan 
Oğuzname'nin bugün elimizde tazı «yrılmış parçaları 

\'C br,zı riv2yetleri vardır. Bu rivayetlerin başlıcaları 

Reşidüddiıı'in Camiü't-tevarih'indeki Farsça Oğuzna· 
me ile Ebülgazi'nin -:.ni Çağatayca Oğuznamesidir. 0-
f\umame rivayctler:nin bir de Yazıcıol!lu tarafından 

Osm<'nlıcaya ııakkdilmiş şt·kli vardır. Oğuz Kağan Des· 



tanı, Dede Korkut kitabı ve diğer Oğuz Destanı baki· 
yeleri de Oğuzname'nin ayrılmış parçalandır. 

Şecere-i Terakime için Ebülgazi, Reşidüddin'den 
faydalandığı gibi, bilhaşsa canlı Türkmen rivayetlerini 
de toplamıştır. Bu bakımdan bu Oğuzname müstesna 
bir yer işgal eder. Bu arada Dede Korkut'un Türkmen 
rivayetlerinin bazı parçaları da Şecere-i Terakime~ye 

ayrı bir değer katar. · 

Ebülgazi Babadır Han aynı zamanda 17. asır Ça
ğa taycasının parlak bir temsilcisidir. Akıcı, zengin ve 
renkli dili ve üsltıbu Çağatay nesrinin en güzel örnek· 
lerini teşkil eder, Bu bakımdan eserleri destan ve ta-

. rih yönünden oldu~u kadar, dil ye edebiyat itibariyle 
de büyük bir değer taşır. 

Şecere-i Terakime'nin bir çok nüshalan vardır. 

Bunların arasında ikisi en sağlam metni veren nüsha· 
lardır ki, biri Taşkent, diğeri Leningrad nüshasıdır. 

Nuri İşan nüshası diye de tanınan Leningrad nüshası· 
nın fanksimilesi 1937'de Türk Dil Kurumu· tarafından 
yayınlanmıştır. 1822 (1237) tarihinde istinsah edilmiş 
olan bu nüshanm başında fazla bir manzum · Oğuzna
me parçası vardır ve ayrıca Şecere-i Türki'den. veya 
dışarıdan alınmış bazı fazlalıklar da taşımaktadır. Di· 
ğer nüshalar da hep yeni istinsahlardır ve Türkmen 
yazıcılarının elinde bir çok değişikliklere uğramıştır. 

Taşkent nüshası ise mevcut nüshaların en eskisi ve en 
iyisidir. İstinsah. tarihi belli olmamakla beraber bu 
nüshanm Ebülgazi devrine yakın ve asıl metne en uy
gun bir nüsha olduğu anlaşılmaktadır. 
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Bu nüsha es,as alınarak ve yedi nüsha karşılaş~ıJ. 
mak suretiyle, Şecere-i Terakime'nin 1958'de Rus Tür
koloğu Prof. Kononov tarafından mükemmel bir neşri 
yapılmış ve eser ilk defa tam manasiyle ortaya konul· 
muştur. Daha önce Rusyada yapılan eski bir tercüme
sinden pek az faydalanılmış, faksimilesi de pek fazla 
kullanılmamıştı. Kononov neşrinde Leningrad nüshası 
ile diğer üç Taşkent ve iki Aşkabat nüshası da yardım· 
c~ nüsha olarak kullanılmıştır. Kononov eserinde me
tiiıden başka metnin Rusçaya tercümesini ve grameri· 
ni de vermiş, inceleme ve açıklamalariyle geniş bir 
araştırma da yapmıştır (A. N. Kononov, Rodoslovna
ya Türkmen, Moskova - Leningrad, 1958, 194+94 s.) 

İşte biz, sunduğumuz bu kitapta Kononov'un bu 
neşrindeki metnin tercümesini veriyoruz. Tercümenin 
arkasına Kononov metninin faksimilesi de eklenmiş· 

tir. Terelirnede asıl metnin sayfa numaralarına da, yan 
tarafa konan rakamlarla, işaret edilmiştir. İndeks kıs
mında, tercümenin satır numaraları verilmediği ıçın, 

asıf inetnin satır numaraları ile yetinilmiştir. Oradan 
kolaylıkla tercümenin satır numaralarına geçilebilir. 
Leningrad nüshasının Çağatayca metni de kürsümüz 
çalışmaları arasında hazırlanmış olarak elimizin altın
dadır. Eser bugünkü Türkçeye çevrilirken bu metin de 
gözönünde bulundumlmuş ve ondan da bazı küçük 
tercihler }apılmıştır. 

Türkçenin bir şivesinden bir şivesine nakil. şüphe
siz bir yr:bancı dilden yapılan tercümeye benzemez. 
Bu nakilde asıl metnin üslubunu, sentaksını ve bütü.n 
kelime kadrosunu değiştirrneğe sebep yoktur. Bu ba· 
kımdan biz Şecere-i Terakime'yi Türkive Ttirkcesine 
çe'Virirken, kelime kelime nakletmeğe, asıl şivenin sen· 
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taksına ve müellifin üsl(ıl,mna dokunmamaya dikkat 
ettik. Bu arada bugünkü Türkçemize aykırı düşen ifa
deleri, «dedi, diyip, diye•; gibi tekrarları ortadan kal· 
dırmağa çalışmadık. Okuyucuları o devrin ve o ş\yenin 
üshlbu ile bilhassa karşı karşıya bırakmak istedik. 

Oğuzname'nin Reşidüddin rivayeti olan Farsçası, 

rahmetli Prof. Zeki Velidi tarafından tercüme edilerek 
yayınlanmıştı. (Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, 

tercüme ve tahlili, İstanbu1 1972, 164 s.). Şimdi bu ki
tapla Ebülgazi Oğuznamesi de Türk okuyucularının is· 
tifadesine sunulmaktadır, Eserin, 1001 Temel Eser Se
risi için de faydalı ve hayırlı olmasını dilerken, bu kita
bın hazırlanmasında kıymetli yardımlarını esirgemeyen 
aziz hoq\mız Ahmet Caferoğlu'na ve bu Oğuz Destanı
nı çıkarmak için beni teşvik ederek böyle bir kitabın 
ortaya konmasına vesile olan çok değerli destan ve 
destani roman sanatkarı M. Necati Sepetçioğlu'na 

şükranlarımı arz ederim. 

Muharrem ERGiN 





Bismillahirrahmanirrahim 

Şükür ve övgü o salıibe ki, onun hiç evveli 
ve alıiri yok ve yurdunun zevali yok ve babası 
ve anası yok ve hatunu ve oğlu ve kızı ve da· 

4 nıştığı kimsesi yoktur. Aşı ve suyu öyle 1 üleş
tirici yoktur ki kuldan ta 1"\Jtdişaha kadar ve ka· 
rıncadan ta file kadar ve sinekten ta anka ku
şuna kadar hepsinin ahvaline layık verir. Bir 
gün hiç birinin payını noksan kılmaz. Eğer yer
yüzünde yeşeren ağaçların hepsi kalem olsa ve 
denizler mürekkep olsa, bütün insanoğlu yazı
cı olsa, sonra yüzbin ve yüzbin yıl onun sıfatını. 
yazsa, denizden bir ka tre ve dağdan bir zerre 
taşı yazmaktan daha az olur. Artık benim söy
lediğim ne olacak. 

Sayısız selam ve dua o peygambere ki, bü-. 
tün peygamberlerin iyisi ve Tanrının dqstu ve 
bütün insanoğluna gönderdiği elçisidir. Onun 
yaran ve evlatlarına çok çok Tanrı rahmeti ol· 
sun. · 

Şimdi bundan sonra Çingiz evladından Ür
genel Arab Muhammed Hanın oğlu Ebülgazi 
Han diyor ki : 

Çok zahmetler gördükten sonra yaşımız 

otuzdokuz\l ulaşınca tarih binellibirde yılan 

F: 2 
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5 yılında Han:zm 1 memleketinde babamızın tah· 
tında oturup yurt işiyle meşgul olduk. O vakit
te Türkmenler Mang Kışlak ve Ebülhan ve Te· 
cen suyunun yakasında oturuyorlardı. Harezm, 
de otunmları da bizim geldiğimizi işitip, kaçıp 

bu söylene:n üç yurda vardılar. Ondan sonra, 
bir nicesi göç ile, bir nicesi yol ile, üç yurtta 
bir evli kalmazdan hepsi Harezme geldiler. İyi~ 
leri rrtaiyet (nöker) ve kötüleri hizmetkar (rai
yet) oldqlar. 

Bundan çok yıllar geçti. Türkmenin hoca
ları ve şeyhleri ve beyleri benim tarihi iyi bil~ 

diğimi işitmişler. Sonra bir gün hepsi gelip arz 
kıldılar ki bizim içimizde Oguzname çoktur, 
ama hiç iyisi yok, hepsi yanlış ve birbirini tut· 
muyor, her birisi bir türlü ve bir doğru itibar 
kılınacak tarih olsaydı iyi olurdu diye ricada 
bulununca, onların ricalarını kabul kıldım. O
nun için ki: Bu kitabı söyledikten onvedi vıl 

önce biitün Türkmenler oize düşman olmuşlar
dı. O sebepten biz eniarı cok nuduk va~mala
dık. Ve bir !?:Ün Herasanda Dıırun'a :v:ıkın Bıır· 

6 ma denilen suvun. vakasında bi7.imle saf çekip / 
Vl'rustular. Tanrı bize verdi. hastan ta sona kn
d<tr. Biz ~fben olara Jr. i vi ve kötüelen virmihin 
vetismis insanları öldü. Onun icinde ı>.:üna·hkar· 

ları da vardı ve gÜnahsızları da vardı. PevP"am
hcr demişlerdir ki : İdbalu'-s-sururi fi kalh''" 
mü'mini hayrun min' ibadeti's-sakaleyni. Ma· 
nası budur ki, eğer bir kişi bir müslüman kişi

nin gönliini.i nıcmıııın kıls:ı. c:rn ~c··:ıbı bütün 



insonoğullarıntn ve cininin Tannya benelelik 
kılnıal<::-,ının sevabmdan çoktur. O halde nice 
bin kişilerin, benim bu söylec!iklerimle, bilme 
diklerini bilip gönülleri ho~ oluyor. Tanrı Taala· 
dan ümidim var ki, bunun sevabı, eğer o kat
Iianıda güm,h olınu~ ise, ona galip gelecek de
yip ve sonra odur ki, bir gün bir kimse bu ki
tabı okuyup bilmediğini bilse. bizim ruhumuza 
fatiha okuyacak dedik. Sonra kitabı söylemeğc 

bt1şladık. Ve hu kilah<ı Seccn'·İ Terakinı<' di\e 
ad koyduk. 

Hep bilin ki, bizden önce Türkçe tarih söy
leyenler Arapça h1gatleri katmışlardır ve Fars
çayı da katmışlardır ve Türkçeyi de seci kılmış· 
!ardır. Kendilerinin hünerlerini ve üstadlıkf!m

nı halka mali'ını kılmak için. Biz bunların hiç 
birisini y~pınadı k. Onun için ki : Bu kitabın 
okuyucu su \ l' d i n kYicisi el be tt e Türk olacak
tır. Tabii. TürkkrL' Türkane söylemek gerek. 
Tü ki, onbrın 11L·p~i aııl~:sınkr. Bizim söylediği-

7 miz sözü 1 hilmcseler, ondan ne çıkar? Eğer 

onların iç k ıi11de bir \eya iki okuyan akıllı in
san olsa, o bilse, bilmeyen çokluğun hangi biri· 
ne söyleyip bildirir? O halde öyle söylemek fTP .. 

rek ki iyi ve kötü hepsi bilip, gönüllerine ma
kul olsun. 

Şimdi Adernden ta bu zamana kadar, ki t:r 
rih binyetmişbirdir, Türkmenlerin ve son 
Türkmen adını tr,şıyıp Türkmene katılan illerin 
bildiğimiz kadarını bir bir söyleyelim. Bilmed i· 
ğimize çare ne? 
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Adem aleyhisselamın zikri 

Tanrı Taala meleklere dedi ki : Topraktan 
insan yapıp, can verip, yeryüzünde kendi yeri
me halife kılıp koyacağım, dedi. Bunun üzeri
ne melekler dediler : Onlar yukanki döşek ile 
aşağıki döşeği zaptedemezler, o sebepten sana 
asi olurlar, yaratman daha iyidir, dediler. Tan
rı Taala dedi : Benim bildiğimi sizler bilmez
siniz, varınız, topraktan bir insanın suretini ya
pınız dedi. 

Azrail aleyhisselam Tanrının emri ile bütün 
yeryüzündeki her türlü topraktan alıp Mekke-i 
muazzama ile Tayif'in arasında toprağı balçık 

kılıp, Adem'in suretini yapıp, yatırdılar. Bir ni· 
ce yıllar geçtikten sonra Tanrı Taala ona can 
verdi ve bin yıl bu dünyada durdu. Adem de

mek Arap dilidir. Arap, deriye adem der. Her 
nesnenin . dışına deri derler. Melekler toprağı, 

8 yeri kazıp içinden almadılar, dışından alıp 1 A
dem'in suretini yaptılar. Onun için Adem dedi
ler. Onların cennete vardıklarının ve ondan çık

tıklarının ve yeryüzündeki hareketlerinin hika· 
yeleri halk içinde meşhurdur. Onun için söyle

medik. 

Adem ölecek olunca, Şeys adlı oğluna dedi 

ki Benden sonra sen benim yerime oturup 
çocuklarıma baş ol, deyip •. çok nasihatler kıldı, 

bu dünyadan o dünyaya gitti. 
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Ondan sonra Cebrail aleyhisselam Tanrı 

Taa!fl'dan Şeys'e kitap alıp geldi. Şeys, hem 
peygamber, hem padişah olup, ile adalet kılıp. 

dokuzyüzoniki yıl bu dünyada durup, cennet 
. sarayına gitti. Şeys'in manası Tanrı'nın heybeti 
derriek ·olur. Şeys öleceği vakit oğlu Anuş'u ye
rine oturtup gitti. 

Anuş dahi babası 've büyükbabasının şeri· 
at ine amel kılıp, o ·da babası gibi dokuzyüzon· 
iki yıl bu menzilde oturup o menzile gitti. Anuş' 
un manası sadık demek olur. 

Anuş· öleceği. sırada oğlu Kınan'ı yerine 
oturtup çok nasihat ve vasiyet kıldı. O da se~ 
kizyüzkırk yıl babasının yürüdüğü yolda yürü
yüp oğlu Mihlall'i kendi yerine oturtup Tanrı 

yakınına gitti. 

Mihlail zamanında insanoğlu çok oldu, 
oturduğu yere sığmadılar. O sebepten Mihlail 
Babil iklimine varıp bir şehir kurdu. Adını Sus 
koydu ve çok ev yaptı ve köyler yaptırdı. On
dan önce şehir ve köy ve ev yok idi. Dağların 

9 fundatıklarında veya ormanda / otururlardı. 

Halka eınretti, yeryüzüne yayılın diye. Bütün 
insanoğulları Mihlail'in emri ile varıp, her ner· 
de münasip ~er varsa, köyler kurdular. Mihlall 
dokuzyüzyirmi yıl adı geçen şehirde durup oğ
lu Berd'i kendi yerine oturtup nef~s almaz şeh
rine gitti. 

· Berd dahi dokuzYiizaltmış yıl bu vurtta 
oturup oğlu Ehrıoh'u nınltında koyup göçınez 
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ve konmaz yurduna gitti. Oğlunun adı Ehnoh 
idi ve Hikabı İdris. Tanrı Taala onu peygamber 
kıldı. Sekseniki yıl peygamberlik yaptı. Halkı 

doğru yola çağırdı. Ondan sonra Tanrı'nın emri 
ile Azrail gelip İdris aleyhisselamı kanadının 

üstüne koyup, cennete alıp gitti. O günden ta 
bu vakte kadar cennettedir. 

ldris cennete gittikten sonra oğlu Matuşa· 
leh babasının yerine oturdu. Doğruluk ve ada
let kıldı. Yaşının sayısı malum değildir. O da 
babasının gittiği yere gitti. 

Ondan sonra Matuşaleh'in oğlu Leymek, 
babasının yerine oturup, çok yıllar doğruluk ve 
adalet kıldı. Sonra babasının, gittiği yola düşüp 
gitti. Onun da yaşı malum değildir. 

Ondan sonra oğlu Nuh Peygamber, babası
nın yerine oturdu. Tanrı Taala, ikiyüzelli yaşı
na gelince peygamberlik verdi. Yediyüz yıl hal· 
kı doğru yola çağırdı. Erkek ve kadından sek
sen kişi iman getirdiler. Y etliyüz yıl içinde sek-

10 senden fazla / insanın iman getirmemesine kı
zıp halka beddua kıldı. Cebriiii geldi ve dedi 
ki : Tanrı Taala senin duanı kabul kıldı, filan 
vakitte halkı suya gark kılacak, sen gemi yap, 
deyip, gemiyi nasıl yapacağını gösterdi. 

Yerden su çıktı, gökten yağmur yağdı, yer
yüzündeki canlının hepsi gark oldu. Nuh Pey
gamber, üç oğlu ve iman getiren seksen kişi 

ile gemiye bindi. Bir nice aydan sonra yer; Tım-
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n Taı}la'nın emri ile, suyu kendisine çekti. G~ 
mi Mı.ısul denilen şehrin çok yakınında Cudi 
denilen da~dan çıktı. 

Gemiden çıkan insanların hepsi hasta oldu-·. 
lar. Nuh Peygamber, üç o~lu ve üç gelini ile, 
iyileştiler. Onlardan başka insanların hepsi öl-
düler. ' . 

Ondan sonra Nuh Peygamber üç o~lunun 
her birini bir yere gönderdi. Ham adlı o~lunu · 
Hindistan ülkesine gönderdi, Sam adh ~lunu · 
İran memleketine gönderdi ve· Yafes adlı o~Iu
nu Kuzey Kutbu tarafına gönderdi. Ve üçüne 

· de dedi ki : İns~noğullarından siz üçünüzden 
baŞka kimse kalmadı. Şimdi üçünüz üç yurtta 
durun. Ne· zaman çoluk çocu~unuz çöğalırsa, ,Q, 

yerleri yurt kılıp oturun, dedi. · 

Yafes'e bazıları peygamber idi demişlerd.ir 

. ve bazıları peygamber de~il demişlerdir. Yafes 
babasının emri ile Cildi dağından gidip İtil ve 
Yayık· suyunun yakasına vardı. İkiyüzelli yıl 
orada durdu, sonra vefat etti. Sekiz oğlu var 
idi. Çocukları pek çok olmuştu. Çocuklarının 

adları . şunlar~ır : Türk, Hazar, Saklap, R~s. · 
ll Ml.ng, Çin, Kimeri, 1 Tarih. 

Yafes, öleceği sırada büyük oğlu Türk'ü· ye
rine oturtup diğer çocuklarına dedi ki': Türk'ü 
-·kendiniz~ p~dişah·. bilip, onun sözünden çıkma

.· yın,· dedi. Türk'e Yafes o~lu diye lalcap taktı· 

· lar. Çok· .edcrpli ve akıllı insan idi. :Babasından 
sonra bir çok yerleri gezdi ve gördü, Sonra bir 
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yeri beğenip orada oturdu. Bugün o yere lsıg 

Köl derler. Çadır evi (otağı) o çıkardı. Türkle
rin içindeki bazı adetler var, ondan kaldı. 

Türk'ün dört oğlu var idi. Birinci Tütek, 
ikinci Çigil (Çekel), üçüncü Barsçak <Berseçar), 
dördüncü Amlak (Emlak). Türk öleceği sırada 
Tütek'i kendi yerine padişah kılıp uzak sefere , 
gitti. Tütek akıllı ve devletli iyi padişah idi. 
Türk .içinde çok adetleri o . peydalı kıldı. Acern 
padişahları~ın ilki . Keyfırners ile rnuasır idi. 
Günlerden bir gün ava çıkıp, geyik öldüııüp, ke
bap kılıp, yiyip oturmuştu. Elinden bir doğram 
et yere düştü. Onu alıp yiyince ağzina çok hoş 
tad geldi. Çünkü o yer tuzla. idi. y erneğe tuz 
koyrnağı o çıkardı bu tuz adeti ondan kaldı. İki
yüz kırk yıl ömründen geçtikten sonra· oğlu 
Arnıica Han'ı kendi yerine oturtup gidilse gelin
mez denilen şehre gitti. 

Amılca Han dahi çok yıllar padişahhk kılıp, 
ız aşlarını yiyip, yaşlarını yaşayıp, babasının 1 ar

dından gitti. Öleceği sırada oğlu Bakuy · Dfp 
Han'ı yerine oturttu. ' 

Dip'in manası tahtın yeri, Bakuy'un mana
sı il büyüğü dernek olur. b dahi çok yıllar pa
dişahlık kılıp, dostlarının güldüğünü, düşman

larının ağladığını görüp, sevinip, ondan sonra 
öleceğİ sırada oğlu Kök Han'ı tahtına oturtup 
öldü. 

O dahi çok yıllar padişahlık kıldı. Babası
nın yolundan dışatı çıkmadı. Hasta olunca oğ-
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lu Alınca Han'ı kendi yerine oturtup uzak sefe· 
re gitti. 

O dahi çok yıllar padişahlık kıldı. Ataların· 
dan vilayetleri, il ulusları çok. oldu. Onun ikiz 
oğlu oldu. Birinin adı Tatar ve birinin adı Mo
ğol. Babası ihtiyarladıktan sonra yurdunu iki
ye bölüp, iki oğluna verip, vefat etti. 

_ Alınca Han ()ldükten sonra Tatar ve Moğol, 
her. birisi kendi yerlerinde padişahlık kıldılar. 

Moğol Han'ın dört oğlu var idi. Büyüğünün . 
adı Kara Han, ikinci K ür Han, üçüncü· Kır Han, 
dörduncü Or Han. Moğol Han. büyük oğlu Ka· 
ra Han'a yurdunu verip, herkesin gittiği yurda 
gitti. . . 

~ara Han Or dağı ve Kör dağını yayla yap· 
mıştı. Bu zamanda onlara Uluğ Tağ (Ulu dağ) 
ve Kiçik Tağ (Küçük dağ) diyorlar. Kış olunca 
Sir suyurıun ağağı, Kara Kum ve Bursuk'ta kış
lardı. 

Otuz Han'ın dünyaya gelişinin 1 zikri 

Kara Han'ın büyük hatunundan bir oğlu 
oldu. Güzelliği aydan, güneşten fazla. Üç gece -
gündüz anasını emmedi! Her gece o oğlan 
anasının rüyasına girip derdi : Ey ana, müs
lüman ol; eğer olmazsan, ölürsem ölürüm, se
nin memeni emmem, demişti. Anası oğluna kı-



yamadı ve Tanrı'nın birliğine iman getirdi. Ve 
ondan 'sonra o oğlan, memesini emdi. Ve anası 
gördüğü rüyayı ve müslüman olduğunu kimse
ye söylemedi ve gizli tuttu. Onun içindir ki, 
Türk halkı Yafes'ten ta Alınca Han zamanına 
kadar müslüman idi. 

Alınca Han padişah olduktan sonra halkın 

nüfusu ve malı çok oldu. Servetten sarhoş ol-
. dular ve Tanrı'yı unuttular. Ve bütün ülke ka· 

fir oldu. Ve Kara Han zamanında kafi,rlikte öy
le muhkem idiler ki, eğer babasının müslüman 
olduğunu işitse, oğlu öldürür idi ve oğlunun 
müslüman oldu~unu işi.'se babası öldürür idi. 

O çağda Moğol'un adeti öyle idi ki, ta oğ
lan bir yaşına gelmeyince ona ad koymazlardı. 
Oğlan bir yaşına gelince Kara Han ülkeye davet 
çıkardı ve büyük toy yaptı. 

Toy günü oğlanı meydanın ortasına getirip 
Kara Han beylerine dedi : Bizim bu oğlumuz 
bir yaşına bastı, şimdi buna ne ad koyarsınız, 

diyip, beyler cevap vermeden önce oğlan dedi: 
Benim adım. Oğuz'dur. 

Ş i i r 

İşbu bir yaşında oğlan orda revan 
14 f;eHp / dile dedi biliniz ayan 

Adımdır Oğuz, namlı padişah 

Biliniz iyice bütün hüner ehli! 

Toya gelen büyük ve küçük herkes oğlanın 
bu sözüne ş<:ştılar ve dediler ki : Bu oğlanın 
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~endisi adını söylüyor, bundan iyi ad olur mu, 
deyip adını Oğuz koydular. Sonra dediler ki : 
Bir yaşında çocuğun böyle söz söylediğini hiç 
bir .zaman hiç kimsenin işittiği ve gördüğü yok
tur, diyip, onu · yorumlayıp dediler ki: Bu u
zun ömürlü ve ulu devletli ve ucu uzayan ve 
yanı yayılan olacaktır, dediler. 

Oğuz'un dili' açılıp yürüdüğünde Allah, Al
lah diye hep söylerdi. Onu h~r kim işitse, der
lerdi : · Çocuktur, dili dönmediğinden ne dedi
ğini bilmiyor, derlerdi. Onun için ki : Allah 
sözü Arap dilidir, Moğol'un hiç bir atası Arap 
dilini işitmiş değildir. Oğuz'u Tanrı Taılla ana
dan doğma veli yaratmıştı. Onun için gönlüne 
ve diline kendisinin adını getiriyordu. 

Oğuz büyüyüp yiğit olunca Kara Han küçük 
kardeşi Kür Han'ın kızını alıverdi. Oğuz, kimse 
yokken kıza dedi : . Alemi, seni, bizi yaratan 
var. Onun adı Allah'tır. Onu yar bil ve bir bil. 
Onun buyuı:duğundan başka işi yapma, dedi. 
Fakat kız onu kabul etmedi, O zaman çıktı ve 
kızdan ayrı yatt1. Geceler ayrı yatıp, gündüz ko
·nuşmuyordu, Bir nice vakitten sonra Kara 
Han'a dediler ki : Oğlunuz karısını sevmiyor. 
Sevmediğinden, aldığı. gündenberi bir yerde 
yatınıyor, dediler. Ve Kara Han bu sözü işittik-

!!§ ten sonra 1 yine bir küçük kardeşi Kır Han'ın 
kızını alıverdi. Ona da; iman arz et, dedi. O kız 
da kabul etmedi. Onunla da bir yerde yatı:nadı. 

Bu hadiselerden bir nice yıllar geçtikten 
sonra Oğuz H::ın nva ·çıkıp dönüp geliyordu. 
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Gördü ki, suyun yakasında bir nice kadınlar ça
maşır yıkıyorlar. Babasının küçük kardqi Or 
Han'ın kızı bunlar içinde oturmuş. Kıza adam 
gönderip konuşmağa,. sırrı m aşikar olur diye, 
korktu. Sonra kızı köşeye çağırıp ant verip de
di ki : ijabam bana iki kız alıverdi. Onları sev
mediğimin sebebi bu ki, ben müslüman, onlar 
kafir. Ne kadar müslüman olun· dediysem kabul 
kılmadılar. Eğer sen müslüman olsaydın seni 
alırdım, dedi. Bunun üzerine kız : Sen ne yol
da olursan, ben de o yolda olayım, dedi. On
dan sonra Oğuz Han babasına söyledi. Babası 

Or Han'ın kızını büyük düğün yapıp Oğuz'a 

alıverdi. O kız müslüman oldu. Oğuz onu çok 
severdi. 

Bundan çok yıllar geçti. Bir gün Oğuz uzak 
vere ava gitti. Kara Han bütün hanımlarını ve 
" ı 

gelinlerini çağırıp. yemek verdi. Ve konuşup 

otururken hatunundan sordu ki : Bunun sebe
bi nedir_. Oğuz, son aldığı hatununu sever ve ön
ce aldığı iki hatununun yanına hiç gitmez. Ha
tunu dedi ki : Ben bilmiyorum, gelinler daha 
iyi bilirler, dedi. Han, gelinlerden sordu. Bunun 
üzerine büyük gelin dedi : Oğlunuz müslüman 
olmuştur. Bizim ikimize müslüman ol dedi, ka· 

16 bul etmedik. Küçük gelininiz 1 müslüman ol
muştur. Onun için oğlunuz onu çok seviyor, de
di. Kr,ra Han bu sözü işittikten sonra beylerini 
çağırıp clanıştı. Ve şuna karar verdiler ki, 0-
ğuz'u avda gezerken tutup öldürecekler. 

Kara Han il~ adam gönderdi : Çabuk gel· 
sinler, ava çıkıvorum, diye. Bu sözü Oğuz Han' 
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ın küçük hatunu işitip, Kara Han'ın yaptığı da
nışmaların hepsini söyleyip, Oğuz Han'a adam 
gönderdi. Oğuz Han dahi, bu sözü işittikten 
sonra, il'e adamlar gönderdi : Babam asker 
·çekip beni öldürmek için geliyor; beni tutan 
bana gelin, babamı tutan babama gidin, diye. 

İlin çoğu Kara Han'a gitti, daha azı Oğuz 
Han'ın yanına gittiler. Kara Han'ın küçük kar
deşlerinin çok oğulları var idi. Onlar Kara Han' 
dan ayrılır diye hiç kimsenin aklına gelmezdi. 
Onların hepsi Oğuz Han'ın yanına geldiler. Oğuz 
Han onlara Uygur adını verdi. Uygur Türk di· 
lidir, manasını herkes bilir, yapıştır manasına· 
dır. Derler : «Süt uydu». Süt iken birbirinden 
ayrılırdı, yoğurt olduktan sonra birbirine yapı
şıyor. Şunu da derler : <<İmama uydum». İmam 
otursa oturuyor, kalksa kalkıyor. O halde ya
pışmak .rlmuyor mu? Onlar gelip Oğuz Han'ın 
eteğine· iKı kollarıyla muhkem yapıştılar. Bu· 
nun ~izerine Han onlara Uygur dedi. Yapıştır 

demek olur. 
17 Kara Han ile Oğuz Han 1 ikisi saf çekip sa-

vaştılar. Tanrı Taala Oğuz Han'ı galip kıldı. Ka
ra Han kaçtı. Savaşta Kara Han'ın başına ok 
değdi, ki atanı bilmediler. Kara Han o yaradan 
öldü. Oğuz Han babasının tahtına oturdu. 

Oğuz Han'ın han olduğunun zikri 

Oğuz Han ilin hepsini müslümanlığa davet 
etti. Müslüman olanları mükafatlandırdı ve oJ-



30 

mayanlara hücum ·etti, kendilerini öldürdü, ço
cuklarını esir kıldı. 

O· vakitte Kara Han'a ba~lı ilden başka il· 
ler Çok idi. Her büyük ilin. bir başka padişahı 
var. idi. Küçük iller onlara katılırdı. Kara Han' 

. ın müslüman olan illeri Oğuz Han'a katıldı. 

Oğuz Han her yıl Moğol yurdunda bulunan 
illerle savaşırdı ve galip getirdi. Sonunda hepsi· 
ni aldı. Ve kaçıp kurtulanlan Tatar Han'ına gi-
dip sığındılar. · 

Tatar halkı o vakit Çürçüt'e (Çürçet'e) ya· 
kın otuıııyorlardı. Çürçüt (Çürçet) denen bir bü
Y,Ük"YP.rttur. Şehirleri ve köyleri çok. Hıtay'ın 
denıir ~ık tarafında oJur. Hindi ve TaCik ona 
Çin Maçin. derler. 

Oğuz H~ın gidip Tatar'a hücum etti. Tatar 
Han'ı _çok asker ile savaştı. Oğuz Han yendi ve 
askerini kırdı. Oğuz Han'ın askerinin hissesine 
o kadar çok ganimet, mal düştü ki, yüklerneğe 
yük hayvanı az.geldi. Bir iyi akıllı insan var idi. 
O. düşünüp arabayı yaptı. Ondan görerek herkes 

ll araba yapıp, 1 ganimetierini yükleyip döndüler. 
Arabaya kank adını koydular. Ondan önce adı 
da yoktu, kendisi de yoktu. Onun için kank de
diler ki, hareket edince kank yapıp ses çıkarır. 
Onu yapan kişiye. Kankli''dediler. Bütün Kankh 
ili o kişinin çocuklarıdır, · 

O.ğuz Han yetmişild yıla kadar Moğol ve 
Tatar, ki kendi kemiği (soyundan) idi, onlarla 
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savaşt'ı. Yetmişüç yıl olunca hepsini kendi ağ· 
zına baktırıp, müşlüm~n kıldı~. 

Ondah sonra yürüyüp Hıtay'ı aldı ve Çür
çüt'ü aldı ve yine Tankut'u aldı. Tankut'a Ta
cikler Tibet derler. 

Ondan sonra varıp Kara Hıtay'ı aldı. O da 
büyük yurttur. İnsanının çehresi Hindfı gibi ka
ra olur. Hindfıstan ile ·Hı tay'ın arasında Ok ya· 
nusun kenarında bulunur. Tankut'un kış olun
ca gün doğuşu ve yaz olunca güneyinde olur, 

.. ... . 
Hıtay'ın öbür yüzünde, deniz tarafında yük

sek :da~ların içinde çok il vaf idi. Onun padl.şa· 
hıı,ım adına lt Barak Bari derlerdi. Onun üstü
ne atlamp vardı.' Savaştılar. it Barak Han galip 
geldi. Oğuz Han kaçtı. Savaştı,ğı yerin beri ta: 
rafında akıp giden iki~üyük ~u var idi. O iki 
suyun arasında bir çok gün durup kaçan aske· 
rinin önünü, arkasını topladı. 

Büyük padişahların adetleridir, uzak sefere 
gidince ailelerini alıp varmak. Maiyet halkının 

da bazılarını alıp giderler. Oğuz Han'ın bir beyi 
19 karısını ahp gitmişti. Kendisi. savaşta .öloü, ha

tunu kurtulup iki suyun 41ra~ıl'\9<\· Jfan:ın ·arka· 
sından yetişti. Haırıile' idi, Sancısı tuttu. Gün 
soğuk idi, girm~~e ev yok. Bir çürük ağa·ç iç.in· 
de oğlan do'ğurqu. Bunu Han'a bildirdiler. Bu
nun üze~iri"e Han dedi : Bunun babası bizim 
önümüzde öldfr;,üzüleni yok, deyip,, ôğul{~ga al
dı, adını Kıpçak koydu'. · Eski" Türk dilinde içi 
boş ağaca kıpçak derlcrıniş. Onun için o oğ-
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lan ağaç içinde doğdu diye adını Kıpçak koydu
lar. Bu zamanda içi boş ağaca çıpçak diyorlar. 
Kara halkın (avam tabakasının) dili dönmedi
ğhıden k'yi ç okuyor. O kıpçak'tır, çıpçak di
yorlar: 

O oğlanı Han kendi yanında büyüttü. Yiğit 

olduktan sonra, Urus ve Ulak ve Macar Başkurt 
ilieri düşman idiler, .Kıpçak'a çok halk ve mai
yet verip o tarafa, Tin ve ltil suyunun kenarına 
gönderdi. Üçyüz yıl Kıp·çak o ~erlerde padişah
lık kılıp oturdu. Bütün Kıpçak- halkı onun nes· 
lindendirler. Oğuz Han'ın zamanında ta Çingiz 
Han zamanına kadar Tin ve İtil ve Yayık, bu 
üç suyun yakasında Kıpçak'tan başka il yok idi.· 
Dörtbin yıla kadar o yerlerde oturdular ... Onun_ 
için o yerlere Deşt-i. Kıpçak derler. 

Çingiz Han İran ve T~ran üzerine geli(lce, . 
bu yurtların padişahı Sultan Muhammed Ht1· 
rezmşah denile-n zat idi. Onun payİtahtı Ürgenç 
idi. Çingiz Han ile savaşamadan kaçıp Mazende· 
ran'a gitti. Çingiz Han Buhara ve Semerkand ve 

20 Taşkend'i alıp, Irak ve Gilan 1 ve Mazenderan 
ve Azerbaycan ve Gürcistan'a, Cebe Noyan, Sü. 
bedey ·Bahadır denilen iki beyini baş kılıp, otuz
bin kişi ile gönderdi. Küçük oğlu Tüli Han'ı el· 
li bin kişi ile Horasa11~a gönderdi. ··Sultan Mu
hammed Harezmşah'ın 'payitahtiı ve maiyet ve 
hazinenin bulunduğu yerdir diyerek büyük oğ· 
lu Cucı Han ve ~kinci oğlu Çagatay Han ve üçün
cü Ügedey,Han, bu üçünü seksenbin kiŞi He Ür
genç'e gönderdi. 
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· Ürgenç'te padişah yok idi. Sultanlar dünya 
ve dini için sekiz ay şehre kapanıp . savaştılar. 
Dokuzuncu ayda Çingiz Han'ın çocukları şehri 

aldılar ve halkı katliam edip, Çagatay ile Ügc· 
dey dönüp, Tirı:niz (Termez)'de babasının hizme· 
tine vardı. 

Cucı kendisine bağlı maiyeti ile Ürgenç'ten 
DeşU Kıpçak'a gitti. Kıpçak halkı toplanıp sa
vaştılar. Cucı Han yendi ve Kıpçak'ın ele geçe
nini öldürdüler. Kurtulanı İştek'e gitti. İştek'in 
ekseriyeti bu zamanda o Kıpçak'ın neslindendir. 
İtil (Atıl, Etil) ile Tin suyunun arasında oturan 
Kıpçaklar dört tarafa kaçıp gittiler. Ekser.iyeti 
Çerkes ve Turnan yurduna gittiler. Cucı Han 
Kıpçak'ın çoluk çocuğunu esir kılıp Kıpçak yur
dunda oturdu. Moğql'dan evini ve babasının 
verdiği kabileterin hepsini getirdi. Özbek'in her 
uruğundan Kıpçak yurduna göçüp geldiler. 

Ondan sonra ,Cucı Han öldü ve yurt oğlu 

Sayın Han'a kaldı. Cucı Han evlatlarından yir
midört kişi o yurtta padişahlık kıldılar. Onun 
zamanında o yurda Sayın Han yurdu derlerdi. 

Ondan sonra o yurt Mangıt'a düştü. Onların 
21 ilki Ak Mangıt'lı 1 Kutlu Kayalı'nın oğlu İdügi 

Bik denen zat idi. Ondan sonra Mangıt yurdu 
dediler. Tarih binkırkta arka tarafından Kal· 
mak (Kalmık) ilinden, padişahının adı Örlük, 
onbin evlik halk gelip Mangıt yurdunda oturdu. 
Bugün tarih 1071'de ve sıçan yılındadır. $imdi 
o yurda Kalmak yurdu diyorlar. 

F: 3 



Evet, bu dünya bir hana (konak yerine) 
benzer. İnsanoğullan kervana benzerler. Biri 
göçer, biri konar. 

Oğuz Han lt Barak Han'a yenildikten on· 
yedi yıl sonra yine atlanıp, gidip İt Barak Han 

. ile savaşıp, yenip, İt Barak Han'ı öldürüp, yur
dunu alıp, müslüman olanlarına dokunmadan 
bırakıp, Tanrı'ya iman getirmeyenleri öldürüp, 
çocuklarını esir kılıp, dönüp evine indi. 

Otuz Han'tn Turan ve Hlndustan'a 
yürüdülünün zikri 

Oğuz Han bütün Moğol ve Tatar ilinin as· 
kerini toplayıp Talaş ve Sayram'a geldi. Taş· 

kend ve Semerkand ve Buhara padişahları saf 
çekip dövüşemediler. Büyü).c şehirlere. ve muh. 
kem kalelere sığmdılar. Oğuz Han Sayram ve 
Taşkend'i kendisi muhasara edip aldı. Türkis· 
tan ve Endican'a oğullarını gönderdi. Altı ayda 
Türkistan ile Endican'ı alıp babasının hizmeti· 
ne geldiler.! 

Oğuz Han bu söylenen vilayetterin hepsine 
idareciler ·koyup Semerkand'a doğru yürüdü. 
Ve Semerkand'ı alıp, idareci koyup, Buhara'ya 
vardı. Buhara'yı da alıp, idareci koyup, Belh'e. 
vardı .. Belh'i de, alıp, idareci koyup, Gur vilaye
tinin üstüne yürüdü. 

Kış idi. Günler müthiş soğ4k idi. Gur'un 
bağiarına kar· çok düşmüş tü. Asker halkı yürü· 
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n mekte zahmet çektiler. Han emretti ki: 1 Hiç 
kimse benden geri kalmasın, deyip, varıp Gur'u 
aldığı :zaman yıl gelip yaz oldu. Askerin yokla
masını yaptı, bir çok kişi eksik geldi. Onları 

sordu, hiç kimse bilmedi. Bir 1,1ice günden son· 
ra o kişiler Han'ın hizmetine geldiler. Han on
ların ahvalini sorunca dediler ki : Bir çok ki· 
şi askerin arkasından geliyorduk. Dağ içinde 
bir gece çok kar yağdı. Ondan sonra yürüyeme
den o yerde yattık. Atlarımız ve develerimiz, 
hepsi öldü. Bahar olduktan sonra .. yaya geliyo· 
ruz, dediler. Han emrettt o cemaata Karlık dc
sinler, diye. Bütün Karlık halkı onların neslin
dendir. 

Ordan geçip Kabul ve Gaznln'i aldı. Ondan 
sonra Kaşmir üzerine yürüdi\. O sırada Kaşmir' 
in padişahının adı Yağma idi. Kaşmir'in muh
kem dağları, büyük suları çoktur. Yağma ona 
güvenip Oğuz Han'a itaat etmedi. Bir yıl ç:arpış· 
tılar. İki taraftan çok kişiler öldü. Neticede O
ğuz Han Kaşmir'i aldı ve Yağma'yı öldürdü, as
kerini katliam kıldı. Bir nice vakit orad2 durup, 
dönüp Bedalışan üzerinden Semerkand'a geldi. 
Oradan MoğoHstan'a gidip evine indi. 

·Otuz Han'ın İran ve Şam ve Mısır'a 
doğru yürüdüğünün zikri 

23 Bir yıl yurdunda oturup, ikinci yıl 1 halka 
ilt'm ·ettirdi: İran'a doğru yi.iri.iyorum, nice yıllık 
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gamlarını yesinler diye~ İkinci yıl atıandı ve Ta· 
laş şehrine geldi. 

Han'ın ordusunun gerisine koyduğu adam· 
ları var idi, yorulan ve hasta olan ve yolunu şa· 
şıran ve geride kalanı alıp gelsin diye. O adam· 
lar ordunun arkasında kalan bir evli kişiyi 

Han'ın huzuruna alıp geldiler. Han o kişiden 
sordu ki : Niçiri geride kalmışün, diye. O de
di : Gündeliğimin azhğmdan, ordunun arka
~ıııdan geliyorum. Hatunum hamile idi. Doğur
du. Açlık sebe"!Jinden amsınm sütü oğlana yetiş
ınedi. Geliyordum, suyun yakasında gördüm ki 
bir çakal bir sülünü yakaladı. Ağaç ile çakal~ 
vurunca sülünü atıp kaçtı. Onu alıp, kebap ya· 
pıp, hatunuma verip durmuştum. Arkaya koy
duğunuz adamlar rastlayıp, alıp geldilen Han 
fakire at ve azık ve mal verip, bu orduy~ gitme 
deyip, «kal aÇ» dedi. Bütün Kalaç halkı o ada
mın neslindendir. Bu zamand:.ı. Halac divorlar. 
Maveraünnehir'de çoktur. Aymak iline katılı

yorlar. Horasan ve Irak'ta da çoktur. Onlar Ça· 
ğatay iline katıhyorlar. 

Belh'e bağlı Gur denilen şehirde oturan Ka
laç'lardan adı Muhammed, lakabı Bahtivar olan 
bir pehlivan yiğit var idi. Hindist:on'ı:ı Delıli (k 

24 nilen şehrinde Kutbü / ddin adlı hir müsli.inıaıı 
padişah var idi. MuhamnıL;-d !!İd ıp· ''!lllll hitııw
tine girdi. Bir gice yıld.'ln sonr;· h{h ük hey of 
du. Hindistan deniten ver, bölük bölük bir çol. 
yurttui:.'<Behar adlı bi;- vurt ''hrr·r T?Ar ... : •• •·. 

yakınındadır. Kutbüddin, Muhammed Bahtiyar'ı 
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askerin başına geçirip oraya gönderdi, Muham
.ın~d Bahtiyar Behar yurdunu aldı. 

Behar'ın gün doğuşunda yine bir yurt var 
idi. Onun büyük Şehrinin adı Lekmir idi. Onun 
doksan yaşında bir padişahı var idi. Dededen 
babadan o yurdun padişahı idi. Varıp o yurdu 
da ald\. Nice yıllandanberi topladığı hazinesi 
eline geçti. 

Lekmir'in demir kazık (kutup yıldızı, ku
zey) ·tarafında bir büyük şehir var idi, Lektuni 
adlı .. Varıp onu da aldı ve hutbeyi kendi adına 
okutup ve sikkeyi kendi adına bastırıp, Lektuni 
şehrini payitaht kılıp oturdu. Kalaç ilinden on
bin kişi onun etrafına toplandılar. Çok yillar 
orada durdu. 

Lektuni ile Tibet'in arası ·atlı insanın bir 
gece yatıp varacağı kadar bir yerdir. Ama bir 
yüksek dağı vardır, bir yolu vardır, bir atlı yü
·rür, iki atlı yanaşıp yuruyemez. Muhammed 
Bahtiyar onbin atlı ve otuzbin piyade ile o yol
dan gidip Tibet'i vurup geldi. 

Nihayet bir nice günden sonra vefat etti. 
Bütün Kalaç halkı toplanıp Şiran denilen zatı 

padişah kıldılar. O öldükten sonra Merdan de-
25 nilen zatı 1 padişah kıldılar. 

Ve Merdan hızlı ve atıcı yiğit idi. Ama aklı 
hiç yok idi. O derecede ki, bir gün mecliste (ka
bul resminde) otururken beylerine bakıp dedi : 
İsfahan'ı falan sana verdim; Kazmin'i sana ver· 
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dirn. Böyle ·deyip HOrasan ve Irak ve Rum'un 
bütün bildiği şehirlerinin bir bir adlarını sayıp 
rnaiyetindekilere üleştirdi. Tannın verse sizle
re vereyim, demedi. Böyle dese kusur olmazdı. 
Benim vilayetleriındir, sizlere verdim, deyip ta· 
zirn kıldırdı. 

Ve bir gün bir yardım isteyen (şikayetçi)_ 

gelip, diz çöküp dedi ki : Tacirirn, bu gece şu 
kadar bin paramı hırsız almıştır, dedi. Ondan 

· nerenin. insanısın diye sordu. Tacir; İsfahan'lı· 
yırn, dedi. Ona dedi : Para için sana İsfahan'ın 
valiliğini verdim, dedi ve divana emir yaz, dedi. 
Divan, İsfahan'ın valiliğini tacirin adına yaz~p 
mühür basıp eline verdi. · Tacir korkusundan 
söz söyleyernedi. Fermanı alıp, başına sançtı. 

Mecliste oturan halk da korkudan hiç bir şey 
söyleyemediler. Bir akıllı beyi var idi. O dedi : 
Padişahım, buna İsfahan'ın valiliğini verdiniz; 
bu adam eğer buradan İsfahan'a yalnız giderse, 
sizin a.dınıza kötü. olur, bu adama çok şey veri" 
niz ki, erkfmlı ve maiyetli olup gidecek, dedi. O 
bedbalıtın aklına bu söz iyi gelip, yüzbin gümüş 
para bağışladı. 

Ve daha bir kötülüğü bu ki, Kalaç halkının. 
ıvı ·insanlarını suçsuz yere öldürrneğe başladı. 

İl iyileri toplanıp, danışıp, Merdan'ı öldürüp 
26. Evez denilen zatı / Lektuni tahtına oturttular. 

O da oniki yı,ldan sonra öldü. 

Ondan sonra o yurt Kalaç'ların elinden çık
tı, başka kimseye geçti. Ondan sonra I<;alaç'lar 
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maiyet {hizmetli) oldular. Kalaç'ların padişahh
ğı başından sonuna kadar ellidört yıl sürdü. 
Şimdi Kalaç'lar hakkında söylediğimiz sözü bı
rakalım, bu kadar söyledik, yeter. 

Oğuz Han Talaş'tan geçip, Semerkand ve 
Buhara'ya gelip, Amu suyundan geçip, Hora
san'a vardı. O zamanda İran yurdunda iyi padi
şah yok idi. Keyumers ölmüştü. Huşenk'i henüz 
padişah yapmıyorlardı. Öyle zamana Arap Mü
lfıkü't-tavayif der. Manası bu ki: Her bir dip il
de bir töre demektir. Türkler öyle zamana «ev 
başına kara han» derler. Manası her evde kara 
kişi bir han olmuştur, her eve bir han, demek
tir. O vakit İran yurdu böyle idi. 

Horasan'ı aldı. Ordan geçip Irak-ı Acem ve 
Irak-ı Arap ve Azerbaycan ve Ermen ve Şam ve 
Mısır'a kadar aldı. Bu söylenen vilayetterin bir 
çoğunu savaşıp ve hepsini tabi kılıp kendisine 
bağladı. 

Oğuz Han Şam vilayetinde iken gizlice bir 
maiyetinin eline bir altın yay ve üç ok verdi ve 
dedi : Yayı gün doğusunda bir çölde insan aya
ğı ulaşmaz yerde toprağa gömüp, bir ucunu çı
karıp bırak ve okiarı gün batısı tnrafına götü
rüp,. yayı nasıl koyarsan onu da öyle koy, dedi. 
O adam emre göre hareket edip geldi. 

27 Bu .vakıadah bir yıl 1 geçtikten sonra üç bü-
yük oğlu Kün (Gün), Ay ve Yulduz (Yıldız)'ı ça
ğırıp dedi : Yabancı ülkeye gelmişim, işim çok, 
av aviarnağa elim değmiyor, gün doğusu tarafın· 
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da filan çölün avı çokmuş diye işittim, . kend, 
maiyetlerinizle oraya gidip, av aviayıp geliniz, 
dedi. Ondan sonra üç küçük oğlu Kök (Gök), 
Tağ (Dağ) ve Tingiz (Deniz), bu üçürili çağırıp 
;:ğabeylerine söylediği sözü söyleyip gün batı-sı 

tarafına gönderdi. 

Bir nice günden sonra üç büyük oğlu bir 
altın yay ile pek çok avı han huzuruna getirdi
ler. Üç küçük oğlu da üç altın ok ile pek çok 
av getirdiler. O avın etlerine çok etler ve türlü 
yemekler ilave edip, halkı davet edip, yayın ve 
okun bulunduğunu müjdeleyip •. kendilerine geri 
verdi. 

Üç büyük oğlu yayı kırıp bÖ!iiştüler. Üç 
küçük oğlu, her birisi bir ok aldılar. Aldığı vi
layetlerde çok yıllar kalıp, düşmanlarını yok 
edip, dostlarını ağırlayıp, başı Sayram, ayağı 

Mısır'a kadar aldığı vilayetterin hepsine idare
ciler koyup, dönüp kendi yurduna indi. 

Oğuz Han'ın, yurduna gelip ziyafet 
tertip ettiğinin zikri 

Oğullarım ve halkım ilc sağ ve esen varıp 

geldim, deyio. büyük ziyafet hazırlıi'!ı yapıp, hir 
ota!'! vaptırdı., Bütün ac?:aclr·rının dısınq :>ıt•n 

k:('nlı•dı. Lfıl ve vakut ve zümrüt ve firfıze Ye 

i.nri ilf' süsledi. Bu beyti o evin vasfında söyle
nıişlerdir 



Bir ev yaptı altından o şehrlyar, . 
KI o ev felek evinden kıldı ar. 
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28 1 Dokuzbin koyun ve dokuzyüz sığır (veya at) 
kestirdi. Derisinden doksandokuz havuz yaptır
dı. Dokuzuna rakı ve doksanına kımız doldurttu. 
Bütün maiyetini çağırıp getirtti. O altı oğluna 
çok nasihatler söyleyip ve beyler öğretip, yurtlar 
ve şehirler ve iller ve nimetler verdi. Bu beyitle
ri onun vasfında söylemişlerdir. 

Şiir 

Oğuz kıldı o ziyafette zevk ü sefa 
Bu altı oğula ihsanlar kıldı 
Bunlar göstermişlerdi yiğitlikler 
Baba ile her türlü bilgili işler 
Babaya onlar sonra kıldılar yarlık 
Savaş günlerinde hepsi de varl·ık. 

Ondan sonra bütün maiyettekilerin attığı ve 
vurduğu ve kıldığı hizmetlerine layık şehirler ve 
serhadlar ve. kentler ve ihsanlar verdi. 

Sonra oğullarına dedi : Siz üç büyi.iğüni.iz 

altın yayı bulup getirdiniz ve onu bozup i.ileştir· 

diniz. Sizin adınız Bozok (Bozuk) olsun. Sizler
den olan oğullara da ta kıyamete kadar Bozok 
desinler. Üç ok getiren üç ki.içi.ik oğula ve onlar
dan olanlara bugünden ta dünya son buluncava 
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kadar Üçok desinler. Yay ve oku, ki bulup getir
diniz, o iş insandan olmadı ve Tanrı'dan oldu. 
Bizden evvel geçen halklar yayı padişah yerinde 
bilmişlerdir, oku elçi yerinde. Onun için ki, yay 
oku hangi tarafa çekip gönderse, ok oraya gider. 
Şimdi ben .öldükten sonra Kün Han benim tahtı-

. ma otursun. Ondan sonra Bozok neslinden her 
29 kim kabiliyetti ise, h~lk onu padişah 1 kılsın. 

Dünya sona erinceye kadar Bozok'un bir iyisi 
padişah olsun. Başkaları sağda otursunlar. 
Üçok'lar sol olsunlar, evin sol tarafında otur
sunlar ve dünya son buluncaya kadar maiyetli
ğe razı olsunlar, diye söyledi. Ve yüzonaltı yıl 

padişahltk kılıp Hakkın rahmetine vardı. 

Oğuz Han'ın büyük oğlu Kün Han'ın 
padişahlığının zikri 

Oğuz Han'ın Uygur diye ad koyduğu cema
atin büyüğünün ve ak sakaltnın oğlu var idi, Ar
kıl Hoca adlı. Oğuz Han, babasının tahtına otu
rup ta ölünceye kadar, veziri, vekili o idi. Akıllı 
ve alim ve çok bilgili insandı. Ve Kün Han da 
onu vezir kılıp, ta kendisi öiUnceye kadar onun 
sözü ile amel kılardı. Arkı! Hoca uzun ömür 
sürdü .. 

Günlerden bir gün Han, yalnız otururken 
dedi : Baban yüzonaltı yıl yazın sıcağında göl
gede oturmadan ve kışın sağuğunda evde otur-
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madan kılıç çalıp, çok yurtları fethedip siz altı
mza bırakıp gitti. Eğer siz altınızın ve sizler· 
den olanlar, hepinizin ağzınız bir olursa uzun 
yıllar ve çok günler bu yurtlar elinizden çıkmaz. 
Eğer ağızlarınız bir olmazsa, fethettiğiniz yurdu
nuz da gider ve eski yurdunuz da gider ve ma
lınız, canınız da gider, dedi. Kün Han dedi: Ba
bamın müşaviri idiniz. Babamın yerine şimdi 
siz babamsınız. Siz hangi işi uygun görürseniz, 
ben onu yapayım, dedi. Bunun üzerine Arkıl 

Hoca dedi : Oğuz Han'dan çok yurtlar ve şe· 

hirler ve iller ve cansız mallar ve canlı mallar 
30 kalmıştır, Siz altı oğulun her birinizden / dört 

oğul olup, hepsi yirmidört · padişahzade olmuş, 
siz attınızdan başka.· Ve ben şundan korkuyo
rum: Dünyalık için ağızlarınız alaca olur, dedi. 
Kün Han Arkıl Hoca'nın sözünü kabul edip, bü
yük kurultay yaptı. 

İyi ve kötü, halkın hepsi geldikten sonra o 
Oğuz Han'dan kalan vilayetler ve iller ve cansız 
malların ve ·canlı malların hepsini, bu söylenen 
otuz padişahzadelerin büyüğüne büyükçe ve kü
çüğüne küçükçe verdi. Bu yirmidört oğul asıl 

hatunlardan olanlardı. Bunla_rdan .başka kuma· 
lardan ·olan oğlanlar da çoktu. Onların da du
nıml;:orına layık nesneler verdiler.· Ondan sonra 
·Oğuz Han'ın yaptırdığı altın evini (otağını) dik-
tirdi. Sağ tarafta altı ak çadır ve sol tarafta al
tı ak çadır kurdurdu. Ve yine sağ tarafta başı· 
na altın tavuk tutturulan kırk kulaç bir ağaç 

diktirdi. Ve sol tarafta başına gümüş tavuk tut-
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hanın emri ile Bozuk oğulları maiyetleri ile al
tın tavuğu, Üçok oğulları maiyetleri ile gümüş 
tavuğu atla vurup attılar. Tavuklan vuran kim
selere çok nimetler verdi. Kün Han babasının 
kıldığına amel kılıp dokuzyüz sığır (veya at) ve 
dokuzbin koyun kestirtti ve dol.mz deri havuza 
rakı doldurttu ve doksan deri havuza kımız koy
durttu. Kırk gece ve gündüz yediler;, ıçtiler. 

Oğuz Han'm oğullan ve torunlanmn 

adlannın· zikri 

31 Şimdi onlar içip 1 yiye dursunlar, biz Oğuz 
Han'ın eteğinden yayılan oğulların adlarını söy
leyelim. Evvelce de söylemiştik. Öyle de olsa 
oğullarını ve torunlarını ve he-psini bir yerde 
söylemeği münasip gördük. 

Oğuz Han'ın büyük oğlunun adı Kün Han 
ve ondan küçüğünün adı Ay Han ve ondan kü· 
çüğünün adı Yulduz Han ve ondan kücüğünün 
adı Kök Han ve ondan küçüğünün adı Tağ Han 
ve ondan kiiçüğünün adı Tingiz Han. 

Bu altısının her birisinin asıl (nikahlı, ka
nuni) hatunllilrından olan dört oğlu var idi. 

Kün Han'ın büyük oğlunun adı Kayı ve ikin· 
ci Bayat ve üçüncü Alka Evli ve dördüncü Kara 
Evli. 
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Ay Hari'ıiı. .büyük oğlunun adı Yazir ve ikin- . 
ci Yasır ve üçüncü Dodu;rga ve dördüncü Düker. 

Yuld11Z Han'ın büyük oğlunun adı Avşar ve 
ikinci Kızı k ve üçüncü Bigdili ve dördüncü Kar
kın. ~ 

Kök Han'ın büyük oğlunun adı Bayındır ve 
ikinCi Becene ve üçüncü Çavuldur ve dördUncu 
Çepni. 

Tağ Han~ın ·büyük oğlunun adı Sabır ve 
ikinci İmir ve üçüncü. Ala Ylintlu ve dörd~,rıcü 

· Oregir. · .• 

Thıgiz H~tı'in büyük oğlunun adı İgdir ve 
ikinci Bilgdüz ve üçüncü Ava ve dördüncü Kı
nık. 

Oğuz Han'ın bu attı oğlunun kumadan olan 
ı 

oğullarının adlannı söyleyelim. Ama hangi oğ· 
lundan olduğu maltım değildir : Kene, Köne, 
Turbath, Gireyli,· Sultanh, Oldı, Kökli, Suçh, 
Horasanh, Yurtçı, Çamçı, 'forumçı, Kumı, Sor-

3% kı. Bu / zamanda ~ma Sorhı diyorlar, Kurçık, 

Suniçık; Karaçık, Kazgurt, Kırgız, Tigin (Ti· 
ken), Lala, Mürdeşuy, Sayır. 

Şirtıdi bir çok kavimler, ki Oğuz Han onla-· 
ra ad koymuştu, Oğuz Ilan neslinden değildir

ler. Öyle de olsa bu ziyafette var idiler. Q sebep
ten adlarını kitapta yazıyorlar. Adları şunlar

dır: Kanklı ve Kıpçak ve Karlık ve Kalaç: 



kOn Han'ın küçük kardeşleri ve opJlarma 
yer verdljinln zlkrl 

Şimdi oniki çadırda oturup pay alan kim 
ve o payı doğrayan kim, dışanda atiarını tutup 
oturaı:ı kim, onları beyan edelim. 

Altın çadırın başköşesinde Kün Han otur
du; Bütün ·il iyileri ittifak kılıp koyunun başını 
ve arkasını, kuyruk sokumunu ve bağrını sırtın 
üstünde bırııkıp Kün Han'ın önüne koydular. 
Hem kirn han olursa payları bu olsun, dediler. 

Çadırın iç eşiğinde Arkıl Hoca oturdu. Göğ· 
sünü onun önüne koydular. Ve hem kim vezir 

.. olursa, onun payı bu olsun, dediler. 
Sağ kolda birinci çadırda Kün Han'ın bü

yük oğlu Kayı'yı oturttular. Sağ aşıklı iliği pay 
verdiler. Bayat onu doğradı. Sorkı atiarını tut
tu. Bu zamanda ona Sorhı diyorlar. 

İkinci çadırda Alko Evli'yi oturttular. Sağ 
kol iliğini pay verdiler. Kara Evli onu doğradı. 

33 Lala atiarını 1 tuttu. 
Üçüncü çadırda Ay Han'ın büyük oğlu Ya

zır'ı oturttular. Sağ yanbaşı pay verdiler. Yasır 
onu doğradı. Kumı atıarını tuttu. 

Dördüncü çadırda Dodurga'yı oturttular. 
Sağ oyluk başını (omasını, kalçasını) pay verdi· 
ler. Düker onu doğradı. Mürdeşuy atıarını tut
tu. 

Beşinci çadır~a Yulduz Han'ın büyük oğlu 
Avşar'ı oturttular. Sağ oyluğu pay verdiler. Kı· 

zık onu doğradı. Torumçı atiarını tuttu. 
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Altıncı çadırda Bigdili'yi oturttular. Sağ 

sırtı pay verdiler. Karkın onu doğradı. Karaçık 
atiarını tuttu. 

Sol yandaki birinci çadırda Kök Han'ın bü
yük oğlu Bayındır'ı oturttular. Sol oyluğu pay 
verdiler. Becene onu doğradı. Kazgurt atiarını 

tuttu. 
İk.inci çadırda Çavuldur'u oturttular. Sol 

yanbaşı pay verdiler. Çepni onu doğradı. Kanklı 
atıarını tuttu. 

Üçüncü çadırda Tağ Han'ın büyük oğlu Sa· 
lur'u oturttular. Sol aşıklı iliği pay verdiler. 
lmir onu doğradl. Kalaç atıarını tuttu. 

Dördüncü çadırda Alayuntlu'yu oturttular. 
Sol oyluk başını pay verdiler. Üregir onu dağ
radı. Tigin (Tiken) atiarını tuttu. 

Beşinci çadırda Tingiz Han'ın büyük oğlu 
İgdir'i oturttular. Sol kol iliğini pay verdiler. 
Bügdüz onu doğradı. Karlık atıarını tuttu. 

Altıncı çadırda Ava'yı oturttular. Sol sırtı 

pay verdiler. Kmık onu doğradı. Kıpçak atları· 
nı tuttu. 

Oniki yüzlük ve yirmidört oymağın 

manasının zikd 

Ey din'leyen yaşlılar ve ey anlayan yiğitler! 
Gönlünüzü bu söz tardına iyice tutun ve kula· 
ğınızı verin. Hem de bu sözi.i di.işi.ini.in. 



34 Türkmenlerin 1 evvelce geçmiş iyileri ve 
ömrü harp meydanında geçiren iyileri öyle söy
lemişlerdir ki : Oğuz Han'ın altı oğlunun asıl 
hatunlardan doğan çocukları yirmidört kişi idi. 
ler. K ün· Han onların ikisini bir çadırda oturttu, 
oniki bölük oldular. Bu onikisinden doğanlara 
yüzlük dediler. Onun· için ki, her şeyin yüzü ar· 
k~sından güzel olur. İlin ve halkın yüzlerine 
tuttuğu yüzlükleridir demek oluyor. · 

Ve yine onlar ki Oğuz Han'ın bir çok ad 
koyduğu kimseler ve kumadan doğan çocuklar· 
dır, bunlar da yirmidört kişi idiler. Hepsinin 
adlarını yukanda bir bir söylemiştik; Bunların 
hepsi evin dışarısında oturdular. Onikisi: at tu
tup o~urdu ve onikisi eşikte oturdu. Bu yirmi. 
dörtten doğanlara oymak dediler. Aslı . omak'tır. 
Adettir ki avam tabakasının hepsi sözü tamam 
söyleyemez, yarım söylerler. Bu devirde de .bir 
kimse bir kimseden sorsa, ilinin oriıağı nedir 
diye sorar. Omak Moğol dilidir. Bu zamanda 

1! kalmak ve omak deniyor. Omak'ın manası 1 
uruğ (oymak, kabile) demektir. Türkmenlerin 
oniki yüzlük ve yirmidört oymak demelerinin 
manası budur. 

Otuz Han'ın torunlannın adlannın mAnası 
ve damgalan ve kuşlannın zikrl 

' 
Türkmenin tarih bilen bilgili yaşlılarının 

hepsi Oğuz Han'ın oniki çadırda oturan yirmi· 
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dört torununun adlarının manalarını ve damga· 
larının nasıl olduğunu ve kuşlan olan kuşlarının 
adlarını şöyle söylemişlerdir ki : 

Kayı'riın mamisı muhkem demek olur. Dam-

gasının şekli budur: 

kar). 

~ . Kuşu şahin (şun. 

Bayat'ın manası devletli demek olur. Dam· 

gasının şekli budur: ~ • Kuşu baykuş 

(ügi}. 

Alka:i Evli'nin manası muvafık demek olur. 

Damgasının şekli budı,ır: O 

(köykenek, küykünek, kel~r). 

Kuşu çakır 

Kara Evli'nin manası nerede otursa, çadır 
ile. oturucu demek olur. Damgasının şekli bu· 

dur, kamçı gibi: . J-' . Kuşu çaylak (göbek 

'hrı). 

Yazır'ın manası iller ağası dı;:mek olur. 

Damgasının şekJi budur: · lı 

rumtay (torumtay). 

. Kuşu tu-

Yasır'ın manası önüne her ne rastlasa onu 
yıkar demek olur. Damgasının şekli bu. 

dur:, (\_/ . Kuşu atmaca (kırgu). · 
F:4 
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Dodurga'nın manası yurt almay\ ve onu tut· 
mayı bilici demek olur. Damgasının şekli bu-

dur: / . Kuşu kızıl kartal. 

Düker'in manası çevre demek olur. Dam

gasının şekli budur: r-177 . Kuşu atmaca (köç. 

gen, çalağan). 
36 Avşar'ın manası işi çabuk işleyici 1 demek 

olur. Damgasının şekli budur: ..c:::::L . Kuşu 

beyaz doğan (çerelaçin). 
Kızık'ın manası ejderha (kahraman) demek 

olur. Damgasının şekli budur. r\,) Kuşu 

sarıca. 

Bigdili'nin manası sözü hürmet li demek 

olur. Damgasının şekli budur: o Kuşu 

karga (?) (bihri). 
Karkın'ın manası aşh demek olur. Dar'nga-

sının şekli budur: // . Kuşu sürbükti. 

Bayındır'ın manası nimetli demek olur. 

Damgasının .şekli budur: 7/ Kuşu şahin 

(laçin). 

Becene'nin mfması yapıcı demek olur. Dam· 

gasının şekli budur: 
(ala toğnak). 

d . Kuşu ala şahin 
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Çavuldur'un manası namuslu demek olur. 

Damgasının şekli budur: c_) • Kuşu anka 

(devlet kuşu, buğdayık). 

Çepni'nin manası cesur demek olur. Dam-

gasının şekli budur: Y 
şu (hümay). 

Kuşu devlet ku-

Salur'un manası kılıçlı demek olur. Dam-

gasının şekli budur: 'Y 
güt). 

Kuşu kartal (bür· 

İmir'in manası zenginlerin zengini demek 

olur. Damgasının şekli budur: -+- . Kuşu 

anca n. 
Alayuntlu'nun manası ala atlı demek olur. 

Damgasının şekli budur: beşi k gibi 0 · . Ku

şu yağılbay (yığılbay). 

Üregir'in münası iyi iş yapan demek olur. 

Damgasının şekli budur: ~ Kuşu arına. 

ca (baygu). 
İgdir'in ınanası bii~rük demek olur. Damga· 

sının şekli budur: /\..) . Kuşu kartal. 

Biigdiiz'ün manası hizmetkar demek olur. 

Daıng<ısının şekli budur: 0 . Kuşu şahin 

(italgu, yıtalgu). 
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37 

Ava'nın manası mertebesi yüksek demek 

. olur. Damgasının şekli budur: ,........_J Kuşu 

beyaz şahin (toygun). 

/ Kınık'ın manası aziz demek olur. Damga· 

sının şekli budur: ...AJ .. Kuşu ak kartal. 

Oğuz halkmı.n ahid kıldıklannın zlkri 

Han başlı bütün halk dediler ki. Bir davar 
veya on veya yüz veya her ne kadar kesseniz, 
etini (budunu) bu söylendiği gibi paylaşıp alsın
lar. Ve her biri kendi çocukları ile ve maiyetle. 
ri ile yesinler. Ve sonra dediler ki: Bir insan 
günahkar olsa, o insan padişahın oturduğu ye· 
re yakın olsa veya uzak olsa, o günah işleyen in
san padişahın uruğundan olsa, veya başka ka
bileden olsa,· h anın bir adamı gidip onu yakala. 
sa, ona hanın küçük kardeşi ve oğlu ve beyleri, 
hiç kimse el atmasın. Ve beni isteyip geliyor de· 
yip, himaye edip, eğer bir kimse arka olsa, o 
arka olan kimseyi padişah eşiğine getirip, arka· 
sına kıhç ile vurup iki parça kılmak gerek. Ta 
ki görene göz, işitene kulak olsun. Ve sonra şu 
var ki, Oğuz neslinden ve Bozok oğullarından 
bir kimseyi P.,adişah yaparlar, iki kişiyi yükselt
mezler. Onun için han bir olsa il düzene girer, 
ve iki olsa il bozulur. Evvelki geçmiş bilgililer 
dt:mişlerdir ki, bir kına iki kılıç sığmaz ve bir 



kadını iki erkek alıp oturamaz ve bir yurda iki 
töre sığmaz. 

Bir büyük kağıda abitname yazıp Gün Han 
başlı kardeşleri ve oğulları ve beyleri ve halkın 
yaşlılarının iyileri ve yiğitlerinin iyileri, hepsi 

38 yazıda adlarını yazıp and 1 içtiler ki : · 

Yaşadıkça işbu söylenen sözlerderi dönme
yiz. Eğer bizden çocuklar helaizade olurlarsa ta 
dünya son buluncaya kadar bu abitnarneyi oku
yup amel kılarlar, eğer haramzade olup yurdu 
bozalım derlerse amel . kılmazlar dediler. 

Sonra adlarını yazıp, mühürlerini . basıp 
abitnarneyi Gün Han'ın hazinesine koydular. 

Oğuz Han öldüğünde Gün Hart yetmiş. yaşın· 
da idi. Ve daha yetmiş yıl babasının yerinde 
oturup adaletle hanlık kıldı ve ondan sonra Hak 

rahmetine gitti. 

Gün Han'ın büyük oğlu Kayı'nın 
Han olduğunun zikrl 

Gün Han öldükten sonra bütün Oğuz Han'ın 
torunları ve halkın ileri gelenleri toplanıp Ka
yı'yı Hanlığa yükselttiler. O da babası gibi hal
ka adalet kılıp, yirmiüç yıl padişahlık etti, Hak 
rahmetine gitti. 
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Dlp Bakuy'\ın Han olduğunun 

zikrl 

Kayı Han'ın oğulları çoktu. Bir oğluna bü· 
yük babaları Dip Bakuy'un adını koymuştu. Bü
yük, küçük hep ittifak ile Dip Bakuy'u Hanlığa 
yüksel ttiler. 

Günle":den bir gün Dip Bakuy Han halktan 
sordu ki: Bu zamanda Oğuz Han'ı· gören insan
lardan kimse var mı, diye. Dediler : Bir kişi 
kalmıştır, Salur ilinden Ulaş adlı, dediler. 

Han adam gönderdi. Ulaş'ı getirip, Oğuz 

Han'ın yurtta kalınca ne iş yaptığını ve dostla
ra nasıl iyilik edip, düşmaniara nasıl iyi mua
mele ettiğini bir bir sordu: Ulaş da bildiklerini 
söyledi. Ondan sonra Ulaş'a çok nimetler verip 
evine gönderdi. 

39 / Ve sonra Dip Bakuy Han'ın büyük beyleri 
Yazır halkından Ahm ve Arlan, Düker halkın
dan Çekes ve Başıbik ve Baygubik ve Bayındır 
halkından Kabı! Hoca idiler. 

Han bir gün av aviayıp giderken attan · dü
şüp yan baş kemiği kırıldı ve. ondan ölctü. 

Kuzı · Yavı adlı oğlu var idi. Onu padişah 
yaptılar. Otuz yıl padişahlık edip o dünyaya 
gitti. Ama o Kuzı,. Yavı, Han olunca, onun müşa
vir beyleri İmir halkından Kerünçek idi, Salur 
halkından Tabak (Batak, Budak) idi. Ve yine 
Satur'dan Engeş'in oğlu Ötken ve onun oğlu 
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Kul San üç arka vezir oldular. Yüzyirmi yıl 

Hanlık kıldı w sonra öldü. 

Oğuz halkının yurtları ve oruda k~ç yıl ve ne 
şekilde oturduklan ve Türkmen diye nas·;.l 

ad k()yulduğunun zikri 

Oğuz Han'dan ta Kuzı Yavı Han'a kadar, 
nasıl ki söyledik öyledir. Şimdi Ina! Han'ı söy
lüyoruz. Tannın buyursa, Ina! Han'ın zamanın
dan ta bizim bu kitabı söylediğimiz çağa kadar 
bir bir söyleyeceğiz. Hepsi doğrudur. Hiç yan
Iışı yoktur. Ama Kuzı Yavı Han ile Ina! Han'ın 
ar'"sında kaç yıl geçtiğini kestiremiyoruz. Öyle 
olunca da az söyleyelim. Şayet çok söylersek 

40 yalan olur, dörtbin yıl vardır. Ondan 1 biliyoruz 
ki Oğuz Han Kayuıners zamanında idi. Inal Ya· 
vı H~m'ın vezir vekili Kr:yı halkından Korkut 
Ata idi. O bizim peygamberin r:nabrının kü·:;ük 
brdeşi Abbas eviadının oğulları Bağdad şehrin· 
de beşyüz yıl padişahlık kıldılar. Korkut onla
rın zamanıncb idi_ Kayuıners ik Abbas o?ulb. 
'rının arası beşbin yıldır. Kuzı Yavı Han Oğuz 
Han'ın beşinci oğludur. Artık kcndi!liz hesap 
edin, Kuzı Yavı Han ik Korkut Ata'nın Hanı 

ınal'ın arası kaç yıl olur. 

Şimdi biz bu söylenen dörtbin ı·ılcl<' bir hir 
ve ad ad kimin olduğunu ve kimin olmadığını 
bilmiyoruz. Günlük vakaları bilmesck de baş-
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tan sona kadar umumi şeklini biliyoru~. Onu 
söyleyelim. 

Oğuz ilinin yurtlannın gün doğusu lsığ GüL 
ve Almalık, ve kıblesi Sayram ve Kazgurt dağı 
ve Karacık dağı, ve Demir Kazığı Uluğ dağ ve 
Kiçik dağ ki, bakır menbaıdır, ve gün batısı Sir 
suyunun ::cyağı Yangıkent ve Karakum. İşbu söy· 
lem.n yerlerin içinde üzerinde dörtbin ve beşbin 
yıl oturdular. Ve hangis,inin kabilesi çok ise on
dan padişnh seçtiler. 

Böylece Kayı'dan bir kişiyi pac.lişah yapar. 
!ardı. Kayı kabilesi ve Bayat kabilesi ve daha 
beş, alt~ küçük bbile ona. katılırlardı. 

Ve sonra Satur'dan bir kiŞiyi padişah ya· 
41 prlardı. Salur kabilesi ve 1 İnıir kabilesi ve 

daha bir kaç küçük kabile ona kr,tılırlardı. 

Ve sonra Yazır'dan bir kişiyi padişah v:r 
. parlardı. Yazır kabilesi ve daha bir kaç küçük 
kabile ona katılırlardı. 

Bundan kıyas kılın: Büyük k::~bileden padi
şah yapıp küçük kabileler onr: katılıp, kah altı, 

ytdi gTup olurlardı, kah üç, dört grup olurlar. 
dı. Ve sonra birbiriyle düşman olup vuruşur· 
!ardı. Esir ahrlardı. Kendilerinden artan esirle
ri Maverai.innehr bezirganianna satarlardı. 

.. 
O zamanda Irak ve Horasan ve Maveraün-

nehr'in padişnlıları ve sipahlleri ve raiyctleri 
hepsi Tat idi. Tat'tan ba~;ka kinıs,: _~(Jktu. 
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Sultan Mahmud Gaznevi'nin babasi St:bük 
Tekin Kayı halkından idi. Kendisini Türkmen. 
ler esir edip tacire sattılar. 

Ve yine Becene kabilesi de kendisinden tö
re ileri sürüp Satur halkı ile düşman olup vu
ruşurlardı. Beş altı neslc kadar bu iki boyun 
arasında düşmanlık var idi. Becene boyu Satur 

· boyuna galip gelirdi. Onun için Salur boyu Be
cene halkına İ t Becene derler. 

Becene ilinin Toymaduk adlı bir padişahı 
vardı. O ordu ile gelip Salur ilini vurup Salur 
Kazan Alp'ın anası Çaçakh'yı rehin alıp gitti. Üç 
yıldan sonra kethüdası Enkeş'i çok mal ile gön. 
derip Çaçaklı'yı geri aldı. 

42 Bu sözlerden arz edilen odur ki, vuranları / 
yurtlarında oturup, vurolan ilin düşmandan 
kurtulanları Mavenlünnehr'e kaçıp giderlerdi. 
Ve böyle yapıp gide gide Türkmenin çoğu viia
yete ii:ıdi, azı kaldı. O zamanda Türkmenden öte 
tarafta oturan kavimler ·çoktu. Onların hangi 
birini söyleyeyim? Bütün kavimlerden Türk· 
men'e daha yakın oturan Hıtay ve Kanklı ve 
Naym<m idiler. O kavimler Türkmenin kalanını 
vurmağa başladılar. Isıg Göl ve Almalık ve Say
ram ve Uluğ Dağlar ve Kiçik Dağlar, bu yurtta. 
rın hepsini terkedip, Sir suyunun ayağına gelip, 
prıdişahlarını Yangıkent'te oturtup, kendileri 
Sir'in iki tarafında yayiayıp ve kışiayıp on ne
sil boyunca oturdular. 

Ve Maveraünnehr'e ineri Türkmenlere Ta· 
cik'ler önc:e Türk derlerdi. Beş, altı nesil geçtik-
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ten sonra yere suya çekti, sonra çeneleri kısık 
ve gözleri büyük ve yüzleri küçük ve burunl~rı 
büyük olmı:.ğa başladı. Türkmen yurduna gelip 
oturan kavimlerden esir ve tacir Maveraün
n~hr'e gelmeğe başladı. Onları gördüler ve Ta
cik'ler Türk dediler. Önceki Türklere Türk ma· 
nend d_eyip ad koydular. Onun manası Türk'e 
benzer demektir. Kara halk (avam tabakası) 
Türk manend diye söyleyemedi ve Türkmen de
diler. 

Im~l Yavı'nın Han olduğunun 
zikrl 

K~vı Kara Hoca'nın oğlu Korkut Ata, Salur 
Enkeş Hoca ve Avaşban Hoca başlı bütün Oğuz 
ili toplanıp Kayı halkından Inal Yavı'yı padişah 
yaptılar. ' 

Veziri Korkut Ata idi. Korkut Ata her ne 
dese, Ina! Yavı onun sözünden cıkmazdı. Kor-

43 kut Ata'nın kerametleri çok 1 idi. İkiyüzdok
sr,nbeş yıl ömür sürdü. Üç padişaha vezir oldu. 

Ina! Yavı yedi yıl padişahlık yaptı. İki oğ
lu var idi. Büyük oğlunun adı Al, küçüğünün adı 
Duylı Kayı. 

Tnal Yavı Han, öleceğİ sırada Duylı Kayı'yı 
yerine oturtııp gitti. 

Duylı Kayı da Korkut Ata'nın sözü ile amel 
kılardı. Ve daha Korkut'tan başka iki müşavir 



beyi (mak beyi, ınanç beyi) var idi. Birisi Ba. 
yındır boyundan Bügdüz adlı ve yine biri İgdir' 
den Dünke adlı. Duylı Kayı çok yıllar padişahhk 
kıldı. Oğlu yoktu. Aşını yeyip yaşını yaşayıp, 
uzun ömür sürüp vefat etti. 

Duylı Kayı'nm kardeşi İrki'nbı 
padişah olduğU ve oğlu Tuman'm 

dünyaya geldiğinin z.lkrl 

Duyh Kayı'nın bir yakın kardeşi var idi. 
. İr ki adlı. O matem sahibi olup oturdu. Bütün 
Oğuz halkı başsağlığına toplanıp geldiler. Kor
kut Ata başlı (başkanlığındaki) bütün beyler 
sordular: Hamn karılarının hiç hamile olanı 

var mı diye. Bir dadı hatun gelip dedi: Hanın 
bir haremi hamiledir. Ümidimiz var, çabuk ola
cak diye. söyledi. 

Bir kaç gün sonra Hanın ölü aşını verip 
44 oturuyorlardı. Hanın oğlu oldu, diye müjdeyi / 

istediler. İrki başlı bütün beyler müjdeyi verdi· 
ler. 

İrki halka davet çıkardı. Herkes himmeti
nc layık kurban getirdi. Dörtyüz sığır ve dört .. 
bin koyun kestiler. Derisinden üç havuz yaptır
dı. Birisini rakı ile ve birisini kımız ile ve biri
sini yoğurt ile doldurttu. Bir ay gece gündüz toy 
düğiin oldu. Toyda (ziyafette) hepsi iyi ve kötü 
~'iyip içmekle meşgul olup, ihtiyarlar yaşını 
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unuttu ve fakirler fakirliğini unuttu ve zengin
ler ölümünü unuttular. 

Oğuz halkı Korkut'a dediler: Bu oğlana bir 
iyi ad koy, dediler. Korkut Ata bunun adı Turnan 
Han olsun, dedi. Halk dediler: Bundan daha iyi 
ad koy dediler. Korkut Ata dedi: Bundan iyi ad 
olmaz, dedi. O gün ki Duylı Kayı Han öldü, o 
zaman bizim yurdumuza dUIJ}an çöküp karanlık 
oldu. Bu oğul dumanda doğdu. Onun için' Du
man ad koyduk. Ve ikincisi gönlümden iyi ümit 
ve niyet kılıp onun için Duman ad koyuyorum 
ki ,ı duman uzun zaman durı;naz, çabuk gidecek 

', .t 

nesnedir. Dumanlı gün güneş olur,,dumariın so. 
nu parlak olmadan oirrıa,.z. Azıcık duran dumanı 
bu oğlanın küçüklüğüne benzetiyorum. Sonu 
güneşli CJ}rnayı bu oğlanın yiğit olup, babasının 
tahtına oturup, devletli ve uzun ömürlü olduğu· 
na benzetiyorum, dedi. Bütün halk bunu işitip 
Korkut'a aferin, aferin, deyip, memnun olup Tu
man'a çok dualar kıldılar. Ve sonra Korkut baş
lı bütün halk İrki'ye dediler: Bir ay toy yaptın, 
yemeğin bitmedi ve havuzlara konulan kımız 

·45 ve nyranın 1 gölün suyundan çok oldu. Şimdi 

bugünden sonra sana Köl İrk\ diyeceğiz. Turnan 
kendi oğlundur. Ağabeyin Duylı Kayı'nın yerine 
oturup H<mhk kıl. Ve ne zaman ki Turnan yiğit 
olur, ona ne vereceğini kendin iyi bilirsin, dedi
ler. Ve Köl İrki'yi Han yaptılar. 

Halk ile iyi'geçinip oturdular. Tuınan yiğit 

oldu. Duvlı Kavı Han'ın emektar adamları Tu. 
man'a söz verdiler. Padişahlık babandan sana 
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miras kalmıştır. Bütün halk ittifak ile Köl İr
ki'ye geçici olarak emanet etmişlerdir. Şu şart
la ki, ne zaman sen sinni rüşde erersen, sana 
emanet edecek, dediler. 

Turnan bu sözü Köl İrki'ye birisiyle söylet
tL Köl İrki bu sö,zü işittikten sonra gizlice Kor
kut'a söyledi. Ve onun tavs.iyesi ile halkın ileri 
gelenlerini davet edip büyük ziyafet tertip etti. 

Korkut'u otağın başköşesinde oturtup, Köl 
İrkİ Han diz çöküp kımızlı kadehi sundu. Kor. 
kut kımız içip bütün halk yemek yedikten son· 
ra Köl İrki dedi: Ey il ve halk, hepiniz bilirsi
niz, pa,d.işahhğın Turnan'ın hakkı olduğunu. Bu 
zaman!ı kadar Turnan küçük idi. Onun için ben 
işi ya:ıııyordum. Şimdi Turnan büyi.jk delikanlı 
oldu. Babasının tahtını emanet .. ediyorum, dedi.' 
Bütün halk Korkut'a dediler: ~anın ve bütün 
Oğuz halkının iradesi senin elindedir, neyi mü
nasip ıgörürsen onu yap, dediler. Korkut bu sö
zü işittikten sonra adam gönderip Tuman'ı ge. 
tirip otağın ortasında oturtup dedi: Baban öl
dü, sen küçük kaldın. Köl İrki hem babandır ve 

46 hem de 1 ağabeyindir. Seni, dünyaya geldikten 
ta bu çağa kadar, çok emeklerle büyütmüştür. 
Taç ve taht ve il bütün yurt senindir. Senden 
ricamız şudur ki, bir müddet sabret. Ağabeyi

nin kuvpetinden uzaklığı yaklaşmıştır, dedi. Bu
nun üzerine Turnan dedi: Bütün Oğuz ilinin iyi
si, babamın veziri ve benim babamsın. Sözünü-
zü kabul ettim, dedi. · 

KÇl İrki'nin bir kızı var idi. Çok güzel, ha· 
ha ve anasının bütün işlerine muktedir. Korkut 
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Köl İrkİ ile Tuman'a söyleyip, yedi gece, gün
düz düğün yapıp, padişahlara layık csbap ve 
çeyiz ile kızı T~man'<1 verdiler. 

O zamanda Avşar ilinin Hanı var idi. Ayna 
adlı.· Bu kızı oğluna istetmişti. Köl İrk i kabul 
edip, kızı verecek olmuştu. Ayna Han, kızı Tu
man'a verdiğini işittikten sonra asker çekip Köl 
İrki'nin üzerine yiirüdi.i. Köl İrki de büyük or
du ile karşı varıp, vuruşup Ayna'yı mağlup etti. 
Ayna'nmı oğlunu·öldürdü ve Avş:ar'ın askerini 
kırdı. Ayna'yı kavalayıp yurduna vardı. Yur-

47 qunu alıp altı ay orada oturdu. / Ayna kaçıp 

başka ilk gitti. Köl İrk i ;md içip, Ayna'ya adam. 
gönderip dedi ki: Bu kötülüğü yapan sen. değil· , 
din, oğlun idi. O da cezasını buldu. Şimdi, sc , 

· nin le kardeşiz, gel . ve yurduna sahip ol, ben; 
dönüyorum, dedi. Elçi varıp bu sözlerin hepsi
ni söyledi. Ayna inanıp, gelip, Köl İrki'yi gördü. 
Köl İrki de yurdunu teslim edip, dönüp, kendi 
yurduna indi 

Turnan'ın oğlu olduğu ve ona. Yavh ad 
koydukları. ·ve yiğit olduktan . sonra·· 

Kanlı Yavlı ad koyduktannın 

zikri 

Tum8n'ın Xöl İrki'nin kızından oğlu oldu. 
Adını Yavlı koydular. Devletli ve kahraman ol
du \'C yiğitlik çağına erişti. 



63 

·Bir gün suyun kenarında gençlerle oynuyor. 
du. Bir gençte ,kavga etti. Ona vurayım diye bir 
şey aradı. Yakında bir dut kazığından başka bir 
·şey bulamadı. Onun ucundan tutup, dibinden çı· 
karıp, o gencin boynuna vurdu. Vurunca boynu 
koptu ve öldü. Köl İrki Han, Turnan ve Korkut, 
bütün b~yler oturuyorlardı. Yavh'nın bu yaptı. 
ğı işi söyleyince büyük ve küçük ve iyi ve kötü 
ve gören ve işiten şaşıp hayrette kaldı. Turnan 

48 dedi: Bu oğlanın adına bugüne kadar 1 Yavh 
diyorduk, şimdi Kanlı Yavlı demek gerek, dedi. 
Böylece ondan sonra ona bütün halk Kanlı Yav
lı dediler. 

Günlerden bir gün Köl lrki Han çadırda 
oturmuştu. Turnan da orada bulunuyordu. Kan. 
h Yavh eşikten girip geldi ve orta yerde oturdu. 
Sonra Köl İrki'ye bakıp dedi: Ey büyükbaba, 
bu oturduğun taht dedem Duyh Kayı'nındır. Bu 
zamana · kadar babam Tuman'a küçüktür diyip, 
vermedin. Şimdi niçin vermiyorsun, dedi. Köl 

'İrki Han başını aşağıya eğip çok oturdu. Ve bir 
müddet sonra başını kaldırıp dedi: Bu sözü ben 
senden daha önce söyler diye ümit ediyordum. 
Bilhassa o gün ki sapa ile adamın boynunu ko. 
pardın. Doğru söylüyorsun. İyi olur, güzel olur. 
Şimdi babana teslim etmek gerek. 

Turnan'ın Han oldu~nun 
zlkrl 

Köl lrki bu sözleri torunundan işittikten 
sonra, Korkut başlı bütün Oğuz halkına adam 



64 

gönderip, getirtip, büyük ziyafet tertip edip, Tu. 
man'ı Hanlığa yükseltip, tahta oturtup; Köl İr. 
ki ayakta durup, Turnan Han'a dedi. Baban ölüp, 
ben bu tahta oturup, ili idare edeli otuzbeş yıl. 
dır. Senden ümidim odur ki, ben nasıl ilin iyi 
ve kötüsünü sorup, ne yolla padişahhk kılmış · 
isem, sen de o yolla yürüyeceksin, dedi. Turnan 
dedi: İyi söylüyorsunuz. Eğer benim devletim 
varsa, sizin bu nasihatlerinizi kabul ederim, de. 
di. Yurt sözleri tamam olduktan sonra Köl İrki 

49 Han / Kanlı Yavı'nın yüzüne bakıp dedi: Ey 
kızım oğlu, kızdan olanın dostluğu olmaz diye 
işitmiştim. Evvelce geçenlerin sözlerini yalan 
çıkarmadın, dedi. 

Turnan Han dört ay Hanlık yaptıktan son. 
ra Korkut başlı bütün halk Tuman'a dediler: 
Tanrıya şükret, Kanlı Yavh gibi iyi oğlun var. 
Münasip odur ki, padişahlığı ona verip, kendin 
yemek içmekle meşgul olasın, dediler. Öyle di. 
yince, Turnan da kabul etti ve padişahhğı oğlu
na verip dinç gönülle (huzur.! kalp ile) Tanrının 
bendeliğini kılıp oturdu. 

Kanh Yavlı'nın )lan olduğunun 

zikri 

.. 
O, fevkaH1de cesur ve atıcı ve kahraman 

idi. Dört tarafında yurtların hepsini harp edip, 
alıp, kendisine Hibi kıldı. Onun zamanında kurt 
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koyuna ve pars geyiğe ve bürgüt tavşana ve kar. 
tal kekliğe zorbalık yapamadı. İlleri düzene ko. · 
yup, düşmanları bozup ve kendi zamanındaki 

padişahları geçip, doksan yıl padişahlık kılıp 

vefat etti. 

Mur Yavı'nın Han olduğunun 
zikri. 

Kanlı Yavh'mn iki oğlu var idi. Büyüğünün 
adı Mur Yavı ve küçüğünün adı Kara Alp Ars. 
lan. Öleceğİ· sırada yurdunu ikiye böldü. TUrkis. 
tan ve Yangıkend'i Mur Yavı'ya verdi. Talaş ile 
Sayram'ı Kara Alp Arslan'a verdi. 

Bir kaç yıl geçtikten sonra Kara Alp, ağa. 

beyisi Mur Yavı ile düşman oldu. Halkın iyileri 
araya girip, çok nasihatler kılıp barıştıralım de. 
diler. Kara Alp Arslan razı olmadı. Sonunda iki. 
si ordu çekip Sayram üstünde harp ettiler. Mur 
Yavı galip geldi. Kara Alp Arslan savaşta öldü. 

50 Bütün illerini vurup, · bir yıl orada 1 kalıp, dö
nüp evine indi. 

Kara Alp Arslan'ın bir küçük oğlu var idi. 
Onu ve karılarını Mur Yavı alıp geldi. 

Ve bundan bir çok yıllar geçti. Bir gün Mur 
Yavı oturmuştu. Kara Alp Arslan'ın oğlu geldi. 
Onun yüzüne bakıp dedi: Eğer baban cahillik 
edip, benimle düşman olmasaydı, böyle yetim 

F: 5 
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olup sararıp gezmezdin, yazık, ne. yapayım diyip 
çok ağladı. Sonra dedi: Senin adın Alp Tugaç 
olsun, dedi. Babasından kalan iyi adamları ge. 
tirip, Alp Tugaç'ı onlara emanet edip, babasının 
yurdunu verip, göç ettirip gönderdi. Halka emir 
verdi: Kara Alp Arslan'ın halkından esir alıp 
getirilen kimseler geri gönderilsin, diyip, Alp 
Tugaç varıp babasının yurdunda oturdu. Dört 
tarafa gidenlerin hepsi oraya toplandı. 

Mur Yavı Han yetmişbeş yıl padişahlık kı

lıp o dünyaya gitti. 

Mur Yavı og-lu Kara'nın Han 

oldutunu zlkrl 

Mur Yavı'nın hatunlarından oğlu yok idi. 
Urca Han denen zatın ilini basıp aldığı zaman 

bir kadını esir edip, bir müddet bakıp, gönder. 
di. O kadın yurduna vardıktan sonra Mur Yavı 
Han'dan hamile olmuşum, dedi. Bir kaç ay son
ra oğlan doğurdu. Adını Kara koydular. 

Dayılarının arasında büyüdü. Yiğit olduk. 

ta? sonra kaçıp Mur Yavı Han katına geldi. Mur 
· Yavı da onu oğul kıldı. 

' Mur Yavı öldükten sonra bütün halk. topla. 
nıp onu Han yaptılar. Halk ile iyi geçinip kırk 

yıl Hanlık kılıp vefat etti. 



51 Buğra'nm Han 1 olduğunun 

:dkrl 
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Kara Han'ın Buğra adlı oğlu var idi. Bütün 
halk Kara Han öldükten sonra Buğra'yı padişah 
yaptılar. 

Buğra Han bütün geçen atalarından üstün 
oldu. Büyük ordu ile gelip Buhara ve Semer. 
kand'ı alıp,· kendi kardeşleri yurdunda düşman 
olduğu için, duramadı, dönüp gitti. 

Ondan sonra gelip Harezm memleketini 
alıp, çok yıllar orada padişahlık yaptı. 

Bir sefer kuzey tarafına ordu çekip vardı. 
ğında bir gün Han dedi: Gönlümüz buğday 

unundan olan çorbayı diliyor. Erişte ve başka 
çorba yapacak aşçı ve çorbamn malzemesi bu
lunmadı. Han un getirtti ve hamur yoğurttu. Ve 
kendisi eli ile yapıp kazana koydu. Oturan mai. 
yetleri de Ham seyr ettiler. Pisirip içti ve dedi: 
Bu ·çorbanın adı Buğra Ham olsun, dedi. Buızün 
halk içinde Buğra diyip pişiriyorlar, o çorbadır. 

Buğra Hanm üç oğlu var idi. Büyüğünün 

adı İl Tekin ve ikincisinin adı Kuzı Tekin ve 
üçüncüsünün adı Bik Tekin (Bi.g Tekin). Tekin'

. in manası eski Türk dilinde güzel yüzlü !iemek. 
tir. Han ihtiyarlarlıktan sonra padişahhğı · Kuzı 
Tekin'e verdi. Ve kendisi rahat oturdu. 



Babür (Baber) adlı hatunu var idi. Çok akıl
lı ve ibadetinde ve iyi ve mükemmel idi. Oğlu. 
nun anası· idi. O vefat edince Buğra Han büyük 
yas tuttu, Bir yıl kadar kimse ile konuşmadı ve 
evden çıkmadı. 

Bir gün Kuzı Tekin babasına ne zamana ka-
. 52 dar yas tutup, kederli olup 1 oturacaksınız, ava 

çıkın, belki gönlünüz açılır diyip, babasını her 
gün bir tarafa ava ve gezmeğe alıp çıktı. 

Bir nice günden · sonra, şimdi H anın gönlün. 
de arzu ve heves peydah oldu, olacak derken, 
dedi: Beyler diyorlar, Hana münasip odur kl 
evlensinler Han dedi: Öyle hatun nereden bu
lunur ki, gelip annenin yerini tutsun, dedi. Kuzı 
Tekin annem gibi olmazsa, ondan daha aşağı ol
sun, dedi. Han, katiyen evlenmem, dedi. Ama 
:Kuzı Tekin onun arzusuna bırakmadı. Avşar 
ilinge Egrençe denen zatın görülecek, iyi, yurt. 
ta ün yapmış . güzel kızı var idi. Onu Hana ah
verdi. 

O bedbaht kızın görtlüne bu fikir geldi ki: 
Kuzı Tekin'in bana meyli var, onun için beni 
babasına bahane ile alıyor, ta ki kendisi benim. 
le gizlice sevişsin, · yoksa ihtiyar adama benim 
gbi güzelliğe sahip kızı'niçin ahversindi, dedi. 

Sir gün Kuzı Tekin, babasını göreyim diye 
gelince, Han uyumuş, yatmış ve kadın oturmuş. 
tu. Kuzı Tekin'irı yanına gelip yüzünü ve gözü. 
nü elleyip okşamıştı. Kocası ile oynaşırken ka. 
dınlar nasıl yaparlarsa öyle yapmağa başladı. 
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Kuzı Tekin gönlünden bu annem yerinde olup, 
53 bana muhabbet gösteriyor 1 dedi. 

Yine bir kaç gün sonra yalnız kalmak fırsa. 
tı bulup Kuzı Tekin'e dedi: Hiç benim halim
den haberin var mı? Ben sana aşıkım. Geceleri 
uykum ve gündüzleri kararım yok. Benim hali. 
me bakmazsan, niçin beni ihtiyar adama alıver
din, dedi. Kuzı Tekin dedi: Sen benim annem
sin. Eğer bugünden sonra bu huyunu bırakmaz
san, seni parça parça edip, her parcanı · bJr yere 
koyarım, dedi. 

Kadın olanları kendisinin kardeş kaniarına 
söyleyip danışınca, onlar· dediler: Kuzı Tekin 
bu sözü Hana, halka . söylemeden önce söylemek 
gerek. Yoksa ölüme gidersin diyip, hepsi birle.ı 

şerek bir kadını gönderdiler. O kadın varıp Ku
zı Tekin'in evinden çizmesini çalıp, gelip, Buğra 
Han'ın evine gelip, sonra dönüp, gidip, çizmeyi 
yerine koyup, geldi. 

O gece Han evde yoktu. Ava gitmişti. Gece 
yarısından sonra azıcık kar yağmıştı. Seher vak
tinde kadın bağırınağa başladı. Tan ağardıktan 
sonra halk işittiler ki, çadırdan ağlayan kadının 
avazı çıkıyor. Erkek ve kadın hep toplanıp çadı. 
rın eşiğine vannca, gördüler ki hanım yüzünü 
yırtıp, her yerini krınatıp diyor ki: Bu gece se .. 
her vaktinde uyuyup yatmıştını. Bir adam gelip 
koynuma girdi. Görünce, Kuzı Tekin Han dedi. 
Bağırma, benim. Sana aşık olup, babama alı. 

verdim. Onun icin ki gündüz babamın olursan 



- 70 

gece benim olacaksın diye, yoksa babam kadını 
.54 ne yapacaktı, dedi. Ben bağırıverdim, .j anası

na böyle iş nerde var diye. Benden bu sözü işit
tikten sonra kaçıp çıkıp gitti. Yanında yatan ka
dınlar bu söze şahitlik ettiler. Ve yine hanım 
dedi: Bundan iyi şahit olmaz. Yer kardır, izine 
bakın, dedi. İzine baktılar, Kuzı Tekin:in evin
den çıkıp, çadıra gelip, tekrar dönüp Kuzı Te. 
kın'in evine varıyor. Kuzı Tekin izin yanına ge
lip, ayağını koydu, ikisi bir tek oldu. 

Buğra Han avdan geldi. Ona da söylediler. 
Han başlı bütün beyler Kuzı Tekin'i çağırıp de
diler: Bu ne iştir ki gece sen yapmışsın? Kuzı 

Tekin o kadından gördüğünü ve işittiğini söyle. 
di. Sonra dedi: Ben utandığımdan söyleyeme
dim. İkincisi o ki; kadını babama ben ahver
miştim. Halk- içinde rüsva olmasın dedim. O 
benden önce davrandı, dedi. 

Halk iki kısma ayrıldı. Yarısı kadının sözü
ne inandılar, yarısı Kuzı Tekin'in sözüne inandı
lar. Sonunda hepsi ittifak edip, hanımın yanın
da yatan kadınları Hanın huzuruna getirip sor
dular. Söylemediler. Şiddet kullanınca baştan 

sona kadar yaptıklan meşveretleri, Avşarın ka
dınlarınm söylediği sözleri ve çizmeyi çaldığını 
bir bir söylediler. 

Bunun üzerine Buğra Han, Kuzı Tekin'e 
dedi: Bu kaoını istemiyordum, böyle bir fitnc 
olur diye. Sen beni kendi arzuma hırakınadın. 

Ştındi bunu ne yapacağını sen i'i hih-,iıı. dedi. 
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Diyince Kuzı Tekin buyurdu: Beş yabani tay ge-
55 tirip, iki ayağını ve iki 1 kolunu ve boynunu, 

her birini bir tayın kuyruğuna bağlayıp· taylann 
butlarına mızrağın ucu ile dürttüler~ Döne döne 
kadını beş parça edip, her birisi bir parçasını . 
kendi yayiasma alıp gitti. 

Buğra Han çok. yıllar padişahhk kıldı ve 
d.oksan. yaşına gelip öldü. 

Butra Han'ın Qllu Kuzı Tekin'in 

Han oldupnun zlkrl 

Kuzı Tekin, babasının tahtına oturup, düş
manları ağiatıp ve dostlarını güldürüp, halka 
adalet k ı !ıp, fakir fukaraya hayır ve ihsan kılıp, 
kırk yıl H•ın olup, yetmişbeş yaşına gelince oğ. · 
lu Arslan 'ı verine oturtup vefat etti. 

Kuzı Tekin'in otlu Arslan'ın 

Han oldulunun zikri 

Arslan, babasının•tahtına oturup büyük Han 
oldu. Çok yıllardan sonra Soracık ili düşman ol
du. Arslan, gidip· Soracık ilini basıp, kalanını 

kendisine tabi kılıp geldi. 
Orada b;r küçük oğlan çocuğunu esir alıp, 

getirip, adını Suvar koyup, elinde büyüttü~ O 
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akıllı ve asil ve atıcı ve zeki hünerli, her maka
ma ve her yola yürümeği bilici ve Hanın mute
medi oldu. Bütün eşik halkı ·çekememezlikten 
bununla kötü oldular. Suvar'ın gıybetini Hana 
nasıl söyleyeceklerin: bilemiyorlardı. 

. Bir gün meydanda Han, Suvar'ın kulağına 

bir söz söylüyordu. Sakah, Hanın yüzüne değdi. 
Suvar gittikten sonra Han beylerine bakıp dedi: 
Şuvar çok kimseyi öpmüş olacak, dedi. Beyler 
dediler: Biz bunun yaptığı işleri yalnızken arı 

edelim diyip, yalnız ·kalınca söylediler: Filftn 
vakitte filan malımza şöyle hiyanet kıldı ve fi. 

S6 lan sırrınızı halka taş 1 etti. Ve düşmandan 

alıp gelmiştiniz, ashı:ıa çekiyor. Biz onun yaptığı 
kötülüklerin hangi birini söyleyelim. Bütün iş

lerinden en kötüsü şu ki, sizin karınız ile bulu
şup geziyor, dediler. Arslan Han dedi: Suvar'ı 

Yangıkend'e hizmete gönderdim. Geldikten son
ra sizlerle buluşturayım. Nasıl öldüreceğinizi 

sizler ivi bilirsiniz, ded.i. Sonra dedi: Filan yer 
de geyik çok imiş. Kendim giôeyim demiştim. 
Dilndenberi her yerim ağrıyor. Sizler halka baş 
olup, gidip, av yakalayın. Fakir fukara kış azığı 
alsınlar. 

Beyler halkı alıp ava gittiler. Han, hatunu 
ile danışıp hasta oldu. Bir kaç günden sonra fe
nalaştı. Bunun üzerine evde kalan beyler, ava 
giden beylere ve Suvar'a adam gönderdiler: Ha
nın hali kötü oldu, yetişrneğe baksınlar diye. 
Beyler avda; geldiği gün Han öldü. Gelince gör
düler Han ölmüş. Bütün· beyler damştılar ve 
Hanın cansız ve canlı obn ınalının hepsini aldı-
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lar. O anda Suvar da geldi. Suvar'a dediler : 
. Hanın ölüşünün ne zaman çıkarılacağını, nere

ye kanacağını ve matemin bütün kaplarını ha. 
mm ik sen bilirsin, sen yap. Hayatta iken de siz 
ikiniz bütün işi yaptığınız için, ölünce de sizler 
yapın, dediler. Ve ölünün üstüne gelmediler, bı. 
rakıp gittiler. Suvar, lfanın .ayağının sakalım 

kesip, bir taş alıp başına ve göğsüne vurup her 
yerini parça parça edip, söyleyip ağlıyordu: Öl
düğünde bulunm.adım. Bir bardak su vereme
dim ve hizmetine yaramadım. Şimdi seni bir 
yere koymak için kalmışım. Ondan sonra sensiz 
bu dünyada gezmek bana haramdır. Kendimi 

57 kendim j öldürürüro ve senin ayak ucunda ya
tarım diy;p, ağlayıp, oturmuştu. 

Han yerinden kalktı ve Suvar'ı kucaklayıp 

yüzünden öptü. Ve dedi: Senin ve seni çekiştİ
ren beylerin hakikatini bilmek için kendimi ölü 
yapmıştım, dedi. 

Hanın dirildiğini işitip bütün halk geldiler. 
Hanın mallarını alıp, ölüye bakmadan terk edip 
giden beyleri tutup, gözlerini kör edip ve kulak
larını kestirdi. Arslan Han yetmiş yıl padişahlık 
yapıp, vefat etti. 

Buğra Han''2n büyük. oğlu İl Tekin ve 
onun oğlu Osman'ın Han olduğunun 

zlkrl 

Arslan Han'ın oğlu küçüktü. Büyük amca
sının oğlu var idi. Osman adlı. Onu Han yaptı
lar. Onbeş yıl padişahlık kılıp, vefat etti. 



il Tekin otlu isli'nin Han olduğunun 
ztkri 

Osman'ın bir küçük kardeşi var idi. İsli. 
Onu Han yaptılar. O da üç yıl Han olup, babası
nın arkasından gitti. 

isli oğlu Şıban'ın (Şeyban'm) 
Han oldugunun zikri 

İsli'nin Şıban adlı oğlu var idi. Onu Han 
yaptılar. O da atalarının yürüdüğü yoldan yürü. 
yüp iyiye iyi ve kötüye kötü olup, yirmi yıl ba
basının tahtmda oturup büyük atalarının göçü
nün yerine inip, göçüp gitti. 

Şıban oğlu Duran'ın Han olduğunun 
zlkri 

Şıban'ın oğlu var idi. Buran adlı. Onu Han 
yaptılar. Buran da halk ile iyi geçinip Oğuz ili
nin ·adetlerini ve kaidelerini bertaraf etmeden 
onsekiz yıl padişahlık yapıp vefat etti. 

Ali'nln, Han olduğunun zikrf 

O zamanda Oğuz halkı, Sir suyunun iki ta-
58 rafında ayağına yakın oturuyorlardı. 1 .Moğol 
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gelip çok baskın yaptı. Ona dayanamadan en ço- · 
ğu göçüp gitti. Ürgenç'e vardılar. Kalanları Ali 
denen zatı Han yaptılar. 

Ve Ali'nin bir küçük oğlu var idi. Kılı·ç Ars
lan adlı. Ona Şahınelik h1kabını takıp, Bügdüz 
ilinden Kuzıcı Bik (Big, Beg) denen yüz yaşında 
bir adam var idi. O zamanda Oğuz halkının yur. 
du Sir sı.:yunun ayağı, Ürgenç He Sir suyunun 
arası, Amu Deryasının iki tarafında Ürgenç ile 
Mel'V'in arasındaki kurnun içi, ta Murgab suvu
nun ayağına kadar. Ali Han kendisi Yangı Kent'. 
te oturup, Şahmelik'i Kuzıcı'va emanet edip, 
oğluna Kuzıcı'nın ·sözünden çıkma, dedi. Kuzı

cı'ya dedi: Şahmelik'i Oğuz halkının içine alıp 

git, orda büvüsün. Bu halka ve halk buna alıs

sın. İlin bir tarafında ben oturup ve bir tarafın
da oğlum ile sen hulun. divip uğurladı. 

Sahmetik halk içine geldi. Halk onu padisah 
vaptı. 

· Bir çok yıllar geçtikten sonra Şahmelik, yi
j!itlik çağına erişti. Ama zalim oldu. İnsanın gö
rülecek güzel kızı ve karısı olsa. baktı. Kuzıcı 

çok nasihatler kıldı. Tesir etmedi. Halk, Şahme. 
lik'e Bidadger (Z~Jim) diye ad koydu. 

Gide gide, halkın ileri gelenlerinin kızları 

ve kadıniarına zor kullanınağa başladı. Bunun 
üzerine Oğuz halkı toplanıp öldürecek oldular. 
Oı.u işitip babasının yanına kaçtı. Kuzıcı Beg 
de arkasından gitti. Ve Ali Han'ın yanına Şah-
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59 · melik'ten önce 1 vardı. Ve olan hadiseleri bir 
bir söyledi. 

Ondan sonra Şahınelik vardı. Ali Han Şah. 
melik'i tutup kamçılattılar. Sonra elini bağlatıp 
koydu. Bunu işitip Kuzıcı. geldi ve . Hana bunu 
bağlatıp ne yapıyorsun, dedi. Han dedi: Oğuz ili
ne göndereyim diyorum, ta ki onların gönlü ben. 
den razı olsun. Kuzıcı dedi: Eğer Şahmelik'i 

gönderirsen, öldürürler, sonra mağrur olup se. 
ninle düşman olurlar. Hem oğlundan ve hem 
halkından ayrıhrsın, dedi. 

Ali Han dedi: Halkin durumunu sen görüp 
gelmissin, iyi bilirsin. Kendin uygununu söyle, 
dedi. Kuzıcı dedi: Muvafık odur ki, ben önce. 
den e:idip halka senin dilinden öziir diliyevim. 
Ali Han oğlunu dövdü ve elini. ayağını bağlayıp 
siz halka gönderdi. Ne yanacağını halk ivi hilir 
diye. Ben önden geldim. onu sövlevevim dive. O 
benim arkarndan hemen gelivor diyeceğim. Sen 
bütün askerini oğluna verio. benim arkarndan 
gönder. Ben onları söze tutup ovalarkerı Salı

melik varıp. iyilerini tutup öldürsün Hl kötijJe. 
ri emre bovun eğinceye kadar Ali Han da bu 
işi uygun görüp yapacak oldu. 

Otuz halkının All Han'a düsman olup. 
Sahmellk'l öldiirüp. ev basma kara 

Han olup. dört tarafa gtttlğtntn 
.. 7fkrl 

Simdi. Şabmelik kacıp gittikten sonra hal
kın ne vaptığını · söylevt"lim 
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O zamanda Ürgenç ve Murgab ve Tecen'de 
oturan halkın büyük beyi Kayı ilinden Kırkut 

60 denen zat idi. 1 Halk içinde bir cinli (deli) var 
idi. Miran Kabin derlerdi. Kırkut Bey onu çağı
rıp dedi: Şahınelik ile Kuzıcı Beg bizden ineinip 
Ali Han'ın yanına kaçıp gitti. Halk ile Hanın işi 
nasıl olur acaba, dedi. Miran Kahin bir saat ko
nuşmadan oturdu. Sonra dedi: Hemen Oğuz 
halkının içinde savaş olup kızıl kan kara su gi. 
bi akıyor. Ali Han hemen ölüyor. Onun yerine 
bir kimse padişah oluyor, dedi. 

Bu söz tamam oldu. Şimdi başka sözü söy
leyelim. 

Bir kişi var idi. Toğurmış adlı. Babasının 

adı Keranca Hoca. Kavı halkından ev yapan fa. 
kir bir adam idi. Bu hadiselerden cok vıllar ön
ce Toğurmış bir gece vatmıstı. Rüya görüyor 
ki: göğsünden üc al!ac yeşerip vükseldi. Sonra 
hudaklandı ve vapraklandı. Sabah kalkıp. gidip. 
bu rüvavı Miran Kahin'<" söyledi. Bu gördüğün 
ri\vayı hiç kimseye söyleme, iyi rüyadır bu, de
dt 

Toğurmış'ın üç oğlu var idi. Her oğlunun 
başı için Allah yoluna bir koyun kesip, pişirip 
halka verdi. Büyük oğlunun adı Tokat, ortancı
sının adı Tuğrul ve küçüğünün adı Arslan. Kır. 
kut Beyin kardeşi idi. Her üçü d~ atıcı ve ce
sur idi. Kırkut Bey Tuğrul'u onbeyi yapıp, ona 
Tuğrul Onbeyi derlerdi. 

Şimdi Şahmelik'i söyleyelim. 



78 

61 Kuzıcı Beg, Ali Han'a Şahmelik'i 1 benim 
arkarndan gönder, diyip, Yangıkent'den gidip 
Ürgenç'te oturan halkın içine geldi. O zamanda 
halk, Tuğrul'un ağzına bakıyordu. Tuğrul Kuzı. 
cı'ya dedi: Sözün doğrusunu söyle. Yoksa ihti
yarlık çağında aklın gidip, sorım üstünde ölür. 
sün, dedi. Korktuğundan doğrusunu ·söyledi. 

Kuzıcı'yı hapsettiler. Bütün halka adam koş
turdular. Onaltıbin kişi toplandı. Şahınelik'in 

· geldiği yola varıp, Kırkut Bev sekizbin kişi ile 
yolun bir yanında durup, Tuğrul Bey sekizbin 
kisi ile volun bir yanında durdu ve uzağa keşif 
kolu çıkardı. 

Bir gün keşif kolu geliyor. diye geldi. Atla
nıp, yolun iki yanını alıp durdular. Şahınelik'in 
ordusu yirmibin kişi idi. Yarıyı geçiverince iki 
taraftan at sürdüler. Büvük savaş oldu. Tuğrul 
galip geldi. Sahmelik'i tutup öldürdiiler ve bey
lerini de öldiirdüler. 

Ali Han bu haberi işittikten sonra çabuk öl

dü. Oğuz halkı birbiriyle öclii ve kanlı oldular. 

«Ev başına kara Han» denen şey oldu. Birbiri. 

ne baskın yaptı ve birbirini öldiirdii. Ve sonra 

Kılk Bey ve Kazan Bey ve Karaman Bey baş 

olup çok halk Mangkışlak'a gittiler. 

Onların içinde her boydan var idi. Ama en 

çoğu İmir ve Diiker ,·e İgdir ve Çuvaldur ve 

Karkın ve Salur ve Ağar idi. 
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Alica}{ Bey'in oğulları baş olup, Hisar dağı
na gittiler. 

Ve bir çok boylar. Oklı ili ve Kökli ili ve 
Ağar ili ve Sultanlı ili Ebulhan dağına gittiler~ 

Yazır ili Horasan'a gidip, Durun etrafında 
çok yıllar oturdular. O sebepten 'nurun'a Yazır 
Yurdu derler. Yazır boyunun bir çoğu Durun 

62 yakınında, dağ içinde, çiftçilik 1 yapıp, otur-
muşlardı. Bu zamanda onlara Karataşlı diyor

. lar. 

Ve sonra Satur boyundan Dinkli Bey başlı 
onbin evli Horasan'a gittileı:. Ve çok yıllar or:ı
da oturdular. Yine ondan kUçük bir kısmı Irak 
ve Fars'a gittiler ve orda vatan tutup kaldılar. 

1 . 

Kınık uruğundan Sultan Sancar Mazi'nin 
babası Sultan Melikşah varıp, Irak ve Fars'ı ahp, 
İsfahan'ı payitaht yapıp oturduğu zamanda Sa
lur bovlu Dinkli Bevin kendisinin ve evvı:-1 gide:q 
cemaatin nesillerinden bir cok adamlar gelip. 
sultanın hizmetine girip arz kıldılar ki: Biz Oğuz 
ili Satur halkındanız. Büyük atalarımız Ti.irkis 
tan'dan gelmişlerdir. Böyle divip kardeşliklerini 
bildirdiler. 

O Salur'dan bir çol!u Irak'tan dönüp Mang
kışlak'a geldiler. Onların nasıl geldiklerini. Tan. 
rım buyuru.rsa. sövlüveceğim. Evvelki · geçmis 
halk (tarihcilerl sövlemişlerdir. Oğuz kavmin'in 
göçün. cekio yüriimedH!i vol var mı, evini tutun 
oturmadığı vnrt var mı? 



Togunnış oğlu Tuğnıl'un, Han 
olduğunun zikri 

Oğuz kavminin Şahınelik Bozokluğundan 

gitmeden, Sir suyunun ayağında ve Amu suyun
da oturup kalanları Toğurmış oğlu Tuğrul'u Han 
yaptılar. O yirmi yıl padişahlık kılıp, vefat et
ti. 

Ve ondan sonra Toğurımş'ın küçük oğlu 

Arslan'ı Han yaptılar. O da on yıl padişahlık kı
lıp, gidenlerin arkasından gitti. 

Gidince, onun oğlu Asılzade'vi Han vaptılar. 
O da yirmi yıl dünvalık şarabı ile sarhoş olarak 
vürüyüp sarhoşluktan ayıldı. Avılınca gözüni.i 
acıo !!ördü. büyük atalarının (o~delerinin) ya
nında yatmıştır. 

Bir oğlu var idi. O oğlana dedesinin admı 
63 · koymustu· Arslan diye Arslan'ı Han Yaptılar. 1 

O da on vıt babasının verinde oturup yefat etti. 

Ondan iki küçi.ik oğlan kaldı. Büvii~nün 

adı Kükem Bakuv, küçüğünUn arlı Serenk. 

Ki.ikem Bakuy'u padişah yaptılar, Çok kücük 
idi. İyi ve kötüyü bilmezdi. O zamanda Oğuz 
ilinin bir düşmanı var idi. Karasıt adlı. O Ars
lan Han'ın öldü~ni.i ve ondan küçük oğlanlar 
kaldıP:ını ve onlar padisahlık vapamadığından, 

Oğuz halkının ağzının birlik olmadığını işitip 
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atıandı ve gelip Arslan Han'ın ordusunu ve ·bey. 
lerin evlerini bastı. Kükem Bakuy'u at önüne 
(kucağına) alıp kaçtılar. O vakit Serenk, beşik
te idi. Onu yağı esir edip alıp gitti. 

Ondan sonra çok yıllar geçti. Serenk yiğit 

olduktan sonra ağabeyi Kükem Bakuy'a adam 
gönderdi. Beri kaçamıyorum, ağabeyim beni al
maya baksın, diye. Bunu işitip Kükem Bakuy 
bütün Oğuz ilinin ordusunu alıp, gidip, Kara
şıt'ı basıp, kardeşi Serenk'i alıp sağ salim evine 
geldi. 

Kükem Bakuy, yirmi yıl padişahlık kılıp ve
fat etti. 

Arslan oğlu Serenk'Jn Han olduğunun 

zlkri 

Kükem Bakuy öldükten sonra küçük karde
Şi Serenk'i padişah yaptılar. O da on yıl padi

. şahlık kılıp babasının arkasından gitti. 
Ondan sonra Oğuz ilinden padişah olan Kı

nık uruğundan Selçuk Bay. başlı çok h.alk, gö. 
çlip Sir yakasında Hocend şehrine geldiler. Ora
da çok yıllar oturup Nur vilayetine gittiler. Ora
da yliz yıl oturup, göç edip Ürgenç'e vardılar. 
Üııgenç'te oturamadan göçtip Horasan'a gittiler 
ve Merv'den Ebulhan'a kadar oturdular. 

O zamanda Horasan, Sultan Mahmud Gaz
nevi'nin torunlarının ellerinde idi. Onların dev. 

F: 6 
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letler.inin, Useleri dolup döktü denilen vakit 
idi. SelçukHer Merv-i Şahıcan şehrini alıp, Tuğ-

64 rul Bey'i 1 padişah yaptılar. Alp Arslan ve Sul
tan Melikşah ve Sancar Mazi, bunlar o cemaat
tendirler. O padişahların hikayelerini bizim söy. 
lernemize lüzum yoktur. B.izden önce geçenler 
o padişahların neseplerini beyan kılmak için ne 
kadar kitap yazmışlardır, onun hesabını Tanrı 

Taala iyi bilir. 
SelçukHer Türkmen olup, kardeşiz' diyip, il'e · 

ve halka faydası dokunmadı. Padişah olunca, 
Türkmen'in Kınık uruğundanız. dediler. ·Ve pa
dişah olduktan sonra Efrasiyab'ın bir oğlu Key
husrev'den kaçıp, Türkmen'in Kınık uruğunun 
içine varıp. urda büyüyüp kalmıştır, biz onun 
oğulları ve Efrasiyab'ın neslinden oluyoruz, di
yip, atalarını sayıp, otuz beş göbekte Efrasiyab'a 
eriştirdiler. 

Oğuz ili Kükem Bakuy ile Serenk'ten sonra, 1 
kendi başına, padişah çıkarıp oturamadılar. o. 
ğuz kavminin Mangkışlak ve Ebulhan'da oturan. 
lan Urızenç'te kim padişah olsa ona tabi oldu. 
lar. Ve Horasan'da oturanları Horasan'da kim 
oadisah olsa ona tabi oldular. Ve Maveraünne. 
bir'de ve her yurtta oturanları söyle oldular: 

Salur Öl!ürclk Alp'ın atalann10 
ve kardeşlerinin ve o~llannın 

zlkrl 

Şahınelik ~ozokluğunda Din{!}j 'Be\' başlı 
Irak'a giden Salur halkı çok yı11ar orada otur-
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duktan sonra, onların içinde Ögürcik adlı bir 
asil yiğit peyda oldu. Türkmenlerin tarih bilen 
·kişileri Ögürcik Alp'ı on altı göbekte Oğuz 
Han'a ulaştırıp, şöyle sayıyorlar ki: Ögürcik 
Alp, babası Kara Gazi Bey, onun babası Karaç, 

65 / onun babası Benarn Gazi, onun babası Burıcı 
Gazi, onun babası Kılal Gazi, onun babası İnal 
Gazi, onun babası Süleyman Gazi, onun babası 

Haydar Gazi, onun babası Ötküzli Urus, onun 
babası Kazan Alp, onun babası En.keş, onun 
babası Ender, onun babası Ata, onun babası 
Timür, onun babası Satur, onun babası Dağ 
Han', onun babası Oğuz Han. Bu söz tamamİyle 
vanlıştır. Onun için ki Oğuz zamanından ta bu 
vaktC' kadar beş bin yıl geçmistir. Ögürcik za
maıııııdan t_a bu ,-akte kadar beş yüz yıl altı 

\ÜZ vıl olmuştur. Oğuz ile Ögürcik'in arası dört 
bin dört yüz yıl. On altı böbek dört yüz yılda 
her ne kadar ,çok olsa dört yüz ~Ili yılda geçer. 
Peki, Ögurcik'in dört bin yılda geçen atalarının 
adı hani? Bu yazılan on altı kişinin Oğuz oğul

ları olduğu doğru ve Ögürcik'in ataları olduğu da 
doğru. Ama hangi kişi ki kavim içinde meşhur 
ise onu yazmışlardır. Ve meşhur olmayan kişi

leri yazmamışlardır. Allah bilir ki bu yazılan 
kimselerin her hangi birisinin arasında onbeş 

veya yirmi kişinin adı yazılmadan kalmıştır. 

Onun için söylüyorum ki Oğuz ile Ögürcik'in 
arasmda dört bin dört yüz yıl geçmiştir. Her 
bin yılda kırk göbek geçse gerek ki iki yüz gö
bek geçecekti. Peki yanlış denen şey nasıl olur? 
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Bu feleğin dönüşünü ve nesnelerini unuHur
mayandır (Tanrı'dır) ki bu onun yanında ko
laydır. Bu sözün yanlışhğı yine aynı şekilde şu 
ki Satur Kazan'ı altı göbek geçip yedinci gö- . 
bekte Oğuz Han'a vardırmışlardır. Ş_imdi bu 
sözü okuyan ve dinleyen kimseler, iy~ düşü

nün: Oğuz Han bizim peygamberden dört bin 
yıl önce geçmiştir. Kazan Alp bizim peygam
berden üç yüz yıl sonra idi. İhtiyarlık çağında 

66 Mekke'ye 1 gidip, hacı olup geldi.O halde Sa-, 
lur Kazan altı göbekte Oğuz Han'a nasıl erişir? 
Ve yine Salur Kazan Kayı Korkut Ata ile bir 
zamanda ·idi. Korkut Ata'nın Sal ur Kazan Alp'ı 
methedip söylediği manzume şudur. 

Kazgurt dağdan aşağıya. taşı yuvartattı 
Salur Kazan karşı varıp çekip 
İt Becene görüp onu aklı gitti 
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? 

Bir Kazana kırk bir atlı atın saldı 
O Kazan'ı sol eliyle tutup aldı 

Sağ: eliyle memlekete ulaştırdı 
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? 

Gök yüzünden inip geldi canlı yılan 

Her insanı yutardı gördüğü zaman 
Satur Kazan başını kesti vermeden aman 

Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? 



Otu~ kırk bin asker ile Kazan varıp 
İ t Becene illerini geldi kırıp 
Bir nicesi kurtuldular çok yalvarıp 
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? 

Türk ve Türkinen Arap Acem raiyetler 
Kazan kıldı müslümana terbiyeder 
K:Mirleri kırdı öyle çok fırsatlar 
Alplar heyler gören var mı Kazan gtbi? 

Oridan hüner ö~rendiler her bir ulu 
. Bazılarına yer verdi saııı sollu· 

Bize oldu bütün ilin yeri denkli 
Alplar bey le~ gören var mı Kazan gibi? 

Seyyah Korkut öler oldun şimdi bilgil (bil) 
O Kazan'ın devletine dua kılgıl (kıl) 
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67 1 Kervan gitti çok geç kaldın yola girgit (gir) 
· Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? 

Şimdi Ögürcik'in hikayesini söylüyelim. 
·O zamanda Irak'ın güçlü halkı · · Bayındır 

boyu idi. Ögürcik Alp, Bayındır beyinin emrini 
dinlemedi. Bayındır Bey, Ögürcik ile bozuştu. 

· Ögürcik~in Bayındır ile savaşacak .kadar kuv •. 
veti yoktu. Bin evlik halkı ile. Irak'tan kaçıp Şa· 
mahı'ya geldi. Dokuz yüz evliği Satur ve yüz 
evli~i Karkın. idi. Orada da oturmak için Ba
yındır'dan korkup Kırım'a geldi. Ondan göç 
edip İtil suyunu geçip Yayık suyuna geldi. O 
zamanda Ala Kenk ve Kara Kaş denen yerde 
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Kanglı halkı oturmuştu. Onların Hanlarının 

adı Kök Tonlı (Gök Donlu) denen zat idi. Onun 
yanına gelip. bir nice yıllar oturdu. Sonunda 
onunla da kötü olup göçüp kaçtı. Kök Tonh 
arkasından yetişip yedi yüz evliğini alıp kaldı. 

Üç yüz evlik ile kaçıp Mangkışlak'a gidip Kara 
Han denen yerde üç yıl oturdu. 

Kök Tonlı, Ögürcik'in neı:eye. gittiğini bil
miyordu. üç yıldan sonra işitip atlandı. Onun 
atlandığını Ögürcik işitip, halkı ile kaçıp, kur
tulup, Ebulhan dağına gitti. 

O zamanda Ögürcik'in söylediği manzume 
şudur: 

Döndüm kaçıp Kankh Han'dan kıble sordum 
Kar yel aşıp gelen er önünden döndüm 

68 1 Karc~lara yerdilere yol başlat~ım 

Yağışlı karlı iki kola yol yumşattım 

Kürkle kürkle kırlara döşek saldım 
Art önüme bize salıp göçümü çektim 
Kar atımda dağ yolurodan aşıp vardım 
Kabaklı'dan Alata'ya yurt yurttattım 

Gürüldeşip ardımdan düşman yetti 
Kaygu başlı katı yaya iş buyurdun,;ı 

Kanlı irinli kayın oka kan yürüttüm 
Vursa keser keskin kılıca tuğ bağiattım 

Kılıcıını sıyırıp bel ensemde kuyu kazdım 
' Derede. kışiayıp kırda yayiayıp balkan aş tır. 

Eğse yayını kara dağa uğrayıp geldim 
Hangi topluluk toy tutmadı orda oldum 



Altın gözlü tavşanı getirdi diye 
Kaz ayağı üç ayrı damga verdim 
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Kara G~i Bey'in dört oğlu var id.i. Birin
ci Ögürcik Alp, ikinci Suvarcık. 'üÇüncü Dudık, 
dördüncü Kabacık. Bu dördünün oğullarını, 

69 Tanrım buyurursa, 1 bir bir söyleyelim. 
Ögürcik'in altı oğlu var idi. Her ikisi bir 

ikiz olmuştu.. Üç defa birbirinin arkasından 
ikiz olup, adları şudur: Berdi, Buka bir ikiz. 
Avşar, Kusar, bir ikiz. Yaycı, Dingli bir ikiz. 

Berdi'nin iki oğlu var idi. Birinin adı KuJ .. 
mı ve birinin adı Kulahcı. 

Kulmı'nın oğulları Yomut ye Kaltak halkı
dır. Ama . Yomut'un iki oğlu var idi. Birinin adı 
Özli Timür idi, birinin adı Kutlı Timür. 

öte yandan Özli Timür'ün üç oğlu var idi. 
· Adları şudur: İsa ve Musa ve Behra~şah. 

Kutlı Timür'ün üç oğlu var idi. Adları şu

dur: Cunı ve Şiran ve Kucık .. 
Kulhacı'nın oğlu Arsarı Bay. Onun üç oğlu 

var idi: İnal Gazi ve Zeynal Gazi ve Mustafa 
Gazi. 

İnal Gazi'nin iki oğlu var idi. Birinin adı 
Tura ve birinin adı. Sokman: Layna VI! Çarşankı 

bu ikisinin oğullarıdır. 
Zeynal Gaı;i'nin oğulları Kara w Bekarul'

dur. 
1 Mustafa Gazi'nin oğulları Uluğ Töpe ve 

Küneş'dir. 

Buka oğullan İçki, Salur'dur. 
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Ve yine bir kitapta şöyle demişler ki: 
Salur ilinde bir kişi var idi. Enkeş adlı. Hatu
nunun adı Çaçaklı, oğlunun adı Kazan. Salur 
Kazan Alp denen odur. O zamanda Becene ili
nin bir padişahı var idi, Toymaduk adlı. O ge
lip Enkeş'in evini basıp, Çaçaklı'yı esir edip, 
alıp gitti. Üç yıldan sonra Enkeş mal verip onu 
geri aldı. 

Çaçaklı eve geldikten altı ay sonra bir er
kek oğul doğurdu. Kazan Alp anasına. bu oğla
nı sen nerden aldın deyip ağaçla vurup başını 
yardı. Çaçaklı dedi: 

Düşman geldi kararıp 
Kaçıp gittin bozarıp 
Deveye binip ardından 
Gidiyordum kabarıp 

it Becene izinden yetti 
. Devemin başını tu tu 
İçi kaynadı dışı kızardı. 
Ü s tüm e binip oynadı-

İhtiyarımı aldı 
Bu oğlanı içime saldı 

dedi. O oğlanı İt Becene kavminden oldu diyip, 
adını İrek koydular. Türk içinde adet budur: 
İtin adını İrek, Sj.rek koymak. 

İrek'in bir oğlu var idi. Arıklı adlı. İçki 
Salur Arıklı'nın oğullandır diyorlar. O zaman-
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da biz yok idik. Doğrusunu ve yalanını Allah ' 
iyi bilir.. Eğer yalan ise günahı daha 'önce söy. 
leyenlerin boynuna. 

71 1 Avsar oğulları Terakime (Terekeme) Satur'· 
dur. 

Dingli oğulları Cabı halkıdır. 

Yaycı oğulları bu zamanda Amu suyunun 
yakasında Kara Kul yakınında oturuyorlar. Bu 
devirde de onlara Yaycı diyorlar. 

Ögürcik'in beş oğlunun nesiini beyan kıl
dık. Ama Küsar adlı oğlundan nesil kaldığı ma
lum değildir. Şimdi Ögürcik'in küçük kardeşle
rinin neslini beyan kılalım. 

Suvarcık'ın bir oğlu var idi. Hurşid ·adlı. 

Olam Ürgençli halkı Hurşid'in oğullarıdır. 
Azlar uruğu Duduk'un neslidir. 
Sakar· halkı Kabacık'ın neslidir. 

Ögürcik'in kardeşleri ve oğullarının nesil
lerini söyledik. Şimdi başka boyları söyleyelim. 

Agar ve Ayınaklı halkı Uygur Irkıl Hoca, 
ki Oğuz Han'ın oğlu Kün Han'ın veziri idi, onun 
oğullarıdır. 

Yimir (Yemir, Yimer) ili halkının aslı şöy. 

ledir ki: Mangkışlak'ta İçki Salur'dan bir kişi 
bir İçki Salur'u öldürüp, kaçıp Durun'da otu
ran Salur halkının içine gelmiştir. Sonra on
lardan bir kız alıp, orada vatan tutup oturmuş
tur. Bütün Vimir ili halkı o şahsın oğullarıdır
lar. 
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Burkas, Salur ilinde Timür Tuğh Han de
nen biri var idi. Ve yine Salur'dan Işık İsmail 
adlı bir kimse var idi. Bir yerden geliyordu. 
Gördü ki Timür Tuğlı Han'ın evi göç ediyor, 

72 attan inip oturdu. Göç uzaklaşıp ghtikten / 
sonra belki bir şey kalmış olur diyip, evin yeri
ne gitti. Gidince gördü ki ocak içinde bir küçük 
erkek çocuk yatıyor. O adamın oğlu yok idi. 
Onu kendisine oğul edinip baktı ve adını Bur
kas koydu. Bütün Burkas halkı onun nesli
dir. 

Teke ve Sarık. Salur ilinde bir adam var 
idi: Toy Tutmaz. Teke ve Sarık halkı onun 
oğullarıdır. Son. 

Türkmen olup Türkmen'e katılan 

. boylann zlkrl 

Eski evvel zamanda ki Ürgenç'de Ebulhan 
ve Mangkışlak, Özbek Han'ın oğlu Adil Cambik 
Han'a bağlı idi, Cambik Han, Uygur Sanklı Sin 
denen birini Türkmen içine gönderdi ki onla
rın ayıplı ve günahkarlarını . sorsun. O gelip 
halk arasında bir yıl kaldı. Her nerede günak
kar ve ayıplı varsa arıyordu. Maiyeti ve kulla
rı çok idi. Ayaz adlı bir kulu var idi. Bütün kul
lardan beş defa' önde idi. Türkmen'in günah
karları, ki başımdan veya mahmdan ayrılıyo

ruro diyenleri, hepsi bir yere toplanıp, Ayaz'a 
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çok rüşvetler verip dediler ki: Eğer sen beyini 
öldürürsen biz halktan alınan malları ve evden 
getirilen kuşu, hepsini· sana verelim. Ne zaman 
Cambik Han adam gönderip · seni isterse, biz 
halk senin için ölelim ve yok olalım, seni tutup 
vermey~lim dediler. 

73 Ayaz çok mala ve bunların tatlı 1 sözüne 
.gönlünü verip bir gece gafil yatarken Sanklı 

Sin'i öldürdü. Efendisinin malından Ayaz'a bir 
oğlak bile düşmedi. Her yerde bıraktığı malla. 
ra, kim yakın ise, onlar çekip aldılar. 

Sanklı Sin'in maiyeti'ndekiler Cambik 
Han'ın yanına dönüp gittiler. Ayaz korkusun
dan gidemedi. Bbulhan dağında oturan T_ürk
men'lerin içinde kaldı. 

O yıl Cambik Han, İtil suyunun yakasında 
Saray şehrinde Hak rahmetine gitti. Ve bütün 
Eski halkı bu Ayaz'ın oğullarıdır. 

Hızır İli. Satur ilinden Ebulhan'da Arsarı 
Bay denen biri var idi. Uzun ömür süren, dev. 
letli ve müslümanlığa gayret eden insan . idi. 
Bu sözümün deliİi şu ki: O zamanda tlrgenç'· 
te bir aziz insan var idi. Şeref adlı. Şeyhlik 

makamında oturuyordu ve aynı zamanda hoca 
idi. Arsarı Bay gidip, adı geçen şeyhe kırk deve 
sunup, pişmanlık kılıp rica olarak arz etti ki: 
Biz Türk halkıyız. Arapça kitapları okuyup, 
manasını anlayıp, amel kılmak çok müşkül olu
yor. Eğer Arapça meseleleri Türkçeye tercüme 
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edip inayet kılsaydınız sevaba ortak olurdunuz 
. dedi. Bunun üzerine Şeyh Şeref Hoca da bü
tün dini meseleleri tercüme edip, bir kitap söy
leyip, Muinü'l-Mürid ad koyup Arsarı Bay'a 
verdi. O zamandan ta bugüne kadar bütün 
Türkmenler o kitabın meselelerine göre amel 
kı lıyorlar . 

. O zamanda İran padişahı Horasan'ı Koma 
74 Bey denen zata vermiş j ti. O Horasan'a gel

dikten sonra işitti ki Ebulhan'da Arsarı Bay'
ın Mama adh görülecek güzel bir kızı varmış 
(diye). Adam gönderip, çok mal vereyim diyip 
istetti. Bay vermedi. Vermediğini öğrendikten 

sonra Koma Bey çok asker ile atlanıp Ebul
han'da Düker denen kuyuda Arsarı Bay'ı şehit 

kılıp, ilini basıp, Mama Bike'yi alıp, gidip, ni
kah yapıp, çok yıllar evli kaldı (sakladı, baktı). 

Mama Bike'den hiç oğlan olmadı. O sebep
ten Arsarı Bay'ın oğullarına adam gönderip, 
kardeşlerini alsınlar dedi. Onlar Kultak Kara
ca Mingen denileni gönde~diler. Koma Bey, 
Mama Bike'ye çok mal verip Karaca Mirgen'e 
teslim edip gönderdi. Bir evli kul dahi vermiş
ti. 

O kulun dört oğlu ve iki kızı var idi. Bü. 
yük oğlunun adı Hızır ve ikinci oğlunun adı Ali 
ve üçüncü oğlunun adı İgbik ve dördüncü oğ
lunun adı Kaşga_ 

Mama Bike, ihtiyarlarlıktan 
nın hepsini Allah yoluna verdi. 
verdiği kulun kendisi ve karısı 

sonra malları

Koma Bey'in 
ölmüştü. Dört 
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oğlu ve iki kızını azad kılıp gönderdi. Dördü de 
evli ve çok mallı kethudalar olup her biri bir 
yerde oturdular. 

Hızır Çora, Amu suyunun yakasında Kür
diş denilen yerde ekin ekip ve hem hayvancı-

75 lık kılıp 1 büyük zengin oldu. O zamanda Öz
bek'e Moğol derlerdi. Dört Moğol gelip Hızır 
Çora'ya hizmetkar olup, maliarına baktı. On
dan sonra altı Salur gelip hizmetkar oldu. On
ların hepsi zengin oldular. Etraf ve civardan 
aç, zayıf ve yağma edilmiş ve dağılmışlar, gelip, 

. bunlara katılıp oturdular. Kalabalık halk oldu
lar. Onların yurtlarının yukansı Tan Kın ·ve 
ayağı Karı Kiçit idi. Kim onlardan hangi halk
sınız diyip sorsa, Hızır Bey'in adamlanyız der
lerdi. Gide gide halk onlara Hızır ili dediler. 
Hızır halkının bir uruğu vardır, ona Kütlar der
ler. Onlar Hızır Çora'nın neslindendirler. 

Şimdi Hızır'ın küçük kardeşi Ali'yi söyle
yelim. 

Ali Çora da ağabeyisi gibi Amu suyunun _, 
yakasında ytı.rt tutup oturdu; Ve devletli oldu. 
Özbek ve Türkmenin fakiri ve düşkünü onun 
yanında oturdular. Onların hepsine Ali ili de· 
diler. Ali İli'nin içinde bir uruğ vardır, Moğol
cıklar denen. Onlar Ali Çora'nın neslindendir
ler. Onların yurdu Amu suyunun iki tarafında, 
yukarısı Karı Kiçit, ayağı Aktam. 

Üçüncü Içardeşi İglik (İgbek) azad olduktan 
sonra Arsarı Bay oğullarının yanından ayrılıp 
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başka yere gitmedi. Onun oğullarına Kullar de
diler. Onlar da iki bölük oldular. Birisine Kul
lar derler ve birisine Çagatay Kullar derler. 
Çagatay demenin manası odur ki Horasan Ti-

76 mürli'nin 1 eviadının elinde iken Uluğ Töpe 
halkı Ebulhan'da Amu suyunun yakasında otur
muşlardı. Amu suyunun kıble tarafından bir 
boz atlı adam gelip, feryad kılıp demiştir: Be
ni geçiriniz (diye). Uluğ Töpeler sal gönderip, 
geçirip, sormuşlar: Kimsin ve nereden geliyor
sun diye. O yiğit demiş. Çagatay'ın Arlat denen 
uruğundanım. Bir gün Horasan'ın Durun deni
len vilayetinde bir çok yiğitlerle şarap içip otu
ruyorduk. İçimizde bir iyi .insan var idi. O be. 
nimle dövüştü. Ben onu bıçakla sançtım. O 
adam o anda öldü. Gece idi. Öldüğünü kardeş
leri haber almadan önce ka·çıp sizin halka ye
tişip gelmişim dedi. Sonra çok yıllar Uluğ Töpe 
içinde yaşadı. Hiç kimse ona kız vermedi. So
nunda İgbik Çora'nın oğullarından birisi ona 
kız verdi. Ondan doğanlara Çagatay Kullar de
diler. 

Dördüncü Kaşga Çora. O da Amu suyunun 
yakasciıda 'Acl]l Deniz'5n yakımnda yurt tutup 
oturdular. :onun oğullarına Kara İsliler dedi
ler. Büyük ağabeyleri gibi devletli olup, bunun 
yanına hiç kimse gelip katılmadı. Onun ıçın 

ki oturduğu yer kötü idi. Ekin e.ker yeri yok 
idi. Hayvan ,otlar otu da az idi. 

Tiveci İli. Sa~m Han evladından müslü-
77 man olan 1 Özbek Han (Tanrı'nın rahmeti 
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onun üzerine olsun) idi. O İtil suyunun yakasın· 
da Saray şehrinde vefat etti. Oğlu Cambik Han 
babasının tahtına oturdu. Ürgenç ve başı Kar· 
galı İlik ve ayağı Esterabad'a kadar oturan 
Türkmen Cambik Han'a bağlı idi. Han'a dediler 
ki: Ebulhan dağı deve yetiştirmek için fevkala. · 
de iyi yerdir (diye). Bu sebepten Han otuz evli 
deveciyi göç ettirip Ebulhan dağına gönderdi. 
Onun içinde her uruğdan var idi. Herkes bilir 
ki padişahların hizmetinde her tayifeden bulu· 
nur. Onlar da böyle idiler. 

Cambik Han'ın bir adamı Ebulhan Türk· 
men'ine gelip her ilde aldığı hayvanları alıp, 

çok deveyi söylenen otuzlu deveciye teslim 
edip gitti. Ta Cambik Han ölünceye kadar 
Ebulhan'da oturdular. Onlara Tiveciler dediler. 
Cambik Han da Hakk'ın rahmetine vardı. Ve 
oğlu Birdi Bik, Han oldv, 

Onun zamanında da Tiveciler hanlık deve. 
ye bakıp oturmuşlardı. Birdi Bik Han öldükten 
sonra Özbek'in içi bozuk oldu. Onu Ebulhan 
!fün.l(men'1 i~it~p Hanın devıelerini yağmaladı· 
lar, devecilerini bastılar. Ondan sonra Tiveci. 
ler açlık sebebinden balık avlarız · diyip Kaşga 
Çora'nın oğulları Kara İsliler'in yanına gidip 
oturdular. 

Bir nice yıldan sonra Tiveciler kalabalık 

halk oldular, Onların yurtlarının yukarısı Ak· 
dam, ayağı Ogurça idi. Kara İsliler Tiveciler 
içinde çok nesiller oturdular. 

78 1 Onlardan Halil adlı bir yiğit peyda oldu. 
O zamanda Kara İsliler fakir düşmüşlerdi. O 
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sebepten Halil başlı hepsi, Arsarı halkının on
beyi ve iyilerinin önüne gelip dediler ki: Ken
diniz, hizmetkarlarınız idik, Çok aç ve fakir ol
muşuz. Sizlerden ricamız odur ki büyük Ebul
han ve küçük Ebulhan dağının .kuşlarını ve 
ekin ekilen çeşmelerini bize verseniz. Siz her 
ne deseniz, her yılda onu biz size verelim de· 
diler. Arsarı iyileri toplanıp oturup dediler ki. 
Büyük ·babamız Arsarı Bay'ın satın aldığı bü
yük Ebulhan'da altı akar çeşme, on yuva şa. 

hin ve ve on sekiz yuva yıtalgu ve küçük Ebul
han'da dört yuva şahin ve altı yuva italgu var
dır. Çeşmelerden hem ne kadar aşlık hasıl olsa 
onun yarısını bize verin. Ve yine ağıl yapmak 
için iki bin kamış verin. On büyük şahin ve dört 
beyaz şahin ve on sekiz büyük italgu ve altı 

sarıca her yılda getirip verin dediler. Kara İsli 
Halil kabul etti ve sonra dedi ki: Bizim kuşları 
tutmak için urganımız yok ve azığımız yok dedi· 
ler. Onbeyi ve iyileri ilden· toplayıp ip ördürüp, 
yüz kulaç halat ve altı oğlaklı içki ve iki tulum 
çökelek ve bir eşek verdiler. Onlar çok yıllara 
kadar bu söylenen nesneleri verirlerdi. BU: za
manda onlara Tağ Sarı diyorlar. Onun için 

79 Kaşga Çora'nın oğullarıdır. Kaşga ile 1 sa
kar'ın manası birdir. 

Oğuz iline beylik kılan · kıziann 
' zlkrl 

Türkmenin tarih bilen iyileri ve yazıcıları 



97 

söylemişlerdir: Yedi kız bütün Oğuz ilinin ağ

zına bakındırıp çok yıllar beylik kıldılar. 
Onların birisi Altun Közeki Sundun Bay'ın 

kızı ve Salur Kazan Alp'ın karısı Boyı Uzun 
Burla (Bular) idi. 

İkinci Karmış Bay'ın kızı ve Mamış Bik'in 
karısı Barçın Salur idi. Onun ka:bri Sir suyu
nun yakasındadır ve halk arasında meşhurdur. 
Özbek ona Harçının Kök Kaşanesi der. Sanatka· 
rane işlenmiş güzel künbetdir. 

Üçüncü Kayı Bay'ın kızı ve Çavul'dur Bala 
Alp'ın karısı Şa<batı idi. 

Dördüncü Kondı Bay'ın kızı Biye.ken Alp'~ 

ın karısı Künin Körkli idi. 
Beşinci Yumak Bay'ın kızı Kalkın Konak 

Alpıiı karısı yine bir Künin Körkli idi. 
Altıncı Alp Arslan'ın kızı, Kestan Kara Alp'ın 

karısı Kerce Buladı idi. 
Yedinci Kınık Bay'ın kızı, Dudal Bay'. 

80 ın oğlu 1 Kımaç'ın karısı Kugadlı idi. 
Tarih 1071de' Harezm memleketinde yazıl

dı. Tamamlandı kitap yazıldı. 
Peygamber Aleyhisselam kalem dünyanın 

izzeti ve ahiretin şerefidir diyor. 
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