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Bu çalmada, yaklak yirmi yldr üzerinde çaltmz kaya üstü yaz ve figürler
(petroglifler) ile yazlar üzerinde durulmutur. Bilim adamlar, çalarn balangcn yaznn
bulunmasndan balatmlardr. Hâlbuki kaya üstüne nakedilen resim ve figürlerin M. Ö.
14 binlerde baladn biliyoruz. Kaya üstü resimler, tpk yaz gibi okunup anlam
verilebilmekte; yaklap on be bin yllk insanlk tarihi anlamlandrlabilmektedir.
Türk karakterli kaya üstü resim ve figürler Asya ile Avrupa ktasnn büyük bir
bölümünde ve Afrika ktasnn kuzeyinde, düzenli olarak karmza çkmaktadr. Yer
isimleri, mimari ve dier kültür unsurlar, kaya üstü resim ve figürleri ile paralellik
göstermektedir. Bütün kültür unsurlar bir arada düünüldüünde Türklerin yaklak 15 bin
yldr dünya üzerinde olduu ve muhteem bir medeniyet ortaya koyduu anlalmaktadr.
Özetle bu çalmada, Türk karakterli kaya üstü resim ve figürlerin tarihi derinlii ve
yaylma alanlar üzerinde durulmutur.
Türkler, Petroglif, Yaz.

The paper deals with rock scripts, figures (petroglyphs) and writings which we have
been considering for last twenty years. The scientists refer the beginning of age to the
discovery of scripts. However it is proved claim that the pictures and figures started to be
carved on rocks back in 14th millenium BC. Pictures carved on rocks are able to be
interpreted into certain explanations as scripts and human history of 15 thousand years is
available to our perception.
Rock pictures and figures with turkic features are regularly encountered in most parts
of Asia and Europe and north part of Africa. They possess similarities with toponyms,
architectural and other cultural components. While considering all the cultural components
it becomes obvious that the turks have been existing on earth for 15 thousand years with
magnificent culture. The paper touches upon issues regarding the ancience of rock
petrogylphs and figures with turkic features and their located areas.
The Turks, Petroglyph, Script.
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Kaynaklardan örendiimize göre kât; M.S. 610’da uzak douda
kullanlm, 8. yüzylda batya doru yolculua balamtr. Abbasiler, kât
yapmay Türklerden örenmi, bu tecrübelerini 11. yüzylda spanya’ya
götürmütür. Avrupa’nn kâtla tanmas, Araplar vastasyla 11. yüzylda
gerçeklemitir. Dolaysyla kât ile yazlan kaynaklarn tarihi, 1200 yldan daha
ileriye gitmez.
Eski medeniyetlerden kalma, pimi veya günete kurutulmu kilden
yaplm, üzerinde çivi yazs ile metin yazl belgeler olan tabletler, M.Ö. 3000’e
kadar gitmektedir. Sümerlere ait bu bulu olan tabletler, yaznn ve tarihin temeli
saylmtr. Tabletler; tarih, hukuk, tp, edebiyat, ekonomi ve dinî konular
içermektedir. Ayrca matematik, astronomi, sihir gibi konular da yer almaktadr.
Tabletler; kaya üzerine çizilen resim ve figürler ile yazlan yazlarn bir sonraki
aamas olup talara yazlan veya çizilenlerden daha düzenlidir.
Türkler kimdir, tarih sahnesine ilk kez ne zaman çkmlardr, ilk yurtlar
neresidir, nasl bir hayat tarzlar vard, tarih boyunca nerelerde gittiler, nerelerde
yaadlar ve hangi boylara ayrldlar, ayrlan boylar bu gün hangi milletlerdir, hangi
dinler ve inan sistemi içerisinde bulundular, kimlerle akrabadrlar? Bir baka soru
da Türkler, neleri kefedip dünya medeniyetine hediye etmilerdir?
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Bu sorularn cevabn verebilmek; kâdn, tarihi kaytlarn, belgenin
bulunmad dönemlerde aratrmak ve insanlarn bilgisine sunmak son derece zor
olmutur. Bunun bir sonucu olarak Türk tarihi ve kültürünün varl, klasik
anlamda tarihî belgelerin ve bilgilerin uzand yllardan balatlmtr. Hatta bu bir
gelenek durumuna getirilmitir. Dolaysyla Türkler, genel olarak, birkaç bin yllk
tarihe ve kültüre sahip bir millet olarak kabul edilmitir.
Pek çok tarih bilimcisi; insanlarn yaad olaylar, yaznn bulunmas ile
kayda alndn düünerek tarihî çalar yaznn bulunuu ile balatmak hatasna
dümü veya kastl olarak böyle bir yola gitmitir. Hâlbuki insanolu, yaad
olaylar,
vastasyla kayalar üzerine naketmitir. Tarih bilimcilerin bu
gerçei neden görmezden geldii veya göremedii gerçekten merek konusudur.
den sonraki aama,
(dorudan doruya fikri ifade eden
iaret, varlklarn sembolize edildii ya da bir düüncenin anlatld çizim)’dr.
Daha gelimi ve düzenlenmi biçimi ise
(resimyaz)’dr. Piktogram’dan
sonraki aama
dönemidir. Damgadan dile doru giden yol,
,
ve
eklinde gelimitir.
, bu aamalarn en son noktasdr.
Türklerin, Çinliler gibi klasik anlamada tarihî bir arivi olmamtr. Bu
yüzden tarihî hafzas zayf olarak deerlendirilmitir. Hâlbuki Türkler, ulaabildii
her corafyaya tarihini, düüncelerini, yaay tarzlarn, inançlarn kayalar üzerine
kazmtr. Kaya üzerine çizilen resim, figür ve yazlar incelendiinde sosyal ve fen
bilimlerinin pek çok alannda binlerce yl geriye gidilebilmektedir.
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Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Atatürk Dönemi’nde balayan ve
son yllarda Türk ve yabanc bilim adamlar tarafndan younlatrlan çalmalarla
Türk tarihi ve kültürü üzerindeki küller ve sis perdesi kaldrlmaktadr. Kaya
üzerine çizilen resim, figür ve yazlarla ilgili aratrmalar yaplmakta, gerçekler bir
bir ortaya çkmaktadr.
Türk ad ve Türklerin tarih sahnesine çk ile Türklerin corafyas
konusunu aydnlatmak için tarih boyunca çok sayda bilim adam kafa yormu,
düüncelerini tonlarca mürekkep harcayarak anlatmaya çalmtr 1 . Bu konuda
yeni bir düünceyi ortaya koymaktan çok uzak olduumuzu ve bilinenleri tekrar
etmekten öteye gidemeyeceimizi özellikle belirtmek isteriz. Türk ad, kutsal
kitaplardaki bilgilerin yorumlanmas ve Türkçenin yaps çerçevesinde
açklanmaya çallmtr. Türklerin tarih sahnesine çk ve corafyas konusunda
da galiba kutsal kitaplar bütün kaynaklarn ilerisindedir.
Kuran- Kerim’de Hazret-i Nuh ile ilgili olarak pek çok ayet, hatta Nuh
suresi bulunmaktadr: Hazret-i Nuh’un insanlara doru yolu göstermek için
peygamber olarak gönderildii, 950 yl yaad (Ankebut, 14), ancak ona
kimsenin inanmad, Tanr’nn inanmayanlar cezalandrmak için dünyay su ile
kaplad (Hud, 44), Hazret-i Nuh’un gemi yaparak inanlarla birlikte kurtulduu
(Hud, 37) ve dünyann gemiden kurtulanlarla kurulduu (Hud, 48) anlatlmaktadr.
Ancak Kuran’da Hazret-i Nuh’un oullar hakknda bir bilgi yoktur. ncil’de ve
Tevrat’ta da Hazret-i Nuh’un serüvenleri anlatlmakta, oullar; Sam, Ham ve
Yafes/Yafet’in isimleri saylr (Matta 24, Luka 17,27; Petrus 2,20; 2,5) ve eleriyle
birlikte kurtulduklar anlatlr (Tekfin 6-9).
Ebülgazi Bahadr Han,
adl eserinde Nuh Peygamber’in
büyük sel felaketinden üç olu ile üç gelininin kurtulduunu,
’ Hindistan’a,
’ ran’a,
’i (baz kaynaklarda
) ise kuzey kutbu tarafna gönderdiini
söyler. Yafes’in
ve
suyu arasn yurt yaptn, sekiz olunun dünyaya
geldiini rivayet eder. Ayrca Yafes’in ölecei zaman olu
’ü yerine
braktn anlatr. Ebülgazi Bahadr Han’a göre Yafes, çadr icat edip
’de
oturmutur 2 .
Kâgarl Mahmud,

’te: “

” eklinde tantr 3 . Kâgarl eserin bir baka yerinde; “
” hadisine dayanarak Türk adnn
bizzat Tanr tarafndan verildiini, onlar yer yüzünün en yüksek yerine, havas en

1
2
3

Geni bilgi için bk. brahim Kafesolu,
, stanbul 2000, s. 43-56.
Ebülgazi Bahadr Han,
, (hazrlayan: Muharrem Ergin), stanbul (tarihsiz), s. 24.
, (hazrlayan: Besim Atalay) C. I, Ankara 1985, s. 28.
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temiz ülkelerine Tanr tarafndan yerletirildiini ve onlara ‘kendi ordum’ dediini
iddia eder 4 .
Yazcolu Ali’nin
adl eserinde Türklerin tarih
sahnesine çk ve dünya üzerine yayl u ekilde anlatlmaktadr: “dem’e -

alavtullhi aleyhiye- avv’y çift virüp ve be e min-hüm riclen ke ren ve
nisen m cebince ikisinü neslini yir yüzine yayd ve N aleyhi’s-selmolanlar dan Yfet ürriyytna Türkistn il mini yir ve yurt virdi ki anda
çoalup andan çup alan il mlere da pdih olup az ve cihd lalar” 5 .
Kutsal kitaplarda açk olmamakla birlikte daha sonra yazlan eserler,
Türklerin kuzeyde bir yere göçüp yerleen Nuh’un olu Yafes / Yafet’den geldiini
yazmaktadr. Bütün bunlardan öyle anlalmaktadr ki Türklerin ana vatan Tanr
Dalar veya Altay Dalar’dr veya buralara yakn bir corafyadr 6 . Belki de daha
kuzey bölgelerdir.
Bütün bu bilgilere ramen, Yafes’in olu Türk’ün yaad yer ve yllar
bilinememekle birlikte Türk tarihinin balangc konusunda tam bir tarih
verebilmek de mümkün deildir. Tahmini tarih verebilmek ise Türk karakterli kaya
üzeri resim ve yazlarn çeitli bilim kollar tarafndan çok yönlü incelenmesi ile
mümkün olabilecektir.
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Türkler, Tanr Dalar veya Altay Dalar ya da yakn corafyalardan çok
eski tarihlerden beri dalga dalga dünyann hemen her bölgesine yaylmtr. Ancak
hangi corafyada yaarlarsa yaasnlar onlarn balar birbirinden kopmamtr.
Dil, inanç, tarih ve kültür birlii Türklerin en önemli balardr.
M. Ö. 2500 yllarnda Mezopotamya'da yürürlükte olan dünyann ilk yaz dili
Sümerce'nin kayna konusunda çok sayda aratrma yaplmtr. Pek çok bilim
adam bu dilin Ural-Altay dillerinin bir parças olduunu kabul etmektedir. Osman
Nedim Tuna ses denkliklerinden hareket ederek 165 Türkçe kelimenin Sümerceye
geçtiini ispat etmitir 7 . Sümerce ile Türkçenin bir akrabal yoksa bile bu durum,
Türkçenin M.Ö. 2500’lerde konuulduunu rahatlkla ortaya koymaktadr.
Türkiye’de Türklerin varl ile ilgili ilk bilgiler M.Ö. III bin yllarna kadar
inmektedir. Hattua'ta bulunan M.Ö. 2200’lere ait bir belgede Türkiye'de

4
5
6

7

Atalay, age, s. 350-35.
Yazcolu Ali,
Topkap Müzesi, Revan, nu: 1391, v. 1/b
Son yllarda sk sk duyduumuz Türklerin, Anadolu’dan douya göçtüü, daha sonra yeniden döndüü
görüü pek salkl görünmemektedir. Zira tarihî kaynaklarn ve delillerin bulunmad durumlarda
imdadmza milletlerin konutuu diller yetimektedir. Cince yap itibariyle tek heceli bir dildir. Türkçe de
balangçta tek heceli bir gibi görünmektedir. Bu durumda Çince ile Türkçenin tarihin derinliklerinde bir
süre birlikte gelitii, sonra Türkçenin sondan eklemeli bir yapya kavutuu anlalmaktadr. Bu durumda
Türklerin ana vatann Çin’in kuzeyinde aramann daha doru olaca düüncesindeyim.
Osman Nedim Tuna,
, Ankara 1990;
Gürer Gülsevin, "Sümerce le Türk Dilinin likisi",
, C. 1, Ankara 2002, s. 457-459.
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in Anadolu'ya girmek isteyen Akkadlar'la

M.Ö. 2200’lerde Akkad mparatoru Naram-Sin Anadolu'ya bir sefer
düzenlemitir. Bu sefer ve savalar,
adyla bilinen yazl
10
raporda anlatlmaktadr . Metinde Akkad mparatoru'nun Anadolu'daki Hatti Kral
Pampa'nn önderliindeki 17 ehir devletinin 11 oluturduu birlie kar savamas
anlatlmaktadr. Metnin 15. satrnda
'in de bu birlik içerisinde
yer ald kaytldr 12 .
Kimmerler, Ural-Altay kökenli bozkr göçebelerinin bat koluna
mensupturlar. Eski Ça'daki Türk Kültür Tarihi'nin ilk temsilcilerindendir.
Arkeolejik bulgulardan elde edilen bilgiler, onlarn ilk Türk devletlerinden biri
olduunu ortaya koymaktadr 13 . M.Ö. II bin yl balarndan itibaren M.Ö. 8.
yüzyla kadar merkezi Krm olmak üzere Karadeniz'in kuzeyinde yaamlardr 14 .
Frig Devleti'ni ykan Kimmerler, bat yönde Lidya Devleti'nin snrna yaklarlar.
Daha sonra ç Anadolu'da bir bozkr devleti kurarlar. Oradan Karadeniz sahillerine
ularlar 15 . Amasya Gümühacköy'ün eski ismi olan
, büyük bir ihtimaller
Kimmerlerin mirasdr. Sinop ve çevresinin onlar tarafndan ele geçirilmesi antik
kaynaklarda anlatlmaktadr 16 . Kimmerler, Karadeniz Bölgesi'nde douda Trabzon,
batda Karadeniz Erelisi'ne kadar yaylrlar 17 .
Kimmerlerin Karadeniz Bölgesi'ndeki varln kesin olarak ortaya koyan en
önemli delillerden birisi, arkeolojik aratrmalardr. Ünye'de bulunan bir gümü
kap M.Ö. VI. yüzyln sonunu iaret etmekte ve Kimmer sanatnn son eserlerinden
biri olarak nitelendirilmektedir 18 .
8
9

10

11

12

13
14
15
16

H. G. Güterbock,
, S. 44, Berlin 1938, s. 67-68.
Ekrem Memi, “M.Ö. 3. Bin Ylnda Anadolu’da Türkler”,
, S. 53, Nisan 1988,
s. 35-40.
Ekrem Memi, “Orta Dou’da Türklerin Varl Tartmalar”,
, Ankara 2002, C. 1, s.
441.
Bu metinden M.Ö. III. binli yllarda Anadolu’da kuvvetli bir devletin olmad, Anadolu’nun küçük
krallklar tarafndan yönetildii anlalmaktadr.
Hattusa arivinde ele geçirilen artamhari Metinlerinin kopyas (KBo III, 13 nolu metin) öyledir: ([ilk 7
satr kopuk] 8. Bana kar bütün memleketler isyan ettiler, 9. Gaua kral Anmanailu, Pakki kral Bumanailu,
10. Ulluwi kral Lupanailu sonra ... kral .... nmipailu, 11. Hatti Kral Pampa, Kani kral Zipani ... kral
Nur-Dagan, 12. Amurru kral Huwaruva, Parai kral Tienki, 13. Armanu kral Mudakina, Sedir Dalar
kral gippu, 14. Larak kral Ur-Larak, Nikku kral Ur-Banda, 15. Türki kral lu-Nail, Kuaura kral
Tikinki, 16. Toplam on yedi kral ki onlar savaa girdiler ve ben onlar vurdum, 17. Hurrilere kar bütün
orduyu seferber ettim ve sonra (Tanrlara) arap takdim ettim, 18. O zaman savaçlarma, binlerce düman
askeri hiç mukavenet etmedi (Memi, agm, s. 442'den naklen). Bu metin, Hititçe ve Hitit çivi yazsyla
yazlmtr. Bu metin H. G. Güterbock tarafndan 1938’de yaymlanmtr (Güterbock, age, s. 67-68).
M. Taner Tarhan, "Kimmerler ve skitler",
, C. 1, Ankara 2002, s. 597.
Adülhaluk Çay-lhami Durmu, "skitler",
,, C. 1, Ankara 2002, s. 578.
L. N. Gumilëv, agy.
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Sakalar, tarih içerisinde zaman zaman Anadolu'ya gelip yerlemitir 29 .
Ksenophon'a göre 30 M.Ö. 400'de Trabzon'a yakn bir yerde de yaamaktadrlar 31 .
Kimmer ve Sakalarla ilgili önemli ve ayrntl bilgiler,
un (M.Ö.
32
430-355)
(M.Ö. 400-401) adl eserinde yer almaktadr .
Sakalar, Günümüz Türkiye'sinin dou bölgesinde de önemli bir yer tekil
etmektedir 33 . Sakalarn bir boyu olan
ve onlarn alt kollar olan
ve
Türkiye'nin dousunda yerlemilerdir. Sakalarn boylar
ve
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde iskân etmilerdir. Yine
Türkiye'deki
, ... yer isimleri ve bu isimlerin bozulmu biçimleri
onlarn boy, soy ve aile isimlerinin miraslardr.
Sakalarn ilgi çekici bir miras da Türkiye Cumhuriyeti'nin bakenti Ankara
ve Ankara isminin kaynadr. Yakutistan'da da
isimli bir ehir bulunmakta
34
olup tpk Ankara gibi tiftik keçisiyle mehurdur .
Sakalar, M.S. II. yüzyln sonlarna doru zayflayp yklrlar 35 , Hunlar ve
dier kavimlerin arasna karrlar. Çok az bir ksm Mool dönemine kadar
varln sürdürdü. Mool istilas srasnda kuzeye çekildiler. Günümüzde
Moolistan'n kuzeyinde yar bamsz bir devletleri olan Saha Türkleri, Sakalarn /
skitlerin torunlardr 36 .

11
29

30
31
32

33

lhami Durmu,
, Türk Kültürünü Aratrma Enstitüsü yay., Ankara 1993, s. 36. Fahrettin
Krzolu,
, TTK yay., Ankara 1992, s. 32.
Ksenophon,
, (Çeviri: Hayrullah Örs), Maarif Matbaas, stanbul 1944, s. 184-232.
Anabasis'te "Skythenler" biçiminde geçmektedirler (Ksenophon, age, s. 188-190).
Türkiye'nin lk Ça'daki durumu konusunda aratrmalar yapan hemen her aratrmac bu eseri esas alm,
verdikleri bilgileri ona dayandrmlardr. Pers mparatoru Keyhüsrev, kendi lehine savamas için Yunanl
bir orduyu paral asker olarak ülkesine çarr. Keyhüsrev'in ölümüyle sonuçlanan Runaksa Sava'ndan
sonra bu ordu, M.Ö. Eylül 401-Mart 399'da memleketlerine dönerken Frat vadisinden Karadeniz'e ular.
Trabzon'a ulatktan sonra sahile paralel olarak Sinop'a kadar yürürler. "Onbinlerin Dönüü" adyla tarihe
geçen bu yolculuu
,
adl eserinde ayrntlaryla anlatmaktadr. Yunanl askerlerin
maceralarn anlatan eser, Karadeniz Bölgesi'nin etnik yapsyla ilgili çok önemli bilgiler vermektedir.
Onbinler önce
'n memleketine gelir. Sonra madencilikleriyle tarihe mal olmu
'i
karlarnda bulurlar. Bayburt Ovas'nda ise
rastlarlar. Trabzon tarafna doru ilerlerken
32
ile karlarlar . Batya doru ilerlediklerinde
,
,
, tekrar
ve
'in memleketlerinden geçerek Sinop'a ularlar (Ksenophon,
, (Çeviri: Hayrullah Örs),
Maarif Matbaas, stanbul 1944).
ve
'n M.Ö. 2000'li yllardan itibaren Anadolu'ya, dolaysyla Karadeniz Bölgesi'ne gelip
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Trabzon çevresinde Sakalarla ilgili en önemli kalnt yer isimleridir. Rize'nin
güneyinden balayp ylan biçiminde douya doru uzayan dalarn ismi,
(Ylan)
'dr. Türkiye Türkçesinde kelime banda yer alan
seslerinin Saha
Türkçesinde
ile karlanmas 37 hem Yukut-Saka balantsn ortaya koymakta
hem de bölgede Sakalarn varl konusunda bize önemli bir ipucu vermektedir.
Amasyal Strobon (M.Ö. 64-MS. 21),
adl eserinde
'ndan bahsetmektedir. Maçka'nn güneydousunda yükselen bu dan ad
bugün
'dr. Heredot'un Karadeniz'in kuzeyindeki skitler olarak
tanmlad
larn ismine Kolat Dalar olarak rastlamamz oldukça
ilginçtir. Ayrca
/
aile ad bu yörede hâlâ yaamaktadr. Artvin
Yusufeli Barhal köyünde bir
(Kolatyurdu anlamnda) mahallesi
(Altparmak köyü Uzun Çal mahallesi) bulunmaktadr. Çaykara'nn ahinkaya
köyünün eski ismi
Trabzon merkez ilçeye bal Çamoba köyünün eski
ismi
(Sakalarn bir boyunun ismi
'dir), Arsin'in Yolaç köyünün eski ismi
Sakalarn bir kolunun ismi
'tür), Vakfkebir'in Tarlack köyünün
eski ismi
(Sakalarn bir boyunun ismi
'tür)'dr. Bu yerleim yerlerinin
ismi büyük ihtimalle Saka Türklerinin günümüze mirasdr.
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Bilinen ilk Türk devletlerinden biri de Hunlar’dr. Kaynaklara göre Hun
Devleti M.Ö. 220'de kurulmutur. Asl gücüne M.Ö. 209'da Mete Han zamannda
ulamtr. Mete Han, M.Ö. 174'te öldüünde geride sivil ve askerî tekilat, d
siyaset ve sanat açsndan yüksek özelliklere sahip bir devlet brakm idi. Bu
yüksek özellikler, daha sonra kurulan Türk devletlerinin temelini oluturmutur.
Hunlar, M.Ö. 58'de zayflayp ikiye bölündü. Bu ayrlk, onlar daha da
zayflatt. Yklma süreçleri 216 ylna kadar sürdü.
Büyük Hun Devleti'nin dalmasndan sonra Asya'nn batsnda oturanlar,
batya doru göçerek Aral Gölü ile Hazar Denizi arasnda yaayan Alanlarn
topraklarn ele geçirdiler. Hunlar burada da durmayarak daha bat yönüne
göçmeye devam ittiler. Avrupa'daki kavimler bu göçe kar koyamadlar. Devrin
güçlü devleti olan Roma mparatorluu, Hunlarn aknlarn durduramadlar. Bu
göç sonucunda 395'te Dou Roma mparatorluu ve Bat Roma mparatorluu
olmak üzere ikiye ayrld. Bat Roma mparatorluu 476'da yklm, yerine pek
çok küçük devlet kurulmutur.
Hunlar bat yönüne iki koldan girmilerdir. Bir kol Karadeniz'in kuzeyinden
Avrupa'nn içlerine kadar ilerlemilerdir. kinci kol ise Kafkasya'dan kuzeye dönüp
Anadolu'ya girmitir 38 . ki taraftan Hun aknlar arasnda kalan Roma
mparatorluu, vergi vermeye mecbur kalmtr.

37
38

- bunlardan bazlardr (bk. Kiriçiolu, age, s. 38)
Ankara’nn Güdül ilçesi, Salihlerobas kaya üstür resim ve motifleri ile Türk karakterli yazlar, Hunlar
Dönemi’nden kaldn düünmekteyiz. Çözümleri ve ayrntl bilgiler bu yaz dizisinde verilecektir.
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Türklerin öncüleri olan ve dünyann çeitli yerlerine dalm olan topluluklar
elbette ki bunlardan ibaret deildir. Ana hatlar ile ele aldmz bu konu, ayr bir
çalma konusudur.
Basit bir tarif ile kültür; “

Dil, devlet yönetimi, tarm, ordu, aile yaps, din, müzik, hukuk,
edebiyat, sanat, ... birer kültür unsurlardr. Bunlarn Türklere mahsus kullanl,
uygulan ise bu saydklarmz Türk kültür dairesi içerisine yerletirmektedir.
Mesela:
Türklere mahsus kültürdür.
Milletlerin iki türlü snr vardr. Bunlardan ilki ve daha çok üzerinde
durulan siyasî snrlardr. Siyasî snrlar, Türklerin üzerinde bamsz devleti olan
topraklardr. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk cumhuriyetlerinin siyasî snrlar,
bugün bildiimiz haritadr. Dier bamsz Türk devletleri;
’ne ait
topraklar, Türk milletinin siyasî snrlar içerisinde kalmaktadr.
Türk milletinin bir de kültür snr bulunmaktadr. Tarih içerisinde ve
günümüzde Türklerin yaad her yer bu snra dâhildir. Doal olarak Türk
milletinin kültür snr, siyasî snrndan çok genitir. Asya ktasnn hemen hemen
tamam, Avrupa ktasnn büyük bir bölümü ve Afrika ktasnn bir ksm, Türk
kültür snrlar içerisindedir. Bu kadar geni alana yaylan Türkleri bu gün birbirine
balayan en önemli ba, dil ve kültürdür. Yani Türkçe ve Türkçe ile ekillenen
eserlerdir. Dil ve kültür unsurlarndan birkaç örnek:
Takvimleri ve bayramlar, uzak mekânlarda olsalar bile, Türkleri birbirinden
koparmamtr. Türk milletinin ortak kültür deerlerinden birisi,
'dir 39 .
'ni 40 Tuna Bulgarlar 600'lü
39

40

Türklerde zaman ve on iki says ilgi çekici bir durum sergilemektedir. Türkler yllar on ikiye bölüp
ni yapmlardr. Yllar da on ikiye bölünmü ve her birine
ad verilmitir. Eski
Türkler günleri de on ikiye bölüp her bir bölümünü
diye isimletirmilerdir. Saatte asl say on ikidir.
Herhangi bir kaynak tespit edememekle beraber, büyük ihtimalle
lar ikiye bölünmü ve saat kavram da
bu ekilde ortaya çkm olmaldr. Bütün bunlardan anlalmaktadr ki yln on ikiye bölünmesi büyük
ihtimalle Türkler tarafndan Avrupa’ya götürülmü olmaldr. Hatta bu hesapta ylba yine mart ay iken
Sezar tarafndan Hz. sa’nn doumu esas alnarak ocak ayna alnmtr. Ayrca Hristiyan Gürcü ve Osetler
ocak ayna
(<Ba yl), mart ayna da
(<Bayram) demektedirler. Türkler yllar da on ikiye
bölmülerdir. Ylba günü 21 Mart olan
bunu açk bir biçimde ortaya
koymaktadr.
’nin ortaya çk konusunda Kagarl Mahmud, Dîvânü Lügati't-Türk’te u
bilgileri vermektedir: "
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sanlan Amerikan yerli kabileleri de Hayat Aac’n, “Tree-of-Life” adyla önde
gelen kültür varl olarak korumaktadrlar 47 .
Siyasî snrlar zaman zaman deiir. Genilemeler veya daralmalar olabilir.
Ancak asl kalc olan kültür snrdr. Kültür snrlar çok büyük bir olaanüstü

Necati Demir
Türk Tarih n Ve Kült r n Kayn  Olar k Kay Üzeri er R siml (Petr oglif ) Ve Yazlar
Rock Petroglyp hs and Scripts As Source of Turkic History and Cul t re

Biz, dizi hâlinde yaymlanacak bu çalmamzda M.Ö. 14-12 bin yllardan
kalan resim ve figürler bata olmak üzere Asya ve Avrupa corafyasnda imdiye
kadar tespit edilebilen binlerce ekli, alan aratrmalar ile elde ettiimiz ve
arivlediimiz sözlü kültür ürünlerinin yardmyla okumaya ve yorumlamaya
çalacaz. Bu ekillerin ve yazl kitabelerin bazlar, özellikle, Türkiye snrlar
içerisinde bulunanlar tarafmzdan tespit edilmitir.
Orhun Yaztlar’ndan yaklak 5 asr önce yazlan ve Orhun Yaztlar’ndan
sonra ikinci büyük metin olan kitabeler, tarafmzdan Türkiye Cumhuriyeti snrlar
içerisinde bulunmutur. Yazl metinler ve kitabeler yaklak 10 yl süren bir
çalmadan sonra tarafmzdan okunmu ve alfabeleri yaplmtr. Ayrca
Türkiye’nin kaya üzerine çizilen resimler ve figürler (petroglifler) ve Türk
karakterli yazlar için bir anahtar konumunda olduunu belirtmekte fayda vardr.
Zira Türkiye’nin hemen her ilinde kaya üzerine çizilen resimler ve figürler
(petroglif) veya kitabe tespit edilmitir.
Bunlardan sadece Türkiye’nin bat tarafnda yer alan Söke yöresi, srailli
bilim adamlar tarafndan çallmtr 50 . Dier yöreler bilimsel olarak detayl bir
biçimde ele alnmamtr. Sadece çeitli aratrmaclar tarafndan çeitli zamanlarda
albüm niteliinde çalmalar yaymlanmtr.
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Türk (Runik) 51 alfabesinin de kayna olan kaya üzerine çizilen Türk
karakterli resimler ve figürlerin yaylma alan, ayn zamanda Türklerin ve Türk
kültürünün yaylma alanlarn da ortaya koymaktadr.
imdiye kadar tespit edilenlerden hareketle Türk karakterli kaya üzerine
çizilen resimler ve figürlerin yaylma alanlarn ve snrlarn u ekilde
gösterebiliriz: Merkezi; Kazakistan, Çin, Moolistan ve Rusya Federasyonu’nun
snrlar içerisinde kalan
bölgesi ve Tanr Dalar çevresi olduu kuvvetli
bir ihtimaldir. Ancak en eski örneklerinin Sibirya’da bulunmas, dikkat çekicidir.
Daha douda Moolistan snrlar içerisinde binlerce örnei bulunduu, bütün
bilim âleminin malumudur. Daha da douya, Büyük Okyanus kenarlarna,
Mançurya’ya kadar uzamaktadr 52 .
Kazakistan 53 , Krgzistan 54 , Türkmenistan, Özbekistan 55 , Tacikistan 56
snrlar içerisinde saysz örneklerinin bulunduu, çeitli yaynlarla duyurulmutur.
50
51

52

53
54

Geni bilgi için bk.
Türk karakterli yaz, ilk olarak 1800’lü yllarda skandinav ülkelerinde tespit edilir, “sr, esrar, giz, gizemli”
anlamna gelen
kelimesi ile adlandrlr. Orhun Abideleri bulunduunda, yaz karakterinin skandinav
ülkelerinde daha önce tespit edilenlerle benzer olmasndan dolay Türk karakterli yaz,
adyla
yaygnlam ve terimlemitir. Hatta Orhun Yaztlar, skandinav yaz sitemi ile okunmaya çallmtr.
smail Doan, “Runik Yaznn Geliim Corafyas ve Yaylma Sahas”,
, s. 161.
Z. Samashev, “Petroglyphs of Kazakhstan”,
, Bishkek 2001, s. 151-220.
K. Tashbayeva, “Petroglyphs of Kyrgyzstan”,
, Bishkek 2001, s. 9-79.

TWfZ .loV ,1 .oN 1 )90 2(

ZfWT

Zeitschrift für die Welt der Türken
lanruoJ fo dlr oW fo skruT

Nahcivan ve Azerbaycan’n da pek çok bölgesinde kaya üzerine çizilen Türk
karakterli resim ve figürler tespit edilmitir. Hatta Hazar Denizi’nin kenarnda yer
alan Kubistan, Türk karakterli kaya üzeri resim ve figürlerin önemli
istasyonlarndan birisidir ve çok zengindir 57 .
Çin, Hindistan, Pakistan ve ran aratrlmaya muhtaçtr. Arabistan’da
bulunan örnekleri, Türk yazs da içermesi bakmndan gerçekten ilgi çekicidir 58 .
Türkiye, buluntularn en zengin olduu bölgelerden birisidir. imdiye kadar
yaklak 50 ayr yerde, çeitli saylarda, kaya üzeri Türk karakterli resim ve figür
ile yazl kitabeye rastlanmtr. Yukarda da söylediimiz gibi, belirleyebildiimiz
kadaryla, bunlardan yalnzca Söke bölgesinde olanlar hakknda, tasvirî olmak
kaydyla, akademik aratrma yaplmtr.
Ermenistan 59 , Gürcistan 60 , Rusya 61 , skandinav ülkeleri 62 , skoçya,
Danimarka 63 , Moldovya, Romanya, Macaristan (Transilvanya), Bulgaristan,
Kosova 64 , Almanya, Avusturya, talya 65 , Fransa 66 hatta spanya’da 67 Türk
karakterli kaya üzeri resim ve fügürlerin (petroglifler) bulunduu ülkeler arasnda
yer almaktadr.
Özetlenecek olursa Türk karakterli kaya üzeri resim ve yazlarn Asya ve
Avrupa ktasnn büyük bölümü ile Afrika’nn kuzeylerinde yaygn halde
görülmektedir.
Türkler gittikleri hemen her yerde kimlik kartlarn corafyaya yer isimleri
ile de kazmlardr.
ismi bu duruma güzel bir örnektir.
, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bakentidir. Baykal Gölü’nün kuzey batsnda
isimli bir
ehir bulunmakta ve tpk Ankara gibi tiftik keçisi ile ünlüdür. Ayn isim; Baykal
Gölü’nün güney batsnda
, Takent’in güneyinde
, Letonya’da
, spanya’da
, Fransa’da
, Afrika’nn ortalarnda
biçiminde karmza çkmaktadr.

55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65
66
67

M. Khujanazarov, “Petroglyphs of Uzbekistan”,
, Bishkek 2001, s. 80-121.
V. Ranov, “Petroglyphs of Kaztadjikistan”,
, Bishkek 2001, s. 122-150.
. M. Crrzad,
-, Bak 1997.
http://mc2.vicnet.net.au/home/date/web/index.html (E.T: 02. 05. 2009).
Firudin Aasolu, “Artaes çandan kalma Yazl Dalar”, Türkeli, Dekabr 2008, S. 3, s. 20-22.
smail Doan, Kafkasya’daki Göktürk (Runik) aretli Yaztlar, Ankara 2000, s. 250.
S. Ya. Bayçarov,
, (çeviren: Muvaffak Duranl), Ankara 1996; Doan, age.
http://www.europreart.net/slide.htm (E.T: 31. 05. 2009).
smail Doan, “Runik Yaznn Geliim Corafyas ve Yaylma Sahas”,
, s. 151-173.
Kosova’nn Prizren iline bal Dada ilçesi ve 20 köyden oluan Gora Bölgesi’ndeki alan aratrmalarmz
srasnda varln bildiimiz yazt ve ta üstü resimlere ulama frsat bulamadk. Daha önce çektii
fotoraflar bize verme nezaketi gösteren Sakarya Üniversitesi öretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sofuolu’na
teekkür ediyorum.
http://www.europreart.net/slide.htm (E.T: 31. 05. 2009).
http://www.europreart.net/slide.htm (E.T: 31. 05. 2009).
http://www.europreart.net/slide.htm (E.T: 31. 05. 2009).
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Türk karakterli kaya üzeri resim ve yazlarn corafyasna paralel olarak
dünya üzerine yayldna ahit olduumuz dier bir unsur da; aaç uçlarn oymak
suretiyle çivi kullanlmadan, taraklama usulüyle, kare veya dikdörtgen eklinde
birbirine balanmas esasna dayanan mimarlktr. Türkiye’de
,
,
ad verilen bu yap biçiminin
68
ayns, Tuva Cumhuriyeti'nde Arzhan
yaknlarnda bulunan Seyhan-Altay
69
bölgesinin en büyük antnda ortaya çkmtr . Zemininin tala çklp
duvarlarnn yatay aaçlarla oluturulduu yap biçimi ile Güney Sibirya
70
Türklerinin ve Uygurlarn da ev yaptklar da bilinmektedir . Ayn tarz mimarlk
örneini M.Ö 400’de Anadolu’da görmekteyiz.
,
adl
eserindeki bilgilere göre Onbinler, Trabzon'dan batya giderken (M.Ö. Eylül 40171
rastlarlar.
Mart 399) bugünkü Giresun ile Ordu arasnda
'e
Ksenophon'un verdii bilgilere göre
, aaçlarn yatay olarak üst üste
ylmas suretiyle ina edilen evlerde oturmaktaydlar. Mossynoik, "
" manasna gelmekte olduu için bu adla anlmlardr.
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Günümüz Türkiye’sinde Sinop yaknlarndan balayp Sarp snr kapsna
kadar uzanan sahil boyunca ahap mimarînin ilgi çekici bir örnei olarak dikkatleri
çekmektedir. Sahilden Canik, Giresun ve Dou Karadeniz Dalar’na çkan dik
çizgiler boyunca dank ekilde kurulmu köylerde çok sk rastlanmaktadr. Bu
dalarn güney yamaçlarnda kalan bölgede ise çok az olmak üzere Oltu, enkaya,
Olur ve Tokat'n baz köylerinde görülmektedir. Hatta Niksar'n bir köyünün ismi
'dir. Toroslar’da; Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'n baz
yörelerine, bizzat gördüümüz bu mimarî tarz yalnzca Asya ile snrl deildir.
’da ayn tarzda yaplar bulunduunu rivayete dayal olarak bilmekle
birlikte
ve
’nde bizzat kendimiz müahede etmiizdir. Bu
yap biçimi hakknda tarafmzdan birkaç akademik çalma bilim dünyas ile
72
paylalm olup aratrmalarmz Avrupa ve Asya ktasnn tamamn kapsar
ekilde devam etmektedir.
Dünyada hiçbir eyin tesadüf olmad düünülürse bu ortaklk ve kaya üstü
resim ve figürleri ile yazlar ile yer isimleri paralellii nasl açklanabilir? Galiba
bilim âleminin Türkler hakknda çözemedikleri hâlâ pek çok konu var... Bütün bu
balantlar, paralellikler, ilikiler doru incelenip okunduunda veya hiç deilse
68

69

70
71

72

, skitlerin bir boyunun ismidir. Bu isim Türkiye'de Murat Irma'nn eski ismi,
olarak
karmza çkmaktadr.
Leonid S. Marsadolov, "Milattan Önce IX-VII. Yüzyllarda Saylan Altay Göçebeleri",
C. 1, s. 526-532.
Bahaeddin Ögel,
, C. 3, Ankara 1991, s. 44, 143, 154.
Ksenophon,
, s. 215-223. Strabon, onlarn bir bölümünün Hazar Denizi'nin dousunda yaadklarn
bildirmektedir (Strabon,
,
XII, (Çeviri: Adnan Pekman), stanbul 1987, s. 43). Bizans
kaynaklarnda ise onlarn Türk olduu kaytldr (A. Zeki Velidî Togan,
, stanbul
1981, s. 23, 409-410).
Necati Demir,
(Tarih, Etnik Yap, Dil, Kültür),
Ankara 2005, s. 153-182; ayn yazar, "Ordu ve Yöresinde Serendiler",
, S.
36, Aralk 1977, s. 42-45; ayn yazar, “
“,
S. 617, Mays 2003,
s. 443-447; "Trabzon ve Yöresinde Serenderler"
, C. 14, S. 41, Eylül 2004, s. 99-118.
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yorumlandnda dünya tarihi ile ilgili pek çok karanlk noktann aydnla
kavuaca muhakkaktr.
Türk tarihi ve kültürü konusunun hemen her alannda çok ciddî aratrmalar
ve çalmalar yapld rahatlkla söylenebilir. Fakat çalmalarn birbirinden kopuk
yaplmas, çalmalarn kapsamnn dar olmas, çan teknolojilerinin gerei gibi
kullanlamamas ve bir merkezde toplanamamas sebebiyle, net sonuçlar ortaya
konulamamaktadr. Durum böyle olunca eldeki çalmalarla Türk ülkeleri ve
bölgeler konusunda toplu veriler elde edilememektedir. Her bilim dal kendi
içerisinde gelimekte ve bilimler aras iliki zayf olduu için dil, tarih ve kültür
konular ayrntl olarak incelenememektedir.
Türk kültürü konusunda yaplan çalmalarn tamam bir araya toplanmal,
Türk milletinin aslî kültür unsurlar belirlenmelidir. Bir sonraki aamada ise bilim
dallar aras ortak çalma projeleri yaplarak Türk kültürü haritalar
hazrlanmaldr. Türk dünyasnn birlik ve beraberlii ile Türklüün dünyadaki yeri
açsndan bu son derece önemlidir. Hakkâri ve Kayseri'de derlenen bir masaln, bir
ninninin, bir efsanenin Almat ve Bikek'te de tespit edilmesi, Türkiye'deki ve Türk
dünyasndaki Türk kültürü yapsnn belirlenmesinde gerçek sonuçlar verecektir.
Ayrca pek çok bilim adamnn tereddüde dütüü konular netleecek, pek çok
bilim adam da abesle itigal etme meguliyetinden vazgeçecektir.
Türk karakterli kaya üzerine çizilen kaya üzerine çizilen Türk karakterli
resimler ve figürlerin okunmas, deerlendirilmesi ve yorumlanmas aamasna
kolay gelinmedi. Bu konuda yaklak 20 yllk bir hazrlmzn olduunu
belirtmek isteriz. Dünya üzerinde bulunan kaya üzeri resim ve figürler ile ilgili
ariv yaparken dier yandan da 22 yldr Türk sözlü kültür ürünlerini derledik ve
arivlerini kurduk. Bir baka çalma alan olarak Türk destanlarn seçtik; konu ile
ilgili olarak kitap, makale, ansiklopedi maddesi ve bildiri boyutunda onlarca
çalma yaptk. Bütün bunlarn çok karmak halde karmzda duran kültür
unsurlarnn çözülmesinde faydal olaca açktr.
Daha sonraki çalmalarmzda, Türk karakterli kaya üzerine çizilen resimler
ve figürlerin ile yazlarn dünya üzerindeki dal ve motifler, ilgili kültür
unsurlar ile birlikte, ele alnacaktr. Ayrca her motifin tarihî alt yaps, yine dier
kültür unsurlar ile karlatrlarak incelenecektir. Motiflerin ve figürlerin
doru olan
yolculuu üzerinde durulacaktr.
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