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Türklerin Ana Vurdu 
ve 

I k ' ı . r ı mes e esı i *J 

Ötedenberi ~devam edip gelen umumi telakki, Türk ana yurdunun Al

tayların farkı ve bilhassa Çinliferin Tatan dedikleri mıntaka ve bugünkü 

Mogolistan havalisi olduğu merkezinde idi. Bu telakkiden tabiatile T ürk· 

)erin de bu mıntakalarm diğer otokton kavimleri ezcümle Toııguzlar, Man· 

çular ve Mogollar gibi s.:ırı ırka mensub oldukları neticesi çıkarılıyordu. 

Garb aleminin bu suretl e, Türkleri Mogollarla bir ırktan saymaları, on 

St kizinci asrın ikinci y;ırısından itiba• en umumilcşmiştir. Bu asrın şöl ıretli 

müellifler i nden losep/ı df Gignes tarafından 1756 · 1758 tarihleri arasında 

Türk ve Mogol tarilıine ııid olmak iizere neşredilıniş olan ( Hunların, 

Türklerin ve Mogolların tarilıi ) unvanlı beş cildl ik eser, bu telakkinin 

yerleşmesinde olduğu kadar umumileşmesinde de nıüess ir olmuştur. 

College royul ( Koliege de Franse ) daki dersleri ve bilhassa 35 sene 

muntazaman devam eden Jour.rınl dt•S suvants daki neşriyatile büyük bir 

şöhret kazanmış olan Deginyi'nin, Çinin mukaddes kitaplarından Şu · 
l~ing'iıı Gmtbil tarafından y<ı pılan tercemesi ÜzHine yazdığı kıymetli 

haşiye ve tetkiklerle Çin tarihi hakkındaki derin vukufunu da isbat etmiş 

olması , kend isin i Asya ve bilhassa Türk ve Mogol tarihinde lıüyük bir oto

rite tanıttırmış olduğı. ndan onun Türkleri Mogollar ve Mançolarla aynı 

ırktan sayan yanlış idd i?sı , cihanşümul bir mahiyet almıştır. 

Deginyi'yi ve ondan evvel ve sonra Türk tarihi hakkıoda yazı yazan 

garbli müellifleri bu yanlışlığa sürükleyen şark menbalarının yanınında 

· [*) Tarih O. profesörü Şemseddin Günaltay tarafından istanbul Üniversitesinin 1936-1937 

senesi umum fakülteler profesör ve talebelerinin huzurilc verilmi§ açılış dersi. 



Mogollar devrinde (İlhan Mahmud Gazan ) ın emrile Iranda yazılmış 
olan C_!lmiüttevarih adlı meşhur eser buluRuyordu . 

Ceng'zin torunu ve dördüncü halefi Jfprıgil Karın'ın 1252 tarihinde, 

Iranda Alamııl'da oturan batıni (Şeyhülcebel) lerile Bag-dattaki Abbasi ha

life lerini ortadan kaldırma[a memur ettig-i kardeşi Hiiliıgıl, bu muvaffaki

yetle· den sonra. İranda İ lhaniler saltanahnı tesis etmişti. Bu saltanat, ·tarihi 

medlere ve Ahamanişlere dayanan bir lnttada kurulmuştu. Firdevsinin 

rengin kalemi, buiilkenin tarih ini ve eski şehinşah l arını, Pişdadiyan, Keyanı

yan, Eşkaniyan ve Sasaniyan tabakaları çerçevesi içinde ebedileştirmişti. 

Bundan dolayı Mogol hiikümdarlarının maddi varlıkları bu eski hükümdar

ların canlı ve şan!ı hatıraları yanında pek sönük kalıyordu. 

llhaniler islam dinini, İran dilini aldıktan sonra daima şanlı mazileri, 

~ı<ki ş elıinşahlarile iftihar eden mahkum lranlılar karşısında kiiçüldiiklerini 

hissetıneg-e başlamış, keııdileri için d e maziye doğ'ru uzanan şanlı bir tarih 

terti b etlirnıek lüzumunu duymuşlardı. 

Mogol prens ve ümerası, islam dinini kabul ettiklen sonra İranlılarla 
ilıtilatları çoğ'almış ve bu zamandan itibare n bu lüzumu daha büyük bir 

şiddetle duymağa başlamışlardır. 

llhangiidar Ah~ed'in asrın büyük tabibi erinden Kutbüddini Şirazt 

ile kardeşi Kemaleddinin tesirleri altında müslüman dinini kabu l etmesi , 

yalnız llhanilerle Mısır Türk sultarıı Kladun arasında baş gösteren harbı 

durdl:rmamış, İranda da Selçukller devrinde parlayan hareketi n tekrar can

l .ınmasına yol açmış ve Mogol zadeganının lranlılarla kaynaşmasına, İran 

ve is!am kültürünü almalarına yol açmıştır .. Bu hal onlarda Mogollar için

de Şehnamevari bir zafernameye ihtiyaç lüzumunu bir kanaat haline 

getirm i şti. 

Bu lüzumu en iyi his ve takdir eden llhan Gazan ( 1304 - 1293 ), 

vezırı Ebülfadl Reşideddini Cengiz hanedam için, Firdevsinin Şehnamesi 

tarzında tertib edilecek manzum zafernameye esas olacak bir tarih kitabı 

yazmağ'a memur etti. Gazanın veziri bu büyük işi başarabilecek evsafı ha

izdi. O yalnız Iran saraylıtarının korkunç entirikal arına vakıf, fettan, 

hud'akar bir siyasi değil, aynı zamanda hazakatli bir tabib, Arab, Acem, 

Türk, Mogol ve belki de Çin dillerine vakıf, kalemi kuvvetli bir edib idi (1] 

(1] Lueien Leclercs 
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Tarih, Teoloji, metafizik gibi sahalarda da ge:1iş malumatı haizdi. 

Fakat, Şehnamenin ilk insan saydı~ı 1\'iyımınH•rs'e dayanan hükümdar 

s ilsileleri yanıncia Mogolların mazisi ( Yesukay Bağalar ) dan öteye ge

çemiyordu. Çiinkü Mogollar, Asyanın diğer kavimlerine nisbetle Cengizin 

zuhuruna kadar şerefli bir varlık gösterememişlerdi. 

Filhakika Şarki Asyanın eski kavimlerine dair esaslı malumat veren 

Çin tari hlerinde Mogolların mazisin e şerefli hiçbir hatıra kaydedilmemiş

tir. Hatta bu kavınin adina ancak Tung sülalesi tarilıleriı: de yani miladi 

altıncı asırda tesadüf edilmektedir. Ç in vehyinameleri, ' Tanglar devrinde 

yani miladi altıncı asırda ilk defa balısettikltri Mogolları, Onnn ırmağı 

cenubunda dokuz oymaktan miirekkeb olarak göstermekte ve Mong
Şi - Vry adını verdik leri bu oymakların Türk beylerine çobanlık ettiklerini 

haber vermektedirler. 

Bu kayıllardan anlıyoruz ki Türklerin Hingan dağlarından Oral dağlarına 

kadar uzayan sahaya hakim bir imparatorluk yaşattıkları ve zamanımız~ 

kadar gelen abidelerin şahid olduğu mütemedd'n bir hey'oti içiimaiye 

haline yükselmiş bulundukları zamanlarda yani altıncı ve yedinci asırlarda 

Mogollar, pek iptidai insanl ardan miiteşkk il ve klan hayatı süren oymaklar 

balinde yaşıyorlardı .' Eserini Mogol bükümdarına takdim eden Reşideddinin 

( Mogo l ) lafzının ( Fürumande ) ve ( sadedil ) yani bödük manasma gelen 

!lfoııgol muharrefi buluı:ıdıığunu kaydetınesi de, Mogolların içtimai se viyele

rini pek güzel göstermektedir. Orhun kitabelerinde Mogoll.aı d an bahsedil

memiş olması rla yerlinci ve sekizinci asırlarda buolımn zikre değer bir 

kıymetleri o\mach~·ı.ıt ayrıca teyid etmekledlr. 

Fa:.:,t, İllıau Gaz •. ı~ı:~, şehnameye mundil bir Mogo l tarihi vücude 

getirilmesini emrettiği zamanda yani Mogolların hemen bütün Asyaya ha
kim oldukları devirde Mogollar için tarihin karanlıkian na gömülecek şanlı 

bir cesebname ve bir tarih uydurmak, pek o kad<l r müşkül bir iş değildi: 

Bunun için bir esas da mevcuddu. Cengizin varis olduğu Türk illerinde bu 

kahraman mill~lin, mazin n karanlıkianna gömülen şanlı destanları teren

nüm ediliyordu. Bu destanı Mogollara mal etmek, bu suretle şahname 

kahramanlarını def'atle yenerek lrana hakim olan ( Efrasiyab ) ı yani Alp 

Ertunga da denilen Oguz hanı Cengizin ceddi yapmak bir mehareti kalemi

yeden başka bir şey değildi. Bu melıareti gö~termek bir yahudi dönmesi 
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oicluğu rivayet edilen Reşideddin için miişkil bir iş oiama:z:d ı . 
o·zamanın şöretli şairlerinden ( Kaşanlı Şemsedd in ) ile Seyhun Loy

ları Türklerinden (Binakentli Ebu Süleyman) ın verdikleri maiOmata göre, 

Gazan han, Reşideddini bu vazifeye memur ederken maiyyeti ne Tür k tarih 

ve ~n'aı.elerini çok iyi bile n ( Alp Pulad ) ile beraber bir takım uygur 

katibler terfik etmişti. Çince Çeng · Siang unvanını taşıyan { P.ulad ), 

Kubulay kaan tarafından İlhanila saray ın a memur edi len biiyük kuman· 

danlarıııdan idi. O esnalarda bir vazife ile İrana gelmiş olan ve Çin ve· 

kııyin3 mel erin i bilen u- Trt- Tsü ve Yuk- Sll/1 adlı iki alim de bu vazife 
ile ta vzif ed i lmişlerdi. 

Reşideodin , Cengi z n nesebini, ( Alp P ulad ) ile ( Uygur ) kitiplerindt>n 

öğr<'ndiği Oguz destanına hağl amak suretile Mogollar için, bir silsitename 

tanzim elti. Bu suretle şanlı hatirası, asırlar arasınrl a devam edip gelen 

T ürk milli an'ane ve dı>s tanı Mogollara mal edilmiş, Mogollarla Türkleri 

bir ırktan sayan y<ınlış telakkinin temeli atılmış olclu. 

Bu suretle yazılan Camiü ltevarihi esas tutarak Firdevs;nin ş .. hnamesine 

naıire ol mak iizere 1\~ogollar için bir za fername tanzimine memur edilen 

F ergane Tiirklerinden Şemsedd in Kaşatı, zafernamesinde bu macerayı sa· 

fiye tle anlatırken Mogol adından bahse tmemesi ve bütün bu t>Ski tarihi n 

Türklere aid olduğunu tasrih edecek yolda idarei kelaın etmiş bulunması 

milli duyg-u l arının ~yanıklığına delalet eder. 

Bu zamıından sonr<ı şarkta, müslüman diiııyasında t arih yazan müell if

ler, ana me nba saydıklan Camiüttevari lıi n bu bahislerini aynen almış, bu 

suretle Mogollarla Türklerin ırkan bir oldukları lıususu biitün kitabl ı.rda 

yer tutınıış, Inı kilabla·ı esas ediııen ga bli ı!,üdlifler de tab ıatile aynı 

hataya sür :·ı klc:nnıişlerdir. 

Reşideddinden sonra gelen müverrihlerden ( Zübdet iilttvarih ) müessisi 

(Hafız Ebrü), (Matlaussa'deyn) sah ı bi (Keınalt> dd i n Al düı rezzak J, (Ravza

tüssefa) mübdii (Mirhand~, (Tarihi Güzide) münşisi ( Hamd ullahil müstevfa) 

ve nihayet (Şecerei Türkiye) muharriri ( Ebülgazi Bahadir) lıep Reşideddinin 

bu yanlış temelini esı: s tutınuşlardır. 

Emsaline nazaran bu gibi lıir tahrifi lı iç müsteb'ad görırıernt"liyiz . Müs· 

lüman Asyada galip Cengiz n nesebin i, T ürk hakanianna raplede n gayret

. keşlere mukabil, Budist Çinde de ayni galibin nesebini Tibet hükümdarları 



yani Dalaylamalar vasıtasi!e Hiııtli (Sakyamuni Budha y ı: çıkarılmıştır. 

Fillıakika Budizmi kabul etmiş olan Mogollardan Orrlus oymağı prensi 

olan Sarımı Setuur, 1662 d e yazmış olduğu (Mogol Hadtın Togucu) yani 

Mogol hanlarının tarihi adlı eserinde bu mahareti göstermiş; (Dalay· Sul.ıin ) 

narnındaki hükümda'ln . veziri t araf ndan katil ve makamının gasbedildiği 

yolunda Tibet tarih ler indeki kayıtlardan istifade ederek ( Dalay Subin ) in 

oğullarının babalarının kati ini müteakip, caıılarını kurtarmak için şark ta

raflarına firara mecbur kaldıkları, Lunların küçiiğü olan lJerlı•cint> nin 

Baykal gölü civarına kadar giderek oradaki Mogolların kend ısini üzerleı ine 

prens yapt kları ve Cengizin bu p rensin sülalesinden gı:lmiş olduğu ) olun

da bir masal uydurmuştur. 

Ti bet an'anelerine göre Dalaylamalar, Sakyamuni Budlıa nt>sl ı nden 

eldukları için, Dala y · S u binelen inen Cengiz d e tabiatile ( Budlıa) nın ı orunu 

plmuş oluyordu . Halbuki Klaprol'un Ti lıet tarihi hakkı nda yaptığı tedkik· 

ler, (Dalay - Subin) ın öliimünden sonra, oğul larının Mogolıslana kaçmış 

olduklarının uydurma bir şey olduğunu meydana çıkarmıştır . 

Demek ki Mogollarla Türklerin ırki bir münasebetleri olmadığı g ibi 

Ct-ngizin Sak yamuni Budha ile de bir rahıtıısı yok tur. Ge· çi bir zarnilnlar 

Türkler Mogolistanda hir devlet kurmuşl ;ı r, f ııkııt Türkl ... r n bural:ııda gö· 

rünmt-leri sonradan fat ih olarak Altayla ın şarkına g~çrneler le l aşlamıştır. 

Burad :ı kurdu'- l <trı devlet de fatih ol.ırak girdik le ri diğer ülkelerd e kur· 

dukları devl etler mahiyetinde id i. 

GHek Ebülgazinin nakletliği ve gerek Radlofun Uygurc;ı bir metin· 

d en naklettiği Üğuz destanında T ürklerin ana yurdu O rta Asya yaııi Tür

kistan olduğu l asrih edi lmektedir. Bu gö-tı:riyor ki T ürklerio kendileri 

maziniıı karanlıkianna g-ömülen devirlerden beri ana yurd ol arak Tii rkistanı 

tanı yorlardı . 

Eski Çioliler de Türklerin ana yurdunıı Türkistan olarak tanıyorlardı . 

Eski Çin an'anes ııiıı protohistorik devirlerde Huang Ho nel ıri boyları nda 

ilk mt deniyeti kuran ve Çinde hakirn sınıfı leşk i l eden boyl.:ırııı Türkistan

dan gelmiş oldukları r .v, yeti il e eski Çn v~ Türk an'aneleri ni ka: ş l ıışlıran 

d e Cignes'in Ç ini tufan f!!laketinden kurtaran Ta· Cu- Heo nun O~uz han 

ecdadınd<ın Dip Bakoy olduğu idd iası yaııyaı. a g, tir.li nce es' i Çiniiierin 
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en karanlık devirlerdenberi Türkistanı, Türk ana yurdu tamdıkları netice

sini çıkarmamak kabil de~ildir. 

Mi1addan önceki altıncı asırda Alıamanişlerin, İranın şarkındaki halki 

umumi bir isim olarak Sak..r.lar adile andıklarını biliyoruz. Bu halktan Tanrı 

dag-ları ınıntakasında yaşayanlara (Saka Homa Varka) Maveraünn~hir hava

lisin.de bulunanlara Sakatyayi Taradarya, Bakteriyan mıntakasındl}.kilere 

Sakati~rahoda, Hazer denizinın garb ve centJbi garbisindekilere de Saka

yart d eniliyordu. Ahamanişl&rden birinci Oara ve baleflerini·n ordularını 

teşkil eden en kıymetli kıt'alar Sakalardı. Bihistun kitabelerinde görüldü~ü 
veçhile Sakalar, geniş alınlı, dolgun çehrel i, büyük burun! u, orta boylu 

birakisefal insanlardı. Bunlar başlarına uzun, sert ve sivri külah, ayaklarına 

da bir nevi zıpka giyiyor, millll silahları olan ok yay, balta ve yatagan

larla mücehhez bulunuyor, süvarilikte ve ok atıcılıktaki meharetlerile İran 

ordularının askeri kıymetini arttırıyorlardı. 

Tamamile Tlirk tip ve kıyafetinde oldukları görülen birakisefaJ Sa-

. kalardan muahbar zamanlarda yani lskenderin ölümünden sonra İranda bir 

imparatorluk kuran Partların Türk oldukları bugün umumiyetle kabul edil

mekte oldu~una göre, Türkistan içerilerine do~ru olanlarının da Türklükleri 

evleviyetle sabit demektir. Esasen (Sealibi} büyük İskenderden sonra Ho

rasan havali-sine hakim olan halkı Türk (Tarahana) lar yani Turhanlar diye 

ayırmaktadır. Tarihin karanlık devirlerinde Türkistandan şimali şarkiye hic

ret mecburiyetinde kalmış olan ve bugiin Ruslar tarafından verilerı Yakut 

adiyle anılan Türk boylarının kendi aralarında kendilerini hala Saka ismile 

yadetmeler i de Yakutiann '!ski cedleri olan halkın yani eski Sakaların 

da Türldüg·ünü kat'! surette isbat etmektedir. . 
Milli an'ane ve Çin menabii hariç tutuldu~a takdirde on sekizinci asır 

ortalarına kadar bu ana Türk ilinin eski tarihine dair olan bilgi, Ahama

nişlere ait . bazı vesikalarla eski Yunan müverrihlernin verdikleri birkaç 

satıra inhisar ediyordu. 

Fakat Rus Çarı .büyük Petro devrinden [1682- 1725] itibaren cenubi 

Siberyaya sokulan Rusların buralarda buldukları tümülüslerden çıkardıkları 

eşyalar ilim dünyasının dikkat nazarını bu havaliye çevirtti. Bu zamandan 

sonra gerek c~nubi Siberyada ve gerek Türkistancia tesadüf edilen hadsiz, 

hesabsız tümülüslerden çıkarılan eşyalar, Luralarda bulunan ehram şek~n-
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deki akik mezarl ar, mezaı lar etrafındaki ist ihkamlar , toprak tabyalar ile 

pek eski zamanlarda işlet ilmiş oldukl arı an laşıl an zengin altın, gümüş, 

bakır madenleri, bu havalinin tarihin karanlık devirlerinde parlak bir 

neolitik medeniyet devri g:eçirmiş olduğu y olunda kuvvetli bir zan uyan

dırmıştır. 

Nihayet yakın zamanlarda (Pwııpelli) nin baıjka nlı ğ ı ile Merv kurgan

lannda ve Türkistanın Aşk Abad civa ~.:: daki Anav da yapılan ilmi hafri

yat, bu zanni ilmi bir kanaat haline g el :rdi. Bu hafriyatta ( Pumpelli ) ye 

refakat etmiş olan Huntiglon'nu Taklamakan çölünün Şark ve cenup kı· 

sımlarında yaptığı araştırmalar ile Altaylarda keşfol·unan Sile harabeleri, 

lrtiş üzerinde Smıipu/(lf insk de, Yeni Se i boyların da, Tarbagatay mınta

kasında bulunan arkaik Site harabeleri, bu harabelerdek i mezarlarda daima 

in~an iskeletlerile beraber bulunan at başları, gem, özengi, dizgtn, eğer 

gibi süvarilik malzemesi, Roza markalı s ikkeler, bakır ay.nalar, üzerieri 

sefinksler ve dekorlarla müzeyyen silahlar, koç, geyik ve Ren geyiği 

boynuzları, nihayet mütenevvi keramikler, tarihi devirlerde geniş çöller 

manzarası arzeden bu sr.haların prehistorik ve protohislorik devir-IP.rde 

çok marrıtır ve feyizli bir medeniyet merkezi olduğunu kat'i surette mey

dana koymuşlardır. 

Bu medeniyelin neolitik safhası, milattan önceki 6000 - 8000 arasına, 

eneolitik devresi SOOö - 6000 arasına, rnaden yani bakır devrosi ise 

-2000 - 5000 arasına tesadüf ettiği tahmin edilmektedir. 

Biltün bu \;e~if!er, ·prehlstorik ve p•·olo~istcrik devideı-de Türkistanda 

biraldsefal eski bir u·kır: yaşamı.ş old• ·ğunu ispat etm<:kle l.ıeraber, bu 

kavmin tarihi kadimin yakın v e uzak şark kavimlerile rnünasebetdar o lup 

olmadıklan meçhul bulunuyordu. 35 sene kadar evvel, Scırzec'in aşa~ı 

Mezopotamyada Tellu mevkiinde yaptı~ı hafr iyat, cihan medeniyetinin 

rnenşei hakkındaki tarihi teliikkileri altüst . etti~i gibi ön Asya medeııiyeti 

iJe kadim Orta Asya medeniyeti ve bu vasıta ile de eski Çin ve H ind 

medeniyetleri arasındaki münasebet ve rabıta izlerini de meydana çıkarmış 

oldu. 

O zamana kadar bütün ınsanlı~a hakim olan kanaat, bu günkü mede

niyet temelinin Mısır ve Finikede parıldayan şimşeklerle tutuşan Yunan 

medeniyeti olduğu merkezinde idi. Yani cihan medeniyeti, menşe itibarlle 
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bir Yunan mucizes:ne bağlanıyordu. Hal buki, bu tar: hten itibaren Mezo

potdmya<Ja vuku bulan hafr;yat; Mısır da dahil olmak üzere; eski ön Asya 

milletlerine ılk kültürü vermiş olan kaynağın Sümer kültürü, Sümer mede

niyeti olduğunu göstermiş oldu. 

Akadların Sinear dedikleri cenubi Mezopotamyada kadim ( Ur ) şehri 

yerinde yııpılan lıafr yatta meydana çıkarı l an eski Sümer kralları mezarla

rının, Mısrın ilk sülalesi mezariarına nisuetle daha kadim bir zamana ai t 

olmaları bu neticeyi veriyordu. 

Miladdan dört bin sene evvel, Fırat ve Dicle a• asındaki sahanın cenup 

ınıntakası nda biiyiik bir medeniyet yaratan, ilk yazı yı bulan, bütün ön 

Asya ya yayan, Sümerlerin Mezopotarnyanın otokton halkı olmadıkları kat'i 

bir hakikattir. Şu halde bu halk, Sinear ınıntakasma ne reden gelmiş ve 

hangi ırka men'3up bulunuyorlardı? 

Vuku bulan keşiflerle bizim için halen yaşayan kavimler kadar malum 

Si.imerler beyaz ırka mensup , geniş a l ırılı, dolgun çehreli, biiyük burunl u, 

b"üyük ve çekik gözlü, çevik ve tıknazca bedenli, orta boylu, iltisakl bir 

dil k oııuşan bırakisefa l iı:sanlardı. 

Kafal arı, Gedeni teş .-kkülleri, iltisaki dılieri itibarile T ürklerin ayni 

olan Sümerlerin Mezopolamyaya nereden gelmiş oldukl arını gös•e en 

şah di de bize ya d gar bırakmışlardır. Bu şahid, Kalde Zodiaqttt> dtonilen 

Sümer mıntakatülbürucudur. 

Bilirsiniz ki medarı şemsin etrafını çeviren ve birer hayvana veya 

eşyaya benzetilen yıldız kümelerine burç denilir. Güneşin medarının etrafını 

çeviren bu gilıi burcları n heyeti nıecrnuasına ise mıntakatülbüruc adı verilir . . 

Güneşin medarı etrafındaki yıld.ız kümeler ine birer hayvan adı ve:en 

ve bunları kiimelere ayıran ilk kavim, Siimerlerdir. Onların · i bda ı olan 

mıntakatiilbüruçta hşfedilen eserler sayesinde bugün bizim için malômdur. 

Kalda Zodi<ıq ue' ı tetkik edildiğ i zaman bunun Mezopotamya S E>masının 

ilharnına göre tanzim edilmiş olmadığı kolayca anlaşılrna.l;tadır. Siimt'rlerin 

bırak tıkları Zodiyakın tetkiki, bunun :ırzın nısıf kürei şimalisinde 36 ve 

46 arz der~celeri ;ıı·asırıda ve Hazer deniz ;nin şarkında yaşamış bir kavmin 

eseri olduğunıı göslermektedir. Bu mınlakanın Türkislan olduğunu bil!rsiııiz. 

Sümerlerin maLedierini sun'i tepe ler "üzerinde kurm aları da kendileri

nin yüksek mintakadan gelmiş olduklarını göstermektedir. Demek ki milad-
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dan en aşağı dÖrt beş bin sene evvel Mezopotamyada iİk medeniyeti ku

ran ve di-ğer kavimlerin medeni ınürebbisi olan Sümerler, buraya Türkis

tandan gelmişlerdir . 

İran yayiası üzerinden aşarak. Irak mezopotamyasmı fetheden Sümıırler 

Türkistanın _ilk neolitik medeniyetini garbl Asyaya getirmiş oldukları gibi, 

Kaşgar üzerinden Kansu ve Şensiye girenler de ayni medeniyeti Asyanın 

d.ğer ucuna götürmüşler, Kapisa geçidinden Pencaba ve lndüs b@ylanna 

inenler ise Hindistana sokm~şlardır . 

• 4urel Ştein'in Çin Türkista_nında ( Lop nur ) çöllinde Kargalık ile 

Leu- lan arasında keşfettiği Neolıtik mede niyete aid eser, Türkistandaki 

ana meJı>niyf't in Çine doğru gidiş istikametini göstermiş olduğu gibi Anv, 

Nihavend, Kiş, Ur, Kargamış, Tellühalcf, Çatal hüyük, Tellü Ahmer, 

Zencirli, Sakça gözii, Kültt!pe, Alişar, Boğ·az köy, Arslantepe de ayni me

deniyetin garbe doğru yayılış yolunu tayin etmektedirler. 

( Aurel Şte in ) in 1916 de şarki Iran da eski · sakaların yurdu olan 

Seyistan havalisinde yaptığı hafery ;ı t ise aynı mE> deniyetin lndüs ının · 

takasma iniş istikametini göstermektedir. 

Demek ki Çinde ve şimali Hind 'standa ilk medeniyeti kuranlarla ön 

Asyada yaııi Mezopotamyada, Suriyede ve Anadoluda ilk medeniyeti ya

panların cedleri, Türkisteında müşterek bir medeniyet hüzmeleri altında 

yaşayan ayni 

ırka mensup 

· ediyordu . 

kavme mensup bulunuyorlardı. Tip Alpen denilen beyaz 

bulunan bu kavim bilhassa, bırakisefal · olmakla temayüz 

Eski Türk efsanelerile Çin ve sümer efsaneleri arasında göriilen hay

rete şııyan benzerl ik bu menşe birliğini tey id ~:ttiği gibi şimali Çinde, 

şimali Hindde, Mezopotamyada, Suriye ve Anadoluda yap ılan hafriyat 

verimleri de bu menşe va hcldini gösteı rnektedir . .-\w lerson'un şimall Çin 

de ·( Honan ) eyaletinde Yong- Şno- Twe~t'de Kansu eyaletinde Tsi- Kia · 
Ping'da, yaptığı lıafriy at, bu noktai nazardan son derece ehemmiyetli ne

ticeler vermişt i r. Anderson, bu haf. iyatla Neolitik devir sonlarına ve Eneo

litik devre aid ol~rırk bulduğu bıçak, balta, çömlek, nak ışlı keramik ve 

sairenin mııkayest> sile Çin medeniyetinin menşei Türkistan olduğu fikrini 

teyid etmektedir. 

Pencap ve İndüs boylarında hafriyat yapan ( Con Marşal ) ın ifadesine 
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göre Mohencodaro ve Harappa'da ele geçen çakmak taşından mamul silahlar, 

bakır aletl~r ve kaplar, altın ve gürr.üş ziyne tler, Ege vazolarını andıran mavi 

ve beyıfz cilalı çiniler, taştan, fildişinden ve çiniden mamul ve üzerlerinde 

y a z ı yerine kı.ıllanılmış şekiller ve hayvan resimleri bulunan mülıürler, Orta 

Asyada, şimall Çinde ve Mezopotamyada ve Anadoluda Lulunanlara kat'i 

hir mürn aselet arzetınektedir. Mohencodaro d a elde edile n alçı dan ınJiınu l , 

saka l lı v e birakisGfal b ir insanı temsil eden küçük heyk•e l de tamamile 

Sumer tipini andırmaktadır. 

Eski Hind medeniyetini keşfeden ( Con M;ırşal ) ın şu sözleri şayanı 

kayıttır: Hindistandaki eski meden iyet yalnız Mezopotamya ile münasebet· 

dar olmakla kalmıyor , bu medeniyet orta ve ön Asyayı ve daha garbda 

şarki Akdeniz alemini kaplıyan büyük hars sahasının bir parçası gibi 

görünüyor. Türk tarih cemiyetinin bugünlerde (Alaca höyük ) de yaptır

makta o ldug-u hafriyat verimleri - ki günden güne ehemmiyet i art111akta· 

dır - Con Marşı\l'ın bu noktai nazannı teyid etmektedir. 

Görülüyor ki Törklerio ana yurdu ola n Tü rksitan, Neolitik medec-ıiye 

tin de kaynağıdır. Bu meden·yeti yaratan tip Alpen ibrakist-fal insanlar; 

Glasyeler devr i sonlarından itibaren fız ikl ve iktiı-adi arn iller icba rile, şar

ka ve gnrba qoğru göç etmeğ'e başlamış, g ittikleri ve yerleştikleri_ ye~i 

yurdl arında bu medeniyeti inkişaf ettirmiş l erdir. 

Bugünkü dersimizi şu iki maddede hulasa edebiliriz: 

1 - Türklerin ana yurdu Mogolistan değil, Tiirkistandır. Türkler in 

gerek Mogo l!<' r V:c> g-ere!ç S ? i' ! ; rke mf:n~ ıı :.· d ir;er kn·liml c rl e ırki hir mi.ina

ı::eLet!c ı ; · yoktuı· 2cy;;,.:. ı;.-.. ,; 'ı ıp Alv ,, l;'!ı.1:c r, ı;··tc:ıinc ıneıısııb olan 

Türkler, Alt~y L:.rm ~u:u::ıı. -. .: ~. Jcg-::ı 'i::L;,: n .u·çnl-. falıh o!ııı:;,;,k girmi~lerdir . 

2 - T ürk ana yurdu olan Altay · Hazer arasındaki saha yani Tür

kistan, son keşiflerin isbat ettiği üzere N eolit.ik medeniyetin beşiğ'idir. Bu 

medeniyeti yar atanlalar, fiziki ve iktisadi şaı tl ar id:arile Glasyeler d evri 

sonlanndan itibaren vakit vakit ana yurddan har ice taşmış, yarattıkları 

mede ni yeti cihana yaymışlardır. 

Ilk Neolitik medeniyeti yaratan ve bunu; tarihi devirlerd e şanlı örnek

ler ini gördüğümüz aziınkarane akınlarla c hana yayan atalaı ın muvaffaki

yetlerini h aklı bir g ururla Öğrenirken, onların neslinden gelmiş olmak 

şerefinin bize tahmil ettiği bir vazifeyi hatıriarnağı unutmamalıyız. Bu va-
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zife, temeli bizim olan beşer medeniyetinde bizi bekleyen şerefli mevkie 

bir an evvel irişmektir. Milli tarihimize şan veren büyük hamJelerin sırrı, 

nefse itimad ve azmü sebat ile hulasa edilebilir. Düne kadar bir zamanlar 

şarklı ve bir zamanlar da garbli kafaların ördükleri ağiara t.akılan 

Türk dimağı, bizatihi işlemeye işlemeye paslanmış, bu halin meş'um 

neticesi ise, Türk 'münevverlerinde nefse itimad ve azim şimesinin 

sönmesi olmuştur. Başkalarının kafıısile yürümenin fecaatine, milli tarihi

mizin düne kadar olan hali pürmelali kadar acıklı bir misal olamaz: 

Düne kadar, bir zamanlar Reşideddine inanarak kendimizi Mogollarla 

ber aber sarı ırktan saymış, bir zamanlar da ( Degı:ıignes ) ve emsalinin 

fikirlerine kapılarak Türkün g:öçebeliğini, kabiliyetsizliğini söyleyip dur

muştuk. Fakat bugün kendimizi ne onun, ne de bunun arkasından 

gidecek kadar aciz görmüyoruz. ATA TÜRK'ün Türk tarih Ic urumuna 

açtığı şehrahta, ilmi metod, teknik usullere tevf ı kan kendi tarihimizi 

kendi zeka ve mesaimizle meydana çıkarmak azınile harekete geçmiş 

bulunuyoruz: 

Türk dünyasının sabırsızlıkla beklediği yüksek Türk kültürünü ancak 

taklitçil·kten kurtulmuş, ilmi metodlar dairesinde bizatihi harekete alışan Türk 

dimağlan yaratacaklardır . Bu gibi yaratıcı zekalar, ancak nefsine itimadı 

olan azimli bir nesil içinde üreyebilirler. Büyük Türk inkılabının, üniver

site islahatının hedefleri, böyle bir nesil yetiştimektir. Beklenilen başarıcı 

ve yaratıcı münevver neslin p 'şdarlarile karşı karşıya bulunmakta olduğum 

üroniyesi nin ve7diği sevinç ve inşirahla dersime nihayet veriyorum. 

,, 
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