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øSLAMøYET’TEN ÖNCE TÜRKLER’DE EöøTøM VE
ÖöRETøM
The Education and Instruction in the Turks before Islam

Sıddık ÜNALAN∗ & Hakan ÖZTÜRK∗∗

Özet: Bu makale Müslüman olmalarından önce Türkler’de e÷itimin durumunu tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Eski Türkler’le kastedilen Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’dır.
Hun Türkleri’nin anayurdu olarak Orta Asya gösterilir. Burası Altay da÷larından
Çin’in kuzeyine kadar olan bölgedir. Hun Türkleri’nden sonra 552 yılında Göktürk’ler
kendi imparatorluklarını kurdular. ømparatorlu÷un sonlarına do÷ru Orhun Abideleri’ni
diktiler. Bu abidelerde 38 harften oluúan Göktürk alfabesinin sembolleri ve iúaretleri
vardır. Göktürkler’den sonra Uygurlar 745 yılında Do÷u Türkistan’da veya Çin
Krallı÷ı’nın Batı bölgesindeki tarımsal alanlarda kuruldu. Uygurlar komúuları ile iyi
iliúkiler içindeydiler. 14 harften oluúan Sogd alfabesini kullandılar. Bossert’e göre
matbaayı ilk kullanan topluluk Uygur’lardır. Daha sonra Çinliler bunu
geliútirmiúlerdir. Araútırmamız sonucunda øslamiyet’ten önce Türkler’de düzenli bir
e÷itim sisteminin oldu÷u görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk E÷itim Tarihi, E÷itim, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar

Summary: This article presented the issue of education in the Turks before Muslim,
i.e. Huns, Gokturks and Uygurs. The homeland of Hun Turks, often referred to as
"Central Asia", extends from the Altai Mountains to the north of China. In the
aftermath of the Huns, Gokturks (552-745 A.C.) established their own states. Towards
the end of this rule, they put up the Orhon Monuments in 732A.C. with signs and
symbols of the Turkish (38-letter Runic) alphabet. After the Gokturks, Uygurs (M.
745-950.), in peaceful relations with their neighbors in the Eastern Turkistan or Sinkiang (agricultural) region of western China, established commercial ties with other
countries and used a new (14-letter Sogd) alphabet. Uygurs were, according to Bossert,
forerunners in the invention or diffusion of the printing press, somewhat ahead of the
∗
∗∗

Yrd.Doç.Dr., Fırat Üniversitesi ølahiyat Fakültesi, øslâm Tarihi Anabilim Dalı.
(sunalan@firat.edu.tr)
Arú.Gör., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, øslâm Tarihi Anabilim Dalı.
(hakanozturk15@hotmail.com)

Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN & Arú.Gör. Hakan ÖZTÜRK
____________________________________________________________________________

Chinese. Consequently, we says that there is an organization system of education in
the Turks before Islam
Key Words: History of Turkish Education, Education, Huns, Gokturks, Uygurs

GøRøù
E÷itim; Latince’de “Educate” mastarının isim úekli olan “Education”
sözcü÷ünün Türkçe karúılı÷ıdır.1 Sözlükte, büyütmek, yetiútirmek,
geliútirmek gibi anlamlara gelir.2 Terim olarak ise; “Bireyin davranıúlarında,
kendi yaúantısı yoluyla istendik yönde de÷iúme meydana getirme süreci”3
veya “Bireyin davranıúında, kendi yaúantıları yoluyla ve kasıtlı olarak
istendik de÷iúme meydana getirme denemeleri sürecidir.”4 E÷itim, do÷umla
baúlar ve hayat boyu sürer5, planlı ya da tesadüfî olabilir. Okul, okumayazma, ders araç gereçleri ile ve bunların dıúında aile veya bir çevre içinde,
kiúisel yetiúme yollarıyla yapılan ö÷retme, ö÷renme, bilgi aktarma, beceri
kazandırma çalıúmalarının tümünü kapsayan bu çabalara yaygın e÷itim
denir. Bundan da anlaúıldı÷ı gibi e÷itim, ö÷retimi de kapsayan genel bir
terimdir. Bu açıdan e÷itim, genelde halk ve yetiúkinler e÷itimi, yaygın e÷itim
kurumları, kitle iletiúim araçları ve etkileri, toplumun çocuk yetiútirme
yöntemleri ve çocuk oyunları, toplumda yaygın biçimde ortaya çıkan e÷itim
düúüncesi ve uygulamaları, toplumun bilim anlayıúı, e÷itim de÷erleri; özel
olarak Türk e÷itimi tarihini dikkate aldı÷ımızda atasözlerini, destanları,
masalları, ninnileri, edipleri, ahlakçıları, halk ozanlarını ve hatta ùamanları
vb. kapsayan bir terimdir.6 Kuúkusuz e÷itim zaman ve mekân yönünden
kapsamlı, süreli ve çok boyutludur. E÷itim de ö÷retim de süregeldi÷i
toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olgularından etkilenir.7
Ö÷retim ise; bir amaçla teúkilatlı ve düzenli olarak genellikle bir
ö÷retim kurumunda ya da belli bir ortamda ö÷retmenler tarafından,
ö÷rencilere, araç gereç kullanılarak bilgi aktarılması ve ö÷retilmesi
çalıúmalarının tümüdür. Baúka deyiúle ö÷retim ö÷renmenin gerçekleúmesi
için giriúilen düzenli, teúkilatlı, planlı çabaların tümüdür. Örgün e÷itim
olarak isimlendirilir. Ö÷retim, e÷itimin bir parçasıdır. Bu açıdan ö÷retim,
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okul, ders kitapları, ö÷renci, ö÷retmen, müfredat vb. kapsar.8 E÷itim ve
ö÷retimde iki unsur vardır; ö÷retme ve ö÷renme. Ö÷retme; ö÷retmen
tarafından hedeflenen davranıúları ö÷rencilere kazandırmak için düzenlenmiú
yaúantılar sürecidir.9 Ö÷renme; bireyin olgunlaúma düzeyine göre,
yaúantıları aracılı÷ı ya da çevresiyle etkileúimi sonucunda, yeni davranıúlar
kazanması veya eski davranıúlarını de÷iútirmesidir.10 Ö÷renme genellikle
kendili÷inden ve yönlendirilmiú olmak üzere iki türlü meydana
gelmektedir.11
øslamiyet’ten önce Türklerde e÷itim-ö÷retim denildi÷i zaman; bilinen
ilk Türk toplumlarındaki e÷itim akla gelir. Türkler’in anayurdunun neresi
oldu÷u konusunda farklı nazariyeler öne sürülmüútür. Macar Türkiyatçısı G.
Nemeth, Türk anavatanının Asya’nın kuzeybatı (úimal-i garbi) kısımlarında,
Altay da÷ları ile Urallar arasında ve Aral gölü mıntıkasında aranması
lüzumunu, lisanî delillere dayanarak iddia etmiútir. Yine Macar âlimlerinden
G. Almasy, menkıbe ile destanlara ve Aryanî kavimlerin ilk vatanı
hakkındaki tetkikata dayanarak, Türk anayurdunun Tiyanúan mıntıkasında
oldu÷unu, bu meseleye tahsis edilen ayrı bir yazısında ileri sürmüútür.12
Genel olarak kabul edilen görüú de budur. Türkler aúa÷ı yukarı dört bin yıllık
mazileri boyunca dünya üzerinde çok geniú bir alana yayılmıú Asya, Avrupa
ve Afrika’da yaúamıú ve pek çok devlet kurmuú büyük bir millettir.13
Özellikle Türklerin baúkaları üzerinde egemenlikler kurmuú olması, bu
egemenli÷i Hıristiyan dünyası aleyhine geliútirmiú bulunması, yabancıları
Türkler aleyhine aúırı duygusallı÷a itmiútir. Türkler aleyhine yargıların en
fazla yo÷unluk kazandı÷ı alan ise, uygarlık ürünleri konusu olmuútur.14
Batı toplumları, eski Türk toplumunu, “Atlı Kavimler” kümesi içinde
de÷erlendirmiúlerdir. Atlı kavim(budun), at yetiútiren ve bütün günlük
yaúamı da at sırtında geçiren insan toplumu demektir. Çin kaynakları da
Türkler’in göçebe yaúam sürdüklerini, otları ve suları izleyerek yaúadıklarını
yazmıúlardır.15Bir baúka ifadeyle Batılı araútırmacılar, göçebe olarak
yaúayan bir toplumun medeniyet oluúturamayaca÷ını iddia etmiúlerdir. Bu
iddialara mukabil olarak Strzygovski’nin Türkler’den ciddi olarak ele
alınmasını istedi÷i konu; Türkler’in çok eski zamanlarda yaúayıp, zengin
uygarlık izleri bıraktıkları alanlarda bizzat kendilerinin bilimsel araútırmalar
sürdürmeleridir. Çünkü Strzygovski, bazı insanların Ege sanatına
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benzemeyen her sanatı barbar addetmek gibi yanlıú bir görüúe sahip
olduklarını ifade etmektedir.16
Çalıúmamızda gerçekten iddia edildi÷i gibi Türkler’in tamamen
göçebe veya rasgele otları, suları izleyerek yaúadıkları mı? yoksa bu göçlerin
bir sistem dâhilinde takvim bilgisinin de yardımıyla belli zamanlarda
yaylalara, belli zamanlarda kıúlaklara mı yapıldı÷ını? ayrıca bu yaúam
biçiminde bir e÷itim-ö÷retim sisteminden bahsedilebilinir mi? gibi soruların
cevaplarını ortaya koymaya çalıúaca÷ız. Çünkü medeniyet ve kültür, bilgi
ile, bilgi de e÷itim-ö÷retim ve bilgi-bilim varsa, medeniyet de vardır. Bu
mütevazı çalıúmayla Türkler’in, yüksek bir medeniyete sahip oldu÷u kapısını
aralamayı amaçlamaktayız. Bunu yaparken de Türkler’in, øslamiyet’i kabul
etmeden önce kurmuú oldukları devletlerden hareket etmeyi planlamaktayız.
øslamiyet’i kabul etmeden önce Türkler’in kurdu÷u en önemli üç
devlet Hun ømparatorlu÷u, Göktürk Devleti ve Uygur Devleti’dir.
A. HUNLARDA EöøTøM VE ÖöRETøM
Hunlar, tarihte bilinen en eski Türk devleti olup, merkezleri OrhunSelanga ırmakları ile Türkler’in kutlu ülke saydıkları Ötüken ve çevresi
merkez olarak kurdukları bir devlettir. Baúkentleri Ötüken’dir.17 Sürü
besleyen, atlı göçebe kabilelerden oluúmuútur. Özellikle komúuları Çin’e
karúı korunmalarını kolaylaútırdı÷ı için, Hunlar yerleúik de÷il göçebe bir
yaúantıyı benimsemiúlerdir. Bunun do÷al sonucu olarak da savaúçılık,
yöneticilik, bazı el sanatları ile dini inanıúlar ve çocuk yetiútirmeye iliúkin
de÷erler e÷itime damgasını vurmuútur. Hunlar’daki e÷itimi; yaúayıú
biçimleri úekillendirmiútir.18
1. Savaú E÷itimi
Hunlar da esas itibariyle øskitler gibi göçebe bir kavimdir.19 Çin
kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bunlar sürüleri ile meúgul
olurlardı.20 Göçebe Türkler’in düúmanları, yine kendileri gibi atlı olan
komúuları idi. Bu sebeple atlı düúmanları, onları bir anda bastırabiliyor ve
her úey de o anda yok olabiliyordu. Yaúamak isteyenler her an savaúa hazır
olmalı idiler. Eli silah tutan ve düúmana karúı koyabilecek kimseler, nerede
ve nasıl göreve baúlayacaklarını çok önceden bilmeliydiler. Kadınları ve
çocukları kimlerin nasıl ve nerede koruyacaklarının kesin kaidelerle
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belirtilmiú olması gerekirdi. Bütün bunları topluma kim ö÷retebilirdi?
asırlardan beri devam eden ve olgunlaúan töre ve toplumun köklü gelene÷ini,
askeri dehasını, e÷itim-ö÷retim metotlarını nasıl düzenlemiú olurlardı.21
Büyük ordular kuran Hun Türkleri o güne kadar görülmedik savaú
taktikleri geliútirmiúlerdir. Mete Han, üçyüz bin atlı ile çok süratli biçimde
Çin sınırlarına girer ve Çin’in merkezine kadar ilerler idi. Mete’nin ordusu
atların renklerine göre düzenlenmiú idi. Her yön farklı bir renk ile belirtilirdi.
Savaú anında kim hangi vazifeyi yapacaksa o yöne do÷ru hızla ilerlerdi. O
zamana kadar askeri alanda uygulanan böyle bir taktik görülmemiútir. Çin
gibi geniú ve kalabalık bir ülkeye akınlar düzenlenmiú pek çok savaúlar
kazanılmıútır. Çin Seddi onları durdurmak için yapılmıútır.22 Hunlar, Orta ve
Batı Avrupa’da çok geniú bölgeleri ele geçirmiúler, Roma ve Bizans’a baú
e÷dirmiúlerdir. Bunlar bize Hunlar’ın çok iyi bir askerlik ve savaú e÷itimi
gördüklerini kanıtlamaktadır. Bu e÷itim töre içinde gerçekleúiyordu.23
Mete’den daha öncesinde de Hunlar’da belirli bir ordu sisteminin oldu÷u
bilinmektedir. Mete’nin babası Tuman(Teoman)24 Han, Yüeçiler’in elinden
kaçan o÷lu Mete’ye 10.000 atlıdan oluúan bir tümen vermiú, o da babasının
kurdu÷u sistemi daha da geliútirmiú, disiplin ve itaati öne çıkarmıútır.25
2. Hayvan Yetiútiricili÷i
Eski Türkler’deki e÷itimde önemli bir unsur da hayvan
yetiútiricili÷idir. Koppers, “Hayvan yetiútiricili÷inin øç Asya’da do÷du÷unu,
ø
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3. Ba÷ımsız Yaúama Azminin Yeni Nesillere Aktarımı
Türk milleti, hâkim bir millet olarak yaratıldı÷ına ve kendisine bazı
fevkalbeúer hususiyetler verildi÷ine inanmıú ve çevresindekileri de
inandırmıútır. Mahmud Kaúgarî ve di÷er pek çok müellif; “Türklerin
Allah’ın has ordusunu teúkil etti÷ine, Allah’ın cezalandırmak istedi÷i
kavimlere, bu ordusunu musallat etti÷ine” dair söylemlerin yaygın oldu÷unu
ifade etmiútir.29 Gelene÷e göre Türk hükümdarlarına idare etme yetkisi Tanrı
tarafından verilmiútir. Bu yetki Eski Türkler’de “Kut” ile ifade
edilmektedir.30 Onlara göre tüm insanlar Türk devletinin halkı, Türk hakanı
ise dünyanın hükümdarı idi. Atilla kendisini Tanrı’nın kırbacı sayıyordu.
Türkler’de her zaman bir dünya devleti kurma düúüncesinin, düúüncesi
hâkim olmuútur. Bunun yanında hür ve ba÷ımsız yaúama iste÷i de her zaman
Türkler arasında kabul gören bir görüú olmuú ve bu iki anlayıú da töre
yoluyla yeni yetiúen kuúaklara aktarılmıútır. Bu sistemi yaygın e÷itimin en
güzel örneklerinden kabul edebiliriz.
Mete’nin devlet yönetimi ile ilgili çok anlamlı bir olay vardır. Bunu
Mustafa Kemal Atatürk de çok sevmiú olmalıdır ki 1933 yılında Balıkesir
Lisesi’nde bir tarih dersi sonunda ö÷retmenlere anlatmıútır. Çin tarihlerinde
de anlatılan bu olay hem vatan topra÷ının ne kadar kutsal oldu÷unu hem de
Türkler’deki devlet felsefesinin en güzel örne÷ini göstermektedir.31
4. Mesleki E÷itim
Sürü besleyen atlı-göçebe ve savaúçı bir toplumda hayvan ürünlerinin
(et, süt, deri, yün...) de÷erlendirilmesi, çeúitli araç-gereç yapımı ile ilgili,
usta-çırak iliúkisi içinde bazı becerilerin geliúmesi do÷aldır. Hunlar böylece
kürk, halı, madenî eúya ve kılıç kuúa÷ı plakaları veya teçhizat ve koúum
takımı, bronz plâkalar, kopçaklar ve dü÷meler ile temsil edilen son derece
müúahhas bir sanata sahiptirler.32 Madenlerden altını, demiri baúarı ile
iúlemiúlerdir. Eski Türklerde demir ve demircilik kutsaldı, onlar kılıç üzerine
and içerlerdi. Hunlar, el zanaatlarında da güzel eserler yapmıúlardır ve
bunlar “step sanatı” olarak adlandırılmaktadır.33
Çok kalabalık bir orduya sahip olan Hunlar’ın çok fazla silaha ve
madeni eúyaya ihtiyacı olması kaçınılmazdır. Bunun için madenlerin
toplumda geniú çapta iúlenip, de÷erlendirilmesi gerekir. Bu sebeple,
madencilik yalnızca aile içinde kalmayan bir u÷raúı olmalıdır. Devletin
mesleki e÷itim ile ilgilenmiú olması muhtemeldir.
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5. Hunlarda Ziraat ve Tarım

Çin kaynaklarından edinilen bec6giye göre Hunlarrülri ec6e
u÷raúırlarken bunun yanındip beçmeyi de ihmal etmemi
úlerdir. Altay
bögesinde Hun ça ÷ında açıldı÷ı düúünülen muhtelif sulama kanallarının
izine rastlanmaktadır. Bu kanallardaki sulamanın ilmi bir usulle yapıldı÷ı
belirlenmiútir. Selanga nehri ve Baykal gölü yakınlarında bulunan saban
demirleri, muhtelif büyüklükte oraklar, zahire saklamak için özel bec63(r )]TJ/F9 1 Tf27.9891 0 TD0 Tc
34

6. Dini ønanıúlar35
Eski Türkler’de sihri sistem ile dec6ni sec6stem bec6r úitti.
biri Tarihi
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7.Çocuk E÷itimi
Hunlarda ve eski Türklerde çocuk sahibi olmak çok arzulanırdı. Erkek
ve kızlar arasında genellikle fark gözetilmez, hatta bazı kızlara daha fazla
beklenmektedir. Bunların dıúında “ùaman adayı” hastalıkla veya uzun süre klanından
uzaklaúıp, daha sonra ortaya çıkmakla da kendini gösterebilir. O, bu iúlemlerden
geçerken, oldukça iúkenceli bir hayat yaúamaktadır. øúkenceli hayat bitince, yeniden
kendine gelmekte ve klana dönmekte ve ùaman hayatına baúlamaktadır. Yeni ùaman olan
birinin ilk rivayetleri, bilgi edinmekten gelmektedir. Burada bir formül bulunmaktadır:
Buna göre ruhlar, ùarnan'i götürmüúler ve iúkence yapmıúlardır. Bu iúkence, ùamanın
vücudunun parçalanmasına kadar varmıútır. Ruhlar ùaman adayını, ya úimdi yahut daha
sonra ölecek úekilde atmıúlardır. ùayet bu deney müspetse ùamanın vücudu yeniden
oluúmakta, aday daha kuvvetli úekilde kendine gelmektedir. øúte bu andan itibaren bilgin
olan ùaman “Dünya a÷acını” tırmanmakta ve ruhlarla temasa geçmektedir. øúte bu,
ùamanın esas görevidir. Bir merdiven üzerine veya a÷aca çıkma onun halka gösterdi÷i bir
deneydir. Daha sonra ùaman, temel âletlerini elde edecektir. Bu âletler Tambur ve peri atı
sembolüdür (bu at bazen beú bacaklı olmaktadır). Bununla ilgili Macaristan'da halk
hikayeleri vardır. Kuzey Avrasya halkları, bunun Rengeyi÷i oldu÷una inanmaktadırlar.
Tambur, sihirsel hayvanların derileri ile kaplıdır. Tamburun Sesi, ùamanın, ruhların
yanında yer de÷iútirdi÷ini veya ruhlara hitap etti÷ini sembolize etmektedir. Bütün gücünü
göstermesi için tambur hazırlanmaktadır. Bunun için sulanır ve ateúe tutulur. Merasim,
geyik veya öküz boynuzlarıyla, kuú tüyleri ile süslenmiú bir külahı gerekli kılmaktadır.
Sibirya'da bazı ma÷aralarda bulunan yazılar bunu do÷rulamaktadır. Bunun bronz ça÷ma
kadar dayandı÷ı söylenmektedir. Macaristan folklorunda boynuz, büyü ve büyücü
alametidir. ùamanın çıktı÷ı a÷aca gelince, Avarlar’ın eúyalarında bu gösterilmiútir. Bu
a÷aç bazen ùamanın evinin önünde bitmektedir. Fakat genelde bu bir kamıútır veya bir
merdivendir. Bu a÷aç veya merdiven, Tanrılara giden bir yoldur. ùamanın aktiviteleri
çoktur. Fakat her zaman bulunması gereken bir unsur vardır ki bu da extase veya trans
halidir. Bu hal, genelde bir uyku haline benzemektedir. Külahı giydikten ve tambura
ateúin yanında gittikçe kuvvetlenen ritimlerle vurduktan sonra, ùaman yere düúer, bilincini kaybeder ve ruhu onu terk eder. øúte bu an, ùamanın ruhlarla iletiúim kurdu÷u
andır. ùaman kendine geldikten sonra, daha önce sorulan sorulara cevap vermektedir.
Di÷er Samanların ruhları ile de savaúmaya ça÷rılabilmektedir. Rivayete göre, her iki
Samanında ruhları bir hayvan úeklinde kendini gösterebilir (Meselâ iki bo÷a olabilir).
ùamanın ruhu úeklinde görülen hayvan, ma÷lup edilirse, ùaman hasta düúer, bir müddet
sonra da ölür. Bu duruma düúen ùaman, a÷aca tırmanamaz ve yere düúer. ùamanın
merasimi sırasında ilâhiler okunmaktadır. ùamanın faaliyet alanı belli baúlı dört úeyde
sınırlıdır: 1- Ruh ça÷ırma, 2- Tedavi, 3- Büyü, 4- Kehanet. ùamanın rahiplik fonksiyonu
aslî görevlerinden de÷il, daha sonraki fonksiyonlarından sayılmaktadır. ùaman, kötü
ruhları kovmak, gelecekle ilgili haberleri toplamak, verimlilik, kıtlık gibi olayları haber
vermek görevini yerine getirmektedir. ùamanın aslî görevleri olarak yukarıda belirtti÷imiz
görevler bidayette bir Allah elçisinin görevleri ile âdeta bir benzerlik arz eder.
Peygamberde Allah'la temas kurarak bazı bilgileri vahiyle almaktadır. øúte Peygamberin
bu tavrı, ùamanda zamanla kılık de÷iútirerek, belli bir úekle bürünmüútür. Bu da bizi ilk
ùamanın bir peygamber olma ihtimaline götürmektedir. Nitekim Kırgızlar, Samanlarına
Faghinunım adını vermektedirler. Bu kelime ise “Allah’ın Peygamberi” anlamına gelen
kelimenin bozulmuú úeklidir. Bazı kaynaklarda Türklerin dininin ùamanizm oldu÷u
úeklinde bilgiler vardır. Bu bilgiler yanlıútır. Türklerin ùamanizm diye bir dinleri yoktur.
Çünkü ùamanizm bir din de÷ildir. ùamanizm, yüzyıllarca muhtelif dinlerin etkisinde
kalmıú bir karıúımdır. Bu karıúıma din demek do÷ru olmaz. Çünkü ùamanizm, bütün dinî
faaliyetleri kapsamaz. Bunun için ùamanizme bir din de÷il; bir vecd tekni÷i diyebiliriz.
Türklerin, Tek Tanrı inancına sahip oldu÷unu görüyoruz. Bu inanç Gök Tanrı inancı
olarak görülmektedir. Bunun için Türklerin Hanif bir millet olma durumları dikkate
úayandır. Çünkü Türkler, Tarih boyunca Gök Tengri ve Tangri kelimelerini kullanmıúlar
ve bu Tanrılara inanmıúlardır. Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlü÷ü, Konya 2005.
s. 726-727; Abdülkadir ønan, Tarihte ve Bugün ùamanizm, TTK., Ankara, 1954, s. 72.
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de÷er verilirdi. Çocuksuz ailenin itibarı düúüktü. Eski Türkler’e göre o÷ul
babasına, kız anasına çekmeliydi. øyi o÷lana ataç, iyi kıza da anaç denirdi.
ønanıúa göre “ata o÷lu ataç do÷ar” yani o÷ul babasına benzerdi.39 O÷lanı
yetiútirmek babanın, kızı yetiútirmek de ananın görevi idi.
Eski Türkler’in e÷itim sisteminde törenin çok önemli bir yeri vardır.
Bu töre gere÷ince, çocukların güçlü ve iyi bir asker olarak yetiúmelerine çok
önem verilirdi. Do÷um ve ad verme günleri, törenlerle kutlanırdı. Çocuklar
daha küçükken at niyetiyle koyunlara binerler, kuú ve fareleri okla vurmaya
çalıúırlar, ava götürülürlerdi. Onların biraz büyüyünce ata binmeleri de yine
törenlerle kutlanır, o gün çocu÷a ad teslim edilir, at yarıúları yapılırdı. Erkek
çocu÷un yetiúmesinde ve savaú sanatını ö÷renmesinde babasının çok önemli
ö÷retici ve e÷itici görevi vardı. Kızlardan da erkeklerle boy ölçüúen,
düúmanları, vahúi hayvanları alt edenler çıkardı.40
Hunlar’da ve genellikle öteki Türkler’de Müslüman oldukları
zamanlara kadar, çocu÷a ad koymanın bile bir mücadele, kahramanlık ve
güç gösterisi ile ilgisi vardı. Do÷du÷unda çocu÷a verilen ad onun gerçek ve
sürekli adı de÷ildi. O, ilk gençlik yıllarında dikkati çeken bir baúarı ile adını
kendi kazanırdı. Bu, Dede Korkut Kitabı’nda çok güzel bir örnek ile
anlatılır.41
B. GÖKTÜRKLER
M.S. VI. yüzyılın ortalarında Büyük Hun Devleti’nden sonra en büyük
Türk devletini kurmuú ve kısa zamanda çok büyük bir alana yayılmıúlardır.
Göktürkler, Hunlar’ın devamı niteli÷indedir. Göktürkler’in menúei
hakkındaki tartıúmalara bakıldı÷ı zaman onların Hunların bir kolu olarak
ortaya çıktıkları görülür. 542 yılından itibaren derece derece kuvvetlenmeye
baúlayan Bumin Ka÷an önderli÷indeki Göktürkler’e Batı Wei devleti
tarafından 545 yılında An-nuo-p’an-t’o adlı So÷d’lu bir elçinin
gönderilmesiyle Göktürkler’le Batı Wei arasında resmi münasebet tesis
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Kaúgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi, C. II, Çev. Besim Atalay, Ankara,
1940, s. 80.
Yahya Akyüz, Türk E÷itim Tarihi, østanbul, 2001, s. 6.
“Me÷er Han’ım, Bayındır Han’ın bir bo÷ası vardı. Bir gün dört çocuk meydanda aúık
oynuyorlardı. Azgın bir bo÷a ahırdan dı.5(l)-4 a)10.8Tw( 9-14.(y6 127.59 26)-1895.7(tk)1d/ -13.ø
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edildi.42 Böylece Göktürkler resmen tanındı. Daha sonra devlet iç ve dıú
sebepler sonucunda Do÷u ve Batı olmak üzere ikiye bölündü.43 Fakat
Uygurlar ve Çinli’lerin baskıları sonucunda Do÷u Göktürkleri 630 yılında,
Batı Göktürkleri 659 yılında Çin egemenli÷ine girdiler. Do÷u Göktürkler 50
yıllık bir aradan sonra Kutluk (ølteriú) adında bir önderin yönetiminde istiklal
savaúı vererek tekrar ba÷ımsızlıklarına kavuútular. Kutluk Ka÷an’ın
ölümünden sonra kardeúi Kapa÷an, sonra da Kutluk Ka÷an’ın çocukları
Bilge Ka÷an ve Kültegin yönetimi aldı. Bunların vezirleri Tonyukuk idi.44 O
yıllarda Göktürkler en parlak dönemlerini yaúadılar. Tonyukuk 618 yılında,
mahalli beyleri ve idarecileri ka÷anlı÷ın memurları haline dönüútürmek için
onlara çeúitli unvanlar verdi. Mahalli hâkimleri takip edebilmek amacıyla
hükümet temsilcileri seçtirdi. Bu dönemde vergileri toplayan hâkimlerin
yerlerine idareci olarak Türk beylerini getirtti.45ølgili dönemin kaynakları
incelendi÷inde Göktürkler’de sistemli ve düzenli, merkezi sisteme ba÷lı,
eyaletlerden ve onların yöneticilerinden oluúan bir devlet sisteminin oldu÷u
anlaúılmaktadır.
Bununla birlikte øç siyasi çekiúmeler, Uygurlar ve baúka toplumların
isyanı, Çin’in izledi÷i bölücü politika sonunda, Göktürk’ler 745’te
ba÷ımsızlıklarını kaybettiler. Göktürk’ler güçlü bir devlet kurmakla
kalmamıú, Bizans ve Çin’i de yıldırmıútır. Uzun bir süre øpek yolunu elinde
tuttuklarından dolayı gerek Çin gerekse Bizans devletleri, Göktürk’ler ile iyi
iliúkiler kurmaya çalıúmıútır.46
1. Göktürklerde Tabiat Anlayıúı ve Din
Divanü Lügati’t-Türk’te geçen bir ifadeyle Eski Türkler’de dinin nasıl
bir e÷itim sistemi olarak kullanıldı÷ını daha iyi anlayabiliriz. “Yet, bir takım
hususi taúlarla yapılan bir nevi kehanettir. Bu taúlarla ya÷mur ya÷dırılır,
rüzgâr estirilir ve baúka úeyler de celbolunur. Bu Türkler arasında bilinir.
Ben, bizzat bu hali Ya÷ma’da müúahede ettim. Bu kâhinlik, orada meydana
gelen bir yangını söndürmek için yapıldı. Allah’ın izniyle yaz günü kar
ya÷dı, yangın söndü.”47 Kaúgarlı’nın bu ifadelerinden de anlaúıldı÷ı gibi Eski
Türkler’deki bir gelene÷in o devirde hala canlılı÷ını korudu÷u
gözlenmektedir. Bunun bu úekilde devam etmesi için halk arasında süregelen
bir yaygın e÷itim sisteminin oldu÷u düúünülmelidir. Yine bu olaylardan Eski
Türkler’in bir nizam anlayıúına sahip olduklarını görüyoruz. Onlara göre yer
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Ahmet Taúa÷ıl, Gök-Türkler, Ankara, 1995, s. 16-17.
Ömürkul Karayev, Türkler ve Ka÷anlıkları, Çev. Mustafa Kalkan, østanbul, 2008, s. 49.
Yahya Akyüz, Türk E÷itim Tarihi, s. 10.
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ve gök sonradan yaratılmıú idi. 48 Bunu Kül-Tegin yazıtlarında úu úekilde
görmekteyiz; “Yukarıda mavi gök ve aúa÷ıda ya÷ız yer yaratıldı÷ında,
bunların arasında kiúio÷lu da yaratılmıútı…”49 Yine bu ifadelerden Tanrı
inancının varlı÷ı da anlaúılmaktadır. 50
Çin kaynaklarında kayıtlı úu olay da çok önemlidir: 574 tarihinde
Kuzey Tszi hanedanı imparatoru bir Budist keúiúe Budizm’in temel ilkelerini
Türkçe’ye çevirtip, bu metni Türkler arasında da÷ıtarak onları Budizm’e
çekmeyi emretmiúti. Göçebe Göktürk’ler arasında böyle bir propagandanın
(misyonerler) tarafından sözle de÷il de yazılı metinler ile yapılmak istenmesi
Göktürkler’de okuryazarlı÷ın yaygın oldu÷una bir baúka kanıttır.51 Olayın
gerçekleúme zamanı dikkate alınırsa Hunlar zamanında da bir yazının oldu÷u
düúünülebilir.
2. Orhun Anıtları ve Türk E÷itim Tarihi Açısından Önemi
Tarihte Orhun Anıtları olarak bilinen bu belgeler 732’de dikilen
Kültegin, 735’te dikilen Bilge Ka÷an ve yine o yıllarda dikilen Tonyukuk
anıtlarıdır. Bu anıtlarda 6000 kadar kelime vardır. Orhun Anıtları ilk kez 29
Kasım 1893’te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından “Tanrı, Türk ve
Kültegin” kelimelerinin çözülmesi ile eski bir Türk yadigârı oldu÷u dünyaya
ilan edilmiútir.52 Anıtlar “On øki Hayvanlı Takvim”e53 göre tarihlenmiútir.
Kültegin Anıtında, onun “Koyun yılının on yedisinde” öldü÷ü belirtilmiútir
ki, bu tarih 27 ù
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düúünmezsin. Bir doyarsan açlık düúünmezsin. Böyle oldu÷un için, beslemiú
olan ka÷anının sözünü almadın…”56
Metinden anladı÷ımıza göre Türk milletinin en büyük düúmanına çok
net bir úekilde iúaret edilmektedir. Burada bir saldırganlık yoktur, barıú
vardır. Milletin yurdunda oturması, birbiriyle iyi geçinmesi, yabancı
tuzaklara düúmemesi ihtar edilmektedir.57 Bu kitabelere bakıldı÷ı zaman
devlet felsefesi, iskân, komúularla iliúkiler ve devleti yönetenlere itaat vb.
konular net bir úekilde görülmektedir. Adeta bir anayasa niteli÷i
taúımaktadır. Bu kitabeler, Türk halkının bu konularda bilgi edinmesinin
amaçlandı÷ı olup, bir ders kitabı özelli÷i taúırlar.
“…Dört taraf hep düúman imiú, ordu sevk ederek dört taraftaki milleti
hep almıú hep tabi kılmıú baúlıya baú e÷dirmiú, dizliye diz çöktürmüú.
Do÷uda Kadırkan ormanına kadar Batıda demir kapıya kadar kondurmuú,
ikisi arasında pek teúkilatsız Göktürk öylece oturuyormuú. Bilgili ka÷an imiú.
Cesur imiú tabii. Beyleri de milleti de do÷ru imiú. Onun için ili öylece tutmuú
tabii, ili tutup töreyi düzenlemiú. Ondan sonra küçük kardeúi ka÷an olmuú
tabii, o÷ulları ka÷an olmuú tabii ondan sonra küçük kardeúi büyük kardeúi
gibi kılınmamıú olacak, bilgisiz ka÷an oturmuú. Buyruku da bilgisiz imiú
tabii kötü imiú tabii beyleri milleti ahenksiz oldu÷u için Çin milleti hilekâr ve
sahtekâr oldu÷u için aldatıcı oldu÷u için küçük kardeú ve büyük kardeúi
birbirine düúürdü÷ü için bey milleti karúılıklı çekiútirtti÷i için Türk milleti il
yaptı÷ı ilini elden çıkarmıú ka÷an yaptı÷ı ka÷anını kaybedivermiú. Çin
milletine beylik erkek evladı kul oldu hanımlık kız evladı cariye oldu”.58
Bu ifadelerden anladı÷ımıza göre; bilgelik, alplık, iyi ve baúarılı
hükümdarların özellikleri olarak belirtilmiútir. Böyle hükümdarlar, halkının
ba÷ımsız ve güven içinde yaúamasını sa÷lamak kadar devletinin nüfus ve
ekonomik gücünü arttırmayı ve milletini mutlu etmeyi asıl görevleri
bilmektedir. Bilgisiz, yani iyi bir yönetim bilgisine sahip olmayan, toplumun
gerçek çıkarlarının nerede bulundu÷unu ve bunun nasıl sa÷lanaca÷ını
bilmeyen hükümdarlar ise toplumsal çözülmeye ve ba÷ımsızlı÷ın
kaybedilmesine neden olurlar. Bu hükümdarlar zamanında, dıú düúmanlar da
propaganda yolu ile ülkeyi içerden kolaylıkla çökertip ele geçirirler.59
3. Ba÷ımsız Yaúama Azminin Yeni Nesillere Aktarımı
Hunlar’da ba÷ımsız yaúama azminin yeni kuúaklara aktarılmasında
töre etkiliydi. Göktürkler’de ise bu, kitabelere kazınarak daimi bir ö÷reti
haline dönüúmüútür. “Yukarıda Türk Tanrısı Türk’ün mukaddes yeri suyu
böyle tanzim etmiú. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam
56
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Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, s. 2; Ali Öztürk, Ötüken Türk Kitâbeleri, Ankara,
2001, s. 74-75.
Mustafa Ergün, Türk E÷itim Tarihi, http://egitim.aku.edu.tr/tet00.htm, 15.10.2008.
Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, s. 4-5.
Yahya Akyüz, Türk E÷itim Tarihi, s. 11.

Fırat Ü. ølahiyat Fakültesi Dergisi 13:2 (2008)
____________________________________________________________________________

ølteriú Ka÷an’ı, anam El Bilge Hatun’u, Tanrı Tepesi’nde tutup yukarı
götürmüú (yüceltmiú). Babam ka÷an on yedi erle dıúarı çıkmıú, dıúarı
yürüyor diye úehirdekiler da÷a çıkmıúlar, da÷dakiler inmiúler, derlenip
yetmiú er olmuúlar. Tanrı güç verdi÷i için Babam Ka÷an’ın ordusu Kurt gibi
imiú, düúmanı koyun gibi imiú… Kul olmuú milleti, Türk türesi bozulmuú
milleti, ecdadının türesince yaratmıú, yetiútirmiú…”60
Burada on yedi erle harekete geçen ølteriú Ka÷an için kemiyet de÷il,
keyfiyetin, inancın, azim ve iradenin önemli oldu÷u sonucu çıkmaktadır.
Hürriyet, Türk milleti için her úeyden önce gelir. Kölelik ve zillet ise, asla
kabul edilemezdi. Nitekim Türk’ün bu karakteri Atatürk’te “Hürriyet benim
karakterimdir” vecizesiyle ifadesini bulmuútur.61
Göktürkler’deki e÷itim Hunlar’dakine kuúkusuz çok benzemekteydi.
E÷itim töre içinde ve töre kanalıyla veriliyor, benzer özellikleri taúıyordu.
Çünkü Göktürkler’in yaúam biçimi de Hunlar’dan çok farklı de÷ildi. Ancak
Göktürkler’in 38 harfli geliúmiú bir alfabe ile iúlenmiú bir dile sahip oluúları,
yazılı eserler bırakmıú olmaları, yazı ve dil konusunda örgün, planlı bir
e÷itim yapmıú olduklarını düúündürüyor. Gerçekten ileri düzeyde bir dil ve
yazı e÷itimsiz var olabilir miydi? Orhun Yazıtları, yazılı Türk tarihinin en
görkemli zirvelerinden, en parlak örneklerinden biridir. Ancak bu zirvenin
uzun bir geçmiúi oldu÷u veya olması gerekti÷i, hemen ilk akla
gelenlerdendir. Göktürk yazısı ile yazılan bu anıtlar hem yazı hem de dil
bakımından yüzyıllarca süren bir öngeliúmenin oldu÷unu açıkça gösteriyor.62
Bu nedenle, Göktürkler’de sözlü töre bilgisi yazı ile de geniúlemiú ve
yaygınlaúmıútır.
Günümüz Avrupa uluslarının hemen hiç birinin milli dil ve yazısı
bulunmadı÷ı bir dönemde Göktürkler ileri bir dil ve yazı ile taú üzerine yazı
yazarak, bize çok de÷erli belgeler bırakmıúlardır. Aslında Göktürk
hükümdarlarının, VI. yüzyılda Çin ømparatorlu÷u’na Türkçe olarak
mektuplar yazdı÷ı biliniyor. Bunların ancak Çince çevirileri günümüze
ulaúabilmiútir. Yenisey mezar taúları ise daha da eski tarihlere çıkar. ùu
halde, Türkçe’nin ilk yazılı belgeleri Orhun Anıtları’ndan önce meydana
getirilmiútir. Fakat kesin olarak tarihlendikleri, binlerce kelimeden oluútu÷u
ve konuları çok önemli oldu÷u için, Türkçe’nin, tarihi bilinen en eski yazılı
belgeleri, Orhun Anıtları kabul edilmektedir.63 Barthold bu yazıtların
anlaúılmasında Thomsen ve Radloff’un tercümelerinin çok kolaylık
sa÷layaca÷ını ifade etmektedir.64
øçindeki de÷erli eúyalar, dolayısıyla pek ço÷u tarihin çeúitli
dönemlerinde ya÷malanmıú olan eski Türk kurganlarında (mezar), Göktürk
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yazısı ile donatılmıú birçok eúyalar bulunmaktadır. Bu açıdan M.Ö. V. veya
IV. yüzyıla ait oldu÷u tahmin edilen Kazakistan'daki Esik Kurgan’ı bize iyi
bir örnek vermektedir. Bu mezarda bulunan bir genç cesedinin üzerindeki
altın kaplama zırh, kemer ve yine altınla süslenmiú eyer, kama, kamçı sapı,
ok ve yaylar; o zamanki Türk uygarlı÷ının yüksek seviyesini göstermektedir.
Bu eúyaların içinde bulunan bir çanaktaki Göktürk harfleriyle yazılmıú bir
cümle, bize bu yazının ve yazılı dilin ne kadar eskiye gitti÷i konusunda bir
fikir vermektedir.65
4. Göktürklerde Ziraat ve Tarım
Çin kaynaklarından anladı÷ımız kadarıyla Göktürk’ler de tarım ile
u÷raúıyorlardı. “Her ne kadar Türkler yerlerini de÷iútirseler de herkesin
kendi topra÷ı vardır.”Topraklarını iyi iúlesinler diye “Kapa÷an Ka÷an,
Çin’den tarım araçları ve tohumluk talep etmiúti.”66 Ziraat ve tarım büyük
tecrübe isteyen bir u÷raútır. Mevsim bilgisi, takvim bilgisi, co÷rafya bilgisi
vb. gibi bilgilerin gelecek kuúaklara aktarılması da yaygın e÷itimin en güzel
örneklerinden birini bizlere gösterir.
C. UYGURLARDA EöøTøM
Göktürk devletini yıkan Uygur-Karluk-Kırgız konfederasyonu da÷ılıp,
Ötüken havzasına Uygurlar hâkim olduktan sonra 745–844 yılları arasında
bölgede Uygur Ka÷anlı÷ı’nı kurmuúlardır. øç siyasi çekiúmeler, Çin’in
izledi÷i bölücü politika, Maniheizm dininin olumsuz etkileri ve do÷al afetler
sonunda, Uygurlar 840’ta ba÷ımsızlıklarını kaybettiler.
Uygurlar’ın hayat biçimleri Göktürkler’den baúlıca iki biçimde
farklıdır.
1. Kentlerde yerleúik hayat, önem kazanmıútır.
2. Uygurlar öteki kültürlere geniú ölçüde açılmıúlar, eski dini
inanıúlarını bırakıp, Manihaizm’i benimsemiúlerdir. Et ve süt yenilmesine
izin vermeyen sadece sebze yenilmesini isteyen bu din onları
pasifleútirmiútir. Yerleúik hayat ve din de÷iúikli÷i nedeniyle Uygurlar, Türk
e÷itim tarihine kendi damgalarını vurmuúlardır.67
Mani dini, 762'de Bögü Ka÷an tarafından resmî devlet dini kabul
edilince, Arami-Süryani alfabeleri karıúımı Mani yazısı da Türkçe eserlerin
basıldı÷ı bir yazı haline geldi. Maniheist rahipler de, Budist rahipler gibi,
kendi dinlerini anlatan eserleri Türkçe’ye çevirmeye ve propaganda
yapmaya baúladılar.
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768 yılından itibaren Uygur Ka÷anı, Çin ømparatoru’ndan Çin’de
Mani dininin vaazı için bir kararname çıkartmayı baúarmıútır. Uygur
vatandaúları için Hu-pei’nin King-Ceu’sunda, Kiang-sunun Yang-ceu’sunda,
Çö-köang’ın ùao-hing’inde ve Kiang-sinin Nan-Çangında Mani tapınakları
inúa edilmiútir. Uygurlar øran’dan veya dıú øran’dan Mani dinini aldıkları
gibi aynı bölgeden özellikle Maveraünnehir’den So÷dak alfabesini de
almıúlardır. Bundan özel bir Uygur alfabesi geliútirmiúlerdir.68
Bu yazı ile kütüphaneler dolduran edebiyat, sanat ve din konularında
kitaplar yazdılar. Onların basın tekni÷ini bulduklarını gösteren deliller
vardır. Baskı yolu ile kitapları ço÷alttılar. Okuryazarlık arttı, toplumun bilgi
düzeyi yükseldi. Yerleúik hayat nedeniyle planlı ve örgün e÷itimin de var
olması gerekir. Bilginin yazı ve yerleúik hayat kanalıyla geniúlemesiyle
sözlü töre bilgisi çok aúıldı. Bilginin önemine iliúkin geleneksel de÷erler de
geliúerek sürdü gitti.
Uygurlar, bilgi ve kültür düzeyleri yükseldi÷i için yüzyıllarca çeúitli
Türk ve yabancı devletlerin saraylarında katiplik, bürokratlık, danıúmanlık,
tercümanlık, ö÷retmenlik ve kültür elçili÷i yapmıúlardır.69
Uygurlardan kalan kitabeler
Göktürk ka÷anlı÷ının bir devamı niteli÷inde olan Uygur ka÷anlı÷ı
döneminde de Göktürk kitabesi ile yazılmıú kitabeler günümüze kalmıútır.
Bunlar içinde en önemlileri ùine-Usu ve Karabalsagun kitabeleridir.
a) ùine-Usu Kitabesi: Büyük Uygur ka÷anı Bilge Bayun-çur(Moyunçur)(746-759) adına dikilen bu kitabede Bayunçurun babası ve Uygur
ka÷anlı÷ının kurucusu Kutluk Bilge Kül Ka÷an’dan bahsedilir (Ö.746). Bu
kitabe Kuzey Mo÷olistan’da Selenga havzasında ùine-Usu gölü kenarında
Finli Ramstedt tarafından 1909 yılında bulunmuútur.70
b) Karabalsagun Kitabesi: Uygurlar’ın kuruluúundan, zaferlerinden
ve Mani dininden de detaylı olarak bahseder.71 Bu yazıt, Türkçe, Çince ve
Sogdça olarak yazılmıútır. Bütün dillerdeki metinler ne yazık ki úimdiye
kadar sa÷lıklı bir úekilde Türkçe’ye kazandırılamamıútır.72
Sanskritçe’den Uygurca’ya çevrilen pek çok metin vardır. Ayrıca
Budizm’in ziyana u÷rayan bazı bölümleri Uygurca metinlerde bulunmuútur.
Tüm bunlardan Uygurlar’ın çok yüksek bir medeniyete ulaútıklarını
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anlıyoruz.73 Maniheizm ve Budizm gibi dini vesikalar yanında hukuk
vesikaları da 1890 yılında tesadüf eseri ortaya çıkmıútır. Bu vesikaların XXIV.yüzyıllar arasında yazıldı÷ı tahmin edilmektedir. Bu vesikalarda
úahısların kendi arasındaki iliúkilerle ilgili olanlar da vardır. Vasiyetnameler,
köle satıúları, çocu÷un evlatlı÷a verilmesi, arazi satıúları, hayvan kiralama
belgeleri vb.74
Kuzey do÷u Avrupa’da bulunan eski Türk kitabelerinden en
önemlileri Madara Kaya kitabesi, Peçenek ve Sekel kitabeleridir. Madara
Kaya kitabesi Bulgaristan’da Madara köyü yakınlarında kaya üzerinde bir
süvari kabartması ve aúa÷ısındaki yazılardan ibarettir. Bu kitabe Türk-Bulgar
ka÷anı Kurum Han (Ö. 813) adına o÷lu Omurtag ka÷an tarafından
yaptırılmıútır. Macar G. Feher kitabeyi okumuútur. Peçenek kitabeleri ise
Macaristan’ın Nagy Szent Mikloú köyü civarında bulunan 23 parça altın kap
kaçak eúya üzerindeki yazılardır. Bu yazılar, Macar Gy. Németh tarafından
1932 yılında okunmuú ve bu altın eúyaların Peçenek Türkleri’ne ait oldu÷u
anlaúılmıútır.75
D. TÜRK EöøTøM SøSTEMøNE YABANCI ETKøLER
Tarih boyunca benimsedikleri çeúitli dini inanıúlar, içinde yaúadıkları
çok geniú fiziki, siyasi ve kültürel çevre Türkler’in e÷itimine de dıúarıdan
bazı unsurların girmesine yol açmıútır.
Evlilik yoluyla: Pek çok Türk hükümdarı Çin hükümdarlarının kızı ile
evlenmiútir. Ülkelerinde Konfüçyüs’ün sözlerini ezberlemiú ve kendilerini
geliútirmiú bu hatunlar Türk úehzadelerin annesi olmuú ve bu fikirleri
çocuklarına ö÷retmiúlerdir.
Beyin Göçü: Zaman zaman Çin’den kaçan aydınlar Türk
hükümdarlarına sı÷ınmıúlar ve kendilerine uygun devlet iúleri verilmiútir.
Birçok úehzade Çin’e ö÷renim için gönderilmiútir
Siyasi iliúkiler: Ülkeler arasında siyasi iliúkiler kurulmuú, elçiler gidip
gelmiútir.
Savaúlar, ticaret iliúkileri, gezginler yoluyla baúka ülkelerin kültür ve
e÷itiminin etkileri Türk e÷itiminde de görülmüútür.76
E. ESKø TÜRKLER’DE ÖöRETøM ARAÇ GEREÇLERø
Matbaa: Bossert’in ileri sürdü÷üne göre bir ülkede, matbaanın icadı
ve geliútirilebilmesi için üç úartın birlikte bulunması gerekir:
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a)
Harf sayısı az bir alfabe kullanılmakta olması
b) Okuma arzusunun artmıú ve kitapların çok aranmakta olması
c)
Üzerine basılacak sa÷lam bir malzemenin veya kâ÷ıdın bilinip
kullanılması
Bu açılardan bakıldı÷ı zaman matbaanın önce çinlilerce bulundu÷u
úeklindeki söylenti do÷ru görünüyor. Çünkü kâ÷ıdı biliyorlardı. Ama
binlerce harften oluúan Çin yazısı basım için çok büyük teknik zorluklar
çıkaraca÷ı gibi bu yüzden Çince kitapların matbaa ile ço÷altılması elle
ço÷altmaya göre pek ekonomik de olmazdı. Bu nedenle matbaayı ilk önce
onların buldu÷una úüphe etmelidir. Onlar tahta vs. ile kalıp baskıyı
kullanmıúlardır. Ama bu matbaa tekni÷i de÷ildir. Çinliler’e komúu olan
Uygurlar da kalıp baskıyı ve kâ÷ıdı kullanıyorlardı. Okuma yazma ve kültür
düzeyleri çok yüksekti. Hatta baúka devletlere kâtip bürokrat çevirmen,
danıúman ve ö÷retmen olarak hizmet verecek kadar bilgili kültürlü
yetiúiyorlardı. Sade bir alfabeleri vardı. Böylece ayrı ayrı kesilmiú harfler ile
basım tekni÷inin ortaya çıkması için tüm úartlar hazırdı. Bu uygun ortam
içinde onların matbaa tekni÷ini bulduklarını gösteren somut veriler vardır.
Kansu bölgesinde, Tun-Huang’da üstü örtülü bir ma÷arada tahtadan bazı
Uygur matbaa harfleri ve Uygurca kitaplar ele geçirilmiútir. Bunların M.S.
700-900 yıllarına çıktı÷ı anlaúılmıútır. Böylece Bossert’e göre matbaayı
Uygurlar’ın buldu÷unu kabul etmek gerekir. Çinliler’de bu tekni÷i XI.
Yüzyılda (1041) Pi-ùeng isimli bir demirci, demirden harfler yaparak
geliútirmiúlerdir. 1241’de de Altınordu devletleri Almanya’ya yaptıkları
akınlarda bu tekni÷i oralara götürdüler. øki yüzyıl sonra 1440-1450’lerde
Gutenberg matbaayı geliútirdi. Ortaça÷da fikirlerin ve teknik bilgilerin bir
ülkeden ötekine ne kadar yavaú taúındı÷ı düúünülürse iki yüz yıllık gecikme
fazla sayılmaz. Böylece Uygurlar’ın ve Gutenberg’in matbaası arasında iliúki
bulunmaktadır.77
DEöERLENDøRME
Çok geniú sahalara yayılan ve içinde birçok yabancı kültürleri de
muhafaza eden devletler kurmuú olan Türkler’in, bu devletleri idare
edebilmek için çok iyi bir devlet teúkilatı geliútirmeleri gerekiyordu. Bu
mekanizmanın iúleyiúini sa÷lıklı bir úekilde yürütebilmesi, devletin tüm
kademelerindeki iúleyiúin sa÷lıklı yürütülebilmesine ba÷lıydı. Bunun
sa÷lanabilmesi için úehzadelerin iyi yetiúmeleri gerekiyordu. Kitabelerden
anlaúıldı÷ına göre “Halkı beslemek ve giydirmek” iúi tüm ülke genelinde
sa÷lanmaya çalıúılmıútır. Yukarıda verdi÷imiz bilgilerden anlaúılaca÷ına
göre, Türkler’de devlet kavramı bütünü ile beraber ortaya çıkmıútır.
Göktürk’ler, milleti devletin kurucusu olarak kabul etmiúlerdir. Bu sebepten,
milletin içinden çıkan devlet baúkanı, milleti korumak, doyurmak, iú ve aú
77
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temin etmekle yükümlüdür. Devlet yöneticileri halkının hayatını
düzenlemekle görevlidirler. Bu bakımdan halk “devlet baba”nın
koruyuculuk adı altında yaptı÷ı hizmetten yararlanır. Buna göre devlet,
sosyal, siyasal, ekonomik ve fikir hayatlarını düzenleyecektir. øúte her úey
devletten beklenir ve hizmet devleti olma kavramına sahip, bir yapı
içerisinde kendini kabul ettirmiútir. Bunun için büyük bir da÷ıtım teúkilatının
varlı÷ına ve yetiútirilmiú elemanlara ihtiyaç vardır. Bunlar birkaç Çinli kâtip
ile olacak iúler de÷ildir.
Türkler’de Hunlar’dan itibaren çeúitli el sanatlarının geliúmesi, belirli
bir estetik anlayıúının varlı÷ını gösterir. Türkler’de tezyin sanatı fevkalade
inkiúaf etmiú, Eski Türkler tarafından yapılan oymalı silahlar, kılıç
saplarındaki iúlemeler, bugün dahi hayret ve be÷eniyle izlenmektedir.
Boyacılık sanatı da geliúmiú, günümüze kadar gelen kökboyanın ve
halıcılı÷ın (dokumacılı÷ın) temelleri çok eskilerden beri süregelmiútir. Tüm
bu iúler belli bir teknik ve e÷itimi gerektirmektedir. Ancak günümüzde Eski
dönemlerde Türkler’de mevcut olan planlı bir e÷itimin yapıldı÷ına dair net
bir delil yoktur. Ama Hunlar’dan itibaren Türkler’de, belirli bir e÷itimin
yapıldı÷ı kuvvetle muhtemeldir. Bu bölgelerde yapılan kazılarda, bulunan
yapıların bazılarının, e÷itim için kullanıldı÷ı düúünülmektedir.
Altay bölgesinde Hun ça÷ında açıldı÷ı düúünülen muhtelif sulama
kanallarının izine rastlanmaktadır. Bu kanallardaki sulamanın ilmi bir usulle
yapıldı÷ı belirlenmiútir.
Bugün ordumuzda da kullanılan 10’lu sistemi (Onbaúı, yüzbaúı,
binbaúı gibi) ilk kez uygulayan Türkler’dir.
øslamiyet öncesi Türkler’den kalan bir úiirde “bilgi”ye önem ve de÷er
verildi÷i anlaúılmaktadır. “Bilgili insan beline taú kuúansa kaú olur, bilgisizin
yanına altın kuúansa taú olur” denir. Bu úiirden de anlaúılaca÷ı gibi Türkler
bilgiye ve bilgine önem vermiúlerdir.
Kalıntılara bakılırsa; (yazma eserler, sistem, devlet yönetimi, bilgiye
verilmiú önem ve alfabe, vs.) Türkler’in yerleúik yaúam ile göçebeli÷i uzun
müddet birlikte sürdürdükleri gözlenmektedir. Orta Asya’daki kazı sonuçları
ile bilimsel tarih incelemeleri bu görüúü do÷rulamaktadır.
Yazının yaygınlaútırılması, “Türk Takvimi”nin ıslah ediliúi, yalnız
içinde bulunulan zamanda de÷il, nesiller boyu tarihten ibret alınması için
dikilen kitabeler, Türk toplumunda kalabalık bir okur yazar toplulu÷unun
oldu÷unun en önemli kanıtıdır. Bilgi ve bilginler övülmüú, bilginin de÷eri
atasözlerine yansımıútır.“Kut belgüsi bilig”(Kudretin belgesi bilgidir), sözü
Eski Türkler’de bilgiye verilen önemi en iyi úekilde gösterir.
Son yıllarda yapılan araútırmalar; Göktürkler’in Orhun anıtları dıúında
mezar taúları, da÷lardaki sabit kayalar, a÷açlar, kemikler, madenler, toprak
ev araç gereçleri, silahlar ve süs eúyaları vs. üzerine pek çok yazı
yazdıklarını ortaya koymuútur. Örne÷in, Altay da÷larında kayalarda yolları
gösterici sosyal ve günlük yaúayıúa ait pek çok yazı bulunmuútur. Küp ve
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tabak gibi ev eúyaları üzerinde sihirsel yazılar görülmektedir. Bunlardan biri,
bir küpün niúanlanan bir kız için arma÷an olarak alındı÷ını bildirir. Bunlar
bize Göktürkler’in yazıyı toplum hayatının her alanında kullandıklarını,
okuryazarlı÷ın yaygın oldu÷unu göstermektedir.
Görüldü÷ü gibi, e÷itim anlayıúını yaúayıú biçimleri úekillendirmiú,
töre ise yeni kuúakların yetiúmesinde ve hangi de÷erlere sahip olması
gerekti÷inde, etkili olmuútur. Destanlardan ve kitabelerdeki ifadelerden,
Türk-E÷itim sisteminin amacının Alp-ønsan tipi yetiútirmek oldu÷u
anlaúılmaktadır. Bilge ve erdem kutsal sayılmıú, ileriki kuúakların hayırla
anmaları ve övmeleri için bilge olmanın gereklili÷i vurgulanmıútır. Hatta
ileri de Türk devletinin baúına geçmesi muhtemel olan úehzadeler, özel bir
e÷itim-ö÷retim metodu uygulanmaktadır. Her bakımdan mükemmele yakın
birer insan olmaları için e÷itimlerine özen gösterilirdi. Devleti yöneteceklere
teorik bilgiler verilir ve uygulamalı olarak baúka bir yerde vali olarak
atanırdı. Böylece yetiúmiú ve yirmi yaúında devleti yönetecek bir bilgi ve
e÷itime sahip olarak, kendini ispat ederdi. Türkler’deki bu teknoloji ve
kültür düzeyi örgün e÷itim kurumlarının bulundu÷una iúaret etmektedir.
Özetle anıtlarda, daha sonra gelecek Türk hükümdarlarına ve sonsuza
kadar Türk milletine ba÷ımsız ve mutlu yaúama ile ilgili bir tarih dersi
veriliyor. Milletin bunları ö÷renip, bilmesi isteniyor. Bu bilgilerin kalıcı
olmaları için taú üzerine yazıldı÷ı belirtiliyor. Böylece, Bilge Ka÷an’ın Türk
milletinin ilk siyasal e÷itimcilerinden biri olarak de÷erlendirilmesi gerekir.
Tüm bunlardan da anlaúılıyor ki, Türkler, kültür ve medeniyet kurabilecek
bir e÷itim seviyesine sahip, büyük bir millettir. Üç bin yıllık bir devlet
gelene÷ine sahip olunması da bunun bir göstergesidir.
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