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ÖNSÖZ 

 

Her milletin kendine özgü tarihî ve kültürel değerleri vardır. Bir milleti 

başkalarından farklı kılan da, sahip olduğu bu değerleridir.  Dünyanın en köklü ve 

büyük milletlerinden olan Türkler, tarihî ve kültürel değerlerini, örf, adet ve 

geleneklerini, dinî inançlarını dünden bugüne büyük bir itina ile taşımışlardır. Taşıma 

esnasında büyük tehlikeler ile karşılaşmışlar ve bedeller ödemişlerdir. 

Türklerin en eski boylarından biri olan Uygurlar,  VIII.yüzyılın ortalarında 

kurmuş oldukları “Uygur Devleti” ile dünya sahnesinde boy göstermiştir. Diğer Türk 

boylarında olduğu gibi, Uygurların da öteden beri tek tanrı inanışına dayalı Geleneksel 

Türk dini inanışlarına sahip olduğu ve ortak kültür değerlerinin bu temel esasında 

şekillendiği bilinmiştir. Uygurlar, daha sonra bölgedeki diğer Türk boylarıyla birleşerek 

tarihte “İlk Müslüman Türk Devleti”ni kurmuşlardır. 

Uygurların tarihten beri yaşamakta olduğu anavatanı Doğu Türkistan, 

günümüzde Çin sınırları içinde “Şincan Uygur Özerk Bölgesi” diye adlandırılmaktadır. 

Uzak tarihî geçmişe sahip olan Uygurlar, Türk Dünyasından uzun yıllar kopuk halde 

yaşaması ve dış dünyaya kapalı kalmış olmasına rağmen, kendi dinî ve millî kültürlerini 

korumuş, millî kimliğini günümüze kadar muhafaza edebilmiştir. 

“Uygurların Dinî İnanışları” konulu bu tezde, Uygurların dinî inanışları 

hakkında bir serüveni gözler önüne sermeye çalışılmıştır. Dört bölümden oluşan bu 

tezin giriş kısmında, Uygurlar hakkındaki genel bilgiler ve Uygurların tarihi, 

yaşadıkları coğrafya kısaca tanıtıldı. Birinci bölümde, Uygurların İslâm’dan önceki 

inanışları, yani Geleneksel Türk inanışları, Zerdüştîlik, Budizm, Manihaizm, Nesturî 

Hıristiyanlık gibi dinlere yer verildi. Bin seneye yakın zamandır İslâm ile iç içe yaşayan 

Uygurların durumu, ikinci bölümde ele alındı. Üçüncü bölümde, Çin idaresi altına 

girdikten sonra, Uygurlara yönelik uygulanan Çin’in dinî politikaları, Çin’de hükümet 

tarafından yayınlanan eserlerde olduğu gibi aynen ortaya konuldu. Ayrıca, Uygur 

bölgesindeki misyonerlik faaliyetlerine de değinildi. Dördüncü bölümde, günümüzde 

Uygurlar arasında yaygın olan halk inanışlarından kısaca bahsedildi. 
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Araştırmanın, günümüzde Çin sınırları içinde yaşamakta olan Uygurların dinî 

inanışlarının tanınmasına katkı sağlayacağını umuyorum. Bu konunun seçilmesinde ve 

belirli aşamaya getirilmesinde büyük emek harcayan değerli danışman hocam Prof. Dr. 

Mustafa ERDEM’e gönülden teşkkür etmeyi bir borç bilirim. 

Bumeryem Abdulkerim 

                                                                                          Ankara-2006 
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                                        GİRİŞ 

 

A. KONUNUN SEÇİMİ VE SINIRLARI 

 

Uygurların dinî inanç  ve uygulamalarını ele alan bu araştırma, her şeyden 

önce bir Dinler Tarihi çalışmasıdır. Konu itibariyle bu araştırma, genelde Türklerin 

özelde Uygurların din ve dünya anlayışını ele almaktadır. "Uygur Türklerinin Dinî 

İnanışları" isimli bu araştırmamızın temel amacı, eski Türk boylarından biri olan 

Uygurların İslâmiyet'ten önceki dinler ve İslâm'la olan ilişkilerini tespit etmektir. 

Geniş bir coğrafyada yaşamakta olan Türk toplulukları oldukça zengin bir 

kültüre sahiptir. Bu kültürün incelenmesi, Türk kültürünün bütün boyutlarının ortaya 

konulmasını, daha da önemlisi mahiyeti hakkında fazla bilgi bulunmayan geleneksel 

Türk dinî inanışlarının yapısı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Bu 

bakımdan, Türk kültürünün temel unsurlarından biri olan Türk dinî inanış ve 

uygulamalarının kökeninin, niteliğinin ve özelliklerinin aydınlatılması için Uygurların 

dinî inanış ve uygulamalarının öğrenilmesi önem taşımaktadır. 

Türk dünyasından uzun yıllar kopuk halde yaşamış ve dış dünyaya kapalı 

kalmış Uygur Türkleri, şimdi Çin sınırları içinde özerk bir bölge olan kendi toprakları 

üzerinde yaşamaktadır. Uygur Türkleri tarihte bir çok dine inanmışlardır.  Bu tezde 

Uygurların tarih boyunca inandıkları Gök Tanrı inancı, Mecusîlik, (Nesturî) 

Hıristiyanlık, Budizm, Şamanizm, Manihaizm ve İslâmiyet inancı yanısıra,  Çin’in 

dinî politikaları, Uygur bölgesinde faaliyette bulunan  Hıristıyan misyonerliği 

konuları ve Uygurların halk inanışları tarihî seyri içinde ele alınacaktır.                                                 

Uygurların tüm dini inançlarının incelenmesi, bugüne kadar Türkiye'de Dinler 

Tarihi alanında çalışılmamış bir konu olduğundan dolayı, çalışmanın sınırlarının 

oldukça geniş tutulması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu da, kaynaklara ulaşmadaki 

sıkıntı, zaman darlığı ve her bir konuya yeterince eğilememe gibi sıkıntıları ön plana 

çıkarmaktadır. 
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Bu olumsuzlukları dikkate alarak, ilk önce Uygurlar kısaca tanıtılacak ve 

hemen sonra Uygurların İslâmiyet'ten önce inandıkları  Gök Tanrı, Mecusîlik, 

Budizm, (Nesturî) Hıristiyanlık ve Manihaizm gibi inançlarından bahsedilecek.  

Sonra Uygurların  İslâmiyet'i kabulüne yer verilecek. Daha sonra Çin idaresi altında 

değişik dönemlerde uygulanan dinî politikalar ve günümüzde karşı karşıya kaldıkları 

Hıristiyan misyonerliği  faaliyetlerinden  bahsedilecektir. En son Uygurlar halk 

inanışlarına yer verilecektir.  

 

B. METOT VE KAYNAKLAR 

 

Bu araştırmanın tarihsel olduğu kadar sosyolojik boyutlarının da olduğu bir 

gerçektir. Konunun çok yönlü olması, tek yöntemin kullanılmamasını 

gerektirmektedir. Bu hususlar göz önüne alınarak önem sırasına göre fenomonoloji, 

tarihsel karşılaştırma ve nitelendirici (descriptive) metodu kullanılacaktır. Bu 

yaklaşım sayesinde konu bütünsel olarak görülebilecektir.                                                                     

Konu Uygurların Dinî İnançları olunca, doğal olanı ilk müracaat edilecek 

kaynaklar Uygurların tarihi, özellikle dinî tarihi ile ilgili olan kaynaklar olacaktır. 

Türklerin eski inançları ile ilgili kaynakların yanı sıra Çin'de var olan tarihî eserler de 

ilk el kaynakları oluşturacaktır. Ayrıca XIX.yüzyıllardan beri Uygur bölgesini ziyaret 

eden Hıristiyan misyonerlerin yazmış olduğu hatıraları da bize önemli malzeme 

olacaktır. Araştırmanın her dört bölümünde birinci el ve orijinal nitelikli kaynaklara 

başvurmaya gayret edilecektir. 

Araştırmada başvurulan kaynaklar arasında temel kabul edilenler seçilmeye 

çalışılacaktır.  Bu kaynaklar arasında Uygurların genel olarak yaşam tarzını, 

kültürünü, özellikle geleneksel dinî inanışlarını inceleyen Uygur araştırmacılardan 

Abdukerim Rahman, Rahile Davud, Esed Süleyman, Abdüşükür Mumemmed Emin, 

Abdurehim Hebibullah ve Türk araştırmacılardan  Harun Göngür, Günay Tümer, 

Abdurahman Küçük, Durmuş Arık, Hikmet Tanyo gibi araştırmacıların eserleri yanı 

sıra Uygurca süreli yayınlarda çıkan makaleler birinci bölümde yer alacaktır. Ayrıca, 

Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ten de bazı yararlı bilgiler elde 

edinecektir. Araştırmanın ikinci bölümü için Uygurların İsâm'la karşılaştığı ilk dönem 
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hakkında orijinal bilgiler veren Mustafa Erdem, Zekeriya Kitapçı, Nesimi Yazıcı, 

Hacı Nur Hacı, Chen Guo Guang, Molla Musa Sayramî, Li Jin Xin gibi tarih 

araştırmacılarının eserleri yanında Seyfettin Azizî, Ebu’l-Hasan en-Nedevî, Mehmet 

Saray gibi tarih yazarlarının verdiği önemli bilgilere başvurulacaktır. Üçüncü bölüm 

için Uygurların Çin İdaresi altındaki dinî hayatları özel olarak incelenen ve İslâm'a 

(özellikle Uygurların dinine) yönelik uygulanan Çin politikalarını ortaya koyan 

değerli arşiv belgelerine dayalı olarak hazırlanmış olan makalelerden, özellikle Li Jin-

xin’in eserinden yararlanılacaktır. Burada ayrıca Uygur bölgesine giden Hıristiyan 

misyonerlerin verdiği önemli bilgilere de yer verilecektir. Dördüncü bölümde 

Uygurlar arasında yaşanmakta olan halk inanışlarına da temas edilecektir.  

Araştırmada yararlanılacak kaynakların çoğunluğu  Uygurca ve Çince 

eserlerdir. Bunun yanı sıra konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce eserler de yer almaktadır.    

 

C. UYGUR ADI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

 

Uygur adı Türkçe kaynaklarda, ilk defa 716 yılındaki olaylar sırasında, Orhon 

yazıtlarında  Uygur İlteberi'nin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir. Bu sırada Uygurlar, 

Gök Türk hâkimiyetini tanımak istemeyerek Gök Türk ülkesinin doğusuna, 

muhtemelen de Çin sınırlarına doğru kaçmış oldukları sanılmaktadır.1  

Çin kaynaklarında Uygur adı Hui-hu, Hui-he, Wei-hu, Wei-wu gibi çeşitli 

şekillerde yazılmıştır. Bundan başka, 1283 Numaralı Pelliot yazmaları içinde, 787-

843 yılları arasında Tibet'e giden beş Uygur elçisinin raporları münasebetiyle, Uygur 

adı Tibetçe Ho-yo-hor şeklinde yazılmıştır. Bütün bu değişik yazılışlar Uygur adını 

ifade etmektedir.2  

Uygur adının anlamı ve etimolojisi hakkında çeşitli görüşler vardır. Uygur'un 

manasının "şahin gibi hızla hücum eden, orman halkı", "çukur" anlamlarında olduğu 

söylenmiştir. Gy. Németh'e göre Uygur adı, uy- "uymak, takip etmek" fiilinden 

                                                 
1Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü, 

Basılmamış Doktora Tezi), Ankara-2004, s.3. 
2 Seyfettin Azizi, Satuk Buğra Han, Ocak Yayınları, Ankara-1998, s. 9. 
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türemiştir. Ebulgazi Bahadır Han da Uygurların adını "uymak, yapışmak"3 fiiline 

dayandırır. Kâşgarlı Mahmud'un kitabında ise, "kendi kendine yeter" manasında 

kullanıldığı4 anlatılmaktadır. Kelimenin genellikle Uy+gur şeklinde geliştiği, "akraba, 

müttefik" anlamında olduğu, On Uygur adının da "On Müttefik"5anlamına geldiği 

yolunda açıklamalar da bulunulmuştur. 

Çin kaynakları, Uygurların Gök Türkler gibi Hunların neslinden olduğu 

yolundaki haberlerde hemfikirdirler ve Gök Türkler gibi onların da kurttan 

türediklerini söylerler. Fakat bunun yanı sıra Uygurların ağaçtan türediklerine dair 

efsaneler de vardır.6 Uygurlara ait en eski kayıtların M.Ö.176 ve M.S.43 yıllarında 

Issık Köl civarlarındaki kalıntılarda bulunduğu söylenmektedir.7  

Çin'deki Türk Tabgaç Hanedanı sırasında Uygurlar Gao Che adıyla 

anılmışlardır. Daha sonra da, 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Tölöslerin bir 

kabilesi olarak geçmektedirler. Bununla beraber İslâm coğrafyacıları, Tokuz-

Oğuzlarla Uygurları eş tutmuşlardır. 

Elimizde bulunan Karabalgasun yazıtının Çince yazılar yüzünde Uygurların 

dokuz aileden meydana gelmiş oldukları zikredilmiştir,8 fakat bu "dokuz aile"nin adı 

tek tek sayılmamıştır. Çin kaynaklarının yardımıyla Uygurları meydana getiren dokuz 

aileyi şu şekilde belirtebiliriz: 1) Yüe-lo-ko (Yaglakar), 2) Hu-to-ko (Uturkar), 3) To-

lo-wu/Hou (Kürebir), 4) Mo-Ko-si-k'i (Bakasıkır), 5) A-vu-ti (Ebirçeg), 6) Ko-sa 

(Kasar), 7) Hu-Wu-su, 8) Yüe-wu-ku (Yagmurkar), 9) Hi-Ye-Vu (Aymur/Eymür). 

Bunların liderliği ise Yaglakar ailesinin elinde bulunuyordu. 

Uygur adının siyasî bir addan ziyade, kabile ve bölge adı olarak kullanıldığı 

yolunda görüşler de vardır. Gök Türk lehçesinde yazılan kitabelerden ve Çin 

kaynaklarından öğrendiğimize göre, Uygurların tarih sahnesine çıktıkları ilk yurdun, 

Selenge nehrinin doğu kısımları olduğu anlaşılmaktadır.9  

                                                 
3 Abdurehim Habibullah, Uygur Etnografyası, Şincan Halk Neşriyatı, Urumçi -2000, s. 57. 
4 Kâşgarlı Mahmud, Divanı Lügati’t-Türk Tercümesi, Çev. B. Atalay , C.1, 2. Baskı, Ankara-1985, 

ss.111-112. 
5 Abdurehim Habibullah, Uygur Etnografyası, s. 57. 
6 Abdurehim Habibullah,  a.g.e., s. 64. 
7 Emel Esin, İslâmiyet'ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâm'a Giriş (Türk Kültürü El Kitabı), 
İstanbul-1978, s.14.  

8 Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, s.5.  
9 Seyfettin Azizi,  Satuk Buğra Han, s. 10. 
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Araştırmacı Hacı Nur Hacı Eski Uygurlar ve Karahanlılar adlı kitabında şöyle 

yazmıştır: "Uygur aslında bir milletin adı değildir. Uygurların en önceki etnik 

kökeninin gelişim süreci, Uygur adının zuhura gelip ortaya çıkma nedeni, Uygurların 

teşekkül etme tarihî gelişim süreci gibi vs.lere bakıldığında, Uygurlar, birkaç aşiret 

ittifakından teşkil olan bir kuvvetli güçtür. M.S.1250 yılında Horasanlı Tarihçi  

Cüveyni (öl:1258) tarafından yazılan Tarihî Cahankuşay   adlı kitapta, Iran tarihçisi 

Raşiddin Fezlullah Binni Ebulhayri Hamdullah (öl:1318) tarafından kaleme alınan 

Câmi'üt-Tevârih  adındaki eserde ve Ebulgazi Muhammed Bahadırhan tarafından 

yazılan Şecere-î Türk adlı eserlerde anlatılan Uygurların ortaya çıkma tarihi 

hakkındaki bilgileri özetlersek, Uygur kelimesinin "birleşen, çabuk birleşen, 

örgütlenen, ittifak olan" gibi anlamları vardır.10   

 

D. UYGURLARIN KÖKENİ 

 

Uygurların kökeni hakkında tarihçiler, dilciler, günümüzdeki arkeologlar ve 

etnograflar yaptıkları çalışmalar neticesinde bir çok görüşler ilerisürmüştür. Bunları 

özetlersek sonuçta aşağıdaki iki türlü görüş hakimdir: 

Birinci Görüş:  19.yüzyılda yaşamış olan ünlü Uygur tarihçi alim Molla Musa 

Sayramî (1836-1917)  Tarihî Hamîdi adlı kitabında Uygurların kökeni hakkında 

önemli bilgiler vermiştir. Bu kitapta anlatıldığına göre, Uygurların kökeni Hz.Nuh'un 

oğlu Yafes'e dayanmaktadır. Hz.Nuh'un oğlu Yafes, Yafes'in oğlu Türk, Türk'ün oğlu 

Ebilğa Han, onun oğlu Zip Batu Han, onun oğlu Köyük Han, onun oğlu Elince 

Handır. Ona dünya nimetleri fazlasıyla verilmişti, çok mal mülk sahibiydi ve uzun 

süre padişah olmuştur. Bundan dolayı o atalarının doğru yolunu terk ederek, tevhidi 

inançtan uzaklaşıp, müşriklik yolunu seçmiştir. Elince Han'ın  biri Moğol Han, diğeri 

Tatar Han adlı iki oğlu olmuştur.11 (Buradaki Moğol ismini şimdiki Moğol milletinin 

ismi gibi kabul etmemek gerekiyor. Yazıldığına göre, o zaman şimdiki Özbeklere 

Moğol diyorlarmış.12) Moğol Han'ın oğlu Kara Han, Kara Han'ın oğlu ise Oğuz 

                                                 
10 Hacı Nur Hacı, Eski Uygurlar ve Karahanlılar, Şincan Halk Neştiyati, Urumçi- 2001, s. 21. 
11 Molla Musa Sayrami, Tarihi Hamidi, Milletler Neşriyatı, Pekin-1986, s. 53. 
12 Nazim Paşayev (Azerbaycan Türkoloji Üniversitesi Yüngü Sanayi Fakültesi / Azerbaycan), 

Valide Paşayeva (Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Türkiye)  "Eski Oğuzların 
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Han'dır.  Oğuz Han'ın babası Kara Han, Tek Tanrı’nın sadık kullarına çok eziyet eden 

bir müşrikti. Ondan nur yüzlü bir oğul  olan Oğuz Han dünyaya gelmiştir. Bu oğul 

dünyaya gelip üç güne kadar annesinin sütünü emmemiştir. Bu durumdan dolayı 

annesi çok üzülürken, rüyasında oğlu ona: "anneciğim, eğer Tek Tanrı’ya inanırsan, 

sütünü emeceğim. İnanmazsan, emmeyeceğim. Bu sırrı sakın kimseye söyleme" 

demiştir. Bunun üzerine annesi uyanmış ve hemen sonra Tek Tanrı’ya iman etmiş, 

çocuk da annesinin sütünü emmiştir. Bu anne kocasının tabiatını iyi bildiği için, iman 

ettiğini ondan gizli saklamıştır. Çocuk bir yaşa geldiğinde, anne babası bu yakışıklı 

oğluna ad verme töreni düzenlemiş ve nasıl bir ad vermeliyiz diye düşünüp dururken, 

bu zeki çocuk: "benim adım Oğuz olsun!" diye konuşmaya başlamış, babası şaşkınlık 

içinde sevinerek ona "Oğuz" adını vermiştir. 

Oğuz buluğa erdiğinde, babası onu bir erkek kardeşinin kızıyla evlendirmiş, 

ama Oğuz amcasının bu kızına hiç ilgi göstermemiş, hatta onun yüzüne bile 

bakmamıştır. Bir gün, Oğuz avdan dönüp diğer bir amcasının evine geldiğinde, amca 

kızı ona: "Ben sizin hizmetinizde olmak istiyorum" demiş, Oğuz: "Eğer Tek Tanrı’ya 

iman ederseniz, ben de sizinle nikahlanayım" demiştir. Bunun üzerine kız iman etmiş, 

bu iki genç ebediyen beraber olmaya ahdileşmiştir. Oğuz da bu sırrı annesine 

söylemiş, babası fazla düşünmeden oğlunu bu kızla evlendirmiş, onlar karı koca 

olarak mutlu olmuşlardır. 

Bir gün Oğuz ava gittiğinde, babası Oğuz'un ilk karısından: "Oğlum neden 

sana ilgi göstermiyor?" diye sormuş, kadıncağız: "oğlunuz Tek Tanrı’ya iman etmiş, 

onun ikinci karısı da iman etmiş, ben ise atalarımın dinine ve kendi kültürümüze bağlı 

kaldığım, Oğuz ve karısının yaptığını yapmadığım için, o benimle ilgilenmedi, beni 

bir kenara bıraktı." diye cevap vermiştir. Bundan dolayı hiddetlenen Kara Han Oğuz'a 

karşı asker göndermeye karar vermiştir. Bunu duyan Oğuz'un imanlı karısı Oğuz'a 

haber göndermiş, Oğuz da savaşa hazırlanmıştır. Arada çok çetin savaşlar olmuştur. 

                                                                                                                                           
İnanışları ve Mitolojik Görüşleri", Türkler, 3.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002, s.349. 
Uygur araştırmacı yazar Gayratcan Osman "Elşir Nava-î'nin Hayatı ve İcadiyiti Hakkında 
Telkinlik Söhbet" adlı eserinde: "Özbek  milleti 15. ve 16.yüzyıllardan sonra ayrı bir Özbek 
milleti olarak ortaya çıkmıştır. "diye yazmış ve bu görüşüne bir kanıt olarak: "S.Y.Malov  
Özbek dili tarihini şöyle üç döneme ayırmış: 1. Uygur edebî dili dönemi; 2. Çağatay edebî dili 
dönemi; 3. Sovyet dönemi Özbek dili.  Özbek dili Çağatay edebi dilinden, Çağatay edebi dili ise 
Uygur edebi dilinden gelmiştir. 15.yüzyıldan önce Uygur, Özbek aslında aynı bir milleti 
gösteriyordu…" diyor. (Hemit Tömür, Abduerup Pulat, Çağatay Dili, Kaşgar Uygur Neşriyatı, 
Kaşgar-1987, s. 3, 21. (bkz. Şincan İjtima-î Fenler Munbiri,  3.sayı, Urumçi- 2003, ss.14-20.)      
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Savaş sonucu Oğuz'un babası ve onun taraftarları mağlup olarak Oğuz tam bir zafer 

kazanmış ve başkenti ele geçirmiştir. Kendisinin çoktan Tek Tanrı’nın kulu olduğunu 

açıkça söyleyerek yurt içine müreffeh bir hayat getirmiştir. Oğuz han 170 sene 

sultanlık yapmış, Arap toprakları ve Rüb-î Meskun'un çok kısmını ele geçirip, 

buralarda emniyet ve asayişi sağlamıştır. Yüce Tanrı ona altı çocuk bahşetmiştir. Her 

çocuğundan dörder  çocuk dünyaya gelerek toplam 24 torunu olmuş, dolayısıyla onun  

evladı sonradan  24 fırkaya bölünüp, 24 kabileyi teşkil etmiş ve her biri bağımsız 

halde Uygur, Kanklı, Kay, Helec gibi ayrı ayrı nam ve soy adlarla adlandırılmaya 

başlamıştır.13     

İkinci Görüş: M.Ö.4.yüzyıllarda Uygurlar Çin kaynaklarında  "Tili" diye 

yazılmış, dolayısıyla "Tili" adı Uygurları gösteren bir terim olmuştur. Tang Hanedanı 

dönemindeki kaynaklarda doğudaki "Tili"ler "On Oğuz", "Guz" diye adlandırılırken, 

batıdaki "Tili"ler Uygur adıyla adlandırılmıştır. M.S.6.yüzyıllardaki Çin 

kaynaklarında ise, resmen Uygur adıyla kaydedilmiştir.14 

Uygurlar, M.Ö.3.yüzyıllarda Hunlar'ın kuzey ve batısında yaşayan Kankıllar 

(Tölesler)’in sonraki evlatlarıdır. Tölesler daha önce Uygur, Koğurur, Cübe, Oğuz, 

İcikin gibi altı kabile içindeki bir soydu. Dolayısıyla Tölesler, uzun tarihi süreçte 

Uygur bölgesinde yaşayan ulusların bir birleriyle kaynaşmasından meydana gelmiş 

olan Uygurların ecdadıdır. Bazı bilim adamları Uygurların Töles adlı ecdadının 

önceki atalarının, Hunlarla kandaş olduklarını söylemektedir. Bu yüzden Uygurları 

eski zamandaki Hunlar birliğinin bir üyesi dememiz tarihî delillere uygundur. Çünkü, 

"Hunlar içinde On Uygurlar, Darakurlar, Onhorlar adlı kabileler vardı.15  

Orhon-Balkaş'tan Koinlon'a, Hı Şi Koridoru-Dun Huang'dan Amu Derya 

nehrine kadar uzanan geniş topraklarda, M.Ö.500-300 yılından M.S.5.yüzyıla kadar 

özellikleri birbiriyle bağdaşan birçok Türk ırkı ve Türk kabileleri yaşamıştır. Bilim 

adamları son yıllardaki araştırmalar sonucu, bu bölgelerde yaşayan kabile ve halkların 

kullandığı dile, anlam yönünden benzettiği için "Türk dilleri" adını vermişlerdir.16 

                                                 
13 Molla Musa Sayrami, Tarihi Hamidiye, ss. 53-55. 
14 Hacı Nur Hacı, Kadımki Uygurlar ve Karahanlılar, s. 18.  
15 Hacı Nur Hacı, Kadımki Uygurlar ve Karahanlılar, s. 19.   
16 Hacı Nur Hacı,  Kadımki Uygurlar ve Karahanlılar, s. 9. 
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Türkçe konuşan bu göçebe topluluklar arasında "Dingling" adı verilen bir 

kabile varmış. "Dingling" denilen bu ad, son yıllarda Çince yazılmış tarihsel 

belgelerde "Tili", "Kao-che" yada "Gao-che" (Kankı) biçiminde değiştirilmiştir.17  

Dinglingler 18 , çeşitli kabilelerin birleşmesinden oluşmuş olup aralarında 

Uygurlar önemli bir yeri tutuyordu. Çince yazılmış tarihî belgelere "Uygur" diye 

geçen bu adın, Çinlilerin dil özelliklerine göre Yuen-Hi, Huy-Hi, Huy-Hu, Wi-Hi 

diye yazıldığını belirtmiştik. 5.yüzyıldan sonra siyasi durumdaki ciddi değişiklikler 

nedeniyle bölgedeki halklar birbiri ardınca kendilerine uygun bölgelere göç 

etmişlerdir.19   

 

E. UYGURLARIN TARİHİ VE YAŞADIKLARI COĞRAFYA 

 

Türklerin en eski boylarından biri olmuş Uygurların tarihi, en eski 

dönemlerdeki Türklerin tarihi ile iç içedir. Çünkü şu anda Uygurların yaşamakta 

oldukları Uygur bölgesi (Doğu Türkistan) Türklerin en eski anayurtlarından biridir ve 

aynı zamanda Türk kültürünün de en eski ve en zengin bölgelerinden biridir. 

Uygurların tarihini kısaca ele alırken tarihten gönümüze kadar Uygur bölgesinde 

kurulmuş olan devletler, hanlıklar ve beyliklere değinilecektir.  

Eski Türklerin anayurdu Turan'da Padişah olan Alp Er Tunga (Afrasyab) 

havası güzel olan Kaşgar'ı kendisi için daimî ikametgah olarak seçmiştir.20 

Türk tarihinin en eski devleti Hun İmparatorluğu (M.Ö. 318-M.S. 216)dur. 

Uygurların kökeninin Töleslere, Töleslerin ise Hunlara  dayandığını belirtmiştik. Hun 

İmparatorluğunun parçalanmasından sonra pek çok Türk boyu, varlıklarını devam 

ettirebilmek için birer federasyon (Boylar Birliği) oluşturmuşlardır. Töles boyları 

bunun en ünlülerinden biridir. Pek çok Türk boylarından oluşan bu Töles Boylar 

                                                 
17 Hacı Nur Hacı,  Kadımki Uygurlar ve Karahanlılar, s. 9. 
18 Salim Koca, Türklerin Soy Kütüğü adlı makale, (M.Ö.318-M.S.216'ye kadar sürmüş olan Hun 

Devleti toplulukları şunlardır: Ting-linglar (Dinglinglar), Kırgızlar, Ogurlar, Vusunlar, Sabarlar, 
Kanglılar (Kao-che’ler).Türkler, 1.Cilt,Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002,  s.260.  

19 Hacı Nur Hacı, Kadımki Uygurlar ve Karahanlılar,  s. 10. 
20 Esed Süleyman, Teklimakan'ga Dümlengen Ruh, Şincan Halk Neşriyatı, Urumçi-2000,  s. 178. 

(Ayrıca bkz. Vahitcan Gafur, Asker Hüseyin, Uygur Klasik Edebiyati Tizisliri,  Milletler 
Neşriyatı,, Pekin-1987, ss. 103-106.) 
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Birliği, Hunların evlatları olarak varlıklarını başarıyla korumuşlardır.21 Bu boyların 

en büyük başarısı ise Göktürk ve Uygur hakanlıklarını kurmuş olmasıdır.  

Hunlar'dan sonra Türk boylarını bir araya getirerek Türk adı ile Göktürk 

Hakanlığı (552-744)'nı kuran, Bumin Han olmuştur. Uygurların bu Göktürk Devleti 

bünyesinde yer aldıklarını biliyoruz. Kaynaklara Göre Uygur boyları, o zamanlar 

Selenge, Orhun ve Tola nehirleri kıyılarında, yanı Göktürk Devleti'nin ortasında 

oturmuşlardır. Ne var ki, bir müddet sonra Uygur boylarının ülke yönetiminden 

kaynaklanan sebeplerden dolayı Göktürk Kağanlığı'na karşı isyan ettiğini görüyoruz. 

Fakat Göktürk idarecilerin bu ihtilafı geçici de olsa hallettiğini ve Uygur boylarının 

devletin bir parçası olarak devam ettiğini devrin kaynakları ifade etmektedir.22 

VII.asrın ilk çeyreğinden sonra zayıflamaya başlayan Göktürk Hakanlığı 

yalnız Çin'e karşı değil, idaresi altındaki bazı Türk boylarına da sözünü geçiremez 

hale gelmişti. Türk Hakanlığına isyan eden Boylar Birliği (Töles) içinde Uygurlar 

başta geliyordu. 23 

745 yıllarda Göktürk Devleti'ni yıkan Uygurlar, merkezi Ötüken'de olan bir 

devlet kurdular (745-840)24. Devletin başkenti Ordu-Balık idi. Devletin kurucusu 

Kutluk Bilge Kül, 747 yılında ölünce yerine oğlu Moyun-çur (747-759) kağan oldu. 

Moyun-cur tarafından babası adına dikilmiş olan "Şine-Usu" yazıtında "…gök, yer 

emretti, Gök (Tanrı) tutuverdi"25  ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu dönemde 

Uygurlar Gök Tanrı'ya inanıyorlardı.  

Babasının ölümü üzerine 759 yılında tahta geçen Bögü Kağan (759-779) da 

dikkatini Çin üzerine çevirmiştir. Tibetlerin hücumuna uğrayan Çin'i kurtarmak için 

Pu-ku Huei-en'in daveti üzerine Lo-yang şehrine giren Bögü  Kağan dört Mani rahibi 

de beraberinde getirmiş, büyük bir ihtimalle Soğdlu olan bu rahiplerden Mani dinini 

öğrenmiştir. 26  Uygur kabileleri özellikle Orhon, Toğla, Selenga nehri vadilerinde 

                                                 
21 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Türkleri Tarihi, 1.Cilt, 2.bask,  Doğu Türkistan Vakfı Yayınları, 
İstanbul-1998,  s. 31. 

22 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Türkleri Tarihi, 1.Cilt, s. 31. 
23 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Türkleri Tarihi, 1.Cilt, s. 33. 
24 Bu devlet Uygurca tarih kitaplarında Orhon Uygur Devleti diye geçiyor. 
25 Ünver Günay, Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, Ocak Yayınları, 

Ankara-1997, s.131.  
26 Bkz. Ünver Günay, Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, s.131. 
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toplanmıştır. Bu devirdeki Uygurlardan 744 yılından 840 yılına kadar egemenliğini 

sürdüren Orhon-Uygur Hanedanının tarihte önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. 

840 senesine gelindiğinde başkent Karabalgasun Kırgız Ordusu tarafından 

kuşatılmış, son Uygur Kağanı "Wu-Cheih" öldürülmüş ve Uygur Devleti'ne son 

verilmiştir. Ancak Kırgızlardan kurtulan Uygurlar, Tibet ve An-hsi bölgesine göç 

etmişlerdir. Bu bölgenin merkezi Kansu şehri idi. Bu nedenle burada devlet kuran 

Uygurlar Kansu Uygurları veya Sarı Uygurlar denilmektedir.27 Kansu şehri özellikle 

Çin ile bugünkü Doğu Türkistan arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. 

Uygurlar bu bölgeye gelmeden önce burası Tibetlilerin eline geçmişti. Buraya 

yerleşen Uygurların askerî bakımdan çok zayıf oldukları kaydedilmektedir.28 

Mani dininin resmi din olarak kabul edildiği Ötüken Uygur Devleti, diğer bir 

Türk devleti olan Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkılınca Uygurlar, kitleler halinde 

yurtlarını terk ederek, Çin sınırlarına ve daha ziyade zengin ticaret merkezlerinin 

bulunduğu İç Asya'ya, Beşbalık, Turfan, Kuça vb. sahasına göçtüler. 

Ötüken Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra İç Asya'ya dağılmış olan 

Uygurlardan bir bölümü Tanrı dağları, Beşbalık, Turfan taraflarına yerleşerek Mengli 

Kağan başkanlığında bir devlet kurdular (856). Tibetlilerin hücumuna karşı, nüfuzu 

altında tutmak istediği bu bölgede kendisine bir dost arayan Çin, bu Uygur Devleti'ni 

hemen tanıdı. Siyasî  nüfuzu gittikçe artan ve İç Asya'nın ticaret yolları üzerinde 

bulunması sebebiyle ekonomik yönden gelişen Uygur Devleti aynı zamanda Mani 

dininin bölgede yayılmasında da oldukça etkili olmuştur. Turfan, Kaşgar, Beşbalık, 

Kuça, Hami (Kumul) şehirlerini ellerinde bulunduran bu Uygur Devleti, başkent 

olarak Hoço şehrini seçmiş, hükümdarları da "İdi-kut" unvanını alarak mukaddes 

şahsiyetler veçhesine bürünmüşlerdir.29  Bu devlette, Manihaizm yanında Budizm de 

oldukça yayılmıştır. 

Bu arada şunu da belirtelim ki, 751 yılı İslâm tarihi için çok önemlidir. Aynı 

yıllarda doğudan ilerleyen Çin orduları ile batıdan ilerleyen İslâm orduları arasında 

kalan bölgede, bugünkü Doğu Türkistan sahasında Karluk Türkleri yaşıyordu. 

                                                 
27  Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  Türkler, 3.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara-2002, s. 271; Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü (Çin Kaynakları 
ve Uygur Kitabelerine Göre), Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul-2004, s.20.  

28 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, s.271.  
29 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, s. 272. 
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Çinlilerin Türk ülkelerine girmesini istemeyen Karluk Türkleri, 751 yılında Çinliler 

ile İslâm orduları arasındaki savaşta Müslümanlar safında çarpışarak Çinlilerin 

mağlubiyetini sağlamıştır. Doğu Türkistan'da yaşayan Karluklar 840'da Uygur 

Devleti'nin yıkılışına kadar onlara bağlı idi. Uygur Devleti'nin Kırgızlar'ca yıkılması 

üzerine Karluk Yabgusu, Çiğil, Yağma ve Argu gibi Türk boylarını da etrafında 

toplayarak Yedisu-Kaşgar arasındaki arazide istiklalini ilan ederek Kara-Han 

unvanını almıştır.  

751 yılındaki Talas Savaşı'ndan sonra Uygur Türkleri İslâmiyet'i de tanımaya 

başlamışlardır. Müslüman Uygurların da katılması ile kurulan Karahanlı Devleti’nde 

(840-1212) Karluk, Basmil, Çiğil, Türkeş, Yağma ve Farklı dilden Soğdlu gibi 

tarımla uğraşan halklar ve göçebe hayatı sürdüren çobanlar yer almışlardır.30 

Bu dönemde dinî inanç bakımından  Koçu Uygurlarıyla He-Şi Uygurları Gök 

Tanrı dinine, Manihaizm’e ve Budizm'e inanıyorlardı. Satuk Buğra Han'ın Samani 

şehzadesi Abu Nasir Samanî'nin daveti üzerine ilk olarak İslâmiyet'i kabul etmesiyle 

bu din, tüm Karahanlılar Devleti'nin dini olmuştur. Koyu Budist olarak bilinen 

Karahanlılar halkları arasında İslâm dininin yayılması, dinsel inanç alanında büyük 

bir yenilik getirmekle kalmayıp, örf adet ve ideolojik yapıda da etkisini göstererek bir 

takım temel değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. 31  Ekonomik yönden ise, 

göçebe hayatı yaşayan ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bu üç grup göçebe 

Uygurlar, çobanlıktan tarıma geçmişlerdir.32 Tarihi kaynakların ispatladığına göre, 

Uygurlar Balkaş'tan Koinlon'a kadar, Hı Şi'den Amu Derya havzasına kadar uzanan 

geniş topraklarda tarihsel gelişim sürecinden geçerek birlik ve beraberlik sağlayan ve 

çoğalarak büyük bir kabile haline gelen toplumdur.33 

300 yılı aşkın bir süre egemen olan Karahanlı Hanedanı hem Çin ve Uygur 

hem de Türkçe konuşan halkların tarihinde belirtildiği üzere sosyal düzenin gelişimi, 

kültürel düzenin yüceliği yönünden, Orhon nehri vadisindeki eski Uygur 

Hakanlığından ve Kara Koço Uygur Hakanlığından da Güçlü ve kuvvetli bir 

egemenliğe sahip olmuştur. Karahanlılar, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda o devirde büyük üstünlük sağlamışlardır. Dünyaca ün kazanan ve Uygur 

                                                 
30 Seyfettin Azizi, Satuk Buğra Han, s. 10. 
31 Seyfettin Azizi, Satuk Buğra Han, s. 15. 
32 Seyfettin Azizi, a.g.e., s. 10. 
33 Seyfettin Azizi, a.g.e., ss. 17-18. 
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tarihine şeref kazandıran "Kutadgu Bilig", "Türk Dilleri Divanı" (Divan-ı Lügati’t-

Türk), "Atebetül-Hakayık" gibi değerli eserler bu dönemde yazılmış, Balasagunlu 

Yusuf, Kaşgarlı Mahmud ve Ahmet Yüknekî gibi yüce bilim adamları bu devirde 

dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı bu döneme, Uygur tarihinin gelişim aşamasındaki 

"Altın Devri" dememiz hem doğru hem de bilimsel bir değerlendirme olacaktır.34 

 Satuk Buğra Han'ın  956 yılı ölümünden sonra, yerine oğlu Baytaş 35 

Karahanlı tahtına çıkmıştır. Baytaş'ın ilk işi, ülkenin doğu kısmını ayrı bir ülke gibi 

idare etmek isteyen amcası Arslan Han'i birliğe davet etmek olmuştur. Arslan Han bu 

daveti kabul etmeyince yeğeni ile savaşmak zorunda kalmış ve yapılan harbi 

kaybedince Karahanlı Devleti Baytaş Han'ın hükümdarlığı altında tek bir idare altında 

toplanmıştır. Böylece ülke bütünlüğünü sağlayan Baytaş Han 36 , bütün gücüyle 

İslâm'ın yayılması için harekete geçmiştir. Türkler arasında İslâm'ın temelli olarak 

yerleşmesinde Baytaş'ın bu çalışmaları büyük rol oynamıştır. Baytaş'ın İslâm'a 

sokmak için uğraştığı grupların başında Uygurlar gelmiştir.37  

Baytaş tahta oturduktan iki sene sonra, yani H.349 / M.960 yılında 200 bin 

çadır Türk Müslüman olmuştur. 38  Yusuf Kadir Han'ın büyük oğlu Buğra Tekin 

Süleyman Arslan Han (1032-1057) döneminde 10 bin çadır göçebe Türk Müslüman 

olmuştur. Bunlar önceden Balasağun ve Kaşgar çevresindeki Müslümanların evlerini 

yağmalayarak, onları çok rahatsız etmişlerdi. Onlar Kurban Bayramında 20 bin tane 

koyun (kurbanlık) kestikten sonra, Müslümanlar onların daha önce yaptıkları 

kötülükleri artık unutmuş ve birbirlerini çok sevişen Müslüman kardeşlerden 

olmuştur.39 

Udun (Hoten) Devleti doğuda Çerçen, batıda Yarkent ile sınırlıydı, halkı 

Budist idi. Komşusu Kaşgar'da İslâmiyet yayıldıktan sonra, Budistler Müslümanlara 

düşman oldu. 958 yılında Udun Hanı Kaşgar'a doğru ilerledi...Savaşlar oldu. Ta 1006 

yılı Hasan Buğra Han'ın oğlu Yusuf Kadır Han (T.1004-1032) Udun Devleti Hanını 
                                                 

34 Seyfettin Azizi, a.g.e.,  s. 12. 
35 Baytaş (Müslümanca adı Musa binni Abdülkerim) ( 956-971) babasının tahtına varis oldu. 

Devleti İslâm şeriatına göre yönetti, İslâmiyet çevreye hızlıca yayıldı. İslâmiyet'in kısa zaman 
içersinde böyle geniş alana hızlıca yayılmasının sebebi devlet yöneticilerinin Müslüman 
olduğundan başka diğer bir sebebi de, Horasan'dan gelen Sûfî, Nişapurlu Ebul Hasan 
Muhammed Karamiti'nin dinî tebliğ faaliyetlerinin etkisinden kaynaklanmıştır. 

36 Baytaş Han'ın 980li yılların sonlarına doğru vefat ettiği tahmin edilmektedir.   
37 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Tarihi, 1.Cilt, ss. 49-50. 
38 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi, s. 51. 
39 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 59. 



 13

öldürüp, devleti tamamen fethedene kadar çok sayıda Müslüman şehit oldu. Udun 

(Hoten) halkı bu tarihten itibaren Müslüman oldu. Şu anda da Doğu Türkistan'daki 

Müslüman sayısı en çok olan vilayet, Hoten'dir. 

1032'de Karahanlı Hanı Yusuf Kadir Han vefat ettikten sonra, onun yerine 

oğulları Arslan Han Sülayman ile Buğra Han Muhammed çifte hükümdar olarak 

Karahanlı Devleti'nin başına geçmişlerdir. 1034 yılında Karahanlı Devleti'ni idare 

eden bu iki kardeş, ülkeyi iki idari bölgeye ayırdılar. Arslan Han doğu, Buğra Han ise 

batı bölgesinin idarecisi oldu. Böylece Karahanlı Devleti fiilen ikiye bölünmüş oldu.40  

Buğra Han'ın en büyük başarısı, 40.000 kişilik Doğu Karahanlı ordusu ile, 

70.000 kişilik gayri Müslimler ordusuna karşı kazandığı zafer olmuştur. İslâm davası 

için ülkesinde oldukça başarılı hizmetler veren Buğra Han El-Hasan, bir müddet 

sonra Orta Asya'da nüfuzunu genişletmeye başlayan Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 

(1072-1092) hakimiyetini kabul etmiştir. Doğu Karahanlı hükümdarı Ahmet batıya, 

Türk ülkelerine yayılmak isteyen Kara-Hıtaylar'ı  1128'de yenerek onları geri 

püskürtmüştür.41 

1211 yılı Nayman Hanı Küçlük Doğu Karahanlıları mağlup etti.42 Cengiz Han 

(1155-1227) 1215 yılında Mancuriya ve Pekin'i ele geçirdi ve Küçlük'ü Kaşgar'da 

Mağlup etti. Kaçan Küçlük, Cengiz Han tarafından Hoten'de öldürüldu.43 

Uygur hükümdarı İdikut'un kritik bir anda Cengiz Han'ın hakimiyetini kabul 

etmesinin Moğol-Uygur yakınlaşmasında önemli bir rol oynadığını bilmekteyiz. Daha 

önce Kansu bölgesinde yaşayan Sarı Uygurlar ile Moğol Kabileleri arasında 

Budizm'den dolayı bir yakınlık olmuştur. Uygur Budist rahipleri Moğollara 

Uygurca'yı öğretmiştir. Buna benzer bir gelişme de Turfan Uygurları arasında 

olmuştur ki, bu iki gelişme Uygur dili ve alfabesinin Moğollar arasında hızla 

yayılmasını sağlamıştır.44 

Cengiz Han'ın ölümünden sonra onun yerine geçen evlatlarından Çağatay Han 

zamanında Müslümanların Çok sıkıntı çektiğine şahit oluyoruz. Doğu Türkistan'da 

                                                 
40 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Tarihi,  s. 53. 
41 Mehmet Saray, Doğu Türkistan Tarihi,  ss. 55-56. 
42 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi, s. 490.  
43 Christian Tyler, Wild West China: The Taming of Xinjiang, London-2003, s. 51.  
44 L.Ligeti, Bilinmeyen iç Asya, Çev. Sadrettin Karatay, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara-

1986,  ss. 117-122. 
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yaşayan Müslümanların çilesi Çağatay Han'ın 1242'de ölümü ile sona ermedi. 

Bilhassa 1247-1259 yılları arasında ülkeyi idare eden Mönke zamanında 

Müslümanlar'ın çektiği sıkıntı daha da artmıştır.  Mönke, kendisi de Budist olduğu 

için Müslümanlara karşı son derece katı davranmıştır. Mönke devrinde, Kaşgar'dan 

Balasagun'a kadar Doğu Türkistan'ın hemen tamamı bu sıkıntılı Moğol idaresini 

yaşamıştır. Mönke Han'ın 1259'da ölümünden  sonra Çağataylı prenslerden Mübarek 

Şah 1266'da Doğu Türkistan'ı kontrolü altına almaya muvaffak olmuştur.45 İslâmiyet'i 

benimseyen ilk Çağatay hükümdarı olan Mübarek Şah zamanı Doğu Türkistan 

Müslümanlarının huzur ve refah devri olmuştur.46 

Çağataylılar döneminde Doğu Türkistan halkının en mutlu devirlerinden biri, 

Tuğluk Timur Han (1347-1363) zamanı olmuştur. Tuğluk Timur Han'ın Müslüman 

olmasında Sôfî Şeyh Cemaleddin ve Şeyhin oğlu Erşiddin (Mevlana Raşiddin) büyük 

katkı sağlamıştır.47  Bu tarihten itibaren, Doğu Türkistan'da İslâmiyet'in Karahanlılar 

yıkıldıktan sonra durakladığı yayılma hızı, tekrar devam etmeye başlamıştır.  

Aksu'ya komşu olan Kuça, bu dönemde (1348) tam bir Budist mekanı idi. 

Tuğluk Timur Müslüman olduktan sonra İslâmiyet’in yayılması için çaba harcamış, 

buralara Erşiddin'i dinî tebliğ için görevlendirmiştir. Orta Asya'dan bir çok İslâm 

bilginini eğitim işlerine yardım etmesi için buralara davet etmiştir. Kur'ânı-Kerim, 

Sahihu’l Buhârî ve Casve Şırıp (Celaleddin Rumi) gibi kitapları dağıtmış, sokak-

sokak tebliğlerde bulunmuştur. Bunların etkisiyle önce Budist olan  Kuça, Aksu, ve 

Şayar halkı Müslüman olmaya başlamıştır.48 

Turfan bu döneme (1437) kadar meşhur bir Budist şehri idi. Timur’un küçük 

oğlu Hizir Hoca (1368-1400) iyi bir Müslüman idi. O, İslâm yolunda cihat yaparak 

Turfan ve Turfan'a komşu olan Karağoca'ya  kadar gelmiş ve cihat esnasında şehit 

düşmüştür. Hizir Han Hoca'nın oğlu Mahmut Han (T.1407-1415) da çok ihlâslı bir 

Müslüman idi. O da  Turfan'ı ele geçirmiş ve halkı Müslüman yapmak için çalışmıştır. 

Mahmut Han döneminde bir çok Moğol Müslüman olmuş ve göçebe hayattan tarım 

hayatına göçmüştü. Mahmut Han Hoca'nın oğlu Üveyis Han (1418-1420, 1424-1432) 

da cihat aşkıyla kalbi yanan bir Müslüman idi. O 1432 senesinde şehit oldu. Onun 

                                                 
45 Mehmet Saray, a.g.e. ,s. 68. 
46 Mehmet Saray, a.g.e., s. 69.  
47 Hacı Nur Hacı, Chen guo-guang, Şincan İslâm Tarihi,  s. 171. 
48 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., ss. 175-176. 
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oğlu İsan Buka döneminde (1437 yılında) Turfan'da Budist nüfuzuna son verilmiş ve 

halk hepsi Müslümanlığı kabul etmiş bulunuyordu.49 

Çağatay Hanlığının parçalandığı dönemde, Mevlana Erşiddin ailesi Doğu 

Çağatay hakimiyeti tarafında durmuştu ve bu ailenin soyundan olan Hoca Taciddin 

Mahmut, Nakşibendi tarikatına mensuptu. O Turfan'a geldiğinde Turfan hükümdarı 

Sultan Ahmet onu çok güzel karşıladı ve onu kendisine üstat etti. Hoca Taciddin 

Mahmut, Ahmet Han'ı Kumul'un fethine çağırdı. Ahmet han Kumul'u iki defa bastı. 

Ahmet Han'dan sonraki Mansur Han da Hoca Taciddin Mahmut'un yardımı ile 

Kumul'u ele geçirdi. Kumul'daki Budistler (Çinliler ve Budist Uygurlar) Çin'e doğru 

kaçtı. Şehirde Müslümanlar kaldı. 16.yüzyılın başında Kumul tam bir İslâm şehri 

hâline geldi.50 

1456 yılında Duglat51 Sansız Mirza'nın (1457-1465) oğlu Ebu Bekir Mirza, 

Doğu Türkistan tahtının varisi Emir Muhammed Haydar'ın yardımıyla zafer 

kazanarak bağımsızlığını ilan etti. Kaşgar ve Hoten'deki Moğol emirlerini kovarak 

onların topraklarını kendi devletine birleştiren Ebu Bekir Mirza, Yarkent'i başkent 

yaptı. Başkentin Yarkent olmasından dolayı hanlık, Yarkent Hanlığı olarak 

adlandırıldı. 52  1499-1502 yıllarında Mirza Ebu Bekir Han, Bulur, Bedahşan, 

Karategin, Dervaz, Pamir Beyliği ve Keşmir vilayetlerini kendi etkisi altına almayı 

başardı. 1493-1512 yıllarında Fergana sınırına iki kez sefer düzenleyerek Oş ve 

Özgen'ni, 1504'de Aksu ve Üçturfan şehirlerini hakimiyeti altına aldı. Mirza Ebu 

Bekir Han 48 yıl hanlığı yönetti ve 1514 yılında öldürüldü. Onun yerine tahta çıkan 

Cihangir Mirza sadece yedi gün hakimiyette kalabildi. Daha sonra Yarkent 

Hanlığı'nın tahtına Moğolistan Hanı Yunus Han'ın torunu Sultan Seyit Han çıktı. 

Hanlık, Tuğluk Timur Han'ın evlatlarının eline geçti. Onlar da Çağatay soyundan 

sayılmaktaydılar. Tarihte onların hakimiyet dönemi 1692-1696 yılları olarak 

gösterilmesine rağmen 1706' ya kadar hakimiyette kaldılar. 1692-1696 yılları Yarkent 

Hanlığı, Hocalar sülalesinin hükümranlığı altında olmuştur. Mahdumi Azam, Hoca 

Ahmet İbn Hoca Celaleddin, Kosoniy Dahbedi (1461-1512), oğulları Hidayetullah 

Hoca, Ufuk Hoca ve oğlu Yahya Hoca, Han Hoca (1692-1694) ve Mandi Hoca 
                                                 

49 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 188. 
50 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 211. 
51 Cengiz Han'dan gelen geleneklere göre, devletin yönetimi Duglat Beylerine verilirdi. 
52 P. Amanbeck H. Djalilov (Abu Rayhan Berunı Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Özbekistan), 

Yarkent Hanlığı (1465-1759),  Türkler, 8.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002, s. 663.  
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(1694-1696) Yarkent Hanlığı'ında hakimiyette olan Hocalar sülalesinin 

temsilcilerindendi. Ondan sonra 1706 yılından itibaren Hocalar sülalesine mensup 

Hoca Mahdumi Azam'ın oğulları Muhammad Amin Hoca'nın evlatları "Ak Tağlıklar" 

ve Hoca Ishak Veli Hoca Aziz'in evlatları "Kara Tağlıklar" yönetimi ele geçirdiler.53 

“Ak Tağlık” ve “Kara Tağlık” Hocaların birbirlerini çekememeleri Doğu 

Türkistan bölgesinde Cungarıya Kalmuklarının hakimiyeti ele geçirmelerini sağladı. 

Bu olay, “Ak Tağlık”  Hidayetullah Hoca’nın Yarkent Hanı’na karşı Kalmuklardan 

yardım istemeleri sonucunda meydana geldi. Böylece, 1678 yılında Kaşgar ilk olarak 

Kalmukların eline geçmiş oldu. Kaşgar’da Kalmukların valisi sıfatıyla hüküm süren 

Hidayetullah Hoca’dan (Apak Hoca) sonra 1721 yılında onun yerinde Daniyal Hoca 

bulunuyordu. O öldükten sonra Kalmuklar Kaşgar ve civarını dört kısma (Kaşgar, 

Yarkent, Hoten ve Aksu) ayırdı. Her birinin başına Daniyal  Hoca’nın bir oğlunu 

getirdi. Bu taksimata karşı çıkanları Kalmuklar tek tek ortadan kaldırdı.54  

Çin askerlerinin Doğu Türkistan bölgesine girdiği 1757’den, yani Çin’in 

Türkistan’ı ilk istilasından Yahup Beg’in iktidara geldiği 1865’e kadar 110 yıllık 

zaman, Uygur tarihinde birinci Çin istilası olarak bilinmektedir. Aslında bu, bölge 

halkının Kalmukları bitkin düşürmesinden sonra Çinlilerin bu durumdan 

yararlanabilmeleri için açılan tarihi bir boşluk idi. Ama onlar bu dönemde tam bir 

istila gerçekleştirememiş, artık bu yıllar, Büyük-Küçük Hoca İsyanı (1757-1759), 

Üçturfan İsyanı (1765), Ziyauddin Hoca İsyanı (1815), Cihangir Hoca İsyanı (1824-

1828), Yusuf Hoca İsyanı (1830), Yedi Hoca İsyanı (1847), Velihan Töre İsyanı 

(1857), Kuçar ve Dunganlar (Çinli Müslümanlar) İsyanı (1864) gibi sonu kesilmek 

bilmeyen isyanlar yılı olarak tarihe geçmiştir.55   

1864'ün Aralık ayında Sıdık Bey Kıpçak isyan ederek Yenihisar ve Kaşgar'ı 

ele geçirdikten sonra Hokand Hanı Hudayar Han'a bağlılığını bildirdi. Bunun üzerine 

Hudayar Han, Büzrük Han Töre'yi Kaşgar Valisi Yakup Bey'i de Başkumandan 

olarak bölgeye gönderdi. Ancak Sıddık Bey bunu kabul etmeyince bertaraf edilerek 

Kaşgar resmen Hokand Hanlığı'na bağlandı. Bir süre sonra Yarkent de Hanlığın 

topraklarına katıldı. Bu sırada Batı Türkistan Rus işgaline uğradı ve Kaşgar'a büyük 

                                                 
53 Amanbeck D.Jalilov, Yarkent Hanlığı, ss. 662-663. 
54 Nurahmet Kurban, Yirminci Yüzyılda Uygurca Kurân Çalışmaları (İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enistitüsü, Basılmamış Yüksek Lisan Tezi), İstanbul-2002, s.7.  
55 Nurahmet Kurban, a.g.m., s.7. 
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göç oldu. Göç sırasında, 1865'te  Yakup Bey Kâşgar valisini devirerek Hokand 

Hanlığı'nın sona erdiğini ilân etti ve Atalık Gazi Bedevlet Yakup Bey unvanı ile 

Kâşgar ve Yarkent Hükümdarı oldu. Yakup Bey 1866'da Hoten'i, 1867'de Kuça'yı, 

1868'de Turfan, Urumçi ve Kumul'a kadar olan bölgeleri ele geçirerek hâkimiyet 

sınırlarını genişletti56. 

1868'de Kâşgar'a gelen İngiliz ticarî heyeti Yakup Bey ile görüşmüştür. 

Yakup bey bir yandan İngilizler ile dostça ilişkiler kurmaya çalışırken, diğer yandan 

da Osmanlı Sultanı Abdülaziz’e oğlu Seyit Yakup Han Töre (Hoca Töre)'yi 

yollayarak yardım talep etmiş, Sultan da bir gemi ile silah ve asker yardımı 

göndermiştir. Bu andan itibaren Yakup Bey, Sultanın verdiği emirlik unvanını alarak 

hakimiyeti altındaki topraklarda hutbeyi Abdülaziz Han adına okutmuş ve sikkeleri 

onun adına bastırmıştır.57 

Yakup Bey Petersburg'a elçi yollayarak Rusya ile de dostça ilişkiler kurmaya 

çalışmıştır. Osmanlı himayesine giren ve Çin'e karşı Rusya ile İngiltere arasında 

denge politikası yürüterek yerini bir dereceye kadar sağlamlaştıran Yakup Bey, 

maalesef 1877 yılın Mayıs ayında vefat etmiş, İngiliz bankasının para yardımı, 

Rusya'nın tahıl yardımı58 ile güçlü silahlanan Çinliler hiç vakit geçirmeden 16 Mayıs 

1878'de Doğu Türkistan'ın tamamını işgal etmişlerdir. Bir süre Zuo Zongtang 

komutasındaki ordu tarafından idare edilen Doğu Türkistan, 18 Kasım 1884'te Çin 

İmparatoru'nun emriyle 19. eyalet olarak Şincan (Xin jiang "Yeni Toprak") adıyla 

doğrudan İmparatorluğa bağlanmıştır. 

Doğu Türkistan üzerindeki Mancu Sülalesinin hakimiyeti 1911 yılına kadar 

devam etti. Bu tarihte Çin'deki Mançu sülalesi yıkılarak cumhuriyet rejimi kuruldu ve 

bu rejim de bölgeyi kağıt üzerinde elinde tuttu. Bu zaman zarfında mahallî idareciler 

merkezin zayıflığı sebebiyle tamamen bağımsız hareket ediyorlardı. 1930'lara 

gelindiğinde, yerli idarecilerin halk üzerindeki baskıları artmış ve halkı bezdirmişti. 

Bunun bir sonucu olarak yer-yer ayaklanmalar patlak vermeye başladı.  

12 Kasım 1933'te Kaşgar'da "Şarkî Türkistan İslâm Cumhuriyeti" ilân edildi 

ve hükümet kuruldu. Ocak 1934'te Çöçek ve Altay sınırından giren Sovyetler Birliği 

                                                 
56 Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, s. 17. 
57 Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, s. 18. 
58 Christian Tyler,  Wild West China: The Taming of Xinjiang,  s. 87. 



 18

Kızıl Ordu'su Urumçi'den geçerek Kaşgar'a doğru ilerledi ve Stalin'in arzusu ile bu 

hükümet sona erdi. Eylül 1944'te çıkan ayaklanma sonuç verdi ve İli, Altay, 

Tarbağatay vilâyetleri kurtarılarak 12 Kasım 1944'te "Şarkî Türkistan Cumhuriyeti" 

ilân edildi.  Doğu Türkistan’ın bağımsız bir ülke olmasını hiçbir şekilde istemeyen 

Stalin Çinlilerle gizli işbirliği yaparak, bu "Cumhuriyet"i de yok etti. Böylece Doğu 

Türkistan 1950 yılından itibaren resmen Çin idaresi altına girmiş oldu. O tarihten 

günümüze dek Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi devam etmektedir. Son olaylarla 

doruk noktasına çıkmıştır ve yer yer ayaklanmalar olduğu gözlenmektedir.59 

Doğu Türkistan  1 Ekim 1955'te Şincan Uygur Özerk Bölgesi diye 

adlandırılmıştır.  İdari yapı olarak 14 il, 88 ilçe, 11 büyük şehre ayrılmıştır. Ayrıca 

1950 yılından sonra, Şincan'ın güvenliğini korumak amacıyla Çin'den gönderilen, 

büyük arazileri elinde bulunduran Çinli silahlı, tarımla uğraşan üretim ordusunun 

geniş alanlarda 174 tane tarım alanı ve ekonomik kuruluşları vardır.  

Şincan Uygur Özerk bölgesinde 2004 yılındaki nüfus sayımı (Çin devlet 

istatistiğinin verileri)'ne 60  göre, 19.630000 kişi bulunmaktadır. Milliyetlere göre 

dağılım şöyledir: Uygurlar %45.73 (8.976.700), Çinliler %39.75 (7.802.500), 

Kazaklar %7.04 (1.380.160), Tonganlar (Çinli Müslüman) %4.46 (876.300), 

Kırgızlar %0.87 (170.120), Moğollar %0.86 (169.600), Tacikler 43.500 kişi, Şiveler 

40.800 kişi, Mançular 24.100 kişi, Özbekler 14.200 kişi, Ruslar 11.300 kişi, Dagurlar 

6.700 kişi, Tatarlar 4.700 kişi, diğer azınlıklar ise 109.900 dır. 

Çin'in Kansu eyaletinde 12.000 kadarıyla Sarı Uygur (Budist Uygurlar) 

yaşamaktadır.61    

Yurt dışında da Uygurlar bulunmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan,  Özbekistan, 

Suudi Arabistan, Türkiye, Almanya, Kanada, ABD, Norveç, İngiltere ve Hollanda 

gibi ülkelerde kesin olasılı sayıları bilinmemekle beraber Uygur yaşamaktadır.              

Günümüzdeki Doğu Türkistan matematik konumu itibariyle, baş meridyene 

göre yaklaşık 73°-96°  doğu boylamları ile, 35°-49° kuzey enlemleri arasında yer alan 

çok geniş toprakları ihtiva eder. 

                                                 
59 Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, Ankara-1975, ss. 308-340.   
60 http://www.xzqh.org/quhao/65xj/ 
61 Ya Xiong-du, Batı Yugur (Sarı Uygur)Türkleri ve Kültürleri, Türkler, 19.Cilt, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara-2002,  s. 323. 
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Doğu Türkistan, kuzeybatısından Kazakistan, kuzeyinden Altay Cumhuriyeti, 

kuzeydoğusundan Moğolistan, doğusundan Çin, güneyinden Çin'e bağlı Tibet Özerk 

Bölgesi, güneybatısından Keşmir ve Pakistan, batısından Tacikistan ve Kırgızistan ile 

çevrilidir. 

Doğu Türkistan'ın toplam yüzölçümü 1. 663.900 Km² yi bulur. Bu yüz 

ölçümü ile Doğu Türkistan, Türk Dünyası'nın  Kazakistan'dan sonra ikinci büyük 

ülkesidir.62 

Şincan Uygur Özerk bölgesindeki Uygurlar Uygur Türkçe'si konuşurlar. 

Yazısı Arap alfabesindedir. Uygur okullarda dersler Çince ve Uygurca okutulur.  

Uygur Özerk bölgesindeki Uygur Müslümanlar Ehli Sünnet'in Hanefî 

mezhebindedirler. 

F. UYGURLARIN TÜRK DÜNYASINDAKİ YERİ 
 

             Türkler, çeşitli kıtalarda tarih içersinde önemli etkinliklerde bulunmuş, 

coğrafî olarak birçok bölgeye yayılmış ve çok sayıda devlet kurmuştur. Günümüzde 

dağınık durumda yaşamakta olan Türkler, Çin'den Balkanlara, hatta Avrupa'ya kadar 

geniş bir alanda varlığını sürdürmektedir. Balkanlar, Anadolu ve Doğu Türkistan 

dışında Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge, Çarlık Rusyası, daha sonra Rus 

hâkimiyetinde kurulan eski adıyla SSCB ve yeni adıyla Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT) ve Rusya Federasyonu olmuştur.63 

Tarih içinde çeşitli dinlerle karşılaşmış olan Türkler, İslâm'la karşılaşıncaya 

kadar toplu olarak herhangi bir dine girmemiştir. Onlar İslâm'la karşılaştıklarında 

kitleler halinde Müslüman olmuştur, hâtta Orta Çağda Türkistan'ı işgal eden Moğol 

hükümdarlar vaftiz edilmiş Hıristiyan olmalarına rağmen, bölgedeki Müslüman 

Türklerden etkilenerek Müslüman olmuş ve Türkler içinde eriyerek Türkleşmiştir. 

Günümüzde inanış bakımından Türklerin çoğunluğu Müslüman’dır. 

Türk Dünyasının doğu uçunda yaşamakta olan Uygur Türkleri komşu Türkler, 

özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşleriyle iyi ilişkileri zaman 

                                                 
62 Ramazan Özey,  Dünya Platformunda Türk Dünyası, Öz Eğitim Yayınları, Konya- 1997, s.221. 
63  Durmuş Arık, Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Aziz Andaç Yayınları, Ankara-2005, s.25. 
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zaman korumuştur. Dinine ve kendi kültürüne çok bağlıdır. 20.yüzyılın ilk kısmında 

Doğu Türkistan Müslümanlarının siyasî hedefi, Çin egemenliğinden kurtulmak ve 

yerleşim merkezlerinde şer'i hukuku yegane hukuk olarak yürürlüğe koymak 

olmuştur. Bir çok dinî şahsiyet (ahun) hatta sofiler kısa ömürlü ve şeriata dayanan 

bağımsız devletlerin kurulmasını sağlayan ayaklanmalara katılmışlardır. Bunun 

yanında 20.yüzyılın başlarında Basmacılar ayaklanmasının Sovyetlere yenik 

düşmesiyle Sovyetlerin dinî zulümlerinden kurtulmak için, Sovyet Fergana'dan Doğu 

Türkistan'a geçen ve genellikle Nakşibendî olan Özbek şeyhlerle Elit Sofilik, 

Komünizm öncesi Doğu Türkistan'da şeyhler tarafından birçok medrese vasıtasıyla 

iyi temsil edilmiştir.64 

Kültürel, coğrafî, etnografı, dil ve yaşam tarzı bakımından Uygurları diğer 

Türk topluluklarından ayrı ve uzak görmek mümkün değildir. Çünkü onların tarihi de 

geçmişten günümüze kadar Türk tarihi içinde yer almış, bölgedeki Türklerin ortak 

kaderini yaşatmıştır. Asırlarca kendi soyundan olan kardeş boylarla birlikte çeşitli 

devletler kurarak her gün bir şekilde yaşayan Uygurlar, Çin işgaline uğramakla esaret 

altına girmiş, Çinlilerin her türlü eritme ve etkileme faaliyetlerine rağmen ayakta 

kalabilmiş ve günümüze kadar millî kimliğini muhafaza edebilmiştir. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

64 Thierrry Zarcone, XX.Yüzyıl Doğu Türkistan’ında Sofî Silsileleri ve Evliya Sevgisi, Türkler, 
19.cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002, s. 282. 
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I.BÖLÜM 

 

UYGURLARIN İSLÂMİYET'TEN ÖNCEKİ DİNÎ 

İNANIŞLARI 

 

Tarihi geçmişi çok gerilere giden Uygurlar bölgede yaşayan kültür ve dinî 

inanışlardan etkilenmekle birlikte genel Türk tarihi çerçevesinde Türklerin dini 

inanışlarına paralel bir karakter arzetmiştir. Bu çerçevede onların dini inanışları 

zaman zaman Natürist, zaman zaman Totemist, zaman zaman Animist, zaman zaman 

da Şamanist bir görüntü sergilemiştir. Hatta bazı dönemlerde bunların hepsinin 

birbirinin içine girmiş olarak Uygurlar üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Bu 

nedenle tarihçiler ve bu alanda araştırmalarda bulunanlar yukarıda belirttiğimiz 

hususlardan bazen birini öne çıkarmak suretiyle Uygurların İslâm öncesi dinî 

inanışları hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.  

Uygurların İslâm öncesi dinî inanışları ile ilgili olarak biri birleriyle kısmen 

ötüşen, kısmen de çelişen iki ana görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan birincisi, Çin 

Şincan Sosyal Bilimler Akademisi Dinî Araştırmalar Enstitüsü araştırmacılarından Li 

Jin Xin’indir. O, “Şincan’daki Din Değişmeleri Tarihi” isimli kitabında, yetiştiği 

kültürel ortam ve Darvinizm’in etkisiyle, Uygurların eski inanışları ile Geleneksel 

Türk dini inanışları arasında bir ilişki kurmuştur. Buna göre, Uygurların çok tanrılı bir 

dinî geleneğe sahip olduğunu belirtir. O Uygurlar arasındaki Yer-Su inanışlarını ifade 

ederken ateş, güneş, ay, yıldız, şimşek gibi tabiat olaylarına inanışlar görüldüğünü 

belirtmiştir. Li Jin Xin Uygurlar arasında kurt, seğir, at vb. hayvanlara tapınmaların 

bulunduğunu, bundan dolayı da onların İslâm öncesi dinî inanışlarında Totemist  

unsurların görüldüğünü ileri sürmüştür. Li Jin Xin Uygurların eski dinî inanışlarından 

önce Natürizm, sonra da Totemizm’in etkili olduğunu, Şamanizm’in etkisiyle ata 
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ruhlarına tapınmanın önemli bir yeri tutuğunu belirtmiş, onların arasında cinsel 

organlara tapınmanın varlığını da iddia etmiştir.65 

Uygurlar arasında yetişen din bilginleri de evrim görüşünün tesirinden 

kurtulamamış ve Uygurların bugün sahip oldukları Tek Tanrıcı görüşünü  genelde 

ifade edilen “tek tanrıcılığın kaynağı çok tanrıcılıktır” felsefesinden hareketle 

benimsemişlerdir. Buna göre, Abduşükür Muhammed Emin Uygurların dini tarihinde 

önceleri Animist unsurlara rastlandığını ve tabiatçılığın bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Uygur Halk bilimcilerinden Abdülkerim Rahman ise İslâm öncesinde Uygurlar 

arasında yaygın olan Şamanist unsurların Animizm ve Totemizmden kaynaklandığını 

savunmuştur.   

Hikmet Tanyu ise, Türklerin Dini Tarihçesi adlı kitabında, Uygurların, 

İslâmiyet’in Uygurlar arasında yayılmasından önce ve Gök Türklerin hakimiyeti 

altında oldukları zaman, Gök Tanrı inanışına mensup olduklarını söylemektedir.66  

 

A. GELENEKSEL TÜRK DİNİ İNANIŞLARI 

 

a. Gök Tanrı İnanışı 

Türklerin İslâm dinini kabul etmelerinden önce Budizm, Hinduizm, 

Manihaizm, Mecusilik, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinlere de girdikleri 

görülmektedir. Ancak bunlar topluca değil, bazı boyların geleneksel inançları 

dışındaki bu dinlerden bazısını benimsemesi şeklinde olmuştur. Toplu haldeki 

benimseme sadece İslâm'a girişte olmaktadır. Saydığımız dinler dışında Türkler 

arasında en yaygın ve etkili olan dinî inanış, halkın tarih öncesi devirlerden beri 

inandığı, geleneksel halk dini diyebileceğimiz eski Türk dinî inanışlarıdır. Türkler, 

çok erken çağlardan beri "Gök Tanrı Dini"ne ve "Tek Tanrı", "Bir Tengri"ye inanışa 

yönelmiştir. Bu inanışlar, Türk toplumlarında, otoritenin sağlanmasında ve disiplinin 

doğmasında önemli rol oynamıştır. M.Ö.2. yüzyılda, Hunlar ve diğer Türk 

                                                 
65 Li Jin-xin, ���������(Şincan’daki Din Değişmeleri Tarihi), Şincan Halk Neşriyatı, Urumçi-

2005, s.4.  
66 Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, Burak Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul-1998,  s. 73. 
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kavimlerinde, geleneksel olarak yaygın bir Gök Tanrı inancının varlığı 

görülmüştür.67  

Çin, Bizans, Arap, Ermeni ve Süryanî kaynakları, Türk boylarının hepsinde 

Tek Tanrı, Gök Tanrı İnancı bulunduğunu haber vermektedir. Hunlar, Göktürkler, 

Uygurlar gibi Türk Devletlerinde, Türk boylarının hemen hepsinde dinin merkezinde 

Gök Tanrı (Yüce Tanrı, Tek Tanrı) inancı bulunmaktadır. Gök Tanrı inancının 

esaslarını, Orhun Kitâbeleri'nde tespit etmek mümkündür. Orhun Kitâbeleri'nde, çok 

yerde zikredilen "Tengri", bazen "Türk Tengrisi" şeklini almakta ve bir "Millî Tanrı" 

niteliği taşımaktadır.68 

Oğuz Kağan Destanı’nın Uygurca nüshasında da "Kök Tengri" kelimesi 

geçmektedir. Oğuz Kağan topraklarını çocukları arasında paylaştırırken, yaptığı 

seferleri Tanrısına eda edilmiş bir borç olarak göstermektedir. Ayrıca destanda "Gök 

Tanrı düşümde verdiğini hakikate çıkarsın", "Tanrı bütün dünyayı senin uğruna 

bağışlasın", "Ben gök Tanrı'ya borcumu ödedim"69 ifadeleri yer almaktadır.  

Orhun Abideleri'nde Tanrı'nın bütün yüce sıfatları sayılır. Bu yazıtlardaki 

ifadelerde Türklerin inandığı Tanrı tektir, "Gökte"dir, ezelî ve ebedîdir, eşi ve benzeri 

olmayandır, hayat verendir, yaratandır, öldürendir, iradesine göre hükmedendir, 

yardım edendir, cezalandırandır, kulun duasını kabul edendir, esirgeyen ve 

bağışlayandır, her şeyi en iyi bilendir, insanlara bilgi veren ve yol gösterendir.70 

Türklein bu tek Tanrı anlayışı, Çinlileri de etkilemiştir. Çinlilerin tek Tanrı'yı 

ifade etmek için kullandıkları "Tien" kelimesini Türklerden aldıkları belirtilmiştir.71 

Uygur alim Abdüşükür Muhammed Emin Uygurların eski dinlerini incelerken: 

"Gök Tanrı’nın, Hun, Türk ve Uygur kağanlıkları döneminde Baş Tanrı olarak 

görüldüğünü, hatta Şamani unsurlar arasında bile gök yüzünün tanrılar mekanı 

olduğunu, gökteki tanrıların Başbuğunun Gök Tanrı olduğunu ifade etmiştir. O, 

                                                 
67 Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 4.Baskı, Fakülte Kitabevi, Isparta-

2002, s. 109.    
68 Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Dinler Tarihi, s. 83. 
69 Fatma Ahsen Turan, Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı, Türkler, 1.Cilt,  s. 321.) 
70 Abdurrahman Küçük, Günay Tümer,  Dinler Tarihi, s. 84. 
71 Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, a.g.e., s. 84. 
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önemli bir işe karar vermeden önce, Gök Tanrı'dan izin almanın Türkler arasında 

bulunan eski adetlerden biri olduğunu vurgulamıştır.72  

Nitekim, Türkler arasındaki Tek Tanrı, Gök Tanrı inancının varlığı yabancı 

bilim adamları tarafından da tespit edilmiştir. 7.yy. Bizans tarihçisi Th. Simocattes, 

Göktürklerin kutsal saydıkları ateşe, suya, toprağa tâzim ettiklerini, fakat yalnız, yerin, 

göğün yaratıcısı bildikleri Tanrı'ya taptıklarını belirtmiştir.73 Çinli tarihçi Li Jin Xin 

eski Türklerin inandıkları Gök Tanrı'nın tüm evrenin sahibi olduğunu yazmıştır.74 

Türkler arasındaki Gök Tanrı inancını Kafesoğlu şöyle açıklamaktadır: 

"Gökyüzündeki tabiî varlıkların büyük rol oynadığı eski 'halk dinleri'nde, özellikle 

dikkati çeken nokta, bütün eski kavimlerin güneşi, ayı ve yıldızları 'tanrılar' olarak 

tanımlamaları, fakat bizzat 'gök' ile ilgilenmemeleridir. Halbuki, bozkır Türk dininde, 

gökyüzü belirtileri (güneş, ay, yıldızlar) değil, yekpare gök'ün sembolleştirdiği tek 

'Tanrı' inancı temel teşkil etmektedir. Bu suretledir ki, 'Gök Tanrı' dini Türklere 

mahsus bir inanç sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.”75 

b. Yer-Su İnanışı 

Eski Türkler Gök Tanrı'ya inancının yanında tabiatı da kutsal kabul eder ve bu 

tabiat inanışını "yer-su" (yer-sub) terimiyle ifade etmektedir. 76  Aynı şekilde Çin 

kaynakları Hunlar'ın Gök Tanrı'ya, Yer-Su ruhlarına ve atalarına kurban sunduklarını 

haber vermektedir.77  

Eski Türklerde  yer ve sular, "ıduk", yani Tanrı tarafından gönderilen kutsal 

hediyeler sayılmıştır. Orhun Abideleri'nde Tek Tanrı inancına paralel olarak Yer-Su 

ruhlarının mukaddes olduğunu belirten ifadeler yer almıştır. Bu ifadelerden biri 

şöyledir:  

Yukarıda Türk Tengrisi, 

                                                 
72  Abdüşükür Muhammed Emin, Uygur Kabilelerindeki En Eski Tabiat İlahiyat Görüşleri 

Hakkında, Şincan Üniversitesi İlmî Araştırmalar Dergisi (Felsefe ve Sosyal Bilgilere Özel ), 
1.Sayı, Urumçı-1990, s. 62  

73 Yıldız Kocasavaş (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türkiye), Gök Tanrı 
İnancı, Türkler, 3.Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002, s. 326. 

74 Li Jin-xin, ���������s. 6. (Ayrıca bkz. Dilmurat Ömer, Altay Dilli Milletlerdeki Şaman 
Dini Üzerine Araştırma, Şincan Halk Neşriyatı, Urumçı-1995,  s.51.) 

75 Yıldız Kocasavaş, Gök Tanrı İnancı, Türkler, 3.Cilt, s. 329.  
76  Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları, Öztepe Matbaacılık 

San.Tic. Ltd. Şti., Ankara-2005, s. 65.  
77 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları , s. 65.  
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Türklerin mukaddes yeri, suyu.78  

Göktürkler, "mukaddes yer-su" terimiyle hem koruyucu ruhları hem de vatan 

topraklarını kastetmiştir. Geleneksel Türk Dini İnanışlarını muhafaza eden Türk 

boylarındaki dağ, su (ırmak, göl, pınar), ağaç, kaya inanışları, Türk yazıtlarında Yer-

Su adı altında toplanmıştır. Türkler arasında Yer-Su  inancının yaygın olması, insanın 

topraktan yaratılması ve tekrar toprak olacağı inancıyla da alakalandırılmaktadır. 

Dünya genelinde yaygın olan bu fikir, Çinli bilim adamları tarafından Yer-Su 

inancıyla bütünleştirilmiştir. Çin'in çok eski dönemine ait Örf ve Adetler Tarihi adlı 

tarihî  kaynakta kadın ilah Noyvan'ın sarı topraktan insan yaptığı konusunda ilginç 

rivayetler yer almıştır.79  

Günümüzde Uygurlar arasında bu Yer-Su inancının izlerine rastlanmaktadır. 

Bunun en bariz özellikleri insanların toprak ile olan ilişkilerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim, Uygurlar geleneksel inanışlarıyla İslâm’ı birleştirmekte ve 

şöyle bir manzara ortaya çıkmaktadır: Onlar ölen insanı mezara koyduktan sonra, 

cenaze namazına katılanlar ellerine birer avuç toprak alıp (alınan toprağa Uygurlarda 

"İhlas Topisi" denmektedir.), dua okuduktan sonra, avuçlardaki toprağı birleştirip 

cesedin üzerine serpmektedir.80 

Yer inancı dağ, su, orman gibi tabiat varlıklarının kutsallaştırılması inancına 

temel teşkil etmektedir.81 

c. Dağ İnanışı 

Türk din tarihinde Yer-Suların en önemli temsilcileri dağlardır.  Gerçekte 

Türklerde "dağ kültü", Gök Tanrı inancıyla ilgilidir.  Orta Asya'da dağların adları 

mübarek, mukaddes, büyük ata, büyük hakan gibi anlamları içeren Han Tanrı, 

Buztağata, Iduk, Art, Kuttağ…gibi isimlerle anılmıştır.  Çinlilerin Tien-şan 

dedikleri Tanrı Dağı, Hunların en önemli kutsal yerlerinden biri olmuştur. Harun 

Göngür’ün Cüveynî'den naklettiğine göre, Uygurlar arasında saadet ve bolluk 

sağladığına inanılan Kuttağ diye bir dağın bulunduğundan söz edilmektedir. 82 

                                                 
78 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları , s. 66.  
79 Abdulkerim Rahman, Uygur Folkloru, Çev. Soner Yalçın, Erkin Emet,  T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları,  Ankara-1996,  s. 135.  
80 Abdulkerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 136. 
81 Abdulkerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 136. 
82 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, Türkler, 1.Cilt, s. 263. 
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Eski Türkler Ötüken, Tanrı, Uluğ Dağları'nı (Yedi Su vilayetinde) tanrı 

dergahı diye kabul etmişlerdir. Bu kutsal dağlara olan inançtan dolayı Hun, Göktürk, 

Uygur hakanları Ötüken Dağı'nı başkent yapmıştır. Devlet erkanları  toplantılarını ve 

devlet kurultaylarını o dağda yapmıştır.83  

Uygur bölgesindeki dağlara Tanrı Dağı denmesi, onun masmavi buzlarla 

kaplı tepelerinin "Han Tanrı", "Muztağ Ata" isimleriyle anılması yine dağların 

kutsallaştırılmasıyla ilgili bir inançtır. Eski Hun koşmalarında da dağ ile ilgili bir çok 

örnekler mevcuttur.   

Ayrilip kalğanda Tilen84 tagidin, 

Avumas bop kaldi çarva-malimiz. 

Ayrilip kalğanda Alçi85 tagidin,  

Munglinip sargaydi kız ayalimiz. 

Tilen dağından ayrıldığımızdan beri, 

Sürülerimiz çoğalmıyor. 

Alçi dağından uzaklaştığımızda, 

Kadın ve kızlarımız gam ve sıkıntıya daldı.86 

Bu koşmalardan da anlaşıldığı gibi Uygurların ataları bazı dağları kutsal ve 

sığınılacak yurt olarak görmüşlerdir. 

 Dağla ilgili inanışlar, dağa gösterilen saygı, dağların Türk hayatında oynadığı 

önemli rolünden kaynaklanmıştır. Türk toplulukları arasında dağ, her zaman 

insanların sığınağı olarak kabul edilmiş, içinde insanları barındırdığına inanılmıştır.87 

d. Ağaç ve Orman İnanışı 

Geleneksel Türk dini içerisinde, tabiat kuvvetlerine inanç çerçevesinde dağ 

inanışının yanı sıra "orman ve ağaç inanışı" da önemli bir yer tutmuştur. Bunda 

Ötügen dağının ormanlarla kaplı olmasının ve buraların Göktürkler ve Uygurlarca 

kutsal sayılmasının tesiri büyük olmuştur. Gerçekte orman inanışının, ormanda 

yaşayan ve yiyecek derleyip avcılık yaparak geçinen ilkel topluluklara mahsus olduğu; 

Türklerin de göçebe çoban hayatına oradan geçtikleri öne sürülmüştür. Türkler 

                                                 
83 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 136.  
84 Tilen: Bugünkü Çin'in Kansu eyaletindeki Çi Lian Şan dağı  
85 Alçi Taği: Bugünkü Yan Ci Şan Dağı (Uygur bölgesinde). 
86 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 137. 
87 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları,  s. 71. 
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arasında bozkır kültürünün hakim olduğunu kabul eden bazı bilim adamları bu görüşe 

karşı çıkmıştır.88 

Günümüzde Uygurlar arasında bazı ağaçlara özel önem vererek kutsal sayma 

inancı hala devam etmektedir. 89  Uygurların inancında, elma kötü ruhlu olmayan 

sihirli ağaç sayılır. Onun için cinlerin ruhuna değsin diye elma ağacı ve elma 

kurusunu kullanarak tütsü yaparlar. Bunun için Perihunluk 90  geleneğinde tuğ 91 

bağlandığında onun dalına bir elma ağacı asılır. Bahşi’nin (dinî hekim) elinde de elma 

sopası olur.  

e. Su (Pınar, Irmak, Göl) ve Ateş İnanışı 

Türklerin tabiat inanışında su önemli yer tutmuştur. Orhun Yazıtları'nda su, 

yer ile birlikte kutsal sayılmıştır.92  

Eski Uygurların tarihî destanı "Oğuzname"de Oğuz Kağan'ın su tanrısının 

kızıyla evlenip, doğan oğluna da Deniz adını verdiği söylenmektedir. Uygur halk 

hikayelerinden "Yeril taş"ta dışlanan yetim kızın kardeşi sihirli su içtiği için geyiğe 

dönüştüğü, yetim kızın, su tanrısının yardımıyla düşmanların elinden kurtulduğu 

yazılmaktadır. Sihirli su içen kimsenin geyik veya kurda dönüşeceği gibi inanışlar 

halkın "Kutsal Su" inancıyla yakından ilgilidir.93 

Halk arasında suyla ilgili inanışlardan biri de, bir kişi rüyasında suda yüzerse 

bütün günahları affedilir şeklindedir.  

Su inancından dolayı, Uygur Türkleri tarihinde ismi geçen hakan ve 

kahramanların çoğunun isimlerinin başına su, bulak (pınar), köl (göl) gibi suyu 

çağrıştıran kelimeler eklenmiştir. Mesela: Köl Erkin, Uygur Kutluk Bilge Köl Kağan, 

Köl Bilge Kağan, Köl Tekin, Bilge Kıdırhan, Köl Tarkan gibi kişi isimleri, Yetim 

Bulak (pınar), Oyma Bulak, Şor Bulak, Yan Bulak, Mercan Bulak, Noruz Bulak, 

Kizilsu, Aksu, Toksu, Yedisu, Onsu, Yaman Su gibi yer adları yukarıda bahsettiğimiz 

suyla ilgili inançlardan birer yansımadır.94 

                                                 
88 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 263. 
89 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 142. 
90 Hasta tedavi eden kişi (Kam) 
91 Sopanın ucuna kumaş bağlanarak yapılan bayrak. Bunlar genelde mezarlara dikilmektedir. 
92 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları ,  s. 72 
93 Bkz. Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları., s. 137. 
94 Bkz. Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışlar,  s. 138. 



 28

Türkler arasında ilk dönemlerden itibaren, ateş ile ilgili inanç ve uygulamalar 

görülmüştür. Onlar ateşin kutsal olduğuna ve temizleyici özelliği bulunduğuna 

inanmışlardır. Bu nedenle Türkler ateş ile hastaları tedavi etmeye çalışmış, ölüleri ve 

yaşadıkları evleri onunla tütsülemişlerdir. Bunlara ilave olarak ateş aynı zamanda bir 

kehanet aracı olarak da kullanılmıştır.95  

f. Atalara Saygı İnanışı 

Ölmüş atalara tâzim ve onlar için kurbanlar sunma inanç ve âdeti, Geleneksel 

Türk dini tarihinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.  Atalar kültünde 

ölen her atanın ruhu ve dolayısıyla da mezarı kült konusu olmamakta, yalnızca 

saygıdeğer olanlar buna erişmektedir. Atalar kültü ile ilgili olarak, Türklerde ataların 

tasvirlerinin yapılıp saklandığına dair kayıtlar bulunmaktadır.96 

 Orta Asya Türkleri arasında görülen ve bazıları keçeden, paçavradan, kayın 

ağacı kabuğundan, bazıları da hayvan derilerinden yapılan sembollere Altaylılarda 

"töz", Yakutılarda "tangara" denilmektedir. Bunlar duvarlara asılır veya torbalarda 

saklanmakta, önemli bir yolculuğa veya ava çıkılırken üzerlerine saçı saçılıp, 

ağızlarına yağ sürülmektedir. Moğolların "ongon" adını verdikleri tös veya töz 

kelimesi, anlam itibariyle "asıl, menşe, kök" demek olup, Uygur ve Hakaniye 

lehçelerinde de bu kelime aynı anlamı ifade etmektedir. Bu sembollere tös veya töz 

denmesi ise, onların atalarının ruhunun hatırası olarak yapıldığını göstermektedir.97  

Çin kaynakları, Göktürklerdeki benzeri uygulamaları "tanrıların tasvirleri" 

şeklinde bildirdikleri gibi, bir kısım araştırmacılar da tözlerin put-fetişler olduklarını 

ifade etmişlerse de, XIII.Yüzyılda Budist Uygurların tapınağında rastlanan tözler 

hakkında rahip Rubruk'un verdiği bilgi, yabancıların değerlendirmelerinin aksine, 

Uygurların onları tanrıların tasvirleri olarak değil, fakat ölen yakınlarını temsilen ve 

onların anısına yaptıklarını ve tapınaklarda sakladıklarını göstermektedirler. Ebu'l 

Gazî Bahadır Han'ın, tözlerle ilgili olarak, "bir kimsenin yakını öldüğünde onun 

suretini (kugurcak) yapar ve evinde saklardı" şeklindeki ifadesi de tözlerin ölen 

yakınları veya ataları temsil ettiğini göstermektedir.98  

                                                 
95 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 263. 
96 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 264. 
97 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düçünce, s. 264. 
98 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,s. 264. 
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 Eski Türklerde mezarlara dikilen balballar atalara saygıyı esas alan bir 

inanıştan kaynaklanmaktadır.99 Şincan Üniversitesi Filoloji Enstitüsü öğretim üyesi, 

Halk bilimcisi Rahile Davut, yaptığı bir araştırmada "Mezara tapma, Uygurların 

oldukça önemli bir bölümünde yaygın olan bir inanç faaliyetidir"100 diye yazmakta ve 

bunun kaynağının Uygurlardaki Şaman dini inancı ile ilgili olduğunu 

vurgulamaktadır. Uygurlar arasındaki bu uygulamaları Şamanî unsurlardan ziyade 

Geleneksel Türk Dini inanışları arasındaki Atalar Kültü (yada atalara saygı) 

çerçevesinde değerlendirmek daha yerinde olacaktır.   

g. Totem İnanışı 

Din bir inançtır, fakat her inanç din değildir. İkisinin arasındaki fark kutsallık 

kavramında belirir. Dinî inançlarda varlıklar hakkında kutsal olan ve olmayan 

(meselâ İslâm’da haram, helâl) diye ayırım yapılmıştır. Kutsal olanlara dokunmak, 

karşı gelmek yasaklanmıştır. Tâzim etmek, saygılı davranmak suretiyle onları 

memnun etmeğe çalışmak lâzımdır.101  

"Onun akrabası" anlamında gelen "totem" kelimesi, Kuzey Amerika'da 

yaşayan bir Kızılderili kabilesi dilinden alınmış olup, 1791 yılında ilk defa İngiltereli 

seyahatçi John Long'un Kızılderililer Yurduna Seyahat adlı kitabında ortaya 

atılmıştır.102  Çin'de totem kelimesi 1903 senesinden sonra İngilizce’den Çince'ye 

tercüme edilen eserlerde görülmeye başlamıştır.103  

Halk bilimcisi Abdukerim Rahman: “Tarihi kaynaklar ve arkeolojik 

kazılardan elde edilen malzemelere bakıldığında, Uygurlarda Totem inancının 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. ‘Vei-Name Hunlar Tezkeresi’nde ‘Bir Hunlu 

kızla kurdun eşleşmesinden Tanrıkut doğmuştur’ denmektedir. ‘Cuname Türkler 

Tezkeresi’nde ‘Türklerin bayrağında altın renkli kurtbaşı vardır. Bu bayrak, 

Uygurların kurt'tan doğduğunu sembolize etmektedir. Dolayısıyla, bu aslını 

                                                 
99 Fatma Ahsen Turan, Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı, Türkler, Cilt:1,  s. 324. 
100 Rahile Davut, Uygurların Mezar Kültürü Üzerine Bir Araştırma, Milli Folklor Dergisi, 15, 

Sayı: 60, 2003.yıl, ss.206-210. 
101 İbrahim Kafesoğlu,  Eski Türk Dini,  s. 290. 
102 Eset Süleyman, Uygur Totem Medeniyeti,  Şincan Halk Neşriyatı, Urumçi-2002,  s. 4. (Bu 

konuda İtalyan bilgin Giambattista Vico  1725 yılında yayınladığı Yeni Fen adlı eserinde Jean 
de Laet (1593-1649)'in: "Amerikalı Kızılderililer totemi belli bir soyun sembolü olarak 
görüyorlardı" dediğini naklediyor. Böylece, totem kelimesinin ortaya atıldığı tarih 140 sene öne 
sürülmüş oluyor.  Bkz. Uygur Totem Medeniyeti, ss. 4-5.)    

103 Eset Süleyman, Uygur Totem Medeniyeti,  s. 6.  
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unutmama anlamındadır’ şeklinde yorumlanmaktadır. ‘Yeni Tangname: Türkler 

Tezkeresi’nde: ‘Sarayın kapısı önündeki ağaca altın renkli kurt başının resmi çizilmiş 

bayrak asılmış, onlar doğuya bakarak otururlar’,  ‘Hakan tahta oturacağı vakit önce 

kurt başlı bayrağı selamlar, daha sonra oturur’ ifadesi yer almaktadır” diye 

yazmaktadır.104  

Sovyet arkeologları Moğolistan'daki Budist harabelerinde yaptıkları kazıda bir 

kemer bulmuşlardır. Bu kemer üzerinde bağlı bir dişi kurdun dört Türk çocuğunu 

emzirmesi resmedilmiştir. 1957 yılında ise Moğol arkeolog Doromcagulu, Miladi 570 

yılında Türk Hakanı Moyonçur'un yaptırdığı bir abideyi bulmuştur. Aynı şekilde 

burada dişi bir bozkurdu emen bir çocuğun resmine rastlanılmıştır.105  

Çince yazılı kaynaklarda Uygurların atalarına ait rivayetlerde kurdun insanı 

dünya'ya getirdiği, "Asena" adlı dişi kurdun adını Uygur boylarından birinin kendine 

soyadı yaptığı söylenmiştir.106  Oğuz Han destanında: mavi tüylü, mavi yeleli bir 

erkek kurdun orduya yol gösterdiği, aynı zamanda Oğuz Hakan'ın "Kurt bizim 

sembolümüz olsun" sözleri yer almıştır.107 

Her ne kadar bazı kazılarda kurt resimlerine rastlansa veya Eski Türklerle kurt 

arasında çok yakın bir ilgi bilim adamlarınca kurulsa bile, eski Türklerde kurt saygı 

duyulan bir mahluk olmasına rağmen, ona tapınılmamıştır. Kurdun totemizmle ilgisi 

olsaydı, onunla ilgili Türkler arasında bir avlama yasağının olması gerekirdi. Bu 

nedenle herhangi bir toplulukta bazı hayvanlara saygı duyulması, o topluluğun 

totemci olduğuna delil sayılmamaktadır.108 

Zamanla toplumun gelişmesiyle insanların hayvanlara olan inanışları değişime 

uğramıştır. Kurda olan inanışta da bazı değişimler olmasına rağmen, kurtla ilgili bir 

çok inanış Uygurların arasında korunarak günümüze kadar gelmiştir. Mesela: 

Uygurlar "Oğlan mı doğurdu kız mı?" sorusunun yerine "Börimı, tülkimu?" (kurt mı, 

tilki mi?) diye sorarlar. Erkekler kurt kemiğinden muska yapıp asarlar. Kadınlar 

                                                 
104 Abdukerim Rahman,  Uygur Folkloru,  ss. 138-139. 
105 Abdukerim Rahman,  Uygur Folkloru,  s. 139. 
106 Li Jin-xin, ���������� s. 18. 
107 Abdukerin Rahman,  Uygur Folkloru, s. 139. 
108 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 17. 
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doğum yaptıktan sonra, çocuğu kurdun derisinin üzerine yatırır. Bu adetler eski kurt 

inanışının halk hayatındaki bugünkü izleridir.109 

At: Eski Uygurların yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü avcılık, 

hayvancılık hep ata dayanarak yapılırdı. Eskiden savaşların kazanılıp 

kazanılmayacağı ata bağlı idi. Bu yüzden Uygurların bazı boyları ata kutsal bir değer 

vermişlerdir. Baykal Gölü çevresindeki kayaya pek çok atın resmi oyulmuştur. 

Bunların içinde bir atın, hepsinin önünde gitmekte olduğu göze çarpar. Bilim 

adamları bu taşın altı bin yıl önceki bir Balbal olduğunu tahmin etmektedir. Tarihî 

kaynaklarda savaşta (Cengizhan'ın savaşlarında) ak bir at, savaş tanrısını temsilen 

ordunun önünde yürütülürdü ve ona kimse binmezdi. Sadece savaş bayrağı olarak atın 

eğerine üç küçük bayrak dikilirdi. İnanışlarına göre bu at, savaş ilahının bineceği attır. 

Bu yüzden bu ak ata çok özenle bakılırdı.110  

Költekin önce dokuz kez çeşitli renkteki atlara binip savaşa girer fakat yenilir. 

En son ak ata biner ve savaşı kazanır.111  

Eskiden Sakalar büyük törenlerde kurban olarak at keserlermiş. Çünkü, onlar 

atı en hızlı kuşan ve "güneşle yarışabılen" olarak kabul etmişlerdir. Yapılan 

arkeolojik kazılarda padişahlar, kahramanlar, ünlü şahıslar öldüğü zaman hayattayken 

bindiği atların beraberlerinde gömüldüğü konusunda önemli deliller mevcuttur.112  

Sığır, Uygurlarda kutsal bir hayvandır. Oğuz Kağan Destanı'nın ikinci 

satırında bir sığırın resmi vardır.  Bunun dışında yine boğa, at gibi hayvanların resmi 

vardır. Eski Uygur boyları arasında bazılar yine aslan, deve ve ejderha gibi 

hayvanlara saygı duymuşlardır.113 

Eski Uygurlarda bazı hayvanlara saygı duymanın dışında kuşlara karşı inanış 

da oldukça yaygındı. Bazı tarihî kaynaklarda, beyaz kuğu, şungkar (şahin), kırlangıç 

gibi kuşların Uygurların düşüncesinde sihirli kuş olduğu ifade edilmiştir. Yusuf Has 

Hacib"Kutatgu Bilig" adlı eserinde beyaz kuğuyu özellikle tasvir etmiştir. Nasirdin 

Rabguzi "Kıssesul Enbiya" adlı eserinde kırlangıcın "insanları tehlikeden kurtaran 

                                                 
109 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 139. 
110 Abdukerim Rahman,  Uygur Folkloru, s. 140. 
111 Zhong Yu-bi, Şinjiang'daki Azsanlık Mılletlernıng Rivayetliri Hekkide İzdınış (Şincan’daki 

Azınlıkların Rivayetleri Konusunda İnceleme), SME, 1985, Sayı 2. s.35 
112 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru, s. 140. 
113 Abdukerim Rahman,  Uygur Folkloru, ss. 140-141. 
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hayat elçisi" olduğundan bahsetmiştir. Dediği gibi Uygurlarda "bir kişi kırlangıç 

öldürürse, elleri titrek hastalığına yakalanır" diye bir inanış mevcuttur. Bu yüzden 

halk evinin dış yüzünün en iyi köşesine kırlangıçlar için yuvalar hazırlarlar. Uygurlar 

"kırlangıcın yuva kurduğu eve mutluluk gelir" diye kırlangıca ve yuvasına özel bir 

önem verirler. 

h. Kam (Şaman) İnanışı 

"Şaman" kelimesi Tunguz kökenli olup, Türkler arasında yaygın kullanılan 

şekli "kam"dır. Şaman kelimesinden Şamanizm türetilmiştir. Ancak Uygurlarda 

"Bahşı"ö "ferighun" kelimesi114 şaman yerine kullanılmaktadır. Uygurlarda "kam" 

daha çok büyücü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. XI. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un 

Divanı'nda "kam" kelimesi "kahin" şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı yüzyılda Yusuf 

Has Hacip'in Kutadgu Biligi'nde onlar "otacılar" (tabipler) ile eş değer 

görülmektedir.115 Geleneksel Türk dinî inanışında, şaman, kam, fağhinun (ferighun), 

bahşı gibi isimlerin farklı bölgelerde farklı zamanlarda ifade edilen ve aynı anlamı 

içeren kelimeler olduğu anlaşılmaktadır.116  

Verilen bilgilere göre, her şamanın kendine göre bir davulu, dümbelliği, tefi 

olup, o bunları çaldığı zaman insanlar etrafında oynamaktadır. Bu merasimin asıl 

amacı, kötü ruhları defetmek, neyi kurban edeceğini bilmek, hastalığı tedavi etmek, 

ölüm ve başka belalardan insanları korumak ve gelecekle ilgili haber vermektir. 

Şamanizm'e göre, hastalığın asıl sebebi kötü ruhlardır. Şamanlar rüya tabir ederek, 

fal117  ve yıldızlara bakarak gelecek hakkında bilgi verirler. 118  Kamların en başta 

gelen fonksiyonu hastalıkları iyileştirmede kendini göstermektedir.119 

                                                 
114  Gönümüzde Uygurca’da kullanılmakta olan "ferighun" kelimesinin fağhınun"dan geldiği 

muhtemeldir. Arap kaynakları Kırgız Kamlarından yani bahşılardan söz ederken, bunlara 
Sogdca bir kelime olan ve "Allah'ın Peygamberi" anlamına gelen "fağhinun" dendiğini 
nakletmektedir.(bkz. Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri, s. 110)  Uygur Halk Bilimcisi Abdukerim 
Rahman: " 'Perihun' kelimesi Uygur efsanelerinde sanatın piri kabul edilen 'pircanğci' 
kelimesinden ortaya çıkmıştır."demektedir. (bkz. Abdukerim Rahman: Uygur Folkloru, s. 147) 

115 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 266.  
116 Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri, ASAM Yayınları, Ankara-2000, s. 111. 
117 Falcılık (Remballik) da oldukça eski bir uygulamadır. Eski çağlarda oldukça yaygındı. Hatta 

padişah saraylarında da özel falcılık birimleri kurulmuştur. Falcılar hakan ve padişahlara 
danışmanlık yaparak yüksek rütbelere sahip olmuşlardır. Falcılığın tür ve şekilleri oldukça 
çeşitlidir. Rüya yorumu, tasvir, gök cisimlerine bakarak fal açmak gibi yorumların hepsi bu 
kategoriye girmektedir. Uygur halk destanları ve hikayelerinde her zaman aksakallarından 
ışıklar saçan ve bazen göze gözükmeyen bir Hızır tiplemesine rastlarız. Bu Hızır, kahramanların 
zor durumda kaldıkları zaman birden bire ortaya çıkarak kahramana yol göstermekte, 
kahramanın geleceği ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu tipleme Uygurca'da "Kurandaz" adıyla 
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Bunların dışında, "ot köçürüş", "muska yapmak", "kan kılmak" (hayvan 

kesmek), "kötü ruhları toplamak", "kasıtlama sihiri" gibi pek çok cinkeşlik 

(sihirbazlık) adetleri vardır. Bunların tamamı özel duacılar (dahan, bahşi) tarafından 

yapılır. Bu adetlerin hepsi Eski Şaman inancındaki ruhların düşüncesinden ortaya 

çıkmıştır. Uygur halk hikayelerinde sıkça rastladığımız cadı, yedi başlı tılsım, alnında 

sadece bir tane gözü olan tılsımlar, "küyükaf", ve cennet bahçelerini mekan tutmuş 

perilerin hepsi birer sihir tiplemeleridir. Bu sihir tiplemeleri kadın kıyafetindedir. 

Bunlar bazen iyi, bazen kötü tiplerle tariflenir.120 

Uygurlarda "perihun", "dahan" veya "bahşi" diye adlandırılan kamlar, 

dönemin yalnız ünlü müzikçileri değil aynı zamanda insanları kötü ruhlardan koruyan, 

"kötü ruhların çarpmasıyla" ortaya çıkan hastalıkları efsun okuma yoluyla "iyileştiren 

sihirli tabiplerdir."  

Kamlar ölümlerinden sonra ailenin ve kabilenin koruyucuları sayılmışlardır. 

Ancak onlar, toplumsal hayatın ve hatta toplumun dinî yaşayışının tamamına hiçbir 

şekilde hâkim olamamışlardır. Zira, Orta Asya'da kamların dışında büyücü, kâhin ve 

halk hekimi gibi tiplerin varlığı da bilinmektedir. Onlar birçok durumlarda kamlarla 

birbirlerine karıştırılmışlardır. Uygurlarda, Bulgarlarda, Moğollarda, İskitlerde, 

Hunlarda kamların dışında büyücüler, kâhinler ve hekimler olmuştur. Özellikle 

Uygurlar ve Moğollarda sihrin ve kehânetin oldukça gelişmiş ve yaygın olduğu 

görülmektedir.121  

Özellikle Uygurlarda Şamanî uygulamaların çok geliştiği, hatta Moğollara da 

onlardan geçtiği, Cüveyni ve Bar Hebraus tarafından öne sürülmüştür. Ancak bu iddia 

                                                                                                                                           
anıla gelmiştir. Bu, falcılığın halk edebiyatındaki yansımasıdır. Eskiden beri falcılığın kendine 
özgü kitapları vardır. Miladi IX.yüzyıla ait Uygur Runik yazısındaki (Orhun yazısı) "İrik Pütük" 
adlı fal kitabı bu tip kitapların önemlilerinden sayılmaktadır. "İrik Pütük" Uygurların atalarının 
sosyal yaşantısını, dünya görüşünü, örf ve adetlerini araştırmada oldukça önemli bir kitaptır. 
"İrik Pütük"te bahsedilen iyilik ve kötülükle ilgili bilgilerin çoğu günümüze kadar Uygur halkı 
arasında aynen korunmuştur. Örneğin, Bir insan rüyasında padişah görürse mutlu olur. Siyah 
kuş görürse şansı açılır. Zayıf veya hasta ata binerse kötülükle karşılaşır. Rüyasında şişman ata 
binerse işleri kolay olur. Şişman deveye binerse dilekleri yerine gelir. Koyun sürüsü görürse 
zengin olur. Gökte uçtuğunu görürse kazançlı olur. Rüyasında yağmur yağarsa mutlu olur. Boğa 
görürse beladan kurtulur vs. gibi inançlar günümüzde de halk arasında devam etmektedir. "İrik 
Pütük" genelde falcılığın rüya tabirleri kısmını içermektedir. (bkz. Abdukerim Rahman, Uygur 
Folkloru, ss. 148-149.)  

118 Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri, s. 110. 
119 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 267. 
120 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 147.  
121 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 266. 
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pek tutarlı görünmemekte ve anlaşılan Moğollarda olay oldukça köklü bir varlığa 

sahip bulunmaktadır. Özellikle Moğollar dönemi Geleneksel Türk din tarihi 

bakımından bu konuda oldukça etkili olmuş, Şamanizm'in sistemleşmesi de asıl bu 

dönemde gerçekleşmiştir.122 

Esasen Şamanlığın en dikkate değer bir özelliği de girdiği bölgelerdeki halkın 

maneviyatına, ruh dünyasına bürünme kabiliyetidir. Şamanlık "extase", ruhun 

seyahati ve tanrılarla bağlantı kurması konusunda, eski Türk topluluğunun tabiatta var 

kabul ettiği esrarlı kuvvetleri iyiden iyiye istismar etmiştir. Bu, özellikle, atalar 

kültünün, kartal inancının, demirciliğin ve at kurbanının Şamanî vasıf kazanmasında 

görünür. Böylece Şamanlık eski Türk inanç sistemini yavaş yavaş işleyerek, bütün 

maneviyat alemini belirli bir kadro içine almağa muvaffak olarak kendini adeta bir 

"din" sağlamlığına ulaştırmıştır.123 

Günümüzde Çin'de yazılan bazı kaynaklarda, materyalist görüşün de tesiriyle, 

Uygurların İslâm öncesi dinî inanışlarından Şamanizm olarak söz edilmektedir.124 

Nitekim, farklı dillerde yazılan başka eserlerde de, Türklerin İslâm’dan önceki dinî 

inanışlarından söz edilirken Şamanizm’den bahsedilmektedir. Buna karşılık Türkler 

hakkında çalışmalarıyla tanınan İbrahim Kafesoğlu, Şamanizm'i, temel prensibi 

ruhlara, cinlere, perilere emir ve kumanda etmek, gelecekten haber verme şeklinde 

gerçekleşen sihre benzetmekte ve bunun bir din olmadığını ileri sürmektedir. 125 

Türkler hakkında araştırmalarda bulunan çeşitli bilim adamları, görünmeyen ruhlar 

âlemiyle irtibat kurma ve sosyal faaliyetleri yönetmede ruhların desteğini almada 

etkili olan vecdi ve tedavî ile ilgili metotlar bütünü olan Şamanizm’in126, Orta ve 

Kuzey Asya'nın dinî hayatında yer almakta olduğu ve münhasıran Türklere mahsus 

bir dinî inanış olmadığında birleşmişlerdir.127  

                                                 
122 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 266. 
123 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Türkler, Cilt:1, ss. 295-296.  (Şamanlık telakkilerinden 

çoğu Müslüman-Türk toplulukları arasında zamanımıza kadar yaşamaya devam etmiştir.) 
124 Li Jin-xin, ���������, s. 37.  
125 Ahmet Doğan, İslâmiyet'ten Önceki Türk İnancına Dair, Türkler, Cilt:1,  s. 305.  (Ayrıca bkz.  

Kafesoğlu, İbrahim: Eski Türk Dini, Ankara-1980, ss. 33-34.) 
126 Fatma Ahsen Turan, Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı,  s. 320. 
127 Hikmet Tanyu, Türklerde Tek Tanrı İnancı, İstanbul-1996; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli 

Kültürü, İstanbul -1998; Ünver Günay, Harun Göngür, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini 
Tarihi, Ankara-1997; Günay Tümer, Abdurahman Küçük, Dinler Tarihi, 3.baskı, Ankara-1997 
( bu kitap 51.sayfada şöyle yazılmıştır: "Yanlış olarak Türklerin eski dinî inançlarına Şamanizm 
denilmiştir. Türklerin Şamanizm diye bir dinleri olmamıştır. Türklerde "şaman" kelimesi de 
yoktur,(Kam) vardır. Şamanizm ne kendine özgü bir din, ne de büyünün bir şeklidir. Her iki 
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i. Ölümle İlgili İnanış ve Törenler (Cenaze Törenleri) 

Türkler, genellikle can ve ruhu ifade etmek için, "tın" kelimesini kullanmıştır. 

Günümüzde Uygur dilinde "tınığı var" demek, can çekişen birinin henüz ölmediği 

anlamındadır. Tın, bedeni terk ettiğinde, ölüm gerçekleşmiştir.128 Ölüm, Göktürklerde 

"uça barmak" yani "uçarak gitmek" sözü ile ifade edilmiştir. Onlar ruhun uçup Tanrı 

katına gittiğine inanmışlardır.129 Eski Türk yazıtlarında Kültekin ve Bilge Kağan için 

"öldü" yerine "kergek boldu" ifadesi kullanılmıştır.130 Bu deyimler Türkler arasında 

ölümü ifade etmek için kullanılan güzel sözler sayılmıştır.  

Defin töreni insan hayatının bu dünyadaki sona ermesini ifade eden bir tören 

sayılır. Bildiğimiz gibi, Uygurlar tarihte birkaç dine girmişlerdir. Bu dinler farklı 

tarihi dönemlerde Uygurların manevi hayatını ve kültürünü önemli derecede 

etkilemiştir. Dolayısıyla defin töreninde de çeşitliliği ortaya çıkarmıştır.  

 Çin kaynaklarında Göktürklerin defin töreni hakkında geniş bilgi 

bulunmaktadır. Tan Sülalesi tarihi VI. Yüzyıl olaylarından söz ederken, 

Göktürklerdeki defin törenini şöyle anlatmaktadır: Ölüyü çadıra koyarlar. Oğulları, 

çocukları, erkek-kadın diğer akrabaları, at ve koyunlar keser, çadırın önüne sererler. 

Ölü bulunan çadırın etrafında at üzerinde yedi defa dolaşırlar. Kapının önünde 

yüzlerini kesip ağlarlar. Yüzlerinde kan ve yaş karışık olarak akar. Bu töreni yedi 

defa tekrar ederler. Sonra muayyen bir günde ölünün bindiği atı, kullandığı bütün 

eşyayı, ölü ile beraber ateşe yakarlar; yılın belli günlerinde mezara gömerler. 

İlkbaharda ölenleri, sonbaharda, otların ve yaprakların sarardığı zaman gömerler. 

Kışın veya güzün ölenleri, ilkbaharda gömerler. Defin gönünde ölünün akrabası, tıpkı 

öldüğü günde yaptıkları gibi at üzerinde gezer ve yüzlerini kesip ağlarlar. Ölü 

ömründe bir adam öldürmüş ise mezar üzerine bir taş koyarlar. Bu taşlar yüz, hatta 

bin kadar olurdu. Atlar ve koyunlar kurban ettikten sonra, kurban edilen bu 

hayvanların kafalarını kazıklar üstüne asarlardı.131 

                                                                                                                                           
alanı da ilgilendiren yanları bulunan çeşitli din ve dünya görüşlerini birleştiren bir inanç ve bir 
tekniktir. Bir teknik olarak Şamanizm, değişik ve farklı şekillerde Kuzey ve Orta Asya'da 
Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika'daki ilkel kabîlelerde görülür. 
Bazı araştırıcılar, Sibirya'da görülen Şamanizm’i psikopatolojik belirtiler olarak açıklamaktadır.) 

128 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları,  s. 82. 
129 Durmuş Arık, Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları, s. 82. 
130 Durmuş Arık, a.g.e., ss. 82-83. 
131 Durmuş Arık, a.g.e., ss. 83-84. 
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Eski Türklerde, yas alâmeti olarak yüksek sesle ağlanmakta, yüzler 

parçalanmakta ve kesilmektedir. Orhun Abideleri'nde yas tutarken saçların ve 

kulakların kesildiği, feryat ederek ağlanıldığı zikredilmektedir. Eski Oğuzların yas 

âdetleri Dede Korkut hikayelerinde detaylı bir biçimde yer almaktadır. Bu 

hikayelerde Beyrek için tutulan yas şöyle tasvir edilmektedir: Beyrek'in babası kaba 

sarığını kaldırıp yere çaldı, çekti yakasını yırttı. Oğul diyerek ağladı, feryat etti. 

Akbürçekli ak yanağını yırttı. Kara saçını yoldu. Kızı, gelini gülmez oldu. Yedi kız 

kardeşi ak çıkarıp kara giydiler. Beyrek'in yavuklusu karalar giydi, ak çıkardı, al 

yanağını çekti yırttı… Bunu işiten Kayan Selçuk oğlu Deli Dündar ak çıkardı, kara 

giydi. Beyrek'in dostları, yoldaşları, ak çıkarıp kara giydiler. Kudretli Oğuz beyleri 

Beyrek için büyük yas tuttular. Yas âlameti olarak Türklerde karalar giymek çok 

yaygındır. Günümüzde Uygurlar yas tuttuklarında halen kara ve ak renkli elbiseler 

giymektedirler. 

Abdukerim Rahman’ın anlattığına göre, eskiden Uygurlarda cesedi yakma 

geleneği mevcuttur. Bu geleneğin hangi tarihten itibaren başlandığı ve ne zamana 

kadar devam ettiğiyle ilgili güvenilir tarihî bilgilere henüz ulaşılamamış olsa bile, 

Orhun Uygur Hanlığı döneminden çok önceleri cesedin toprağa gömüldüğü 

konusunda önemli bilgiler vardır. Bunu eski mezarlarda bulunan cesetler ispat 

etmektedir. O çağlarda cesedi gömerken yeni elbise giydirilip, kazılan mezarın içine 

sedir yapılıp, sedir üzerine kamıştan yapılmış hasır serilip, üstüne ceset konurmuş. 

Cesedi gömmeden önce büyük törenler düzenlenirmiş. Mezarın yanına ölen kişinin öz 

geçmişini anlatan, oyularak yazılan abide taş dikilirmiş. "Kağan" ölürse eşiyle birlikte 

gömülürmüş.132 

Miladi 518 yılında Çinli gezgin Huy Sing ile Sun Yong, Luoyang'dan yola 

çıkıp 519 yılında Odun'a (Hoten) gelmişler. Orada gördükleri hakkında yazmış 

oldukları "Luoyang İbadethane Hatıraları" adlı kitabının beşinci bölümünde Odun 

(Hoten)'daki defin törenlerinden şöyle bahsetmektedirler: Ölen adamın cesedi ateşte 

yakılır, cesedin külü yere gömülür. Sık sık anmak için yanına put dikilir. Ağıt 

yakanlar saçını kesip, yüzünü boyarlar. Kağanın cesedi ateşe verilmez, tabuta 

                                                 
132 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru,  ss. 109-110.  
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konularak uzak ıssız yerlere gömülür, sık sık anmak için mezarın yanına buthane 

yapılır. Son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar da bu görüşü desteklemektedir.133  

1959 yılında Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi Müzesi arkeolojik kazı 

grubu eski Niye Şehri (şimdiki Niye Nahiyesi) harabesinde yaptığı kazıda Han 

dönemine (M.S. 2.yy) ait bir çift karı koca cesedi bulmuştur. Eylül 1964'te Hotan'ın 

Buzak köyündeki İmam Musa Kazım mezarında tabuta konarak gömülmüş cesetler 

bulunmuştur. Ceset konulan tabut söğüt ağacından yapılmıştır. Tabutun sırtına arslan 

suratı çizilmiştir. Tabutun dışına ejderha, kaplan, baş ve ayak kısmına ise kırmızı kuş, 

kaplumbağa gibi hayvan resimleri çizilmiştir. Bu tür tabutlara Hoten bölgesinde 

yapılan kazılarda oldukça sık rastlanmaktadır.  

Çeşitli hafriyat ve kazılarda da küp ve kutular içerisinde ceset külleri oldukça 

çok miktarda bulunmaya devam etmektedir. Bugün bunların çoğu müzelerde koruma 

altına alınmıştır. 1983-1984 yıllarında Doğu Türkistan Müzesi arkeolojik kazı grubu 

Hoten Vilayetinin Lop Nahiyesi Sanpul köyü'nün güneyindeki Sayvağ tarihî 

mezarlığında toplam 52 mezarda kazı ve araştırmalar yapmıştır. Bu kazılarda genelde 

üç tip mezar çeşidi görülmüştür:  

1) Dikdörtgen Şekilli Mezar: bu tip mezarların derinliği 2 metre, doğu taraf 

duvarı 4.9 metre, batı duvarı ise 4.1 metre, kuzey ve güney duvarları ise aynı şekilde 

4.5 metredir. Mezar içindeki dört duvara yatsı şekilde 10-20 adet kazık çakılmış, 

dışarıdan kamışları kazığa bağlanmıştır. Kamışın dış cephesine 20-30 cm. 

kalınlığında buğday sapı konulmuştur. Mezarın dört köşesi ve duvarların arasına yatsı 

şekilde birer adet direk konulmuştur. Bu büyük mezarda toplam 133 adet ceset 

gömülmüştür. (Müzedeki bu mezarın numarası 84.H.L.S.mal) Cesetler içinde orta 

yaştakiler çoğunluktadır. Yaşlılar ve gençlerin cesedi ise daha az sayıdadır.  

2) Dik ve Uzun Mezarlar: Bu şekildeki mezarlar dik ve uzun olarak kazılır, 

içine tabut konduktan sonra üzerine ağaç, onun üzerine kamış konup toprakla 

kapatılmaktadır. Tabutun kapağı yukarıya doğru açılmaktadır. Bu tabutların içerisine 

değişik zamanlarda ölmüş 4 ile 8 arasında değişen cesetler konmaktadır. 

3) Tek Kişilik Mezar: Bunun yukarıdaki mezarlardan farkı, çok basit ve 

yüzeyde olmasıdır. Bazı mezarların derinliği iki metreye bile varmaz. Tek kişilik 

                                                 
133 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru, s. 110.  
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mezarlar gömme şekli bakımından birbirinden farklıdır. a) Cesedin  üzerine hamur 

teknesi konarak gömme şekli. Mezar yeri kazıldıktan sonra, altına kamış konulur. 

Sonra cesedin üzeri tekne ile kapatılır ve bunun üzerine kuru ot koyup üzerine toprak 

doldurulur. b) Mezarın içerisine tabut konulduktan sonra üzerine otlar konulup 

toprakla doldurulur. c) Cesedi ağaçtan yapılmış büyük fıçı içerisine koyup üzerine ot 

ve ağaç parçaları konulduktan sonra toprak doldurulur.  d) Cesedi kamışa sararak 

gömme geleneği: tek kişilik mezarlıklardaki bu tip cesetlerin çoğu genellikle küçük 

çocuklara aittir.   

Sanpul mezarlığında bulunan tek kişilik mezarlar içinde ceset ile birlikte 

gömülen iki adet boz ata da rastlanmıştır. Bu atlar da insanlar gibi defnedilmişlerdir. 

Önce mezarları kazınmış, üzerine kuru ot ve ağaç dalları örtülüp toprakla 

kapatılmıştır. Her iki atın da başına kuş tüyü asılmıştır. Eğerleriyle gömülen atların 

eğerleri deriyle kaplanmış ve üzeri kıymetli taşlarla süslenmiştir. Eğer üzerine 

76.5x73 cm. büyüklüğünde kilim örtülmüştür. Kilimin dört köşesinde de süsler 

mevcuttur. Tüm bunlardan Uygurların hayatında atın ne kadar önemli bir yere sahip 

olduğunu kolayca anlayabiliriz.134 

Sanpul Kasabası'nda bulunan bu mezarlar o dönemde yaşayan eski Uygurların 

defin törenleri hakkında bize somut bilgiler vermektedir. Gömme şekli bakımından, 

pek çok kişiyi aynı mezara gömmek, karı kocayı beraber defnetme, bir aile ve 

akrabaları aynı mezara gömme, büyükler ile küçükleri ayrı ayrı gömme gibi defin 

türleri kullanılmıştır. Bu cesetlerle birlikte ölen kişinin ahiret eşyaları da yanlarında 

gömülmüştür. Bunlar, elbiselerin dışında, tabaklar, yün dokuma eşyalar, çeşitli 

renklerdeki kumaş, halı, keçe, yün kilim, ayna, demir orak, ağaç kürek, tarak, yelpaze, 

değinek, mercan, pudra gibi eşyalardır. Bunların dışında kuzu ve keçi kurban edilip 

başlarıyla birlikte ağaç tekne ve ağaç tabakalara konarak, cesedin ayak tarafına 

gömülmektedir. Cesedin iki bacağının ortasına kuzu ve keçinin etli kısımları 

konmuştur. Cesedin baş tarafına buğday, (terik) ezmesi konulan deriden yapılmış 

nesneler, ağaç tabak, kiremit tabaklar konulmuştur.135  

Sampul'dan bulunan cesetlerin çoğuna renkli yün pantolon giydirilmiş ve 

pantolonun sol bacağına bir insan resmi işlenmiştir. Resimdeki insanın kaşları siyah, 

                                                 
134 A. Rahman, Uygur Folkloru,  ss. 111-112. 
135 A. Rahman, Uygur Folkloru, s.112. 
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ağzı kırmızı, gözleri yeşil, kabartma şeklinde dokunmuştur. Bu resim bize Oğuz 

Kağan destanındaki Oğuz Han'ı hatırlatmaktadır. Destanda, Oğuz Kağan "Yüzü mavi, 

ağzı ateş gibi kırmızı, gözleri yeşil, saç ve kaşları siyah, perilerden de güzeldi" diye 

anlatılmaktadır.136  

Doğu Türkistan'ın diğer bölgelerindeki eski mezarlıklarda da bu şekilde 

defnedilmiş cesetlerin bulunması, bu görüşleri daha da kuvvetlendirmektedir. 

Uygurlar İslâm dinini kabul ettikten sonra, defnetme geleneğinde İslâm dini 

kurallarına uygun şekilde cenaze defnetmesine rağmen, eski döneme ait mezarlıkları 

da korumuştur. Aynı mezarlığa cenaze defnetmekte bir sakınca görmemiştir. Bunu 

son zamanlarda ortaya çıkan mezarlıklarda daha da net bir şekilde görmekteyiz.137 

Uygurlar İslâmiyet’i benimsedikten sonra hızla İslâmi kültürün etkisi altına 

girmişlerdir. Hayatın her kesiminde olduğu gibi defin törenlerinde de değişiklikler 

olmuştur. Ama yeni adetler eski adetlerin tamamen ortadan kalkmasını 

sağlayamamıştır. Uygurların yoğun olarak yaşadığı Tanrı Dağları'nın güneyindeki 

Kaşgar, Hoten, Aksu, Korla, Kuça, Turfan, Kumul gibi bölgelerdeki mezarlarda hala 

bu eski defin adetlerinin izlerine rastlamaktayız. Bazı bölgelerde toprağa gömme 

uygun olmadığından cesedi tabuta veya fıçıya koyup defnetmişlerdir. Hatta bazı 

bölgelerde (Lopnor'un Taklamakan Çölü kenarındaki Karçuğu kasabasında) vasiyet 

üzerine büyük bir ağacın gövdesi oyularak içine ceset konup üzeri ağaçla 

kapatılmıştır.138 

B. ZERDÜŞTÎLİK 

 İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat 

çekicisi Zerdüştîlik'tir. Bu din, adını kurucusu Zerdüşt'ten (M.Ö. 628-551) alır. Bu 

dine, dayandığı tek tanrı Ahura-Mazdah'a nisbeten "Mazdeizm" de denilir. Batı'da 

Zerdüştîlik, "Zoroastrisme" olarak adlandırılmaktadır. 139  Uygurca kitaplarda ise, 

"Ateşperestlik dini", "Mecusî dini", "Zor Astır dini", "Otka Çukungucılar (Ateşe 

Tapanlar) dini" gibi  isimlerle adlandırılmaktadır. 

                                                 
136 A. Rahman, Uygur Folkloru, s. 113. 
137 A. Rahman, Uygur Folkloru, s. 113.  
138 A. Rahman, Uygur Folkloru, s. 113.  
139 Günay Tümer, Abdurrahman Küçük,  Dinler Tarihi,  3. baskı,  s. 118. 
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Zerdüşt tarafından eski İran dininin reforma edilmesi suretiyle kurulmuş ve 

İran'ın Hz. Ömer tarafından fethi döneminde İran'ın resmî dini hüviyetini almış 

bulunan Zerdüştîliğin millî bir din olduğu göz önüne alınırsa, kültürel geçiş alanında 

Zerdüştîliğin Türklerin arasında taraftar bulmasını yakın temas ve sirayet yoluyla 

yayılmaya hamletmek gerekecektir. Aslında müesses bir din olan Zerdüştîliğin, bu 

şekilde Türklerin arasında yayılmış olmasının, millî bir dinin, şartlar uygun 

olduğunda evrenselliğe yönelmesini göstermek bakımından din tarihi içerisinde ayrı 

bir önemi bulunmaktadır.140  

İran'dan kaçan veya ekonomik nedenlerle gelen Fars nüfus sebebiyle, 

Türkistan'da yayılmış olan Zerdüştilik, Orta Asya Türk kültür ve sanatı üzerinde de 

etkili olmuştur. Göktürkler kendi tanrılarını İran resim geleneğine göre 

resmetmişlerdir. Ayrıca burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus da, 

Zerdüştilikteki ateş kültüdür. Ahura Mazda'nın sembolü olan ateş, İran kültüründe 

tapınma objesidir. Halbuki Türklerde ateş, temizlenme aracıdır. Bu sebeple 

Türklerdeki ateş kültünü Zerdüştî bir unsur olarak kabul ve takdim etmenin uygun 

olmadığını ifade etmek gerekir.141  

Gönümüzdeki Çinli bilim adamları arkeolojik kazılar sonucu elde edilen 

bilgilere göre,  Zerdüştîliğin M.Ö.4.yüzyıllarda Doğu Türkistan bölgesine girdiği 

görüşünde hemfikirdiler.142 1976-1978 yılında Urumçi Güney Dağ Maden Ocakları 

Bölgesi Alaku  Doğu Giriş'inde, M.Ö.4.yüzyıllara ait Eski Sakaların mezarlığı ve 

Ateşperestlik tapınakları bulunmuştur. Eski Sakaların, Uygurların etnik oluşumunda 

belli bir yere sahip olduklarını daha önce "Uygurların Kökeni" başlığı altında 

belirtmiştik. İran Ahamen Şahları döneminde (M.Ö.550-331) Sakalar, Baktriyalılar, 

Soğdlular vb.lerin Ahura Mazda'ya taptıkları bilinmektedir. Dolayısıyla  İpek 

Yolu'nda etkin faaliyetlerde bulunan Soğdlular Ateşperest idiler. Bunların etkisiyle 

Doğu Türkistan'da yaşayan bazı Türklerin Zerdüşt dinine girdikleri 

düşünülmektedir.143 

                                                 
140 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 272.  
141 Harun Güngör, a.g.m.,  s. 272. 
142 Li Tai-yü,�������,  Şincan Halk Neşriyatı,  Urumçi-1998, s. 14;  Li Jin-xin, �������

��,  s. 78.  
143 Li Jin-xin, ���������,  ss. 80-81. 
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Arap coğrafyacı Hu-Da-Te Bei (820-912/913), Uygurların "bir kısmı 

Manihaist, bir kısmı Ateşperest olduğu, yani şehirlerde yaşayan Uygurların Manihaist, 

köylerde yaşayan Uygurların ise Ateşperest olduğu"ndan haber vermiştir. Arap tarihçi 

İdris (1100-1165) de, "Türk kavmi içindeki Uygurların ateşe taptıkları"nı 

söylemiştir.144  

Uygur bölgesine yayılan en eski dinlerin biri olan Zerdüştîlik, 10.yüzyıldan 

sonra yok olmuştur. Yok olmasındaki başlıca nedenler arasında, İslâmiyet'in bölgeye 

hâkim olması ve Zerdüştîliğin kendinden kaynaklanan bazı özellikleri sayabiliriz. 

Zerdüştîler, Manihaistlerin aksine,  misyonerlik yapmıyor, kutsal kitaplarını başka 

dillere çevirmiyordu. Dolayısıyla bu dinde dinini yayma sorumluluğu yoktu. Dinin 

kendine özgü çok katı yasaları ve cezaları vardı. Dine girenlerin uygulaması gereken 

kurallar kişiye çok ağır geliyordu. Bununla beraber, Zerdüştilîk siyasî yönden, Uygur 

bölgesindeki yöneticilerin himayesi altına girememiş; ekonomik yönden, Budizm ve 

İslâmiyet gibi, ibadet yerleri ve camilerin vakıf mallarına sahip olamamıştır. Böylece, 

halk arasında az bir kısım insanların benimsemesinden sonra, kendiliğinden yok 

olarak silinmiştir.145    

C.  BUDİZM 

M.Ö.VI. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan Budizm, Hindistan'ın dışında 

M.Ö. III. yüzyılda yayılmaya başlamış; Baktriya ve Gandhara'da mekan tutmuş; sonra 

Orta Asya'ya, Çin'e, 372'den sonra Kore'ye uzanmış,146 Tibet'e yerleşmesi ancak VIII. 

Yüzyılda olmuştur. Bir kısım bilginlerin aykırı görüşüne rağmen, Köprülü'nün Türk 

asıllı olduklarını ve Sakalara karıştıklarını bildirdiği Yüeçiler, M.S. I. Yüzyılın 

ortalarında Sind ve Pencap'ı, sonra da bütün Kuzey Hindistan'ı ele geçirerek Kuşan 

Hanedanını tesis etmişlerdir. Bunlar, İç Asya'da ve hatta Çin'de Budizm'in yayıcıları 

                                                 
144 Gong Fang-zhen, Yan Ke-jia, �����,  Şanghay Sosyal Fenler Neşriyatı, Şanghay-1998, s. 

284.  
145 Li Jin-xin, ���������,  ss. 87-88. 
146 Budizm'in Çin'e yayılmasında sonradan Uygurlaşan Soğdlu'lar ve özellikle Uygurlar büyük 

katkı sağlamıştır. (bkz. Abdüşükür Muhammed Emin: Uygur Felsefe Tarihi, s. 82.) Budizm'in 
Kore'ye hızla yayılması ve Kore'de hâkim olan bir konumuna gelmesini sağlayan başlıca 
etkenlerden birisi, çok sayıda Koreli rahibin tahsil için Çin'e gitmeleriydi. Çin bilginlerini irşat 
eden ünlü Uygur alim Kumarajiva (344-413) uzun süre Chang-an'da çalışarak bir çok dinî kitabı 
Çince'ye tercüme etmiştir. Kore'den Hindistan'a hac yapmaya giden bazı rahipler dönüş 
yolculuğunda Buhara, Taşkent, Fergana, Pamir yoluyla Kaşgar, Kuça üzerinden geçerek  727 
yılında Chang’an'a dönmüştür. (Bkz. Hee-Soo Lee (Cemil), İslâm ve Türk Kültürünün Uzak 
Doğu'ya Yayılması, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,  Ankara-1991, 2. baskı,  s. 62-63.)   
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olmuşlardır. Kuşan Kralı, I. Kanışka döneminde (M.S. II. Yüzyılın başlarında) 

Budizm, Gandhara ve Baktriya'dan Harizm ve Soğdiyana'ya geçmiştir. Ancak Batı 

Türkistan'da Budizm, Sasanilerin desteklediği Zerdüştilik ve Mani Dini karşısında 

pek tutunamamış; Doğu Türkistan'ın yerleşik çevrelerinde kendine daha uygun 

muhitler elde etmiş; Budist külliyeler Çin'e doğru uzanan kervan yolları boyunca 

dikilerek, faaliyetlerini asırlarca sürdürmüşlerdir. Güneye doğru uzanan kervan yolu 

üzerinde Hoten ve Miran, kuzeye giden yol boyunca ise Tumşuk ve Kuça şehirlerinde, 

III-IV.Yüzyıllardan itibaren kurulmaya başlayan "Vihara" (Türkçe "Vihar") denilen 

Budist manastırlarında "Toyin" denilen Budist rahipler, bu dinin propagandalarını 

yapmışlardır. Türkler, Buda heykellerine "Burkan" ve tapınaklarına da "Burkan evi" 

demişlerdir. Anlaşılan bu da, Vihara'dan gelmiştir.147 

Türklerin arasında Budizmin daha çok Mahayana kolu (=Ulug kölüngü) ile 

Lamanizm yayılmıştır. Ancak Hinayana kolunun da faaliyetleri görülmüştür. Daha 

çok ferdî bir kurtuluş felsefesi şeklinde anlaşılan Hinaya'dan farklı olarak Mahayana 

Budizm'i, Türk kozmolojisinin esasını oluşturan Üniversalizm’in etkilerini güçlü 

şekilde barındıran bir toplum dini olmak eğilimindedir. Üniversalizm’in merkeziyetçi 

kâinat telakkîsinin etkisiyle Mahayana mezhebi, dünya hükümdarının dünyanın 

merkezindeki yerine Budizm'deki tarihî Burkan Sakyamuni'nin şahsiyetini 

yerleştirmiştir. Böylece Budist azizler hükümdarlar mertebesine yükseltilmiş ve 

Budistlerin murakabe için oturuş tarzları, İç Asya'da Türk hükümdarlarının bağdaş 

kurarak oturuşunu model almıştır. Nihayet eski Türk dinindeki Gök Tanrı inancı ve 

atalar kültüne bağlı olarak hakana atfedilen semavî ve kutsal özellik, Mahayana 

Budizmi'nde, Burkan Kut'una namzet ve insanlığın kurtarıcısı bir mukaddes 

"Bodhisattva-hükümdar" tipinin menkıbelerde yer almasına imkân vermiştir. Nitekim 

bu mukaddes Buda-hükümdar anlayışı Göktürk Dönemi'ndeki Türk Budizm’inde de 

yer almış ve Göktürk Kağanlarının VI. yüzyılda Budizm’i kabulünü anlatan Bugut 

Yazıtı'nda, atası Bumin Kağan'ın ruhundan emir alan Taspar Kağan, bu tarihî kararın 

manevî yükünü, atalar kültüne dayandırarak yüklenmek yolunu seçmiştir.148  

Temelini tek Tanrı inancının oluşturduğu Gök Tanrı Dini’ne mensup olan 

Hunların IV. Yüzyılda bazı boyları Budizm'i kabul etmişlerdir. Bilhassa Doğu 

                                                 
147 Ünver Günay, Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, s.111.  
148 Ünver Günay, Harun Güngör, a.g.e.,  s.112. 
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Hunları, Çin kültürü içinde erimemek amacı ile Budizm'i benimsemiş ve yaymaya 

çalışmışlardır. Bu hususta en çok gayret gösterenler, Çinlilerin "Chü-ch'ü" dediği 

Hunlar ve çoğunluğunu Türk olarak bildiğimiz Tabgaçlar olmuştur. 

 Hunların Budizm ile temasa geçtiği ilk çevrelerden birinin Hoten149 olduğu 

bilinmektedir. Çinlilerin "Anyang-Hou" diye andığı Hun beyi "Chü-ch'ü", Hotan'da 

"Gomati" manastırında yetişmiştir. Budist âbideler inşa eden Hun beyleri ve 

sanatkârlar, eserlerini hem Çin'in hem de Altay kavimlerinin kültür mirası ile 

zenginleştirip derin dinî hislerini ifade eden yeni bir "Budist sanat" üslûbunu da 

meydana getirmişlerdir.150 

Hunların doğudaki boyları Budizm'i siyasî nedenlerle ve özellikle de Çin'in 

kültürel etkisine karşı kendi kültürlerini korumak için kabul etmişlerdir. Zira 

M.Ö.II.yüzyılda Hunlarda "Gök-Tanrı" inancının olduğunu görüyoruz. 151  Hattâ 

Oğuzhan (Mete) muhtemelen (M.Ö.2. yüzyıl) "put ibadetinin baş düşmanı idi". 

Putlara tapanlara karşı büyük mücadele vermiş, putperestliğe dönen babasına karşı 

cephe almış ve onu tasfiye ederek, eski dini yeniden kurmuştur. Mete'nin eski 

inanışları hakim kılma hareketi, kendi dini inanışlarına bağlılığın bir ifadesidir. Çeşitli 

dönemlerde görülen yabancı dinlerin kabulünde ise, yukarıda da belirtildiği gibi 

anlaşılan daha çok siyasî nedenler rol oynamıştır.152    

Asya Büyük Hun İmparatorluğu’ndan sonra Türk Tarih ve kültürünün en 

büyük mirasçıları olan Göktürklerin (552-745) dinî tarihine Gök Tanrı Dini hâkimdir. 

Fakat, Doğu Hunları gibi, Göktürklerin de kısa bir süre Budizm'i siyasî nedenlerle 

kabul ettikleri bilinmektedir.  Mukan (552-572) ve To-pa (Taspar) Kağan'ın (572-581) 

bu dini bir yandan Çin Konfüçyanizmi'nin, diğer yandan da Bizans'tan ilerleyen 

Hıristiyanlığın kültürel nüfuzunun önüne geçmek için kabul etmiş olabileceği 

düşünülmektedir.153 

                                                 
149 Hotan (Udun)'da Milattan önceki yıllarda: geleneksel Türk Dini inanışları, özellikle Gök-Tanrı 

Dini İnancı yaygın olduğundan dolayı Budizm bir kaç yüz sene içirisinde bile yaygın hale 
gelememişti. Ancak sonraki zamanlarda  Hotan Hanı  Vaycıra Sampava III Buda dinini kabul 
ettikten sonra yayılmaya başlamıştır. Buda dini M.S. I.yüzyılda Hotan yoluyla  Doğuya, yani  
Çin'e  gitmiş ve orada yayılmıştır. (bkz.  Li Yin-ping, Budda İli Udun, Şincan Halk Neşriyatı, 
Urumçi-1995,  s. 94.)   

150 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 269. 
151 Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980, 17-18.   
152 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 269.  
153 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s.269 
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Budizm'in Türklerin arasında yayılmasında rol oynayan unsurlardan birinin de 

Soğdlular olduğu anlaşılmaktadır. Türkler, Soğdluları sefaret ve diplomatik 

faaliyetlerde kullanmışlardır. Bu arada onlar, Soğdlu Budistlerden de ister istemez 

etkilenmişlerdir. Budizm'in, Göktürklerin egemenliği altındaki topraklara girmesinin 

bir diğer sebebi, ticaret yollarının gelişmiş olmasıdır. Çünkü bu yolları ticaretle 

uğraşanların yanı sıra, gezginci rahipler de kullanmışlardır. Hattâ sadece Budist 

rahipler değil, diğer yabancı dinlerin misyonerleri de bu coğrafî bölgede rahatlıkla 

dolaşmış ve dinlerini yaymaya çalışmışlardır. 

Nitekim VIII. Yüzyılda Bilge Kağan bir ara (716-734) Orhun'da etrafı surlar 

ile çevrili bir şehir yaptırıp içinde Tao ile Buda mabetleri kurdurmak istemiştir. Bu 

düşüncesini veziri ve kayınpederi Tonyukuk'a ilettiği zaman Tonyukuk ona: "Bu 

olmaz! Çünkü Türkler sayıca çok azdır. Çin'deki nüfusun yüzde biri kadar dahi 

değildir. Buna rağmen biz, Çin'e karşı hep başarı ile karşı koyduk. Biz buna 

şükredelim. Biz suları ve otlakları takip ederek dolaşıyoruz. Bununla beraber 

halkımızın hepsi de savaş alanlarına çıkıyor. Zayıf olduğumuz zaman da dağlara ve 

derin vadilere gidiyoruz. Eğer etrafı surlarla çevrili şehirler yaparsak kendimizi 

hapsetmiş oluruz. Buda ve Tao dinleri ise insanlara yumuşaklık ve miskinlik verir. Bu 

sebeple Türklerin yaşayışlarına ve savaşçı ruhlarına uygun gelmez. Çinlilerin 

karşısında mağlup oluruz. Bu nedenle bu mâbetleri yapamayız" demiştir. Bilge 

Kağan da bu tavsiyeleri doğru bulmuş ve görüşünden vazgeçmiştir.154 

Doğu Göktürk kağanlarından Mukan (552-572) ve oğlu Topa (572-581), Batı 

Göktürk Hakanlığı'ndan Tong-Yabgu (618-630) kağanları dönemlerinde Budizm 

himaye görmüştür. Kısa bir Budizm dönemi geçiren Göktürkler, Çin kültürüne 

gösterdikleri tepkiyi, Çin'deki dinlere karşı da göstermişlerdir. Millî kültürlerinin 

doğrultusunda, kendi kozmogonik düşünce sistemlerini ve dinî terminolojilerini 

kurmuşlardır. Bu durumu açık bir şekilde Orhun Abidelerinde görebiliriz. Çünkü, 

Orhun Abidelerinde eski Türk dini terminolojisine ait kavramların sıkça 

kullanılmasına rağmen, Budizm'e ait tek bir kavram bile kullanılmamıştır.155 

Karlukların (766-840) Saysan gölü ile Alagöl arasında kalan "Tarbagatay" 

bölgesinde (Günümüzdeki Doğu Türkistan sınırları içerisinde) yaşadığı bilinmektedir. 

                                                 
154 Ü.Günay, H.Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi,  s.118. 
155 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s.269 



 45

Karlukların aristokrat zümreleri arasında yayılan Budizm'in geniş halk kitlelerine 

nüfuz edip etmediği ve onların kendi örf, âdet ve inançları doğrusunda yaşamalarını 

hangi ölçüde etkilediği hususunda pek bir bilgimiz bulunmamaktadır. Anlaşılan 

Budizm daha çok aristokrat zümrelerin arasında kalmış, ruh ve mizaçlarına uygun 

olmadığı için göçebelerin arasında yayılamamıştır.156 

Uygurların bir devlet olarak ortaya çıktıkları 745 senesinden önceki 

yaşayışlarına baktığımız zaman, bunların Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarından 

Aral gölü kıyısına kadar yayıldıklarını görmekteyiz. Konar-göçer oldukları için bir 

yerde oturmayıp, daima hareket halinde olan Uygurlar, kendilerinden önce soydaşları 

Hunlar ve Göktürklerin kültürel mirası üzerine kurulmuş, o mirasa sahip çıkmışlardır. 

Bahsettiğimiz gibi Uygurlar, önceleri Gök Tanrı dini inancını,157 daha sonra 

da Budizm ve Manihaizm gibi dinleri kabul etmişlerdir. Aslında Uygurlar inanç 

alanında çok serbest davranmışlar, çabuk din değiştirmişler ve yeni kabul ettikleri 

dini de yaymak için gayret göstermişlerdir. Uygur Kağanı Böğü'nün 763'te Mani 

dinine girmesinden çok daha önceleri Göktürkler döneminden itibaren Uygurlarda 

Budizm'in tesirlerinin görülmüştür.  

Uygur Budizmi, Tantrık Budizm'in politeist eğilimlerini monist-panteist bir 

yorumla dile getirmektedir. Bir kısım araştırmacılar, bu monist-panteist görüşlerin, 

Türk-İslâm sofîliğinin Vahdet-i Vücut tasavvurunu çağrıştırdığı kanaatindedirler. 

Zaten oradaki "Kâlacakra" tasavvuru, Karahanlı Devri Türk edebiyatında "Evren" 

şekline dönüşmüştür. Öte yandan, politeist Tantrik Budizm'in Uygurlarda monist 

eğilimlere yönelmesi, Türklerdeki Tek Tanrı inancının yanı sıra, IX.yüzyıl 

dolaylarında Uygur Budizm'inin Karahanlı Türk Müslümanlığı ile karşılaşması 

sonucu meydana gelen etkileşimlere de bağlanmaktadır. Uygur Budizm'inin "gönül" 

ve "eren" kavramları da İslâm sofîliğinin kavramlarıyla paralellik arz etmektedir.158  

Bilindiği gibi, Uygurlar Mahayana Budizm'ini ve hatta onun Tantrik kolunu 

benimsemişler ve bir süre bu dine hizmet etmişlerdir. Bu sebeple Uygurlar arasında 

yayılma gösteren Mahayana Budizmi Uygurların geleneklerinde önemli bir 

değişikliğe yol açmamıştır. Türklerin yabancı dinlere karşı müsamahalı davranışı ve 
                                                 

156 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, s. 270. 
157 Bkz. Li Yin-ping,  Buda İli Udun,  s. 89.  Li Yin-ping'a göre, Buda dini, M.Ö.I. yüzyılda  Udun 

(Hotan)'a girmiştir. Buda dini gelmeden önce, Hotan halkı şaman inancında idi.  
158 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce, s. 270.  
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bu dinleri merkezî bir yaklaşımla kabul ve himaye etmeleri Uygur Türklerinde de 

görülmüştür. 832'lerden itibaren iç karışıklıkların had safhaya varmasında159 etkin 

dinî yapılanmanın çok büyük rolünün olduğu görülmektedir. 

840 senesine gelindiğinde başkent Karabalgasun Kırgız ordusu tarafından 

kuşatılmış; son Uygur Kağanı "Wu-cheih" öldürülmüş ve Uygur Devleti'ne son 

verilmiştir. Ancak Kırgızlardan kurtulan Uygurlar, Tibet ve An-shi bölgesine göç 

etmişlerdi. Bu bölgenin merkezi Kansu şehri idi. Bu nedenle burada devlet kuran 

Uygurlara Kansu Uygurları veya Sarı Uygurlar denilmektedir. 160  Kansu şehri 

özellikle Çin ile bugünkü Doğu Türkistan arasındaki ticaret yolu üzerinde 

bulunuyordu. Uygurlar bu bölgeye gelmeden önce burası Tibetlilerin eline 

geçmişti.161 

Kansu bölgesinin en büyük özelliği, Budizm'in en fazla yayılmış olduğu bir 

yer olmasıdır. Çünkü "Dun-huang" (Bin Buda) mağaraları, "Tang-oh" ırmağının 

batısında Kansu'dan Hami'ye (Kumul'a) giden yolun beri tarafında eski kaynak yeri 

olan "An-shi"den güney doğuya düşer. Çok eski zamanlardan itibaren bu mağaralara 

Budist rahipler yerleşmiştir. Burası rahipler için hem barınak hem de mabet olmuştur. 

Dolayısıyla uzak yörelerden gelen Budist rahipler burasını bir toplantı yeri olarak da 

kullanmışlardır.162   

Sarı Uygurlar, Orhun'daki Uygurlar gibi çadırlarda yaşıyorlardı. Göçebe 

ananeleri henüz değişmemişti. Şehrin güneyindeki dağlar, Uygurların hayvan 

sürülerine otlak vazifesi görüyordu. Mani ve Buda dinlerinin etkisi ile savaşçılık 

ruhları kaybolmuştu. Ancak Şato Türklerinin yardımlarıyla Sarı Uygurlar, Tibet ve 

Çin akınlarına karşı kendilerini korumasını bilmişlerdir. 163  (Günümüze kadar 

varlıklarını sürdürmekte olan Sarı Uygurlar hala Budizm inancındadırlar.)  

Moğol istilasının, Orta Asya Türk topluluklarının Budizm'le ilişkileri 

açısından yeni gelişmelere yol açtığı görülmüştür. 1212'de Budist Koço Uygur 

Kağanlığı'nın Moğol Devleti'ne iltihakından sonra, Budist Türk kültürü Moğollara 

öncülük etmiş ve Uygur "bahşı"ları Moğolları Budizm'e çekmişlerdir. Bu arada 
                                                 

159 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 271. 
160 Çülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabilileri, İstanbul -1987, s.34. 
161 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 271.  
162 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce ,  s. 271.  
163 Özkan İzgi, Uygurların Siyası ve Kültürel Tarihi (Hukuk Vesikalarına Göre), Ankara-1987, 

s.28. 
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Uygurlar, Moğol Devleti'nin kültür ve sanat hayatında belli başlı mevkileri elde 

etmişlerdir. Böylece Moğollar, kültür dili olarak Türkçe'yi öğrenmiş, Moğolca da, 

Uygur harfleriyle yazılmıştır. Bu dönemde Moğollar Tantrik Budizm’in etkisi altında 

idiler. Nitekim, Kubilay Han Dönemi'nde (1260-1294) bu etkiler daha da artmıştı. 

Ancak, 1269'dan itibaren Kubilay Han'ın Tibetin Lamanist Budizm'in etkisine 

girmeye başlaması, Uygur ilinde de bu etkilerin kendini göstermesine yol açmıştır. 164  

Mahayana Budizmi, VII.yüzyıldan itibaren eski parlaklığını kaybetmeye 

başlamış ve Orta Asya'da Türklerin arasında, X.yüzyıldan itibaren İslâmiyet'in hızla 

yayılması karşısında silinme yolunu tutmuştur. Budist Uygurlar da, 932 senesinden 

başlayarak, en son 1513 senesinde Kumul (Hami) fethi oluncaya kadar peş peşe 

Budizm'den vazgeçerek İslâm'a girmişlerdir.  Uygur bölgesinde (özellikle Turfan, 

Kuça, ve Hotan'da) izleri kalmış olan bazı Budist tapınakları harabeleri günümüzde 

Çin hükümeti tarafından "Asıl Medeniyet Yadigarlıkları" diye ilân edilerek restore 

edilmiş ve sıkı bir koruma altına alınmış bulunmaktadır.     

D.  MANİHAİZM 

Manihaizm, M.S.3.yüzyılda Mani165 tarafından kurulmuş olan gnostik bir dini 

gelenektir. Maniciliğin temel öğretisi olan gnostik düalizmin eski Zerdüşt inançlarının 

yanı sıra, Hint öğretilerinde kök bulduğu ortaya çıkarılmıştır. Böylece Manicilik 

                                                 
 
164 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 271.  
165 Mani, özel bir isim değil, bir saygı ifadesi ya da bir unvandır. Mani sözcüğünün Aramica 

kökeni olan 'Mana' ışık anlamına gelmektedir.(http://dunyadinleri.com/maniheizm.htpl) 14 
Nisan 216'da Güney İran'da doğan Mani, Hıristiyanlarca sapık sayılan Elkesai mezhebine 
mensup bir aile içerisinde yetiştişmiştir. Babasının ismi Patik, annesinin ismi Meryem idi. 
Biruni, Mani'nin doğum yerinin, Mardinûköyü olduğunu haber verir. Mani'nin yetiştiği yöre ve 
civarında Mani'nin de mensubu olduğu Hıristiyanlığın Elkesai mezhebi yanı sıra, Sâbiîlik ve 
Mecusilik gibi inanç sistemleri de yaygındı ve bunlar Mani'nin düşünce sisteminin oluşumunda 
çeşitli şekillerde etkili olmuştur. Yaklaşık 20 yaşlarında Mani, inanç sistemi şekillendirmeye 
başlamıştır. İlk tebliğini babasına ve diğer aile büyüklerine yapmış ve onları kendi dinine 
kazanmıştır. Kral I. Şapur zamanında Mani'nin hareketine oldukça geniş bir tolerans gösterilmiş 
ve bu sayede o, başta İran olmak üzere çeşitli yörelerde dinini yayma fırsatı bulmuştur. Mani, 
öğretisini yaymak için İmparatorluk sınırları içinde seyahatler yaparak cemaatler kurmuştur. 
Öğrencilerini Doğuya, Batıya göndererek misyon çalışmalarını genişletmiş, Horasan 
Manihaizm'in merkezi olmuştur. Ancak, I. Behram döneminde (274-277) imparatorluğun 
Mecusi baş rahibi Kartir'in yayınladığı bir genelgede yer alan, Mecusilik dışında aralarında 
Manihaizm'in de bulunduğu bütün dinlerin takibat altına alınmasıyla, Manihaistlere karşı yoğun 
bir sindirme kampanyası başlatılmıştır. Nihayet Mani yakalanmış, zindana atılmış ve 276'da 
öldürülmüştür. Mani'nin öğrencileri, dinlerini tebliğ için gittikleri yörelerde onun misyonunu 
başarıyla temsil etmişler, onu, Mecusilere "Zerdüşt'ün manevi oğlu" (Saoşyant), Budistlere 
"geleceğin Buddha'sı" (yani Maitrara) ve Hıristiyanlara "Paraklit" diye isimlendirerek 
anlatmışlardır. (Bkz. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, ss. 153-154) 
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köktenci düalizm, Doğu Pagan inançları ve doğacı dinlerden kaynaklanan, Zerdüşt'ten 

yola çıkarak düzenlenmiş ve İncil kalıbına dökülmüş bir gnostik Asya inancı olarak 

tanımlanmıştır.166 Gelişmiş bir misyonerlik teşkilatına sahip olması nedeniyle, kısa 

zamanda kendi doğuş mahalli olan Güney İran ve Mezopotamya sınırlarını aşarak 

mısır, Anadolu, Avrupa ve Asya içlerine kadar ulaşan Manihaizm, 4. yüzyılda bir çok 

bölgede Hıristiyanlığın en büyük rakibi konumuna gelmiştir. 8.yüzyılda (762/63) 

Bögü Han'ın bir genelgesiyle Doğu Türkistan'da Uygurların resmi dini olmuştur. 

Ancak 6.yüzyıldan sonra Batıda, 12.yüzyıldan sonra Asya’da gerilemeye başlayan 

Manihaizm, Mezopotamya ve İran'ın 7.yüzyılda Müslümanlarca fethedilmesiyle 

doğduğu bu bölgede zamanla yok olmuştur.167  

Manihaizm, ışıkla karanlık arasındaki mutlak bir düalizm esasına dayalıdır. 

Dinin temel hedefi, insanın yaratılışı öncesi mitolojik dönemde karanlık güçlerinin 

mütecaviz atakları sonucu ışık ve karanlık arasında meydana gelen savaşta, karanlığın 

eline tutsak düşen ve şu an canlı cansız her varlıkta az ya da çok mevcut olan ışık 

ruhlarını kurtarmak ve onları bir temizleme operasyonundan sonra kendi asıl vatanları 

olan ışık alemine geri götürmektir. Maniheist cemaat ikiye ayrılır: Seçkinler ve 

Dinleyiciler. Kurtuluş açısından diğerlerinden daha ileri bir konumda sayılan 

seçkinlerin et yemeleri, evlenmeleri, çalışmaları, mal mülk edinmeleri yasaktır. 

Cemaatin büyük çoğunluğunu oluşturan dinleyiciler ise seçkinlere hizmet etmekle 

yükümlüdür.  Manihaizm'in kutsal kitapları arasında bizzat Mani'nin yazdığı çeşitli 

eserlerle çeşitli Manihaist yazarlara ait birçok metin vardır. 168  Buda, Zerdüşt ve 

İsa'nın peygamberliğini kabul eden Mani, Yahudilerin tanrısı Yahve'yi şeytan olarak 

niteler ve Hz.Musa'nın da peygamberliğini reddeder. Maniheist bir kimse, ömrünün 

1/7'sinde oruç tutmakla, malının 1/10'unu da sadaka vermekle mükelleftir.169 

Manihaizm, İran'dan doğuya ve batıya yayılmış, doğuda Orta Asya yoluyla 

Çin'e kadar gelmiş, fakat Doğu Türkistan bölgesine Manihaizm'in ne zaman geldiği 

hakkında çeşitli görüşler vardır. Gayrettin Osman’ın anlattığına göre, M.S.277 yılında 

Mani dini İran'da sıkı bir baskına uğramış ve Mani mürtleri İran'dan kaçarak diğer 

yerlere yol almış, bazıları Amu Derya kıyısına gelmişlerdir. O zamanlarda Amu 

                                                 
166 http://dunyadinleri.com/maniheizm.htpl 
167 Ekrem Sarıkçıoğlu,  Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, s. 153.   
168 Şinasi Gündüz,  Din ve İnanç Sözlüğü,  Vadi Yayınları, Ankara-1998,  ss. 245-246. 
169 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 272.  
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Derya sahilleri, Soğdluların mekanlarından biri olup, Soğdluların çoğunluğu dönemin 

ünlü tüccarlarındandı. Dolayısıyla onlar İpek Yolu'nda ticaret yapmakla şöhret 

bulmuşlardır. Soğdlular zaman zaman Amu Derya sahili ile Doğu Türkistan 

arasındaki Pamir dağlarından geçerek Doğu Türkistan'a gelmiş ve burada yaşamakta 

olan Uygurlarla alış verişlerde bulunmuş, böylece Uygurlar da 6.yüzyıllarda Mani 

dini ile tanışmışlardır.170  

Manihaizm’in, 763 yılında Bögü Han'ın bir genelgesiyle Doğu Türkistan'da 

Uygurların resmi dini olduğu görüşüne karşı Tayvanlı bilim adamı Liu Yitang, 

Uygurlar arasında bu dinin 763 yılından önce yayıldığı görüşünü savunmaktadır. Ona 

göre, Manihaizm İran'da yasaklandıktan sonra III-VII yüzyılları arasında tüccarlar 

vasıtasıyla Moğolistan'da yaşamakta olan Uygurlar arasına yayılmıştır. 763 yılında 

Bögü Han Loyang'dan dört tane Mani dini rahibini beraberinde getirmeden önce, 

Uygurlar Mani dinini biliyorlardı. Dört rahibin gelmesiyle bu din, Uygurlar arasında 

daha yaygın hale gelmiş ve sonunda Uygurların devlet dini olmuştur.171 

Manihaizm'i Soğdlu tüccar ve misyonerler vasıtasıyla öğrenmiş olan 

Uygurların Budizm'i olduğu gibi, bu dini de siyasî ve kültürel mülahazalarla kabul 

ettiklerini, bu hususta Çin'in kültürel nüfuz sahasına girmemeyi ön plana aldıklarını 

söylemek mümkündür. Uygurlarca kabul edilen Manihaizm, Ortodoks bir Manihaizm 

değil, onun "Dinaveriye" mezhebidir. 

Tibetlilerin hücumuna uğrayan Çin'i kurtarmak için, P'u-ku Hueien’in daveti 

üzerine Loyang şehrine giren Bögü Han'ın dönerken beraberinde götürdüğü büyük bir 

ihtimalle Soğdlu olan rahiplerden Mani dinini öğrendiği,172 Soğdca Kara-Balgasun 

Kitabesi'nde şöyle anlatılmaktadır:  

"Kağan dört rahibi kendi ülkesine gönderdi. O dört rahip iki ibadeti kurbanı 

geliştirip yücelttiler. Üç zamanı173 iyice öğrettiler. Bu din bilginleri nura ait doktrin 

konusunda iyice eğitilmişlerdi. Bu sebeple yedi kitabı tam olarak biliyorlardı 

                                                 
170 Gayratcan Osman, Şincan'daki Eski Dinler Hakkında,  Şincan İjtimaî Fenler Munbiri, Sayı:1-2,  

Urumçi-1998, s. 74;  Şincan'daki Dinler, Şincan Halk Neşriyatı,  Urumçi-1989,  s. 89.   
171 Liu Yi-tang, �������(Uygurlar Hakkında Araştırma), Tayvan-1975, ss. 89-90.  (Ayrıca 

bkz. Gayratcan Osman, Şincan’daki Eski Dinler Hakkında, s. 74.) 
172 H.Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, s.273. 
173  Üç zaman: (i) Işıkla karanlığın mutlak olarak birbirinden ayrı oldukları zaman, (ii) ışıkla 

karanlığın kısmen birbirine karıştığı (günümüzü de içeren) zaman (iii) ve ışıkla karanlığın tekrar 
eski hallerine yani birbirinden kesin olarak ayrılmış oldukları konumuna dönecekleri zaman. 
(Bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü,  s. 246.) 
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(anlıyorlardı). Onların bilgileri denizler kadar derin, konuşmaları da çağlayanlar 

kadar akıcı idi. Bu sebeple Uygurları bu hak dine sevk edebilirdi. /………. / kaide 

olarak kabul etti. Bütün faziletlerin bir araya gelmesini sağladı, gerçekleştirdi. 

/………. / O zaman Fou-tou ve Ts'eu-cbeler iç ve dış nazırlar /………. / şöyle dediler: 

Biz eski günahlarımızdan pişmanız ve gerçek dine hizmet etmek istiyoruz. Kağan 

şöyle bir emir yayınladı: 

"Bu din muhteşem ve harikûlâdedir. Bununla birlikte, onu kabul etmek ve ona 

riayet etmek güçtür. Onu iki üç defa dikkatle inceledim. Eskiden cahildim. Buda'ya 

şeytan diyordum. Şeytanı Buda olarak anıyordum. Şimdi gerçeği anladım. Artık 

bundan böyle sahte tanrılara hizmet etmeyeceğim. Özellikle ümit ediyorum /………/ 

"Madem ki, kararlı ve samimisiniz, onu derhal kabul edebilir, kurallarına 

uyabilirsiniz. Kabartma ve resmetmek suretiyle yapılmış bütün şeytan tasvirlerini 

yıkmalısınız. Cinlere dua ve şeytanlar önünde secde eden /………/ ışık dinini kabul 

edin. Bu ülke sıcak kan içicilik gibi barbar adetini bırakarak sebze ile beslenen bir 

memlekete dönüşsün. Bu cinayet devleti, iyiliklere teşvik krallığı haline gelsin. Bunun 

için /………./ insanda bulunmaktadır. Sema, güç ve kuvvet verir. Tâbiler ise onu taklit 

ederler. Din büyüğü (kralı) uzun zaman Babil'de oturmuştu. Uygurların gerçek dini 

kabul ettiklerini öğrendikten sonra, onların bu dine bağlılıklarını methetti. Kadın ve 

erkek din adamlarını, bu dini yaymak ve yüceltmek için Çin'e gönderdi. Bundan sonra 

Mou-cho'nun müritler topluluğu (Mu-she) ve müritleri kalabalıklar halinde dolaştılar. 

Bu dini yaymak için doğudan batıya her yöne gittiler ve dini yaydılar.”174   

Ayrıca Uygur harfleri ile yazılmış Eski Türkçe bir metinde de bu olay teyit 

edilmektedir. Bögü Kağan'ın yardımıyla 763'ten itibaren Uygurların resmi dini 

Manihaizm oldu. Artık Uygurlar Gök-Tanrı'ya değil, Ezrua tanrıya dua ediyor ve 

şöyle diyorlardı: 

"Nur ile zulmet nasıl birbirlerine karışmış; yeri göğü kim yaratmış (diye) 

öğrendik; yine Arkon yer tanrı ne vasıta ile yok olacak; nur ile zulmet nasıl ayrılacak; 

ondan sonra ne olacak (diye) öğrendik; Ezrua tanrıya, Güneş Ay tanrıya, kudretli 

tanrıya bunlara inandık, dayandık. Nigoşak olduk. Dört nurlu damgayı gönlümüze 

damgaladık. Birincisi sevmek (olup) Ezrua tanrı damgası; ikincisi inanmak olup 

                                                 
174 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 273. 
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Güneş, Ay tanrısı damgası; üçüncüsü (Allah'tan) korkmak (olup) Beşiz tanrı damgası; 

dördüncüsü irfan olup Burkanlar damgasıdır. Tanrım zihnimizi, kalbimizi bu dört 

türlü tanrılardan uzaklaştırdık ise,  onları yerinden oynattık ise, şimdi tanrım 

günahtan fariğ olarak dua ederiz…manastar birza (Bizi bağışla)"175 

Mani dininin resmen kabulünden sonra, Uygur merkezine kadınlı erkekli 

seçkin rahiplerden oluşan heyetler gelmiş, Manihaizm dünyasında Kağanın ve 

Uygurların şöhreti artmıştır. Bu arada Bögü Kağan ileri bir adım daha atarak Mani 

dininin Çin'de de yayılması için teşebbüse geçmiştir. 768'de Loyang'da Mani 

tapınaklarının kurulması için Tang imparatoru emir vermek zorunda kalmıştır. 806 

yılında Mani dini rahipleri Uygur elçileri ile beraber Çin başkentine gelmiş ve 

kendilerine bir ibadethane yapmış, onlarla birlikte çok sayıda Uygur Çin'e giderek bu 

ülkede çeşitli koloniler kurmuşlardır.176 

Manihaizm'i devlet dini yapan Uygurlar dinine sahip çıkmışlardır. 

IX.yüzyıllardaki Müslüman yazar İbn Nadım'ın naklettiğine göre, Horasan'ın Kralı, 

Semerkant'te faaliyet göstermekte olan 500  Manici rahip hakkında bilgi almış ve 

onları öldürmek istemiştir. Bu esnada Uygur Kağan Horasan Kralına haber gönderip: 

"Eğer Semerkant'taki Manici rahipler zarar görecek olurlarsa, o zaman kendi 

egemenliği altında yaşamakta olan bütün Müslümanları öldüreceğini" söyleyerek 

uyarıda bulunmuştur.177 

Mani dininin resmi din olarak kabul edildiği Ötüken Uygur Devleti, diğer bir 

Türk devleti olan Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkılınca Uygurlar, kitleler halinde 

yurtlarını terk ederek, Çin sınırlarına ve daha ziyade zengin ticaret merkezlerinin 

bulunduğu İç Asya’ya, Beşbalık, Turfan, Kuçu vb. sahasına göç etmişlerdir. Bütün bu 

olaylar gösteriyor ki, Mani dini Orta Asya'da Uygur devletlerinin siyasî desteği ile ve 

yine Uygurlar vasıtasıyla yayılmış, onların siyasî güçleri azaldıkça da Mani dini Orta 

Asya'daki etkisini kaybederek yerini Budizm'e terk etmiştir.178 

                                                 
175 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 273. 
176  Ahmet Taşığıl (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakıstan), Uygurlar,Türkler, Cilt:2, Yeni 

Türkiye Yayınları,  Ankara-2002,  s. 220. 
177 Richard C.Foltz,  Religions of  the Silk Road, Macmillan, London-1999, ss. 81-82. 
178 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 274. 
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Mani dininin, Türklerin kültür hayatı bakımından meydana getirdiği önemli 

bir değişiklik de, Orhun alfabesi yerine Soğdça'dan gelen Uygur yazısını getirmiş 

olmasıdır.  

Maniheizm'in İran geleneğindeki düalist karakteri, üniversalist anlayışa bağlı 

Türk telakkisine pek uymamıştır. Nitekim, Avrupalı seyyahlar, Uygurların 

mabetlerinde bulunan idollere tapmadıklarını, Tanrı'nın tek ve gayri maddi olduğunu 

söylediklerini haber veriyorlar ki, bu durum geleneksel dinlerindeki tek Tanrı 

inancının Türklerde nasıl kalıcı bir arketip oluşturduğuna tanıklık etmektedir. 821 

yılında Ordu Balık'ı ziyaret eden Arap seyyahı Tamim İbn Bahr'ın bildirdiğine göre, 

Manicilik şehirli halkın bağlı olduğu iki dinden biri idi. Yani bütün propagandalara 

rağmen Mani dini tam olarak yaygınlaşmamıştı. An Lu-shan'ın oğluna karşı 757'de 

çıkılan seferde 4 bin kişilik Hun ordusuna günlük 20 sığır, 200 koyun, 2900kg tahıl 

verilmesi, etin ne kadar çok tüketildiğini göstermektedir. Zamanla Mani dininin 

etkisiyle olmalıdır ki, 980'de Turfan bölgesini ziyaret eden Çinli seyyah Wang Ye-te 

fakir Uygurların et yediğini bildirmektedir. Hayvancılığın yanında daha Manihaizm 

öncesinde dahi tarımın Uygurlar arasında var olduğunu biliyoruz. Daha sonra 

Manihaizm'in tesiri ile yaygınlaşmıştır. Mani din adamları soğan benzeri şeyleri 

yiyorlardı. 821 yılına gelindiğinde her ne kadar ziraat yaygınlaşsa da otlakların önemi 

hala devam ediyordu.179 

Riyazet ve mülayemet telkin eden Mani dini, IX.yüzyılda Cahiz'in tespit ettiği 

veçhile "Toguz Oguz"ların savaş kabiliyetini zayıflatmıştır. 180   Eserini IX. Asrın 

ortalarında yazmış olan el-Cahız'a göre, Uygurlar Mani dinini kabul ettikten sonra, 

Karluklar'a yenilmeye başlamışlardır. Yeni kabul edilen din, Uygur kağanlarının 

savaş isteklerini köreltmiş olmalıydı. Devletin başkenti dışındaki otoritesi zayıflamış, 

dolayısıyla boy reislere fırsat çıkmıştı. 839 yılında çok ağır bir kış olmuş, Uygurların 

hayvan sürülerinin çoğu telef olmuştu. Bu da siyasî bunalımı daha da ağırlaştıran 

ekonomik kıtlığı ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla bir türlü ülkeye huzur gelmemişti.181 

Rus tarihçi Lev Nikolayeviç Gumilev (1912-1992) Uygur Devleti'nin yıkılışını 

                                                 
179 Ahmet Taşığıl, Uygurlar, s. 222, 
180 László Rásonyi, "Tarihte Türklük",  Ankara-1971, s. 110. 
181 Ahmet Taşığıl, Uygurlar, ss. 221-223. 
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"Manihaizm'in diğer dinlere tahammülsüzlüğü Uygurların mahvına sebep olmuştur" 

cümleleri ile ifade etmektedir.182 

Manihaistlerin kendilerini gizleme ve başkaca görünme hususunda maharetli 

olduklarını, öğretilerinin temelinde inancın yer almadığını, hem mistik, hem de ateist 

bir din olan Manihaizm’in kozmogonide tanrıya yer vermediğine dikkat çeken 

Gumilev, “Bozkırda yaşayan Uygurların kendilerini koruyacak tanrıya ihtiyaç 

duymaları ve bu ihtiyacın Manihaizm yolu ile sağlanamaması, söz konusu dinin 

bozkırda yaşayan Uygurlarca reddedilmesine neden olmuştur” demektedir. 183 

Uygurların Müslüman olmalarıyla beraber, bu din tamamen silinmiş ve günümüzde 

Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar arasında  bu dinin hiçbir mensubu 

bulunmamaktadır.  

E. HIRİSTİYAN DİNİ (NESTURÎ HIRİSTİYANLIK) 

VI.yüzyılın sonu ve VII.yüzyılın başlarında Hıristiyan dininin Nasturî 

mezhebi Doğu Türkistan bölgesine kadar gelmiştir. 184  Nasturîlik (Nastoryanizm, 

Nesturi Kilisesi) Hıristiyanlıkta İsa Mesih'in şahsıyla ilgili tartışmalarda, İsa'da iki 

ayrı şahsiyetin, yani ilahi ve insani şahsiyetlerin, yan yana birbirine karışmaksızın 

varlığını sürdürdüğü görüşüne dayalı Diyofizit akideyi savunan İstanbul patriği 

Nestoryus 185  taraftarlarının oluşturduğu akımdır. Nestoryus ve onu izleyenlerin 

akidesi, 431 Efes Konsili’nde alınan, İsa'nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olduğu 

görüşüyle reddedilmiştir. Bu konsil sonrası özellikle Suriye bölgesinde ve İran 

sınırlarında yaşayan Nasturîler ayrı bir kilise hareketi başlatmışlar ve sonraki 

                                                 
182 Harun Güngör yazan makale, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 2004, Mart , Sayı. 207,  s. 44. 
183 Harun Güngör, a.g.m.,  s. 44. 
184 Gayratcan Osman, Şincan'daki Eski Dinler Hakkında, Şincan İjtimaî Fenler Munberi, Urumçi-

1998, Sayı:1-2, s.77. 
185 Nestoryus (Nestorius) 382 yılında bugünkü Maraş dolaylarında doğmuş ve Antakya'da öğrenim 

görmüştür. Daha sonra intisap ettiği rahiplikte, üstün belâgat ve zekâsıyla yükselerek, Patriklik 
makamına geliştirilmiştir. Yetiştiği Okulun görüşlerini geliştirmeğe çalışmış. Buna göre, 
Meryem'e "Tanrı Anası" (Theotokos) denmemeli idi. O sadece Tanrı'nın insanî tarafını 
doğurmuştu, bu sebeple Ona "Mesih Anası" (Kristotokos) denmeliydi. Nestoryus'un ünlü 
muhalifi İskenderiyeli Cyrill, onun bu görüşüne şiddetle itiraz etmiş ve İstanbul'un Antakya 
etkisi altına girmiş olduğu yönünde propaganda yapmıştır. Bunun üzerine İmparator, 431'de 
Efes'te topladığı bir konsilde Nestoryus'u azletmiştir. 436'da Mısır'a sürgüne gönderilen 
Nestoryus, 451 yılında Mısır'da ölmüştür. (bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 283;  
Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, s. 386.) 
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dönemlerde Urfa (Edessa), Nasturîliğin merkezi haline gelmiştir. 6.yüzyıldan itibaren 

ise Nesturîlik Arabistan, Hindistan ve Çin'e yayılmaya başlamıştır.186 

Nesturîliğin İran'a geçişi ve diğer ülkelere yayılışı gibi, Orta Asya'ya girişi de 

büyük oranda ticaret yollarıyla olmuştur. Ön Asya'dan başlayarak, Maveraünnehir'in 

Baykent, Buhara ve Semerkant gibi belli başlı büyük şehirlerinden geçen 

milletlerarası İpek Yolu, bir taraftan birçok din ve kültürleri beraberinde getirmiş, 

bölgedeki Türklerin bu manevi unsurlarla temas etmelerine sebep olmuştur.187 

Nesturîliğin Orta Asya'da yayılıp geliştiğine ilişkin çok sayıda doküman 

mevcuttur. Bunlar Turfan bölgesi metinleri, Yedisu bölgesinde bulunan ve Süryani 

alfabesi ile yazılmış Türkçe Nesturi mezar taşları kitabeleri188 ve Orta Asya Hıristiyan 

kabileleriyle ilgili tarihî belgelerdir. Ayrıca Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan 

ve Hıristiyanlıkla ilgili olayları anlatan freskler, mezar taşları, boyalı ve sırlı 

topraktan yapılmış Meryem ve İsa ikonları bulunmuştur. Burada dikkati çeken en 

önemli husus ise, Nesturî Hıristiyanlık hatırası olan bu eserlerde İsa ve Meryem'in 

Hun tipinde temsil edilmiş olmasıdır. 

Çin'e yayılan Nesturîlik, daha önceleri yayılan Budizm ve Manihaizm gibi, 

önce Uygur bölgesine yayılmış, sonra Çin’e taşınmıştır.189 İlk dönemlerde Hıristiyan 

misyonerliği yapanlar genellikle Süryaniler olmuş, doğuda bu dinin Uygurlar arasına  

yayılmasını sağlayanlar ise, ticarette yetenekli olan Soğdlu tüccarlar olmuştur. 

Dolayısıyla Nesturîliğin, İpek Yolu'nda yürümüş olan kervanlar, misyonerler 

vasıtasıyla, Uygur şehirlerinden, yani, "Baktriye'nin Belh'ten, Bedehşan, Pamir, 

Taşkurğan, Hoten'den geçerek, Çin'in başkenti Çang'en'e (günümüzdeki Şi'an) 

ulaştığı bilinmektedir. Çince kaynaklar "Tang Sülalesi döneminde, Moğol yaylasında 

yaşayan Uygurlar arasında Manihaizm'in yayıldığı, fakat Kaşgar ve Yedisu civarında 

                                                 
186 Şinası Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü,  s. 279. 
187 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 275. 
188 Orta Asya'da Nesturîliğin tarihi, 781 yılında dikilen ünlü Singan-fou kitabesiyle başlatılabilir. 

Bilindiği gibi bu kitabe, Nesturi din adamı A-Lo-Pen'in 635 tarihinde Çin'e gelişinden, kitabenin 
dikildiği zamana kadar, Çin'deki Nesturi Kilise tarihini anlatmaktadır. (bkz. H. Göngür, Eski 
Türklerde Din ve Düşünce,  s. 275.) 

189 Liu Yi-tang, �������, Jing Jong Kitapçılık İdaresi, ss.467-468;  (bkz. Adil Muhammed 
Turan,  "Hıristiyan Dininin Eski Kaşgar Bölgesindeki Etkisi ve İsveç Hıristiyan Misyonerliği 
Cemiyeti’nin Kaşgar'daki Vekalethanısı (Temsilciliği)",  Şincan Tezkiresi,  Sayı:2, Urumçı-1996, 
s. 26.)   
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yaşayan Uygurların Hıristiyanlığa inandığını" söylemiştir.190 Bilindiği gibi, Uygurlar 

İslâmiyet'ten başka dinlerin hiçbirine kitle halinde girmemiştir. 

Sultan Satuk Buğra Han'ın 932 yılında İslâmiyet'i kabulünden sonra, Uygur 

bölgesinde diğer dinlerin etkileri zayıflamaya  başlamış olsa bile, fakat bazı 

bölgelerde bu dinlerin etkileri hala devam ediyordu. 1210’lu yıllarda Moğollara 

yenilerek Kara Kitan  yöresine gelen ve çeşitli hilelerle Kara Kitan hakimiyetini ele 

geçirip, Yarkent, Hoten ve Tarim havzasındaki şehirleri kendi egemenliği altına 

almayı başarabilen Nayman prensi Küçlük, çoğu Naymanlar gibi bir Hıristiyan 

müridi idi. O, İslâmiyet'e karşı çetin savaşlar açarak, Müslümanlara, “Hıristiyan ol! 

yada Budist ol!” diye baskı yapmıştır.191 Bu durum, Müslümanlar için çok ağır bir 

ceza sayılmış olsa bile, ama bölgedeki gizli Hıristiyan müritlerinin çok hoşuna 

gitmiştir. Küçlük'ten sonra (1220) bölgeye egemen olan Moğollar, Küçlük'ün 

zulmüne maruz kalan kırgın halkın gönlünü almak için, özgürlükçü dinî politikalar 

izlemiştir. Böylece, Hıristiyanlar daha serbest faaliyet yürütme imkanına sahip olmuş 

ve Hıristiyanlık da yeniden canlanarak yayılmaya başlamıştır. Bu dönem, Uygur 

bölgesinde Budizm, Manihaizm, Nesturî Hıristiyanlık ve İslâmiyet'in beraber 

yaşandığı özel  bir tarihî dönem olmuştur.192 

1253-1255 yıllarında Uygur bölgesine gelen misyoner William Robrok, 

"Uygur şehirlerinin hepsinde Hıristiyanlar ile Müslümanların beraber yaşadığını 

gördüm" demiştir.193 Ünlü seyyah Marko Polo (1254-1324), "Kaşgar ahalisi İslâm 

dinine inanıyor, ayrıca ahali içinde Nesturî mezhebine mensup olan Hıristiyanlar da 

var. Onlar dinî ayinlerini kendi kurallarına göre yapıyorlar, kendi mabetlerinde ibadet 

ediyorlar." diye yazmış ve Yarkent şehrindeki "S.John Kilisesi'nin acayip direk taşı" 

hakkındaki rivayeti de nakletmiştir. 194  XIII.yüzyılın ortasında Hıristiyan dini 

arşivinde Kaşgar, 19. Metropolitlik olmuş, Hıristiyan dininin ilgili yetkilisi de 

Kaşgar'da ikamet etmiştir.195  

                                                 
190 Liu Yi-tang, �������, s.468. 
191 Bartold, "Yedisu Tarihi Oçirikleri", Şincan İjtimai Fenler Tetkikatı, 1984, Sayı:3-4,  ss.38-39. 
192 Adil Muhammed  Turan,  a.g.m., s. 27. 
193 "Cahanname", Şincan Halk Neşriyatı, 1986, Uygurca neşri, C.I, (B kitap), ss. 631-632. (bkz. 

Adil Muhammed Turan, a.g.m., s. 27.) 
194 "Marko Polo Seyahat Hatırası", Şincan Halk Neşriyatı, Urumçi-1991, s.56. 
195 Zhang Xıng-liang,  "Şerk-Garp Alakısı Tarihi Togrisidiki Höccetler Toplimi", C.I, s. 209,  

(Kaşgar Pidagogika Enstitüsü İlmî Dergisi, 1993, Sayı: 4,  s. 72)  
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Nesturî Hıristiyanlar, Orta Asya'da Süryanîce'den başka, Uygur Türkçe'sini de 

kullanmış, özellikle kitaplarını Süryanî alfabesi ile Uygurca yazmış, Süryanîce'den bir 

çok kitabı da Türkçe'ye çevirmişlerdir.196 Ayrıca bu dillerin yanında Farsça'yı da 

kullandıklarını ifade etmek yerinde olacaktır. Dikkate değer bir husus da, mezar 

taşlarında kullanılan tarihlerde, Aliksandir Makedonisky Irası (takvimi) ile  On İki 

Hayvanlı Türk Takvimi'nin birlikte  kullanılmış olmasıdır.197 

Orta Asya'da İslâmî fetihler, Hıristiyanlığın gittikçe zayıflamasına neden 

olmuştur. Dönem Nesturîleri çevre kültürlerin ve özellikle de o zamana kadar 

oluşmuş olan İslâm kültürünün etkisi altında kalmışlardır. Dolayısıyla onların ibadet 

esnasında kollarını bağladıkları, secde ettikleri, kiliseye girmeden önce bir nevî 

abdest aldıkları gözlenmiştir. 198  Daha sonra Timur'un Hıristiyanların çoğunlukta 

oldukları bölgeleri fethi, söz konusu bölgelerdeki Nesturî varlığını ciddi biçimde 

etkilemiş, 14.yüzyılın ortasından sonra, Nesturîlik tüm Uygur bölgesinde eski gücünü 

kaybetmiştir. 1349 yılından sonra Nesturîliğin yeniden düzenlenen, toplam 25 

metropolitliğinin adi geçen listesinde Kaşgar adı artık silinmiştir. Böylece Eski 

Kaşgar bölgesi sürekli İslâmiyet etkisi altında mevcutluğunu kurumuştur. 14.yüzyılın 

sonlarında Turfan bölgesinin de "Darul-İslâm" haline gelmesiyle bütün Uygur 

bölgesine İslâmiyet tek hâkim din olmuştur.199 

Fakat, sonraki araştırmaların verdiği bilgilere göre, İli bölgesi ve Turfan'a 

yakın Beşbalık'ta (günümüzdeki Uygur Özerk Bölgesi Cimisar nahiyesi civarı) sayıca 

çok az olan Nesturîler halen yaşamakta olup, onlar Süryanice dua ediyorlarmış. 

19.yüzyılın ortasında ili bölgesini işgal eden Çarlık Rusyası, bölgedeki Nesturîlerin 

300 kişi olduğunu tespit etmiş ve onları Nesturîlikten vazgeçerek Ortodoksluğa 

geçmeye davet etmiştir. Fakat, bu davet Nesturîlerce reddedilmiştir.200 Bundan sonra 

bu Nesturîler hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.201  

Ne var ki,  aradan beş asır geçtikten sonra, 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın 

başlarında Hıristiyanlığın gölgesi yeniden Kaşgar bölgesinde görülmeye başladı. Bu 

                                                 
196 Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 276. 
197  Harun Güngör, Eski Türklerde Din ve Düşünce, s. 276; ������ ,  Şanghay San-Lian 

Neşriyatı, Şanghay-1992,  s. 42. 
198 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce,  s. 276. 
199 Li Jin-xin, ���������,  s. 181. 
200 Feng Cheng-jün, ������,  Shan Wu Neşriyatı, Pekin-1993,  s. 47. 
201 Li Jin Xin, ���������,  s. 182.  



 57

defa Hıristiyanlığın Kaşgar'a tekrar gelmesinin kendine özgü siyasî ve sosyal 

hedefleri vardı.202  Bu konu,  tezin III. Bölümünde misyonerlik başlığı altında ele 

alınacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Adil Muhammed Turan,Hıristiyan Dininin Eski Kaşgar Bölgesindeki Etkisi ve İsveç Hıristiyan 

Misyonerliği Cemiyetinin Kaşgar'daki Vekalethanısı (Temsilciliği),   s.  28.  
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II. BÖLÜM 

 

UYGURLARIN İSLÂM’A GİRİŞİ 

 

  A. TÜRKLERİN İSLÂMİYET’E GİRİŞİ 

  Mekke’de VII.asrın başlarında ortaya çıkan İslâm, aynı asırda o dönemin 

bilinen en güçlü iki imparatorluğundan biri olan Bizans’ı yenerek Bizanslıları 

Anadolu topraklarının batısına itmiş, Sasanî İmparatorluğunu tarihten silmiş ve Orta 

Asya içlerine girerek Türklere komşu olmuştur.  

Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Osman zamanında 

başlamıştır. Ahmet b.Kays komutasında ilerleyen Arap ordusu (642), Amu Derya 

(Ceyhun) kıyılarına yaklaşmıştır. Muhammed b.Cerir (643-655) adlı bir Arap 

komutanı, çoğunluğu sahabe ve tabiinden oluşan yaklaşık 2700 kişilik bir ordu ile 

Amu Derya nehrini geçerek henüz İslâm’a girmemiş Türkler üzerine cihada çıkmıştır. 

Fergana önlerine kadar gelebilen Arap ordusu burada, Türklerin mukavemeti ile 

karşılaşmış, fakat başta komutan Muhammed b.Cerir olmak üzere sahabe ve tabiinden 

oluşan ordunun hemen hemen tamamı şehit olmuştur. Bugün mezarları Fergana 

sınırları içindeki ‘Kassan’ bölgesindedir. Bu ilk başarısız ve sonuçları itibariyle son 

derece trajik olaydan sonra, klasik kaynakların verdiği bilgilere göre, sayıları 24.000’i 

bulan Müslüman Arap orduları, Ubeydullah b.Ziyad komutasında (673) Amu 

Derya’yı geçmişlerdir. Bunu Hz.Osman’ın oğlu Said’in (674) ordusuyla birlikte 

Semerkant’a hücumu takip etmiştir. Bu hareketler, genellikle ganimet elde etmeye ve 

menfaate dayalı seferler olarak nitelense de o dönemlerde çeşitli sebeplerle 

Türklerden İslâm’a girenler olmuştur. Özellikle harp esiri olarak alınıp Müslüman 

bölgelere yerleştirilen ve sonradan “mevali” diye adlandırılan bu kitle, Türkler bir 

devlet olarak İslâm’a girmeden çok önce ve İslâm’ın Araplar tarafından temsil 

edildiği dönemlerde önemli hizmetler görmüştür. Türklerin, kendi vatanlarından 

ayrıldıktan ve Müslüman bölgelere yerleştirildikten sonra kendi inançları yani 
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“küfür” ile kalmadıkları, iyi bir İslami eğitim aldıkları, onlar arasından yetişen büyük 

alim, filozof ve devlet adamlarının çokluğundan anlaşılmıştır. Ayrıca bu husus, 

Türklerden küçümsenemeyecek sayıda önemli bir kitlenin ihtida ettiğini de 

göstermiştir.203 

İslâm’ın Fergana’ya girişi VIII.asrın başlarında gerçekleşmiştir. Daha önce 

bölgeye gelen Arap orduları kesin sonuçlar elde edememiştir. Onların bu 

başarısızlığında bölgedeki kitlenin İslâm’a ve onun temsilcilerine karşı mukavemeti 

bulunmakla birlikte, İslâm’ı temsil edenlerin tutum ve davranışlarının da katkısı 

büyük olmuştur. Kuşan İmparatorluğunun yıkılmasından sonra bu bölgede yabancı 

valilerin etkisi tükenmiş, hatta Sasanî valilerinin Türkistan’da, hiçbir zaman idarenin 

başında bulundukları da görülmemiştir. Arap valileri, başlangıçta, Türkistan’a akınlar 

yaparak kışı Horasan’daki karargahlarında geçirmişlerdir. Amu Derya nehrinin 

ötesinde ilk kışlayan vali Selim b.Ziyad (681-683) olmuştur. Özellikle Batı Türkistan 

bölgesinin Araplar tarafından fethi ve hakimiyeti, bölgenin dirayetli valisi Kuteybe 

bin Müslim (704-714 veya 705-715) tarafından 204  olmuştur. O, yerli idareciler 

arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmayı çok iyi bilmiş, 706’da Baykent’i, 707’de 

Buhârâ’yı daha sonra da Talakan, Keş ve Nesef’i almıştır. 712’de Semarkant’a karşı 

yapılan seferde Buhârâlılar ve Harezmliler Kuteybe’ye büyük ölçüde yardım etmiştir. 

Hatta bundan dolayı Soğd İhşidi Gurek, düşmanının, kardeşleri ve akrabasının 

yardımıyla kendisini yendiği ve zafer kazandığı için Kuteybe’yi ayıplamıştır. Kuteybe, 

713 yılında bir sefere hazırlanırken Buhârâ, Keş, Nesef ve Harezm halkı onun emrine 

20.000 kişilik bir ordu vermiştir. O, 713 yılında Kültekin’i geri çekilmeye mecbur 

etmiş, Türgişler205 ise kahramanca mücadeleler sonucunda onu durdurmayı başarmış, 

                                                 
203 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, Avrasya 

Etüdleri, TİKA , sayı:24,  İlkbahar-Yaz 2003, ss. 42-44. 
204  Maveraünnehr'in gerçek fatihi hiç şüphesiz Kuteybe b. Müslim'dir. H.86 (M.705) yılında 

Horasan valiliğine tayin edilen Kuteybe, Horasan'a geldiği zaman bu eyaletin iki tehlikeli sınır 
bölgesi vardı. Bu bölgelerden birincisi, Ceyhun nehrinin orta kısmından Bedehşan'a kadar 
uzanan ve nispeten dağlık bir araziden meydana gelen Toharistan idi. Bazı akınların yapılmasına 
rağman hala direnmekte olan Belh şehri, buranın merkezi idi. Horasan'ın ikinci ve daha tehlikeli 
olan sınır bölgesi ise, Maveraünnehr idi. Türkler, her iki bölgede de hakim unsuru teşkil etmekle 
beraber, aralarında siyasî bir birlik mevcut olmayıp küçük beylikler halinde müstakil hareket 
ediyorlardı. Maveraünnehr'de siyasî manada bir birliğin bulunmaması bu havalide İslâm 
ordularının ilerlemesini kolaylaştırıyordu. Gerçi bu sırada Türkeş Hanlığı en kudretli devrini 
yaşamasına rağmen, Araplar'a karşı yapılan mücadelede fazla bir varlık gösterememiştir. (bkz. 
Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, C:2,  s. 383.) 

205 Ömer b. Abdülaziz'in mevali politikasının uygulamak istemeyip Buhârâlılara karşı kılıç ve 
kırbaç kullanmayı tercih eden Cerrah b. Abdullah'ın valiliği sırasında, Buhâr-hudât Tuğşâde, 
Semerkand Hükümdarı Gûrek ve Kûmed Hükümdarı Narayana ile Araplardan kurtulmak için 
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ancak Çinliler de onları yıkmışlardır. Kuteybe, Halifeliğin el değiştirdiğini, yeni 

halifenin Süleyman b.Abdulmelik olduğunu sefer halinde iken öğrenmiştir (714). 

Daha önce, yaptığı hizmetlerde halifenin büyük desteğini gören Kuteybe, yeni durum 

karşısında büyük bir tereddüt yaşamış, sonunda yeni halife ile anlaşamayacağını ve 

ona isyan etmenin uygun olacağını düşünmüştür. Kuteybe bu niyetini, ordunun ileri 

gelen komutanlarını Fergana camisinde toplayarak onlara açıklamış, fakat kendisini 

zaferden zafere koşturan komutanlarından umduğu desteği bulamamış ve orada şehit 

edilmiştir.206  

Kuteybe diğer valilerden, Arap hakimiyetini büyük şehirlere yerleştirmekle 

birlikte, Türkistan’da İslâm’ın yayılmasını, diğer dinlere karşı onun üstünlüğünün 

sağlanmasını ve toplumda gerçekten maya tutması için ilk ciddi ve cesaretli adımların 

atılmasını sağlamakla ayrılmaktadır. O, bu işe ilk başlarken okuduğu hutbede “Allah, 

kendi dinin aziz olması için size bu toprakları helâl kıldı” şeklinde bir ifade 

kullanmıştır. Onun siyasî hakimiyet için dinin tebliğini ve insanların 

Müslümanlaştırılmasını esas alan bir çalışma içerisinde olduğu görülmüştür. Böylece 

onun siyasî bir hakimiyet yanında dinî bir etkileşimi esas aldığı, bir anlamda siyasî 

başarılarını insanları Müslümanlaştırarak teminat altına almak istediği ortaya 

çıkmıştır. Kuteybe, fethettiği yerlerde öncelikle oralardaki batıl inançlarla uğraşmış, 

                                                                                                                                           
Çin'den yardım isteme konusunda anlaşmış ve 719 yılının ilkbaharında Çin'e birer heyet 
göndermiştir. (bkz. Kafesoğlu, "Türkler", 185.) Buhârâ heyetinin başına Tuğşâde büyük oğlu 
Asilan (Arslan)'ı tayin etmiştir. Tuğşâde Çin İmparatoru'na yazdığı mektubunda, Arapların 
Buhârâ'yı işgali yüzünden yitirdiği nüfuzunu elde etmek için ondan yardım istemektedir. Yine 
Tuğşâde, Türgişlerin kendilerine yardım etmesi için bir emir çıkarmasını ondan istirham 
etmektedir. (Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla 
serbest kalmıştır.  II.Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girmiştir.  
II.Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına Su-lu Kağan geçmiş 
ve Emevilere karşı mücadele etmiştir. 766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son vermiştir.) 
Kutluk Hakanı Kapgan Kağan'ın ölümünden sonra 98/716 yılında Türgişler'in İli Havzası'nda 
istiklalerini kazanarak yeni bir Türk devleti kurmalarına Çin İmparatoru yardımcı olmuştu. Bu 
nedenle o, Türgişlerin politik kararlarında etkin rol oynayabilirdi. Tuğşâde, Çin'e heyet 
göndermekle çifte oyun oynamıştır. Birincisi o, bir taraftan Çin ya da Türgiş yardımı sağlamak 
suretiyle diğer yerli hükümdarları Araplara karşı tahrik etmiştir. İkincisi ise, güçlü olduğu 
dönemlerde Araplara karşı sadakat gösterisinde bulunmuştur. Fakat Çin İmparatoru, Tuğşâde ve 
diğer hükümdarların isteklerini dikkate alıp Araplara karşı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. 
Çünkü Çinlilerin batıya doğru yayılmasını daha önce Doğu Göktürk Devleti engellemiştir. Çin 
İmparatoru şimdi de Türgişlerin benzer bir tavır sergilemesine fırsat vermek istememiştir. Zira 
önünde ciddi bir ordu kalmayan Türgişler, Mâveraünnehr'i topraklarına katmak düşüncesindeydi. 
Türgişler yapılacak herhangi bir askeri yardım sonucunda Çin'in batıya yayılmasını 
önleyebilecek güce erişebilirlerdi. Bu nedenle Çin İmparatoru geçici olarak, bu konuya 
müdahale etmemeyi tercih etmiştir. (Bkz. Hasan Kurt, Orta Asya'nın İslamlaşma Süreci (Buhárá 
Örneği), ss.178-179.)   

206 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, ss. 44 - 45. 
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İslâm açısından bir şirk ve küfür olarak nitelenen putları toplatarak yaktırmış ve 

mabetlerini yıktırmıştır. Bununla, insanların büyük saygı duydukları veya korktukları 

putların kimseye faydası olamayacağına ek olarak kendilerini bile kurtaramadıkları 

inancını telkin etmiş ve İslâm’ın ortaya koyduğu inancın doğruluğunu anlatmak 

istemiştir. Onun yaptığı işleri şöyle özetlemek mümkündür: 

1.  Fatihler sonrasında önemli şehirlere câmi ve mescitler yaptırmıştır. 

2. Büyük şehir ve ticaret merkezlerine önemli miktarda Arap nüfus    

             yerleştirmiştir. 

3. Dinî bazı kolaylıklar sağlamıştır. (Farsça ibadet gibi) 

4. Namaz için camilere gelenlere nakdi yardımlarda bulunmuştur. 

5. Bazı bölgelerde Müslüman Arapları yerli halkın evlerine yerleştirmiştir. 

6. Müslüman yöneticiler tayin etmiştir.207 

   Kuteybe’nin ölümünden sonra yerine geçenler başarılı olamamışlardır. Hatta 

bazılarının dünya malına olan hırsı, bölge halkının kendilerinden soğumasına, zaman 

zaman ondan nefret ederek isyan etmesine sebep olmuştur. Bazen hazine ve hükümet 

manfaati, fetihlerin esas sebebi olarak gösterilen dinî yararların önüne geçmiştir. 

Müslüman olan halktan, Müslüman olmayanlardan çeşitli adlarla alınan vergiler 

alınmaya devam etmiş, bu da İslâm’ın bölgedeki imajını olumsuz yönde etkilemiş ve 

Araplar Sir Derya havzasındaki vilayetlerini kaybetmiştir. Emevi döneminin en 

sevilen halifelerinden Ömer b.Abdulaziz (717-720) Müslüman olanlardan vergi 

almayı yasaklamakla kalmamış, onların sünnet olma mecburiyetlerini de kaldırmıştır. 

Bu faaliyetler Müslüman Arapların imajını kısmen düzeltmekle birlikte, bölge valileri 

aynı başarıyı gösterememiştir.208 

   Batı Türkistan’ın ve Fergana vadisinin İslâmlaştırılması için ilk defa bir 

tebliğ heyeti kuran ve böylece daha metotlu hareket eden Eşras b.Abdullah es-Sülemi 

(727) olmuştur. O, sınır boylarını koruyan gönüllü mücahit gazilerin barınmaları için, 

Fergana bölgesinde ilk defa rabatları kuran vali unvanını almıştır. 

  Fergana bölgesinde Arapların yeniden etkin hale gelmesi tecrübeli vali Nasr 

b.Seyyar (738-748) zamanında olmuştur. O, Batı Türk devletinin dağılmasından 

yararlanarak, Arap hakimiyetini Sir Derya havzasında etkin hale getirmiş ve 739 

                                                 
207 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, s. 45. 
208 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, s. 46. 
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yılında Urşuşana, Şaş ve Fergana melikleriyle antlaşmalar yapmış, Araplara 

Kuteybe’nin zamanını hatırlatmıştır. Sorumluluk alanlarında bazı asayiş problemleri 

bulunsa da Nasr’ın valiliği zamanında Türkistan, o zamana kadar görülmemiş bir 

refaha ulaşmıştır. Bölgedeki iç çatışmalarla bir haylı yıpranan Nasr, daha sonra (749) 

hilafetin Abbasilere geçmesinde büyük katkıları olan Ebu Müslim el-Horasani 

karşısında yenilmiş ve İran’a kaçarak (748) aynı yıl orada ölmüştür. 

  Ebu Müslim, Emevi hanedanına düşman bütün unsurları kendi tarafına 

çekmeyi başarmıştır. Bundan sonra o, hem Arap hem de İran millî hareketlerine karşı 

mücadeleye girişmiş ve iç disiplinin sağlanması noktasında büyük başarılar elde 

etmiştir. Onun zamanında Türkistan’da iç karışıklıklar nedeniyle büyük tehlikeler 

meydana gelmiştir. Batı Türk Hakanlığının yıkılması ve yerine güçlü bir devletin 

kurulamamasından yararlanan Çinliler Türkistan’ı hakimiyet altına almak için 

harekete geçmiştir. Çeşitli sebepler ileri sürerek harekete geçen Çin ordusuna karşılık 

Ziyad b.Salih komutasındaki Müslüman ordusu, Karlukların da yardımı ile, Temmuz 

751 tarihinde kesin bir zafer kazanmıştır.209 Bu savaşın Türkistan tarihindeki önemi 

çok büyük olmuştur. Çünkü İslâm ve Çin medeniyetlerinden hangisinin Türkistan’da 

hakim olacağı meselesi halledilmiştir. Pamir çevresi ve Tanrı Dağları (Tien-Şan) 

silsilesine kadar olan sahalar Arapların idaresi altına girmiş ve halkı da Müslüman 

olmuştur. Böylece Ebu Müslim hem iç hem de dış düşmanlara karşı büyük bir başarı 

elde etmiştir. Fakat onun başarıları Abbasi Halifesini kuşkulandırmış, çeşitli 

entrikalarla halifenin sarayına çağrılarak orada öldürülmüştür. 210 

Türkistan, Talas Savaşı’ndan sonra yaklaşık bir asır kadar Horasan’ın 

idaresine memur valiler tarafından yöneltilmiştir. Türkler, Göktürkler devletinden 

sonra iki asır kadar, kendi yabguları idaresinde yarı özerk bir şekilde varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. Arapların fiili idareleri altında iken yerli halk arasından çıkan 

Samanoğulları (847-999), yarı müstakil bir şekilde bu bölgede hakimiyet elde 

                                                 
209 Çinlilerin geçtikleri bölgelerdeki sert tutumları ve özellikle Taşkent Beyi Bagatur Tudun’u 

öldürmeleri, Türkleri bu defa da Çinlilere karşı Müslümanlardan yardım istemeye sevketmiştir. 
Bunun üzrine Horasan Valisi Ebu Müslim, Ziyad b.Salih komutasında güçlü bir orduyu 
Çinlilere karşı göndermiştir. Beş gün devam eden savaş, muhtemelen son günde, Karlukların 
Çin birliklerine arkadan taarruz etmeleri sonucunda, Çinliler için büyük bir hezimetle son 
bulmuştur. 70.000 kişilik Çin birliklerinin büyük bir kısmı savaş meydanında yok edilmiş, 
20.000 kadarı esir olarak Müslümanların eline geçmiş, Kao Sien-tche (Gao Xian Zhi) ise, ancak 
az bir kuvvetle canını kurtarabilmiştir. (bkz. Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslâm Devletleri Tarihi, 
Ankara-1992, s. 17)   

210 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, ss. 46-47. 
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etmişlerdir. Bunların Türk olduğu veya İran’dan gelip Belh’e yerleşen İranlılardan 

olduğu şeklinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak halkın ve ordunun çoğunluğu 

Türklerden olmuştur. Samanoğulları zamanında Türkistan bölgesinde Türklerin 

nüfuzu artmış ve zamanla Müslüman Türk hakimiyeti şekline dönüşmüştür. Sonuçta, 

İslâm’ı kabul eden Türk Hakanları Karahanlılar tarafından yıkılmıştır.211          

 

B. İSLÂM’LA İLGİLİ HABERLERİN UYGUR BÖLGESİNDE   

                                     DUYURULMASI 

Doğu Türkistan, batıdaki İslâm ülkeleri ile doğudaki Çin arasındaki kara 

yollarında  köprü olmuştur. Çin'de İslâmiyet'i yaymak amacıyla gidenlerin pek çoğu 

Doğu Türkistan'dan geçmiştir. M.S.651 yılında Hz. Osman İslâm'ı tanıtmak için Çin 

sarayına bir iyi niyet heyeti göndermiştir.212 Bu dönemlerde ticaret yoluyla Çin'in 

güneydoğu bölgelerine gelen Müslüman tüccarlar aracılığıyla buralarda İslâmiyet 

duyulmaya başlamıştır. Müslümanlar Çin'in Guangzhou213, Chuanzhou, Yangzhou 

bölgelerinde cami ve mezarlıklar yapmıştır. Müslümanlarla Çinliler arasında evlilik 

ilişkilerinin kurulmasıyla sonradan Tungan (Çin asıllı Müslüman) toplumu ortaya 

çıkmıştır.214 

M.S.713 yılında Kutaybe b. Müslim de  Fergana'dan Kaşgar'a gelerek ulaşım 

yolunu ele geçirmiş ve Çin Tang Hanedanı sarayına elçi göndermiştir. Saraya gelen 

Arap elçileri Padişaha İslâmiyet'i anlatmış, onlar Çinlilerin adeti ile padişaha tazim 

(secde) ederek selam vermemiştir. Çin padişahı bunun nedenini sorduğunda, 

kendilerinin bir tek Allah'a secde edeceklerini, Padişahlara secde etmeyeceklerini 

söylemişlerdir.215 Bu, İslâmiyet'in kara yolu aracılığıyla Doğu Türkistan'a gelen ilk 

dönemi sayılmıştır. 

Buralarda İslâmiyet'in duyurulması aşağıdaki beş yolla gerçekleşmiştir:  
                                                 

211 Mustafa Erdem, Türklerin İslâm’a Girişi ve İslâm’ın Fergana Bölgesine Yayılması, s. 47.  
212 İmam-Hatip Liseleri İslam Tarihi (Ders Kitabı), Devlet Kitapları,  İstanbul-2003, s. 173. 
     Çinli bilim adamlarının tespitlerine göre M.S. 651 yılından 789 yılına kadar olan 147 senelik 

zaman içersinde Arap elçileri toplam 36 defa Çin'e gelmişlerdir. Onlar çoğu zaman Çin'in 
başkenti Çang'en'e Doğu Türkistan'dan geçen kara yollarla ulaşmıştır. (bkz. Hacı Nur Hacı, 
Chen Guo-guang, Şincan İslam Tarihi,  s. 28) 

213Guangzhou şehrinde Meşhur sahabe Said İbni Ebu Vakkas’ın türbesi yanında güzel bir tarihi 
cami mevcuttur.     

214 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi,  s. 29. 
215 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 31. 
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1. Elçi Gönderme: bundan yukarıda bahsettik. 

2. Ticârî İlişkiler: Arap tüccarlar Körfez'den yola çıkarak kuzey doğu yönüyle, 

Orta Asya'ya doğru ilerleyip, Pamir'den geçmiş, Tanrı Dağları'nın güney ve kuzey 

kenarlarından doğu'ya doğru ilerleyerek, Çin'e gelmiştir. Orada Çinli tüccarlarla 

Çang'en'de ticarî ilişkilerde bulunmuştur. Örneğin, M.S.780 yılında Çin'in başkenti 

Çang'en'de ikamet eden Arap ve Farslardan oluşan yabancıların sayısı 4000 aileyi 

aşmıştır. Özellikle zengin Arap tüccarların yerli ahalinin Müslüman olmasında büyük 

katkısı olmuştur.216 

3.Askeri Mukâbeleler: Araplar ile Tang Hanedanı ve Türkler arasında 

defalarca askerî çatışma ve savaşlar olmuştur. M.S.715 ve 717 yılında Araplarla 

Çinliler Doğu Türkistan'da savaşmıştır. 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Arap Orduları 

70 bin kişilik Çin Ordusunu mağlup ederek, ağır kayıplara uğratmıştır.217 

4. Şiî Mezhebindekilerin Göç Etmesi: Bazı kaynaklarda Emevîler döneminde 

Horasan’a yerleşen ve buradan da Doğu Türkistan’a göç eden Hz.Ali yanlısı Şiiler 

olduğu ve bunların da İslâm’ın bölgede yayılmasına katkı sağladıkları belirtilmiştir. 

Zira tamamen sığınmacı olarak sonra Çin’e yerleşen bu Müslüman göçmenlere Çin 

idaricileri bazı kolaylıklar sağlamış ve bu da İslâm’ın Çin sınırları içerisinde 

yayılmasını kolaylaştırmıştır.218. 

5. Çok sayıdaki Arap, Fars ve Orta Asyalı Müslüman Tebliğcilerin Gelmesi: 

Bunlar doğudaki bu topraklarda İslâmiyet'i yaymak amacıyla tebliğ faaliyetlerinde 

bulunmuşlardır.219 

C. SULTAN SATUK BUĞRA HAN VE UYGURLARIN İSLÂM’I KABULÜ 

Uygurlar arasında İslâmiyet ile ilgili haberlerin duyurulması 713 yılından 

başlamıştır. Fakat Uygurların İslâmiyet'i kitleler halinde kabulü ise, Karahanlılar 

Sultanı Satuk Buğra Han'ın İslâmiyet'i kabul etmesiyle gerçekleşmeye başlamıştır. 

1282 senesinde yazılan es-Sıhah adlı kitabin yazarı el-Cevheri'nin eserine 

haşiye yazan Cemal Karşı'nın hatıralarına göre, Satuk (Müslüman adı Abdülkerim), 

Külbilge Kadir Arslan Han'ın evladı Bazir Arslan Han'ın oğludur. Satuk  küçük 
                                                 

216 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 35. 
217 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s.37. 
218 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi,  ss. 38-39. 
219 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 40. 
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yaştayken babası Bazir Arslan Han öldükten sonra, tahta Satuk'un amcası Oğulcak 

varis olmuş, Satuk'un annesi de Oğulcak ile evlenmiştir. Oğulcak hanlık döneminde, 

önceki Karahanlıların Samanilerle barış içinde yaşama politikasını değiştirerek, 

Samaniler Sarayından kaçarak gelen  şehzade Ebû Nâsr Binni Samani’yi ağırlamış ve 

onun Kaşgar'a yakın Atuş'ta bir cami  inşa etmesine izin vermiştir. Bu dönemde 

Buhârâ ve Semarkant'tan Atuş'a gelerek ticaretle uğraşan Müslüman kervanların 

etkisiyle İslâmiyet de etrafa duyulmaya başlamıştır. 12 yaşındaki Satuk Atuş'ta 

kervanlar ile karşılaşmış ve Ebu Nasr Samani220 ile tanışmıştır. Satuk Müslümanların 

namaz kıldıklarını gördükten sonra, Ebu Nasr Samani'ye bazı sorular sormuş, Samani 

ona Allah'ın 99 ismi, Zati ve Sübuti Sıfatlarını, Allah'ın Resulü Muhammed 

Peygamberin hadislerinden nakil alarak İslâmiyet'i güzel bir şekilde anlatmıştır. 

Bundan derin bir şekilde etkilenen Satuk hemen Müslümanlığı kabul etmiştir. Bundan 

böyle Satuk'un yakın çevresi de gizlice Müslüman olmuştur. Fakat amcası oğulcak 

eski dininde ve putperest olduğu için artık bu değişikliğe asla izin vermeyeceğini 

bildirmiştir. Satuk 25 yaşına geldiğinde, küçük bir ordu ile hanlığı basarak, tahtı ele 

                                                 
220  Ebu Nasr Samani’nin kimliği hakkında çeşitli görüşler vardır, bazılar onun Samaniler 

Sarayı'ndan gönderilen siyasi amaçlı bir din tebliğcisi olduğunu söylerken, bazılar ise onun 
siyasi ile hiç ilgisi olmayan, sadece Allah rızası için İslam'ı tebliğ eden  bir mutasavvıf şeyhi 
olduğu yazmaktadır. Örneğin, günümüzdeki Doğu Türkistan'ın Atuş bölgesinde Satuk Buğra 
Han mezarı yanında evi bulunan tarihçi yazar Seyfettin Azizi "Satuk Buğra Han" adlı kitabında 
Ebu Nasr Samani'nin kimliği ile ilgili olarak şu bilgileri vermiştir: "Ebu Nasr Samani bilim 
uğrunda gençken Bağdat'a gitmiş, Bağdat'taki bir büyük medresede okuyup İslam ilkelerini 
mükemmel öğrenmişti. O günden başlayıp Allah yolunda kurban gitmeye ant içmişti. Bu amaçla 
İslam dininin ilkelerine kendini adayalı yirmi yıl  olmuştu. Bağdat'ta Kur'an'ı onun gibi etraflıca 
bilen adam çok azdı. Hz. Muhammed'in hadislerini ve onun muhtevasını mükemmel olarak 
idrak etmişti. Çaharyarların (Dört Halifenin) hayatı ve teşebbüsleriyle tanıştı ve her bir mezhebi 
derin derin inceledi. Sonra bir süre İslam öğretimi veren büyük medreselerde öğretmenlik yaptı, 
kırk beş yaşı doldurmuş olmasına rağmen hala evli değildi. Çünkü, bütün hayatını, varlığını, akıl 
ve idraki, şöhret, mal-mülkünü dine, dini yaymaya vakfetmişti. Din için yaptıklarını yeterli 
görmüyor, Allah yolunda daha da ulu, daha şerefli işler yapmayı arzuluyordu. Daha sonraları 
Ebu Nasr önce Semarkant'a giderek üç yıl süreyle o bölgedeki durumları öğrenmeye çalıştı. 
Türkçe kökenli lisan hakkında temel bilgi edindi. O, Samani Şahi, İbni Ahmet dönemindeki iç 
isyan yüzünden orada fazla kalamadı. Küçük tüccar görüntüsüyle Kaşgar'a geldi ve beş yılını 
burada geçirdi, Uygur dili ve örf-adetlerini öğrendi, insanların dine olan inancını kavradı."  "Bir 
gün, Ebu Nasr Samani camide cemaatle beraber namaz kıldıktan sonra eve dönmek üzere iken, 
Arapça karışık Samani lehçesiyle konuşan bir adem ona selam verdikten sonra, kendisinin 
Samaniler Sarayından geldiğini, Ebu Nasr Samani'nin yardımına ihtiyacı olduğu anlatır. Nasıl 
bir yardım istediği sorulduğunda: ‘Satuk Buğra Han'ı mağlup etmeye, Samaniler Hanedanına 
karşı olan Buğralar Hakanını yok etmeye  yardım etmesi gerektiği’ söylenir. Bunun üzerine Ebu 
Nasr Samani: "Hayır!  Ben sana yardım edemem, ben İslam dinini yaymak gibi kutsal görevle 
gelmiştim. Onu yerine getirmekteyim. Görevim tamamlanmadı. Bu, Satuk Buğra Han'sız olmaz. 
Bana devlet değil, din gerekli. Allah yolunda kurban gitmeye ant içmiştim. Senin görevin başka. 
Bana mani olma, Satuk Buğra Han'a el uzatma. O, Allah'ın sadık kulu. O ilk olarak bu yurtta 
İslam dinini kabul eden ve onu yaygınlaştıran ulu biri.’ diye sert yanıt vermiştir.” (Bkz. 
Seyfettin Azizi, Satuk Buğra Han,  ss. 182-184.)    
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geçirmiştir. Satuk Buğra Han H.334 / M.955-956 senesinde vefat etmiştir. Onun kabri 

Kaşgar'ın Atuş kentindedir.221 

Satuk  Buğra Han, Karahanlı Hakanları içinde ilk kez İslâm dinini kabul eden 

ve İslâm dinini yayan bir kişi olarak tarihte ün yapmıştır. Koyu Budist olarak bilinen 

Karahanlılar Hanedanlığı halkları arasında İslâm dininin yayılması, dinsel inanç 

alanında büyük bir yenilik getirmekle kalmayıp, örf, adet ve ideolojik  yapıda da 

etkisini göstererek bir takım temel değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. 

Bununla birlikte İslâm dini aracılığıyla Uygurların ve aynı topraklar üzerinde yaşayan 

Türkçe konuşan halkların, Horasan ve Ortadoğu illeri ve halklarıyla olan kültürel ve 

ekonomik ilişkileri geliştirmiştir. Doğu'da ve batıda yaşayan uluslar aynı dili 

konuşmakla kalmayıp aynı dine, yani İslâm dinine inandıkları için bu olay, kabileler, 

uluslar ve halkların dillerinin daha da yakınlaşıp gelişmesinde, ortak kültürel 

iletişimde ve birleriyle yardımlaşmayı güçlendirmelerinde belli derecede olumlu rol 

oynamıştır222.     

a. Kaşgar Halkının Müslüman Olması  

H.320 /M.932 senesinde Sultan Satuk Buğra Han'ın İslâm'ı resmî devlet dini 

olarak ilân etmesiyle, başkent Kaşgar ve onun çevresindeki halklar eski dinleri olan 

Budizm, Gök Tanrı inanışı  ve Mani dinini terk ederek Müslüman olmaya 

başlamıştır.223  

b. 200 bin Çadırlı Türkün Müslüman Olması  

Sultan Satuk Buğra Han 956 senesinde vefat ettikten sonra, büyük oğlu Baytaş 

(Müslüman olduktan sonra adını Musa bin Abdulkerim olarak değiştirmiştir) ( 956-

971) babasının tahtına varis olmuştur. Onun zamanında İslâm bölgede hızlı bir 

şekilde yayılmış olup, o da devletini İslâm dini esaslarına göre yönetmiştir. İslâm’ın 

bu bölgede ve Türkler arasında hızla yayılmasında devlet yöneticilerinin Müslüman 

olması yanında bir sebebi de, Horasan'dan gelen Sofî, Nişapurlu Ebul Hasan 

Muhammed Karamiti'nin dinî tebliğ faaliyetinin de etkisi büyük olmuştur. O 961 

yılında Karahanlılar sarayında vefat etmiştir.  

                                                 
221 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi, ss. 46-48. 
222 Seyfettin Azizi, Satuk Buğra Han, s.15  
223 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi, s.488. 
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Baytaş tahta oturduktan iki sene sonra, yani H.349 / M.960 yılında 200 bin 

çadırlı Türk,224  Yusuf Kadır Han'ın büyük oğlu Buğra Tekin Süleyman Arslan Han 

döneminde (1032-1057) 10 bin çadırlı göçebe Türk Müslüman olmuştur. Bunlar 

önceden Balasağun ve Kaşgar çevresindeki Müslümanların evlerini yağmalayarak, 

onları çok rahatsız etmişlerdi. Onlar Kurban Bayramında 20 bin tane koyun kurban 

kestikten sonra, Müslümanlar onların önce yaptıkları kötülükleri artık unutmuş ve 

birbirlerini çok sevişen Müslüman kardeşlerden olmuştur.225 

c. Udun (Hoten) Halkının Müslüman Olması  

Udun Devleti doğuda Çerçen, batıda Yarkent ile sınırlıydı. Halkı Budist idi. 

Komşusu Kaşgar'da İslâmiyet yayıldıktan sonra, Budistler Müslümanlara düşmen 

oldu. 958 yılında Udun Hanı kendisi baş olarak Kaşgar'a doğru ilerledi...Müslümanlar 

ile Budistler arasında çok çetin savaşlar oldu. 1006 yılı Hasan Buğra Han'ın oğlu 

Yusuf Kadır Han (T.1004-1032) Udun Devleti Hanını öldürüp, devleti tamamen 

fethedene kadar çok sayıda Müslüman şehit oldu. Udun (Hoten) halkı bu tarihten 

itibaren Müslüman olmaya başladı. Müslümanlığı kabul etmeye yanaşmayan bazı 

Budist rahipler Tibet'e kaçtı. XI.yüzyılın ortasından sonra Udun'da Budizm'in yerine 

İslâmiyet  hâkim olmuştur.226 Günümüzde Doğu Türkistan'da Müslüman sayısı en 

çok olan vilayet, Hoten'dir. 

Karahanlılar döneminde İslâm’ın doğuya yayılmasında engel olan Kuçu 

Uygur Hanlığı'nın fethi, Karahanlılar'ın silah gücüyle gerçekleşemedi. Halkı hala 

Budist ve  Maniheist olarak kaldılar.  

1105 yılında Karahanlılar Hanı Ahmed  İbni Hasen (Arslan Han), Abbasiler 

Halifeliği'ne Mahmud İbni Abducelil Kaşgari'yi elçi olarak gönderdi, halife Mustezir 

ona "Imad’u-t.Devle" adını verdi.227 

D.  MOĞOLLAR VE DOĞU ÇAĞATAY HANI TUĞLUK TİMUR’UN 

MÜSLÜMAN OLMASI 

1211 yılı Karahanlılar bağımsızlıklarını kaybettikten sonra, Uygurlara Kara 

Kıtay ve Moğol dönemi başlamıştır. İslâm'dan başka bütün dinlere karşı anlayışlı olan 

                                                 
224 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s.51. 
225 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi, s. 59. 
226 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 55. 
227 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 63. 
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Moğol hakanları İslâm'a karşı değişik ölçüde nefret ve düşmanlık duyuyorlardı. 

Cengiz Han, hayvanları şerîata göre kesenlerin öldürülmesine ferman çıkarmıştı. Bu 

fermanı Kubilay Han kendi döneminde yeni baştan yürürlüğe koydu. Bunu takip için 

ihbarcılık yapanlara ikrâmiyeler verildi. Böylece yedi sene boyunca Müslümanlara 

çok ağır işkenceler yaptılar. Beş parasız kimseler bu fırsattan faydalandı, servet 

topladı. Köleler hürriyetlerini ele alabilmek için efendilerini, hayvan kesti diye 

suçladılar. Geyük Han zamanında (1246-1248)-ki bu hakan devletin bütün yönetimini 

iki Hıristiyan vezirine vermişti, Müslümanlara çok şiddetli zulümler yaptılar. 

Dördüncü ilhan (kral) olan Argun Han (1284-1291) da Müslümanlara zulmetti. 

Adliyede ve malî idarelerde ne kadar Müslüman isimli kimseler varsa onları 

kovdurdu ve saraya gelmelerini yasaklattı.228 

Bu kadar zorluklara ve olumsuzluklara rağmen, Moğollar ve Moğollardan 

sonra gelen vahşi milletler, işte bu ayakları altında çiğnedikleri Müslümanların dinini 

kabul ettiler. Profesör T.W. Arnold, meşhur kitabı İslâm'ın Daveti adlı eserinde 

hayretini açıklayarak şöyle yazmaktadır: “Fakat İslâm, daha önceki şan ve 

azametinin külleri arasından yeniden doğruldu ve İslâm davetçileri, tebliğcileri, 

Müslümanlara yapmadık zulüm bırakmayan o vahşi Moğolları Müslüman yaptılar. 

Bu öyle bir şeydi ki, Müslümanlar bu meselede çok ağır zorluklarla karşılaştılar. 

Çünkü iki büyük din bu işle uğraşıyor ve Moğolları kendilerine bağlamaya 

çalışıyordu. Budizm’le Hıristiyanlığın, Müslümanları perişan edip yerle bir eden bu 

vahşi ve zalim Moğolları kendine bağlamaya çabaladıkları bir sırada Müslüman 

davetçilerin bu azılı düşmanlarını İslâm'a sokmaları dünyada benzeri bulunmayan 

çok şaşırtıcı ve enteresan bir olaydır.”229 

Böyle bir anda İslâm'ın Budizm'e ve Hıristiyanlığa karşı koyması ve 

Moğolları bu iki dinden kurtararak kendine bağlaması, görünüşte başarılması 

imkansız olan bir işti. Hiçbir millet, Moğolların felaket tufanından Müslümanlar 

kadar zarar görmemişti. Bir zamanlar İslâm ilim ve fenlerinin merkezi olan, içinde 

Asya'nın ilim erbabı değerli kişilerinin yaşadığı ünlü şehirler genellikle yakılarak kül 

haline getirilmişti. Müslümanların bilginleri ve fıkıh alimleri ya öldürülmüşler, ya da 

esir edilmişlerdi. 
                                                 

228 Ebu'l-Hasan En-Nedevî,  İslâm Önderleri Tarihi,çev: Yusuf Karaca, Cilt:1, Kayıhan Yayınları, 
İstanbul-1992, s. 412. 

229 Ebu'l-Hasan En-Nedevî, a.g.e., s. 411.  
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İslâm nurunun ilk nasip olduğu sultan, Çağataylı prenslerden Mübarek Şah 

1266’da Doğu Türkistan’ı kontrolü altına almaya muvaffak olmuştur. Mübarek 

Şah’ın hükümdarlıktaki rakibi Burak Han da tahta geçtikten iki sene sonra Müslüman 

olarak Sultan Gıyasettin adını almıştır(1266-1270). Fakat işin başında ilk zamanlarda 

İslâm'ın gelişmesi uzun zamana kadar devam edememiş, çünkü Müslüman olan 

Moğollar Burak Han'ın ölmesi üzerine tekrar eski dinlerine dönmüşlerdir. 

14.yüzyıldan önce bu durum düzelememiştir. Şüphesiz ki, 1322'den 1330'a kadar 

tahtta duran Turumşirin Han Müslüman olunca Çağataylılar toptan Müslüman 

olmuşlardır. Birkaç kere onlar kendi hanları gibi İslâm'ı kabul edince artık inançlarına 

sıkı sıkıya sarılmışlar ve dinlerine sahip çıkarak yaşamışlardır. Fakat o sene içinde de 

İslâm dininin, rakibi olan diğer dinlere hakim olması tam değildi. Çünkü 

Turumşirin'in yerine geçenler Müslümanlara zulüm yapmaya, eziyet etmeye 

başlamıştır. Çağatay Hanlığının zayıflayıp bölünmesinden dolayı istiklalini ilan eden 

Kaşgar sultanı İslâm'ı himaye etmek için ayağa kalkınca İslâm'ın gelişmesi devam 

etmeye başladı.230 

Tuğluk Timur Han adındaki Kaşgar sultanının (1347-1363) Müslüman olması 

ile ilgili olarak Arnold şöyle yazmaktadır:  

"Şeyh Cemaleddin isimli bir büyük zat, Buhârâdan Kaşgar'a geldi. Tuğluk 

Timur'u Müslüman yaptı. Şeyh Cemaleddin ve arkadaşı Aksu’da yolculuk sırasında 

bilmeden Tuğluk'un av sahasından geçmişler. Sultan onları bu suçlarından dolayı 

elleri kolları bağlanarak huzuruna getirdi. Son derece öfkeli, hiddetli bir şekilde: 

Neden izinsiz benim arazime girerseniz? diye sordu. Şeyh de: biz bu ülkede 

yabancıyız, kesinlikle durumdan haberimiz yoktu. Geçilmesi yasak olan bir araziden 

geçtiğimizi asla bilmiyorduk, deyince sultan bu kişilerin İranlı olduğunu anladı ve: 

köpek İranlıdan daha iyidir, dedi. Şeyh de: doğrudur, eğer biz hak dini tanıyıp da ona 

bağlanmasaydık, biz köpekten de aşağı olurduk, dedi. Tuğluk Han bu söze hayret etti 

ve: Biz avdan döndükten sonra arkadaşı ile bu İranlıyı bana getirin, dedi. Nitekim 

öyle yaptılar. Sultan, Şeyh Cemaleddin'ni alarak ıssız bir yere gitti ve: Demin bir 

şeyler söylemiştin, hak din ne demektir? Bana bir anlat bakayım, dedi. Bunu duyan 

Şeyh Cemaleddin öyle bir coşku ile İslâm'ı anlattı, onun emir ve hükümlerini öyle 

güzel bir üslupla takdim etti ki, Tuğluk Timur'un önce taş gibi olan kalbi muma döndü. 

                                                 
230 Ebu'l-Hasan En-Nedevî,  İslâm Önderleri Tarihi,ss. 417-418. 
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Şeyh, kafirliğin öyle kötü bir durum olduğunu belirtti ki Sultan, hatalarını o ana 

kadar görüp anlayamadığına kesinlikle inandı. Ama dedi ki: "Eğer şimdi Müslüman 

olduğumu açıklarsam halkı hak yola getiremem. Bu bakımdan bir süre için sus. Ben 

babamın tahtına geçip de ülkeme sultan olduğum zaman bana mutlaka gel.”231  

Çağatay Hanlığı parça parça idarî bölümlere ayrılmıştı. Seneler sonra ancak 

Tuğluk Timur bu idarî parçaları birleştirerek Çağatay Devleti gibi bir saltanat 

kurabilmişti. Bu süre içinde Şeyh Cemaleddin kendi ülkesine dönmüştü. Orada 

şiddetle hastalandı. Ölümü yaklaşınca oğlu Reşidüddin'e dedi ki: "Tuğluk Timur bir 

gün büyük bir sultan olacak. O zaman sen ona gidecek, benim selamımı ileteceksin ve 

hiç çekinmeden, korkmadan, sultana bana verdiği sözü hatırlatacaksın.”232 

Birkaç sene sonra Tuğluk Timur babasının tahtına geçti. Bunun üzerine 

Reşidüddin bir gün kalkıp giderek babasının vasiyetini yerine getirmek üzere sultanın 

ordusuna ulaştı. Ama çok uğraşmasına rağmen sultanın huzuruna giremedi. Sonunda 

mecbur kalarak şöyle bir tedbire başvurdu: Bir gün sabah namazı sırasında 

Tuğluk'un çadırına yakın yerde ezan okumaya başladı. Tuğluk'un uykusu bozuldu, 

öfkelendi. Reşidüddin'i huzuruna getirtti. "Bunu ne cesaretle yaparsın?” diye sorunca 

Reşidüddin, babasının mesajını Tuğluk'a anlattı. Tuğluk, önceden verdiği sözü 

unutmamıştı. Zamanın geldiğini anladı. Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. 

Arkasından halkını İslâm'a çağırdı. Onun idaresi döneminde Cengiz Han'ın oğlu 

Çağatay'ın oğullarının idaresinde bulunmuş olan bütün ülkelerin dini İslâm oldu.233 

Bazı Türk tarihçileri, yazdıkları kitaplarda bu rivayeti şöyle nakletmektedirler: 

Tuğluk Timur, av köpeğini göstererek son derece hakaretle Şeyh Cemaleddin'e: "Bu 

köpek mi daha iyi yoksa siz mi daha iyisiniz?" diye sordu. Şeyh gayet rahat ve 

güvenle: "Eğer ben dünyadan imanla göçersem o zaman ben daha iyiyim, yoksa bu 

köpek daha iyidir." Diye cevap verdi. Bu söz Tuğluk Timur'un kalbine işledi. Ondan 

bunu açıklamasını isteyerek, iman neye denir? diye sordu. Şeyh de imanın ne 

olduğunu anlattı. Bunun üzerine Tuğluk Timur, tahta geçtikten sonra onun mutlaka 

kendisini ziyaret etmesini istedi. Sonra yukarıda anlatılan olay meydana geldi.  

                                                 
231 Ebu'l Hasan En-Nedevî, a.g.e.,  ss. 418-419. 
232 Ebu'l Hasan En-Nedevî, a.g.e.,  s. 420 
233 Ebu'l Hasan En-Nedevî, a.g.e.,  s. 420 
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Moğol imparatorluğunun her köşesinde dinsizleri gizlice Müslüman yapan 

Müslümanlar vardı. Timur Han devrinde Kubilay Han'ın torunu olan ve Çin'de Kansu 

eyaleti genel valisi olan Anenda Han Müslümanlığı kabul etmiş ve Tangut'ta pek çok 

insanı Müslüman yapmış, hatta onun emrinde olan askerlerin çoğu İslâm'a girmiştir. 

Timur Han Anenda Han'ı huzuruna çağırarak, İslâm'ı bırakıp yeniden Budizm'e 

dönmesine çalışmış, ama o bunu reddetmiş ve bunun üzerine hapsedilmiştir. Kısa 

süre sonra Anenda Han serbest bırakılmıştır. Çünkü valilerini çok seven Tangut halkı, 

isyan etmek üzereydi.234    

Doğu Çağatay Hanlığında ilk olarak İslâmiyet'i benimseyen Moğol Hanlardan 

Tuğluk Tımur'un (T.1347-1363) Müslüman olmasından itibaren, Doğu Türkistan'da 

İslâmiyet'in Karahanlılar yıkıldıktan sonra durakladığı yayılma hızı, tekrar devam 

etmeye başlamıştır.  

a. Kuça Halkının Müslüman Olması (H.749 / M.1348) 

866 yılında Bögütekin tarafından kurulan Kuçu Uygur Hanlığı, doğuda Kumul 

(Hami), batıda Aksu, kuzeyde Turfan, güneyde Tarım havzası gibi geniş bölgeleri 

idare ediyordu. Kuçu Uygur Hanlığı'nda Kuçu Uygurları ile Küsen (Kuça) Uygurları 

diye  adlandırılan halklar yaşıyordu. Kuçu Uygurları Mani dini ve Budizm'e 

inanıyorlardı. 235  

Aksu'ya komşu olan Kuça (Küsen), bu dönemde tam bir Budist mekanı idi. 

1269 yılında Hindistan’dan gelen Şeyh Nizamidin adlı bir derviş, Kuça'nın Aşıklar 

Beği diye adlandırılan bir yerinde bir mescit yapmış, fakat buradaki Budistler buna 

engel olmak istemişlerdir. Tuğluk Timur Müslüman olduktan sonra İslâmiyet'in 

yayılması için çaba harcamış, buralara Erşiddin'i dinî tebliğ için görevlendirmişti. 

Orta Asya'dan bir çok İslâm bilginini eğitim işlerine yardım etmesi için buralara 

davet etmişti. Kur'ân, Sahihul Buharı ve Mesnevi Şerif (Claleddin Rumi) gibi 

kitapları dağıtmış, sokak-sokaklarda tebliğlerde bulunmuştur. Bunların etkisiyle önce 

Budist olan  Kuça, Aksu ve Şayar halkı Müslüman olmaya başlamıştır.236                  

b. Turfan Halkının Müslüman Olması (H.840 / M.1437) 

                                                 
234 Ebu'l Hasan En-Nedevî, a.g.e.,  ss. 419-420. 
235 Haci Nur Haci, Chen Guo-guang,  Şincan İslâm Tarihi,  s. 56. 
236 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang,  Şincan İslâm Tarihi,  ss. 175-176. 
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Turfan  bu döneme kadar meşhur bir Budist şehri idi. Tuğluk Timur'un küçük 

oğlu Hizir Hoca (T. 1368-1400) iyi bir Müslüman idi. O, İslâm yolunda cihat yaparak 

Turfan ve Turfan'a komşu olan Karağoca'ya  kadar gelmiş, ama cihat esnasında şehit 

düşmüştü. Hizir Han Hoca'nın oğlu Mahmud Han (T.1407-1415) da çok ihlaslı bir 

Müslüman idi. O da  Turfan'ı ele geçirmiş ve halkı Müslüman yapmak için çalışmıştı. 

Mahmud Han döneminde bir çok Moğol Müslüman olmuş ve göçebe hayattan tarım 

hayatına geçmişti.  Mahmud Han Hoca'nın oğlu Üveyis Han (1418-1420, 1424-1432) 

da cihat aşkıyla kalbi yanan bir Müslüman idi. O 1432 senesinde şehit oldu. Onun 

oğlu İsan Buka döneminde (1437 yılında) Turfan'da Budist nüfuzuna son verilmiş ve 

halk hepsi Müslümanlığı kabul etmiştir.237 

c. Kumul Halkının Müslüman Olması (H.919 / M.1513) 

Çağatay Hanlığının parçalandığı dönemde, Mevlana Erşiddin ailesi Doğu 

Çağatay hakimiyeti tarafında durmuştu ve bu ailenin soyundan olan Hoca Taciddin 

Mahmud, Nakşibendi tarikatındaki bir sofî idi. O Turfan'a geldiğinde Turfan 

hükümdarı Sultan Ahmet onu çok güzel karşıladı ve onu kendisine üstat etti. Hoca 

Taciddin Mahmud, Ahmet Han'ı Kumul'u fethi kılmaya çağırdı. Ahmet han Kumul'u 

iki defa bastı. Ahmet Han'dan sonraki Mensur Han da Hoca Taciddin Mahmud'un 

yardımı ile Kumul'u ele geçirdi. Kumul'daki Budistler (Çinliler ve Budist Uygurlar) 

Çin'e doğru kaçtı. Şehirde Müslümanlar kaldı. 16.yüzyılın başında Kumul tam bir 

İslâm şehri hâline geldi.238 

Böylece, Doğu Türkistan'ın tüm şehirleri İslâm ile şereflenmiş oldu.  

E.  HOCALAR 

Çin orduları 1757 yılında Doğu Türkistan'a saldırdıkları zaman, ülke Hocalar 

idaresi altında bulunuyordu. Kalmuklar XVII.yüzyılda Doğu Türkistan'a hâkim 

olduktan sonra ülkeyi doğrudan doğruya idare etmek yerine, halk üzerinde büyük 

nüfuza sahip "Hocalar"dan bazılarını Kaşgar, Yarkent, Aksu, Turfan ve Hoten gibi 

merkezlerin başına vali tayin ederek vergilerini toplamışlardır. Kalmuklar, bazen 

bununla da yetinmemiş ve Doğu Türkistan’ın verimli bölgelerini yağma etmişlerdir. 

Çinliler Doğu Türkistan'a hâkim olunca Moğol asıllı Kalmuklar'ın yürüttüğü bu idare 

                                                 
237 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 188. 
238 Hacı Nur Hacı, Chen Guo-guang, a.g.e., s. 211. 
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şeklini biraz daha geliştirerek devam ettirmişlerdir. Doğu Türkistan şehirlerine hakim 

olan Hocalar ise, istemeyerek de olsa bu sistemin yerleşmesine ve işlemesine katkıda 

bulunmuşlardır.239 

İki asırdan fazla Doğu Türkistan tarihinin akışına tesir eden Hocalar kimlerdir 

ve nasıl bir idare şeklini gerçekleştirmişlerdir? Bu idare şekli ülkenin ve insanların 

faydasına mı, yoksa zararına mı olmuştur? Bu ve buna benzer sorulara tatmin edici 

cevaplar verebilmek için bu Hocalar hakkında burada biraz bilgi vermek zarureti 

vardır.  

Bilindiği gibi, İslâmiyet Türkistan'da VIII. ve XV. asırlar arasında yayılmış ve 

Türklerin büyük bir çoğunluğu bu dini isteyerek kabul etmiştir. Kurulan Karahanlı 

Devleti de ilk Müslüman Türk devletlerinden biri addedilmiştir. Bu arada, Müslüman 

Karahanlı Devleti'nden sonra Türkistan'da vuku bulan Moğol istilası hem Türklere, 

hem de İslâmiyet'e büyük zararlar vermiştir. Daha öncede belirtildiği gibi, Doğu 

Türkistan halkının tamamının Müslümanlığı kabul etmediği bu devirde gayri Müslim 

Moğolların kurduğu idare şekli, İslâm'ın aleyhine olmuştur. Nihayet, Çağatay 

hanedanı zamanında bazı hükümdarların İslâm'ı kabul etmesi ile Doğu Türkistan'da 

İslâmiyet yeniden kuvvetlenmeye başlamıştır. Müslüman Çağatay Hanları, hem Doğu 

Türkistan'da İslâm'ın tamamen hakim bir din haline gelmesi hem de halkın hoşgörü 

çerçevesinde birlik ve beraberliğini sağlamaları ümidiyle Batı Türkistan'dan bazı din 

alimlerini davet etmişlerdir.  

Doğu Türkistan'a davet edilen din alimlerinin başında gerçekten İslâm'a büyük 

hizmetleri geçmiş olan Hoca Ahmet Yesevi240, Hoca Bahaüddin Nakşibendi241, Hoca 

                                                 
239 Mehmet Saray,  Doğu Türkistan Türkleri Tarihi,  s. 88. 
240 Türkistan'ın Sayram kasabasında XI. asrın son çeyreğinde dünyaya geldiği tahmin edilen Hoca 

Ahmet Yesevi, ilk tahsilini Peygamber Efendimizin ashabından geldiği söylenen Şeyh Arslan 
Baba'dan almıştır. Bilahare Buhara'da Şeyh Yusuf Hemedani'nin yanında tahsiline devam eden 
Yesevi, hocası ile birlikte bütün Türkistan illerini gezip görmüştür. Tahsilini ve tedkiklerini 
tamamladıktan sonra Yesi (Türkistan) şehrine gelip yerleşen Hoca Ahmet Yesevi, 1166 yılında 
vefatına kadar çalışmalarını bu şehirde sürdürmüştür. İslam'ın Türkistan'da yayılmasında ve 
sevilmesinde en büyük rolü olan alimlerin başında gelir. İslam dinini fazla teferruata girmeden 
sade ve açık bir şekilde izah etmesi  onu  Asya İslam ülkelerinde, İran ve Türkiye'de sevilen ve 
sayılan bir din alimi haline getirmiştir. Nakşibendi ve Bektaşi tarikatlarının Yesevi'nin 
fikirlerinden feyz alarak ortaya çıktığı kabul edilir. (bkz.  Mehmet Saray, a.g.e., s. 90.)  

241  Nakşibendi tarikatının ilk şeyhi olarak bilinen Hoca Bahaüddin (1318-1389), Buhara 
yakınlarında Kasr-ı Ariftan köyünde doğmuştur. Gençlik yıllarını devrin büyük alimlerinden 
Hoca Muhammed Baba Sammasî ve Seyyid Emir Külâl'dan ders alarak geçiren Hoca 
Bahaüddin Nakşibend, 18 yaşından sonra tasavvuf üzerinde çalışmıştır. Bu devirde tanıştığı 
Yeseviyye tarikatı şeyhlerinden Kuşam Şeyh ve Halil Ata'dan çok faydalandığı zikredilir. Halil 
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Mahdum-ı A'zam242 gibi büyük İslâm alimlerinin evlatları ve yetiştirdiği talebeleri 

geliyordu. Hocalar'ın Doğu Türkistan'a davet edilişleri ve gelişleri şu iki sebebe 

dayanır: birincisi, hala Budist ve Manihaist tesirlerinin görüldüğü ülkede İslâm'ı 

hâkim kılmak; ikincisi ise, çeşitli hasım gruplara ayrılmış olan halkın birlik ve 

beraberliğini sağlamaktır.243 

Daha öncede izah edildiği gibi, Doğu Türkistan'ın halk ve ülke bütünlüğünü 

korumaya muvaffak olan, Seyyid Han (1514-1533) ile oğlu Reşidi Han (1533-1559) 

olmuştur. Reşidi Han'dan sonra ülkenin başına geçen oğullarından Abdülkerim Han 

(1559-1591), bütün gayretlerine rağmen ülkenin yeniden şehir devletleri haline 

gelmesine ve halkı perişan hale getiren iç çekişmelere mani olamayınca, din 

adamlarının yardımına müracaat etmiştir.  

Kısa biyografilerinde de görüldüğü gibi, yukarıda zikredilen üç din aliminden 

Mahdum-ı A'zam, Doğu Türkistan'da en çok nüfuzlu olan kişi idi. Ayrıca, Kaşgarlı 

bir hanımla evlenmiş olması ve yedi yıla yakın ülkede kalarak İslâm'ın 

kuvvetlenmesinde büyük katkılarda bulunmuş olması, bu büyük alimin nüfuzunu 
                                                                                                                                           

Ata'nın Semerkand hükümdarı olduğu devirlerde 10 yıla yakın onun yanında kalan Hoca 
Bahaüddin Nakşibend bu hükümdarın 1347 yılında öldürülmesine çok üzülmüş, son derece 
sevdiği ve saydığı bu insanın ölümünden sonra Buhara yakınlarındaki Zivartun köyünde 
inzivaya çekilmiştir. Kendini tamamen tasavvufa veren Hoca Bahaüddin, hem İslamiyet ve hem 
de tasavvuf hakkındaki derin bilgisi dolayısıyla büyük bir ün kazanmıştır. Onun sayesinde 
Nakşibendilik tarikatı ehl-i sünnet diyarı bütün İslam ülkelerinde yayılmış ve büyük itibar 
görmüştür. Nakşibendiliğin bir kolu olan Ahrariye, onun talebeleri ve müridleri tarafından XVI. 
asırda Doğu  Türkistan'da yayılmıştır. Hoca Bahaüddin Nakşibend, İslamiyet'i Doğu 
Türkistanlılara daha çok sevdiren büyük bir din alimi olarak tarihe geçmiştir. (bkz. Muhammed 
bin Abdulel-Hanî, Âdâb, Erkam Yayınları, İstanbul-1995, s.68.) 

242 Esas adı Ahmed bin Seyyid Celaleddin Hoca-yı Kasani olan Hoca Mahdum-ı A'zam (1471-
1549), Nakşibendi tarikatının piri olduğu için kendine bu ad verilmiştir. Çin İslâm 
Ansiklopedisinde Mahdum-ı A’zam’ın Peygamber Efendimizin kızı Fatma’nın 19.evladı olduğu, 
Orta Asya’daki Nakşibendi Tarikatının beşinci Şeyhi olduğu yazılmıştır.(Bkz. ���������
���(Çin İslâm Ansiklopedisi), s.280.) Dedesi Seyyid Kemaluddin Mecununi'nin Mekke'den  
gelen bir din alimi ve hatta Peygamber Efendimizin yakınlarının çocukları olduğu iddia 
edilmiştir. Büyük dedelerinden Mahmud Emin ile Muhammed Yusuf'un Kaşgar'a gelen ilk 
İslam alimleri olması dolayısıyla Mahmud-ı A'zam 1533 yılında Kaşgar'a geldiği zaman büyük 
alaka görmüştür. Kendisini Kaşgar'a davet eden devrin Çağatay hükümdarı Reşidi Han (1533-
1559) 0 zamanlar Kaşgar melikesi olan ve Satuk Buğra Han neslinden geldiği söylenen Bibi 
Ciya hanım ile Mahdum-ı A'zam'ın evlenmelerine öncülük ettiği kaydedilmektedir. Hatta, bu 
evliliğin karşılığında Reşidi Han, Mahdum-ı A'zam'a hem geçimini hem de İslami çalışmaları 
için üzerinde binaları olan bir araziyi hediye olarak vermiştir. Mahdum-ı A'zam'ın bu evlilikten 
Hoca İshak adında bir oğlu olmuştur ki, bilahare Doğu Türkistan'a büyük hizmetleri olacaktır. 
Hem Peygamber Efendimizin ahfadından olması hem de büyük bir İslam alimi ve 
Nakşibendiliğin piri olması dolayısıyla Mahdum-ı A'zam, Doğu ve Batı Türkistan illerinde 
halkın en çok sevip saydığı kişi haline gelmiştir. Mahdum-ı A'zam, 7-8 yıllık bir ikametten 
sonra Kaşgar'dan 1542'de ayrılarak Semerkand'a dönmüş ve 1549'da vefatına kadar 
çalışmalarını burada sürdürmüştür. (Mehmet Saray, a.g.e., s. 91-92)  

243 Mehmet Saray, a.g.e., ss. 89-92. 
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daha da tesirli hale getirmiştir. Abdülkerim Han yardım isterken yalnız İslam'ın ve 

birliğin kuvvetlenmesini değil, aynı zamanda ülkenin tek hakimi olmayı hedeflemiştir. 

Daha çok ülkenin batı bölgelerinin hakimi olan Abdülkerim Han, idaresini daha da 

yayarak doğu bölgelerini de kontrolü altına almak istiyordu. Bu düşünceler altında 

Mahdum-ı A'zam'ın oğullarından Hoca İshak Veli'yi Doğu Türkistan'a davet etmiştir.  

İyi bir din alimi olan Hoca İshak Veli, şehir-şehir, kasaba-kasaba dolaşarak 

Müslümanların kardeş olduğunu, birbirlerine yardım ederek hem ülkenin hem de 

insanların birlik ve bütünlüğünün sağlanması gerektiğini herkese anlatmıştır. Hoca 

İshak Veli'nin bu çalışmalarını müteakip Tanrı dağlarına Kırgızlar ülkesine gittiğini 

görüyoruz. Onun Kırgızlara İslâmiyet'i öğretmek için uğraştığı ve uğraşısında da 

büyük başarı kazandığı bilinmektedir. On yıldan fazla Kırgızlar arasında kalan Hoca 

İshak Veli, hem halkın sosyal hayatında değişmelere ve hem de onların Doğu 

Türkistan halkı ile daha çok birlikte hareket etmelerini sağlamıştır. Müslüman ve aynı 

soydan gelen kardeş insanlar olarak Uygurların ve Kırgızların bilhassa Çinlilere karşı 

ülkelerini birlikte savunmalarını öğütlemiştir.244 

Bu arada, tekrar Doğu Türkistan'a dönen Hoca İshak Veli, Yarkent, Kaşgar, 

Hoten ve Aksu'da İslâm'ın kuvvetlenmesi için çalışmalarına başlamıştır. Bu ikinci 

gelişinde Abdülkerim Han'ın kardeşi Muhammed Sultan ile Hoca İshak Veli arasında 

gelişen dostluk, Muhammed Sultan'ın Hoca İshak Veli'nin müridi haline gelmesi, 

hükümdarı kıskançlığa ve şüpheye sevk etmiştir. Hükümdarın bu tutumundan incinen 

Hoca İshak Veli Semerkant'a geri dönmüştür. Bu arada Abdülkerim Han 1591 yılında 

ölünce yerine kardeşi Muhammed Han (1591-1609) hükümdar olmuştur. Yeni 

hükümdar büyük saygı duyduğu Hoca İshak Veli'ye ısrarla Yarkent'e dönmesini 

istemiş ise de sıhhati bozulan Hoca, bu ricaları kabul edemiyeceğini ve fakat kendi 

yerine vekil tayin ettiği oğlu Hoca Şadi'yi göndereceğini bildirmiştir. Muhammed 

Han'ın kabulü üzerine Hoca Şadi Yarkent'e babasının vekili olarak gelmiştir. Bir 

müddet sonra Hoca İshak Veli 1605 yılında Semerkant'da vefat etmiştir.  

Hoca İshak Veli'nin halkın ve ülkenin bütünlüğü hakkında yaptığı çalışmalar 

ülkenin doğu vilayetlerinin hakimi olan Abdüllatif Han (1614-1624) tarafından, 

Abdülkerim Han'ın yerine geçen kardeşleri ve evlatları Muhammed Han, Şecaeddin 

Ahmed Han ve Abdullah Han'a Doğu Türkistan'ın tamamına hakim olmada büyük 
                                                 

244 Mehmet Saray, a.g.e.,  s. 93. 
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avantaj yaratacağı düşüncesiyle kuşkuyla karşılanmıştır. Nitekim, bu düşünceden 

kurtulamayan Abdüllatif Han'ın, Mahdum-ı A'zam'ın ilk hanımından doğan oğlu 

Hoca Kalan (Muhammed Emin)'ı 1615 yılında Doğu Türkistan'a davet etmesi, Hoca 

İshak Veli'nin yerine geçen oğlu Hoca Şadi ile aralarında bir rekabetin doğmasına 

sebep olmuştur. Yarkent şehri, Hoca Kalan ile yeğeni Hoca Şadi arasında bir rekabet 

merkezine dönüşmüş ve çok geçmeden halk bu hocaların taraftarları olarak ikiye 

ayrılmıştır.245  

Bir müddet sonra Hoca Şadi, babasının çok sevilip sayıldığı Kırgızlar ülkesine 

Karadağ bölgesine çekilmiş, amcası Hoca Kalan ise Uygurların çoğunlukta olduğu 

Akdağ yöresine gitmiştir. Böylece, büyük İslâm alimi ve Nakşibendi Şeyhi Mahdum-ı 

A'zam'ın evlatları İslâmiyet'i yaymak, halk ve ülke bütünlüğünü sağlamak için 

geldikleri Doğu Türkistan'da, üzerlerine aldıkları vazifenin tam aksine, hakimiyet 

hırsı ile dolu hanlar arasında ülkenin parçalanmasına giden yollara girmek durumunda 

kalmışlardır.  

Doğu Türkistan'ın dramatik tarihine "Hocalar Devri" olarak geçen bu rekabet, 

bir müddet sonra dinî karakterine ilaveten siyasî bir karektere de bürünmüştür. Hoca 

İshak Veli ve evlatlarının yolunda gidenler "İshakiyye" veya "Karatağlık", Hoca 

Kalan ve evlatlarının peşinde gidenlere de "Afakiye" veya "Aktağlık" fırkası 

mensupları denmiştir. Karatağlık taraftarları başlarında kara takke, Aktağlık 

taraftarları ise başlarında ak takke bulundurmuşlardır. Bir müddet sonra Karatağlık 

fırkasına mensup olanlar Yarkent'i ele geçirerek kendilerine merkez edinmişlerdir. 

Aktağlık fırkasına mensup olanlar ise Kaşgar'da toplanarak bu şehri kendilerine 

merkez edinmişlerdir.  

Çok geçmeden siyasî iktidarı ellerinde bulunduran Hanlar, Hocaları ve 

taraftarlarını kendi durumlarını kuvvetlendirmek için kullanmaya başlamışlardır. 

Bununla da yetinmeyen Hanlar, kendilerini desteklemeyen fırkaların taraftarlarını 

öldürmeye başlamışlardır. Nitekim, Hoca Kalan'ın oğlu Muhammed Yusuf'u Kaşgar'a 

kendi yerine Aktağlık fırkasının reisi olarak tayin etmesi üzerine gelişen olaylar bir 

nevi particiliğe dönüşmüştür. Aktağlık fırkasının reisinin teşviki ile Abdüllatif Han'ın 

oğlu Mahmud Han, askerlerini göndererek Karatağlık fırkasını destekleyen Kırgızları 

                                                 
245 Mehmet Saray, a.g.e., s.94. 
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öldürmeye başlamıştır.246 Bunun üzerine kendi iktidarına destek sağlamak isteyen 

Abdullah Han (1637-1667), Karatağlık fırkasına mensup Müslümanlar lehine 

ağırlığını koyarak Kaşgar'da Karatağlık taraftarları aleyhine tavır alan Mahmud Han'a 

bu davranışından vazgeçmesini istemiştir. Bu baskıya dayanamayan Mahmud han, 

Hoca Muhammed Yusuf'u Kaşgar'ı terke zorlamıştır. Abdullah Han bu baskı ile de 

yetinmemiş, ülkenin tamamına hakim olmayı istediği için Kırgızları kendi ordusuna 

asker almaya ve bunlara dayanarak otoritesini genişletmeye başlamıştır. Bu vesileyle 

de Aktağlık taraftarlarını pasifize etmiştir.  

 Bu gelişmeler üzerine müşkül duruma düşen Aktağlık fırkasının reisi Hoca 

Kalan'ın oğlu Hoca Hidayetullah önce Batı Türkistan'a sonra da Keşmir ve Tibet'e 

giderek yardım istemiştir. V.Dalay Lama'nın yardımcısı Diba Seneicasio'dan Kalmuk 

lideri Galdan'a hitaben bir mektup alan Hoca Hidayetullah, Kalmuk reisinden askeri 

yardım almaya muvaffak olmuştur. Kalmuk askerlerinin yardımı ile Aktağlık reisi 

olan Hoca Hidayetullah, 1687 yılında İsmail Han'a karşı başlattığı mücadeleyi 

kazanarak bütün Doğu Türkistan'ın hükümdarı olarak tahta çıkmıştır. "Apak Hoca" 

unvanıyla meşhur olan Hoca Hidayetullah, oğlu Hoca Yahya'yı ülkenin önemli 

merkezlerinden Kaşgar'a hakim (vali) tayin ederek memleketin kontrolünü tam olarak 

ele geçirmiştir. 

Doğu Türkistan'da idareyi ele geçiren Aktağlık reisi Apak Hoca'nın ilk işi, 

rakipleri Karatağlık taraftarlarını ülkeden kovmak olmuştur. Ülkeyi terk etmek 

istemeyen Karatağlık mensuplarını ise öldürerek yok etmişlerdir. Bu temizlik hareketi 

ülkenin ve halkın bütünlüğüne indirilen son darbelerden biri olmuştur.  

Bu arada, Hoca Şadi'den sonra Karatağlık fırkasının reisi olan Hoca Abdullah 

ölmüş ve yerine Hoca Danyal geçmiş idi. Apak Hoca ve taraftarlarının uyguladığı 

baskı ve katliama dayanamayan Hoca Danyal, kardeşi Şuayip Hoca ile birlikte Doğu 

Türkistan'ı terk ederek bir zamanlar Hoca Hidayetullah'ın yaptığı gibi Keşmir'e 

sığınmıştır. Hoca Danyal, Doğu Türkistan'a dönebilmek için maddi ve manevi destek 

arayışına başlamıştır.  

Doğu Türkistan'da İslâmiyet'i yaymak ve halk arasında birliği sağlamak için 

gelmiş olan din alimlerinin asli görevlerini bir kenara bırakarak devlet ve 

                                                 
246 Mehmet Saray,  a.g.e., ss. 94-95. 
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hükümdarlık işleriyle uğraşmaları, bu arada sıkıştıklarında gayri Müslim dış güçlerle 

işbirliği yapmaları hazin bir gelişme olmuştur. Bu gelişme sonucu 170 yıllık İslâm 

Devleti yıkılmıştır. Hocalar arasındaki taht ve ikbal kavgası, kısa sürede ülkeyi tam 

bir kan gölüne çevirmiştir. Bu yıllarda, Çinlilerle mücadele etmek durumunda kalan 

Kalmuk müstevlisi Doğu Türkistan'daki bu gelişmelerden ister istemez uzak kalmıştır. 

Böylece, Çinlilerin uzun zamandan beri istediği Karatağlık-Aktağlık savaşı 

başlamıştır. Bu iç savaş, Doğu Türkistan'ı tamamen zayıflatmış ve Çin esaretine 

kolayca girmesine sebep olmuştur.  

Böylece, Doğu Türkistan Çin işgaline uğrarken ülkeye İslâm'ı yaymak, İslâm 

kardeşliği ve birliğini sağlamak için gelip de siyasetle uğraşmak yanlışlığını yapan 

"Hocaların Devri" fiilen sona ermiş oluyordu. Bunu takip eden yıllarda, Hocaların 

evlatları Çin istibdadına ve zulmüne karşı mücadelelerini devam ettirmek istemişler 

ise de bunda pek muvaffak olamamışlar ve Hokand Hanlığı'nın yardımına sığınmak 

mecburiyetinde kalmışlardır.247 Buna cevaben Hokand Hanlığı 1864 yılında Büzürg 

Han ile Yakup Beğ’i göndermiştir. Daha sonraları Be Devlet, Atalık Gazı namları ile 

adlandırılan Yakup Beğ, Doğu Türkistan'ı tamamıyla ele aldıktan sonra, 1872 yılında 

dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han'a bağlılığını ilân etmiştir.248  

F. UYGURLARIN İSLÂMÎ ANLAYIŞLARI 

713 yılından sonra İslâmiyet ile yavaş yavaş tanışmaya başlayan Uygurların 

hayatında İslâmiyet'in etkisi,  bilhassa Karahanlılar döneminde çok belirgin olarak 

ortaya çıkmıştır. İslâmî idare ile eski Türk Devlet Teşkilatını birleştirerek kendine has 

bir teşkilat oluşturan Karahanlılar, Türk kültür tarihinde yeni bir çığır açmışlardır. 

Hunlar'dan ve Göktürklerden beri varlığı bilinen merkezi teşkilat ile 10'lu, 100'lü ve 

10'000'li teşkilata İslâmiyet ile birlikte naiplik, kadılık, ordu kadılığı ve muhteseplik 

gibi İslâmî unvanları devlet teşkilatına sokmaya muvaffak olmuştur.249 

Uygurların İslâm’a girişi ile birlikte eğitim ve kültürel hayatında da yeni 

değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Uygur Türklerinin İslâm öncesinde kullandıkları 

kendi alfabeleri ve eğitim sistemleri Karahanlılar zamanında oldukça değişmiştir. 

Birbirine çok yakın olan Göktürk ve Uygur alfabeleri bırakılmış, İslâm'a giriş ile 
                                                 

247 Mehmet Saray,  a.g.e.,  ss. 96-109. 
248 Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, s.22. 
249 Mehmet Saray, a.g.e., s. 61. (Karahanlılar devri devlet teşkilatı hakkında geniş bilgi için bkz., R. 

Genç, Karahanlılar Devlet Teşkilatı, Ankara -1981) 
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birlikte Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Arap alfabesi kullanılmaya başlamıştır. 

Karahanlılar, yalnızca Arap alfabesini kullanmakla kalmamış, İslâmî eğitim 

müesseselerini de kabul etmiştir. Hem dinî ilimlerin ve hem de diğer ilimlerin 

okutulduğu mektep ve medrese sistemine geçilmiştir ki, bu sistem Doğu Türkistan'da 

20. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

 Karahanlıların kurduğu medreselerde hem eğitim sisteminin ve hem de 

öğrenci problemlerinin oldukça adil bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Mesela, 

medreselerin vakfiyeleri, yani gelir kaynakları son derece geniş tutulmuş, hem 

öğretim üyeleri (müderrisler) ve hem de öğrenciler aylıklarını ve burslarını muntazam 

bir şekilde almışlardır. Bununla da yetinmeyen eğitimciler öğrencilere yatılı okuma 

imkanı da sağlamışlardır ki, bu o devirler için oldukça ileri bir eğitim sistemi olarak 

kabul edilmiştir. Ayrıca, eğitim müesseselerinin de ilmî özerkliğinin bugünküne 

yaklaşır bir şekilde olduğu görülmüştür.  

Karahanlılar döneminde eğitim kurumlarından başka, halka hizmet veren 

hastahane ve adliye gibi sosyal hizmet müesseseleri oldukça gelişmiştir. Karahanlı 

hukukçuları dinî kanunlar ile dünyevî kanunları birleştirerek dengeli ve son derece 

adil bir idarenin oluşmasına yardımcı olmuşlardır.250 

Karahanlılardan sonraki dönemlerde, Doğu Türkistan'daki İslâmiyet, tasavvufî 

yönü daha ağırlıklı olarak uzun zaman varlığını kurumuştur. Çoğunluk 

Müslümanların biat  ettiği Nakşibendi tarikatının başkanı, "mürşit" veya "pir" diye 

adlandırılan Hocalar, ülkeyi şeriat hükmüne göre idare etmişlerdir. Hocalar hakimiyet 

döneminde, tasavvufa daha ağırlık verildiği için, bazen tarikata önem verip, şeriatı bir 

kenara bırakma gibi olaylara da zaman zaman rastlanılmıştır. Hatta bazı yörelerde 

cahil halk Hocalara tapma ve mezarları ziyaret etmeyi, sanki dinî bir vacibe gibi 

yerine getirmişlerdir.251 

 

 

 

 
                                                 

250 Mehmet Saray, a.g.e.,  s. 62. 
251 Haci Nur Haci, Chen Guo-guang,  Şincan İslâm Tarihi, s. 329. 
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III. BÖLÜM 

 

UYGURLARIN ÇİN HAKİMİYETİ’NE GİRİŞİ 

 

A. ÇİN’İN UYGURLARA YÖNELİK UYGULADIKLARI DİNÎ 

POLİTİKALARI 

Uygur bölgesi 1757 yılında Çing Hanedanı tarafından işgal edildikten sonra, 

Müslüman Türklere yönelik özel dinî politikalar yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu 

tarihten günümüze kadar, Çin’de üç defa iktidar değişikliği olmuştur. İktidar 

değişikliği sonucu meydana gelen yönetim kategorisinin değişimine göre, politikalar 

da değişmiştir. Bu politikalarda zaman zaman yöntemlerin değişmesine rağmen, 

değişmeyen tek şey, dini yönetimi güçlendirmede araç olarak kullanmak olmuştur.  

Burada Çin’in farklı üç dönemde (Çing Hanedanı: 1757-1864, 1878-1910; 

Milliyetçi Çin Cumhuriyeti: 1911-1949; Çin Komünist Partisi: 1950-Şu an) 

Uygurlara yönelik uyguladıkları dinî politikalar sırasıyla ele alınacaktır. Bunlara 

bakıldığında, Müslümanların dinî özgürlüklerinin sistematik halde aşama aşama 

kısıtlandığı, hükümetin dine olan tavrının gün geçtikçe sertleştiği görülecektir.  

     a. Çing Hanedanı Dönemindeki Dinî Politikalar 

Çing Hanedanı 1757 yılında Cungar soylularına bağlı Hocalar hakimiyetine 

son vermiş ve siyasî istikrar ile toplum düzeninin sağlanması için, özel dinî ve millî 

politikalaı izlemiştir. Çing hükümeti Uygur bölgesinin özel durumunu göz önüne 

alarak “Müslümanların dinine saygılı olmak, örflerine karışmamak, siyasî yönden Çin 

idaresini kabul etmesi şartıyla farklı görüşlere hoşgörülü davranmak” gibi ilkelerden 

yola çıkarak İslâm’a yönelik bir süre politikalar izlemiştir.252 Bu politikalar özetle 

şunlardır: 

                                                 
252 Li Jin-xin, ���������, s.441. 
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1. Büyük küçük Hocaları yumuşak vasıtalarla Çin hükümetine bağlama 

politikası. Bunun bir belirtisi olarak, Çing Hanedanı Uygur bölgesini idaresi altına 

aldıktan sonraki ikinci yılında  Çin Hanı Çiyen Long “Kaşgar’daki tüm Hocalara ait 

türbe, mezarlıklar ve vakıf arazilerine dokunmazlık” hakkında emir vermiştir.  

2. Uygur bölgesinin Çinlilerce işgal edilmesine yardımcı olan Ak Dağlı 

Hocalar ve İshak Hoca’nın evlatlarını kendine yakınlaştırma politikası. İşgalden sonra 

Ak Dağlı Hocaların ileri gelenlerini Pekin’e davet ederek, ikramlarda bulunmuş, 

onları Pekin’e yerleştirmiş ve normal dinî yaşamlarına müsaade etmiştir. 

3. Çin Askerî Hakimiyeti Uygur bölgesinin özelliklerine göre farklı yönetim 

sistemi uygulayarak İslâm’a olan kontrolünü güçlendirmiştir. Tanrı ağlarının 

kuzeyindeki Urumçi, Sanci illerinde Kıta Çin ile aynı olan (din ile siyaset bir birinden 

ayrı olan) yönetim sistemi uygulanmış, Uygur bölgesinin doğusundaki Kumul (Hami) 

ve Turfan illerinde Çin’e bağlı Kumul Hanı liderliğinde aşiret yönetimi (şer’i yönetim) 

uygulanmış, Tanrı dağlarının güneyindeki Kaşgar, Hoten, Aksu illerinde ise Beylik 

yönetimi uygulanmıştır. Din adamlarının siyaset yapmasına müsaade edilmemiştir. 

Böylece, üst düzey dinî yetkililere olan kontrolü daha güçlendirmiştir. 

4. Toplumdaki gelişmelere müteakip, yasa tasarısı yönünde reformlar 

uygulanmıştır. İşgalin ilk yıllarında Çin Hanı Çiyen Long: “Müslümanların iç 

sorunlarını hallederken, yasa uygulamada onların kendi geleneklerine göre 

halledilmesi gerektiğini, Kıta Çin’deki yasalara göre halledilmeyeceğini” 

vurgulamıştır. Dolayısıyla “sadece devlete isyan suçuna Çin hükümeti müdahale 

etmenin yanı sıra buna din müdahale edemiyor, fakat, halkla ilgili diğer dava, miras 

gibi konularda Hocalar dönemindeki şer’î hüküm aynen geçerliliğini devam 

ettirebiliyor. Ama bölgenin değişik durumlarına göre Çing Hanedanı’nın ceza kanunu 

uygulanıcak.” denmiştir. 1774 yılındaki yasada Gulca ve Urumçi’deki katillik 

devalarına hüküm verirken Kıta Çin’deki yasalar esas alınmıştır. 1776 yılında 

güneydeki Altı Şehir’de (Aksu, Kuça, Kaşgar,Yarkent, Hoten ve Korla’da) da ölüm 

davalarında Çin yasası uygulanmıştır. 1792 yılına gelince Çiyen Long Han şer’i 

hükümlerdeki (bilmeden adam öldürenleri) diyet (belli bir para) karşılığında kurtarma 

hükmünü açıktan açık eleştirerek, onun yerine Çin yasasını uygulamıştır. Böylece, 

şer’î hükümler yavaş yavaş geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır.  
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5. İslâm’ın vakıf mülkiyeti zayıflatılmıştır. Çin hükümeti Hocalar isyanını 

bastırdıktan sonra, onların elindeki mal varlığına el koymuş, bunların bir kısmını fakir 

fukaraya dağıttıktan sonra kalan hepsini devlet hazinesine almıştır. Müslümanların 

tarım ürünlerinin 10’da biri (1/10) vergi olarak hükümete ödenmiştir. Eskiden 

Hocalara verilen zekat, şimdi hükümet tarafından alınmaya başlamıştır. Hocalar 

dönemindeki zekat, fitre ve sadakalar iptal edilmiştir. Câmi, medreselerin vakıf 

arazilerinde ücretsiz çalışan çiftçiler serbest çalışmaya yönlendirilerek, devlete vergi 

ödemeye mecburlanmıştır. Böylece, Hocalar kurumunun ekonomik gücü büyük 

ölçüde zayıflatılmıştır.  

6. “Din İçin cihat” adına Çin hükümetine karşı isyan planlayanlar sıkı takip 

edilmiş ve ağır cezalandırılmıştır.  

7. Konfüçyüsçülük ilkeleri öğrenmeye teşvik edilmiş ve onunla ilgili okullar 

açılmıştır. Bu, Kıta Çin’deki iş adamlarının ticari faaliyetlerini kolaylaştırmış ve 

Doğu Türkistan ile Çin arasındaki kültürel yakınlaşmayı sağlamaya yardımcı 

olmuştur.  

8. Çin, Uygur bölgesi ile komşu olan Müslüman Hanlıklarla barış içinde 

ilişkilerini geliştirmeye çalışmış, Batı Türkistan’daki Müslüman ülkelere elçiler 

göndermiştir. Fakat, bunun fazla önemi olmamış, Hokant Hanlığında ikamet etmekte 

olan Hocalar sonradan Çin’e karşı ayaklanmışlardır.  

9. Uygur bölgesindeki Ak Dağlık ve Kara Dağlık Hocaların Doğu Türkistan’ı 

idare etmedeki öneminin farkına varan Çin hükümeti, onların iç çekişmelerini daha 

şiddetlendirerek Çin’in lehine kullanmıştır.253  

Yukarıda Çing Hanedanı’nın dinî politikalından kısaca bahsettik. Bedevlet 

Yakup Han Doğu Türkistan’ı idare eden dönemde (1864-1877) şer’î hükümler tam 

olarak uygulanmıştır. Eski camiler restore edilmiş, yeniden pek şok cami ve 

medreseler inşa edilmiş, İslâmî müesseselerin inşasına büyük önem verilmiştir. 

Yakup Han’ın ölümünden sonra Doğu Türkistan tekrar Çing Hanedanı’nın eline 

geçince, Çin ordusu büyük katliamlar yapmıştır. 1910 yılında Çin’de Hanedanlık 

yıkılıp Milliyetçi Çin Cumhuriyeti kurulmuştur.  

 
                                                 

253 Li Jin-xin, ���������, ss. 441-448.  
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                b. Milliyetçi Çin Cumhuriyeti Dönemindeki Dinî Politikalar                     

 Bu dönemde Uygur bölgesini Çinli Yang-Zeng-Xin (1910-1928), Jin-Shu-

Ren (1928-1933), Sheng-Shi-Cai (1933-1944) ve koalisyon hükümet (Milliyetçi Çin 

ile Üç Vilayet) (1944-1949) idare etmiştir. Bu dönem, Kumul İsyanı (1911), İli 

İnkılabı (1912), Kumul Çiftçiler İsyanı (1931), Şerkî Türkistan İslâm 

Cumhuriyeti’nin kurulması gibi büyük siyasî olaylara sahne oldmuştur. Vaziyetteki 

gelişmeler, Uygur bölgesindeki dinî meselenin gerçekten çok önemli olduğunu açıkça 

göstermiştir. Özellikle İslâm dini ve Müslümanlar sorunu, Doğu Türkistan’ın kadarını 

belirleyici bir etken gibi gözüküyordu. Buna göre, bazı siyaset ve tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirlerin asıl amacı, dinden faydalanarak idarecilerin yönetimini güçlendirmek 

ve Müslümanları kontrol altında tutmak olmuştur.254  

1910’lu yıllarda Doğu Türkistan’ı yöneten Çinli Yang-Zeng-Xin, ülke 

nüfusunun yüzde 96’sının (%96) Müslüman olduğunu, onların inançlarına saygısız 

davranmanın iyi sonuçlar getirmeyeceğini biliyordu. Askeri güç bakımından zayıf 

olan hükümetin ülke içinde barışı sağlamak için yapabileceği tek şey, elinden geldiği 

kadar Müslümanları uyutmak, onları kızdırmamak, din adamlarına mevkiler vererek 

onların itimadıyla halkı idare etmek olmuştur. Dolayısıyla Yang-Zeng-Xin çift 

standardlı bir politika izleyerek, bir eliyle Müslümanları desteklerken, diğer bir eliyle 

Müslümanları bastırmıştır. Örneğin,  1912 yılında Kumul (Hami) ve Turfan 

vilayetlerindeki halk hükümete karşı ayaklanmıştır. İsyancıları bastırmaya askerî güç 

bakımından zayıf olan Yang, isyancıların tüm taleplerine yalandan “evet” demiş ve 

Kumul isyancılarının lideri Tümür Helipe ile Turfan isyancılarının lideri Muhiddin’ı 

ülke ordusunun komutanlığına tayın ederek, onları Urumçi’ye davet etmiştir. Onlar 

Yang’in vadelerine inanmayınca, Çinli Müslüman (Dungan)  bir din adamını elçi 

olarak onları ikna etmeye göndermiştir. Bu din adamı Tümür Helipe ve Muhiddin’in 

yanına giderek, Yang’ın vadelerinin gerçek olduğunu söylemiş ve abdest alarak 

seccade üzerinde elinde Kurân tutup yemin etmiştir. Müslümanlar Kurân’ın yüzüsü 

hürmetine Yang’ın vadelerine inanmışlar ve liderleri askerlerinden ayrılarak 

                                                 
254 Li Jin-xin, ���������, s.518. 
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Urumçi’ye yola çıkmıştır. Onlar Urumçi’ye gelince Yang tarafından zindana atılarak 

öldürülmüştür.255  

Yang halk içinde büyük itimadı olan din adamlarını kendine yakınlaştırmaya 

büyük önem vermiştir. Cumhuriyet döneminde gerçi din ile devlet yasaları bir 

birinden ayrı olmalı; din, devlet işlerine karışmamalı diye kağıt üzerinde yazılı olsa 

bile, ama Müslüman halk kitlesi hala şeriat hukukuna tâbî idiler. Nikah, miras, borç 

ve komşu ilişkileri gibi bir çok konuda şeriat hükmü geçerliliğini korumaktaydı. 

Toplum içinde barışı sağlamak isteyen Yang, şeriat hukukunu din adamlarının eline 

vermiş ve onları adliye kadılığına tayın etmiştir. Kadılar içinde rüşvet alan, halkın 

malını çalan, ahlaksız bazı yöneticileri bilmezlikten gelmiş, onları değiştirmemiştir. 

Ülkenin güvenliğini korumak amacıyla Müslümanlardan askerler almıştır.  

Yang, Uygur bölgesinde Panislâmizm ve Pantürkizm akımlarının yayılmasını 

önlemek amacıyla sıkı önlemler almıştır. Yabancıların Uygur bölgesinde okul 

açmalarına izin vermemiş, I.Dünya Savaşı’nı bahane ederek, Müslümanların hacca 

gitmesini yasaklamış ve 1917 yılında pasaport vermeyi durdurmuştur. 1927 yılında 

gerçi pasaport vermeye başlamasına rağmen, bir çok engelleri koymuştur. Pasaport 

almak isteyenlerden “halka yardım”, “din için, ilim için para yardımı” adlarıyla her 

pasaport için 600 ser gümüşü fazla ödemeleri istenmiştir. Böylece, hacca 

gidebilenlerin sayısına sınır getirilmiştir. Panislâmizm’in yayılmasını önlemek için 

“siyasî reform” çağrısı yapmıştır. Çünkü Yang’a göre, Panislâmizm ile Pantürkizm’in 

Uygur bölgesinde yayılması gerçekten çok büyük bir tehlike arz etmiştir. 

Yang’a göre, İslâm mezhepleri içerisinde en tehlikeli olduğu, Sofizm 

(Tasavvuf) olmuştur. Doğu Türkistan’ın güney bölgesindeki ahalinin çoğu 

Nakşibendi tarikatına bağlıydı. Onlar şeyhin imamlığında geceleyin câmide namaz 

kiliyor, halka halka olarak zikir tespih yapıyor ve sıkı bir organizasyona sahip olarak 

gizli hareket ediyorlardı. Onların ayaklanmasından endişe eden Yang, câmileri sıkı 

kontrol altına aldı, tasavvufî sohbetleri, geceleyin câmide toplanmayı, toplu zikir 

halkalarını yasakladı. Sadece namaz ve Kurân okumaya izin verilmiştir.. Halbuki, bu 

tedbirler fazla sonuç vermemiştir.. 

                                                 
255 Lin Jin-xin, ���������, ss.519-530. 
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Yang’dan sonra Doğu Türkistan’ı yöneten Jin-Shu-Ren, sadece 5 sene tahta 

oturabildi. Bu dönem, ekonomi krizler zirveye ulaşmış, çeşitli karşıtlıklar ortaya 

çıkmış ve her yerde halk hükümete karşı ayaklanmış bir durumda idi. Jin câmilerin 

inşa edilmesini, hatta eski câmilerin restore edilmesini bile yasakladı. Müslümanların 

hacca gitmesine, hatta komşu ülke Hindistan’a gitmesine bile izin verilmedi. 

Dışarıdan gelenler sıkı bir kontrol altına alındı. Jin, Müslümanlara hakaret içeren 

baskıcı politikalar uyguladı ve sonuçta halkın isyanıyla karşılaştı.  

Jin’den sonraki hükümdar Sheng-Shi-Cai, Sovyetler Birliği ile yakından 

ilişkisi olduğu için, Komünizmi teşvik eden çok sayıda okul açtı ve bu okullarda 

Müslüman çocukları ateist olarak yetiştirmeyi amaçladı. “Medeniyeti İleri Sürme 

Cemiyeti” adında bir teşkilat kurdu ve bu teşkilatın etkisiyle şeriat yasalarının gücünü 

zayıflattı. Halkın hukuki davalarını şeriat değil, hükümet halletmeye başladı.  

Sheng  Karahanlılar döneminden itibaren süre gelen vakıf mülkiyeti sistemini 

iptal ederek, vakıfların mülküne , Özellikle mezar vakıflarının mülkiyetine el koyarak, 

Kurân kursu talebelerinin gelir kaynağını kesmiş, dinî okulları kapatmıştır. Kaşgar, 

Hoten, Aksu ve Kumul’daki din adamlarının çoğunluğu “Parti’ye karşı” suçlu sayılıp 

hapse atılmıştır. Örneğin, Kaşgar Hanlık Medresesindeki öğretmenlerin tamamı 

gözaltına alındıktan sonra, 400 öğrencisi var bu okulun öğrencileri okulu terk etmiş 

ve öğretmenlerini bekleyen sadece 40 öğrenci başı boş halde okulda kalmıştır. 

Panislâmizm ve Pantürkizm propagandası yaptığı gerekçesiyle halk içindeki din 

adamları, bilim adamları ve aydın kimselerin büyük çoğunluğu cezaevlerinde 

öldürülmüş, yada sürgün edilmiştir.256 

1944 yılında Sheng Doğu Türkistan’ı terk ettikten sonra Milliyetçi Çin 

Hükümetinden Wu-Zhong-Xin yönetimi devralmış ve tam bu sırada İli (Gulca), 

Tarbağatay ve Altay vilayetlerinde devrim olup “Şerkî Türkistan  Cumhuriyeti” 

hükümeti kurulmuştur. Sovyetler Birliği’nin desteğiyle kurulmuş olan bu hükümetin 

yönetim üyeleri farklı dünya görüşlere sahipti. Komünizmi benimseyenler ile İslâmî 

şer’î devlet kurmayı hedefleyenler arasında iç çekişmeler devam etmiştir. 

Komünizme karşı olan Milliyetçi Çin, dinden faydalanarak Komünizme darbe 

vermek amacıyla İslâm’a destek vermiş, Marksçi  dünya görüşün din karşıtı olduğu, 

                                                 
256 Li Jin-xin,���������, ss. 528-529. 
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İslâmiyet’i yok etmeyi hedeflediği, dolayısıyla ona karşı durmanın büyük önemi 

olduğunu teşvik etmiştir.257  

Kısacası, 1910’dan 1949’a kadar, Çinli yöneticiler dini, yönetimi 

güçlendirmede bir araç olarak kullanmıştır. Kendileri zayıf durumda oldukları zaman, 

dine destek vermiş gibi gözükerek halkı aldatmış, fakat fırsat buldukları zaman dine 

karşı saldırı düzenleyerek, İslâm’ın düşmanı olduklarını açıkça göstermişlerdir. 

c. Komünist Çin Dönemi Dinî Politikalar 

1950 yılında Halkın Kurtuluş Ordusu Uygur bölgesine girdi ve bu tarihten 

itibaren günümüze kadar tek Komünizm otoritesi hâkim durumunu devam 

ettirmektedir.  

ca)  1950’den Sonraki Dinî Politikalar 

1955 yılında Şincan Uygur Özerk Bölgesi İslâm Cemiyeti kuruldu ve Çin 

Komünist Partisi (ÇKP) ile Müslüman halk arasındaki “köprülük” rolünü üstlenmeye 

başladı. 1959 yılında Pekin’den gelen siyasî bir emirle Uygur bölgesinde İslâm’a 

yönelik aşağıdaki kararlar yürürlüğe konuldu: 

1. İslâm dinin halkla ilgili hak hukukî davalara karışması, dinî şahit, 

miras, suçluları kırbaçlama, câmilere imam tayın etme, tasavvuf 

şeyhlerine bağlılık, “üç talak” kelimesiyle kadınları boşama, dinî nikah 

ve dinî eğitime son verilmeli; 

2. Câmi ve medreselerin vakıf arazilerine tamamen el koyulmalı; 

3. Zekat, sadaka, fitre vermek yasaklanmalı;  

4. Çocukların dinî eğitim alması yasaklanmalı; 

5. Din adamları tarlada çalışmaya, kendi alın teriyle geçinmeye teşvik 

edilmelidir. 

Bahsedilen bu kararlar gerçekten hızla uygulanmaya başlamıştır. 

Dine olan kontrol gün geçtikçe sıkılaştırılmıştır. Örneğin, 1965 yılından önce 

Kaşgar vilayetinde 5500 câmi, Kaşgar şehrinde 107 câmi vardı. 1978 yılına 

geldiğinde Kaşgar vilayetinde namaz kılınabilecek câmi sayısı 392, Kaşgar şehrinde 

                                                 
257 Li Jin-xin, ���������, s.531. 
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ise sadece iki câmi açık bulunmuştur. Hatta bu iki câmiden biri olan Heyitgah 

Camisi258 1967 yılında bir sene kapalı tutulmuştur. Hoten vilayetinde 1950’dan önce 

7501 câmi vardı. 1967 yılında bu sayı 3900’e düşmüş, 1978 yılında ise sadece 107 

câmi sağ kalmıştır.259 

1956 yılında Çin’in Hunen eyaletindeki bir köyde binden fazla Uygur 

Müslüman yaşıyordu ve onların eski bir câmisi ile bir dinî ilk okulu vardı. Câmiyi 

restore etmeye izin verilmemekle beraber dinî ilk okula “beş işi yapmamak” (1. sınıf 

sayısını çoğaltmamak; 2. yeniden oda yapmamak; 3. masrafları artırmamak; 4. 

öğretmen sayısı artmamak; 5. öğrenci sayısını artırmamak) emri verilmiştir.260  

“Kültür devrimi” döneminde (1966-1976) Müslümanların dinî gelenekleri 

hurafe sayılıp tümüyle yasaklanmış, din adamları ağır hakaretler altında çeşitli 

işkencelere uğramış ve câmiler kapatılmıştır. 

1978 yılından sonra reformlar sonucu ÇKP’nin dinî politikalarında bir az 

yumuşamalar olmuştur. Dinî politikaların asıl hedefi ise, İslâm dinini ülke içinde 

ÇKP’nin yönetimini güçlendirmek için ve ülke dışında İslâm dünyasında kötü imaj 

bırakmamak için kullanmaya yönelikti. Bunun belirtileri ve turizm amaçlı 

olarak1960’lı yıllarda kapatılan bazı tarihî câmiler tekrar açılmış, 1982 yılından sonra 

Müslümanların hacca gitmesine sınırlı sayıda olsa bile izin verilmiştir.  

1980’lı yıllardan sonraki dinî politikalarda, İslâm dinin eğitim işlerine 

karışması, 18 yaştan küçük olan vatandaşların dine girmesi ve câmiye gitmesinin 

kesinlikle yasak olduğu vurgulanmıştır. Şincan Uygur Özerk Bölgesi Halk 

Hükümeti’nin 1988 yılındaki genelgesinde: “din adamı yetiştirme yetkisi, sadece 

Özerk Bölge Din İşleri idaresine aittir. Başka kurum yada şahısların Kuran kursu 

açma ve din eğitimi verme yetkisi yoktur” diye yazılmıştır.261 

                                                 
258 Heyitgah Câmisi 1442 yılında yapılmıştır. (Bkz. Ek.3.2.) 
259 Şincan’nın Kaşgar, Hoten Vilayetlerindeki İslâm Dini Ahvali Hakkında, Şincan Uygur Özerk  
      Bölgesi Sosyal Bilimler Akademisi Dinî Araştırma Enstitüsünün ilk bilimsel raporu,  Kasım 
      1982, Urumçi,  ss.16-18. 
260 Jian Bo Zan (1898-1968), ������������������(Jian Bo-zan, Hu- 
      nan’de din işlerini denetlerken yaptığı konuşma),  
      http://news.sina.com.cn/richtalk/news/culture/9903/031120.html. 
261 Günümüzde Çin’de devlete kayıtlı olan dinî okullar sayısı toplam 92; bunun içinde Buda dini 

okulları 32; Taoizm okulları 2; İslâm dini okulları 9; Katolik okulları 31, Hıristiyan dini okulları 
18dır. (bkz. Li Jin-xin,  ���������, s.544) 
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1999 yılında Çin Devlet Başkanı Jiang-Ze-Min günümüzdeki din 

hizmetlerinin temel hedefi doğrultusunda şöyle demiştir: “Bizim en önemli vazifemiz, 

dini sosyalist topluma uyum sağlattırmak için, aktif halde ona kılavuzluk yapmaktır. 

Söz konusu olan “uyum sağlama” şu iki anlamı içeriyor: 1) Dine inanan halk devletin 

yasalarına uymalı ve yasa içerisinde faaliyet yapmalı; 2) Dinî faaliyetler, devletin en 

yüksek menfaati ve milletin tüm menfaati için hizmet etmeli, din adamları vatanı 

(Çin’i) sevmeli, vatanın bölünmezliği, milletlerin (ulusların) ittifakı (birliği) ve 

toplumun gelişmesi için yararlı hizmetler vermelidir.”262 Dinin devlet yasaları, adliye 

ve okullara sızmasını önlemekle beraber, dış ülkelerdeki düşmen güçler, özellikle 

Panislâmizm ve Pantürkizm’in dinî alanlara sızması ve karışmasını önlemek lazım 

diye eklendi.263  

cb) Günümüzde Komünist Parti’nin Din Anlayışı: 

Din, insanlar toplumunun gelişme sürecinde belli bir aşamada ortaya çıkan 

tarihî bir olgudur. Onun var olma, gelişme ve yok olma gibi üç aşaması vardır. Dinî 

inanç, dinî duygu ve bunlarla uyumlu olan dinî ayinler, dinî teşkilatların hepsi, 

toplumdaki tarihî bir üründür. İlk dönemlerde dinî düşüncelerin var olması gösteriyor 

ki, üretim gücü seviyeleri düşük olan dönemlerde, ilkel insanlar tabiat dünyasındaki 

olayları sırlık (gizli) bir güce bağlayarak düşünmüşlerdir. Sınıfî toplum aşamasına 

girdikten sonra, dinin mevcut olması ve gelişmesindeki en derin sosyal köken ise, 

sömürgeci sınıfın dini halkı uyutma ve kontrol etmede bir vasıta haline getirip, halkı 

sömürmede kullanmasından dolayı ezilenlerin sömürgeci sistemin zulmünden 

duyduğu korku ve umutsuzluktan kaynaklanmaktadır. Sosyalist toplumlarda 

sömürgeci sınıf ve sistemin yok edilmesiyle beraber, dinin mevcut olmasındaki sınıfî 

köken de yok oldu. Fakat, insan düşüncesinin gelişimi her zaman sosyal 

mevcudiyetten geri kaldığı için, eski çağlardan miras kalan eski düşünce, eski 

geleneklerin kısa bir zaman içerisinde yok edilebilmesi mümkün değildir. Toplumsal 

üretim güçlerinin güçlenmesi, maddi zenginliklerin yüksek derecede çoğalması, 

sosyal demokrasinin kurulması ve eğitim, kültür, teknoloji alanında büyük ilerlemeler 

kat etmek, uzun süreli bir çalışmayı ister. Bazı doğal afetlerin zararları sonucu 

insanların uğradıkları çeşitli sıkıntılardan da kısa zaman içerisinde kurtulmak 

                                                 
262 Li Jin-xin, ���������,  s.564. 
263 Li Jin-xin, a.g.e., s.565 
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mümkün değildir. Belli bir ortamdaki sınıfî savaş ve uluslararası karmaşık 

ortamlardan dolayı, sosyalist toplumdaki bazı insanların düşüncesinde din yine bizim 

isteğimize bağlı olmayarak belli bir süre mevcutluğunu sürdürecektir. İnsanlık  

tarihinin belli bir   dönemine geldiğinde din zaten yok olacaktır. Fakat, bu yok olma, 

sosyalizm ve komünizmin gelişmesiyle tüm şartlar hazır olduğu zaman doğal olarak 

gerçekleşecektir. Günümüzde sosyalizm aşamasındayız. Bu aşamada siyasî bir 

buyruk ile dini yok etmeye kalkışırsak, pek zararlı sonuçlar elde edebiliriz. Onun için 

aşama aşama çalışmalıyız.264  

 cc)  Din Adamlarının Liyakati 

Din adamları en başta siyasî yönden liyakatli ve güvenilir olmalı, vatanı 

sevmeli, ÇKP’nin rehberliği ve sosyalist sistemi candan himaye etmeli, millî 

bölücülere ve yasadışı dinî faaliyetlere karşı olmalı, milliyetleretler ittifakı ve vatanın 

bölünmezliğini korumalı, devletin yasaları ve emirlerine şuurlu halde uymalı. Siyasî 

yönden liyakatli olduktan sonra, belirli oranda dinî bilgisi olmalıdır (Kuran 

okuyabilmelidir.) Bu şartlara uygun olanlar il ve ilçe hükümetinin dinden sorumlu 

kurumu tarafından câmilere imam olarak tayın edilmelidir. 

“Beş’te İyi Din Adamı”nın ölçüsü: 

1. ÇKP ve hükümetin rehberliğine itaat etmeli, Parti’nin 

siyasetlerini teşvik etmeli, hükümet hizmetlerine iyi uyum 

sağlamalı.  

2. Siyaset, yasa ve genelgelere uymada halka iyi önder olmalı. 

3. Dinî faaliyet alanlarının güvenliğini korumalı, dışarıdan gelen 

İslâmcılık ve Türkçülük ideolojilerinin sızmasına müsaade 

etmemeli. Bu konuda kendisi iyi örnek olmalı.  

4. Dine inanmayanlara saygılı olmalı, çeşitli din ve mezhepler 

arasında dostça ilişkileri korumalı, milliyetleretler ittifakını 

güçlendirmede iyi olmalı. 

5. Ekonomik teşebbüslere faal katılmalı, halka yararlı işlere destek 

vermeli, kendi alın teriyle geçinmede iyi olmalı. 

                                                 
264 Li Jin-xin, ���������, ss.545-546. 
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İşte, bu ölçülere uygun olanlar “Beş’te İyi Din Adamı” seçilerek 

ödüllendirilecektir.265 

 

C. UYGUR BÖLGESİNDEKİ HIRİSTİYAN MİSYONERLİĞİ 

a. 1892-1936 yıllarındaki  Misyonerler 

1892 yılından 1936 yılına kadar Uygur bölgesinde Kaşgar, Yangisar, Yarkent, 

Kağilik ve Hoten’deki misyonerlik faaliyetlerinde büyük çaba gösteren Batılı 

misyonerlerin çoğu, İsveç Misyon Cemiyeti (the Holy Trinity of Swedish branches of 

the Evangelical Swedish Misyon Society) tarafından gönderilenler idi. 

Yarkent’te ilk defa misyonerlik yapan N.F. Höijer, 1892 yılında Kaşgar’a 

gelmiştir. İsveç Misyon Cemiyeti (İMC) önceleri Çin’in Hubei eyaleti ile Rusya’daki 

misyonerlik faaliyetlerini organize etmiştir. Uygur bölgesinin coğrafî konumunu göz 

önünde bulundurarak Şincan’da bir şube açma tasarısını ortaya atan Höijer, Şincan’ın 

Hubei ile Rusya arasında doğal bir köprü haline gelmesini umut etmiştir. Onu bu 

vizyona sevkeden diğer bir faktör ise, İran’da faaliyetlerde bulunan İngiltere ve 

Amerikalı misyonerlik teşkilatları ile gittikçe artan rekabetten dolayı İMC’in 

İran’daki faaliyetlerinin durdurulması idi. Höijer Uygur bölgesinde kısa bir süre 

araştırmalarda bulunduktan sonra İsveç’e geri dönmüş, fakat onun ardından 1894 

yılında Lars Erik Högberg’in rehberliğinde bir grup bay bayan misyonerler Kaşgar’a 

gelmişlerdir. 

Lars Erik Högberg, Uygur bölgesinde İMC yönetimindeki misyonerlik 

faaliyetlerinin hakiki başlatıcısı olmuştur. O, Kaşgar’daki misyonerlik faaliyetlerini 

tasarlamış ve idare etmştir. Onun önderliğinde misyonerlik hareketleri kısa zaman 

içerisinde Yangisar ve Yarkent’e yayılmıştır. Usta bir doktor olan Högberg, cerrahlık 

yapabiliyor, modern Uygur lisanıyla vaaz edebiliyor ve şantiye çizebiliyordu. Onun 

büyük başarılarından biri ise, 1912-1913 yılları arasında Kaşgar’da İngiltere 

konsolosluğu ile işbirliği yaparak misyonerlik faaliyetlerine hız vermesi idi.  

Göze çarpan diğer bir önemli misyoner Gustaf Raquette (1871-1945), 1896-

1921 yılları  arasında Kaşgar ve Yarkent’te misyonerlik yapmıştır. O, 1903 yılında 

                                                 
265 Li Jin-xin, ���������, s.570. 
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Liverpool’da Victoria Üniversitesi Tropikal Medisin (medicine) bölümünden mezun 

olmuş bir tıp doktoru idi. Uygur bölgesinde yaşadığı uzun bir zaman zarfında, 

misyoner hastanelerindeki tedavi hizmetlerine mesul olmakla beraber literatür ve 

folklor’a büyük bir ilgi beslemiştir. Modern Uygurca’yı iyi bildiği ve Uygurlara ait 

çok sayıda bilimsel araştırma eserleri olduğundan dolayı, 1924 yılında İsveç Lund 

Üniversitesi Türkoloji bölümüne yardımcı profesör olarak davet edilmiştir. 

Misyonerler grubundaki alkışlanan yazar ve fotoğrafçı John Törnquist (1876-

1937), Çin dili uzmanı idi ve Kaşgar’da ikamet ediyordu. Cerrah John Anderson (?-

1972), 1930’lu yıllarda Kaşgar’da etkin faaliyetlerde bulunmuştur. Gustaf 

Raquette’nin iş arkadaşı olan dilci Magnus Bäcklund, Raquette ile birlikte modern 

Uygur lisanını araştırmış, fakat, 1903 yılı beklenmedik bir anda tifüs hastalığına 

yakalanarak ölmüştür. Gustaf Ahlbert (1884-1943) ile Sigfrid Moen (1897-?) Uygur 

dili, literatürü ve folkloru uzmanı idiler. Oscar Hermansson (1889-1951) İncil’i 

Uygurca’ya çevirmiştir. Georg Roberntz (1897-?)ise, 1930’de Güney Şincan’da iç 

savaş olan gürültülü yıllarda misyonerler gurubunun paha biçilmez yayın hizmetlerini 

üzerine üstlenmiştir. 

O dönemde Uygurlar İslâm dinine sıkıca bağlı muhafazakar Müslümanlardan 

olduğu için, İMC misyonerleri çok uğraşmalarına rağmen, beklediği sonucu elde 

edememiş ve Şincan’ı Rusya ile Hubei (Çin’in bir eyaleti) arasındaki faaliyetçilerin 

bir köprüsü haline dönüştürme hayalinden artık vazgeçmiştir. İMC’in Aralık 

1910’daki bir broşüründe Uygur bölgesi, Hıristiyanlığı kabul edenler sayısı çok az 

olan, fakat, tedavi edilecek hastalar sayısı fazla olan bir sorunlu bölge (difficult 

region) diye tarif edilmiştir. Bu misyonerler yerli ahali tarafından İnanç Hırsızları 

(thieves of religion) diye adlandırılmış, 1899 yılında Kaşgar ve Yarkent’te 

misyonerlere karşı protestolar olmuştur. 

Kaşgar’daki misyonerler şehrin Qum Derwaza mahallesindeki bir evde 

oturuyorlardı. Burada onlara komşu olarak geliri düşük, bitkin, fakır fukara Uygurlar 

yaşıyorlardı. Zaten Hıristiyanlığı kabul eden sayıca çok az kişi de, Uygur toplumu 

içerisindeki ikinci sınıp kişilerinden idi. Bu kişiler Müslümanların kendilerini 

dışlaması yada öldürmesinden çok korktuğu için inancını gizliyorlardı, çünkü 

Hıristiyan olduğu bilinen birkaç Uygur, cemaatin göz önünde idam edilmişti. 1933 

yılında Şerkî Türkistan İslâm Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde, yetkili Abdullah 
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Buğra Yarkent’te açık bir alanda halkın önünde birkaç Uygur Hıristiyan’ın boynunu 

vururken onlara: “Sizleri öldürmek bana farz oldu. Çünkü sizler halkı Hıristiyanlığa 

çağırmak için vaaz vermekle bazılarımızın inancımızı parçaladınız” diye seslenmiştir. 

O zamanki Uygurlara göre, Hıristiyan inancı, fitne ve fesattan başka bir şey 

değildi. 1936 yılında İsveçli misyonerler Şincan hükümeti tarafından sınır dışı 

edildikten sonra, Uygur Hıristiyanların büyük çoğunluğu halk tarafından öldürüldü, 

sağ kalanlar da kendilerini gizlediler. Çünkü dönemin Uygurları Hıristiyanlığı hiçbir 

şekilde içine sindiremiyorlardı. Uygur halkının aydınlanması ve misyonerlere karşı 

sert tepkili davranmasını sağlayan dış etkenlerden biri de, 1914 yılında Kaşgar’a 

gelerek Jedidçilik yeni okullarında öğretmen olan Osmanlı Türkü Ahmet Kemal gibi 

Türk aydınlarının eğitimi idi.   

Uygur bölgesine gelen misyonerler içinde çoğunluk İsveçli olmakla beraber 

yine Almanyalı Lee Coq, Albert Von, İngiltere Kilisesi’ne bağlı Rachel Wingate, 

Captain Mann, Hollandalı Pater Hendricks gibi şahsiyetler de bulunmaktaydı. 

Kaşgar’da İngiliz Sir Geroge Macartney de vardı.266 Urumçi’de Çinli Müslümanları 

Hıristiyanlaştırmayı amaçlayan Mildred Cable ve Francesca French, George Hunter 

ve Mr.Mather vardı. Edinburgh Dünya Misyonerler Kongresi (Edinburgh World 

Missionary Congress)’ndeki Marshall Broomhall, Çinli Müslümanların 

Hıristiyanlaştırılabileceğine inanıyordu ve İslam in China: the Neglected Problem 

adlı kitabını da 1917’de yayınlamıştır.  

Gerçi İsveçli misyonerler Uygur Müslümanları Hıristiyanlaştırmada başarısız 

olmuşlarsa bile, onlar Uygur aydın kesimine bir az etki bırakmışlar ki, sonraki 

Jedidçiler onlara düşmen gözüyle bakmamışlardır. Mağlup misyonerlerin Uygurların 

etnografyası, tarihi, Uygur bölgesinin coğrafyası hakkında verdiği bilgiler, sonraki 

dönemlerdeki Batılı misyonerler için paha biçilmez veriler olmuştur. Bu bilgiler 

ışığında sonraki misyonerler adımlarını sağlam ve titiz atabilmişlerdir.267     

Misyonerler 1936 yılında kovulduktan sonra, kırk yılı aşkın  bir süre zarfında 

Çin’in dışarıya kapanmasından dolayı, Uygur bölgesinde pek gözükmemiştir.             
                                                 

266 Macartney, Catherine, An English Lady in Chinese Turkistan, Oxford University Press, reprint,  
      Hong Kong,  1985. s.4. 
267 Bu bilgiler, 2000 yılında Urumçi’de Şincan Üniversitesi Uygur dili bölümünde öğrenci olarak 

Uygur dili öğrenen Çekli gizli misyoner (Uygurca adı: Geyret)’in yazdığı: At the Beginning of  
the 20th Century Western Missionary Activities: Swedish Missions in Kashgar, Yangissar and 
Hotan in 1894-1936 adlı makaleden alındı.  
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  b. 1980’lı Yıllardan Günümüze Kadar Misyonerler 

1980’lı yıllardan sonra Çin’de reformların olmasıyla beraber, “Dışarıya 

Açılma” politikası uygulanmaya başladı. Tabii ki bu, senelerdir dışarıda bekleyen 

misyonerler için iyi bir fırsat idi. Dolayısıyla, yıllardır süren “Kültür Devrimi”nin 

etkisiyle dinden temizlenip boşalan beyinlere Hıristiyan inancını yerleştirmek daha 

kolay olabilirdi. Üstelik Çin’de okullarda İngiliz dili dersi vermesi  için de çok sayıda 

yabancı öğretmenlere ihtiyaç vardı.  

Başta Amerikalı olmak üzere çok sayıda yabancı öğretmen Çin’deki 

Üniversitelere yerleşmeye ve gizlice Hıristiyanlığı anlatmaya başladı. Bunun etkisiyle 

Hıristiyanlaştırılan Çinlilerin sayısı gün geçtikçe çoğalmakta. Bu tezde söz konusu 

misyonerlik Uygurlarla sınırlı tutulmak istenildiği için, Çinlilerin durumundan fazla 

bahsedilmeyecektir.  

Uygur bölgesinde Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin çoğalmakta olmasına 

rağmen, günümüzdeki durumları hakkında yazılı bir bilgi henüz bulunmamaktadır. 

Ben bu konuda bizzat yaşadıklarımı ve gözlemlediklerimi anlattığım için, verdiğim 

bilgiler daha kapsayıcı ve net olmayabilir. Eksikliklerin bundan sonraki çalışmalarda 

giderilebileceğine inanıyorum. 

Başta Kaşgar, Urumçi ve Hoten olmak üzere Uygurların yoğun olarak 

yaşadıkları her şehirdeki yüksek okullarda İngilizce ders veren yabancı öğretmenler 

vardır. Bunların öğrencilerine İncil dağıttıkları, öğrencilerini ayrı ayrı evlerine davet 

ederek din eğitimi verdikleri etraflıca bilinmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini açıktan 

açık sürdürmeye cesaret eden bazı yabancı öğretmenler Uygurların ihbarı üzerine Çin 

hükümeti tarafından nadiren sınır dışı edilmiştir. Bunun dışında pek fazla engelle 

karşılaşmayan misyoner öğretmenler, Çinli öğrencilere göre daha çok Uygur 

öğrencileri tercih ederek misyonerlik faaliyetlerini rahatça sürdürmektedirler. Nitekim, 

günümüzde misyonerlerin üniversite öğrencilerini hedef aldığı herkes tarafından 

bilinen bir gerçektir. Gençlerin İngilizce öğrenmeye şiddetle yönelmesi, 

misyonerlerin işini daha da kolaylaştırmıştır. Ateist rejim altında dinî (İslâmî) 

eğitimden mahrum bırakılan gençlerin kafası karıştırılmaktadır. Misyonerler onları 

kolayca Hıristiyan yapamıyorlarsa bile, onları İslâm’dan, kendi kültüründen yozlaşan, 
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Batı yanlısı olarak yetiştirmeyi başarmışlardır. Üstelik Çin hükümetinin İslâm’ı 

yasaklayıcı tavrı da, buna büyük ölçüde destek olmuş durumdadır.  

24 Şubat 1987 tarihinde Urumçi’de Şincan Uygur Özerk Bölgesi Kızıl Haç 

Cemiyeti kurulmuş ve ilk toplantısını yaptıktan sonra Kaşgar başta olmak özere 14 

ilde şubeleri açılmıştır. Hükümetin Aralık 2005’teki istatistiğine göre,  Uygur 

bölgesindeki Kızıl Haç Cemiyeti’nin toplam 2000 mahalli örgütü, 440 binden fazla 

üyesi (bunun içinde 80 bin’i “Kızıl Haç Çocuğu”), 2000’den fazla fedaisi 

bulunmaktadır.268 Kızıl Haç Cemiyetlerinin belirli sayıda Uygur başkanları ve üyeleri 

bulunmakla birlikte son dönemlerde Uygur gençlerden yeni üye alacağı hakkında 

medyada açıktan açık reklamlar vermektedir. Nitekim, onlar ÇKP yasalarının 

koruması altında faaliyetlerini rahatça sürdürmektedir. Yardıma ihtiyaç duyulan her 

alanda, özellikle deprem bölgelerine koşmak, bulaşıcı hastalıkları önlemek vb. gibi 

işlerle aktif uğraşarak, halkın gönlünde hayırsever bir imaj bırakmıştır. Komik olan şu 

ki, günümüzde Uygur bölgesinde yaşamakta olan çoğunluk Uygurlara göre Kızıl Haç 

(+) simgesi, tıp ile ilgili şeyleri, yanı eczane, ambulans ve hastaneyi ifade eden özel 

işaret olarak tanınmaktadır. Halk bunun, dinî bir simge olduğunun fakında değildir. 

Adı belirsiz Avrupa ülkelerinden Uygurlara seslenen, İsa Mesih’i anlatan 

Uygurca kitap,video, broşür gibi şeyleri neşrederek Uygurları Hıristiyanlığa çağıran 

belli başlı bir Uygur Hıristiyanlar grubu şekillenmiş durumdadır. Arap alfabesiyle 

yazılan Uygur dilinde makaleler yayınlayan Internet sitesi www.incil.net‘te 

Kuran’dan ve Müslümanlıktan tatmin olamayan bir Kuran kursu öğretmeninin 

Hıristiyanlıktan nasıl tatmin olduğunu konu alan caydırıcı makaleler yer 

almaktadır.269 Internet’te yayınlanan Uygurca dinî kitaplar da indirilebilir niteliktedir. 

Söylendiğine göre, dünyada şu an üç binden fazla Uygur Hıristiyan varmış ve onların 

Pakistan ile Hong Kong’dan misyonerlik yapan Uygurca radyo kanalları vardır. 

(Pakistan’daki radyo kanalı her gün Uygurca, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, 

Tacikçe …lisanla Hıristiyanlığı anlatıyor.)270 

Son gönlerde duyulan habere göre, misyonerlik ve başka suç işlediği 

gerekçesiyle Urumçi’de polisler tarafından yakalanan Uygur bayan Tursunay anne-

                                                 
268 http://www.xjredcross.org.cn/infosort2.asp?id=155 
269 http://www.injil.net/Tax.htm 
270 http://www.izdinix.com/munbar2/ShowForum.asp?topage=47&forumid=25 
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babası, eşi, akrabaları ve bazı komşularını Hıristiyanlığı kabullenmeye ikna ettiğini, 

kendisinin üstadının Güney Koreli Erkin olduğunu (Uygur bölgesindeki 

misyonerlerin çoğunun Uygurca adı vardır), bir Uygur Müslüman’ı Hıristiyanlığa 

sevk edebilirse, bunun karşılığında 10 bin Yuan Çin parası (yaklaşık 1667YTL) ücret 

alabileceğini, ama kendisinin bu işi para için değil, din için yaptığını itiraf etmiştir. 

Para karşılığında misyonerlik yapan Uygurların sayılarında da artış vardır.271  

Ancak bu faaliyetlere karşı az da olsa tepkiler vardır. Örneğin: ünlü Uygur 

yazar Ferhat Tursun, Hıristiyanlığı teşvik eden gerekçesiyle birkaç Uygur delikanlı 

tarafından sokakta dövülmüştür. Hıristiyan olan Uygurlar da Uygur toplumu 

tarafından hoş karşılanmamış, hep dışlanmıştır. Fakat, günümüzde bu tepkiler, 

misyonerlik faaliyetlerini durdurabilecek kadar güçlü değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
271 http://www.gulistan.cn 
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IV. BÖLÜM 

UYGURLARIN HALK İNANIŞLARI 

 

A. TABİATLA İLGİLİ HALK İNANIŞLARI 

Uygurların felsefî düşüncesinde, tabiat, yani kainat “dört zat” (eski 

Uygurca’da “dört Tadu”), yani dört maddeden (su, toprak, hava, ateşten) yaratılmıştır. 

İnsan, adam ata ile hava annenin çocuğudur. Adam ata göğe, hava anne, yani Umay 

anne ise yere (toprağa) benzer. Uygurların dünyanın temeli olarak gördüğü “Dört 

Zat”ı kutsal sayma inanışlarının izlerine günümüzde de rastlanmak mümkündür. 

Örneğin, “dört mevsim” (bahar, yaz, kış, güz), “dört taraf” (kuzey, güney, doğu, batı), 

“hayattaki dört dönem” (çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık), “dört mecaz” (sıcak, 

soğuk, kuru, rutubet), “dört hilit”(balgam, kan, safra, sevda) gibi “dörlükler” gurubun 

meydana gelmesi de “dört zat” düşüncesinden kaynaklanmıştır.272 

 a. Gök Cisimleriyle İlgili İnanışlar 

Günümüzde Uygur, Kazak gibi Türk toplulukları arasında göğe tapma 

inancından kaynaklanan “Yağmur Duası” törenlerinde “gökten indik, yerden çıktık” 

diye göğe bakarak dua edilmektedir. 

 Kuçu (Turfan) Uygurları önceden yeni doğmakta olan güneşe tazım 

ederlermiş. Uygurlar güneşe bakarak büyük küçük tuvalet yapmanın, yüzünü 

yıkamadan, özellikle cünüp halde güneşe bakmanın sakıncalı olduğuna inanırlar.Yeni 

doğan ayı görünce “selâmünaleyküm ay, mübarek olsun. Kıyamet gününde imanıma 

şahit olunuz” derler. Bunu söylemeden aya bakarsa hasta olabileceğine inanılır.  

Uygurların güzellik geleneğinde yıldızlar, çoban yıldızı, güneş ve ay gibi gök 

cisimleri iyilik ile mutluluk ve saadetin sembolü olmuşlardır. Bu gelenek, atalarımızın 

göğe tapmak şeklinde biçimlenen ilkel inançları ile bağlantılıdır.   

        
                                                 

272  Reveydullah, Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri, Şincan 
Yaşlar Ösmürler Neşriyatı, Urumçi-1996, s. 169.  
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    b.  Atalar Ruhu’na Saygı 

   Geleneksel Türk Dini inanışları içerisinde önemli yanlardan biri olarak 

sayılan Atalar Ruhuna Saygı’nın izlerine, günümüzde Uygurlar arasında rastlamak 

mümkündür. Uygurların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, özellikle köylerde 

Müslüman Uygur halkı sık sık mezarları tevaf eder, ölmüş atalarını anarak dua eder 

ve hatta kendi ihtiyacları için isteklerde bulunurlar. (Bkz. Ek.3. Fotograf.1) 

Uygurlar, bayram günleri yağ tüttürüp (yağ puritip) atalar ruhuna dua ederler. 

Vefat eden kişiye dua edilirse, önce “X’ın ruhu alınmasın” diye duaya başlanır. Ölen 

kişinin ruhu gece karanlığında kalmasın diye, ölü çıkan evde kırk güne kadar ışık 

söndürülmez. Aynı zamanda bu evden uzun süre taşınılmaz. “Eğer taşınırsak ölen 

kişinin ruhu yalnız kalır” denir.    

    c. Ateş ve Ocakla İlgili İnanışlar 

    Ateşe tapmak veya onu kutsal görmek, bütün doğu kültürünün ortak ürünü 

ve orada yaşayan toplumlar arasında geniş olarak yayılmış olan bir inanıştır. Bu ilkel 

dönem inancının etkileri Uygurlar arasında günümüze kadar korunmuştur. 

Düğünlerde gelin götürülürken ateş yakılıp gelin ateşin üzerinden atlattırılır. Gelinin 

geçeceği yolun birkaç yerine de ateşler yakılır. Uygur halk eğlencelerinin çoğunda, 

yani Meşref eğlencesinde ortalıkka odun ile Gülhan (ateş) yakıp, gülhanın çevresinde 

erkekler çember oluşturup dönerek, yüksek sesle türküler söyleyip, dans etme 

geleneği de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.273 

 Evde ocakta ateş yakmanın eve bereket getireceğine inanılır. Uygur halk 

deyimlerindeki “moridin tütün çıkarmak” (“tütününü tüttürmek”) sözü, bir kişinin ev 

ve ailesinın düzeninin sürmesini iyi sağlayabildiğini ifade eder. 

Uygurlar, ateş söndükten sonra ocakta arta kalan külü çöpe atan kişinin 

ailesinde düğün ile musibet ve matemin peş peşe geleceğine inanırlar ve bu yüzden, 

titiz olanlar külü çöpe atmazlar, bu konuda dikkatlı davranırlar.   

  d. Yer-Dağla İlgili İnanışlar       

                                                 
273 Abdukerim Rahman,  Uygur Folkloru,  s. 138.  
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   Uygurlar arasında yer (toprak) inanışının izleri günümüze kadar devam 

ettirilmektedir. Ölen insanı mezara koyduktan sonra, cenaze namazına katılanlar 

ellerine birer avuç toprak alıp (alınan toprağa “İhlas Topisi” denmektedir), dua 

okuduktan sonra, avuçlarındaki toprağı birleştirip cesedin üzerine serperler. Böyle 

yapmakla ölünün kabre azabından kurtulabileceğine inanırlar. Uygurlarda yine 

“mezara yedi kürek toprak attıktan sonra, ölü tekrar dirilir” inancı mevcuttur. Su 

olmayan yerlerde abdest almak gerekirse, toprakla yapılan teyemmüm abdest yerine 

geçebildiği için, halk toprağın her şeyden temiz olduğuna inanırlar.  Satıcı tüccarlar 

her gün ilk kazandıkları parayı önce yere atıp (paraya toprak yapıştırdıktan sonra) 

cebine yada kasaya koyarlar. Bununla ticaretin bereketli olmasını umut ederler. Alış 

veriş yapanlar da fiyatta anlaştıktan sonra, ellerini toprak üzerine koyarak “kutatsun” 

(bereketli, hayırlı, kutlu olsun) diyorlar. 274  Bu gibi davranışların hepsi toprağın 

kutsallığına olan inanıştan kaynaklanmaktadır. 

Dağ, Uygurlara göre, büyüklük, güçlülük ve güvenilirliğin sembolüdür. 

Örneğin,“dağ gibi dayanak”, “babam dağdır, annem bağdır (bahçedir)”, “güvendiğim 

dağda ceylan yokmuş” gibi deyimler, dağın Uygurlara göre önemini ifade etmektedir. 

 e. Suyla İlgili İnanışlar 

Doğu Türkistan’ın iklimi eskiden beri çöl iklimi, yani rutubet az, kuru iklim 

olduğu için, Uygurlar suya çok değer verirler. Kurakçılık olduğu dönemlerde toplu 

olarak dua eder ve nehir yada göl kenarlarında kurban keserler. 

Uygurlar rüyasında suda yüzen birinin günahlarının af edileceğine ve mutlu 

olacağına inanırlar. “(kırlı) su yedi defa dolaştıktan sonra helal (temiz) olur”, “suya 

tükürmek günahtır”, “suya tuvalet yapmak büyük günahtır”, “akmayan su içilmez”, 

“helal hayvanlardan sığır, koyun, keçi vb. kışın soğukta nehir yada göllerin içine 

batarsa ve daha sonra buzlar eridikten sonra bulunursa, boğazı bıçakla kesildiğine kan 

çıkarsa yenilebilir”, “nehir, göl, derya akınlarda çamaşır yıkamak günahtır” gibi bir 

süre perhizler vardır.     

 Pınarı göze benzeterek tasvir etmek, Uygurlarda eskiden beri devam edegelen 

bir gelenektir. Pınar göz ile şekil yönüyle belirli bir benzerliğe sahiptir. Her ikisi de 

süzülerek akar. Pınarın suyu kaynayarak çıkar. Pınara bakıldığı zaman şekil olarak 

                                                 
274 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri, s. 173. 
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yüzük üzerinde parıldayıp duran elmasa benzer. Her ikisi de benzer bir şekilde ileriye 

atılıverecekmiş gibi dururlar. Bu şekilde kaynayıp duran küçük pınarlar ister istemez 

insan gözünü andırır. 

 f. Ağaç-Ormanla İlgili İnanışlar 

Günümüzde Uygurlar arasında bazı ağaçlara özel önem vererek kutsal sayma 

inancı hala devam etmektedir. 

Uygurların inancında, elma kötü ruhlu olmayan sihirli ağaç sayılır. Onun için 

cinlerin ruhuna değsin diye elma ağacı ve elma kurusunu kullanarak tüstü yaparlar. 

Uygurlar yaşlı, yalnız ağaçları kesmezler. Hatta yaşlı ağaçların yanından atla veya 

eşekle geçerken, at veya eşekten inerek ağaca olan saygısını ifade ederler.  

Kaşgarlı Mahmud'un diktiği iddia edilen Kaşgar Opal'daki "Hay-hay Terek 

Ağacı" bin yıllık tarihe sahiptir. Yüzyıllardır halk bu ağacı ziyaret ederek ona hürmet 

etmektedirler. Ayrıca Uygurlar arasında dut ağacı dikmek hayırlı bir iş sayılır. Her 

aile veya her mahallede en az bir adet dut ağacı yetiştirme geleneği vardır.275 

 g. Taşla İlgili İnanışlar 

Geleneksel Türk inanışlarında üzerinde kültür oluşan unsurlardan biri de taştır. 

Divan-ı Lügati’t-Türk’te: “Kulbak Türklerinden bir enbiyanın adı siyah taş üzerine 

“Tanrı kuli kulbak” diye yazılırsa yazı beyaz olurmuş. Beyaz taş üzerine yazarsa 

siyah olurmuş. Onun izleri ta şimdiye kadar varmış”276, “Bu da bir çeşit sihirdir, yani, 

yağmur, rüzgar ve buna benzer tabiat olaylarını gerçekleştirmek için özel taşlar 

aracılığıyla yapılan sihirdir. Bu sihir halk arasında oldukça yaygındır. Ben bunu 

yağmalarda gördüm. Orada bir yangın çıktığında yangını söndürmek için böyle 

yapılırdı. Allah’ın emriyle yazın kar yağdı, gözümün önünde yangın söndürüldü.” 

diyor Kaşgarlı Mahmud.277 

 “Gök cisimlerinin ruhuna etki yapmak” için okunan sihirlerden biri de “Yada 

taşı” sihiridir. Yada taşı sihri, Türk topluluklarının arasında oldukça yaygındır. 

Uygurlarda “Yada taşı” sihri sonucunda “zarahatname” adıyla yapılan yağmur duası 

(yağmur dileme) geleneği ortaya çıkmıştır. Ali Şır Nevayi de “Vefadul Kiber” adlı 

                                                 
275 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri,  s. 175. 
276 Divan-ı Lügatit Türk (Uygurca), 1.cilt, s. 620 
277 Divanı Lügatit Türk, III.cilt, s. 2.  
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eserinde “Yada taşı” sihrinden bahsedip şöyle demektedir: “Yada taşa kan tagkaç 

yagin yagkudak …” 

Kaşgarlı Mahmud’a göre de “Yada taşı” efsunu aracılığıyla sihirlenme 

geleneği Türk halkları arasında oldukça yaygındır. Hatta, Yada taşı sihircilerinin 

“Yalviçi” diye Türkçe özel adı da olmuştur. Tütsüsü ile çocukları cin ve şeytanlardan, 

nazardan korumak için sihir yapıldığı zaman tütsünün dumanı çocuğun yüzüne 

tutularak “isrik, isrik, ey cin göç göç” denilir.278  

 h. Kuşlarla İlgili İnanışlar 

ha)   Kırlangıç 

Kırlangıç, dostluğun ve şefkatin sembolüdür. Uygurların ilkel mitolojik 

inanışlarında kırlangıç, “insanları kazadan ve beladan kurtaran” olarak yüceltilir. (Bu 

konuda Rabguzi’nin Kıssa-sü’l-Enbiya adlı eserindeki kırlangıç hakkındaki efsaneye 

bakınız.) Uygurlar kırlangıca olan inanışları dolayısıyla, bu kuşu günümüzde de 

yüceltirler. Kırlangıç için evlerinin çatılarına, kapılarının üzerlerine özel yuvalar 

yaparlar. “Kırlangıcın yuva yaptığı eve talih konar” diye düşünülür. “Kırlangıcı 

öldürürsen, başına bir musibet gelir”, “Kırlangıcı yakalarsan ellerin tutulur” diyerek 

ona asla zarar vermezler. Kırlangıcın kanadı sevgilinin kaşına benzetilir.    

hb)   Bülbül ve Kırmızı gül 

Kırmızıgül, Uygurların geleneksel anlayışında daima sevgilinin, özgür aşkın 

ve gönül rahatlığının, bülbül ise sadık aşığın, irade ve cesaretin sembolü olmuştur. 

Eski rivayetlere göre, Tanrı insanı yaratırken, ona güzel, nağmeli ve hoş kokulu bir 

ortamda can vermiş. İşte bu güzel nağme, bülbülün sesiymiş. Hoş koku ise kırmızı 

gülün kokusuymuş. Bülbül iyi ruhlarla birlikte gökte yaşarmış. Kırmızı gül ise 

sıkıntılı gönüllere şifa veren bir ilaç olarak cennette yaşarmış. (Uygur halk 

türkülerinde “kırmızı gül denen şey, cennetten çıkan şey” diye söylenir.) 

Kırmızı gül her sabah, seher vakti bir kez açarmış. Ama bülbül aşkının 

(kırmızı gülün) açmasını görmeye yetişemezmiş. Bu yüzden kırmızı gülün aşkıyla 

geç vakitlere kadar feryat ederek şakırmış. Seher vaktine yakın kendinden geçerek 

uyuyup kalırmış. “Bülbül uykusu” tamamlanasıya kadar kırmızı gül açılıp kapanırmış. 

                                                 
278 Divanı Lügatit Türk, I. cilt, ss. 134-138.  
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Bülbülün çok eski zamanlardan beri şakırması, işte bu kırmızı gülün açmasını 

görebilmek içinmiş. Halk arasında ortaya çıkan bu inanışla kırmızı gülü yüceltme ve 

övme geleneği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak, halk destanları ve halk 

hikayelerinde ayrılık ateşinde yanan sevgiliye mektup göndermek yerine, bir deste 

kırmızı gül göndermek, sevgiliye kavuşmanın şartı olarak gül bahçesi yapmak ve 

insan (Uygurlarda bayan) isimlerinin sonuna “gül” ismini eklemek adetleri ortaya 

çıkmıştır.  

hc)   Kakkuk ile Zeynep 

Halk arasında muratlarına eremeyen aşıkları Kakkuk ile Zeynep’e benzetme 

adeti vardır. Rivayet edildiğine göre, çok eski zamanlarda Kakkuk ile Zeynep 

birbirlerine aşıkmış. Günlerden bir günü Kakuk Tanrı’yı kızdırmış. Bu yüzden Tanrı 

onu cezalandırmış, aşığı Zeynep’ten ayırarak kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere 

kovmuş. Zeynep o zamandan beri ayrılığın acısıyla onun ismini zikrederk, “kakkuk” 

diye ötermiş. Kakkuk da dünyanın kimbilir neresindeki ıssız bir yerde, “Zeynep” diye 

öterek aşığını çağırırmış. Uygur halk türkülerindeki “Kakkukun aşkı Zeynep, biri 

dağda, biri bağda” çeklindeki mısralar işte bu ayrılığı anlatır.  

   

B.OLAGANSTÜ VARLIKLARLA (CİNLERLE) İLGİLİ HALK 

İNANIŞLARI 

 Uygur halkı arasında cinlerin varlığına inanış günümüze kadar koruna 

gelmiştir. Mesela: Side (Kariyağaç) gibi ağaçlarda cin olduğuna inanılmaktadır. 

Mezarlıklar, harabe ve çöller cinlerin mekanı olarak bilinmektedir. Hastalık kötü 

ruhların çarpmasından kaynaklanır vb. inanışlar nedeniyle, küçük çocuk avak 

hastalığına (zayıflık, sıskalık) yakalanırsa, cin çarpmış diyerek Cinkeş’e (cinci  

hocaya) gidip cini kovdururlar.  

a. Avak Aşı ve Çaçratku Seliş              

Aniden zayıflayan çocuğun vücudundaki cinleri kovmak için cin korkuluğu 

(cin koçugi) yapılır. Başından evlilik geçmiş yedi aileden “kurukunluk” toplanıp 

yemek yapılır. Bunlar ufak ufak doğranıp çamgur (şalgam) ve tuz katılarak, süyükaş 

(erişteye benzer, ama sulu bir yemek) yapılır. Yemek piştikten sonra çocuğun 

elbiseleri çıkartılıp, çocuk kalın bir kumaşa iyice sarılıp buhar çıkmakta olan 
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tencerenin üzerine tutulur. Sonra o aştan bir tabak çocuğa yedirilir. Kalan kısmını 

yeni bir tabağa doldurup üzerine yeni ağaç kaşık konarak yolun yedi köşesindeki ağaç 

korkuluklar (Koçak) önüne konulur. Bunu yapan kişi avak aşıyla korkuluğu yerine 

koyduktan sonra, arkasına hiç bakmadan koşarak evine döner. Eğer bu avak aşını 

hayvanlardan biri yerse, çocuğu çarpan cin kovulmuş olur. 

              “Çaçratku Seliş”: aniden gözde ve yüzde oluşan yaralara “Çaçratku” 

yapılır. Ceviz büyüklüğünde üç parça hamur birleştirilir. Hamur süpürge ağacının 

ateşine gömülür. Sihirbaz ocağa bakarak efsun okur. Ateşe gömülen hamur bir süre 

sonra patlar ve etrafa dağılır. Böylece Çaçratku sihrinin gücüyle yara iyileştirilir.279  

b. Ot Köçürüş ve Cinkeşlik 

Ot Köçürüş, sihirli sayılan kadınlar tarafından karın ağrılarına yapılan 

efsundur. Ot köçürücü ufak ağaç parçaları, ekmeğin yanmış parçaları ve kepeği 

avucunda tutarak “Süpköç” yaptıktan sonra, hasta kışının sırtını, karnını tutarak: 

“çıkarsan çık, çıkmazsan (bora) hasıra sararak ateşe vereceğim” diyerek cine hitap 

eder. Uzunca esneyerek ağzından ateş (hastalığı ortaya çıkaran ateş) çıkarır. Böylece, 

hastalığı yapan “ot”u oradan uzaklaştırmış olur.  

Bunların dışında, “muska yapmak”, “aşlamak”, “kan kılmak” (hayvan 

kesmek), “kötü ruhları toplamak”, “kasıtlama sihri” gibi pek çok cinkeşlik 

(sihirbazlık) adetleri vardır. Bunların hepsi özel duacılar (dahan, bahşi) tarafından 

yapılır. Bu adetlerin hepsi geleneksel Türk dini inanışındaki ruhların düşüncesinden 

ortaya çıkmıştır. Uygur halk hikayelerinde sıkça rastladığımız cadı, yedi başlı tılsım, 

alında sadece bir tane gözü olan tılsımlar, “kıyıkaf” (cehennem)  ve cennet 

bahçelerini mekan tutmuş perilerin hepsi birer sihir tiplemeleridir. Bu sihir tiplemeleri 

kadın kıyafetindedir. Bunlar bazen iyi, bazen kötü tiplerde tariflenir.  

c.  Perihunluk 

     Büyük bir karanlık odanın içine tuğ bağlanır, yani yün ipin (argamça'nın) 

bir ucu yerdeki kazığa, diğer ucu ise bacaya bağlanır. İpin bacaya bağlanan ucuna 

yurun-jurun diye adlandırılan çeşitli renkteki kumaş parçaları (kurak) ve elma, söğüt 

ağaçları bağlanır. Hasta kişi bu tuğu sıkıca tutup oturur. Üç veya beş kişiden oluşan 

bahşılar perihunluk elbiselerini (çeşitli renklerden oluşan kumaş parçalarını 
                                                 

279 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru, s.147. 
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birleştirerek dikilen elbise) giyip tuğ çevresinde yarı çember şeklini oluştururlar. Üç 

bahşi def çalar. Bahşilerden biri perihun başı olarak, elindeki kötü ruhu kovalayan 

sopa veya bir avuç söğüt ağacı parçasıyla efsun okumaya başlar. Ardından özel 

bestelenmiş bir şiir grup halınde okunur, şiir grubu hastayı tuğ280  çevresinde def 

eşliğinde yürümeye davet eder. Baş perihun da semah etmeye başlar. Hastanın semah 

edecek gücü kalmayıp oturursa baş perihun elindeki "efsun sopası"yla hastaya 

vurarak semah etmeye zorlar. Bahşilerin şarkıları gittikçe yükselir. Bazen hasta 

bayılıp düşer. Bayılmak perihunlara göre iyiliğe işarettir. Bu, hastayı çarpan cinlerin 

mağlup edildiği anlamına gelmektedir. Tuğ bağlamak iyi ruhları çağırmak, kötü 

ruhları cehenneme kovmak anlamını aksettirmektedir. Perihunluk genellikle aşk 

derdinden sinir hastalığına yakalanmış kişiler veya aniden ruhunda değişiklik olan 

kişileri (çoğu zaman kadınları) tedavi etmeyi amaçlar.281 

d. Kavuç, Yanduruş ve Tuzlandırış 

Kavuc, cine çarpılmış kişidir. Bu insanı iyileştirmek için, yüzüne soğuk su 

serpip “kavuç, kavuç” denilir. Deve dikeni ve kokulu otla tütsülenir. Bu kelime “kaç, 

kaç, hey cin! kaç” sözünden alınmış olabilir.  

Divan-ı Lügati’t-Türk’te bahsedilen bu sihirsel adetler Uygurlar arasında 

günümüze kadar devam ede gelmiştir. Halk arasında üfürükçü, bahşi (hekim), Perihan 

(sihirbaz) ve falcıların hepsi birer sihirbazdır. Bunlar geleneksel ve kapalı 

toplumlarda oldukça ilgi görmüştür. Mesela: “Yanduruş” geleneği bebek doğduktan 

sonraki bir sene içerisinde gözü şaşı olduğu takdirde, sihirci efsun yaptıktan sonra 

kurt öldüren bıçağı bebeğin gözü üzerinde dolaştırır. Buna gözdeki cinleri kovma 

sihri, yani “Yanduruş” denilmektedir. Çocuğun “Yanduruş”tan iki üç ay sonra 

iyileşeceğine inanılmaktadır. 

“Tuzlandırış” adeti çocuklarda aniden oluşan zayıflamalar için uygulanır. 

Yedi değirmenden değirmen tozu toplanır. Sihirci bu tozları zayıflamış çocuğun 

vücuduna her Çarşamba günü bir defa olmak üzere toplam yedi kez sürer, 

tuzlandırma efsunu yapılır veya tozdan çamur yapılıp yufka haline getirilir, sonra 

                                                 
280 Mezarlığa dikilen küçük bayrak. 
281 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri, s.127. 
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zayıf çocuğun vücuduna yapıştırılır. Bu da toplam yedi kez yapılır, adına 

Tuzlandırma denmektedir.282 

         

 C.  TÖRENLERLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI 

 

a. Doğum ve Doğum Sonrası İle İlgili İnanışlar   

  Doğum yaşamın başlangıcı sayılmaktadır. Aile kan ilişkisinden oluştuğundan, 

ailede bir evladın dünya’ya gelmesi kan bağlılık ilişkilerinde yeni bir varisin ortaya 

çıkması demektir. Bu nedenle anne, baba ve tüm insanlar doğuma çok önem vermekte 

ve doğum töreni de özel törenler içinde önemli bir yeri tutmaktadır. 

aa)  Hamile Kalmakla İlgili İnanışlar 

 Uygurlarda çocuğu olmayan bazı kadınların pal baktırma, üfürükçülere dua 

okutma, oruç tutma gibi yöntemlerle Allah’tan çocuk istediği bilinmektedir. Doğu 

Türkistan’daki bazı Uygurlar Opal Kasabası’ndaki Kaşgarlı Mahmud’un mezarına 

gidip, mezarın yanındaki Hay-hay tereg’e (Hay-hay ağacına) dilek diliyor, ağacın 

dallarına çeşitli kumaş parçalarını ve ipleri bağlayarak dileklerinin yerine 

getirilmesini sağlamaya çalışırlar. Hay-hay ağacı günümüzde de işlevini devam 

ettirmektedir. Çocuk sahibi olmak için Kaşgarlı Mahmut’un mezarını ziyaret eden 

kadınlar mezarın yakınındaki “Hazreti Mollam” dağına giderek dağın kovuklarına 

ellerini sokup “Ey Tanrım, senden bir çocuk istiyorum, yardım et!” diye dua ediyorlar. 

O kovuktan eline ne çıkarsa ağzına atıp yutuyor, dağın toprağını “uğur getirsin” diye 

yüzlerine sürürler. 

 ab)  Hamilelik Dönemi Adetleri 

Uygurlar hamile kadının canının istediği yiyeceğine bakarak doğacak çocuğun 

oğlan yada kız olacağı hakkında tahmin ederler. Mesela, ekşi yiyeceklere ilgi duyarsa 

oğlan, acı yiyeceklere karşı ilgi duyarsa kız olacağına inanılmaktadır. Hamilelik 

döneminde çeşitli yiyeceklerden geçici bir süre vazgeçilir. Örnek: Uygurlar 

hamileyken tavşan eti yemezler ve tavşana bakmazlar. Eğer bu yasağa dikkat etmezse 

doğuracağı çocuğun dudağının tavşan dudağı gibi yirik olacağına inanırlar. 

                                                 
282 Abdukerim Rahman, Uygur Folkloru, s.97. 
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Hamilelikte deve eti yenmesi halinde de doğumun gecikeceğine, hamile kadın 

birisine dikkatle bakarsa çocuğun o kişiye benzeyeceğine inanırlar. Ayrıca hamile 

kadınlar çalıştırılmaz, üzülmez ve huzurlu, neşeli olmaları için gayret gösterilir. 

 Kısacası, halk arasında hamilelikle ilgili pek çok adet mevcuttur. Bunların 

bazıları dinî inançlarla bağlantılıdır. Bazıları ise sağlıklı bir çocuk doğurabilmek için 

gerekli olduğuna inanılan adetlerdir.    

    ac)  Doğumla İlgili Adetler 

 Eskiden beri devam edegelen adetlere baktığımız zaman, doğum günü 

yaklaştığında hamile kadın için özel bir oda hazırlandığını ve ailenin diğer 

fertlerinden ayırt edildiğini görüyoruz. Odasının ayırt edildiği günden itibaren ona bir 

doğum annesi eşlik eder. Uygurlar arasında ilk doğumda hamile kadının annesi ve 

akrabaları kadını alıp evine götürürler. Bu gelenek de bir çeşit tören niteliği almıştır. 

Hamile kadının kaynanası evine gelen dünürlerini ağırlar ve iyi dileklerini ifade 

ettikten sonra gelinin annesi yanında doğum yapmasını kabul ettiğini ifade eder. 

Sonra kaynana tütsü yapıp gelinin başında dolaştırır, gelin annesinin evinde 

doğumunu yapar. Doğum yaptıktan sonraki birkaç gün içerisinde doğum yapan 

kadının yanına doğum anası ve kadının annesinden başkasının girmesini önlemek için 

evin kapısına kırmızı kumaş asılır. Doğum yaptığı evi temiz ve düzenli tutmak, 

sabahtan akşama kadar deve dikeni, arça ağacı, elma kokusu gibi kokulu şeylerle 

sürekli tütsü yapmak oldukça yaygın bir gelenektir.   

 ad)  Doğumdan Sonraki Adetler 

Kadını doğurduktan sonra, haber hemen eşine, yani doğan çocuğun babasına 

iletilir. Tüm yakınları babayı kutlar. Bu haberi ileten kişiye müjdelik verilir. Doğum 

ile ilgili törenlerin hepsi yeni doğan çocuğun gelecekte mutlu bir yaşam sürmesini 

sağlamak için yapılmaktadır. Uygurlarda çocuk doğduktan üç gün yada yedi gün 

sonra ad koyma, kırkıncı gün kırk günlüğünü kutlama (kırk süyi) ve beşik düğünü 

(böşük toyi) yapılır. Erkek çocuklar 7 yaşını doldurduktan sonra sünnet düğünü 

yapılır.              

  b.  Ad Koymayla İlgili Uygulama ve İnanışlar 

 Uygurlar arasında bebeğe ad koyma çocuk doğduktan üç gün sonra 

gerçekleştirilir. (Bazı bölgelerde yedi gün sonra yapılır.) Ad koymak için genellikle 
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mahallenin büyükleri ve imamı davet edilir. Onlar baba ve annenin onayını aldıktan 

sonra, ezan okuyup ad koyar. Bebeği yeni adıyla kutsar. Bu törene yakın akrabalar da 

davet edilir. Bunların dışında imam çağırmadan büyük baba tarafından da ad koyma 

töreni yapılır. Hangi ad koyma şekli olursa olsun, ad koyma törenine şahit olarak 

birkaç kişi davet edilir. Ad koyacak kişi abdest alıp kıbleye yüzünü döndürüp bebeği 

iki eliyle tutar. Kulağına Kelime-î Şahadet ve ayet okuyarak: “adınız  … olsun” deyip 

çocuğu yavaşça seccade üzerinde yuvarlar. Daha sonra çocuğu yerden alıp babasına 

verir. Ad koyan hoca veya büyüklerine uygun hediyeler verilir.  

   İslâmiyet’ten sonra birtakım Arapça ve Farsça isimler, özellikle Allah’ın 

isim sıfatları isim olarak Uygur kişi adlarında yoğun bir şekilde görülmeye 

başlamıştır. Mesela: Halik, Semi, Gupur, Kadir gibi. Meleklerin isimleri: Mikail, 

İsrafil …vs. Peygamberlerin adları: Davut, İdris, Musa, Yakup, İsa, Süleyman …vs.  

Bazı yörelerde, özellikle Hoten’de bayan adlarının önüne “Bu” (“takva sahibi bayan” 

anlamındaki “büvî” kelimesinin kısaltılması)nı  ekleme geleneği vardır. Mesela,  

Bumeryem, Bufatma, Buzehra, Buhediçe, Buayşe …vs. Anlatıldığına göre, Uygur 

bayan adlarında görülen bu “Bu”, Özbek bayan adlarında “Bibi” olarak telaffuz  

ediliyormuş. 

  1950 yılından sonra sisteme karşı tepki özelliğini ifade eden isimler koymaya 

başlamıştır. Mesela: Azad, Erkin, Cür’et, Küreş, Gelibe, Hakikat…vs. Genellikle 

Uygur isimleri etimolojik anlam bakımından oldukşa zengin ve sembolik anlamlarla 

doludur. 

   Uygurlar yeni doğan çocuklarına koydukları isimleri belli bir döneme kadar 

pek kollanmazlar. Gerçek isimlerinin yerine bazı sıfatları ve hayvan isimlerini 

kullanırlar. Mesela: Bebek doğduktan hemen sonra, oğlan ise, Paklinim (kuzum), 

Gocam, Kurguyum (bir çeşit kuş adı) şeklinde hitap ederler. Eğer kız ise, Munçikim 

(boncuğum), Gülüm, Altunum, Han Ayim gibi isimlerle çağırırlar.  

  Çocuk üç, dört yaşına geldiğinde asıl ismiyle çağrılmaya başlanır. Erginlik 

çağına geldikten sonra erkek adlarının sonuna Ahun283, Beğ, Can; bayan adlarının 

sonuna ise Han gibi sıfatları ekleyerek çağırırlar. Mesela: Kerem Ahun, Hezim Beg, 

                                                 
283 Japonyalı bir tarihçi Uyrgurca “Ahun” kelimesinin aslında “Ak Hun” kelimesinden geldiğini 

tarihi delillerle kanıtlamıştır. (bkz. Hacı Kutluk Kadirî, Bar İkenmen Yadıngda Dünya, Şincan 
Halk Neşriyatı, Urumçi-1996.) 
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Tillahan, Ahmetcan…vs. gibi.  Uygurlarda kendi adının sonuna veya önüne baba 

adını ekleyerek hitap etmenin yanı sıra lakap kullanması da oldukça yaygındır. 

Soyadı olarak baba adını kullanırlar. Fakat, Türkiye Türklerinde olduğu gibi 

değişmez soyadı kullanma geleneği yada alışkanlığı henüz yoktur.           

  c. Evlilikle İlgili Uygulama ve İnanışlar 

Günümüze kadar devam edegelen Uygurların düğün geleneğine baktığımız 

zaman, eş seçiminde kendi toplumunu tercih ettiğini görüyoruz. Başka milletlerle 

evlenme yok denecek kadar azdır. Akraba evliliği yapmak isteyenlerin en az üç göbek 

kan bağının olmamasına dikkat edilir. Erkek ve kadından birinin ölümü halinde 

hayatta kalana evlenmek için izin verilir. Fakat ölümden sonra en az 100 gün yas 

tutarak beklemesi gerekmektedir. 

Uygurlar arasında evlenme şekli genellikle Arabulucu Göndermek şeklinde 

gerçekleşir. Arabulucu gönderme iki şekilde yapılmaktadır: 

 a)  Kız ve erkek evlenmeye karar verdikten sonra kendilerini temsilen bir 

kişiyi kendi anne ve babalarına gönderir.  

 b)  Arabulucular, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t-Türk’te bahsettiği 

Savçi (Dünürler arasında arabuluculuk yapan kişi) ve Arkuçi (düğünde kız tarafıyla 

erkek tarafında dolaşan kişi)’den ibarettir. Böyle arabulucuları öncelikle erkek tarafı 

bulur ve onları vekaleten kız tarafına gönderirler. Bunlar kız tarafına gider, ilk olarak 

erkek tarafının isteğini uygun bir dille anlatırlar. Kızın anne ve babası bu isteğe 

katılıp katılmadığını ifade eder veya belli bir süre düşündükten sonra cevap 

vereceklerini söylerler. Net bir cevap alıncaya kadar arabulucu, kız evine sık sık gider. 

İki taraf birbirine yüz yüze söyleyemediği sözleri ve isteklerini bu arabulucu 

aracılığıyla iletirler. Arabulucuları her iki kesim de sevip korur. Atalardan kalan 

“elçiye zaval yoktur” sözü bundan kaynaklanmıştır. Arabulucu iki tarafı evlenmeye 

razi ettikten sonra “Çay Ekiliş” (ilk tören, yani kız ile erkeği birbirine bağlama töreni 

yada nişanlanma) tarihi karalaştırılır. 

Çay Ekiliş, kız evinde yapılır. Erkeğin yakınları, komşuları, erkek tarafı 

temsilen hediyeler alıp kıza gider, kız tarafı durumuna göre misafirleri ağırlar. Aynı 

gün iki tarafın temsilcileri ve mahalle sakinleri ayrı bir odaya toplanıp, kıza alınacak 

eşyalar ve erkek tarafının kız tarafına vereceği “aş süyü”nü kararlaştırırlar. Eğer 
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dünürler alınacak şeyler konusunda kendi aralarında bir karara varmış ise, tekrar 

konuşmaya gerek duymazlar. (Günümüzde küçük çay, büyük çay adıyla çaylar 

düzenleyerek kıza alınan çeyizlik eşyaları sergileme adeti ortaya çıkmıştır. Bu yeni 

ortaya çıkan uygulama Uygurların geleneksel düğün adetlerinin bir parçası değildir.) 

Büyük Çay’da düğün günü kararlaştırıldıktan sonra düğünden bir gün önce 

oğlan tarafının hazırladığı “aş süyü” kız evine gönderilir. Aş Süyü, genellikle odun, 

pirinç, yağ, et (çoğu zaman canlı hayvan), çay, tuz, sebze gibi şeylerden ibarettir. 

Düğünde büyük baş hayvan kesme adeti vardır.  

Nikah, kız evinde kız gelin olmadan önce yapılır. Damadın babası imamla 

birlikte kız evine gider. Oğlan ve kız nikah yerinde hazır olur. Nikah yapıldıktan 

sonra tuza batırılmış iki parça ekmek kız ve oğlana yedirilir. (Uygurlarda tuzun kız ve 

oğlanın sevgisini daha da artıracağına inanılmaktadır.) Sonra kızı almaya gelen 

erkeğin arkadaşları çeşitli şakalar yaparlar. Köylerdeki düğünlerde erkeğin babası 

veya amcası kızı ata bindirerek evine getirir. (Şehirlerde düğün için özel olarak 

süslenen arabaya biner.) Kızın yengesi ve bazı akrabaları da kızla beraber gelir. Kızın 

geçeceği yola belli aralıklarla ateş yakılır, kız mahalleye geldiğinde mahallenin 

gençleri tarafından yolu kesilir, çeşitli düğün hediyeleri verildikten sonra mahalleye 

girilmesine izin verilir. Bazı yörelerde erkeğin evinin önüne gelindiğinde gelin kilime 

(yada halıya) sarılıp ateş özerinden geçirildikten sonra içeriye alınır. Kaynana yada 

damadın kız kardeşi girip gelinin yüzünü açar. Şehirde düğünler genellikle düğün 

salonlarında yapılır. Düğün günü damat ve gelin kendi evlerinde yada düğün 

salonlarında arkadaşlarıyla birlikte çeşitli eğlenceler düzenler. Bunlardan biri, “yar-

yar” veya “yölen” şarkısı söylemekten ibarettir.   

Selam Verme töreni düğün gününün ertesi yapılır. Damat, kaynana ve 

kayınbabasına selam vermek için yakın arkadaşıyla birlikte kayınbabasının evine 

gider. Kaynanası damadı çok iyi ağırlar. Damat için hazırlanmış elbiseleri verir. 

Damadın sağdıcına (koldaşı) da elbiseler veya kumaş hediye edilir. 

Aynı zamanda gelin, sağdıcı (kız koldaşı) ile birlikte kaynana ve kayın 

babasının huzuruna selam vermeye girer. Kaynana ve kayınbaba yeni gelinini çok iyi 

ağırladıktan sonra, hazırlamış olduğu giyimleri kıza verir. Selam vermeye 

gidildiğinde, gelin ve damadın anne ve babaları yakın akrabaları çiftin iyi geçinmesi 

için dua, öğüt ve dileklerde bulunurlar.  
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Çillak (davet), düğünün en önemli kısımlarından biri sayılır. Düğünden 

birkaç gün sonra, ilk önce oğlan tarafı kız tarafını davet eder, sonra gelin annesi ailesi 

oğlan tarafını davet eder. Çillak, düğünün devamı gibidir. Dünürlerin birbirinin hal-

ahvalini sormalarını ve yeni akrabaları birbirine daha da yakınlaştırmayı amaçlar.       

  d. Ölümle İlgili Uygulama ve İnanışlar 

Uygurların inanışlarına göre, cenazeyi aynı gün toprağa verme sevap sayılır. 

(İklimi serin Kaşgar Kağilik nahiyesinin Çoban bölgesinde) eğer ölen kişinin 

akrabaları uzak yerlerden gelecekse ceset iki-üç gün bekletilebilir. Diğer bölgelerde 

ise cesedi bekletme süresi en fazla bir gündür. 

da)  Cenaze 

Cesedi yıkamaktan başlayıp cenazeyi mezara gömünceye kadar her şey İslâmî 

kurallara göre yapılır. Ceset mezara konduktan sonra ölen kişinin varislerinden biri 

mezara yedi kürek toprak attıktan sonra mezar başında sırasıyla oturmuş olan cemaat 

içinden cami imamı Kurân okumaya başlar. Mezara gelen herkes birer avuç toprak 

alıp sessizce ayet okuyup üfler, bunu bir kişi toplayıp mezar çevresine serperek ölen 

kişinin cennete girmesini diler. Gömme işi tamamlandıktan sonra, mezarın başına bir 

tahta parçası dikilir. Ölen kişi erkek ise, tahtanın ucuna koçun boynuzu bağlanır, 

kadın ise kumaş parçası bağlanır.  

Son zamanlarda Uygurlar şehir çevrelerinde kubbeli tek kişilik ve aileye ait 

mezarlar yapmaya başladılar. Kubbenin şekli erkek ve kadına göre bezi değişiklikler 

arzetmektedir.  

Uygurlarda mezarlıklar genelde yol kenarına yapılır. Bunun nedeni, yolcuların 

buradan geçerken ölenlerin ruhuna dua etmesi, Fatiha okumasını sağlamak içindir. 

Uygur halk türkülerinde şöyle söylenir: 

           Men ölermen, men ölermen,  

           Yolda koymanglar meni, 

           Yolda koysanglar koyunglar,  

           Çölde koymanglar meni. 
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(Ben ölürüm, ben ölürüm. Yola bırakmayın beni. Yolda bırakırsanız, bırakın, 

Çöle bırakmayın beni.)284 

Mezarlıklara ağaç dikilmez. Ağıl veya daha önce savaş olan bölgelere 

mezarlık yapılmaz. Akrabaların mezarlıkları genellikle ayrı ayrı yerlerde olur. Eğer 

bir insan yabancı bir yerde vefat ederse, onun cesedi veya kemikleri kendi 

memleketine getirilir. 

Uygurlarda vatan için savaşırken şehit olanlara ayrı bir mezarlık yapılır. Bir 

özdeyişle, “On meyittin bir şehit ela” (on ölüden bir şehit iyi) denerek şehitliğin 

önemi vurgulanmıştır. 

db)  Nezir-Çirağ Geleneği 

 Uygurlarda cenaze defnedildikten sonra geceleri üç gün süreyle mezar 

başında Kurân okunur. Bunun amacı ölen kişiyi hem yalnız bırakmamak, hem de 

cennete girmesini sağlamak için dua etmektir. Hatta bazı bölgelerde (Kaşgar’ın 

Kagilik Nahiyesi Çoban kasabasında) ceset defnedildikten sonra 40 gün boyunca 

mezarın iç kapısı kapatılmadan dış mezar içinde Kurân okunur ve kırkıncı gün iç 

kapısı kapanıp üzeri toprakla örtülür.  

Genelde üçüncü günü akşamı, vefat eden kişinin ailesi ve akrabaları toplanıp 

poşkal (yağda kızartılmış hamur) pide ve yemek (çoğu zaman sulu yemek) hazırlarlar. 

Câmi imamı ve bölgenin ileri gelenleri ve cenazeyi yıkayan kişiler bu yemeğe davet 

edilir. Uygurlar bu yemeğe Üç Nezir derler. Yemekler yendikten sonra Kuran okunur. 

Cenazeyi yıkayanlara ölen kişinin elbiseleri hediye edilir ve tören son bulur.  

Yedi gün sonra, ölen kişinin ailesi büyük bir hazırlık yapar. Akraba, komşu ve 

tüm tanıdıklar yemeğe davet edilir. Buna Yette Nezir denir. Bu nezrin yemeğinde 

pide, börek, çörek ve pilav yapılır. Kadın ve erkekler sırayla ağırlanır. Yedisine gelen 

kadınlar hediye getirir. (Genellikle akrabaları, yakınları ve komşuları gelirler.) Yedisi 

bittikten sonra, erkeklerin belindeki beyaz belbağı ile kadınların başındaki beyaz örtü 

çıkarılır. 

Vefatının kırkıncı gönünde, Kırkı verilir. Kırkı da genellikle yedisi gibi olur. 

Kırkında, ölen kişinin çocukları ve akrabaları birbirine kumaş gibi şeyleri hediye 

                                                 
284 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, UygurÖrf adetleri, s.134.  
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ederek yasın bitmesini diler. Erkek akrabaları saç sakal tıraşı olurlar. Kadınlar 

birbirinin saçını tararlar. (Çünkü ölen kişinin erkek akrabaları 40 gün saçlarını 

taramazlar ve tıraş olmazlar.)    

Vefatın birinci yılı dolduğunda Yıllık Nezirsi verilir. Buna da tüm tanıdıkları 

davet edilir. Yedisine hazırlanan yemekler hazırlanır. Bazı bölgelerdeki (Hoten) 

Uygurlarda yukarıda bahsettiğimiz nezirlerin dışında Yirmi Nezirsi yapma geleneği 

de vardır. Yine bazı bölgelerde cesedi evden çıkarmadan “Nezir” verme adeti 

mevcuttur. Bu Nezir’e davet olmaz. Ölüm haberi alan herkes başsağlığı dilemek için 

gelip katılır. Bu Nezir için hazırlanmış yemeğe “Ak Aş” derler. Ölen kişinin çocukları 

bu yemekten yiyerek ağıt söylerler.  

dc)  Ağıt 

Uygurlarda çok eski tarihten bu yana cenaze törenlerinde cenaze koşmaları 

(mersiyename) aracılığıyla merhuma olan özlem ve kendilerinin ayrılık hasretlerini 

ifade eden sözler söyleme adeti devam edegelmiştir. Cenaze koşmaları farklı 

bölgelerde farklı şekillerde okunur.  

Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’te cenazeyle ilgili oldukça çok 

mersiyename (ağıt) mevcuttur. Bunlar İran Şahı Keyhüsrev ile savaşırken şehit düşen 

Turan (Türk) Hakanı Alp Ertonga’ya yazılan koşmalardır.  

Yakın Çağ Uygur kahramanlık destanlarındaki tarihî kahramanlardan 

Abdurrahman Han’a adanan “Abdurrahman Han Padişah”, XX.Yüzyılın başında şehit 

olan Uygurların kahramanı Seyit Noçi (Kaşgar’da yaşamış) ve Tümür Helipe’yi 

(1907’den 1913’e kadar Kumul’da devam eden çiftçiler ayaklanmasının kahraman 

lideri) konu alan koşmalar birer destan özelliğine sahiptir, günümüze kadar Uygur 

halkı arasında yaygın bir şekilde söylene gelmiştir. 285                                    

    e. Mevsim Törenleri 

    Uygurlar oldukça eski çağlardan beri üretim biçimlerinde estetik duyguların 

ilk unsurlarını göstermeye başlamışlardır. Bu duygu, yılın belli dönemlerinde yapılan 

üretim faaliyetlerini ifade eden tören ve bayramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bunlardan ilki “Avcılık Töreni”dir. 

                                                 
285 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf adetleri, s.135. 
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     ea)  Avcılık Töreni 

Bu tören, ava gitmeden önce ve avdan döndükten sonra yapılır. Avcılık 

döneminin özelliği, avda elde edilen şeylerden bütün toplumun faydalanmasıdır. Bu 

nedenle ava çıkmadan önce tüm toplum üyeleri bir yere toplanıp, avın verimli 

olmasını dilemek amacıyla özel tören yaparlarmış. Bu törende hayvanları taklit 

ederek çeşitli gösteriler yapıp hayvan kıyafetine girip çeşitli oyunlar sergilerlermiş. 

Avdan döndükten sonra da başkanların önderliğinde aynı gösteriyi yapıp, av 

koşmaları söyleyerek avı kutlarlarmış. 

Özetle, “Avcılık Töreni” avcılık faaliyetinin etkinliğini dile getiren ananevi 

bayramların ilk şeklidir. Divan-ı Lügati’t-Türk’teki aşağıdaki dörtlük buna çok iyi bir 

örnektir: 

Yigitlerig İşletu,  

Yiğaç yemiş irgatu, 

Kulan Kayik avlatu, 

Bayram kilip avnalim. 

(Yiğitleri çalıştırıp, meyve ağaçlarını sallatıp, kulan ve geyik avlatıp, bayram 

yaparak eğlenelim.)286 

 Uygurların çeşitli eğlence faaliyetlerinde de bu eski avcılık törenlerinin 

izlerine rastlamaktayız. Uygurların yaşadığı bazı dağlık bölgelerde ilk baharın 

başlamasıyla kutlanan “Arslan Oyunu”, “At Oyunu”, “Şahın Oyunu” gibi hayvan ve 

kuşların kılığına girilip kutlanan oyunlar günümüze kadar kutlana gelmiştir. 

 Dolan Meşripi’nin (Dolan eğlencesi) kutlanması biçiminde de bir çok 

hayvanı konu alan oyun şekilleri vardır. Dolan usulü (Dolan dansı) içinde avcılığı 

anlatan dans hareketleri ağırlığı oluşturmaktadır. Tüm bunlar geçmişte Uygurların 

avcılık ve hayvancılıkla iç içe yaşadığını anlatmaktadır.         

    eb)  Nevruz Bayramı 

Nevruz, Farsça birleşik bir kelime olup nev-yeni, ruz-gün, yani yeni gün 

anlamına gelmektedir. Bu mübarek gün, gece ve gündüzün eşit olduğu miladi 21 Mart, 

Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.  

                                                 
286 Bkz. Abdukerim Rahmen, Uygur Folkloru, s.121. 
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Türklerde Nevruz “Erginekon Zafer Bayramı, Yılbaşı Bayramı veya Bahar 

Bayramı” olarak birkaç bin seneden beri kutlana gelmiştir. Bu bayramın 

M.Ö.8.yüzyıllarda Hunlar tarafından kutlandığı bilinmektedir.287 

      Uygurlar hayvancılıktan tarım ve çiftçiliğe geçmiş olsa da mevsimlerle 

ilgili çeşitli tören ve bayramlar yapmaya devem etmişlerdir. İlk baharda doğanın 

uyanmasıyla ilgili olarak kutlanan büyük bayramlardan biri “Nevruz” bayramıdır, 

Nevruz bayramı, çeşitli oyunları içeren bir tiyatro gibi sahnelenip 

kutlanmaktadır. Bu bayramda tüm halk büyük bir coşku içerisinde Nevruznameler 

söyleyip dans ederler, müzik eşliğinde yapılan birçok sanatsal gösteriler, yine bu 

bayramın vazgeçilmez etkinliklerindendir.  

    K.Kirter 13.yüzyılda kendisinin şahit olduğu bir Nevruz Bayramı 

konusunda şöyle yazmıştır: “İnsanlar yeni elbiselerini giyip, süslenip, kalpaklarını 

kağıt çiçeklerle süslemişlerdi. Onlar, şehrin civarındaki büyük bir alana vardılar. 

Burada nakkare, ney ve diğer müzik aletleri çalınıyordu. Her yer çeşitli oyunların 

sedaları ile yankılanmaktaydı.”288  

   Günümüzde Nevruz kutlamaları şöyledir: Nevruz günü herkes yeni 

elbiselerini giyer, geniş bir meydana toplanırlar ve o meydanda çeşitli oyunlar 

sergilerler. Halk ozanları Nevruz koşmalarını söylerler. Dansçılar dans ederler. 

Meddahlar destan ve kıssaları hikaye ederler. Pehlivanlar güreş tutup kendilerini 

denerler. At yarışı ve oğlak oyunu ile biniciler becerilerini gösterirler. Bu etkinliklere 

herkes katılır. Hatta, Nevruz kutlamalarına okul çocukları da toplu halde katılırlar. 

Düzenli sıralar oluşturup çiçeklerle bezenmiş tahtalara yazılmış “Nevruzname”lerini 

hep birlikte şarkı gibi okurlar, şiir gibi söylerler. Nevruz törenlerinde halktan gıda 

maddesi toplanarak Nevruz Aşı “Noruz Eşi” (çoğu zaman Buğday Köçesi) yapılır.  

        ec)  Gül Suruh Bayramı (Çiçek Bayramı) 

Bu, gül ve çiçeğin açıldığı dönemlerde her yıl sürekli kutlanan eski geleneksel 

bayramlardan biridir. Bu bayram yakın çağa kadar Uygur halkı arasında kutlana 

gelmiştir. Uygurlarda sosyal yaşam özelliği ve yaşama şartlarına uygun şekilde her yıl 

üç defa çiçek bayramı kutlanmaktadır.  
                                                 

287 Sultan Mahmut Kaşgarlı,Uygur Türkleri Kültürü ve Türk Dünyası, Çağrı Yayınları, İstanbul, 
2004, s.238.   

288 Abukerim Rahman, Uygur Folkloru,  s. 123. 
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1. Kırmızı gül bayramı: İlk bahar ekim döneminden sonra, dinlenmek 

amacıyla yapılır, Mayıs ayında kutlanır. 

2. Bahçe bayramı: Meyvelerin olgunlaştığı ve buğdayın toplanmasına az 

kaldığı dönemde yapılır. Halk arasında “Ücme Saylisi” (Dut Bayramı), “Örük 

Saylısı” (Erik Bayramı), “Bağçe Saylısı” gibi çeşitleri vardır.  

3. Kavun bayramı: Güzün tarım ürünlerinin toplanmasının tamamlandığı, 

kavunun olduğu dönemde, yani sonbaharda kutlanır.  

Her bayramın süresi genellikle bir haftadan üç haftaya kadar değişmektedir. 

Bu bayramlar içerisinde Gül bayramı kendine özgü bir özelliğe sahiptir.289   

     ed)  Karlık Oyunu 

Her yıl ilk yağan karın şerefine düzenlenen bir çeşit oyundur. Bu oyun 

genellikle,  

Yengi ķarnı yağdı däp, 

Sızğä ķarlik taşlıduk, 

Könglimizin huşlikidin, 

Biz bu oyunni başliduk. 

 koşması yazılan Karlık (karlık mektubu) bırakmakla başlar. Bazı 

araştırmacılar bu ananevi oyunun asıl ortaya çıkış nedeni, beyaz’a olan özlem, beyazı 

kutsal sayma gibi inanışlardandır diyorlar. Bu, halk arasında senelik tarım ürünlerini 

toplayıp, dinlenmek, yaşam zorluklarının sıkıntılarını yenip kışı rahat geçirdikten 

sonra, gelecek yılki işlerin kolay olmasını dilemek, gönüllerin kar gibi beyaz, yani 

temiz olmasını ümit etmenin sembolü olarak kabul edilmiştir.  

     Bu oyun şöyle oynanır: İlk kar yağdığında birkaç kişi birbiriyle konuşur, 

gönlü istediği birinin evine “karlık” bırakır. Karlık şiir şeklinde yazılır. Karlık bırakan 

kişiler, bu karlık mektubunda, mektup bırakılacak kişiyi ve o ailedekileri yeni kar 

dolayısıyla kutlar. Daha sonra, isteklerini belirtirler. Karlığın şartına göre Meşrep 

düzenlenmesini ister. Karlık verilen kişi zamanında farkına varmaz ise, veya mektubu 

bırakan kişiyi belirten zaman içinde yakalayamazsa yenilmiş sayılır. Ondan karlık 

için öngörülen isteklerin gerçekleştirilmesi istenir. Eğer mektubu bırakan kişi 

yakalanırsa, mektupta istenilen şartların hepsini, o yerine getirmek zorundadır. Yalnız 
                                                 

289 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri, s.139. 
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bununla da kalınmaz, yine yakalanan kişinin yüzü siyaha boyanıp şehirde dolaştırılır. 

Karlık eğlencelerinde herkes kendi bildiği oyunu sergiler. Şiir ve koşmalar okunur, 

müzikler icra edilir. Hikaye ve masallar söylenir. Karlık oyunu günümüzde de Uygur 

halkı arasında, özellikle öğrenciler arasında devam edegelmektedir.  

ee)  Ordam Töreni 

Günümüzde de devam eden bu törende Muharrem ayında çeşitli bölgelerden 

yüzlerce kişi Kaşgar Yangisar Nahiyesi ile Yengişehir Nahiyesi sınırındaki “Ordam” 

kumluğuna toplanıp “Ordam”ı ziyaret ederler. Bu, İslâm dini ile ilgili olan büyük bir 

faaliyettir. Uygurların “Ordam”ı ziyaret etmesinin çok önemli bir tarihî nedeni vardır. 

Karahanlılar’ın Hakanı Sultan Satuk Buğra Han, Ebu Nasr Samani’nin 

önerisiyle İslâm dinini kabul ettikten itibaren Karahanlılar İslâm dinini Budist 

Uygurlara yaymak amacıyla büyük bir mücadele başlatmışlardır. Neticede Budist 

Uygurların çoğu Satuk Buğra Han döneminden (M.S.920-956), Musa Arslan Han 

(M.S.956-958) ve Süleyman Buğra Han (M.S.958-978)’ın zamanına kadar olan 40 yıl 

içerisinde Müslüman olmuştur. Fakat Hotan’daki Budist Uygurlar İslâm dinini kabul 

etmeyip Karahanlılar ile yıllarca savaşmıştır. Bu savaş özellikle Arslan Han Tekin 

(Satuk Buğra Han’ın torunu M.S.978-998) zamanında doruğa çıkmıştır. 998 yılında 

Arslan Han Tekin önderliğindeki Müslüman Uygur Ordusu’yla Hotan Budist Uygur 

Ordusu Ordam Çölü’nde kanlı bir savaşa tutuşmuşlardır. Savaş birkaç gün devam 

etmiş ve Arslan Han Tekin şehit düşmüş, başı Kaşgar şehrine getirilerek Döletbağ 

İlçesine defnedilmiştir. (Halk onun mezarına “Arslanhenim” derler.) 

Uygurlar Arslan Han’ın şehit düştüğü yeri ve o savaşta şehit düşen askerlerin 

mezarını ziyaret etmek için her yıl “Ordam”ı ziyaret ederek törenler düzenlerler. 

Ordam töreninde önce “Ordam” gezildikten sonra, Kaşgar’a gelip Arslan Han’ı 

ziyaret ederler ve Atuş Mehşet’teki Hezsultanım’ı (Sultan Satuk Buğra Han’ın 

mezarını) gezerek bitirirler.290  

D. UĞURLU SAYILAR İNANIŞI 

              Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar gibi Türk boylarının sosyal hayatı ve 

sözlü edebiyatında “9”, “7”, “40” gibi sayılar uğurlu sayılar olarak kabul edilmişlerdir. 

Bu sayıları kutsal sayılar olarak kullanmak, sadece bir edebiyat olayı ya da dinin 
                                                 

290 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri, ss. 181-182. 



 116

manevi bir ürünü değil, belli bir dereceye kadar genelleşmiş olan geleneksel bir millî 

kültür olayıdır.  

Uygurlar eski zamanlardan bu yana dokuz kademeli yönetim şeklini 

kullanmışlardır. Bir kişi öldüğünde mezarın kenarlarına dokuz adet taş yerleştirmek 

geleneği vardır. “9” sayısı Uygurlarda acaba niçin uğurlu sayı kabul edilir? Elbette 

bunun birçok sebebinin olması mümkündür. Türk boyları (özellikle Uygurların) en 

eski ilkel inançlarında kainat üçe bölünmüştür: Gök, yani periler mekanı, yer üstü 

(fani dünya, insanlar mekanı), yer altı (cehennem, cin ve şeytanlar mekanı). Bunların 

arasında gök her şeyden daha yüceydi. Gök Tanrı’ya inanmak atalarımızın ilkel dini 

olduğu için, bu inançtan yedi yıldız düşüncesi ortaya çıkmıştır. (bu konuda Yusuf Has 

Hacib’in “Kutadgubilig” isimli eserindeki “Yedi yıldız ve on iki burç açıklaması” 

isimli bölüme bakınız.) Bu sebepten de “9” ve “7” sayısını uğurlu kabul etme inanışı 

oluşmuştur olabilir. 

“40” sayısının kutsal olduğu düşüncesi, Türk boylarının eski medeniyetleriyle 

bağlantılıdır. Eski Uygurların tarihi destanı “Oğuzname”de, “kırk günde büyüdü, 

yürüdü, oynadı.”(“Oğuzname”, Milletler Neşriyatı, Pekin, 1980, 41.sayfa) “Onlar 

gelip katıldılar, kırk masa, kırk sandalye yaptırttı”,(aynı kitap, s. 46) “Kırk  gün sonra, 

Buz Dağı isimli dağın eteklerine ulaştı” (s.48), “Sağ tarafına kırk kulaçlık uzun bir 

ağaç diktirtti” (s.61), “Kırk gece, kırk gündüz düğün yaptı” (s.61) gibi satırlara 

rastlanır. Bunlara bakıldığında “40” sayısını uğurlu sayı olarak benimsenmesinin çok 

önceleri ortaya çıktığını görüyoruz.291      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
291 Reveydullah Hamıdullah, Şirip Huştar, Abdukerim Rahman, Uygur Örf Adetleri,  s. 167. 
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SONUÇ 

 

Türkistan, çeşitli medeniyet, din ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. 

Ancak bulardan sadece biri bölgeye adını vermiş ve tarihe damgasını vurmuştur. Bu 

da, Türk kültür ve medeniyetidir.  

Türklerin anayurdu olan Türkistan’ın doğu ucundaki Doğu Türkistan’da, yani 

günümüzde Çin sınırları içinde “Şincan Uygur Özerk Bölgesi” diye adlandırılan geniş 

bölgede yaşamakta olan Uygurlar, şüphesiz, en eski Türk boylarından biridir ve uzak 

bir tarihî geçmişe sahiptir. Uygurlar, Türk dünyasından uzun yıllar kopuk halde 

yaşaması ve dış dünyaya kapalı kalmış olmasına rağmen, kendi dinî ve millî 

kültürlerini kurumuş ve onu günümüze kadar taşıyagelmiştir.  

Çin kaynaklarında Hunların nesilleri olarak kabul edilen Uygurların eski tarihi, 

genel Türk tarihi ile iç içedir. Onlar, İslâmiyet’ten önceki eski dönemlerde, geleneksel 

Türk inanışlarına sahip olmaları yanında Zerdüştîlik, Budizm, Manihaizm ve Nesturî 

Hıristiyanlığı gibi çeşitli dinlere de inanmışlardır.  

Tarihî kaynaklara bakıldığında, Uygurların en eski dininin Gök Tanrı merkezli 

bir din olduğu ve dinî uygulamalarının da geleneksel Türk inanışları ile benzerlik 

ifade ettiği görülmektedir. Olaylara objektif bir perspektifle yaklaşıldığında, Çinli 

bilim adamları tarafından ortaya atılan “Uygurların en eski dini, Şaman dinidir” 

iddiasının pek doğru olmadığını, dolayısıyla Uygurların eski inanışlarındaki Şamanlık 

unsurunu, geleneksel Türk inanışları çerçevesinde değerlendirmenin doğru olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bilgilere göre, Uygurların Gök Tanrı 

inancı yanında kabul ettiği en eski dinlerden biri, Zerdüştîliktir. İran dinleri içerisinde , 

tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi olan Zerdüştîliğin 

M.Ö.4.yüzyılda Doğu Türkistan bölgesine girdiğine kanıt olarak , Urumçi’de eski 

tarihî mezarlıklardan bulunan ateşperestlik tapınakları, Çinli bilim adamları 

tarafından gösterilmiştir. Fakat, Zerdüştîliğin Uygurlar arasında geniş alanda 
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yayılmadığı ve İslâmiyet’ten önce kendiliğinden yok olduğu konusunda tarihçiler 

hemfikirdiler.  

Hindistan’da ortaya çıkmasından altı asır sonra, M.S.1.yüzyılda Doğu 

Türkistan’ın yerleşik bölgelerinde kendine uygun muhitler elde edebilen Buda Dini, 

Hoten, Kaşgar, Miran, Kuça üzerinden geçerek Çin’e, oradan da Kore ve Japonya’ya 

ulaşmıştır. Gök Tanrı inancına bağlı olan Hunların Doğudaki boyları Budizm’i siyasî 

nedenlerle ve özellikle de Çin’in kültürel etkisine karşı kendi kültürlerini korumak 

için kabul etmişler ve yaymaya çalışmışlar, bu hususta en çok gayret gösterenler 

Hunlar ve çoğunluğu Türk olarak bilinen Tabgaçlar olmuştur. Bilindiği gibi, Uygurlar 

Mahayana Budizmi’ni ve hatta onun Tantrik kolunu benimsemişlerdir. Uygur Budist 

alimleri Çin’e giderek Çinlileri irşad etmişler ve bir süre bu dine hizmet etmişlerdir. 

Çinlileri Budist yapan Uygurlar, yine Çin’in kültürel nüfuz sahasına 

girmemeyi ön plana alarak M.S.VI-VIII.yüzyıllarda Mani dinine girmişlerdir. 763 

yılında Bögü Han’ın bir genelgesiyle Doğu Türkistan’da Uygurların resmî dini olan 

Manihaizm, Uygurlar vasıtasıyla Çin’e götürülmüş, Uygurlar Çin’in başkentinde 

ibadethaneler kurmuşlardır. Riyazet ve mulaymet telkin eden Mani dini, Uygurların 

savaş kabiliyetini zayıflatmış ve sonunda Uygurların mahvına sebep olmuştur.  

İslâmiyet’ten önce Uygurlarda Gök Tanrı İnancı, Zerdüştîlik, Budizm, 

Manihaizm gibi dinlerin beraber yaşanması yanında bir de Nesturî Hıristiyanlığı da 

vardır. VI.yüzyılın sonu ve VII.yüzyılın başlarında Batı’dan kaçarak gelen Nesturî 

Hıristiyanlığı, İpek Yolu’nda yürümekte olan kervanlar aracılığıyla, Baktriye’nin 

Belh’ten, Bedehşan, Pamir, Taşkurgan, Hoten’den geçerek Çin’in başkenti Çang’en’e 

ulaşmıştır.  

Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Uygurlar İslâmiyet’ten önce hiçbir dini 

kitleler halinde kabul etmemişlerdir. İslâmiyet’ten önce çeşitli mülahazalarla  kabul 

edilen çeşitli dinler aynı anda beraber yaşanmış ve bu dinlerin Çinliler arasına 

yayılması için gayret gösterilmiş, dolayısıyla gayretlerine göre, olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. 

713 yılından sonra Doğu Türkistan’a duyulmaya başlayan İslâm, Karahanlılar 

Sultanı Satuk Buğra Han döneminde (M.S.932-956) Uygurlar tarafından kitleler 

halinde kabul edilmiş ve beş asra yakın bir zaman zarfında, Doğu Türkistan’ın tüm 
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şehirleri İslâmiyet güneşiyle aydınlanmış, Kansu bölgesindeki Budist Sarı Uygurlar 

hariç, tüm Uygurlar tek İslâm inancı çerçevesinde birleşerek büyük bir ulus haline 

gelmişlerdir.  

Şüphesiz ki, Uygur tarihinin en parlak devri, Karahanlılar İslâm’ı kabul 

ettikten sonraki dönemde yaşanmıştır. Dünyaca ön kazanan Divan-ı Lügati’t-Türk ve 

Kutadgu Bilig gibi şahane eserler bu dönemde yazılmış, cihan medeniyet hazinesine 

büyük katkılar sağlamıştır. 

“Türklere vurulan en büyük darbe, kendi iç çekişmelerinden kaynaklanmıştır” 

ifadesinin ne kadar doğru olduğunu tarih bize göstermektedir. Bilindiği gibi, 

Karahanlılar doğu ve batıda ikiye bölünüp parçalandıktan sonra, güçleri zayıflamış, 

bu bölünüş, fırsat beklemekte olan düşmanlarının lehine olmuştur. 1211 yılında 

Nayman Hanı Küçlük, doğu Karahanlıları mağlup etmiştir. Hıristiyan olan Küçlük, 

İslâm’a duyduğu kin ve nefretini Müslümanlara yaptığı işkencelerle açıkça 

göstermiştir. Müslümanların lanetine uğrayan bu zalim, çok geçmeden Cengiz Han 

tarafından Hoten’de öldürülmesine rağmen, Müslümanların çilesi bitmemiştir.  

Naymanlardan kurtulsa bile, tekrar barbar Moğolların eline geçen Türkistan 

topraklarındaki Müslümanlar, sıkıntılı Moğol idaresi altında baskılara uğramalarına 

rağmen, İslâm inancına sıkıca sarılmış ve kalptan bağlı kalmıştır. İslâm’ın 

güzelliğinin Moğolları etkilemesi sonucu, Moğol hükümdarlar Müslüman olmuş ve 

Türkler içinde eriyerek Türkleşmiştir. Budizm ve Hıristiyanlığın Moğollara sığınarak  

İslâm’la rekabete düştüğü bu yıllarda, mazlum durumda  olan Müslümanların Moğol 

hükümdarları İslâm’a kazanabilmesi, İslâm’ın potansiyel gücünün ne kadar güçlü 

olduğunu, maneviyatın her zaman maddiyattan üstün olduğunu göstermek 

bakımından yeterlidir. 

Orta Asya Türkleri arasında İslâm’ın yayılmasında tasavvuf gerçekten çok 

büyük katkılar sağlamıştır. İnsanı riyadan, günahtan uzaklaştıran, nefis terbiyesi olan 

tasavvuf, Doğu Türkistanlı Uygurların içine işlemiş, onların arınması, hükümran 

Moğolları etkilemesi, tekrar ayağa kalkarak egemenliği kendi eline alması ve hür 

yaşamasına yardımcı olmuştur.  

İslâm’ın akide  esaslarına bağlı kalınca yükselen Uygurlar, temiz niyetleri 

arasına siyasî art niyetleri karıştırınca, tekrar bir iç kargaşa içine sürüklenmişlerdir. 
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Nakşibendi tarikatının 5.Şeyhi Mahdum-ı A’zam Doğu Türkistan’da İslâmiyet’in 

daha da kuvvetlenmesi için çalışmak amacıyla gelmiş ve büyük hizmetler vererek 

Uygurlar tarafından çok sevilmiştir. Onun oğlu hoca İshak Veli de Uygurları irşat 

etmede başarılar kazanmıştır. Fakat, Uygurlar tarafından çok sevilen bu Hocaların 

sonraki evlatları, üzerlerine aldığı vazifenin tam aksine, hakimiyet hırsı ile dolu 

Hanlar arasında ülkenin parçalanmasına giden yollara girmek durumunda kalmışlardır. 

Hocalar arasındaki taht ve ikbal kavgası, kısa sürede ülkeyi tam bir kan gölüne 

çevirmiş, hatta bazı Hocalar sıkıştıklarında gayrı Müslim dış güçlerle işbirliği 

yapmaktan bile çekinmemiştir. Sonuçta, 170 yıllık İslâm devleti yıkılmış ve Talas 

Savaşı’ndan sonraki bin sene içerisinde Türk yurduna dönüp bakmaya bile cesaret 

edemeyen Çinliler, 1757 yılında Doğu Türkistan’ı işgal etmişlerdir.  

İç kargaşa yüzünden yıpranan Uygurlar, Çinlilerin işgaline karşı bütün 

gücüyle direnmesine rağmen, bağımsızlığını elde edememiştir. Siyasî 

bağımsızlıklarını kaybeden Uygurların dinî özgürlükleri de Çin Hanı tarafından 

kısıtlanmaya başlayınca, Uygurlar tekrar ayaklanmış ve dinî lider vasfını taşıyan 

Hocalardan medet umarak, Hokant Hanlığında ikamet etmekte olan Hoca evladı 

Büzürk Han Hocayı doğu Türkistan’a davet etmiştir.  

Büzürk Han Hocayla beraber gelen Yakup Beg usta bir savaşçı olduğu için, 

kısa zaman zarfında Doğu Türkistan’ın tüm şehirlerini ele alarak ülkeyi 

bütünleştirmiş, Çinlileri tamamen kovmuş ve 1872 yılında dönemin Osmanlı Sultanı 

Abdülaziz Han’a bağlılığını ilân etmiştir. On üç sene Çinlilerden kurtularak bağımsız 

olan ve İslâm Halifesi’ne tâbî  olmanın mutluluğunu yaşayan Uygurların durumları, 

Molla Musa Sayramî’nin (1836-1917) Tarihi Hamidi adlı kitabında detaylı olarak 

anlatılmıştır.  

Elden giden Doğu Türkistan’ı tekrar ele geçirme konusunda, Çin Han 

Sarayındakiler fikir ayrılıklarına düşerek tereddüde kapılmış ve Doğu Türkistan’a bir 

daha gitmemek niyetiyle durup dururken, Türkleri mağlup etmeye azimli olan Rusya 

ile İngiltere, Çinlilerin Doğu Türkistan’ı bırakmasının çok tehlikeli olduğunu 

anlayarak, hemen harekete geçmişlerdir. Yakup Beg’in dostça elini uzatmasına 

karşılık olarak, İngiltere Çin Hanı’na destek olmuş ve Çin Hanedanı’nın Yakup Beg’e 

karşı göndereceği ordunun tüm masrafları, Hong Kong’daki İngiltere Bankası 

tarafından karşılanmıştır. Rusya da Çin Ordusu’na tahıl yardımı desteği sağlamıştır. 
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Bundan habersiz olan Yakup Beg ise, İngiltere elçisi ile görüşmelerine devam etmiş, 

Orta Asya içlerine doğru ilerleyip İngiltere kontrolündeki Hindistan’a yakın bir yere 

gelen Rusya’dan İngiltere’nin kuşku duyacağını sandığı ve kendisi de Rusya’ya karşı 

olduğu için, İngiltere’den medet ummuştur. İngiltere elçisi Yakup Beg ile Çin 

Hanedanı arasında arabuluculuk yaparak, Çin’in lehine, Yakup Beg’in aleyhine 

çalışmıştır. Birbirleriyle rekabette olan Rusya İle İngiltere’nin Türk Müslümanlara 

karşı cephede, hemen dost olabileceği ve her zaman birleşebileceğini, zavallı Yakup 

Beg pek düşünmemiştir. 

İngiltere ve Rusya’nın büyük yardımlarıyla güçlü silahlanan Çin Ordusu, 1878 

yılında Doğu Türkistan’ı işgal etmiş ve zayıf düştükleri her an Rusya ona yardımcı 

olmuştur. Çin zayıf olunca, ona Rusya ve İngiltere gibi Hıristiyan ülkeler yardımcı 

olmuş, ama Uygurlar zayıf olunca, ona hiçbir dış yardım sağlanmamıştır. Özgür 

yaşamak isteyen halk, zaman zaman ayaklanmış ve her ayaklanması çok pahalıya mal 

olmuştur. Yapılan baskılar, işkenceler halkı hür yaşama arzusundan bir an bile 

uzaklaştıramamıştır. Halkı böyle güçlü, dirençli yapan temel unsurun İslâm olduğunu 

anlayan hükümranlar, halkı dinî inanç bakımından zayıflatmanın, Çin yönetimini 

güçlendirmek ile doğru orantılı olduğunu bilmişler ve buna göre özel politikalar 

izlemişlerdir. Halkı İslâm’dan uzaklaştırabilecek her çeşit vasıtayı denemiş, hatta 

Uygur bölgesindeki Hıristiyan misyonerleri bile hoş karşılamışlardır.  

Bütün bunlara rağmen, mazlum Uygur halkı dini ve kültürüne bağlı kalmış, 

millî kimliğini muhafaza edebilmiştir. Uygur halk inanışlarına bakıldığında, onların 

geleneksel Türk inanışları ile yakından bağlantılı olduğunu ve diğer Türk boylarınki 

ile benzerlik ifade ettiğini görmek mümkündür. 

Ancak, uzun yıllar süren baskıların sindiremediği bu toplum, çağdaş, modern 

ve masum istekler ve zaruri ihtiyaçlar uğruna, ağır bedeller ödeyerek kurduğu maddî-

manevî değerlerini, her an kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla, 

sonradan pişman olmamak işin, onların başta kendi dinlerinin ne olduğunu öğretmek 

ve ihtiyaç duydukları alanlarda yardımcı olmak, oralara hizmet götürmek azminde 

olanların öncelikli hedefi olmalıdır.             
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EKLER 

      

1. Uygur Bölgesinin Haritası 

 

 

2. İslâmiyet Döneminde Okullarda Okutulan Ders Kitapları 
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     Karahanlıların ilk olarak temelini attiği Medreseler, Moğollar döneminde 

kısa bir süre ara verilmesine rağmen, takı 1950 yıllara kadar varlığını sürdürmüş ve 

günümüzde de yer altı (gizli) dinî okullarda hala eğitime devam etmektedir. Bu 

okullarda Çağatayca (Türkçe) kitapların yanı sıra Arapça ve Farsça kitaplar 

okutulmuştur. Aşağıdakiler, bu okullarda okutulan ders kitaplarının adlarıdır: 

1. "Kazı Beyzavi Tefsiri",  yazarı: Abdullah Bini Beyzavi (? – 1282 veya 

1291); 

2. "İlmî Fıkıh"; 

3. "Sarf" (Arapça dil bilgisi) 

4. "Hoca Hafız" 

5. "Mesnevi Şerif",  Mevlana Celaleddini Rumi (1207-1273) 

6. "Raşahat" (Evliya- Enbiyalar Tezkiresi),  yazarı: Hüseyin,  (Farsça) 

7. "Mişkatı Şerif" (Hedisler),  (1122-1177) 

8. "Hidaye",  yazarı: Burhanidin Ali (1135-1196), Medine 

9. "Mektubat Şerif",  Muhammed Masum 

10. "Muhtasar Vikaye" 

11. "Şerhi Vikaye",  Übeydulla Bini Mes'ud (XIV. Yüzyıllar) 

12. "Usulü Fıkıh" 

13. "Tecvit" 

14. "Şerh Molla" 

15. "Kavaid"  (6 kitap: 1) Sarf, 2) Muzi, 3) Zencani, 4)  Evamil,  5) 

Tesrifat, 6) Harkat İraf),  

16.  "Mantık" 

17. "Akaidul Nesafiye", yazarı: Sedirdin Teftazani, Horasanlı, (1322-1389) 

18. "Şemsiye Atabülmentik'nin Tefsiri"  

19. "Usulü Fıkhı" 

20. "Şatım" 
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21. "Tefsiri Kebir", Fehridin Hüseyin (1149-1209), Şemsidin Kemal 

(Damaşk Kazizi) (?-1375) 

22. "Kaşşaf" (Kur'an'ın izahı), Harazımlı Ebulkasim Zimehşeri (1075-

1144), (Farsça) 

23. "Şeyh Rabbani'nin Mektubatı",  Hindistanlı Şeyh Rabbanı,   (Farsça) 

24. "Cami'nin Nefaat 30 Cüz’ü",  Abdurahman Cami (1414-1492),  

(Farsça) 

25. "Ziya- Ul Kulub" (İshak Hoca'nın Hayatı),  Muhammed Havaz (M. 

1603 / H.1012) 

26. "Hocalar Tezkiresi", yazarı bilinmiyor, (M. 1826 / H. 1241) 

27. "Kissesul Enbiya",  "Hidayetname", yazarı: Molla Yakup Bini Ömer 

Ruzi Kaşgari, (1846 / 1262) 

28. "Ehkamul Hoca Apak" 

29. "Şeyhul Kalan" (Apak Hoca'nın oğlu Seid İmam Hasan'ın Tezkiresi) 

30. "Seyril Muhlis Destanı", yazarı: Şemsidin Ali Abdulla (1863 / 1280 )  

31. "Rubde Tulme Sail",  Muhemmed Sadık Kaşgari 

32. "Tezkire-i Eshabul Kehif",  Muhammed Sadık Kaşgari 

33. "Tezkire-i İmâmiye",  Hotenli Molla Niyaz (1798 / 1212) 

 

İlk okullarda okutulan dersler: 

 

1. İslâm Dini İbadetleri, 

2. Arap Alfabesi 

3. Kurân’dan Seçilen (ezberlenecek) Ayetler 

4. Tecvit 

5. "Supa Alla Yar"  (dinî şiir) 

6. "Navayı" (dinî şiir yada ilahi) 
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7. "Hoca Hafız" 

Yukarıdaki dersler içinde 1-, 2-, 3-, 4-dersler Arapça, 5- ve 6-ders Türkçe, 7-

ders ise Farsça idi. Bu derslerin hepsini okuyup bitirdikten sonra, artık ilk okuldan 

mezun olmuş sayılırdı.  

Medreselerde Arapça, Farsça, Kelam ilmi, Kuran tefsiri, Hadis, İslam Tarihi, 

astronomiye, coğrafi, hikmet ve edebiyat, sanat gibi dersler okutulmuştur. 18- 

yüzyıllarda bir tek Kaşgar şehri içinde 17 tane büyük medrese bulunmuş, Yarkent 

şehrinde 69 tane medrese binası olup, XIX. Yüzyılın sonlarında bu sayı 29'a 

inmiştir.292  

 

 

3.  Fotoğraflar 

  

1. Mezarlıkta Dua Etmekte Olan Kadınlar 

 

 

 

 

                                                 
292 Haci Nur Haci, Chen Guo-guang, Şincan İslâm Tarihi,  ss. 332-365 
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2.  Kaşgar’daki Heytgah Camisi  (H.846 / M.1442 yılında yapılmıştır) 

 

 

 

 

 

3.  Mahmut Kaşgarî Mezarı (12.yüzyılda yapılmıştır) 
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4. Yusuf Has Hacip Mezarı  

 

 

 

5. Satuk Buğra Han Mezarı 
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6. Arslan Han Mezari (Arslan Han, Satuk Buğra Han’ın torunu, 998 

senesinde Budistlere karşı savaşta şehit olmuştur.) 

 

 

7. Buda Kulesi (M.Ö 206- M.S. 907) 

 

293  

 

 

 

                                                 
293 Fotograflar, http://www.diyarim.com adresinden alınmıştır. 
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