KUTADGU B‹L‹G’DE AT KÜLTÜRÜ
The Horse Culture in the Book of “Kutadgu Bilig.”
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ÖZET
Türklerin Ortaasyadaki yaﬂant›lar›n›n her safhas›nda at önemli bir konuma sahipti. Bu yüzden olsa
gerek meydana getirdikleri kültüre bile atl› göçebe kültürü denilmiﬂtir. Bu önemi tarihi metinlerde kan›tlamaktad›r.
Ortaasyada yerleﬂik ilk müslüman Türk devleti olan Karahanl›lar döneminden kalma iki temel eserimizden Kutadgu Bilig ve Divan-› Lugat’i-t Türk ayn› devlet s›n›rlar› içerisinde yaz›lm›ﬂ olsalar bile biri atl›
göçebe Türk oymaklar› aras›nda di¤eri ise yerleﬂik hayata geçmiﬂ olan Türkler aras›nda kaleme al›nm›ﬂt›.
Her iki eserde de at›n önemli bir yer tuttu¤unu görüyoruz. Sadece atl› göçebe kültürünü yaﬂayan Türkler
de¤il, zamanla yerleﬂik kültüre geçen Türkler de ata sevgi ve sayg› beslemeye devam etmiﬂlerdir. Bu da bu
devirlerde ister atl› göçebe kültür dairesinde olsun ister yerleﬂik hayat dairesinde olsun bütün Türklük yaﬂant›s›nda at›n halen önemini korudu¤unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
Kutadgu Bilig, At, Türk kültürü.
ABSTRACT
Horse had important place in every phase of Turks’life in Middle Asia. So the culture they created is
called horsed nomad culture. The importance of horse is also proved in historical texts. Not only the Turks lived horsed nomad culture but also the Turks passed to settled culture had love and respect to horse.
Even if Kutadgu Bilig and Divanu Lugat!i-t Türk which are the main works came from the period of
Karahanl›lar that is the first Muslim Turkish state in Middle Asia, were written in the frontier of the same
country, one was written among the Turkish clans living horsed nomad culture and the other was written
among the settled cultured Turks. But horse has an important place in the both work. This proves that all
Turks lived horsed nomad culture or settled culture, gived importance to horse in this period.
Key Words
Kutadgu Bilig, horse, Turkish culture.

At, Türkün kanad›d›r.
(Kaﬂgarl› Mahmud)

Türklerin islamiyet öncesi meydana
getirdi¤i bozk›r kültürü atl› göçebe kültürü olarak da isimlendirilmektedir. Türkler taraf›ndan at›n gerek ilk ehlilleﬂtirilmesi gerekse de buna parelel olarak
üzenginin bulunuﬂu insanl›k kültürüne
bir katk› olarak görülmektedir. Türklerin
bozk›r yaﬂant›lar›n› yerinde gören yabanc› seyyahlar Türklerin yaﬂant›lar›n›
“Türkler at üzerinde do¤ar, at üzerinde
yaﬂar ve at üzerinde ölürler.” ﬂeklinde veciz bir ifade ile tan›mlay›p fazla izaha gerek duymam›ﬂlard›r.
At, eski Türk yaﬂant›s›nda Kaﬂgarl›
Mahmud’un yukar›daki ifadelerini hakl›

ç›kartacak kadar yer edinmiﬂtir. Türklerden kalma en eski metinlerde de atdan
sevgi ve sayg›yla bahsedildi¤ini görürüz.
Orhun abidelerinde insan adlar› nas›l adlar› ve rütbeleri ile zikr edilmiﬂse, atlar
da donlar› ve görünümleri ile zikredilmektedir: Örnek olarak: “Eng ilki Tad›k›ng Çor›ng boz (at›¤ binip te¤di. Ol
at anta) ölti. Ekinti Iﬂbara Yamtar
boz at›¤ binip te¤di. Ol at anta ölti.
Üçünç Ye¤en Sili¤ Be¤ing kedimli¤
toru¤ at binip te¤di. Ol at anta ölti.....”. “(Kül Tigin) ilk önce Tad›k Çor’un
boz at›na binip hücum etti. O at orada öldü. ‹kinci olarak Iﬂbara Yamtar’›n boz
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at›na binip hücum etti. O at (da) orada
öldü. Üçüncü olarak Yi¤en Sili¤ Bey’in giyimli doru at›na binip hücum etti. O at
(da) orada öldü.” (Tekin 1995: 46) Kül Tigin’in O¤uzlara karﬂ› yapt›¤› iki ayr› savaﬂ›n birinde Az ya¤›z (Az ya¤›z) at›n› di¤erinde ise ö¤süz ak›n ( öksüz k›r) at›n›
kullanm›ﬂt›r.
O¤uz Ka¤an destan›nda da at›n yukar›daki benzer kullan›mlar›na rastl›yoruz: Burada O¤uz Ka¤an’›n çok sevdi¤i
at›n›n kaybolmas› ve beylerinden birinin
at› bulmas› anlat›lmaktad›r. At›na tekrar
kavuﬂan O¤uz Ka¤an Bey’e hem ad hem
de pek çok ihsanlar ba¤›ﬂlam›ﬂt›r.“O¤uz
Ka¤an her zaman bir alaca ata binerdi. O
bu at› pek çok severdi.Yolda bu at gözden
kaybolup kaçt›. Burada büyük bir da¤
vard›. Üstünde don ve buz vard›. Onun
baﬂ› so¤uktan ap ak idi. Onun için ad›
Buz Da¤ idi. O¤uz Ka¤an’›n at› bu Buz
Da¤’›n içine kaçt›, gitti. O¤uz Ka¤an bundan çok eziyet ve ›zd›rap çekti. Asker aras›nda bir kahraman bey vard›. Ne tanr›dan ne de ﬂeytandan korkard›. Yürüyüﬂe
ve so¤u¤a dayan›kl› bir erdi. O Bey da¤lara girdi, yürüdü. Dokuz gün sonra at›
O¤uz Ka¤an’a getirdi. Buz Da¤’da çok so¤uk oldu¤undan, o bey kara sar›lm›ﬂt›,
bembeyazd›. O¤uz ka¤an sevinçle güldü
ve: Sen buradaki beylere baﬂ ol ve senin
ad›n ebediyen Karluk olsun dedi. Ona çok
mücevher ba¤›ﬂlad› ve ilerledi.” (Ergin
1988: 20-21)
‹slami dönem eserlerinde her ne kadar Türkler yerleﬂik bir hayat tarz›na
geçmiﬂlerse de bu ayn› zaman ve ayn›
co¤rafyada bütün Türkler için geçerli olmam›ﬂt›r. ‹slamiyetten önce Ortaasyada
Budizm veya Mani dinlerini benimsemiﬂ
Türk topluluklar› h›zla yerleﬂik hayata
geçerlerken, Gök tanr› yada ﬁaman inanc›n› sürdüren Türkler aras›nda ise atl›
göçebe hayat› devam etmiﬂtir. ‹slamiyetin kabulunde de bu böyle olmuﬂ, Müslüman olan Türkler cami, medrese kurup
yerleﬂik hayata geçerlerken, hemen yan›

baﬂlar›nda bulunan henüz müslüman olmam›ﬂ göçebe Türk oymaklar›nda ise
atalar dini ile birlikte atl› göçebe hayat›n›n devam ettirildi¤ini görmekteyiz.
Ortaasyada gerek göçebe atl› kültürünü devam ettiren Türkler aras›nda olsun, gerek yerleﬂik hayata geçen Türkler
aras›nda olsun baz› de¤erlerin hiç kaybolmad›¤›n› görürüz. Ata duyulan sevgi
ve sayg› gibi.
Ortaasyada ilk müslüman Türk devleti olan Karahanl›lar döneminde yaz›lm›ﬂ iki temel esere; Kutadgu Bilig (1069)
ve Divanu Lugat’i-t Türk’e (1074) bakt›¤›m›zda bu gerçe¤i daha yak›ndan görürüz. ‹ki eser aras›nda yaz›l›ﬂ olarak dört
y›l gibi bir zaman fark› vard›r. Kaﬂgarl›
Mahmud at s›rt›nda gezebildi¤i pek çok
Türk oyma¤›n› gezerek onlar›n söz varl›klar›n› toplay›p eserini vücuda getirmiﬂtir. Eserinde üç yüzden fazla at ile ilgili
madde baﬂ› zikr edilmektedir. Yusuf Has
Hacip ise eserini Kaﬂgar’da yaz›p yerleﬂik
hayata geçen Türklerin aras›nda yazarak, onlara dünyada ve ahiretde mutlu
olma yollar›n› anlatmaktad›r. Bu yüzden
eserinde at, Divan kadar yer tutmamaktad›r. Fakat bu, at›n yerleﬂik hayata geçen Türklerin nazar›nda eski önemini
kaybetti¤i anlam›na gelmemelidir.
Atl› göçebe Türk oymaklar› aras›nda
derlenen sözvarl›¤›yla meydana gelen Divanda at ile ilgili pek çok malzemenin
bulunmuﬂ olmas›, yerleﬂik kültüre geçmiﬂ Türkler aras›nda yaz›lm›ﬂ KB.de de
at ile ilgili malzemenin ne oranda ve nas›l kullan›ld›¤› sorular› bizi böyle bir incelemeye yöneltti. KB’de at çeﬂitli kullan›mlarla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Öncelikle at›n kendisinin konu oldu¤u kullan›mlara bakal›m.
At ulaﬂ›m arac›d›r:KB.de benzer
pek çok beyitte bu iﬂleviyle geçmektedir.
turup ç›kt› and›n sevinçlig bolup
at›n mindi keldi evinge turup (3068-315)**
“Oradan memnun ve mesrur olarak ç›kt›; bir
az sonra at›na binip, evine döndü.” (3068-226)

** ‹ncelemede Arat metnini ve çevirisini kulland›k. ‹lk rakamlar KB.deki beyit numaras›n›, ikinci rakam ise
Arat metninin veya çevirisinin sayfa numaras›n› göstermektedir.
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at›n mindi ögdülmiﬂ evre yan›p
evinge kelip tüﬂti yatt› t›n›p (3835-386)
“Ögdülmiﬂ at›na bindi; geri dönerek evine gelip, indi; yat›p, bir az dinlendi.” (3835-278)

At, savaﬂ arac›d›r: Bir savaﬂ sahnesi ﬂöyle canland›r›lmaktad›r:
at üstem yar›klar k›p k›z›l
k›z›l k›zgu engler bolur yap yaﬂ›l ( 2385-252)
“At, koﬂum ve z›rhlar k›p-k›rm›z› olur; k›rm›z›
ateﬂ gibi yanan yanaklar mosmor kesilir.” (2358-177)

Ögdülmiﬂ kumandan›n vas›flar›n›
anlat›rken; onun savaﬂta dirayetini kaybetmemesi gerekti¤ini vurgular:
yag›da yüreklik seringü kerek
yag› at kemiﬂse tiringü kerek ( 2285-243)
“Harpte cesur yi¤itler dayanmal›, düﬂman at
salarsa, hemen toplanmal›d›r” (2285-171)

O¤uz Ka¤an nas›l dostlar›n› güldürüp düﬂman›n› a¤latm›ﬂsa KB’de de Yusuf Has Hacib, gençli¤ine ac›y›p ihtiyarl›¤›n› söyledi¤i bölümde kardeﬂ ve arkadaﬂlar›n› memnun etti¤ini buna karﬂ›l›k
düﬂmanlar›n› haﬂar› tay(tosun)lar gibi
ürküttü¤ünü anlat›r.
neçe kuﬂka avka av›nd›m sevindim
uçar kuﬂ teg arkun ag›mda kürettim (6536-645)
adaﬂ koldaﬂ›mka sevüg can tay erdim
yag›m bold› erse tosun teg suç›tt›m (6537-645)
“Nice kuﬂ ve geyik av› ile avundum, sevindim;
uçan kuﬂ gibi, cins atlar›(arkun) a¤›mdan kaç›rd›m.” (6536-469)
“Kardeﬂ ve arkadaﬂlar için sevgili can gibi
idim; düﬂman›m› ise haﬂar› tay(tosun) gibi s›çratt›m.” (6537-469)

At vefakard›r: At›n sahibinden
sevgi bekledi¤i; bu sevgi karﬂ›l›¤›nda ise
nas›l vefakar oldu¤u bir atasözü içerisinde dile getirilmektedir.
erig ögse elgin kör arslan tutar
at›g ögse yügrür uçar›g yeter (2401-254)
“Askeri ö¤ersen, eli ile arslan tutar; at› okﬂarsan koﬂar ve uçan kuﬂa yetiﬂir.” ( 2401-179)

At cesur bir hayvand›r: Ögdülmiﬂ’in Odgurm›ﬂ’a hizmetçilerine nas›l
muamele edece¤ini söyledi¤i bölümde
ise, kendisinin daima do¤ru ve iyi olma-
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s›n› ister, küheylan(kevel) gibi merd
olup meydandan kaçmamas›n› ister:
isizke kat›lma selamet yor›
k›l›nç›ng köni tut kevel teg küri (4549-457)
“Kötüye kat›lma, selametle yürü, daima do¤ru
ve dürüst ol; küheylan gibi meydanda cevelan et.”
(4549-329)

At de¤erlidir: Hükümdarlar›n hediye olarak sunduklar› nesnelerin içerisinde at da geçmektedir. Hükümdar Ögdülmiﬂ’e unvan ile birlikte aﬂa¤›dakileri
ihsan eder:
ayag birdi tamga at üstem kedüt
ag›rlad› asru tükel bold› kut (1766-193)
“Ona unvan, mühür, at-koﬂum ve hilat verdi;
çok itibar göstrdi, o ikbalin son derecesine vas›l oldu.” (1766- 135)

Bir insan›n iyi oldu¤unun anlaﬂ›lmas› için yiyecek, içecek, giyecek yan›s›ra binecek hususunda da iyilik gelmelidir.
kiﬂi edgüsinden kelir edgülük
yigü içgü mingü tak› kedkülük ( 2439-258)
“‹yi insanlardan yiyecek, içecek, giyecek ve binecek hususunda ancak iyilik gelir.” (2439-182)

‹nsan sevdi¤i at›n› kaybetmek istemiyorsa korumaya almal›d›r.
sevügrek at›n er kiﬂenlig tutar
kereklig at›n kör küdezlig tutar (315-46)
kiﬂenlig küremez kerekçe yor›r
tuﬂagl›g y›ramaz tilekçe bar›r
“‹nsan çok sevdi¤i at›n› köstekli tutar; luzumlu at›n› muhafaza alt›na al›r” (315-33)
“Köstekli olan kaçamaz, istenildi¤i kadar yürür; buka¤›l› olan uzaklaﬂmaz istenilen yere kadar
gider.” (316-33)

At yetiﬂtiricileri sayg› görmelidir: Ögdülmiﬂ Odgurm›ﬂ’a raiyetine nas›l davranmas› gerekti¤ini söylerken, raiyetinin içerisinde yer alan hayvan yetiﬂtiricileri koruyup kollamas›n› söyler.
Onlardan sadece fayda gelir. Bu yüzden
sayg›y› hak etmiﬂlerdir. Bu bölümde k›m›z da geçmektedir.
mun›ngda basa ol bu igdiﬂçiler
kamug y›lk›larka bular baﬂç›lar (4439-446)
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bütün ç›n bolurlar kat› yok büki
kiﬂilerke tegmez bularn›ng yüki (4440-446)
yigü kedgü mingü at adg›r sülük
bulard›n ç›kar hem yüdürgü kölük (4441-446)

At-saadet iliﬂkisi: Ögdülmiﬂ’in
hizmetlerinden memnun kalan Hükümdar ona saadetler bahﬂ etmektedir. Ögdülmiﬂ art›k saadet at›na binmiﬂ gibidir.

k›m›z süt ya yüng yag ya yogrut kurut
yad›m ya kidiz hem erej evke tut (4442-446)

ilig könglinge s›gd› erse tapug
elig birdi devlet aç›ld› kapug ( 1607-178)

as›gl›k kiﬂiler bolur bu kutu
bular›g yime edgü tut ay botu (4443-446)

negü tir eﬂit bu tapug k›lguç›
tapug birle devlet at›n mingüçi (1608- 178)
“Hükümdar hizmetinden memnun kald›kça,
saadet ona el verdi ve kap›lar aç›ld›” (1607-124)
“Hizmet eden ve hizmetinden dolay› saadet
at›na binen insan ne der, dinle” (1608-124)

kat›lg›l kar›lg›l yitür hem içür
könilik özeler tiriglik keçür (4444-446)
“Bundan sonra hayvan yetiﬂtirenler gelir; hayvan sürülerinin baﬂ›nda bunlar bulunur.”
“Bunlar do¤ru ve dürüst insanlard›r, hiçbir
gizli-kapakl› taraflar› yoktur ve kimseye de yük olmazlar”
“Yiyece¤i, giyece¤i ve ordunun binek at (mingü
at)›, ayg›r› ile yük hayvan(kölük) lar›n› bunlar yetiﬂtirirler.”
“K›m›z, süt yahut yün, ya¤ veya yo¤urt ve peynir ile evin rahat›n› temin eden yayg› veya keçe hep
bunlardan gelir.”
“Bu zümreye dahil kimseler çok faydal› insanlard›r; ey yavrum, bunlar ile de iyi münasebette bulunmal›s›n” (4439-40-41-42-43-44 / 321)

KB.de at›n çeﬂitli benzetilmeler için
de kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Bu kullan›mlarda at çeﬂitli kavramlar› anlatabilmek için benzetme arac› olmaktad›r.
Bunlar:
At-zaman iliﬂkisi: Zaman üzerine
binilmiﬂ bir att›r.
anas›nda togsa atansa at›
müsafir bolup mindi ödlek at› (1388-156)
“Anas›ndan do¤up, ad› verilince yolcu olarak
zamane at›na biner.” (1388-109)

At-vücûd iliﬂkisi: Odgurm›ﬂ’›n
Ögdülmiﬂ’e dünyan›n kusurlar›n› gösterdi¤i bölümde vücut haﬂar› bir ata benzetilerek, kuvvetlenmesi halinde azg›nlaﬂ›p sahibini felaketlerine sürekleyece¤i
ihtar edilmektedir:
bu yavlak osugluk turur bu et öz
semiz tutsa artuk bolur bu yavuz (3599-361)
bulak semrise kör munar hem azar
idisin çalar yirke and›n tezer (3600-361)
“Bu vücut böyle kötü bir tiynettedir; onu kuvvetlendirirsen, daha çok kötüleﬂir.” (3599-262)
“Haﬂar› at semirirse, kudurur ve azar; sahibini yere vurur ve ondan kaçar.” (3599-262)
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köçüt teg bolur kut tüpi hem tözi
köngül kodkus› ol an›ng y›ld›z› (1704-187)
“Saadet asl›nda göç at›(köçüt at›) gibidir, göçer gider; onu bulundu¤u yerde tutan kök, alçak gönüllülüktür.” (1704-131)

At-tabut(ölüm) iliﬂkisi: Ay-Told›’n›n hükümdar Kün-To¤d›ya vasiyetname yazd›¤›n› söyledi¤i bölümde bu
dünyan›n gelip geçici oldu¤unu sarsmayan rahvan küheylandan (kevelden) inip
eyersiz bir a¤aca binece¤ini ihtar etmektedir.
yay›lmaz yor›ga keveldin tüﬂüp
edersiz y›gaç mingü munglug bolup (1428-160)
“Sarsmayan, rahvan küheylan attan inip, aciz
içinde, eyersiz bir a¤aca bineceksin” (1428-112)

At-açgözlülük iliﬂkisi: Odgurm›ﬂ
hükümdara ö¤üt verdi¤i bölümde hükümdar›n dünya mal›n› toplamak için
açgözlülü¤üne örnek olarak zikr eder.
kevel tazi büktel tag› arkun›
akur told› tolmaz bu sukluk kan› (5369-534)
“Arap küheylan›(kevel), binek ve di¤er cins atlar(arkun) ile ah›rlar›n dolmuﬂtur; fakat bu aç gözlülük doymak bilmez.” (5369-385)
ajun mal› tirding özüng bold› bay
kevel minding arkun yine taz› tay ( 5803-575)
“Sen dünya mal›n› toplad›n ve zenginleﬂtin;
her türlü arap atlar›na, cins atlara ve taylara malik
oldun.” (5803-415)

KB.de yular da çok zikr edilmektedir. Dönemin bir di¤er esri olan Atebetü’l-Hakay›k’da ise at ile ilgili zikr edilen tek nesne yulard›r:
köki körklüg erning huy› körklüg ol (317-66)
Bu körklügk›l›kka köngül örklüg ol (318-66)
“Asl› güzel olan adam›n huyu güzel olur; güzel
huylu adama gönül ba¤lan›r.” (317,318- 94).
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Yular at› dizginler: KB.de denilebilir ki at›n malzemelerinden zikr edilen
tek alet yulard›r. Yular› tutan at› istedi¤i gibi hareket ettirir. Yular›n at› zapt
etme özelli¤i çeﬂitli benzerlik ve iliﬂkileri dile getirmede arac› olur. Yusuf Has
Hacib, Bu¤ra Han’›n medhini dile getirirken ona ﬂu ﬂekilde seslenmektedir:
ay dünya cemali uluglukka körk
ay mülketka nur ay yay›g kutka örk (91-26)
“Ey dünyan›n süsü, ey ululu¤un ziyneti, ey
saltanat›n nuru, ey dönek huylu saadetin ba¤›n›
elinde tutan” (91-18)

Bunun d›ﬂ›nda yular›n konu oldu¤u
kavramlar ve benzerlik yönleri ﬂunlard›r:
Yular - ak›l iliﬂkisi: ‹nsan›n akl›,
heva ve heveslerini engelleyen bir yulard›r. Ayn› düﬂünceler 2793. beyitte tekrarlanmaktad›r.
biri beg sözini kat›g tutsa berk
ikinçi havaka ukuﬂ k›lsa örk (2504-263)
“Biri –hacib beyin sözünden kat’iyen d›ﬂar›
ç›kmamal›; ikincisi –heva ve heveslerine akl›n› yular
yapmal›d›r.” (2504-186)

Yular-anlay›ﬂ iliﬂkisi: ‹nsano¤lunun de¤erinin bilgi ve ak›ldan geldi¤inin
anlat›ld›¤› bölümde anlay›ﬂ yulara benzetilmiﬂtir.
ukuﬂ ol burunduk an› yetse er
tilekke tegir ol tümen arzu yir (159-32)
“Anlay›ﬂ bir yulard›r; insan onu elinden tutarsa, dile¤ine eriﬂir ve bütün arzulr›na nail olur” (15923)

Yular-haya iliﬂkisi: Yular nas›l at›
istenildi¤i gibi yönlendirirse haya da yular gibidir, insan› her iyi ﬂeye yönlendirir.
ne edgü neng ol bu uvut erke körk
kamug edgü iﬂke uvut bold› örk (2009-218)
“Bu haya ne kadar iyi ﬂeydir ve insan için ne
büyük bir zinettir; haya insan› her iyi iﬂe sevk eden
bir vas›tad›r.” (2009-152)

KB.de bunlar›n yan›s›ra bir de at
sal- deyimi ile karﬂ›laﬂ›yoruz.
yag› at kemiﬂse sanga ograsa
serin arka birme saç›lsa basa (2386-252)
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“Düﬂman at salar ve senin üzerine yürürse,
dayan arka verme; kendili¤inden dayan›r.” (2386178)

Kaﬂgar’da yaz›l›p Hükümdara sunulmuﬂ Kutadgu Bilig’de at ile ilgili s›ralad›¤›m›z malzeme bize, yerleﬂik hayata geçmiﬂ Türklerin aras›nda da at›n
sevgi ve sayg› ile an›ld›¤›n› göstermektedir. KB.de At, sadece basit bir ulaﬂ›m ya
da savaﬂ arac› de¤il, cesur ve vefakar
olarak tan›mlanmas›, Hükümdar›n sundu¤u en de¤erli hediyelerden biri olmas›, binecek konusunda yard›m edenlerin
ancak iyi insanlar olabilece¤i gibi inan›ﬂlar›n yan›s›ra at yetiﬂtiricileri de atdan ötürü toplum içerisinde sayg› görmektedirler. Bunun yan›s›ra gerek at
gerekse de malzemelerinden yular pek
çok kavramla aralar›nda çeﬂitli benzerlikler kurularak hayat dersi verilmektedir.
Görülüyor ki Divanü Lügati’t-Türk
gibi Kudatgu Bilig’de de at önemli bir
konuma sahiptir. ‹ncelemenin baﬂ›ndaki
Kaﬂgarl› Mahmud’a ait olan veciz ifade
bu devirde sadece atl› göçebe Türk oymaklar› için de¤il, yerleﬂik hayata geçmiﬂ olan Türkler de dahil olmak üzere
bütün Türklük için geçerlidir.
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