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I 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Türk Mitolojisi’nde, kurttan türeyiş ve kurt motifi önemli bir yer tutmaktadır. 

Kurt ve kurttan türeyiş efsanelerinin yazılı belge olarak ilk örneklerine sadece eski 

Çince kaynaklarda rastlanmaktadır. Çin tarihinde çeşitli hanedanlıklar döneminde 

başa geçen hükümdarlar hakimiyetlerini sürdürmek, muhtemel saldırılara hazırlıklı 

olmak, mevcut koşulların iyileştirilmesini teminen komşu uluslarla yakınlık kurmak, 

ticari ve siyasi işbirliği yapmak amacıyla çevrelerindeki kabileler hakkında bilgi 

toplamak için elçiler görevlendirmişlerdir. Bu elçiler, imparatora sunmak, saray 

arşivinde muhafaza etmek üzere objektif bir gözle muhtelif raporlar hazırlamışlar ve 

Çin’in çevresindeki kavimlerde bizzat yaşamışlar, alan araştırmaları yaparak ayrıntılı 

bilgilere ulaşmışlardır. İlk elden kaynak olarak büyük önem taşıyan bu belgeler, 

Türk, Moğol, Mançu, Kore gibi çeşitli ulusların, gelenek ve göreneklerini, toplum 

içindeki yaygın sözlü kültür ürünlerini içermesi nedeniyle araştırmacılar için 

bulunmaz bir hazinedir. Resmi olarak görevlendirilen elçiler, sınır boylarında görev 

yapan komutanlar, askerler vasıtasıyla çeşitli yöntemlerle hazırlanan bu raporlar 

arşivlenerek saraydaki görevliler tarafından derlenmiş ve “Resmi Hanedanlık 

Kayıtları” olarak hükümdara sunulmuş ve zengin bir arşiv oluşturulmuştur. 

 

Bu çalışmada, Çin ‘in Resmi Hanedanlık kayıtları olan ve “24 Tarih” adıyla 

bilinen kaynaklar temel alınarak Türk kavimlerine ait türeyiş ve kahramanlık 

efsaneleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.  
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Bu eserlerin incelenmesi ve araştırılması olanağını bana veren, böylesine 

önemli bir konuya eğilmem için büyük destek olan tez danışmanım Prof. Dr. Bülent 

Okay’a teşekkür ederim. 
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Bilim adamları, Doğu Asya’da medeniyet kuran köklü ulusların, çağlar 

öncesine ait tarihlerini incelerken onları Güney ve Kuzey olmak üzere iki ana grup 

halinde toplamıştır. Güney, yerleşik hayata erken çağlardan itibaren geçen Çin 

medeniyetini, kuzey ise atlı göçebe kabileleri temsil etmektedir. Kuzeyde, Türk 

kültürü merkezinde Kore, Mançu ve Moğol kabileler arasındaki iletişimin ön plana 

çıktığı görülmektedir.  

 

 

Yapılan araştırmalar, tarihi süreç içerisinde başa geçen çeşitli Çin 

Hanedanlarının siyasi güçlerini korumak, düşmana karşı farklı kabilelerle işbirliği 

imkânlarını araştırmak için çevresindeki yabancı kabile ve boylar hakkında bilgi 

toplamak amacıyla saray bünyesinde özel ekipler kurduklarını göstermiştir. Bu 

ekiplerin, hükümdarlara sunulmak üzere titiz bir çalışmayla ve objektif bir gözle 

hazırladıkları raporlar Resmi Hanedanlık Kayıtları yani “24 Tarih” adıyla günümüze 

kadar ulaşmıştır. “24 Tarih” olarak bilinen Resmi Hanedanlık Kayıtları sadece Çin 

ile ilgili bilgilerden ibaret olmayıp komşu ulusları ve bu uluslarla ilgili ayrıntılı 

bilgileri de içermektedir. Bu itibarla, bu kayıtlar ilk çağlarda Orta Asya bozkırlarında 

ortaya çıkan kavimlerin hareketlerini, Türk kültürü merkezinde şekillenen tarihi 

gelişmeleri günümüze kadar ulaştırmıştır. İlk elden kaynak olarak ayrı bir öneme 

sahip 

 



 

 

VII 

 

sahip bu belgeler olmasaydı, Türk tarihi ve kültürü ile ilgili mevcut arşivlerde, ilk 

çağlardan itibaren 7. asrın başlarına kadar büyük bir eksikliğin doğması kaçınılmaz 

olurdu. 

 

 

Eski Çince kaynaklar neden önemlidir, neden güvenilirdir? Çünkü, erken 

çağlarda Çin’de yazının bulunuşu ve sosyal yaşama girmesiyle birlikte tarih 

yazıcılığı bir gelenek halini almıştır. Bunun sonucunda Han Hanedanlığı’ndan (M.Ö. 

206-M.S. 220) itibaren başa geçen hanedanlar tarafından, saray bünyesinde özel bir 

kadro tahsis edilmiştir. Bu görevi üstlenen resmi devlet memurları arşivlerdeki 

kayıtlardan yararlanarak tarihi olayları derlemişlerdir. Çin Yazısı günümüzde de 

mevcudiyetini sürdürmekte, asırlar öncesine ait kayıtlar günümüzde de araştırmacılar 

için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Yapılan araştırmalar bu kaynakların son 

derece güvenilir olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada doğrudan sözkonusu 

kaynaklardan yararlanılacaktır.  

 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Çin tarihinde çeşitli hanedanlıklar döneminde 

başa geçen hükümdarlar var olma savaşında başarıya ulaşmak için çevrelerindeki 

kabileler hakkında bilgi toplamak ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu nedenle çevre 

kabilelere çeşitli elçiler göndermişlerdir. Önemli devlet memurları arasında yer alan 

bu  elçiler  Çin’in   çevresindeki  kavimler   hakkında   ayrıntılı  bilgileri,  gelenek  ve 
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1. BÖLÜM 

SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİ VE “24 TARİH” KAYITLARI 

 

1.1  Efsane Nedir ? 

 

 

Söylence, efsane, destan geleneği, geniş bir cografyaya yayılan Türk 

Dünyası’nda asırlar boyu önemli bir yer edinmiştir. Destanlar, efsaneler ve diğer 

sözlü kültür ürünleri, geçirdikleri süreç itibarıyla ilahi bir nitelik taşımaktadır. 

Efsane, bir toplumun eski çağlardaki yaşantı ve düşüncelerinin ürünüdür. Her 

toplumun kendine özgü efsaneleri vardır. Efsaneyi kısaca; bir toplumun hayal 

dünyası olara tanımlamak mümkündür. Bu hayal dünyası içinde, o toplumun 

sevinçlerini, acılarını, korkularını, kaygılarını, umutlarını kısacası, tüm düşüncesini 

görebiliriz.
1
 Diğer bir değişle, toplumların korkuları, arzuları, istek ve özlemleri 

efsaneler yoluyla aktarılmaktadır. İnsanların toplum bilincine ulaşması, kültürel bir 

birikimin oluşması ve bu birikimin sözle ifade edilmesi, bu sözlü kültür ürünlerinin 

kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa aktarılması asırlarla ifade edilebilecek uzun bir 

süreci gerektirmektedir. Bu nedenle tarihi ve sosyolojik araştırmalarda yazının 

bulunuşundan önceki dönemler hakkındaki bilgilere ulaşmak için sözlü kültür 

ürünleri en önemli kaynaktır. Tarihi ve kültürel araştırmalar sırasında, olayların 

doğru bir şekilde yorumlanması için, toplumlarda yaygın olan söylence, efsane, 

destan gibi ürünlerin incelenmesi gerekmektedir.  

                                                 
1 Okay Bülent, “Çin Efsanelerinde Güneş” adlı makale, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 

Doğu Dilleri, Cilt IV, Sayı:1’den ayrı basım,  Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1985 

Okay Bülent, Çin Resim Sanatı adlı makale Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri, 

Cilt IV, Sayı:1’den ayrı basım, Ankara Üniveristesi Basımevi, Ankara, 1992 

                                                                          1 
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Genel olarak sözlü kültür ürünlerinden destan, efsane, mitoloji  kavramları 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Destan, geçmişte yaşanan olayların abartılarak 

anlatılmasıdır, bu eserler toplumsal gelişmelere paralel olarak efsaneden sonra ortaya 

çıkmıştır. Kısaca, destan bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren savaş, göç, 

vb.tarih ve toplum olaylarını anlatan uzun şiirlerdir. Yani genellikle bir ulusa aittir ve 

nazım biçimindedir, önemli toplumsal olayları kahramanlıkları ve savaşları içerir. 

Efsanede ise bir olaya açıklık getirmek esastır, genellikle nesir olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Farklı uluslarda da benzeri efsanelere rastlamak mümkündür. Gerek 

efsane gerekse destan olağanüstü olaylar ve kahramanlar etrafında şekillenmektedir. 

Destan gerçek bir savaş, kahramanlık ve olağanüstü olaylar sonrası ortaya 

çıkmaktadır. Destan, ilk çağlarda yazarı belli olmayan anomim bir ürün halinde 

edebiyat dünyasındaki yerini almıştır. Yazarı belli olmayan bu eserlere “Doğal 

Destan” denilmektedir ve bunlar ulusal destanların temelini teşkil etmektedir. Burada 

ortak bir yaratıcılık ile bireysel yaratıcılık bir araya gelmektedir. Buna karşın son 

dönemlerde olağan üstü olaylar karşısında duygu ve düşünceleri yansıtan yazarı belli 

olan destanlar da bulunmaktadır. Yakın çağlarda ortaya çıkan, herhangi bir tarihi 

olayın destan kurallarına uygun olarak yaratılan şekline “Yapma Destan” 

denilmektedir. Burada sadece bireysel yaratıcılık vardır.  

 

Destanlar da anlatılan olaylar anlatıcılar tarafından uydurulmuş değildir, 

bunlar gerçekten olmuş tarihi olaylardır.  Destan ve efsane arasında şu farklar 

belirleyicidir: Efsaneler her zaman tarihi olaylar ile bağdaşmamaktadır. Zaman, 

mekan ve değişen  şartlara  göre  değişime  uğramaktadır, destan  ise  tarihi  bir  olay 
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sonrası ortaya çıkmış, toplum içerisinde olağanüstü olaylarla süslenerek anonim bir 

eser halini almıştır. 
2
 

 

 

Prof.Dr. Şükrü Elçin tarafından mit, efsane, destan ile ilgili şu tanım 

yapılmıştır: “İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaran aynı 

coğrafya, muhit, kavim arasında doğup gelişen; zamanla inanç, adet, anane ve 

merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masallar vardır. Sözlü gelenekte 

yaşayan bu anonim masallara, Arapça: “Ustre” (cem-i esatir); Farsça: “Fesâne, 

efsâne”; Yunanca “Mitos, mit” kelimeleri ad olarak verilmiştir”.
3
  

 

 

Buradaki tanımdan da görüleceği gibi, mit, destan ve efsane birbirine 

karıştırılmaktadır. Oysa mit, destan veya efsaneden farklıdır. Mit, manevi hayatın 

özüne ait bir inançtır, örnek alınacak bir modeldir, yaratılışla ilgili inançtır. Belli bir 

kalıbı yoktur. Ham maddedir, diğer sözlü kültür ürünleri (efsane, menkibe, destan 

vs.) ondan ilham alırlar. 

 

  

Sözlü kültür ürünler arasında önemli bir yer tutan mitlerin tarihi insanların var 

oluş tarihi ile aynıdır. İnsan varsa mit de vardır. Çünkü, mitolojik eserler yaradılış 

fikrinin insan zihnindeki tezahürleridir. Yaradılış fikri ile ilgili neden, nasıl, niçin 

                                                 
2Kudret Cevdet, Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür Bakanlığı, Başvuru Kitapları, Başbakanlık Basımevi, 

Ankara,1995 S:14 

3 Prof.Dr. Elçin Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akdağ Yayınları, Kaynak eserler Dizisi, Ankara, 1981,  S:314 
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sorularının cevap bulduğu en önemli kaynaklardır. Bu nedenle en ilkel kabileden, en 

gelişmiş insan topluluklarına kadar, insanın olduğu her yerde mitoloji hayat bulmuş 

ve bu hayata adapte olabilmiştir.
4
 

 

 

Efsane ve mit konusunda Alice Marriot ve Carol K. Rachlin tarafından 

hazırlanan American İndian Mythology (Kızılderili Mitolojisi) adlı eserde, efsane 

(mit) sözcüklerinin doğaüstü varlıklara ilişkin olaylar ve bunların karşısında yer alan 

olaylar için kullanıldığı bildirilmekte, destan (legend) efsanenin karşıtı olarak 

insanların yarattığı olaylar olarak tanımlanmaktadır. Kısaca destan, yeryüzündeki 

kahramanların başlarından geçen olayların yazıya alınması, yeryüzünde yaşayıp 

yaşayıp yaşamadıkları gibi şeylerin tarihsel temellere dayanarak kaydedilmesidir.
5
 

 

 

Destan anlatma geleneği özellikle Türk kabilelerde yaygın bir şekilde 

görülmektedir. Yazının bulunuşundan önce, Asya’nın kuzeyindeki göçebeler, mevcut 

şartlarda gelecek kuşaklarla bağlarını koparmamak için sözlü edebiyata ağırlık 

vermişler ve destan söyleme geleneğine kutsal bir anlam yükleyerek asırlar boyu 

sürdürmüşlerdir. Bu gelenek, Moğollarda şamanlar, Tatarlar’da yıravlar, Altay 

Türklerinde kayçılar, Özbeklerde bahşılar, ülkemizde aşıklar tarafından icra edilmek 

suretiyle günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Destan anlatımı Türk kabilelerde 

kutsal kabul edilmektedir. Örneğin, Altay destancılık geleneğine göre, destan 

kahramanı önce kayçının rüyasına girmekte ve ona rüyasında destanı öğretmektedir. 

                                                 
4 Doç.Dr. Ergun, Pervin, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,  Ankara, 2017,  S:13 
5 Doç.Dr. Ergun, Pervin, a.g.e  S:15 
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Destan kahramanının ilahi güçler tarafından belli yetenekler verilmiş olan kişilerin 

rüyasına girdiğine inanılmaktadır. Rüyasında bu onura erişen kişi usta bir kayçının 

yanında çırak olmaya hak kazanmaktadır. Usta kayçı, uzun bir eğitimden sonra 

çırağının yetiştiğine inanınca, müzik aletini eline verip halk önünde de destan 

anlatmasına izin vermektedir.
6
 Buradan da anlaşıldığı gibi, destanları icra edenler, 

herhangi bir kişi değildir, bu kişiler, toplum içinde bilgin olarak tanımlanmaktadır, 

onların, doğa üstü güçlerle donatıldığı, Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğuna 

inanılmaktadır. Bu nedenle Türk dünyasında tarih öncesinden beri, şamansız, 

bahşısız, kayçısız ava çıkılmamakta, düğün, dost sohbetleri yapılmamaktadır.  

 

 

 

Efsaneler içeriğinde dini inanç sistemlerini yansıtan unsurları da 

barındırmaktadır. Bununla birlikte bu eserler dini hikaye değildir, bir inancın, bir 

dinin yayılması gibi bir amaca hizmet etmezler. Efsanelerde insanlara bir din çağrısı 

yapılmamakta, insanlara ait oldukları toplumun kökleri, ataları hatırlatılmakta ve 

onların üstün güçlerle Tanrı tarafından donatıldığı mesajı verilmektedir. 

 

 

Efsaneler konularına göre, Yaradılış Efsaneleri, Bereket Efsaneleri, 

Kahramanlık Efsaneleri, Türeyiş Efsaneleri vb. sınıflara ayrılmaktadır. Efsaneler, bir 

toplumun söz, müzik, dans gibi çeşitli folklorik özellikleri ile paralellik 

göstermektedir. Bunun yanısıra mağara resimleri, taş kabartmalar başta olmak üzere 

çeşitli sanat eserleri de o toplumdaki yaygın efsanelerden izler taşımaktadır. 

                                                 
6 Ergun, Metin, Altay  Türkleri’nin Kahramanlık Destanı, Alıp Manaş, T.C. Kültür Bakanlığı 1998, Ankara S:27 
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Sözlü kültürler içinde mitlerin de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Mitoloji 

dünyasında insan, hayvan, bitki, doğa içiçe girmiştir. Mitolojide herşeyin kayaların, 

taşların bile bir anlamı vardır, ister hayvan, ister insan olsun, ilah niteliği kazanan bu 

varlıklar insan gibi düşünür, davranır ve konuşur. Mitoloji kahramanının tarihteki 

yeri belirsizdir, aslında tarihte böyle bir kişi yaşamamıştır. Örneğin; Türk 

Mitolojisinin kalbi Oğuz Kağan Destanı’nın kahramanı Oğuz Kağan, gerçekte 

mevcut değildir. Oğuz Kağan, zaman, mekân ve değişen şartlara göre değişik 

karakterlerle karşımıza çıkmaktadır. Birçok kahramanın özellikleri, Oğuz Kağan’da 

birleşmektedir. Bu nedenle Oğuz Kağan bir mitolojik kahramandır. Ancak, Türk 

dünyasında taht için her zaman iki meşruiyet kaynağı vardır. Bunlardan biri Oğuz 

Kağan soyundan gelmek, diğeri ise Cengiz Han’ın soyundan olmaktır. 
7
  Buradan 

hareketle, Oğuz Kağan’ın Türk tarihi açısından ne denli önemli bir yeri olduğunu 

görebiliriz. 

 

 

Toplumların var oluşundan itibaren önemli bir yer tutatn din ve büyü 

kavramları, ilk çağlardan itibaren insanoğlunu önemli ölçüde etkilemiştir. Din, 

insanları kutsal olarak kabul ettiği şeylere ve tanrılara toplu halde tapınılmasını ister. 

Halbuki bir büyücü ile büyücüye yakın kimse arasında daimi bir bağdan söz etmek 

mümkün değildir. Büyücü, olayları mistik bir hava içerisinde yaşamakta ve dışa 

kapalı kalmaktadır.
8

  İlk çağlarda şamanların büyü yaparak bazı hastalıkları 

                                                 
7Ortaylı İlber, İlber, Türklerin Altın Çağı, Kronik Kitap, I. Baskı, Mart 2017 İstanbul,  S:71 
8 Özerdim Muhaddere, Taiwan’ın İlk Halkları ve Bunların İnançları Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Cilt:1, Sayı:2’den ayrı basım, Ankara, 1966, sayfa 262 
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iyileştirdikleri, büyü yaparak bazı toplumsal sorunları giderdikleri hatta tabiat 

olaylarına bile müdahale ettikleri görülmektedir. 

 

 

Bir din tarihçisi olan Mirca Elide, efsanelerin, söylencelerin ciddi dinsel 

deneyimlerden sonra ortaya çıktıklarını ve dinin özünü oluşturduklarını ileri 

sürmektedir. Günümüzden gerilere doğru gidildikçe efsane, söylence gibi sözlü 

kültür ürünlerinin, belli bir dönemde bilgelikle yan yana yürüdüğü görülmektedir. 

Yeryüzünde en gelişmiş en ileri sayılan dinler bile söylencelerin ürünü olmaktan 

öteye geçmemektedir. En akılcı sayılan din, kaynağını akıl dışı söylencelerde 

bulmaktadır. 
9
 

 

 

Sözlü kültür ürünlerinden efsane ve mit birbirlerine yakındır, ancak bazı 

farklılar da bulunmaktadır. Mit, tabiat ve kozmogonik cisimlerin ve hadiselerin 

hayali bir şekilde anlatılmasıdır. Gök cisimlerine ve olaylara karşı insanların sahip 

olduğu düşünce ve tasavvurdur. Efsaneler, mitlerin aksine tarihi hadiselerin ve 

şahsiyetlerin etrafında teşekkül eder. Efsaneler, mitolojiden farklı olarak daha 

gerçekçidirler. Mitlerin esas unsuru, objesi tabiattır, uzaydır, efsanelerin esas unsuru 

ise cemiyet hadiseleri, tarihtir. Mitlerde tanrı ve yarı tanrılar vardır, efsanelerin 

kahramanları ise tarihi şahıslardır.  
10

   

 

                                                 
9  Rosenberg Donna, Rosenberg Donna, Dünya Mitolojisi, Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi, İmge 

Kitapevi, İkinci baskı, Ankara, 2000, S 25-26 
10Ergun, Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, I. C. Türk Dil Kurumu Yayınları, Araştırmalar 

Dizisi,Ankara 1997  S:46-47 
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Kısaca efsaneler ve diğer sözlü kültür ürünleri bir toplumun olmazsa olmaz 

unsurlarındandır. Kişilere ait olma duygusu vererek, bir arada yaşamanın temelini 

oluşturmaktadır. Bir toplumda ne kadar çok söylence, ne kadar çok destan varsa, o 

toplumun düşünce hayatı o derece zengindir, o toplumda o kadar çok düşünen insan 

var demektir. Bu sözlü kültür ürünlerinin hizmet ettiği amaç insanları uyutmak için 

değil, kişileri uyandırmak ve toplum bilinci aşılamak içindir.  

 

 

1.2 Çin Resmi Hanedanlık Kayıtları  “24 Tarih”    

 

 

 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşik bir sosyal düzen kuran Çin’de 

yazının bulunuşu erken çağlarda gerçekleşmiştir. Dünya’daki yazı sistemlerine 

bakıldığında; Sümerler ve Mısırlılar daha erken çağlarda yazıyı kullanmışlardır. 

Sümerler,  Mezopotamya’da M.Ö III. yüzyılın ilk yarısından itibaren Çivi Yazısı
11

 

ile tarih sahnesine geçmişler, Mısırlılar ise Afrika’nın kuzeyinde ilk çağlardan 

itibaren M.Ö: VIII. yüzyılda geliştirdikleri hiyoroglif yazısı ile çeşitli eserler 

meydana getirmişlerdir. Hiyoroglif, Yunanlılar tarafından “kutsal gravür” anlamında 

kullanılmaktadır.
12

 Bu yazı sistemleri tarih olarak Çin yazısından daha erken çağlara 

dayanmaktadır. Buna karşın, tarihte köklü medeniyetler kurarak çeşitli yazılı 

kaynaklar bırakan Sümer ve Mısırlılara ait yazı sistemleri kullanım alanını asırlar 

öncesinde yitirmiştir. Çin yazısı ise 4000 yıldır işlevini kesintisiz bir şekilde 

                                                 
11Tanilli, Server, Yüzyıların  Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, I.Cilt, Say Yayınları, III.Baskı, Istanbul, 

1988 S:64 
12 Tanilli Server, a.g.e  S:107 

 



 

 

9 

 

sürdürmektedir. Bu işlev, yazı sisteminin gelişmesi ve özellikle tarih yazıcılığının bir 

gelenek halini almasıyla, çevresindeki sözlü kültürlerin ortaya çıkarılması yolundaki 

araştırmalar için büyük önem kazanmıştır. Zira; Asya’nın kuzeyindeki göçebeler, 

mevcut şartlarda gelecek kuşaklarla bağlarını koparmamak için sözlü edebiyata 

ağırlık vermişler ve destan söyleme geleneğine kutsal bir anlam yükleyerek asırlar 

boyu sürdürmüşlerdir.  

 

 

Çin’de yazının keşfedilmesi, sosyal yaşamın önemli bir parçası olması sonucu 

erken çağlardan itibaren, meydana gelen olaylar, savaşlar, barış yolunda yapılan 

anlaşmalar düzenli ve sistematik olarak  kaydedilmiş, tarih yazıcılığı bir gelenek 

halini almıştır. Yazın hayatındaki bu gelişmeye paralel olarak, Han Hanedanlığı’ndan 

(M.Ö. 206-M.S. 220) itibaren başa geçen hanedanlar tarafından, saray bünyesinde 

özel bir kadro tahsis edilmiş ve görev verilen resmi devlet memurları aracılığıyla 

tarihi olaylar kayıt altına alınmıştır. Resmi Hanedanlık Kayıtları’nın önemi bu 

kaynakların sadece Çin ile ilgili bilgilerden ibaret olmayıp, komşu uluslar ve bu 

uluslarla ilgili ayrıntılı bilgileri içermesidir. Özellikle ilk çağlarda yazı sistemi 

bulunmayan sözlü kültürler için bu belgeler çok değerlidir. Bu belgeler, Orta Asya 

bozkırlarında ortaya çıkan kavimlerin hareketlerini, Türk Kültürü merkezinde 

şekillenen tarihi gelişmeleri günümüze kadar ulaştıran tek kaynaktır. Resmi 

hanedanlık kayıtları diğer klasik Çince kitaplarda olduğu gibi noktalama işaretleri 

olamaksızın yazılmıştır. Bu unsur araştırmacılar için büyük zorluklar çıkarmakta, 

yorum farklılıklarına yol açmaktadır. Son yıllarda bu klasik eserlerin daha iyi 

anlaşılması için metinler üzerinde titizlikle çalışılmakta ve noktalama işaretleri ilave 
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edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Bu çalışmada; ZhongHua ShuJu 

Yayınevi tarafından noktalama işaretleri ilave edilerek Pekin’de 1974 yılında 

yayınlanan “24 Tarih“ kaynak olarak kullanılmıştır.   

 

 

“24 Tarih” adı nereden gelmektedir. Çin arşivlerinde çeşitli dönemlerde 

yazılan tarih kitapları önce “22 Tarih” adıyla karşımıza çıkmaktadır. Hükümdarın 

emriyle 1736 yılında Ming Tarihi’nin yazılması ve “22 Tarih”in bu şekilde 

oluşturulması planlanmıştır. Buna Eski Tang Tarihi ile YongLe DaDian adlı eserden 

Xue JuZheng tarafından uyarlanan “Eski Beş Dönem Tarihi”nin eklenmesiyle “24 

Tarih” meydana gelmiştir. Daha sonra, 1911 yılında Nan Jing’de Çin 

Cumhuriyeti’nin ilan edilişinden sonra Pekin’de oluşturulan Kuzey Askeri 

Hükümeti’nin başbakanı Xu Shi Chang’ın  emri üzerine “Xin Yuan Shı-Yeni Yuan 

Tarihi” nin eklemesiyle 1921’den itibaren “25 Tarih” şeklinde anılmaya 

başlanmıştır.
13

 Bu tarihten sonra, “Qing Tarihi (Qing ShiGao)” adlı eserin listeye 

dahil edilmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya atılmıştır ve “24 Tarih” teriminin 

“26 Tarih” olarak değiştirilmesi gündeme gelmiştir. .
14

 26 Tarih içinde yer alan 

eserler ve yazarlar şunlardır. Ancak “24 Tarih” terimi çeşitli bilim çevrelerinde 

geçerliliğini sürdürmektedir. 

 

                                                 
13) Xia Zheng Nong, Ce Hai, Shang Hai Ce Shu Chubanshe, Shang Hai,1979, S:6  
14 Son yıllarda “Resmi Hanedanlık Kayıtları”na yeni bölümler eklenmektedir. Yeni Yuan Tarihi; (Xin Yuan Shi 

新元史) ve Qing Hanedanlığı Tarihi (QingShiGao-清史稿) adlı eserlerin eklenmesiyle “26 Tarih” şeklinde ifade 

edilen bu kayıtlara, bazı tarihçiler tarafından Doğu Han Dönemine ait 22 bölümlük arşiv kayıtlarının da bu listeye 

dahil edilmesi gerektiği tezi ileri sürülmektedir. Bu şekilde bu belgelerin adının  “27 Tarih" olarak değiştirilmesi 

gündeme gelmiştir. Ancak “24 Tarih” terimi geçerliliğini korumaktadır.  
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Kitabın Adı                   Kitabın Yazarı                     Bölüm 

Tarih Kayıtları- ShiJi-史记     SıMaQian-司马迁                                   130   

Han Tarihi-HanShu 汉书       Ban Gu-班固                  120 

Sonraki Han Tarihi-HouHanShu-后汉书              FanYe-范 晔                                         130  

Üç Devlet Tarihi-SanGuoZhi三 国 志                 ChenShou- 陈寿                            65 

Jin Tarihi-JinShu-晋书                 Fan XuanLing ve ekibi - 房玄龄,等       130 

Song Tarihi-SongShu-宋书    Shen Yue-沈约                   100 

Güney Qi Tarihi-NanQiShu-南齐书   Xiao ZiXian-萧子显                      59 

Liang Tarihi-LiangShu-梁书   Yao SiLian-姚思廉                                   56 

Chen Tarihi-ChenShu-陈 书    Yao SiLian 姚 思 廉                                36 

Wei Tarihi-WeiShu- 魏书    Wei Shou 魏收                   130  

Kuzey Qi Tarihi-BeiQiShu-北齐书   Li BaiYao 李百药                  50 

Zhou Tarihi-ZhouShu-周书   Ling HuDeFenve ekibi-令 狐 德 棻,等    50 

Sui Tarihi-SuiShu-隋 书   Wei Zheng ve ekibi- 魏征,等                 85 

Güney Tarihi-NanShi-南史   Li YangShou-李延寿                               80 

Kuzey Tarihi-BeiShi-北 史    Li YangShou-李 延寿                   100 

Eski Tang Tarihi-JiuTangShu-旧 唐书               Liu Xu ve ekibi-刘晌,等             200 

Yeni Tang Tarihi   O YangXiu ve ekibi-欧阳修,等              225 

XinTangShu-新唐书                                                                                                         

Eski Beş Dönem Tarihi     Xue Ju Zheng ve ekibi-薛 居 正等        150 

JiuWuDaiShi- 旧五代史  

Yeni Beş Dönem Tarihi-   Ou YangXiu 欧阳修     74 

XinWuDaiShi-新五代史 

Song Tarihi-SongShi-宋史    Tuo Tuo ve ekibi-脱脱,等                      496  

Liao Tarihi-LiaoShi-辽史    Tuo Tuo ve ekibi-脱脱,等                      116  

Jin Tarihi-JinShi-金史      Tuo Tuo ve ekibi-脱脱, 等                     135 

Yuan Tarihi-YuanShi-元史   Song Lianve ekibi-宋濂,等                     210  

Ming Tarihi-Ming Shi-明史               Zhang TingYu ve ekibi张挺玉,等         332               

Yeni Yuan Tarihi-XinYuan Shi-新元史              Ke ShaoMin ve ekibi柯紹忞,等             257 

Qing Tarihi-QingShiGao-清史稿             Zhao ErXun ve ekibi 赵尔撰,等              529                
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Çince imler başlangıçta fal ve kehanet amacıyla kullanılmıştır. Shang 

Hanedanlığı Dönemi’ne (M.Ö. 14.yy-M.Ö.11.yy) ait, Fal Yazıtları; Çince imlerden 

oluşan ve günümüze kadar gelmiş yazılı kaynakların ilk örnekleridir; Bunlar hayvan 

kemikleri, kaplumbağa kabukları üzerine kehanette bulunmak, iklim koşullarını 

etkilemek, hastalık ve çeşitli illetlerden kurtulmak, bol hasat almak vb. dileklerin 

gerçekleşmesi amacıyla yazılmıştır.
15

  

 

 

Asya’nın doğusunda asırlar öncesinde toplumsal hareketler ilginç bir şekilde 

gelişme göstermiştir. Güneyde, erken çağlarda yerleşik hayata geçmiş, tarlasını ekip 

biçen, ekmeğini taştan çıkaran, feodal sistemi yapılandırmaya çalışan, tutucu bir Çin 

Toplumu, kuzeyde ise özgürlük, hareket, çabukluk ilkesiyle kendine yön veren, dış 

çevrenin getirdiği fırtınalara, rüzgarlara bağrını açmış göçebe kabileler 

bulunmaktadır. Yerleşik ve göçebe, iki farklı toplumu oluşturan bu temel taşlarla 

örülen sosyal yaşam tarzı kendini her alanda göstermektedir. Güney, yerleşik hayatın 

gereği olarak erken çağlardan itibaren kendine bir yazı sistemi geliştirmiş, halkın 

eğitilmesi amacıyla çeşitli öğretilerin, düşünce akımlarının ortaya çıkmasına ve 

bunların ifade edilmesine zemin hazırlamıştır. Göçebe kabileler ise at sırtında 

kazandıkları avantajla, geniş bir özgürlük anlayışına sahip olmuşlar,  bütün yabancı 

etkileri bünyelerinde harmanlamışlar, askeri üstünlükle hakimiyet kurmuşlardır. 

 

 

                                                 
15 Okay Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayıncılık ve Yapımcılık Ltd. Şti, Nisan 2004. İstanbul, S:11 Zhang Chuan 

Xi, Çin Eski Dönem Tarihi, Birinci Cilt, Pekin Üniversitesi Yayınevi, Pekin S-50-53 
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Çin’deki tarih süreci, yazı sisteminin gelişmesi ve özellikle tarih yazıcılığının 

bir gelenek halini alması, çevresindeki sözlü kültürlerin ortaya çıkarılması yolundaki 

araştırmalar için büyük önem kazanmıştır. Zira; Asya’nın kuzeyindeki göçebeler, 

mevcut şartlarda gelecek kuşaklarla bağlarını koparmamak için sözlü edebiyata 

ağırlık vermişler ve destan söyleme geleneğine kutsal bir anlam yükleyerek asırlar 

boyu sürdürmüşlerdir.  

 

 

Çin’in Kuzeyindeki göçebe kabilelerin, çoğunluğunu Türk Kökenli 

budunların oluşturduğu topluluklara ait sözlü kültür ürünlerini ortaya çıkarmak, 

yukarıda da belirtildiği gibi Çin tarih yazıcılığı geleneğinin sonucudur. Bu geleneği 

sağlayan koşullar şu şekilde özetlenebilir. Çin Toprakları’na, derebeylik yönetiminin 

hakim olduğu, siyasi ve sosyal çalkantıların yaşandığı Zhou Hanedanlığı (M.Ö 

yaklaşık 11.yüzyıl-M.Ö 221) döneminde aydın kesim yazın hayatına yönelmiştir. 

Mevcut siyasi duruma damgasını vuran savaşlar nedeniyle tarihsel olaylar kayıt 

edilmiş, bu şekilde tarih yazıcılığı babadan-oğula, kuşaktan-kuşağa aktarılan bir 

geleneğe dönüşmüştür. İlkbahar-Sonbahar Dönemi (M.Ö.771-M.Ö.403) Savaşan 

Beylikler Dönemi (M.Ö. 403-221) olmak üzere ikiye ayrılan Doğu Zhou 

Dönemi’nde, ülkede barışın sağlanması amacıyla çeşitli ekoller, düşünce akımları, ön 

plana çıkmıştır. Bu dönemde, beylikler arasındaki savaşların kıssada-hisse türü 

hikâyelerle anlatıldığı değerli eserler verilmiştir. 
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Ünlü düşünür Konfuçyüs(M.Ö. 551-479) da bu dönemde yaşamış ve en etkili 

düşünce ekolü Ru Jia Ekolü’nün  kurucusu olarak karşımıza çıkmıştır. Konfuçyüs, 

halka doğru yolu göstemek, öğretilerini aktarmak amacıyla bir derviş gibi çeşitli 

beylikler arasında dolaşmış ve kendinden önceki dönemlere ait kitapları gözden 

geçirerek “Beş Klasik Kitabı” yazmıştır. Böylece, çok sayıdaki kitabın, devlet 

arşivindeki bilginin, eski geleneklerin kaybolmasını önlemiş, günümüze kadar 

ulaşmasını sağlamıştır.
16

 “Kutsal Kitap” anlamındaki bu eserler, felsefe, politika, 

tarih, edebiyat gibi konularda kaynak kitap olarak kullanılmış, geniş bir coğrafyada, 

değişik tarihi süreçlerde ders kitabı olarak okutulmuş, tarih yazıcılığı için önemli bir 

örnek teşkil etmiştir. Beş Klasik Kitap şu eserlerden oluşmaktadır: 

 

 

1)-Değişimler Klasiği( Yi Jing易经) 

2)-Belgeler Klasiği (Shu Jing:书经) 

3-Şarkılar Klasiği(ShiJing 诗经) 

4-Törenler Klasiği (Li Jing 礼经)  

5-İlk Bahar- Sonbahar Kayıtları( Chun Qiu春秋) 

 

 

Bu eserler arasındaki İlk Bahar Sonbahar Kayıtları, Konfuçyus’un yaşadığı 

Lu Beyliği’nin resmi tarihi niteliğindedir. Olaylar kronolojik olarak verilmiştir, 

olayların çıkış nedeni ve sonucu anlatılmamış ancak olaylarla ilgili değerlendirme 

yapılmıştır. 
17

  

 

 

                                                 
16 Okay, Bülent Konfuçyüs, Okyanus Yayıncılık ve Yapımcılık Ltd. Şti,  S:53 
17 Okay, Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayıncılık ve Yapımcılık Ltd. Şti,S:58 
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5 Klasik Eser, Han döneminden itibaren, bilginler tarafından okunmuş ve 

ezberlenmiştir. Çünkü, devlet imtihanlarından birinin kazanılması, üst düzey 

memuriyete erişilmesi için, bu eserlerden bir veya birkaçının ezbere bilinmesi 

gerekmektedir. Çin’in feodal devirlerinde ortaya çıkan bu eserlerde, feodal sistem 

sonucu oluşan yüksek tabakaya, asilzadelere, halkı nasıl idare etmeleri gerektiği 

hakkında fikirler verilmektedir. İlkbahar-Sonbahar Kayıtları, asilzadelerin siyasetteki 

ahlakları hakkındaki fikirleri, Değişimler Klasiği, asilzadelerin dini fikirlerini, 

Törenler Klasiği, asilzadelerin nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair tarifleri 

kapsamına almaktadır. Şarkılar Klasiği içerisinde yer alan aşk şarkılarıyla, 

asilzadeler ile hükümdarlar arasındaki ilişki sembolize edilmekte, maşuk hükümdar 

olarak, aşık da hükmedilen olarak tasavvur edilmektedir.
18

 

 

 

Doğu Zhou Dönemi’nin felsefe hayatını yansıtan, “Konuşmalar (Lun Yu) 

Çin’deki yazın hayatının önemli örneklerindendir. Bu eser Konfuçyus tarafından 

değil, ölümünden sonra öğrencilerinin öğrencileri tarafından kaleme alınmıştır. Bu 

eserde, Konfuçyüs’un öğrencileriyle ya da o dönemde yaşamış bazı kişilerle yaptığı 

konuşmalar soru -yanıt biçimde yansıtılmaktadır.
19

 

 

 

Çin’deki, Zhou Handenlığı’ndan sonra yazılan tarih kitapları için özellikle 

Belgeler Klasiği ve İlkbahar- Sonbahar Kayıtları örnek teşkil etmiştir. Yukarıda 

belirtilen “Beş Klasik” eser dışında, aynı döneme ait olayların kaydedildiği diğer bir 

                                                 
18 Eberhard, Wolfram, Eberhard Wolfram Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1947 S:55 
19 Okay, Bülent, Konfuçyüs, Okyanus Yayıncılık ve Yapımcılık Ltd. Şti, S:59 
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kaynak da “Bambu Yıllıkları”dır. Burada olaylar, kronolojik biçimde arka arkaya 

dizilmek suretiyle, bambu çubuklara kayıt edilmiştir. M.Ö.4.yüzyıl sonlarına doğru 

hikâye şeklinde yazılmış tarih kitapları ortaya çıkmıştır. İlkbahar-Sonbahar Kayıtları 

(Qun-Qiu Zou Shi Chuan) ile M.Ö. 5.yy-3.yy arasındaki siyasi ve diplomatik 

karışıklıkların işlendiği Savaşan Beylikler Kitabı (Zhang Guo Ce) bu eserlerin en 

önemlileri arasındadır.
20

 

 

 

Özellikle, “İlkbahar-Sonbahar Kayıtları”, edebi açıdan da büyük önem 

taşımakta ve tarihi olayları bir roman gibi aktarmaktadır. “Savaşan Beylikler Kitabı- 

Zhang Guo Ce” adlı eser, Qin (M.Ö 221-207) ile Han (M.Ö. 206-M.S. 220) dönemi 

arasında hüküm süren çeşitli beyliklerden tarihçilerin kaleme aldığı makalelerden 

oluşmaktadır. Batı Han döneminde yaşamış bilim adamlarından Liu Xiang, mevcut 

belgeleri 33 bölüm halinde yeniden düzenleyerek bu ismi vermiştir. Kitapta; 

İlkbahar-Sonbahar döneminden başlayarak, birbirleriyle savaş halinde olan toplam 7 

beylik hakkında bilgiler verilmekte ve Qin Hanedanlığı’nın diğer beylikleri yenerek 

ülkeyi bir çatı altında birleştirmesi konu edilmektedir. Qin Beyliği, çevresindeki 7 

beyliği hakimiyetine almış ve Çin tarihinde ilk kez imparator sanı yani Qin Shı 

Huang tabiri gündeme gelmiştir. Qin Shı Huang, büyük bir lider olarak tarihe geçmiş 

ancak, iktidarını korumak için, kültürlü tabakayı çevresinden uzaklaştırmış ve 

izlediği bu politika sonunda tarih yazıcılığının duraklama sürecine girmesine neden 

olmuştur.  

                                                 
20 Bu dönemde yazılan eseler bambu çubuklara, yukarıdan aşağıya doğru yazılmıştır. Meydana gelen olaylar 

kronolojik bir şekilde bambu çubuklara kaydedilmiş, çubuklar biribirne bağlanarak tomar oluşturulmuştur. 

Günümüzde I. Cilt, II. Cilt olarak ifade edilen eseler, bambu yıllıklarında I. Tomar, II. Tomar şeklinde ifade 

edilmektedir. Zhan Guo Ce-Savaşan Beylikler Kitabı  adlı eserdeki “Ce” imi eserin bambu çubuklar üzerine 

yazıldığının ifadesidir. 
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Han Hanedanlığı’nın
21

 kuruluşuyla, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda 

kaydedilen büyük gelişmeler edebiyat ve sanatta da kendini göstermiştir. Asırlar 

öncesinden başlayan tarih yazıcılığı geleneği, Han Hanedanlığı dönemi’nde sistemli 

ve metodlu bir şekilde nesilden nesile aktarılan bir gelenek halini almıştır. Han 

Hanedanlığı döneminden itibaren, hükümdarlar; vezir ya da üst düzey memurlardan 

oluşan bir ekip kurarak, bu ekibe resmi tarih kayıtlarının tutulması görevini 

yüklemişlerdir. Resmi Çin Hanedanlık Kayıtları’nın ortaya çıkışı ve günümüze kadar 

ulaşmasının öyküsü, Çin’deki tarih yazıcılığı geleneğinin bir sonucudur. Bu eserler, 

Han Döneminden (M.O.206-M.S.220) Ming Dönemine (1368-1644) kadar  Çin tarihi 

ve Orta Asya tarihi açısından ilk elden kaynak olarak büyük önem taşımaktadır. Bu 

Kayıtlar, Çin topraklarında asırlar öncesine ait tarihi olayların yanısıra, yakın ilişki 

içinde bulunduğu çevresindeki kabilelerin gelenek, görenek, inanç sistemleri ve 

toplumsal yapıları hakkında ayrıntılı bilgi vermesi, ilk elden kaynak oluşu ve objektif 

bir gözle olayları yansıtması ve bu bilgilerin günümüze kadar ulaşmasına vesile 

olması açısından değeri ölçülemeyen büyük bir hazinedir.  

 

 

Ayrıca, bu kaynaklarda dönemin kültürel hayatı geniş bir biçimde 

anlatılmakta, o dönemde yazılmış eserler hakkında bilgiler verilmektedir. Daha 

sonraki dönemlerde, kitabın aslı kaybolsa bile, eserin içeriği, yazarı hakkında genel 

bir bilgi edinilebilmektedir. 

 

                                                 
21  Han Hanedanlığı, M.Ö. 206-M.S 220 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu tarihler, Büyük Hun 

İmparatorluğu’nun  zirveye ulaştığı dönemi de içine almaktadır. Bu itibarka Han döneminde yazılan kayıtlarda 

Hun İmparatorluğu hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu kayıtlar, Hunlar hakkında  günümüze kadar 

ulaşan tek yazılı belgelerdir. 
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Bu kayıtlara göre; Doğu Han döneminden itibaren; Kuzey’deki göçebe 

halklarla ekonomik ve kültürel ilişkilerde hızlı gelişme kaydedilmiş, sınır 

boylarındaki bu kabileler de toplumsal değişime uğramışlardır. Çin’deki feodal 

rejimin siyasi gücünün artması ve Qin Hanedanlığı’nın, ülkeyi bir çatı altında 

toplamasıyla, kuzeyli kabileler de birlik kurma, bir araya gelme fikrini 

benimsemişlerdir. Kuzeydeki siyasi değişiklikle, Büyük Hun İmparatorluğu, Japon 

Denizi’nden, Hazar Denizi Kıyılarına kadar bütün atlı-göçebe kabileleri birleştirmeyi 

başarmıştır. Tang Dönemi’ne gelindiğinde ise atlı-göçebe kabilelerle geçmiş 

dönemlerde yapılan evlilik yoluyla uyum anlaşması sonucu ilişkilerin yoğunlaştığı 

dikkat çekmektedir.
 22

  İki toplum arasında akrabalık bağlarının kurulması nedeniyle, 

kuzeyli halklar Çin yönetiminde de söz sahibi olmuşlar, hem Çin hem de kendi 

ülkelerindeki ünvanları kullanmışlar, başta edebiyat ve müzik olmak üzere Çin’deki 

kültürel hayatı büyük ölçüde etkilemişlerdir. Tang Hanedanlığı döneminde resmi 

olmayan, yani imparator tarafından görevlendirilmeyen kişilere ait çeşitli tarih 

kitaplarının yanı sıra, edebiyat ve sanat alanında, değerli eserler verilmiştir.  

 

 

Kısaca özetlemek gerekirse; 

-Çin Geleneksel tarih yazıcılığı bir metod ve yönteme dayanmaktadır. Bu 

nedenle standart olarak şu bölümler hepsinde mevcuttur. 

 

                                                 
22  Türker, Nurcan, Han Hanedanlığı Dönemi’nde Hunlarla Yürütlen He Qin Politikası ve Sonuçları, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2013 
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1-Hükümdar Kayıtları Bölümü:
23

 Bu bölümünde, yıllara bağlı olarak 

hükümdarlar ve ailelerin yaşantıları ve başarıları hakkında bilgiler verilmektedir. 

Resmi Hanedanlık Kayıtlarında, ilk bölümler, hanedanın kurucusu ve sonraki 

hükümdarlar hakkında bilgileri içermektedir. 

2-Kronolojik Tablolar Bölümü:
24

 Bu bölümde kronolojik tablolar halinde, soy 

kütükleri, dönemin önemli şahsiyetleri ve meydana gelen olaylar ile ilgili listeler yer 

almaktadır.  

3-Törenler ve Genel Konular Bölümü:
25

 Bu bölümünde astronomi, cografya, 

müzik, tören gibi çeşitli konular hakkında  bilgiler bulunmaktadır. 

4- Kayıtlar/ Monografi/Biyografi Bölümü:
26

 Bu bölümde toplumun her 

kesiminden yararlı işler yapmış kişilere ait biyografiler, çevredeki yabancı kavimleri 

tanıtıcı bilgiler, bu kavimlerle olan ilişkiler, bu kavimlerde mevcut yaygın inançlar, 

halk hikâyeleri ve efsaneler kaleme alınmıştır.  

 

Çin tarih yazıcılığı ile ilgili dikkat çeken unsurlar şunlardır: 

-Çin tarih yazıcılığı devletin yönettiği önemli bir kurumdur. Babadan oğula, 

nesilden nesile geçen bir gelenektir. Saraydaki tüm arşiv, tüm kayıtlar tarihçinin eline 

teslim edilir. O da ayrıntılı bir biçimde, geleneksel metod ve yöntemlerle olayları 

işler, resmi arşiv malzemesi haline getirir.  

 

 

                                                 
23 İmparator Kayıtları (Ben Ji 本纪) 

24 Kronolojik Tablolar (Biao 表): 

25 Törenler ve Genel Konular (Zhi 志 ): 

26 Kayıtlar/Monografi/Biyografi (Lie Zhuan  列传): 

 
n kaynaklarında Türklerle İlgili Kayıtlar 
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-Bu tarihi eserlerin en önemli özelliği, sadece Çinlilerin kendilerini değil, 

komşu ulusları da kayıt altına almasıdır. Dolayısıyla bu belgelerin önemi, Çin’in 

çevresindeki komşu kabileler hakkındaki ayrıntılı bilgileri ilk elden kaynak olarak 

günümüze kadar ulaştırmasıdır. 

-Resmi Hanedanlık Kayıtlarında, Çinlilerin Türklerle ilgili olarak yazdığı 

bilgilerle tarih öncesindeki olaylar hakkında malumat alınmaktadır. Bu kaynaklar 

olmasaydı Türk dili, tarihi, kültürü ile ilgili çalışmalarda büyük bir boşluğun 

meydana gelmesi kaçınılmaz olurdu.  

-Tarih yazıcılığı çerçevesinde verilen eserler ana hatlarıyla ikiye 

ayrılmaktadır. 

1-Zhen Shi(,正史) yani resmi tarih kitapları.  

2-Za Shi,(杂史)resmi olmayan tarih kitapları.  
 

Za Shi, yani resmi olmayan tarih kitaplarının güvenirliliği ve tarafsızlığı Zhen 

Shı”, resmi tarih kayıtlarına göre daha azdır, ancak bu eserler arasında da Türk 

kültürü ve tarihi hakkında değerli bilgiler elde etmek mümkündür. Resmi olmayan 

“Za Shi” tabir edilen belgeler arasında  Tong Dian(通典), Tai Pin Yuan, Yong Le Da 

Dian, YouYan ZaZu,   gibi önemli eserleri sayabiliriz. 

 

 

Bazı tarihçiler tarafından Çin kaynaklarının güvenilir olmadığı ileri 

sürülmektedir. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Çünkü bunlar resmi devlet 

arşividir. Daha sonraki dönemlerde yazılmış olan özel tarih kitaplarında Türklerle 

ilgili bazı bilgiler saptırılmak istense de yine diğer bir Çince belgeye dayandırılarak 

bu iddiaları çürütmek mümkündür. Yani Türk tarihi ve kültürü hakkında doğru 
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bilgilere ulaşmak, yanlış tezleri çürütmek için gene Çince belgelere başvurmak 

gerekmektedir.  

 

 

Çin tarih yazıcılığı günümüz Türk tarihi ve kültürü başta olmak üzere sözlü 

kültürler için son derece önemlidir. Bazı kayıtlardaki monografilerde Türk kabileler, 

budunlar ve  boylar hakkında ayrı başlıklar ve özel bölümler bulunmaktadır. Bazı 

kayıtlarda ise ayrı başlık halinde Türk kabilelere yer verilmese bile bu uluslarla 

irtibatı olan üst düzey yetkililer, komutanlar, elçiler hakkında yazılan biyografilerden 

önemli bilgilere ulaşmak mümkündür. Örneğin Zhang Jian adlı elçi Wu Sun adlı 

Beyliğe gönderilmiş, ancak Xiong-nu’lar yani Hunlar tarafından yakalanmıştır. 

Zhang Jian, 10 yıl Xiong-nu’ların içinde yaşamış, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş bir 

fırsatını bularak Wu Sun topraklarına geçmiş ve onlarla temas sağlamıştır. Daha 

sonra ülkesine dönerek 10 yıllık gözlemlerini, yaşadıklarını rapor halinde 

hükümdaraa sunmuş, Türk kabilelerin yaşayışı, kültürü hakkında değerli bilgileri 

günümüze ulaştırmıştır.    

 

    

Resmi Hanedanlık Kayıtları, saray tarafından görevlendirilmiş bir ekip 

tarafından bizzat hükümdara sunulmak üzere gerçekleri yansıtan, objektif bilgileri 

içermektedir. Bu belgelerin en önemli özellikleri güvenilir,  ayrıntılı, eksiksiz, 

hatasız, tarafsız ve ilk elden kaynak olmasıdır. Ayrıca Orta Asya Türk Tarihi, 

özellikle ilk çağlardaki Türk kavimlerinin toplumsal ve siyasal yapısı, gelenek ve  

görenekleri hakkında yapılan araştırmalar için tek kaynaktır. Türkiye 
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Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1930’larda çok sayıda resmi ve yabancı tarihçi 

bir araya getirilmiş, Türk ulusunun kültür ve medeniyet kaynaklarının açığa çıkarılıp 

bu kaynakların tarih ve dil kurultaylarında değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu konuda 

da liderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, 1935 yılında Ankara 

Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Türk Tarihi alanında bilimsel araştırmalar 

yapılması için Sinoloji, Hindoloji, Sümeroloji gibi  bölümler  kurulmuştur.
27

  Bizim 

yapmamız gereken bu kaynakları okumak, doğru anlamak, ve anladıklarımızı 

yorumlayarak Türkçemize aktarmaktır. 

 

 

Türk kültürü ve Türk tarihi açışından yapılan araştırmalar sırasında “24 

Tarih”, günümüzde bile bilimsel olarak yararlanılabilecek son derece değerli 

kaynakların başında gelmektedir. Türk tarihinin önemli sayfalarından Hunlar, 

Göktürkler, Uygurlar, hakkında bu kayıtlar sayesinde değerli bilgilere ulaşılmıştır. 

Ancak, günümüzde teknolojik ilerlemeler sonucunda oluşan bilgi kirliliği büyük bir 

tehlikedir. Yabancı kaynaklardan yararlanılarak yapılan çevirilerdeki yanlış 

yorumlar, okunuş sistemlerinden gelen büyük hatalar ders kitaplarına yansımaktadır. 

Bilgi eksikliğine, farklı bir anlayışla olayların yorumlanması gibi unsurlar da 

eklendiğinde olay tamir edilmesi güç noktalara kadar ulaşmaktadır. Türkler ve 

Çinliler uzun bir tarihi süreç içinde farklı toplum yapıları olmasına karşın bir arada 

yaşamışlar akrabalık kurmuşlardır. İki toplum arasında ortak bir anlayışın bulunması, 

bir arada yaşamanın getirdiği avantajlar gibi unsurlar dikkate alınarak doğrudan 

Çince metinlerden yararlanılarak yapılan Türkçe çevirilerin daha doğru ve sağlıklı 

                                                 
27 Meydan, Sinan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, 2.bs, Inkılap Kitapevi ,İstanbul, 2010 S:121 
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olacağı kuşku götürmez bir gerçektir.  Asırlar öncesinde yaşanan bu olaylar dikkate 

alındığında, Klasik Çince kaynaklar Türk kültürü ve tarihi açısından değerli bir 

hazinedir. 

 

 

1.3 Çin Kaynaklarında Türklerle İlgili Kayıtlar 

 

 

Tarih Kayıtları (Shi Ji 史记); Yazarı : Sı MaQian (司马迁) 

Tarih Kayıtları(Shi Ji 史记)
28

 Batı Han Dönemi’nde (M.Ö 206-M.S. 220) Sı 

MaQian tarafından yazılmıştır. Eser, 130 bölümden oluşmaktadır.
29

 Tarih 

Kayıtları(Shi Ji 史记), Han Hanedanlığı’nın en güçlü çağlarında yazılmıştır. Özellikle 

110. Bölümde, Hun(Xiong Nu) Kayıtlarında, Hunlar ve ataları hakkında önemli 

bilgiler verilmektedir Yazar, Sı MaQian, Hun Tarihi’ne mitolojik çağlardan itibaren 

başlayarak Mao Tun yani Mete’nin başa geçişi,  Hun İmparatorluğu’nun kuruluş 

sebepleri vb. konulara açıklık getirmiştir.
30

 Tarih Kayıtları’nda(Shi Ji 史记)yer alan 

bölümler şu şekilde düzenlenmiştir:   

 

 

                                                 
28 Tarih Kayıtları adlı eser, Tarihi Kayıtlar şeklinde de tercüme edilmektedir. Son yıllarda, Tarihçinin Anıları 

şeklinde de çevrilmiştir. Ancak ülkemizde “Tarih Kayıtları” olarak bilinmektedir.  
29  -Si-Ma Qian, Shi Ji (Tarih Kayıtları), Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1975.,Okay Bülent, “Tarih Kayıtları” 

adlı Makale, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri, Cilt IV, Sayı:1’den ayrı basım,  

Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1985,  Xia Zheng Nong, a.g.e, S:724 
30 Öğel, Bahaeddin, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981,Ankara, S: 120 
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-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 20 bölüm; yıllara bağlı olarak hükümdarlar ve 

ailelerinin yaşantıları ve başarıları ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda her 

alandaki önemli olaylar da kaydedilmiştir. 

-Tablolar(Biao), 10 bölüm, soy kütükleri, kişi ve olaylar ile ilgili listeler 

kronolojik tablolar kullanılarak verilmiştir.  

-Törenler ve Genel Konular(Shu), 8 bölüm, çeşitli konulardaki gelişmeler 

aktarılmakta, törenler ve müzik sistemi, astronomi, askeriye ile ilgili bilgiler, sosyal 

ekonomi, cografya vb. konuları içermektedir.  

-Asil Aile Kayıtları(Shi Jia), 30 bölüm, yüksek düzeyde memurlar ve soylu 

ailelere mensup kişiler ile ilgili kayıtlar bulunmaktadır. 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan;) 70 bölüm, toplumun çeşitli 

kesimlerinde yararlı işler yapmış kişilere ait biyografiler, o dönemde hanedanlık 

içinde yaşayan azınlıklar, hanedanlığın yakın ilişki içerisinde olduğu komşu devletler 

ve yöreler hakkında monografileri içermektedir.  

 

 

Sı MaQian; M.Ö. 145-90 yılları arasında yaşamıştır. Babası Sı MaTan; 

Sarayda önemli görevler arasında bulunan Büyük Astrolog olarak atanmış daha 

sonra; Saray Kütüphane Yönetimi altına girmiştir. Sı MaTan; genel bir tarih kitabı 

yazmayı düşünmüş, ancak tamamlayamamıştır, ölmeden önce Sı MaQian’den  bu 

çalışmayı bitirmesini istemiştir.  
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Sı MaQian, babasının ölümünden sonra, babası gibi Büyük Astrolog 

anlamına gelen üst düzey göreve gelmiş ve Tarih Kayıtları(Shi Ji 史记) adlı eseri 

yazmaya başlamıştır. Bu eser, Çin’in geniş kapsamlı ilk genel tarih kitabıdır. Daha 

önceki dönemlere ait kitaplar bir bölgenin, bir dönemin tarihi olaylarını ele 

almaktadır. Tarih Kayıtları’nda(Shi Ji 史记); Çin tarihçiliğinde ilk kez biyografik 

yöntem kullanılmış ve bu yöntem daha sonraki dönemlerde yazılan resmi kitaplar 

için  bir örnek teşkil etmiştir. Çin’deki  resmi tarih yazıcılığı Sı MaQian ile 

başlamıştır.
31

 

 

 

Han Tarihi (Han Shu 汉 书), Yazarı: Ban Gu (班 固)  

Han Tarihi, 120 bölümden oluşmaktadır. Doğu Han Dönemi’nde (25-220 ), 

Ban Gu (32-92) tarafından yazılmıştır.
32

 Çin Resmi Tarih Kitapları arasında Han 

Dönemi’nde yazılmış ikinci önemli kaynaktır. Önceki Han Sülalesi Tarihi olarak da 

adlandırılan eserde, Han Hanedanı’nın başlangıcından Wang Mang’ın ilk yıllarına 

kadar olan 230 yıllık tarih kayıt edilmiştir. Resmi Hanedanlık Kayıtları’nın ilki 

olarak günümüze kadar ulaşan “Tarih Kayıtları (Shi Ji 史记) ”  genel bir tarih kitabı 

niteliğindedir. Han Tarihi ise özel bir hanedanlık tarihidir ve değişik bir plana 

sahiptir. Bu yönü ile kendisinden sonra kaleme alınan resmi tarihler için bir örnek 

oluşturmuştur. 

 

                                                 
31

 Eberhard Wolfram, Çin Tarihi, S:115  
32

 Xia Zheng Nong,a.g.e, S:886 
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Ban Gu’nun babası Ban Biao (M.S.3-54), Tarih Kayıtları’ndan etkilenerek 

topladığı tarih belgelerini 65 bölüm olarak “Sonraki Belgeler, (Hou Chuan)” adıyla  

bu esere eklemiştir. Ölümünden sonra oğlu, tarih yazma görevini üzerine almış ve 

babasının eserine eklemeler yaparak genişletmiştir.  

 

 

Genel olarak her bölümün sonuna eserin yazarı  Ban Gu tarafından da bir 

yorum ilave edilmiştir. Ban Gu, M.S. 62 yılında bir ihbar sonucu suçlanarak 

hapsedilmiş erkek kardeşinin girişimiyle hapisten kurtulmuş ve 20 kusur yıl Han 

Tarihi’ni düzenlemekle geçirmiştir
33

. Ban Gu, eserini tamamlayamadan yeniden 

suçlanarak hapsedilmiş ve ölümünden sonra Han Tarihi’ni tamamlanması için kız 

kardeşi Ban Zhao ve yardımcı olarak da tarihçi Ma Xu görevlendirilmiştir. Han 

Tarihi’nin yazımı yaklaşık 40 yıl sürmüştür Başlangıçta 100 bölüm halinde 

düzenlenen eser daha sonraki dönemlerde yapılan ilavelerle 120 bölüme 

çıkarılmıştır.  

 

 

Eser hazırlanırken, Şarkılar Klasiği(Shi Jing),  Belgeler Klasiği (Shu Jing) 

gibi 5 Klasik Kitaptan alıntılar yapılmıştır. Bu husus zaman zaman eserde 

belirtilmiştir.  

 

 

                                                 
33Ban Gu, Han Shu (Han Tarihi), Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1974 S:2 
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Sı MaQian tarafından yazılan, Tarih Kayıtları (Shi Ji 史记) adlı eserin ilgili 

bölümlerinin, Han Tarihi’ne olduğu gibi aktarılmış olmasına rağmen bu alıntılara 

değinilmediği dikkat çekmektedir. Tarih Kayıtları’nda(Shi Ji 史记)  düz metin olarak 

anlatılan olaylar, Han Tarihi’nde konuşma veya mektup şeklinde yazılmıştır. 

 

Sonraki Han Tarihi (后汉书); Yazarı : Fan Ye (范 晔) 

Güney Hanedanlıklarından biri olan (222-280), Song Hanedanlığı’ndan  Fan 

Ye(398-445) tarafından yazılmıştır.
34

 Eser, Doğu Han Hanedanlığı’nın 195 yıllık 

tarihini içermekte olup toplam 120 Bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şeklide 

düzenlenmiştir:
35

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 10 bölüm; 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan; 80 bölüm,  

-Törenler ve Genel Konular(Zhı), 30 bölüm. Esere bu bölüm, Jin Hanedanlığı 

döneminde Si MaBiao tarafından eklenmiştir. 

 

 

Çeşitli resmi görevlerde bulunan Fan Ye; Hükümdarı Liu YiKang’a suikast 

yapacağı yolunda haberler alınması üzerine 445 yılında idam edilmiştir.Sonraki Han 

Tarihi içerisinde, meydana gelen tarihi olayların kaydedilmesinin yanısıra çeşitli 

kabilelere ait bilgiler, efsaneler dikkat çekmektedir: 

 

                                                 
34 Xia Zheng Nong, a.g.e, S573 
35 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:26 
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Üç Devlet Tarihi (San Guo Zhi三 国 志),Yazarı:Chen Shou (陈寿 )  

Üç Devlet Tarihi, Jin Döneminde (265-420), Chen Shou (233-297), 

tarafından yazılmıştır.
36

 Han Henadanlığı’nın yıkılmasından sonra ülke Wei, Shu ve 

Wu beylikleri olmak üzere üç parçaya bölünmüştür.
37

 Eser, toplam 65 bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

 

-Wei Tarihi, 30 bölüm 

- ShuTarihi, 15 bölüm 

- Wu Tarihi, 20 bölüm  

 

Üç Devlet Tarihi’nde, diğer resmi hanedanlık kayıtlarında bulunan; 

Törenler/Genel Konular(Zhi) ve Tablolar (Biao) bölümlerinin olmaması bir eksiklik 

olarak kabul edilmektedir. Aslında Chen Shou’nun ulaşabildiği tarihi kaynaklar 

sınırlı olduğu için, her üç tarihin içeriği de yeterli değildir. Bu nedenle, daha sonra 

Pei SongZhi tarafından açıklama yapılması amacıyla çeşitli notlar ilave edilmiş ve 

hatalar düzeltilmiştir.  

 

 

Üç devlet dönemi adlı eserin yazıldığı tarih kesin olarak belli değildir, aynı 

dönemde Wei ve Wu Beyliklerinin resmi tarihi de yazılmıştır. Chen Shou, Shu 

Beyliği’nden olduğu için olayları yakından gözlemleyerek Shu tarihini yazmıştır.  

 

                                                 
36 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:428 
37 Chen, Shou, San Guo Zhi, Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1982, S:1 
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Jin Tarihi (Jin Shu晋 书) Yazarı: Fan Xuan Ling (房玄龄) ve ekibi : 

Jin Tarihi, Tang Hanedanlığı Dönemine (618-907) aittir
38

. Eserin yazımında 

21 kişi görevlendirilmiştir. Vezir Fan XuanLing(578-648)
39

  başkanlığındaki ekip 

tarafından çalışmalara 646 yılında başlanmış ve 648 yılında tamamlanmıştır. Batı Jin 

ve Doğu Jin Hanedanlıkları döneminde meydana gelen olayların kaydedildiği eser, 

toplam 130 bölümden oluşmaktadır. Bu Bölümler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 10 bölüm;  

-Tablolar(Biao), 10 bölüm. Soy kütükleri, kişi ve olaylar ile ilgili listeler 

kronolojik tablolar kullanılarak verilmiştir.  

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 20 bölüm,  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan; 70 bölüm,  

-Hanedanlık Dışı Kayıtlar (Za Ji), 130 bölüm 

 

 

Hanedanlık Dışı Kayıtlar (Zai Ji) bölümünde hanedanlık dışındaki olaylar 

kaydedilmiş özellikle 16 devletin siyasi güçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Burada 

sözü edilen uluslar içinde Hunlar (Xiong-Nu) ve Toba’lar(Xian-Bei) sayılabilir. Tang 

Hanedanlığı’ndan önce, Jin Hanedanlığı’nın tarihi ile ilgili olarak yirmiden fazla 

kitap yazılmış ancak bunlar kaybolmuştur. Bu eser hazırlanırken Jin Hanedanlığı’nın 

dökümanlarından yararlanılmış, özel tarihler dışında ayrıca, mevki ve makamlar, 

törenler, günlük yaşam hakkında da bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda, toplanan 

                                                 
38 Fan Xuan Ling, Jin Tarihi, Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1974 S:1 
39 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:1575 
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çeşitli hikayeler de kaydedilmiş ve ilaveler yapılmıştır. Böylece oluşturulan Jin 

Tarihi, hem iyi bir belge, hem de başvuru/referans kaynağı olmuştur. 

 

Song Tarihi (Song Shu宋书);Yazarı :Shen Yue (沈约) 

Güney Hanedanlıklarından biri olan Song Tarihi, Liang  Döneminde (502-

557 ) Shen Yue(441-513) tarafından yazılmıştır.
40

 Song Hanedanlığı, 420 yılında 

Doğu Jin Hanedanlığı’ndan sonra Güneyde kurulmuş olan feodal bir hanedanlıktır.
41

 

Song Tarihi, toplam 100 bölümdür ve bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir:  

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 10 bölüm; 

-Törenler ve Genel Konular(Zhı), 30 bölüm,  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 60 bölüm  

 

 

Song Tarihi, 60 yıl içinde meydana gelen olayları aksettirmekte olup, 100 

bölüm halinde düzenlenmiş tarihsel içerik bakımından çok değerli bir belgedir. Song 

Tarihi içinde Türk kökenli kabilelerin yaşadığı yöreler ile ilgili ayrı başlık altında 

biyografi bulunmamaktadır. Ancak, metin içlerinde Türk kökenli kabileler, 

yaşadıkları bölgeler hakkında çeştili bilgilere rastlamak mümkündür.  

 

 

                                                 
40 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:903 
41 Shen Yue, Song Tarihi, Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1974 S:1 

 



 

 

31 

 

Güney Qi Tarihi (Nan Qi Shu 南齐书)Yazarı: Xiao ZiXian (萧子显-)  

Liang Döneminde (502-557), Xiao ZiXian (489-537) tarafından yazılmıştır.
42

 

Eserde, İmparator Gao Di başta olmak üzere  tüm imparatorların günlük yaşamları ile 

ilgili tutulan notlar muhafaza edildiğinden, tüm bu kayıtlar, Xiao ZiXian’e eserin 

hazırlanması sırasında temel kaynak teşkil etmiştir. Eserdeki yöre kayıtlarında her 

yörenin cografi gelişiminin dışında, toplumdaki aydın kesiminin durumunu, gösteren 

notlar da bulunmaktadır. Bu da eserin tarihi belge olarak değerini yükseltmektedir.
43

 

Bu dönem için önemli bir kaynak oluşturan eserin ilk adı, Qi Tarihi’dir. Song 

Hanedanlığı Dönemi’nde “Güney” sözcüğü eklenmiştir. Eser toplam 60 bölümdür, 

ancak günümüze aşağıda sıralanan 59 bölüm ulaşabilmiştir.  

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 8 bölüm; 

-Törenler ve Genel Konular(Zhı), 11 bölüm,  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 40 bölüm 

 

  

Güney Qi Tarihi içinde Türk Kökenli kabileler ile ilgili ayrı başlık altında 

kavim ve yöre kayıtları bulunmamaktadır. Ancak metin içlerinde Türklerle ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

 

 

                                                 
42 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:593 
43 Xiao Zi Xian, Güney Qi Tarihi, Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1975 S:1 

 



 

 

32 

 

Liang Tarihi (Liang Shu 梁书):Yazarı: Yao SiLian (姚 思 廉-) 

Liang Tarihi, Tang Döneminde (618-907) imparatorun emriyle Yao SiLian 

(557-637) tarafından
44

 629 yılında yazımına başlanmış ve 636 yılında 

tamamlanmıştır. Liang Tarihi, 650-730 yılları arasındaki olayların kaydedildiği bir 

kaynak kitaptır. Eser, toplam 56 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 

  

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 6 bölüm. 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 50 bölüm 

 

 

Eser, hükümdarın emriyle, Yao SiLian’in babası Yao Cha tarafından 

yazılmaya başlanmıştır. Yao SiLian, babasının ölümü üzerine hükümdardan aldığı 

emir ile eseri tamamlamıştır. 

 

 

Güney hanedanlıklarından olan Liang Hanedanlığı, Doğu Jin, Song ve Qi 

hanedanlıklarını takiben 502-557 yılları arasında Jiang Nan’da kurulmuştur. Liang 

Tarihi’ndeki edebiyat biyogrofileri, Liang Dönemi edebiyatının zenginliğini 

yansıtmaktadır. 

 

 

                                                 
44 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:1102 
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Chen Tarihi (Chen Shu 陈 书);Yazarı: Yao SiLian (姚思廉) 

Tang Dönemi’nin tarihçilerinden Yao SiLian (557-637) tarafından yazılmış 

ve 636 yılında tamamlanmıştır. Resmi Çin Hanedanlık Kayıtları içerisinde bölüm 

sayısı en az olan eser toplam 36 bölümdür.
45

 Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 6 bölüm. 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 36 bölüm 

 

 

Chen Tarihi de Liang Tarihi’nde olduğu gibi; Yao SiLian’in babası Yao Cha 

tarafından yazılmaya başlanmıştır. Yao SiLian, babasının ölümünün ardından 

hükümdardan aldığı emir ile eseri tamamlamıştır. 

 

 

Güney Hanedanlıklarından olan Chen Hanedanlığı da tıpkı Liang 

Hanedanlığı, gibi Doğu Jin, Song ve Qi hanedanlıklarını takiben  557-589 yılları 

arasında Jiang Nan’da kurulmuştur.  

 

 

Chen Tarihi’nde Türk Kökenli kabileler ile ilgili ayrı başlık altında kavim ve 

yöre kayıtları bulunmamaktadır. Ancak metin içlerinde Türklerle ilgili bilgilere 

rastlamak mümkün olabilmektedir. 

                                                 
45 Xia Zheng Nong ,a.g.e, S:428 
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Wei Tarihi (Wei Shu 魏书) ,Yazarı: Wei Shou 魏收)  

Wei Tarihi’nin yazımına, Kuzey Qi Dönemi’nde (550-577 ) Wei Shou (510-

572) tarafından 551 yılında başlanmış, 554 yılında tamamlanmıştır.
46

 Xian-Bei’lerin 

yani Toba’ların kurduğu Kuzey Wei ile Doğu Wei tarihinin kaydedildiği eser 124 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir:
47

 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 12 bölüm;  

-Törenler ve Genel Konular(Zhı) 20 bölüm, 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 92 bölüm,  

 

 

Eserde, 4. yüzyıl sonundan 6. yüzyıl ortalarına kadar Wei Hanedanlığı tarihi 

kayıt edilmiştir. Xian-Bei’ler ve Xiong-nu halkları, uzunca bir müddet bir arada 

yaşamışlardır, bu nedenle kültürel ve sosyal hayat bakımından iki halk arasında 

yoğun bir etkileşim olmuştur. Zamanla kız alıp verme yoluyla ilişkiler sağlamlaşmış, 

akrabalık bağı kurularak içiçe geçmişler ve kaynaşmışlardır.
48

 Bu tarihi gerçekler 

nedeniyle Wei Tarihi,
 49

 günümüzde de önemini korumaktadır, ancak kitabın bazı 

                                                 
46 Wei, Shou, Wei Tarihi, Zhong Hua Shu Ju Nüshası, Pekin, 1974 S:1 
47 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:20-35 
48 Aktaş, Şükrü Toba-Wei Tabgaç Devleti’nin Orta Asya Türk tarihindeki Yeri ve Önemi adlı Makale, Prof. Dr. 

Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017  S:290 
49Toba’lar tarafından kurulan ilk devlet “Dai-代”  olarak adlandırılmaktadır. I. Toba Devleti olarak bilinen bu 

siyasi birliğin ömrü kısa olmuştur.  Kuzeyde uzunca bir süre yaşanan kargaşa dönemi 396 yılında Toba Gui 

tarafından kalıcı ve başarılı bir şekilde siyasi birliğe kavuşturulmuştur. Bu devlet II. Toba devleti olarak Toba-

Wei veya Kuzey Wei olarak adlandırılmaktadır. 
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bölümleri kaybolduğundan daha sonra başka belgelerle karşılaştırılarak bu kayıp 

bölümlerin tamamlanmasına çalışıldığı bilinmektedir. Örneğin, eserdeki “Batı 

Bölgeleri” kayıtları kaybolmuş, daha sonra tekrar derlenmişse de orjinalliğinden çok 

şey yitirmiştir. 

 

 

Kuzey Qi Tarihi (Bei Qi Shu 北齐书),Yazarı: Li BaiYao (李百药) 

Kuzey Qi Tarihi (Bei Qi Shu), Tang Döneminde Li BaiYao (565-648) 

tarafından yazılmıştır. 627 yılında yazımına başlanmış, 636 yılında tamamlanmıştır. 

Eser, 50 bölümden oluşmaktadır, bu bölümler şunlardır:
50

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 8 bölüm 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 42 Bölümü 

 

 

Kuzey Qi tarihi’nde, Doğu Wei ve Kuzey Qi hanedanlıklarına ait tarihi süreç 

kayıt edilmiştir. Doğu Wei Hanedanlığı’nın 550 yılında yıkılmasıyla Kuzey Qi 

Hanedanlığı kurulmuştur. Kuzey Qi Hanedanlığı, 577 yılında Kuzey Zhou 

Hanedanlığı (557-581) tarafından yıkılmıştır.  

 

 

                                                 
50 Xia  Zheng Nong, Ce Hai, Ansiklopedisi, Hang Hai Kitapevi, Shang hai, 1979, S:333 
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Kuzey Qi Tarihi’nde Türk Kökenli kabileler ile ilgili ayrı başlık altında 

kavim ve yöre kayıtları bulunmamakta, buna karşın Göktürkler (Tu Jue’ler)  ve Juan 

Juan’lar (Avarlar) ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

 

Zhou Tarihi ( Zhou Shu 周书 );Yazarı:Ling HuDeFen (令 狐 德 棻) ve ekibi  

Zhou Tarihi, Tang Dönemi’nde (618-907) Ling HuDeFen ve ekibi tarafından 

628 yılında yazımına başlanmış ve 636 yılında tamamlanmıştır. Eser, 50 bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 8 bölüm 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 42 bölüm 

 

 

Kitabın yazarı, Ling HuDeFen’ın dönemin önemli şahsiyetlerindendir, resmi 

tarih yazıcılığı çalışmalarında yer almış, 622 yılında Saray Kütüphanesi Müdür 

Yardımcısı görevine getirilmiştir. Ayrıca, Sonraki Liang, Chen, Qi, Zhou ve Sui 

hanedanlıklarının resmi tarihlerinin düzenlenmesi sırasında da bu çalışmalara 

katılmıştır. Zhou Tarihi adlı eserde Tu Jue’ler yani Göktürkler başta olmak üzere 

Türkler hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

37 

 

Sui  Tarihi (Sui  Shu 隋 书), Yazarı: Wei Zheng( 魏征、等)  

Sui Tarihi, Tang Dönemi’nde(618-907), Wei Zheng ve ekibi tarafından 

yazılmıştır. Eser, toplam 85 bölüm halinde düzenlenmiştir. Bu bölümler şunlardır:
51

 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji),  5 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 30 bölüm  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 50 Bölüm 

 

 

Eserin kaynak bakımından son derece zengin olduğu diikat çekmektedir. 

Özellikle, Türk kabilelerin bulunduğu “Batı Bölgeleri” ile ilgili araştırmalar için 

önemli bir belgedir.  

 

 

Güney Tarihi (Nan Shı 南史); Yazarı:Li YangShou (李延,寿)  

Güney Tarihi, Tang Döneminde (618-907), Li YangShou tarafından 

yazılmıştır. Eser, 80 bölümden oluşmakta ve  420-589 yılları arasında hüküm sürmüş 

bulunan güney hanedanlarının yani Song, Nan Qi, Liang ve Chen Hanedanlarının 

170 yıllık tarihini içine almaktadır.
52

 Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

 

                                                 
51 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:439 
52 Xia Zheng Nong, a.g.e, S134 
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-Song Hükümdarı Kayıtlar, 3 bölüm 

-Qi Hükümdarı Kayıtlar, 2 bölüm 

-Liang Hükümdarı Kayıtlar, 3 bölüm  

-Chen Hükümdarı Kayıtlar, 2 bölüm  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 70 bölüm 

 

 

Kuzey Tarihi (Bei Shi 北史) Yazarı: Yazarı:Li YangShou (李延寿)  

Kuzey Tarihi, 100 bölümden oluşmaktadır.Tang Döneminde (618-907), Li 

YangShou tarafından yazılmıştır.
53

 Eser, 386-618 yılları arasında hüküm sürmüş 

bulunan kuzey hanedanlarının yani Wei, Bei, Qi, Zhou ve Sui hanedanlarının 233 

yıllık tarihini içerir. Bu eserde, Kuzey Hanedanlıkları tarihi olan Wei Shou’un 

yazdığı Wei Tarihi, Li BaiYao’ın yazdığı Kuzey Qi Tarihi ve Ling HuDeFen’ın 

yazdığı Zhou Tarihi birleştirilip özetlenmiştir. Eser aşağıda sıralanan bölümlerden 

oluşmaktadır. 

 

 

-Wei Hükümdarı Kayıtlar, 5 bölüm 

-Qi Hükümdarı Kayıtlar, 3 bölüm 

-Sui Hükümdarı Kayıtlar, 2 bölüm 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 88 Bölüm 

 

                                                 
53 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:331 
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Güney Tarihi ve Kuzey Tarihi’nin birleştirilmiş hali ise Güney-Kuzey Tarihi 

(Nan Bei Shi) olarak bilinmektedir.Eser Çin tarihi’nin yanısıra Türk tarihi açısından 

da önem taşımaktadır. Güney Tarihi’nin 79. Bölümü özellikle Türklerle ilgili 

kayıtların yer aldığı bir  bölümdür. Bu bölümde “Bo Sı” yani İran hakkında da 

ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Kuzey Tarihi’nde,  94- 99. Bölümlerde Türklerle ilgili 

yer ve boy kayıtları bulunmaktadır.  

 

 

Eski Tang Tarihi (Jiu Tang Shu 旧 唐书),Yazarı: Liu Xu (刘晌 ) ve ekibi  

Eski Tang Tarihi, Sonraki Jin Döneminde (Beş Devlet Dönemi-936-946), 

hükümdarın emriyle Liu Xu ve ekibi tarafından yazılmıştır.
54

 Aslında bu kitabın adı 

Tang Tarihi’dir. Kuzey Song Hanedanlığı Dönemi’nde Ou YangXiu, Song Qi, 

tarafından daha ayrıntılı bir şekilde yazılan eser ile birbirlerinden ayırmak amacıyla 

tarih olarak önce yazılan esere Eski Tang Tarihi, daha sonra yazılan esere Yeni Tang 

Tarihi adı verilmiştir. Eser 941-945 yıllarında yazılmış olup, toplam 200 bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde sıralanmaktadır. 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 20 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 30 bölüm  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 150 bölüm 

 

 

                                                 
54 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:1372 
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Sui Hanedanlığı’ndan sonra Tang Hanedanlığı(618-907) kurulmuştur.T ang 

Hanedanlığı’nın siyasi birlik sağlaması sonucunda Çin’in sınırları hızla genişlemiş ve 

çok sayıda ulusu idaresi altına alan evrensel bir imparatorluk haline gelmiştir. 

Özellikle, Çin ile kuzeyindeki uluslararasındaki ilişkiler daha da gelişmiş ve 

birbirlerini bütünleyen parçalar haline gelmişlerdir.  

 

 

Tang Hanedanlığı’nın hüküm sürdüğü 618-907 yıllarını içeren kitabın 

yazılmasını kontrol eden ve çalışmaların sağlıklı yürütülmesini sağlayan Zhao Ying 

adında bir vezirdir. Vezir Zhao Ying, kitabın yazılmasından görev alacakların tesbiti 

işbölümü, belgelerin derlenmesi, kitabın içeriği ve düzeni konularınde en çok emeği 

geçen kişidir. Daha sonraları ise sırasıyla San WeiHan ve Liu Xu, adlarındaki 

vezirler çalışmaların kontrolünü üstlenmişlerdir. Kitabın  kaleme alınmasında en çok 

katkısı olanlar,  Zhang ZhaoYuan ve Jia Wei adlı kişilerdir. Ancak kitabın 

tamamlandığı sıralarda kontrol görevini üstlenmiş olan Liu Xu, kitabı hükümdara 

sunma görevini de üstlendiği için, Eski Tang Tarihi’nin yazarı olarak kabul 

edilmiştir. 
55

 

 

 

Eski Tang Tarihi’ndeki Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan) 

Bölümü’nde azınlıklar ve komşu uluslarla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 

Özellikle de Göktürkler (Tu Jue) ve Uygurlar (Hui He) hakkındaki detaylı bilgiler 

                                                 
55 Yrd.Doç.Okay Bülent , A.Ü.DTCF Doğu Dilleri Dergisi, Sayı 2’den ayrı basım Ankara Üniversitesi Basımevi 

1993, Ankara, S:96 
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dikkat çekmektedir..
56

 Eser, ayrıca Tu Fan’lar ile ilgili zengin belgeler içermektedir. 

Çünkü bu üç ulus, Tang Hanedanlığı’nın kuruluşundan sona ermesine kadar geçen 

süre içinde Tang Devleti’nin en önemli rakipleri olmuşlardır. Bu bakımdan, eski 

Türk Tarihi alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek önemli bir kaynak kitap 

özelliği taşımaktadır 

. 

 

Yeni Tang Tarihi (Xin Tang Shu 新唐书); Yazarı: Ou YangXiu (欧阳修 ) ve 

ekibi  

 

 

 

 

Yeni Tang Tarihi, Song Dönemi’nde(960-1279), Ou YangXiu (1007-1072)
57

 

ve ekibi tarafından yazılmıştır. Liu Xiu tarafından yazılan Tang Shu, içerdiği belgeler 

açısından zengin olmasına karşın, bir tarih kitabı olarak kusursuz değildir. Bunun 

sonucunda Ou YangXiu, Song Qi, Fan Chen, Lu XiaQing gibi kişilerin de katılımıyla 

oluşturulan bir heyet tarafından yeni bir Tang Hanedanlığı Tarihi yazılmıştır. Yeni 

Tang Tarihi, yaklaşık olarak 1044 yılında yazılmaya başlamış ve 1060 yılında 

tamamlanmıştır. 17 yılda tamamlanan bu eser, toplam 225 bölümden meydana 

gelmiştir. Bu bölümler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 10 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 50 bölüm  

-Tablolar(Biao),15 bölüm 

                                                 
56 Okay, Bülent, , "Hsin T'ang Shu (Yeni T'ang Tarihi)", Doğu Dilleri Dergisi, C. V, sayı: 2 Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara, 1993. 
57 Xia Zheng Nong,a.g.e, S:1574 
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-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 150 bölüm 
58

 

 

Eski Beş Dönem Tarihi (Jiu Wu Dai Shi 旧五代史); Yazarı: Xue JuZheng (薛

居正) ve ekibi  

 

 

Eski Beş Dönem Tarihi (Jiu Wu Dai Shi); Song Döneminde (960-1279),  Xue 

Ju Zheng(912-981) ve ekibi tarafından yazılmıştır.
59

 Sonraki Liang, Sonraki Tang, 

Sonraki Jin, Sonraki Han, Sonraki Zhou, olmak üzere 54 yıllık tarihi bilgiler  

bulunmaktadır. Eser, 150 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 61 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 12 bölüm  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 77 bölüm 

 

 

Yeni Beş Dönem Tarihi (XinWuDaiShi 新五代史); Yazarı: O YangXiu  

(欧阳修)  

Yeni Beş Dönem Tarihi; Song Dönemi’nde(960-1279), O YangXiu (1007-

1072) tarafından yazılmıştır. Toplam 74 bölümden oluşan bu eserde, Sonraki Liang, 

Sonraki Tang, Sonraki Jin, Sonraki Han, Sonraki Zhou, olmak üzere “Beş Dönem” 

içerisinde meydana gelen, 906-960 yılları arasındaki tarihi olaylar kaydedilmiştir. Bu 

bölümler şu şekilde düzenlenmiştir. 

                                                 
58 Okay, Bülent, A.Ü. DTCF Bülent Doğu Dilleri Dergisi, 1993 Ankara, Sayı 2’den ayrı basım  S-101-105 
59 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:613 
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-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji),12 bölüm 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 45 bölüm 

-Yorum (Kao) 3 bölüm 

-Asil Ailelerin Kronolojisi (Shi Jia ile Nian Lun), 11 bölüm  

-Ekler (Si Di Fu Lü) 3 bölüm 

 

 

 Yeni Beş Dönem Tarihi’nde ayrı başlık altında Türkler ile ilgili kavim ve 

yörelere ait biyorafiler bulunmamaktadır, ancak metin içlerinde Türkler ile ilgili 

bilgilere rastlamak mümkündür. 

 

 

Song Tarihi (Song Shı 宋 史); Yazarı : Tuo Tuo(脱 脱 ) ve ekibi  

Song Tarihi, Yuan Döneminde (1206-1368), vezir Tuo Tuo (Tokta-1314-

1355) ve ekibi tarafından yazılmıştır.
60

 1343 yılında yazımına başlanmış ve 1345 

yılında tamamlanmıştır. Song Hanedanlığı’na ait tarihi olayların kaydedildiği eser 

içerdiği 496 bölüm ile “24 Tarih” kitapları arasında en uzun olan kaynaktır. Bu 

bölümler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji),  47 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 162 bölüm  

-Tablolar(Biao),32 bölüm 

                                                 
60  Xia Zheng Nong, a.g.e, S:1516 
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-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 255 bölüm 

 

 

Liao Tarihi (Liao Shi 辽史); Yazarı: Tuo Tuo (脱 脱 ) ve ekibi  

Liao Tarihi; Yuan Hanedanlığı Dönemi’nde (1280-1368), Moğol tarihçi Tuo 

Tuo’nun(Tokta’nın) denetiminde 1343 yılında yazımına başlanmış ve 1345 yılında 

tamamlanmıştır.
61

 Aslında, eser Jie XiSu’nun kaleminden çıkmıştır. Bu kitap 907-

1125 tarihleri arasında hüküm süren Liao Hanedanlığı’nın 218 yıllık tarihini 

içermektedir. Ayrıca, eser bu hanedanlığın kurulmasından önceki dönemi kapsayan 

Qi Dan’ların (Kitay) tarihine açıklık getirmekte, ayrıca Liao Hanedanlığı’nın sona 

ermesinden sonra  YeLuDaShi tarafından kurulmuş bulunan, Batı Liao Devleti’ne ait 

bilgilere de yer vermektedir. Liao Hanedanlığı Tarihi; 116 Bölüm’den meydana 

gelmiştir.   

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji),  30 bölüm 

-Törenler ve Genel Konular(Zhi), 32 bölüm  

-Tablolar(Biao),8 bölüm 

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler (Lie Zhuan.) 45 bölüm 

-Qi dan dili Açıklamaları (Guo Yu Jie) 1 bölüm  

 

 

Liao Tarihi’ndeki Ying Wei Zhi(Kabile kayıtları) içinde Qi Dan’ların kabile 

sistemleri, nerelerde yaşadıkları, hangi boylardan meydana geldikleri, soylularının 

                                                 
61 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:1035 
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kışlak ve yaylak yerleri, liderlerinin korunma sistemleri hakkında bilgiler 

vermektedir.
62

 Eser, çok kısa sürede yazıldığı için ve belgelerdeki eksiklikler 

nedeniyle diğer Resmi Hanedanlık Kayıtları arasında çok yetersiz kalmaktadır. Liao 

Tarihi içerisinde ayrı başlık altında Türkler ile ilgili kavim ve yörelere ait biyorafiler 

bulunmamaktadır, ancak metin içlerinde Türkler ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 

 

 

Jin Tarihi (Jin Shı 金史); Yazarı: Tuo Tuo (脱脱 ) ve ekibi  

Jin Tarihi, Yuan Dönemi’nde (1206-1368), Tuo Tuo(Tokta) ve ekibi 

tarafından 1343 yılında yazımına başlanmış ve 1344 yılında tamamlanmıştır.
63

 

Türkçe karşılık olarak altın anlamına gelen Jin, 1115 yılında kurulmuş ve 1234 

yılında yıkılmıştır. Jin Hanedanlığı yıkıldıktan sonra, hanedanlığa ait belgeler Yuan 

Hanedanlığı Tarih Enstitüsü’nde korunmuştur. Jin yönetiminin 120 yıllık tarihinin 

kaydedildiği eser, 135 bölümdür ve bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 19 bölüm;  

-Törenler ve Genel Konular(Zhı), 39 bölüm,   

-Tablolar(Biao), 4 bölüm,  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan; 73 bölüm,  

 

 

                                                 
62  Qkay Li Chuan, A.Ü. DTCF Bülent Doğu Dilleri Dergisi, , Sayı 2’den ayrı basım, Ankara Üniversitesi 

basımevi ,1993, Ankara s-107-111 
63 Xia Zheng Nong, a.g.e, S:1690 
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Jin Tarihi’nde, Mançuların ataları “Nü Zhen” ulusunun gelişimi sistemli bir 

şekilde kaydedilmiştir. Bu kayıtlar Nü Zhen’larla ilgili bu gün elimizde olan ilk 

bilgilerdir. Jin Tarihi, içerisinde ayrı başlık altında Türkler ile ilgili kavim ve 

yörelere ait biyografiler bulunmamaktadır, ancak metin içlerinde Türkler ile ilgili 

bilgilere yer verilmektedir. 

 

 

Yuan Tarihi (Yuan Shı 元史);Yazarı::Song Lian(宋濂) ve ekibi  

Yuan Tarihi, Ming Döneminde (1368-1644), dönemin ünlü 

edebiyatçılarından Song Lian ve ekibi tarafından, 1369 yılında yazımına başlanmış, 

1370 yılında tamamlanmıştır.
64

 Moğolların ortaya çıktığı 1206 yılından itibaren 

Yuan Hanedanlığı’nın kuruluşu ve yıkılışına kadar olan tarihi içermekte ve 210 

bölümden oluşmaktadır. Soylu sınıfın, köylü sınıfına karşı yürüttüğü siyasetin 

açıklandığı eserde; biyografiler bölümünde tanrı ile ilgili kitabeler, aileler ile ilgili 

biyografiler, mezar kitabeleri gibi bir çok derleme bulunmaktadır.  Eser toplam 210 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

 

-Hükümdar Kayıtları (Ben Ji), 47 bölüm;  

-Törenler ve Genel Konular Zhı 58 bölüm 

-Tablolar(Biao), 8 bölüm,  

-Kayıtlar/Biyografiler/Monografiler(Lie Zhuan); 97 bölüm 

 

                                                 
64 Xia Zheng Nong,,a.g.e, S:658 
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Yuan Tarihi içerisinde ayrı başlık altında Türkler ile ilgili kavim ve yöre 

biyorafileri bulunmamaktadır, ancak metin içlerinde de Türkler ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır. 

 

 

Eski Türk Tarihi açısından “24 Tarih” kaynaklarının en önemlileri bunlardır. 

Bu eserlerin içerdiği bilgiler ilk elden kaynak olması bakımından son derece 

önemlidir. 

 

1.4 Çin Kaynaklarına Göre Türk Tanımı 

 

 

Asya Kıtası’nın doğu kesimlerinde asırlar öncesinde yeşeren Türk ve Çin  

medeniyeti ilk çağlardan itibaren komşuluk ilişkileri, birbirleriyle olan savaşları, 

barış anlaşmaları ile dünya tarihinde önemli bir yer turmaktadır. Türklerden söz 

etmeden Çin tarihi, Çinlilerden söz etmeden de Türk tarihi yazılamaz. Aynı 

coğrafya’da tarih sahnesine çıkan bu iki ulus çok yakın temas içinde olmuşlardır. 
65

  

Birbirinden toplum yapısı olarak farklı bu iki ulus, zorlu doğa koşulları altında 

işbirliği yapmak, hakimiyetlerini sürdürmek için çevrelerindeki ortak düşmanlara 

karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Yerleşik ve göçebe, iki farklı toplumu oluşturan 

bu temel taşlarla örülen sosyal yaşam tarzı kendini her alanda göstermektedir. 

Güney, yerleşik hayatın gereği olarak erken çağlardan itibaren kendine bir yazı 

sistemi geliştirmiş, mevcut koşullar, halkın eğitilmesi amacıyla çeşitli öğretilerin, 

                                                 
65 Okay Bülent, Tarihte Bir Gezinti adlı makale,  Prof. Dr. Gülçin Candarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017S:205  
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düşünce akımlarının ortaya çıkmasına ve bunların ifade edilmesine zemin 

hazırlamıştır.  

 

 

İlk çağlarda Çinliler, geliştirdikleri feodal sistem sonucu kendilerini dünyanın 

merkezi olarak kabul etmişlerdir. Çince olarak kendi ülkelerini adlandırdıkları 

“Zhong Guo”,  merkez ülke anlamına gelmektedir. Çin düşüncesine göre dünyanın 

merkezinde kendileri çiçek, çevrelerindeki yabancı kabileler ise çiçeğe zarar veren 

yabani ot olarak kabul edilmektedir. Çin tarihi boyunca Çin’in çevresindeki  

yabancılar şu terimlerle ifade edilmiştir: Hu(胡), Yi (夷), Man (蛮), Rong (戎) 

ve. Di (狄 ) . 66  Hu(胡 anlam olarak medeniyet sahibi olmayan taşralı insan 

demektir. Çinlilerin çevrelerindeki kabileler için yabancı manasında kullandıklar 

“Hu(胡” terimi aslında sığır boynunu ifade etmektedir. Yabancıların, atlı göçebelerin 

sakallı oluşu onlara bu lakabın verilmesine yol açmıştır. Batılı tarihçiler Çince 

kaynakları kendi dillerine çevirirken “Hu(胡” yani yabancı kelimesini barbar olarak 

tercüme etmiştir.  Barbar da Latince sakallı anlamına gelmektedir. (Barbaros 

Hayrettin Paşa-Kırmızı Sakal gibi). “Hu( 胡 ”, yabancı, bizden olmayan, Çinli 

olmayan, diğer, öteki, göçebe, sakallı şeklinde tercüme edilmektedir, kısaca bu terim, 

Çince kaynaklarda tüm göçebeleri tanımlayan vahşi, geri kalmış, kişi ve topluluklar 

anlamına gelmektedir, bazı kaynaklarda ise sadece Hunları(Xiong Nu匈奴)  ifade 

etmek için kullanıldığı görülmektedir. 
67

  

 

                                                 
66 Lin Yi Min, Ali Ekber’in Hıtayname Adlı Eserinin Çin kaynakları İle Mukayese ve Tenkidi, Tai Pei 1997 S:45  
67 Aktaş, Şükrü, “Toba-Wei (Tabgaç)  Devleti’nin OrtaAsya Türk tarihindeki Yeri ve Önemi” adlı makale,  Prof. 

Dr. Gülçin Candarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017 S:294 
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Resmi Hanedanlık Kayıtları incelendiğinde kuzeyin askeri üstünlüğü, 

güneyin ticari üstünlüğü nedeniyle birbirleriyle işbirliği yapmak zorunda kaldıkları, 

zaman zaman savaş, zaman zaman barış içerisinde yaşadıkları, hatta kız alıp verme, 

evlilik yoluyla barışı sağlayarak akrabalık kurdukları anlaşılmaktadır. 
68

 Bu temaslar 

sonucu, her iki taraf da kimi zaman yöneten, kimi, zaman yönetilen konumuna 

gelmiştirr, kısaca güçlü olan taraf yöneten rolü üstlenmiştir. 

 

 

Kuzeyli kabileler sözlü kültürün, güney ise yazılı kültürün temsilcisi olarak 

sadece kendi edebiyatlarına değil, karşı tarafın edebiyatındaki gelişmelere de katkıda 

bulunmuşlardır. Çinli yazar ve düşünürler,  ilk çağlardan itibaren, halkına öğüt veren, 

kısa mesajların, yalın anlatımların ve tarihi gerçeklerin yansıtıldığı, belli konuların 

işlendiği kayıtları ön plana çıkarmışlardır. Kuzeyli kabileler ise dilek ve isteklerini, 

korkularını, arzularını, şiirsel anlatımlarla ve müzik eşliğinde ifade etmişlerdir.  

 

 

Çinliler, kendi hakimiyetlerini sürdürmek, çevreden gelen akınlara karşı 

ittifaklar kurmak amacıyla çevredeki yabancıları tanımak ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu 

amaçla özel elçiler görevlendirmişler, hazırlanan kayıtların yazılı olarak, imparatora 

sunulmasını istemişlerdir. Türk tarihiyle ilgili en eski bilgilerin Çin tarih arşivinde 

yer almasının nedeni budur. Çinliler, M.Ö 1050 yılından itibaren yazıyı kullanmaya 

                                                 
68  Türker, Nurcan, Han Hanedanlığı Dönemi’nde Hunlarla Yürütlen He Qin Politikası ve Sonuçları, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2013 
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başlamışlar ve her alanda çok zengin arşivler oluşturmuşlardır. 
69

  Resmi Hanedanlık 

Kayıtları’nda çeşitli kabileleri tanıtan belgeler bu şekilde derlenmiştir.  

 

 

Çin kayıtlarında Türk kabilelerin at ve demir işçiliği ile geniş bozkırlarda 

hakimiyet kurdukları görülmektedir. Çince kaynaklarda yer alan Türk kabileleri ifade 

eden Di (狄) Tie Le(铁勒), Ding Ling(丁玲)gibi terimlerin demirin değişik söyleniş 

biçimleri olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık olarak M.Ö. 315 yılından itibaren Çince 

kayıtlarda Xiong-nu yani Hun adı geçmektedir. 
70

 Hunların (Xiong Nu 匈奴) asıl 

merkezleri bugünkü Moğolistan’da Orhun-Selanga Nehirleri etrafı ve Ötüken bölgesi 

Karakurum ve Ordos civarıdır. Hunların yazılı tarihleri M.Ö. 315 yılında Çin ile 

yaptıkları anlaşma ile başlamaktadır. M.Ö. 220-M.S. 216 olarak tarihlenen Hun 

İmparatorluğu’nun, Çince kaynaklardaki ilk hükümdarları Tao Men-Teoman’dır. Tao 

Men’dan sonra başa geçen Mao Tun-Mete(M.Ö. 209-174) kuzeydeki bütün ok tutan 

kabileleri bir bayrak altında birleştirmiştir.
 71

  Çin Resmi hanedanlık kayıtlarının 

başlangıcı olan Tarih Kayıtları’nda ve Han Tarihi’nde Hunlarla ilgili bölümlerde 

Mao Tun ve başa geçişi efsanevi bir dille anlatılmaktadır. Belgelere göre, Mao Tun, 

bir Çinli prenses ile evlenmiş, imparator Liu, bu prensesten doğan çocukların Liu 

soyadını kullanmasına izin vermiştir. Türk ve Çinliler arasında savaş sonrası evlilik 

yoluyla yapılan barışın sonucunda akrabalık kurulmuştur. Çinliler, Hunlarla baş 

edebilmek için, diğer bir Türk kabile Wu Sun’larla ititfak yapmışlar, Wu Sunlarla da 

                                                 
69  Okay Bülent, Tarihte Bir Gezinti adlı makale,  Prof. Dr. Gülçin Candarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017S:204 
70 Eberhard Wolfram, Çin Tarihi  S:59  
71 Yazıcı Mustafa, Tarihte Kurulan Türk Devletleri ve Özellikleri, (M.Ö.220-M.S. 1996), Ankara, 1996 S:24-25 
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evlilik yoluyla hısımlık tesis etmişlerdir.  Wu Sun
 72

Yenisey Irmağı’nın güney 

yataklarında yerleşen bir kabiledir. Yüe Zhi’ların saldırısı karşısında (M.Ö. 161-160) 

Xiong nu’larla işbirliği yapmışlar ve batıya doğru İli Nehri, daha sonra Isık Göl  

civarında yerleşmişlerdir. Son zamanlara kadar, Kazakların içinde Wu Sun kabileleri 

bulunmaktadır. M.Ö 50 yılında Güney Hunları, M.Ö 36 yılında Kuzey Hunları 

yıkılmıştır. Daha sonraki tarihi gelişmeleri içeren yazılı kayıtlarda da 

Göktürklerin(552-745) 
73

 akabinde Uygurların(845-945) atalarının Xiong nu’lar 

olduğu kaydedilmektedir. Göktürkler tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Çince 

kaynaklarda Tu Jue olarak geçmektedir. Çince kaynaklardaki efsanelerde, devlet 

kurmadan önce Avarlar’a yani Juan Juan’lara bağlı oldukları, demircilik yaptıkları 

bildirilmektedir. Göktürk efsanesinde, Aşina denilen bir sülale tarafından kurulduğu 

anlatılmaktadır. Aşina, Asena yaygın olarak dişi kurdun ifadesidir. Boodberg, bu 

adın aş, aşmak, bir dağı aşmak anlamına geldiğini ileri sürmektedir. Göktürklerin 

gerek Çin ile kurdukları yakın ilişkiler, gerekse tarihi olarak gösterdikleri başarıların 

yanısıra kendilerine özgü bir alfabe kullanarak günümüze kadar yazılı belgeler 

ulaştırmaları Türk Tarihi içerisindeki önemlerini bir kat daha arttırmıştır. Orhun 

Anıtları, Türkler hakkında Türkçe yazılmış ilk belgelerdir. Türk tarihi içerisinde 

Göktürkler olarak bilinen Tu jue’ler, 552 yılında Juan-Juan hakimiyetine son 

vermişler, Töles boylarını ve diğer kabilelerin desteğiyle 193 yıl kuzeyli kabileleri 

bir çatı altında toplamışlardır. Tu Jue’nin kelime olarak Moğolca Türük kelimesinin, 

Çinceye uyarlanışı olduğu söylenmektedir. Tu-Jueler, Türklerin kurduğu büyük bir 

devlet olarak tarih sahnesinde yerini almış ve Türk adının tüm dünyada tanınmasını 

sağlamıştır.  

                                                 
72 Chen You Ling民族辞典 (Etnik Gruplar Sözlüğü1),Shang Hai Ren Min Chubanshi , Shang Hai 1987 S:137 
73 Yazıcı Mustafa, Tarihte Kurulan Türk Devletleri ve Özellikleri (M.Ö.220-M.S. 1996), S:33 
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Çin Tarih kaynaklarında, Tu jue’lerin kurucusu Bumin Kağan’ın, Xiong-nu 

soyundan geldiği, köklerinin göksel yani ilahi bir nitelik taşıdığı, buna bağlı olarak 

soylarının mucizevi olaylar sayesinde devam ettiği belirtilmektedir. Bumin Kağan bir 

Çin prensesi ile evlenmiş, Çin’deki iç kargaşadan yararlanarak yeni bir Türk 

imparatorluğu kurmuştur.  

 

 

Uygurların Ataları, Çin kaynaklarında da belirtildiği gibi Gao che’lardır. 
74

   

Gao che(高车), kelime anlamıyla  Yüksek Arabalı anlamına gelmektedir. Gao che, 

yüksek araba anlamına geldiğinden Türkçe, Kan-Kı, Kagnılı, Kangılı olarak bilinen 

kabilelerdir. Kökleri, çeşitli Çin kaynaklarında görülen Di (狄), Ding Ling(丁零) gibi, 

tarih öncesinde Çin’in kuzey kesimlerindeki bozkırlarda yaşayan boyların devamı 

olarak kabul edilmektedirler .
75

 

 

 

Xiong nu‘ların baskısıyla proto Moğol kabileler Xian-Bei ve Wu huan 

Dağlarına çekilmişlerdir. Xiong nu’ların zayıflamasıyla III. asrın başlarında Xian-

bei’ler tarih sahnesine çıkmıştır. Xiong nu’ların batıya kayması sonucu Xian-Bei’ler 

Toba ya da Kaşgarlı Mahmut’un belirtiği gibi Tabgaçlar adıyla etraflarındaki 

kabileleri bir çatı altında toplamıştır. Toba’lar bu topraklardan göç etmeyen Xiong-

nu ve Xian-Bei’lerin ortaklaşa kurdukları bir medeniyettir. Çin kaynaklarında Wei 

Hanedanlığı olarak görülmektedir. Doğu Han Hanedanlığı’nın sona ermesinin 

ardından pek çok göçebe ulus Çin’in kuzey bölgesine gelip yerleşmiştir. Xian-

                                                 
74 Yazıcı Mustafa, Tarihte Kurulan Türk Devletleri ve Özellikleri M.Ö. 220-M.S. 1996)S:39 
75Lin Gan, Tu Jue’ler ve Hui he Tarihinden seçme Eserler,Zhong Hua Shu Ju, Basımevi, Pek,in 1987 S:86  
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Bei’lerin bir kolu olan Toba’lar, Xiong nu’lar la ilişki içinde olan bir boydur. Xian-

Bei Dağına yerleşen bu kabileler Çinliler tarafından Doğu’daki yabancılar olarak 

tanımlanan kabilelerden biridir. Xian-Bei’ler, daha sonra Xiong nu’lar ile birlikte 

“Toba” adıyla tarih sahnesindeki yerlerini almıştır.
 76

  Prof.Dr. Bülent Okay 

“Toba’lar , Xiong-nu’lar ile Xian-Bei’lerin karışmasından meydana gelmiş bir 

ulustur. Bu ulusa Tie fu ya da Tu fa denilmektedir.” demiştir.
 77

  Xian-Bei ve Xiong-

nu’lar, uzunca bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bunun neticesinde kültürel ve 

sosyal hayatta da iki halk arasında etkileşim olmuştur. Aradan geçen süreç içinde iki 

ulus arasında kız alıp verme adeti gayet doğal karşılanmış, giderek akrabalık ilişkileri 

kuvvetlenmiş ve ilişkiler sağlamlaşmıştır. Profesör Okay’ın da vurguladığı gibi, 

Toba’lar , Xiong nu ve Xian-Bei soyundan gelmektedir. Tobalar kuzey bölgelerinde 

ilk birleşme hareketini M.S. 315 yılında ilk hükümdarları Toba İllu döneminde 

başarmışlardır. Sınırlarını günümüz Gansu Eyaleti, Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nden 

Sarı Irmak’a kadar genişletmişlerdir. İçinde 119 boy ve oymak barındıran Toba 

Devletinin hakimiyeti yaklaşık 170 yıl sürmüştür. 
78

 

 

 

Xian-Bei’lerin ardından Juan juan’lar yani Avarlar hakimiyetini ellerine 

geçirmişlerdir. Uygurların ataları olan Gao che’lar, Xian-Bei ve Juan juan 

hakimiyetinden sonra Kuzey Wei Devleti’ne bağlanmışlar, 481 yılına gelindiğinde 

batıya yönelmişler, ve bir kolları Gao Chang yani Turfan’a yerleşmiştir. Gao che‘lar, 

                                                 
76Aktaş, Şükrü, Toba-Wei (Tabgaç) Devleti’nin Orta Asya Türk Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi adlı makale, 

Prof.Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2017 S.285 
77  Okay, Bülent, Sui Hanedanlıkları Döneminde Çin’deki Orta Asya Kökenli Kişiler ve Çin Uygarlığı’na 

Katkıları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1988 S:35 
78 Aktaş, Şükrü, a.g.e. makale 
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çevrelerindeki güçlü hakimiyetler arasında varlığını devam ettirmek için büyük 

mücadele vermişlerdir. Yenilgiye uğrayan bazı göçebe boylar gibi, kuzey sınırlarını 

güvenlik altına almak amacıyla Gao che’ların bir kısmı da Çinliler tarafından Çin 

topraklarına yerleştirilmişlerdir. Çin’e teslim olan ve Çin tabiyetine giren Gao che 

liderlerine generallik ve bazı askeri unvanlar verilmiştir. Gao che’ların Çin’e giden 

grupları orada eriyip gitmişler ama eski yurtlarında kalanlar varlıklarını devam 

ettirmişlerdir. Geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Gao che’lardan, Gao-

Chang’da(Turfan) yerleşen bölümü İpek yolu ticaretini elinde tutmuş bu nedenle, 

Akhunlar’ın baskılarına maruz kalmışlardır. Göktürkler’in 745 yılında yıkılmasından 

sonra Orhun Bölgesi’ndeki saltanat Gao che’ların devamı olan Hui he’ların eline 

geçmiştir. Çinlilerle yakın işbirliği içerisindeki Hui he Hanı, 788 yılında, Çin 

tahtında bulunan Tang İmparatoru’na bir mektup göndermiş, Hui-he Hanlığı’nın 

adının “Hızlı Dönen Kartal” anlamına gelen “Hui Hu” olarak değiştirilmesini 

istemiştir. 840 yılında Kırgızlar’ın mağlubiyetine uğrayan Uygurların bir kısmı 

güneye, bir kısmı batıya göç etmiştir. Uygurlar, Çin kayıtlarında Gao Che, Yuan ho, 

Wu hu, Wu ho,  Wei ho,Wei hu, Wu er, Hui he, Hui ho, Wei wu er, şeklinde 

geçmektedir
79

.Güneye göç edenlerden bir kısmı Tang Hanedanlığı’nın hakimiyetinin 

tanıyarak, sınır bölgelerindeki birliklere katılmışlardır. Özellikle Tang 

Hanedanlığı’nın son yıllarında yerel yöneticiler arasında yaşanan güç mücadelesinde 

ve beş hanedanlık Dönemi’ndeki kurulan devletlerin birbirleriyle yaptıkları 

savaşlarda birçok Hui hu generali önemli rol oynamıştır. Güney yönünü seçen diğer 

Hui hu’lar ise He xi ve Gan su bölgesinin batısına dağınık bir şekilde yerleşmişlerdir. 

Hui hu’lar, merkezi Dun-huang olan BatıHan JinShan Devleti’ni 911 yılında yenerek 

                                                 
79Doç.Dr. İzgi, Özkan Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi(Hukuk Vesikalarına Göre) Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987 
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100 yıl süreyle He xi koridorunun tümüne egemen olmuşlardır. Song Hanedanlığı 

döneminde Xi xia askerleri 1028 yılında bu hakimiyete son verince Hui Hu’lar 

dağılmışlardır. Uygurların yani Hui-Hu’ların, batıya giden bir kolu Karluklarla 

birleşerek Karahanlı Devleti’ni kurmuşlar, diğer bir kolu da Gao Chang’ı (Turfan) 

merkez yaparak Uygur tarihinde yeni bir sayfa açmışlardır Song Hanedanlığı 

döneminde Çin‘in resmi elçisi Wang Yen-de Turfan Uygur Bölgesi‘ni ziyaret ederek 

bir seyahatname yazmıştır. Bu seyahatname, 981-984 tarihleri arasında Song 

Hanedanlığı’nın başkenti Xia zhou’dan  başlayan ve Beşbalık şehrine kadar olan 

güzergah üzerindeki halkın yaşamına ait gözlemleri içine almaktadır.
80

 Bu kayıtlar da 

Uygurlar hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Uygurlarla ilgili olarak Song 

Kayıtları’nda Sarıbaş Hui hu’ları (Huangtou Hui hu) adına rastlanmaktadır. Sarıbaş 

Hui hu’ları, Moğolların idaresi altındaki Yuan Hanedanlığı döneminde Sarı Uygur 

olarak adlandırılmışlardır. Bunlar, günümüzde Çin’de yaşayan azınlıklardan 

Yugur’ların atalarıdır. Günümüzde, Yugurlar tarafından Yang soyadı yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu soyad, 15. yüzyılda Hui hu Hanı olarak tarih sahnesinde boy 

gösteren Yağlok‘dan gelmektedir. Yazılı bir edebiyatları bulunmadığından kültürel 

kimliklerini tamamen yitirmişlerdir.  

 

 

Gao chang Uygurlar’ı 12. yüzyılın ortalarında, Moğollar tarafından kurulan 

Liao Hanedanı’na, 13. yüzyılın başlarında ise Cengiz Han’a boyun eğmişlerdir. 

Karahalılar önce Balasagun, daha sonra Kaşgar’ı merkez yapmışlar ve 10. yüzyılın 

ortalarında İslamiyeti kabul etmişlerdir. Gao chang Uygurları ise ağırlıklı olarak 

                                                 
80 Doç.Dr. İzgi, Özkan Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi(Hukuk Vesikalarına Göre) S:5 
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Budizm inancı hakimdir. Bu itibarla, İslamiyeti kabul eden Türk boyları, Budist Türk 

Boyları arasında uzun bir mücadele dönemi yaşanmıştır.   

 

 

Türklerin göçebe toplumu olarak Avrupa’ya kadar uzanan hakimiyetleri 

süresince bu iletişim sürmüştür. Hindistan’da, İran Topraklarında, Anadolu‘da, 

Avrupa’da kurulan Türk Devletleri Çin’deki inanç ve adetleri, kültürel değerleri 

gittikleri topraklara taşımışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonra da 

Türkler ve Çinliler arasındaki irtibat devam etmiştir. Topkapı Sarayı’ndaki Çin 

porselenleri bunun en büyük kanıtıdır. Yavuz Sultan Selim döneminde, Ali Ekber 

adlı bir seyyah Çin’e giderek seyahatname hazırlamıştır. Hıtayname 1516 yılında 

Farsça olarak hazırlanmış ve Yavuz Sultan Selim’e sunulmuştur. Bu eser Ming 

Hanedanlığı döneminde yazılmış olmasına rağmen, Yuan yani Türk-Moğol 

Hanedanlığının kurucuları „“Hıtayların“ adını taşımaktadır. 
81

 Abdülhamit 

döneminde de İslam Halifesi olarak Çin’deki Müslümanlar başta olmak üzere çeşitli 

düzeyde ilişkiler devam etmiştir. Abdülhamit camilere ve vakıflara maddi 

yardımlarda bulunmuştur. Türk-Çin ilişkileri günümüz siyasi, ekonomi ve kültür 

dünyasında da büyük önem taşımakta, Çin sınırları içindeki Uygur Bölgesi’nde geniş 

bir coğrafyada çeşitli Türk azınlıklar yaşamlarını sürdürmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                 
81 Lin Yi Min, Ali Ekber’in Hıtayname Adlı Eserinin Çin kaynakları İle Mukayese ve Tenkidi, Tai Pei 1997  
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2.BÖLÜM 

KURT VE KURTTAN TÜREYİŞ EFSANELERİ 

 

2.1 Kurt ve Kun Mo( 昆莫 )  

 

Kurt ve kurttan türeyiş efsaneleri, Türk Mitolojisi içindeki önemini günümüzde 

de korumaktadır. Kurt ve kurttan türeyiş efsanelerinin yazılı olarak ilk örnekleri 

sadece Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Çin kaynaklarındaki kurt ve kurttan türeyiş 

efsanelerinin temelini teşkil eden üç değişik efsane, bu sözlü kültürel ürünlerin tarih 

olarak asırlar öncesine dayandığını göstermektedir. Bu sözlü kültür ürünleri, 

İslamiyet öncesi, Orta-Asya Türk Tarihi’ndeki çeşitli kabileler arasında yaygın olan 

söylencelere güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu bölümde, Türk Mitolojisi’nin 

önemli bir kısmını oluşturan çeşitli kurttan türeyiş efsanelerinden örnekler 

verilecektir. 

 

 

Çin Resmi Hanedanlık Kayıtları “24 Tarih” içinde; kuzeylerindeki atlı göçebe 

kabileler ile ilgili kurttan türeyiş efsaneleri dikkat çekmektedir. Çin’in kuzeyindeki 

geniş bozkırlarda, Tanrı Dağları civarında yaşayan Wu Sun’lar Hun İmparatorluğu 

döneminde Orta Asya’da varlığını sürdüren en önemli boylardan biridir. Wu-

Sun’ların tarihi de asırlarca devam etmiş ve Hun siyasi tarihiyle iç içe gelişmiştir. 

Wu-Sun’ların ilk yurtları Çin’in  kuzey  batısındaki Gansu bölgesinde gösterilmiştir. 

Aslında asıl yurtları İli Irmağı ve Tanrı Dağları civarıdır. Buradan Turfan’ın 

kuzeyinden Gansu’ya ulaştıkları sık sık orada bulundukları ortaya çıkmaktadır. Orta 
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Asya’daki güçlü kabilelerden Yüe Zhi’lara yenildikten sonra Hunlar’ın himayesi 

altına girmişlerdir. Uzun yıllar Hunlara bağlı olarak yaşamlarını sürdürmüşler, 

zamanla güçlenmişlerdir. Han Döneminde, Hunların çökertilmesi için yapılan 

girişimler sırasında Çinliler asil aile mensubu bir hatun göndererek, evlilik yoluyla 

ittifak kurmayı başarmıştır. M.Ö. 72 yılında Çinliler ve Wu-Sun’lar aralarında 

işbirliği yaparak Hunları ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Wu-Sun’lar batıdan, Ding-

Ling’ler kuzeyden, proto-Moğol kabileler doğudan yaptıkları saldırılarla  Hunları 

güçten düşürmüşlerdir. M.S. 177’lerden sonra Xian-Bei’lerle batıda sınırdaş olan 

Wu-sun’lar, Kuzey Wei döneminde Juan juan’ların akınlarına maruz kalmışlar ve 

Pamir Dağları’na göç ederek orada yerleşmişlerdir. Liao Hanedanlığı döneminde, 

Wu-sun’lara elçi gönderilmiş, onlarda buna karşılık vererek bir elçi 

görevlendirmişlerdir. Bu tarihten sonra sayıca azaldıkları için haklarında bilgi 

alınamamıştır. 

 

Çin kaynaklarında Wu-Sun’ların (乌孙)
82

yok olmakla karşı karşıya kaldıkları, 

komşu bir kabile tarafından soy kırıma uğradıkları, ancak ilahi bir güçle soylarının 

devam ettiği anlatılmaktadır. Tarih Kayıtları’nda (Shı Ji 史记);  Da Wan Kayıtları大宛

列傳
83

 içinde yer alan bu efsane kurt motifine  güzel bir örnek teşkil etmektedir. Da 

Wan,  Büyük Çanak anlamına gelmekte olup ağırlıklı olarak Türk kabilelerin 

yaşadığı kesimlere  verilen bir addır.   

 

                                                 
82 Wu Sun: Wu, kuzgun gibi bir kuş türüdür. Sun torun anlamındadır.Wu Sun, anlam olarak kuş soyundan 

türeyen kabiledir.   
83 Aynı söylence Kuzey Tarihi, 98. Bölüm’de de bulunmaktadır. Her iki kaynaktaki efsane tamamen aynıdır. 

Ancak, Tarih Kayıtları’nda Wu sun’ların Hunlar’ın, Kuzey Tarihinde ise Yüe zhi’ların saldırısına uğradıkları 

bildirilmektedir. 
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“烏孫王號昆莫，昆莫之父，匈奴西邊小國也。匈奴攻殺其父，而昆莫

生棄於野。烏嗛肉蜚其上，狼往乳之。單于怪以為神，而收長之。及壯，使將

兵，數有功，單于復以其父之民予昆莫，令長守於西（城）［域］。昆莫收養

其民，攻旁小邑，控弦數萬，習攻戰。單于死，昆莫乃率其眾遠徙，中立，不

肯朝會匈奴。 

 

“ Wu sun Beyi (olan) Kun-Mo’nun babasının, Xiong nu’ların batı sınırında küçük bir 

devleti vardır. Xiong nu’lar, Wu sun’a yaptığı saldırıyla (Kun Mo’nun) babasını 

öldürür. Kun Mo hayatta kalır, çayıra atılır (kendi kaderine bırakılır), bir karga 

gagasıyla ona et verir, bir kurt onu emzirir. Kağan bunları görünce hayrete düşer ve 

onun kutsal biri olduğunu anlar. 
84

Çocuğu yanına alır ve büyütür. Çocuk büyüyünce, 

ordunun kumandası ona verilir ve bir kaç sefer kazanır, Xiong-Nu
 
Kağanı Kun-

Mo’ya babasının halkını (babasının devletini) geri verir,
85

  Batı bölgelerinde sürekli 

kalmasını emreder, Kun-Mo halkını hamiye eder, komşu budun ve illere saldırır, 

onbinlerce kişi kontrolü altına girer ve halkına savaşmayı öğretir. (Xiong-Nu)
 

Kağanı ölür, Kun-Mo kendi halkını yanına alarak uzak diyarlara gider, hakimiyet 

kurar, (o tarihten sonra)  hiç bir zaman Xiong nu’lara boyun eğmez ” 

 

 

Bu efsane Türk kökenli kabilelerde yaygın en eski kurt efsanelerinden biridir. 

Türk Mitolojisi içerisinde kurt motifi önemli bir yer tutmaktadır. Bu motifin kökeni 

çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Atlı göçebe kabileler, yaşam ve kişilik 

yapılarını kurt ile özdeşleştirmişler, söylence, efsane ve destanlarında kurda kimi 

zaman uluslarını yok olmaktan kurtaran, soylarının devamını sağlayan bir ata, kimi 

zaman yol gösteren bir rehber rolü vermişlerdir.  Kurt motifi, Türk kabileler arasında 

                                                 
84  Kağan Çince metinlerde Chan yu şeklinde geçmektedir. Chan-yu, Xiong-nu’larda-Hunlarda  kullanılan 

hüküdarlık ünvanıdır. . 
85 Xiong Nu -Hunlara Çinliler tarafından verilen ad. 
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sözlü kültür ürünlerinin, özellikle efsanelerin ne denli eski olduğunu gösteren en 

önemli motiftir. Kurt, kabileleri belirleyen bir tamga, bir işaret olarak kullanılmakta, 

Türk kökenli kabilelerin, devletlerin bayraklarında kurt başları yer almaktadır. Kurt 

başlı sancaklar, asırlar boyunca Türk kabilelerin simgesi olmuştur. Göktürk 

Devleti’nin yıkılışından sonra bile, Çin İmparatorlarının Türgeşler gibi Türk 

kavimlerine Kağanlık ünvanı verecekleri zaman, kurt başlı bir bayrakla bir davul 

verdikleri çeşitli kitaplarda yer almaktadır.  

 

 

2.2 Uygurları Ataları Gao Che  KurttanTüreyiş Efsanesi 

 

 

  Gao Che(高车)
86, kelime anlamıyla yüksek arabalılar anlamına gelmektedir. 

Göktürk ve Uygur kağanlarının, evlilik yoluyla barış anlaşması yaparak Çinli 

prenseslerle evlenmesi, daha sonra Çin’deki iktadarı ele geçiren Moğollarla-Uygurlar 

arasında kurulmuş olan akrabalık ilişkileri, imparatorluk saraylarında, Türk kökenli 

kişilerin önemli kademelere gelmesini sağlanmış, bu husus özellikle Moğolların 

sayıca az olmasına rağmen sadece askeri güçle değil kültürel bakımdan da yönetimi 

ele geçirmesine yardımcı olmuştur. Türk kökenli kişilerin saray memurları arasında, 

saraydaki arşivlerin tutulmasında görev alması, Resmi Çin Hanedanlık Kayıtları  

içerisindeki tarih öncesine ait çeşitli göçebe kabileler hakkında daha ayrıntılı 

bilgilerin kayıt edilmesine neden olmuştur. Bu da sözlü kültür ürünlerinin ortaya 

çıkmasında en büyük etkendir. 

                                                 
86  Gao Che(高车 ), yükesek arabalılar anlamına gelmektedir. Çince metinlerden de anlaşılacağı gibi Xiong 

nu’ların yani Hunların bir koludur. Türk kökenli kabiller arasında yer alan Kagnılı, Kangılı’lar oldukları 

bilinmektedir. 
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Aşağıdaki metin, kurttan türeyiş efsanelerinin en ilginç örneklerindendir.  

Kuzey Tarihi, 98. Bölüm, Sayfa 3270 den alınmıştır.  Bu metinde, Gao che’ların( 高

车) Xiong nu’ların( 匈奴)  yani Hunların bir kolu olduğu belirtilmektedir. 
87

 

 

Xiong-nu Kağanı‘nın iki kızı vardır, bunlar çok güzeldir, ülkedeki herkes 

onları tanrıçaya benzetir. Kağan bir gün  kendi   kendine  şöyle der:  “Benim 

böylesine güzel, üstün kızlarım var, nasıl olur da onları bir insanoğluna verebilirim?  

(Böylesine üstün nitelikli kızların, bir dünyalı ile evlenmeleri doğru olmaz). Bunları 

Tanrı’ya vermeliyim (Bunları Tanrı‘ya adamalıyım)”. Böylece kızları için 

insanlardan uzak, ülkesinin kuzey taraflarında yüksek bir kule yaptırır, iki kızını da 

oraya yerleştirir ve şöyle der: “Gök Tanrı, bunları kabul et”.  

 

 

Aradan üç yıl geçer, anneleri kızlarını merak eder, onları görmek ister. 

Kağan:“ Olmaz,  böyle bir şeyi bir daha duymayacağım” der. Bir yıl daha geçtikten 

sonra yaşlı bir kurt peydah olur, gece gündüz kulenin çevresinde dolaşıp ulumaya 

başlar ve kulenin dibinde kendisine bir in yapar, oradan hiç ayrılmaz. Küçük kız, 

şöyle der: “Babam beni bu şekilde kapattı, tanrıya adadı ve şimdi bu kurt geldi, bu 

kutsal bir yaratık olmalı, Tanrı‘nın gönderdiği bir elçi olmalı” diyerek aşağıya 

kurdun yanına inmek ister. Ablası (büyük kız) “bu bir yaratık, onun yanına gidersen 

anne ve babamızı lekeleriz” der. Kardeşi dinlemez ve kurdun karısı olur, çocuk 

doğurur, sonra çoğalarak bir ülke meydana getirirler. Bu nedenle bu insanlar şarkı 

söylerken, sanki kurt gibi ulurlar. 

                                                 
87 Aynı söylence Wei Tarihi, 103. Bölüm’de de bulunmaktadır. Her iki kaynaktaki efsane tamamen aynıdır. 
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Göçebe kabileler hayvanlarla iç içe yaşamakta, çetin doğa şartları ile bir 

yaşam savaşı vermektedir. Bu savaş, toplu halde, bir arada yani sürü halinde hareket 

edildiğinde başarıya ulaşmaktadır. Kurtlar da göçebeler gibi sürü halinde 

gezmektedir. Kurt sürülerinin başlarında göçebelerde olduğu gibi bir lider 

bulunmaktadır. Kurtlar düşmanlarına göçebelerde olduğu gibi toplu halde 

saldırmakta, yaşam düzenleri bir çok yönden göçebelerle benzerlik göstermektedir. 

Kurtların, doğuştan getirdikleri özellikleri arasında göçebeler gibi zeki, gözü pek ve 

cesur olmaları dikkat çekmektedir. Ayrıca, göçebelerin sürüleri için büyük bir tehlike 

oluşturmaları nedeniyle halkın onlara karşı duyduğu korku ve dehşet zamanla 

saygıya dönüşmüştür. Kurtların, göçebelerin yaşamı içerisinde oynadıkları rol 

giderek kendilerine tanrısal, ilahi bir güç verilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. 

Halk arasında kurtların kutsal bir yaratık olarak gökten indiği veya tanrı tarafından 

elçi olarak gönderildiği kabul edilmiştir.  

 

 

Kurtla ilgili efsaneler, göçebe Türk kabilelere mahsus bir inanışın ürünü 

olarak ortaya çıkmıştır. Kurt, bu toplumlarda birleştirci bir motiftir.  İlk çağlarda 

Türk kabilelerle aralarında mesafeler bulunan Moğol kabilelerinde, köpek kutsal 

kabul edilirken, Türk ve Moğolların tarihi gelişim süreci içerisinde birbirleriyle 

kaynaşmaları sonucu Moğol efsanelerinde de kurt motifi ağırlık kazanmıştır.  

 

 

Kurt ulumaları dini törenler sırasında taklit edilmektedir. Ayrıca, Şaman 

denilen rahipler, seçtikleri totem kurt ise sihir ve büyü yapacakları zaman kurt 
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kılığına bürünerek kurt gibi ulumakta ve onun gibi hareketler yaparak kötü ruhları 

dağıtmaktadırlar. Bu davranışları sonucu kendilerine de “kurt” diye hitap 

edilmektedir. İlk çağlardan itibaren efsanelerde yer alan ve kurt olarak nitelendirilen 

ve türeyiş destanlarındaki kahramanları kurtaran, onları tedavi eden kutsal 

varlıkların, aslında günlük hayatta kendilerine kurt olarak hitap edilen Şamanlardan 

biri olabileceği iddia edilmektedir. Bu efsanede, Baba Erkil toplum yapısının izleri 

görülmektedir. Kurt, ulusun türeyişini sağlayan soy atası işlevini taşımaktadır. 

 

 

2.3 Göktürk-Tu Jue Kurttan Türeyiş Efsaneleri 

 

 

Tu jue(突厥 )
88

  Kurttan Türeyiş efsaneleri arasında aşağıdaki metin; önemli 

bir yer tutmaktadır. Buradaki türeyiş destanı, ülkemizde ve Türk dünyası içinde geniş 

bir cografyada asırlardır dilden dile kulaktan kulağa aktarılan, Türk Mitolojisinin iki 

önemli destanına, Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı’na kaynaklık etmiş önemli 

bir belgedir. Aşağıda  tercümesi yapılan metin Zhou Tarihi 50. Bölüm 42. Kayıtlar, 

907-908. sayfadan alınmıştır.
89

 

 

 

                                                 
88 Tu jue: Göktürkler olarak tarihimize geçmiştir. Tarihte “Türk” adıyla devlet kuran Türk boyu Göktürklerdir. 

Moğolca Türük, güçlü, kuvvetli anlamı taşımaktadır. Tu Jue, Moğolca Türük kelimesinin söyleniş biçimi olarak 

düşünülmektedir.562 yılında  hakimiyet kurmuşlar ve 582 yılında doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 

Batı Göktürkler 658’de Çin tarafından yok edilmişitr. 680 yılında İkinci Göktürk Hakanlığı kurulmuştur. 745 

ylında uyguların hikimiyeti ele geçirmesiyle bu devlet sona ermiştir. 
89 Tu jue’lerle ilgili olarak “24 Tarih” içerisinde yer alan bu söylenceler; Tang Döneminde yazılmış olan Kuzey 

Tarihi(Bei Shi北史  99. Bölüm, 87. Kayıtlar, sayfa;3285;);  Sui Tarihi(Sui shi隋书, 84. Bölüm, 49. Kayıtlar, 

sayfa;1863; Zhou Tarihi, (Zhou Shu 周书   50. Bölüm, 42. Kayıtlar S:907-908de bulunmaktadır. Yukarıda 

tercümesi verilen metin, Zhou Tarihi2nden alınmıştır.  Tu Jue’lerin ortaya çıktıkları nokta; Kuzey Tarihi’nde; Xi 

hai (Aral gölü), Sui Tarihi’nde Ping Liang, Zhou Tarihi’nde ise Sogd ülkesi olarak gösterilmektedir.  
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“Türk denilen insanlar, Xiong nu’ların bir başka türüdür, soyadları A-

shina’dır.
90

  Ayrı bir kabile oluşturmuşlardır. Daha sonra komşu ülke tarafından 

yıkılır, soyları tümüyle yok edilir. Henüz on yaşında bir çocuk(sağ) kalır, askerler 

onun küçük olduğunu görünce, öldürmeye kıyamazlar, ayaklarını keserek bataklığa 

atarlar. Bir dişi kurt onu etle besler, o da hızla büyür, kurt ile birleşir.akabinde, 

(kurt) hamile kalır. Kağan, bu çocuğun hala hayatta olduğunu duyunca, yeniden onu 

öldürtmek için askerlerini görevlendirir. Görevli olan kişiler çocuğun yanında kurdu 

görünce, kurdu da öldürmek isterler. Kurt  bunun üzerine Gao chang Ülkesi’nin 

kuzeyindeki dağa kaçar. Dağda bir mağara, mağaranın içinde bol bol ot bulunan 

düzlük vardır. Çevresi bir kaç yüz kilometre.
91

 uzunluktadır. Dört tarafı dağlarla 

kaplıdır. Kurt  bunun içine girip saklanır, 10 tane erkek çocuk doğurur. 10 oğlan 

büyüyünce, dışarıdan kendilerine eş alırlar, karıları hamile kalır, herbirinin değişik 

soyadı vardır, Ashina bunlardan biridir. Çocuklar ve torunlar çoğalırlar, yavaş 

yavaş birkaç yüz aileye ulaşırlar, birkaç nesil geçer, birlikte mağaradan çıkarlar, Ru 

ru’lara
92

  tabi olurlar. AltayDağı’nın 
93

  güneyine yerleşirler. Ru ru’lara demir işçisi 

olurlar. Altay Dağı‘nın şekli miğfere benzer, bunların adetlerine göre miğfere Türk 

derler, bu nedenle bunu ad olarak alırlar. 

 

                                                 
90 Ashina: Göktürklerin kurucusu olan sülalenin adı. Bu gün kızılderililer arasında Atshina adlı bir kabilenin 

yaşadığı ortaya çıkmıştır. Kızılderililerin Orta Asya kökenli olduğu savı ileri sürülmektedir.(Yeni Avrasya haber 

ve Kültür dergisi Mart 2001 Sayı:2001/3.).Buzullar devrinde Bering Boğazı’ndan Amerika kıtasına geçmişlerdir. 

Kızılderililer ile Orta Asya efsanelerinde, inanç sitemlerinde, şaman törenlerinde benzerlikler bulunduğu  

söylenmektedir. 
91 Burada Çince metinde uzunluk ölçüsü olarak “Li” kullanılmıştır. “Li” Türkçe çevirilere “Mil” olarak tercüme 

edilmiştir. Bu metinde Türkçeye daha yakın olmasi için kilometre tercih edilmiştir. Li eski tarihlerde yaklaşık 415 

metre, günümüzde ise yaklaşık 500 metredir. 

92 Ru ru’lar, Çince kaynaklarda Juan juanlar olarak da geçmektedir. Bu kabile, Avarlar olarak da ifade 

edilmektedir. Ru ru- Juan juan, Avar  olarak tarihte değişik adlarla karşımıza çıkan bu kabile tarih sahnesinde 

aldığı roller ile ön plana çıkmıştır. Avar-Apar duran manasına gelmektedir.Moğol veya Türk-Moğol karışımı 

veya Türk kabilesi oldukları yönünde değişik görüşler bulunmaktadır. 552 yılında Göktürkler tarafından 

hakimiyetlerine son verilmiş, Macarların ataları olarak 568-805 yılları arasında Orta-Avrupa’da kuvvetli bir 

devlet kurmuşlar,  
93 Altay Dağları: Çince Jin Shang, anlamı Altın Dağı’dır. 
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Göktürlerle ilgili başka bir efsaneye göre, Türklerin ataları, Xiong nu’ların   

kuzeyindeki Suo
94

 ülkesinden çıkmıştır, o kabilenin liderine Abangbu
95

 derler, 

(Abangbu)17 kardeştir,  bunlardan biri olan Yizhinishdu’nun, kurttan doğduğu 

(annesinin kurt olduğu) söylenir. Bangbu’ların hepsi de  aptaldır, ülkeleri bu nedenle 

yok edilmiştir. Nishidu ise başka( üstün) güçlere  sahiptir, istese yağmuru, rüzgarı 

kontrol edip onları çağırabilir, (isterse rüzgar estirir, isterse yağmur yağdırır). 

(Nishidu) iki kadınla evlenir, rivayete göre biri yaz tanrısının biri de kış tanrısının 

kızıdır. Hamile kalıp (bir batında) dört erkek doğurur. Bunlardan biri beyaz kuğuya 

dönüşür; bunlardan bir tanesi ise A-fu Irmağı, Jian(Irmağı arasını yurt edinir, Qi-

Gu lakabını alır. Bir tanesi Chu-Sı Irmağı etrafında ülke kurar; bir tanesi Jian-Sı-

Chu-Shı-Shı-Shan Dağı civarına yerleşir, işte bu büyük oğlandır. Dağda (Jian-Sı-

Chu-Shı-Shı-Shan Dağında) yaşayan Abangbu’lar, (dağdaki) dondurucu havaya 

maruz kalmıştır. (Müthiş bir ayaz halkı donma tehlikesine maruz bırakmıştır). Büyük 

oğlan ateş yakar(ateşi icad eder), onları ısıtır ve besler. Hepsi rahata erer, hepsinin 

ihtiyaçları karşılanır. Böylece topluca büyük oğlanı lider olarak seçerler, 

(oğlan)Türk lakabını alır (ona Türk lakabını verirler),  işte bu Naduliushi’dır. 

 

 

Naduliu’un 10 karısı vardır, doğan çocukların hepsi de annelerinin soyadını 

alır, Ashina onun küçük karısının oğludur. Naduliu ölür, 10  anne çocukların içinden 

birini seçip başa geçirmek ister, hepsi sözleşerek der ki, ağaca doğru zıplayarak en 

                                                 
94 Suo: Ülke adı. Sogd-Pers. Divan-ı lügat-it Türk adlı eserde Sogdlar için Türk kılığı almışlardır ifadesi dikkat 

çekmektedir. 

95 Abangbu: A bang bu kelimesinin: moğolca abambeğ’den (yaşlı kişi)  geldiği söylenmektedir. Değişik 

kaynaklarda kapangu şeklinde yer almaktadır. 
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yükseğe zıplayanı lider yapalım, Ashina0yaşça en küçüktür ve en yükseğe zıplar, 

bunun üzerine onu lider seçerler, A Xian-Shi.
96

 ünvanını alır. Bu hikaye her nekadar 

farklıysa da sonuç itibarıyla bunların (Tu jue’lerin) kurt soyundan geldiğini 

anlatmaktadır.” 

 

Bu efsane, kurt ve kurttan türeyiş efsanelerine güzel bir örnek teşkil 

etmektedir.  Zhou Tarihi’nden alınan bu efsanede iki farklı anlatım tarzı bir araya 

getirilmiştir. Metindeki ikinci bölümde anlatılan efsane sadece Zhou Tarihi’nde 

bulunmaktadır. 

 

 

2.4 Kurttan Türeyiş Efsanelerinin Türk Mitolojisindeki Önemi 

 

Yukarıda Türk Mitolojisi içindeki önemini günümüze kadar koruyan; kurt ve 

kurttan türeyiş efsanelerinin temelini teşkil eden üç değişik efsaneye yer verilmiştir. 

Bu efsanelerde şu husus açıkça görülmektedir: Bir kavmin yahut idareci zümrenin 

ilahi misyonu olan bir mukaddes hayvandan türemesi, ilahi menşein bir delilidir.
97

  

 

 

Birinci efsane, Resmi Hanedanlık Kayıtlarının ilki olan Tarih Kayıtları (Shı Ji 

史记); adlı eserde yer almaktadır. Bu belgede,  Türk mitolojisi içindeki kurt motifinin 

ilk örnekleri sergilenmektedir. Burada, Wu Sun’ların çevrelerindeki başka bir göçebe 

                                                 
96 A Xian: Şad. Şad , Türk kabilelerde liderlik ünvanıdır. 
97 Gyula Nemetth, Atilla ve Hunlar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Cıgrafya Fakültesi Yayınları, sayı:318 s-

149 
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kabilenin saldırısına uğradığı anlaşılmaktadır. Wu Sunlar bu saldırıyla bir soy kırım 

ile karşı karşıya kalmışlar, küçük yaştaki  Kun Mo, ölüme terk edildiği kırsal alanda, 

karga ve kurtun yardımlarıyla hayatta kalmayı başarmıştır. Kun Mo’nun insanüstü 

bir varlık olması onun bu zor şartlarda Tanrı’nın yardımıyla yaşama tutunmasını 

sağlamıştır. Efsanenin, ilk genel tarih kitabı olan “Tarih Kayıtları (Shı Ji 史记)”; dlı 

eserde yer alması, doğa ile iç içe yaşayan atlı göçebe kabilelerde kurt ve kuşların 

kutsallığını ön plana çıkaran sözlü kültür ürünlerinin köklerinin çok eskiye 

dayandığını göstermektedir.  

 

 

Kurttun bu efsanedeki işlevi, Türk mitolojisinde yaygın olarak görülen ana ve 

baba karakteri şeklinde değil, süt anne olarak çocuğun hayata dönmesini sağlamaktır. 

Kurt, halk arasındaki yaygın inanca göre çocuğun kurtulması için Tanrı tarafından 

görevlendirilmiştir. 

 

 

Karga,
98

 eski Türk kabilelerinde ulu Tanrı’dan sonra en büyük Tanrı kabul 

edilmektedir. Wu Sun da kelime olarak Kuzgun türünden bir kuşun torunları 

anlamına gelmektedir. Karga, Başkurtlarda da kutsal kabul edilmektedir. Günümüzde 

bile, kargaya saygı ile korku karışımı bir gözle bakılmaktadır. Efsaneye göre, et obur 

bir hayvan olarak bilinen karga, insanüstü bir varlık olan Kun Mo’nun ölmesini 

engellemek için Tanrı tarafından görevlendirilmiştir. Türk mitolojisinde, karga, gibi 

çeşitli kuşlar Tanrının elçisi ve habercisidir. Karga, saksağan gibi kuşların ötüşü, 

                                                 
98 Anayurttan Atayurda, Türk Dünyası,TÜRKSOY yıl:1 Cilt:1 Sayı:4, Ankara ,Eylül 1993 , S-58 



 

 

68 

 

günümüzde hala Anadolu’da kırsal kesimlerde, ya misafir gelişinin habercisi ya da 

felaket habercisi olarak yorumlanmaktadır. Bu efsane, Anadolu’ya Asya’dan taşınan 

söz konusu inanç sisteminin asırlar öncesine dayandığını kanıtlamaktadır.  Karga, 

kuzeydeki atlı kabilelerden Mançu türeyiş efsanelerinde de kendini göstermektedir. 

Mançuların türeyişini konu alan efsaneye göre, “üç kız yıkanırken, bir saksağan 

gelir, kızlardan biri saksağanın ağzında getirdiği kırmızı meyveyi yutarak gebe kalır. 

Bunun sonucunda bir oğlan dünyaya gelir ve bu oğlan bir gemiyle başka diyarlara 

gider, bir müddet sonar kabilenin reisi olur.
99

 

 

 

İkinci Efsanedeki; “Gao Che(高车 )” Türeyiş Efsanesi ise, Türk mitolojisi 

içerisindeki Kurttan Türeyiş Efsaneleri’ne farklı bir bakış açısı getirmektedir. 

Burada, soyun devamını sağlayan kurt erkektir ve baba erkil toplum yapısına doğru 

geçişi simgelemektedir.  

 

 

Bu efsanede, kağan kızlarını tanrıya sunmakta, kızlarını ona adamaktadır. 

Kağan’ın kızlarını Tanrıya adaması, Gök Tanrı dinin bir motifidir. Tanrı’nın ise bu 

kabilenin soyunu devam ettirmek üzere elçi olarak kurdu görevlendirmesi, Türk 

mitolojisi içerisinde kurdun kutsal olarak kabul edilmesine sebebiyet veren önemli 

bir unsurdur. Kızların insanlardan uzak, bir dağın tepesine yerleştirilmesi, Türk 

mitolojisinde dağların kutsal olarak kabul edilmesini aksettirmektedir. Kutsal sayılan 

                                                 
99 Eberhard Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları,Türk Tarih Kurumu Yayınları, Vll.Seri, No:9, Ankara,1996, S:36 
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gök ve yer tanrıları için ibadet mekanı olarak dağlar tercih edilmektedir. Eski Türk 

dini inaç sistemleri içinde Kutsal Dağ ve Gök Dağı gibi nitelikler verilen dağlar, 

Tanrı’ya yakınlıkları nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır. Dağlar tanrıya ulaşmak 

için bir vasıta olarak kabul edilmekte ve onların ilahi güçlere sahip olduğuna  

inanılmaktadır. 
100 

 

 

Bu efsanede, diğer Türk kökenli kabilelerin türeyişlerindeki önemli unsur 

olan Kutsal Mağara bulunmamaktadır. Ancak, kızların bulunduğu surların altına, 

kurdun in yaparak yerleşmesi “mağara kültünün” diğer bir yansıması olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca, efsanenin son kısmında kızla, kurt nerede yaşamışlar, nerede 

türemişler belirtilmemiştir.
101

 

 

 

Üçüncü efsane ise Göktürklerin, Tu Jue’lerin(突厥 ) türeyiş efsanesidir. Tu 

jue’ler, tarihte ilk kez Türk adını kullanan devlet olarak bilinen Göktürklerdir. 
102

 

Burada, yüz yıllarca çift sürerek, avlanarak, maden işleyerek yaşamlarını sürdüren bu 

kabilenin  öyküsü; 13. asırda Moğol yani İlhanlı tarihçisi Reşidüddin tarafından, 

Farsça; 17. asırda ise Hiyve Hanı Ebulgazi Bahadır Han tarafından Çağatay 

lehçesiyle yazılmış Seceri-Türk adlı eserdeki destanlarda da aynı çizgilerle konu 

edilmektedir. Ancak, bu eserlerde Türk adları Moğol olarak değiştirilmiştir. Burada 

İslamiyetin etkisiyle kurttan türeme motifi kaldırılmışsa da son hükümdarın adının 

                                                 
100 Inan Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986.S:49 
101 Ögel, Bahaedin. Türk Mitolojisi  (1. Cilt), Türk Tarih Kurumu, Basımevi, Ankara, 1995, S :18 
102 Okay, Bülent, Tang Hanedanlığı’nın Kuruluş Dönemim’nde Göktürklerin Oynadıkları Önemli Rol, Doğu 

Dilleri Dergisi, V, Sayı 1’den ayrı basım. Ankara, 1992 S:153-160 
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Börte Çene (Boz Kurt) oluşu eski geleneğin kişi adlarında olsun sürdüğünü 

göstermektedir.
103

 

 

 

Kurt motifinin Türk kabileler arasındaki önemi Tu jue’lerde de açıkça 

görülmektedir. Tu jue’lerin ungunlarının kurt oluşu ile destan kahramanlarının 

kurttan türemeleri arasında bağlantı bulunmaktadır. Burada Tu jue Kurttan Türeyiş 

efsanesinin iki değişik örneği yansıtılmaktadır. Bu efsaneye, ilk kez 8-9 yüzyıllarda 

Tang Dönemi’ne ait kayıtlarda rastlanmıştır. Buna rağmen Ana Erkil bir toplum 

sistemini yansıtması nedeniyle çok daha eski tarihlere ait olduğu düşünülmektedir. 

Baba Erkil topluma geçişin emarelerini veren ancak 6. yüzyıl sonunda yazılmış olan 

Wei Tarihi içerisinde karşımıza çıkan, Gao che Türeyiş Efsanesi’nin ise tarih olarak 

daha geç dönemlerde anlatıldığı sanılmaktadır. Tu jue’lerin türeyişi ile ilgili olarak 

Zhou Tarihi’nde yer alan efsane, kurttan türeyiş efsanelerinin en önemli 

örneklerindendir. Çocukların annenin soyadını alması, soyun devamını sağlayan 

kurdun dişi oluşu, üstün güçlere sahip oluşu, hep Ana Erkil toplum yapısının izlerini 

yansıtmaktadır.   

 

 

Efsanede, ana ata olarak gösterilen kurdun kadın şaman olduğu 

düşünülmektedir. Şaman,
104

 Moğolca bir terimdir. Coşku, heyecan,sıçramak, 

oynamak, dövünmek gibi anlamlara gelmektedir. Şamanların, Tanrılara kurban 

                                                 
103 Hey’et, Cevat. Türklerin Tarih ve Kültürüne Bir bakış, , Kültür Bakanlığı,Türk Dünyası Edebiyatı, Mili 

Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbabası, Ankara 1996, S-79-80 
104 Şaman Moğolca bir terimdir. Altay Türklerinde kam; Yakutlarda,  oyun, Kırgızlarda; baksıdır. Şamanlar 

toplum içerisinde büyük saygı görmekte, insanları hastalıktan, çeşitli sıkıntılardan kurtarrmaktadır. 
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sunmak, ölülerin ruhlarını gökyüzüne çıkarmak, kötü ruhların getirebileceği hastalık 

vb. gibi kötülükleri büyü ile önlemek, gelecekten haber vermek gibi çeşitli görevleri 

vardır. Bütün bu işler özel törenle yapılmakta, bu törenlerde şamanlar coşup 

kendilerinden geçerek vecd halinde davul çalmaktadır. Şamanlar genellikle kadındır. 

Bir hayvanı temsil etmekte ve onun postuna bürünmekte, onun gibi davranmakta, 

onun gibi sesler çıkarmaktadır. Şamanın temsil ettiği hayvan kurt ise Şaman’a halk 

arasında “kurt” adıyla hitap edilmektedir. Buradaki soyun devamını sağlayan  ve 

halk arasında muhtemelen kurt olarak hitap edilen şaman, ailesi soykırıma uğramış, 

üstelik ayakları kırılarak bataklığa atılmış  küçük bir çocuğu tedavi etmiş, onu hayata 

döndürmüş, tehlike karşısında sihir gücünü kullanarak göz açıp kapayıncaya kadar 

kilometrelerce uzak bir mağaraya ulaşmış ve kabile üyelerinin yeniden doğuşunu 

sağlamıştır. Şamanların diğer bir özelliği de hekimliktir. Günümüzde “kocakarı ilacı” 

olarak kullanılan tabirin kökeni de şamanların toplum içerisindeki bu işlevlerine  

bağlanmaktadır. Şamanlar, hasta insanları kötü ruhların etkisinden kurtarmak için 

büyü ve ayinler yaparken, yara ve bereleri iyileştimek için doğadaki otlardan 

yararlanmaktadır. Halk arasında bu şifalı otlar günümüzde de rağbet görmektedir.  

 

 

Tu Jue türeyiş efsanesine ait Zhou Tarihi içindeki belge iki bölümden 

oluşmaktadır. İkinci bölümde anlatılan efsane sadece Zhou Tarihi  içerisinde vardır, 

diğer kaynaklarda bulunmaması ilgi çekici bir unsurdur. Bu belgeye göre, eski Türk 

töresindeçocukların büyüğü tahta çıkmaktadır, birinci efsanede bu görülmektedir, 

ikinci efsanede ise küçük hatunun soyundan gelen en küçük çocuğun tahta geçtiği 

ifade edilmektedir. Türk efsanelerinde en önemli motiflerden biri de en küçük kardeş 
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ve bu kardeşin daha bahtlı ve başarılı olması motifidir.
 105

 “Başkurt Halk” destanları 

içinde “Er Töştüké destanındada en genç hatundan doğan en küçük kardeşin beceri, 

akıl, baht ve güç yönlerinden üstün olduğu görülmektedir. Eski Türk adetlerine  göre, 

küçük  oğlan  baba  evinde  oturan  ve baba ocağını devam ettiren bir işleve sahiptir. 

Türklerde mukaddes kabul edilen “Ocağın” devamlılığının sağlanması küçük kardeşe 

görev olarak verilmiştir.
 106 

Od, Ocak iye ve iyeleri Türklerin sosyal yaşantılarında 

önemli bir yer işgal etmektedir. Daha sonra tarihi gelişmeler sonrasında şehzadelik 

büyük oğlana layık görülmüştür. Devlet Töresi’ne göre büyük oğlan, Halk Töresi’ne 

göre küçük oğlan önemlidir.
107

 

 

 

Zhou Tarihi’ndeki belgede lider konumunda gösterilen Nishidu’nun, yaz 

tanrısı ve kış tanrısının kızları gibi insan üstü varlıklarla evlenmesi, çeşitli 

efsanelerde de görülen önemli bir motiftir. Bu olağan dışı durum Nishidu’nun 

tanrısal gücünün kaynağını göstermektedir. Nishidu, yada taşı ile kozmik büyü yapan 

hanlar gibi, yağmur ve rüzgarlara hakim olmakta, ihtiyaç duyduğunda onları 

çağırmaktadır.  

 

 

Doğa üstü güçleri ve üstün vasıfları nedeniyle; lider konumundaki kişilerin 

topluma yararlı olmak amacıyla Tanrı tarafından görevlendirildikleri ve Tanrı’nın 

yeryüzündeki temsilcileri oldukları kabul edilmektedir.  Gök Türklerde, gök ve yerin 

                                                 
105Doç.Dr. Ergun Metin, İbrahimov Gaynislam, Başkurt Halk Destanları TÜRKSOY Yayınları, Ankara, 2000 

S:49 
106Kalafat, Yaşar, Kuzey Azerbaycan-Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri, T.C. Kültür 

Bakanlığı, Ankara, 1998  S-81  
107Ögel, Bahaeddin  Türk Mitolojisi. I. Cilt S-29  
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ikili ilkesine paralel olarak, yaz ve kış, gündüz ve gece, hayat ve ölüm kavramları 

kutsal öğeler arasında yer almaktadır. 

 

 

Kurt anadan doğan Nishidu, insanüstü güçlere sahiptir. Din ve büyü 

kavramları, ilk çağlardan itibaren toplumları önemli ölçüde etkilemiştir. İlk çağlarda 

şamanların büyü yaparak bazı hastalıkları iyileştirdikleri, büyü yaparak bazı 

toplumsal sorunları giderdikleri hatta tabiat olaylarına bile müdahale ettikleri 

görülmektedir.  Nishidu da doğa üstü güçlere sahip olan bir lider konumundadır. 

 

 

Efsanede, Türk kabilelerdeki çeşitli inanç sistemleri de görülmektedir. Ruhun 

uçması, ruhun kuş şekline dönmesi kavramı Türk kabilelerinde çok eski dönemlerde 

ortaya çıkmıştır. Bir kişi ölünce cennete gitmek anlamında “uçmağa vardı”
 108

  

denilmektedir. Uçmak, cennet kavramıyla özdeşletirilmektedir. Çağlar öncesinden 

itibaren ruhun, öldükten sonra kuş şekline dönüşerek göklere uçtuğu inancı hakimdir. 

Beyaz Kuğuya, sungura, turnaya dönüşmek motifi, bazı tarihçilere göre ölmek olarak 

yorumlanmaktadır. Kutadgu Bilig’de de şaçın ağırıp ölüme yaklaşıldığı “Saçım 

sungur tüyü gibi oldu, kugu başıma kondu yaşım yeti ” ifadesiyle dile 

getirilmektedir. 
109

 

Beyit:5639: 

Saqım boldi sonkur tüsi-teg xaxut 

Sakal boldi yazki gülaf tag orut  

                                                 
108 Öztelli, Cahit, Bektaşi Gülleri- Bektaşi-Alevi Şiirleri Antolojisi Üzerine Bir Deneme, Özgür Yayınları, III. 

Baskı, İstanbul, 1977 S:408 
109 Has Hacip, Yusuf , Kutdgu Bilig, Milletler Neşriyati, Pekin,1986 S: 115 
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Beyit:5643 

Kara erdi kuzgun tüsi teg başım 

Kuğu kondu başka yetildi yaşım. 

 

 

Eski Türk inancına göre, yırtıcı kuşlar Gök Tanrı’nın temsilcisi sayılmaktadır. 

Kırgızların; saksağana taptıkları, Oğuzların; turnayı kutsal saydıkları bilinmektedir 

Ayrıca, yırtıcı kuşların adlarının şehzade unvanlı beylere verilmesi, kuş kültünün 

önemini göstermektedir. Su kuşları, kaz, kuğu, kut ve beylik işareti kabul 

edilmektedir. Uygurların, ataları Hui hu hzılı dönen kartal anlamına gelmektedir ve 

çeşitli kabileleri simgeleyen ongunlarda, tamgalarda kuş türlerinin kutsallığı 

görülmekte, turna, kuğu, sungur, ruhu temsil etmektedir.
110

 

 

 

Zhou Tarihi’nde yer verilen efsanede söz edilen Qi Gu’lar ise Kırgızların 

atalarıdır. Kırgızlar, diğer Türk kökenli kabilelerin aksine kurt değil ineği kutsal 

kabul etmektedirler. Kırgızlar, inekten türediklerine inanmaktadırlar. Tang 

Döneminde Duan ChenWu ve ekibi tarafından yazılmış, YouYan ZaZu’nun.6. 

bölümü’nde, Göktürk Türeyiş efsanesine şu şekilde yer verilmektedir:
111

 

 

 

“Kuzey’deki kölelerin ataları Su Guo’danmış. Nishidu adlı kişinin iki cariyesi 

4 çocuk doğurmuş.Oğlanlardan biri beyaz kuğuya dönüşmüş (gitmiş), üç oğlan onu 

                                                 
110 Esin Emel, Esin Emel, Türk Kozmolojisine Giriş- Toplu Eserler 1 Kabalcı yayınevi, Istanbul 2001, S-88-89 
111 YouYan ZaZu,. Tang Döneminde yazılmış, içeriğinde efsaneler bulunan bir  eseridir. 
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takip etmiş. Beyaz kuğuya dönüşen oğlan kardeşlerine şöyle demiş: “Siz Gu Dan’dan 

geldiniz”. Gu Dan bir sığırmış, üç oğlan sığırı takip etmiş, sığır onlara kendi etinden 

ve gübresinden nasıl yararlanacaklarını anlatmış”. 

 

 

Bu efsane,  Zhou Tarihi’ndeki efsane ile paralellik göstermekle birlikte, 

kabilenin sığırdan türemiş olması bir farklılık olarak kabul edilmektedir. 

Göktürklerle ait bir diğer efsane ise, geyik motifine örnek teşkil etmektedir. YouYan 

ZaZu’nun 4. bölümünde, yer alan bu efsane bir türeyiş efsanesi değildir. Ancak, 

Moğol ve Göktürk kabilelerinin iç içe yaşaması sonucu iki kabile arasındaki 

etkileşime örnek teşkil etmektedir. Çeşitli kaynaklarda Cengiz Hanın, annesinin dişi 

bir maral olduğu belirtilmektedir. Bu efsanede “Göktürklerin atası Shı Mo’nun Deniz 

Tanrıçasıyla  bir gönül ilişkisi kurduğu, sık sık bir mağarada buluştukları, ancak Shı 

Mo’nun adamlarından birinin av sırasında kutsal ak geyiği vurması sonucu  deniz 

tanrıçasının kızdığı ve geyiği vuran askerin kabilesini cezanlandırarak hep bu 

kabileden deniz tanrıçasına insan kurbanlar verildiği anlatılmaktadır. Su unsuruna 

bağlı geyik ve geyik başlı ejder motifi Budist uygurlar arasında uzun yıllar 

görülmüştür. Dağ Tekesi-maral Tanrı’nın görevlendirdiği kutsal hayvanlardan birdir. 

Ak Geyik ise Su Tanrıçası’nın kutsal hayyvanı sayılmaktadır. Bu nedenle Dağ 

Tekesi motifi, çeşitli kabilelerde Kağan sülalesinin damgası olarak 

kullanılmaktadır.
112

 Ancak bu efsanenin çok eski dönemlere ait olduğu 

                                                 
112 Esin Emel, Türk Kozmolojisne Giriş,  S-88 
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sanılmaktadır. Çünkü, Göktürklerde insan kurban edildiğine dair hiç bir kayıt 

bulunmamaktadır.
113

 

 

 

Zhou Tarihi’nde yer alan efsanede Tu jue’lerin demircilik geleneği ortaya 

konmaktadır. Demircilik, üstün bir sanat gücü gerektirmekte, savaşçı bir toplum olan 

Türk kökenli kabileler için büyük önem taşımaktadır. Türkler demire genel olarak 

kutsal bir anlam yüklemek için “Kök Temur” demektedirler. Ayrıca, kılıç ile ant 

içilmesi, büyük yeminlerin edilmesi bu kutsallığı simgelemektedir.  

 

 

Yukarıda belirtilen efsanelerin hepsi tarihi gerçeklerle paralelik 

göstermektedir. Göktürklerin kuruluş öncesi, Avarlar’a yani Juan juan’lara bağlı 

olması, demircilik yapmaları, Göktürklerin Aşina denilen bir sülale tarafından 

kurulması tarihte meydana gelmiş önemli olaylardır.  

 

 

Türk mitolojisindeki kurttan türeyiş, kurdun kutsal kabul edilmesi kurdun 

doğal özelliklerinden olan çabukluğu, zekiliği  ve zor doğa şartları karşısında 

gösterdiği direnci ifade etmektedir,  gök kurt ise onu tanrının temsilcisi, gök 

yüzünden inmiş kutsal bir varlık haline getirmektedir.  

 

 

                                                 
113 Öğel Bahaedidin, Türk Mitolojisi I. Cilt s-570, Prof.Dr. W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Türk Tarih 

Kurumu Basınevi, Ankara,1996 S.86 
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Kurt motifi dünyanın bir çok kesimlerinde de görülmektedir. Amerika 

kıtasında yaşayan Kızıderililer de de kurtun kutsal bir varlık olduğu bilinmektedir. 

kurt  Avrupa kültürlerinde tehlikenin ve kötülüğün simgesidir. Ortaçağ Almanyası’na 

ait Kırmızı Başlıklı Kız Masalı kurdu kötü ve tehlikeli bir karakter olarak yansıtan en 

bilinen örnektir. Buna karşın, Avrupa’nın göbeğinde Roma Şehri’nin kuruluş 

efsanesi Romulus ve Remus Efsanesi’nde de kurt motifi görülmekte ve Orta 

Asya’daki efsanelerle benzer unsurlar taşımaktadır. Etrüks adlı ulusa ait olan 

“Romulus ve Remus” efsanesi Etrükslerin de Türk kökenli olduğu iddalarını 

kuvvetlendirmektedir.
114

  

 

 

“Roma’nın kurucuları Romulus ve ikiz kardeşi Remus, dünyaya geldiklerinde 

taht kavgaları nedeniyle Tiber Irmağı’nın azgın sularına bırakılırlar. İkizler, bir 

sepet içerisinde taşkın suların kenarına bırakılır. Sel suları çekilince, ikizleri taşıyan 

sepet toprağa oturur. Dağların tepelerinden su içmeye gelen bir kurt onları bulur. 

Kendi sütüyle emzirerek bebeklerin hayatta kalmasını sağlar. Bir kuş da ağızlarına 

küçük kırıntılar vererek bebekleri besler. Bir çoban tesadüfen bebeklerin bulunduğu 

yere gelir ve şevkatli bir şekilde diliyle bebekleri yalayan kurdu görür. Çoban, 

ikizleri kulübesine getirir ve karısıyla birlikte onları büyütür.  

 

 

Meydana gelen olaylar ilahi adaletin yerine gelmesini sağlar ve taht gerçek 

sahiplerini bulur. Romulus ve Remus, boğulmaya terk edildikleri yerde bir kent 

                                                 
114Meydan, Sinan, a.g.e  2010 S:119 
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kurmaya karar verirler. İki kardeş arasında da tahtı ele geçirmek için mücadele 

başlar, Romulus, Remus’u öldürerek hakimiyeti ele geçirir, yeni kentin lideri olur ve 

kendi adından dolayı o beldeye Roma adını verir.”
 115

   

 

 

Conder, Sayce, Homel gibi bazı Batılı bilim adamlarının çalışmalarına ve 

tezlerine göre Sümerler, Hititler, Firikyalılar, Kimmerler, Lidyalılar, Etrüksler, hatta 

Elam, Kalde ve Asurlular Orta Asya’dan göç etmiş topluluklar olarak 

adlandırılmaktadır. 
116

 

 

 

Türk Mitolojisindeki kurt motifinin yaygın olarak kullanılması, göçebe 

toplumların kendilerini kurt ile özdeşleştirmelerinin bir sonucudur. Ana Erkil 

Toplum’un izlerini taşıyan efsanelerde kurt dişi, Ata Erkil Toplum’un izlerini taşıyan 

efsanelerde ise kurt erkektir. Kurt, göçebeler gibi sürü halinde yaşamaktadır, yaşlı, 

bozkurt ise sürünün başında, heybetli bir şekilde yol göstermektedir. Ayrıca, zeki, 

çevik, cesur vb. özellikleriyle göçebelerin yaşam felsefeleri ile bağdaşan kurt, bu 

nedenle Türk efsanelerinin de baş kahramanı olmuştur.  

 

 

 

 

 

                                                 
115Rosenber, Donna, Dünya Mitolojisi, S:184-187 
116Meydan, Sinan, a.g.e. S:119 
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                                                3. BÖLÜM 

IŞIK HÜZMESİ VE AĞAÇTAN TÜREYİŞ EFSANELERİ 

 

 

3.1 Moğollar’ın Boy Anası  A Lan Guo Huo
117

 

 

Işık hüzmesi, ve ağaçtan türeyiş efsaneleri kuzeyli kabilelerde görülen önemli 

bir motiftir. Gök dininin etkisiyle, gök tanrı tarafından gönderilen temsilciler, 

ışınlanmak süretiyle dünyaya inmektedir, Işık hüzmesi, bazen bir ağacın, bazen bir 

çadırın üzerinde görünerek kutsal bir varlığın dünyaya gelişini simgelemektedirler. 

 

 

Aşağı’daki efsane Moğolların türeyiş efsanesidir. Yuan Tarihi, I.Bölümdeki 

Hükümdar kayıtlarından alınmıştır.
118

 Bu söylencede büyük imparatorluk kuran 

Cengiz Han’ın soyu doğa üstü güçlere dayandırılmaktadır. Dipnotlardaki kişi ve yer 

adlarında, Moğolların Gizli Tarihi adlı kitaptan yararlanılmıştır. Cengiz Han’ın 

kurduğu İmparatorluk Yuan Hanedanlığı (1260-1368) olarak tarihe geçmiştir. Yuan 

Hanedanlığı başkent Hei Lin’i (Karakurum), 1267’de Bei Jing’e (Pekin) taşımıştır. 

Bei Jin, Kuzey başkent anlamına gelmektedir. 

 

 

                                                 
117 A Lan Guo Huo: Kişi adı-Alangova 
118 Yuan Tarihi- Hükümdar Kayıtları  
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“Büyük ata kanun ve gök tanrının emriyle kutsal ve güçlü imparatora adını  verdi,  

asıl adı Tiemuzhen
119

, soyadı  Qiwowen’dır,
120

  Moğol kabilesindendir. Onun on 

kuşak (öncesinden) atası BouDuanChaEr’dır
121

, annesi (BouDuan Cha Er’ın) A Lan 

Guo Huo, TuoBenYangLi Qian
122

 ile evlenir, iki oğlu olur,  büyük oğlunun ismi Bo 

HanGeDaHei,
123

 diğeri ise  BoH DuSaLiZhı’dır.
124

 Çok geçmeden kocası ölür, A 

Lan dul kalır, gece çadırının  içerisindeyken, rüyasında çadırın tepesindeki 

pencereden beyaz bir ışığın girdiğini, altın renkli bir adama dönüşerek yatağına  

kadar geldiğini görür.  A Lan korkuyla uyanır, akabinde hamile kalır, bir oğlu olur, 

işte bu BouDuan ChaEr’dır. BouDuanChaEr  tipi ve duruşuyla,  tuhaf, sessiz ve 

sakindir, hane halkı (ona) hep aptal der, sadece A Lan şöyle der:”Bu çocuk aptal 

değil, kendisinden sonraki kuşaklarının, çocuklarının, torunlarının  istikbali parlak”. 

A Lan ölür, kardeşler arasında servet   paylaşımı yapılır, ona hiçbir şey 

verilmez.BoDuanCha Er: “fakirlik,  fukaralık, zenginlik, asillik, kaderdir, bu servetin 

ne önemi var” der. Sadece (sahip olduğu) siyah, beyaz atına binerek (yola koyulur), 

BaLiTuNaLai’ya
125

 varır ve orada  konaklar, yiyecek, içecek hiçbir şeyi yoktur, 

kartal ve şahinlerin avladığı yabani hayvanların (etlerinden kalan) artıklarla 

beslenir, BouDuanChaEr onları(şahin ve kartalı) evcilleştirir, kartalla avlanmak için 

atının kuyruğundan tuzak kurar, kolunda (evcilleştirdiği) kartalıyla tavşan ve kuş 

avlayarak beslenir, bunlarla  gününü  geçirir, sanki ona gök (tanrı) yardım 

etmektedir. Aylarca bu şekilde yaşamını sürdürür, ondan fazlan hane 

                                                 
119 Tiemuzhen: Kişi adı. Timuçin. 
120

Qiwowen: Kişi adı-Kiyan 
121

 Bodançaer:Kişi adı-Bodançar  
122

 Tuobenyangliqian:Kişi adı-Dobunmergan 
123

 Bohangedahei: Kişi adı-Bugunotai  
124

 Bohedusalizhi: Kişi adı 
125

 Balitunalai: Kişi adı-Balçunara  



 

 

81 

 

TonGiLiHuLu’dan
126

 su ve otları takip ederek  buraya kadar  gelir, BouDuanChaEr, 

onlarla yaşamını sürdürür, karşılıklı yardımlaşır, böyle bir yaşam ona yeterli gelir. 

Bir gün, aniden büyük ağabeyinin aklına gelir, (büyük ağabey) der ki: 

“BouDuanChaEr,  yalnız başına yola koyuldu, (yanında) katık(yiyecek) yoktu, 

yakında açlıktan ve soğuktan ölmez mi (ölmek üzeredir herhalde)? Böylece ona 

bakmaya (ziyarete) gelir ve birlikte (geri) dönmeyi teklif eder. BouDuanChaEr  

yolda giderken ağabeysine “TonGiLiHuLu halkı kimseye tabii değil, eğer  

adamlarını  gönderirsen, (onlara) boyun eğdirebiliriz.” der. Ağabey kabul eder. Eve 

vardıklarında, hemen adamları toplayarak, BouDuanChaEr’ın emrine girmelerini, 

(onun başkanlığında hareket etmelerini)  ve onun ardısıra gitmelerini emreder, 

böylece burası ele geçirilir.  

 

Bu efsane Moğolların türeyişini anlatmaktadır. Cengiz Han’ın soyu, üstün 

güçlerle donatılmış A Lan Guo Huo’ya bağlanmaktadır. Işık hüzmesi, A Lan Guo 

Huo’nun çadırın üzerinde görünerek kutsal bir varlığın dünyaya gelişini 

simgelemektedirler. 

 

 

3.2 Uygur Ağaçtan Türeyiş Efsanesi 

 

 

Ağaçtan Türeyiş Efsaneleri, Kurttan Türeyiş  Efsanelerinden daha sonra 

ortaya çıkmıştır. Wei Wu Er, olarak Çin resmi kaynaklarında adları geçen Uygurlara 

                                                 
126

Tonggijilihu: yer ismi-Tungelik 
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ait olan aşağıdaki efsanede bir ulusun türeyişine farklı bir bakış açısı getirilmektedir. 

Yuan Tarihi 122. Bölüm, 9. Kayıtlar , Sayfa 2999’da yer alan, bu efsanenin, ikinci 

bölümü, Türk Mitolojisi’nde göç destanı olarak karşımıza çıkan önemli bir belgedir. 

“Ba Er Shu A Er Te De Jin, Yi Du Hu, Gao Chang hakiminin lakabıdır. İlk 

atalarının mekanı WeiWuEr’ların topraklarıdır, (burada) kutsal HeiLinShan(dağı) 

bulunmaktadır, buradan iki nehir çıkar, birine TuHuCı derler, diğerine XüeLingGe 

derler. Bir gece, bu iki ırmak arasındaki ağaca gökten mavi bir ışık iner İnsanlar 

ona (ağaca) saygı gösterir. Ağacın gövdesinde gittikçe kabaran bir şişlik meydana 

gelir, sanki hamile gibidir, ondan sonra ışık hüzmesi sık sık orada görülür. 9 ay 10 

gün sonra ağaçtaki  bu şişlik yarılır,içinden beş çocuk çıkar, yöre halkı bunları alıp 

büyütür.  İçlerinden en küçük olana Buğu Kağan derler. Dış görüntüsü ve halkını 

tarlaya, toprağa kavuşturması   sayesinde onu başkan yaparlar. Daha sonra otuzdan 

fazla başkan gelir geçer,  (sonra) YuLun DeJin lider olur,Tang’larla sayısız savaşlar 

yapılır, sonunda evllilik yoluyla barış anlaşmasına varılır, böylece halkı da askerleri 

de barışa kavuşturmayı ister. Sonunda Tang’lar  Jin Lian Sultanı  Teğinin’in  oğlu 

GeLeDeJin’e verir, Tang’larla HeLin’deki BieLiPiLiDa’ya
127

 yerleşirler, bakıcıları 

(hizmetçileri) da dağa gelip yerleşir. Orada başka bir TianGeLiYüDaHe denilen dağ 

bulunmaktadır, bu dağın tanrı tarafından kutsandığı söylenir. Güneyindeki kayalık 

dağa HeLinDaHe denir, bu dağın da kutsal olduğu söylenir. Tang elçileri ülkeye 

geliş nedenlerini (şu şekilde) açıklar: ” HeLin gibi(Kutsal)  bir dağ olduğundan, güç 

kazanıyorlar güçlerini bu kutsal dağdan alıyorlar. Ülkeyi zayıflatmak için bu dağı 

yıkmalıyız(ortadan kaldırmalıyız).  
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Böylece Dejin’e (Teğin’e) haber iletilir: “Evliliğin olabilmesi için, bir şartın 

yerine getirilmesi gerekiyor, bunu kabul eder misiniz? Kutlu Kayalık ülke için 

gereksizdir, Tang’lılar istiyor”. Bu teklifi Dejin(Teğin)kabul eder, taşınamıyacak 

kadar büyük olan bu kayayı, Tanglılar çevresinde yaktıkları ateşle kızdırıp, üstüne 

keskin sirke dökerek  parçalar. Parçaları arabalarla götürürler. Ülkedeki bütün 

kuşlar, hayvanlar (kayanın gidişine) ağıt yakar.Yedi gün sonra Yu Lun De Jin ölür, 

çeşitli felaketler meydana gelir, halkın rahatı kaçar, ölümler ardı ardına sıralanır, 

bunun üzerine Jiao Zhou’a göçerler. Buraya yerleşenlerin sayısı 170’den fazla 

haneye ulaşır,  BaErShuaErTeDeJin (Barçuk Alp Tekin) başa geçer, (daha sonra) Qi 

Dan’lara bağlanırlar. 

 

Çin resmi kaynaklarındaki Uygurların türeyişine ait bu efsane Türk 

Mitolojisi’nin önemli yapraklarından biridir. Işık Hüzmesine bağlı Gök Kültü ve 

Ağaç Kültünün tüm özellikleri ayrıntılı olarak görülmektedir. 

  

 

3.3 Işık Hüzmesi ve Ağaçtan Türeyiş Efsanelerinin Türk Mitolojisindeki 

Yeri  

 

 

Işık hüzmesi, motifi Orta Asya’daki kuzeyli kabilelerde önemli bir motiftir. 

Işık hüzmesi motifi Türk Mitolojisi’nin kalbi Oğuz Kağan Destanı’nda da 

görülmektedir. Oğuz Kağan avlanırken gökten parlak bir ışık, nur kütlesi içerisinde 
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güzel bir kız düşer, başında kutup yıldızı gibi parlak bir nesne bulunmaktadır. Kutsal 

ruhların, hatta peygamberlerin bir ışık hüzmesi içerisinde görünmesi, Tanrı’nın elçisi 

olan seçilmiş kişilerin başında nur halesinin bulunduğu şeklindeki inanç,  Budizm, 

Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi çeşitli dinlerde de görülmektedir. Türk kabilelere 

yol gösteren Gök Kurt da bir ışık hüzmesi içerisinde ortaya çıkmakta,  Cengiz Han’ın 

atalarının Işık Hüzmesi ile gönderilen bir köpek olduğu kabul edilmektedir. Bu 

köpek motifi, Türk efsanelerinin etkisiyle, daha sonra kurt motifine dönüşmektedir. 

Kutup yıldızı, ışık hüzmesi, ateş, gök ile ışıklı dünyayı ve nihayet güneşi sembolize 

etmektedir. A Lan Guo Huo ve Uygurların Türeyiş efsanesinde de ay motifi 

görülmektedir. Bu inanca göre Ay eril bir kişilik taşımaktadır. Ay baba, Ay dede 

terimleri bu inancın devamıdır.
 128

 

 

 

Birinci efsanede 13. yüzyılda Göktürklerin vatanında kurularak büyük bir 

çabuklukla büyüyen ve bir çok devleti yıkmakla beraber, farklı medeni ülkeler 

arasında aracılık vazifesi görmüş olan Moğolların türeyiş efsanesidir. Burada Moğol 

İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın soyunun nereden geldiği hakkında bilgi 

verilmektedir. Bu söylencenin diğer bir türü olan “Moğolların Gizli Tarihi” 

içerisinde oğullarından gelen olumsuz eleştiriler karşısında çadırdan ışık hüzmesi 

girerek hamile kalışını,  A Lan Guo Huo şöyle açıklamaktadır:“Her gece sarışın bir 

adam, evin (çadırın) bacasından (damdaki açıklıktan) sızan ışık vasıtasıyla girerek 

karnımı okşuyor ve onun nuru vücuduma geçiyordu. Çıkarken de , güneş (veya) ayın 

nurları üzerinden sarı bir köpek gibi sürünerek çıkıyordu. Siz nasıl böyle 

                                                 
128

Ögel Bahattin, Türk Mitolojisi, Cilt II, S: 201 
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düşünmeden konuşuyorsunuz? Bu  hadise  üzerinde fikir yürütülürse onların tanrı 

oğlu oldukları meydana çıkar kardeşlerinizi kara başlı adi insanlarla mukayese 

ederek nasıl öyle konuşabiliyorsunuz? Onlar bütün insanların hanı oldukları zaman 

adi (basit insanlar) halk hakikatı anlayacaktır.
129

 Bo Duan Cha Er (Bodançar), ise 

kardeşlerinin kendisine yaptığı haksızlıklar karşısında takındığı tavır ve zorlu tabiat 

şartlarıyla verdiği savaşla,  Moğolların geleceğini çizmekte, onları iktidara 

taşımaktadır. Avcılık yeteneği ve ustalığı sayesinde ucsuz bucaksız bozkırlarda 

hayatta kalmayı başararak gücünü kanıtlayan Bo Duan Cha Er ’ın dünyaya gelişi bir 

mucizeye bağlıdır. Tarih sahnesinde esen Moğol fırtınası, tanrısal güçlerle donatılan 

Bo Duan Cha Er sayesindedir. Cengiz Han’a, doğduğu sırada esir alınan Tatar 

kabilesi başkanı Timuçin’e izafeten Timuçin adı verilmiştir. Cengiz ise ona 

hükümdarlık adıdır. 

 

 

Yuan Tarihi’ne göre, Cengiz Han’ın doğuşu sırasında da olağanüstü olaylar 

ceryan etmektedir.  babası Yesugai,  Tatar kabileleri liderlerinden Tiemuzhen’ı esir 

alır. Tam bu sırada annesi Yue-Lun Cengiz Hanı dünyayı getirir. Cengiz Han 

doğduğunda elinin ortasında liderliğini simgeleyen kırmızı taş gibi kan tortusu 

bulunmaktadır. Liezhu adlı kabile ele geçirildiğinde, liderleri olan Tiemuzhen 

(Timur) esir alındığından ona bu isim verilir. 

 

Tiemuzhen’ın (Timuçin) insan üstü gücü, doğuşu sırasında avucunda tuttuğu 

kan pıhtısıyla simgelenmekte; onun acımasız ve cesur kişiliğini gösteren ilahi bir 

                                                 
129 Temir Ahmet, Moğolların Gizli Tarihi. Yuan Tarihi, içerisindeki metinde ışık hüzmesinin köpeğe dönüşmesi 

motifi bulunmamakta, bu unsur a Moğoların Gizli Tarihi içerisinde işlenmektedir.   
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işaret olarak betimlenmektedir. Bu,  ilk çağlarda  Türk ve Moğol destan geleneği 

içerisinde bulunmayan bir motiftir. Hint Mitolojisinden geçen bu unsur daha sonra 

Manas Destanı‘nda da görülmektediri. 
130

 

 

 

Moğolların boy anası A Lan Guo Huo, kendisi de bir efsanevi kişiliktir, bu 

nedenle hakkında çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bunlardan biri de şöyledir: “ 

Buyan Han’ın hep kız çocuğu bulunmaktadır. Karısı gebe kaldığında bir kız daha 

dünyaya getirirse hem kızını, hem de kendisini öldüreceğini söyler ve savaşa gider. 

Buyan Han savaştayken bir kız daha doğar ama kadın korkudan çocuğu erkek gibi 

giydirir ve erkek gibi yetiştirir. Buyan Han‘a bir erkek evlat sahibi olduğu haberi 

gönderilir. ALan GuoHua, erkek gibi giyiniyor, tıpkı bir yiğit gibi at biniyor, sürek 

avlarında babasının gözüne girer. Kız kendi evinde yatarken , geceleyin eve parlak 

bir “Ay”  girer. Bu parlak aydan gebe kalır. Ay çadırdan girerken arslan ve kurt gibi 

bir şeyler de görünür. Kız karnında birşeylerin kımıldadığını hisseder, annesine 

durumu anlatır. Kızın çadırdan inen aydan gebe kaldığı anlaşılır. Bu haberin ortaya 

çıkmasından korkan anne kızını bir sandık içine koyar nehire salar. Babası Buyan 

Han da savaşta ölür. A Lan Guo Huo’yı sandık içinde bulan adamlar kurtarır, 

Adamlar kızı alıp illerine getirirler. Aradan kırk gün geçer, kız nur topu gibi bir 

oğlan doğurur, “ yedi gün“ sonra oğlana Bo Duan Cha Er adı verilir. ”  
131

 

 

Uygurların türeyişini anlatan ikinci efsanede, Halk töresine göre küçük oğlan 

olan Buğu Kağan  ülkenin başına geçmektedir. Cengiz Han’ın da bu Halk Töresi’ne 

                                                 
130 Öğel Bahaeddin, Türk Mitolojisi II.Cilt S-584 
131 Öğel Bahaeddin, Türk Mitolojisi  I.Cilt S-413-414, Bu bölüm Hanname’den alınmıştır. Cengiz Han’dan sonra 

yazılmış Özbek-Türk seçereleri içinde geçmektedir. 
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bağlı kaldığı bilinmektedir. İkinci efsane günümüz tarihçileri tarafından göç destanı 

olarak yansıtılan eserlere kaynaklık etmiştir. Yuan Hanedanlığı döneminde, Uygurlar 

yönetim kademelerinde yer almışlar, gerek yönetici gerekse  kültür ve yazın 

hayatında büyük rol oynamışlardır. Bu nedenle, Yuan Hanedanlığı’na, Türk-Moğol 

Hanedanlığı da denilmektedir. 

 

 

Birinci efsanede, Cengiz Han’ın soy ağacı çıkarılmakta, boy anası A Lan Guo 

Huo, karakteriyle ana erkil toplum yapısına işaret edilmektedir. A Lan Guo Huo, 

basit dul bir kadın olmasına rağmen, herkes tarafından aşağılanan oğlunun geleceğini 

gören bilge bir kişiliği simgelemektedir.  

 

 

Yuan Tarihi içerisinde Uygurlar;  “Wei Wu Er” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buğu Kağan’ın dünyaya gelişini işleyen Ağaçtan Türeyiş Efsanesi’nde, kutsal ağaç, 

ışık hüzmesi, kutsal ırmak, kutsal dağ gibi birçok motif görülmektedir.. Ülkemizde 

yayınlanmış çeşitli kaynaklarda kutsal ağacın yarılmasıyla dünyaya gelen çocukların 

isimleri Sungur Tekin, Kutur Tekin, Ur Tekin ve Buğu Kağan (Böğü Tekin)
132

 olarak 

verilmektedir. 764-779 yılları arasında kağan olarak başa geçen Buğu Kağan’ın adı, 

Uygurca’da “alim, hekim” anlamına geldiği gibi sihirbaz anlamına da gelmektedir. 

Buğu ismini almasının sebebi Mani dinin Uygurlar arasında yaymış olmasından ileri 

gelmektedir.
133

 Ancak tercüme edilen metinde diğer çocukların adı zikredilmemekte, 

                                                 
132 Öztuna Yılmaz, Türk Tarihinden Yapraklar,Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,1989,Sayfa 20-21. 
133 Doç.Dr. İzgi özkan, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi (Hukuk vesikalrına Göre), Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları:72, Ankara 1987, S:16 
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sadece Buğu Kağan’ın  adına rastlanmaktadır. Bu efsanede, Uygurların, Kırgızlara 

yenilerek batıya göç etmeleri, Tang hanedanlığı ile kurulan akrabalık bağları, Qi 

Dan’lara tabii olmaları gibi tarihi gerçekler de yansıtılmaktadır.  

 

  

Büyü ve insanüstü güçlerle ilgisi nedeniyle Buğu Kağan’ın  doğuşu, bu doğuş 

sırasında insanoğlunun değil kutsal bir ağacın araç olması bir batında 5 çocuğun 

dünyaya gelişi, diğer efsanelerde görülmeye yeni unsurlardır. Uygur devletinin 

kuruluşu, kurucusu Buğu Kağan’ın hayat ağacından doğumuyla başlamaktadır. 

Burada söz konusu ağaç hayat ağacıdır. Türk düşüncesine göre cennetten çıktıklarına 

inanılan iki nehir arasında ya da deniz ortasında bir tepede düşünülen hayat ağacı 

burada formunu bulmuştur. Çocuklar Tanrı’nın nuruyla ağaçta büyümüşler, hayat 

ağacının en temel vasfı olan güç, kuvvet veren hayat suyu-sütü ile beslenmişlerdir. 

Uygurlar Tanrı tarafından gönderilen bu çocuklara hükümdarlık ünvanı olarak 

“İdikut”u (Iduk Kut-Tanrı tarafından gönderilmiş kut) verirler. Esasen hakanlarının 

hepsi de “İdikut” yani mukaddestir.   

 

 

Uygurların göçünü anlatan bu belgede, bu göçün bütünüyle Tanrı kutunun 

ortadan kalkması sonucu gerçekleştiği açık bir şekilde görülmektedir. Çünkü Uygur 

Kağanı, tıpkı kutsal ağaçta olduğu gibi, tanrı kutunun kaynağı olan, Tanrıyı 
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sembolize eden kutsal dağın Çinliler tarafından parçalanıp götürülmesine göz 

yummuştur. 
134

 

 

 

Efsanede, karşımıza tanrısal unsurlar taşıyan bir tablo çıkmaktadır. Kutsal dağ 

ve kaynağını cennetten alan kutsal ırmaklar arasından yükselen görkemli bir ağaç. 

Bu ağaç, bir ağaç olmaktan öte ışık hüzmesiyle tanrı tarafından gönderilen 5 çocuğu 

içinde barındırmaktadır. Tam 9 ay, on gün sonra yani ana rahmindeki gelişme süreci 

tamamlanan bebekler gibi 5 çocuk dünyaya gelmektedir. Bu olağandışı durum ile 

Buğu (Büyü) Kağan’ın doğuşundaki esrar vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi, Buğu 

Kağan, 763 yılında Maniheizmi yani ışık dinini kabul ederek Uygurları yeni ve farklı 

bir inanç sistemine taşımıştır.  Bu itibarla, Türk mitolojisinde daha önce görülmeyen 

unsurlar bu söylencede karşımıza çıkmaktadır.  Şamanizmde ya da Çin Mitolojisinde 

ışık hüzmesi motifi son derece yaygındır. Ancak, ışığı bir ilke ve felsefe halinde ele 

alan Maniheizmi kabul eden Buğu Kağan’ın ön plana çıkarılması efsanenin dini 

niteliğini göstermektedir. Bu efsanede, Halk töresine göre küçük oğlan olan Buğu 

Kağan  ülkenin başına geçmektedir.   

 

 

Bu efsane, XIII. Yüzyılda  İlhanlı tarihçilerinden  Cüveyni(1226-1282 

tarafından yazılan Tarih-i Cuhan Kuşa adlı farsça eserde; değişik bir tarzda 

yansıtılmaktadır. Buna göre ;  

 

                                                 
134 Doç.Dr. Ergun, Pervin, a.g.e  S:230-231   
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.“Tugla ve Selanga Irmaklarının birleştiği yerde, bir fındık ağacı ve bir kayın 

ağacı vardır, bunların arasında bir dağ yükselir, bir gece dağın üzerine gökten bir 

ışık iner, dağ gititkçe büyür, oradan güzel müzik sesleri gelmeye başlar, bir gün 

dağda bir yarık açılır, ayrı ayrı beş odacıkta beş çocuk vardır. Uygurlar bu kutsal 

çocuklara saygı gösterirler, akıllıca ve güzellikçe kardeşlerinden üstün olan en 

küçükleri, Buğu  Kağan’ı kendilerine hükümdar seçerler. Tanrının gönderdiği üç 

karga, ülkede olup bitenleri Buğu Kağan’a haber verir.
135

Buğu Kağan uyurken üç 

gece üst üste penceresinden tanrısal bir kız girer, Buğu Kağan korkar. Bundan sonra 

ihtiyar vezirin öğüdüyle Ak Dağ’a giderek kızla görüşür. Bir gece rüyasına giren ak 

sakallı, ak deynekli bir ihtiyar Buğu Kağan’a fıstık biçiminde bir taş verir ve bu taşı 

sakladığın sürece dünyanın dört bucağına eğemen olacaksın der. Buğu Kağan’ın 

çocuklarından birinin hükümdarlığı zamanında bütün hayvanların ve çocukların:  

“Göç, göç diye bağırdıkları işitilir. Uygurlar bu tanrısal buyruğa uyarak 

yurtlarından göçerler. Nerede durmak isteseler bu sesleri duyarlar. Sonunda 

Beşbalık’ın bulunduğu yere gelince sesler kesilir. Orada yerleşerek beş mahalle 

kurarlar ve o yere Beşbalık adını verirler.  

 

 

İkinci efsanede, Kırgızlara 840 yılında yenilerek Moğolistan’dan güneye, 

Turfan taraflarına göç eden Uygurlara ait tarihi gerçekler bulunmaktadır. Buğu 

                                                 
135 Kudret Cevdet, a.g.e. s-26 
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Kağan, 763 yılında Mani dinin kabul etmiştir. Bu mezhebin kaynağı Miladi 216’da 

Irak’ta doğan Mani’dir. Tevrat ve İncil’den de izler taşıyan Mani felsefesinde değişik 

akımların etkisi bulunmaktadır. (Mazdaizm, Zurvanizm vb.) İran’da gelişen  

Maniheizm, Çin, Türkistan ve Ortadoğu’da yayılmıştır. Uygurlar tarafından devlet 

dini olarak kabul görmüş , gittiği yerdeki inançlarla kaynaşmıştır.Maniheizm, Türk 

bölgelerine gelince İran’i özelliğini kaybetmiş, Buda yani Burkan diniyle karışık 

geleneksel Gök Tanrı inancı devam etmiştir. Dini terimler birbirine karışmış, adeta 

harmanlanmıştır. Budistlerin Burkan sözünü Manihesitler, kendi azizleri için 

kullanırken, Mani dininin kutsal kitabını ifade eden “Nom” terimini Budistler 

kullanmıştır.“
136

Mani dininde, ışık, beyaz ışık kutsal kabul edilmekte ve güneşin 

yerine “ay” ön plana çıkmaktadır. Buğu Kağan; “Ay Tengri’de kut bolmuş kağan” 

şeklinde ifade edilmektedir. 

 

 

Kutsal ağaçtan türeyiş kavramı farklı uluslarda da görülmektedir. Örneğin, 

Yunan mitolojisinin Suriye’den ithal ettiği Adonis (Tammuz)  mersin ağacından 

dünyaya gelmiştir. Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi adlı eserinin 102. Sayfasında 

Adonis’in Afroditin oğlu olduğunu yazar. Başlangıçta, Suriye’nin Sami halkları 

tarafından tapınılan, M.Ö.5. yüzyılda Yunanlılara geçen Adonis, bir mersin 

ağacından doğmuştur. On aylık bir gebelikten sonra ağacın kabuğu çatlamış ve 

içinden dünya güzeli bir bebek çıkmıştır. Bazı rivayetlere göre bir yaban domuzu 

uzun dişiyle kabuğu yarmış ve çıkacak bir delik açmıştır. Annesinin Myrrh adında 

                                                 
136 Ergun, Pervin, a.g.e. S:149-150 
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bir kadın olduğu, bebeğe gebe kaldıktan sonra mersin ağacına dönüştürüldüğü 

söylenmektedir.
137

  

 

 

Kutsal, ağaç, Budizm, Manihezim, Şamanizm gibi kitabi olmayan inanç 

sistemleriyle İslamiyet, Musevilik, Hristiyanlık gibi kitabi dinlerde de görülmektedir. 

İslamiyette, Zeytin, Hurma, Tuba gibi bir çok ağaç kutsal kabul edilmektedir. Bu 

konuda yazılan bir çok eserde, Allah’ın yarattığı nimetler arasında bitkiler ve ağaçlar 

da sayılmakta onların da secde ettikleri belirtilmektedir. Cennet tasvirlerinde ağaç 

figürü, minyatürlerin değişmeyen karakteridir. Her zaman yeşilliğini koruyan 

serviler, en çok kullanılan ağaçlardır. Türk’ün düşünce dünyasındaki cennet elbette 

ağaçsız, hele servisiz olamaz. Rüzgârda sallanarak birbirne dokunan bu ağaçların 

Tanrı’yı övdüğüne, zikir ettiğine inanılmaktadır.
138

  

 

 

Kutsal Ağaç kavramı günümüzde de yaygın bir inanç olarak çeşitli 

toplumlarda görülmektedir. Günümüzde de bazı ağaçlar, kutsal kabul edilen yerlerde 

bulunması sebebiyle üstün kabul edilir ve bu ağaçlara çaput bağlanarak bir medet 

umulur. Dilek ağacı, çaresizlerin en büyük dayanağı olmakta, tüm dileklerin 

gerçekleşmesi için dallarında bağlanan renk renk çaputlarla kutsal ağaç kavramına 

değişik bir bakış açısı getirmektedir. 

 

                                                 
137 Ergun, Pervin a..e. S:91 
138

 Gökbel Ahmet, Anadolu Varsaklarında  İnanç ve Adetler, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayını, Ankara, 1998, S-144 
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Hıristiyan inancına göre, ren geyiklerinin taşıdığı arabasıyla karların ve ak 

göllerin üzerinden aksakallı, kırmızı kaftanlı, kemerli, çizmeli bir insan şeklindeki 

Noel Baba’nın süslenen, ışıklandırılan Çam ağacının bulunduğu bütün evleri ziyaret 

edeceğine inanılmaktadır. 
139

  Bu inanç geniş bir coğrafyada kabul görmüş, yeni yıl 

kutlamalarının önemli bir parçası olmuştur.  

 

 

Kutsal Ağaç kavramı Türk efsanelerinde ilk çağlardan itibaren görülmektedir. 

Ancak, Uygur Türeyiş efsanesinde farklı bir bakış açısı bulunmaktadır. Örneğin, 

Göktürklerin türeyiş efsanesinde, Ağaç farklı bir işlev ile karşımıza çıkmaktadır. 

Kabilenin reisi olmak için lider adaylarının ağacın en yüksek noktasına zıplaması 

gerekmektedir. Aşina, ağacın en yüksek noktasına kadar zıplayarak liderliği ele 

geçirmeyi başarmaktadır. 

 

 

Ağacın önemini vurgulayan efsanelerden biri de, Oğuz Kağan’da 

görülmektedir. Oğuz Kağan’ın ikinci Hatunu iki nehir arasında, bir ağaç 

kovuğundan, kayın ağacı kovuğundan çıkmıştır. Kayın Ağacı, karaçam, ardıç, Türk 

kökenli kabilelerce kutsal kabul edilen ağaçlardandır. Ağaç kültü, ağaca saygı, orman 

kültü ile birbirine karıştırılmamalıdır. Hayvancılık yapan Türklere göre orman ruhları 

kötü ruhlardır, bu nedenle sık ormanlar sevilmemektedir. Bu konuda coğrafik 

yerleşimim de önemli olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin, Asya’nın Kuzey 

Doğusu’nda yaşayan Türkler de farklılık görülmektedir. Yakut Türklerinde, 9 Orman 
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 Ergun, Pervin, a.g.e. S:134 
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Tanrısı’na inanılmakta, Karakoyunlularda ise mukaddes bir ormana saygı 

gösterilmektedir. Tobalarda ise kayaların oyulmasıyla ata mabedi yapılmakta, kutsal 

ruhlara kurban verilerek, kayın ağaçları dikilmek suretiyle kutlu bir orman meydana 

getirilmektedir. 
140

    

 

 

Ok, atlı kabileler için hakimiyetin sembolüdür. Atlı göçebe kabilelerin 

yaşamları sırasında en çok kullandıkları ok kayın ağacından yapılmakta, yay kılıfı, 

çadır ve kulübelerin çatıları için kayın kabuklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk 

kültüründe, ok neslin devamı ve teminatı kabul edilmektedir.  

 

 

Gelişen zaman içerisinde kutsal ağaç kavramı her zaman geçerliliğini 

korumuştur. Ağaç ve insan için ortak bir kelime vardır. Kütük. Ağacın toprağın 

hemen altında kalan köklerin başladığı yere kadar uzanan kısmı olan kütük, insan 

soyunun sembolüdür. 
141

 

 

 

 

 

                                                 
140 Öğel Bahaeddin, Türk Mitolojisi  II.Cilt S-489 
141 Ergun, Pervin, a.g.e. S:121 
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4. .BÖLÜM 

MUNDUS DOLU TANESİNDEN TÜREYİŞ EFSANESİ  VE KOMŞU 

ULUSLARIN ETKİLERİ 

 

4.1 Korelilerin Ataları Fu Yu Türeyiş Efsanesi 

 

 

Çinliler, kuzeylerindeki Kore, Mançu, Moğol ve Türk kabileler ile ilk 

çağlardan itibaren yakın temaslar içinde bulunmuşlardır. Korece, Türkçe, Moğolca, 

Mançuca Ural Altay Dil grubundadır. Bu ulusların kullandıkları dillerin temel 

özelliklerinde büyük benzerlikler bulunmaktadır, bu benzerlikler yanlızca sözcük 

düzeyinde değil, cümle yapısı, dilsel düşünce yapısı ve seslerin çıkarılışı gibi dil 

yapısında da çarpıcı biçimde görülmektedir. Bu kabilelerde ilk çağlardan itibaren 

Türk kültürü hakimdir. Bu topraklarda Hunların, Göktürklerin, Uygurların kurdukları 

hakimiyet dil, ırk ve kültürel birlikteliğe zemin hazırlamıştır. Türk kabileler, 

yaşadıkları geniş bozkırlarda asırlarca demir ve at ile olan hakimiyetleri sayesinde 

üstün bir kültür oluşturmuştur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Kore’deki Şilla 

Hükümdarı Gim/Kim  Alci’nin aslının Xiong nu’lara dayandığı iddia edilmektedir. 

Gim Alci’nin Kore topraklarında esir düşen Xiong nu beyi Gim İlce’nin (M.Ö.134-

86) soyundan geldiği çeşitli belgelere dayandırılarak ortaya atılmıştır. Günümüzde 

Kore’de yaygın olarak kullanılan “Kim” soyunun köklerinde Xiong nu’ların olduğu 

düşünülmektedir. Göktürkler döneminde Türk-Kore ilişkileri daha da sıklaşmıştır. 

Göktürklerin devamı olan Uygurların bir kısmı “Hehe” adıyla 13. Yüzyıl sonrasında 

Kore yarımadasına yerleşmişler ve Kore-Türk kültüründe bir köprü rolü 
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üstlenmişlerdir. 1427 yılında İslami ibadet ve kıyafeti yasaklayan Hükümdar 

Sejong’un fermanıyla, Kore yarımadasındaki Müslüman Türkler zamanla 

asimilasyona uğramıştır. 
142

  Bu uluslar  arasındaki, dil, gelenek, görenek ve kültürel 

benzerlikler günümüzde de devam etmektedir.   

 

Korelilerin ataları Fu Yü’ler, Çin Resmi Kayıtlarının ilki olan “Tarih 

Kayıtları”nda ilk kez karşımıza çıkmaktadırlar.  Fu Yü’ler daha sonra Gao Gou Li ve 

Bai Qi gibi farklı isimlerle tarih sahnesinde boy göstermişlerdir. Koreliler, Ming 

Hanedanlığı döneminde günümüzde de kullanılan Chao Xian olarak 

adlandırılmışlardır. Günümüzde, Çin Halk Cumhuriyeti içerisinde Ji Lin, Hei Long 

Jiang ve Liao Ning’de Kore azınlık grubu yaşamaktadır.  

 

 

Korelilerin ataları olan Fu Yu, Gao Guo Li(Korece:Goguryo), Bai Qi’lere 

(Korece:Baekje) ait türeyiş efsanelerinde gök yüzünden gönderilen yumurta motifi 

dikkat çekmektedir.
143

  Bu motif proto-moğol Xian-Bei’ler’de dolu tanesinden 

türeyiş şeklinde görülmektedir. Her iki motif de Ana Erkil toplum yapısına işaret 

etmekte, gök kültünü simgelemektedir.  

 

                                                 
142 Prof.Dr. Lee, Heesoo tarafından Anadolu Odise Yuvarlak masa Toplantısı ve Semprzyumu sırasında sunulan 

“Koreliler ve Türkler Arasındaki 2500 Yıllık İlişki-tarih Mübadelesi “adlı yayınlanmamış bildiri, Ankara, 2017  
143 Sonraki Han Tarihi, Bölüm 85,  Dong Yi Kayıtları; Sayfa: 2810-2811’dan alınmıştır. Gao Gou Li’lerin türeyiş 

efsanesi olarak, Kuzey tarihi 94. bölüm, sayfa 3110’da ve  Liao Shu, 50. Bölüm, 48. Lie Zhuan’Sayfa 801‘de, Bai 

Qi Türeyiş Efsanesi Kuzey Tarihi, Bölüm 94, Dong Yi kayıtları Sayfa:3118’ de de yer almaktadır.  
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Fu Yu’lere ait aşağıdaki efsane, Sonraki Han Tarihi’nden alınmıştır Sonraki Han 

Tarihi 85.Bölüm Dong Yi Kayıtları Sayfa 2810 – 2811 

 

夫餘國，在玄菟北千里。南與高句驪，東與挹婁，西與鮮卑接，北有弱水。地

方二千里，本濊地也。 

 

初，北夷索離國王出行，其侍兒於後妊身，王還，欲殺之。侍兒曰：「前見天

上有氣，大如雞子，來降我，因以有身。」王囚之，後遂生男。王令置於豕

牢，豕以口氣噓之，不死。復徙於馬蘭，馬亦如之。王以為神，乃聽母收養，

名曰東明。東明長而善射，王忌其猛，復欲殺之。東明奔走，南至掩箫水，以

弓擊水，魚鱉皆聚浮水上，東明乘之得度，因至夫餘而王之焉。於東夷之域，

最為平敞，土宜五穀。出名馬、赤玉、貂豽，大珠如酸棗。以員柵為城，有宮

室、倉庫、牢獄。其人麤大彊勇而謹厚，不為寇鈔。以弓矢刀矛為兵。以六畜

名官，有馬加、牛加、狗加，其邑落皆主屬諸加。食飲用俎豆，會同拜爵洗

爵，揖讓升降。以臘月祭天，大會連日，飲食歌舞，名曰「迎鼓」。是時斷刑

獄，解囚徒。有軍事亦祭天，殺牛，以蹄占其吉凶。行人無晝夜，好歌吟，音

聲不絕。其俗用刑嚴急，被誅者皆沒其家人為奴婢。盜一責十二。男女淫皆殺

之，尤治惡妒婦，既殺，復尸於山上。兄死妻嫂。死則有槨無棺。殺人殉葬，

多者以百數。其王葬用玉匣，漢朝常豫以玉匣付玄菟郡，王死則迎取以葬焉。 

 

 

“Fu Yu,  Yi Xuan’in kuzeyinden bin li uzağında, Güneyde Gao guo li, Doğuda İ lou, 

Batıda Xian-Bei ile komşudur. Kuzeyde Ruo Nehri bulunmaktadır,  alanı  2000 Li 

vardır. Aslında Mie’lerin beldesidir. Başlangıçta, Kuzey Yi Suo Li ülkesinin 

hükümdarı başka diyarlara gider, hatun hamile kalır, Hükümdar eve dönüp olanları 

öğrenince hatunu  öldürmek ister. Hatun: “Geçenlerde gök yüzünde bir kabarcık 

(hava) gördüm, büyük yumurtaya benziyordu, geldi bana dokundu, böylece hamile 

kaldım” der. Hükümdar, (bu olaya çok kızar) onu hapseder, sonra bir oğlan çocuk 

dünyaya gelir. Hükümdar, çocuğun domuz ahırına atılmasını emreder,  fakat  

domuzlar  onu nefesle ısıtır, çocuk hayatta kalır, sonra atların yanına fırlatırlar, 

atlar da aynı şekilde davranır, Hükümdar onun kutsal( insan üstü) bir yaratık 

olduğunu anlar ve ancak bu şekilde(çocuğun) annesini(hatunu) dinleyerek  (onu) 



 

 

98 

 

besler (ekmek verir). Adına  Dong  Ming derler. Dong Ming   büyür ve iyi bir nişancı 

olur. Hükümdar onun böylesine iyi biri olmasını kıskanır, Dong Ming’i tekrar 

öldürmek ister. Dong Ming kaçar, güneye Yan Dai Nehri tarafına gider,(önüne çıkan 

azgın nehir sularını aşmak için)  yayla suya vurur, balıklar ve kaplumbağalar hep 

birlikte suyun üzerinde set oluşturur, Dong Ming üzerlerine binerek nehri geçer, Fu 

Yü’ye varır ve hükümdar olur.  

 
  

 

 

Korelilerin türeyişine ait bu efsanede, gök kültü, su kültü açıkça 

görülmektedir. Ayıca olağanüstü bir varlık olarak Dong Ming, hayvanlar tarafından 

korunmakta ve onun hayatta kalması sağlanmaktadır. Dong Ming, doğaüstü güçlerin 

yardımıyla dünya gelerek halkının başına geçmektedir.  

 

 

Eski Çin kayıtları içerisindeki Koreliler, Moğollar ve Mançular ile ilgili 

efsanelerden bu kabilelerle Türk kabileleri arasındaki etkileşim yakından 

görülmektedir. Gök yüzünden düşen dolu tanesi veya yumurta ile türeyiş gerek Xian-

Bei’lerde gerekse Fu Yu, Gao Gou Li(Goguryo) ve Bai Qi(Peççe) gibi Kore 

kavimlerinde  görülmektedir. 24 Tarih’teki; Kore kavimlerinin türeyiş efsanelerinde; 

yumurtadan türeyiş yaygın bir şekilde kendini göstermektedir. Yumurtanın yutulması 

suretiyle hamile kalınması ya da çocuk yerine yumurtanın doğuşu bunların hayvanlar 

tarafından muhafaza altına alınması motifi Uzak Doğu’ya özgüdür. Çin Mitolojisinde 

de hayat yumurta ile başlamaktadır. Yumurta yutmak, dolu yutmak suretiyle türeyiş 

efsaneleri Çin’de de yaygın olarak görülen bir özelliktir. Gökten inen dolu ve 
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yumurta tanesi, elips şekli ile birbirine benzemekte, beyaz renkleriyle saflığı ve 

temizliği simgelemektedir. Bu unsurlar Göklerin kutsallığı, güneş ve ateş kültünün 

yansımalarıdır. Aşağıdaki efsane de Gao Guo Li yani Korelilere ait olup,  Kuzey 

Tarihi, Bölüm 94, Sayfa 3110’dan alınmıştır. Bu metin, yumurta’dan türeyiş 

efsanelerine bir örnektir. Burada günümüzde Koreliler arasında kutsal sayılan “Zhu 

Meng”’ın dünyaya gelişi ve olağan üstü kişiliği vurgulanmaktadır.  

 

 

“Gao Gou Li’lerin ilk çıkış (noktaları) Fu Yu’dür. Hükümdar ırmak 

tanrısının kızıyla evlenir, (kız) dış dünya ile irtibatını kesmiş, odaya kapanmış bir 

haldeyken, güneş ışığına maruz kalır ve vücudunu  bir sıcaklık kaplar, güneş ışınları 

onu tekrar  tekrar kuşatır, sonunda güneşten gebe kalarak bir yumurta doğurur, 

yumurta kocaman ve  5 shen ağırlığındadır. Fu Yu Hükümdarı gelince ( yumurtayı) 

köpeklere atar, köpekler yemez, domuzlara, domuzlar onu nefesle ısıtır, yola atar, 

sığır ve atlar etrafını kuşatır, çayıra atar kuşlar onun etrafını tüğleriyle kaplar. 

Hükümdar yumurtayı parçalamak ister bir türlü başaramaz, ardından annesine iade 

eder. Annesi onu kıymetli bir varlık olarak sıcak tutar, bir erkek çocuk (yumurtayı) 

kırarak dışarı çıkar, hızla büyür, kendisine Zhu Meng adı verilir. Zhu Meng, diye 

hitap edilen bu kişi çok iyi ok atar. Fu Yü’ler, Zhu Meng’ı olağanüstü bir şekilde 

dünyaya geldiği için yok edilmesini ister,  Hükümdar, halktan gelen bu sözlere kulak 

asmaz, Zhu Meng’ı atlara bakmakla görevlendirir. Zhu Meng, atlara bakarken çeşitli 

tecrübeler edinir, atları nasıl besleyeceğini öğrenir, şişman atları zayıflatmak için ne 

yapmak gerektiğini, zayıf atları şişmanlatmak için ne yapmak gerektiğini kendi 

kendine yaptığı sınamalarla öğrenir. Fu Yu Hükümdarı , cüsseli ata kendi biner zayıf 
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olanı Zhu Mong’a verir. Bu şekilde birlikte ava çıkarlar, Zhu Mong iyi ok attığından, 

sadece bir ok verirler, Zhu Mong bir ok ile birçok hayvanı öldürür. Fu Yu’nün 

vezirleri hileyle, tekrar tekrar öldürmek ister, annesi Zhu Mong’a tehlikede olduğu 

haberini ulaştırır,  Zhu Mong sonunda Yen Huang ile birlikte iki kişi olarak Güney 

Doğu’ya doğru kaçar.”  

 

 

Efsanelerde, kahramanların, iyi bir okçu olması, savaş aleti olarak okun 

önemine işaret etmektedir. Ok Türk kökenli kabilelerde de hakimiyeti 

simgelemektedir.  Kahramanın Irmak Tanrısı’nın torunu olması veya  ırmağın 

kablumbağalar veya balıkların köprü kurması şeklinde geçit vermesi bu 

toplumlardaki su kültünü göstermektedir. Kaplumbağa ve balıkların köprü kurması 

motifine, japonya’daki, efsanelerde de yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Çin Resmi 

Hanedanlık kayıtlarında eski çağ Kore kabilelerinde Şamanizm inancının 

mevcudiyetinden söz edilmemektedir, ancak bu inancın yaygın olduğu yaptıkları 

ayinlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca bugün de Kore’de Şaman Dini’ne inan kişilere 

rastlanmaktadır.  

 

 

Bu efsanelerde; Gök Kültü ve buna bağlı Güneş Kültü’nün etkileri açıkça  

görülmektedir. Korelilerin türeyiş efsanesine göre ayıdan türedikleri rivayet 

edilmektedir ve Proto Moğol kabilelerde görülmeyen “Ata Mağarası” motifi bu 

efsanede görülmektedir.  
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4.2 Xian-Bei Türeyiş Efsanesi 

 

 

 

 

Doğu Han Hanedanlığı’nın sona ermesinin ardından pek çok göçebe ulus 

Çin’in kuzey bölgesine gelip yerleşmiştir. Xian-Bei’lerin bir kolu olan Toba’lar, 

Xiong nu’lar la ilişki içinde olan bir boydur. Xian-Bei Dağı’na yerleşen bu kabileler 

Çinliler tarafından Doğu’daki yabancılar olarak tanımlanmıştır. Xian-Bei’ler, daha 

sonra Xiong-nu’lar ile birlikte “Toba” adıyla tarih sahnesindeki yerlerini almıştır. 

Prof.Dr. Bülent Okay tarafından  “Toba’lar , Xiong-nu’lar ile Xian-Bei’lerin 

karışmasından meydana gelmiş bir ulustur. Bu ulusa Tie Fu ya da Tu Fa
144

 

denilmektedir. Profesör Okay’ın da vurguladığı gibi, Toba’lar Xiong-nu ve Xian-Bei 

soyundan gelmektedir. Tobalar kuzey bölgelerinde ilk birleşme hareketini M.S. 315 

yılında ilk hükümdarları Toba İllu döneminde başarmışlardır. Sınırlarını günümüz 

Gansu Eyaleti, Ning Xia Hui Özerk Bölgesi’nden Sarı Irmak’a kadar 

genişletmişlerdir. İçinde 119 boy ve oymak barındıran Toba Devleti hakimiyetini 

yaklaşık 170 yıl sürdürmüştür. Kuzey Tarihi, 90.Bölüm Wu huan ve Xian-Bei 

Kayıtları,Sayfa 2989’dan alınan aşağıdaki metin, Xian-Bei’lerin, dolu tanesinden 

türeyiş efsanesidir. Bu efsane, Mundus Türeyiş efsanesi ile benzerlikler 

göstermektedir. Burada, dolu tanesi gökyüzünden gönderilmiş bir vasıta olarak 

gösterilmektedir. 

 

 

                                                 
144 Bülent Okay, Sui Tang Hanedanlıkları döneminde Çin’deki Orta Asya Kökenli Kişiler ve Çin Uygarlığına 

katkıları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamaış Doktara Tezi, Ankara 1988, S:35  
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Huang di döneminde Xian-Bei Tan ShıHuai dünyaya gelmiştir. Babası Tou 

LuHuo, Xiong-nu ordularında üç yıl geçirmiş, bu süre içinde, annesi Tan Shı 

Huai’ya hamile kalmış ve onu dünyaya getirmiştir. Tou LuHuo evine döner, üç yıl 

memleketinden uzakta olmasına rağmen karısının bir çocuk dünyaya getirdiğini 

öğrenince çok şaşırır, aynı zamanda çok öfkelenir. Onları öldürmek ister. Karısı, 

suçsuz olduğunu anlatmaya çalışır ve  yolda giderken gök gürültüsü duyduğunu, 

kafasını göğe doğru yönelttiği sırada bir dolu  parçasının ağzına girdiğini, onu 

yuttuğunu, akabinde hamile kaldığını, on ay sonra doğurduğunu, bu çocuğun 

kesinlikle olağanüstü bir varlık olduğunu, onu büyütüp yetiştirmeleri gerektiğini 

söyler. Touluhou bu lafları dinlemez, çocuğu dışarı atar, karısı gizlice 

hizmetkarlarına çocuğu saklamalarını, ona göz kulak olmalarını emreder,  (ona)  

Tan Shı Huai adı verilir. 14-15 yaşına geldiğinde, babayiğit, güçlü, kuvvetli ve bilgili 

biri olur. Başka kabileden insanlar, inek ve koyun sürülerini güderken, onlara ( tek 

başına) sadece  atıyla takip ederek saldırır, düşmanlara karşı savunmaya geçer 

kimse onu durduramaz. Saldırdığı herkes ölür,  kabiledeki herkes ondan korkar. 

 

 

Bu efsanede, gök yüzünden gönderilen bir dolu tanesinden dünyaya gelen 

kişilerin kutsal bir varlık, tanrının temsilcisi olduğu vurgulanmaktadır. Tan Shi 

Huai’ın 10 ayda yani anne rahmindeki süresi geçtikten sonra doğması, bu 

kabilelerdeki efsanelerde yaygın bir şekilde görülmekte, kahramanların olağan dışı 

karakteri, böylece ön plana çıkarılmaktadır. Bu efsanelerde, kurttan türeyiş 

efsanelerinde olduğu gibi, bütün bir kabilenin düşman tarafından yok edilmesi, 
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geriye güçsüz ve kuvvetsiz olduğu için ölüme terkedilen bir erkek çocuk söz konusu 

değildir.  Ayrıca, diğer farklı bir unsur olarak bu kabilelerde domuz beslendiği de 

görülmektedir. Bu bölümde; Xian-Bei’lerin Dong Hu’ların bir kolu olduğu, Fu 

Yu’lerle komşu oldukları, dil ve adetlerinin Wu huanlara benzediği 

vurgulanmaktadır. Xian-Bei’ler Ana Erkil bir toplum yapısına sahiptir. Devlet 

teşkilatları Xiong Nu’lara benzemektedir.  

 

 

Xian-Bei’ler de yaşamlarını atlı göçebe olarak çadırda sürdürmektedir. Diğer 

atlı göçbe kabilelerde olduğu gibi, Bahar Bayramı kutlamaları ve dini törenler, sosyal 

hayatlarının bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Xian-Bei’lerde kutsal hayvan 

olarak kabul edilen köpek ve at ruha klavuzluk etmek üzere ölüyle birlikte 

gömülmektedir. Atın toplum hayatındaki önemi, bu kabilelerin Xiong-nu ve Tu 

Jue’lerle olan benzeliklerini ortaya koymaktadır. Soğuk iklim nedeniyle günlük 

hayatta yünlü kumaş, kürk elbiseler kullanmakta, avcılıkla geçimlerini 

sağlamaktadırlar.  

 

 

4.3 Mundus Türeyiş Efsanesi 

 

 

Türk kabileler arasında tarih olarak çok erken çağlara ait olduğu sanılan Buz-

Han’ın
145

 neslinden gelen, Mundusların türeyiş efsanesi Tütk Mitolojisi içerisinde 

                                                 
145 Ögel Bahaeddin, Türk Mitolojisi, Cilt:1. S-657 
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farklı unsurlar barındıran önemli bir örnektir. Bu efsanede Fu Yu ve Xian-Bei türeyiş 

efsanesinden farklı olarak mağdur bir kadına sahip çıkılmakta, dünyaya getirdiği 

çocuklar ailenin bir ferdi olarak yaşamını sürdürmektedir. 

 

 

“Çok eski çağlarda büyük bir savaş olur, bu savaş sonunda bir kavim mağlup 

olarak etrafa dağılır. Kaçanların içinden bir kız da canını kurtarmak için, bir yere 

sığınır. Düşman gidip de etraf sakinleşince ortaya çıkar. Ama orada ne ailesini ne de 

bir yakınını bulur. Yalnız başına düşer yollara. Başı boş dolaşırken, bir yurda ulaşır. 

Bu yurt da kalabalık ve büyük bir yurttur. Yurdun içinden birisi çıkar, bu kızla 

evlenir. Kızı alır kendi evine götürür. Kız, erinin evine gidince gebe olduğu anlaşılır. 

Herkes telaşlanır. Kıza kiminle evli olduğu ve kimden gebe kaldığı sorulur. Kız da 

şimdiye kadar evlenmediğini ve hiç bir erkek yüzü görmediğini söyler. Sonra 

başından geçen olayları anlatır: 

 

 

Savaştan sonra annem ve babamdan ayrı düşmüş ve boz kırlarda yürümeğe 

başlamıştım. Her tarafı dolaşıp yiyecek birşeyler arıyordum. Ama hiç bir şeyde 

bulamıyordum. İşte tam bu sırada gökten büyük bir yağmur boşandı ve her taraf su 

içinde kaldı. Bunu görünce ben de kendimi korumak için hemen bir yere saklandım. 

Az sonra yağmur durdu. Tam bu sırada yerde bir buz parçası gördüm. Bu buz da 

yağmurla beraber yere düşmüştü. Buz yuvarlanıp yanıma gelince buzu aldım ve 

elimle kırdım, bir baksam içinde  buğday tanesi var, şaşırıp iki tane buğday tanesine 

baka kaldım, karnım gurulduyordu, iyice acıkmıştım, bu buğday tanelerini ağzıma 
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attım. Taneleri ağzıma atınca karnımda birden tuhaf birşeyler hissettim, sanki 

karnımda iki çocuk oluşmuş gibiydi.” 

 

 

Aradan zaman geçer, kızın dokuz ay, on günü dolar. İki tane oğlan doğurur. 

Zamanla kendisini himaye eden kocasından da gebe kalır, bir oğlu daha olur. 

 

Her üç oğulu da baba büyüttür, ergen yapar (onları yetiştirir). Malını eşit 

bölüp mirasını erkenden paylaştırır. 

 

 

Kadının kocası, buz parçasındaki tanelerden olan iki çocuğu öz oğlundan 

ayırmaz ve mallarını onlar arasında eşit böler. Mal bölerken develerden bir deve ve 

koçlardan bir koç geriye kalır ve bunları çocuklar arasında bir türlü pay edemez. 

Bunun üzerine oğlanlar iddiaya girerler ve her biri, bu deve ile koçun kendilerinin 

olduğunu söylemeye başlar. En küçük oğlan yani adamın öz oğlu “bu deve benimdir, 

çünkü onu ben güttüm” der, gerçekten bu söz doğrudur, Babası hemen geriye kalan 

deveyi küçük oğluna verir, bunların dilinde deveye “Töö” dendiğinden bu çocuktan 

türeyen soylara Töllös adı verilir. Bunun üzerine ortanca oğlan çıkar ve “koç 

benimdir, çünkü koçu ben güttüm” der. Bu söz de doğrudur. Babası koçu da ona 

verir. Oğlan koçu aldığı gibi boynuzlarından tutar ve hayvanı ikiye ayırır. Babası 

oğlanın gücünden dolayı çok sevinir, senin de, Koçkar ünvanın, Mundus da adın 

olsun der. Bundan sonra bu çocuğun soylarına herkes, Koçkar-Mundus adını verir. 
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Oğlanların babası bu defa da büyük oğluna döner. “Senin de baban bir buz 

idi, bu sebeple sen Muz-Han, yani Buz Han’ın nesli sayılırsın. Senin adın da yanlızca 

Mundus olsun der. Yani muz, buz demektir. Munduslar çoğalırlar, çoğalırlar, 

sayıları bini aşar. Koçkar soyunun sayısını ise bilen yoktur, Tölös’ün nesilleri ise, 

herkese örnek olur.”  

 

 

 

Türk kökenli boyların doğuşları ve onların türeyişlerine ait bu efsane gerek 

dolu tanesinden türeyiş, gerekse yumurtadan türeyiş efsanesi ile büyük benzerlik 

göstemektedir. İlahi bir güçle gökyüzünden düşen yumurta veya dolu tanesi proto 

Kore ve proto-Moğol efsanelerinde ortak bir motif olarak görülmektedir. Ancak, 

Türk kökenli kabilelerde anlatılan bu söylence ile buğday tanelerinin önemine işaret 

edilmektedir. Türk kabilelerde farklı bir unsur olarak dolu tanesinin içinden iki 

buğday tanesi çıkmakta ve iki çocuğun dünyaya gelmesine aracılık etmektedir. 

Mundus Türeyiş Efsanesi’nde, diğer iki efsaneden farklı olarak mağdur bir kadın 

himaye edilmekte ve dünyaya getirdiği iki çocuk da aile bireyleri ile aynı muameleye 

tabii tutulmaktadır. Evin reisi olan baba, miras paylaşımında bu çocuklara da adil 

davranmakta onları kendi oğlundan ayırt etmemektedir.  

 

 

Babasız kutsal çocukları anlatan efsaneler, çeşitli uluslarda ve çeşitli dini 

inanç sistemlerinde asırlar öncesinden günümüze kadar gelmiştir. Hırıistiyan 

inancına göre, bakire Meryem Allahın hikmetiyle hamile kalmış ve bir erkek çocuk 
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dünyaya getirmiştir. Meryem’in dünyaya getirdiği İsa peygamber Tanrı’nın oğlu 

olarak kabul edilmekte, ibadetler sırasında bu olaya atıflar yapılmaktadır. 

 

 

4.4 Orta Asya Tarih Süreçinde Komşu Ulusların Türk Mitolojisine 

Etkileri 

 

 

Tarihi gelişmeler sonucunda Çinliler ve Türkler akrabalık kurmuşlardır. Orta 

Asya bozkırlarında Mao Tun’un soyundan gelen liderler Xiong-nu’ları bir arada 

tutmak için mücadele vermişlerdir. Mao Tun, Hanlarla yaptığı anlaşma sonucunda 

bir Han prensesini eş olarak almıştır. Han İmparatoru, bu prensesten doğan çocuk ve 

torunları kardeş ilan ederek kendi soyadı “Liu” soyadını kullanmalarına izin 

vermiştir.   

 

 

Aşağı’daki efsanede; Mao-Tun ile evllik yoluyla barış anlaşması yapılması 

sonucu “Liu” soyadını kullanan bir lideri anlatmaktadır. Bu Lider “Liu Yuan Hai” 

dır. Çince kayıtlara göre, Liu Yuan Hai, 279-310 yıları arasında yaşamıştır. To 

Ba’lara bağlı olarak Babası Liu Bao’dan sonra sol kanat beyi ve Xiong Nu 

Hanedanı’nın yani Hunların lideri olmuştur. Xiong-Nu’ların eski kabilesinden Tu-Ku 

Kabilesi ve Hun hükümdar ailesi mensubudur. İyi bir eğitim görmesi ve devlet 

teşkilatı kurulması için sahip olduğu üstün yetenek sayesinde Bei Han Sülalesi’nin 

mimari olmuştur. Liu Yuan Hai, sülalesine Han adını vermiştir, böylece Çin‘de en 
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büyük sülale olan Han Sülalesi ile kendini bir tutmuştur.  Bu, 500 yıl önce (Mao-

Tun’un, Han imparatoruyla akdetmiş olduğu ve bu iki devlete kardeş adını veren 

anlaşmaya dayandırılmıştır. Bundan başka, Mao Tun‘dan sonra başa gelen 

Kağanların da Çin prensesleriyle yaptıkları evlilikler gerekçe gösterilerek, Xiong-

nu‘ların Çin Hükümdar ailesiyle akraba oldukları ileri sürülmüştür. Liu Yüan Hai, 

Çin tahtında akrabalık ilişkilerine dayanarak hak iddia etmiştir. Buradan anlaşılacağı 

gibi, Liu Yuan Hai, Xiong nu‘ların göçebe niteliğini değiştirerek, Çin hükümdarı 

olmak istemiştir. Liu Yuan Hai, devletini Çinlileştirerek Çin’e hakim olmaya 

çalışmıştır.  

 

 

Aşağıdaki metin Jin Tarihi, 1001. Bölüm, Sayfa:2645’den alınmıştır. 

 

 

“Liu Bao’ın karısı Hu Yen Shı, Wie Jia Pin’in merkezinde bulunan   Long Men’da 

oğlu olması için dua eder, aniden büyük bir balık ortaya çıkar, (balık) iki  boynuzlu, 

parlak  sakal  ve  pullarıyla atlayarak ibadet yerine gelir, uzun süre orada kalır, 

sonra kaybolur. Tapınaktaki Şamanların hepsi şaşkın şaşkın mırıldanır: “Bu uğurlu 

bir şey”. O gece (Hu Yen Shı’nın) rüyasına gündüz gördüğü balık girer. Balık, insan 

şekline dönüşür, sol elinde büyük yarım yumurtaya benzeyen, parıl parıl parlayan 

birşeyi Hu Yen Shı’ya uzatarak, der ki: “bu güneşin özüdür, onu yut ve asil oğlunu 

doğur” . (Hu Yen Shı) uyanır ve (rüyasını) kocasına anlatır, kocası Bao , “bu olay 

kutsal birşey, ben bir zamanlar Han Dan’lıfZhang Wen’ın annesi Sı TuZhı’ya yüz 

falı baktırdım, asil oğul ve torunlara sahip olacağımı, üç kuşak boyunca büyük 
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bereketin geleceğini söyledi, galiba bu kehanet gerçekleşecek”  der.  Bu olaydan 

sonra 13 ay geçer ve Liu Yuan  Hai dünyaya gelir. Doğduğunda sol elinde adı 

yazılıdır, onun için kendisine bu ad verilir.  

 

 

Liu Yuan Hai’ın annesi, rüyasında, kendisine bir ermiş tarafından verilen 

yumurtayı yutarak hamile kalmaktadır. Bu motif Çin mitolojisindeki yumurta 

yutarak türeyiş motifinin yansımasıdır. Fu yu ve Xian Bi türeyiş söylencelerinde de,  

bu motif etkin bir şekilde görülmektedir.  

 

Liu Yuan Hai, 13 ayda doğmaktadır. Efsanelerde kahramanların geç 

doğmaları da yaygın görülen bir motiftir. Rüya’da gelecekten haber verilmesi motifi 

de Şamanizmin etkisidir.
146

  

 

 

Balık, Çin mitolojisinde bereketin simgesidir. Tapınaktaki, boynuzlu balık 

motifinin, Türk Mitolojisine, ilişki içerisinde bulunduğu yabancı ülkelerden girmiş 

olduğu anlaşılmaktadır. Geyik, sığır gibi boynuzlu hayvan başları, kadının anatomik 

yapısına göre doğurganlığı temsil etmekte, bu itibarla kutlu doğumun simgesi olarak 

balık başına boynuz motifi ilave edildiği görülmektedir.  

 

 

                                                 
146  Silay Kemal, Turkish folklore and Oral Literature Selected Essays of İlhan Başgöz İndiana University, 

Turkish Studies Series:19, Birinci Baskı,  Bloomingtan, Indiana,USA 1998,S:14 
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Yukarıdaki dört değişik örnek Çin, Türk, Moğol ve Kore ulusları arasındaki 

ilişkileri en güzel şekilde aksettirmektedir. Coğrafi koşullar, değişik ortamlar  

nedeniyle ufak tefek farklılıklar göze çarpmakla birlikte “Gök Kültü”nün bu 

toplumlarda büyük önem taşıdığı dikkat çekmektedir. İlk çağlardan itibaren Moğol, 

Kore ve Türk kabileleri arasındaki iletişim, kültürel alış veriş yoğun bir şekilde 

kendini göstermektedir. Bu dil ve kültürel benzerlikler aradaki uzak mesafelere 

rağmen günümüzde de mevcudiyetini sürdürmektedir.  

 

 

Mete’nin yani Mao-Tun’un kuzeydeki kabileleri bir çatı altında toplamasıyla, 

kore, moğol kabilelerini hakimiyetine almıştır. Hun İmparatorluğu, kuzeyde iktidarı 

ele geçirerek gücünü kanıtlamasının ardından Çin ile yakın ilişkiler tesis etmiş, 

akrabalık bağları kurmuştur. Bunun sonucunda yoğun kültürel alış veriş gerçekleşmiş 

ve Türk kabilelere ait efsanelerde komşu ulusların etkileri açık bir şekilde 

görülmüştür.  
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5. BÖLÜM 

HUN DESTANI VE OĞUZ KAĞAN 

 

 

5.1 Hun Destanı 

 

 

Hunlar dünya tarihinde önemli bir uygarlığın temsilcisidir. Orta Asya’dan 

Avrupa topraklarına kadar uzanan geniş bir coğrafya’da asırlar boyu adlarından söz 

ettirmiştir. Günümüzde de Macarlar Avrupa’da Hungary adıyla bilinmekte yani 

Hunların devamı olarak görülmektedir. Macar Tarihçi, Gyula Nemeth, Atilla ve 

Hunları adlı eserde şu ifadelere yer vermektedir: “Macar Halkının hiç olmazsa 

mühim kısmı,  Hunlar hakkında bugün de geçmiş asırlarda olduğu gibi 

düşünmektedir. Belki de isabetli olarak Macar Hun Efsanesini meydana getiren ve 

eski şan ve şöhrete karşı duyulan hayranlık, Macar halkını hisleriyle bu dünya fatihi 

eski cedlerine ayrılmaz bir halde bağlar. Ve bütün tarihimiz boyunca bugüne kadar 

yaşar ve tesirini gösterir.”
147

 

 

Hunların tarih sahnesine çıkışı ve Çinlilerle yapılan temaslar iktidarda 

bulunan Çin İmparatorlarını harekete geçirmiş ve onlar hakkında geniş kapsamlı 

araştırmalar yapılması için elçiler görevlendirilmiştir. Bu raporlarda yer alan 

bilgilerden derlenen Hun Destanı, gerek Türk Tarihi gerekse Türk Mitolojisi içinde 

                                                 
147 Gyula Nemetth, Atilla ve Hunlar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Cıgrafya Fakültesi Yayınları, Sayı:318 S:3 



 

 

112 

 

önemli bir yere sahiptir. Çin Kaynaklarındaki Xiong nu yani Hun kayıtları bir baba 

oğul mücadelesini, efsanevi bir uslupla  anlatmaktadır. Bir çok tarihçi ve sinolog, 

bunun olmuş bir olay gibi kabul etmiş ve kitaplarına da öyle almışlardır. Halbuki Çin 

tarihlerinin gerçek olaylarla efsaneleri anlattıkları zaman kullandıkları birer özel 

uslupları vardır. Büyük Hun Devletinin kuruluşu ile eski Çin zihniyetini alt-üst 

edecek ve Orta Asya’da Çin’i daima tehdidi altında tutacak bir birlik ve kuvvet 

meydana gelmiştir. Bu sebeple Çinliler, bu yeni devlet üzerinde durmuşlar ve 

dönemin ozanları, kamları tarafından bu devletin kuruluşu ile ilgili olarak anlatılan 

yarı efsane halindeki olayları da büyük bir dikkat ve hatta heyecan ile 

kaydetmişlerdir.  

 

Metenin gençliği sırasında Büyük Hun Devleti, Çin için büyük bir tehlike 

teşkil etmiyordu. Bu nedenle toplanan bilgiler sonradan olduğu gibi bizzat görülerek 

değil ancak duyularak elde edilmiştir. Çinlilerin bu çağda bildikleri kuzeyde (Hun 

(Xiong-nu), Dong-hu(Tunguz) ve Yüe Qi adlı üç kuvvetli toplumun var olduğudur. 

Bunların içlerinden biri olan Xiong nu’lardan Mete yani Mao tun adlı büyük bir 

hükümdar çıkacak M.Ö. 174 senesine kadar yaşayarak bütün Orta Asya’yı 

eğemenliği altına alacak ve Çin için de büyük bir tehlike olacaktı. Mao tun’un babası 

da Tou-man (Tuman) adlı bir kabile reisi idi. İşte gerçek olan bilinen bunlardan 

ibarettir. Mao-tun’un  hayatı ise bir efsaneden ibarettir. Öyle bir efsane ki belki de 

Mao tun’dan  binlerce sene daha önce söylenen ve sonra da Mao tun’a uyarlanan bir 

efsanedir. Çin’e yaptığı seferlerden sonra Çinliler onu  daha iyi tanımışlardır. Fakat 

onun biyografisini tamamlamak için, gençliği hakkında da bilgi vermek lazımdır. 
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Mao tun bir cihan imparatoru olmuş ve halkının gözünde efsaneleşmiştir. Çinlilerin 

Mao tun hakkında bildikleri ise sadece onun halkından duyduklarıdır. Mao tun’nun 

gençliğine ait bilgiler bir hikaye ve masal uslubuyla yazılmıştır.  Çin akınları 

başlayınca, bu uslup tamamı ile değişir ve meşhur Çin tarih yazıcılığının örnekleri 

karşımıza çıkar.
148

 

 

Aşağı’daki metin, “24 Tarih”in ilk eseri “Tarih Kayıtları”ndan alınmıştır.  Bu 

belge Tarih Kayıtları 110.Bölüm 50.Xiong Nu Kayıtları Sayfa 2887 – 2889’de 

bulunmaktadır. 

 

匈奴列傳: 

 

當是之時，東胡彊而月氏盛。匈奴單于曰頭曼，頭曼不勝秦，北徙。十餘年而

蒙恬死，諸侯畔秦，中國擾亂，諸秦所徙適戍邊者皆復去，於是匈奴得寬，復

稍度河南與中國界於故塞。 

 

 

單于有太子名冒頓。後有所愛閼氏，生少子，而單于欲廢冒頓而立少子，乃使

冒頓質於月氏。冒頓既質於月氏，而頭曼急擊月氏。月氏欲殺冒頓，冒頓盜其

善馬，騎之亡歸。頭曼以為壯，令將萬騎。冒頓乃作為鳴鏑，習勒其騎射，令

曰：「鳴鏑所射而不悉射者，斬之。」行獵鳥獸，有不射鳴鏑所射者，輒斬

之。已而冒頓以鳴鏑自射其善馬，左右或不敢射者，冒頓立斬不射善馬者。居

頃之，復以鳴鏑自射其愛妻，左右或頗恐，不敢射，冒頓又復斬之。居頃之，

冒頓出獵，以鳴鏑射單于善馬，左右皆射之。於是冒頓知其左右皆可用。從其

父單于頭曼獵，以鳴鏑射頭曼，其左右亦皆隨鳴鏑而射殺單于頭曼，遂盡誅其

後母與弟及大臣不聽從者。冒頓自立為單于。 

 

 

“Bu dönemde, Dong Hu’lar güçlü Yüe Qi’ler kuvvetlidir. Xiong Nu’ların Hakanı Tou 

Man adında biridir. Tou Man, Qin’e karşı başarı sağlayamayınca Kuzey’e  çekilir. 

On küsur yıl sonra Meng Tien(general) ölür, yerel beyler Çin yönetimine baş 

                                                 
148Prof.Dr.Öğel Bahaeddin, Türk Mitolojisi I. Cilt  S:143-144 
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kaldırır, merkezi topraklarda kargaşalıklar çıkar, (merkezi topraklardaki 

kargaşalığın önlenmesi için  ) Çinli yöneticilerin sınırlara sürgün olarak gönderdiği   

askerlerin tümü memleketlerine gider(döner), böylece, Xiong nu’lar yavaş yavaş 

tekrar (Sarı) Irmak’ın  Güney yöresine geçerek, merkezi topraklardaki eski 

sınırlarıyla sınırdaş hale gelirler. Kağanın, Mao tun adında bir veliahtı vardır. 

Sonradan aldığı bir cariye Tou man’ın aklını başından alır. Çok sevdiği bu cariye, 

küçük oğlanı dünyaya getirir. Kağan, (cariyenin etkisiyle) Mao tun’u (şehzadeyi) 

uzaklaştırıp bu küçük oğlunu başa geçirmek ister. Bu nedenle, Mao tun’u rehine 

olarak Yüe Qi’lere gönderir. Mao tun, Yüe Qi’lerde rehin iken, Tou man aniden Yüe 

Qi’lere saldırıya geçer. Yüe Qi’ler  Mao tun’u öldürmek ister. Mao tun, onların 

atlarından iyi bir  tanesini (seçerek)   çalar ve bu atla kaçıp geri döner. (Bu başarı 

karşısında) Tou man (onun) güçlü ve kahraman (biri) olduğunu kavrar, (onu) onbin 

atlının komutanı yapar. Mao tun, bunun üzerine vızıldayan oklar yaptırır. Emrindeki 

atlılara okçuluk talimleri yaptırarak şöyle emreder: “Vızıldayan okumu attığım  yere 

(kim ki)  peşim sıra (ok) atmazsa kafası kesilecektir.”  Kuş ve  hayvan  avı düzenler, 

vızıldayan okunun atıldığı yere ok atmayanların derhal kafası kesilir. Bundan sonra, 

Mao tun vızıldayan okuyla kendi güzel atını oklar. Yanındakilerden kimisi (ata) ok 

atmaya cesaret edemez.  Mao tun güzel atını oklamayanları derhal öldürtür. Bir süre 

sonra, yeniden  vızıldayan okuyla çok sevdiği karısını oklar. Çevresindekilerden 

kimileri korkuya kapılıp (karısını) oklamaya cesaret edemez. Mao tun bunları da 

öldürtür. Daha sonra,  Mao tun ava  çıkar,  vızıldayan okuyla güzel atını oklar. 

Çevresindekilerden  hepsi de (emre itaatle) oklarını atar. Böylece Mao tun 

yanındakilerin tümünün güvenilir olduğunu  anlar. Bir süre sonra  Kağan Tou man 

(babası Chan Yü) ile birlikte ava çıkar ve vızıldayan okunu Tou man’a atar. 
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Çevresindekilerin hepsi de vızıldayan oku izleyip Kağan’ı, Tou man’ı  oklayarak 

öldürürler. Bunu izleyerek üvey annesi  ile erkek kardeşi ve kendisine katılmayan 

ileri gelenlerin tümü öldürülür.Mao tun kendisini Kağan olarak (Chan-yü) ilan 

eder.“ 

 

M.Ö. 204’de Mete yani Mao-tun adlı büyük bir bahadır çıkmış ve bütün Orta 

Asya’daki “eli yay tutabilen” birbirine akraba kavimleri bir araya getirmiştir. Bu 

sebeple de, Çin tarihlerinde onun hakkında bazı bilgilerin verilmesi gereğini 

duymuşlardır. Halbuki Mao tun’un yani Mete’nin bu gençlik çağlarında, kuzeydeki 

bu bölgeler ve kavimler hakkında Çinlilerin sahip olduğu bilgiler çok azdır. Büyük 

Hun Devleti büyük bir tehlike olunca ve Çin’i tehdidi altında tutmaya başlayınca 

Çinliler gözlerini onlara doğru çevirmiş ve bu kavimler hakkında gerçek bilgilere 

ulaşmaya çalışmışlardır. Bu sebeple, Mao tun bu gençlik çağlarına ait bilgilerin 

ağızdan ağıza ve nesillerden nesillere geçen rivayetlerden başka bir şey olmadığı 

düşünülmektedir. 

 

 

Bu belgede, Xiong nu İmparatoru Mao tun’un, babasının töreleri bozmak 

istemesi karşısında verdiği onur savaşı ve  ülkenin başına geçişi yarı mitolojik bir 

uslupla anlatılmaktadır. Törelerin çiğnenmesi karşısında babanın öldürülmesi motifi, 

Oğuz Kağan destanı başta olmak üzere bir çok Türk destanında görülmektedir.  

Ayrıca, Mao tun’un rehin olarak verildiği Yüe Qi’lerin elinden kaçması, at  ve atçılık 

konusndaki mahareti de lider konumunu vurgulamaktadır. Bunun yanında Mete’nin 

kendi icadı vızıldayan ok efsaneye ayrı bir hareketlilik getirmektedir.   



 

 

116 

 

 

 

5.2 OĞUZ KAĞAN DESTANI 

 

 

Çin’de tarih yazıcılığı önemli bir gelenek halinde toplum yaşamını 

etkilemiştir, kuzeyli kabileler, Türk kökenli kabileler arasında da destan söyleme , 

efsanelerin müzikle icra edilmesi geleneği sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası 

olmuştur.  Efsanelerin, büyücü, bilici, hekim, dansçı ve müzisyen  özellikleri 

bünyesinde  toplayan kutsal kişiler yani Şamanlar tarafından icra edilmesi, bu sözlü 

kültür ürünlerinin toplum içerisindeki etkinliğini arttırmıştır.
149

 Bu şekilde ortaya 

çıkan eserler, insanlığın toplumsal hayata geçişini kanıtlayan en önemli hazineler 

arasında yer almış ve günümüzde de değerli kültürel miras ürünleri olarak yaşamaya 

devam etmiştir. Orta Asya Türk tarihi özellikle Xiong nu’lar hakkında tek belgeler 

Çin kayıtlarında bulunmaktadır. Burada Xiong Nu’ların tarih sahnesine geçişi ve 

Mao tun’un hakimiyet kuruşunu yarı mitolojik bir dille anlatılmaktadır. Daha sonra, 

Mao tun’nun, Oğuz Kağan ile de bütünleştiği ve Oğuz Kağan ile efsanevi bir 

hükümdar olarak dilden dile kulaktan kulağa asırlar boyu yaşamaya devam ettiği 

görülmektedir.  Günümüz tarihçileri, Oğuz Kağan Destanı’nda anlatılan olaylar ile 

bu metinde geçen olaylar arasında bağlantı olduğunu iddia etmektedirler.  
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 Kudret Cevdet; a.g.e,  S:11 
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Oğuz Kağan Destanı, farklı dönemlerde, farklı şekillerde yazıya dökülmüştür. 

İslam inancından evvel yazıya dökülen destanda gök yeleli bir kurdun ona yol 

gösterdiği görülmektedir. Aşağıda kısa bir alıntı yapılan Oğuz Kağan Destanı, XIII. 

Yüzyılda Uygur harfleriyle ve nesirle yazıya geçirilmiştir, içinde nazımla yazılmış 

parçalar da vardır, aslı Paris kitaplığındadır. Eser, Prrof. W Bang ve Reşit Rahmeti 

Arat tarafından Türkiye Türkçesine çevrilerek, aslı ile birlikte yeni Türk harfleriyle 

basılmıştır. 

 

 

“Sabahleyin Oğuz’un çadırına güneş gibi bir ışık girdi, o ışıktan gök tüylü, 

gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Oğuz bu kurdun kılavuzluğuyla İtil Müren denizi 

kıyısına vardı, orada Urum Kağan’ı (Bizans İmparatoru) yendi.” 
150

 

 

 

Oğuz Kağan destanı, Türk Mitolojisinde büyük bir sembol olmuş,  yüzyıllar 

boyu günün değişen şartlarına göre yeniden düzenlenerek varlığını sürdürmüştür. 

Örneğin İslamiyetin kabulünden sonra yazılan, Oğuz Kağan destanlarında, Oğuz 

Kağan’ın İslam dinini kabul etmeyen annesine bile karşı geldiği, onun sütünden 

almadığı vurgulanmaktadır. İlhanlılar Devri tarihçilerinden Reşidüddin’in 

(ölm.1318) Câmi-el Tevârih adlı eserindeki Oğuz Kağan Destanı şu şekildedir. 

 

                                                 
150

 Kudret Cevdet, a.g.e. S:18-19 
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Türk ulusunun atası, Nuh Peygamberin torunu Türktür. Türk,  Asya’da Isık 

Göl yöresinde yerleşir. Aradan yüzyıllar geçince Türkler puta tapmaya başlar. Oğuz 

doğunca üç gün, üç gece anasının sütünü emmez, kadının rüyasına girip “hak dinine 

girmezsen sütünün emmem” der. Kadın, (etrafına hissettirmeden) Tanrı’nın birliğine 

gizlice inanınca, Oğuz sütü emer. Oğuz bir yaşını doldurunca, babası Kara Han 

büyük bir şölen yapar, oğluna ne ad koyacaklarını beylere sorar. Çocuk dile gelip, 

adının Oğuz olduğunu söyler. Oğuz anadan doğma ermiştr. 

 

 

Evlenecek yaşa gelince babası ona kendi kardeşinin kızını alır. Oğuz 

karısından Tanrı’nın birliğine inanmasını diler, kız kabul etmeyince ondan ayrı 

yaşar. Babası oğluna ikinci kardeşinin kızını alır. Oğuz’un dileğini o da kabul etmez. 

Oğuz ondan da ayrılır. Oğuz bir gün avda üçüncü amcasının kızına rastlar, ona 

gizini açar. Kız “sen ne olursan be de onu olurum” der. Delikanlı onunla evlenir. 

Oğuz bir gün uzak bir yere ava gider. Kara Han, yemekte oğlunun ilk karılarından 

niye ayrı yaşadığını sorar. Gelinler, Oğuz’un teklifini bildirirler. Kara Han beyleri 

çağırıp danışır. Oğuz’un avda tutulup öldürülmesine kara verilir. Küçük gelin 

Oğuz’a haber salıp durumu bildirir. Halkın çoğu Kara Han’ın yanında toplanır. 

Oğuz’un adamları daha azdır. Kara Han’ın kardeşlerinin çocukları da Oğuz’un 

yanına gelir. Oğuz, kendilerine uydukları için onlara Uygur adını verir. Savaşta 

Kara Han okla öldürülür. Oğuz babasının tahtına geçer. Oğuz halkı, hak dinine 

çağırır. Kabul edenler onun uyruğu olur, etmeyenler başka hanlara bağlanır. 

 



 

 

119 

 

 

Oğuz çeşitli uluslarla savaşır. Hepsini yenip büyük bir imparatorluk kurar. 

Türk boylarına adlar takar, (Kanklı, Karluki Kıpçak vb.) altı oğlunun üçüne; Üç 

Üçoklar, üçüne Boz Oklar adını verir. Oğuz’un ölümünden sonra yerine geçen oğlu, 

yaşlı vezir Irkıl Ata (destanın İslamlıktan önceki şekli Uluğ Türk) öğüdüne uyarak 

ülkesini 24 oğlu arasında bölüştürür.
151

 

 

 

Oğuz Kağan Destanı, aslında Türk Mitolojisi’nin kalbidir. Oğuz Kağan, bir 

liderin hangi özellikleri taşıması gerektiğini yansıtmakta, Hun İmparatorluğu’ndan 

itbaren daha sonra hakimiyet kuran Türk devletleri’ne ışık tutmaktadır. Gerek Hun 

Destanı ve gerekse Oğuz Kağan Destanı içinde Türk efsanelerinde görülen bütün 

kültler bulunmaktadır. Gök Kültü, Ağaç Kültü, Su Kültü, Kurt Kültü, Ok Kültü  vb. 

Bu nedenle de Oğuz Kağan destanına Türk Mitolojisinin kalbi denilmektedir.  

 

 

Oğuz Kağan bir Mitoloji kahramanıdır. Aslında gerçekte böyle bir kişi 

yaşamamıştır. Oğuz Kağan, zaman, mekân ve değişen şartlara göre değişik 

karakterlerle karşımıza çıkmaktadır. Tarih sahnesinde boy gösteren birçok 

kahramanın özellikleri, Oğuz Kağan’da birleşmektedir. Oğuz Kağan soyundan 

gelmek Türk dünyasında taht için her zaman meşruiyet kaynağı olmuştur. 
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5.3 Eski Çin Kaynaklarındaki Efsanelerin Günümüze Yansımaları 

 

 

Tarih boyunca, tarihin konusu olması bakımından göze çarpan bazı 

topluluklar vardır ki, bunlardan bir tanesi Türklerdir. Bunların söylemini, tarih 

anlayışını kendilerinden dinleyemezsiniz, o imkâna sahip değillerdir. Ta 8.asır, belki 

son araştırmalar dolayısıyla 9. Asra gelene kadar Türkler hakkındaki bilgileri 

komşularından öğrenirsiniz.
152

  Yani Türkleri de tarihe komşuları takdim etmiştir. Bu 

komşular arasında, Bizanslılar, Romalılar, İranlılar bilhassa Çinliler önemli yer 

tutmaktadır. Onların kaynaklarında ta eski devirlerden beri karışık bir halde de olsa 

Türklerle ilgili kayıtlara, değerlendirmelere rastlarız.
153

 Toplumların bugününü 

anlamak ve geleceklerini doğru biçimlendirmek için geçmişe yönelmeleri 

vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ancak, gerek Orta Asya’da kurulan Türk 

devletlerinde, gerekse Osmanlı İmparatorluğu döneminde “tarih” fazlaca ihmal 

edilen bilim dallarından biridir. İlk kez 8. Yüzyılda Orhun Anıtları’nda geçen 

Türklük bilinci, Osmanlı’da Sultan II. Murat ile yeniden hatırlanmıştır. Sultan Murat 

eski Türk ünvanlarından “han” ünvanını kullanarak İslam öncesi köklerini 

hatırlamıştır. O dönemde Osmanlıların ataları olarak kabul ettikleri Oğuzların Kayı 

aşiretinin damgası paralara konulmuştur. Osmanlı tarihçileri ve ozanları Osmanlı 

hükümdarlarını ilk kez Türk eski çağına bağlamışlar ve hanedanın resmi açıklaması 

haline gelen “ Oğuz Efsanesi ”ni  işlemişlerdir.
154

 

 

                                                 
152Ortaylı İlber, Türklerin Altın Çağı, Kronik Kitap, I. Baskı, Mart 2017 İstanbul,  S:187 
153Ortaylı İlber, Türklerin Altın Çağı, Kronik Kitap  S:42 
154 Meydan, Sinan, a.g.e. S:74-75 



 

 

121 

 

Genellikle “Tarih yazıyla başlar” şeklinde açıklama yapılır. Peki, o zaman 

insanoğlunun yazıdan evvel sürdürdüğü hayat ne olacak? Onu tarihe dahil 

etmeyecekmiyiz? Kaldı ki yazı kadar bize fikir verebilecek başka malzemeler 

olabilir. Bugünkü tarih anlayışı hatta dünkü tarih anlayışıyla da pekala bir seramik 

vazo veya madeni bir alet de yazılı metin parçası kadar önem arz edebilir.
155

 Ayrıca 

tarih araştırmalarında Orta Asya’daki atlı kabilelerde olduğu gibi yazının 

kullanılmadığı Orta Asya’daki atlı kabilelerde olduğu gibi sözlü kültür ürünleri de 

önemli kaynak teşkil etmektedir.  Ancak, yazının bulunuşu ve yazılı belgelerin ortaya 

çıkışıyla tarih araştırmaları büyük bir gelişme kaydetmiş ve tarih bilimsel bir nitelik 

kazanmıştır. Dünya tarihi incelendiğinde, Asya’dan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’dan 

Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya kadar Türk tarihi anlaşılmadan hiçbir milli tarihi 

anlamak mümkün değildir. Türk tarihi olmadan Çin tarihi de anlaşılamaz.
156

 Türkler 

ilk çağlarda Çinlilerle komşu oldukları için savaş, barış, akrabalık, ticaret vb. 

vesilelerle eski Çince belgelerde adlarından sık sık söz ettirmişlerdir. Çince belgeler 

sadece Türkler değil yazılı kültüre erişemeyen diğer sözlü kültürler için de önemli 

kaynak teşkil etmiştir. 

 

 

Orta Asya’dan göç yoluyla tüm dünyaya yayılan Türk kabileler, kendi 

kültürlerini de gittikleri topraklara taşımışlardır. Türk Mitolojisinde Oğuz Kağan’ın 

adının değişik coğrafyalarda, değişik dönemlerde anlatılan sözlü edebiyat eserlerinde 

baş kahraman olarak yer aldığı görülmektedir.  
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 Ortaylı İlber, Türklerin Tarihi, Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine, Timaş Yayınları, 

Nisan 2016, İstanbul, S:19 
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Günümüzde Hun destanı olarak Türk Mitolojisi içinde yer alan belgelerin 

kaynağı “24 Tarih”in ilki olan Tarih Kayıtları’dır. Bu kayıtlarda yer alan bilgiler, 

toplum içerisindeki gelenek görenek ve yaygın kültler günümüz Türk efsanelerinde 

de görülmektedir. Tarih Kayıtlar’ı adlı eserde,  Xiong nu Tanrıkut’u Mao tun’un 

kendisine ihanet eden babasını av sırasında oklayıp öldürmesi, babasının tahtını ele 

geçirişi, kuzeydeki Ok tutan kabileleri eğemenliği altında birleştirmesi, bir çok yerler 

aşarak büyük bir imparatorluk kurması, ülkeyi 24 parçaya bölmesi, hepsinin başına 

bir bey (elig) tayin etmesi, böylece yeni bir devlet yönetimi kurması gibi unsurlar 

Oğuz Kağan Destanı’nda da benzerlik göstermektedir. 

 

 

24 Tarih adlı belgelerin ilki olan Tarih Kayıtları’nda, Mao Tun, olaylar 

karşısında aldığı tavır ile toplum içinde törelerinin ne kadar önemli olduğunu, 

törelerin babalar tarafından bile bozulması halinde ölümle cezalandırılacağını 

kanıtlamaktadır. Mao Tun, amacına ulaşmak için kutsal saydığı karısı ve atını feda 

etmekten çekinmeyecek kadar cesur bir karakter çizmektedir. Bu efsanede meydana 

gelen olaylar, göçebe hayatının ne kadar çetin geçtiğini, yaşamak için öldürmek 

gerektiğini kanıtlamaktadır. Bu çetin koşullarda, güven unsuru ön plana çıkmakta ve 

Mao tun, güvenilir kişileri ve kendine bağlı kişileri tespit etmek için çeşitli 

denemeler yapmaktadır. Verdiği emirlere kayıtsız şartsız uyulması gerektiği mesajını 

vermek için, çok sevdiği atını ve eşini oklamaktan kaçınmamaktadır. Bu özellikler, 

bir liderin taşıması gereken genel bir karakter olarak Orta Asya ve Avrupa’ya kadar 

yayılan Türk kökenli kabilelerde anlatılan efsanelerde de rastlanmaktadır. 
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Ok, atlı göçebe kabilelerde en iyi silahtır ve önemli bir yer tutmaktadır. Yay 

ve ok giderek ilerleyen tarihi süreç içerisinde hakimiyetin simgesi olmuştur. Oğuz 

Kağan, ülkeyi paylaştırıken oğullarına gömdüğü ok ve yayları bulmalarını emretmiş 

ve bu şekilde toprakların hakimiyetini paylaştırmıştır. Vızıldayan ok icadı ise, Mao 

tun’un üstünlüğünü, zekasını ortaya koymaktadır. Tarih Kayıtları adlı eserde, Xiong 

nu’ların çocukluktan itibaren at koşturdukları, fare ve tavşanlara ok atarak avladıkları 

bildirilmektedir. Buradan da at ve okun bu kabilelerdeki önemi ortaya konmakta ve 

askeri üstünlüklerinin bu hayat tarzından geldiği anlaşılmaktadır. 

 

 

Sürek avları, Xiong nu ve diğer Türk kabilelerde yaygın olarak görülen bir 

gelenektir. Bu gelenek Selçuklu ve Osmanlılar dönemlerinde de devam etmiştir. 

Avın bereketli olması ve kutsal bir havaya bürünmesi için Şamanlar ayin yapmakta, 

koşuklar okuyarak tarihi geçmişlerindeki kahramanlar hatırlatılmakta ve avın 

bereketli olması için dilekler, temenniler sunulmaktadır. Bu av partileri; savaş talimi 

niteliğinde olmaktan öte sözlü kültür ürünlerinin ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa 

yayılmasına vesile olmaktadır. Kutsal kabul edilen ve toplumda saygı gören 

Şamanların halka geçmişlerini hatırlattıkları bu toplantılar, Tanrı tarafından 

gönderilen kahramanları ve onlardan türeyen soylarını unutmamaları için verilen bir 

tarih dersidir. 

 

Eski Çince kaynaklarında yer alan kurt ve kurttan türeyiş efsaneleri, Hun 

Destanı, Ergenekon Efsanesi, Göç Destanı, günümüz Türk Mitolojisi’nin en önemli 

bölümlerini oluşturmaktadır. 
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SONUÇ 

 

 

 

Bilim adamları, Doğu Asya’da medeniyet kuran köklü ulusların, çağlar 

öncesine ait tarihlerini incelerken onları Güney ve Kuzey olmak üzere iki ana gurp 

halinde toplamıştır. Güney, yerleşik hayata erken çağlardan itibaren geçen Çin 

medeniyetini, kuzey ise Türk kültürü merkezinde şekillenen atlı göçebe kabileleri 

temsil etmektedir. Kuzeyli kabileler sözlü kültürün, güney ise yazılı kültürün 

temsilcisi olarak sadece kendi yazın hayatlarına değil, karşı tarafın edebiyatındaki 

gelişmelere de katkıda bulunmuşlardır. Resmi Hanedanlık kayıtları olarak günümüze 

kadar ulaşan “24 Tarih” adlı belgeler incelendiğinde kuzeyin askeri üstünlüğü, 

güneyin ticari üstünlüğü nedeniyle birbirleriyle işbirliği yapmak zorunda kaldıkları, 

zaman zaman savaş, zaman zaman barış içerisinde yaşadıkları, hatta kız alıp verme, 

evlilik yoluyla barışı sağlayarak akrabalık kurdukları anlaşılmaktadır.
157

Bu temaslar 

sonucu, her iki taraf da kimi zaman yöneten, kimi, zaman yönetilen konumuna 

gelmiştir. 

 

 

Çinliler ilk çağlardan itibaren, kendilerini dünyanın merkezindeki çiçek, 

etraflarındaki toplulukları ise bu kutsal çiçeğe zarar veren, çalılar, yabancılar olarak 

görmüşlerdir. 
158

 Bu nedenle çevredeki yabancıları tanımak, onları gerektiğinde 

savaşmak, gerektiğinde işbirliği yapmak için özel elçiler görevlendirmişlerdir. Resmi 

Hanedanlık Kayıtları içerisnde yer alan çeşitli kabileleri tanıtan belgeler bu elçilerin 

hazırladıkları geniş kapsamlı raporlardan oluşmaktadır.  

                                                 
157 Liu Yuan Hai, efsanesinde bu ilişkilerin nasıl akrabalığa dönüştüğü ve Türk asıllı yetkililerin imparatorlukta 

nasıl söz sahibi olduğu yansıtılmaktadır. 
158 Çiçek, günümüzde de Çinlilerin simgesidir. Erik Çiçeği, Şakayık, kutsal çiçeklerden kabul edilmektedir. 
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Zengin Çin arşivlerinde Orta Asya bozkırlarında ortaya çıkan kavimlerin 

hareketleri, Türk kültürü merkezinde şekillenen tarihi gelişmeler ayrıntılı bir şekilde 

kaydedilmiştir. Bu arşivlerin en önemlisi Resmi Hanedanlık Kayıtları “24 Tarih” 

olarak bilinen belgelerdir. Bu belgeler yazılı olarak hazırlanmasaydı ve günümüze 

kadar bu şekilde ulaşmasaydı,  Türk tarihi ve kültürü ile ilgili günümüzdeki mevcut 

bilgilerde büyük bir boşluk yaşanması kaçınılmaz olurdu. Bu belgeler sayesinde, 

söylence, efsane, destan geleneğinin, geniş bir cografyaya yayılan Türk Dünyası’nda 

asırlar boyu önemli bir yer edindiği görülmekte, bu alanda verilen kültürel ürünlerin 

ilk örneklerine ulaşılmaktadır.  

 

 

Çin kayıtlarındaki efsanelerin en önemli ortak noktası, tarihte meydana gelen 

olayların ve gerçekten yaşamış kahramanların anlatılmasıdır. Bu kahramanların 

toplum içindeki rolü ve önemi, onların kutsal bir varlık olarak yansıtılmasının en 

büyük nedenidir. Çince metinlerle, Türk Mitoljisi’nin kaynaklarına inilmekte, Türk, 

Çin, Moğol, Mançu, Kore gibi ulusların kurdukları siyasi birliklerle zaman zaman 

savaştıkları, zaman zaman bir arada yaşadıkları, akrabalık kurdukları ve karşılıklı 

kültürel alış-veriş sonucunda ortak kültürel miraslara imza attıkları görülmektedir.  
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Ateş kültü 99 

Avarlar  53 

Ba Er Shu A Er Te De Jin 83 

Bai Qi  96,98 

Balasagun 55 

Bambu Yıllıkları 16 

Ban Biao 26 

Ban Gu  25 

Ban Zhao  26 

Barçuk Alp Tekin 83 

Başkurt Halk 72 

Batı Han Dönemi 16,23 

Batı Liao Devleti 44 

Bei Jing 79 

Bei Qi Shu  35 

Bei Shi  38 

Belgeler Klasiği 14,15,26 

Ben Ji 24,27,29,31-37,39,41-46 

Beş Dönem 10,11,42,43 

Beş Klasik Kitap 14 

Beşbalık şehri 55 

Bo Duan Cha Er (Bodançar) 85,86 
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Bo Sı 39 

Boodberg 51 

Boz Oklar 119 

Bozkurt Destanı 63 

Börte Çene (Boz Kurt) 70 

Buğu Kağan (Böğü Kağan) 82,86,87,89,90 

Bumin Kağan 52 

Buyan Han 86 

Buz-Han 103 

Büyük Hun İmparatorluğu 18 

Câmi-el Tevârih 117 

Cengiz Han 6,55,75,79,81,84-87 

Chao Xian 96 

Chen Hanedanlığı 33 

Chen Hükümdarı Kayıtlar 38 

Chun Qiu 14 

Conder 78 

Cüveyni 89 

Da Wan Kayıtları 58 

Dağ Tekesi 75 

Değişimler Klasiği 14,15 

Di 50 

Ding Ling  50,52 

Doğu Han Hanedanlığı 27,52,101 

Doğu Jin Hanedanlığı 30 

Doğu Wei 34,35 

Doğu Zhou Dönemi 13,15 

Dong  Ming 98 

Dong Yi Kayıtları  97 

Dong-hu 112 

Dun-Huang 54 

Ebulgazi Bahadır Han 69 

Efsane 1-5,7,8,19,27,50,51,57-79,81-84,86-93,95-110 

Ekler (Si Di Fu Lü) 43 

Elam 78 

Ergenekon Destanı 63 

Eski Beş Dönem Tarihi 10,11,42 

Etrüks  77 

Fan Chen 41 

Fan Xuan Ling 29 

Fan Ye  27 

Firikyalılar 78 

Fu Yü 96,98,99 

Gansu Eyaleti 53,101 



 

 

137 

 

Gao Chang 53,55,64,82 

Gao Che  52,53,54 

Gao Gou Li  96,98,99 

Geyik motifi 75 

Gim İlce 95 

Gök Dağı 69 

Gök Kurt 76,84 

Gök Kültü 83,96,98,100,110,119 

Göktürkler 22,36,40,51,54,69,75,76,84,93,95 

Guo Yu Jie 44 

Güneş Kültü 100 

Güney Hunları 51 

Güney Qi Tarihi  11,31 

Güney Tarihi  11,37,39 

Güney-Kuzey Tarihi  39 

Han Hanedanlığı 9,17,23,126 

Han Tarihi (Han Shu)  11,25,26,27 

Hehe 95 

Hei Lin 79 

Hei Long Jiang 96 

Hıtayname  56 

Hititler 78 

Hiyve Hanı 69 

Homel  78 

Hou Chuan 26 

Hu 48 

Huang Di 102 

Hui He 40,54 

Hui Ho 54 

Hui-Hu 55 

Hun Destanı 111,119,122,123 

Hunlar 21-23,29,49,51,54,58,61,107,111 

Hükümdar Sejong 96 

Irkıl Ata 119 

Işık hüzmesi 79,81-84,87,89 

İdikut 88 

İlkbahar- Sonbahar Kayıtları 15 

İlkbahar-Sonbahar Dönemi  13 

İmparator Gao Di 31 

Liu 50 

İtil Müren 117 

Ji Lin 96 

Jia Wei  40 

Jiang Nan 32,33 
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Jin Hanedanlığı  27,45 

Jin Tarihi (Jin Shu) 11,29,30,45,46,108 

Jiu Tang Shu  39 

Jiu Wu Dai Shi  42 

Juan Juan 36,51,53,58,76 

Kagnılı 52 

Kalde  78 

Kangılı  52 

Kan-Kı 52 

Kanklı 119 

Karahanlı Devleti 55 

Karakurum  50 

Karga 59,67,68,90 

Karluki 119 

Karluklar 55 

Kaşgar 55 

Kaşgarlı Mahmut 52 

Kayıtlar/Biyografiler/Monografile

r (Lie Zhuan) 

24,27,29,30-40,42-46 

Kıpçak  119 

Kimmerler 78 

Kitay 44 

Klasik Eser 9,15 

Konfuçyüs 14.15 

Konuşmalar  15 

Kore 95,96,98-100,106,110 

Korece 95,96 

Kök Temur 76 

Kurt Kültü 119 

Kurt Motifi 58,59,62,66,70,77,78,84 

Kurt ve Kun Mo 57 

Kurttan Türeyiş 57,61,63,66,68,70,76,81,102,123 

Kuş Kültü 74 

Kutsal Dağ  69,87,89 

Kutsal Hayvan 75,103 

Kutsal Kitap 14 

Kutur Tekin 87 

Kuzey Hanedanlıkları  38 

Kuzey Hunları  51 

Kuzey Qi Hanedanlığı 35 

Kuzey Qi Tarihi 11,35,36,38 

Kuzey Song Hanedanlığı Dönemi 39 

Kuzey Tarihi  38,39 

Kuzey Wei 34,53,58 
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Kuzey Zhou Hanedanlığı  35 

Li Jing 14 

Liang  Dönemi 30 

Liang Hükümdarı Kayıtlar 38 

Liang Tarihi 11,32,33 

Liao Hanedanı 55 

Liao Hanedanlığı 44,58 

Liao Ning 96 

Liao Tarihi  11,44,45 

Lidyalılar 78 

Liu Xiang 16 

Liu Xu  39, 

Lu Beyliği 14 

Lun Yu 15 

Ma Xu 26 

Mağara Kültü 69 

Man 48 

Manas destanı 86 

Mançuca  95 

Mani dini 87,91 

Maniheizm 89,91 

Mao Tun (Mete) 23,50,107,108,112-116,122,123 

Ming Dönemi 17,46 

Ming Hanedanlığı 56,96,126 

Mirca Elide 7 

Mit 3,4,6,7 

Moğolca 51,70,95 

Moğolistan 50,90 

Mundus Türeyiş 101,103,106 

Munduslar 106 

Myrrh  91 

Naduliush 65 

Nan Bei Shi 39 

Nan Qi Shu 31 

Nan Shı  37 

Ning Xia Hui Özerk Bölgesi 101 

Nishidu  65,73,74 

Nom 91 

Nü Zhen 46 

Oğuz Kağan 6,83,93,111,115-117,119,121-123 

Ok Kültü 119 

Orhun Anıtları 51,120 

Ötüken  50 

Pekin 10,79 
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Qi Dan 44,83,88 

Qi dan dili Açıklamaları  44 

Qi Hükümdarı Kayıtlar 38 

Qin 16,18,113 

Qin Shı Huang 16 

Qiwowen 80 

Resmi Hanedanlık Kayıtları 8,9,19-21,25,28,45,49,50,57,66,100,124-126 

Reşidüddin 69,117 

Rong  48 

Ru Jia Ekolü 14 

Sarı Uygur 55 

Savaşan Beylikler Dönemi 13 

Savaşan Beylikler Kitabı 16 

Sayce 78 

Seceri-Türk 69 

Shang Hanedanlığı Dönemi 12 

Shen Yue  11,30 

Shı Ji 23-25,27,58,66,67 

Shı Mo 75 

Shi Jing 26. 

Shu Jing 14,26. 

ShuTarihi 28 

Song Hanedanlığı 27,30,31,39,43,55 

Song Hükümdarı Kayıtlar 38 

Song Lian 11,46 

Song Qi 39,41 

Song Shı  43 

Song Shu 30 

Song Tarihi  11,30,43 

Sonraki Belgeler 26 

Sonraki Han Tarihi 11,27,97 

Sonraki Jin 39,42 

Sonraki Liang 36,42 

Sonraki Tang 42 

Sonraki Zhou 42 

Su Kültü 98,100,119 

Sui  Tarihi (Sui  Shu) 37 

Sui Hanedanlığı 40 

Sultan II. Murat  120 

Sungur Tekin 87 

Sümerler 8,78 

Şaman 62,63,70,71,73 

Şamanizm 89,92,100,109,131 

Şamanlar 4,6,63,70,71,73,108,116,123 
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Şarkılar Klasiği 14,15,26 

Şilla Hükümdarı Gim/Kim  Alci 95 

Tablolar(Biao) 24,29,41,43-46 

Tai Pin Yuan 20 

Tan Shi Huai 102 

Tang Dönemi 18,32,33,35-38,70,74 

Tang Hanedanlığı  18,29,40,41,54,88 

Tao Men (Teoman) 50 

Tarih-i Cuhan Kuşa 89 

Tarih Kayıtları 23,25,26,27,50,58,66,67,96,113,122,123 

Tengri 91 

Tie Fu 53,101 

Tie Le 50 

Tiemuzhen (Timuçin) 85,74 

Toba 29,34,52,53,94,101 

Toba İllu  53,101 

Tong Dian 20 

Töles boyları 51 

Törenler Klasiği  14 

Törenler ve Genel Konular(Shu) 24 

Tu Fa 53,101 

Tu Fan 41 

Tu Jue 36,40,51,52,63,66,69-71,76,100,103 

Tuo Tuo 11,43,44,45 

Turfan 53,54,55,57,90 

Türk-Moğol Hanedanlığı 56,87 

Türük  51 

Uluğ Türk 119 

Ur Tekin  87 

Uygur Bölgesi 55,56 

Uygurlar 22,40,51-55,60,74,81,83,84,86-91,95 

Uygurların Türeyiş efsanesi 84 

Üç Devlet Tarihi  

(San Guo Zhi) 

28 

Üçoklar 119 

Wang Yen 55 

Wei Hanedanlığı  34,35,52 

Wei ho 54 

Wei hu 54 

Wei Hükümdarı Kayıtlar 38 

Wei Shou 11,34,38 

Wei Tarihi 11,28,34,38,70 

Wei Wu Er 54,81,87 

Wei Zheng 11,37 
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Wu Er 54,81,87 

Wu hu 54 

Wu huan Dağı 52 

Wu Sun  21,51,59,67 

Wu Tarihi 28 

Xia Zhou 55 

Xian-Bei 29,34,52,53,58,96,97,98,101-104 

Xin Tang Shu 41 

Xiong-nu 21,29,34,50,52,53,59,61,101-103,107,108,112 

Xue Ju Zheng 11,42 

Yakut Türkleri 93 

Yao Cha  32,33 

Yao SiLian  11,32,33 

YeLuDaShi 44 

Yen Huang  100 

Yeni Beş Dönem Tarihi 11,42,43 

Yi 48 

Yi Du Hu, Gao Chang 82 

Yi Jing 14 

Ying Wei Zhi(Kabile kayıtları) 44 

Yizhinishdu 65 

Yong Le Da Dian 20 

Yorum (Kao) 43 

Yuan Hanedanlığı 44-46,55,79,87 

Yuan ho 54 

Yuan Shı 10,46 

Yuan Tarihi  10,11,46,47,79,82,85,87 

Yugurlar 55 

Yumurta 97-99,106,108,109 

Yumurta motifi 96 

Yüe Qi 112-115 

Za Shi  20 

Zhang Guo Ce 16 

Zhang Jian  21 

Zhao Ying  40 

Zhong Guo 48 

Zhou Hanedanlığı  13,35 

Zhou Shu (Zhou Tarihi) 11,36,38,63,66,70-72,74-76 
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Kurt Motifi ve Kurttan Türeyiş Efsaneleri 

Kun Mo ve Kurt 

Tarih Kayıtları – 123.Bölüm Sayfa 3168 

                                                        BKZ. Sayfa: 59 

 

大宛列傳: 

 

 

 

是後天子數問騫大夏之屬。騫既失侯，因言曰：「臣居匈奴中，聞烏孫王號昆

莫，昆莫之父，匈奴西邊小國也。匈奴攻殺其父，而昆莫生棄於野。烏嗛肉蜚

其上，狼往乳之。單于怪以為神，而收長之。及壯，使將兵，數有功，單于復

以其父之民予昆莫，令長守於西（城）［域］。昆莫收養其民，攻旁小邑，控

弦數萬，習攻戰。單于死，昆莫乃率其眾遠徙，中立，不肯朝會匈奴。匈奴遣

奇兵擊，不勝，以為神而遠之，因羈屬之，不大攻。今單于新困於漢，而故渾

邪地空無人。蠻夷俗貪漢財物，今誠以此時而厚幣賂烏孫，招以益東，居故渾

邪之地，與漢結昆弟，其勢宜聽，聽則是斷匈奴右臂也。既連烏孫，自其西大

夏之屬皆可招來而為外臣。」天子以為然，拜騫為中郎將，將三百人，馬各二

匹，牛羊以萬數，齎金幣帛直數千巨萬，多持節副使，道可使，使遺之他旁

國。 
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Gao Che Kurttan Türeyiş Efsanesi 

Kuzey Tarihi – 98.Bölüm Sayfa 3270 

BKZ. Sayfa: 61 
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Tu Jue Kurttan Türeyiş Efsanesi 

Zhou Tarihi – 50.Bölüm 42.Kayıtlar Sayfa 907 – 908  

BKZ. Sayfa: 64-66 
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BKZ. Sayfa: 64-66 
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Yumurtadan ve Dolu Tanesinden Türeyiş Efsaneleri 

 Fu Yu Türeyiş Efsanesi 

Sonraki Han Tarihi 85.Bölüm Dong Yi Kayıtları Sayfa 2810 – 2811 

BKZ. Sayfa: 97-98 

 

東夷列傳: 

 

 

自中興之後，四夷來賓，雖時有乖畔，而使驛不絕，故國俗風土，可得略記。

東夷率皆土著，憙飲酒歌舞，或冠弁衣錦，器用俎豆。所謂中國失禮，求之四

夷者也。凡蠻、夷、戎、狄總名四夷者，猶公、侯、伯、子、男皆號諸侯云。 

 

夫餘國，在玄菟北千里。南與高句驪，東與挹婁，西與鮮卑接，北有弱水。地

方二千里，本濊地也。 

 

初，北夷索離國王出行，其侍兒於後妊身，王還，欲殺之。侍兒曰：「前見天

上有氣，大如雞子，來降我，因以有身。」王囚之，後遂生男。王令置於豕

牢，豕以口氣噓之，不死。復徙於馬蘭，馬亦如之。王以為神，乃聽母收養，

名曰東明。東明長而善射，王忌其猛，復欲殺之。東明奔走，南至掩箫水，以

弓擊水，魚鱉皆聚浮水上，東明乘之得度，因至夫餘而王之焉。於東夷之域，

最為平敞，土宜五穀。出名馬、赤玉、貂豽，大珠如酸棗。以員柵為城，有宮

室、倉庫、牢獄。其人麤大彊勇而謹厚，不為寇鈔。以弓矢刀矛為兵。以六畜

名官，有馬加、牛加、狗加，其邑落皆主屬諸加。食飲用俎豆，會同拜爵洗

爵，揖讓升降。以臘月祭天，大會連日，飲食歌舞，名曰「迎鼓」。是時斷刑

獄，解囚徒。有軍事亦祭天，殺牛，以蹄占其吉凶。行人無晝夜，好歌吟，音

聲不絕。其俗用刑嚴急，被誅者皆沒其家人為奴婢。盜一責十二。男女淫皆殺

之，尤治惡妒婦，既殺，復尸於山上。兄死妻嫂。死則有槨無棺。殺人殉葬，

多者以百數。其王葬用玉匣，漢朝常豫以玉匣付玄菟郡，王死則迎取以葬焉。 
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Gao Guo Li Türeyiş Söylencesi 

Kuzey Tarihi Bölüm 94 Sayfa 3110 

BKZ. Sayfa: 99-100 
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Xian-Bei Türeyiş Efsanesi 

Kuzey Tarihi 90.Bölüm Wu Huan ve Xian-Bei Kayıtları Sayfa 2989 

BKZ. Sayfa: 102 

 

 



 

 

152 

 

Işık Hüzmesi ve Ağaçtan Türeyiş Efsaneleri 

 

Moğollar’ın Boy Anası  A lan Guo Huo 

Yuan Tarihi Hükümdar Kayıtları Sayfa 1 – 3 

BKZ. Sayfa: 80-81 
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Kutsal Ağaçtan Türeyiş Efsanesi 

Yuan Tarihi 122.Bölüm 9.Kayıt Sayfa 2999 – 3000 

BKZ. Sayfa: 82-83 
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Hun Destanı  

Tarih Kayıtları 110.Bölüm 50.Xiong Nu Kayıtları Sayfa 2887 – 2889 

BKZ. Sayfa: 113-115 

匈奴列傳: 

 

當是之時，東胡彊而月氏盛。匈奴單于曰頭曼，頭曼不勝秦，北徙。十餘年而

蒙恬死，諸侯畔秦，中國擾亂，諸秦所徙適戍邊者皆復去，於是匈奴得寬，復

稍度河南與中國界於故塞。 

 

 

單于有太子名冒頓。後有所愛閼氏，生少子，而單于欲廢冒頓而立少子，乃使

冒頓質於月氏。冒頓既質於月氏，而頭曼急擊月氏。月氏欲殺冒頓，冒頓盜其

善馬，騎之亡歸。頭曼以為壯，令將萬騎。冒頓乃作為鳴鏑，習勒其騎射，令

曰：「鳴鏑所射而不悉射者，斬之。」行獵鳥獸，有不射鳴鏑所射者，輒斬

之。已而冒頓以鳴鏑自射其善馬，左右或不敢射者，冒頓立斬不射善馬者。居

頃之，復以鳴鏑自射其愛妻，左右或頗恐，不敢射，冒頓又復斬之。居頃之，

冒頓出獵，以鳴鏑射單于善馬，左右皆射之。於是冒頓知其左右皆可用。從其

父單于頭曼獵，以鳴鏑射頭曼，其左右亦皆隨鳴鏑而射殺單于頭曼，遂盡誅其

後母與弟及大臣不聽從者。冒頓自立為單于。 

 

 

冒頓既立，是時東胡彊盛，聞冒頓殺父自立，乃使使謂冒頓，欲得頭曼時有千

里馬。冒頓問群臣，群臣皆曰：「千里馬，匈奴寶馬也，勿與。」冒頓曰：

「柰何與人鄰國而愛一馬乎？」遂與之千里馬。居頃之，東胡以為冒頓畏之，

乃使使謂冒頓，欲得單于一閼氏。冒頓復問左右，左右皆怒曰：「東胡無道，

乃求閼氏！請擊之。」冒頓曰：「柰何與人鄰國愛一女子乎？」遂取所愛閼氏

予東胡。東胡王愈益驕，西侵。與匈奴閒，中有棄地，莫居，千餘里，各居其

邊為甌脫。東胡使使謂冒頓曰：「匈奴所與我界甌脫外棄地，匈奴非能至也，

吾欲有之。」冒頓問群臣，群臣或曰：「此棄地，予之亦可，勿予亦可。」於

是冒頓大怒曰：「地者，國之本也，柰何予之！」諸言予之者，皆斬之。冒頓
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上馬，令國中有後者斬，遂東襲擊東胡。東胡初輕冒頓，不為備。及冒頓以兵

至，擊，大破滅東胡王，而虜其民人及畜產。既歸，西擊走月氏，南并樓煩、

白羊河南王。［侵燕代］悉復收秦所使蒙恬所奪匈奴地者，與漢關故河南塞，

至朝那、膚施，遂侵燕、代。是時漢兵與項羽相距，中國罷於兵革，以故冒頓

得自彊，控弦之士三十餘萬。 
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Liu Yuan Hai 

Jin Tarihi, 101. Bölüm, Kayıtlar 1, Sayfa 2645 

BKZ. Sayfa: 108-109 
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ÖZET 

 

 

Türkler ve Çinliler kültür ve tarihi asırlar öncesine dayanan iki kadim 

medeniyettir. Türkler göçebe kültürünün, Çinliler ise yerleşik hayatın özelliklerini 

günümüze kadar taşımışlardır.  

 

 

Bilindiği gibi; Çinliler yazıya çok erken dönemlerden itibaren geçmiştir. 

Meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmeler sonucu tarih yazıcılığı bir gelenek halini 

almıştır. Bunun sonucunda başa geçen hanedanlar döneminde Resmi Hanedanlık 

Kayıtları hazırlanmıştır. “24 Tarih” adı verilen bu kayıtlarda Türklerle ilgili ayrıntılı 

bilgiler bulunmaktadır. “24 Tarih” kayıtları Han Hanedanlığı’ndan (M.Ö.206-M.S 

220) Ming Hanedanlığı’na(1364-1644) kadar uzun bir tarihi dönemi kapsamaktadır. 

Bu araştırmada,  Eski Çin kayıtlarında bulunan Türklerle ilgili türeyiş efsanelerinin 

ilk örnekleri incelenmiştir.  

 

 

Bu efsane örnekleri; asırlar öncesinde Türk kültürü merkezinde şekillenen atlı 

kabilelerin (Proto Moğol, Proto Kore vb.) , birbirleriyle olan kültürel alış verişlerini, 

gelenek, görenek ve inanç sistemlerinin ortaya koyması bakımdan büyük önem 

taşımaktadır. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Turks and Chinese are two civilizations that their cultural and historical ties 

go bact to ancient times. Turks in nomadic culture,  Chinese in resident life both have 

made a significant contribution to history. As it is known, the Chinese began to use 

their own writing from very early times. 

 

 

In china, as a result of political and social development, historiography  

became a tradition. In consequence of this, in the period of the ruling dynasties 

official dynastic records were produced. These official dynastic records are named as 

"24 History". There have been detailed information about the Turks in these "24 

History" records. "24 History" records cover a long historical period from the Han 

Dynasty (206 BC - 220 BC) to the Ming Dynasty (13364 - 1644 BC). In this context, 

this records have significant information about Turks which established as a first 

country under the name of "Turk" and played an important role in the history scene.  

In this research, the first examples of the legends of the descendants of the Turks that 

are mentioned at Old China records were examined. 

 

 

                Examples of these myths; (Proto Mongolian, Proto Korean, etc.), shaped in 

the center of Turkish culture centuries ago, are very important in terms of 
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introducing cultural exchanges, traditions, customs and belief systems with each 

other. 
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