TÜRKMEN ﬁECERES‹N‹N YEN‹ B‹R NÜSHASI:
“ﬁECERETÜ’T-TÜRKMÂN‹YE”*
Yazan: Be¤m›rat VEY‹SOV
Aktaran: Dr. Yakup SARIKAYA**
Atalar›m›z “Akl›n yeterse akl›n› izle, akl›n yetmiyorsa atasözünü izle.” diyerek binlerce atasözünü arkalar›nda b›rak›p gitmiﬂlerdir. Görüp duyduklar›, bildikleri ve düﬂündükleri her ﬂeyi üç büyük destanda toplayarak gelecek nesiller bizi bilip buna göre hareket etsinler diye “O¤uzname”yi, “Korkut
Ata”y›, “Köro¤lu”yu meydana getirmiﬂlerdir.
Atalar›m›z›n düﬂüncelerini bir inci tanesi gibi
sat›rlar›na sindiren büyük Mahtumukulu’muz da var. Biz -O¤uzlar›n nesli- kara evi,
araba-tekerle¤i, at-eyeri ile Do¤unun ilmini,
medeniyetini Bat›ya ileten, dünya uygarl›¤›na çok büyük katk›da bulunmuﬂ eski halklardan biri olarak Türkmenli¤imizle ne kadar
övünsek yeridir.
“Kendini bilen âlimdir.” demiﬂlerdir.
Dünyay› anlamak için kendini anlamakla iﬂe
baﬂlanmal›. Büyük Türkmen ﬂairi Mahtumkulu “Her o¤ulda alt› atañ söyi bar. (Her çocukta alt› göbek atan›n sebebi var.)” demiﬂtir.
O¤ullar ise s›ras›yla öz babas› Hz. Âdem’e,
kendisine ad verip kula¤›na ezan okuyan babas›na, bilgi, edep-terbiye ö¤reten ilim babas›na, sünnetleri ö¤reten babas›na, kay›npederine benzemeli, hay›rl› evlât olmal›, onlara
söz getirmemeye çal›ﬂmal›d›r.
O hâlde biz atalar›m› çok iyi tan›yor muyuz? Baba ve dedelerimizle gelecek nesiller
karﬂ›s›ndaki sorumluluklar›m›z›, vazifelerimizi iyi biliyor muyuz? Kendini, kimli¤ini bilmeyen kiﬂinin atalar›m›z›n “tepe kendini da¤
sayar” dedi¤i gibi egoistleﬂti¤ini, toplumu,
o¤ul-k›z›n›, gelecek nesilleri düﬂünmeyip sadece kendisi için yaﬂad›¤›n› görüyoruz. ﬁimdiki devirde sadece kendini bilmek de yeterli
*
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de¤il. Medenî bir kiﬂinin sadece atalar›n› de¤il bütün Türkmenlerin geçmiﬂini çok iyi bilmesi gerekir.
Uzun ve s›k›nt›l› as›rlardan sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan vatan›m›zda, atalar›m›z›n manevî miras›n› ö¤renmeye olan iﬂtiyak›n, ilmî teﬂneli¤in ve millî uyan›ﬂ›n gün geçtikçe artt›¤› günümüzde, halk›m›z›n tarihini
ö¤renmek ve çocuklar›m›za ö¤retmek, onlar›
hay›rl› nesiller olarak yetiﬂtirmek, hepimizin
hem mukaddes hem de en zarûrî vazifesidir.
Atalar›m›z halk›m›z›n geçmiﬂini, Hz.
Âdem devrinden bu yana süregelen tarihini
kocaman bir a¤açla simgelemiﬂlerdir. “Türkmen ﬁeceresi” diye simgelendirilen bu mukaddes a¤ac›n kökünü, dibini, dallar›n› bir bir
beyan eden “O¤uzname”leri meydana getirmiﬂlerdir. Bunlar›n birkaç› a¤›zdan a¤›za dolaﬂarak günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r.
Toplum için eserler b›rakan, nesillerinin
tarihini çok eski devirlerde taﬂlar›n üstüne
yazan bu en eski medeniyete sahip halk›n soy
kütü¤ü dünya âlimlerinin dikkatini hep çeke
gelmiﬂtir. Ebu Reyhan Birunî’nin (973-1050),
Mahmut Kaﬂgârî’nin (11. as›r), Reﬂideddin’in
(14. as›r), Yaz›c›o¤lu’nun, Sal›r Baba’n›n (16.
as›r)... eserlerinde O¤uz-Türkmen tarihi dünya tarihinin ayr›lmaz bir parças› olarak ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer alm›ﬂt›r.
Türkmen ﬂeceresi hakk›ndaki tarihî bilgileri ve halk içinde yayg›n olarak söylenen
O¤uznameleri toplama iﬂinde özellikle Ebulgazi’nin (17. as›r) hizmeti büyüktür. Yirmi y›l,
s›n›rlar› geniﬂ Harezm devletini yöneten Hîve
Han› Ebulgazi, han olarak de¤il de O¤uznameleri, Farsça, Arapça ve Türkçe yaz›lm›ﬂ

Makale, Türkmenistan-Aﬂkabat’ta yay›mlanan “Garagum Dergisi”nden al›nm›ﬂt›r. (Be¤m›rat VEY‹SOV,
“Türkmen ﬁeceresinin Tääze Nus¤as›”, Garagum Jurnal›, Say›: 7 -Temmuz-, sayfa: 128-135, Aﬂ¤abat
1997).
K›r›kkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Araﬂt›rma Görevlisi
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Türkmen ﬂecerelerini inceleyerek Türkmenlerden ç›kan padiﬂahlar›n, hanlar›n, sultanlar›n tarihini çok iyi ö¤renmiﬂ ve bunlar› derleyip karﬂ›laﬂt›rarak bir kitapta toplam›ﬂ büyük âlim olarak tarihte yerini alm›ﬂt›r. Onun
yaln›z O¤uz-Türkmen tarihiyle ilgili “ﬁecere-i
Terâkime” adl› eserinde, O¤uz Ka¤an’dan Hz.
Muhammed zaman›na, oradan Selçuklular’a
ve Cengiz Han devrine, Cengiz Han devrinden 17. asra kadar ki O¤uz-Türkmenlerin
binlerce y›ll›k geçmiﬂinden bahsediliyor. Âlim
eserde, Türkmen ﬂeceresindeki edebî ve tarihî bilgilerin ba¤lant›s› hakk›nda kendi görüﬂlerini de dile getiriyor.
C.P. Tolstov “ﬁecere-i Terâkime”yi sadece Türkmenlerin son devirleri için de¤il çok
eski tarihi için de çok önemli bir belge kabul
ediyor. V.V. Bartold Türkmenlerle ilgili özel
olarak yaz›lan bu tarihî eserin di¤er Türk
boylar›n›n hiç birinde olmad›¤›n› vurgulayarak ona büyük k›ymet veriyor. Eseri Rusça’ya
tercüme ederek ilim âleminde tan›nmas›n›
sa¤layan A.N. Kononov (A.N. Kononov. Rodoslovnaya Türkmen. M. –L. 1958), Ebulgazi’nin sadece Türkmen tarihini de¤il, Türkmenler aras›nda anlat›lan halk rivayetlerini,
boylar›n nesil beyanlar›n›, bu arada O¤uzlar›n efsanevî atas› Korkut Ata’n›n ad›yla ilgili
destanlar› da çok iyi bilen bir âlim oldu¤unu
vurgulamaktad›r. Türkmen boylar›n›n tarihiyle ilgili önemli araﬂt›rmalar yapm›ﬂ G.‹.
Karpov’un, S. A¤acanov’un, A. ﬁ›k›yev’in, S.
Ataniyazov’un eserlerinde de Ebulgazi’nin bu
eserinin ilmî bak›mdan taﬂ›d›¤› de¤ere gereken önem verilmektedir.
Ebulgazi’nin ilim dünyas›nda çok de¤er
verilen ﬁecere-i Terâkime adl› eseri, ne yaz›k
ki Türkmenistan’da ilk kez 1992 y›l›nda neﬂredilip halka sunuldu. Bu muhteﬂem eseri bas›ma haz›rlayan, geniﬂ bir söz baﬂ› yazan ve
hakikî sahipleri olan Türkmen okuyucular›n›n dikkatine sunup çok önemli bir iﬂ baﬂaran
R. Recebov’un, ﬁecere-i Terâkime’nin Türkmen tarihini ve Türkmen edebiyat›n› ö¤renenler için iki yönden de son derece büyük ilmî öneme sahip oldu¤unu vurgulamas› çok
yerindedir.
Türkmen edebiyat›nda O¤uz, Korkut
Ata, Köro¤lu tiplerini ve bunlarla ilgili tarihî
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gerçekleri ayr›nt›l› bir ﬂekilde araﬂt›ran A.
Bekm›radov, O¤uznamelerdeki ve Türkmen
ﬂecerelerindeki tarihî hakikatleri ve bunlar›n
sanatsal ifadesi olan edebî kahramanlarla
münasebetini aç›klamakta bu eserin k›ymetli
bir kaynak oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Türkmen etnotoponimleriyle özel olarak
ilgilenen S. Atan›yazov, “ﬁecere, Türkmenlerin Nesil Dara¤t›” (Aﬂkabat, 1994) adl› kitab›nda Ebulgazi’nin bu eserinin dil bak›m›ndan da büyük öneme sahip oldu¤unu vurgulamaktad›r. Âlim, halk›n türeyiﬂini, en erken
devirlerde kulland›¤› kelimelerini, dilini, ekonomik ﬂartlar›n›, iliﬂkide bulunduklar› milletleri; yapt›klar› iﬂlerini vb. ö¤renmek için etnonimleri k›ymetli bir kaynak say›yor. Çünkü
bunlar birkaç as›r, hatta binlerce y›l geçse bile dilin eski kelimelerini sa¤lam bir ﬂekilde
günümüze taﬂ›rlar. S. Ataniyazov, “Bu nedenle âlimler, boy adlar›n› önemi nedeniyle eski
yaz›l› âbideler hükmünde kabul ediyor ve
bunlar›n incelenmesine büyük önem veriyorlar.” demektedir. Sadece kelimelerdeki de¤iﬂmeleri aç›klamak için de¤il, ayn› zamanda
edebî dilimizin oluﬂumunu takip etmek için
de, Ebulgazi’nin “ﬁecere-i Terâkime” adl› eseri çok de¤erlidir.
R. Recebov, bu eseri Türkmenistan ‹limler Akademisinin el yazmalar› bölümündeki
425 nolu el yazmaya göre neﬂre haz›rlad›¤›n›,
fakat 1845, 3436, 2040, 3932 nolu el yazmalardan da faydaland›¤›n› söylemektedir.
Halk eksilmez bir hazinedir. 1995 y›l›n›n baﬂ›nda Mahtumkulu Türkmen Devlet
Üniversitesinde Tarih Bölümü doçenti Serdar
‹bragimova Türkmen ﬂeceresinin yeni nüshas›n› inceleme f›rsat› buldu. “ﬁECERETÜ’TTÜRKMÂN‹YE” adl› bu el yazma eser, Osman ‹ﬂan Öztürkmengalal›’n›n ö¤rencisi Hudayberdi Mätﬂerip adl› o¤luna hediye edilen
nüshad›r.
El yazmas› eser, siyah mürekkeple, eski
Türkmen yaz›s›yla ve çok güzel bir stille kâ¤›d›n iki yüzü de kullan›larak yaz›lm›ﬂt›r. Eserin sonunda ﬂöyle bir yaz› vard›r:
Temmetü’l-kitabu bi-avni’l-Meliki’l-Vehhab
(Allah’›n yard›m›yla kitap tamam oldu.)
1319 (Milâdî 1901/1902)

215

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61
Her ki haned dua-› tamg darem
Zi an-ki men bende-i günahkarem
(Ben bir günahkâr kul olsam da, okuyanlardan bana dua etmelerini istiyorum.)
ﬁod be-tevfik-i Huda-y› layinem
‹n kitabet rûz-i çeharﬂenbe tamam.
(Devaml› bizi koruyup gözeten Allah’›n
yard›m›yla bu kitab› yazma iﬂi Çarﬂamba günü tamam oldu.)
Tamam yaft in nusha-i ﬂerif ki musamma “ﬁECERETÜ’T-TÜRKMÂN‹YE” est, dervelayat-i raiyet-i Çaharcuy ez-cemaat-› Bekavul est, der-gurra-i ﬂehr-i muharrem el-haram, sene-i an mezkur mektub der sedr est,
be-dest-i fakir u hakir ez-K›tm›r Molla Muhammet Gurban veled-i Molla Muhammetdurd› Ersar›ke, Türkmeni Lebabi K›tnam›
est, müvezza Liñ-liñ, ez taife-i Söyünchac› ve
Harun est.
(Bu ﬂerif “ﬁECERETÜ’T-TÜRKMÂN‹YE” adl› nüsha Çärçev vilâyetinde yerleﬂik
Bekevül cemaatinden olan, mukaddes muharrem ay›n›n baﬂ›nda yukar›daki yaz›da an›lan
y›lda K›tm›rl› âciz ve garip Molla Muhammetdurd›’n›n o¤lu Molla Muhammetgurban Ersar›n›n, Lebapl› K›tnaml› Türkmenin eliyle yaz›ld›. Ve o Liñ-liñ adl› yerden Söyünchac› ve
Harun tayfas›ndan.)
Allahumme a¤fir liketebihi ve valideyhi
ve asatizihi ve limen nazara fihi be hürmeti’nnebi el-arab› ve alihi el-emced.
(Allah’›m, bunu yazana, onun anne-babas›na, üstatlar›na ve bunu okuyana, Arap
peygamber (Hz. Muhammed)’in ve onun ﬂöhretli ümmetinin hakk› için ac›.)
Ve alihil-emced sene 1319 temmet tamam ﬂod
(1319 y›l›nda bu yazma tamamland›.)
Öyle ise, bu yeni bulunan nüsha, Garabekevüllü Muhammetdurd› Molla’n›n o¤lu
Muhammetgurban’›n “ﬁeceretü’t-Türkmâniye” adl› kitab›, Ebulgazi’nin “ﬁecere-i Terâkime” adl› eserinin bir kopyas› m›d›r, yoksa
bunlar ayr› ayr› eserler midir?
Eserlerin ikisinin de mazmunu ayn›.
Türkmenlerin ilk nesli say›lan O¤uz Han’dan
sonraki tarihimiz rivayetler, hikâyeler ﬂeklinde beyan ediliyor. Bu iki eserin metinlerinin
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aras›nda benzerliklerin yan›nda farkl›l›klar
da var. Baz› cümlelerin kelime kelime ayn› oldu¤u görülüyor. Ancak son nüshada baz› cümleler geniﬂletilmiﬂ, kelimeler yer de¤iﬂtirmiﬂ
ve baz› bölümler ç›kar›lm›ﬂt›r. Metinde yeni
bilgilerle zenginleﬂtirilen, eski bilgilere eklemelerin yap›ld›¤› yerler de var. Yer ve ﬂah›s
adlar›yla baz› tarih farkl›l›klar›na da rastlan›yor.
Ebulgazi’nin “ﬁecere-i Terâkime”sine,
Allah’a, son peygambere, onun yâranlar›na ve
çocuklar›na övgüden sonra, Cengiz Han’›n evlâd› Arapmuhammet Han Ürgenci’nin o¤lu
Ebulgazi’nin 1051 y›l›nda Harezm’de babas›n›n taht›na geçmesi ile ilgili malûmat verilerek baﬂlan›yor. ﬁeceretü’t-Türkmâniye adl›
eserin baﬂlang›c› ise biraz de¤iﬂiktir:
“Hamd sabetdir Alla ta¤ala üçin. S›pat›
Alla ta¤alan›n ﬂoldur ki terbiyet etgücidir on
sekiz müñ alemi. Älem üç k›s›mdur – alt› müñ
hayvanat, alt› müñ nebatat, alt› müñ cemadat. Salavat ve salam, ya¤n› rehmet-i huda
naz›l bolsun resul›na. ﬁol Huday›n (resul›n›ñ)
nam-› ﬂerifleri Muhammet turur ve yene rehmeti Huda naz›l bolsun övlad›na ve eshab›na
ﬂol Muhammetniñ ve cem›¤lar›na ﬂolar›ñ.
Emma hamd-› Hudadan ve durud-› Muhammet Mustafa aleyh as-salavat ve as-salamdan soñ bu kitapn› aytmakga meﬂgul bolduk.”
Bu el yazmas› eserde nedense Ebulgazi’nin Cengiz evlâd› Arapmuhmmet Han Ürgenci’nin o¤lu oldu¤u gerçe¤i gösterilmemektedir. Fakat el yazmalar›n ikisinde de Türkmen ﬂeceresinin yaz›l›ﬂ tarihi ve sebebi benzer bir ﬂekilde aç›klan›yor:
... Türkmenleriñ mollalar› ve ﬂ›hlar› bizniñ ya¤ﬂ› tar›h bilermizni eﬂidip tururlar. Tak› bir gün barças› gelip arz k›ld›lar. “Bizniñ
içimizde O¤uznama köp turur. Emma ya¤ﬂ›s›
yok turur, barças› galat turur, bir birine muvap›k ermes, her kays›s› bir türlük turur, rast
ve ›¤t›bar k›lgudek tar›h bolsa ya¤ﬂ› turur erdi” diydiler. Arzlard›n kabul eyläp, bu sözge
meﬂgul bolduk. An›ñ üçin bu kitap ayt›lgandan (nedense “yaz›lgandan” de¤il. B.V.) on yedi y›l ilgeri barça Türkmenler bizniñ birlen
ya¤› bolup erdiler, ol sebäpden bizler an› köp
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çapduk... Bes, niçe müñ kiﬂiler meniñ bu sözni aytma¤›ma köñülleri hoﬂnut bola turur.
Huday ta¤aladan um›d›m›z köp turur kim
munuñ so¤ab› ol katl›-aame günäh bolgan
bolsa, oña gal›p gelgey ve tak› bizniñ ruh›m›zga pat›ha okugay diyip bu kitapga rocu¤ k›l›p
(yönelip) “ﬁecere-i Türkmaniye” (eserin sonunda “ﬁeceretü’t-Türkmâniye” denmektedir.
B.V.) at goyduk... Barça biliñler kim bizden
burun Türki tar›h aytganlar Arabî lugatlar
hemrah k›l›p turur ve Farsî hem goﬂup tururlar ve Türkî hem cem¤ k›l›p tururlar, hiç kays›s›n kabul k›lmaduk. An›ñ üçin kim bu kitapn› okuguc› ve tiñlegüci, elbetde, Türkî bolgus›
turur. Türklerge Türkâna aytmak gerek, tä
olar›ñ barças› pähim eylegeyler...
Metinlerdeki benzerlikler ve baz› farkl›l›klar, bu eserlerin ikisinin de Türkmen ﬂeceresinin de¤iﬂik devirlerde baﬂka baﬂka kiﬂiler
taraf›ndan söylenen varyantlar› olabilece¤ini
hissettirmektedir. Bunlar›n birbirine ve orijinaline ne derece denk oldu¤unu ve bunlara
sonradan eklenenleri aç›klamak ise gelecekteki araﬂt›rmac›lar›n iﬂidir. Yak›n gelecekte,
Türkmen ﬂecerelerinin elimize ulaﬂan nüshalar›n›n neﬂredilip, ilmî metotlarla karﬂ›laﬂt›r›larak ortaya konaca¤›na inanc›m›z tamd›r.
Garabekevül nüshas› Ebulgazi’nin “ﬁecere”si ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda dil bak›m›ndan
baz› farkl›l›klar gösterir. Bu eserin diline
Ebulgazi’nin “ﬁecere-i Terâkime”, “ﬁecere-i
Türk” adl› eserlerinde de, ﬂimdiki Türkmencede de rastlanamaz. Fonetik bak›mdan Garabekevül nüshas›nda on alt› ünlü vard›r ve
bu ünlülerin kelimelerde kal›nl›k-incelik uyumu tam olarak korunmuﬂtur. Kelime baﬂ›nda
sedal› ünsüzlerin kullan›lmas› sedas›z ünsüzlere göre daha yayg›nd›r. Kelimelerin kaynaklar›na bak›ld›¤›nda, O¤uzca kelimelerin K›pçakça ve Karlukça kelimelere göre fazla oldu¤u görülmektedir. Fonetik ve leksik bak›mdan bu nüshan›n dili ﬂimdiki Türkmen diline
hayli yak›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu, elbette, eserin
19. as›rda yaz›lmas› ve yazan›n Ersar› olmas›yla yak›ndan ba¤lant›l›d›r.
Türkmen ﬁeceresinin Garabekevül nüshas›n› dil bak›mdan, sözün tam manas›yla eski Türkmen diline ait yaz›l› bir eser saymak
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yerinde olur. Eski Türkmen edebî dili, bilimsel eserlerde “Orta Asya edebî dili”, “Ça¤atay
edebî dili”, “Kitabî edebî dil” gibi çeﬂitli adlarla adland›r›lan dilin devam› olmakla birlikte,
Orhun abidelerinin dilinden ve Uygur edebî
dilinin yaz› gelene¤inden de baz› özellikler taﬂ›yor. Bunu eserden al›nan bir cümlede de
görmek mümkündür:
... Türkmenlerin mollalar› ve ﬂ›hlar› bizniñ ya¤ﬂ› tar›h bilermizni eﬂitip tururlar. Tak› bir gün bir barças› gelip arz k›ld›lar: “Bizniñ içimizde O¤uznama köpturur. Emma ya¤ﬂ›s› yok turur, barças› galat turur, birbirine
muvap›k ermes. Her kays›s› bir türlük turur,
rast ve ›¤t›bar k›lgudek tar›h bolsa ya¤ﬂ› bolur erdi” diydiler.
Yukar›da görüldü¤ü gibi, morfoloji ve
sentaks yönlerinden Garabekevül nüshas›n›n
dili, Rabguzî’nin “K›sâsü’l-Enbiyâ”, Salar Baba’n›n “O¤uzname”, Vepâyî’nin “Revnâku’l-‹slâm”, Abd›setdar Kaz›’n›n “Ceñname” adl›
eserlerinin dilinden çok farkl› de¤ildir. Nüshan›n dili an›lan yaz›l› eserlerle birlikte Eski
Türkmen edebî dilinin özelliklerini inceleyecek araﬂt›rmac›lar için k›ymetli bir kaynak
olabilir.
Bu yeni nüshada Türkmen edebiyat›n›n
tarihiyle ilgili de de¤erli malzemeler vard›r.
Eserde eski Türkmen ﬂairi Korkut Ata’n›n
Türkmenlerin Bayat (Ebulgazi’de: “Kay›”) boyundan oldu¤u, 295 y›l yaﬂad›¤› söyleniyor ve
onun Salur Kazan’› öven yedi bentlik bir ﬂiiri
yer al›yor. Bu ﬂiir Ebulgazi’nin “ﬁecere”sinde
de var. Bu ﬂiirin son nüshadaki metninde baz› beyitler ve kelimeler Ebulgazi’dekinden
farkl›d›r:
Eﬂitiñler unkert taﬂn› yu¤alatd›. (Ebulgazi’de: Gazgurt da¤dan öñer taﬂn› yu¤alatd›.)
Gök asmandan inip geldi ajdar (Ebulgazi’de: tennin) y›lan.
Adamlarn› (Ebulgazi’de: her adamn›)
yutar erdi görgen zaman.
Salur Gazan baﬂ›n kesdi bermey (Ebulgazi’de: betmäy) aman.
Ba¤z›larga orun berdi sa¤-sol› (Ebulgazi’de: sa¤l›-soll›)...
Birge bold› kamu biliñ özi-yol›.
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(Ebulgazi’de: Bizge böldi kamug biliñ, diñli orn›.)
Sabah (Ebulgazi’de: seyyah) Gorkut
öler bolduñ imdi bilgil...
Ebulgazi’nin “ﬁecere”sinde Salur boyuna mensup, 12. as›rda yaﬂam›ﬂ baﬂka bir ﬂairin, Ü¤ürcik Alp’in dört bentlik ﬂiiri de veriliyor. Ama yeni nüshada bu ﬂiir yer almamaktad›r. Sadece “Salur ili ve Ü¤ürcik Alpn›ñ atalar› ve inileriniñ ve o¤lanlar›n›ñ zikri” adl› bölümde ﬂair, O¤uz Han ile Ü¤ürcik Alp aras›nda yaﬂam›ﬂ on alt› kuﬂak hakk›nda etrafl›ca
bilgi vermiﬂtir. Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas›nda Ü¤ürcik Alp’in on alt› kuﬂak gerisinin ayr›nt›l› olarak izlenmesi Ersar›’lar›n do¤rudan do¤ruya Ü¤ürcik Alp’in nesilleri oldu¤unu vurgulamak maksad›yla yap›lm›ﬂ olsa gerektir. Çünkü bu nüshada Ersar› soylar›n›n bilinen ilk kiﬂisi kabul edilen Ersar› Bay’›n Ü¤ürcik’e kadar giden soyu ve
onun o¤ullar›n›n ve torunlar›n›n ﬂeceresi hatta Ersar›larla birlikte yaﬂayan di¤er halklar›n tarihi de, Ebulgazi’dekine bakarak çok geniﬂ bir ﬂekilde verilmektedir.
Bu nüshada Ü¤ürcik’in atalar›n›n adlar›nda Reﬂideddin’in verdi¤i bilgilerle uyuﬂmazl›klar vard›r:
Yeni nüshada:
Reﬂideddin’de:
O¤uz Han
O¤uz
Ta¤ Han
Ta¤ Han
Salur
Salur
Teymür
Temür
Esar
Ata
Arz
Ender
Enkiﬂ
Enkeﬂ
Salur Gazan Alp
Gazan Alp
Ot Gözli Uveys
Ot Gözli Ors
Hit Gaz›
Haydar Gaz›
Süleyman Gaz›
Süleyman Gaz›
Inal Gaz›
Inal Gaz›
Gelal Gaz›
Gulal Gaz›
Burc› Gaz›
Börüçi Gaz›
Senam Gaz›
Sanam Gaz›
Karaç
Garaç
Garagaz›
Garagaz› Be¤
Ü¤ürcik
Ükercik
Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas›, Ersar› Bay’›n babas› meselesinde de
Ebulgazi’nin “ﬁecere”sinden ayr›l›r:
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Ebulgazi’de:
Garabekevül Nüshas›’nda:
Garagaz› Be¤
Garagaz› Be¤
Ü¤ürcik (O¤urc›k)
Ö¤ürcik
Berdi
Berdi
Gulumhac›
Gulhac›
Ersar› Bay
Ersar› Bay
Garabekevül nüshas›na göre Garagaz›
Bey’in dört o¤lu vard›r: 1.Ü¤ürcik. 2.Suvarc›k. 3.Doduk. 4.Gabac›k.
Ü¤ürcik’in üç tane ikiz o¤lu olur: 1.Berdi ve Bu¤a. 2.Diñli ve Yayç› (Reﬂideddin’de
Yeñli ve Yab›ca). 3.Ovsar ve Kaysar.
Berdi’nin iki o¤lu olmuﬂtur: 1.Gulumhac› (Ebulgazi’de: Gulm›hac›). 2.Gulhac›. Bu
nüshada Ersar›lar›n nesilbaﬂ› Ersar› Bay
Gulhac›’n›n de¤il Gulumhac›’n›n o¤ludur.
Ersar› Bay’›n üç o¤lu olmuﬂtur: 1.Inal
Gaz›. 2.Zeynel Gaz›. 3.Mustapa Gaz›.
Inal Gaz›’n›n iki o¤lu var: 1.Töre. 2.Sokmak.
Töre’nin iki o¤lu var: 1.Lamma (Ebulgazi’de: Lemme) (Leyne). 2.Çaharﬂangu.
Sokmak’›n nesli belli de¤il.
Zeynel Gaz›’n›n da iki o¤lu var. 1.Gara.
2.Bekevül (Ebulgazi’de: Garabekevül.)
Mustapa Gaz›’n›n dört o¤lu olmuﬂtur:
1.Al›. 2.Eski. 3.Ayto¤d›. 4.Günto¤d› (Ebulgazi’de iki o¤lu var: 1.Ulu¤depe. 2.Küneﬂ.).
Bu nüshada Mustapa Gazi’nin her o¤lundan olan torunlar›n›n da tarihi ayr›nt›l›
olarak veriliyor. Ebulgazi’de ise bu bilgiler
yok.
Garabekevül nüshas›nda Ersar› Bay ve
k›z› Mamabike hakk›nda verilen bilgiler de
Ebulgazi’nin ﬂeceresinden farkl›d›r:
Salur ilinde Ersar› Bay diygen bir kiﬂi
bar erdi. Abulhan (ﬂimdi Balkan) da¤›nda oltur›p, uzak ömür tapgan ve musulmanç›l›¤a
sa’y› ve kuﬂeﬂ (can çeken ve çal›ﬂan) köp k›laturgan kiﬂi erdi. Bu sözümizniñ delili bu turur kim ol zamanda Ürgenç’de bir eziz kiﬂi
bar erdi ﬁeyh ﬁeref atl›g (Ebulgazi’de ﬁeyh
ﬁark). ﬁeyhlik mesnedide olturgan bu bir
yahﬂ› ulama kiﬂi erdi. Ersar› Bay bar›ñ ﬂeyhi mezkurga k›rk tive n›yaz berip, aniyabet (temiz yürekten) k›l›p, iltimas yüzünden arz k›ld› kim “Biz halk Türk tururm›z, Arap kitaplar›n› ok›p, ma¤n›s›n› tiyip, amal k›lmak müﬂ-
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kil turur. Eger Arab› meselelerini Türki tercime k›l›p enayat k›lsañ›z erdi, so¤apga ﬂärik
bolur erdiñiz.” Erse ﬁeyh ﬁeref tak› mesele-yi
dinini Türki tercime k›l›p, bir kitap tesnif etip
“Ma¤n› al-Muridat” (Ebulgazi’de “Mu’în-ül
Mürid”) at goyup Ersar› Bayga berdi...
Emma imdi ol va¤tda Eyran pat›ﬂah›
Horasan› Koma Beg (Ebulgazi’de Gama Beg)
diygenge berip erdi. Ol Horasan kelgenden
soñ eﬂitdi kim Abulhanda Ersar› Bay diygenniñ Mamabike atl›g bir yahﬂ› g›z› bar ermiﬂ
diyip kiﬂi iberip mal berip tiletdi. Ersar› Bay
kabul k›lmad›. Koma Beg özi barmakn› ›ht›yar etdi. Koma Beg barças›n bilgenden soñ
köp çirik birlen bar›p, Abulhanda Dadker diygen gudukda Ersar› Bayn› ﬂehit etip, ilin çap›p, Mamabikeni al›p bar›p, köp y›llar saklad›, gol yetgüre bilmedi. Eger gol yetgüreyin
diyse, gol› gurud› ve aya¤› ﬂel bold›. Andan
gorkup gol uzata bilmedi.
... Ersar› Bayn›ñ özleri hem biﬂek veli
erdi ve pirleri köp güyçlik pir erdiler. Ol sebäpden Huday tebarek ve ta¤ala Mamabikeni
öz penah›nda saklad› (Ebulgazi’de: Gama Beg
Mamabike’yi nikâhlay›p al›r fakat çocu¤u olmad›¤› için geri iade edip dönüyor.) Ersar›
Bay hem ﬂehit boldular, üç o¤ul-gaz› (savaﬂç›,
batur) gald›lar. Oﬂol arada elk›ssa, Koma Beg
Mamabikeni saklay bilmey gar›ndaﬂlar›ga kiﬂi iberdi. “Mamabikeni al›p kitegörsünler” diyip habar iberdi...
... Koma Beg bul bargan adamlardan
Mamabikäni berip ve köp mallar hem berip,
tak› yene bir öyli gul hem berip iberdi. Ol guln›ñ tört o¤l›, iki g›z› bar erdi. Ulug ogl›n›n at›
H›z›r Çora, ikincisi Al› Çora, üçüncisi ‹k Beg
(Ebulgazi’de: ‹ki Beg), törtüncisi Kaﬂa Çora.
Nüshada Mamabike ile gönderilen kölenin çocuklar›ndan olup daha sonra Türkmen
halk›na kat›lan boylar hakk›nda da geniﬂ olarak bilgi veriliyor. Ersar›lar ile ba¤lant›l›
olaylar›n beyan›, “Türkmenge soñ goﬂulan illeriñ zikri” bölümünde de ayr›nt›l› olarak anlat›l›yor.
Bütün bunlar, Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas›na, kaybolan “Ersar›name”
adl› eserin malzemesinin de dahil edildi¤ini
göstermektedir.
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Türkmen halk› hakk›ndaki tarihî gerçeklerin sanatl› ifadesi olan Türkmen edebiyat›n›n birçok meselesini aç›klamak için
Türkmen ﬂecereleri büyülü bir anahtar olarak önümüzde durmaktad›r. Edebiyatç›lar
Ü¤ürcik’e (O¤urcuk’a) Türkmenlerin Köro¤lu’sunun prototipi olarak bakarlar. Tarihçiler
ise, Balkan civarlar›nda 13-14. as›rlar aras›nda yaﬂam›ﬂ, Türkmenler aras›nda bilgi ve düﬂünce yayan ve halk›n ar-namusu için savaﬂ
meydan›nda kafas›na ok saplan›p bir omuzunu k›l›ç götüren Ersar› Bay’›n gerçek babas›
olarak düﬂünüyorlar. “Göro¤l›” destan›ndaki
“Ak›l-huﬂuñ bâda berme, Gamg›n köñlüñ ﬂada berme, G›zgardaﬂ›ñ yâda berme, düyp babaña ar getirer” diyen ö¤üdü ve “Akpam›k”
masal›ndaki “Yek ya¤›rn›ñ ye¤eni men (Tek
s›rt›n ye¤eniyim)” ifadesi de Ersar› Bay hakk›nda söylenmiﬂe benziyor.
Türkmen ﬂecerelerinde Ü¤ürcik’in atalar›na ve torunlar›na özellikle dikkat çekilmesinin bize göre baz› sebepleri vard›r. R. Recebov Ebulgazi’nin ﬂeceresine yazd›¤› ön sözde
O¤uz Han ile Inal Yav› Han aras›nda O¤uz
devletine hanl›k eden, fakat O¤uznamelerin
hiç birinde an›lmayan O¤uz Hanlar›n›n –Bumin Ka¤an’›n (552), Muhan Ka¤an’›n, Tobo
Ka¤an’›n, Kudul› (Kutlug, ‹ltöriﬂ) Ka¤an’›n
(682), Kapagan Ka¤an’›n (691-716), Mogilyan
(Bilge) Ka¤an’›n (716-734), Ozm›ﬂ Ka¤an’›n,
Moy›n Çor Ka¤an’›n (745) - adlar›n› ilk kez
ilim âlemine sunmuﬂtur. Yazar Muhan Ka¤an’›n hanl›¤› devrinde (553-572) Türk Ka¤anl›¤›n›n s›n›rlar›n›n Büyük Okyanus’tan
Hazar Denizi’ne kadar geniﬂledi¤ini, Tobo Ka¤an devrinde ise Do¤u ve Bat› Ka¤anl›¤›na
bölünmüﬂ oldu¤unu belirtiyor. Orhun Abidelerindeki gerçeklere dayanan âlim, bu Türk
ka¤anl›klar›n› yöneten hanlar›n O¤uz neslinden oldu¤unu ispat ediyor. ﬁeydayî’nin “Türkmen Ahval›” adl› ﬂiirinin,
“Bir sallancak dokuz o¤lan,
Mündi, düﬂdi, geçdi dövran,
Köne dünyä soñ› veyran,
Ç›na meñzer mekri-al›”
m›sralar›nda da eski Türk ka¤anl›¤›n›n s›n›rlar› içinde yer alan ve Orhun Yaz›tlar›’nda da
belirtilen bu dokuz O¤uz ilinden bahsediliyor.
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R. Recebov, tahminen 679 y›l›nda ka¤anl›k taht›na ç›kan Inal Yav› Han’›n Bat›
Türk Ka¤anl›¤›’n›n yani O¤uz-Türkmen devletinin ilk ka¤an› oldu¤u neticesinin ç›kar›labilece¤ini söylüyor. Ebulgazi’nin “ﬁecere”sinde Türkmen devletinin sadece Merv ve Yenikent’teki iki merkezi hakk›nda bilgi verilmesine karﬂ›n O¤uz devletinin iki de¤il de üç
merkezinin oldu¤una, bu üçüncünün Ötüken’de (Kuzey Mo¤olistan’da) oldu¤una âlimlerin dikkatini çekiyor. Mahtumkulu “Beyik
da¤›ñ baﬂ›ndak› üç a¤aç, Düybi bir bolmasa,
çat›p bolmay›r” demekle bu üç merkezi mi haber verdi? Yoksa, geçmiﬂte O¤uz-Türkmen
devletinin ka¤anlar› olan O¤uz Han’›, Inal Yav› Han’›, Ü¤ürcik’i mi bildirdi? Ne olursa olsun, Türkmen ﬂecerelerinde özellikle dikkat
çekilen Ü¤ürcik’in Türkmen tarihinin eski
O¤uz, O¤uz-Türkmen ve Selçuklulardan sonraki üç devrini birleﬂtiren bir halka oldu¤una
yürekten inan›yoruz.
Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas›, O¤uz-Türkmen halk›n›n eski ve orta devirlerdeki tarihiyle iliﬂkili baz› gerçekleri ortaya ç›karmam›za yard›m edebilir. O¤uznamelerde, Türkmen ﬂecerelerinde O¤uz Han,
bundan 4500-5000 veya 6000 y›la yak›n önce
yaﬂad›¤›yla ilgili baz› de¤iﬂik tarihler veriliyor. Bu eserlerde, O¤uz Han’dan sonra O¤uzTürkmen ilinde hükümdarl›k edenlerin adlar›nda da, y›llar›nda da birlik yoktur. Meselâ
Ebulgazi, O¤uz Han’dan sonra büyük o¤lu
Gün Han, sonra Gün Han’›n büyük o¤lu Kay›
Han, ondan sonra da Kay› Han’›n büyük o¤lu
Diyp Bakuy (baz› O¤uznamelerde: Yavku,
Cavgu. Bu isim, Bat› Ka¤anl›¤›nda “il a¤as›,
ilbaﬂ›” manas›nda kullan›lm›ﬂt›r), sonra onun
o¤lu Guz› Yav› Han ka¤an oldu diye yazar.
Mirhand, “O¤uz Han’dan sonra onun büyük
o¤ullar› Gün Han, Ay Han, Y›ld›z Han, sonra
onun küçük kardeﬂi Deniz Han hükümdar oldu.” demektedir. Yeni nüshada ise bu konuda
Bozok nesillerinin han olup, küçük kardeﬂlerinin -Üçoklar›n- devaml› ok gibi yay›n gerilen taraf›na gitmeleri, büyük a¤abeylerine
hizmet etmeleri, O¤uz Han taraf›ndan vasiyet ediliyor. Nüshada, çocuklar›n›n babalar›n›n bu vasiyetine s›ms›k› ba¤l› kald›klar› da
vurgulan›yor.
O¤uz’lar›n tarihiyle özel olarak ilgilenen
N. Ya. Biçurin, V. V. Radloff, N. A. Bernﬂtam

220

gibi dünyada tan›nan müsteﬂriklerin elde ettikleri neticeleri de¤erlendiren A. Bekm›radov ise, bundan yaklaﬂ›k 2300 y›l önce Çinlileri kendi yurtlar›ndan ç›kar›p, ﬁangay’›n yak›nlar›nda (Harahorin’de, Asyal› tarihçilere
göre Garagum’da) mesken tutan Tuman
Han’›n o¤lu (Asyal› tarihçilere göre Karahan’›n o¤lu) Mode Han (Mete Han)’›n O¤uz
Han’›n ta kendisi oldu¤u fikrini öne sürmüﬂtür. Mete Han’›n babas›yla savaﬂ›p ka¤an olmas›, ülkesini yirmi dört parçaya bölüp, akrabalar›n› (6 o¤lu ve torunlar›n›) da mülk sahibi yapmas›, devlet kuruluﬂ sistemini uzun süre, kararl› bir ﬂekilde koruduklar› ﬂeklinde
Çin kaynaklar›nda da verilen tarihî bilgilerin
O¤uznamelerdeki bilgilerle benzerlik göstermesi okuyucular›n dikkatini çekmektedir.
Türkmen ﬂecerelerinde verilen bilgilere
göre, O¤uzlar›n eski devirlerden beri yaﬂad›¤›
topraklar› da belli bir ölçüde aç›klamak mümkündür. Son nüshada O¤uz-Türkmenlerin do¤uda Iss›k Göl, Almal›k; güneyde Sayram,
Kaz›gurtda¤, Karac›k Da¤; bat›da Yan›kent,
Garagum; kuzeyde Uluda¤ (Urta¤), Kiçi Da¤
(Karta¤) aras›nda yaﬂad›klar› belirtilmektedir. Türkmen Köro¤lu’sunun “Vatan›m” dedi¤i
Çar Da¤l› Çandibili, Türkmen ﬂeceresindeki
O¤uz devletinin serhatlar› hükmünde an›lan
bu dört da¤ (Kaz›gurtda¤, Karac›k Da¤›, Urda¤, Karda¤) olmas›n?
Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas› Ebulgazi’nin kitab›ndaki baz› belirsizlikleri ayd›nlatmaya da yard›m ediyor. Örnekler
ﬂunlard›r:
Ürgenç bilen Merviñ (Ebulgazi’de: Moruñ) aras›ndak›...
Anlarn›ñ yurtlar›n›ñ yokar›s› Tuz G›r›
(Ebulgazi’de: Tuz Gar›)...
‹til bilen Tin suvun›ñ aras›nda olturgan
Türkmenler (Ebulgazi’de G›pcaklar)...
Muhammet Baht›yar Han... yüz müñ
(Ebulgazi’de: otuz müñ) p›yada bilen...
Pat›ﬂah›n›ñ at› Erkük (Ebulgazi’de Örkük), müñ (Ebulgazi’de: on müñ) öylük kelip, mang›t yurtunda olturd›.
Ol çakda Horasanda (Ebulgazi’de: Eyranda) yahﬂ› pat›ﬂa yok erdi.
Atas› karr› (Ebulgazi’de: kar›) bolgandan soñ...
‹ki o¤l› (Ebulgazi’de: ekiz o¤l›).
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Kiﬂisiniñ çähresi (Ebulgazi’de: ç›ras›)
gara bolur.
E¤er siz alt›ñ›z da (Ebulgazi’de: ald›ñ›zda) a¤›zlar›ñ›z bir bolsa.
Osman Han on bäﬂ y›l (Ebulgazi’de:
bäﬂ y›l) pat›ﬂal›k k›l›p...
Garahan ve Garaman begi (Ebulgazi’de: Gazan Beg ve Gurban Beg)...
Hanl›¤›n› Garateginge (Ebulgazi’de:
Guz›teginge) berip...
Ovﬂar ilinden Tegrence (Ebulgazi’de:
Kirence)...
...Keray›m hoca (Ebulgazi’de: Kirence)...
Keyumers bilen Apbas o¤lanlar›n›ñ aras› tört müñ tört yüz (Ebulgazi’de: bäﬂ müñ)
y›l turur.
Becene iliniñ Toymap (Ebulgazi’de:
Toymaduk) atl›g bir pat›ﬂah›...
Köp aytsak yalgan bolgay (Ebulgazi’de: yalgan bolmagay)...
Koma Be¤ bergen guln›ñ (Ebulgazi’de: Gama Be¤ berkän guln›ñ)...
ﬁah Melek (Ebulgazi’de: ﬁah Melik)...
Düñey Be¤ (Ebulgazi’de: Yeñli)...
Bükerincik (Ebulgazi’de: Büker ve
Necik)...
Abulhan da¤›nda olturgan (Ebulgazi’de: Abulhan Ba¤›nda)...
Diñli o¤lanlar› Çay› (Ebulgazi’de: Çab›)
halk› turur.
Saltuklar (Ebulgazi’de: Selcuklar)
Türkmen bolup...
Mervden (Ebulgazi’de: Mordan) Abulhangaça...
Kayg›r›ma (Ebulgazi’de: K›r›ma) geldi...vb.
Türkmen ﬂeceresinin Garabekevül nüshas›nda Ebulgazi’nin “ﬁecere”sinden farkl›
yaz›lan özel isimlere de rastlan›yor: Ava (Uva,
‹va), Aymak (Oymak), Bahar (Bihar), Badahﬂan (Bedehﬂan), Burc› (Börüçi), Gazm›n (Gazneyn), Garaﬂ (Gara Taﬂ), Gelal (Gulal), Dadker (Düker), Diñli (Yeñli), Gulumhac› (Gulm›hac›), Kaﬂmir (Keﬂmir), Koma Beg (Gama
Beg), Kaysar (K›sar), Mo¤ol (Mo¤ul), Mergen
(Miran), Mervan (Merdan), Serheñ (Sereñ),
Sevar (Suvar), Tibet (Tibbet), Urça (O¤urça),
Hocant (Hücend), Horasan (Hurasan), Hit
Gaz› (Haydar Gaz›), Çay› (Çab›), ﬁirvan (ﬁiran)...vb.
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Halk›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂup yeniden uyan›ﬂa geçti¤i bu günlerde, atalar›m›zdan kalan manevî miras› ö¤renme hevesinin gün geçtikçe artmas›ndan ve eski Türkmen yaz›s›n› ö¤renmek isteyenlerin giderek
ço¤almas›ndan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu mükemmel eserin bize kadar ulaﬂan
bütün nüshalar›n›n, yak›n gelecekte neﬂredilip geniﬂ okuyucu kitlesine ulaﬂt›r›laca¤›na,
nüshalar›n karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenece¤ine ve hepsinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›ndan oluﬂturulmuﬂ bir ilmî metninin haz›rlanaca¤›na
inanc›m›z tamd›r. Elinizdeki bu çal›ﬂmay›, bu
önemli iﬂin baﬂlang›c› saymak yerinde olur.
Eski Türkmen yaz›s›yla ilgilenen ö¤rencilerimize de, kendi baﬂlar›na ö¤renen okuyucular›m›za da yard›mc› olmak düﬂüncesiyle Türkmen ﬂeceresinin Garabekevüllü Muhammetdurd› Molla’n›n o¤lu Muhammetgurban Molla taraf›ndan yaz›lan ve “ﬁeceretü’t-Türkmâniye” ad›n› taﬂ›yan bu nüshan›n as›l metninin
ﬂimdiki yaz›m›za transkribe edilmiﬂ ﬂeklini
dikkatlerinize sunmay› uygun gördük. Türkmen ﬂeceresinin yeni bir nüshas›n›n ilim âlemine tan›t›lmas› sayesinde atalar›m›z›, yaﬂad›klar› yerleri, iliﬂkide bulunduklar› milletleri, çeﬂitli devirlerdeki iktisadî ve kültürel durumlar›, etnik oluﬂum s›ras›nda baﬂlar›ndan
geçen de¤iﬂimler hakk›ndaki bilgilerin daha
çok zenginleﬂece¤ine inan›yoruz.
Sayg›de¤er okuyucular, bu vesileyle f›rsattan yararlan›p, sizin ad›n›za bu el yazmas›n› bulup ilim âlemine tan›tarak büyük bir iﬂ
baﬂaran tarihçi, Türkmen Devlet Üniversitesi
Doçenti Serdar ‹bragimova’ya, el yazmas›n›
okuyup kiril harflerine çeviren ve Arapça,
Farsça metinleri aç›klamada gayretini esirgemeyen Türkmen Devlet Üniversitesi Do¤u
Dilleri Bölümü Müdürü Profesör Ata Sar›yev’e ve eseri geniﬂ okuyucu kitlesine ulaﬂt›rmay› üstlenen de¤erli yay›n›m›z “Garagum”
dergisine, sizin ad›n›za minnettarl›¤›m›z› bildiriyoruz. Atalar›m›zdan kalan manevî miras› halka ulaﬂt›rma yolunda yürüttükleri mukaddes vazifelerinde onlara baﬂar›lar diliyoruz.
Aktaran›n Notu: Aktard›¤›m›z makalenin
devam›nda, Garabekevül Nüshas› veya ﬁeceretü’tTürkmâniye denilen bu yeni nüshan›n Türkmen
okuyuﬂuna göre metninin tamam› verilmektedir.
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