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ORTA ASYA'DA x-xın. YÜZYıLLARDA"TÜRK" ADI ÜZERİNE
BAZI KAYıTLAR

Ömer Soner HUNKAN

Özet

Orta Asya'da "Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar a
rasına ait nümizmatik veriler ile İslami metinlerde yer alan bazı

kayıtlarda bu dönemde "Türk" adı ile ne kastedildiğini anlama
ya yarayan bazı ip uçları yer almaktadır. Bu çerçevede, Türk
hakanlığı devrinde X-Xl. yüzyıllar arasında Fergarıa ile Kuz
Ordu (Balasagüru'da basılan paralarda ve XII. yüzyıl ortaların

da Özkenddeki Hüseyn b. Hasan türbesi kitabesinde yer alan
"Türk" adı kayıtları, Utbi, Gerdizi. Beyhaki. Kaşgari, İbnü'l

Esir, Şebankarei v.s. müelliflerin eserlerinde kaydedilen
"Türk" adı ile karşılaştırılarak, bu dönemde Türk adının ne an
lamda kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Karahanlılar, Türk adı,

Türkler

Records On The Name "Turk" In Central Asia
Between The Tenth And Thirteenth Centuries

Abstract

There are some c1ues about the meaning of the word of
Turk in central Asia during Xth and XIIIth centuries and these
c1ues are preserit in same numismatic and Islamic sources. The
name of "Turk" is present on the coins of Fergana and Ku? Or
du between Xth and Xlth centuries. In addition to that we can
see the name of "Turk" on the inscription ofHuseyn b. Hasans
turbc in XlIth century. These datas are compared with the na
me of "Turk" in the books of Utbi, Gerdizi. Beyhaki. Kaşgari,

İbnü'l-Esir, Şebankarei ete. and it is tried to understand the
meaning of the name of "Turk" during these centuries.

Key words: Central Aisa, Turks, Karaharıids,

"Türk" adının tarihte ilk defa ne zaman ve hangi kaynaklarda ne şekilde

kaydedilmiş olduğu, tarihi süreç içindeki telaffuzlan ve anlamı meselelerin-
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de pek tabi olarak, ortaya atılmış bir hayli görüş söz konusudur.' Ancak u
mumiyetle Çin, Hind, İran, Grek, Musevi, Ön Asya yazıtları, Bizans ve Arap
kaynaklarında yer alan bazı kayıtlara göre, en geç Gök-Türk çağından, M.Ö.
2. bin ortalarına kadar geri götürülebilen "Türk" adının, "kuvvet" anlamına

geldiği ve Türkçe konuşan kavimlerin bu ad ile tesmiye edildiği kabul edil
mektedir. İşte, bu çerçevede bizim burada yapmak istediğimiz, Orta Asya'da
'Türk" adı üzerine X. ve XIII. yüzyıllar arasına ait nümizmatik veriler ile
İslami metinlerde yer alan bazı kayıtlardan hareket ederek, bu dönemde
"Türk" adı ile ne kastedildiğini anlamaya çalışmaktan ibarettir.

X. Yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya'da yeni Müslüman kimliği ile
Seyhün ötesinde siyasi birliğini tesis etmiş olan "Türk hakanlığı"

(Karahanlılar), öteden beri Samanilere son vererek Maveraünnehri ele ge
çirmek ve böylece İslam coğrafyasına fiilen girmek için önüne gelen fırsatla

rı değerlendirmeye çalışmakta idi. Nihayet, hakanlığın batısını yöneten Buğ

ra Han Ebu Musa Harun, Maveraünnehr'e yönelerek, Fergana'yı ele geçirdi
ve burada kendi adına para bastırdı. Türk hakanlığına aitbugün mevcut olan
en erken tarihli (381 / 991-992) bu Fergana dirheminde' Buğra Han Ebu
Musa Harun kendini "Türk Hakan" şeklinde tavsif etmektedir (İşanhanov ve
Koçnev 1979: 146).

"Türk" adım, hanedanın doğu koluna mensup başka üyelerinde de gör
mek mümkündür. Yer ve tarihleri silik ya da net okunarnayan ' 44 "? / 1049-?
tarihli ve yeri belirsiz bir dirhemde' "Buğra Kara Hakan" unvam ile zikredi
len Buğra Han Muhammed (449 / 1057-lü58)'in tabii, "Yağan Türk Tegin"
unvanlarım taşıyan bir hanedan mensubu idiJKoçnev 1997: 285, n.1298).

i Bu görüşler için bkz. i. Kafesoğlu, "Tarihte 'Türk' Adı", Reşit Rahmeti Arat için,
Ankara, 1966: 306-3 i 9; Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Istanbul, 1981:
36-37; "Türkler", u. XII/2, 1997: 142-143; B. Öge!, Türk Kültürünün Gelişme

Ça,ğlan, Istanbul, 2001: 6-12: A. Taneri, Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara,
1993: 63-69.

'Arka Yüz: yı 'o,eJ\ \ H J ;;JJJI -.,.ı~ c:;y;..JI \ 2ll.. .ilil ~I.ili ~\.bl\ \.ilil JY"J~ \.ili

.j!S:ii.l1 .y. \ .J:!S.:i j)l.,..,) ~I \ j';"."...ıı J;!AI -.JY' j\!L;. \ ~jJ ~Y': (Arka Yüz: lillah
Muhammed Resülullah et-Tai' lillah cl-Halife MeliküI-MaşnkŞehabü'd-Devleve
Zahirü'd-Da'vc Ebü Musa Türk Hakan Mevla Emirü'l-Müminin cl-Halife Arslan
Tegin b. Uluğ Tegin)

; Ön Yüz: jıS.J dji j~ Arka Yüz: ,jı!L;. Ip \Y-i (Yığan Türk Tegin i Buğra Kara
Hakan)
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"Türk" adına bir de 450 / 1058-1059 tarihli Kuz Ordu (Balasagürı) yazı

üslubuna uygun dirhernlerde" "Tonga Kara Hakan'Ya tabi olan ve sadece
"Türk" unvanının okunabildiği bir hanedan mensubunda rastlanmaktadır

(Koçnev 1997: 286, n. 1318-9).

XII. Yüzyılın ikinci yarısında Özkendde Hüseyn b. Hasan türbesindeki
Rebiülahir 547 / Temmuz-Ağustos 1152 tarihli kitabede Alp Kılıç Tonga
Bilge Türk Tuğrul Hakan unvanları ile zikredilenHüseyn b. Hasan'ın unvan
ları arasında.da "Türk" adına tesadüf edilir (Pritsak İA Vi: 270; Koçnev
1996: 355). .

Bu kayıtlarda yer alan "Türk" adı, "kuvvetli" anlamında bir unvan mı

yoksa mensup oldukları hanedanı gösteren ncsebi veya kavmi bir ad mı idi')
İslami metinlerde bu sorulara cevap verecek bazı ip uçları bulunmaktadır.

Şebankarei (ö. 1358)'nin XIV. yüzyılın ilk yarısında yazdığı Mecma'ü '1
Ensdb'sis, "Türk" adını kullanan Buğra Han Harun'un oğlu Kadır Han Yusuf
ile Gazneli Sultan Mahmud arasında geçen bir diyaloga ait orijinal bir bilgi
yer almaktadır. Buna göre, Sultan Mahmud, Hindistan işlerinden eli boşalın

ca Türk memleketi (Türk Hakanlığı) ile ilgilenmeye başladı ve Kadır Han
Yusura elçiler gönderdi. Maveraünnehr'i görmek istediğini, burayı zapt
etme konusunda kendisi ile meşvereti arzu ettiğini bildirdi. Kadır Han Yusuf
ileri görüşlü biri idi. Baktı ki, Sultan Malımüd kararlı, çekinerek şöyle cevap
verdi: "Bizim aramızda özel bir dostluk vardır ki, sen Türk aslındansın. ya
bancı değilsin. Bütün memleket senden rahatsız değildir. Ama, senin gelmen
zahmet olur. Bir naip gönder (Şebankarei 1376: 57).'"

Şebankarei'rıin verdiği bu bilgiye göre, Kadır Han Yusuf kendini
"Türk" soyundan görmektedir ve kendisi gibi "Türk" soyundan olduğunu

bildiği Sultan Mahmud ile arasında bu durumu dostluğa vesile saymaktadır.

Zira, Sultan Mahmud'un babası Sebüktegin, Türk hakanlığı ülkesinde önem
li bir merkez olan Barshan şehrinden idi tPendruime "Merçil tre." 1975: 227
228). Barshan ise, Türk Afrasyab 'ın oğlunun adı ve onun kurduğu bir şehir

dir (Kaşgari III 1992: 417). Nitekim, Beyhaki'nin kayıtlarındaycr alan başka

bir diyalogda lran"ı temsil eden Sultan Mahmud, Kadır Han Yusuf ve oğul-

" Ön Yüz: .. .~ji Arka Yüz: ;JJJ.1l1 \ ... lö.b \ ... (Türk ... ! ...Tonga ... cd-Devle).
Diğer bir parada: Ön Yüz: ...~ji Arka Yüz: eJl!(G.. i») \.i.ib (Türk ... ! Tonga Kara
Hakan).

) ,j.l.oi Loi .w..,,; 6u~ ~'j jI ..::.&Lı...~ s~<\..i~J..?Y J,..oı jl y "?......"G.. -::..w,1~J~ lo eJL,..
.....;wyi~li .lJL:; .ı..:.;lı w.."". j Y
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larını yani, Türk hakanlığı hanedanını "Türkler6
" adı ile muhatap almaktadır

(Beyhaki 1977: 695-696).

Şu halde, paralarda ve Özkend kitabesinde yer alan "Türk" adının,

"kuvvetli" anlamında kullanılan bir unvan olarak değil, hanedanın bağlı ol
duğu soyu ifade etmek için kullanıldığını düşünmek mümkündür. Bilindiği

üzere Türk hakanlığından önce kendilerini "Türk" olarak vasıflandıran tek
hanedan Gök-Türk hanedanı yani, tarihi Aşina sülalesi idi. Nitekim, İslam

kaynaklarında Türk hakanlığının menşei kabul edilen "Türk Afrasyab
(Cüzcani i 1363: 140)"ın, Mesüdi'rıin bir kaydına göre Aşirıa'nın bir kolun
dan geldiği anlaşılmaktadır (Mesüdi i 1985: 134). Bu nedenle olmalıdır ki,
Türk bakanlığı hanedanı mensupları İslami metinlerde "Kadır Han Türk
(Yüsuf b, Harün)" (Cüzcani i 1363: 230), "Togan Han Türk (Ahmed b. Ali)"
(Curfadekani 1374: 294), "İlig Han Türk (Nasr h. Ali)" (Şebankarei 1376:
48) ve "Subaşı Tegin Türk (Ali Tegin)" (Gerdizi 1363: 388) şeklinde "Türk"
adı ile birlikte zikredilmektedir.

Paralarda ve Özkend kitabesinde kendilerini "Türk" olarak vasıflandıran

yöneticilerin mensup olduğu hanedandan dolayı Cüzcani. onları genel bir
ifade ile, "Afrasyabiyan (Afrasyablılar)", "Hanan-ı Afrasyabi (Afrasyablı

hanlar), Selatm-i Afrasyabi (Afrasyablı sultanlar), Mülük-u Türkistan-ı

Afrasyabi (Afrasyablı Türkistan melikleri) ya da. Ümerayı Afrasyabi
(Afrasyablı emirler)" (Cüzcarıi ı 1363: 245,247,252,307,309,403) şeklin-

de tanımlarken, İbnül-Esir de bu hanedanı "AI-i Afrasyab et-Türki (Türk
asıllı Afrasyab ailesi)" olarak genel bir tanımın içine yerleştirmektedir

(İbnül-Esir IX 1995: 320).

Türk Afrasyab, devletin en üst mevki i olan Hakan yani, Han-ı Hanarı

unvanı taşırken, oğulları sadece Han unvanı alırdı (Kaşgari III 1992: 157;
Harizmi 1895: 120). Bu nedenle olmalı ki, kaynaklarca Türk Afrasyab men
şcinc dayandınlan hanedan. dönemin İslam kaynaklarında "Beni Hakan
(Hakan oğulları)" (Mcnini II 1286:83), "Al-i Hakan (Hakan ailesi)" (Nizami
And 1982: 80). "Peseran-ı Hakan (Hakan oğulları)" (Nasır Hüsrev 1375:
1\4). "Han-ı Hanarı (Ilanlar ham) (Sernani 1898: 65; Reşidü 'd-Din II/5 1999:
40)'". "Evladül-Haniyyc (Hanlık oğulları)" (İbnü'Llisir IX 1995: 59; X:

'Fbıi Nasr Mişkan. Sultan Mesüda babası Sultan Mahmud'dan duyduğu bir sözü
naııı lauuaktadır: "Bizim Türklere (Türkan) yakınlaşmamız zaruretten kaynak
larunaktadır i ,ler bir tirsat ele geçinrlersc bizi bırakmazlar ve bize itibar etmezler
(Beylıa],:: i LL 7: 69>-6%)."
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333) ve "Beytü 'l-Haniyye (Hanlık ailesi)" (İbnü'I-Esir IX 1995: 320) adları

ile de kaydedilmektedir.

Bazen de hanedan mensuplarınınhakim olduğu coğrafyayanisbetle ülke
adı olarak, "Harran-ı Türkistan ya da "Hanat-ı Türkistan" (Beyhaki 1977: 87,
103, 944), "Memleket-i Türk" (Şebankarei 1376: 59), "Zemin-i Turan"
(Cüzcani i 1363: 230) ve "Memalik-i Türkistan" (Cüzcani i 1363: 254), ül
kenin yöneticisi ise "Han-ı Türkistan" (Beyhaki 1977: 667; Nizamü 'I-Mülk
1982: 148,163) ve "Hakan-ı Türkistan" (Cüzcani i 1363: 230), ayrıca 'Türk
Hakan'ı" (İbnü'l-Adim 1976: 33), "Havakinü't-Türk (Türk Hakanları)

(Karşi 1898: 130) ve "Hanan-ı Türk (Türk hanları)" şeklinde kaydedildikle
rine rastlamak da mümkündür.

Bu bilgiler çerçevesinde Barthoıa'un " ...Bunlardan sonraki devirlerde
en çok şöhret kazananlar Karluk, Uygur ve Kırgızlardır; lakin bu kavimlerin
daha o zamarı. kendilerini Türk diye adlandırdıklarına ait bir delil yoktur.
Türk kelimesinin son zamanlarda bilinen anlamı (yani bütün Türk kavimle
rinin hepsini içine alan bir ad olması) Müslüman kavimlerin eseri olsa gerek.
Araplar birçok kavimlerin Vll-Vlll. yüzyıllarda savaştıkları Türkler ile aynı

dilde konuştuklarını gördüler ve bundan sonra hepsini Türk diye adlandır

maya başladılar. Sonra İslamiyet'i kabul eden Türkler de gitgide kendilerini
Türk diye adlandırmayabaşladılar... Türk kelimesi Avrupa' da yalnız Selçuk
ve daha sonra Osmanlı devletini kuran ve esasen Orhun Türkleri gibi Oğuz

neslinden gelen kavim için kullanıyordu... (Barthold 1975: 41)." şeklindeki

görüşleri de değerini kaybetmektedir.

Zira, Gök-Türklerin bir devamı olan İlk Müslüman Türk devleti "Türk
hakanlığı"nın bir mensubu olan Buğra Han Harun'un İslam coğrafyasına

girdiği Fergana'da 381 / 991-992'de adına kestirdiği dirhemde kendini
'Türk Hakan" olarak adlandırması, Oğuzların dışında Karluk, Çiğil, Tuhsi,
Yağma v.s. Türk boylarınında bu adı benimsediklerini göstermektedir. Buğ
ra Han Harun, nasıl ki, 382/992-992 tarihinde Buhara'da bastırdığı dinarda
(İşanhanov ve Koçnev 1979: 149), daha önce Samanllerde ya da diğer Müs
lüman devletlerde olmadık bir şekilde, üç ayete birden yer vererek, dindar
bir hakan portresi altıda İslam adına 'rnuhteris' Samanllerden Buhara'yı

aldığını Ve bu devlete son verdiğini ilan etmişse, "Türk Hakan" yazıları ilc
de yeni hanedanın kimliğini her tarafa duyurmak istemiş olmalıdır. Nitekim,
ortaçağın en etkin propaganda aracı, herkesin kesesinde bulundurmak isteye
ceği, yöneticilerin adına bastırdıkları paralardı ve Türk hakanlığının Orta
Asya'da hakim olduğu bölgeler de ticari hayatın en canlı olduğu yani, para
alışverişinin yoğun olacağı muhakkak olan tarihi ipek yollarının geçtiği sa
halardı.
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Daha X.ve XI. yüzyıllarda kaynaklara yansıyan bu "Türk" bilincinin,
Türklerin birden bire Akdeniz'e kadar bütün Orta Doğu'ya hakim olmaları

sürecinde, farklı kavimlerle karşılaşmalarının bir sonucu olarak bugünkü
milliyetçilik normlarından biri olan "mukayese" hissiyatını canlandıracağı

ortadadır. Bu kapsamda, yine Türk hakanlığı hanedanının bir üyesi olduğu

tahmin edilen ve mülteci olarak Bağdad'da bulunan Mahmud Küşgari'nin

kayıtları dikkate değerdir. Ona göre; "Türk Tanrı peygamberi Nuh 'un oğlu

nun adıdır. Bu, Tanrı'nın, Nuh oğlu Türk'ün oğullarına verdiği bir addır. ..
Türk sözü, Nuh'un oğlunun adı olduğunda bir tek kişiyi bildirir. oğullarının

adı (Kaşgari i 1992: 350) olduğunda, "beşer" kelimesi gibi çokluk ve yığını

bildirir. Bu kelime, müfret ve cemi yerinde kullanılır, nitekım "Rum" keli
mesi Tanrı peygamberi İshak'ın oğlu Iysu, Iysu'rıun oğlu Rum'un adıdır;

oğulları da bu ad ile anılmıştır, Türk kelimesi de böyledir. Biz, c ad olarak
Türk adını ulu Tanrı vermiştir' dedik. .. hadis şöyledir: 'Benim bir ordum
vardır. Ona Türk adını verdim. Onları Doğu'da yerleştirdim. Bir ulusa kızar

sam Türkleri o ulus üzerine musallat kılarım.' diyor. İşte bu, Türkler için
bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü, Tanrı onlara ad vermeyi kendi
üzerine almıştır; onları yeryüzünün en yüksek yerine, havası en temiz ülkele
rinde yerleştirmiş ve onlara (Kaşgari i 1992: 351) "Kendi Ordum" demiştir.

Bununla beraber Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağır

lamak, sözü yerine getirmek, sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi ö
vülmeye değer sayısız iyilikler görülmektedir (Kaşgari i 1992: 352). Türkler
aslında yirmi boydur. Bunların hepsı Türk b. Yafes b. Nüb 'a kadar ulaşır

(Kaşgari i 1992: 28)."

Esasen, Mahmud Kaşgari "Türk" kelimesinin anlamını "olgunluk vakti"
olarak özetlemektedir (Kaşgari i 1992: 353). Ancak, "Türk" adınm anlamı

nın, bazı İslami metinlerde. Türklerin Yecüc ve Mecüc seddinin arkasında

"terk" edilmiş olduğuna veyahut da Yafese düşen sahanın insandan yoksun
"terk" edilmiş bulunmasına bağlanması, Arapça' da "terk" etme kelimesine
benzetilerek yakıştırıldığı açıktır (Kafesoğlu 1966: 316). Zira, "Türk" adının

bugünkü telaffuz şekline uygun olarak İslam kaynaklarından önce, "Türük"
yazılışı ile birlikte, "Türk" şekli ile de Orhun kitabelerinde yer aldığı bilin
mektedir (Orkun i 1994: 101; Kafesoğlu 1966: 313). Nitekim, İslami metin
lerde Türklere dair bu türden yakıştırmalarabazen rastlamak mümkündür ki,
Türklerin kuvvetli ve savaşçı olan yönü ile köse olan fiziki yapısının,

Türk'ün atası Yafesin hastalandığında Kurt sütü içmesine ve karınca yu
murtası yemesine bağlanması (Gerdizi 1363: 548), bu türden yakıştırmalar

arasındadır.

Sonuç olarak özetle denilebilir ki. X. yüzyılın sonlarına doğru İslam

coğrafyasına siyasi bir güç olarak girineye başlayan Türk hakanlığında ha-
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kim sınıf, "Türk" adını kullanarak, İslam öncesi Gök-Türklere kadar uzanan
soyağaçlarına bağlı kalmayı sürdürmüşler ve bunu, kendileri gibi Türk ka
bul ettikleri komşu devletlerle dostluğa bir vesile saymışlardır. Bu nedenle
Müslüman olmalarına rağmen İslam kaynaklarında onlar, yıkılışıarına kadar
"Türk" soy ve kavmi adı altında kaydedilmişlerdir. İslam kaynaklarının söz
birliği ettiği üzere Türk b. Yafes b. Nüha uzanan kavmi birlikte, Orta As
ya' dan Akdenize uzanan Müslüman ortaçağında hızla akan siyasi sürecin
yarattığı hengamede kuvvetli bir "Türk bilinci" ortaya çıkmış ve bu durum,
yine yer yer İslam kaynaklarına yansımıştır.
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